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یفیرش فیلات 
: هدنسیون

يولهد فیرش  دمحم 

: یپاچ رشان 

ناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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دعب 82اما 

فلالا 83باب 

فلالا 83لصف 
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تکهب 87تدآ 

87ایرآ

87هروهبنآ

88لونآ

88رمآ

88كرآ

88كولآ

88کتارمآ

88سونبآ

88یکهدآ

يدله 89یبنآ 

هدحوملا ءابلا  89لصف 

89كرهبا

89ایهبا

یسرافلا ءابلا  89لصف 

89اتجارپا

89كراماپا

یناقوفلا ءاتلا  89لصف 

89سیتا

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  90لصف 

90نگنتا

میجلا 90لصف 

90دومجا

90نیاوجا
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90راهوج

یناسارخ 90نیاوجا 

ندنچ 90الجا 

90ناجا

یسرافلا میجلا  91لصف 

91ههچا

همجعملا ءاخلا  91لصف 

91تورخا

هلمهملا لادلا  91لصف 

91کسلادا

91رکساهبيدا

91كردا

هلمهملا ءارلا  91لصف 

91ینرا

92رهرا

92درا

92هنرا

92دنرا

93نجرا

93ولرا

93یتنورا

93يورا

93كرا

93دیمرا
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94اسورا

هلمهملا نیسلا  94لصف 

دنک 94لهتسا 

دنک 94لوهتسا 

94كرپسا

94اکرپسا

94هدنگسا

94ارهتسا

یکاتهب 94لوهتسا 

ینمدپ 95لهتسا 

95ریسا

همجعملا نیشلا  95لصف 

گرب 95تشا 

نگ 95تشا 

ءافلا 95لصف 

95میفا

فاکلا 95لصف 

لیب 96ساکا 

96تکمتکا

96ارکرکا

96تورهکا

96هراکا

یسراف فاکلا  96لصف 

هتنم 96نگا 
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96تنوگا

96تسگا

97رگا

راچ 97ینگا 

مالا 97لصف 

97یسلا

97ولا

97یچیالا

97الا

97اتلا

میملا 97لصف 

تنیب 97لما 

ستیب 98لما 

يریگناچ 98لما 

98یلما

لهپ 98ترما 

یلو 98ترما 

99هرابما

99دورما

99اترما

99لما

99اکلما

99ساتلما

99لیبرما
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نونلا 99لصف 

100ساننا

نانول 100بنا 

100لوکبنا

100هدوکبنا

نیا 100ردنا 

101وجردنا

101رانا

101یلانا

101هرابنا

101یتوبنا

یلب 101تربنا 

اتل 101ترمنا 

یناراب 102ردنا 

گنسات 102ربنا 

102دگنا

102ریجنا

102ایبنا

102دیبلبنا

واولا 102لصف 

102تنوا

103والبدوا

103تهدوا

اتنک 103هدروا 
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اراتک 103تنوا 

103هکنوا

ءاهلا 103لصف 

نیهپها 103زوهلا 

103لبها

104میلها

104تنیا

104لجیا

104رگنیا

104اولیا

ةدحوملا ءابلا  104باب 

فلالا 104لصف 

104اسناب

104اکلاب

104كولاب

دنک 105یهاراب 

اروکک 105هجناب 

105وراب

105یچباب

105یچکاب

105يرباب

105هرجاب

اگنیس 106هراب 

106ردناب
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106هاراب

106هگاب

دنم 106داب 

106گنربياب

106هنوباب

107سناب

107هلاب

ئاطخ 107نایداب 

107ومراب

107یهراب

108رتپلاب

108اکلاب

108ولاب

هرهچ 108لاب 

108کتساب

لوبب دحوملا  ءابلا  108لصف 

108هراشا

108يربب

108کتیهبب

یناقوفلا ءاتلا  108لصف 

108اوهتب

109سیتب

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  109لصف 

ردهک 109تب 
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109ریتب

109التب

میجلا 109لصف 

109اروجب

109دنکرجب

110راسیجب

110ایجب

یسرافلا میجلا  110لصف 

110وهچب

110چب

110كانهچب

هلمهملا لادلا  110لصف 

110اراهدب

110اهدنکرادب

110يردب

111دنکيرادب

111اکرادب

يدنهلا لادلا  111لصف 

111لهدب

هلمهملا ءارلا  111لصف 

111رب

111هراشا

111نانرب

111هدرب
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112یهبنرب

112يربرب

112اجیرب

112اتهرب

112یتهرب

الجریس 112هبنرب 

113یمرب

هدنگ 113هچرب 

113ایهچرب

113یکاتنرب

اکراد 113هدرب 

113نیمهارب

يدند 113مرب 

113نمتگرب

114هزورب

هلمهملا نیسلا  114لصف 

114ارپهکسب

114یتنسب

نگل 114رتسب 

همجعملا نیشلا  114لصف 

114اتنارکنشب

114شاشب

فاکلا 115لصف 

115کب
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115یچکب

115نیاکب

كدنت 115هکب 

[1] 115لکب

یسرافلا فاکلا  115لصف 

115الگب

115نگب

116الهگب

116يریگب

ماللا 116لصف 

116یلب

116تدولب

116هکیسولب

116رولب

116الب

117اکلب

117لب

117ولب

نونلا 117لصف 

117ادنب

لیب 117نب 

يراون 117نب 

117نچولنب

117شنب
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118الونب

یکتوک 118رکایهدنب 

118لادنب

واولا 118لصف 

118يرسلوب

118لوب

118تنوب

ءاهلا 119لصف 

119ارگنهب

رتپ 119جوهب 

119جرهب

119کلمایموهب

120یگنراهب

120دیهب

120سینهب

120اهدهب

اوهت 120رهب 

120اتناهب

120اریهب

121اوالهب

121یهب

رتهچ 121وهب 

رورت 121نیوهب 

121رمارهب
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122گناهب

ینیس 122میهب 

مدک 122موهب 

122يدنهب

هتوم 122رداهب 

123هلادنهب

123یگنپاهب

123اوهب

123لتناهب

123لدوهب

ساب 123توهب 

123كولهب

ایتک 123تهب 

123یکاتنهب

124کتالهب

124یلبپهب

يرود 124نیهب 

یناتحتلا ءایلا  124لصف 

124کچیب

124تنیب

124لیب

لب 124لیب و 

125ایب

125ریب
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يرود 125لیب 

کتند 125لایب 

یتوهب 125ریب 

126نگیب

126يرودیب

126نچوریب

یسرافلا ءابلا  126باب 

فلالا 126لصف 

126لداپ

126تویلاپ

127رکاپ

کلما 127یناپ 

127يرپاپ

127هداپ

127لتاپ

127كدناپ

127لشناب

127کلاپ

128ناپ

لپیپ 128سراپ 

128اراپ

128دراپ

128اهتاپ

129هراپ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


129هرپاپ

129رتاپ

129جاپ

129چاپ

129یئاپ

129هچئاپ

129التاپ

129تاچراپ

ردهب 130راپ 

130اکنلاپ

یسراف ءابلا  130لصف 

130اهیپپ

130هتیپپ

130اتیپپ

131نتوپپ

یناقوفلا ءاتلا  131لصف 

131نوهتپ

ارپاپ 131تپ 

131هشاتپ

131هتپ

132ایجتپ

132گنتپ

132جرتپ

132ایهتپ
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يروهپ 132رهتپ 

یتنج 132رتپ 

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  133لصف 

133لوتپ

133اریتپ

میجلا 133لصف 

133جپ

هلمهملا لادلا  133لصف 

133ینمدپ

ینراچ 133مدپ 

گار 133مدپ 

134نولدپ

134مدپ

هلمهملا ءارلا  134لصف 

134ولیپرپ

ینرپ 134تشرپ 

134لاورپ

134کنیرپ

ینرپ 134کهترپ 

134ادنارپ

135ینراسرپ

135اهتپرپ

135نولرپ

هلمهملا نیسلا  135لصف 
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135اتسپ

همجعملا نیشلا  135لصف 

135لومرکشپ

فاکلا 135لصف 

دیب 135ناهکپ 

ماللا 135لصف 

136سالپ

ارپاپ 136سالپ 

لپیپ 136سالپ 

136لولپ

نونلا 136لصف 

136راونپ

137گانپ

137کنپ

137لودنپ

137ولادنپ

لادنپ 137کلادنپ و 

ریهچ 137چنپ 

137لماچنپ

138لوکچنپ

138لومچنپ

138هلاینپ

روجهک 138دنپ 

روجهک 138مهب 
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138انپ

138کیردنپ

139سنپ

نگ 139گناچنپ 

139یلاونپ

واولا 139لصف 

139یئوپ

139اکدوپ

139كردنوپ

139یتوپ

139توپ

140هرشتوپ

جنرک 140یتوپ 

140ادنوپ

140هنیدوپ

140لپوپ

140انتوپ

لهب 140یکوپ 

زوهلا ءاهلا  140لصف 

140هسلاهپ

141دهرهپ

141گوهپ

141لومرکهپ

کتیج 141نهپ 
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141سرپهپ

141راهپ

141ارکناهپ

142يرکتهپ

142توهپ

یناتحتلا ءایلا  142لصف 

142اسنابایپ

142لتیپ

142لپیپ

143ولیپ

143لیپ

143جلیپ

143تیپ

143وسیپ

143هکویپ

143یسویپ

144زایپ

144رایپ

144لومالپیپ

144اهتیپ

144ینوسیپ

144چیپ

144کتیپ

یناقوفلا ءاتلا  145باب 
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فلالا 145لصف 

اراهکم 145لات 

هناهکم 145لات 

145لات

145رات

145يرات

146رتپسیلات

146ربنات

یگم 146هرات 

146نرات

146اپهپربنات

هدحوملا ءابلا  146لصف 

146ریهکابت

147كربت

یسرافلا ءابلا  147لصف 

147ینهدوپت

147یتپت

یناقوف ءاتلا  147لصف 

147کیرتت

147کهتت

میجلا 147لصف 

147جت

هلمهملا لادلا  147لصف 

148اراهدت
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هلمهملا ءارلا  148لصف 

148الهپرت

148اتکرت

148نهگورت

148هدنکسرت

148کتاجرت

148کترت

148هرمرت

148ینربایهدنسرت

149اناميارت

149رورت

149اتورت

149ینرت

149يراکرت

149کتنکرت

149اشدرت

149ابترت

150یسبرت

150ینرپرت

150ینپرت

150اکناهدنرت

فاکلا 150لصف 

150رکت

ماللا 150لصف 
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150کلت

150یسلت

151لت

151یلت

151جنپلت

میملا 151لصف 

151وکامت

152مت

152لامت

رتپ 152لامت 

نونلا 152لصف 

152نت

152لوبنت

153راهکنت

153راهنهکنت

153هیلدنت

153هکیلدنت

واولا 153لصف 

153يربنوت

153یبنوت

154یئروت

154هیهگ

154يروت

154ینرپدوت
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154ماکیوت

154پوت

154يردوت

155ندوت

155توت

زوهلا ءاهلا  155لصف 

155رهت

یناتحتلا ءایلا  155لصف 

155ودنیت

155كودنیت

155یتوجیت

156رتیت

156اودنیت

156يرتیت

156ررکلیت

156نریت

156لبجیت

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  156باب 

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  156لصف 

156يرهیتت

یناتحتلا ءایلا  156لصف 

156وسیت

157یتنیت

میجلا 157باب 
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فلالا 157لصف 

157نماج

157یتاج

157يرتپياج

157يرتپتاج

157لهپياج

158لهپیتاج

158لاج

158یئاج

158توهگاج

158کبماج

158يریگناج

یناقوفلا ءاتلا  158لصف 

158یسناماتج

هلمهملا ءارلا  158لصف 

159ینشانرج

هلمهملا نیسلا  159لصف 

159تسج

یسرافلا فاکلا  159لصف 

159ونگج

ماللا 159لصف 

اکلپیپ 159لج 

لپیپ 159لج 

تنیب 159لج 
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سیتب 159لج 

بین 160لج 

میملا 160لصف 

160هتوگلامج

نونلا 160لصف 

160يریهبنج

هکب 160تنج 

اهوچ 160یلگنج 

160تنج

161وبنج

واولا 161لصف 

161اساوج

161یهوج

161راوج

161ناهدوج

161کنوج

161وکاوج

162راهوج

162راهکاوج

162اکهتوج

زوهلا ءاهلا  162لصف 

رتپ 162لوهج 

162ورهجوهج

162اگنیهج

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


162راکنهج

162رگنیهج

162ؤاهج

هدم 163یتهج 

163يریبرهج

یناتحتلا ءایلا  163لصف 

163پهپایج

163كویج

163یتنویج

163یتویج

163اویج

164کتنویج

نک 164یتنویج 

164لاپیج

164ایج

ینهدرب 164ویج 

یسرافلا میجلا  164باب 

فلالا 164لصف 

164تاجرتراچ

164باچ

164ارتپراچ

165رداگماچ

165وسکاچ

165نراچ
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165ياراچ

165یلوراچ

165توکاچ

165يرگلاچ

هدحوملا ءایلا  165لصف 

165یلکبچ

166بچ

166کبچ

یناقوفلا ءاتلا  166لصف 

166کتاچرتچ

166لمارتچ

نهگ 166ورتچ 

166هرتچ

لهپ 166رتچ 

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  166لصف 

166کتچ

166ارچتچ

یسرافلا میجلا  167لصف 

167هرچچ

167ادنیچچ

167دنالچنچ

167ردنوهچچ

هلمهملا ءارلا  167لصف 

167هرچرچ
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168اتوپرچ

168یجنورچ

168اتیارچ

168لهرچ

168یتهرچ

هلمهملا ءارلا  168لصف 

ایرچ 168يدنه 

فاکلا 168لصف 

168هراکچ

169روکچ

169اوکچ

169ردنکچ

169اکرکچ

169كرکچ

169دنوکچ

169جورکچ

169هرتوکچ

هناد 170هکچ 

ماللا 170لصف 

170مچلچ

170یلچ

نونلا 170لصف 

170یلیبنچ

کنیچ 170ابنچ 
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171کبنچ

تناک 171ردنچ 

روس 171دنچ 

171ندنچ

ابراس 171ندنچ 

واولا 171لصف 

171كوچ

171یئاروچ

172هکوچ

172چنوچ

172لوچ

زوهلا ءاهلا  172لصف 

172نوتهچ

یلوکاک 172ریهچ 

172ینکهچ

ناهد 172ردهچ 

172يریهچ

173یلیهچ

راهک 173ایهچهچ 

173اراهچ

173رهچ

173هلیرهچ

173ردوهچ

الکش 173ریهچ 
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ارهدم 174ریهچ 

اهس 174ردهچ 

174اککهچ

دنک 174ریهچ 

ارتپ 174ریهچ 

یناتحتلا ءایلا  174لصف 

174گنیچ

174هدیچ

174انیچ

174لتیچ

175اتیچ

175لیچ

175ابنیچ

175یکتیچ

همجعملا ءاخلا  175باب 

یسرافلا میجلا  175لصف 

175رچخ

هلمهملا نیسلا  175لصف 

175سخ

هلمهملا لادلا  175باب 

فلالا 176لصف 

176دلهراد

176نوتاد

176تناد
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176یتناد

176رداد

176مراد

راس 177یمراد 

177امراد

177ههکاد

یسرافلا ءابلا  177لصف 

177ایرهپد

یسرافلا میجلا  177لصف 

177انروانهچد

هلمهملا ءارلا  177لصف 

177رهبرد

هلمهملا نیسلا  177لصف 

177لومسد

اسرپ 178هسد 

یسرافلا فاکلا  178لصف 

178اکهدگد

ماللا 178لصف 

178لدلد

میملا 178لصف 

178انمد

نونلا 178لصف 

؟ 178هنادندند

178لهند
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واولا 178لصف 

179انود

179انمد

179بود

179ابرود

179یهدود

زوهلا ءاهلا  179لصف 

179ایتهد

اساوج 179نهد 

[3] 179نماهد

180نوتهد

180وهد

180هواهد

180يواهد

180یکتاهد

180اروتهد

181اینهد

مدک 181لوهد 

181هسامهد

181ههامهد

181وهد

لهپ 181يرتاهد 

182ینواهد

182ینمهد
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182اریهد

182ریهد

182یکتاهد

182یئاهد

یناتحتلا ءایلا  182لصف 

182یلادوید

182رادوید

182يرادوید

الوم 183ههگرید 

183نموید

183ياهگرید

لوم 183ههکرید 

يدنهلا هلمهملا  لادلا  183باب 

فلالا 183لصف 

183هباد

نونلا 183لصف 

183شدند

واولا 183لصف 

183یهدود

184اکدود

184يرود

زوهلا ءاهلا  184لصف 

184نوهداهد

184كاهد
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هلمهملا ءارلا  184باب 

فلالا 184لصف 

184بار

ربنا 184جار 

184نسار

185یسار

هگاج 185جار 

سنه 185جار 

185یئار

185گنار

185گگنار

185لار

لهپوبین 186جار 

لیب 186يار 

لتیپ 186يار 

لتیپ 186نوسار 

186انشار

یلوکاک 186تشار 

186ینکار

ههچرب 187جار 

کبمن 187جار 

رما 187جار 

یکتاشوک 187جار 

یناقوفلا ءاتلا  187لصف 
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توج 187نتر 

187ولانتر

187ولاتر

187نتر

یسرافلا میجلا  188لصف 

188ایهچر

هلمهملا لادلا  188لصف 

188در

188یتنودر

ههچار 188در 

هلمهملا نیسلا  188لصف 

188توسر

189سر

نجنا 189سر 

فاکلا 189لصف 

189کهبهکر

189هکهبهکر

ندنچ 189تکر 

لاش 189تکر 

پهپ 189تکر 

189لاتکر

دنک 190تکر 

نونلا 190لصف 

190ینگنر
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190هرتگنر

واولا 190لصف 

190نساور

190اپور

190کپور

190یئور

190سمور

191ههچور

191وهور

191سهور

191ینهور

زوهلا ءاهلا  191لصف 

191اریهر

یناتحتلا ءایلا  191لصف 

191جویر

191ههچیر

192اکنیر

192اهتیر

192دنویر

همجعملا ءازلا  192باب 

هلمهملا ءارلا  192لصف 

192یکرز

میملا 192لصف 

دنک 192نیمز 
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یناتحتلا ءایلا  192لصف 

192اریز

هلمهملا نیسلا  193باب 

فلالا 193لصف 

193ربناس

193رهبناس

193ابراس

193لمئاراس

193کلمئاراس

193لئاراس

193کلاس

193كولاس

193نوگاس

194گاس

194یلاس

194یتلاس

194جاس

194ناواس

194یهتاس

194وراس

194رباس

195سراس

195پناس

195لاس
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195یلومرساس

195دیبلساس

195لدناس

195هکاس

اتشیرس 195گاس 

196یلملاس

196نراس

196نوتاس

هدحوملا ءابلا  196لصف 

196هراشا

196سابس

یسرافلا ءابلا  196لصف 

196یلکپس

196يراپس

ینرپ 196تپس 

یناقوفلا ءاتلا  196لصف 

197يراتس

197رواتس

197اتس

197یلبواتس

197الپوتس

197اوتس

میجلا 197لصف 

197یجس
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یسرافلا میجلا  197لصف 

197راهکارچس

هلمهملا لادلا  198لصف 

198هتراهدس

198نگاهسادس

198راهکاهدس

198لهپادس

198لهپيدس

بالگ 198ادس 

يدنهلا لادلا  198لصف 

198یهدس

یشالپ 198یهدس 

هلمهملا ءارلا  199لصف 

199اکوهپرس

199جرس

199دنپرس

199سرس

199لرس

199نوسرس

200پرس

200ادنکرس

یکتیک 200نرس 

یهکام 200نرس 

ایج 200برس 
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200یلایرس

201الوکرس

201یتنارس

لهپ 201ترس 

ردهب 201برس 

201بهکرس

201الاورس

ایرپ نج  201برس 

هلمهملا نیسلا  201لصف 

201اسس

ءافلا 202لصف 

بنا 202يرفس 

فاکلا 202لصف 

202الهپهدنکس

202هوکس

سان 202کس 

یسرافلا فاکلا  202لصف 

دس 202نهکس 

ماللا 202لصف 

202تیجالس

202تیدالس

203سررالس

203سرراهلس

203تالس
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203کلس

میملا 203لصف 

لهپ 203ردنمس 

نیهپ 203ردمس 

نونلا 204لصف 

204هرتگنس

204اراهگنس

یلوه 205اهکنس 

205يرودنس

205نس

205اکپهپنس

205ههگنس

206ولاهبنس

206یلاهبنس

206یتپنس

206رودنس

راهک 206لبنس 

206ایهکنس

207اهگنس

اکهتوج 207هکنس 

207اکتبنس

يرصب 207گنس 

واولا 207لصف 

هرت 207نوس 
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207نروس

یلب 208موس 

208سوس

208رؤس

208اّوس

208پوس

208انوس

208فنوس

208پنوس

209ههتنوس

209اوس

یغاب 209اوس 

یلگنج 209اوس 

209رچنوس

209لچنوس

یهکم 209جروس 

یتو 209موس 

209يریدوس

210یلگنوس

210لاوس

210یتوموس

210ایموس

210یتاجنروس

اهکام 210داوس 
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اکهتوج 210نروس 

[4] لاهج 210جروس 

زوهلا ءاهلا  211لصف 

211اروهس

211نجنهس

211هنجهس

211یئيدهس

یلوم 211رسهس 

211هگاهس

یناتحتلا ءایلا  212لصف 

212لبنیس

213بنیس

213میس

213دنهیس

213وسیس

213مسیس

214لایس

214هنیس

تنم 214تیس 

214یهدنیس

214يرهکلیس

215هدنیس

215یگنیس

215اکتیس
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215اسیس

215یلایس

215ایگنیس

215رگنیس

215یتویس

215پیس

216ویس

راس 216تیس 

216ایبیس

216اویس

216لهپاتیس

همجعملا نیشلا  216باب 

فلالا 216لصف 

ناهد 216لاش 

216لخاش

216یلاش

216كولاش

ینرپ 217لاش 

217نوکاش

217ههکمالاش

هدحوملا ءابلا  217لصف 

217وببش

یناقوفلا ءاتلا  217لصف 

يرتپ 217تش 
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217رواتش

یلوم 218تش 

امرک 218تش 

هلمهملا ءارلا  218لصف 

218هفیرش

218ارکرش

218ینوارش

218هکیرش

ساب 218يرش 

لهپ 219يرش 

ینرپ 219يرش 

219کتاگنرش

فاکلا 219لصف 

اساوج 219رکش 

دنک 219رکش 

ومیل 219رکش و 

219الکش

219ورگش

میملا 220لصف 

220یمش

نونلا 220لصف 

220یپهپنش

220زیوگنش

یپشپ 220هگنش 
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220فرگنش

220دنکربنش

220یلوهاهکنش

واولا 220لصف 

220یلوش

221هروش

221كانوش

زوهلا ءاهلا  221لصف 

221تهش

221توتهش

یناتحتلا ءایلا  221لصف 

221كانویش

221كامایش

221اتیش

نهکوهب 221ویش 

ینیچ 222لتیش 

222جلیش

222یسابع

222یئاغوغ

هلمهملا نیعلا  222باب 

222یسابع

همجعم نیغلا  222باب 

223یئاغوغ

یبرعلا فاکلا  223باب 
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فلالا 223لصف 

اهگنج 223كاک 

223سناک

كاش 223لاک 

يرم 223ساک 

223ورمساک

223یجناک

224رانچناک

224یگنیسارکاک

224وهچکاناک

224هتاک

224یتگناک

225يروکچناک

لهپ 225گاک 

يدنت 225گاک 

225لهپنئاک

225ههچناک

225چاک

225يریزیلاک

225تشاک

یساپ 225راک 

225دنلاک

226لیبراک

226یلبراک
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یبنس 226لاک 

226اسناک

226یسناک

ادنام 226هتاک 

226اروکالاک

226نولهچاک

لداپ 227هتشاک 

227ولاتشاک

227ینهگشاک

227یجوبماک

227رسیلاک

227یهگناک

227ادناک

227یلوکاک

هدحولا ءابلا  228لصف 

ینیچ 228بابک 

یسرافلا ءابلا  228لصف 

228لیبروپک

228کجراهتپک

228ساپک

228روپک

228روپرک

228يروپک

یناقوفلا ءاتلا  229لصف 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


229اراتک

229اریتک

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  229لصف 

229لهتک

229لهتک

229یکتک

ردهب 230تک 

230یئاتک

230يربوهتک

230ارهبتک

230یلهتک

230الهتک

لهپ 230تک 

يرتپ 230تک 

رورک 230تک 

یسرافلا میجلا  231لصف 

231رانچک

231ولاچک

231اوهچک

231الچک

232يرچک

232روچک

هلمهملا لادلا  232لصف 

232مدک
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هلمهملا ءارلا  232لصف 

232انرک

233ادنورک

233يدرمرک

لهپ 233نشرک 

233يدنورک

233لیرک

234يرهرک

234یلیرک

234گنرمرک

234اهکمرک

ناهد 234نشرک 

234کناورک

234ارکرک

235اوجنرک

235یجنرک

235اکجنرک

235نجنرک

235ورک

235اراورک

235رینرک

235ریبرک

235روچرک

236دنرک

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


236تکرک

236الیرک

236هلیرک

236روپکرک

236هدنکرک

236ارگانشرک

237وناکرک

237یتکرک

237ینرک

237دنوگارک

اکهتوج 237نشرک 

لهپ 237كرک 

237هبرک

237اتنارک

اترب 237نشرک 

237ابراسنشرک

یلوم 238نشرک 

238کتارک

يدنه هلمهملا  ءارلا  238لصف 

238ارک

238رک

هلمهملا نیسلا  238لصف 

238يدنوسک

238ادنوسک
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239وریسک

239گرمایروتسک

239هبنسک

239يروتسک

239اپسنسک

239سیسک

همجعملا نیشلا  240لصف 

240تشک

یبرعلا فاکلا  240لصف 

240اروکک

240یگنیسارکک

240ارکک

240يرکک

240يرکک

241هدنورکک

ماللا 241لصف 

241هراشا

241کبنلک

242يراهلک

242نجیلک

242یهتلک

242اتنلک

242گنلک

242هرگنلک
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242یجنولک

243رفالک

243مردلک

243یسلک

243رسیلک

میملا 243لصف 

243دومک

243یندومک

243كرمک

243ینومک

نونلا 244لصف 

244راهبنک

244يراهبنک

244کبلجنک

[5] 244الونک

244لوکنک

لهپ 244کتنک 

245يرودنک

245رینک

245لیبنک

245هلیبنک

245مکنک

245ردنک

245رهدنک
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245ئاتنک

246ردنک

246وردنک

246كردنک

246اچونک

246ینلدنک

246اکیهبنک

لهپ 246تنک 

246يراکتنک

246اکلاکتنک

247ینکتک

247یهکنک

واولا 247لصف 

247رادبوک

هتگ 247لوک 

247لوک

247اجوک

247هنوک

247وؤک

248ودوک

248جنوک

248هچنوک

248ئدوک

248لاوک
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248رکوک

248الکوک

249يروداوک

249هتوک

249دنامهکوک

سران 249ردنامهکوک 

249یکئاسوک

يدنهچ 249رکوک 

هرگنهب 249رکوک 

249سالیوک

بنیس 249لوک 

250لوک

ادناک 250یلوک 

ءاهلا 250لصف 

250ادنهک

250ریهک

250ردهک

250یتهرهک

250يرهک

251ینرهک

251چردنهک

251لمتهک

251روجهک

251روجرهک
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251اپرپاهک

251اریهک

252اتسدنهک

252زندناهک

252یلیهکالیهک

252يرولهک

252لهک

نون 252يراهک 

252سوهک

253ارپوهک

253لتهک

253اکنرهک

253یلوکاکریهک

253كدناتکهک

یناتحتلا ءایلا  253لصف 

253يرهبنویک

253رهبنویک

253يرینک

254وسیک

254هتنیک

254اوچنیک

254ارکیک

254رسیک

254تیک
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يرتپ 254تیک 

255تولیک

255تاریک

255ارویک

255یکتیک

255هچناویک

255الیک

256رکیک

256تیک

256یتیک

یسرافلا فاکلا  256باب 

فلالا 256لصف 

256رجاگ

256یگرگناک

هدحوملا ءابلا  256لصف 

257الوربگ

257الیربگ

میجلا 257لصف 

لپیپ 257جگ 

یلپیپ 257جگ 

هلمهملا لادلا  257لصف 

257اهدگ

يدنهلا ۀلمهملا  لادلا  257لصف 

257لهدگ
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هلمهملا ءارلا  257لصف 

257دنکمارگ

258نجنرگ

258ررگ

يدنه هلمهملا  ءارلا  258لصف 

258رگ

258یچورگ

یسرافلا فاکلا  258لصف 

لوهد 258نگگ 

258نریگگ

258وریگگ

ماللا 259لصف 

259يولگ

259ادنولگ

نونلا 259لصف 

259یهبنگ

259راینگ

259یبودردنگ

260نولدنگ

260لیهدنگ

هزورهب 260هدنگ 

260ردنگ

260اجنگ

260گهدنگ
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261اکهدنگ

واولا 261لصف 

261انچوروگ

261نچورگ

261نهدروگ

261ناموگ

261یهبوگ

261اهوگ

262ناهکاپروک

262كروگ

262هوگ

262سروگ

262ورهکوگ

262اتندوگ

يرکک 262هکوگ 

263لگوگ

263یندنوگ

263یلوگ

263دیموگ

263كدیموگ

ناپ 263گروگ 

263رلوگ

زوهلا ءاهلا  264لصف 

264ناموهگ
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264پیهک

264اروهگ

264لوهگ

264راوکویهگ

265یچگنهگ

265تهگرهگ

یناتحتلا ءایلا  265لصف 

265هدیگ

265هدنیگ

265ادنیگ

265نوهیگ

266وریگ

ماللا 266باب 

فلالا 266لصف 

266ینال

266یهال

266ههکال

266دنماجال

266روجال

266یلگنال

267اهچال

هدحوملا ءابلا  267لصف 

267اریهب

267نابل
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267یلبل

یناقوفلا ءاتلا  267لصف 

267يروتسکاتل

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  267لصف 

267يربوتل

میجلا 268لصف 

268ولاجل

268جکجل

یسرافلا میجلا  268لصف 

268انمهچل

268ینهچل

لهپ 268یمهچل 

فاکلا 268لصف 

268چکل

نونلا 268لصف 

269اهبنل

واولا 269لصف 

پهپ 269هدول 

269هدول

269اول

269اینول

269اهول

270گنول

270نابول
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270هروسهل

270هینسهل

یناتحتلا ءایلا  270لصف 

270ومیل

میملا 270باب 

فلالا 270لصف 

ینگنک 271لام 

271يوهدام

ینهور 271سنام 

272هکام

272دنام

272نیئام

272کهچام

272لهپوجام

لهپ 272نیئام 

دنک 272نام 

يراج 272رام 

273كونام

273شام

273کنام

273تام

273ینرپهکام

273یلوهکام

273یشنام
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یناقوفلا ءاتلا  273لصف 

273هبرگیستم

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  274لصف 

274رتم

میمجلا 274لصف 

274هتیجم

دنک 274چم 

یسرافلا میجلا  274لصف 

؟ 274یهچیهچم

274یلهچم

275رهچم

275اکهچم

هلمهملا لادلا  275لصف 

275اکلوهدم

لهپ 275ندم 

275ندم

275هدم

275لاوهدم

ینرپ 275كدم 

276ارهدم

یتشی 276هدم 

اورش 276هدم 

یتکرک 276هدم 

هلمهملا ءارلا  276لصف 
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276يرهرم

276ارم

276گرم

276اورم

277یتهرم

277الدرم

277چرم

277اسرم

277لانرم

هلمهملا نیسلا  277لصف 

277یسم

277روسم

278اکدنهکچسم

همجعملا نیشلا  278لصف 

278شم

فاکلا 278لصف 

278دنکم

278یهکم

278يوکم

تکوس 278اتکم 

278لهپاتکم

278هراهکم

279هناهکم

یسرافلا فاکلا  279لصف 
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279رگم

لپیپ 279ههگم 

كدنیت 279هگم 

ماللا 279لصف 

279ریگالم

279اکلم

279ینولم

280میلم

280یتهلم

نونلا 280لصف 

280يدنم

281نم

281دنم

281اتدنم

281لسنم

ینرپ 281كودنم 

281ینوگگنم

282رادنم

واولا 282لصف 

282توم

282جنوم

282ستلوم

282سرچوم

283کپوم
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283نهکوم

283گنوم

283ههتوم

283روم

283اهتلوم

283لکوم

284موم

284یلوم

284یگنلوم

284گلوم

284یتوم

284اگنوم

284يرسلوم

284یلصوم

285ارگنوم

285ارگنوم

285ابروم

285ینکاسوم

285لوم

زوهلا ءاهلا  285لصف 

285يدنماهم

285اوهم

286یهکهم

286اکوهم
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286یتهرهم

286بیناهم

286يدنهم

286تنوهم

287يرواتساهم

287دیماهم

287الباهم

287انایساهم

287لجاهم

287راهم

287یکتاشوکاهم

نون 287يدهم 

یناتحتلا ءایلا  287لصف 

287اهدنیم

288كدنیم

لهب 288نیم 

288یهتیم

288یگنیساهدنیم

288اهکشرویم

288هگنخرویم

288دیم

289انیم

نونلا 289باب 

فلالا 289لصف 
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289یلان

289يران

289لیران

289یگنران

289گگنران

رسیک 289گان 

290نودگان

290ینمدگان

اهدنگ 290گان 

290یئدان

290ههتومرگان

الب 290گان 

290گان

291یلکان

291ریگلان

291لان

یسرافلا میجلا  291لصف 

291لجن

هلمهملا ءارلا  291لصف 

291یسبرن

291روچکرن

291يدنگرن

291یلمرن

هلمهملا نیسلا  292لصف 
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292توسن

فاکلا 292لصف 

292هکن

292ینکیهچکن

292کچوکن

یسرافلا فاکلا  292لصف 

292دنگن

ماللا 293لصف 

293اولن

293لن

293یلن

میملا 293لصف 

293کبمن

نونلا 293لصف 

نهجرب 293يدنن 

293دلهانن

واولا 293لصف 

293يراون

294رگاسون

294یئالون

294یلون

294نترون

یناتحتلا ءایلا  294لصف 

294یلاوین
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294الابرتین

ههتوهت 294الین 

295کنین

295لوین

ههنک 295لین 

295يدنین

295کهلدنسالین

295لاپین

295وینین

295لین

296ملین

نم 296لین 

دنپسا 296لین 

296بین

297بولین

واگ 297لین 

توج 297نین 

یهتنک 297لین 

واولا 297باب 

فلالا 297لصف 

297نساو

297ولاو

دروخ 297نالاو 

میجلا 297لصف 
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298راهکرهجو

نونلا 298لصف 

298گنو

یناتحتلا ءایلا  298لصف 

298يرودیو

298نچوریو

زوهلا ءاهلا  298باب 

فلالا 298لصف 

298راگنسراه

298یهتاه

299نولاه

هدحوملا ءابلا  299لصف 

299لیب

یسرافلا ءابلا  299لصف 

299اهکوپه

میجلا 299لصف 

299لجه

يدنه لادلا  299لصف 

299اراوجده

هلمهملا ءارلا  299لصف 

299راهگنسره

299ارهره

لهپ 300سره 

300لاتره
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300ینره

300یکتیره

300يویراپره

نره 300يرویرافره 

يروهک 300نره 

هلمهملا نیسلا  300لصف 

300لوکتسه

301ولاتسه

راهگنچ 301تسه 

301کتسه

ماللا 301لصف 

301ایدله

301لهله

301ودله

نونلا 301لصف 

302توگنه

يدپ 302سنه 

يرتپ 302گنه 

یلوم 302گنه 

302سنه

واولا 302لصف 

302ریبهوه

یناتحتلا ءایلا  303لصف 

303گنیه
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303یهکوداریه

303سیسکاریه

303اریه

303یتومیه

303لکنیه

یناتحتلا ءایلا  303باب 

فلالا 303لصف 

303کگای

304كوای

304شای

یناقوفلا ءاتلا  304لصف 

304اتیکتی

304ادهچتی

304لتی

یسرافلا میجلا  304لصف 

پوهد 304هچی 

اساب 305هچی 

يدنهلا لادلا  305لصف 

مضب 305لدی 

305یلدی

همجعملا نیسلا  305لصف 

305يرکسیشی

305یتشی

هدم 305یتشی 
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رتب 305تشی 

یسرافلا فاکلا  305لصف 

رتپ 306مگی 

اکتنک 306مگی 

نشوهب 306کی 

306گنایکی

ماللا 306لصف 

306ساکلی

میملا 306لصف 

306لجانمی

واولا 307لصف 

ایگوی 307مگوی و 

307کساوی

307کتنکوی

307یناوی

307اکناوی

308اوهاساوی

یناوءای 308یناوی 

ینوی 308یناوی 

308راسگوی

308تشینوی

ارکرش 308ساوی 

308وی

309لانوی
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309وکاوی

309يوی

309اکهتوی

309ههکوی

دش مامت  310تمت 

عبطلا 310همتاخ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  365هرابرد 
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یفیرش فیلات 

باتک تاصخشم 

یفیرش فیلات  باتک : مان 
فیرش دمحم  يولهد ، هدنسیون :

ق 1222 ه . فلؤم : تافو  خیرات 
نیسح دمحم  يرایشوه ، ححصم : ققحم / 

ییوراد تادرفم  عوضوم :
یسراف نابز :

1 دلج : دادعت 
ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  رشان :

نارهت پاچ : ناکم 
ش 1386 ه . پاچ : لاس 

لوا پاچ : تبون 

؟ تسیک زا  یفیرش  فیلأت 

یـسراف ضارمالا  جالع  ناونع  تحت  يولهد  ناـخ  فیرـش  دـمحم  میکح  زا  یباـتک  یکـشزپ  هژیو  تاراـشتنا  لوا  هلحرم  رد  نیا  زا  شیپ 
فرـشا هب  فورعم  يوـلهد  فیرـش  دـمحم  میکح  ینعی  روکذـم  باـتک  فـلؤم  لاوـحا  حرـش  هب  يرـصتخم  نآ  رد  هک  مـیاهدرک  رـشتنم 

. میاهتخادرپ ءامکحلا 
ياهیشاح عقاو  رد  هک   ) هیفیرش دیاوف  ینوناق ، تایمح  حرش  نوچمه  یبتک  هک  تسا  راکرپ  بیبط  نامه  زا  يرگید  رثا  زین  یفیرـش  فیلأت 

. تسا ومه  زا  زین  ضوع ) نب  سیفن  تامالعلا  بابسالا و  حرش  رب  تسا 
دنه ناکـشزپ  نیرتهتـسجرب  یلهد  رد  یفیرـش  نادناخ  يرگید  ونهکل و  رد  يزیزع  نادناخ  یکی  دنه  رد  یکـشزپ  گرزب  نادـناخ  ود  زا 

حیـسم  ) مود ناخ  لمجا  میکح  تسا و  یفیرـش  نادناخ  ناکـشزپ  نیرتروهـشم  زا  ناخ  فیرـش  دـمحم  میکح  هک  دناهتـساخرب  یمالـسا 
. دشابیم ناخ  فیرش  دمحم  میکح  هدازردارب  دراد  ياهزاوآرپ  مان  ناتسکاپ  دنه و  رسارس  رد  هک  کلملا )

رگیلع یمالسا  هاگـشناد  رد  دناهدرک . تبث  مرحم 1222  متفه  رد  ار  يو  تاـفو  لاس 1138 و  رد  ار  ناخ  فیرـش  دـمحم  میکح  تدال  و 
ریما رتکد  ياـقآ  طـسوت  يریوصت  نآ  زا  هک  دـناهداد  رارق  دـنه  یکـشزپ  ياههلـسلسرس  زا  یکی  ناونع  هب  يو  زا  ياهدـش  یـشاقن  ریوصت 

. میئامنیم یفیرش  فیلأت  شخبتنیز  هک  تسا  هدش  هیهت  ناتسودنه  هب  زیئاپ 1386  رفس  رد  بلاط  يدهم 
4 ص : تاصخشم ، یفیرش ، فیلات 

( هر  ) يولهد ناخ  فیرش  میکح  زا  ياهدش  یحارط  ریوصت 
1 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

[ يرداق هّللا  تردق  ریم  فرع  مساقلا  وبا  دیس  همدقم  ]

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
دیوگ  هل  کیرش  هدحودیور ال  نیمز  رب  هک  یهایگ  ره 

ياهتوالح زا  تسا  یجذومن  نمیا  يداو  بطر  ینیریـش  هک  يرمث  نانج و  غاب  يابوط  ياهیباداش  تسیا  هنومن  ار  شیزبسرـس  هک  يرجش 
لیلد خاش  رد  خاش  تیاهنیب  عیادب و  عیانص  عورف  عرفت  غارف و  تیاغب  شنایاپیب  تعنـص  لوصا  لصا  هک  تسا  یعناص  يانث  دمح و  نآ 

راهزا راهزالا و  نولتم  زاربا  ثودـح  شتعنـص  یگنرین  ناـهرب  راـثالا و  قرفتم  قاروا  قاروـالا و  عونتم  راجـشا  دوجو  شتردـق  ینوملقوب 
ناتـسنمچ نایگ  راظتنا  راظتنا  شخب  تراضن  ياهلگ  روصق و  نمچ  نمچ  شراهب  نشلگ  نایئاشامت و  هدید  ياه  تراصب  رامثالا  فلتخم 

گنر رازه  نارازهب  دور  هتسدلگ  راد  هلگ  ناماد  وت  نیچلگ  رایـسب  وت  نسح  لگ  گنت و  هگن  ناماد  تیب  روهظ  نشلگ  نشلگ  ار  شنـسح 
ناج هتشر  هک  روما  صالخا 

2 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
مان و ردـق  اضق و  شیوجاضر  هدـنب  هنیمک  هک  داب  یتایآ  سیوارف  یبانج  راثن  دـشاب  هتـسشن  ناـسنا  لد  هدـید  ناـسنا  نآ  كرت  رد  هتـسب و 

تـسا موقرم  ریدـقت  یناشیپ  رب  هک  لسرم  دـمحا  نیـسوق  باق  ریرـس  هاشنهـش  تیب  مانالا  قـالخ  ریدـق  ریدـقت  شاهدارا  نارکاـچ  نیرتمک 
ریق و ریقاقع  روزب و  رادـم  ریمخت و  تقادـح  يابطا  هبئاص  سادـحا  ثادـحا  ثعاب  ریبدـت و  بابرا  هلماک  يارآ  داـجیا  بجوم  شناـمرف *

اریثک اریثک  امیلست  ملس  هبحص و  هلآ و  یلع  هیلع و  هّللا  یلص  تسوا  تافص  هدوتس  تاذ  ریثأت  ریثات و  روهظ  هیلع  فوقوم 

دعب اما 

عاوناـب یـصاع  نیا  نوـچ  هک  دـیوگیم  هیدـلاو  نع  هنع و  هّللا  یفع  يرداـق  هّللا  تردـق  ریم  فرع  مساـقلا  وـبا  دیـس  هاـنگ  اـپ  ارـس  مرجم 
تهبا ماشتحا و  هراسخر  لاخ  تمـشح  تکوش و  هرهچ  هنوگلگ  نایبلا  باذع  نابز  رب  تفای  غارفنا  ضارمالا  دودـج  همجرت  زا  یـصاعملا 
ترطف ناوج  داهن  تقفـش  نمـشد  توادـع  داژن  تورم  تسود  تبحم  اـیح  ملع و  ناـک  رادـبآ  ساـملا  اخـس  دوج و  رحب  راوهاـش  رهوگ 

اهب نیگنـس  تیجا  هچ  ار  هدک  مه  ندعم  ینامر  توقای  رد  اهب  نارگ  ار  يروالد  تعاجـش و  نامع  ياریپ  تدوم  تمه  یلاع  يار  گرزب 
رهد طارقب  نیفـساقتملا  ءامکحلا و  سیئر  نیببطتملا  ءابطالا و  فیرـش  فیلات  هک  فیرـش  فیلات  باستنا  ضیف  باـتک  هک  تفاـی  ارجا  رد 
هیلقع مولع  تکلمم  هاشداپ  تسادح  لاقتنا و  شلاب  راچ  زارط  تسارف  لقع و  دنسم  بیز  نارود  يوطسرا  رصع  نوطالفا  نامز  سونیلاج 

هلظ دم  ناخ  لمکا  دمحم  میکح  کلملا  قذاح  نبا  ناخفیرـش  دمحم  میکح  نایدا  نادبا و  ملع  رارـسا  هاگآ  هیلقن  نونف  ورملق  ياورنامرف 
مادـقا نا  نتـشادرب  لـقن  رب  نیگا  ۀحـص  ناتـسنمچ  نا  تشگلگ  ناـصیرح  نوچ  اـما  تسا  فیرـش  هتـسدلگ  فیطل و  هجو  هبر و  هملـس  و 

هک یبیترت  مرج  دنداد ال  جاور  یناتحت  دای  باب  ندومن  ماقرا  زا  شیپ  هکلب  یناث  رظن  ندومرف  زا  لبق  ار  شاهدومن 
3 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

فرـصت ببـسب  هک  یطلغ  رب  انب  ءاود  مسا  هرهچ  رد  اج  ضعب  ضعب  زین  دـنام و  اوتلا  زیح  رد  دـهد  تسد  تلوهـسب  نآ  زا  ءاود  جارختـسا 
عقاو فالخ  هداتفا  امهریغ  دونهلا و  روتـسد  یهوکـشا و  راد  نوچ  تسا  يو  ذـخام  هلمج  نم  هک  یبتک  رد  نیلقان  هجوت  تلق  اـی  نیخـسان 

رد اهکل  رکذ  فاک و  باب  رد  اهلگ  نایب  اهیماساب و  هینانوی  هیودا  ضعب  داریا  كولـشا  نابزب  ترکـسنس  ناـبز  ریغت  کلذـک  هدـش و  عقاو 
نآ رد  رـس  اپارـس  روضح  زا  دراد و  هجوم  یهیجوت  نآ  زا  یکی  ره  هچ  رگا  تسین  یغبنی  امک  رهاظ  بسح  اضیا  کلذ  لاـثما  نون و  باـب 

حیحصت یناث و  فرح  رابتعاب  باب  ره  لیصفت  یناتحت و  باب  ریطستب  هتشگ  زاجم  لگ  راسمرـش  ار  تناطف  ترطف و  لکلا  یف  لکلا  داتـسا 
مان هک  یئاود  رگم  تخادرپ  دـیاب  دـنام  نادـب  هچره  قیال و  لحم  رد  يدـنه  نابز  ياضتقا  بسح  ءاود  ره  داریا  قیاف و  هجوب  ظافلا  هرهچ 
مسا ای  دوجولا  لامعتسالا و  ریثک  داسفلا  رـشلا و  نع  یلاعت  هّللا  هظفح  دابآ  ناهج  هاش  هفالخلا  راد  رد  دوشیمن و  هتفای  يدنه  نابز  رد  نآ 
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نامـسآ رتخا  رانملا  هجار  نآ  رما  تخاس  دیابب  اهنآ  ياوس  ای  یـسراف  ای  يزات  ظفل  زا  نآ  ریغتب  راچان  تسا  روهـشم  تیاغب  نآ  يدنه  ریغ 
سیفن و سفن  هداـفا  یگمه  ۀـقیقحلا  یف  هکلب  مدومن  لاـبقا  بحاـصت  ياـمنهار  رب  ار  هار  نیا  لـسارم  مدومن و  لاـثتما  رونم  هاـم  ار  ربدـم 

دومن هنیابم  ذایا  هعرصم  هلاب  سح  هلابقا و  ماود  تسی و  سیسات  سسوم 

[ فلؤم همدقم  ]

ةراشا

هبر هملس  هلظ و  دم  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  فلوملا  لاق 
راگدرک  تفرعم  تسیرتفد  یقرو  رهرایشوه  رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب 

ریزابا لیلق  رادقم  رد  ار  هیلاع  بتارم  ردقچ  هک  یتیهلا  تابثا  رب  عطاق  تسا  یناهرب  عطاس و  تسیلیلد  نوزوم  اهتخرد  نوگانوگ و  ياهلگ 
زیمتم ادـج  تیفیک  هب  صاخ و  یجازمب  ار  کی  ره  هدرب  راکب  نآ  ءاهتنا  ات  وشن  يادـتبا  زا  قیاقد  عیانـص و  هچ  دومرف و  بجتحم  یفخم و 

؟؟؟ هدید ناس  هچ  دومن و 
لاوما نیدبا  نیاب ....  لوقع  هک  تسا  يازفا  تریح  بیجع  نافرع  ماقم  هّللا  ناحبس  دوزفا 

4 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
تاولـص دـناهدوشگ و  زجع  نابز  وت  تفرعم  نادـیم  لوا  مدـق  رد  كاردا  نیا  اـب  سوفن  دناهتـشاد و  بلط  زا  تسا  ءاود  نآ  هبترم  لوا  رد 

رایخا باحصا  راهطا و  لارب  میظع و  قلخ  یلعل  کنا  بحاص  كالفالا و  تقلخ  امل  كال  ول  دوصقم  سدقا  تاذ  رب  دبا  ات  لوا  زا  تابیط 
رتهب نامه  سپ  میامن  شفاصوا  كاردا  هک  تبـسانم  هچ  ار  تملظ  ضیـضح  هبترم  ناگتفرورف  ام  تسا  مسجم  رون  هک  شکرابم  تاذ  داب 

میلک هّللا  قلخ  ریبخ  هنا  هدز و  رشب  هنا  هیف  ملعلا  غلبمف  رعش  لیاقلا  رد  هللا  میاشگ و  زجعب  نابز  هک 

دعب اما 

بیکارت یـضعب  دیوگیم  اهبونذ  نع  هّللا  زواجت  ناخ  لمکا  دمحم  میکح  کلملا  قذاح  دلو  ناخفیریـش  دـمحم  میکح  روطـس  نیا  مقار 
هیودا تادرفم  رد  یباتک  هک  تشذـگ  لد  رد  دـشیم  يدـنه  بتکب  جایتحا  نآ  تفایردـب  دـندوب  يدـنه  هیودا  نا  رد  هک  دادـجا  هب  رجم 
بحاص یهوکـش و  اراد  بحاص  هچرگا  دوب  تلوهـس  هیودا  صاوخ  دروآرب  رد  ات  دـهد  بیترت  تاراـیتخا  نینوملا و  ۀـفحت  لـثم  يدـنه 

لیلق ردـق  مه  اـت  نکیل  دـناهدومن  کلـسفم  نیرد  كالـسلا  نیزا  لـبق  ءازجلا  ریخ  اـمیل  هّللا  یطعا  اـم  دوخ  نارقا  زا  هداـیز  دونهلا  روتـسد 
دوب تقو  تصرف  دصرتم  هدومن  هفاضا  تشاددای  دوخ  هک  هراپ  هعم  يدـنه  بتک  زا  رگید  ءاشا  ناگرزب  ود  ره  توبتکماب  مق  ار  دناهتـشون 
رگم دـناهدشن  هجوتم  فرطنیدـب  نامجرتم  دـنه و  ءامکح  هک  اریز  دـیامن  مامت  ار  باـتک  هدومن  قیقحت  دوخ  نآ  هتیهاـم  هیودا  هرهچ  هک 
ياذک تصرف  هک  ددرگ  فلکتم  یتسود  هکنآ  ات  دناتلهم  قاط  رد  تدـم  ات  تصرف  مدـع  ببـسب  روکذـم  هدوسم  ار  هیودا  لیلق  زا  لیلق 
نیـشن نهذ  مه  وا  فرح  تسیلوقعم  تشذـگ و  دـما  هدایز  تسود  نا  دـیقت  هک  هک  اـجنا  زا  دـنوشیم  عیاـض  قرفتم و  اههوتـسم  مولعم و 
فیلات شمان  دـیدرگ و  مضه  دوبن و  رـضاح  ربتعم  باـتک  چـیه  دوب و  هتفگ  تسد  زا  روضح  هک  یناـمز  رد  وا  تسب  يرترب  تمه  تشگ 

لعفلاب تسوت  داوخ  دوخ  رد  ینانوی و  دیاوف  قفاوم  صاوخ  همات و  هرهچ  روفوم  یعس  دهد  اطع  تصرف  یلاعت  ادخ  رگا  دیسرپ  فیرش و 
5 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

رب رظن  دـنوش  هجوتم  تسا  للز  لـلخ و  زا  لاـم  ـالا  هک  نم  مـالک  رد  رگا  تسا  ناـگرزب  زا  سمتلم  اـج  ضعب  رگم  تساـفتکا  روهـشم  رب 
قحتـسم هک  هعرـصم  دنرآ  دایب  ار  راکهانگ  هایـسور  نیا  ریخ  ءاعدب  دنـشوک و  نآ  لیدعت  رد  هکلب  دتفین  خرچ  یپ  رد  هدومن  دوخ  قالخا 
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ای تسا و  دابآناهجاش  تغل  قفاوم  اـی  هیودا  ءامـسا  زا  دـش  موقرم  هلاـسر  نیرد  هچنآ  هدـیفم  روما  ناـیب  رد  همدـقم  دـنناراگهانگ  تمارک 
یگنلت یتـمرم و  لـثم  مه  رگید  ياـهنابز  هتـشرف  بحاـص  رذـعتم و  نآ  ءاـصحا  تسا  یهاـنتم  ریغ  هفلتخم  هنـسلا  ـالا  ترکـسنس و  قفاوم 

ءوس ضقانت  تروص  رد  دوشیم و  هتشون  تسیدنه  بتک  رد  هچنآ  اجنیا  صاوخ  زین  دش و  هتشون  رتمک  باتک  نآ  زا  ۀهج  نیزا  دسیونیم 
ادـج ار  نآ  تسهتفایرد  صاوخ  جازم و  رد  وا  دوخ  هچنآ  نآ و  لاـثما  دـسیونیم و  مضاـه  ار  ورـس  هکنآ  لـثم  دـناسرن  مهب  فنـصم  نظ 

تـسا ناشیا  دزن  هکنآ  نایب  زا  دش  رورـض  سپ  دیامنیم  عفن  ار  تاهد  اود  تفه  نیا  هک  دنـسیونیم  دنه  ءامکح  هک  تسناد  دیاب  هتـشون 
دناهدومن و میسقت  مسق  شش  ار  موعط  دنه  ابطا  ینم و  متفه  زغم  مشش  ناوختـسا  مجنپ  هیپ  مراهچ  تشوگ  مویـس  نوخ  مد  سولیک و  لوا 

يدنه نابز  رد  فهک و  هلمهم  نیعم  نوکـس  هلمهم و  ءار  حتق  يدنه و  یناقوف  ءات  نوکـس  اهرافخ و  فاک و  جضن  دنیوگم  سرد  ثهک 
رس عبطب  نیریش  ینعی  هلمهم  رد  ار  نوکس  اهيافخ و  هلمهم و  لاد  مض  میم و  حتفب  رهدم  لوا  تسا  معط  هزم و  ینعم  نسرو  شش  ینعمب 

نوچ اضعا و  یهبرف  مشچ و  ینـشور  رور  ياناوت  نانز و  ریـش  ینم و  هدـنه  رارقا  هدـعم و  رد  مرگ  فک و  ثدـحم  ارفـص و  داـب  لـیزم  و 
نوچ شرت  ینعی  مال  نوکـس  میم و  هزمه و  حتفب  لقا  مرو  سایاتپ  ولگ  رد  ریزانخ  ود  زنا  رد  سفن و  یگنـشت  پتذوهـش و  هد  ریخ  طارفاب 

هدنهاکود ای  هدنیادز  ارفـص و  فک و  هدنیازفا  ماعطا و  یهتـشم  مسق و  اه  تسا  درـس  دنیامن  ساسم  نوچ  تسا و  کیـس  مرگ و  دنروخب 
نوکس ول و  مال و  حتفب  نول  مویس  دنک  ادیپ  اضعا  شزوس  مرگ و  ضارما  نوخ و  قارتحا  ینعی  تپ  تکر  ناب  طارفا  یهبرف و 

6 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
مرن های و  توق  هدنهاک  دراب و  ارفـص و  راتفگ  دلوم  درارب و  یناسآ  هب  ربارب  تسا و  مضاه  یهتـشم و  فیطل و  روش و  نیکمن و  ینعی  نون 
ءانف نوکـس  فاک و  حتفب  تهک  مراهچ  دـنک  دـلول  روبث  يوارفـص و  ضارما  رد  نوخ  داسف  مشچ و  درد  تسا و  تخـس  ماسجا  هدـنزاس 
نوخ داسف  هشیدنا  مه و  نآ و  طارفا  نادبا و  یهبرف  نانز و  ریش  هدنهاک  دیازفا و  داب  ارفـص و  تسا  کبـس  زیت  خلت و  ینعی  يدنه  یناقوف 
ءابطا هک  دنت  خلت و  ینعی  یناث  یناقوف  ءام  فاک و  نوکـس  یناقوف و  ءات  رـسکب  ثکت و  مجنپ  دـناسر  مهب  اضعا  شزوس  بل و  یکـشخ  و 

ریش ماعط و  راهتشا  ای و  هدنیازفا  دناشنب و  مغلب  يوارفص و  پت  یشوهیب و  یگنشت و  تسا و  کبس  کشخ و  هدرـس  دنیوگ  فیرح  نانوی 
وراه فاک و  ود  ره  حتفب  يرایلگ  مشـش  دناسر  مهب  سرت  هشیدنا و  ولگ و  یتخـس  رـس و  درد  نآ  طارفا  دزاس و  فیطل  تاناویح  نانز و 

لاهسا سلبح  دیامن و  تاحارج  لام  راتا  تسنارفا و  دای  کشخ و  دنیوگ  صفع  ار  نآ  هک  تنحم  ینعی ز  یناتحت  ءای  هلمهم و  ءارو  فلا 
هک تسا  یبیکارت  هیوداب و  صوصخم  نآ  تسا و  ندـب  ایمیک  نیاـسر  ینعم  دـنک و  ادـیپ  رگج  لد و  رد  مکـش و  حـفن  نآ  طارفا  دـنک و 

قـالطا دـیآ  راـکب  ضارما  رثـکا  هجلاـعم  رد  هک  هیودا  نا  زا  زین  ددرگ و  هسیئر  ءاـضعا  يوق و  تیوقت  رمع و  لوط  تحـص  ظـفح  ثعاـب 
؟؟؟ قیقحت هتخاس و  نایب  اجنآ  زین  ار  وا  ماسقا  دش و  هتشون  وا  فرح  ثحبم  رد  ار  ود  ره  دننکیم و 

؟؟؟ دیب ناهکی  هکنآ  لثم  تسءاود  نالف  یسراف  رد  يدنه  ءاود  نالف  هک  دش  هتـشون  هکنآ  دیاهدرک و  نایب  اهنآ  فورح  ثحبم  رد  مساقا 
؟؟؟ قفا رد 

دوشیم هتفای  فلاختت  رثکا  رد  تسا و ال  هرغا 

فلالا باب 

فلالا لصف 

بنآ

رثکا رد  هدمآ  زین  فذح  ءاه و  هفاضاب  هبنا  هدحوم و  ءاب  نون  ءافخ  هزمه و  دم  هب 
7 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
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دشابیم زبس  نوکت  رخآ  ات  یضعب  درز و  خرـس و  یـضعب  درز و  يرثکا  خرـس و  ضعب  نآ  رخآ  زبس و  نوکت  لوا  دوشیم  هتفای  دنه  دالب 
كرب و ءالط  نآ و  گربب  هباشم  شگرب  نماج و  تخردب  هباشم  شتخرد  ینالوط و  یکدنا  یضعب  بیس و  هدرگ و  لکشب  بیرق  لکشب 

رتسکاخ ضباق و  مضاه و  وا  گرب  ضباق و  تخمز و  درـس و  وا  خـیب  قاس و  تسوپ  عفان و  وم  نتـشاد  هایـس  ندرک و  زارد  ۀـهج  شخاش 
درـس و تسا  هدمآ  زین  مال  ضوع  هلمهم  ءار  مال و  واو و  نوکـس  میم و  حتفب  دراد و  مان  لوم  هک  وا  لگ  دـیفم  مدـلا  فزن  ۀـهج  وا  بوچ 

حتفب دنیوگیم  ایبنا  هک  شماخ  رمث  روثب و  اهلمد و  ارفـص و و  مغلب و  نوخ و  داسف  ویمرپ و  عفار  ضباق و  وبشوخ و  رایـسب  تسا  کشخ 
لاحط عطق  ۀهج  هثالث و  طالخا  هدنیازف  کشخ و  شرت و  معطب  فلا  نوکس  یناتحت و  يای  حتف  هدحوم و  ءاب  رسک  نون و  نوکس  هزمه و 

لد و يوقم  یهبم و  نارگ و  زیت و  درـس و  دنت  نیریـش و  معطب  وا  هدیـسر  برجم و  هناثم  هدرگ و  گنـس  ندـینازیر  اهتـشا و  نتخیگنارب  و 
جنپ ات  نالک  دوب  دروخ  نالک و  ندب  گنر  هدنزورفا  رب  ماعط و  یهشم  نیلم و  زیت و  نآ  هزبس  ارفص و  داسف  عفاد  روآ  اهتشا  اضعا و  عیمج 

زا سپ  دـنامب  هویم  نوچ  تسا  هدومن  هدـهاشم  مه  ماو  ود  رادـقمب  ار  وا  دروخ  هدومن و  هدـهاشم  لطر  مین  کی و  ات  مقار  دناهتـشون  راـثا 
دوشن تخس  وا  هتسخ  هکیتقو  ات  نیکل  دوش  هزم  اب  رایسب  دنرب  راکب  ولپ  هیلق و  رد  دنزاس و  راچآ  یبرم و  وزا  دوش و  ماخ  یـشرت  هام  کی 

دورب و یـشرت  دوش و  هتخپ  ات  دنزاسیم  ناهنپ  سالپ  گرب  هاک و  رد  دننکیم و  ادج  تخرد  زا  دـنامیم  یقاب  وا  نتخپ  زور  دـنچ  هاگره 
هدش هتخپ  دوخب  دوخ  رگا  تسا  نیمه  رثکا  لمعتسم  مال و  فلا و  نوکـس  یـسراف و  ياب  دنیوگ  لاپ  ار  نیا  ددرگ و  هزم  شوخ  نیریش و 

رد يرایسب  دوب  شوخیم  نآ  رثکا  ءاه و  نوکس  فاک و  حتف  یسراف و  هدحوم  ءاب  نوکس  يرزب  یناقوف  ءات  حتفب  دنیوگ  هکپت  ار  نآ  دزیرب 
دنیوگ دیهب  ار  نآ  دریذپ و  ماجنا  ناتـسمز  لیاوا  دنیور  یگتخپ  هب  نارای  ان  ارـس  یخرب  دسرب و  شراب  ماگنهب  دـیآرد و  نتخپ  هب  ناتـسبات 

 .... هددشم یناتحت  ءای  حتف  هلمهم و  لاد  رسک  یفخ و  ءاه  هدحوم و  ءاب  حتفب 
8 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

روراب یگلاس  راهچ  هب  لاهن  یـضعب  دتفا و  مرگ  ینیریـش  سب  زا  دنراذگب  يدنچ  رگا  دنراد  ورف  دوز  دنک  یگتخپ  راک  یماخ  رد  یتخل  و 
نآ لثم  ایوب  وا  رمث  دنیامن  شرورپ  نآ  لاثما  بیـس و  ساننا و  هریـشب  رگا  دـنیوگ  دـیازفا و  يریـش  دـنهد  شرورپ  هریـش  ریـشب و  ددرگ و 

مکش ضباق  دنروخیم  هتخاس  نایرب  وا  هتسخ  ددرگن و  روراب  لاس  کی  یـضعب  رتمک و  رگید  رد  دهد و  راب  هدایز  لاس  کی  دوش  اههویم 
وا زغم  نآ  زا  دعب  دنراذگیم  ناراب  رد  شاهتسخ  دنه  لها  ددرگ و  لیختم  نیریش  رایـسب  وا  يالاب  بآ  هزم و  شوخ  رایـسب  هدعم و  عفان  و 
رت نومیل  یشرت  رد  ار  هدیـسر  ناراب  هتـسخ  زغم  زین  هدعم و  يوقم  ضباق و  ءارفـص و  عقاد  دوب و  هزم  شوخ  رایـسب  دنروخیم  هدروآرب  ار 

هفاضا نآ  زج  هاوخنان و  کمن و  دنیاسیم و  ار  وا  ومیل  رد  ندیشرت  زا  دعب  مدرم  یـضعب  دوشیم و  هدایز  دئاوف  رد  دنربیم  راکب  دنزاس و 
تیقایرت وا  هلاس  هس  دنیوگ  دنیامنیم و  لامعتـسا  هفلتخم  بیکارت  هب  هلمجلاب  دوش  لیدعیب  مضه  هدعم و  تیوقت  رد  دـنربیم  راکب  هدومن 

اب ار  وا  تخپ  مین  رگا  دنرامـشیمن و  نیزا  رتهب  مکـش  سبح  رد  یئاود  دننک  فوفـس  بآ  هب  هدیئاس  ماد  مین  ردقب  نوچ  دناسریم و  مهب 
دوشیمن و نوگرگد  رتسک  معط و  هام  هس  ود  ات  دـنزادنا  لسع  ای  واگ  نغورب  هتفرگ  موم  زا  ار  خاش  رـس  دـنریگرب و  خاـش  زا  تشگنا  ود 
دوب و قفاوم  ار  ناجازم  يوارفـص  دراد و  ناصقن  اعما  هنیـس و  هرجنح و  نادـندب و  وا  شرت  دـیوگ  مقار  ددرگنرب  رکیپ  گنر و  لاس  کـی 

بآ هک  ات  دـنراذگب  بآ  رد  يرهگ  ودـکی  هدیـشارت  هزیر  ار  وا  محل  نآ  زا  دـعب  هدرک  رود  گنت  تسوپ  ار  شماـخ  تسا و  هدـعم  يوقم 
هزم رد  مومـس و  داب  تیذا  عفر  هدـعم و  لد و  تیوقت  رد  دـنروخب  هتخاس  نیریـش  تابن  ای  دـنق  اب  هدومن  فاـص  نآ  زا  دـعب  درادرب  یـشرت 

رد هدروآ  رب  سپ  دوش  زادگ  هک  ات  دنزاسیم  ناهنپ  میرب  هتـسلابن  ار  زین  دروخ  ناوتیم  رگید  اههدرـشفا و  لثم  ماعط  هارمه  اهنت و  لیدعیب 
؟؟؟ مود تسا  مقار  دزن  لیدعیب  هزم  حیرفت و  تیوقت و  رد  لوا  نکیل  مهاب  بیرق  و  دنروخیم ؟؟؟ هدرک  نیریش  روتسدب  دنراشفیم و  بآ 

؟؟؟
9 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تیوقت رد  دناهتـشون و  کشخ  مویـس  رد  مرگ و  مود  رد  ینانوی  ءابطا  ار  وا  نیریـش  تسین و  ترارح  زا  یلاخ  مه  وا  شرت  مقار  دزن  نکیل 
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ریـساوب و تهجب  هدیـسر و  هبرجتب  مقار  دزن  هراسخر  گنر  ندرک  وکن  تعیبط و  نیئلت  ندب و  نیمـست  اذغ و  ترثک  هدعم و  هدرگ و  هاب و 
دنچ رد  هک  اریز  دنادیمن  قلطم  ار  ناقفخ  ندوب  عفان  ینعی  ار  مکح  نیا  رادقمیب  نیا  نکیل  دناهتـشون  دـیفم  ناقفخ  لد و  تیوقت  برذ و 

هک دسیونیم  موحرم  ناخ  يولع  میکح  زیوم  نآ  حلـصم  دناهتـشون و  رگج  رـضم  هتـشگ و  ناقفخ  دایدزا  ثعاب  راح  ناقفخ  بحاصب  اج 
ءافش ضارما  نا  زا  هدومن و  اقستسا  رگج و  فعـض  جالع  ار  ناتـسودنه  ءارما  زا  یکی  مقار  وا  زبس  شرت و  دوب و  دهاوخ  رگج  رـضم  رگا 

روکذم ضرم  هک  دوب  هدش  یـضقنم  یلیلق  هنامز  دومن  ترثک  هبنا  لامعتـسا  رد  لاس  هس  ای  لاس  ود  زا  دعب  دوب  هدیدرگ  لصاح  ار  وا  یلک 
هک هویم  نیا  تروص  زا  هک  دـسیونیم  نوناق  تادرفم  حرـش  رد  روفغم  یلع  میکح  هدومن  دـهاشم  نینچمه  مه  اـج  رگید  هدومن و  سکن 
رد هک  یتح  متفای  دـیفم  رایـسب  مدرک  لامعتـسا  هدرگ  ضارما  رد  نآ  زا  دـعب  دوب  دـهاوخ  هدرگ  يوقم  هک  متفایرد  دراد  هدرگب  تهباـشم 

تـسرد رادـقمیب  نیا  رظن  رد  روفغم  یلع  میکح  لوق  دـیدرگ  لـئاز  روکذـم  یمح  مدرک  لامعتـسا  دوـب  هدرگ  تکراـشمب  هک  قد  یمح 
رگم دیآیمن  راکب  تسا  هدرگ  جازم  حالـصا  زا  ترابع  هک  ببـس  جالع  درجم  سپ  تشگ  ضراع  قد  یمح  هاگره  هک  اریز  دـیامنیمن 

ای تسا  رت  درـس و  هبنا  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  دـشاب  روکذـم  ضرمب  صوصخب  عفاـن  ءاود  دوـش و  هدوـمن  هسفن  یف  مه  وا  جـالع  هکنآ 
وا ندوب  عفان  رد  دـننکیم  ریرقت  تسا  هتـشک  ءالط  زا  ترابع  هک  گناگرم  رد  دـنه  لـها  میدـق  ءاـمکح  هچناـنچ  دوش  هدرک  ریرقت  هکنآ 
عفر دوشیم و  ادیپ  حلاص  نوخ  نوچ  سپ  دـیامنیم  يوق  هدـعم و  تیوقت  نکیل  تسا  کشخ  مرگ و  هچ  رگا  گناگرم  ینعی  قد  یمحب 

ود ره  هک  تسین  نف  ملاـع  یفخم  دـیامرفیم  اـهقلاخ  نذاـب  هبیرغ  ترارح  هلازا  ددرگیم و  يوق  مه  تعیبـط  دـیامنیم و  ضرم  تسوـبی 
یمح هک  هاگره  هک  اریز  دـشاب  قد  هب  هباشم  هک  یمح  قد  یمح  زا  وا  دارم  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  اـی  تسین  دـعب  فلکت و  زا  یلاـخ  ریرقت 

یکی هک  هدید  مه  مقار  دسریم  مهب  قد  هب  تهباشم  عون  کی  ضیرم  لازه  پت و  تیئالب  ببسب  دشک  لوط 
10 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دندومرفیمن زیوجت  هبنا  ندروخ  دندوب  وا  جلاعم  هک  ءابطا  دوب  هدیماجنا  لوطب  دشیم و  پت  هدرگ  هرخبا  فعض و  ببسب  ار  ناریا  ءارما  زا 
نیریـش و وا  نیرتهب  تسا و  تخوخیـشلا  قد  ای  دوب  هدرک  عفن  نکیل  دوب  هدـشن  لئاز  ترارح  لکلاب  هچرگا  دومن  لامعتـسا  ناهنپ  ضیرم 

فارحنا ثعاب  ندروخ  هدرک  درس  نودب  مرگ  مسوم  رد  دنشاب  هدرک  فرب  ای  بآ  رد  درس  دشاب و  هتشاد  قیقر  هریش  هک  هشیریب  هدیسر و 
هدیرب دراک  زا  ندروخ  دنروخب و  هدیلپـش  نهد  زا  نآ  زا  دـعب  دـننکفیب  لوا  هرطق  دـنچ  دـنیامنب و  میالم  تسد  زا  لوا  ار  وا  تسا و  جازم 

دوشیم و ولگ  شارخ  اعما و  چـیپ  مکـش و  درد  لقث و  خـفن و  ثعاـب  دوشیمن  طاـیتحا  مرج  هشیر و  زا  نکیل  تسا  عئاـبط  لوبقم  هچرگا 
هجزما رثکا  رد  شور  نیا  دنروخیم و  جنرب  نان و  هارمه  هدومن  اجیب  اجب و  اهفرصت  هتخاس و  رکش  زا  نیریـش  دنرآیمرب و  هریـش  یـضعب 

نآ حلـصم  دـناسر و  مهب  هار  وا  جازم  رد  مه  ریغت  یعون  دوخ  لحم  تقرافم  ببـسب  زین  تسا و  تعیبط  لابقا  مدـع  ناـیثغ و  ببـس  سیفن 
رگا هک  دید  دیاب  هکلب  تسین  قلطم  مکح  نیا  هک  ار  ناشیا  دزرمایب  یلاعت  يادخ  دجام  دلاو  دندومرفیم  دناهتـشون  وا  هتـسخ  ریـش و  رثکا 

دندومرفیم دوخ  جازم  حالصا  هسلاهپ  هدرشفا  هب  مه  موحرم  نآ  دوخ  درب و  دیاب  راکب  هدراب  هدرشفا  درـس و  بآ  تسام و  دنکیم  یمرگ 
تروص رد  دومن و  دیاب  كرادت  نآ  هتـسخ  هب  لاهـسا  تروص  رد  دومرف و  دیاب  ریبدت  نآ  لاثما  ماداب و  نغورب  دـسر  مه  اعما  چـیپ  رگا  و 

اذه یلع  دـیآیم و  دـیفم  مه  لیبجنز  اهنت  دـیناشوج و  دـیاب  لیبجنز  یکدـنا  ریـش  رد  دـشاب  خـفن  رگا  ریـشب و  هسبای  هجزما  رد  تسوبی و 
لامعتـسا دوشن  ناراب  هس  ود  هک  اـت  هکنآ  یلوا  دراد و  ینیچ  بوچ  مکح  دوش  هدرک  لامعتـسا  جازم  تاـعارم  اـب  رگا  هلمجلاـب  ساـیقلا و 

هاـم ود  هاـم  کـی  اـت  رتش  ریـش  بآ  ضوع  هبنا و  اذـغ  ضوع  برذ  باحـصا  هب  مدرم  یـضعب  هبطر و  هدراـب  هجزما  ناـبحاص  رگم  دـننکن 
هدایز تیرطع  هک  ره  رد  دراد  امـسا  ماسقا و  رایـسب  بنا  دـیامرفیم و  اـج  یـضعب  نآ  هلازا  هکلب  دـیامنیم  عفن  رایـسب  دـننکیم  لامعتـسا 

لاحلا ۀقیقحب  ملعا  هّللا  دنیوگ و  كزغن  یسرافب  دوزفا  درد  غامد و  لد و  تیوقت 

التیش مارآ 
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رسک میم و  فلا و  هلمهم و  ءار  هزمه و  دمب 
11 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

نوخ مغلب و  ءارفص و  داسف  عفاد  درس و  خلت و  زیت و  فلا  نوکس  مال و  حتف  یناقوف و  ءات  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  همجعم و  نیش 

یلوهاکآ

ویمرپ ءارفص و  مغلب و  داسف  مکش و  مرک  عفاد  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  واو و  نوکس  ءاه و  مض  فلا و  فاک و  هزمه و  دمب 

اراونآ

یناث فلا  هلمهم و  ءار  فلا و  واو و  نون و  ءافخ  هزمه و  دمب 

هلونآ

هیفقو ءاه  مال و  فلا  ود  ره  هلمهم و  ءار  ضوعب  دنیوگ  زین 

هلمآ

نیلم کشخ  درس و  تخمز و  نیریـش و  شرت و  معطب  یلما  تخردب  هباشم  تروصب  شتخرد  رودم  تسیرمث  میم  نون  ضوعب  دنیوگ  زین 
تسا موقرم  ینانوی  بتک  رد  لصفم  نیا  لاوحا  تپ  تکر  عفاد  یهبم و  و 

ورآ

یکدنا وزا  ولاتفش و  تخرد  هب  هباشم  شتخرد  نآ  هب  هباشم  تروص  رد  تسا  ولاتفش  زا  یمسق  واو  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  هزمه و  دمب 
مضه رد  نارگ  یکدنا  وزا  تسا و  هزماب  نیریش  هک  ولاتفش  فالخب  شرت 

ادآ

تسا و مرگ  هتسر  یگرب  هرگ  ره  رب  هرگ و  رپ  شهایگ  قاس  فورعم  تسا  یخیب  تسا  كردا  هب  روهـشم  فلا  هلمهم و  لاد  هزمه و  دمب 
دنک و رود  خفن  دـنروخب  گنـس  کمن  اب  رگا  ماعط  زا  شیپ  دوش و  مضه  تعرـس  ثعاب  دـنروخب  رگا  اذـغ  لیلحت  تقوب  نیلم و  نارگ و 
ذیذل و رایسب  دنیامن  یبرم  دنق  رد  روتـسدب  هدیرب  کیراب  هشیر  ار  كردا  رگا  دنیوگ و  زین  لیبجنز  یـسرافب  تسا و  مضاه  درآ و  اهتـشا 

هدایز ترارح  رد  مک و  وا  هب  تبسن  تذل  رد  وا  کشخ  يابرم  دوب و  دیفم  زین  هروکذم  دئاوف  يارب  دوشیم و  عئابط  لوبقم 

یبآ

تسا لجرفس  مسا  ازفا  مغلب  یمهبم و  نیلم و  نارگ و  تسا و  درس  رایسب  تخمز و  یناتحت  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  هزمه و  دمب 

كآ

شوقنم هبنپ  لثم  دوش  هتفاکش  ددرگ و  هتخپ  نوچ  کیراب و  ینالوط و  یکدنا  رخآ  زا  نکیل  هبنا  لکشب  شرمث  فاک  نوکس  هزمه و  دمب 
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ار وا  گرب  خاش و  نوچ  عرذ  مین  کی  عرذ و  کی  ردـقب  وا  لوط  کچوک  واب  تبـسن  یکدـنا  كاـه و  گربب  هیبش  شگرب  دـیآرب و  وزا 
داسف عفاد  لهسم و  ود  ره  خرس  تسا و  دیفس  دنیوگیم  ریش  ار  نآ  فرع  رد  هک  دیآرب  دیفس  تبوطر  دننکشب 

12 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
تخرد مکش و  مرک  ءاقـستسا و  رگج و  ضارما  ریـساوب و  هلوگ و  زرپس  يرامیب  روثب و  لیمامد و  رامرهز و  برج و  ماذج و  مغلب و  داب و 

دوش عقاو  رتشکن  ههکپ  هبنشکی  زور  رد  هاگره  دریگب و  راب  الا  ددنب و  وا  خاش  رب  هتشر  دیایب  ار  وا  رگا  دشاب  هتشاد  دیفـس  لگ  هک  ار  كآ 
هیاس رد  دناتسب و  شراب  هنت و  تسوپ و  خاش و  گرب و  سپ  دهن  زین  هتخپ  يردق  دنک و  حبذ  ناولح  دهن و  تخرد  نآ  ریز  رد  نوتیز  لگ 

یناوج دربب و  يریپ  یناوتان و  فعض و  دنک  جنرب  ریش و  اذغ  دروخب  لاقثم  ود  ود  واگ  ریـش  اب  ار  نآ  هتفه  هس  ود  زین  دیاسب  هدرک  کشخ 
ددنب وزاب  رب  هتخاس  هرهم  وا  خیب  زا  رگا  ددرگ و  يوق  دوش و  زارد  شرمع  دروخب  هام  کی  رگا  ددرگ و  شعیطم  دـنیب  ار  وا  هک  ره  درآ و 
عیطم شرهوش  دنک  فایـش  جرف  رد  هدیئاس  دوخ  لوب  اب  ار  وا  خـیب  ینز  رگا  دـشاب و  ناما  رد  یمیاد  پت  رحـس و  يرپ و  نج و  بیـسآ  زا 

ره دراد و  مامت  يرثا  لازنا  ءوطب  رد  دیامن  تعماجم  ددنب و  رمک  رب  هتشرس  دیآرب  شخاش  زا  هک  يریـش  هب  هدرک  هرهم  شخیب  زا  ددرگ و 
رظن يزیت  دنـشک  مشچ  رد  هتخیمآ  واـگ  هکـسم  زب و  نوخ  اـب  شخیب  ددرگ و  هرکاـب  دروـخب  هرگنهب  بآ  هب  لاـقثم  کـی  شخیب  هک  ینز 

تسا هدمآ  هبرجتب  هچنآ  تسا و  مرگ  رایسب  دروآ و  تخس  تیاغب  لاهسا  تسرهز و  مسق  ود  ره  نآ  ریـش  هک  هدروآ  يرتنهد  رد  دیازفا و 
مرو و ثعاب  دسرب  مشچب  ریـش  رگا  دوب و  عفان  ریجفت  لیلحتب و  ار  اهلمد  روثب و  تسا و  حرفم  وا  ریـش  دـناماروا و  للحم  گرب  هک  تسنیا 

تسنآ حرق  شراخ و 

لآ

ار ود  ره  ریقح  نکیل  دناهتفگ  نینچ  هزعا  ضعب  زین  هتـشون و  نینچمه  یهوکـشا  راد  بحاص  تسا  ههتیجم  مسا  مال  نوکـس  هزمه و  دـمب 
کیراب بوچ  يدرزب  لئام  گنر  هریت  لآ  دوشیم و  کیراب  بوچ  هوف  ینعی  ههتیجم  هدومن  هظحالم 

تکهب تدآ 

مان تسرپ  باتفآ  وا  همجرت  یناقوف  ءات  نوکـس  فاک و  حتف  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتف  ءات و  دـیدشت  هلمهم و  لاد  رـسک  هزمه و  دـمب 
مه رگید  ياهگنر  یئالط و  درز  رودـم  شلگ  ثلثم و  شگرب  مدآ و  دـق  لثم  ینالوط  رد  شتخرد  دـنیوگ  زین  یهکم  جروس  تسا  یلگ 
ود ره  گرزب  دروخ و  دناهتشون  مسق  ود  ددرگیم  وا  فرط  نامه  هب  ددرگیم  باتفآ  هک  فرط  ره  دنیوگ  دراد  هرگنک  دراد و  نایم  رد 

13 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
تسا عفان  ار  یحیر  ئاپ  درد  نهد و  یگزمیب  اقستسا و  جنلوق و  دوب و  مرگ  خلت و  دنامه  لثم  صاوخ  رد 

ایرآ

دلوم تسا و  درس  دسر  مهب  ناگـشرب  مسوم  رد  هک  تسا  رایخ  زا  یمـسق  فلا  نوکـس  یناتحت و  ءای  حتف  هلمهم و  ءار  رـسک  هزمه و  دمب 
تسا هنفع  یمح  بجوم  وا  ترثک  لیقث  حایر و 

هروهبنآ

هاگره دـنیوگ  ینولب  نهکد  لها  ءاه و  نوکـس  هلمهم و  ءار  حـتف  واو و  نوکـس  ءاه و  ءافخ  هدـحوم و  ءاب  مض  نون و  ءافخ  هزمه و  دـمب 
داب و دنادرگ و  فاص  گنر  دشخب و  ندب  توق  مضاه  یهـشم و  دنمانیم  مسا  نیاب  دنزپیم  هدومن  عمج  ار  ییارحـص  گاس  ماسقا  دـنچ 
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رهش رد  هک  كاس  ماسقا  دنچ  ۀفالخلا  راد  رد  تسا و  دیفم  ار  لاهسا  درآ و  حرف  دیازفا و  ینم  دنک و  عفد  نهد  یگزمیب  ءارفـص و  مغلب و 
وا طئاسب  قفاوم  وا  ماکحا  رگید  حایر و  دلوم  تعیبط و  نیلم  دوشیم و  ذیذل  رایسب  دنیوگیم  نترون  ار  نآ  دنزپیم و  دسریم  مهب 

لونآ

گنر درز  وا  ياهلگ  دوشیم  امنـشوخ  بجع  دنک  لگ  هاگره  روهـشم  نالک  تسیتخرد  مال  نوکـس  واو و  حتف  نون و  ءافخ  هزمه و  دمب 
يدام و لاهـسا  يدام و  یق  ماذـج و  درـس  تسا  عون  ود  مه  مسق  نیا  دـنیوگ و  لونادـهج  ار  مود  مسق  تسعون  ود  ساتلما  لگ  هب  هباشم 

دنک هدایز  تبوطر  دیازفیب و  نوخ  دشخب و  توق  ار  نت  دزاس و  عفد  هخلت  مغلب و 

رمآ

تسا دنلا  مسا  ددشم  هلمهم  ءار  میم و  هزمه و  دمب 

كرآ

رات مراهچ  لیدب  مویس  لیهک  مود  اوهم  یکی  دوشیم  هدرک  قالطا  زیچ  راهچ  رب  فاک  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  هزمه و  دمب 

كولآ

هدش روکذم  ینانوی  بتک  رد  لیصفت  هب  وا  صاوخ  تسا و  ولا  مسا  فاک  واو و  نوکس  ددشم و  مال  مض  هزمه و  دمب 

کتارمآ

تسا هرابنا  مسا  فاک  نوکس  یناقوف و  ءات  حتف  فلا و  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  نکاس و  میم  هزمه و  دمب 

سونبآ

شگرب توالح و  اب  درز و  روگنا  لثم  شرمث  میظع  تسا  یتخرد  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  نون و  مض  هدحوم و  ءاب  نوکس  هزمه و  دمب 
مود رخا  رد  دناهتشون و  مرگ  مویس  لوا  رد  سلما  بلص و  هایس و  وا  نیرتهب  دنکیمن و  نازخ  وزا و  رتضیرع  درب و  ربونص  گرب  هب  هیبش 

هدعم خفن  حایر و  للحم  ةاصح و  تتفم  لوب و  ردم  فطلم و  کشخ 
14 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

رد نآ  خوبطم  قوحسم و  الط  رت و  فیطل  هراشن  لوسغم  قرحم و  عفان و  هزات  ياهمخز  نوخ  سبح  تهج  وا  هراشن  زرپس و  هدس  حتفم  و 
عنم هثیبـخ و  حورق  ندروآ  تشوـگ  فـیفجت و  تهج  هدارفناـب  شتآ و  یگتخوـس  تهج  غرممـخت  يدیفـس  اـب  ریزاـنخ و  لـلحم  بارش 

تسا رانکوک  بوچ  شلدب  لسع و  شحلصم  هدعم و  رضم  مرد و  هس  شتبرش  ردق  تسا  برجم  هلبآ  بآ و  رپ  ياهششوج 

یکهدآ

نا دیآ  هتفگ  رهرا  رد  صاوخ  تسا و  رهرا  ءامسا  زا  یمسا  یناتحت  ءای  نوکس  فاک و  رـسک  يدنه و  ءاه  هلمهم و  لاد  حتف  هزمه و  دمب 
یلاعت هّللا  ءاش 
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يدله یبنآ 

یناتحت ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسک  مال و  نوکس  ءاه و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  نون و  ءافخ  هدودمم و  هزمه  حتفب 
جنران وا  حلصم  بلق  رضم  دیفم  ندروخ  ندیلام و  هبرـض و  ابوق و  نوخ و  داسف  شراخ و  يارب  میود  رد  کشخ  مرگ و  تسا  يدنه  ءاود 

مرد کی  تبرش  بوچ  درز  ای  راونپ  مخت  ای  یچباب  وا  لدب 

هدحوملا ءابلا  لصف 

كرهبا

رد اهنت  دنه  ءابطا  ار  وا  هرهز  طالخا و  داسف  ویمرپ و  عفاد  فاک  نوکـس  هلمهم و  ءار  حتف  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  نوکـس  هزمه و  حتفب 
تسا قلط  یبرعب  تسا  روکذم  وا  ندش  هتشک  قیرط  نآ  رج  دروآ و  داب  جنگ  لثم  يدنه  بتک  رد  دننکیم  لامعتسا  هتشک  هیودا 

ایهبا

فوخ هدننکرود  ینعی  تسا  هلیله  مسا  فلا  نوکس  یناتحت و  ءای  حتف  زوه و  ءاه  هدحوم و  ءاب  هزمه و  حتفب 

یسرافلا ءابلا  لصف 

اتجارپا

زگ و مین  ردقب  شتخرد  دبنسا  لین  مود  مسق  یناث و  فلا  یناقوف و  ءات  میج و  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  یسراف و  ءاب  نوکـس  هزمه و  حتفب 
توق هدـنیازفا  درـس و  مسق  ود  ره  نشخ  اتجارپا  گرب  سلما و  یهگنک  گرب  نکیل  یهگنک  تخرد  لثم  تروصب  دـیاز  یکدـنا  یـضعب 

ار نآ  دیآ  اعما  فرط  زا  هک  ماخ  مغلب  ارفـص و  داب و  داسف  ماذج و  ولگ و  درد  وید و  بیـسآ  عفاد  هرجنح و  زاوآ  هدـننک  فاص  هرـصاب و 
دنادرگ عفد  هرثب  لمد و  رهز و  داسف  اضعا و  شزوس  دیامن و  عفن 

كراماپا

یسراف ءاب  فلا و  حتفب 
15 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دیایب تسا و  هرچتچ  مسا  فاک  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  میم و  حتف  فلا و  و 

یناقوفلا ءاتلا  لصف 

سیتا

گنر دیفس  تسا  یخیب  دوجولا  ریثک  وا  دیفس  هایس  دیفس و  دوب  عون  ود  هلمهم  نیس  یناتحت و  ای  نوکـس  یناقوف و  ءات  رـسک  هزمه و  حتفب 
خلت و زیت و  عون  ود  ره  دوب  دیفـس  نمهب  هباشم  عون  کی  دوب  لیلق  هدیاز  ودکی  اهـضعب  حطـس  رب  دراد و  دنلب  تسپ و  دوب و  راودج  ردـقب 

دنک عفد  ریساوب  یمغلب و  لاهسا  یق و  دوب و  مضاه  ضباق و  مرگ و 
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يدنه یناقوفلا  ءاتلا  لصف 

نگنتا

دشاب هتفوک  یکدنا  هک  زینشک  هب  هباشم  روهشم  تسا  یمخت  نون  نوکس  یـسراف و  فاک  حتف  نون و  ءافخ  يدنه و  ءات  حتف  هزمه و  مضب 
درد عفان  دزاس و  ربطـس  دـنیامن  الط  بیـضق  رب  لسع  اب  هتفوک  رگا  تسلمعتـسم  هیوقم  هیدـنه  بیکارت  رثکا  رد  ینم  کسمم  هاـب و  يوقم 

هدرگ يوقم  زرپس و  هدرگ و 

میجلا لصف 

دومجا

لد و يوقم  مکش و  ضباق  ماعط و  یهشم  کبس و  مرگ و  دنت و  خلت و  هلمهم  لاد  واو و  نوکـس  میم و  مض  میج و  نوکـس  هزمه و  حتفب 
مـسا دناسر  مهب  شزوس  مکـش  رد  نکیل  هناثم  درد  قاوف و  مکـش و  مرک  هدعم و  ضارما  نایثغ و  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  ینم و  هدـنیازفا 
نیمز فالتخا  ببـسب  دومجا  سفرک و  نایم  رد  فـالتخا  اـی  تسا  سفرک  نوسینا و  ناـیم  رد  دراد  واـب  تهباـشم  هتبلا  دناهتـشون  سفرک 

دشاب هدوب  ناتسودنه  تیالو و 

نیاوجا

هب یمسم  تسوزا  یمسق  نون  نوکس  یناتحت و  ءای  رسک  فلا و  واو و  حتف  میج و  نوکس  هزمه و  حتفب 

راهوج

داب و داسف  عفاد  ماعط و  یهشم  هدنراوگ و  کبـس و  مرگ و  دراد و  زیت  يوب  ۀقارح و  اب  رتکچوک و  وزا  دومجا و  هب  هیبش  دنت  خلت و  ود  ره 
تسا هاوخنان  یبرعب  مکش  مرک  هیاخ و  هناثم و  درد  ببسب  شچیپ  مکش و  خفن  ءاقستسا و  مغلب و 

یناسارخ نیاوجا 

رب يزیچ  مشپ  دننام  ظیلغ و  شقاس  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  فلا و  هلمهم و  نیس  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  همجعم و  ءاخ  مضب 
وزا رایسب  هبلحب و  هیبش  رودم  ریغ  یمخت  زا  ولمم  رانا و  لگب  هیبش  قاروا  تحت  رد  مکارتم  ياهفالغ  رد  شرمث  رهاظ و  وا 

16 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
تسا جنبلا  رزب  مسا  رتکچوک 

ندنچ الجا 

تسا و دیفـس  لدنـص  مسا  نون  نوکـس  هلمهم و  لاد  حـتف  نون و  نوکـس  یـسراف و  میج  حـتف  فلا و  مال و  میج و  نوکـس  هزمه و  مضب 
دیایب ندنچ  رد  صاوخ 

ناجا
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ربارب دوشیم  گرزب  وا  تخرد  نیاجا  ینعی  دناهدومن  هفاضا  یناتحت  ءای  نون  فلا و  نایم  رد  یضعب  نون  یناث و  فلا  میج و  فلا و  حتفب 
کیراب رایسب  زگ و  مین  ردقب  ات  زارد  اهیلهپ  دراد و  رایسب  هیاس  وا  تخرد  کیراب و  زارد و  وزا  هبنا و  گرب  هیبش  شگرب  هبنآ و  تخرد 

یسرافلا میجلا  لصف 

ههچا

تسا هریهب  مسا  ءاه  نوکس  نآ و  حتف  یسراف و  میج  دیدشت  هزمه و  حتفب 

همجعملا ءاخلا  لصف 

تورخا

ءاه فاک و  همجعم  ءاخ  ياجب  هدما  زین  تورهکا  يدنه و  یناقوف  ءات  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  همجعم و  ءاخ  نوکـس  هزمه و  حتفب 
رد داب  عفاد  ءاضعا و  يوقم  نیلم و  نارگ و  مرگ و  نیریـش و  يدنه  جذاس  گربب  هباشم  نآ  گرب  تسا و  یهوک  شتخرد  تسا  روهـشم 

دنیوگ زوج  یبرعب  هدیسر  زین  ررحم  هبرجتب  هدعم  يدب  غامد و  هاب و  تیوقت 

هلمهملا لادلا  لصف 

کسلادا

تسا هلغ  زا  یمسق  فاک  نوکس  هلمهم و  نیس  رسک  مال و  حتف  فلا و  ددشم و  هلمهم  لاد  هزمه و  مضب 

رکساهبيدا

هلمهم ءار  نوکس  فاک و  حتف  هلمهم و  نیس  فلا و  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  لاد  رـسک  هزمه و  مضب 
تسا روفاک  زا  یمسق 

كردا

دش هتفگ  ادا  رد  نیا  صاوخ  فورعم و  روهشم و  تسا  یخیب  يزات  فاک  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  هلمهم و  لاد  نوکس  فلا و  حتفب 

هلمهملا ءارلا  لصف 

ینرا

دراد و رایسب  خاش  نکیل  ولاتفش  تخرد  ردقب  لوط  رد  تسیتخرد  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  هزمه و  حتفب 
دزاس و عفد  ساما  دیابرب و  ار  داب  هبلغ  تسا  مرگ  ولاهبنس  گرب  لثم  شگرب  دوشیمن و  مولعم  هنت  یـضعب  رد  دیوریم  تخرد  هنت  ریز  زا 

هدور هدـس  ضبق و  عـفار  یهـشم و  دـیامن و  رود  رگج  فعـض  یـضعب  گوردـناپ  تمحز  تسا و  لـیقث  برچ و  هـک  دروآ  يرتـنهد  رد 
تسا هنرا  هدام  مسا  زین  ینرا  دیاشگب و 
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رهرا

 ... هلمهم ءار  نوکس  ءاه و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  هزمه و  حتفب 
17 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

هکنآ دننادیم و  وزا  یمسق  ار  روت  رگید  هنکما  رد  زین و  دابآناهجهاش  ۀفالخلا  راد  نابز  رد  ینعی  ام  رهـش  رد  روت  دنیوگ و  زین  یکهدا  و 
زگ و مین  کی و  ردقب  دشابیم  دروخ  رهرا  تخرد  دـنیوگیم و  روت  ار  نآ  دـنراکیم  رکـشین  تشک  هرانک  رد  دـشاب و  نالک  وا  تخرد 
رد دنیامنیم و  ورد  مدنگ  هارمه  ار  رهرا  دنیامنیم و  ورد  دـنراکیم و  رکـشین  هارمه  ار  روت  تسا و  روت  زا  رتهب  هزم  رد  رهرا  دـنیوگیم 

دوشیم هتفای  دـنه  دالب  رثکا  رد  تسا  روهـشم  هلغ  هلمجلاب  وزا و  دوب  یکدـنا  روت  دروخ و  رهرا  هناد  نالک و  روت  هناد  دـنراکیم  فیرخ 
دزن زیگناداب و  نیریـش و  كدـنا  تخمز و  معطب  رهز و  داسف  نوخ و  مغلب و  هخلت و  داسف  عفاد  ضباـق و  کبـس و  تسا و  کـشخ  درس و 

نآ هداد و  بآ  رد  شوج  ودکی  لوا  ار  وا  نوچ  دراب  یمغلب  ضارماب  عفان  لیقث و  هدعم و  يوقم  مویس و  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ  ررحم 
هلازا لوا و  تروص  رد  نآ  تسوبی  عفر  زین  دنزپب  تسام  ریـش و  رد  رگا  دوشیم و  وا  تسوبی  عفار  دـنزپ  رگید  بآ  رد  هدرک  رود  ار  بآ 
نادند درد  دـننک  هضمـضم  نآ  زا  هدـیناشوج  بآ  رد  ار  وا  گرب  رگا  دوشیم و  رایـسب  زا  رایـسب  یناث  تروص  رد  نآ  تسوبی  ترارح و 

دنیوگ لخاش  ار  رهرا  یسراف  هب  دربب 

درا

صاوخ تسا و  شام  مسا  ترا  ینعی  دناهتـشون  مه  یناقوف  ءاـت  هلمهم  لاد  ضوع  یـضعب  هلمهم و  لاد  هلمهم و  ءار  نوکـس  هزمه و  مضب 
دمآ دهاوخ  ههکام  رد 

هنرا

یباحـصاب دیفم  دنیوگ  یکهم  يدنه  هب  هک  تسا  شیمواگ  لثم  صاوخ  رثکا  رد  یفقو  ءاه  نون و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  هزمه و  حتفب 
دنیوگ یئارحص  شیمواگ  یسرافب  دنوش  رتفیحن  رغال و  زور  هب  زور  هک 

دنرا

عرذ و ود  ردـقب  اـت  شقاـس  مرن و  كرزب و  دراد و  ریجنا  گربب  هیبـش  شگرب  يدـنه  هلمهم  لاد  نون و  ءاـفخ  هلمهم و  ءار  هزمه و  حـتفب 
یمسق هتخیمآ و  يدیفس  یهایس  يربا  ذغاک  روطب  طقنم  هوهق  ردقب  شاهناد  و  راخرپ و ...  ياهـشوخ  رد  شرمث  فوجم و  ین  لثم  شخیب 

ءاقستسا و عادص و  هناثم و  درد  رمک و  درد  ءاضعا و  سامآ  مکش و  خفن  جنلوق و  عفاد  نارگ و  مرگ و  نیریش و  درس و  خرس و  وزا  تسا 
وا مخت  نغور  داب و  داسف  عفاد  لهسم و  مرگ و  ود  ره  رمث  تسا و  ماخ  هدام  اشف  هک  تاپ  ما  ماذج و  مغلب و  هفرـس و  سفن و  یگنت  پت و 

عفن دیدش  جنلوق  يارب  هدومن  مرگ  یکدنا  هدرک  لح  بآ  رد  هلوت  ودکی  ردقب  تسا  لهـسم  دوب و  عفان  ار  دراب  ياهتلع  هلمج  تسا  للحم 
دلاو دیدرگ  عفر  دیدش  جنلوق  هدومن و  نّیب 

18 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
ود ردقب  روفغم  مع  دندومرفیم و  لامعتسا  نآ  زج  جلاف و  لثم  دراب  ضارما  جنلوق و  لهـسم  رد  ریجنا  دیب  نغور  ماداب  نغور  ياجب  دجام 
عفر دـندنب  كاندرد  عضوم  رب  هتخاس  مرگ  هدومن  برچ  نغورب  وا  گرب  نوچ  دـندومرفیم و  لامعتـسا  هیـصان  هجزما  رد  مه  ماد  هس  ماد 

رد دزاس  فرطرب  شراخ  دـنیامن  الط  سپ  دریذـپ  تنوفع  اـت  دـنراذگب  زور  ودـکی  هتخیمآ  تارغج  اـب  هتفوک  وا  مخت  نوچ  دـیامن و  درد 
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تسا مرگ  وا  نغور  رد  دروآ  لاهسا  دنروخب  هتخیمآ  بامیس  اب  دناد  دنچ  وا  زغم  نوچ  هتفه و  کی  هصرع 

نجرا

مغلب و ءارفـص و  عفاد  دوب  تخمز  مرگ و  وا  رمث  مسا  مه  تسیتـخرد و  مسا  نوـن  نوکـس  میج و  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  هزمه و  حـتفب 
ندـب و يوقم  کـسمم و  دروآ و  مهارف  هدرک  كاـپ  ار  تحارج  شیر و  يواـپ  ضارماـب  دوب  رـضم  دـیامن و  عفد  رهز  اـهتلغ  یگدـنام و 

هطقس هبرض و  عفان  دناهتشون و  درس  یضعب  تسلمعتسم و  ءالط  الکا و  دهد  دنویپ  كاپ  ار  هتسکش  ناوختسا 

ولرا

ار نت  دوب  ضباق  درآ و  اهتـشا  دربب و  مغلب  دراد  زیت  هزم  یهوک  تسیتخرد  مسا  واو  نوکـس  مال و  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  هزمه و  حتفب 
تسا لومش  هیودا و  زا  دیامن  عفد  ماذج  مکش و  مرک  دنک  رایشوه 

یتنورا

دیایب هدحوم  ءاب  رد  ربنوب و  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  نون و  نوکس  واو و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  هزمه و  رسکب 

يورا

ودرگ کی  ردقب  ینالوط  تسا و  مخت  نیمـس  تسیدنه و  ینتـسر  خیب  یناتحت  ءای  نوکـس  واو و  رـسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  فلا و  حتفب 
رد اهبل  هک  يرپس  تروصب  دراد و  نالک  گرب  زگ و  کی  ردقب  ار و  اهخاش  دیآرب  دیفس  شزغم  دننک  رود  وا  تسوپ  نوچ  مک و  هدایز و 
رد ولاچک  دـیآرب و  اهيورا  ولاچک  فارطا  رد  تسروک و  ینتـسر  خـیب  مهوا  اچک  ـالیک  گرب  بیرق  تسـالم  افـص و  رد  دـشاب و  نورد 

 ... تسروهشم ناجنداب و  هب  بیرق  تروص  ینالک و  رد  هدوب و  رودم  رثکا  تروص 
گرب و زا  دونه  دنروخیم و  هدومن  نایرب  رونت  ار  ولاچک  دنروخیم و  اهنت  تشوگ و  هارمه  ار  يورا  دنه  لها  تسلمعتسم  ناتسودنه  رد 

رضم لیقث و  حایر و  دلوم  ینم و  ظلغم  هاب و  يوقم  تسهنیـس و  لماتیب  تفایرد  هچنآ  وا  جازم  هلمجلاب  دنزاسیم  شروخنان  وا  ياهخاش 
ولاچک هغلابمب و  بآ  رد  نآ  نتسش  یشرت و  نآ  حلصم  هرجنحب و 

19 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
ياهگرب هرهچ  رد  نکیل  تسا  ساقلق  هک  دنیوگیم  تسا  هدایز  يورا  هب  تبـسن  هرجنحب  وا  ترـضم  هکنآ  رگم  صاوخ  رد  تسواب  بیرق 

تسا و خسان  زا  اطخ  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  ماداب  گرب  هباشم  وا  گرب  هک  هتشون  نینموملا  ۀفحت  بحاص  هچنانچ  تسا  رهاظ  رپ  فالخرب 
مـسا ساقلق  هک  دنیوگیم  مه  اهنا  دـش  هدیـسرپ  هک  بارعا  یـضعب  زا  دناهتـشون و  مرگ  ساقلق  جازم  داد و  ناوتیم  قیبطت  ار  هرهچ  رگید 

باوصلاب ملعأ  هّللا  تسيورا و 

كرا

تسا كآ  مسا  فاک  هلمهم و  ءار  نوکس  هزمه و  حتفب 

دیمرا

تسا ریهک  زا  یعون  هک  ردهک  تب  مسا  هلمهم  لاد  یناتحت و  ءای  نوکس  میم و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  هزمه و  حتفب 
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اسورا

دیایب ءاب  رد  تسا و  اسناب  مسا  فلا  هلمهم و  نیس  حتف  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  هزمه و  حتفب 

هلمهملا نیسلا  لصف 

دنک لهتسا 

زین دنک  مارک  ار  نیا  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  فاک و  حتف  مال و  نوکس  ءاه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  مض  هلمهم و  نیس  نوکس  هزمه و  رسکب 
لوم دشاب  نیبوچ  هک  ار  یخیب  دـنک و  نیمز  نوچ  دـشابن  نیبوچ  هک  تسا  خـیب  مسا  اهنیا  دزن  دـنک  تسا و  دـنک  نام  مود  مسق  دـنیوگ و 

ءارفص نوخ و  عفاد  نارگ و  درس و  نیریش و  مود  مسق  اضعا و  ساما  نوخ و  ءارفص و  داب و  عفاد  مغلب و  دلوم  دنمان 

دنک لوهتسا 

مال نایم و  رد  هنکاس  واو  هفاضاب  تسا  هدمآ  زین 

كرپسا

فاک و نوکس  هلمهم و  ءار  یسراف و  ءاب  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  هزمه و  حتفب 

اکرپسا

دنیوگ یضعب  هتشون و  زین  سالفا  عفار  ماذج و  عفاد  نیریـش و  معطب  دنادیم  یکی  ار  ود  ره  دونه  ندم  بحاص  فلا  قاحلا  فاک و  حتفب 
اکرپسا فدارم  دونه  ندم  بحاص  هتشون  قفاوم  هک  بلغا  تسا و  رگید  يزیچب  رهـش  رد  روهـشم  تسا و  کلملا  لیلکا  مسا  كرپسا  هک 

ضعب رد  تسا و  اکرپسا  قفاوم  کبـس  درـس و  یلو  ندوب  طلخ  هس  ره  تمحز  داسف  عفاد  ینم و  ندوزفا  نوچ  صاوخ  ضعب  رد  هک  دشاب 
ملعا هّللا  دناهتشون و  زین  رهز  رثا  نت و  يرغال  فعض و  ءاقستسا و  ندب و  يوخ  تشز  يوب  عفاد  ار  اکرپسا  يدنه  بتک 

هدنگسا

گنر دیفس  تسا  یخیب  تسا  روهشم  يدنه  ءاه  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  یـسراف و  فاک  حتف  هلمهم و  نیـس  نوکـس  هزمه و  حتفب 
يرصم لقاقشب  هباشم  وزا  کشخ  دوب و  دنق  رکش  رادقمب  هدنک  دوشیم و  مه  زگ  مین  ردقب  ینالوط 

20 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
خلت و تخمز و  هرگ  راهچ  هس  رادـقم  هدـمآرب  الاب  یکدـنا  نیمز  زا  وا  لاهن  کیراب و  مرن و  دروخ و  وزا  تک و  گربب  هباشم  وا  گرب  و 

دناهتشون جنکاک  خیب  تسا و  نیاسر  هلمج  زا  صرب  اضعا و  ساما  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  یهبم و  تسا و  مرگ 

ارهتسا

تسا ینرپ  لاش  مسا  فلا  هلمهم و  ءار  حتف  ءاه و  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  هلمهم و  نیس  نوکس  هزمه و  رسکب 

یکاتهب لوهتسا 
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ءات حتف  نون و  نوکس  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتف  مال و  واو و  نوکس  ءاه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  مض  هلمهم و  نیس  نوکس  هزمه و  مضب 
هرجـشب هباشم  نآ  هرجـش  هک  ینعم  نادب  گرزب  ناجنداب  ینعمب  تساتهرب  مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  فاک و  رـسک  فلا و  يدنه و  یناقوف 

دوب ناجنداب 

ینمدپ لهتسا 

نون و رسک  میم و  حتف  هلمهم و  لاد  نوکس  یـسراف و  ءاب  حتف  مال و  نوکـس  ءاه و  ءافخ  ءات و  حتف  هلمهم و  نیـس  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
عفد لاهسا  نوخ و  یق و  دوب  درس  خلت و  نیریش و  دیورب  دشاب  هتشادن  بآ  هک  نیمز  رد  تسا  لوک  ماسقا  یـضعب  مسا  یناتحت  ءای  نوکس 

تسا خرس  لگ  هک  دناهتفگ  یضعب  دنک و 

ریسا

مضاه و تسا و  درـس  دنزاس  هناخـسخ  وزا  ناتـسبات  رد  هک  تسا  سخ  مسا  هلمهم  ءار  یناتحت و  ءای  هلمهم و  نیـس  نوکـس  هزمه و  مضب 
اهلمد عفان  لوب و  يراوشد  ءاضعا و  شزوس  یگدیشوج و  هلبآ و  عفان  یگنشت و  نکسم  نوخ و  ءارفص  مغلب و  داسف  عفاد  مکـش و  سباح 

هدمآ زین  مقار  هبرجت  رد  برذ  مکش و  ضبق  هدعم و  تیوقت  رد  صاخشاب  تسا  کسمم  روثب و  و 

همجعملا نیشلا  لصف 

گرب تشا 

هناگتشه و ءاود  رب  لمتشم  يدنه  بیکرت  فاک  نوکـس  هلمهم و  ءار  هدحوم و  ءاب  حتف  يدنه و  ءات  همجعم و  نیـش  نوکـس  هزمه و  حتفب 
درـس بیکرت  نیا  کیبک و  كومجادـیم  اهمادـیم  یلوکاک  رتهچ  یلوکاـک  هدولپ  هدور  هیودا  ءامـسا  تسا و  نیمه  مه  گرب  تشا  ینعم 

ریمشک زا  بیکرت  نیا  هیودا  ماذج  اضعا و  ساما  شزوس  وداب  ارفص و  داسف  عفاد  لبحم و  نانز  ریـش  ینم و  دلوم  ءاضعا و  يوقم  یهبم و 
دنیآیمن يرثکا  الاح  دندمآیم 

نگ تشا 

 .... هک تسا  ياذغ  مسا  نون  نوکس  یسراف و  فاک  مض  يدنه و  یناقوف  ءات  رسک  همجعم و  نیش  نوکس  هزمه و  حتفب 
21 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

داسف پت و  عفاد  دنزاس  لخاد  لفلف  لیبجنز و  زینـشک و  هزوگنا و  گنـس و  کمن  دنناتـسب و  بآ  ندـیناشوج  زا  دـعب  دـنناشوجب  بآ  رد 
دشاب هناثم  یقنم  يوقم و  ماعط و  یهتشم  نوخ و  یفصم  هثالث و  طالخا 

ءافلا لصف 

میفا

دش دهاوخ  هتفگ  نیهپ  رد  نیا  صاوخ  میم  یناتحت و  ءای  نوکس  ءاف و  رسک  هزمه و  حتفب 

فاکلا لصف 
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لیب ساکا 

مسا زین  لیب  رما  دناهتشون  نومیتفا  مسا  مال  رخآ  یناتحت و  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  هلمهم و  نیـس  فقو  فلا و  فاک و  یلوا و  حتفب 
تسوا

تکمتکا

هناخ یسراف  هب  تسا و  اوجنرک  دنیوگ  یناقوف  ءات  نوکس  فاک و  حتف  میم و  مض  یناقوف و  ءات  نوکـس  فاک و  نآ و  رـسک  هزمه و  حتفب 
ای بسا  هفحت  بحاص  زا  طـلغ  اـی  تروص  نیرد  سپ  تسا  مخت  اوجنرک  هکنآلاـح  تسیگنـس و  هک  هتـشون  هفحت  بحاـص  نکیل  سیلبا 

تسا اوجنرک  ریغ  تکمتکا 

ارکرکا

تسا احرقرقاع  مسا  فلا  یناث و  هلمهم  ءار  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  هزمه و  حتفب 

تورهکا

رد نیا  صاوخ  فورعم و  روهشم و  تسیرمت  يدنه  یناقوف  ءات  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  مض  زوه و  ءاه  فاک و  نوکـس  هزمه و  حتفب 
دش هتفگ  تورخا 

هراکا

دیایب یسراف  میج  رد  دوب و  مسق  ود  تسا و  هرچنچ  مسا  ءاه  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  فاک و  هزمه و  حتفب 

یسراف فاکلا  لصف 

هتنم نگا 

يدنه ءاه  یناقوف و  ءات  نون و  ءافخ  میم و  حتف  نون و  نوکس  یسراف و  فاک  رسک  هزمه و  حتفب 

تنوگا

دش روکذم  الاب  هک  تسا  ینرا  مسا  ود  ره  یناقوف  ءات  نون و  ءافخ  واو و  نوکس  یسراف و  فاک  مض  هزمه و  حتفب 

تسگا

پت و مغلب و  ءارفص و  داسف  عفاد  ازفا و  داب  کشخ و  درس و  تسا  یتخرد  یناقوف  ءات  هلمهم و  نیس  نوکس  یـسراف و  فاک  هزمه و  حتفب 
هلمهم نیس  نوکس  نون و  مض  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  ءاب  رسکب  دنیوگ  سنیپ  يدنه  نابز  رد  هک  هماش  توق  نالطب  عفاد  يو  لگ 

يروکبش لیزم 
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رگا

يردق مشچ و  يرامیب  عفاد  کبس و  کشخ و  هلمهم  ءار  نوکس  یسراف و  فاک  هزمه و  حتفب 
22 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
دنیوگ دوع  یبرعب  زیگناءارفص و 

راچ ینگا 

دوب مرگ  رایسب  زیت و  هلمهم  ءار  فلا و  نوکس  یسراف و  میج  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  نون و  رسک  یسراف و  فاک  نوکـس  هزمه و  حتفب 
دوب و گنر  خرس  يو  نیرتهب  دوشیم و  ادیپ  نیمز  برغم  رد  نآ  تسا و  عفان  ار  لصافم  درد  مغلب و  تاپنس  مغلب و  هنیـس و  ياهتلع  داب و 

دسر مهب  يدررب  دوب و  سوسحم  دشاب و  هتشاد  يرهاظ  یمرگ  شتآ  دننام  هک  تسنآ  يو  تمالع 

مالا لصف 

یسلا

شگرب شقاس و  یعرد  مین  ردـقب  تسا  یتابن  تسا  ناتکرزب  مسا  یناتحت  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  نیـس  رـسک  مـال و  نوکـس  هزمه و  حـتفب 
داب داسف  عفاد  رصب و  رون  ینم و  بآ  هدنهاک  درس و  دنه  ءابطا  دزن  يدروجال  شلگ  کیراب و 

ولا

دوخ نارهوش  ناتسودنه  نانز  دنیوگ  موب  یسراف  هب  دزیگنا  رایسب  داب  درا  نایسن  طبخ و  شتشوگ  واو  نوکـس  هددشم و  مال  هزمه و  مضب 
دنوش اهنا  عیطم  دسر و  روهظب  اهنا  هکردم  يوق  رد  يروتف  ات  دنناروخیم  دشابمن  طلست  ضباق و  اهنا  رب  هک  ار 

یچیالا

یناتحت ءای  نوکس  یسراف و  میج  رسک  هزمه و  یناتحت و  ءای  رسک  فلا و  مال  حتف  هزمه و  رسکب 

الا

رکشین گرب  لثم  وا  رد  اهگرب  هدومن  هدهاشم  ررحم  ار  وا  نالک  تخرد  روهـشم  مسق  ود  ره  تسا  هلقاق  مسا  فلا  مال  حتف  هزمه و  رـسکب 
ياهتلع ارفـص و  دشاب و  وبشوخ  خلت و  يدرـسب و  لیام  دنه  ءابطا  دزن  دنابیرق و  تیـصاخب  ود  ره  وبشوخ و  مدآ و  دق  ینالوط  ردقب  و 

دروخ زا  دوب  يوقا  نالک  یچیالا  هخسن  دراد و  عامج  توهشب  ترضم  دیامن و  رود  مغلب  داب و 

اتلا

تسا رواهم  مسا  فلا  يدنه و  ءات  حتف  مال و  نوکس  هزمه و  حتفب 

میملا لصف 

تنیب لما 
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یناقوف ءات  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  مال و  نوکس  میم و  هزمه و  حتفب 

ستیب لما 

میم و هزمه و  حتفب  دیبلما  هب  روهشم  هلمهم و  نیس  نوکـس  یناقوف و  ءات  حتف  لوهجم و  یناتحت  ءای  نوکـس  هدحوم و  ءاب  رـسکب  هدمآ  زین 
هباشم شتخرد  یـشرت  تیاـهن  رد  تسیدـنه  تخرد  رمث  دـیبلما  هلمهم و  لاد  یناـتحت و  ءاـی  نوکـس  هدـحوم و  ءاـب  رـسک  مـال و  نوکس 

هدیفـس و ددرگ و  بآ  ینامز  رتمک  رد  دـنرب  ورف  رگا  ینزوس  يدالوف  دراد  نالک  ومیلب  تهباشم  مهرمث  نـالک و  یکدـنا  ومیل  تخردـب 
ار للخ  مضاه و  فوفس  دننک و  یلاخ  نایم  رد  دنرآرب و  روکذم  رمث  یشرت  نامز  رد  تسازفا  اهتشا  نیلم و  کبس  دوش  هتخادگ  وا  هریش 

نآ یشرت 
23 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

روتهن ردرگن  یح  فرط  زا  رثکا  دـنناوخیم و  ار  وا  مسا  نیاب  دـنیامنیم و  لامعتـسا  ندـش  کشخ  دـعب  دـننک و  رپ  نا  رد  هدومن  هیفـصت 
نییلت عجو و  نیکـست  مضه و  لیلحت و  رد  دنزاسیم  تسرد  نالک  ومیل  زا  ار  وا  بلق  تسا و  رایـسب  فرط  نآ  رد  تخرد  نیا  دـیآیم و 

هدمآرد هبرجتب  مکش 

يریگناچ لما 

ءای هلمهم و  ءار  رـسک  یناتحت و  ءای  نوکـس  یـسراف و  فاک  رـسک  نون و  ءافخ  فلا و  یـسراف و  میج  مال و  نوکـس  میم و  هزمه و  حتفب 
مضاه یهشم و  کبس و  مرگ و  نآ  ردقب  الاب  زا  نآ  ضرع  ریثکب و  شتخرد  لوط  بلعثلا و  بنع  ردقب  تسیدنه  تخرد  رمث  زین  یناتحت 

تسا زیگنارضم  نکیل  نوخ  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  لاهسا و  سباح  ماذج و  ریساوب و  ینهرگنس و  عفاد  ماعط و 

یلما

ره رب  کچوک و  رایسب  نآ  گرب  نالک  تسیتخرد  رمث  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  نکاس و  میم  هزمه و  رـسکب  روهـشم  هزمه و  حتفب 
شرمث هدایز  مجح  رد  القاب و  تروصب  رمث  نایم  رد  ياهناد  ادـج  حبـص  دـنوش و  اجکی  بش  دـیوریم و  وا  کـیراب  ياـهخاش  فرط  ود 

رانا تخرد  لثم  شتخرد  هک  هتشون  نینموملا  هفحت  بحاص  هدایز  یـضعب  مک و  یـضعب  هریاد و  فصن  ردقب  راد  هبدح  يربش و  زا  رتمک 
عفاد ماعط و  یهـشم  نیلم و  وا  هدیـسر  تیـصاخب  نوخ و  ءارفـص و  هدـنیازفا  داب و  عفاد  نارگ و  شرت و  تسوا  هیور  مدـع  ببـسب  ارهاـظ 
عفر ترارح و  نیکـست  رد  نایثغ و  یگنـشت و  نکـسم  رـس و  نارود  هار و  یگدنام  عفاد  لد و  يوقم  کبـس و  کشخ و  هدـعم و  ینارگ 
عفر يوقا و  تعیبط  لاـبقا  ببـسب  صاوخ  رد  وا  هدرـشفا  هدـمآرد و  مقار  هبرجتب  یهـشم  لد و  تیوقت  ءارفـص و  تروس  رـسک  یگنـشت و 

هتخپ تشوگ  هارمه  ار  یلما  لگ  هروکذم و  ءایشاب  دیفم  ذیذل و  رایسب  وا  خرس  مسق  يابرم  صوصخ  وا  يابرم  دیامن و  راح  ياوه  تیمس 
هلزن كرحم  دیفم و  اهتشا  نتخیگنا  يارب  تعیبط و  نیلم  ءارفص و  نکسم  ذیذل و  رایسب  دنروخیم 

لهپ ترما 

رد دنیوگ  ار  نیریش  نومیل  مال  نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  یناقوف و  ءات  نوکـس  هلمهم و  ءار  حتف  میم و  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
دیایب لهبوبین  جار  رد  هلمهم  ءار  ثحب 

یلو ترما 
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ياجب تسا و  يولگ  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  دیدشت  واو و  حتف  یناقوف و  ءات  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  میم و  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
یلب ترما  ینعی  دنناوخ  هدحوم  ءاب  اهرثکا  واو 

هرابما

رمث ءاه  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  میم و  نوکس  هزمه و  حتفب 
24 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دوب شرت  دشابیم  راد  رانک  لثم  تسا  یهوک  تخرد 

دورما

زا هدایز  رتدروخ و  وزا  یتاپـشان و  لکـش  هب  هباشم  تسیدنه  هویم  هلمهم  لاد  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  مض  میم و  نوکـس  فلا و  حتفب 
ضیرع و شگرب  یکدـنا و  مک  توتهـشا  تخرد  زا  شتخرد  دراد  تعیبط  رفانتم  مه  وب  دراد و  رایـسب  هزیر  هزیر  ياهمخت  یکدـنا  ریجنا 

هویم مه  هدومن و  هدهاشم  ار  وا  تخرد  مقار  راد و  هبدح  طسو  زا  لیام و  رس  فرط  زا  نیچ  زیما  یخرس  گنر  زبس  هبنا  گرب  لثم  یلیوط 
دوب هدومن  یلک  عفن  ار  وا  تشاد  لاهسا  ییانشا  تسا  تخمز  مکش  ضباق  هدعم و  يوقم  دنیوگ  زین  بنا  يرفس  هدروخ  ار  وا 

اترما

زین تسا و  تایحبا  ناشیا  نابزب  ظفل  نیا  ینعم  تسا و  هلیلب  مسا  زین  فلا  یناقوف و  ءات  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  میم و  رـسک  هزمه و  حتفب 
تسولگ مسا 

لما

تسا شرت  لما  ینعم  تسا و  هلمآ  مسا  مال  نوکس  میم و  مض  هزمه و  حتفب 

اکلما

تسا یلما  مسا  فلا  فاک و  حتف  مال و  رسک  میم و  نوکس  هزمه و  حتفب 

ساتلما

هتخپ تشوـگیب  تشوـگ و  هارمه  شلگ  تسا  راورک  مسا  هـلمهم  نیـس  فـلا و  یناـقوف و  ءاـت  حـتف  مـال و  نوکـس  مـیم و  هزمه و  حـتفب 
تسا نیلم  دوشیم و  ذیذل  رایسب  دنروخیم 

لیبرما

تسا لیب  ساکا  مسا  مال  نوکس  یناتحت و  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  میم و  حتف  یلوا و  حتفب 

نونلا لصف 
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ساننا

هارمه رفس  رد  هدناشن  دنوآ  رد  ار  وا  لاهن  رگا  اریز  دنمان  زین  يرفس  لیهتک  هلمهم و  نیـس  فلا و  یناث و  نون  دیدشت  نون و  هزمه و  حتفب 
دوب و کچوک  ياهراخ  نآ  رب  دراد و  يدـنلب  تسپ و  وا  حطـس  یخرـسب و  لیام  درز  شگنر  جـنرتب و  ینالوط  رکیپ  رد  دـهد  راب  دـنراد 

 ... وبشوخ
دنریگرب تخرد  زا  نوچ  دیورب  دنچ  گرب  نارب  دوب و  زارف ...  رب  هویم  راد  هنادند  وا  گرب  زگ  کی  يزاردب  دوب و  هزم  شوخ  هبنا و  ماسقا 

 .... دنناشنرب ادج  ادج  هدنک  اهگرب  نآ 
 .... ندیدنبب رگم  داین  مقار  رظن  رد  مدید  بتک  رد  ار  نیا  صاوخ  دشابن و  اتکی  زا  نوزفا  و 

دناهدرک لقن  یهوکشا ....  راد  بحاص  نا  زا  دعب  هتشون  يربکا  نیئا  رد  لضفلا  وبا  لوا  ار  نیا  لاوحا  تسا  درس 
25 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ناقفخ و عفار  لد و  يوقم  حرفم و  تسا و  یناث  طـسو  رد  درـس  لوا و  رد  مرگ  ررحم  دزن  شجازم  دـش  هتـشون  هفاـضا  یـضعب  هعمـال  اـب 
ار نیا  نوچ  تسا و  رکـش  نآ  حلـصم  خافن و  اعما و  سفنت و  ءاضعا  هرجنح و  هب  رـضم  تسین و  مه  هدعم  تیوقت  زا  یلاخ  غامد و  يوقم 

لئاز مه  ترـضم  ددرگیم و  يوق  لاعفا  رئاس  رد  دنراذگب  يرهگ  ود  کی  هدز  کشمدیب  بالگ و  دنناباخب و  دـنق  ای  رکـش  رد  هدیـشارت 
باوصلاب ملعا  هّللا  دوشیم و  هزماب  رایسب  دنروخیم  والپ  هیلق  رد  تسا  هلئاغیب  وا  یبرم  دوشیم و 

نانول بنا 

معطب تسیدنه  رمث  ثلاث  نون  نوکـس  فلا و  هحوتفم و  یناث  نون  واو و  نوکـس  مال و  مض  هدحوم و  ءاب  رـسک  نون و  ءافخ  هزمه و  حتفب 
تسا ولگ  ضارما  عیمج  عفان  اهیگدیشوج و  رگید  ریزانخ و  للحم  ءارفص و  مغلب و  داسف  عفاد  مکش و  سباح  درس و  تخمز و  شرت و 

لوکبنا

مال واو و  نوکس  فاک و  مض  هدحوم و  ءاب  رسک  نون و  ءافخ  هزمه و  حتفب 

هدوکبنا

اضعا و سامآ  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  نیلم و  کبـس و  رت و  مرگ و  تخمز و  خلت و  معطب  تسیتخرد  دنیوگ  زین  ءاه  يدـنه و  لاد  حـتفب 
شزوس نوخ و  ارفـص و  داب و  داسف  عفاد  نیلم و  نارگ و  درـس و  نیریـش و  وا  رمث  ماخ و  هدام  هرهز  داسف  عفاد  مرک و  عطاـق  مکـش و  درد 

يولگ لغب و  ریز  هک  هرثب  یئابو  ءاوه  مایا  رد  هک  تسا  دمحم  نیدـلا  رون  برجم  مغلب و  هدـنیازفا  لد و  يوقم  ینم و  للقم  قد و  اضعا و 
دننک الط  ررکم  هرثب  نآ  رب  ناراب  بآ  هب  هدیئاس  رمث  کی  دنروخب و  اتشان  هدرک  مرن  وا  رمث  کی  ءادتبا  رگا  دنکیم  كاله  دیآرب و  مدرم 
خرس نیا  ردنا  مخت  دنناتـسب  هک  دسیونیم  نیدلا  رون  میکح  نآ  عجو  نکـسم  برجم و  تسیئاود  دشاب  هدشن  هاتوک  رمع  هتـشر  رـس  رگا 
نغور خرچ  رد  دزاس و  کشخ  هداد  هیقـست  تفهرت  هلتآ  بآ  رد  ار  نآ  یناهجهاش و  ریـس  هدزناپ  ردـقب  دـنناوخیم  لوکبنا  زین  ار  نآ  هک 

دوش و ناوجون  رـس  زا  ددرگ و  هایـس  دیفـس  يوـم  دـننک  طوعـس  ینیب  رد  رتاوـتم  زور  تفه  روکذـم  نغور  زا  رگا  دنـشک  شنغور  نارگ 
يداو نآ  زا  ملق  زیدبـش  نانع  ۀهج  نآ  زا  دیامنیم  دعبتـسم  لقع  رد  دسیونیم  هغلابم  رایـسب  روکذم  مخت  دئاوف  میقرت  رد  روکذـم  میکح 

دیدرگ فطعنم 

نیا ردنا 
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نون ءافخ  هزمه و  رسکب 
26 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

هزوپرخ نالک و  نیریش  ومیل  ردقب  تسا  یهایگ  رمث  یناث  نون  نوکس  یناتحت و  ءای  رسک  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  هلمهم و  لاد  نوکـس  و 
ره تشذگ  لوکبنا  رد  مسق  کی  تسا  مسق  ود  دنیوگ  خلت  هزوپرخ  یـسراپب  هناودنه  تابن  هب  هیبش  شتابن  یخلت و  تیاهن  رد  کچوک و 

مکش مرک  پت و  ءاقـستسا و  زرپس و  يرامیب  مغلب و  ءارفـص و  داسف  ناقری و  عفاد  لهـسم و  کبـس و  مرگ و  زیت و  مضه  ماگنه  خلت و  ود 
تسا

وجردنا

ماداب و گربب  هیبش  شگرب  تسا  میظع  تخرد  واو  نوکس  میج و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  هزمه و  رـسکب 
لیام دیفـس  وا  زغم  خرـس و  کشجنک و  نابز  هب  هیبش  رتزارد  هزوپرخ  مخت  زا  هنادـکی  ره  فوج  رد  قرفتم و  ینالوط و  ضیرع و  شرمث 
عفان مکـش و  مرک  لتاق  ینوخ و  ریـساوب  عفاد  لاهـسا و  سباح  بت و  ءارفـص  داب و  داسف  عفاد  مکـش و  ضباق  درـس و  زیت و  خلت و  يدرزب 

دنیوگ ارک  دنه  لها  ار  وا  تخرد  دسر و  مهب  رگید  ياهتحارج  وا  میر  زا  دشاب و  يراج  میر  وزا  هک  یلمد 

رانا

تسا مراد  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  فلا و  نون و  هزمه و  حتفب 

یلانا

تسا لقاقش  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  فلا و  نوکس  نون و  حتف  فلا و  مضب 

هرابنا

هک تسا  گاس  هدمآ  زین  فلا  وا  ضوع  ءاه و  نودب  ءاه و  مامـشا  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  نوکـس  فلا و  حتفب 
دنارب ار  مکش  تسداب و  عفاد  ماعط و  هدنرآ  وزرا  لیقث و  مرگ و  دوب  ماخ  وچ  دناهتشون  نس  زا  یمـسق  دنروخیم  هتخپ  ار  نآ  سانلا  ماوع 

تخمز برچ و  هک  هدروآ  يرتنه  درد  هخلت و  داب و  هبلغ  تسا و  ینم  هدنیازفا  درس و  دنک و  ادیپ  نیریش  هزم  ددرگ  هتخپ  نوچ  و 

یتوبنا

دنه لها  تسا  كاس  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  واو و  نوکـس  هدحوم و  ءاب  مض  نون و  نوکـس  نآ و  رـسک  فلا و  حتفب 
دنالئام ندروخب 

یلب تربنا 

ءای نوکـس  نآ و  رـسک  مال و  دیدشت  هدـحوم و  ءاب  حـتف  یناقوف و  ءات  هلمهم و  ءار  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  حـتف  نون و  ءافخ  هزمه و  حـتفب 
تسا يولگ  مسا  یناتحت 

اتل ترمنا 
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مال رسک  یناقوف و  ءات  هلمهم و  ءار  نوکس  میم و  رسک  نون و  ءافخ  هزمه و  حتفب 
27 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا يولگ  مسا  زین  فلا  یناقوف و  ءات  حتف  و 

یناراب ردنا 

ءای نوکـس  نون و  رـسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  هزمه و  رـسکب 
دنیوگ ار ....  نآ  فرع  رد  یناتحت 

گنسات ربنا 

فاک ءافخ  نون و  نوکس  هلمهم و  نیس  حتف  فلا و  یناقوف و  ءات  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  نوکـس  هزمه و  حتفب 
تسیریصب گنس  مسا  یسراف 

دگنا

یلاعت هّللا  ءاش  نا  دیایب  اهثحب  رد  تسا و  توگنه  مسا  لاد  نوکس  یسراف و  فاک  حتف  نون و  نوکس  هزمه و  رسکب 

ریجنا

هب رایـسب  یـسراف  بتک  رد  ار  وا  صاوخ  تسا  روهـشم  هویم  هلمهم  ءار  یناـتحت و  ءاـی  نوکـس  میج و  رـسک  نون و  نوکـس  هزمه و  حـتفب 
رلوگ و لثم  دنسیونیم  درس  یضعب  دناهتشون و  ریجنا  زا  مرگ  یضعب  دنیوگیم و  يرهنوبک  ار  یتشد  ریجنا  دناهتـشون و  قیقحت  لیـصفت و 

دش دهاوخ  روکذم  فاک  فرح  رد 

ایبنا

دش هتفگ  بنا  رد  شصاوخ  تسا و  بنا  ماخ  رمث  مسا  فلا  نوکس  یناتحت و  ءای  حتف  هدحوم و  ءاب  رسک  نون و  نوکس  هزمه و  حتفب 

دیبلبنا

رد تسیدنه  تخرد  رمث  هلمهم  لاد  یناتحت و  ءای  نوکـس  هدحوم و  ءاب  رـسک  مال و  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  ءافخ  هزمه و  حـتفب 
تشذگ تنیب  لما  رد  نیا  صاوخ  شرت و  تیاهن 

واولا لصف 

تنوا

عفان هدعم و  مرک  لتاق  داب و  داسف  عفاد  هرـصاب و  يوقم  کبـس  نیریـش و  معطب  يدنه  یناقوف  ءات  نون و  ءافخ  واو و  نوکـس  هزمه و  مضب 
رتش یسرافب  مغلب و  ءارفص و  هدنیازفا  ریساوب و 
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والبدوا

ار وا  هیاخ  دنمان و  یبآ  گس  یـسرافب  هک  تسا  زدنق  یناث  واو  فلا و  مال و  هدحوم و  ءاب  رـسک  هلمهم و  لاد  واو و  نوکـس  هزمه و  مضب 
تسا لیصفتب  ینانوی  بتک  رد  وا  صاوخ  دنیوگ و  رتسدیب  دنج 

تهدوا

دشاب وا  ربارب  ود  بآ  ورد  هک  یغود  یناقوف  ءات  ءاه و  نوکس  هلمهم و  لاد  حتف  واو و  نوکس  هزمه و  مضب 

اتنک هدروا 

زا یمسق  فلا  يدنه و  ءات  حتف  نون و  نوکـس  فاک و  حتف  يدنه و  ءاه  هلمهم و  لاد  حتف  هلمهم  ءار  لوهجم و  واو  نوکـس  هزمه و  مضب 
تسا ردانش 

اراتک تنوا 

هلمهم ءار  فلا و  یناث و  يدنه  ءات  فاک و  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  نوکس  نون و  ءافخ  واو و  نوکس  هزمه و  مضب 
28 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

راد راخ  ناکدرگ  رادقم  يو  رمث  درز و  شلگ  دشاب  رایـسب  راخ  وا  ياهخاش  وا و  ياهگرب  رب  تسیعرد  ردقب  كانراخ  لاهن  ثلاث  فلا  و 
قیرطب هدرک  هزیر  يو  هزات  خیب  رگا  ندـب و  يوقم  کشخ  مرگ و  مضاه و  ردـم و  ءارفـص و  دـلوم  داب و  هفرـس و  فک و  عفاد  زیت  خـلت و 

دنلام لغبب  رگا  دربب  لغب  يوب  دیفم و  ندرک  الط  ار  هدز  قلج  دنک و  كاسما  هاب و  توق  دنهد  ناپ  گرب  اب  هشام  کی  هدیناکچ  هوچ 

هکنوا

ود ردـقب  ضیرع  شگرب  هدایز و  یـضعب  مک و  یـضعب  زگ  زا  شلاهن  ءاه  نوکـس  فاک و  حـتف  نون و  ءاـفخ  واو و  نوکـس  هزمه و  مضب 
هباشم راونپ و  مخت  زا  کچوک  هزیر  هزیر  دروخ و  وا  ياههناد  رادراـخ و  شلگ  بلعثلا  بنع  گرب  ردـقب  نشخ و  تشگنا و  هس  تشگنا 

ریـساوب و مکـش و  خفن  عفاد  دنیامن و  رود  ار  داب  مغلب و  مضاه و  خـلت و  ود  ره  دیفـس  ار  يرگید  خرـس و  خاش  ار  یکی  دوب  مسق  ود  وا  هب 
دنادرگ لئاز  مکش  درد  شراخ و 

ءاهلا لصف 

نیهپها زوهلا 

تسا میفا  فرع  رد  تسا و  نویفا  مسا  نون  نوکس  یناتحت و  ءای  نوکس  یناث و  ءاه  ءافخ  یسراف و  ءاب  رـسک  ءاه و  نوکـس  هزمه و  حتفب 
دنیوگ هدنـشک  ار  نآ  درز  مویـس  دـنیوگ  نرات  ار  نآ  هایـس و  مود  هدـننکمضه  ینعی  دـنیوگ  نراخ  ار  نآ  دیفـس  تسا  مسق  راـهچ  نآ  و 

تسا روکذم  لیصفتب  ینانوی  بتک  رد  نویفا  صاوخ  دنیوگ  نراس  ار  نآ  گنر و  همهب  طولخم  مراهچ 

لبها

دیایب ءاه  رد  تسا و  ریبوه  مسا  مال  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتف  ءاه و  نوکس  هزمه و  مضب 
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میلها

یناتحتلا ءایلا  لصف  تسا  داشرلا  رزب  مسا  میم  یناتحت و  ءای  نوکس  مال و  رسک  ءاه و  نوکس  هزمه و  حتفب 

تنیا

وا رتهب  هدش  لامعتسا  ینم  تقر  ياههخسن  رد  تشخ  یسرافب  يدنه  یناقوف  ءات  نوکـس  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکـس  فلا و  رـسکب 
تسا روکذم  نآ  زج  نینموملا و  ۀفحت  رد  لیصفتب  دیاوف  رگید  تسوا  هنهک  باب  نیرد 

لجیا

تسا بین  زا  یمسق  مال  نوکس  ددشم و  میج  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  هزمه و  رسکب 

رگنیا

عفاد مضهلا و  عیرس  تسا و  خلت  تخمز و  زیت و  هلمهم  ءار  نوکس  یسراف و  فاک  مض  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
دنیوگ فرگنش  یسرافب  مشچ  رون  يوقم  رهز و  داسف  ماذچ و  مغلب و  ءارفص و  داسف 

اولیا

یناتحت ءای  نوکس  هزمه و  رسکب 
29 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

رهز داسف  یق و  یگنشت و  مکش و  مرک  اضعا و  شراخ  ماذج و  عفاد  کبس و  تسا و  درس  فلا  نوکس  واو و  حتف  نکاس و  مال  لوهجم و 
لوب يراوشد  مغلب و  ءارفص و  نوخ و  و 

ةدحوملا ءابلا  باب 

فلالا لصف 

اسناب

دیایب اسنابایپ  رد  نا  صاوخ  یناث  فلا  هلمهم و  نیس  نون و  ءافخ  فلا و  هدحوم و  ءابب 

اکلاب

عفاد نارگ و  درس و  نیریش و  معطب  نآ  ماخ  هیوبتسد  یسرافب  تسا  يرچک  زا  یمـسق  یناث  فلا  فاک و  مال و  مض  فلا و  هدحوم و  ءابب 
زیگناءارفص ماعط و  یهشم  نیلم و  کبس و  مرگ و  نآ  هدیسر  تپ و  تکر 

كولاب
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دیایب یسراف  هدحوم  ءاب  باب  رد  تسا و  تویلاپ  زا  یمسق  فاک  واو و  نوکس  مال و  مض  فلا و  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 

دنک یهاراب 

تیک هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  فاک و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  ءاه و  رـسک  یناث و  فلا  نوکـس  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  هدـحوم و  ءابب 
اضعا و يوقم  یهبم و  خلت و  زیت و  نیریش و  دوب  نشخ  ربطـس و  نآ  تسوپ  دیوریم  ایرد  دزن  كانمن  ياهیاج  دنیوگ  زین  دنک  زبس  درک و 

نیاسر هلمج  زا  ماذـج و  عفاد  گنر و  هدـنزورفا  رب  ماعط و  یهـشم  نیا  يزبس  مکـش و  مرک  ویمرپ و  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  زیگناارفص و 
نیمه دش  هدیـسرپ  هک  دنه  ءابطا  یـضعب  زا  تسا و  زیچ  کی  دنک  يرادب  دنک  یهاراب  هک  دوشیم  تفایرد  يدـنه  بتک  یـضعب  زا  تسا 

رتهچ ار  نآ  تسا  دیفس  هک  یمسق  دناهتشون  مسق  ود  ار  دنک  یهاراب  دناهدحیلع و  ود  ره  هک  هتشون  يدنه  بتک  یـضعب  رد  دنیوگیم و 
تسا دنک  يرادب  مسا  زین  اکرادب  دناهتشون  دنک  یهاراب  هب  کیدزن  مسق  ود  ره  نیا  صاوخ  رد  دنیوگ  دنک 

اروکک هجناب 

ءاود فلا  هلمهم و  ءار  لوهجم و  واو  یناث و  فاک  مض  لّوا و  فاک  حـتف  يدـنه و  ءاـه  میج و  حـتف  نون و  ءاـفخ  فلا و  هدـحوم و  ءاـبب 
تسا هروکک  زا  یمسق  دنیوگ  هروخ  یسراف  هب  هک  هیعاس  حورق  لیمامد و  عفان  داب و  رهز  مغلب و  عفاد  تسا و  کبس  تسیدنه 

وراب

دسر تشپ  هب  هک  طقس  هبرض و  روثب و  لیمامد و  عفاد  درس و  دنیوگ و  لمر  یبرعب  واو  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  فلا و  هدحوم و  ءابب 

یچباب

ینعی هدمآ  مه  فاک  یناث  هدحوم  ياجب  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  میج  رسک  یناث و  هدحوم  ءاب  حتف  فلا و  هدحوم و  ءابب 

یچکاب

ندروخ و دوب  عفان  ار  هدعم  درد  ماذج و  عاونا  دوب و  هایس  هناد  نآ  تسیدنه و  یئاود 
30 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

هداد قهب  بحاص  صوربم و  ندروخب  ار  وا  بآ  حبـص  هدومن  رت  بآ  رد  بش  هبـسانم  رگید  هیودا  عم  اهنت و  هشام  ود  مقار  ندومن و  ـالط 
يوقم کبس و  مویـس و  هجرد  رد  کشخ  مرگ و  دنت و  زیت و  هدمآ  عفان  ار  ناسک  رایـسب  هدومن  رما  ندومن  دامـض  يارب  هدیئاس  ار  وا  لفث 

ینم للقم  مشچ و  رون  فعضم  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  ماعط و  یهشم  لد و 

يرباب

تسا جورداب  یضعب  دزن  تسا و  ناحیر  یضعب  دزن  تسا  هدمآ  زین  یناتحت  ءای  فذحب  یبرع و  ءاب  ود  ره  هب 

هرجاب

راح مقار  دزن  تسیروهـشم  هلغ  دناهتـشون  سرواج  زا  یعون  تسا  هدـئاز  ءاـه  مه  فلا و  هلمهم و  ءار  میج و  حـتف  فلا و  هدـحوم و  ءاـبب 
زیگناداب لیقث و  تبوطر و  عفاد  هدعم و  هاب و  رمک و  ندب و  يوقم  سبای و  تسا و 
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زیگناداب لیقث و  تبوطر و  عفاد  هدعم و  هاب و  رمک و  ندب و  يوقم  سبای و  تسا و 

اگنیس هراب 

ببـسب فلا  یـسراف و  فاک  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  نیـس  رـسک  يدنه و  ءاه  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  هدـحوم و  ءابب 
نارگ نیریش و  معطب  تسا  لیا  يدنه  مسا  دنیوگ  زین  اگنهج  دوشیم و  کچوک  اگن و  بیرق  هتـشگ و  مسا  نیا  هب  یمـسم  اهخاش  ترثک 

گنلبت هب  موسوم  وزا  تسا  یمسق  دناشنب و  ار  نآ  درد  دننک  دامض  ولهپ  رب  هدیئاس  بآ  رد  ار  وا  خاش  ارفص و  داب و  داسف  عفاد  یهبم و  و 

ردناب

مرک ندـب و  يدرز  سفن و  یگنت  داب و  داسف  عفاد  يو  تشوگ  هلمهم  ءار  نوکـس  هلمهم و  لاد  حـتف  نون و  ءاـفخ  فلا و  هدـحوم و  ءاـبب 
دنیوگ هنیزوب  یسرافب  تسا  دعقم  مرک  مکش و 

هاراب

مونم ینم و  دلوم  داب و  داسف  عفاد  ءاضعا و  يوقم  نارگ و  رت و  مرگ و  نیریـش و  معطب  ءاه  یناث و  فلا  هلمهم و  ءار  فلا و  هدحوم و  ءابب 
دوشیم لمعتسم  رثکا  هاب  تیوقت  ياهدامض  اهالط و  رد  وا  هیپ  دنیوگ و  ریزنخ  یبرعب  ییاناوت  هدنیازفا  ماعط و  یهشم  نمسم و  و 

هگاب

ار وا  ریش  تسا و  مشچ  ضارما  داب و  داسف  عفاد  مرگ و  شتشوگ  تسا  ریش  یسرافب  يدنه  ءاه  یسراف و  فاک  حتف  فلا و  هدحوم و  ءابب 
دوب هدرک  عفن  رایسب  دندوب  هدومرف  لامعتسا  دوخ  رب  هک  مه  دجما  دج  درک و  عفن  رایسب  هدش  هدرک  لامعتسا  ءام  لوزن  همرس  رد 

دنم داب 

دنزاس و نایرب  ار  راوج  هک  تسا  نا  زا  ترابع  نیا  يدنه و  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  میم و  حـتف  هلمهم و  لاد  رـسک  فلا و  هدـحوم و  ءابب 
ضباق و تسا و  کبس  بآ  نیا  دنناتسب و  شیالاب  زا  فاص  بآ  دوش و  هتخپ  ات  دنناشوجب  بآ  رد 

31 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
نا دـیآ  هتفگ  یـسراف  هدـحوم  ءاب  رد  شلاوحا  تسیدـنه و  رمث  هک  لولپ  درآ  اب  رثکا  هثالث و  طالخا  داسف  مکـش و  درد  ولهپ و  هلخ  عفاد 

لئاوا رد  ناشیا  هچ  دنهد  رامیب  هب  پت  مایا  رد  دـنزاسیم و  هروزم  وزا  سپ  دـنزیر  ورد  درگ  لفلف  يردـق  دـنزپب و  جـنرب  یلاعت و  هّللا  ءاش 
مضاه یهشم و  يوقم و  ضباق و  کبس و  شجازم  دنیوگ و  دنیاجال  ترکـسنس  نابزب  ار  نآ  دنیامرفیم و  بانتجا  هیذغا  زا  ار  رامیب  پت 

تسا ماعط 

گنربياب

نآ رس  رب  رودم  هایس  تسیا  هناد  یـسراف  فاک  نون و  ءافخ  هلمهم و  ءار  حتف  یناث و  هدحوم  ءاب  یناتحت و  ءای  رـسک  فلا و  هدحوم و  ءابب 
مرک و مغلب و  داب و  داسف  ءاقـستسا و  خـفن و  هلخ و  عفاد  دروآ و  اهتـشا  کبـس و  کشخ  مرگ و  دـنت و  خـلت و  معطب  کیراب  رایـسب  دـیاز 

تسا یلباک  گنرب  مسا  یبرعب  مکش  ضباق 

هنوباب
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تسا روهشم  لگ  دنیوگ  زین  میم  حتفب  یتهرم  ءاه و  نوکس  نون و  حتف  واو و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  فلا و  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
تسناوحقا یبرع 

سناب

لثم کیراب  شگرب  هدمآ  زین  فلا  نودب  سنب  دنیوگ  ین  یـسرافب  تسا  بصق  مسا  هلمهم  نیـس  نون و  ءافخ  فلا و  هدـحوم و  ءاب  حـتفب 
دساف نوخ  ترارح  ءارفص و  هدعم و  فعض  ریـساوب و  كازوس و  لوب و  ریطقت  تخمز  كدنا  دوش  دومن  وا  لوا  هک  یگرب  راوج و  گرب 
رایـسب دنزاس  راچا  وزا  دشاب  هتـسر  هزات  هک  يو  كزان  ياهرـس  دیامنیم و  ءارفـص  دیلوت  دناهتـشون  یـضعب  دوب و  عفان  ار  یحیر  جنلوق  و 

بآ و رد  ار  اهرـس  نآ  تسخن  هک  دیاب  دیامن  عطق  مغلب  دهد و  ءارفـصب  نیکـست  دیامن و  هدـعم  تیوقت  اهتـشا و  هب  عفان  دوب و  هزم  شوخ 
رد يواسم  ردقب  ناجنروس  راودج و  هارمه  ار  ین  خیب  دنزادنایب و  رگید  یشرت  ای  هکرس  رد  هتخاس  کشخ  دنیوشب و  هدعب  دنزادنیب  کمن 
نآ زج  لـصافم و  عاـجوا  يارب  هدروآرب  نغور  ین  هزاـت  هرگ  زا  دـیامنیم و  عفن  رایـسب  دوـش  هدوـمن  لامعتـسا  دامـض و  لـصافم  عاـجوا 

سناب ياههرگ  ماهدومن و  موقرم  هعفان  هلاجع  ضارمالا و  جالع  رد  وا  نغور  ندروآرب  قیرط  دـیامنیم و  عفن  رایـسب  دوش  هدرک  لامعتـسا 
دـشاب هدوـبن  فاـص  وا  محر  جرف و  دـشاب و  هدـش  طاقـسا  ار  نز  رگا  زین  تسا و  لمعتـسم  طاقـسا  يارب  تسا و  دـیفم  رایـسب  راردا  يارب 

ار وا  يزور  دـنچ  بآ  اذـغ و  ياـجب  هدـیناشوج  بآ  رد  ماد  ود  ود  ردـقب  ساـتلما  تسوپ  یهتناـک و  سوـلف و  هارمه  اـب  سناـب  ياـههرگ 
دنهدیم

هلاب

32 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
تسا ربشا  مسا  ءاه  نوکس  مال و  حتف  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتفب 

ئاطخ نایداب 

نآ زج  هفحت و  هرکذـت و  نوناق و  لثم  فراعتم  بتک  رد  نون  فلا و  نوکـس  یناتحت و  ءای  حـتف  لاد و  رـسک  فلا و  هدـحوم و  ءاـب  حـتفب 
کچوک هناد  وا  نایم  رد  دولآ و  رابغ  یگریت  هب  لئام  خرـس  تسیاهناد  دوشیم و  هتفای  رایـسب  ناـمز  نیرد  هلمجلاـب  مدـیدن  ار  نیا  لاوحا 

ياچ هارمه  نایامن  وا  نایم  رد  شمخت  هداـشک و  وا  ياـهبل  رثکا  رادـکون و  کـیراب و  نیا  هدـنگ و  رمت  هتـسخ  نکیل  رمت  هتـسخ  رادـقمب 
دیوگ دـیاوفلا  ضایر  بحاص  نآ  لعف  يوقم  ياچ و  حلـصم  حایر و  للحم  هدـعم و  يوقم  تسا و  مرگ  دوشیم  هدرک  لامعتـسا  یئاطخ 
حتفم لوب و  ردـم  حایر و  مغلب و  للحم  تسا و  ءاشحا  غاـمد و  هدـعم و  يوقم  مضاـه و  تسا  رت  دـنیوگ  لوا و  رد  تسا  کـشخ  مرگ و 

ددرگ يوق  دوخ  لاعفا  عیمج  رد  دنیامن  لامعتسا  راغص  هلقاق  ینیچراد و  ياچ و  هارمه  خبط  رد  نوچ  هدس 

ومراب

تسا وقود  واو  نوکس  میم و  مض  هلمهم و  ءار  فلا و  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 

یهراب

تسا یسبرن  مسا  دناهتفگ  یضعب  یناتحت  ءای  نوکس  ءاه و  رسک  هلمهم و  ءار  فلا و  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
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رتپلاب

بحاص ینعی  تسا  اسناوج  مسا  هلمهم  ءار  نوکـس  یناقوف و  ءاـت  دـیدشت  یـسراف و  ءاـب  حـتف  مـال و  فلا و  نوکـس  هدـحوم و  ءاـب  حـتفب 
کچوک ياهگرب 

اکلاب

يا تسا  هدمآ  مه  واو  فلا  فاک و  ضوع  هب  فلا و  فاک و  حتف  مال و  نوکس  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتفب 

ولاب

هلبآ هدنشارخ  درس و  تسا  گیر  مسا 

هرهچ لاب 

تسا هرهچ  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  میج  حتف  مال و  نوکس  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتفب 

کتساب

 ... فاک نوکس  یناقوف و  ءات  مض  هلمهم و  نیس  نوکس  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتفب 
دش دهاوخ  هتفگ  اجنیا  رد  زین  نیا  صاوخ  تسا  وهتب  مسا 

لوبب دحوملا  ءابلا  لصف 

هراشا

دیایب فاک  ثحب  رد  تسا و  رکیک  مسا  مال  واو و  نوکس  یناث و  هدحوم  ءاب  مض  لوا و  هدحوم  ءاب  حتفب 

يربب

تسا مرفسهاش  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  یناث و  ءاب  نوکس  لوا و  هدحوم  ءاب  حتفب 
33 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

کتیهبب

دعب یناقوف  ءات  ضوع  تسا و  هریهب  مسا  فاک  نوکـس  یناقوف و  ةانثم  ءات  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  ءاه و  ءافخ  هدـحوم و  ءاب  ود  رـسکب 
دکیهبب تسا  هدمآ  زین  هلمهم  لاد  فاک 

یناقوفلا ءاتلا  لصف 

اوهتب
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نآ و زا  هدایز  مک و  زگ و  ردـقب  وا  لاهن  لوط  رد  دـنیوگ  زین  کتـساب  فلا  واو و  ءاه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  نوکـس  هدـحوم و  ءاـب  حـتفب 
تشوگ هارمه  ناتسودنه  مدرم  دیازفیب  لوط  ضرع و  رد  زین  شگرب  ددرگ و  نالک  دوش  هتخپ  راد و  هرکنک  مرن و  هنیدوپ و  ردقب  شگرب 

کبس یناتسوب  زا  يوقا  يرب  اهبآ و  کیدزن  شتبنم  تسا و  رتهب  هزم  رد  تسا  دروخ  نآ  گرب  هک  ات  نکیل  دنروخیم  هتخپ  تشوگیب  و 
دـعقم و مکـش و  مرک  ریـساوب و  و  نوخ ) قارتحا  ینعی   ) تپ تکر  زرپس و  ضارما  عفاد  ماعط و  یهـشم  اـضعا و  يوقم  یهبم و  نیلم و  و 

تسا فطق  مسا  هثالث  طالخا  داسف  عفاد 

سیتب

تشذگ فلا  ثحب  رد  تسا و  سیتا  مسا  هلمهم  نیس  نوکس  یناتحت و  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  هدحوم و  ءاب  حتفب 

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  لصف 

ردهک تب 

تـسا ریهک  زا  یعون  هلمهم  ءار  نوکـس  هلمهم و  لاد  رـسک  ءاه و  ءافخ  فاک و  حتف  يدنه و  یناقوف  ءات  نوکـس  هروسکم و  هدـحوم  ءابب 
دزاس عفد  فک  رهز و  رثا  شراخ و  نوخ و  نادند و  درد  ناهد و  تمحز  تخمز و  مرگ و 

ریتب

داسف پت و  عفاد  ماعط و  یهشم  درس و  يو  تشوگ  هلمهم  ءار  نوکس  لوهجم و  یناتحت  يای  يدنه و  یناقوف  ءات  رسک  هدحوم و  ءاب  حتفب 
رد تسا  لدـتعم  مقار  دزن  هلمجلاـب  وا و  فصن  ردـقب  جارد و  هب  هباـشم  تروص  رد  تسا  وـیهت  مسا  هک  دناهتـشون  یـضعب  هثـالث  طـالخا 

مکش ضباق  هدعم و  يوقم  یضرم و  نیهقان و  ياذغ  هب  قیال  تدورب و  ترارح و 

التب

تسا رتم  مسا  فلا  مال  يدنه و  یناقوف  ءات  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 

میجلا لصف 

اروجب

فـالتخا ود  ره  ناـیم  رد  هنوگ  کـی  تسا و  جرتا  یبرعب  دـنیوگیم  فـلا  هلمهم و  ءار  واو و  نوکـس  میج و  حـتف  هدـحوم و  ءاـب  رـسکب 
دوشیم تفایرد 

دنکرجب

حتف هلمهم و  ءار  نوکس  ددشم و  میج  هدحوم و  ءاب  حتفب 
34 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا نروس  مسا  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  فاک و 
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راسیجب

زین نیا  صاوخ  تسا و  کچیپ  بوچ  هصالخ  مسا  هلمهم  ءار  فلا و  هلمهم و  نیس  یناتحت و  ءای  نوکـس  میج و  حتف  هدحوم و  ءاب  رـسکب 
دنیوج اجنا  زا 

ایجب

تفای دهاوخ  رکذ  گناهب  رد  نیا  صاوخ  فلا  هحوتفم و  یناتحت  ءای  حوتفم و  میج  هدحوم و  ءاب  رسکب 

یسرافلا میجلا  لصف 

وهچب

ییایرد مدژگ  تسا و  ینانوی  بتک  رد  روهـشم  وا  صاوخ  تسا و  برقع  مسا  واو  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  میج  مض  هدحوم و  ءابب 
يو هنت  زا  رتگرزب  يو  رس  كات و  راخ  يو  مسج  دنز و  نادب  هک  دوب  يراخ  يو  رـس  رب  لیام و  یخرـسب  گنر  هریت  دوب  کچوک  یهام 

دشاب یگنیس  یهام  هک  دیاش  دسیونیم  یهوکشا  راد  بحاص 

چب

مرگ زیت و  خلت و  ود  ره  تسا  دیفس  مسق  کی  دنیوگ  زین  یکرت  رگا  یسرافب  تسا  جو  یبرع  مسا  یسراف  میج  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
نج وید و  بیسآ  طبخ و  عرص و  يرامیب  مغلب و  داسف  هلخ و  عفاد  ولگ و  یفصم  یقنم و  ماعط و  یهشم  و 

كانهچب

تسا شیب  مسا  فاک  رخآ  نکاس و  فلا  نون و  حتف  هففخم و  ءاه  مامشا  میج و  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسکب 

هلمهملا لادلا  لصف 

اراهدب

ردقب کبـس  تسا  یبوچ  دیآیم  ناتـسهوک  فرط  زا  تسیدنه  ءاود  فلا  هلمهم و  ءار  ءاه و  افخ  هلمهم و  لاد  حتف  هدـحوم و  ءاب  رـسکب 
هلمج زا  ویمرپ و  اـضعا و  ساـما  نوخ و  مغلب و  داـب و  داـسف  عفاد  توقب و  یهبم  نیلم و  مرگ و  تخمز و  خـلت و  سوسلا  لـصا  یگدـنگ 

تسا نیاسر 

اهدنکرادب

تسا ینرب  مسا  فلا  ءاه و  حتف  هلمهم و  لاد  نون و  نوکس  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  هدحوم و  ءاب  رسکب 

يردب

تسا رانک  مسا  یناتحت  ءای  هلمهم و  ءار  رسک  هلمهم و  لاد  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
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دنکيرادب

یضعب هلمهم  لاد  نون و  نوکس  فاک و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  فلا و  نوکس  هلمهم و  لاد  حتف  هدحوم و  ءاب  رسکب 
هب کـیدزن  ود  ره  صاوـخ  رد  دـنیوگ و  دـنکریهچ  اریو  دیفــس  مـسق  ود  دـنناد و  وا  ریغ  یــضعب  تـسا و  دـنکیهاراب  مـسا  هـک  دـنیوگ 

تسا دنکیهاراب 

اکرادب

هدحوم ءاب  رسکب 
35 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا دنک  يرادب  مسا  فلا  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  و 

يدنهلا لادلا  لصف 

لهدب

دنه دالب  رثکا  رد  تسا  ینالک  تخرد  رمث  دنیوگ  يدنه  لجرفس  مال  نوکـس  ءاه و  حتف  يدنه و  هلمهم  لاد  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
گرب نکیل  ههکاد  گرب  زا  نـالک  هداـیز و  لـیوط  ضیرع و  شگرب  دـشاب و  طـسوتم  هک  نماـج  تخرد  ردـقب  شتخرد  دوجولا و  ریثک 

شرت و نیریـش و  وا  هتخپ  ههکاد  گرب  ربارب  ود  وا  گرب  زا  یـضعب  هدننکـش و  دوز  تسپ و  يو و  زا  نشخ  ینالوط و  نیا  رودم و  ههکاد 
ار وا  هتخپ  اهتشا و  هاب و  فعـضم  مغلب و  هدنیازف  تپ و  تکر  هدنرآ  ادیپ  زیگناداب و  خافن و  نارگ و  مرگ و  ار  وا  هتخپ  مین  شرت  لیاوا  رد 
زا نکیل  تسا  هدرکن  لیـصفت  یهوکـشاراد  بحاص  دـناهدنام و  تکاس  تپ  تکر  رد  رگم  دناهتـشون  لاعفا  عیمج  رد  ماـخ  مین  سکعلاـب 

دیآ و ریدـب  مضه  رد  دوش  هدروخ  هدایز  نوچ  تسین و  لد  هدـعم و  تیوقت  زا  یلاخ  مقار  سایقب  دوشیم و  مولعم  لیـصفت  يدـنه  بتک 
ضباق وا  هتسخ  دیامن و  ارفص  تروس  رسک  یشرت  ببسب  دنک و  حایر  دیلوت 

هلمهملا ءارلا  لصف 

رب

هراشا

روثب لیمامد و  ارفص و  مغلب و  داسف  عفاد  مکش و  سباح  نارگ و  درس  روهشم  میظع و  تسا  یتخرد  هنکاس  هلمهم  ءار  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نانرب

تـسا هدمآ  زین  نون  فلا و  فذحب  تسا و  هدمآ  مه  یناث  نون  فذحب  یناث و  نون  فلا و  نون و  هلمهم و  ءار  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
مغلب و نوخ و  داسف  عفاد  ماعط و  یهـشم  نیلم و  مرگ و  دنرب  ناغمرا  هب  هتخاس  حیبست  شبوچ  زا  ریمجا  راید  رد  هک  تسیتخرد  نرب  انرب و 

مکش مرک  هلوگ و  يرغال و  لیزم  هناثم و  گنس  تتفم  لوب و  يراوشد  داب و 

هدرب
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هدرب

نوخ و داسف  قد و  هفرـس و  عفاد  ازفا و  ینم  للحم و  دربم  تسیدنه  ءاود  ءاه  هددشم و  هلمهم  لاد  حتف  هلمهم و  ءار  هدـحوم و  ءاب  رـسکب 
دمآ دهاوخ  هلمهم  ءار  فرح  رد  تسا  لثم ...  صاوخ  رگید  رد 

یهبنرب

کبس نیلم و  دربم و  تسا و  نیریش  یناتحت  ءای  نوکس  ءاه و  ءافخ  یناث و  هدحوم  ءاب  رـسک  نون و  ءافخ  هلمهم و  ءار  هدحوم و  ءاب  حتفب 
یفصم هظفاح و  هکردم و  يوقم  و 
36 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

مـسا دـنیوگ  تسا  نیاسر  هلمج  زا  پت و  اضعا و  ساما  رهز و  هفرـس و  نوخ و  داـسف  ویمرپ و  ندـب و  يدیفـس  ماذـج و  عفاد  ولگ و  زاوآ 
تسا بنرز 

يربرب

درس زیت و  تسا  ناجنروس  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  یناث و  هلمهم  ءار  رسک  یناث و  هدحوم  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
نا یناتحت  ءای  باب  رد  هک  اتیکتی  رب  رهز  داسف  مکش و  مرک  ابوق و  مغلب و  نوخ و  داسف  عفاد  ءارفص و  اضعا و  شزوس  هدنیازف  کشخ و  و 

تسا ناجنروس  ریغ  يو  دبای و  قالطا  زین  دش  دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش 

اجیرب

تسا هنق  مسا  فلا  میج و  هلمهم و  ءای  هلمهم و  ءار  حتف  هدحوم و  ءاب  حتفب 

اتهرب

فلا يدنه و  یناقوف  ءات  ءاه و  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  هدحوم و  ءاب  رسکب 

یتهرب

گرزب و هک  تسا  یئاتک  مسق  ود  ره  لماش  یتهرب و  هک  دنیوگ  یضعب  تسا  لوا  مساب  روهـشم  نکیل  یناتحت  ءای  فلا  ضوعب  دنیوگ  زین 
مرک داب و  نوخ و  مغلب و  داسف  عفاد  هدـنراوگ و  یهـشم و  لد و  يوقم  مکـش و  ضباق  مرگ و  تسا  لوا  هب  صوصخم  اتهرب  دوب و  دروخ 

یئاتک مسا  مکـش  هلوگ  يرغال و  لیزم  هناثم و  گنـس  تتفم  لوب و  يراوشد  هفرـس و  مکـش و  درد  همد و  پت و  ماذج و  دعقم و  مکش و 
 .... دنیوگ یتشد  ناجنداب  یسرافب  تسا  گرزب 

الجریس هبنرب 

هلمهم ءار  نوکس  یناتحت و  ءای  حتف  هلمهم و  نیـس  رـسک  يدنه و  ءاه  یناث و  هدحوم  ءاب  حتف  نون و  ءافخ  هلمهم و  ءار  هدحوم و  ءاب  حتفب 
تسا زا ...  یمسق  فلا  مال و  میج و  حتف  و 
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یمرب

 ... یضعب دناهتشون و  رتپسیلات  مسا  یضعب  یناتحت  ءای  نوکس  میم و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتف  هب 

هدنگ هچرب 

ولادنپ مسا  هلمهم  لاد  حتف  نون و  ءافخ  یـسراف و  فاک  حتف  يدنه و  ءاه  یـسراف و  میج  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  رـسکب 
تسا

ایهچرب

تسا هلمآ  مسا  فلا  یناتحت و  ءای  حتف  ءاه و  ءافخ  یسراف و  میج  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  هدحوم و  ءاب  رسکب 

یکاتنرب

تسا اتهرب  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  فاک و  رسک  فلا و  یناقوف و  ءات  حتف  نون و  نوکس  هلمهم و  ءار  هدحوم و  ءاب  حتفب 

اکراد هدرب 

فلا و هلمهم و  لاد  حتف  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  دیدشت  هلمهم و  ءار  حتف  هدحوم و  ءاب  رسک  هب 
37 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا راهدب  مسا  فلا  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس 

نیمهارب

نون و یناتحت و  ءای  نوکس  میم و  رسک  ءاه و  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  هدحوم و  ءاب  رسکب 

يدند مرب 

ءای نوکس  یناث و  يدنه  هلمهم  لاد  رسک  نون و  نوکس  هلمهم و  لاد  حتف  میم و  نوکـس  هلمهم و  ءار  حتف  هدحوم و  ءاب  رـسکب  دنیوگ  زین 
تسا و نیریـش  دوب  کیراب  اهراخ  لگ  رب  لیام و  یخرـسب  شفنب  شلگ  دراد  کیراب  ياهخاش  دنلب  یکدـنا  نیمز  زا  تسا  یتابن  یناتحت 

نالیـس گوردناپ و  دنادرگ و  وکین  ار  ور  گنر  دنک و  عفد  ار  صرب  ینعی  یـسیپ  دهد و  توق  ار  هظفاح  دیازفیب و  لقع  کبـس و  درس و 
دنادرگ عفد  ار  پت  دراد و  زاب  ار  ینم 

نمتگرب

تسا هزوریف  مسا  نون  نوکس  میم و  حتف  یناقوف و  ءات  یسراف و  فاک  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  هدحوم و  ءاب  رسکب 
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هزورب

رد دـنیوگ و  زین  هزورهب  هدـنگ  هزورهب و  هب  فورعم  ءاه  نوکـس  همجعم و  ءاز  حـتف  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  مض  هدـحوم و  ءاب  رـسکب 
كاـپ میر  تبوطر و  زا  ار  جرف  دریگرب  هفایـش  يو  زا  نز  نوچ  دوب  هداـیز  فیفجت  توق  هزورهب  رد  نکیل  دوب  ردـنک  هب  کـیدزن  صاوخ 

دراد ظوفحم  ندش  طقاس  زا  ار  هچب  دزاس و 

هلمهملا نیسلا  لصف 

ارپهکسب

ردقب دراد و  هرابب  تسیدنه  ینتـسر  فلا  هلمهم و  ءار  یـسراف و  ءاب  ءاه و  ءافخ  فاک و  حتف  هلمهم و  نیـس  نوکـس  هدحوم و  ءاب  رـسکب 
هداتفا نیمز  رب  دوب و  رودـم  تخرد  عومجم  شفنب و  شلگ  دروخ و  نآ  زا  هینامی  هلقب  هگرب  لـثم  ییاـهگرب  هعرد و  تیاـهن  هعرد  فصن 
ءاضعا ساما  داب و  نوخ و  ءارفص و  مغلب و  داسف  لیمامد و  عفاد  نیلم و  کشخ و  مرگ و  نیریش  خلت و  زگ  مین  ردقب  شـضرع  دشابیم و 

کبـس و درـس و  رت و  مضه  ماگنه  خلت و  دنیوگ  پشپ  تکر  ار  نآ  تسا  خرـس  هک  وزا  یعون  تسا و  نیاسر  هلمج  زا  ماعط و  یهـشم  و 
نوخ ءارفص و  مغلب و  داسف  عفاد  زیگناداب و  مکش و  ضباق 

یتنسب

درـس و دراد و  گنر  یتنـسب  تسا  یلگ  فورعم  یناتحت  ءای  نوکـس  یناقوف و  ءات  رـسک  نون و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
دشاب عوبطم  دوب و  وبشوخ  دنک و  رود  زین  ندب  قرع  دنادرگ و  عفد  نوخ  طلخ و  رس  ره  هبلغ  دراد و  زیت  هزم  تسا و  کبس 

نگل رتسب 

حتفب
38 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

روکذم ظفل  ینعم  تسا  هرچتچ  مسا  نون  یسراف و  فاک  نوکس  مال و  حتف  هلمهم و  ءار  یناقوف و  ءات  هلمهم و  نیس  نوکـس  هدحوم و  ءاب 
اهماج هدنزیوآ 

همجعملا نیشلا  لصف 

اتنارکنشب

درخ زیت و  یناث  فلا  یناقوف و  ءات  نون و  ءافخ  فلا و  هلمهم و  ءار  فاک و  نوکس  نون و  مض  همجعم و  نیش  نوکس  هدحوم و  ءاب  رـسکب 
هدـمآ قالطا  مسق  ود  ره  رب  ارهاظ  تسا  رینک  زا  یمـسق  هک  هتـشون  ءار  ثحب  رد  مغلب و  داـسف  روثب و  لـیمامد و  مکـش و  مرک  عفاد  ازفا و 

تسا

شاشب
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تسا سودوخوطسا  مسا  دناهتشون  یضعب  یناث  همجعم  نیش  نوکس  فلا و  نوکس  همجعم و  نیش  حتف  هدحوم و  ءاب  رسکب 

فاکلا لصف 

کب

دیایب یسراف  فاک  لصف  رد  تسا و  نگب  مسا  فاک  نوکس  هدحوم و  ءاب  مضب 

یچکب

زیت مضه  ماگنه  خلت و  نیریش و  ود  ره  تسا  دیفس  وا  میود  مسق  یناتحت  ءای  نوکس  یسراف و  میج  رـسک  فاک و  مض  هدحوم و  ءاب  حتفب 
حرفم و مکـش و  مرک  پت و  ویمرپ و  ماذـج و  سفن و  یگنت  ءارفـص و  نوخ و  داسف  عفاد  ماعط و  یهـشم  خافن و  نیلم و  کشخ و  درس و 

تسا نیاسر  هلمج  زا  داب و  مغلب و  داسف  صرب و  عفاد  ءارفص و  هدنیازفا  وا  مخت  طشنم و 

نیاکب

دنیوگ بیناهم  ترکسنس  نابزب  نون  نوکس  یناتحت و  ءای  حتف  فلا و  فاک و  هدحوم و  ءاب  حتفب 

كدنت هکب 

ثحب رد  تسا و  ودنیت  مسق  فاک  نوکس  هلمهم و  لاد  مض  نون و  ءافخ  یناقوف و  ءات  رسک  يدنه و  ءاه  فاک و  حتف  هدحوم و  ءاب  رسکب 
دیایب ءات 

[1] لکب

ص38 نتم ؛  یفیرش ؛  فیلات 
تسا يرسلوم  مسا  مال  نوکس  فاک و  مض  هدحوم و  ءاب  حت 

یسرافلا فاکلا  لصف 

الگب

یضعب دنیوگ و  ریگیهام  یسراف  رد  تسا و  رامیتوب  مسا  هک  دناهتشون  یضعب  فلا  مال و  حتف  یسراف و  فاک  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
تسیرب نیغس  مسا  دناهتفگ 

نگب

نون نوکس  یسراف و  فاک  نآ و  حتف  ءاب و  مضب 
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نون نوکس  یسراف و  فاک  نآ و  حتف  ءاب و  مضب 

الهگب

هدحوم ءاب  رسکب 
39 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دیفس کچوک  لگ  رادکون و  زارد  کیراب و  کچوک و  گرب  دراد و  کیراب  ياهخاش  فلا  مال  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  فاک  نوکـس  و 
ءاـضعا و شزوس  عناـم  هناـثم و  گنـس  تتفم  لوب و  يراوشد  ءارفـص و  مغلب و  رهز و  داـسف  عفاد  درـس و  دوب  رودـم  دـیآرب و  هرگ  ره  رب 

یشوهیب

يریگب

تـسا روفـصع  زا  یمـسق  یناث  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  لوهجم و  یناتحت  ءای  یـسراف و  فاـک  رـسک  هدـحوم و  ءاـب  حـتفب 
دلوم رادحنالا و  عیرس  هدعم و  هاب و  يوقم  تسا و  مرگ  مقار  دزن  مغلب و  ارفـص و  داسف  عفاد  کشخ و  درـس و  نیریـش و  معطب  شتـشوگ 

هدراب ضارما  هدراب و  هجزما  ناریپ و  هب  قیال  حلاص و  نوخ 

ماللا لصف 

یلب

مغلب داب و  داسف و  عفاد  نخسم و  رت و  مرگ  نیریش و  شتشوگ  یناتحت  ءای  نوکس  ددشم و  مال  هدحوم و  ءاب  رسکب 

تدولب

تسا سروگ  مسا  یناقوف  ءات  نوکس  يدنه و  لاد  رسک  لوهجم و  واو  نوکس  مال و  مض  هدحوم و  ءاب  رسکب 

هکیسولب

داب و داسف  عفاد  مکش و  ضباق  يدنه  ءاه  فاک و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  نیـس  واو و  حتف  مال و  نوکـس  هدحوم و  ءاب  رـسکب 
دنمان مسا  نیدب  ار  وا  درادن  مخت  هک  لیب  زغم  مکش  درد  جنلوق و  مغلب و 

رولب

تسا فراعتم  گنس  مسا  هلمهم  ءار  واو و  نوکس  دیدشت و  نودب  نآ و  مض  مال و  دیدشت  هدحوم و  ءاب  رسکب 

الب

دوشیم هدرک  قالطا  یتنرهک  یهگناک و  نرکیک و  يدهس و  رب  تسا  كرتشم  مسا  فلا  مال  هدحوم و  ءاب  حتفب 
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اکلب

تسا یهگناک  مسا  فلا  فاک و  مال و  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 

لب

تسا و لیب  مسا  مال  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 

ولب

دنیوگ مه  يدنه  لجرفس  تسا  لش  یبرع  مسا  دنیوگ  زین  واو  حتف  مال و  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسکب 

نونلا لصف 

ادنب

داب مغلب و  داسف  عفاد  تسکشخ و  دیورب  رگید  تخرد  رب  هک  ینتسر  ای  يرجـش  ینعی  فلا  هلمهم و  لاد  نون و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتفب 
رهز داسف  زوثب و  اهلمد و  نوخ و  و 

لیب نب 

هدننکـش مکـش و  ضباق  و  لیب ...  يار  لگ  ینعی  مال  لوهجم و  یناتحت  ءای  یناث و  هدـحوم  ءاب  رـسک  نون و  نوکـس  هدـحوم و  ءاـب  حـتفب 
لوب يراوشد  داب و  مغلب و  داسف  عفاد  هناثم و  گنس 

يراون نب 

هدحوم ءاب  حتفب 
40 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دفگشب و ناتـسبات  رد  رثکا  ییارحـص  يراون  لگ  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  واو و  یناث و  نون  رـسک  نون و  نوکـس  و 
نهد مکش و  ینیب و  شوگ و  ضارما  هثالث و  طالخا  داسف  عفاد  کبس و  درس و  خلت و  ود  ره  دفکشب  تاسرب  ماگنه  تسا  رگید  یمسق 

نچولنب

سناب یکاواک  نورد  زا  یناث  نون  نوکس  یسراف و  میج  حتف  واو و  نوکـس  مال و  مض  هلمهم و  نیـس  حتف  نون و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتفب 
ریشابط مسا  ناقری  نوخ و  ءارفص و  داسف  سفنلا و  قیض  پت و  قد و  یگنشت و  عفاد  یهبم و  ینم و  دلوم  درس و  تسا و  نیریش  دیآیمرب 

تسا

شنب
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دش هتفگ  شلاوحا  تسا و  سناب  مسا  همجعم  نیش  نون و  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 

الونب

تاناویح رگید  نانز و  ریش  هدنیازفا  ینم و  دلوم  ازفا و  مغلب  نارگ و  تسا و  رت  فلا  مال  واو و  نوکس  نون و  حتف  هدحوم و  ءاب  رسکب 

یکتوک رکایهدنب 

فاک و مض  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  حتف  فلا و  یناتحت و  ءای  حتف  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  رـسک  نون و  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
درآیمن و راب  هک  تسا  هروکک  زا  یمـسق  دـنیوگ  زین  هروکک  هجناب  یناتحت  ءای  نوکـس  فاک و  رـسک  یناقوف و  ءاـت  رـسک  واو و  نوکس 

تسا هفرس  رهز و  رثا  عفاد  زین  هتشگ  یمسم  مسا  نیا  هب  تهج  نیزا 

لادنب

دیایب هتوم  رداهب  رد  نیا  صاوخ  مال  نوکس  فلا و  يدنه و  لاد  حتف  نون و  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسکب 

واولا لصف 

يرسلوب

مه شلگ  مان  هک  تسا  یتخرد  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  هلمهم و  نیـس  حتف  مال و  لوهجم و  واو  نوکـس  هدحوم و  ءاب  مضب 
ضارما يارب  ءارفـص و  مغلب و  عفاد  درـس و  دوب  هویم  لگ و  رپ  هدـنیآ  شوخ  گرزب  تسا  یتخرد  اسآ  بانع  یجنران  وا  هویم  تسا  نیمه 

وا يراوتساان  نادند و  درد  عفاد  دنیاخب  دنروخب و  ار  نآ  رگا  ارفص و  مغلب و  عفاد  خافن و  مکش و  ضباق  درس و  شرمث  برجم  نادند 

لوب

نوخ داسف  عفاد  نانز و  محر  یلجم  ماعط و  هدنراوگ  یهـشم و  درخ و  هدنیازف  درـس و  تسا  رم  مسا  مال  لوهجم و  واو  هدحوم و  ءاب  مضب 
ماذج پت و  و 

تنوب

عطاق کشخ و  درـس و  يدـنه  ءابطا  دزن  تسا  زبس  دوخن  مسا  یـسرافب  يدـنه  یناقوف  ءات  نون و  ءافخ  واو و  نوکـس  هدـحوم و  ءاـب  مضب 
رثکا رد  نانوی  ءابطا  دزن  ازفا و  مغلب  نوخ و  ارفص و  خافن و  کبس و  زیگناداب  توهش و 

41 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
ار دوخن  ددع  کی  نآ  زا  کی  رهب  لیلآث  ددعب  لاله  لوا  رد  ار  کشخ  دوخن  نوچ  هک  تسا  هتشون  هفحت  بحاص  تسا  فالتخا  صاوخ 

فرطرب لیلآث  عیمج  هام  نآ  رخآ  رد  دنزادناب  بقع  بناجب  هتسب  ار  هتل  هناش  الاب  زا  واپ  ود  ره  نایم  زا  هتـسب  هتل  رد  ار  وا  عومجم  هدیلام و 
تسا برجم  تسا  هدمآ  مه  نم  هبرجت  رد  هک  تفگیم  ییانشا  دوش 
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ءاهلا لصف 

ارگنهب

دیفس و ياهخاش  ار  یـضعب  کیراب و  ياهخاش  دراد و  هرایب  فلا  هلمهم و  ءار  یـسراف و  فاک  حتف  نون و  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتفب 
دنلب و نآ  لاهن  دنیوگ  هرگنهب  رکوک  ار  نآ  هک  تسا  هرگنهب  زا  یمسق  دوب و  هنیدوپ  هباشم  گرب  خاش و  دروخ و  گرب  هایس و  ار  یضعب 
زا ماذج و  عادص و  مشچ و  نادند و  ضارما  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  ندب و  دلج  حلـصم  کشخ و  مرگ و  زیت و  خـلت و  دوب  نالک  زارد و 

دنهد ردالب  هریـش  بآ  ياجب  دنراکب و  حلاص  نیمز  رد  هدیناسیخ  ردالب  مخت  هراصع  نم  مین  رد  ار  هرگنهب  مخت  نوچ  تسا  نیاسر  هلمج 
دنیاسب و دنزاس و  کشخ  هیاس  رد  هدـنکرب  خـیب  زا  دوش  هایـس  رپ  نآ  نوچ  دوش و  گرزب  ات  دـنرب  ورف  شخیب  رد  رتوبک  دیفـس  رپ  کی  و 
رد هبترم  تفه  دننک و  کشخ  هیاس  رد  هدنک  هبنشکی  زور  وا  شیشح  رگا  دوش و  پلکایاک  دروخب  واگ  ریـش  اب  دیآرب  تشگنا  هسب  هچنآ 

هتفوک شمخت  دوش و  لئاز  روکذم  ضرم  دروخب  وزا  تسدفک  کی  زور  ره  ماذج  بحاص  صوربم و  هدرک  کشخ  هداد و  هیقـشت  هریش 
لفلف وا  عبر  يواسم و  هلهپرت  هرگنهب و  تاسرب  هام  راهچ  رد  تسا  هرـصاب  هماش و  يوقم  دیازفا و  رمع  رد  دروخب  رکـش  هایـس و  دـجنک  اب 

اب شخیب  دراد و  هایـس  يوم  دـنام و  ظوفحم  يرامیب  عیمج  زا  دروخب  هرگنهب  یجناک  ای  ناتـسبات  هاـم  راـهچ  رد  دروخب  هدرک  اـجکی  زارد 
ددرگ شعیطم  داقنم و  دنناروخب  هک  رهب  لوبنت  گرب 

رتپ جوهب 

ددـشم و یناقوف  ءات  یـسراف و  ءاب  حـتف  میج و  لوهجم و  واو  نوکـس  ءافخ و  هعم  ءاه و  نوکـس  نآ و  مضب  روهـشم  هدـحوم و  ءاـب  حـتفب 
هلمهم ءار  نوکس  حوتفم و 

جرهب

مه هلمهم  ءار  واو  ياجب  مه  ظفل  نیرد  تسا و  رتپ  جوهب  تخرد  مسا  میج  نوکـس  هلمهم و  ءار  نوکـس  ءاه و  ءافخ  هدـحوم و  ءاـب  مضب 
يدنه یتخرد  رتپ  جرهب  ینعی  هدمآ 

42 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
ورب فلا  لـثم  خرـس  میقتـسم  طوطخ  ذـغاک و  لـثم  هقبط  ره  دوـب و  كرهبا  تاـقبط  لـثم  تسا  هریثـک  تاـقبط  بحاـص  تسا  يریمـشک 
درد نوخ و  ءارفـص و  مغلب و  داـسف  عفاد  دـنزاسیم  ذـغاک  وا  تخرد  زوت  زا  مه  دنـسیونیم و  اـهباتک  نآ  رب  ریمـشک  مدرم  دناهدیـشک و 
قرع رثا  عنام  دنراذگ  لغب  ریز  هدرک  هماج  نایم  رد  ار  رتپ  جوهب  نوچ  دنرب و  راکب  اهنایلق  رد  ناتسودنه  رد  نج و  وید و  بیسآ  شوگ و 

دنیوگ زوت  یسرافب  دوب  هماجب 

کلمایموهب

هلمآ هرجـش  فاک  نوکـس  مال و  میم و  حتف  فلا و  یناتحت و  ءای  حـتف  ددـشم و  میم  رـسک  واو و  نوکـس  ءاه و  ءافخ  هدـحوم و  ءاب  حـتفب 
زا ترابع  هک  گوردـنپ  مغلب و  نوخ و  ءارفـص و  داسف  هفرـس و  یگنـشت و  عفاد  زیگناداـب و  درـس و  نیریـش و  تخمز و  تسا و  قاـسیب 

اضعا هطقس  هبرض و  دوب و  ندب  يرارت  يدرز و 
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یگنراهب

یهوک تخرد  تسوپ  یناتحت  ءای  نوکـس  یـسراف و  فاک  رـسک  نون و  ءافخ  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  ءاه و  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حـتفب 
رد پت و  سفن و  یگنت  مغلب و  داب و  داسف  هفرـس و  اضعا و  ساما  ماـخ و  هداـم  عفاد  ماـعط و  یهـشم  کـشخ و  مرگ و  زیت و  خـلت و  تسا 

جورف

دیهب

اههدـیم یثنا  مسا  تسا و  شیم  مسا  تسا  روهـشم  زین  ءار  هب  يدـنه و  هلمهم  لاد  لوهجم و  یناتحت  ءای  ءاه و  ءافخ  هدـحوم و  ءاب  رـسکب 
دیایب میم  ثحب  رد  تسه و 

سینهب

دمآ دهاوخ  یکهم  رد  صاوخ  هلمهم  نیس  نوکس  یناتحت و  ءای  نوکس  نون و  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتفب 

اهدهب

مشچ و ضارما  داـب و  داـسف  عفاد  نارگ و  شتـشوگ  فلا  یناـث و  ءاـه  يدـنه و  هلمهم  لاد  نوکـس  يدـنه و  ءاـه  حـتف  هدـحوم و  ءاـب  هب 
لامعتـسا باب  نیرد  دجام  دلاو  تسا  مشچ  لگ  هلازا  ثعاب  ندیـشک  مشچب  بآ  رد  هدـیئاس  ار  وا  نادـند  تسا و  ولگ  زاوآ  هدـننکفاص 

دننادیم مخز  مشچ  زا  ظفح  ثعاب  لافطا  يولگ  رد  ار  ریش  ار و  نیا  نادند  نتخیوآ  دندومرفیم و 

اوهت رهب 

نوچ تیصاخ  رد  شتشوگ  هک  تسیریاط  فلا  واو و  یناث  ءاه  ءافخ  یناقوف  ءات  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتفب 
تسا كرپش  تشوگ 

اتناهب

کبس مرگ و  خلت و  مضه  ماگنه  زیت و  دنت و  نیریش و  فلا  يدنه و  یناقوف  ءات  حتف  نون و  نوکس  فلا و  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتفب 
43 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

زیگناارفـص و نارگ و  مرگ و  نآ  هدیـسر  هفرـس و  پت و  عفاد  ماـعط و  یهـشم  گـنر و  هدـنزورفارب  لد و  يوقم  مغلب و  ءارفـص و  عـفاد  و 
هایس زا  رتهب  ار  دیفس  دنالئاق و  ناجنداب  ةءادرب  نانوی  ءابطا  ریساوب و  عفاد  ّتیصاخب  تسا  هایس  مسق  زا  رتمک  تیـصاخ  رد  دیفـس  ناجنداب 

تسین هبش  دناهتشون  هک  يرهس  تسوبی و  ندوب  یتدایز  رد  هدومن و  هبرجت  هدعم  تیوقت  رد  مقار  هچنآ  دناهتشون و  نانوی  ءابطا  زا  یـضعب 
عفن و زا  رظن  عطق  تارغج و  صوصخلا  یلع  نغور  نآ  حلصم  ددرگیم و  ناشیرپ  ياهباوخ  رهـس و  ثعاب  تیوادوس  تسوبی و  ببـسب  و 

دنیوگ زین  نگیب  تسوا و  ترضم  یمک  ببس  مه  نیا  تسا و  عئابط  بوغرم  ذیذل و  ررض 

اریهب
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مغلب و عفاد  کشخ و  مرگ و  نیریش  مضه  ماگنه  تخمز و  معطب  فلا  هلمهم و  ءار  لوهجم و  یناتحت  ءای  ءاه و  رـسک  هدحوم و  ءاب  حتفب 
تسا هلیلب  یبرعب  دناهتشون  رکس  يردقب  غامد و  رس و  يوم  مشچ و  يوقم  هفرس و  ءارفص و 

اوالهب

داسف عفاد  یهبم و  ماعط و  یهشم  کبس و  مرگ و  نیریش و  تخمز و  معطب  یناث  فلا  واو و  فلا و  مال  ءاه و  نوکس  هدحوم و  ءاب  رـسکب 
روثب لیمامد و  عفاد  مکـش و  مرک  لتاق  صرب و  پت و  هلوگ و  داب  ینهرهگنـس و  ریـساوب و  ماذـج و  مکـش و  خـفن  اقـستسا و  مغلب و  داب و 

ینم و كاسما  هدـعم و  هاب و  تیوقت  رد  هدروخ  مه  دوخ  هدومن و  لامعتـسا  هیماه  نیجاعم  رد  مه  مقار  ار  ردالب  زغم  تسا و  ردالب  یبرعب 
طاـطحناب ور  شـضرم  رایـسب  يوادـت  دوجو  اـب  تشاد و  لاـمک  هبترمب  هدراـب  هلزن  هک  متـشاد  یتـسود  هتفاـی و  دـیفم  رایـسب  تدورب  عـفر 

نویفا ماـقم  مئاـق  مه  درک  فیفخت  هلزن  رد  ماود  وا  ندروـخب  بوـبح  رد  درکیم  لامعتـسا  هک  نوـیفا  ضوـعب  ـالچک  ار  وا  لوا  دروآیمن 
رد ینوزف  ود  یتروع  زین  دـش و  لـئاز  لـکلاب  روکذـم  ضرم  مدرک  لامعتـسا  بوبح  رد  وا  لـسع  وا و  زغم  هعم  ردـالب  نآ  زا  دـعب  تشگ 

تقفاوم طرـشب  هلمجلاب  دش و  فرطرب  روکذم  ضرم  زور  دنچ  رد  دومن  لامعتـسا  مه  وا  دشیم  دیاز  زور  هب  زور  تشاد و  محر  فارطا 
نیرتراض نآ  تقفاوم  مدع  تروص  رد  تسا و  هیودا  نیرتعفان  جازم 

44 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
داد دیابن  ار  ةرارحلا  دیدش  هجزما  یضعب  رگم  هدمآ  لامعتساب  ررکم  تسا  هلئاغیب  شزغم  تسا و  هیودا  نیرتدب  و 

یهب

تسا لجرفس  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  ءاه و  هدحوم و  ءاب  رسکب 

رتهچ وهب 

يای واو  ضوع  یـضعب  هلمهم و  ءار  نوکـس  ددـشم و  یناقوف  ءات  حـتف  ءاه و  ءاـفخ  یـسراف و  میج  حـتف  واو و  ءاـه و  هدـحوم و  ءاـب  مضب 
لوهد نکک  یهبنوهک و  دنیوگ و  غورامس  یبرعب  هثالث  طالخا  هدنیازف  يوقم و  نیلم و  نارگ و  درس و  رتهچ  یهب  ینعی  دناهتشون  یناتحت 

دیایب فاک  رد  دنیوگ و  زین 

رورت نیوهب 

ءار نوکس  واو و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  یناقوف و  ءات  حتف  نون و  ءافخ  لوهجم و  یناتحت  ءای  واو و  رسک  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  مضب 
زور لهچ  رگا  دـیازفا و  توق  رد  ددرگ و  مکحتـسم  ءاضعا  دوش و  هایـس  يوم  دـیازفا و  یناوج  دروخ  هام  کـی  رتاوتم  نوچ  یناـث  هلمهم 

دنیوگ یکم  انس  یبرعب  دیامن و  لاهسا  ندب  قمع  زا  دیآ و  شوخ  يوب  ندب  زا  دروخ 

رمارهب

فافـش و دیفـس و  هک  تسا  لسع  یناث  هلمهم  ءار  نوکـس  میم و  حتف  فلا و  نوکـس  هلمهم و  ءار  حتف  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  رـسک  هب 
دنک ظیلغ  لوب  تپ و  تکر  عفاد  تسا و  نارگ  دشاب  فاص 
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گناهب

یهـشم ضباق و  کبـس و  مرگ و  خلت و  زیت و  دنیوگ  زین  ایحب  تسا  بنق  مسا  یـسراف  فاک  نون و  فلا و  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حـتفب 
 ... دنکیم ثادحا  پت  طارفا  زا  یهاگ  ییوگ و  رایسب  يروعشیب و  ثروم  مغلب و  داسف  عفاد  ماعط و 

بیکرت نیا  نآ  رب  هک  متفای  یحول  متخاسیم  یترامع  ـالاگنب  رد  هک  دـسیونیم  یهوکـشا  راد  بحاـص  دـشاب  هدروخ  رهز  هک  یـسکب  و 
بحاص زین  دوب و  بیکرت  نیمه  ببسب  تشاد  هک  هاب  یتدایز  كاسما و  درکیم و  لامعتسا  هشیمه  ویواهم  هک  دوب  هتشون  زین  دوب  بوتکم 
تـشه لپ  رب  لپ  تشه  گناهب  دریگب  متفای  دوشیم  ریرحت  هک  دیاوف  رثکا  متخاسیم  بیکرت  نیمه  مه  نم  هک  دـسیونیم  یهوکـشا  راد 

نون و رـسک  يدنه و  ءاه  فاک و  حتف  یـسراف و  ءاب  مضب  دنیوگ  رتهچن  ههکپ  يدنه  نابزب  هک  دشاب  هرثن  لزنم  رد  رمق  هک  ماگنه  رد  هلوت 
تسا موقرم  زین  لیوحت  لوا  زا  ترابع  نیا  هلمهم و  ءار  نوکس  ددشم و  یناقوف  ءات  یفخ و  ءاه  یسراف و  میج  حتف 

45 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
لسع هدرک  نایرب  يردق  نغور  رد  ار  گناهپ  تسخن  لپ  هس  واگ  نغور  لپ و  ود  یفصم  لسع  راهچ و  رکش  دنناتـسب  ناطرـس و  جرب  رد 
نوچ دنیامن  لوانت  هلـصافالب  هشام  هد  زور  ره  دنرادهاگن و  هتخیمآ  مه  اب  روکذم  رکـش  اب  سپ  دنزاس  لخاد  هدروآ  قیقر  ماوقب  يردق  ار 

لیمامد ثادحا  زا  ددرگ  شیازفا  رـصب  رون  دیآ و  لصاح  یئاناوت  اب  یناوج  دـیازفیب و  سایق  زا  نوزفا  يدرم  دوش و  هدروخ  رتاوتم  هام  ود 
ءاسن دراوگب و  رتشیب  دـغ  دـیآرب و  یناسآ  هب  لفث  هلـضف و  دـباین و  هار  ندـب  رد  ءاخرتسا  جنـشت و  دـنام و  ظوفحم  اهیگدیـشوج  روثب و  و 

ددرگ وا  موکحم 

ینیس میهب 

یناتحت ءای  نوکس  نون و  رـسک  یناث و  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  نیـس  حتف  میم و  یناتحت و  ءای  رـسک  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  رـسکب 
تسا روفاک  زا  یمسق  ثلاث 

مدک موهب 

تسا مدک  زا  یمسق  یناث  میم  نوکس  هلمهم و  لاد  فاک و  حتف  میم و  نوکس  واو و  ءاه و  هدحوم و  ءاب  مضب 

يدنهب

ود هرگ  کی  ردقب  تسا  روهـشم  يراکرت  یناتحت  ءای  نوکـس  يدنه و  هلمهم  لاد  رـسک  نون و  نوکـس  ءاه و  يافخ  هدحوم و  ءاب  رـسکب 
نیریـش و دنک و  هدایز  ندب  رد  داب  دراد  رایـسب  باعل  تشگنا  رن  ردقب  هدـنگ  دوب  راد  هرایخ  دوشیم  مه  هرگ  راهچ  ردـقب  وا  هتخپ  هرگ و 

ینم دلوم  يوقم و  رودم و  ارفص و  عفاد  فک و  دلوم 

هتوم رداهب 

فلا فذحب  یضعب  دیایب و  میم  رد  تسا و  هتوم  مسا  هلمهم  ءار  نوکـس  هلمهم و  لاد  حتف  فلا و  نوکـس  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتفب 
هتوم ردهب  ینعی  دناهتشون  زین 

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


هلادنهب

اهتخرد رب  دراد و  هرابب  دـنیوگ  زین  لادـنب  ءاه و  نوکـس  مال و  حـتف  فلا و  لاد و  حـتف  نون و  نوکـس  ءاه و  ءافخ  هدـحوم و  ءاب  رـسکب 
دشاب و رگید  تسوپ  وا  هایـس  تسوپ  ریز  رد  نآ و  زا  هدایز  دجنک و  لثم  هایـس  مخت  وا  نایم  رد  وریگ و  هب  هباشم  لادنب  لکـش  دچیپیم و 
كاغم و راسهوک و  رد  دیامن  عفد  مغلب  داب و  دروآ و  اهتـشا  دوب و  مرگ  زیت و  دیامنیم  عفن  رایـسب  دننکیم  لامعتـسا  پسا  اهرهز و  يارب 

دوشیم ارحص 

یگنپاهب

هتشون یمساق  بحاص  یناتحت  ءای  نوکس  یسراف و  فاک  رسک  نون و  نوکس  یسراف و  ءاب  حتف  فلا و  نوکس  ءاه و  هدحوم و  ءاب  حتفب 
46 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دنک رود  ار  پت  هبیرغ و  ترارح  هدعم و  مرک  اهشیر و  سامآ و  همد و  یمغلب و  هفرس  مرگ و  دوب و  خلت  زیت و  تسا  یمور  نادجنا  هک 

اوهب

تسا هلاورک  مسا  فلا  واو و  حتف  ءاه و  هدحوم و  ءاب  حتفب 

لتناهب

دنیوگ نتنم  درو  یبرعب  مدنگ و  لگ  مال  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  حتف  نون و  ءافخ  فلا و  نوکس  ءاه و  هدحوم و  ءاب  حتفب 

لدوهب

تسا قلطم  ءاههزیر  مسا  مال  رخآ  يدنه و  لاد  حتف  واو و  نوکس  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  مضب 

ساب توهب 

تسا هلیلب  مسا  هلمهم  نیس  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  یناقوف و  ءات  واو و  نوکس  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  مضب 

كولهب

تسا ولرا  مسا  فاک  حتف  واو و  نوکس  نآ و  مض  مال و  دیدشت  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتفب 

ایتک تهب 

تسا یئاتک  ود  ره  لماش  فلا  یناتحت و  ءای  دیدشت  یناقوف و  ءات  فاک و  حتف  یناقوف و  ءات  نوکس  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتفب 

یکاتنهب
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تسا ناجنداب  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  فاک و  رسک  يدنه و  یناقوف  ءات  نون و  نوکس  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتفب 

کتالهب

تسا ردالب  مسا  فاک  یناقوف و  ءات  حتف  فلا و  ددشم و  مال  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتفب 

یلبپهب

ياهخاش هداتفا و  نیمز  يور  رب  تسا  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  یناث و  ءاب  نوکس  یسراف و  ءاب  حتف  ءاه و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مضب 
هاـب يوقم  بیکارت  رد  تشگنا و  رن  نخاـن  ردـقب  کـچوک  کبـس و  اـی  دراد و  رایـسب  اـهیلهپ  کـچوک و  رایـسب  گرب  دراد و  کـیراب 

دیامن ینم  ظیلغت  تلمعتسم و 

يرود نیهب 

گرزب یتنویب  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  واو و  نوکـس  يدـنه و  لاد  مض  نون و  ءای و  نوکـس  ءاه و  ءافخ  هدـحوم و  ءاـب  هب 
تسا يرود  لیب  رد  نیا  صاوخ  تسا و 

یناتحتلا ءایلا  لصف 

کچیب

عفاد راسیجب  دنمان  راسیجب  ار  نآ  بوچ  هصالخ  هک  تسا  یتخرد  مسا  فاک  نوکس  میج و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسکب 
زا رـس و  يوم  خیب  يوقم  ندب و  تسوپ  یفـصم  ءارفـص و  نوخ و  داسف  دعقم و  مرک  ویمرپ و  صرب و  يراس و  ياهیگدیـشوج  ماذـج و 

تسا نیاسر  هلمج 

تنیب

هدحوم ءاب  رسک  هب 
47 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

عفاد درـس و  راهچ  ره  لجیا  ار  مراهچ  مسق  تنیب و  لج  مویـس  مسق  ماکبوت و  مود  مسق  یناقوف و  ءات  نون و  ءافخ  لوهجم و  یناتحت  ءای  و 
داب و داسف  عفاد  هناثم و  گنـس  تتفم  لوب و  يراوشد  يراس و  یگدیـشوج  روثب و  لیمامد و  نانز و  جرف  درد  ریـساوب و  ءاـضعا و  ساـما 

تسا رهز  داسف  عفاد  هصوصخب  لجیا  تسا و  خافن  مکش و  ضباق  هصوصخب  تنیب  لج  اما  نوخ  مغلب و 

لیب

رهز ءارفص و  مغلب و  داسف  عفاد  کبس و  درس و  لیب  يار  ینعی  مال  لوهجم و  یناتحت  ءای  هدحوم و  ءاب  رسکب 

لب لیب و 
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ردـقب تسا  هدـید  مقار  ار  وا  لاهن  تسا  رتگرزب  ناجیر  مخت  زا  يو  مخت  لجرفـس  هب  هباـشم  تسا  یئارحـص  لاـهن  رمث  مسا  ءاـب  فذـحب 
هـس وا  کیراب  خاش  ره  رب  دراد و  گنوم  گربب  هباـشم  یعون  دوشیم و  ضیرع  لـیوط و  رادـکون  شگرب  دوشیم و  مه  نیاـکب  تخرد 

تخرد نیا  لـصا  تسین و  تـخرد  هـک  دوـشیم  رداـبتم  یگدـیئور  ظـفل  زا  تـسا و  یگدـیئور  رمث  هـک  دناهتـشون  یـضعب  دوـب و  گرب 
ۀهجب نتـشاد و  سان  يارب  هدرک  یلاخ  ار  وا  نایم  دروخ  يارحـص  تبین  زا  یغاب  دـناهدرک  تشاک  مه  اهغاب  رد  نآ  زا  دـعب  تسیئارحص و 

نارگ وا  هدیـسر  رت و  مرگ و  تسا و  نیریـش  یکدنا  تخمز و  خلت و  تسا  روهـشم  دـنه  دالب  رد  هلمجلاب  دـننکیم  بترم  رگید  ياهراک 
شماخ ددنبب و  مکش  دیامن و  مک  یگنـسرگ  دنک و  ادیپ  هدعم  رد  یـشزوس  مضه  ماگنه  مضه و  رید  ازفا و  داب  ءارفـص و  مغلب و  تسا و 
هبـسانم هیودا  رگید  عم  لاهـسا  ۀـهجب  مغلب و  داسف و  عفاد  ماعط و  مضاـه  یهـشم و  مکـش و  سباـح  اـضعا و  رئاـس  لد و  يوقم  کـبس و 

هتفای دیفم  رایسب  دمآرد  مقار  لامعتساب 

ایب

هدبرع دنکیم  رایـسب  هدبرع  وا  هک  دنناروخب  یـسکب  يو  نوخ  دننک  حبذ  نیبوچ  دراک  هب  ار  وا  رگا  فلا  یناتحت و  ءای  هدحوم و  ءاب  حتفب 
ناوختسا نینچمه  ززعم و  مدرم  شیپ  دوش و  وخشوخ  دنهدب  یکدوک  هب  رکش  اب  رگا  ار  وا  هرارم  دنکن  هدبرع  رگید  دوش و  شومارف  ار  وا 

ددرگ اهلد  بوبحم  دنزیوآ  یکدوک  رب  دوب  رونلا  دئاز  رمق  هک  یتقو  وا 

ریب

درس تسا  نیریش  نالک  رانک  ینعی  هلمهم  ءار  لوهجم و  یناتحت  ءای  هدحوم و  ءاب  رسکب 
48 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

لوکتسه مود  مسق  یگنشت و  نکسم  كور و  جار  ءاضعا و  شزوس  نوخ و  داب و  ءارفص و  داسف  عفاد  نمسم و  یهبم و  نیلم و  نارگ و  و 
دش دهاوخ  روکذم  دوخ  ياهاج  رد  کیره  دنکرک  مویس  مسق  و 

يرود لیب 

کچوک یتنویج  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رـسک  واو و  نوکـس  يدنه و  لاد  مضب  مال و  یناتحت و  ءای  نوکـس  هدحوم و  ءاب  رـسکب 
تسا کچوک  رایخ  دننام  وا  رمث  دچیپب و  نآ  زج  تخرد و  رب  رودم و  رایسب  وا  لیب 

کتند لایب 

راخ و رتشا  فاک  نوکـس  یناقوف و  ءات  حتف  نون و  نوکـس  هلمهم و  لاد  حتف  مال و  نوکـس  فلا و  یناتحت و  ءای  حتف  هدحوم و  ءاب  رـسکب 
تسین یفخم  نآ  هیمست  هجو  تسا و  رام  نادند  روکذم  ظفل  ینعم  تسا و  کشخ 

یتوهب ریب 

نوکـس ددشم و  يدنه  یناقوف  ءات  رـسک  واو و  ءافخ  ءاه و  مض  هدحوم و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  یناتحت و  ءای  نوکـس  هدحوم و  ءاب  رـسکب 
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کی هدرک  رود  یئاهاپ  میود  رد  رت  مویـس و  رد  مرگ  گنر  خرـس  لمخم  گنرب  دـسر  مهب  لاگـش  رب  مسوم  رد  تسیروناج  یناـتحت  ءاـی 
بیـضق یهبرف  كاسما و  هاب و  توق  يارب  يو  دامـض  دوب و  دیفم  دنروخب  هریغ  هوقل و  جلاف و  لثم  یمغلب  ضارما  يارب  ناپ  گرب  اب  ددع 

تسا نیطارخ  وا  لدب  عفان و  اهگر  باصعا و  یتخس  قولجم و  يارب  يو  نغور  دیفم 

نگیب

دراب یضعب  راح و  نانوی  ءابطا  رثکا  تسا  اتناهب  یماسا  زا  یمسا  نون  نوکس  یسراف و  فاک  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
تشذگ اتناهب  رد  يو  صاوخ  رگید  دناهتشون و 

يرودیب

تسا يرودید  مسا  یناتحت  ءای  هلمهم و  ءار  رسک  واو و  نوکس  هلمهم و  لاد  مض  یناتحت و  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نچوریب

تسا نچوریو  مسا  نون  نوکس  یسراف و  میج  حتف  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  یناتحت و  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 

یسرافلا ءابلا  باب 

فلالا لصف 

لداپ

يا لداپ  تشاک  مود  مسق  لتاپ و  ینعی  تسا  هدمآ  زین  يدنه  ءات  يدنه  لاد  ضوع  مال و  نوکس  يدنه و  لاد  حتف  فلا و  یـسراف و  ءابب 
دراد زین  رگید  ماسقا  لداپ و  هتهک 
49 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

یلهپ نماج و  هبنا و  تخرد  لثم  نآ  تخرد  لوط  تسیدنه و  تخرد  لگ  دشن  هدرک  لیوطت  رکذب  اذهل  دـنامهب  بیرق  صاوخ  رد  نکیل 
نیریـش و تخمز و  معطب  سرـس  مخت  لـثم  وا  مخت  دـیآرب و  هیپ  لـثم  وا  ناـیم  زا  وت و  رب  وت  تشگنا و  راـهچ  ياـنهپ  ضرعب  زگ و  لوطب 
مغلب و حلـصم  شلگ  اذغ و  یتبغریب  نایثغ و  یگنـشت و  سفنلا و  قیـض  نوخ و  داسف  اضعا و  سامآ  عفاد  يدرـس و  یمرگ و  رد  لدتعم 
دناهتشون و درس  یضعب  ءارفص و  نوخ و  داسف  حلصم  قوف و  عفان  شرمث  هدعم و  شزوس  عفاد  يوارفص و  لاهسا  سباح  ارفـص و  نوخ و 

تسا یلوا  لوا  مسق  لامعتسا  هک  هدروآ  يرتنه  درد 

تویلاپ

نیریش و لوا  مسق  تسیدنه  اود  كولاب و  وزا  یمسق  یناقوف  ءات  نوکس  واو و  حتف  لوهجم و  یناتحت  ءای  مال و  رسک  فلا و  یسراف و  ءابب 
الا لواب  قفاوم  صاوخ  همه  رد  تسا و  لوا  زا  رتنیریش  میود  مسق  ءارفص و  داب و  داسف  عفاد  نارگ و  تسا و  يدرـس  یمرگ و  رد  لدتعم 

تسا یگنشت  نکسم  هکنآ 
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رکاپ

بولـسا شوخ  تسیدـنه  گرزب  تخرد  لکاپ  ینعی  هدـمآ  زین  مال  هلمهم  ءار  ضوعب  هلمهم و  ءار  نوکـس  فاک و  فلا و  یـسراف و  ءابب 
یتیالو بیسب  هباشم  دوش و  نتخپ  زا  دعب  درز  وا  رمث  ربطـس و  لیوط و  ضیرع و  وزا  نکیل  وا  گربب  هباشم  شگرب  نماج و  تخرد  ردقب 

حورق ینعی  يراس  یگدیشوج  سامآ و  ءارفص و  مغلب و  داسف  روثب و  لیمامد و  عفاد  تسدرـس و  دنام  ولاتفـش  هب  نوکت  ءادتبا  رد  ددرگ و 
لاحط عفد  رد  یتیـصوصخ  ار  وا  ياـبرم  ارفـص و  عماـق  اهتـشا و  لد و  يوقم  وا  هدرـشفا  دوب و  شرت  دـنیوگ  رکاـپ  زین  ار  وا  رمث  هیعاـس و 

روهشم

کلما یناپ 

نارگ و مرگ و  تسیدنه  ءاود  فاک  نوکـس  مال و  میم و  حـتف  هدودـمم و  هزمه  یناتحت و  ءای  نوکـس  نون و  رـسک  فلا و  یـسراف و  ءابب 
ازفا مغلب  ءارفص و  نآ  هدیسر  داب و  داسف  عفاد 

يرپاپ

داسف عفاد  گنر و  هدنزورفارب  درس  داشمش  تخرد  ینعی  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  یناث و  یـسراف  ءاب  فلا و  یـسراف و  ءابب 
نوخ ءارفص و  مغلب و 

هداپ

پت ماذج و  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  کبس و  مرگ و  خلت و  زیت و  ءاه  يدنه و  لاد  رسک  فلا و  یسراف و  ءابب 
50 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

سباح روثب و  لیمامد و  هلوگ و  داب  مکـش و  مرک  سفنلا و  قیـض  رهز و  داسف  برج و  اـضعا و  شزوس  لد و  ضارما  ءاقـستسا و  یق و  و 
لاهسا

لتاپ

نیریش معط  تسا و  یهتاس  لثم  صاوخ  رد  تسا و  جنرب  زا  یمسق  مال  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  حتف  فلا و  یسراف و  ءابب 

كدناپ

ضباق داب و  داسف  تپ و  تکر  عفاد  نارگ و  تسا و  رت  درـس و  فاک  نوکـس  يدـنه و  هلمهم  لاد  مض  نون و  ءافخ  فلا و  یـسراف و  ءابب 
دنیوگ هتخاف  یسرافب  یهبم و  رایسب  مکش و 

لشناب

تسا اول  زا  یمسق  مال  نوکس  همجعم و  نیش  مض  نون و  ءافخ  فلا و  یسراف و  ءابب 

کلاپ
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ازفا و مغلب  زیگناداب و  نیلم و  نارگ و  درس و  تسا  خانافسا  یبرعب  تساهیزبس  نیرتنبزک  زا  فاک  نوکس  مال و  حتف  فلا و  یسراف و  ءابب 
هدشن تفایرد  نیا  دراد و  رکس  يردق  دنیوگ  تپ  تکر  سفن و  یگنت  عفاد  خافن و 

ناپ

نوخ و داب و  مغلب و  داسف  عفاد  ینم و  هدنیازف  لد و  حرفم  ماعط و  یهشم  نیلم و  مرگ و  تخمز و  خلت و  دنت و  نون  فلا و  یـسراف و  ءابب 
عفر لد و  مضه و  هدعم و  تیوقت  يارب  وا  قرع  هقیقـش و  نخـسم  یگدنام و  عفان  ندـب و  نهد و  خاسوا  یقنم  ناهد و  يوب  هدـننک  رطعم 

يابطا مقار و  دزن  وا  ندوب  مرگ  رد  ضرم و  ره  هبـسانم  هیودا  هارمه  صوصخ  هدیـسر  هبرجت  هب  مکـش  درد  جنلوق و  هلازا  جازم و  تدورب 
نهد و ششوج  ببس  نآ  ندروخ  هراح  هجزما  یضعب  رد  دناخیـش و  قفاوم  يدنه  يابطا  رثکا  تسین و  ههبـش  یلع  وب  خیـش  ياوس  نانوی 

دهاوخ هدایز  غامد  تیوقت  رد  تروص  نیرد  يوقا و  لوا  نکیل  تسا  لیجران  زغم  رـشقم و  ماداب  زغم  نآ  حلـصم  ددرگیم  ناـبز  ندـیقرت 
دش

لپیپ سراپ 

مال نوکس  یسراف و  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  یـسراف و  ءاب  رـسک  هلمهم و  نیـس  نوکـس  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  یـسراف و  ءاب  حتفب 
تسا لیب  سالپ  مسا 

اراپ

یناث فلا  هلمهم و  ءار  فلا و  یسراف و  ءابب 

دراپ

تسا نیاسر  هلمج  زا  مکش و  مرک  ماذج و  عفاد  مشچ و  رون  يوقم  تسا و  مرگ  هدمآ  زین  ترسکنس  نابز  رد  هلمهم  لاد  فلا  ضوع  هب 
51 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

هچنانچ هک  اریز  تسا  میظع  رطخ  ثعاب  دنیامنیم و  لامعتـسا  زین  ار  وا  هتـشک  دـننکیم و  لامعتـسا  عاوناب  دـنه  لها  تسا و  قبیز  یبرعب 
ار اهیـضعب  دننکیم  لامعتـسا  نآ  زا  هدایز  یتر و  مین  یتر و  ردقب  شماخ  رـضم و  اپارـس  ماخ  مین  تسا و  لکـشم  نآ  ندش  هتـشک  دیاب 
زا يردق  دنیوگ  دوشیم  ریش  ندروخ  دایدزا  ثعاب  دنـشونیم  هدرک  لخاد  وا  نورد  ار  ریـش  دنزاسیم و  زین  وزا  هلایپ  دشخبیم و  تعفنم 

دنامب و یلیلق  هلصاف  قبیز  ریش و  نایم  رد  هچنانچ  دنزیوآ  وا  رس  گید  يذاحم  ای  دنزادنا  هتسب  هچرای  رد  ریش  ندومن  شوج  ءانثا  رد  قبیز 
تلاـح روثب و  هلبآ و  ار  وا  دـشاب و  هدروخ  ماـخ  مین  اراـپ  یـسک  رگا  دـیامن و  میظع  تعفنم  جازم  هاـب و  تیوـقت  رد  دـنروخب  ار  ریـش  نآ 

يرایـسب بآ  رد  نـالک  فرظ  رد  هدرک  هعطق  هعطق  هدروآرب  خـیب  زا  ملـسم  لـین  تخرد  ددـع  کـی  هـک  دـیاب  دـشاب  هدـش  ادـیپ  یماذـج 
ماش ات  مسق  نیمه  دـنروخب  رگید  هلایپ  کی  زاب  يرهگ  مین  زا  دـعب  دـنروخب  اتـشان  بآ  نآ  زا  هلاـیپ  کـی  هدومن  فاـص  هدـعب  دـنناشوجب 
مه میود  زور  دتفا  تجاح  رگا  دنکیم  تیافک  زور  کی  دیآرب و  لوب  هار  زا  بامیـس  همه  دروخن  چیه  زور  نآ  رد  اذغ  دنـشاب و  هدروخ 
نآ عفانم  دناهدومن و  لامعتـسا  بیکرت  نیا  هزعا  یـضعب  دیآرد و  رظنب  ار  اپ  ات  دنکب  ینیچ  ای  یجنرب  فرظ  رد  ار  لوب  دـنیامن و  لامعتـسا 

دناهدرک هدهاشم 

اهتاپ
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تسا راهپ  مسا  فلا  ءاه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  حتفب  فلا و  یسراف و  ءاب  حتفب 

هراپ

هفراعتم بتک  رد  ار  وا  صاوخ  تسفورعم  ام  راید  رد  هک  مسا  نیاب  يدنه  ءاه  نوکـس  يدنه و  هلمهم  ءار  حتف  فلا و  یـسراف و  ءاب  حـتفب 
مدب هلاحتسالا  بیرق  هراپ  تشوگ  هلمجلاب  دنامهب و  بیرق  ود  ره  مقار  تسنادب  دناهتشون و  اگنیس  هرابرد  نیا  صاوخ  نکیل  مدیدن  هیدنه 

تسا اگنیس  هراپ  مسا  نآ  کشخ  صوصخ  تسوبی  هب  لیام  مرگ  هشیریب و  تسا و  رادجنالا  عیرس 

هرپاپ

دناهتشون يزابخ  مسا  ءاه  نوکس  هلمهم و  ءار  یناث و  یسراف  ءاب  رسک  فلا و  نوکس  یسراف و  ءاب  حتفب 

رتاپ

بتک رد  تسا و  الومم  مساب  روهشم  هلمهم  ءار  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  فلا و  یسراف و  ءاب  حتفب 
52 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
تسا بوتکم  نوغارفص  هب  ینانوی 

جاپ

تسا درمز  عون  مسا  میج  فلا و  یسراف و  ءاب  حتفب 

چاپ

دنیوگ يدنه  کلفع  ار  نآ  هک  وبشوخ  تسیدنه  ءاود  یسراف  میجب 

یئاپ

لوهجم یناتحت  ءای  هزمه و  رسک  فلا و  یسراف و  ءاب  حتفب 

هچئاپ

تسا عارک  مسا  دنیوگ  زین  ءاه  میج و  حتف  هزمه و  رسک  فلا و  یسراف و  ءاب  حتفب 

التاپ

تسا لداپ  مسا  فلا  مال  یناقوف و  ءات  رسک  فلا و  یسراف و  ءاب  حتفب 

تاچراپ

یناقوف ءات  فلا و  یسراف و  میج  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  فلا و  یسراف و  ءاب  حتفب 
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ردهب راپ 

مرک هیپ و  فک و  هلمهم  ءار  نوکس  هلمهم و  لاد  دیدشت  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  فلا و  یـسراف و  ءاب  حتفب  دنیوگ  زین 
تسوا غمص  سرچوم  دیامن و  دایز  ینم  دنک و  رود  ار  داب  ساما و  و 

اکنلاپ

تسا کلاپ  مسا  فلا  فاک و  حتف  نون و  نوکس  مال و  حتف  فلا و  یسراف و  ءاب  حتفب 

یسراف ءابلا  لصف 

اهیپپ

اهدوخ راعشا  رد  رثکا  دنه  ءارعش  تسا  روهشم  روناج  فلا  ءاه و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکس  یناث و  یـسراف  ءاب  رـسک  یـسراف و  ءاب  حتفب 
هصاخلاب مغلب و  داب و  داسف  عفاد  شتشوگ  ددرگ و  قاشع  شزوس  ناجیه  ببـس  هک  دیامن  زاوآ  اهبـش  لاگـشرب  مسوم  رد  دناهتـسب  عاوناب 

تسارفص عفاد 

هتیپپ

هدمآ زین  فلا  ءاه  ضوعب  ءاه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  یناث و  یسراف  ءاب  رسک  یسراف و  ءاب  حتفب 

اتیپپ

اجنا زا  تسیدنه  بتک  رد  هن  ینانوی و  بتک  رد  هن  وا  صاوخ  هدمآ  روهظب  لاس  دنچ  زا  دنیوگ  تسا  گنهرف  لها  لمعتـسم  روکذم  ءاود 
یمخت هتخاس  موقرم  دوخ  هبرجت  هعم  هلاسر  نیرد  گنرف  مجارتم  زا  ار  وا  صاوخ  مرج  دیدرگ ال  لمعتـسم  رایـسب  ام  راید  رد  اود  نیا  هک 
یگریت یـضعب  رد  گنر و  هریت  دراد  يدنلب  تسپ و  طسو  رد  سولف و  ردقب  رادقم  هدایز و  لوط  یکدـنا  یـضعب  رد  مات  ریغ  رودـم  تسا 

هکلب دسرن  واب  رحس  وداج و  رثا  ددنبب  نامسیر  هب  دوخ  تسد  رد  ار  مخت  نیا  یسک  رگا  هک  دناهتـشون  صاوخ  رد  مک  یـضعب  رد  هدایز و 
دشاب هدروخ  رهز  هک  یسک  ندروخب  رگا  دسر و  هدننک  وداج  هب  وداج  رثا  ددرگ و  ساکعنا  ثعاب 

53 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
هدیئاس بآ  رد  خرس  ود  خرـس  کی  رگا  دسرن و  زگره  وا  هب  دب  ياوه  دشاب  مادم  مخت  نیا  هک  یـسک  شیپ  ددرگ و  لطاب  رهز  رثا  دنهدب 

یشغ و ار  یسک  رگا  دیآیم و  دیفم  ار  جلاف  دهدیم و  مات  عفن  زین  سوالیا  يارب  دشخبیم و  یلک  عفن  شچیپ  هدعم و  درد  يارب  دنروخب 
يوم یکدـنا  يوم  هاگتـسرب  اـت  یناـشیپ  زا  دـنناروخب و  روتـسدب  هدوس  ار  مخت  نیا  هدرک  او  روز  هب  يزیچ  زا  ار  وا  نادـند  دـتفا  یـشوهیب 
دوشن دنب  مخز  زا  نوخ  رگا  دیامن و  عفد  ار  ضرالا  تارشح  رام و  رهز  زین  دیآ و  شوهب  دنزیرب  فوفس  نیزا  يردق  هدز  کلک  هدیـشارت 

هزرل پت  ندمآ  زا  شیپ  نوچ  ددرگ و  دنب  نوخ  دندنبب  هدیناپسچ  مخز  يالاب  مه  دنشاپب و  مخز  نورد  یکدنا  مخت  نیا  فوفـس  هک  دیاب 
تـسا دیفم  رایـسب  تدالو  رـسع  يارب  ردق  نیمه  زین  دیامن و  مک  ای  ددرگ و  لیاز  هزرل  پت  دنناروخب  هدـیئاس  بآ  رد  مدـنگ  راهچ  ردـقب 

زا مغلب  دنرادهاگن  نهد  رد  ار  نیا  رگا  دیفم و  لاهـسا  ماسقا  تهجب  دیآرب و  دوز  دروخب  دشاب و  هدمآرب  هن  لفط  رگا  دناهتـشون  هک  یتح 
شراخ دـنلامب  نآ  زا  دـعب  دـننک  نایرب  دـجنک  نغور  رد  هدیـشارت و  قروقرو  ار  مخت  نیا  رگا  دـنادرگ و  عفر  ار  هلزن  دـنک و  كاپ  هنیس 

هک دـنزادنایب  وا  نهد  رد  روز  هب  ار  نغور  نیا  دـشاب  هداتفا  شوهیب  دنـشاب و  هداد  رهز  یـسک  هب  رگا  دزاس و  فرطرب  نآ  وزج  کـشتآ و 
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دنب ضیح  ار  ینز  رگا  دیآ و  عفان  دنلامب  نغور  نیا  دشاب  هدش  لش  جلاف  ببسب  اپ  تسد و  ار  یسک  رگا  دنادرگ و  لطاب  رهز  رثا  دور  ورف 
ره نایم  نوردناب  دشاب  هدش  عطقنم  یسک  گر  مخز  زا  رگا  دیامن و  رایسب  عفن  دهد  هدوس  ار  روکذم  مخت  مدنگ  تشه  تفه  نزوب  دوش 

دپسچب و يوضع  رب  نآ  دننام  ای  هیاپ  رازه  روناج  رگا  ددرگ و  تسرد  دنیامن  دنب  هدومن  لصو  هدرک  رپ  مخت  نیا  فوفس  گر  نآ  رس  ود 
جنپ تسیب و  هاب  تیوقت  يارب  دبای و  افش  دنیامن  دامض  هدییاس  ار  مخت  نیا  دوش  رایـسب  شزوس  دور و  ورف  تشوگ  رد  وا  ياهـشین  اهیاپ و 

نآ قرع  هشام  کی  ماش  تقوب  زور  ره  نآ  زا  دعب  دنرادهاگن  امرگ  رد  زور  هدزناپ  دنزادنایب و  بارـش  راثآ  ؤاپ  رد  هدرک  هزیرهزیر  ار  هناد 
دنیامن الط  ررکم  هدیئاس  بآ  هب  یلوسر  تهج  هب  دشخب و  عفن  دنشاب  هدروخ 

54 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
رد دیـشخب  یلک  عفن  هدومن  لامعتـسا  هدـیئاس  بالگ  رد  نآ  زا  مک  هدایز و  هشاـم و  ود  ردـقب  مکـش  درد  هضیب و  رد  مقار  دـیامن  لـیلحت 
رثا یـضعب  اضعا  رب  دشیمن و  دنب  یق  دندومن و  یق  اههمه  دـندروخ  ار  ماعط  نآ  حبـص  سک  دـنچ  دـندوب و  هتـشاذگ  بشب  ماعط  يرفس 

لامعتسا فلتخم  نازوا  هب  هدیئاس  بالگ  رد  اود  نیمه  هل  هّللا  رفغ  دجام  دلاو  دوبن  هارمه  رگید  ءاود  دوب و  هدش  رهاظ  یگریت  تدومک و 
دوش دنب  یق  رمالا  رخا  دنیامن  ءاود  لامعتسا  ررکم  دوشن  دنب  یق  هک  یتروص  رد  دیشخب و  یلک  عفن  دندومرف 

نتوپپ

نآ و زا  مک  هدایز و  زگ و  ردقب  شلاهن  نون  نوکـس  يدـنه و  یناقوف  ءات  حـتف  واو و  نوکـس  یناث و  یـسراف  ءاب  مض  یـسراف و  ءاب  حـتفب 
ددرگیم گنر  خرـس  رخآ  زبس و  نوکت  ءادتبا  رد  بلعثلا  بنع  هناد  ردـقب  اهناد  رادـکون  هرگ  کی  ردـقب  شگرب  دراد  کیراب  ياهخاش 

بآ رد  ار  وا  خیب  دیامن و  ماروا  لیلحت  دندنب  ماروا  رب  هدومن  مرگ  رگا  ار  وا  ياهگرب  دوب  کیراب  فالغ  اهناد  يالاب  یچگنوهگ و  گنرب 
دوش لمدنم  اهمخز  روصان و  زور  دنچ  رد  دنراذگ  روصان  خاروس  رد  هدرک  هدودنا  نآب  هلیتف  ای  دنزادنایب  روصان  رد  هدیئاس 

یناقوفلا ءاتلا  لصف 

نوهتپ

تسا ینرپ  تشرپ  مسا  نون  نوکس  واو و  حتف  ءاه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  حتف  یسراف و  ءاب  رسکب 

ارپاپ تپ 

کبس و درس و  خلت و  یناث  فلا  هلمهم و  ءار  ثلاث و  یسراف  ءاب  حتف  فلا و  یناث و  یسراف  ءاب  یناقوف و  ءات  نوکـس  یـسراف و  ءاب  رـسکب 
دنیوگ هرتهاش  یسرافب  زیگناداب  پت و  یگنشت و  رس و  شدرگ  اضعا و  شزوس  نوخ و  مغلب و  ارفص و  داسف  عفاد  مکش و  ضباق 

هشاتپ

تسا ذیناف  مسا  ءاه  همجعم و  نیش  حتف  فلا و  یناقوف و  ءات  یسراف و  ءاب  حتفب 

هتپ

نایم رد  صاوخ  رگید  رد  کشخ و  مرگ و  تسا  تاناویح  عیمج  هرهز  ءاه  نوکـس  نآ و  حـتف  یناقوف و  ءات  دـیدشت  یـسراف و  ءاب  رـسکب 
فرطرب نادـند  درد  دـننک  شوگ  رد  واگ  هدام  نغور  روفاک و  اـب  رگا  دوش و  عفر  هدرگ  درد  دـنروخب  هرهز  رگا  دـنراد  تواـفت  اـهدوخ 
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دیامن یمغلب  یحیر و  درد  نیکست  دنزادنا  كاندرد  شوگ  رد  ار  واگ  هرهز  دنارب و  مکش  دنیامن  الط  كدوک  فان  ریز  رگا  دزاس و 
55 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ایجتپ

تسیدنه ءاود  فلا  هحوتفم و  یناتحت  ءای  میج و  رسک  یناقوف و  ءات  نوکس  یسراف و  ءاب  حتفب 

گنتپ

رایسب شلگ  ماداب و  گرب  لثم  شگرب  ناتسهوک  وا  تبنم  میظع  تسا  یتخرد  یسراف  فاک  نون و  ءافخ  یناقوف و  ءات  یـسراف و  ءاب  حتفب 
ءابطا دناهتـشون و  مرگ  نانوی  ءابطا  ددرگیم و  نیریـش  هایـس و  ندیـسر  زا  دعب  دوشیم  خرـس  رخآ  رد  يزبسب و  لیام  رودم  شرمث  وزا و 

لامعتـسا ناغابـص  وا  بوچ  دـنیوگ و  مقب  یبرعب  روثب  لـیمامد و  نوخ و  مغلب و  ارفـص و  داـسف  عفاد  خـلت و  نیریـش و  معطب  درـس و  دـنه 
مدلا فزن  عطق  هزات و  تحارج  نهک و  حورق  مایتلا  تهج  وا  رورذ  تسا و  هدنـشک  وا  مرد  جنپ  هک  تسا  هتـشون  هفحت  بحاص  دننکیم و 

تسا عفان  لصافم  تیوقت  هراسخر و  گنر  ییوکین  تهج  وا  بآ  هب  لوسغ  و 

جرتپ

هرگ و مین  کی  هرگ و  کی  ردقب  نآ  لوط  روهـشم  تسا  یگرب  میج  نوکـس  هلمهم و  ءار  حـتف  هددـشم و  یناقوف  ءات  یـسراف و  ءاب  حـتفب 
ریـساوب و داب و  عفاد  تسا  کبـس  مرگ و  دـیآیم  هوک  فرط  زا  دوب  ناـیم  رد  گرب  راـهچ  هس  گـنر و  زبس  وبشوخ و  هرگ و  مین  ضرع 

دنیوگ يدنه  جذاس  یبرعب  هدیسر  هبرجتب  تدورب  هلازا  هدعم و  تیوقت  حایر و  لیلحت  هدعم و  درد  يارب  نایثغ 

ایهتپ

رب هلمهم  ءار  نوکـس  یـسراف و  ءاب  هفاضا  تسا و  هلیله  مسا  فلا  یناتحت و  ءای  حتف  ءاه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  دـیدشت  یـسراف و  ءاب  حـتفب 
ایهتپرپ ینعی  تسا  هدمآ  زین  مسا  نیا 

يروهپ رهتپ 

هلمهم و ءار  رـسک  واو و  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  دیدشت  یـسراف و  ءاب  حتفب 
هناـثم هدرگ و  گنـس  هکنآ  يارب  زا  اـی  هتـشگ  یمـسم  مسا  نیاـب  اذـهل  دـیوریم  گنـس  ناـیم  رد  تسا  یهاـیگ  مسا  یناـتحت  ءاـی  نوکس 
يوق ردم  دیآ  ادیپ  ورد  یتجوزل  دنیاخب  ار  وا  نوچ  ایبول و  گربب  هباشم  شگرب  تسا  دروخ  رایسب  يو  لاهن  دناهدیمان  مان  نیاب  دنکشیم 
هریـش هردم  تایقرع  رد  ای  بآ  رد  هشام  شـش  جنپ  ردـقب  هدیـسر  هبرجت  هب  ررکم  تسا و  ریظنیب  هناثم  هدرک و  گنـس  نتـسکش  رد  تسا 

نآ لثم  نیرایخ و  مخت  کسخراخ و  لثم  هردم  هیودا  هارمه  یهاگ  دنهدب و  تابن  ای  هردم  تبرش  اب  هدیشک 
56 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

زبس هزات و  ار  وا  هاگره  هک  هدومن  هجلاعم  هیودا  نیاـب  ار  یـصخش  ریقف  دـننکیم و  لامعتـسا  زین  هدیـشک  نیزا  قرع  هدـش و  لمعتـسم  زین 
دومنیمن ضبق  درکیم و  عفت  رایسب  دندادیم  هدومن  کشخ  هاگره  دومنیم و  ضبق  درکیم و  رتمک  عفن  دندادیم 

یتنج رتپ 
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تسا ینمهچل  انمهچل  مسا  یناتحت  ءای  نون و  رسک  نوکس و  میج و  حتف  هلمهم و  ار  نوکس  یناقوف و  ءات  دیدشت  یسراف و  ءاب  مضب 

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  لصف 

لوتپ

يرچک و يرودنک و  هب  هباشم  تسا  يدنه  راد  هرایب  لاهن  لکـش  يربونـص  هرمث  مال  نوکـس  يدنه و  یناقوف  ءات  مض  یـسراف و  ءاب  حتفب 
یهبم لد و  يوقم  مضاه و  زیت و  مرگ و  دنروخیم  تشوگ  هارمه  اهنت و  دنزاسیم  شراوخنان  نآ  زا  دـنراکیم و  لوبنت  تعارز  رد  رثکا 

ارفص و داسف  عفاد  درس و  نآ  گرب  مکـش و  مرک  لتاق  روثب و  لیمد و  پت و  هثالث و  طالخا  نوخ و  داسف  هفرـس و  عفاد  ماعط و  یهـشم  و 
لدتعم شجازم  هدمآرد و  مه  مقار  هبرجت  هب  هدـعم  تیوقت  رد  هثالث و  طالخا  داسف  عفاد  وا  هرمث  نیلم و  دـنت و  نآ  خـیب  مغلب و  نآ  هرایب 

يدرس یمرگ و  رد 

اریتپ

رد هک  تسا  یتابن  نآ  تسا و  يدرب  مسا  دنیوگیم  فلا  هلمهم و  ءار  لوهجم و  یناتحت  ءای  يدنه و  یناقوف  ءات  رسک  یـسراف و  ءاب  حتفب 
تـسا تشگنا  کـی  زا  هداـیز  وا  ضرع  نآ و  زا  هداـیز  ناـسنا و  تماـق  ردـقب  نآ  يزارد  دـنزاس  اـیروب  نآ  زا  دـیور  اـیرد  هراـنک  بآ و 

رب هدیئاس  هتخاس  کشخ  هدک و  رت  هکرس  رد  رگا  دنادرگ و  کشخ  دنـشاپ  اهتحارج  رب  رگا  کشخ  درـس و  ففجم و  رایـسب  شرتسکاخ 
دیآ راکب  زین  مدلا  ثفن  هلکآ و  يارب  شرتسکاخ  دیآ و  عفان  دنشاپ  روصان 

میجلا لصف 

جپ

تسا یهتلک  زا  یمسق  دنیوگ  رجحلا  رساک  یبرعب  هک  میج  نوکس  یسراف و  ءاب  حتفب 

هلمهملا لادلا  لصف 

ینمدپ

یهشم نارگ و  درس و  نیریش و  دروخ و  لونک  لگ  ینعی  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  میم و  رـسک  هلمهم و  لاد  نوکـس  یـسراف و  ءاب  حتفب 
دنیوگ رفولین  یبرعب  رهز  نوخ و  مغلب و  ءارفص و  داسف  عفاد  مکش و  ضباق  ماعط و 

ینراچ مدپ 

میج میم و  هلمهم و  لاد  نوکس  یسراف و  ءاب  حتفب 
57 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

مغلب و داسف  عفاد  کبس و  درس و  تسا  گرب  مک  رفولین  لگ  زا  یمسق  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  یـسراف و 
دیایب فاک  رد  نیا  ماسقا  زا  یضعب  نانز  ناتسپ  هدننکتخس  لوب و  يراوشد 

گار مدپ 
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مشچ و يوقم  نیلم و  درـس و  تخمز و  نیریـش و  یـسراف  فاک  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  میم و  نوکـس  هلمهم و  لاد  یـسراف و  ءاب  حـتفب 
تسا خرس  توقای  مسا  رهز  داسف  روثب و  لیمامد و  عفاد  طرفم و  یهبرف  حلصم 

نولدپ

ینعی تسا  هدـمآ  بتک  یـضعب  رد  زین  هلمهم  ءار  لاد  ضوعب  نون و  واو و  نوکـس  مـال و  مض  هلمهم و  لاد  نوکـس  یـسراف و  ءاـب  رـسکب 
دش دهاوخ  هتشون  مال  ثحب  رد  تسا و  نول  مسق  نولرپ 

مدپ

تسا لوک  مسا  میم  نوکس  هلمهم و  لاد  یسراف و  ءاب  حتفب 

هلمهملا ءارلا  لصف 

ولیپرپ

يدنهب تسا  كارا  هرجش  واو  نوکـس  مال و  مض  یناتحت و  ءای  نوکـس  یناث و  یـسراف  ءاب  رـسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  یـسراف و  ءاب  حتفب 
ارفص مغلب و  نوخ و  داسف  ریساوب و  ماذج و  برج و  عفاد  درس و 

ینرپ تشرپ 

نون و رـسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  یناث و  یـسراف  ءاب  يدـنه و  یناقوف  ءات  حـتف  همجعم و  نیـش  نوکـس  هلمهم و  ءار  یـسراف و  ءاـب  رـسکب 
یگنشت و اضعا و  شزوس  هدور و  شارخ  یجحس و  لاهـسا  سباح  یهبم و  کبـس و  مرگ و  نیریـش و  تسیدنه  ءاود  یناتحت  ءای  نوکس 

دنک رود  زین  ار  ءاقستسا  هفرس و  همد و  دراد و  زیت  هزم  هک  هدروآ  يرتنه  رد  پت و  نایثغ و  ارفص و  مغلب و  داب و  داسف 

لاورپ

دیایب اگنوم  رد  نآ  صاوخ  تسا و  ناجرم  مسا  مال  فلا و  واو و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  یسراف و  ءاب  حتفب 

کنیرپ

تسا بیطلا  رافظا  مسا  فاک  رخآ  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  یسراف و  ءاب  مضب 

ینرپ کهترپ 

نون و رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  یسراف و  ءاب  حتف  فاک و  نوکس  ءاه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  یـسراف و  ءاب  رـسکب 
تسا ینرپ  تشرپ  مسا  یناتحت  ءای  نوکس 

ادنارپ
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تسا دیماهم  مسا  فلا  هلمهم و  لاد  نون و  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  یسراف و  ءاب  حتفب 

ینراسرپ

مرگ یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  فلا و  هلمهم و  نیس  حتف  هلمهم و  ءار  یسراف و  ءاب  حتفب 
58 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دیادزب فک  دیابرب و  ار  داب  دنادرگ و  يوق  ار  نت  دراد و  زیت  هزم  لهسم و  تسا و 

اهتپرپ

تسا ایهتپ  مسا  فلا  نوکس  ءاه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  دیدشت  یناث و  یسراف  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  یسراف و  ءاب  حتفب 

نولرپ

تسا نولدپ  مسا  نون  حتف  واو و  نوکس  مال و  مض  هلمهم و  ءار  یسراف و  ءاب  حتفب 

هلمهملا نیسلا  لصف 

اتسپ

داب و داسف  عفاد  نوخ و  یفـصم  یهبم و  نارگ و  برچ و  مرگ و  نیریـش و  فلا  یناقوف و  ءات  هلمهم و  نیـس  نوکـس  یـسراف و  ءاب  رـسکب 
دنیوگ قتسف  یبرعب  تسا  راوگ  رید  مغلب و 

همجعملا نیشلا  لصف 

لومرکشپ

صاوخ تسا و  لومرکهپ  مسا  مال  واو و  نوکس  میم و  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  فاک و  حتف  همجعم و  نیـش  نوکـس  یـسراف و  ءاب  مضب 
دنیوج اجنآ  زا  زین 

فاکلا لصف 

دیب ناهکپ 

تسا انایطنج  دنیوگیم  هلمهم  لاد  نوکس  لوهجم و  یناتحت  ءای  هدحوم و  ءاب  رسک  نون و  فلا و  ءاه و  ءافخ  فاک و  یسراف و  ءاب  حتفب 
ببسب فالتخا  ای  تسا  رگید  يزیچ  ناهکپ  سپ  تسین  قباطم  انایطنج  هرهچ  هب  دیب  ناهکپ  هرهچ  هدمآرد و  لامعتـسا  هب  هاب  هوق  هیلطا  رد 

زین نیلم  تسا  درس  دراد  اهیکاوک  حطس  رد  دیآرب و  نورد  زا  خرس  دنکشب  نوچ  یخرـس و  هب  لئام  تسا  یخیب  دیب  ناهکپ  تسا و  هنکما 
نوخ هک  نز  ياپ  تسد و  فک  رب  دـیب  ناهکپ  فصن  انح و  فصن  هک  دوب  موحرم  مع  لومعم  زا  هناثم و  گنـس  كازوس و  ویمرپ و  عفاد 

تسا انایطنج  یبرعب  درکیم و  دنب  نوخ  انح  لثم  دندیلامیم  دوشیم  يراج  وزا 

ماللا لصف 
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سالپ

كرب ایوگ  دـنکیم  يران  یجنران و  لگ  راهب  ماگنه  رد  تسا  یلگنج  نالک  رجـش  هلمهم  نیـس  نوکـس  فلا و  مـال  یـسراف و  ءاـب  حـتفب 
روثب و لیمامد و  عفاد  یهبم و  ماعط و  یهـشم  نیلم و  مرگ و  هرگ  راهچ  هس  ردقب  گرب  ضرع  لوط و  ینالوطب  لیام  رودم  شگرب  درادن 
وا تسوپ  لگ و  مخت و  دشاب  دیفس  وا  لگ  یسالپ  ره  هک  دناهتشون  هتسکش  ناوختسا  ربجم  مکش و  مرک  ریساوب و  ینهرگنس و  هلوگداب و 

اذـغ دوش و  هداعا  یناوج  جازم  ار  نز  نآ  دـنک  تعماجم  هک  ینز  ره  اب  دـسرب و  مهب  یهاگآ  بیغ  زا  دوش و  فاص  نطاـب  دروخب  هک  ره 
لاد تقونآ 

59 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
نوخ و ءارفـص و  مغلب و  داسف  عفاد  مکـش و  ضباق  درـس و  دـنناوخ  وسیت  ار  وا  لگ  دـنادرگ و  يوق  هظفاح  دـیازفا و  درخ  تسا و  گـنوم 

تسا هدمآ  مقار  هبرجت  هب  لوب  راردا  هناثم و  هدرگ و  درد  يارب  دنیامن  لوطن  دنناشوجب و  يرایسب  بآ  رد  ار  وا  يردق  نوچ  لوب  يراوشد 
نودـب وا  هدـیناشوج  زا  دـیمکت  زین  هدـیدرگ و  ریثاتلا  يوق  لواب  تبـسن  دـش  لمعتـسم  باـب  نیرد  زین  هردـم  هیوداـب  تسا و  دـیفم  رایـسب 

وا ملا  نیکـست  تهج  دندنب  هیـصخ  رب  ار  وا  هدیناشوج  نوچ  تسا و  دـیفم  رایـسب  درد  يارب  دنـشاب  هتخاس  مرگ  یکدـنا  هک  وا  هدـیناشوج 
وا رمث  تسا  برجم  باب  نیرد  زین  وا  بآ  زا  لوطن  دیآ و  عفان  زین  ار  وا  ءاخرتسا  دنادرگ و  عفد  مرو  تسبرجم و 

ارپاپ سالپ 

عفاد کبس و  مرگ و  فلا  هلمهم و  ءار  ثلاث و  یسراف  ءاب  فلا و  یناث و  یسراف  ءاب  هلمهم و  نیس  فلا و  مال  یـسراف و  ءاب  حتفب  دراد  مان 
مغلب داب و  داسف  مکش و  مرک  ریساوب و  ویمرپ و 

لپیپ سالپ 

نالک مسق  مال  نوکس  ثلاث و  یسراف  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  یناث و  یسراف  ءاب  رـسک  هلمهم و  نیـس  فلا و  مال  یـسراف و  ءاب  حتفب 
مکش مرک  دلوم  ازفا و  مغلب  یهبم و  تسا و  رت  دراد  گرزب  راب  گرب و  هک  تسا  لپیپ  تخرد 

لولپ

تسا لوتپ  مسا  یناث  مال  نوکس  واو و  حتف  مال و  نوکس  یسراف و  ءاب  حتفب 

نونلا لصف 

راونپ

هلغ ماـسقا  رد  ار  شمخت  زگ  کـی  زگ و  مین  ردـقب  تـسا  دروـخ  يرب  لاـهن  يدـنه  ءار  فـلا و  واو و  نوـن و  ءاـفخ  یـسراف و  ءاـب  حـتفب 
درس نیریش و  دوب  فرط  ود  ره  زا  طخ  ود  ورب  یشام و  وا  گنر  دنشاب و  هدیرب  نآ  رخآ  لوا و  هک  ههتوم  هب  تروص  رد  هباشم  دناهدرمش 
مرد کی  نوچ  هک  تسا  هدومن  هبرجت  مقار  طشنم و  حرفم و  مکش و  مرک  ابوق و  ماذج و  ارفص و  داب و  داسف و  عفاد  کبس و  کشخ و  و 

رب نآ  دـعب  ددرگ  نفعتم  هک  دـنراذگب  زور  هس  ود  هدیـسران  بآ  یلگ  فرظ  رد  هدومن  لح  تارغج  لـطر  مین  ناـیم  رد  هتفوک  ار  وا  مخت 
داب رهز  ابوق و  برج و  عفاد  کبس و  مرگ و  دناهتشون  مرگ  مه  دوشیم و  مولعم  مرگ  شمخت  جازم  تسا و  دیفم  برج  يارب  دنلامب  ندب 
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دنیوگ زین  دنوگچ  ازفا و  فک  خافن و  کبس و  نآ  يزبس  مغلب و  دلوم  داب و  خرس  و 

گانپ

نون یسراف و  ءاب  مضب 
60 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

مغلب ارفص و  نوخ و  داسف  عفاد  درس و  نیریش و  تسیدنه  یلگ  مان  یسراف  فاک  فلا و  ددشم و 

کنپ

ءاضعا ساما  ریساوب و  اضعا و  شزوس  عفاد  نیلم و  درس و  دنیوگ  ئال  یسرافب  لحو و  یبرعب  فاک  نون و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتفب 

لودنپ

رت و درس و  نیریش و  دنزاس  دیفس  وزا  ار  اههناخ  هک  دیفس  لگ  ینعی  مال  لوهجم و  واو  يدنه و  لاد  مض  نون و  ءافخ  یسراف و  ءاب  رسکب 
ورو گنس  هدنزورفا  محر و  ضارما  عفان  ارفص و  داسف  هداب و  خرس  عفاد  مکش و  ضباق 

ولادنپ

مسا نیاب  ماوع  ار  دیفس  خرس  دیفس و  دشابیم  مسق  ود  واو  نوکس  مال و  مض  فلا و  يدنه و  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  یسراف و  ءاب  رسکب 
دزاس فرطرب  یگنـشت  ترارح و  لوبلا و  ریطقت  دوب و  ءارفـص  عفاد  یهبم و  مضه و  رید  درـس و  نیریـش و  نآ  دـناهدینادرگ و  صوصخم 

ینعی هدمآ  زین  فاک  واو  ضوع  دروآ و  خیرفت  ندروخ  درجمب 

لادنپ کلادنپ و 

ولاتسه رگید  لاهتـشاک و  رگید  لاکتـس و  رگید  دنیوگ و  زین  لاوهدم  ار  نآ  هک  سمور  وا  رگید  عون  دنیوگ و  زین  هدنگ  ههچرب  هدمآ  زین 
تکر عفاد  ماخ و  هدام  لوب و  سباح  نیلم و  خافن و  کشخ و  درـس و  نیریـش و  اهخیب  همهنیا  دنیوگ  زین  دـنک  تکر  هک  لاتهک  رگید  و 

هدور هدنپسچ  جزل و  نارگ و  مرگ و  تسا و  خلت  يردق  ولادنپ  اما  ریـش  هدنیازفا  مضه و  رید  اضعا و  يوقم  ازفا و  داب  مغلب و  ینم و  تپ و 
وا فرح  ثحبم  ماـقم و  رد  کـی  ره  بارعا  فورح و  مغلب و  داـسف  عـفاد  خمـس و  مـضه  ماـگنه  زیگناارفـص و  لاوهدـم  قرع و  ردـم  و 

تسا روکذم 

ریهچ چنپ 

جنپ ره  ینعی  هلمهم  ءار  یناتحت و  ءای  نوکس  ءاه و  ءافخ  یناث و  یسراف  میج  رسک  یسراف و  میج  نوکس  نون و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  حتفب 
لیمامد و عفان  مکـش و  ضباق  اهنا  ریـش  دنرامـشیب  سرـس  تخرد  سالپ  ياجب  یخرب  رهکاپ و  رلوگ  لپیپ  سالپ  لـپیپ  رب  رادریـش  تخرد 
درس و اهنیا  گرب  هتسکش و  ناوختسا  ربجم  نانز و  ریش  ینم و  هدنیازفا  نانز و  جرف  شضارما  يرایس و  یگدیـشوج  اضعا و  ساما  روثب و 

مغلب داسف  تپ و  تکر  عفاد  تسا و  خافن  اهنیا  رامثا  نوخ و  داب و  مغلب و  داسف  عفد  مکش و  ضباق  کبس و 

لماچنپ
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61 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
رانک و شرت و  رانا  کیرتنت و  تیب و  لما  بیکرت  زا  ترابع  مال  نوکس  میم و  حتف  فلا و  یـسراف و  میج  نون و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  حتفب 

راوجب

لوکچنپ

ههتنوس اتیچ و  باچ و  الپیپ و  لپیپ و  بیکرت  زا  ترابع  مال  واو و  نوکس  فاک و  مض  یسراف و  میج  حتف  نون و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتفب 
ولهپ هلخ  هلوگ و  داب  دوش و  ثداح  هناثم  درد  ببسب  هک  مکش  خفن  مغلب و  داسف  عفاد  ماعط و  یهشم 

لومچنپ

بیکرت زا  ترابع  گرزب  لومچنپ  دروخ و  تسا و  گرزب  مال  واو و  نوکـس  میم و  مض  یـسراف و  میج  نون و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  حـتفب 
داب و مغلب و  داسف  عفاد  هیپ و  هدنزادگ  یهشم و  کبـس و  مرگ و  تخمز و  خلت و  معطب  كانویـش  يرم و  ساک  لداب و  تم و  نگا  لیب و 

یمرگ رد  لدتعم  نیریش و  معطب  یئاتک  اتهرب و  ینرب و  تشرپ  ینرب و  لاسد  رهکوهک و  بیکرت  زا  ترابع  دروخ  لومچنپ  سفن و  یگنت 
داب ارفص و  داسف  عفاد  اضعا و  لد و  يوقم  و 

هلاینپ

اسآدیب و گرب  ومیل و  تخردب  شتخرد  دنام و  ولادرز  هب  بوتکم  ءاه  مال و  حتف  فلا و  یناتحت و  ءای  نون و  نوکـس  یـسراف و  ءاب  حتفب 
خرس یگتخپ  رد  دشاب و  زبس  یماخ  رد 

روجهک دنپ 

هلمهم ءار  واو و  نوکس  میج و  مض  ءاه و  ءافخ  فاک و  حتف  يدنه و  هلمهم  لاد  نوکس  نون و  ءافخ  یسراف و  ءاب  رسکب 

روجهک مهب 

بیرق دـیناسر  ناوتن  نادـب  تسد  هک  راد  هنادـند  لات و  تخرد  هب  بیرق  ینالوطب  شتخرد  تسا  میم  نوکـس  ءاـه و  هدـحوم و  ءاـب  مضب 
نوخ داسف  عفاد  هطقس و  هبرض و  درد  نکسم  رت و  درس و  نیریـش و  ود  ره  دنزاسیم  ایروب  نآ  زا  تخـس و  لیوط و  دیور  اهگرب  وا  ءاهتنا 

یبرعب دـیآیم  هتهت  ناتلم و  فرط  زا  رثکا  روجهک  دـنپ  تسا  ماسقا  رگید  مود و  مسق  زا  رتیوق  لوا  مسق  نکیل  یفیعـض  ءارفـص و  داب و  و 
هبرجتب جازم  تدورب  عفر  هدـعم و  تیوقت  تشپ و  هدرگ و  هاـب و  تیوقت  رد  دـیآیم  هکم  فرط  زا  هک  بطر  دراد و  راهتـشا  بطر  مساـب 

ار نیداعتم  رگم  نوخ  قارتحا  ببس  نآ  ندروخ  ترثک  صاوخ و  رد  بطر  بیرق  روجهک  دنپ  تسا و  نوخ  دلوم  هدیسر و 

انپ

تسا درمز  مسا  ددشم  نون  یسراف و  ءاب  حتفب 

کیردنپ
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نون و نوکس  یسراف و  ءاب  مضب 
62 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا لوک  مسا  فاک  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  يدنه و  لاد  و 

سنپ

تسا جکل  مسا  نیس  نوکس  نون و  مض  یسراف و  ءاب  حتف  هب  تسا و  لهتک  مسا  هلمهم  نیس  نوکس  نون و  یسراف و  ءاب  حتفب 

نگ گناچنپ 

نون نوکس  یناث و  یسراف  فاک  مض  یسراف و  فاک  نوکس  یناث و  نون  ءافخ  فلا و  یسراف و  میج  حتف  نون و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتفب 
تسا دنرا  مسا  نآ  تشگنا و  جنپ  بحاص  ینعا  لگ  گناچنپ  ینعی  هدمآ  زین  مال  نون  ضوع  دراد و  هدئاف  هدحیلع  ءازجا  جنپ  ره  ینعی 

یلاونپ

تسا ناجرم  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  فلا و  هحوتفم و  واو  نون و  نوکس  یسراف و  ءاب  حتفب 

واولا لصف 

یئوپ

هدننکنارگ تسا  رت  درس و  دراد  سیفن  هایس و  رمث  دراد  هرایب  تسیرس  یناتحت  ءای  نوکس  هزمه و  رسک  لوهجم و  واو  یسراف و  ءاب  مضب 
تپ تکر  عفاد  ازفا و  ینم  مونم و  ولگ و  زاوآ  هرجنح و 

اکدوپ

فلا فاک و  هلمهم و  لاد  حتف  واو و  نوکس  یسراف و  ءاب  مضب  دنیوگ  زین 

كردنوپ

تسا اول  زا  یمسق  فاک  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  يدنه و  لاد  دیدشت  نون و  ءافخ  لوهجم و  واو  یسراف و  ءاب  حتفب 

یتوپ

رگید زا  تسا و  ازفا  مغلب  نارگ و  دروخ  رایسب  تسا  یهام  یناتحت  ءای  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  رسک  لوهجم و  واو  یـسراف و  ءاب  مضب 
عفاد ماعط و  یهـشم  یهبم و  يوقم و  کچوک  رایـسب  تسا  یمـسق  رگید  هثالث و  طالخا  داسف  عفاد  دنانیریـش و  معطب  رتدروخ و  اـهیهام 

هفرس داب و  داسف 

توپ

تسا لات  مسا  يدنه  یناقوف  ءات  واو و  نوکس  یسراف و  ءاب  مضب 
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هرشتوپ

تسا روفاک  زا  یمسق  ءاه  هلمهم و  ءار  همجعم و  نیش  رسک  یناقوف و  ءات  لوهجم و  واو  نوکس  یسراف و  ءاب  مضب 

جنرک یتوپ 

تسا جنرک  مسا  میج  نون و  نوکس  هلمهم و  ءار  فاک و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  واو و  نوکس  یسراف و  ءاب  مضب 

ادنوپ

یهبم و ءاضعا و  يوقم  نارگ و  مضه و  رید  درـس و  نیریـش و  فلا  يدـنه و  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  واو و  نوکـس  یـسراف و  ءاـب  حـتفب 
داب داسف  عفاد  لد و  حرفم 

63 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
نوخ و ءارفص و  داسف  اضعا و  شزوس  عفاد  نارگ و  تسا و  درس  خرس  رکشین  مغلب و  هدنیازف  مکش و  مرک  ثدحم  لوب و  ردم  ارفـص و  و 

ازفا مغلب  نیلم و  یهبم و  تسا و  رت  درس و  شیوخ  مسق  تسا  دیفس  رکشین  دننام  هایس  رکشین  لوب  يراوشد 

هنیدوپ

روهشم يزبس  تسا  فلا  اب  روهـشم  ءاه و  نوکـس  نون و  حتف  یناتحت و  ءاب  نوکـس  هلمهم و  لاد  رـسک  واو و  نوکـس  یـسراف و  ءاب  مضب 
نـشور مشچ  دیازفیب و  عامج  توق  دشکب و  مکـش  مرک  دراد و  زاب  یمغلب  یق  دوب  ماعط  مضاه  کشخ و  مرگ و  دنیوگ  عفن  یبرعب  تسا 

ددنبب مکش  دزاس و 

لپوپ

تسا لفوف  مسا  مال  نوکس  یناث و  یسراف  ءاب  حتف  واو و  نوکس  یسراف و  ءاب  مضب 

انتوپ

تسا هلیلب  مسا  فلا  نون و  یناقوف و  ءات  حتف  واو و  نوکس  یسراف و  ءاب  مضب 

لهب یکوپ 

تسا يراپس  مسا  مال  نوکس  ءاه و  ءافخ  يدنه و  هدحوم  ءاب  حتف  یناتحت و  ءاب  نوکس  فاک و  رسک  واو و  نوکس  یسراف و  ءاب  مضب 

زوهلا ءاهلا  لصف 

هسلاهپ

فذح هب  اسلاهپ و  ینعا  هدمآ  زین  فلا  ءاه  ضوعب  اهنوکـس و  هلمهم و  نیـس  حـتف  مال و  نوکـس  فلا و  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  حـتفب 
تخرد دنیوگ  يرکـش  ار  میود  یتبرـش و  ار  لوا  نیریـش  میود  شرت و  یکی  دوب  مسق  ود  تسیدنه و  تخرد  رمث  اسلهپ  هدمآ و  زین  فلا 
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شتخرد گرب  نالک  یکدـنا  میود  هب  تبـسن  لوا  رمث  توت  تخرد  لثم  نالک  میود  تخرد  نآ و  زا  هداـیز  زگ و  ردـقب  دوب  دروخ  لوا 
نوچ ددرگ و  خرـس  دوش  هتخپ  هاگره  صفع و  زبس و  نوکت  لوا  رد  شرمث  اههریز و  طوطخ  هرانک  رب  شگرب  درگ  رب  نـالک و  رودـم و 

بلعثلا بنع  هب  هباشم  لکش  هب  دوب و  نیریش  نآ  رخآ  رد  شرت و  جضن  طسو  رد  وا  شرت  ددرگ  یهایـسب  لیام  وا  یخرـس  دوش  هتخپ  مامت 
ضباق دراد و  مک  ترـضم  رگید  یـشرت  هب  تبـسن  مغلب و  عیطقت  نوخ و  ارفـص و  عفاد  معط و  شوخ  رایـسب  هلمجلاب  نالک  یکدـنا  وزا  و 
ترارح هلازا  ناقفخ و  نیکست  لد و  تیوقت  رد  دنزاس  بترم  بالگ  دنق و  اب  هک  وا  هدرشفا  هدعم و  لد و  يوقم  یگنـشت و  عفاد  مکش و 

رد وا  بر  تسا و  لیدعیب  بت 
64 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

بشب بآ  رد  هدرک  هزیر  هزیر  ار  يرکش  هسلاهپ  خیب  تسوپ  ماد  کی  نوچ  هبنا و  حلصم  وا  هدرشفا  لیدعیب و  دیاوف  رگید  هدعم و  تیوقت 
رد نکیل  مک  لواب  تبسن  تدورب  رد  نیریش  هدیسر و  هبرجتب  ررکم  كازوس  لوب و  هقرح  تهجب  دنشونب  هدیلام  یکدنا  حبص  دنیامن و  رت 

دروخ ناوتیم  ماعط  هارمه  وا  بر  ماهتفای و  وزا  هدایز  لد  هدعم و  تیوقت 

دهرهپ

خفن عفاد  مکش و  مرک  لتاق  تسیدنه  یتخرد  مان  هلمهم  لاد  نوکس  یناث و  ءاه  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  يدنه و  ءاه  یـسراف و  ءاب  حتفب 
نمسم ویمرپ و  رهز و  نوخ و  مغلب و  داسف  نآ و 

گوهپ

مغلب داسف  تپ و  تکر  عفاد  مکش و  ضباق  نارگ و  درس و  یسراف  فاک  لوهجم و  واو  ءاه و  مض  یسراف و  ءاب  حتفب 

لومرکهپ

همجعم نیـش  ءاب  زا  دـعب  ءاه  ضوع  یـضعب  مال  واو و  نوکـس  میم و  مض  ءار و  نوکـس  فاک و  حـتف  ءاـه و  نوکـس  یـسراف و  ءاـب  مضب 
سفن و یگنت  اضعا و  سامآ  پت و  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  ماـعط و  یهـشم  مرگ و  زیت و  خـلت و  تسا  یخیب  لومرکـشپ  ینعی  دـنناوخیم 

ولهپ درد 

کتیج نهپ 

تسا ایبول  زا  یمسق  فاک  نوکس  یناقوف و  ءات  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  میج و  رسک  نون و  نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتفب 

سرپهپ

تسا لسع  مسا  هلمهم  نیس  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  یناث و  یسراف  ءاب  نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  مضب 

راهپ

تسا اهتاپ  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  فلا و  ءاه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتفب 

ارکناهپ
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ناعشیش راد  تخرد  نآ  هک  دیوگ  هتشرف  مساق  دمحم  فلا  هلمهم و  ءار  فاک و  حتف  نون و  ءافخ  فلا و  نوکس  ءاه و  یسراف و  ءاب  حتفب 
درآ لاهسا  دنک و  عفد  نهد  یگزمیب  مغلب و  داب و  دوب و  مضه  دوز  مرگ و  زیت و  دشاب  وا  تسوپ  لهپیاک  سپ  تسا 

يرکتهپ

ینامی بش  یبرعب  ار  نآ  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  فاک و  حتف  يدنه و  یناقوف  ءات  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  حتفب 
تسا دیفم  ار  یگنشت  یق و  نانز و  جرف  ضارما  لوبلا و  ریطقت  ینم و  نالیس  دزورفا و  ار  ور  گنر  دوب  برچ  تخمز و  زیت و  دنیوگ 

توهپ

يدنه یناقوف  ءات  واو و  نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  مضب 
65 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا نفعتلا  عیرس  نکیل  تسا  غامد  لد و  يوقم  دراد  تیرطع  نوچ  مقار و  دزن  تسا  ماخ  هزوپرخ  صاوخ  هب  بیرق  تسا  هیوبنتسد  مسا 
دیازفایم غامد  لد و  تیوقت  رد  دنروخیم  تابن  بالگ و  تبرش  رد  هدولاف  لثم  هدیشارت  کیراب  ار  وا  دنک و  دلوت  وزا  هینفع  یمح  و 

یناتحتلا ءایلا  لصف 

اسنابایپ

داب مسا  هک  دناهتشون  یضعب  ثلاث  فلا  هلمهم و  نیس  نون و  ءافخ  یناث و  فلا  هدحوم و  ءاب  فلا و  یناتحت و  ءای  حتف  یسراف و  ءاب  رسکب 
ناسنا تماق  ردقب  ات  شتخرد  دوشیم و  هتفای  اهبارخ  ارحص و  رد  ود  ره  اسناب و  زا  تسا  یمسق  روهشم  تسا  یتابن  هلمجلاب  تسا و  دروآ 

نالک شتخرد  هکنوچ  رادکون و  ینالوط  کچوک  ءادتبا  رد  شگرب  دیوریم  اهخاش  خیب  زا  دراد و  رایـسب  اهخاش  کچوک و  وزا  رثکا  و 
راخیب و لوا  مسق  درز و  نیگنر  شلگ  دشابیم و  وا  خاش  ياههرگ  رب  اهراخ  نماج و  گرب  ردقب  دنوش  لیوط  ضیرع و  مه  گرب  دوش 
ویمرپ و نایثغ و  پت و  سفنلا و  قیض  هفرس و  نوخ و  ارفـص و  مغلب و  داسف  عفاد  ولگ و  هرجنح و  یفـصم  ازفا و  داب  ود  ره  دیفـس و  شلگ 

عفاد يوم و  دوسم  يوقم و  ار  اسنابایپ  تسا و  هدمآ  هزعا  یـضعب  هبرجت  هب  نانـسا  هثل و  دیدشت  تهجب  وا  خاش  زا  كاوسم  قد و  ماذـج و 
دیامن عفد  ماذج  هداب و  خرس  دناهتشون و  مرگ  جازم  برج و  رهز و 

لتیپ

يدرس رد  لدتعم  دوشیم  دوجوم  تازلف  بیکارت  زا  هک  جنرب  ینعی  مال  نوکس  یناقوف و  ءات  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  ءاب  رسکب 
دناهتشون درس  یضعب  لتیپ و  نوس  ار  میود  دنیوگ و  لتیپ  ار  یکی  دوب  مسق  ود  دزرپس  ناقری و  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  یکشخ  یمرگ و  و 

لپیپ

دراد رایسب  گرب  روهشم و  گرزب و  رایسب  تسیدنه  تخرد  مال  نوکس  یناث و  یسراف  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  ءاب  رـسکب 
زبس وشن  ءادتبا  رد  نایامن و  قرفتم و  ياهگر  وا  ياهگرب  نایم  رد  هرگ و  عبر  ردقب  هدئاز  وا  كون  رادکون و  تسد و  فک  ردقب  رودـم  و 

ینم و كاسما  ۀـهجب  ار  وا  تخرد  تسوپ  روثب  لـیمامد و  نوخ و  مغلب و  ارفـص و  داـسف  عفاد  ددرگ و  يدرزب  لـئام  دوش  هتخپ  نوچ  دوب 
عنم رمک و  تیوقت  نآ و  ظلغ 
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66 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
هسلاهپ و ربارب  ود  وا  رمث  دنیوگ و  نازرل  تخرد  یسرافب  هک  دناهتـشون  یـضعب  هدومن  هبرجت  مقار  رگید  هیودا  عم  نانز  جرف  زا  بآ  نتفر 

ظفل نیا  قالطا  ددرگ و  شفنب  دوش  هتخپ  نوچ  نآ  گنر  لوا و  مسا  رب  یناتحت  ءای  هفاضاب  دنیوگ  یلپیپ  دراد و  ریجنا  هب  تهباشم  هزم  رد 
رد ایبول  لثم  شرمث  توت و  تخرد  لثم  تسا  تخرد  راب  یلو  دـنکیم  مه  زارد  لفلف  رب  یهاـگ  یظفل  كارتشا  قیرطب  لـپیپ  ظـفل  ینعی 

زیت و خلت و  وا  کشخ  تسا  یقاب  لاس  هس  ات  شتوق  تسا  لفلف  ینعی  چرم  تخرد  هفوکش  دنیوگ  یـضعب  دشابیم و  لفلف  زارد  وا  فالغ 
داب ویمرپ و  ماذج و  اقستسا و  هفرس و  سفن و  یگنت  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  یهبم و  لهسم و  کبس و  رت و  مرگ و  نیریـش و  مضه  ماگنه 

لفلف و راد  یبرعب  مغلب  هدنیازف  نارگ و  رت و  درس و  نیریش و  شاهزات  ازفا و  ارفص  ماعط و  یهشم  هلخ و  زرپس و  ضارما  ریـساوب و  هلوگ و 
دنیوگ زارد  لفلف  یسرافب 

ولیپ

دشابیم هزین  لوط  ردقب  تسیئارحص  تخرد  دناهتشون  كارا  يدنه  مسا  واو  نوکس  مال و  مض  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  ءاب  رـسکب 
ار وا  رمث  کیراب  هرگ و  مین  ردقب  شگرب  دوب و  رودم  ضیرع و  دراد و  رایسب  ياهخاش  و 

لیپ

مال و یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  ءاب  رسکب 

جلیپ

داب داسف  زرپس و  ضارما  ریساوب و  هلوگداب  عفاد  ماعط و  یهشم  نیلم و  کبـس و  مرگ و  دنیوگ  زین  لاج  مال و  حتف  رخآ و  رد  میج  هفاضاب 
اضعا و شزوس  ارفص و  مغلب و  داسف  عفاد  لهسم و  خلت و  شرمث  تسا و  نیاسر  هلمج  زا  دنک و  ادیپ  ارفص  نوخ و  داسف  هناثم و  گنـس  و 

هدیسر هبرجت  هب  اههثل  تیوقت  يارب  دنزاس  كاوسم  وزا  هک  ولیپ  بوچ  مکش و  مرک  پت و  ماذج و 

تیپ

دمآ دهاوخ  میم  ثحب  رد  گنر و  درز  تسگنوم  زا  یمسق  یناقوف  ءات  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  ءاب  رسکب 

وسیپ

دنیوگ کیک  یسرافب  ثوغرب و  یبرعب  واو  نوکس  هلمهم و  نیس  مض  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  ءاب  رسکب 

هکویپ

دشاب هدییاز  زور  نامه  هک  يروناج  ریش  ینعی  يدنه  ءاه  فاک و  واو و  نوکس  یناتحت و  ءای  مض  یسراف و  ءاب  رسکب 

یسویپ

یسراف ءاب  حتف  هب 
67 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
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67 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
قاوف و ثروم  ددـسم و  هاب و  كرحم  ندـب و  نمـسم  دـنیوگ  ابل  یبرعب  یناث  یناتحت  ءای  هلمهم و  نیـس  رـسک  واو و  یناتحت و  ءای  ءافخ  و 

تسا اهینیریش  شحلصم  مضه و  رید  ةاصح و  دلوم 

زایپ

رد مرگ و  كدـنا  نیریـش و  مضه  ماـگنه  زیت و  معطب  دـنیوگ  لـصب  یبرعب  همجعم  ءاز  فـلا و  یناـتحت و  ءاـی  حـتف  یـسراف و  ءاـب  رـسکب 
نجنرک ار  وا  رتکچوک  وزا  تسا  یمسق  هدیسر و  هبرجتب  شدرگ  بآ  ررض  يارب  داب و  داسف  عفاد  ازفا و  مغلب  تسا و  ریس  ربارب  تیصاخ 

هناخ رد  ار  نآ  نتشادهاگن  دنامیم  دیفس  ندش  کشخ  زا  دعب  هک  زایپ  زا  یمسق  ریساوب و  عفاد  مکش و  ضباق  زیگناارفص و  دنت و  دنیوگ 
دننادیم هناخ  زا  تارشح  رگید  رام و  رارف  ثعاب  دنه  لها 

رایپ

تسا یچنورچ  مسا  هلمهم  ءار  فلا و  یناتحت و  ءای  حتف  یسراف و  ءاب  رسکب 

لومالپیپ

تسا و لفلف  تخرد  خیب  مسا  مال  واو و  نوکس  میم و  مض  فلا و  مال  یناث و  یـسراف  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  یـسراف و  ءاب  رـسکب 
دوـشیم تفاـیرد  ظـفل  ینعم  زا  هچنآ  نکیل  دناهتـسناد  لـفلف  ریغ  تخرد  هشیر  یـضعب  تـسوا و  تـخرد  بوـچ  خـیب و  زا  مـعا  دـنیوگ 

عیاش دـنه  مالک  رد  فاضم  رب  هیلا  فاضم  میدـقت  تسا و  لفلف  مسا  لپیپ  تسا و  خـیب  مسا  لوم  هک  اریز  دـش  روکذـم  لوا  هک  تسنامه 
ینم بآ  مشچ و  رون  هدنهاک  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  مضاه و  ماعط و  یهشم  لهسم و  کبس و  کشخ و  زیت و  خلت و  تسا 

اهتیپ

دیایب فاک  رد  دنیوگ و  زین  هلتهک  فلا  ءاه و  ءافخ  يدنه و  یناقوف  ءات  حتف  لوهجم و  یناتحت  ءای  نوکس  یسراف و  ءاب  رسکب 

ینوسیپ

تسا یلوکاک  يرتهچ  مسا  یناث  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  واو و  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  یناتحت و  ءای  یسراف و  ءاب  حتفب 

چیپ

هارمه ار  وا  نوچ  تساضرم و  ياذغ  ضباق و  یگنشت و  عفار  درس و  تسا  فراعتم  یسراف  میج  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  ءاب  رـسکب 
ددرگیم ریثاتلا  يوق  یمرگ  عفر  لد و  تیوقت  دیربت و  رد  دنروخب  نیریش  رانا  تبرش  اب  تابن  کشمدیب و  بالگ و 

کتیپ

فاک نوکس  هددشم و  یناقوف  ءات  رسک  یناتحت و  ءای  رسک  یسراف و  ءاب  حتفب 
68 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ءاضعا شزوس  ءارفص و  نوخ و  داب و  دلوم  کبس و  کشخ و  مرگ و  دشاب  درز  نغور  گنر  هب  هک  تسا  لسع  زا  یمسق 
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یناقوفلا ءاتلا  باب 

فلالا لصف 

اراهکم لات 

هب روهشم  ثلاث  فلا  هلمهم و  ءار  یناث و  فلا  ءاه و  ءافخ  فاک و  میم و  حتف  مال و  نوکس  فلا و  یناقوف و  ءات  حتفب 

هناهکم لات 

وا لاهن  دروخ و  يردوت  زا  رودم  ریغ  وا  رودـم  يردوت  نکیل  خرـس  يردوتب  هباشم  هزیر  تسا  یمخت  ءاه  نون و  فلا  هلمهم و  ءار  ضوع 
درـس و دـسریم  روهظب  دیفـس  نایم  رد  يرفولین  لگ  اهگرب  نآ  رد  اهگرب و  هچنغ و  اهراخ  وا  ياههرگ  رب  کیراب و  هدرک و  رپ  ملق  لاـثم 

ءاود طقف  واـگ  ریـش  هارمه  زین  دـش و  هدرک  لامعتـسا  رثکا  هیهاـب  هیودا  رد  روکذـم  ءاود  نوخ و  داـب و  داـسف  عفار  دـیازفا و  ینم  نارگ و 
دروخ ناوتیم  هدادشوج  ریش  رد  زین  هتخاس و  فوفس  هبسانم  هیوداب  مه  دوشیم و  هدروخ  روکذم 

لات

تخردب روهشم  مال  فلا و  یناقوف و  ءاتب 

رات

دابآربکا رد  دوجولا و  ریثک  هلاگنب  نهکد و  فرطب  نآ  زا  هدایز  مک و  زگ و  تسب  ردقب  زارد  نالک  شتخرد  يدنه  هلمهم  ءار  مال  ضوع 
رایدب ناغمرا  قیرطب  دنزاس و  هجوزم  نآ  زا  ضیرع و  رایسب  دیور  اهگرب  تخرد  ءاهتنا  رد  هدایز و  دابآناهجهاش  هفالخلا  رادب  تبسن  مه 

بالگ و تبرش  رد  هدولاف  لثم  هدیشارت  کیراب  شرمث  زغم  لیگرانب و  هباشم  شرمث  دنـسیونیم و  بتک  وا  گرب  رب  دونه  دنهدب و  رگید 
نوچ دنیوگ  مال  نوکس  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  یناقوف و  ءات  حتفب  لکرت  ار  شرمث  لد و  يوقم  ذیذل و  رایـسب  دنروخیم  تابن 

نآ تفرگ و  ناوتیم  روکذم  هریش  راب  هس  ود  يزور  دوارت و  هریش  نآ  زا  دندنبرب  يدنوآ  هدیرب  ار  نآ  رـس  دیآرب  گربیب  خاش  زا  هتـسپ 
ار

يرات

رکـس ددرگ و  شرت  نیریـش  دنامب  یتخل  رگا  نیریـش و  هزم  ار  وا  هزات  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  یناقوف و  ءاتب  دنیوگ 
رد هچراپ  زین  دوشیم و  لاعف  رد  فیطل  دنشک  قرع  اریرات  نیلم  تسا و  یهبم  روثب و  لیمامد و  ءارفص و  داب و  داسف  عفاد  رت و  درس و  درآ 

مود زور  دننک  بصن  وا  فرظ 
69 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ماـیا رد  صوصخ  هدیـسر  هبرجت  هب  ندـب  نیمـست  هاـب و  تیوـقت  رد  هلمجلاـب  دـکچ  ورد  هصـالخ  اـت  دـنراذگب  رگید  فرظ  رد  ار  هچراـپ 
نیریش و شرمث  بارش و  رکسب  بیرق  شرکس  درس  ینارگ  حایر و  دلوم  غاد و  روق  بابک و  لثم  دنزاس  فرص  تشوگ  اذغ  نآ  لامعتسا 

شمخت یگنشت و  عفاد  اضعا و  شزوس  هنیس و  هطقس  هبرض و  عفان  نوخ و  ارفـص و  داب و  داسف  عفاد  تسا و  یهبم  خافن و  نارگ و  درس و 
مود و یبرع  رد  دـنیوگ و  دـنه  ياـمرخ  تخرد  لـهج و  وب  ياـمرخ  یـسراف  رد  ارفـص و  داـب و  داـسف  عفاد  لوب و  ردـم  درـس و  نیریش و 
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دیآ یمرب  نیزا  لقم  لقملا و  ةرجش  مود  هک  دیوگ  جاهنم  بحاص 

رتپسیلات

مـسا هلمهم  ءار  نوکـس  ددشم و  یناقوف  ءات  یـسراف و  ءاب  حتف  هلمهم و  نیـس  یناتحت و  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  فلا و  یناقوف و  ءات  حتفب 
ناسل تخرد  تسوپ  توت و  تخرد  خیب  یعمج  دناهتشون و  نوتیز  گرب  یضعب  دناهدرک  فالتخا  رایسب  نیا  تیهام  رد  تسا و  رفـسیلات 

دنت دنه  لها  دزن  ییاطخ و  جاویت  نیا و  نایم  رد  صاوخ  رد  تسین  قرف  نم  دزن  دسیونیم  هفحت  بحاص  دناهتسناد و  هسابـسب  ریفاصعلا و 
قد هلوگ و  داب  مغلب و  داسف  هفرس و  سفن و  یگنت  عفاد  مضاه و  ماعط و  یهشم  یهبم و  کبس و  مرگ و  و 

ربنات

نیریش هلمهم  ءار  ضوع  فلا  هفاضاب  ابنات  هب  روهـشم  هلمهم  ءار  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  ءافخ  فلا و  نوکـس  یناقوف و  ءات  حتفب 
یگدیشوج و هفرس و  ءاضعا و  ساما  همد و  ریـساوب و  ماذج و  ندب و  يدرز  مغلب و  ءارفـص و  داسف  عفاد  نیلم و  کبـس و  درـس و  تسا و 

هلمهم نیس  یناتحت و  ءای  هفاضاب  رسیبناتب  هک  ار  وا  لوتقم  دنه  ءامکح  دنیوگ و  سم  یـسرافب  ساحن و  یبرعب  اهمخز  عیمج  محلم  لمد و 
ددرگن نیشنهت  بآ  رد  دنزادنایم و  بآ  رد  وا  لوتقم  زا  يردق  دنیامنیم و  حدم  رایسب  دننکیم و  لامعتسا  دراد  راهتشا  هدحوم  ءاب  دعب 

رـس و نارود  لـصافم و  ناوختـسا و  درد  ناـیثغ و  لد و  شزوس  رگا  هک  تسنآ  رتهب  مقار  دزن  دـننادیم و  لوتقم  تدوج  تمـالع  ار  نیا 
هتمالع وک  تسا  لوتقم  تدوج  مدع  تمالع  هک  دروخ  دیابن  ار  نآ  دنک  ادیپ  ناقفخ 

70 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
هن ای  دوش  هتفای  روکذم 

یگم هرات 

اـشیشقرم مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  یـسراف و  فاک  دیدشت  میم و  حتف  ءاه و  نوکـس  هلمهم و  ءار  حـتف  فلا و  نوکـس  یناقوف و  ءات  حـتفب 
تسا

نرات

تسا نیهپ  زا  یمسق  نون  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  یناقوف و  ءات  حتفب 

اپهپربنات

فلا یناث و  یسراف  ءاب  حتف  ءاه و  نوکس  یسراف و  ءاب  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  ءافخ  فلا و  یناقوف و  ءات  حتفب 
دناخرس ود  ره  لگ  تسا و  خرس  لگ  ظفل  ینعم  توسن و  مه  تسا و  لداپ  مسا 

هدحوملا ءابلا  لصف 

ریهکابت

تسا نچولسنب  مسا  هلمهم  ءار  یناتحت و  ءای  نوکس  ءاه و  ءافخ  فاک و  رسک  فلا و  هدحوم و  ءاب  یناقوف و  ءات  حتفب 
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كربت

نآ و رمث  دوش و  ادـیپ  برع  نیمز  رد  هک  تسا  یتخرد  نآ  فاک و  نوکـس  هلمهم و  ءار  حـتف  هدـحوم و  ءاب  نوکـس  یناقوف و  ءاـت  حـتفب 
تسا و مرگ  ددرگ و  خلت  مضه  ۀـلاح  رد  دوب  بالگ  هریز  لثم  زین  يو  لگ  هریز و  دـشابیم  بالگ  تخرد  راب  گرب و  وچمه  نآ  گرب 

دنادرگ عفد  ار  ینم  نالیس  هلبآ و  فک و 

یسرافلا ءابلا  لصف 

ینهدوپت

ینعی تسا  يدنه  مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  نون و  رـسک  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتف  واو و  نوکـس  یـسراف و  ءاب  مض  یناقوف و  ءات  حتفب 
دوش لوغشم  تدابع  تضایر و  هب  دیامن  نآ  هب  تموادم  هک  ره  هک  دناهتشون  نایدنه  هچ  تضایر  بحاص 

یتپت

گاس دراد  گرب  هس  هک  تسا  یندیئور  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هحوتفم و  یناث  یناقوف  ءات  دیدشت  یسراف و  ءاب  حتف  یناقوف و  ءات  رـسکب 
دنروخیم هتخپ  وا 

یناقوف ءاتلا  لصف 

کیرتت

تسا هدمآ  زین  نون  لوا  ءات  دعب  فاک و  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  نآ و  رسک  یناث و  یناقوف  ءات  دیدشت  یناقوف و  ءات  رـسکب 
داب و عفاد  ینهرکنس و  عفان  مکش و  ضباق  کبس و  وا  هدیسر  نارگ و  رایسب  دعقم و  مکش و  مرک  لتاق  داب و  داسف  عفاد  ماخ  رمث  کیرتنت 

دنیوگ قامس  یبرع  هب  مغلب و 

کهتت

تسا ههتوهت  الین  مسا  فاک  نوکس  ءاه و  ءافخ  هحوتفم و  ددشم  یناث  یناقوف  ءات  لوا و  یناقوف  ءات  مضب 

میجلا لصف 

جت

 ... میج نوکس  یناقوف و  ءات  حتفب 
71 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

درس و يدنه  بتک  رد  جت  صاوخ  هلمجلاب  دناهدرک و  ریسفت  الیهک  یلیهک  هب  ار  هخیلس  يرثکا  زین  دنیوگ و  هخلیس  یضعب  هفرق و  یـضعب 
دوب مضه  دوز  دیامن و  فاص  ار  قلح  دنک و  عفر  هدعم  مف  زا  صوصخ  ندب  مامت  زا  مغلب  دناهتشون  رت 

هلمهملا لادلا  لصف 
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اراهدت

تسا دنهیس  مسق  فلا  هلمهم و  ءار  فلا و  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتف  یناقوف و  ءات  رسکب 

هلمهملا ءارلا  لصف 

الهپرت

تسا هلمآ  هلیلب و  هلیله و  مسا  فلا  مال  ءاه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  یناقوف و  ءات  رسکب 

اتکرت

فلا يدنه و  یناقوف  ءات  فاک و  مض  هلمهم و  ءار  نوکس  یناقوف و  ءات  رسکب 

نهگورت

لفلف لفلف و  راد  بیکرت  مسا  نون  نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  فاک  حتف  لوهجم و  واو  هلمهم و  ءار  مض  یناقوف و  ءات  رـسکب  دنیوگ  زین 
ویمرپ و هلوگداب و  تشپ و  ياهیرامیب  هفرـس و  سفن و  یگنت  عفاد  مضاـه و  ماـعط و  یهـشم  دـنریگب  نزولا  يواـسم  تسا  كردا  درگ و 

نآ سح  مشچ و  نالطب  ینعی  مشچ  يرامیب  هیصخ و  مرو  عفاد  لزهم و  فک و 

هدنکسرت

يدنه ءاه  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  یسراف و  فاک  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  هلمهم و  ءار  یناقوف و  ءات  رسکب 

کتاجرت

هفرق و راغص و  هلقاق  بیکرت  ینعی  فاک  نوکـس  یناقوف و  ءات  حتف  فلا و  میج و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  یناقوف و  ءات  رـسکب  دنیوگ  زین 
مغلب داب و  داسف  عفاد  يواسم  جذاس 

کترت

یهتاس لثم  صاوخ  رد  تسا و  جنرب  زا  یمسق  فاک  نوکس  یناث و  یناقوف  ءات  حتف  هلمهم و  ءار  یناقوف و  ءات  رسکب 

هرمرت

رد کشخ  میود و  رد  مرگ  تسا  یناتسب  نآ  نیرتهب  یفخ  ءاه  یناث و  هلمهم  ءار  حتف  میم و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  یناقوف و  ءات  رسکب 
وهاک و نآ  حلـصم  مشچ و  یکیرات  ردس و  دـلوم  هاب و  جـیهم  نخـسم و  نیلم و  ردـم و  دربب و  اههشیر  رثا  يو  بآ  دوب  رت  يو  رت  لوا و 

هتفرگ بآ  هتفوک  ار  وا  نوچ  دنماشایب و  بارـش  اب  نوچ  تسا  وسار  یگدنزگ  قایرت  ظعنم و  ینم و  هدـنیازفا  وا  لخ و  هفرخ و  ینـساک و 
تسا ریجرج  یبرعب  دنادرگ  نیریش  دنزیر ....  شرت  رانا  خیب  رد 

ینربایهدنسرت
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ءات رسکب 
72 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

هدـحوم و ءاب  حـتف  فلا و  یناتحت و  ءای  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  رـسک  نون و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  یناقوف و 
دیایب میج  رد  تسا و  پهپایج  مود  مسق  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس 

اناميارت

درس و تسا  هدمآ  زین  فلا  نودب  فلا و  نون و  حتف  فلا و  میم و  حتف  یناتحت و  ءای  فلا و  نوکـس  هلمهم و  ءار  حتف  یناقوف و  ءات  رـسکب 
دیامن عفد  یق  یشوهیب و  رهز و  یگنشت و  رس و  شدرگ  ارفص و  نوخ و  هبلغ  مغلب و  جنلوق و  دوب  نیریش 

رورت

دزاس و نشور  ار  هرصاب  دوب و  درـس  خلت و  دنیوگ  گرزب  نتاد  ار  وا  یناث و  هلمهم  ءار  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  مض  یناقوف و  ءات  حتفب 
تسا عفان  ار  ندب  شراخ  مکش و  مرگ  نهد و  ياهتلع  یسبی و  ترارح  ارفص و 

اتورت

[2] تسا راوپ  مسا  فلا  نوکس  یناقوف و  ءات  حتف  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  یناقوف و  ءات  رسکب 

ص72 نتم ؛  یفیرش ؛  فیلات 

ینرت

یگنـشت و پت و  ترارح  ارفـص و  دـیازفا  رون  دوب  نیریـش  درـس و  یناتحت  ءای  نوکـس  نون و  رـسک  هلمهم و  ءار  مض  یناـقوف و  ءاـت  حـتفب 
دنک عفد  یق  نهد و  ششوج 

يراکرت

تسا ینرا  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  یناث و  هلمهم  ءار  رسک  فلا و  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  یناقوف و  ءات  حتفب 

کتنکرت

ینعمب تسا  کسخراخ  مسا  فاک  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  حتف  نون و  نوکـس  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  یناقوف و  ءات  رـسکب 
راخ هس  بحاص 

اشدرت

تسا دیماهم  مسا  فلا  همجعم و  نیش  حتف  هلمهم و  لاد  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  یناقوف و  ءات  رسکب 

ابترت
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تسا توسن  مسا  فلا  هدحوم و  ءاب  یناث و  یناقوف  ءات  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  یناقوف و  ءات  رسکب 

یسبرت

تسا گنرداب  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  نیس  هدحوم و  ءاب  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  یناقوف و  ءاث  رسکب 

ینرپرت

تسا ینرپ  لاشن  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  یسراف و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  یناقوف و  ءات  رسکب 

ینپرت

تسا هدمآ  زین  یناث  هلمهم  ءار  فذحب 

اکناهدنرت

یناث فلا  فاک و  نون و  رسک  فلا و  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  نون و  حتف  هلمهم و  ءار  یناقوف و  ءات  رسکب 
73 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

نیه کینرپ  یهکم  يدـنناکلوه  دـماکدترب  کلادا  کترن  كراوین  كامایـش  نکناک  ینات  اههلغ  نیرب  دـننکیم  قـالطا  تسا  ماـع  ظـفل 
دش دهاوخ  روکذم  اهنآ  ياهیاج  رد  هروکذم  ظافلا  تاقیقحت  دبای  قالطا  زین  ینرپدوت  دوک و  دنکم  لماکه  دیرک  اکهک  ودروکوج 

فاکلا لصف 

رکت

ورد هکنآ  رب  دـننکیم  قالطا  یخرب  دوب و  ورد  بآ  هّصح  مراهچ  هک  یغود  مسا  هلمهم  ءار  نوکـس  ددـشم و  فاک  یناـقوف و  ءاـت  حـتفب 
داسف يرپ و  نج و  بیـسآ  عفاد  کبـس و  زیت و  مرگ و  نیریـش و  تسا  نوراسا  مسا  یـسراف  فاک  فیفختب  دوب و  يواسم  تارغج  بآ و 

تسا خرس  رکت  زا  یمسق  ءارفص و  مغلب و  داب و  داسف  مشچ و  ضارما  یشوهیب و  عرص و  رهز و 

ماللا لصف 

کلت

مال نوکـسب  زین  تسا و  نیاسر  زا  ماذج و  مغلب و  داسف  عفاد  مرگ و  دجنک  دننام  تسا  یلگ  فاک  نوکـس  مال و  حتف  یناقوف و  ءات  رـسکب 
دناهتشون لیبجنز  مسا 

یسلت

کچوک گرب  نآ و  زا  هدایز  زگ و  کی  ردقب  شلاهن  روهـشم  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  نیـس  رـسک  مال و  نوکـس  یناقوف و  ءات  مضب 
یهشم لد و  يوقم  مرگ و  زیت و  خلت و  ناحیر  زا  یمسق  دنیامنیم  وا  شتسرپ  دنراد و  زیزع  رایـسب  دنه  لها  دراد  هرگنک  یکدنا  ینالوط 
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نوخ داسف  ولهپ و  درد  لوب و  يراوشد  ماذج و  عفاد  اضعا و  شزوس  ارفص و  دلوم  ماعط و 

لت

ینعی هدمآ  زین  یناتحت  ءای  هفاضاب  یهاگ  مال و  نوکس  یناقوف و  ءات  رسکب 

یلت

حلصم ماعط و  یهشم  ازفا و  درخ  کشخ و  درـس و  دنیوگ  دنامب و  یقاب  لفث  نغور  ندیـشک  زا  دعب  هک  تسا  يزیچ  مان  زیت  یلت  دنیوگ و 
توپ و لوا  تسا  مسق  هس  نآ  يور و  گنر و  هدنزورف  داب و  هدنیازفا  یگنشت و  عفاد  ولگ و  زاوآ  یفصم  مکـش و  سباح  طرفم و  یهبرف 

سباح نارگ و  نیریش و  زیت و  مرگ و  ماسقا  همه  تسا  خرس  دجنک  نآ  هک  تسیئارحص  مویس  مسق  دیفس و  دجنک  ینعی  دنب  لن  مود  مسق 
تـسا هایـس  شرتهب  لوب و  سباح  ازفا و  درخ  ماعط و  یهـشم  يداب و  ضارما  اهلمد و  عفاد  رـس و  يوقم  ءارفـص و  مغلب و  هدنیازفا  مکش و 

تسا هدیسر  هبرجت  هب  نآ  لگ  هنخان و  لثم  مشچ  ضارما  رد  دجنک  لگ  خرس و  سپ 
74 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ریظنیب تسا و  لیدعیب  هموقرم  ضارما  رد  تسا  موقرم  ضارمالا  جالع  هعفان و  هلاجع  رد  تسا و  دجنک  لگ  نآ  رد  هک  همرس  اصوصخ 

جنپلت

دیفس دجنک  ینعی  میج  نون و  ءافخ  یسراف و  ءاب  رسک  مال و  نوکس  یناقوف و  ءات  رسکب 

میملا لصف 

وکامت

هدراهچ رازه و  لاسب  کیدزن  ناتسودنه  رد  هک  دیوگ  یهوکشا  راد  بحاص  واو و  نوکـس  فاک و  مض  فلا و  میم و  یناقوف و  ءات  حتفب 
تشک و اج  همه  نونکا  گنرف و  بناج  زا  هدرک  زورب  هاشداپ  ربکا  نیدـلا  لالج  ینایـشا  شرع  ترـضح  تنطلـس  ءاهتنا  دـهع  رد  يرجه 

یضعب دزن  هب  تسا و  سبای  راح و  ینالیگ  یلع  میکح  سدحب  وا  رهوج  هدش و  هم  هک و  راعش  وا  ناخد  ندیشک  باکترا  دوشیم  وا  راک 
ثعاب غامد و  فعـضم  اضعا و  عیمج  نخـسم  للحم و  تسا و  يوق  ساوح و  ردـکم  برخم و  تیراـن  ببـسب  شناـخد  سباـی و  دراـب و 

رد عفان و  دشاب  تبوطر  ترثک  زا  هک  يریساوب  هب  رضم و  لدتعم  جازمب  دراد و  یعفن  دشاب  رایسب  تبوطر  هک  وضع  ره  جازم  رد  ناقفخ و 
ببس هک  رصب  فعـضب  تسا و  حایر  یحیر و  درد  للحم  دنکیم و  مضه  رب  تناعا  دیامنیم و  نآ  لیلحت  دشاب  رایـسب  تبوطر  هک  هدعم 

هنیس رد  راخب  عامتجا  ترثک  ببسب  ای  دشاب  نآ  تظلغ  مغلب و  ترثک  ببـسب  هک  سفن  یگنت  هب  دراد و  عفن  دشاب  راخب  ای  تبوطر  عامتجا 
يزاب سومیک  زا  دوشیم و  مک  هبذاج  توق  نآ  زا  دزاسیم و  کشخ  يراجم  دوب و  رـضم  هسیئر  ءاـضعاب  دوب و  دـنمدوس  دـشاب  شـش  و 
رـسعتم نآ  جالع  هک  دنکیم  ادیپ  ضارما  دوشیم و  تخوخیـش  قد  ببـس  دناسریم و  مهب  ندب  لازه  دلج و  یتشرد  یکـشخ و  دنام و 

دیفس ار  نآ  ریش  زجب  ددرگ  نیگنر  وکامت  دود  هب  هک  هچراپ  هکنآ  لیلد  هب  تسا  ریش  ندیشون  یهوکشا  راد  فنصم  دزن  شحلـصم  دوب و 
هریش روطب  هدومن  جوزمم  هنهک  دنق  هارمه  نآ  ندیشک  تسا  قیرط  نیرتهب  تسا و  لومعم  هچنآ  نکیل  دوش  لمعتـسم  عاوناب  درک و  ناوتن 

راح و بلق  ناقفخ  باحـصاب  رـضم  هدمآ و  زین  مقار  هبرجت  رد  تبوطر  فشن  نآ و  یحیر  عجو  هدعم و  حایر  لیلحت  رد  هلمجلاب  تسا و 
هدرک رت  بالگ  کشمدیب و  رد  ار  وا  نوچ  بلاغ و  ورد  یکشخ  دیآیم  تروص  زا  هک  نآ  کشخ 
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75 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
هلزن دنکیم و  عفن  ار  غامد  تبوطر  تدورب و  دننکیم  لامعتـسا  طوعـسب  رثکا  هنغافا  روهال و  مدرم  ددرگیم و  وا  حالـصا  ثعاب  دنـشک 

موقرم هیودالا  ظافلا  رد  دوب و  رضم  راح  غامدب  ار و  رصب  فعض  مسق  نیمه  دنادرگ و  لئاز  زین  ار  نآ  دشاب  تبوطر  تدورب و  ببـسب  هک 
تفگ مدرک  رافستسا  واب  دنکیم  تباتک  هک  مدید  مدرک  تاقالم  وا  اب  تدم  زا  دعب  دوب  هدیدرگ  لئاز  لکلاب  تراصب  ار  يزیزع  هک  تسا 

ینازرا نم  هب  ییانیب  نآ  ببسب  یلاعت  هّللا  مدیشک  هفـصانملاب  هدرک  کشخ  تسا  تشگنجنپ  زا  ترابع  هک  ولاهبنـس  گرب  تدم  کی  هک 
هب قفاوم  دـیامنیم و  عفن  مضه  لیلحت و  رد  دـنروخیم  لوبنت  گرب  هارمه  نانز  صوصخ  رهـش  هنکـس  رثکا  ار  یتروص  يوکاـبنت  دومرف 

روکذم دئاوف  يارب  تسلمعتسم  زین  وا  قرع  تسا و  نانز  جرف  حورق و  زا  تبوطر  فشن  ثعاب  تسا و  نیدوربم  نیبوطرم و 

مت

تسا یهبم  رایسب  يوقم و  یهشم و  یهام  زا  تسا  یمسق  میم  نوکس  یناقوف و  ءات  رسکب 

لامت

هلبآ نآ و  شزوس  ءاضعا و  ساما  عفاد  تسا و  لاس  تخرد  دننام  تیصاخب  تسا  ورس  تخرد  مسا  مال  فلا و  میم و  یناقوف و  ءات  حتفب 

رتپ لامت 

تخرد ار  لامت  تسا و  جرتپ  مسا  هلمهم  ءار  نوکـس  یناث و  یناقوف  ءات  دیدشت  یـسراف و  ءاب  حتف  مال و  نوکـس  میم و  یناقوف و  ءات  حتفب 
نیرد هلمجلاب  دناهتشون  لدنص  گرب  یـضعب  ار  جرتپ  دشاب و  ورـس  ینعی  لامت  گرب  هک  دیاب  رتپ  لامت  تروص  نیدب  سپ  دناهتـشون  ورس 

تسا عقاو  رایسب  فالتخا  ظفل 

نونلا لصف 

نت

ضباق درس و  گنر  درز  تسا  ناتسودنه  ياهگنر  زا  وا  لگ  بین و  رمث  نوچ  شرمث  بین و  تخردب  انام  نون  نوکـس  یناقوف و  ءات  مضب 
مـسا نقیجرا  هک  دـسیونیم  هفحت  بحاـص  تسا و  نقیجرا  یبرعب  دناهتـشون  یـضعب  ماذـج و  روـثب و  تپ و  تکر  عـفاد  یهبم و  مکش و 

تسین نت  هباشم  دسیونیم  هک  هرهچ  تسا و  گربسا 

لوبنت

سلاجم رد  صوصخ  اهیداش  سلاجم  رد  تسا  ناپ  مسا  مال  واو و  نوکس  نآ و  مض  هدحوم و  ءاب  نوکس  نون و  ءافخ  یناقوف و  ءات  حتفب 
لفنرق و هسابسب و  اوبزوج  دنریگیم  وا  قرع  هدیئاس  ار  ناپ  نانز 

76 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
ددرگیم يوق  حرفم  دنیوگ  لوبنت  زین  ار  نیا  دریگ و  جازم  یکدنا  ات  دنراذگیم  يردـق  هدومن  هفاضا  تابن  دـنیاسیم و  نآ  رد  لیه  هناد 

تهگن هدننک  وبشوخ  رضم و  هسبای  هراح  هجزماب  دنکیم و  ادیپ  هدایز  تسوبی  دنکیم و  هدعم  تیوقت  حایر و  لیلحت  درآیم و  رکـس  و 
تسا روکذم  بیکرت  رب  لوبنت  قالطا  رتشیب  نهد و 
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راهکنت

دوب مسق  ود  دنیوگ  زین  راکنت  تسا و  هگاهـس  مسا  هلمهم  ءار  فلا و  نوکـس  ءاه و  ءافخ  فاک و  حـتف  نون و  نوکـس  یناقوف و  ءات  حـتفب 
دننک و نایرب  شتآ  رب  ار  وا  نوچ  دنک و  رود  همد  رهز و  هفرس و  مغلب و  داب و  دوب  مرگ  زیت و  دنایکی  صاوخ  ود  ره  دیفس و  ریغ  دیفس و 
دیامن و قالطا  هبترم  هس  زورنابـش  رد  دنروخب  تقاط  ردقب  اتـشان  زور  رهب  دنزاس و  بح  هتفوک  هایـس  دـنق  يردـق  نزولا و  يواسم  ربص  اب 

تـسا هتـشون  تابرجم  زا  یمـساق  تارایتخا  بحاص  دوب  دیفم  تیاغب  کلذ  لاثما  سفنلا و  قیـض  هنهک و  هفرـس  رگج و  زرپس و  جنلوقب و 
تعیبط ات  دنـشاب  هدرکیم  لیطعت  زور  ود  زور  کی  زور  دنچ  دعب  دروخب  یپایپ  هک  دـناوتن  رگا  دروخب و  هام  کی  هکلب  زور  کی  تسب و 

نیاب نارگید  تسا و  دنه  ءامکح  صوصخم  ءاود  نیا  دنـشوکب و  زیهرپ  رد  دوش و  هدـنک  تلع  داینب  ات  دـیامن  عورـش  زاب  دـبای  تحارتسا 
یموجن تعاس  کی  هک  ماعط  زا  دعب  بش  تقو  نوچ  تسا  عفان  تیاغب  هدعم  مف  ینارگ  لقث و  تهج  بیکرت  نیمه  دـندربن و  یپ  بیکرت 

نون هیفخم و  ءاه  هحوتفم و  فاک  نون  دعب  مسا  نیرد  زین  دنروخن و  دوب  ترورض  ردقب  هک  بآ  زجب  زیچ  چیه  نآ  يالاب  دنروخب  درذگب 
ینعی دنیامنیم  هفاضا  هنکاس 

راهنهکنت

دنیوگ

هیلدنت

نکاس و ءاه  ددشم و  یناتحت  ءای  حتف  مال و  رسک  همومضم و  هلمهم  لاد  نون و  نوکس  یناقوف و  ءات  حتفب 

هکیلدنت

ءار رـسک  یناث و  یناقوف  ءات  حـتف  نون و  ءافخ  یناقوف و  ءات  حـتفب  تسا  یئالوچ  مسا  یناتحت  ءای  دـعب  حوتفم  فاک  هفاضا  يدـنه و  لادـب 
تشذگ یناقوف  ءات  لصف  رد  وا  تسا  کیرت  مسا  فاک  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و 

واولا لصف 

يربنوت

تسا هدمآ  زین  هلمهم  ءار  فذحب  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رـسک  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  ءافخ  واو و  نوکـس  یناقوف و  ءات  مضب 
يا

یبنوت

ینعی
77 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

شمخت هچنآ  تسا و  ءارفـص  مغلب و  داسف  عفاد  یهبم و  کبـس و  دنیوگ  تسا  نارگ  دشابن  خلت  شمخت  هک  تسوزا  یمـسق  خلت  يودـک 
بآ هب  هیقست  راب  کی  تسب و  هدیئاس  هدروآ  هام  رخآ  ره  رد  شمخت  ارفص و  هفرس و  رهز و  داسف  عفاد  لد و  يوقم  تسا و  درس  تسخلت 

دنیوگ ددرگ و  مکحم  دـنلام  ءاضعا  رب  زور  کی  تسب  رد  روکذـم  نغور  دـنرادهاگن  هشیـش  رد  دنـشک و  نغور  نآ  زا  دـهدب و  كردا 
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دوش كاسما  دشاب  رمک  رد  هک  ماد  ام  دناتسب و  فوسک  رد  دشاب  خلت  زین  شمخت  هک  خلت  يربنوت  خیب  ددرگ و  هتسب  نغور  نیرد  قبیز 

یئروت

خلت و تسا  روهشم  هلمهم  ءار  رسک  هزمه و  فذحب  یناتحت و  ءای  نوکس  هزمه و  رسک  هلمهم و  ءار  حتف  واو و  نوکـس  یناقوف و  ءات  مضب 
ارفص و مغلب و  داسف  ریساوب و  ماذج و  زرپس و  ضارما  ءاقستسا و  ندب و  يدرز  ءاضعا و  ساما  عفاد  ماخ و  هدام  هدنزپ  کبس و  کشخ و 

وزا رگید  یمسق 

هیهگ

یمسق مغلب و  داسف  درس و  پت  ثدحم  نکیل  درس  تسا و  برچ  رایـسب  ءاه  یناتحت و  ءای  حتف  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  فاک  رـسکب  دنیوگ 
ارفـص و داـسف  عـفاد  نیلم و  نآ  ءاـه و  نوکـس  هلمهم و  ءار  دـیدشت  هزمه و  حـتفب  دـنیوگ  هرا  ار  نآ  هک  تسا  نـالک  ود  ره  نـیزا  رگید 

گنر درز  امنشوخ  رایسب  نآ  لگ  دنراکب و  اهناخ  رد  ناتسودنه  مدرم  دنه و  دالب  رثکا  رد  دوجولا  ریثک  تسیدنه  هرت  رمث  يروت  هلمجلاب 
رایـسب بغز  نآ  تشپ  رب  روگنا و  گربب  هباشم  نآ  گرب  هریـش و  ورب  دـشاب  راوید  تخرد و  بیرق  رگا  دـندادیم و  رایـسب  هرایب  وا  هرت  و 
ینالک رد  مویس  مود و  مسق  نکیل  نآ  زا  هدایز  تشگنا و  رن  ردقب  وا  یهبرف  هرگ و  هس  هرگ و  ود  ردقب  دراد و  هرایخ  زبس و  شرمث  دوب و 

مقار دزن  شجازم  دوب و  مرن  کچوک و  دشاب و  هدمآرب  ون  هکنآ  صوصخ  تسا  ماسقا  نیرتفیطل  لوا  مسق  لوا و  مسق  زا  هدایز  یهبرف  و 
وزا موـمحم  يارب  زا  هروزم  ناتـسودنه  رد  بساـنم و  هسباـی  هجزماـب  هدـعم و  فعــضم  جازم و  ترارح  عـفاد  نـیلم و  تـسا و  رت  درس و 

لوا زا  مک  مویس  مسق  رد  هدایز و  تموسد  مود  مسق  رد  دنهدیم و 

يروت

واو ضوع  هدـمآ و  زین  یناتحت  ءای  نودـب  تشذـگ  رهرا  رد  روهـشم  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  واو و  حـتف  یناقوف و  ءات  مضب 
هدمآ مه  هزمه 

ینرپدوت

هدحوم ءاب  هلمهم و  لاد  حتف  واو و  نوکس  یناقوف و  ءات  مضب 
78 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا اکناهدنرت  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  هنکاس و  هلمهم  ءار  یسراف و 

ماکیوت

تسا بین  مسق  میم  فلا و  فاک و  یناتحت و  ءای  رسک  واو و  نوکس  یناقوف و  ءات  مضب 

پوت

تسا ینهکد  نابز  نیا  تسا و  روتس  نغور  مسا  یسراف  ءاب  واو و  نوکس  یناقوف و  ءات  مضب 

يردوت
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تسا توت  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  هلمهم و  لاد  حتف  واو و  نوکس  یناقوف و  ءات  مضب 

ندوت

تسا ورکماک  مسق  نون  نوکس  هلمهم و  لاد  حتف  واو و  نوکس  یناقوف و  ءات  مضب 

توت

لیام درگ و  شگرب  یکچوک و  ینـالک و  رد  طـسوتم  تسا  فراـعتم  ياـهتخرد  زا  یناـث  یناـقوف  ءاـت  واو و  نوکـس  یناـقوف و  ءاـت  مضب 
ردقب لوط  رد  وا  ماسقا  یلعا  زا  هنادیب  دوب و  دیفـس  هایـس و  نآ  زا  هدایز  مک و  هرگ و  مین  ردقب  وا  رمث  دراد و  كون  یکدنا  لیلق  ینالوطب 

زا يوق  لاعفا  عیمج  رد  هنادیب  رت و  مرگ و  مکش و  ضبق  عفار  نوخ و  دلوم  هاب و  هدرگ و  ندب و  يوقم  مضاه و  نیریش و  لوا  مسق  زا  عبر 
تسا موقرم  ناینانوی  بتک  رد  وا  لیصفت  دش و  هتشاگن  دوب  هدیدرگ  مقار  دزن  ققحتم  هچنآ  صاوخ  لوا و  مسق 

زوهلا ءاهلا  لصف 

رهت

هک دناهتـشون  موقز  هرهچ  رد  نکیل  دنیوگ  موقز  ار  دنهیـس  یـضعب  تسا و  موقز  تخرد  مسا  هلمهم  ءار  ءاه و  نوکـس  یناقوف و  ءات  مضب 
بیکارت یـضعب  رد  هاـب  توـق  ـالط  رد  تـسا و  حرفم  وا  ریــش  دـشابیمن و  رمث  ار  دنهیــس  رهت و  هـکنآ  لاـح  تـسا و  هـلیله  لـثم  وا  رمث 

موقرم هعفان  هلاجع  ضارمالا و  جالع  رد  لیـصفتب  دننکیم  لامعتـسا  هاب  تیوقت  يارب  دـنیامنیم و  رت  وا  ریـش  رد  ار  هچراپ  تسلمعتـسم و 
تسا

یناتحتلا ءایلا  لصف 

ودنیت

ینعی هدمآ  زین  فاک  هفاضاب  واو و  نوکس  هلمهم و  لاد  مض  نون و  ءافخ  لوهجم و  یناتحت  ءای  یناقوف و  ءات  رسکب 

كودنیت

عفاد لوا  مسق  دراد و  مک  كدـنا  هلمآ و  هب  هباـشم  وا  رمث  تسا و  نـالک  ياـهتخرد  زا  يدـنه  تسا  یتخرد  كودـنیت  هکنآ  مود  مسق  و 
کبس درـس و  شماخ  رمث  تسا و  ءارفـص  يرامیب  عفاد  دوشیم و  سونبآ  دنیوگ  دوش  هنهک  يو  تخرد  نوچ  داب و  داسف  روثب و  اهلمد و 

عفاد نارگ و  شاهدیسر  زیگناداب و  مکش و  ضباق  و 
79 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

لاهسا سباح  کبس و  درس و و  رایسب  نکیل  تسا  لوا  نوچ  عفانم  رد  نآ  مود  مسق  ویمرپ و  نوخ و  ءارفص و  داسف 

یتوجیت

مرگ و زیت و  خـلت و  مود  یناتحت  ءای  نوکـس  یناث و  یناقوف  ءات  رـسک  واو و  حـتف  میج و  مض  لوهجم و  یناتحت  ءاـی  یناـقوف و  ءاـت  رـسکب 
نهد يرامیب  هفرس و  سفن و  یگنت  مغلب و  داسف  عفاد  ماعط و  مضاه  یهشم و 
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رتیت

دنک مکش  ضبق  دزورفارب و  ندب  گنر  شتشوگ  هلمهم  ءار  نوکس  یناث و  یناقوف  ءات  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  لوا و  یناقوف  ءات  رـسکب 
دنیوگ جارد  یبرعب  تسا  هایس  زا  رتهب  دیفس  اقستسا و  هفرس و  سفن و  یگنت  عفان  هثالث و  طالخا  داسف  قفاوم  دیامن و  هدعم  تیوقت  و 

اودنیت

مدرم هلمجلاب  تسا و  رمن  يدـنه  مسا  هک  دناهتـشون  یـضعب  فلا  واو و  هلمهم و  لاد  حـتف  نون و  ءافخ  لوهجم و  ءای  یناقوف و  ءات  رـسکب 
هدمآ زین  فلا  فذحب  دوب و  کچوک  ریشب  تبسن  دنرامشیم  ریش  ماسقا  رد  ناتسودنه 

يرتیت

لاکشرب مسوم  رد  تسیروناج  یناث  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  یناث و  یناقوف  ءات  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسکب 
يریرح ذغاک  لثم  کیراب  وا  ياهرپ  دراد و  نیگنر  ياهشقن  تسا و  ناولالا  فلتخم  دسر  مهب  اهراذغرم  رد  صوصخ 

ررکلیت

دنت و زیت و  خلت و  هرجاگ  نغور  ینعی  یناث  هلمهم  ءار  نوکـس  هلمهم و  ءار  فاک و  حـتف  مال و  یناتحت و  ءای  نوکـس  یناقوف و  ءات  رـسکب 
هدعم شزوس  ثروم  هثالث و  طالخا  هدنیازف  هرصاب و  فعضم  نکیل  اضعا و  يوقم  داب و  داسف  عفاد  مرگ و 

نریت

هراسخر گنر  دـشخب و  تعفنم  ار  اهـشیر  دوب و  خـلت  درـس و  نون  نوکـس  هلمهم و  ءار  حـتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  یناـقوف و  ءاـت  رـسکب 
دزورفارب

لبجیت

تسیدنه ءاود  مال  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتف  میج و  یناتحت و  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسکب 

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  باب 

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  لصف 

يرهیتت

یسراف رد  یناث  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  ءاه و  یناتحت و  ءای  نوکس  یناث و  يدنه  یناقوف  ءات  رسک  يدنه و  یناقوف  ءات  حتفب 
تسا زیگناداب  شتشوگ  دنیوگ  وطیط 

یناتحتلا ءایلا  لصف 

وسیت

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


وسیت

دش روکذم  سالپ  رد  سالپ و  لگ  واو  نوکس  هلمهم و  نیس  مض  لوهجم و  یناتحت  ءای  يدنه و  یناقوف  ءات  رسکب 

یتنیت

ءات حتفب 
80 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا لیرک  هویم  مسا  یناث  یناتحت  ءای  نوکس  یناث و  يدنه  یناقوف  ءات  رسک  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکس  يدنه و  یناقوف 

میجلا باب 

فلالا لصف 

نماج

هرگ و هس  ردـقب  ینـالوط  شگرب  تسیدـنه  ياـهتخرد  راـبک  زا  وا  تخرد  دـنیوگ  زین  وبماـج  نوـن  نوکـس  میم و  مض  فـلا و  میجب و 
ییایرد دوب  مسق  هس  ریدتسم و  لیطتـسم و  شرمث  ددرگ و  کیراب  دسر  اهتناب  نوچ  ضیرع و  طسو  رخآ و  رد  هرگ و  مین  ردقب  شـضرع 

همه تسا  یئایرد  نماج  مسا  يدان  نماج و  يارب  روهشم  دنیوگ و  ارتپ  رتهچ  وا  ارتپراچ  ار  شنالک  دوب  مسق  ود  یغاب  یئارحص  یغاب و  و 
شزوس عفاد  مضه و  رید  نیریـش و  نالک  نماج  نکیل  روثب  لیمامد و  نوخ و  ارفـص و  مغلب و  داسف  عفاد  مکـش و  ضباق  کشخ و  نماـج 

درادن هتسخ  هک  ام  راید  رد  تسا  نماج  زا  یمسق  ازفا و  ینم  يوقم و  ار  یئارحص  نماج  دناهتشون و  مرگ  یـضعب  ار  نماج  یئار  ءاضعا و 
نوراهب هام  رد  لاکشرب  مسوم  رد  هکنآ  نماج و  یئار  نآ  زا  دعب  تسا و  ماشا  نیرتهب  مقار  دزن  نآ  دنیوگ و  هنادیب  ار  نآ  ذیذل و  رایسب  و 

وا بروآدیب  مسق  صوصخ  لد  هدعم و  يوقم  کشخ و  درـس و  مقار  دزن  شجازم  تسا و  ماسقا  نیرتدب  دنیوگ و  هیدهب  ار  نآ  دسر  مهب 
ینارگ لقث و  ثعاب  دوش  هدروخ  هدایز  نماـج  نوچ  هداـیز و  نماـجب  تبـسن  لد  هدـعم و  تیوقت  تذـل و  رد  دوشیم  هدرک  لامعتـسا  زین 
ثعاب دـننابنجب  یفرظ  نایم  رد  هدیـشاپ  يروهال  کمن  يردـق  ورب  نوچ  دوب  هرجنحب  رـضم  یتخمز  یـشرت و  ببـسب  تسا و  ضباق  ددرگ 

ددرگیم وا  حالصا 

یتاج

تسا یلیبنچ  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  فلا و  میجب و 

يرتپياج

لوا یناتحت  ءای  ضوع  یناث و  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رـسک  یناقوف و  ءات  نوکـس  یـسراف و  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  فلا و  میجب و 
ینعی هدمآ  زین  ترکسنس  نابز  رد  یناقوف  ءات 

يرتپتاج

تسا هسابسب  مسا  رهز  مغلب و  داسف  عفاد  مکش و  مرک  لتاق  کبس و  مرگ و 

لهپياج
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لهپياج

ینعی دناهدرک  هفاضا  زین  یناقوف  ءات  فلا  دعب  مال و  نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  رسک  میجب و 

لهپیتاج

تسا اوبزوج  مسا  یسراف  میجب  و 
81 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

هفرص همانل و  توق  نالطب  عفاد  مکش و  مرک  لتاق  یق و  عنام  مغلب و  داسف  عفاد  ولگ و  یفصم  لد و  يوقم  ماعط و  یهشم  کبس و  مرگ و 

لاج

تسا یهام  زا  یمسق  یسراف  میجب  دنیوگ و  راولیپ  نکاس  مال  فلا و  هحوتفم و  میجب 

یئاج

ادیپ نهد  رد  ترارح  زا  هک  اهناد  دشاب  درس  خلت و  تسا  وبشوخ  لگ  نآ  یناتحت و  ءای  نوکس  هزمه و  رسک  فلا و  نوکس  میج و  حتفب 
دیامن عفد  هشیر  اهمخز و  هرصاب و  ياهتلع  دیامن و  رود  دوش 

توهگاج

ارفص و مغلب و  داب و  دوب  روش  كدنا  نیریش و  تسا  كاس  یناقوف  ءات  واو و  نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  فاک  مض  فلا و  میج و  حتفب 
دنک كاپ  ار  هماش  دشخب و  نهدب  هزم  دزاس و  فرطرب  ضبق  دیامن و  عفد  ار  ریساوب  پت و 

کبماج

تسا ولرا  مسا  فاک  نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  میم و  نوکس  فلا و  میج و  حتفب 

يریگناج

فلا و فذحب  ریگنج  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  یناتحت و  ءای  نوکـس  یـسراف و  فاک  رـسک  نون و  ءافخ  فلا و  میج و  حتفب 
دزیگنارب و هخلت  دـیابرب و  ار  داـب  فک و  هبلغ  یگنـسرگ و  شتآ  هدـنیازفا  دـنک و  ادـیپ  ماـعط  وزرآ  کبـس و  مرگ و  تسا  هدـمآ  زین  ءاـی 

دوب شرت  دراد و  زاب  راستیا  تمحز 

یناقوفلا ءاتلا  لصف 

یسناماتج

درس و خلت و  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  نیـس  رـسک  نون و  ءافخ  یناث و  فلا  میم و  حتف  فلا و  نوکـس  یناقوف و  ءات  حتف  میج و  رـسکب 
دیامن عفد  رهز  قلح و  ضارما  هتخیمآ و  نوخ  اب  ءارفص  مغلب و  ندب و  رونم 

هلمهملا ءارلا  لصف 
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ینشانرج

عفد ینعی  تسا  يولگ  مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  نون و  رـسک  همجعم و  نیـش  فلا و  نوکـس  نون و  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  میج و  مضب 
هدننک عفد  ینعمب  ینشان  ترارح و  یضعب  رج  هک  اریز  پت  هدننک 

هلمهملا نیسلا  لصف 

تسج

نارگ و درـس و  مضه  ماگنه  کبـس و  مرگ و  دنت و  دـنیوگ  ایتوت  يور  یـسراف  نابزب  هک  یناقوف  ءات  هلمهم و  نیـس  نوکـس  میج و  حـتفب 
یناک داسجا  هدنزادگ 

یسرافلا فاکلا  لصف 

ونگج

رد لاکشرب  مسوم  رد  دنیوگ و  بحابح  یبرعب  تسا  غارچبـش  کمرک  مسا  واو  نوکـس  نون و  مض  یـسراف و  فاک  نوکـس  میج و  مضب 
دشخردیم کیرات  ياهبش 

ماللا لصف 

اکلپیپ لج 

حتفب
82 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

فلا فاک و  مال و  نوکس  یناث و  یسراف  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  ءاب  رسک  مال و  نوکس  میج و 

لپیپ لج 

داسف عفاد  مسج و  يوقم  یهبم و  لد و  يوقم  ضباق و  کبـس و  تسا و  کشخ  درـس و  یبآ  لفلف  ینعی  فلا  فاک و  فذحب  دنیوگ  زین 
شرمث مکش و  ضباق  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  کشخ و  تسا و  خرس  وزا  رگید  مسق  درب و  دوز  هک  روثب  لیمامد و  هنیس و  شزوس  نوخ و 

تسا دوجولا  ریثک  لگ  خرس  تپ و  تکر  عفاد 

تنیب لج 

تسا تنیب  یمسق  یناقوف  ءات  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  هدحوم و  ءاب  رسک  مال و  نوکس  میج و  حتفب 

سیتب لج 

زیگناداب مکش و  ضباق  درس و  هلمهم  نیس  نوکـس  یناتحت و  ءای  نوکـس  یناقوف و  ءات  رـسک  هدحوم و  ءاب  حتف  مال و  نوکـس  میج و  مضب 
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تسا

بین لج 

لثم کچوک  گرب  دراد و  کیراب  ئاهخاش  تسا  یگدیئور  مسا  هدحوم  ءاب  یناتحت و  ءای  نوکس  نون و  رسک  مال و  نوکس  میج و  حتفب 
لج هب  یمسم  تهج  نیزا  تسا  رایسب  مه  خلت  تسا و  بآ  مسا  يدنه  نابزب  لج  ایرد و  کیدزن  دشابیم و  هداتفا  نیمز  رب  ایبول و  گاس 

ار کشتآ  شراخ و  برج و  درآیم  رایسب  لاهسا  دنروخیم  هلوت  کی  هشام و  شش  ردقب  هدیئاس  بآ  رد  ار  وا  تسا و  لهسم  هدش  بین 
داد دیابن  ار  افعض  داد و  دیاب  ار  ایوقا  دیامنیم  عفد 

میملا لصف 

هتوگلامج

تسا نوتاد  مسا  ءاه  يدنه و  یناقوف  ءات  حتف  لوهجم و  واو  یسراف و  فاک  مض  مال و  فلا و  میم و  میج و  حتفب 

نونلا لصف 

يریهبنج

تـسیدنه تخرد  شرت  رمث  یناث  یناتحت  ءای  هلمهم و  ءار  رـسک  یناتحت و  ءای  نوکـس  ءاه و  هدحوم و  ءاب  رـسک  نون و  ءافخ  میج و  حتفب 
هکنآ تسا و  جازم ...  دـناشنب و  رامخ  وا  شرت  مکـش و  مرک  اهتـشا و  یمک  هنیـس و  درد  نهد و  یگزمیب  داـب و  مغلب و  داـسف  هبلغ و  عفاد 

یمرگب تسلیام  و  دراد ...  یخلت  یکدنا  دوب  نیریش 

هکب تنج 

تسا رتهب  زا ......  نکیل  یهتاسب  يواسم  تیصاخب  نیریش و  معطب  يدنه  ءاه  فاک و  نوکس  میم و  مض  یناقوف و  ءات  نون و  میج و  حتفب 
تسا کبس  دیورب  هتخوس  هدز و  شتآ  نیمز  رد  هک  یلاهن  و 

83 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
ردم تسا و  کبس  دننک  لاهن  هدیشک  یئاج  زا  هچنآ  ءارفص و  داب و  داسف  عفاد  تسنارگ و  دیوریم  اهرازتشک  رد  هچنآ  مغلب و  داسف  عفاد 

رتدنمدوس لوب و 

اهوچ یلگنج 

دقنق یسرافب  فلا  ءاه و  واو و  نوکس  یسراف و  میج  مض  یناتحت و  ءای  نوکس  مال و  رسک  یـسراف و  فاک  حتف  نون و  ءافخ  میج و  حتفب 
تسوا رن  زا  هدام ....  تشوگ  هثالث و  طالخا  داسف  عفاد  تسا و  یکشخ  نوخ و  داسف  سفن و  یگنت  هفرس و  عفاد  شتشوگ  دنیوگ 

تنج

دیفس نآ  تسوپ  دراد  راخ  یلمآ و  گربب  هباشم  شگرب  تسا ....  ینالک  تخرد  مسا  یناقوف  ءات  نوکس  نون و  ءافخ  میج و  حتفب 
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وبنج

تشذگ فلا  لصف  رد  تسا و  نماج  مسا  واو  نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  نون و  نوکس  میج و  حتفب 

واولا لصف 

اساوج

داسف عفاد  لهـسم و  کبـس و  درـس و  تسا  خلت  نیریـش و  دـنیوگ  رتشراخ  یـسرافب  میود  فلا  هلمهم و  نیـس  فلا و  واو و  میج و  حـتفب 
رس نارود  نوخ و  ءارفص و 

یهوج

لگ هکنآ  یکی  تسا  مسق  هس  هک  هدروآ  يرتنهد  رد  تسا و  درز  وزا  یمـسق  یناتحت  ءای  نوکـس  ءاه و  رـسک  واو و  نوکـس  میج و  مضب 
زا یعون  دناهتـشون  یـضعب  وبشوخ و  تسا  کچوک  تسیدـنه  لگ  مان  یهایـسب  لیام  لگ  مویـس  دراد  درز  لگ  هکنآ  میود  دراد  دـیفس 

بحاـص هچناـنچ  رگید  لـگ  مسا  یهوـج  تسا و  رگید  لـگ  مسا  یهاـج  زین  یهوـج و  ياـجب  هفـالخلا  راد  رد  روهـشم  تسا و  نیمـسای 
داب و هدنیازف  مشچ و  درد  رـس و  درد  عفاد  درـس و  هلمجلاب  دوشیم و  روکذم  رتشیب  هتـشون و  هدـحیلع  ود  ره  صاوخ  یمـساق  تارایتخا 

دناهتشون مغلب 

راوج

مقار رد ....  ارفص و  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  زیگناداب و  درس و  نیریش و  معطب  دنیوگ  هرذ  یبرعب  هلمهم  ءار  فلا و  واو و  حتف  میج و  مضب 
دنیوگ یکم  ار  نآ  هک  تسوا  مود  مسق  مکح  نینچمه  مکش و  درد  ثعاب  دوش  هدروخ  هدایز  نوچ  هاب و  يوقم  مضهلا و  ءیطب 

ناهدوج

تسا ناهد  ردهچ  مسا  نون  فلا و  ءاه و  ءافخ  لاد و  حتف  واو و  نوکس  میج و  حتفب 

کنوج

تسا يدنه  مسا ....  زین  تسا و  ولز  مسا  فاک  نوکس  نون و  ءافخ  لوهجم و  واو  میج و  مضب 
84 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

یمرگ كازوس و  يارب  عفان  نارگ  درس و  نیریش و  دشابیم  هزیوآ  کنوج  لثم  هرگ  مین  ردقب  اهیلهپ  دروخ و  گرب  نآ و  زا  هدایز  مک و 
رب دوشیم و  رثـکا  لاگـشرب  مسوم  رد  دـننکیم و  يزاـب  نآ  هب  نـالافطا  دراد و  تیباـعل  وا  گرب  لمعتـسم  ءارفـص  فک و  داـب و  عفاد  و 

دیوریم رایسب  اهبارخ  رد  نیمز و  رب  اهراوید و 

وکاوج

لح اهجنرب  هکنآ  ات  دنزپب  هدرک  لخاد  بآ  زا  وا  ربارب  شـش  رد  ار  جنرب  هاگره  ینعی  واو  نوکـس  فاک و  مض  فلا و  واو و  میج و  حـتفب 
گنس گیر و  زا  هناثم  هدننک  فاص  پت و  یگنشت و  عفاد  مکش و  ضباق  عبطب  دنزیمایب  مه  اب  دوش 
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راهوج

تشذگ نیاوجا  رد  وا  صاوخ  ینامرک  نیاوجا  هب  روهشم  تسا  نیاوجا  زا  یمسق  هلمهم  ءار  فلا و  ءاه و  واو و  نوکس  میج و  مضب 

راهکاوج

مغلب و داـب و  عفاد  لهـسم و  مرگ و  زیت و  دناهتـشون  نورطن  مسا  هلمهم  ءار  فلا و  ءاـه و  ءاـفخ  فاـک و  حـتف  فـلا و  واو و  میج و  حـتفب 
لوبلا ریطقت  هناثم و  گنس  مکش و  درد  اقستسا و 

اکهتوج

تسا یهوج  مسا  فلا  فاک و  حتف  ءاه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  نوکس  واو و  نوکس  میج و  مضب 

زوهلا ءاهلا  لصف 

رتپ لوهج 

کبس و درس و  تسا  ریش  زا  یمسق  هلمهم  ءار  نوکس  ددشم و  یناقوف  ءات  یـسراف و  ءاب  حتف  مال و  لوهجم و  واو  ءاه و  ءافخ  میج و  مضب 
نوخ للقم  ارفص و  مغلب و  داسف  عفاد  لد و  يوقم 

ورهجوهج

تسا اکوهپرس  مسا  واو  نوکس  مومضم و  هلمهم  ءار  میج و  حتف  واو و  نوکس  اه و  ءافخ  میج و  مضب 

اگنیهج

یهبم و تسا  هزات  وا  نیرتهب  تسا و  کشخ  مرگ و  فلا  یـسراف و  فاک  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءاـی  نوکـس  ءاـه و  ءاـفخ  میج و  رـسکب 
خلم یـسرافب  ماداب  نغور  نآ  حلـصم  ادوس و  دلوم  شدوس  کمن  هلمهم و  دلوت  راب و  طلخ  هکنآ  حصا  تسا و  حلاص  ياذغ  عبط و  نیلم 

تسا نیمه  نایبور ....  هکنآ  داقتعا  ار  یضعب  رحبلا و  دارج  یبرعب  ییایرد و 

راکنهج

تسا هلمهم ...  ءار  فلا و  فاک و  نون و  ءاه و  ءافخ  میج و  حتفب 

رگنیهج

دنیوگ رصرص  یبرعب  هلمهم  ءار  نوکس  یسراف و  فاک  حتف  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکس  ءاه و  ءافخ  میج و  رسکب 

ؤاهج

مسا واو  نوکس  هزمه و  مض  فلا و  ءاه و  ءافخ  میج و  حتفب 
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تسا افرط 

هدم یتهج 

تسا همشچ  مسا  ءاه  هلمهم  لاد  میم و  حتف  یناتحت و  ءای  يدنه و  یناقوف  ءات  رسک  ءاه و  ءافخ  میج و  رسکب 

يریبرهج

مـسا میود  یناتحت  ءاب  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  یناتحت و  ءای  نوکـس  هدحوم و  ءاب  رـسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  ءاه و  ءافخ  میج و  حتفب 
هتخاس کشخ  ار  وا  نوچ  ضباق و  هدـعم و  يوقم  ءارفـص و  عفاد  درـس و  شرت و  دـننکیم  قالطا  رانک  رب  مه  تسیئارحـص و  رانک  لاـهن 
لوالا روتـسدب  دئاوف  رگید  رد  نون  نوکـس  یـسراف و  میج  هلمهم و  ءار  نوکـس  هدحوم و  ءاب  رـسکب  دنیوگ  نچرب  دنزاس  فوفـس  هتفوک 

دوزفا ضبق 

یناتحتلا ءایلا  لصف 

پهپایج

وا مخت  زا  هک  تسیلگ  مان  ینربایه  دنسرت  رگید  مسق  یناث و  یسراف  ءاب  ءاه و  نوکس  یـسراف و  ءاب  مض  فلا و  یناتحت و  ءای  میج و  حتفب 
نآ هدنیامن  تابنا  هدننکهایس و  رس و  يوم و  يوقم  مکش و  ضباق  دنیوگ  زین  ایج  پرس  دنزاس و  حیبست 

كویج

شزوس داب و  ارفص و  داسف  عفاد  مغلب و  ینم و  هدنیازف  یهبم و  تسا و  درس  فاک  نوکـس  واو و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  میج و  رـسکب 
قد ندب و  يرغال  هدعم و 

یتنویج

یناتحت و ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  نون و  ءافخ  واو و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  میج و  رسکب 

یتویج

ءات فذحب 

اویج

مکش ضباق  هرصاب و  هدنیازف  ءاضعا و  يوقم  کبس و  رت و  دوب و  درـس  نیریـش و  هدمآ  زین  رخآ  فورح  فذح  واو و  زا  دعب  فلا  هفاضاب 
زیزع دیآیم  ناتـسمز  لوا  هک  وا  گاس  دنه  لها  دـنادرگ و  لئاز  پت  ترارح  تسا و  نیاسر  هلمج  زا  ارفـص و  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  و 

ود دنرایـسب و  یتنویج  هرایب  گرزب و  دروخ  رابب  تبـسن  گرزب  راب  دراد  هاشداپ  مکح  دروخ  یتنویج  اـهیراکرت  رد  دـنروخیم و  هتـسناد 
دنادرگ و وکین  دنک و  فاص  ولگ  زاوآ  هک  هدروآ  يرتنهد  رد  تسا و  يولگ  مسا  یتنویج  زین  دوب و  سکعب  کچوک  دشاب و  هتوب  قیرطب 

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هاب  يوقم 

کتنویج

دشاب هتشاد  خرس  قاس  هک  دشاب  اوهت  مسا  دنرایب  روکذم  مسا  رد  هاگره  فاک  یناتحت  ءای  ضوعب 

نک یتنویج 

كریهک لوکاک و  رتهج  لوکاک  ینرب و  كام  یتنویج و  بیکرت  زا  ترابع  لوا  مسا  رب  نکاس  نون  مومضم و  فاک  هفاضاب 
86 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

نانز و محر  رد  هفطن  هدـنرورپ  ناـنز و  ریـش  ینم و  دـلوم  ازفا و  مغلب  یهبم و  نارگ و  درـس و  تسا  كویج  یترهبت و  هدـماهم و  هدـبم و 
ینکشاضعا شزوس  تپ و  تکر  يرغال و  تاهد و  تفه  یکشخ  عفاد  طقس و  هبرض و  عفان  لوب و  سباح 

لاپیج

تسا هتوگلامج  مسا  مال  فلا و  نوکس  یسراف و  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  میج و  رسکب 

ایج

اهمخز رب  هدنیآ  بلاغ  ینعی  تسا  هلیله  مسا  فلا  یناتحت و  ءای  میج و  حتفب 

ینهدرب ویج 

ءای نوکـس  نون و  رـسک  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  حـتف  واو و  یناتحت و  ءای  نوکـس  میج و  رـسکب 
ناج هدنیازفا  ینعی  یتنویج  مسا  یناتحت 

یسرافلا میجلا  باب 

فلالا لصف 

تاجرتراچ

دروخ و یچیالا  بیکرت  زا  ترابع  یناقوف  ءات  نوکـس  فلا و  میج و  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  یناقوف و  ءاـت  مض  فلا و  یـسراف و  میجب 
دشاب روکذم  هک  هدنکسرت  لثم  صاوخ  رد  ریسکات و  جت و  جرتپ و 

باچ

تسا پچ  هدحوم  ءاب  فلا و  یسراف و  میج  حتفب 

ارتپراچ
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باب رد  هک  تسا  نماج  مسا  فلا  هلمهم و  ءار  حتف  ددشم و  یناقوف  ءات  یسراف و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  فلا و  نوکس  یـسراف و  میج  حتفب 
تشذگ میج 

رداگماچ

ندیلام تسا  روهشم  فلا  ود  ره  فذحب  هلمهم و  ءار  نوکس  هلمهم و  لاد  حتف  فلا و  یسراف و  فاک  میم و  حتف  فلا و  یـسراف و  میجب 
دنیوگ شافخ  یبرعب  تسا  موقرم  لیصفتب  ینانوی  بتک  رد  صاوخ  رگید  تسا و  هاب  تیوقت  ثعاب  اپ  فک  رب  وا  نوخ 

وسکاچ

هتفوک ار  وا  ددع  کی  تسیب و  نوچ  دنیوگ و  جزیمشح  یسرافب  واو  هلمهم و  نیـس  مض  فاک و  نوکـس  فلا و  هحوتفم و  یـسراف  میجب 
تسا مقار  تابرجم  زا  يولک  مدلا  لوب  يارب  دنشونب  دنشاب  هدرک  رت  هدیدان  بآ  یلگ  فرظ  رد  بش  هک  لدنص  هدارب  بآ  هب 

نراچ

نیهپا زا  تسا  یمسق  نون  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  یسراف و  میج  حتفب 

ياراچ

تسا یجنورچ  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  فلا و  هلمهم و  ءار  فلا و  یسراف و  میج  حتفب 

یلوراچ

رسک واو و  هلمهم و  ءار  مضب  فلا و  یسراف و  میج  حتفب 
87 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا یجنورچ  مسا  یناتحت  ءای  مال و 

توکاچ

تسا کلام  مسا  یناقوف  ءات  واو  نوکس و  یسراف و  میج  حتفب 

يرگلاچ

تسا هوف  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  فاک و  حتف  مال و  نوکس  فلا و  یسراف و  میج  حتفب 

هدحوملا ءایلا  لصف 

یلکبچ

تسا یلکبس  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هروسکم و  مال  فاک و  حتف  هنکاس و  هدحوم  ءاب  هحوتفم و  یسراف  میجب 
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بچ

قفاوم وا  عفانم  ریـساوب و  عفاد  تسوا  رمث  لپیپ  جـک  میج و  دـعب  فلا  هفاضاب  باـچ  روهـشم  هدـحوم و  ءاـب  نوکـس  یـسراف و  میج  حـتفب 
تسا لومالپیپ 

کبچ

تسا ینرهک  زا  یمسق  فاک  نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  یسراف و  میج  رسکب 

یناقوفلا ءاتلا  لصف 

کتاچرتچ

رتاچ مسا  فاک  نوکـس  میود و  یناقوف  ءات  حتف  فلا و  یناث و  یـسراف  میج  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  یناقوف و  ءات  یـسراف و  میج  حـتفب 
کتاچ رتاچ  ینعی  تسا  هدمآ  زین  میج  دعب  فلا  هفاضاب  تسا و  تاچ 

لمارتچ

ۀیک یلما و  شرت و  رانا  کیرتن و  بیکرت  زا  تسترابع  مال  نوکس  میم و  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  ددشم و  یناقوف  ءات  یسراف و  میج  حتفب 

نهگ ورتچ 

اتکرت رب  هاگره  نون  نوکـس  ءاه و  یـسراف و  فاک  حـتف  واو و  نوکـس  همومـضم و  هلمهم  ءار  ددـشم و  یناقوف  ءاـت  یـسراف و  میج  حـتفب 
دش روکذم  هک  تسا  اتکرت  قفاوم  صاوخ  رد  دنناوخیم و  مسا  نیاب  دنیامن  هفاضا  لومالپیپ 

هرتچ

درد دنک و  عفن  ار  شراخ  ددرگ و  شتآ  لثم  مرگ  مضه  تلاح  رد  ءاه  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  یناقوف و  ءات  نوکس  یسراف و  میج  حتفب 
دنک رد  مکش  خفن  و 

لهپ رتچ 

هزوپرخ زا  یعون  هک  تسا  هدنیـس  مسا  مال  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  یناقوف و  ءات  یـسراف و  میج  حتفب 
دنسیونیم

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  لصف 

کتچ

تسه ایرچ  مسا  فاک  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  یسراف و  میج  حتفب 

ارچتچ
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میود و میج  دیدشت  ءات و  فذحب  هرچچ  فلا و  هلمهم و  ءار  یناث و  یـسراف  میج  حتف  يدنه و  یناقوف  ءات  نوکـس  یـسراف و  میج  رـسکب 
زین میج  ود  ره  نایم  رد  هلمهم  ءار  هفاضاب  هرچرچ  فلا و  ضوع  ءاه 

88 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
هکح و برج و  ریساوب و  قهب و  ابوق و  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  ماعط و  یهشم  لهسم و  تسا و  رت  دنیوگ  هنوگژاو  راخ  یـسرافب  هک  هدمآ 

لگ خرـس  تپ  تکر  عفار  شرمث  مکـش و  ضباق  کشخ و  ود  ره  تسا و  خرـس  وزا  مود  مسق  روثب و  لیمامد و  ءاقـستسا و  مکـش و  هلخ 
بآ هب  شخیب  دـساف  نوخ  يارب  دـنکن  راک  ورب  هبرـض  ریت و  مخز  دراد  دوخ  اب  لگ  دیفـس  خـیب  هکره  بایمک  لـگ  دیفـس  تسا و  رایـسب 

دیازفا هاج  دزاس  كاوسم  ارچتچ  بوچ  زا  زور  ره  دوش  دنب  ضیح  نوخ  دروخب  يرترکش  تارغج و  اب  نز  رگا  دنک و  عفن  دروخب  هدیئاس 
ریـش ریـس  کی  اب  هتفوک  شمخت  گرب  دربب و  مشچ  یکیرات  دنناکچ  مشچ  رد  شگرب  بآ  دنک و  شوخ  نهد  يوب  دربب و  نادـند  درد  و 
خیب زین  دوب و  عفان  ینوخ  ریساوب  دنروخب  زور  کی  تسب و  ات  هلوت  راهچ  زور  ره  یجناک  اب  گرب  خیب و  مخت و  درآ و  رایسب  یق  دروخب و 

ددنبب نوخ  دهن  ینوخ  ریساوب  رب  هدرک  مرگ  هتفوک  نآ  گرب  و 

یسرافلا میجلا  لصف 

هرچچ

تسا هرچتچ  مسا  ءاه  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  میود و  یسراف  میج  دیدشت  یسراف و  میج  رسکب 

ادنیچچ

فلا هلمهم و  لاد  نون و  ءافخ  لوهجم و  یناتحت  ءای  یناث و  یسراف  میج  رسک  یسراف و  میج  حتفب 

دنالچنچ

ینالوط تسیدنه  هرت  رمث  يدنه  لاد  نون و  نوکس  فلا و  مال  هحوتفم و  یناث  یسراف  میج  نون و  نوکس  یسراف و  میج  حتفب  دنیوگ  زین 
عفان ار  جازم  يوارفص  دوب و  کبـس  مضاه و  نیریـش و  ندب و  يرغال  تسوبی و  عفر  ۀهج  تسا  برجم  دنزاسیم و  شروخ  نان  نآ  زا  و 

ارفص و لهسم  رت و  مرگ و  دوب  خلت  وا  رگید  مسق  تسا و  لهسم  وا  خیب  دیامن و  عفد  ارفص  جزل و  مغلب  وا  گرب  دنک و  هدایز  اهتشا  دیآ و 
 ... دساف نوخ  ترارح و  مغلب و 

دنک رود 

ردنوهچچ

دنمان شومروک  هک  تسا  یناویح  هلمهم  ءار  نوکـس  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  واو و  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یناث و  یـسراف  میج  حـتفب 
دوب دیفم  دنلامب  قوهبم  صوربم و  رب  هتخادگ  نغورب  شغامد  دیآ و  عفان  دندنب  ریزانخ  رب  نآ  تشوگ  نوچ 

هلمهملا ءارلا  لصف 

هرچرچ
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یسراف میج  رسکب 
89 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا رچتچ  مسا  ءاه  نوکس  یناث و  هلمهم  ءار  حتف  میود و  یسراف  میج  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  و 

اتوپرچ

کشخ و درـس و و  تسیدنه  ءاود  فلا  يدـنه و  یناقوف  ءات  لوهجم و  واو  یـسراف و  ءاب  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  یـسراف و  میج  حـتفب 
هفرس سفن و  یگنت  عفاد  نیلم و 

یجنورچ

هدمآ مه  يوراج  دنیوگ و  زین  یئاراچ  یناتحت و  ءای  نوکس  میج و  رسک  نون و  ءافخ  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  یسراف و  میج  رسکب 
بح یبرعب  دنشک  نغور  وا  هتـسخ  زغم  زا  وزا و  ربغا  دیفـس و  شگرب  دراد  ریـش  یعرد و  ردقب  وا  تابن  یلفلف و  ردقب  ریدتـسم  تسیاهناد 

هبرـض و اضعا و  شزوس  نوخ و  مغلب و  ءارفـص و  داـسف  عفاد  نیلم و  نارگ و  برچ و  نیریـش و  دـنیوگ  هجاوخ  لـقن  یـسرافب  هنمـسلا و 
یهبم هطقس و 

اتیارچ

کشخ درس و  خلت و  ود  ره  تسا  لاپین  رگید  مسق  فلا و  یناقوف و  ءات  حتف  یناتحت و  ءای  رسک  فلا و  هلمهم و  ءار  یسراف و  میج  رـسکب 
تسا هریرزلا  بصق  مسا  پت  اضعا و  شزوس  ءارفص و  داسف  هفرس و  عفاد  زیگناداب و  کبس و  و 

لهرچ

تسا دنبسا  مسا  مال  نوکس  ءاه و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  یسراف و  میج  حتفب 

یتهرچ

ههک روگ  فرع  رد  تسا  گرزب  رایخ  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  رـسک  ءاه و  نوکـس  هلمهم و  ءار  یـسراف و  میج  حتفب 
دنیوگ يرلگ 

هلمهملا ءارلا  لصف 

ایرچ يدنه 

تسیئارحص یگناخ و  کشجنگ  لماش  کنچ  ترکسنس  نابز  رد  فلا و  یناتحت و  ءای  يدنه و  هلمهم  ءار  نوکس  یـسراف و  میج  رـسکب 
تسا یهبم  هصوصخب  یگناخ  نکیل  ازفا  مغلب  تاپنس و  عفاد  تسا و  یهبم  رت و  درس و  نیریش و  معطب  شتشوگ 

فاکلا لصف 

هراکچ
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نیریـش و معطب  نآ  تشوگ  دشاب  هایـس  شمد  هک  تسا  وهآ  زا  یمـسق  هیفقو  ءاه  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  فاک و  یـسراف و  میج  رـسکب 
مغلب ارفص و  داب و  داسف  عفاد  لد و  يوقم  ماعط و  یهشم  مکش و  ضباق  کبس و  درس و 

روکچ

دنیوگ کبک  یسرافب  تسا  داب  داسف  عفاد  رت  مرگ و  شتشوگ  هلمهم  ءار  واو و  نوکس  فاک و  مض  یسراف و  میج  حتفب 

اوکچ

شتشوگ فلا  واو و  فاک و  نوکس  یسراف و  میج  حتفب 
90 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

كواکچ و باخرـس و  یـسرافب  نوخ  ءارفـص و  داب و  داسف  عفاد  زارب و  لوب و  سباح  اـضعا و  يوقم  نارگ و  رت و  درـس  نیریـش و  معطب 
یناتحت ءای  هب  فلا  لیدبت  هب  دنیوگ  يوکچ  يدنهب  ار  وا  هدام  هرف و  یبرعب  دنیوگ و  کلور 

ردنکچ

تسا قلس  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  نوکس  فاک و  حتف  یسراف و  میج  مضب 

اکرکچ

يدـنه رد  هک  تسا  کیدـلا  نیع  زا  دیفـس  مسق  فـلا  یناـث و  فاـک  هـلمهم و  ءار  نوکـس  ددـشم و  فاـک  رـسک  یـسراف و  مـیج  حـتفب 
تسا خرس  لثم  صاوخ  رد  دنیوگ  یچگنوهگ 

كرکچ

ءای روسکم و  مال  فلا و  مال  مومضم و  فاک  فاک  ضوعب  یناث و  فاک  نوکس  هلمهم و  ءار  نوکـس  فاک و  رـسک  یـسراف و  میج  حتفب 
تسا یهتلک  مسا  هدمآ  زین  یلالکرکچ  ینعی  نکاس  یناتحت 

دنوکچ

تسا راونپ  مسا  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  هنکاس و  لوهجم  واو  فاک و  مض  یسراف و  میج  حتفب 

جورکچ

تسا روکچ  فرع  رد  میج  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  فاک و  دیدشت  یسراف و  میج  حتفب 

هرتوکچ

هتهک تخرد  هباشم  وا  تخرد  تسیدنه  هویم  ءاه  نوکـس  هلمهم و  ءار  یناقوف و  ءات  حتف  واو و  نوکـس  فاک و  مض  یـسراف و  میج  حتفب 
رب نوچ  دیورب و  هتهک  گرب  لثم  نالک  گرب  خاش  رب  كدنا  هلصافب  دش  مامت  وا  نوچ  دروخ  رایسب  کچوک  گرب  لوا  دوب  گرب  ره  رد 
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زوبرت ردـقب  زبس و  تخمیک  لـثم  دراد و  دروخ  هناد  شتـسوپ  رودـم و  زبس  هویم  دوش  ادـیپ  هرتوکچ  دـنهد  هرتوکچ  دـنویپ  هتهک  تخرد 
تذل ات  دروخ  ناوتیم  هدیئاس  دـنق  کمن و  هارمه  خـلت  شرت و  نیریـش و  کیراب  هریز  هریز  اهـشاق  نایم  رد  خرـس  وا  زغم  نورد  دروخ و 

هدماین مقار  رظنب  نیا  لاوحا  هیدنه  بتک  رد  دروآ  اهتشا  ءارفص  یگنشت و  نکسم  دوشیم و  مولعم  درس  شجازم  دهد و  هدایز 

هناد هکچ 

بلص و گنر  ربغا  تسیاهناد  مسا  ءاه  هحوتفم و  نون  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  ءاه و  نوکس  هحوتفم و  ددشم  فاک  یسراف و  میج  حتفب 
دئاز و سپ  شیپ و  ناسلب  بح  رد  نکیل  نالک  وزا  یکدنا  دوب و  ناسلب  بحب  هباشم  دیآیمرب  کیراب  زغم  وا  نورد  زا 

91 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
دننکیم لخاد  لافطا  لهسم  رد  ار  روکذم  هناد  دابآناهجهاش  نانز  دوبن و  نیرد  کیراب و 

ماللا لصف 

مچلچ

تسا اهیهام  نیرتدب  هثالث و  طالخا  داسف  هدنناسرمهب  میم  نوکس  میود و  یسراف  میج  رسک  مال و  نوکس  یسراف و  میج  رسکب 

یلچ

کشخ و درـس و  مال  ءاب و  نوکـس  میج و  رـسکب  لیچ  گاسب  روهـشم  تسیزبس  یناتحت  ءای  نوکـس  ددـشم و  مال  یـسراف و  میج  رـسکب 
فطق زا  یمسق  مرک و  لئاق  هثالث و  طالخا  نوخ و  داسف  زرپس و  ضارما  عفاد  ءاضعا و  يوقم  ازفا و  درخ  ماعط و  یهـشم  نیلم و  کبس و 

اوهیت ینعی  تسا 

نونلا لصف 

یلیبنچ

دـنیوگ و زین  یتاج  ار  نیا  یناتحت و  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  لوهجم و  یناتحت  ءای  هدـحوم و  ءاب  رـسک  نون و  ءافخ  یـسراف و  میج  حـتفب 
هدـیناشوج وا  گرب  نوـخ و  داـسف  روـثب و  لـیمامد و  نادـند و  مشچ و  رـس و  درد  عـفاد  کبـس و  مرگ و  ود  ره  تسا  درز  نآ  زا  یمـسق 

دنروخب واگ  هدام  ریـش  اب  نوچ  ار  وا  خیب  هریـش  هدومن و  هدهاشم  باب  نیرد  مه  مقار  دیآیم  دـیفم  نادـند  درد  يارب  دـننکیم  هضمـضم 
دناهتشون برجم  رما  نیرد  دربب و  ار  لوب  سبح 

کنیچ ابنچ 

شگنر لکـش  يربونـص  تسیدنه  لگ  تسا  هدمآ  مه  فاک  فلا  ضوعب  فلا و  یـسراف و  هدحوم  ءاب  نون و  ءافخ  یـسراف و  میج  حتفب 
هّللا اهـسرح  هفالخلا  راد  رد  دـنیوگ  نرب  یکلمج  هچنانچ  دـناهداد  هیبشت  ناب  ار  ناقوشعم  گـنر  هفحت  رایـسب  يدیفـس  يدرز و  زا  بکرم 

ار اهـشیر  ینیب و  شراخ  ترارح و  دوب  درـس  خـلت و  رت و  نایثغ  نوخ و  مغلب و  داـسف و  لوب و  يراوشد  عفاد  تسا و  دوجولا  ریثک  یلاـعت 
ار اهـشیر  مغلب و  داب و  دهد و  توق  ار  هرـصاب  درآ و  دیدپ  اهتـشا  دوب  رت  مرگ و  دنیوگ  هنیچ  كاب  ار  نآ  هک  تسوزا  یمـسق  تسا و  عفان 

دنیوبیم ار  نآ  وچ  تسا  غامد  لد و  يوقم  هلمجلاب  دنک و  رود 
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کبنچ

رجح یبرعب  رهز و  داـسف  عفاد  طارفا و  یهبرف  حلـصم  تسا و  درـس  فاـک  نوکـس  هدـحوم و  ءاـب  حـتف  نون و  ءاـفخ  یـسراف و  میج  مضب 
دنیوگ سیطانغم 

تناک ردنچ 

ءار نوکس  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  یسراف و  میج  حتفب 
92 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

عفاد طرفم و  یهبرف  حلـصم  مشچ و  يوقم  نیلم و  درـس و  تخمز و  نیریـش و  معطب  یناـقوف  ءاـت  نوـن و  ءاـفخ  فـلا و  فاـک و  هلمهم و 
دنیوگ رمقلا  رجح  یبرعب  رهز  داسف  روثب و  لیمامد و 

روس دنچ 

دیایب ءاه  رد  تسا و  نولاه  هلمهم  ءار  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مض  هلمهم و  لاد  نون و  ءافخ  یسراف و  میج  حتفب 

ندنچ

کبس و کشخ و  درس و  خلت و  كدنا  دنیوگ  دیفس  لدنص  یسرافب  یناث  نون  نوکس  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  یسراف و  میج  حتفب 
يور گنر  هدنزورفارب  هنیس و  شزوس  یگنشت و  نکسم  نوخ و  ارفص و  مغلب و  رهز و  داسف  لد و  ضارما  عفاد  حرفم و  لد و  يوقم 

ابراس ندنچ 

مـسا فلا  هدحوم و  ءاب  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  هلمهم و  نیـس  حتف  نون و  نوکـس  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  نوکـس  یـسراف و  میج  حـتفب 
تسا رسیلاک  دیفس  مسق 

واولا لصف 

كوچ

مکش و مرک  رهز و  مغلب و  نوخ و  داسف  عفاد  ییقم و  ردخم و  نیلم و  خلت و  فاک  لوهجم و  واو  نآ و  مضب  روهشم  یسراف و  میج  حتفب 
ماذج برج و  مکش و  حفن 

یئاروچ

وزا یمسق  یناتحت  ءای  نوکس  هزمه و  رسک  فلا و  تسا و  هدمآ  مه  مال  هلمهم  ءار  ضوع  هلمهم و  ءار  واو و  نوکس  یسراف و  میج  حتفب 
ردم نوخ و  مغلب و  ءارفص و  عفاد  کبس و  کشخ و  درـس و  ود  ره  دنزاسیم  شروخ  نان  وزا  هک  تسا  ینتـسر  تسا  رهدنگ  هب  یمـسم 
هثالث طالخا  داسف  ویمرپ و  عفاد  نیلم و  نارگ و  تسا و  داسرم  رگید  مسق  تپ و  تکر  عفاد  مضاه و  یهشم و  ماخ و  هدام  لهـسم  لوب و 

تسا هینامی  هلقب  یبرعب 
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هکوچ

شرت معطب  دوب  ریـصق  یکدنا  کلاپ و  گرب  هب  انام  شگرب  هک  تسا  ینتـسر  يدنه  ءاه  فاک و  حتف  واو و  نوکـس  یـسراف و  میج  مضب 
دنزاس شروخ  نان  نادب  دنه  لها  هک 

چنوچ

ضباـق و نیریـش و  تخمز و  مرگ و  زیت و  کـچوک  گرزب و  دوـب  مسق  ود  مود  یـسراف  میج  نوـن و  واو و  نوکـس  یـسراف و  میج  مضب 
دراد تیصاخ  نیمه  زین  يو  مخت  تسا و  نیاسر  هلمج  زا  دوب و  عفان  ار  مکش  درد  رس و  درد  جنلوق و  یهشم و 

لوچ

تسا هوف  مسا  مال  واو و  نوکس  یسراف و  میج  حتفب 

زوهلا ءاهلا  لصف 

نوتهچ

ءاه نوکس  یسراف و  میج  رسکب 
93 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

روثب لیمامد و  ماذج و  داب و  مغلب و  داسف  عفاد  نیلم و  يدنه  تسا  یتخرد  نون  نوکس  واو و  حتف  یناقوف و  ءات  و 

یلوکاک ریهچ 

مال و رسک  واو و  نوکـس  یناث و  فاک  مض  فلا و  هحوتفم و  فاک  هلمهم و  ءار  یناتحت و  ءای  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  میج  رـسکب 
لازه پت و  یگنـشت  ناهد و  یکـشخ  هدـعم و  شزوس  ارفـص و  نوخ و  داسف  عفاد  یهبم و  نارگ و  درـس و  نیریـش و  یناتحت  ءاـی  نوکس 

دنک رود  هنیس  درد  دیامن و  عفد  لوب  سنج  تسا و  لدب  هدننکتقفاوم  هدنراوگ و  مضاه و  هک  هدروآ  يرتنهد  رد  اقستسا و  طرفم و 

ینکهچ

مرک ماذـج و  مغلب و  داسف  عفاد  تسیدـنه  شطعم  ءاود  یناتحت  ءای  نوکـس  نون و  رـسک  فاک و  حـتف  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  میج  رـسکب 
دیآ رایسب  هسطع  دنیوبب  ار  وا  نوچ  ینکهچکن  هب  روهشم  زیگناارفص  مکش و 

ناهد ردهچ 

زین ناهدوچ  نون و  فلا و  ءاه و  ءافخ  هلمهم  لاد  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  هحوتفم و  هلمهم  لاد  دیدشت  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  میج  مضب 
دنیوگ لاش  تکر  ار  نآ  هک  تسا  جنرب  زا  یمسق  دنیوگ 

يریهچ
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ینعی هدمآ  زین  مال  هلمهم  ءار  ضوعب  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  یناتحت و  ءای  ءاه و  ءافخ  یسراف و  میج  رسکب 

یلیهچ

هماش توق  نالطب  عفاد  دـیازفا و  ینم  هدـعم و  شزوسیب  هثـالث  طـالخا  داـسف  عفاد  کبـس و  مضه  ماـگنه  نارگ و  تسا و  رت  شتـشوگ 
تسا زعم  یبرعب  دنیوگ  زین  يرکب 

راهک ایهچهچ 

هلمهم ءار  فلا و  ءاه و  فاک و  حـتف  فلا و  یناتحت و  ءای  حـتف  ءاه و  ءافخ  یناـث و  یـسراف  میج  حـتف  ءاـه و  ءاـفخ  یـسراف و  میج  مضب 
ار هلیک  ود  هدیئاس  ملق  ملق  هتخپ  هروش  ماد  کی  هک  هتـشون  دوخ  تابرجم  رد  یهوکـشا  راد  بحاص  دـنیوگ و  رقبا  یبرعب  هروش  یـسرافب 

دنادرگ لئاز  اقلطم  يرامیب  زور  هس  رد  دنهد  هلوگداب  زرپس و  بحاصب  هدومن  ربدم  نیاب 

اراهچ

ریش اب  نوچ  هصاخ  یهبم  دنیوگ  نکش  گنس  امرخ و  یسرافب  فلا  هحوتفم و  هلمهم  ءار  فلا و  هحوتفم و  ءاه  ءافخ  یسراف و  میج  مضب 
ددرگ هتخوس  فصن  ای  عبر  ای  ثلث  هک  ات  دـنناشوجب  ریـش  نایم  رد  نآ  لاثما  يرـصم و  بلعث  اب  ای  اهنت  هتفوک  ار  امرخ  نوچ  زین  دـنروخ و 

دنروخب هدرک  نایرب  نوچ  تسا و  دیفم  رایسب  مضه  طرشب  ندب  نیمست  هاب و  تیوقت  رد  دنیامن  لامعتسا  ار  نآ  سپ 
94 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا تابرجم  زا  نآ  عطق  رد  نویفا  اب  صوصخ  تسا  لاهسا  سباح 

رهچ

شزوس نوخ و  هثالث و  طالخا  داسف  عفاد  درس و  ود  ره  هایس  وزا  تسا  یمسق  يدنه  هلمهم  ءار  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  میج  حتفب 
تسا روهشم  دنیوگ و  بیطلا  لبنس  یسرافب  ماذج  اضعا و 

هلیرهچ

هنشا یسرافب  تسا  خیلس  دننام  صاوخ  رد  ءاه  نوکس  مال و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  يدنه و  ءار  رسک  ءاه و  ءافخ  یسراف و  میج  حتفب 
تسا روهشم  دنیوگ و 

ردوهچ

عفاد ۀیصاخلاب  تسا و  نهآ  گنرب  هک  لسع  زا  تسا  یمسق  هلمهم  ءار  نوکس  لاد و  حتف  واو و  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  میج  حتفب 
ویمرپ

الکش ریهچ 

یلوکاک ریهچ  مسا  فلا  مال  حتف  فاک و  نوکس  همجعم و  نیش  مض  هلمهم و  ءار  یناتحت و  ءای  نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  میج  رـسکب 
تسا
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تسا

ارهدم ریهچ 

فلا هلمهم و  ءار  حتف  ءاه و  فقو  نوکس و  میم و  مضب  دنیوگ  زین 

اهس ردهچ 

تسا ینرپ  كدم  مسا  فلا  ءاه و  هلمهم و  نیس  حتف  هلمهم و  ءار  حتف  هلمهم و  لاد  دیدشت  ءاه و  ءافخ  یسراف و  میج  مضب 

اککهچ

تسا ینکهچکن  مسا  یناث  فاک  حتف  ءاه و  ءافخ  یسراف و  میج  رسکب 

دنک ریهچ 

دنک يرادب  زا  دیفس  یمـسق  هلمهم  لاد  نون و  نوکـس  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  یناتحت و  ءای  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  میج  رـسکب 
تسا

ارتپ ریهچ 

نماج یئار  فلا  هلمهم و  ءار  ددشم و  یناقوف  ءات  یـسراف و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  یناتحت و  ءای  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  میج  رـسکب 
دشم روکذم  نماج  رد  تسا و 

یناتحتلا ءایلا  لصف 

گنیچ

داب و داسف  لد و  يرامیب  روثب و  لیمامد و  عفاد  مرگ و  تسیدنه  تخرد  یسراف  فاک  نون و  یناتحت و  ءای  نوکس  یـسراف و  میج  رـسکب 
لاهسا سباح 

هدیچ

رت و مرگ و  خلت و  مضه  ماگنه  زیت و  نیریـش و  راغـص  ربونـص  ینعی  يدنه  ءاه  يدنه و  لاد  یناتحت و  ءای  نوکـس  یـسراف و  میج  رـسکب 
شوگ ولگ و  مشچ و  ضارما  داب و  داسف  عفاد  کبس و 

انیچ

تسا یهگناک  هب  بیرق  صاوخ  رد  دنیوگ  نخد  یبرعب  نزرا و  یسرافب  فلا  نون و  حتف  یناتحت و  ءای  ءافخ  یسراف و  میج  رسکب 

لتیچ

تسا قباطم  شتشوگ  قلبا و  دیفس و  هایس و  وهآ  زا  تسا  یمسق  مال  نوکس  یناقوف و  ءات  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  میج  رـسکب 
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هراکچ تشوگب  عفانم  رد 

اتیچ

یسراف میج  رسکب 
95 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تـسا ولگ  زاوآ  هدـننکفاص  مشچ و  ضارما  داب و  داسف  عفاد  نارگ و  تسا و  مرگ  شتـشوگ  فلا  یناقوف و  ءات  یناتحت و  ءای  نوکـس  و 
دوب و کیراب  اهبوچ  ود  ره  يدرزب و  لئام  نوردنا  زا  یگریت و  هب  لیام  مود  خرـس  یکی  دوب  مسق  ود  هک  تسیئاود  مسا  زین  دـهف و  یبرعب 
رب هدیئاس  دنت  زیت و  هکرس  اب  ار  خرس  اتیچ  نوچ  ینهرگنس و  عفاد  ماعط و  مضاه  مکـش و  ضباق  کبـس و  کشخ و  خلت و  زیت و  ود  ره 

لوا دیاب  نکیل  دـیآرب  خرـس  تسوپ  هلبآ  ریز  زا  ات  دـنراذگب  دـننکن و  دامـض  دـسر  روهظب  هلبآ  هاگره  دوش و  هلبآ  هکنآ  ات  دـنلامب  صرب 
دنیوگ جرطیش  یبرعب  دهد  شلام  بوخ  دراخب و  یتشد  کچاپ  زا  ار  صرب  عضوم 

لیچ

دنیوگ ةادح  یبرعب  زاویلغ و  یسرافب  هثالث  طالخا  هدنناسر  مهب  نارگ و  شتشوگ  مال  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  میج  رسکب 

ابنیچ

تسا يدله  مسا  فلا  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  میج  رسکب 

یکتیچ

تسا هلیله  مسا  یناث  یناتحت  ءای  نوکس  فاک و  رسک  یناقوف و  ءات  لوهجم و  یناتحت  ءای  نوکس  یسراف و  میج  رسکب 

همجعملا ءاخلا  باب 

یسرافلا میجلا  لصف 

رچخ

هدنیازفا یهبم و  اضعا و  يوقم  شتشوگ  دنیوگ  رتسا  یسرافب  لغب و  یبرعب  هلمهم  ءار  نوکـس  یـسراف و  میج  دیدشت  همجعم و  ءاخ  حتفب 
تسا ءارفص  مغلب و 

هلمهملا نیسلا  لصف 

سخ

تسا ریش  مسا  هلمهم  نیس  نوکس  همجعم و  ءاخ  حتفب 

هلمهملا لادلا  باب 
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فلالا لصف 

دلهراد

تخرد بوچ  یناث  هلمهم  لاد  نوکـس  روهـشم  مال و  ءاـه و  حـتف  نآ و  نوکـس  روهـشم  هلمهم و  ءار  مض  فلا و  هحوتفم و  هلمهم  لادـب 
يدرز اضعا و  ساما  ویمرپ و  یگدیـشوج و  نوخ و  ارفـص و  مغلب و  داسف  عفاد  کشخ و  مرگ و  خلت و  زیت و  دنیوگ  دـله  ار  نآ  هک  تسا 

حورق تاحارج و  لمدم  یلجم و  هناثم و  گنس  هدننکش  شوگ و  درد  مشچ و  ضارما  عفاد  روثب و  اهلمد و  ندب و 

نوتاد

نون لوهجم و  واو  یناقوف و  ءات  مض  فلا و  هلمهم و  لاد  حتفب 

تناد

یناقوف ءات  نوکس  نون و  ءافخ  فلا و  هلمهم و  لاد  حتفب 

یتناد

راح مرگ و  زیت و  خلت و  دنیوگ  هتوگلامج  يدنهب  هک  تسا  نیطالسلا  بح  خیب  هدمآ  زین  یناقوف  ءات  دعب  یناتحت  ءای  هفاضاب 
96 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

جرخم تسا و  يوق  لهسم  هتوگلامج  هلمجلاب  مکش و  مرک  ءاقستسا و  اضعا و  ساما  مغلب و  نوخ و  ارفـص و  داسف  عفاد  ماعط و  مضاه  و 
نیقاهد یهوک و  مدرم  لثم  هیوق  هجزما  رد  داد و  دـیاب  ار  لفط  ریپ و  جازملا و  فیعـض  ءادوس و  ءارفـص و  مغلب و  صوصخ  هثالث  طالخا 

بح نیا  زا  هدهد  چـنپچنپ  هک  دـید  ار  یهوک  مدرم  یـضعب  مقار  درادـن و  ریثات  هفیطل  هیودا  رگید  ناشیا  هجزما  رد  هکلب  تسبرجم  یئاود 
یهابت یـشغب و  ناشیا  تلاح  دنروخیم  هنادمین  ردقب  رگا  هفالخلا  راد  مدرم  هبترم و  ود  کی  رگم  دوشیمن  لاهـسا  ار  اهنیا  دـنروخیم و 
تیمس هک  دنزادنایب  ار  نآ  دشاب  نیا  نورد  هک  يزبس  دننک  لامعتـسا  ار  نیا  رگا  اجکب و  ات  تسا  اجک  توافت ز  نیبب  هعرـصم  دماجنایم 

ریظنیب کشتآ  ندرب  لاهسا و  يارب  تسا  نیمه  وا  ءزج  هدمع  ماهدومن  موقرم  هعفان  هلاجع  ضارمالا و  جالع  رد  هک  هایس  فوفـس  دراد و 
رایسب ماهدومن  لامعتـسا  حالـصا  یـضعب  بیکارت  رد  دننارب  یقب  دننکیمن و  ثکم  هدعم  رد  رادقملا  ریثک  هیودا  هک  جنلوق  رد  زین  تسا و 

دنیامن لامعتسا  ددعتم  قیرطب  تسا و  رایسب  نیا  رب  دنه  ءابطا  لمع  متفای و  عفان 

رداد

تسا عدفض  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  یناث و  هلمهم  لاد  مض  فلا و  هلمهم و  لاد  حتفب 

مراد

یهشم مضاه و  مکش و  ضباق  دوشیم  تدشب  شرت  نآ  رثکا  تسا و  یهوک  رانا  مسا  میم  يدنه و  هلمهم  ءار  رسک  فلا و  هلمهم و  لادب 
مراد نآ  مظعا  ءزج  هک  تسا  موقرم  هعفان  هلاجع  ضارمالا و  جالع  رد  دجام  دلاو  برجم  نوجعم  دزاس و  لدتعم  ار  ارفـص  لد و  يوقم  و 

هثالث طالخا  عفاد  نآ  نیریش  تسا و  لیدعیب  لد  تیوقت  هرخبا و  دوعص  عنم  راح و  ناقفخ  نیکست  رد  تسا 
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راس یمراد 

تسا و ءارفص  داسف  عفاد  نآ  هلمهم و  ءار  فلا و  هلمهم و  نیس  یناتحت و  ءای  نوکـس  میم و  يدنه و  ءار  رـسک  فلا و  هلمهم و  لاد  حتفب 
هنیلم هلهسم  هیدنه  فوفس  رد  تسا و  ضباق  هتفای و  دیفم  ءارفص  تدح  رسک  تیوقت و  رد  هدومن  لامعتسا  يدنه  فوفس  رد  ار  نیا  مقار 

تسا هناد  رانا  مسا  نآ  دیامنیم و  لاهسا  رب  تناعا  یضعب  زین  هلهسم و  هیودا  حالصا  لد و  هدعم و  تیوقت  ببسب  تسا  لخاد  زین 

امراد

لادب
97 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دناهتشون راهک  لبنس  زا  یعون  تسا  رانا  هناد  گنرب  فلا  میم و  هلمهم و  ءار  رسک  فلا و  هلمهم و 

ههکاد

داب داسف  سفن و  یگنت  یگنشت و  پت و  عفاد  یهبم و  رـصب و  يوقم  نیلم و  نارگ و  درـس و  يدنه  ءاه  فاک و  فلا و  هلمهم و  لاد  حتفب 
دنک هدایز  ءارفص  یکدنا  مغلب و  داسف  عفاد  يو  شرت  ارش و  حلصم  ءاضعا و  شزوس  لوب و  يراوشد  ناقری و  نوخ و  ءارفص و  و 

یسرافلا ءابلا  لصف 

ایرهپد

دیفس درز و  خرس و  هک  روهـشم  تسا  یلگ  مان  فلا  یناتحت و  ءای  هلمهم و  ءار  رـسک  ءاه و  نوکـس  یـسراف و  ءاب  حتف  هلمهم و  لاد  مضب 
ءارفص داب و  مغلب و  داسف  عفاد  مکش و  ضباق  کبس و  دتفکشیم و  راهنلا  طسو  ماگنه  رد  رثکا  دوشیم و 

یسرافلا میجلا  لصف 

انروانهچد

مضه ماگنه  خلت و  فلا  یناث و  نون  هلمهم و  ءار  نوکـس  واو و  حتف  فلا و  نون و  ءاه و  رـسک  یـسراف و  میج  دیدشت  هلمهم و  لاد  حتفب 
مشچ ءارفص و  مغلب و  داسف  روثب و  اهلمد و  هفرس و  عفاد  زیگناداب و  کشخ و  زیت و 

هلمهملا ءارلا  لصف 

رهبرد

دیایب مال  ثحب  رد  تساول و  زا  یمسق  یناث  هلمهم  ءار  نوکس  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  هلمهم و  لاد  حتفب 

هلمهملا نیسلا  لصف 

لومسد

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


تـشذگ ءاب  فرح  رد  هک  لومجنپ  ود  ره  بیکرت  زا  تستراـبع  مـال  واو و  نوکـس  میم و  مض  هلمهم و  نیـس  نوکـس  هلمهم و  لاد  حـتفب 
ولهپ درد  مکش و  درد  خفن و  پت و  عفاد  قرع و  سباح  هفرس و  سفن و  یگنت  مغلب و  ءارفص و  داسف  عفاد  ماعط و  یهشم 

اسرپ هسد 

دروخ یئاتک  مسا  فلا  هلمهم و  نیـس  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  یـسراف و  ءاب  حتف  یفخم و  ءاه  هلمهم و  نیـس  نوکـس  هلمهم و  لاد  مضب 
دراد رایسب  راخ  هکنآ  ببسب  ناب  ندرک  ساسم  دوب و  راوشد  ینعی  تسا 

یسرافلا فاکلا  لصف 

اکهدگد

تسا یهدود  مسا  فلا  فاک و  حتف  ءاه و  ءافخ  یناث و  هلمهم  لاد  رسک  یسراف و  فاک  نوکس  هلمهم و  لاد  مضب 

ماللا لصف 

لدلد

تسا لپیپ  مسا  یناث  مال  نوکس  یناث و  هلمهم  لاد  حتف  مال و  نوکس  هلمهم و  لاد  حتفب 

میملا لصف 

انمد

تسا انود  مسا  فلا  نون و  حتف  میم و  نوکس  هلمهم و  لاد  حتفب 

نونلا لصف 

؟ هنادندند

یناث هلمهم  لاد  حتف  نون و  نوکس  هلمهم و  لاد  حتفب 
98 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

رانکوک گربب  هباشم  شگرب  هدایز و  مک و  زگ  کی  زا  شلاهن  نکاس  ءاه  هحوتفم و  نون  فلا و  ثلاث و  هلمهم  لاد  حتف  نون و  نوکس  و 
ربغا هب  لیام  یکدنا  دیفس  گنر  دیآ و  نوریب  هناد  هدیقرت  دوخب  دوخ  دوش  هتخپ  نوچ  هنادکی  وا  ولهپ  ره  رد  ولهپ  هس  وا  هناد  ره  تسوپ  و 

دننک یهگ  لافطا  لهسم  رد  نانز  رثکا  ضیرع  وزا  ینالوط و  رد  رفصعم  ردقب  قارب  فاص و  تخس و  دیفس  يرثکا  و 

لهند

تسا هموک  مسا  مال  نوکس  ءاه و  حتف  نون و  نوکس  هلمهم و  لاد  حتفب 

واولا لصف 

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


انود

ینعی تسا  هدمآ  مه  میم  واو  ضوعب  فلا  نون و  حتف  واو و  نوکس  هلمهم و  لاد  حتفب 

انمد

عدصم دناهتـشون و  لدـتعم  یـضعب  تسا و  مرگ  وبشوخ  رایـسب  شگرب  دـشاب  زبس  وا  ياهلگ  يدـنه  تسا  شوجنزرم  زا  یمـسق  دـنیوگ 
ار ندب  درآ و  كاسما  یئارحـص  هنود  نایثغ و  ماذج و  هثالث و  طالخا  نوخ و  رهز و  عفاد  درآ  غامد  یکـشخ  وا  ندیئوب  رانکا  نیرورحم 

تسا هدمآ  مه  ءاه  فلا  ضوعب  ظفل  نیرد  دشخب و  توق 

بود

ینعی هدحوم  ءاب  دعب  فلا  واو و  دعب  هلمهم  ءار  هفاضاب  هدحوم و  ءاب  واو و  نوکس  هلمهم و  لاد  مض  هب 

ابرود

اضعا شزوس  یگنشت و  نوخ و  ارفص و  مغلب و  داسف  اهیگدیشوج و  عفاد  درس و  دیفس  ینعی  دنیوگ  اتیس  نود  مسق  هدمآ  زین 

یهدود

دوب مسق  ود  تسا  یهایگ  دنیوگ  زین  اکهدـگد  یناتحت  ءای  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یناث و  هلمهم  لاد  رـسک  واو و  نوکـس  هلمهم و  لاد  مضب 
نوچ دـجنک و  لثم  دوب  رایـسب  کچوک  گرب  زبس و  دوب  کیراب  رایـسب  ياهخاش  زبس و  گرب  دـشابیم و  هداـتفا  نیمز  يور  رب  لوا  مسق 
مـسق دوب و  نآ  زا  هدایز  مک و  ربش و  کی  ردقب  نیا  رود  دندیمان و  مان  نیدب  اذهل  دـیآیمرب  ریـش  لثم  دیفـس  تبوطر  دنکـشب  ار  وا  خاش 

عفاد یهبم و  نارگ و  کشخ و  مرگ و  تسوزا  رتهب  لوا  مسق  نکیل  دوب و  دنلب  نآ  زا  هدایز  مک و  نیمز  زا  گنر و  خرـس  ياهخاش  میود 
ياجب صاوخ  تسا و  اتروانهچد  وزا  رگید  یمـسق  یگنـسادیم و  نیزا  یمـسق  خافن و  لبحم و  مکـش و  مرک  ماذـج و  مغلب و  داب و  داـسف 

دش هتشون  دوخ 

زوهلا ءاهلا  لصف 

ایتهد

ءاه ءافخ  هلمهم و  لاد  مضب 
99 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا یلوکاک  میود  مسق  هک  یلوکاک  رتهج  مسا  فلا  ددشم و  یناتحت  ءای  حتف  یناقوف و  ءات  رسک  و 

اساوج نهد 

وا صاوخب  قفاوم  تسا و  اساوج  زا  یمسق  فلا  هلمهم و  نیس  فلا و  واو و  میج و  حتف  نون و  نوکس  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتفب 

[3] نماهد
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ص99 نتم ؛  یفیرش ؛  فیلات 
نون نوکس  میم و  رسک  فلا و  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حت 

نوتهد

نوخ و ءارفص و  مغلب و  داسف  عفاد  کبـس و  تخمز و  كانراخ  تسا  یتخرد  یناث  نون  دیدشت  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتفب  دنیوگ  زین 
هفرس

وهد

ندب يدرز  ریساوب و  مغلب و  ءارفص و  داسف  عفاد  درس و  كان  راخ  تسیتخرد  واو  نوکس  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتفب 

هواهد

فک هدننکهدایز  مرگ و  زیت و  دیآ  لامعتـسا  هب  شلگ  هک  تسیرجـش  یناث  ءاه  نوکـس  واو و  حتف  فلا و  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حـتفب 
دوب عفان  ار  اهشیر  تسا و  دیفم  ار  لاهسا  عون  همه 

يواهد

ار نآ  تسلمعتسم و  شلگ  هک  تسا  یتخرد  یناتحت  ءای  نوکس  واو و  حتف  فلا و  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتفب 

یکتاهد

کبس درس و  تخمز و  زیت و  خلت و  یناتحت  ءای  نوکـس  فاک و  رـسک  یناقوف و  ءات  حتف  فلا و  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتفب  دنیوگ  زین 
دراد دوس  ار  دعقم  ندمآ  نوریب  تارکسم و  ردقب  هرثب  یگدیشوج و  مکش و  مرک  رهز و  نوخ و  ءارفـص و  داسف  عفاد  لاهـسا و  سباح  و 

دناهتشون لدتعم  یضعب  دراد و  زاب  ریساوب  ضیح و  نوخ  و 

اروتهد

نآ و زا  مک  هدایز و  يردـق  زگ و  کی  ردـقب  وا  لاهن  فلا  هلمهم و  ءار  واو و  نوکـس  یناقوف و  ءات  مض  ءاـه و  ءاـفخ  هلمهم و  لاد  حـتفب 
نآ زا  هدایز  يردق  ناگدرک و  ردقب  شرمث  یسابع و  گربب  هباشم  شگرب  دشابیم و  عرزم  رد  دروخ  ناجنداب  لثم  دراد  رایـسب  ياهخاش 

مـسق دیفـس  ار  مود  دشاب و  هایـس  عمق  اهگرب و  لگ و  ار  یکی  دـشابیم  مسق  ود  وا  ياهناد  وا  فوج  رد  ریجنادـیب و  راب  لثم  كانراخ  و 
پت و عفاد  گنر و  هدنزورفارب  یشغم و  ئیقم و  یهشم و  نارگ و  تسا و  مرگ  قوب  لثم  ود  ره  لگ  يوق و  لاعفا  رد  تسا و  بایمک  لوا 

رهز ياپ  کلهم و  تسا و  مس  رپ  دـنیامنیم  رکذ  نیزا  رایـسب  عفانم  مکـش و  مرک  برج و  رهز و  مغلب و  داسف  روثب و  لـیمامد و  ماذـج و 
دنناروخب هدیئاس  بآ  رد  ماد  راهچ  هس  ردقب  هبنپ  مخت  نوچ  وا  مخت  ضوع  هبنپ  مخت  تسا و  هبنپ 

100 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
ثعاب دنرادهاگن  هناخ  رد  دشاب  هایـس  هک  ار  وا  خیب  رگا  دناهتـشون  وا  خـیب  رد  رتشیب  وا  تیـصاخ  لگ  لگ  ضوع  گرب و  وا  گرب  ضوع 
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هایس يوم  دزیرب و  دیفس  يوم  مامت  دنروخب  جنرت  بآ  هب  مرد  شش  زور  ره  هتخاس  کشخ  ار  وا  رگا  زین  تسا و  ینادابآ  تبحم و  دایدزا 
مکحم و شرس  هدرک و  نوجعم  كاپ  فرظ  رد  واگ  نغور  مرد  داتـشه  مرد و  تصـش  دص و  هدیئاس  هدرک و  کشخ  وا  خیب  زین  دیآرب و 
هک يردق  هب  زور  ره  درآرب و  یلاش  نایم  زا  هداد و  قدصت  يردق  هدرک و  لسغ  نآ  زا  دعب  زور  لهچ  دنهن  جنرب  یلاش و  رد  هدرک  راوتسا 

دوشن و دیفـس  يوم  دهد و  ءاضعا  توق  دنک  زیهرپ  یـشرت  زا  دزاس و  جنرب  ریـش و  اذغ  دروخب و  زور  لهچ  ات  اتـشان  دـیآرب  تشگنا  ودـب 
دروخب همیقع  تروع  دنناشوجب و  هتخیما  يرت  رکش  ای  تابن  هراپ  زب و  ریـش  اب  هدیئاس  وکین  هایـس  هروتهد  رگا  دوب و  کسمم  دشاب و  یهبم 

دلامب دوخ  ورب  اود  نایم  رد  نآ  زا  هدرک  ورد  دوخ  نوخ  يردـق  هتخیمآ و  واگ  نغور  اـب  هدـیئاس  نارفعز  هروتهد و  لـگ  ددرگ و  هلماـح 
خیب همیقع  نز  رگا  زین  دراد و  تسود  ار  وا  رهوش  دـشک  یناـشیپ  ناـیم  ینز  رگا  ددرگ و  وا  عـیطم  ثاـنا  روـکز و  زا  دـنیبب  ار  وا  سکره 

ددرگ هلماح  دروخب  زور  ره  واگ  نغور  دهش و  اب  هدیئاس  ار  هایس  هروتهد 

اینهد

يرت یکشخ و  رد  لدتعم  درس و  نیریـش و  مضه  ماگنه  تسا و  تخمز  فلا  یناتحت و  ءای  نون و  نوکـس  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتفب 
سفن و یگنت  نوخ و  مغلب و  ءارفص و  داب و  داسف  عفاد  نآ و  هدنراوگ  ماعط و  یهشم  لد و  يوقم  لوب و  ردم  مکـش و  ضباق  کبـس و  و 

تسا زینشک  مسا  ینم  للقم  مکش و  مرک  لتاق  ریساوب و  یگنشت و  هفرس و 

مدک لوهد 

تسا مدک  زا  یمسق  میم  نوکس  هلمهم و  لاد  فاک و  حتف  مال و  واو و  نوکس  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  مضب 

هسامهد

ءاه و نوکس  هلمهم و  نیس  حتف  فلا و  نوکس  میم و  حتف  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتفب 

ههامهد

ءادتبا رد  دیوریم  اهراخ  رب  اهلگ  هسناوج و  لثم  رادراخ  دشابیم  داتفا  نیمز  رب  تسا  یتابن  دیور  اهبآ  رانک  رد  ءاه  فلا  دعب  دنیوگ  زین 
دفکشب نآ  زا  دعب  راد  راخ  بلعثلا  بنع  زا  کچوک  زبس 

101 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
ینم و نالیـس  یقز و  ءاقــستسا  دـیامن و  رود  ار  كاـناب  رهز و  رثا  پـت و  رــس و  شدرگ  دراد و  زیت  تـخمز و  مـعط  هدروآ  يرتـنهد  رد 

دننادیم وزا  یمسق  دناهتشون و  اساوجب  هباشم  صاوخ  رد  یضعب  هدید و  لمعتسم  نوخ  هیفصت  هیودا  رد  رثکا  مقار  درآ و  عفد  ار  یشوهیب 
الط هدومن  مرگ  هدرک  سآ  نوچ  دنسیونیم و  لدتعم  یـضعب  میود و  رد  کشخ  مرگ و  یـضعب  دناهتـشون و  دروآداب  یعاکـش و  یـضعب 

دیامن نآ  لیلحت  تخس  اهلمد  رب  دننک 

وهد

تسا کل  مسا  واو  نوکس  ءاه و  مض  هلمهم و  لاد  حتفب 

لهپ يرتاهد 
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نوکس ءاه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  یناقوف و  ءات  دیدشت  فلا و  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتفب 
تسا هلمآ  مسا  مال 

ینواهد

تسا ینرب  تشرپ  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  واو و  حتف  فلا و  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتفب 

ینمهد

تسا دروخ  یئاتک  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  میم و  رسک  ءاه و  نوکس  لاد و  حتفب 

اریهد

تسادیم مسا  فلا  هلمهم و  ءار  حتف  ءاه و  نوکس  هلمهم و  لاد  حتفب 

ریهد

تسا کهبهکر  مسا  هلمهم  ءار  یناتحت و  ءای  نوکس  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  رسکب 

یکتاهد

یناتحت و ءای  نوکس  فاک و  یناقوف و  ءات  رسک  فلا و  ءاه و  هلمهم و  لاد  حتفب 

یئاهد

رهز دراد و  زاب  لاهسا  دیابرب و  یگنشت  کبـس و  دراد و  خلت  هزم  تسا و  درـس  دنیوگیم  زین  یناتحت  ءای  فلا و  ءاه و  هلمهم و  لاد  حتفب 
دنک رود  مرک  و 

یناتحتلا ءایلا  لصف 

یلادوید

لادبن مسا  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  فلا و  نوکس  هلمهم و  لاد  حتف  واو و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسکب 

رادوید

هلمهم ءار  زا  دـعب  یناتحت  ءای  یـضعب  هلمهم و  ءار  ءافخ  فلا و  هلمهم و  لاد  حـتف  واو و  ءافخ  یناتحت و  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  لاد  رـسکب 
ینعی دناهدومن  هفاضا 

يرادوید

دیامن عفد  پت  ریساوب و  ضبقت و  مغلب و  داب و  دشاب  مرگ  دوب و  برچ  خلت و  دننک  یسو  بوچ  رب  قالطا  تسا و  تخرد  مسا 
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الوم ههگرید 

تسا و ینرپ  لاس  مسا  فلا  مال  حتف  واو و  نوکس  میم و  مض  ءاه و  یسراف و  فاک  هلمهم و  ءار  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسکب 
هتشگ یمسم  مسا  نیا  هب  اذهل  دراد  گرزب  زارد و  خیب  اود  نیا  نوچ 

نموید

مسا نون  نوکس  میم و  حتف  واو و  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسکب 
102 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا دیماهم 

ياهگرید

مسا تایح  هدننکگرزب  ینعی  یناتحت  ءای  فلا و  ءاه و  ءافخ  یسراف و  فاک  حتف  هلمهم و  ءار  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  لاد  رـسکب 
تسا دیباهم 

لوم ههکرید 

تسا اساوج  مسا  مال  واو و  نوکس  میم و  مض  ءاه و  ءافخ  فاک و  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسکب 

يدنهلا هلمهملا  لادلا  باب 

فلالا لصف 

هباد

ارفص و داسف  عفاد  هناثم و  گنـس  لوب و  يراوشد  عفاد  تسا  هاک  زا  یمـسق  يدنه  ءاه  هدحوم و  ءاب  حتف  فلا و  يدنه و  هلمهم  لاد  حتفب 
دعقم ضارما  یگنشت و  هناثم و  درد  نوخ و  مغلب و 

نونلا لصف 

شدند

هارمه دنه  لها  زبس و  وا  تسوپ  یهب و  هب  هباشم  لکش  رد  همجعم  نیش  نوکس  یناث و  يدنه  لاد  رـسک  نون و  ءافخ  يدنه و  لاد  رـسکب 
تسا مضهلا  عیرس  ءارفص و  عفاد  دننادیم  ودک  زا  رتهب  دنروخیم و  هتخپ  تشوگیب  تشوگ و 

واولا لصف 

یهدود

مرک ریـساوب و  مغلب و  ءارفـص و  داسف  عفاد  لینلا  بح  ینعی  یناتحت  ءای  نوکـس  یناث و  يدنه  لاد  رـسک  لوهجم و  واو  يدنه و  لاد  مضب 
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رهز داسف  هلوگداب و  دعقم و  مکش و 

اکدود

مسا فلا  فاک و  حتف  یناث و  يدنه  لاد  حتف  واو و  نوکس  يدنه و  هلمهم  لاد  مضب 

يرود

مکـش و مرک  ریـساوب و  هخلت و  فک و  مغلب و  هبلغ  یناتحت  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  واو و  نوکـس  يدـنه و  هلمهم  لاد  مضب  تسا 
دنادرگ عفد  ار  رهز  رثا  هلوگ و 

زوهلا ءاهلا  لصف 

نوهداهد

داب و مغلب و  عفاد  تسا  یتخرد  مات  نون  واو و  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یناث و  يدنه  لاد  حـتف  فلا و  ءاه و  ءافخ  يدـنه و  هلمهم  لاد  حـتفب 
تاپنس ریساوب و  ماذج و  رهز و 

كاهد

تسا سالپ  مسا  نکاس  فاک  فلا و  حتف  ءاه و  ءافخ  يدنه و  لاد  حتفب 

هلمهملا ءارلا  باب 

فلالا لصف 

بار

اضعا يوقم  نارگ و  دشاب  هدیئارگن  یکـشخ  هب  شبآ  دشاب و  رت  زونه  هک  تسیرکـش  مسا  يدنه  هب  هدحوم  ءاب  فلا و  هلمهم و  ءار  حتفب 
تسا لوب  یفصم  هثالث و  طالخا  دلوم  قرع  ردم  تسا و 

ربنا جار 

ضباق درـس و  نیریـش و  تسیدنه  هویم  هلمهم  ءار  نوکـس  وه  هدحوم  ءاب  حـتف  نون و  ءافخ  هزمه و  دـم  میج و  فلا و  هلمهم و  ءار  حـتفب 
عفاد مکش و 

103 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
ءارفص مغلب و  داسف 

نسار

نآ و زا  هدایز  رانک و  تخرد  ردقب  شلاهن  هلمهم  ءار  دعب  واو  هفاضاب  نساور  نون و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  حتفب 
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ود ره  زا  وا  کیراب  ياهخاش  رب  شگرب  دریذـپ و  امن  دوشن  دوز  دـنناشنب  ییاـج  شلاـهن  رگا  دوش و  عیاـض  لاـس  هس  ود  رد  تسین  اـپرید 
یـضعب مه  دنه  رد  تسا و  خیب  هک  هتـشون  هفحت  بحاص  ار  نساور  تسار و  شتخرد  رتزارد و  یکدنا  وزا  یلما  گرب  لثم  دـیور  فرط 
اهیلهپ دش  هتشون  وا  هرهچ  تسا  روهشم  هک  نساور  هلمجلاب  دناکی و  ود  ره  هکنآ  لاح  رهاظ  رد  دننکیم  قرف  نساور  نسار و  نایم  رد 

دندرگ و ادج  حبص  دنوش و  عمج  بش  تقوب  شگرب  دیفس و  درز و  خرس و  نورد  زا  شفنب و  يالاب  زا  وا  لگ  زارد و  ایبول  یلهپ  لثم  وا 
تسا و لگ  فالتخا  ببسب  عاونا  نیا  ارهاظ  دناهتخاس و  موقرم  عون  راهچ  دوبک  خرس و  درز و  دیفس و  دناهتـشون  نیریـش  درـس و  یـضعب 

دنیامن دامـض  هرجفنم  ماروا  رب  هدـیئاس  وا  گرب  نوچ  تسین و  تیفیک  زا  یلاخ  وا  ياهگنر  راهچ  دـنک و  مک  ناسنا  توق  دـنیوگ  یـضعب 
هلخ و تپ و  تکر  داب و  سفن و  یگنت  اضعا و  سامآ  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  نارگ و  خلت و  درآ و  نوریب  دیامن و  تیوقت  ار  هدام  بذج 

ماخ هدام  مضاه  ءاقستسا و 

یسار

تسا در  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  نیس  رسک  فلا و  هلمهم و  ءار  حتفب 

هگاج جار 

ضباق نارگ و  کشخ و  تخمز و  معطب  يدـنه  ءاـه  فاـک و  حـتف  فلا و  یناـث و  میج  حـتف  هنکاـس و  میج  فلا و  هحوتفم و  هلمهم  ءارب 
دیازفیب ریش  دنک و  مک  اهتشا  دهد و  رتشیب  هلضف  مضه  زا  دعب  زیگناداب و  مکش و 

سنه جار 

تسا ناشوایس  رپ  هلمهم  نیس  نون و  ءافخ  ءاه و  حتف  میج و  نوکس  فلا و  هلمهم و  ءار  حتفب 

یئار

ماذـج و برج و  مغلب و  داـسف  عفاد  کـشخ و  مرگ و  خـلت و  تسا و  دـنت  یناـتحت  ءاـی  نوکـس  هزمه و  رـسک  فـلا و  هلمهم و  ءار  حـتفب 
دنیوگ لدرخ  یبرعب  تپ  تکر  هدنناسرمهب  ماعط و  یهشم  مکش و  مرک  لتاق  اهیگدیشوج و 

گنار

حتفب
104 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

یسراف و فاک  نون و  ءافخ  فلا و  هلمهم و  ءار 

گگنار

ندب و يدرز  مکـش و  مرک  عفاد  رظن و  يوقم  نیلم و  کبـس و  کشخ و  مرگ و  یـسراف  فاک  نون و  زا  دـعب  فاگ ) هفاضاب   ) دـنیوگ زین 
دنیوگ صاصر  یبرعب  درآ  ءارفص  كدنا  سفن و  یگنت 

لار
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ندـیقرت پت و  روثب و  لیمامد و  اضعا و  یگدیـشوج  نج و  وید و  تسا  ضباق  نارگ و  درـس و  تخمز و  خـلت و  مـال  فلا و  هلمهم و  ءارب 
دوشیم مولعم  نیمه  رهاظ  دنیوگ  ریق  يرثکا  یضعب و  رد  دنیوگ و  راق  یبرعب  قرع  سباح  دیامن و  عفد  هنشاپ 

لهپوبین جار 

ءاه و ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  واو و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  یناتحت و  ءای  نوکـس  نون و  رـسک  میج و  نوکـس  فلا و  هلمهم و  ءار  حتفب 
نآ حرفم  لد و  يوقم  یگنشت و  ترارح و  نکسم  درس و  مقار  دزن  داب و  ارفص و  داسف  عفاد  نارگ و  تسا  نیریش  مسا  مال  نوکس 

لیب يار 

تسا رب  لیب  يار  مسا  دنیوگ  تسا و  لیب  مسا  مال  یناتحت و  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  یناتحت و  ءای  رسک  فلا و  هلمهم و  ءار  حتفب 

لتیپ يار 

مال نوکس  یناقوف و  ءات  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  ءاب  رسک  یناتحت و  ءای  ءافخ  فلا و  هلمهم و  ءار  حتفب 

لتیپ نوسار 

تشذگ ءاب  رد  دنیوگ و  جنرب  یسرافب  هک  دنالتیپ  زا  یمسق  نون  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  حتفب 

انشار

رود هفرـس  نوخ و  داب و  رهز  دوب و  مضه  يوقم  خلت و  مرگ و  فلا  نوکـس  نون و  حتف  همجعم و  نیـش  فلا و  نوکـس  هلمهم و  ءار  حتفب 
 .... دیامن عفد  مغلب  ءاقستسا و  دنک و 

 .... هایگ موس  مود ...  دوب  گرب  هکنآ  یکی  دوب  عون  هس 
 .... هلمهم ءار  نوکس  هلمهم و  نیس  حتف  میم و  فلا و  هلمهم و 

 .... گرب و 
 .... نوکس و  نآ ....  مض  هلمهم و  لاد  حتف  هب 

105 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
تسا یتنویج 

یلوکاک تشار 

لوهجم و واو  نوکـس  یناث و  فاک  مض  فلا و  فاک و  حتف  يدنه و  یناقوف  ءات  نوکـس  همجعم و  نیـش  ءافخ  فلا و  هلمهم و  ءار  حـتفب 
تسا اتهرب  مسا  یناتحت  ءای  مال و  رسک 

ینکار

تسا ینرپ  كدم  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  فاک و  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  حتفب 

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 186 

http://www.ghaemiyeh.com


ههچرب جار 

ساتلما مسا  اهراجـشا  نیرتهب  ینعی  ءاه  یـسراف و  میج  دیدشت  هلمهم و  ءار  هدحوم و  ءاب  رـسک  میج و  نوکـس  فلا و  هلمهم و  ءار  حـتفب 
تسا

کبمن جار 

تسا لهپ  وبین  جار  مسا  فاک  هدحوم و  ءاب  حتف  میم و  نوکس  نون و  حتف  میج و  نوکس  فلا و  هلمهم و  ءار  حتفب 

رما جار 

ضباق و نیریـش و  درـس و  تسا  گرزب  هرابنا  مسا  هلمهم  ءار  نوکـس  میم و  دیدشت  هزمه و  دم  میج و  نوکـس  فلا و  هلمهم و  ءار  حـتفب 
تسا فک  هخلت و  عفاد 

یکتاشوک جار 

ءای نوکـس  فاک و  رـسک  یناقوف و  ءات  فلا و  همجعم و  نیـش  حـتف  واو و  نوکـس  فاک و  مض  میج و  نوکـس  فلا و  هلمهم و  ءار  حـتفب 
تسا يروت  گرزب  مسق  یناتحت 

یناقوفلا ءاتلا  لصف 

توج نتر 

رب هکنآ  یکی  تسا  زیچ  ود  رب  توج  نتر  قالطا  رثکا  یناقوف  ءات  واو و  نوکس  میج و  مض  نون و  نوکس  یناقوف و  ءات  هلمهم و  ءار  حتفب 
رد دوب و  کچوک  نآ  لاهن  هک  تسا  یخیب  مود  دراد و  رایسب  تیباعل  دنروخیم  هتخپ  ار  نآ  رثکا  دونه  لها  دناودیم و  هرایب  نآ  هک  هرت 

خاش زبس و  گرب  تسیدنه  ياود  دنیوگ  توج  نتر  مه  ار  نآ  دیآیم  ناتـسهوک  فرط  زا  هک  تسا  یتابن  زین  دوشیم و  لمعتـسم  هیودا 
وبا مسا  دـنیوگ  دـشاب  هنهک  وگ  دربب  هتفه  ود  رد  ار  هفعـس  دـنلامب  رـس  رب  هتخیمآ  دـجنک  نغور  اـب  هتخوس  هدروآ و  ار  نآ  درز و  خرس و 

دننکیم لامعتسا  ار  نیمه  ءاسلخ  وبا  ضوع  لعفلاب  دنمان و  هیوجوه  یسرافب  هک  تسا  ءاسلخ 

ولانتر

ینعی تسا  روهشم  نون  فذحب  واو و  نوکس  مال و  مض  فلا و  نوکس  نون و  حتف  یناقوف و  ءات  نوکس  هلمهم و  ءار  حتفب 

ولاتر

تسین هزم  زا  یلاخ  تسا و  فراعتم  دنه  رد 
106 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دزاس هبرف  دشخب و  ندب  توق  دیازفیب و  ینم  تسا و  عفان  ار  ترارح  ءارفص و  ندب و  تفوک  دوب  مضه  رید  درس و  نیریش و 

نتر
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تسا هزم  شش  ره  عماج  ساملا  تسا و  ساملا  دارم  وا  قلطم  زا  تسا و  رهوج  مسا  نون  نوکس  یناقوف و  ءات  هلمهم و  ءار  حتفب 

یسرافلا میجلا  لصف 

ایهچر

تسا وسن  مسا  اهتمحز  زا  هدنرادهاگن  ینعی  فلا  یناتحت و  ءای  حتف  ءاه و  ءافخ  یسراف و  میج  دیدشت  هحوتفم و  هلمهم  ءارب 

هلمهملا لادلا  لصف 

در

مغلب ءارفص و  داب و  داسف  عفاد  اضعا و  يوقم  نارگ و  درس و  دنیوگ  یسار  ترکـسنس  نابزب  هک  ددشم  هلمهم  لاد  حتف  هلمهم و  ار  رـسکب 
ددرگیم نیریش  زیت و  مضه  تلاح  رد  ینم و  هدنیازفا  و 

یتنودر

هاگره تسا  دنه  عفنلا  میظع  ینتسر  زا  یناتحت  ءای  نوکـس  یناقوف و  ءات  رـسک  نون و  ءافخ  واو و  نوکـس  هلمهم و  لاد  هلمهم و  ءار  مضب 
هیاس رد  درادهاگن و  منبـش  رد  بش  جنپ  دنک و  رب  خاش  لگ و  خیب و  اب  هتخادنین  ورب  دوخ  هیاس  هتفر و  دوش  عقاو  هبنـشکی  زور  رتهچن  هکپ 
هداد هیقست  کی  تسیب و  هلیک  تخرد  هریش  رد  رگا  دیامن و  هاب  تیوقت  دروخب  زور  ره  هتخیمآ  لسع  ای  تابن  گنات  کی  اب  هدرک  کشخ 

رد روکذم  یتنودر  دنزاس و  بالج  هدروآ  ماوقب  هلیک  خیب  هریش  رد  تابن  ربارب  ود  اب  دنهدب و  يدنم  قرع  رد  هیقـست  تفه  دننک و  لرهک 
هدومن هفاضا  روفاک  کشم و  هلوت  مین  مین  هلوت و  کی  مادک  ره  زا  لفنرق  یچیالا و  دـنک و  روکذـم  بالج  رد  هتـشرب  واگ  نغور  يردـق 

رکش اب  هشام  ود  رگا  زین  دهد و  نایامن  هدیاف  هاب  تیوقت  رد  دروخب  زور  ره  دشاب  هدیناشوج  ار  وا  هک  ریش  اب  دزاسب  یلوک  کنات  هس  ردقب 
دهد هدیاف  نیمه  دروخب  زور  ره  هتخیمآ 

ههچار در 

يو زا  دوـنه  تسا و  روهـشم  یفخم  ءاـه  یـسراف و  میج  فـلا و  نوکـس  یناـث و  هلمهم  ءار  حـتف  هلمهم و  لاد  دـیدشت  هلمهم و  ءار  مضب 
ضارما رهز و  رـس و  درد  مغلب و  ءارفـص و  اب  نوخ  یتدایز  هدعم و  مرک  دوب و  مرگ  زیت و  خلت و  دننادیم  كربت  ار  وا  دنزاسیم و  حیبست 

تسا عفان  ار  نالفط 

هلمهملا نیسلا  لصف 

توسر

هلمهم ءار  حتفب 
107 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

نهد و ضارما  مغلب و  داسف  عفاد  مرگ و  زیت و  خلت و  یناقوف  ءات  نوکس  نآ و  نوکس  روهشم  واو و  حتف  روهـشم  هلمهم و  نیـس  نوکـس  و 
تسا ضضح  دنیوگیم  یبرع  هب  روثب  لیمامد و  مشچ و 
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سر

تسا رت  مرگ و  دنریگیم  صوصخم  لامعاب  هک  تسا  رکشین  هریش  وا  قلطم  زا  تسا و  هریش  ینعی  هلمهم  نیـس  نوکـس  هلمهم و  ءار  حتفب 
دنارب مکش  خافن و  مضاه و  و 

نجنا سر 

تسا توسر  مسا  نون  نوکس  میج و  حتف  نون و  نوکس  هدودمم و  فلا  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  هلمهم و  ءار  حتفب 

فاکلا لصف 

کهبهکر

هفاضاب هدمآ و  زین  فاک  فذحب  هبهکر  یناث  فاک  نوکـس  یناث و  ءاه  ءافخ  هدـحوم و  ءاب  حـتف  ءاه و  ءافخ  فاک و  هلمهم و  ءار  رـسکب 
ینعی مه  فاک  دعب  ءاه 

هکهبهکر

ندب و يرغال  هدعم و  شزوس  نوخ و  ارفـص و  داسف  عفاد  مغلب  هدنیازفا  ینم و  دـلوم  ءاضعا و  يوقم  راح و  تسا  مضاه  ءاود  نآ  ینعم  و 
دنک ادیپ  فک  قد و 

ندنچ تکر 

نیریش خرس  لدنص  ینعی  نون  نوکس و  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  یسراف و  میج  حتف  یناقوف و  ءات  نوکس  فاک و  هلمهم و  ءار  حتفب 
روثب لیمامد و  پت و  رهز و  ءارفص و  نوخ و  داسف  یگنشت و  عنام  نایثغ و  سباح  ینم  دلوم  رصب و  يوقم  نارگ و  درس و  خلت و  و 

لاش تکر 

يوقم عفان و  رایـسب  تسا و  کبـس  خرـس  جنرب  ینعی  مال  فلا و  هحوتفم و  همجعم  نیـش  یناقوف و  ءات  نوکـس  فاک و  هلمهم و  ءار  حـتفب 
 ... گنر هدنزورفارب  اضعا و 

ءاضعا شزوس  عفاد  یهبم و  ولگ و  زاوآ  هدننک  فاص  لوب و  ردم  يوقم و  هثالث و  طالخا  داسف  عفاد  و 

پهپ تکر 

زا یمسق  دناهتشون و  رینک  زا  یمسق  یناث  یسراف  ءاب  نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  مض  یناقوف و  ءات  نوکس  فاک و  هلمهم و  ءار  حتفب 
دننکیم قالطا  ود  ره  رب  هک  تسا  كرتشم  ظفل  رهاظ  دنسیونیم  زین  ارپهکسب 

لاتکر

مال فلا و  یناقوف و  ءات  فاک و  هلمهم و  ءار  حتفب 
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دنک تکر 

یناقوف ءات  نوکس  فاک و  هلمهم و  ءار  حتفب  دنیوگ  زین 
108 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا ولادنپ  زا  یمسق  هلمهم و  لاد  نون و  ءافخ  فاک و  حتف  و 

نونلا لصف 

ینگنر

همد هفرس و  دهد و  زاب  ماعط  اهتشا  دوب و  مرگ  زیت و  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  یسراف و  فاک  ءافخ  نون و  نوکس  هلمهم و  ءار  حتفب 
مغلب داب و  دروآ و  اهتـشا  ددـنبب  قبیز  دزاس و  نشور  ار  هرـصاب  دوب  رت  مرگ  زیت و  دیفـس  ینگنر  دـنک و  رود  داب  یمغلب و  ياـهپت  مغلب و  و 

دیامن عطق 

هرتگنر

سودرف هاشداپ  ار  هویم  نیا  تسا  هرتگنـس  مسا  ءاه  نوکـس  هلمهم و  ءار  یناقوف و  ءات  حتف  فاک و  نوکـس  نون و  ءافخ  هلمهم و  ءار  حتفب 
هویم رب  هک  دوبن  روضح  بادآ  نایاش  تشاد و  لقث  وا  سدقا  نابز  رب  هرتگنس  ظفل  نتشذگ  هک  اجنا  زا  دندومرفیم  لوانت  رایـسب  هاگ  مارآ 

دومرف اطع  روکذم  هویم  هب  ینیگنر  مان  دومن  وا  مسا  لیدبت  اذهل  دوش  هدرک  قالطا  ظفل  نیا  وا  ترضح  بوغرم 

واولا لصف 

نساور

تسا نسار  مسا  نون  نوکس  هلمهم و  نیس  فلا و  واو و  هلمهم و  ءار  حتفب 

اپور

يا دیآیم  مه  فاک  فلا  ضوعب  فلا و  یسراف و  ءاب  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مضب 

کپور

یهبرف حلصم  ینم و  ناوختـسا و  زغم و  هیپ و  تشوگ و  یناوج و  توق  ظفاح  هدعم و  لد و  يوقم  زیت و  نیلم و  درـس و  شرت و  تخمز و 
تازلف رگید  زا  يوقا  هروکذـم  دـیاوف  رد  دـنیوگ و  سر  پور  ار  وا  هتـشک  تسا و  نیاـسر  هلمج  زا  ءارفـص و  داـب و  داـسف  عـفاد  طرفم و 

تسا الط  صاصر و  مکح  نیمه  هلیاغیب و 

یئور

تسا نطق  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هزمه و  رسک  لوهجم و  واو  هلمهم و  ءار  مضب 

سمور
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تشذگ ءاب  رد  تسا و  ولادنپ  زا  یعون  هلمهم  نیس  نوکس  میم و  حتف  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مضب 

ههچور

نیریـش و معطب  دـشاب  نیمه  یـشحو  رقب  هک  بلغا  دـنیوگ و  واگ  هلین  یـسرافب  يدـنه  ءاـه  میج و  حـتف  لوهجم و  واو  هلمهم و  ءار  مضب 
ازفا مغلب  ءارفص و  تسا و  رتمرگ 

وهور

یکدنا کبـس و  تخمز و  يردق  معطب  تسا  طوبـش  يدنه  مسا  دنیوگیم  یناث  واو  نوکـس  ءاه و  مض  لوهجم و  واو  هلمهم و  ءار  مضب 
مه مقار  يوقم  رایسب  زیگناءارفص و 

109 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
وا حلصم  دنک و  دلوت  وزا  رایـسب  مغلب  دوش  بوخ  مضه  نوچ  هدعم و  فعـضم  هتفای و  برجم  ینم  راثکا  غامد و  جازم و  هاب و  تیوقت  رد 

کشخ مرگ و  هیودا  رگید  لسع و  كردا و 

سهور

دبایب فاک  ثحب  رد  تسا و  لهدنک  هلمهم  نیس  نوکس  ءاه و  رسک  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مضب 

ینهور

ولگ و ضارما  هدعم و  مرک  عفاد  درس  تخمز و  ود  ره  دوب  عون  ود  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  ءاه و  رسک  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  مضب 
دزاس كاپ  ار  هرجنح 

زوهلا ءاهلا  لصف 

اریهر

زرپس و رگج و  ضارما  هلوگداب و  عفاد  لهـسم و  تسیدـنه  ءاود  فلا  لوهجم و  يدـنه  ءار  یناتحت و  ءای  ءاـه و  رـسک  هلمهم و  ءار  مضب 
ءاقستسا

یناتحتلا ءایلا  لصف 

جویر

داسف اضعا و  شزوس  لوب و  يراوشد  عفاد  درـس و  تسا  ینتـسر  ماـن  میج  نوکـس  واو و  حـتف  یناـتحت و  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسکب 
نوخ داسف  تاحارج و  اهلمد و  مکـش و  مرک  برج و  رهز و  داسف  نهد و  ضارما  عفاد  مرگ و  تخمز و  شتخرد  نوخ و  هثالث و  طالخا 

وید نج و  بیسآ  عفاد  مغلب و  و 

ههچیر
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مـسا داب  داسف  عفاد  یهبم و  نارگ و  رت و  مرگ و  نیریـش و  معطب  يدنه  ءاه  یـسراف و  میج  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسکب 
تسا سرخ 

اکنیر

لمح و طقـسم  دروآ و  اهتـشا  تسا  ولاهبنـس  راب  مسا  دـنیوک  فلا  فاک و  نون و  مض  لوهجم و  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسکب 
تسا ءارفص  دلوم  درخ و  هدنیازف 

اهتیر

لبحم نوخ و  هثالث و  طالخا  داسف  عفاد  تسا و  مرگ  فلا  ءاه و  ءافخ  يدنه و  یناقوف  ءات  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسکب 
دنیوگ يدنه  قدنب  یبرعب  تسا  يرپ  نج و  بیسآ  عفاد  تسا و  هدماین  ءاود  نیزا  چیه  مقار  هبرجت  رد  تسا و  طقسم  دنیوگ  و 

دنویر

بآ هب  دنویر  زا  يردق  ماعط  يالاب  نوچ  دنارب  مکش  هلمهم  لاد  نوکـس  نون و  ءافخ  واو و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسکب 
ار هدعم  مف  دهد و  مکش  توق  دنک و  ماعط  مضه  دنروخب  هدیئاس  بالگ 

110 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
دیامن كاپ  لوضف  زا 

همجعملا ءازلا  باب 

هلمهملا ءارلا  لصف 

یکرز

تسا کشرز  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  فاک و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  همجعم و  ءاز  رسکب 

میملا لصف 

دنک نیمز 

تسا نروس  مسا  هلمهم  لاد  نوکس  نون و  ءافخ  فاقب و  روهشم  فاک و  حتف  نون و  یناتحت و  ءای  نوکس  میم و  همجعم و  ءاز  رسکب 

یناتحتلا ءایلا  لصف 

اریز

یقنم درخ و  هدنیازفا  مکش و  ضباق  ماعط و  یهشم  کبـس و  کشخ و  مرگ  فلا  هلمهم و  ءار  یناتحت و  ءای  نوکـس  همجعم و  ءاز  رـسکب 
یق سباح  هلوگداب و  مکش و  خفن  ضارما و  عفاد  محر و 
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هلمهملا نیسلا  باب 

فلالا لصف 

ربناس

تسا لبنس  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  ءافخ  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 

رهبناس

ءانثا رد  مال  باب  رد  تسه و  نول  دنک  هلمهم  ءار  نوکـس  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  ءافخ  فلا و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  حـتفب 
دیایب نول  رکذ 

ابراس

دلوم نارگ و  رت و  نیریـش و  ود  ره  تسا  مسق  ود  تسیدنه  ءاود  یناث  فلا  هدـحوم و  ءاب  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  هلمهم و  نیـس  حـتفب 
تسا رسیلاک  مسا  هلمهم  ءار  حتفب  ایراس  دشاب و  تب  اب  هک  لاهسا  ضیح و  نوخ  سباح  مغلب و  ارفص و  داب و  داسف  عفاد  یهبم و  ینم و 

لمئاراس

يا تسا  هدمآ  زین  فاک  هفاضاب  مال و  نوکس  میم و  رسک  هزمه و  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 

کلمئاراس

ینعی هدمآ  زین  لوا  ۀغل  زا  میم  فذح  و 

لئاراس

نارگ و شرت و  معطب  تسا  هرتگنس  هک  مدید  دوب  دنه  بتک  زا  مجرتم  هک  رگید  باتک  رد  تسیدنه و  ءاود  هتشون  یهوکشا  راد  بحاص 
ءارفص مغلب و  هدنیازفا  داب و  داسف  عفاد 

کلاس

ینعی دناهدومن  هفاضا  مه  واو  مال  زا  دعب  فاک و  نوکس  مال و  حتف  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 

كولاس

دش روکذم  اهلگ  رد 

نوگاس

نون واو و  نوکس  یسراف و  فاک  حتف  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 
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گاس

تسا هدمآ  زین  نون  واو و  فذحب 
111 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

رد شیاـهگرب  هک  اریز  تسا  نیمه  شوگلیف  دـنناد  یـضعب  ناـهوس و  وچ  تسا  تشرد  وا  ياـهگرب  حطـس  هک  یهوک  تسیدـنه  تخرد 
تسا لبحم  نوخ  داب و  مغلب و  داسف  عفاد  درس و  تسا  لیف  شوگ  نوچ  یئانهپ 

یلاس

لیمامد و عفاد  دوش و  هبرف  درادیم و  تسود  ار  وا  لیف  هک  یهوک  تسا  یتخرد  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  حتف  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 
زبس دـنزاس  فقـس  نوتـس  رگا  یتح  دوش  زبس  دوز  دـنناشنب  وا  قاس  خاش و  اج  ره  لاهـسا و  سباح  مغلب و  نوخ و  ءارفـص و  داسف  روثب و 

ددرگ

یتلاس

کبس و تسا و  درس  يرچک  روپک  هب  روهشم  یناتحت  ءای  نوکـس  دّدشم و  يدنه  یناقوف  ءات  رـسک  مال و  حتف  فلا و  هلمهم و  نیـس  حتفب 
نوخ داسف  هفرس و  ماخ و  هدام  عفاد  مکش و  سباح 

جاس

تسا جرس  مسا  میج  نوکس  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 

ناواس

یئارحـص رادـکون و  قارب و  دروخ و  هرجاب  زا  دـنروخیم  نیقاهد  رثکا  تسیاهلغ  ماـن  نون  مود و  فلا  واو و  فلا و  هلمهم و  نیـس  حـتفب 
تاهد تفه  هدننک  کشخ  مغلب و  ءارفص و  داسف  عفاد  کشخ و  درس و  کچوک  مه  لوا  زا  وا  دشاب و  زین  وردوخ 

یهتاس

عفاد مکش و  سباح  کبس و  درس و  نیریش و  معطب  یناتحت  ءای  نوکس  يدنه و  ءاه  يدنه و  یناقوف  ءات  رسک  فلا و  هلمهم و  نیـس  حتفب 
یهتاسب تیصاخ  رد  تسا  قفاوم  خرس  یلاش  دناهتشون و  رتهب  یلاش  عاونا  عیمج  زا  تحص و  ظفاح  مغلب و  ءارفص و  داب و  داسف 

وراس

اضعا يوقم  ماعط و  یهشم  درخ و  هدنیازف  یکشخ و  يرت و  رد  لدتعم  شتشوگ  لوهجم  واو  هلمهم و  ءار  مض  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 
وراش روهشم  راس و  یسراپ  هب  دنیوگ و  روزرز  یبرعب  قد  هفرس و  فک و  عفاد  هطقس و  هبرض و  عفان  مکش و  ضباق  و 

رباس

ریشمش دنب )  ) دنرب شتسوپ  زا  رثکا  تسیروناج  هلمهم  ءار  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتف  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 
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112 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
عفاد ازفا و  مغلب  رت و  نارگ و  درس و  شجازم  مضه و  ماگنه  نیریش  معطب  شتشوگ  دننک  هماجریز  شتسوپ  زا  ابرغ  نایراکـش و  دنزاس و 

تپ تکر 

سراس

دوخ تفج  رب  رن  گنر و  يرتسکاخ  ءاپ و  ندرگ و  زارد  تسیریاط  یناث  هلمهم  نیس  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  هلمهم و  نیـس  حتفب 
نوخ ءارفص و  داب و  داسف  عفاد  ظیلغ و  لوب و  سباح  ءاضعا و  يوقم  نارگ و  رت و  درس و  نیریش و  شتشوگ  لامک  هب  قشاع 

پناس

تسا پرس  مسا  یسراف  ءاب  نوکس  نون و  ءافخ  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 

لاس

مغلب داسف و  عفاد  مکش و  ضباق  درس و  تسا  فراصم  رد  وا  بوچ  تسا و  فراعتم  تخرد  مسا  مال  نوکـس  فلا و  هلمهم و  نیـس  حتفب 
دنمان جاش  یبرعب  شتآ  یگتخوس  روثب و  لیمامد و  رهز و  و 

یلومرساس

مـسا یناتحت  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  واو و  نوکـس  میم و  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  میود و  هلمهم  نیـس  حتف  فلا و  هلمهم و  نیـس  حتفب 
تسا یلومرهس 

دیبلساس

جنداش مسا  یضعب  هلمهم  لاد  یناتحت و  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  مال و  نوکس  حوتفم و  یناث  هلمهم  نیس  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 
دناهتشون

لدناس

تسا بالس  مسا  نآ  حتف  نآ و  دیدشت  مال و  نوکس  يدنه و  لاد  رسک  نون و  ءافخ  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 

هکاس

دروآ نایثغ  دشخب و  تعفنم  ار  مشچ  دیابرب و  داب  هبلغ  فک و  هبلغ  تسا  هبرگ  یتسم  ءاه  فاک و  نوکس  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 

اتشیرس گاس 

ءات حتف  همجعم و  نیـش  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  یناث و  هلمهم  نیـس  رـسک  یـسراف و  فاک  نوکـس  فلا و  هلمهم و  نیـس  حتفب 
تسا اهگاس  نیرتهب  نآ  گاس  کین  وراد  ینعی  یتنویج  مسا  فلا  يدنه و  یناقوف 
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یلملاس

تسا لهبنس  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  یناث و  مال  رسک  نکاس و  میم  هحوتفم و  مال  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 

نراس

تسا نیهپا  زا  یمسق  نون  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 

نوتاس

تسا ینرب  بیم  مسا  نون  واو و  نوکس  یناقوف و  ءات  مض  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 

هدحوملا ءابلا  لصف 

هراشا

113 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

سابس

دنیوگ روفاک  یبرعب  هک  تسا  روپک  زا  یمسق  یناث  هلمهم  نیس  فلا و  هدحوم و  ءاب  هلمهم و  نیس  مضب 

یسرافلا ءابلا  لصف 

یلکپس

هک هناخ  رد  دـنمان  هساپلچ  یـسرافب  صربا  ماس  یبرعب  یناتحت  ءای  مال و  رـسک  فاـک و  حـتف  یـسراف و  ءاـب  نوکـس  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
دیآرب یناسآ  هب  دندنب  دشاب  هدیلخ  راخ  ناکیپ و  هک  يوضع  رد  هتفاکش  ار  وا  رگا  دزیرگب و  اجنآ  زا  دوب  نارفعز 

يراپس

مغلب و داسف  عفاد  نارگ و  کـشخ و  درـس و  تخمز و  یناـتحت  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  یـسراف و  ءاـب  هلمهم و  نیـس  مضب 
ياهتشا للقم  روآ و  قرع  خافن و  نارگ و  رایسب  نآ  هزات  نهد و  یگزمیب  عفاد  ماعط و  یهشم  رکسم و  يردقب  هجزما  یضعب  رد  ءارفص و 

ضارمالا و جالع  رد  تسا  هدمع  رایسب  بیکرت  هک  كاپ  يراپس  مغلب و  ءارفـص و  داسف  عفاد  هدیناشوج  بآ  ریـش و  رد  مشچ  رون  ماعط و 
تسا موقرم  هعفان  هلاجع 

ینرپ تپس 

نوتهچ مسا  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  یسراف و  ءاب  حتف  یناقوف و  ءات  یـسراف و  ءاب  نوکـس  هلمهم و  نیـس  حتفب 
دنیوگ زین  نوتاس  تسا 

یناقوفلا ءاتلا  لصف 
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يراتس

قیـضم هدعم و  نادند و  يوقم  تسا  يراتـس  تخرد  بآ  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  یناقوف و  ءات  هلمهم و  نیـس  مضب 
درآ طارفاب  یتسم  وگ  نآ و  رطعم  نانز  جرف 

رواتس

روهـشم دنیازفایم  زین  یناتحت  ءای  یـضعب  ءار  زا  دعب  هلمهم  ءار  نوکـس  واو و  حتف  فلا و  نوکـس  یناقوف و  ءات  حتف  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
دیایب همجعم  نیش  ثحب  رد  همجعم و  نیشب  ۀغل  لصا  نکیل  تسا  هلمهم  نیسب 

اتس

فلا و یناقوف و  ءات  حتف  هلمهم و  نیس  رسکب 

یلبواتس

دیایب همجعم  نیش  باب  رد  تسا و  ارکرش  مسا  دنیوگ  زین  نکاس  یناتحت  ءای  ددشم و  مال  رسک  هدحوم و  ءاب  هحوتفم و  واو  هفاضاب 

الپوتس

واو یناقوف و  ءات  مض  هلمهم و  نیس  رسکب 
114 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

نیلم ءارفص و  داب و  داسف  عفاد  درس و  تسا و  نارگ  دنیوگ  تابن  یسرافب  هک  تسا  رکش  زا  یمسق  فلا  مال  یسراف و  ءاب  لوهجم و 

اوتس

دشاب هشیریب  هک  تسا  لیبجنز  مسا  فلا  واو و  یناقوف و  ءات  نوکس  هلمهم و  نیس  حتفب 

میجلا لصف 

یجس

تسا راهکارچس  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  نآ و  رسک  میج و  دیدشت  هلمهم و  نیس  حتفب 

یسرافلا میجلا  لصف 

راهکارچس

یجس هب  روهشم  هلمهم  ءار  نوکـس  یناث و  فلا  ءاه و  ءافخ  فاک و  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  یـسراف و  میج  نوکـس  هلمهم و  نیـس  مضب 
بحاصب هدرک  لح  غود  حدق  کی  رد  ماد  واپ  ردقب  رگا  دوشیم  لخاد  تسا  دونه  كاروخ  هک  رپاپ  رد  دناهتـشون و  صاصر  دیفـس  مسق 
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ردقب دنهن  رگخا  شتآ  رد  ار  گنس  نآ  دننک و  شقن  راجحا  رب  ملق  اب  هدرک  لح  ومیل  بآ  رد  ار  وا  رگا  تسا و  درد  نکسم  دنهد  جنلوق 
هتشون برجم  نیدلا  رون  میکح  دوشن و  هتسش  بآ  هب  هک  ددرگ  ادیوه  ورب  دیفس  یشقن  دننز  مهب  تسد  ود  ره  راب  دص  هکنآ 

هلمهملا لادلا  لصف 

هتراهدس

تسا نوسرس  دیفس  مسا  يدنه  ءاه  یناقوف و  ءات  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  ءاه و  ءافخ  هددشم و  هلمهم  لاد  حتف  هلمهم و  نیس  رسکب 

نگاهسادس

يرودنس مسا  نون  نوکـس  یـسراف و  فاک  حتف  مود و  فلا  ءاه و  حتف  یناث و  هلمهم  نیـس  مض  فلا و  هلمهم و  لاد  هلمهم و  نیـس  حتفب 
تسا

راهکاهدس

رد مرگ و  رایـسب  هایگ  ياهکمن  هلمهم  ءار  یناث و  فلا  ءاه و  ءافخ  فاک و  حتف  فلا و  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتف  هلمهم و  نیـس  مضب 
ءاضعا فعضم  اهتحارج و  هدیناشک  دیآ و  راکب  اههشیر  كرچ  ءالج 

لهپادس

ینعی هدمآ  زین  یناتحت  ءای  فلا  ضوع  هب  مال و  نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  فلا و  هلمهم و  لاد  نیس و  حتفب 

لهپيدس

تسا لیب  مسا  مه  نیا 

بالگ ادس 

شتخرد فالک  هب  هباشم  تسا  یلگ  هدحوم  ءاب  نوکس  فلا و  مال  یسراف و  فاک  مض  فلا و  لاد و  هلمهم و  نیس  حتفب 
115 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ماهدیدن هتشون  مان  نیدب  يدنه  بتک  رد  نکیل  هتشگ  یمسم  مسا  نیدب  اذهل  دنک  لگ  هشیمه  درادن و  وب  لگ  بالگ و  تخرد  زا  ینالک 
دشاب نیمه  هک  دراد  لامتحا  تسا  هدش  يرتپ  تش  روکذم  هک  اجوک  ظفل  رد  رگم 

يدنهلا لادلا  لصف 

یهدس

تسروچک زا  یمسق  یناتحت  ءای  نوکس  ءاه و  ءافخ  يدنه و  لاد  رسک  هلمهم و  نیس  حتفب 

یشالپ یهدس 
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نکاس یناتحت  ءای  هروسکم و  همجعم  نیش  فلا و  مال  هحوتفم و  یسراف  ءاب  هفاضاب  دنیوگ  زین 

هلمهملا ءارلا  لصف 

اکوهپرس

زگ و کی  ردقب  تسیدنه  لاهن  فلا  فاک و  حتف  واو و  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  هلمهم و  نیـس  حـتفب 
تسا و دوجولا  ریثک  دـیآرب و  کچوک  رایـسب  هیودا  نورد  زا  هرگ و  مین  ردـقب  کچوک  اـهیلهپ  دراد و  کـچوک  گرب  نآ و  زا  هداـیز 

داسف هفرس و  روثب و  لیمامد و  زرپس و  رگج و  ضارما  عفاد  کبس و  تخمز و  خلت و  تسا  خرس  هرچرچ  زا  یمـسق  دنیوگ و  زین  رهجوهج 
کشتآ و شراخ و  هداـم  عفر  ءارفـص و  نوخ و  حالـصا  يارب  هزعا  رثکا  هک  هدومن  هدـهاشم  مه  مقار  پت و  سفن و  یگنت  نوخ و  رهز و 

دنیامنیم نایب  وزا  باب  نیرد  دننکیم و  لامعتسا  روثب 

جرس

روثب و لیمامد و  عفاد  تسیدنه  تخرد  مان  تسا  هدـمآ  زین  فلا  هلمهم  ءار  ضوعب  جاس  میج  هلمهم و  ءار  نوکـس  نیـس و  رـسک  حـتفب و 
مکش مرک  لتاق  ندب و  قرع  خاسوا و  یلاج  ءارفص و  مغلب و  داسف 

دنپرس

داب و داسف  اضعا و  ساما  عفاد  یهبم و  تسا و  نیلم  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
ءارفص

سرس

دنیامنیم هفاضا  ءاه  فاک و  یناتحت و  ءای  هلمهم  نیس  ضوعب  دنیوگ  زین  همجعم  نیـشب  هکیرـش  یناث  نیـس  نوکـس  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
یبیجع راهب  تسین  یلاخ  شوخ  يوب  زا  يو  لگ  دنیوگیم و  راجشا  هاشداپ  ار  وا  دنه  رد  هک  تسا  یتخرد 

116 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
يروکبـش بحاص  هتخپ  يو  گرب  رگا  اـضعا  ساـمآ  يراـس و  یگدیـشوج  رهز و  داـسف  عفاد  روثب و  لـیمامد و  عفاد  تسا و  درـس  دراد 

دزاس و رتهب  دنـشاپب  مخز  رب  هدیئاس  هدرک  کشخ  وا  تخرد  تسوپ  برجم و  دوب و  دنمدوس  دناکچ  مشچ  رد  شگرب  هزیـشود  دروخب و 
رد لگ  دیفس  سرس  خیب  رگا  دنک و  عفد  ناقری  هقیقش و  هفرس و  رس و  درد  دیوبب  سرس  لگ  اتـشان  هکره  دشاب و  هداتفا  مرک  مخز  رد  رگا 

ار مشچ  لـگ  دنـشک  مشچ  رد  هدـیئاس  بآ  رد  ار  سرـس  مخت  نوچ  دناهتـشون و  سیتـلا  ۀـیحل  ار  نیا  یـضعب  دوـش  كاـسما  دریگب  نهد 
دزاس فرطرب 

لرس

داب داسف  مشچ و  ولگ و  شوگ و  ضارما  عفاد  کبس و  مرگ و  تسا و  خلت  مال  نوکس  هلمهم و  ءار  هلمهم و  نیس  حتفب 

نوسرس
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دنشک و نغور  يو  مخت  زا  دنیوگ و  فشرس  یسرافب  نون  واو و  نوکس  یناث و  هلمهم  نیس  مض  هلمهم و  ءار  نوکس  هلمهم و  نیـس  حتفب 
مکـش مرک  دنک و  عفد  داب  دـیامن و  ناصقن  ینم  بآ  دـهاکب  مغلب  دـنک  هدایز  هخلت  نوخ و  دوب  مرگ  دـننکیم  لامعتـسا  اهغارچ  رد  بش 

رد هک  تسا  دیفـس  وزا  یمـسق  دوش و  ناشخرد  هزات و  دروخب  تروع  سافن  تلاـح  رد  رگا  دـیامن و  مک  رظن  دـننک  طارفا  رگا  دـشکب و 
لتاق نابز و  یگدیـشوج  ماذج و  برج و  مغلب و  داسف  عفاد  تسا و  کشخ  مرگ و  خلت و  دنت و  دنیوگ  هتراهدس  ار  نآ  ترکـسنس  نابز 

ماخ و هدام  ثدحم  لوب و  سباح  مرگ  مقار  دزن  تسا و  درس  نارگ و  فشرس  زبس  گرب  تپ و  تکر  دلوم  ماعط و  یهشم  مکـش و  مرک 
هثالث طالخا  داسف و 

پرس

ماعط یهشم  درخ و  هدنیازفا  دعقم و  مکش و  مرک  عفاد  نارگ و  رت و  شتشوگ  پناس  روهشم  یـسراف  ءاب  هلمهم و  ءار  هلمهم و  نیـس  حتفب 
زا دـنایورب و  يوم  دـننک  الط  بلعثلا  ءاد  رب  شرتسکاخ  دـیازفا و  مشچ  رون  دنـشک  مشچ  رد  لسعب  هدـیئاس  راـم  تسوپ  اـضعا و  يوقم  و 

دنیوگ رام  یسرافب  دیاز  یناسآ  هب  دندنب  ینز  نار  هب  رگا  دزیرگب و  رام  شروخب 

ادنکرس

حتف هلمهم و  ءار  نوکس  هلمهم و  نیس  حتفب 
117 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دیآ راکب  اهرپهچ  رد  فورعم  فلا  هلمهم و  لاد  نون و  ءافخ  فاک و 

یکتیک نرس 

ءای نوکـس  یناث و  فاک  رـسک  یناقوف و  ءاـت  لوهجم و  یناـتحت  ءاـی  فاـک و  رـسک  نون و  نوکـس  هلمهم و  ءار  حـتف  هلمهم و  نیـس  مضب 
یکتیک زا  یمسق  یناتحت 

یهکام نرس 

کبس و زیت و  تخمز و  یناتحت  ءای  نوکـس  ءاه و  ءافخ  فاک و  رـسک  فلا و  میم و  نون و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  هلمهم و  نیـس  مضب 
قد و رهز و  داسف  ءاقـستسا و  نوخ و  داسف  ندـب و  يدرز  هناثم و  درد  ویمرپ و  ریـساوب و  ءاـضعا و  ساـما  ماذـج و  عفاد  يوقم و  یهبم و 

تسا نیاسر  هلمج  زا  ذفانم و  یلاج  ظعنم و  ولگ و  یفصم 

ایج برس 

تسا پهپ  ایج  زا  یمسق  فلا  یناتحت و  ءای  حتف  میج و  رسک  هدحوم و  ءاب  نوکس  هلمهم و  ءار  نیس و  حتفب 

یلایرس

هدـهاشم راصح  فرط  مه  مقار  زگ  ود  ردـقب  ات  وا  لاهن  هنکاس  یناتحت  ءای  هروسکم و  مال  فلا و  یناتحت و  ءاـی  حـتف  هلمهم و  نیـس  مضب 
گنر و خرس  کیراب و  ياهخاش  تشگنا و  ربارب  ود  ردقب  کیراب  هنت  دسر  مهب  هناخ  ياهفقـس  ارحـص و  رد  لاگـشرب  مسوم  رد  هدومن و 

جک یلایرس  لگ  یکدنا  رایسب و  بغز  اههشوخ  رب  نکیل  دشاب  هتخپ  هک  مدنگ  ياههشوخب  هباشم  عون  کی  خرس  دیفس و  امنـشوخ  شلگ 
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تسا هاب  يوقم  روکذم  هایگ  و 

الوکرس

یمسم مسا  نیاب  اذهل  دیآیم  تحارج  راکب  نوچ  تسا  تحارج  گنس  مسا  فلا  مال  حتف  واو و  نوکس  فاک و  مض  هلمهم و  نیس  حتفب 
دنک و رود  لاهسا  خفن و  هنیس و  درد  همد و  ءارفص و  پت و  کبس  درـس و  یمرن  تیاغ  رد  تسا  کبـس  دنیوگ  زین  زارو  گنـس  هتـشگ و 

کـشخ ار  وا  نوچ  تسا و  ءاعما  هدـعم و  تابوطر  ففجم  دـیامن و  ملا  نیکـست  دـنادرگ و  کشخ  اهمخز  دـننک  لخاد  مهارم  رد  نوچ 
هدومن هدهاشم  لاهسا  رد  ار  وا  لامعتسا  مه  مقار  دنادرگ  کشخ  زین  دنشاپ  تحارج  رب  هدیئاس 

یتنارس

تسا ورهکوگ  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  نون و  ءافخ  فلا و  هحوتفم و  هلمهم  ءار  هلمهم و  نیس  حتفب 

لهپ ترس 

تسا هلمآ  مسا  مال  نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  یناقوف و  ءات  هلمهم و  ءار  هلمهم و  نیس  رسکب 

ردهب برس 

118 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
راهبنک مسا  هلمهم  ءار  نوکس  هددشم و  لاد  حتف  ءاه و  ءافخ  یناث و  هدحوم  ءاب  حتف  هدحوم و  ءاب  هلمهم و  ءار  نوکس  هلمهم و  نیس  حتفب 

تسا بوخ  ءازجا  همه  هک  تسنآ  ظفل  ینعم  تسا 

بهکرس

تسا نوسرس  مسا  هدحوم  ءاب  نوکس  ءاه و  ءافخ  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  هلمهم و  نیس  حتفب 

الاورس

فراعتم روهشم و  هایگ  مسا  فلا  مال  فلا و  واو و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  هلمهم و  نیس  مضب 

ایرپ نج  برس 

یناتحت و ءای  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  نآ و  رسک  یسراف و  ءاب  دیدشت  نون و  میج و  حتف  هدحوم و  ءاب  نوکس  نیتلمهم و  ءار  نیس و  حتفب 
دوشیم هدرک  قالطا  زین  هدرپ  رب  هدر  ءامسا  تسا و  هدر  زین  فلا 

هلمهملا نیسلا  لصف 

اسس

عفاد ماعط و  یهـشم  مکـش و  سباح  کبـس و  درـس و  نیریـش و  معطب  يو  تشوگ  تسا  شوگرخ  مسا  فلا  هلمهم و  نیـس  ود  ره  حـتفب 
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تسیئاود ءاذغ  هلمج  زا  نوخ و  لاهسا و  سباح  تاپنس و  سفن و  یگنت 

ءافلا لصف 

بنا يرفس 

تسا دورما  مسا  هدحوم  ءاب  نوکس  نون و  ءافخ  هزمه و  دم  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  ءاف و  نوکس  هلمهم و  نیس  حتفب 

فاکلا لصف 

الهپهدنکس

روجهک زا  یمسق  فلا  مال  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  حتف  ءاه و  نوکـس  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  فاک و  حتف  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
تسا

هوکس

تسا هنجنهس  مسا  ءاه  نوکس  واو و  حتف  فاک و  نوکس  هلمهم و  نیس  حتفب 

سان کس 

تسا ولرا  مسا  هلمهم  نیس  نوکس  فلا و  نون و  حتف  فاک و  نوکس  هلمهم و  نیس  مضب 

یسرافلا فاکلا  لصف 

دس نهکس 

هدر مسا  دوب  قفاوم  رایسب  ینعی  هلمهم  لاد  دیدشت  هلمهم و  نیس  رسک  نون و  نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  فاک  حتف  هلمهم و  نیـس  مضب 
تسا

ماللا لصف 

تیجالس

یناقوف و ءات  یناتحت و  ءای  نوکس  میج و  رسک  فلا و  مال  نآ و  حتف  روهشم  هلمهم و  نیس  رسکب 

تیدالس

ءاقستسا ماذج و  يداب و  ریساوب  ویمرپ و  عفاد  مرگ و  رت و  دنت  مضه  ماگنه  تسا  خلت  زیت و  هلمهم  لاد  میج  ضوعب  هدمآ  زین 
119 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

معطب دنزیمایب  هک  ءاود  ره  هب  نیاسر و  هلمج  زا  بیکارت و  هلمج  يوقم  دیفم و  ار  ضارما  رثکا  هناثم و  گنـس  تتفم  مکـش و  مرک  لتاق  و 
نتفرگ زا  ترابع  نآ  یناقوف و  ءات  نوکـس  هلمهم و  نیـس  حـتفب  نآ  تس  صوصخ  تسا  دـنه  ءاـمکح  هدـمع  ءاود  زا  هلمجلاـب  دوش و  وا 
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نتفرگ زا  ترابع  نآ  یناقوف و  ءات  نوکـس  هلمهم و  نیـس  حـتفب  نآ  تس  صوصخ  تسا  دـنه  ءاـمکح  هدـمع  ءاود  زا  هلمجلاـب  دوش و  وا 
هاـب و توق  بیکارت  رد  هدومن  لامعتـسا  ینم  تظلغ  كازوـس و  هحرق  رد  مه  مقار  ار  وا  تسد  هصوـصخم  لاـمعا  اـب  تسوا  هفیطل  ءازجا 

هدیـسران بآ  یلگ  فرظ  رد  هدومن  لح  هدیئاس  بوخ  بآ  رد  ار  وا  هک  تسنیا  وا  نتفرگ  بیکرت  تسا و  لخاد  زین  هناثم  هدرگ و  تیوقت 
هچنآ الاب  الاب  زا  دراک  زا  ای  ین  بوچ  زا  ددرگ  شفنب  هب  لـیام  نآ  گـنر  دوش و  ادـیپ  ورد  تناـتم  تظلغ و  اـت  دـنراذگب  مرگ  باـتفآ  هب 

رابغ درگ و  زا  ات  دنـشوپب  گنت  هچراپ  زا  دـنراذگب و  باتفآ  ریز  هتـشاذگ  هدیـسران  بآ  رگید  یلگ  فرظ  رد  هتـشادرب  تسا  هدـش  ظیلغ 
هبترم هـس  ود  هتـشاذگ  باـتفآ  رد  ار  نآ  زاـب  تـسا  هدـنام  فرظ  رد  یقاـب  هـچنآ  دـنرب و  راـکب  ددرگ  کـشخ  هاـگره  دـشاب و  ظوـفحم 
مـسق زا  رتهب  نیا  دنیوگ و  یباتفآ  تیجالـس  تس  ار  نیا  دـنامب و  یقاب  درد  دـیایب و  همه  فاص  ات  دـنرآ  لمعب  دـش  روکذـم  هکيروطهب 

ار نآ  دـنیامن  شتآ  رب  کشخ  هدومن  مود  فرظ  رد  لقن  دـنیامن و  روکذـم  لـمع  شتآ  رب  بآ  رد  نتخادـگ  زا  دـعب  رگا  تسا و  یـشتآ 
دشابیم هوچ  لثم  هایس  رایسب  دیآیم  ناتسهوک  فرط  زا  تیجالس  تس  مود و  فالخب  دوشیم  دلج  نیا  دنیوگ  یشتآ 

سررالس

هفاضا ءاه  مـال  زا  دـعب  یـضعب  هلمهم و  نیـس  نوکـس  یناـث و  هلمهم  ءار  حـتف  لوا و  هلمهم  ءار  نوکـس  فلا و  مـال  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
ینعی دنیامنیم 

سرراهلس

دنیوگ هلیاس  هعیم  یبرعب  یقنم و  برج و  ماذج و  عفاد  یهبم و  مشچ و  رون  هدنیازفا  تسا و  رت  مرگ و 

تالس

تسا هدمآ  زین  لدناس  يدنه  یناقوف  ءات  نوکس  فلا و  مال  هلمهم و  نیس  حتفب 

کلس

تسولرا مسا  زین  فاک  نوکس  نآ و  حتف  مال و  دیدشت  هلمهم و  نیس  حتفب 

میملا لصف 

لهپ ردنمس 

یسراف ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  ددشم و  هلمهم  لاد  میم و  مض  هلمهم و  نیس  حتفب 
120 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ینیب رد  نارتخد  ریش  اب  ددرگیم  هایس  دوش  هنهک  نوچ  گنر  خرس  راهچ  هایـس و  هلیله  زا  هدایز  تسیدنه  ءاود  مال  نوکـس  ءاه و  ءافخ  و 
دنروخب تارغج  اب  عفان و  ار  اپ  تسد و  مرو  شخیب  تسوپ و  دربب و  هقیقـش  درد  هتفوک  بآ  هب  درآ و  دورف  رـس  زا  مغلب  همه  دننک  طوعس 

نیا تسا و  لینلا  بح  دناهتفگ  یضعب  تسا و  مکش  درد  عفان  دروخب  مرگمین  بآ  هارمه  دزاس  فوفس  نیاوجا  کمن و  اب  دندنبب و  مکش 
دیآیم رظنب  باوص  زا  رود  لوق 

نیهپ ردمس 
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مسا نون  یناتحت و  ءای  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  رـسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  هحوتفم و  هلمهم  لاد  میم و  مض  هلمهم و  نیـس  حتفب 
تسا ایرد  فک 

نونلا لصف 

هرتگنس

فاک و فذحب  يربکا  نیئآ  بحاص  ءاه  نوکس  هلمهم و  ءار  یناقوف و  ءات  حتف  یـسراف و  فاک  نوکـس  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیـس  حتفب 
وزا نکیل  بیس  هب  لثامم  لکـش  رد  يدرزب و  لیام  خرـس  شگنر  تفاطل  لامک  رد  تسیدنه  هویم  تسا  هتـشون  هرت  نوس  ینعی  واو  هفاضا 

ینالک و نآ و  ءاوتـسا  نآ و  تسالم  تسوپ و  یکیراب  ببـس  زا  الوک  هب  تبـسن  يوتـسم  سلما و  کیراب و  نآ  تسوپ  دیاز و  رادقم  رد 
هرتگنـس دـنویپ  شرت  ومیل  تخرد  رب  هاـگره  دـشابیم و  هداـیز  یخرـس  ـالوک  رد  هک  درک  ناوـتیم  ـالوک  وا و  ناـیم  رد  قرف  نآ  گـنر 

الوک ار  کنت  تسوپ  شرت و  نیریـش  نالک و  دـسریم  مهب  یگنران  ـالوک و  دـنهدب  ـالوک  دـنویپ  رگا  دوشیم و  ادـیپ  هرتگنـس  دـنهدیم 
مسق رثکا  دوب  دروخ  نوچ  دوش و  ادیپ  لوا  مسق  رثکا  دشاب  نالک  تخرد  نوچ  یگنران و  ار  ربطـس  تسوپ  شرت و  رایـسب  دروخ  دنیوگ و 
بیرق همه  اهتخرد  دراد و  رایسب  اهشاق  رد  اهمخت  دوب و  کچوک  نکیل  درآیم و  رمث  دنیوگیم  دنراکب  الوک  هرتگنس و  مخت  رگا  مود و 
رایسب دنايزبس و  هب  لیام  کیراب و  الوک  تخرد  گرب  يدیفس و  هب  لیام  وا  يزبس  ضیرع و  یکدنا  هرتگنس  گرب  نکیل  دنارگیدکی  هب 
گرب فصن  ردـقب  هرتگنـس  گرب  یگنران و  تخرد  زا  وا  الوک و  تخرد  زا  نالک  هرتگنـس  تخرد  کیراب و  مه  الوک  زا  یگنران  گرب 

اوه تیمس  یگنشت و  عفار  ترارح و  نکسم  حرفم و  لد و  يوقم  لوا و  رد  تسا  درس  مقار  دزن  شجازم  هلمجلاب  ضرع  لوط و  رد  هتهک 
عئابط بوغرم  رایسب  هتخیمآ  توالح  اب  وا  یشرت  هدعم و  يوقم  مغلب و  ارفص و  عطاق  و 

121 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
ببسب هک  نم  هلزن  هفرس و  تفگیم  هک  دید  ار  جازم  يوارفص  یـصخش  مقار  هکلب  دراد  مک  رایـسب  ترـضم  رگید  ياهیـشرتب  تبـسن  و 

رد هدرک و  رود  ار  وا  كزاـن  تسوپ  وا  ياهـشاق  زا  هّللا  هل  رفغ  هاـگ  مارآ  سودرف  هاـشداپ  دوشیم و  فرطرب  نیا  ندروخ  زا  تسا  ءارفص 
دوش رثاتم  تبرش  وا  یشرت  زا  ددرگ و  نایامن  نآ  نایم  رد  تبرش  توالح  رثا  ات  دنتشاذگیم  يرهگ  هس  ود  تابن  بالگ و  تبرش و  نایم 

بیکرت نیا  دـنچره  دـنتخاسیم  یمـسم  ناج  تحار  هب  ار  بیکرت  نیا  دـندومرفیم و  لیم  هدرـشفا  قیرطب  الپ و  هارمه  ای  اهنت  ار  نآ  دـعب 
وا يوب  ات  دنزاس  بترم  هدیـسران  بآ  یلگ  فرظ  رد  ار  بیکرت  نیا  هک  دیاب  دوشیم  بوغرم  ردق  نامه  نتـشاذگ  رید  ببـسب  دوش  درس 

تبـسن هب  تسیوق  بیکرت  نیا  تعیبط  تبغر  حـیرفت و  تیوقت و  رد  دـندومرفیم و  لوانت  هتخاس  درـس  فرب  رد  رثکا  هاشداپ  دـیامن و  رثا 
دننزب و کمن  كدنا  هدیشارت  اهشاق  رگا  زین  دننکیم و  لوانت  اذغ  هارمه  رثکا  هرتگنس  ناتسودنه  مدرم  دوش  هدرک  وا  لامعتـسا  اهنت  هکنآ 

حالصا نیا  جایتحا  دشاب  لوا  مسق  هویم  نیا  هک  هاگره  ناسل و  هرجنح و  نادند و  هب  نآ  یـشرت  روهظ  مدع  تذل و  دایدزا  ثعاب  دنروخب 
تذل رد  دننزب  ورب  هدیئاس  دنق  کمن  ضوع  رگا  دشابیم و  لادتعا  دح  زا  دـیاز  اهنیا  نایم  رد  یـشرت  هک  الوک  یگنران و  فالخب  درادـن 

هدراب و هفرـس  هلزن و  نادند و  هرجنح و  رـضم  دنـشاپب و  بالگ  کشمدیب و  يردق  رگا  صوصخ  تسا  ناج  تحار  ماقم  میاق  دیازفیب  نآ 
رضم دومن و  ناوتیم  حالصا  نآ  زج  تاقوعل و  اهریرح و  نونسب و  زین  مک و  حالصا  هدیاف  هفرس  هلزن و  رد  نکیل  کمن  دنق و  نآ  حلـصم 
هلاجع ضارمالا و  جـالع  رد  هک  ردـالب  زغم  نوجعم  صوصخ  هیهاـب  نیجاـعم  هیودا و  نآ  حلـصم  دـنک و  مک  قیقر و  ار  ینم  باـصعاب و 

دناهتفای و دـیفم  فلک  هلازا  گنر و  ندومن  فاص  يارب  رگید  هیودا  هارمه  ای  اهنت  هدـیئاس  ار  وا  هدرک  کشخ  تسوپ  تسا و  موقرم  هعفان 
فیعض یضعب  رد  وزا و  يوق  هروکذم  دیاوف  یضعب  رد  نیا  بر 

اراهگنس
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فاک حتف  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیس  رسکب 
122 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دننام دراد  هشوگ  هس  تسا و  روهـشم  هدـمآ  زین  یفخم  ءاه  فلا  ضوعب  یناـث و  فلا  يدـنه و  هلمهم  ءار  فلا و  ءاـه و  ءاـفخ  یـسراف و 
تخس و رایسب  هدرک  کشخ  تخـس و  وا  هدیـسر  تسا و  ذلا  دشاب  زبس  شتـسوپ  هک  وا  ماخ  دیور  اهبالات  كانمن و  ياهاج  رد  ناجنروس 

شزوس نوخ و  ءارفص و  داسف  عفاد  نارگ و  درس و  نیریـش و  دش  هدومن  لامعتـسا  رایـسب  ینم  تظلغ  هاب و  توق  فوفـس و  نیجاعم و  رد 
یـضعب بوغرم  دنروخیم  زین  ار  وا  هدرک  وب  ذـیذل و  رایـسب  ذـیناف  هارمه  ماخ  داب و  هدـنیازف  یهبم و  ینم و  دـلوم  مکـش و  ضباق  اضعا و 

دوشیم نوزفا  مکش  ضبق  لقث و  رد  نکیل  عئابط 

یلوه اهکنس 

تـسیتابن یناتحت  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  لوهجم و  واو  مود و  ءاه  مض  فلا و  ءاه و  ءافخ  فاک و  حتف  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیـس  حتفب 
دناودیم هرایب  دشابیم  هداتفا  نیمز  يورب  هزیر و  کچوک و  رایـسب  زبس  گرب  دروخیم  بسا  هک  هاک  لثم  دراد  کیراب  رایـسب  ياهخاش 

هظفاح و توق  يوقم  نیلم و  تسا و  مرگ  تخمز و  دشابیم  امنشوخ  رایـسب  هام  بش  حبـص و  تقو  دراد  رایـسب  کچوک  دیفـس و  شلگ 
هاـب و تیوقت  رد  زین  مقار  ار  نآ  خـیب  تسوپ و  كازوـس و  هحرق  عـفاد  تسا و  نیاـسر  هلمج  زا  وـیمرپ و  عـفاد  هکردـم و  درخ و  ءاـکذ و 

باوصلاب ملاع  هّللا  دننکیم و  مه  نیا  رب  یهکم  جروس  قالطا  هک  دناهتشون  یضعب  هدومن و  لامعتسا  ینم  تظلغ 

يرودنس

لگ مان  دنیوگ  زین  نگاهسادس  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  واو و  نوکـس  هلمهم و  لاد  مض  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
نایثغ ءاقستسا و  نوخ و  ءارفص و  رهز و  داسف  عفاد  درس و  دراد  هرگنک  ثلثم  شگرب  گنر  خرس  تسیدنه 

نس

دوب مسق  ود  دننکیم و  تشاک  هبنپ  درگ  رثکا  دنزاسیم  نامـسیر  وا  تسوپ  زا  هک  تسا  ینتـسر  يدنه  نون  نوکـس  هلمهم و  نیـس  حـتفب 
نوخ سباح  شلگ  مکـش و  ضباق  نارگ و  تسا و  درـس  دوب  ذـلا  دـنزپیم  وزا  گاـس  دـشاب  شرت  زیت  نآ  دـنیوگیم و  یـسار  مود  مسق 

تسا بق  یبرعب  دنیوگ  سافن و 

اکپهپنس

فلا هحوتفم و  فاک  یناث و  یسراف  ءاب  رسک  ءاه و  نوکس  یسراف و  ءاب  مض  نون و  نوکس  هدمآ و  زین  همجعم  نیـش  هلمهم و  نیـس  حتفب 
تسا رهوا  مسا 

123 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ههگنس

مغلب و داسف  عفاد  هرـصاب و  يوقم  کبـس و  درـس و  دنیوگ  هرهم  دیفـس  یـسرافب  يدنه  ءاه  فاک و  حتف  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیـس  حتفب 
ار وا  رگا  دـنیوگ و  يدوـک  ار  نآ  وزا و  رتدروـخ  رگید  مـسق  تـسا و  دروـخ  وزا  رگید  یمـسق  دـنمان و  نوزلح  یبرعب  نوـخ و  ءارفص و 
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درآ حالصا  هب  دوز  شوگ  هحرق  رب  صوصخ  دنشاپب  حورق  رب  هدیئاس  هتخوس 

ولاهبنس

تـسا هدمآ  زین  یناتحت  ءای  واو  ضوعب  واو و  نوکـس  مال و  مض  فلا و  ءاه و  ءافخ  هدـحوم و  ءاب  حـتف  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
ینعی

یلاهبنس

دیایب نون  ثحب  رد  رکتن  رد  و 

یتپنس

تسا یهتنرب  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  یسراف و  ءاب  حتف  نون و  نوکس  هلمهم و  نیس  مضب 

رودنس

تسا و مرگ  یناتحت  ءای  نون  هلمهم و  نیس  نایم  رد  روهشم  هلمهم و  ءار  واو و  نوکس  هلمهم و  لاد  مض  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیس  رسکب 
جنرس یبرعب  دزاس  تسار  ار  هتـسکش  ناوختـسا  مخز و  هدننک  فاص  روثب  لیمامد و  رهز و  داسف  برج و  ماذج و  ور و  یگدیـشوج  عفاد 

تسا روکذم  هعفان  هلاجع  ضارمالا و  جالع  رد  نآ  هخسن  تسا و  دیفم  رایسب  هروکذم  دیاوف  رثکا  يارب  رودنس  مهرم  دنیوگ و 

راهک لبنس 

وا و ناحتما  دیفـس و  يرکتهپ  لثم  شگنر  هلمهم  ءار  فلا و  ءاه و  ءافخ  فاک و  حـتف  مـال و  تنوکـس  نون و  ءاـفخ  هلمهم و  نیـس  مضب 
دود شتآ  رب  ددرگ و  لدبم  يدیفـسب  وا  یهایـس  دـنراد  شتآ  بالات  رد  دـننک و  الط  غاز  رپ  رب  هدـیئاس  ار  وا  هک  دناهتـشون  نیا  شتدوج 

ایهگنـس مجنپ  امراد  مراهچ  مسق  ایدوک  موس  مسق  ایدله  مود  مسق  دنیوک  کلاهلا  بارت  کش و  یبرعب  رگید و  ياهلبنـس  فالخب  دـنکن 
دننکیمن نیجاعم  رد  يدارف و  ار  وا  لامعتـسا  يزیرغ  ترارح  اب  وا  تداضم  ۀـهجب  نانوی  ءامکح  دـنوش  روکذـم  دوخ  ماـقم  رد  کـی  ره 

ۀهجب ار  نویفا  هیمـس  هیودا  زا  نانوی  ءامکح  نآ و  وزج  یـسبی و  لـثم  دـناهدوب  يدـنه  لـصا  رد  نآ  زا  رثکا  هک  بیکارت  یـضعب  رد  رگم 
دننکیم لامعتسا  تاحلصم  هارمه  هدیدع  دیاوف 

124 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
دنايوق رایـسب  دوخ  لاعفا  رد  هدایز  ررـض  هیودا  رد  هچنانچ  هک  اجنآ  زا  مک و  رایـسب  هینانوی  بیکارت  رد  هیمـس  هیودا  لامعتـسا  هلمجلاب  و 

مقار هتشگ  تازلف  تسا  مسق  نیا  زا  دوشیم و  مه  ریثاتلا  يوق  دنايرج  رایسب  مومـس  لامعتـسا  رب  ناشیا  هک  دنه  ءامکح  بیکارت  یـضعب 
نآ هخسن  هک  ماذج  بح  رد  هچنانچ  هداد  مک  رایسب  ندروخ  ۀهجب  هدرک و  لامعتـسا  رایـسب  هاب  توق  هیلطا  هدمـضا و  رد  ار  هروکذم  ءاود 

هاگره دندوب  کهنم  نآ  زج  هروتات و  مخت  بنق و  ندومن  لیمب  هک  نایانـشآ  زا  یـضعب  دیامنیم  هدیاف  تسا و  موقرم  ضارمالا  جالع  رد 
لامعتـسا هک  یناـسک  دوـمنیم و  طرفم  رد  رـس  دـندرکیم  ترداـبم  روکذـم  ءاود  لامعتـساب  دـندروآیمن  درـس  رد  ار  ناـشیا  هیودا  نیا 

تسا بوصا  نیا  لامعتسا  رد  طایتحا  دیامنیم و  مه  كاسما  هاب و  تیوقت  دنیوگیم  دننکیم 

ایهکنس

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


دنام هرهم  دیفسب  فلا  یناتحت و  ءای  ءاه و  ءافخ  فاک و  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیس  حتفب 

اهگنس

اتهرب مسا  یهگنس  ینعی  هدمآ  زین  یناتحت  ءای  فلا  ضوعب  فلا و  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  فاک  نوکـس  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
تسا

اکهتوج هکنس 

دشاب هتشاد  دیفس  لگ  هک  یهوج  مسا  روتسدب  یقاب  ءاه و  ءافخ  فاک و  نون و  نوکس  هلمهم و  نیس  حتفب 

اکتبنس

تسا بیس  مسا  فلا  فاک و  حتف  یناقوف و  ءات  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیس  رسکب 

يرصب گنس 

مـسا یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  داص و  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حـتف  یـسراف و  فاک  نوکـس  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیـس  حـتفب 
تسا ایرپاهک 

واولا لصف 

هرت نوس 

تسا هرتگنس  مسا  ءاه  نوکس  هلمهم و  ءار  یناقوف و  ءات  حتف  نون و  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مضب 

نروس

وزا هک  فشک  تروصب  نآ  رثکا  تسا  یخیب  تسا  دنک  زجب  وزا  یمسق  نون و  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  واو و  نوکس  هلمهم و  نیـس  مضب 
عفد ریـساوب  مغلب و  داسف  ماعط و  یهـشم  کبـس و  کشخ و  ود  ره  تشوگیب  تشوگ و  هارمه  دـنروخیم  هتخپ  دـنزاس و  راچا  دـنه  رد 

رد ریساوب  حالصا  يارب  دنروخن  مرد  تسب  زا  هدایز  هدعملا  فیعض  ناهقان و  هتشون  مضه  رید  یـضعب  دنک و  دلوت  وزا  تپ  تکر  دیامن و 
دناهتشون دیفم  زین  مکش  درد  جنلوق و  ۀهجب  تسا  لمعتسم  رایسب  ام  نامز 

125 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
هچراپهچراپ دـعب  نآ  حلـصم  هرجنحب و  رـضم  تسا و  هزات  نیریـش و  غود  يو  حلـصم  دوب و  رـضم  ار  ینوخ  ياهتلع  دـیازفیب و  ءارفـص  و 

هلمآ اب  یلما  گرب  هارمه  رگا  دوش و  عفدنم  بآ  رد  یتقارح  ات  دنیامن  رود  ار  بآ  نآ  دسر  زادگب  بیرق  ات  بآ  رد  لوا  نآ  نتخپ  ندومن 
دنراذـگب رهپ  کی  ات  رونت  نایم  رد  هدـیلام  هزیکاپ  لگ  شیالاب  هتفرگ و  هچراپ  ار  وا  رگا  ددرگیم و  لیاز  تقارح  زین  دـنهد  شوج  شرت 

مدع ثعاب  وا  نتخپ  روکذم  لامعا  نودب  ضرغ  دوب  هلیاغیب  ذـیذل و  دـنزپب  تشوگ  اب  ای  اهنت  هدومن  رود  ار  وا  تسوپ  هدروآرب  نآ  زا  دـعب 
زور دنچ  دـننک و  رود  تسوپ  ار  وا  هتخپ  نودـب  دـیاب  دـنیامن  لخاد  نوجعم  رد  ار  وا  دـنهاوخ  رگا  تسا و  ولگ  شراخ  شارخ و  تذـل و 

یخرـسب و لیام  نوریب  زا  دیفـس و  نورد  زا  يو  مسق  کی  دنزاس و  نیجاعم  لخاد  هتخیب  هتفوک  هاگنآ  دوش  کشخ  هیاس  رد  ات  دـنراذگب 
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تسا الط  مسا  نروس  دوب و  يوقا  خرس  دیفس و  ود  ره  نوریب  نورد و  مود  مسق 

یلب موس 

زا مغلب و  داب و  داسف  عفاد  خلت و  زیت و  یناتحت  ءای  نوکـس  ددشم و  مال  رـسک  هدـحوم و  ءاب  حـتف  میم و  واو و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  مضب 
تسا يولگ  یماسا  زا  یمسا  زین  تسا و  نیاسر  هلمج 

سوس

كوخ یـسرافب  ازفا  مغلب  ینم و  دلوم  داب و  داسف  عفاد  دنناد و  نارگ  رت و  شتـشوگ  یناث  هلمهم  نیـس  واو و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  مضب 
انام كوخ  رس  هب  شرس  تسا  گنر  هایس  گرزب  یهام  هک  دیوگ  تارایتخا  بحاص  دنیوگ  نیفلد  یبرعب  یهام و 

رؤس

دیایب فاک  رد  تسا  لوک  ءار  نوکس  هزمه و  حتف  واو و  ءافخ  هلمهم و  نیس  مضب 

اّوس

عفاد هطقس و  هبرض و  عفان  مکش و  سباح  کبس و  کشخ و  درـس و  شتـشوگ  فلا  ففخم و  روهـشم  ددشم و  واو  هلمهم و  نیـس  مضب 
دنیوگ اغیب  یبرعب  قد و  هفرس و  فک و 

پوس

دننک نایرب  رایسب  دنچره  تسا  کشخ  ضباق و  دنزاس  رشقم  دننک و  نایرب  هک  یلاوره  یسراف  ءاب  رسک  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مضب 
ددرگ کبس 

انوس

یکـشخ و پت و  یگناوید و  هثـالث و  طـالخا  رهز و  داـسف  عفاد  یهبم و  نارگ و  درـس و  فلا  نوـن و  لوـهجم و  واو  هلمهم و  نیـس  مضب 
هدنزورفا

126 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
دنیوگ گناگرم  ار  نآ  دنیامن  هتشک  هصوصخم  لامعا  اب  ار  وا  نوچ  تسا و  نیاسر  هلمج  زا  ور و  گنر و 

فنوس

ینعی هدمآ  زین  یسراف  ءاب  ءاف  ضوعب  ءاف و  نوکس  نون و  ءافخ  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  حتفب 

پنوس

لیمامد جنلوق و  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  ماعط و  یهشم  کبس و  مرگ و  نیریش و  خلت و  ود  ره  نالک  نایداب  ینعی  اکیتس  تسا  وزا  یمـسق 
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دنیوگ هنایزار  یبرعب  تسا  نانز  جرف  ءاود  هصاخ  مود  مسق  زیگناءارفص و  مشچ و  ضارما  عیمج  روثب و  و 

ههتنوس

مضاه یهشم و  مرگ و  نیریـش و  مضه  ماگنه  کبـس و  زیت و  يدنه  ءاه  يدنه و  ءات  حتف  نون و  ءافخ  لوهجم و  واو  هلمهم و  نیـس  مضب 
خفن ریساوب و  هناثم و  لصافم و  درد  ءاضعا و  عیمج  هیصخ و  ساما  لد و  ضارما  هلخ و  هفرـس و  سفن و  یگنت  عفاد  یق و  سباح  ماعط و 
هفحت رایـسب  هک  ههتنوس  بوـبح  دوـشیم و  یمـسم  مسا  نیاـب  ددرگ  کـشخ  صوـصخم  قـیرطب  كردا  هاـگره  زاوآ و  یفـصم  مکش و 

تسا روکذم  ضارمالا  جالع  هعفان و  هلاجع  رد  دنابرجم 

اوس

تسا تبش  مسا  هدودمم  هزمه  لوهجم و  واو  هلمهم و  نیس  مضب 

یغاب اوس 

تسا دروخ  نالاد  مسا 

یلگنج اوس 

تسا ارپاپ  تپ  مسا 

رچنوس

زین مال  هلمهم  ءار  ضوع  تسا و  رچنوس  کمن  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  یـسراف و  میج  حتف  نون و  ءافخ  واو و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  مضب 
يا تسا  هدما 

لچنوس

یهکم جروس 

تدآ مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  ءاه و  ءافخ  فاـک و  رـسک  میم و  مض  میج و  نوکـس  هلمهم و  ءار  حـتف  واو و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  مضب 
تسا تکهب 

یتو موس 

تسا راهب  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مضب 

يریدوس

يوب دننام  يو  يوب  یناث  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسک  واو و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  مضب 
تسا نیاسر  زا  هایس  يریدوس  دنک و  فاص  زاوآ  دوب و  عفان  ار  پت  داب و  دشاب و  مرگ  رت و  دوب  تسم  لیف 
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یلگنوس

تاناویحب دوب  رضم  هک  تسا  یفلع  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  یسراف و  فاک  حتف  نون و  ءافخ  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مضب 

لاوس

هلمهم نیس  حتفب 
127 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دنراذـگ جرف  اـی  لـیلحا  رد  نآ  زا  يردـق  نوچ  قرحم و  پت  عـفاد  ندـب و  روـنم  درـس و  تسا  بلحط  مسا  مـال  نوکـس  فـلا و  واو و  و 
دوب فیعض  کیراب و  رایسب  دیور و  قمعلا  لیلق  بآ  رد  بآ و  هرانکب  هک  تسا  یهاگ  هلمهم  نیس  رسکب  دیامن و  لامک  عفن  كازوسب 

یتوموس

تسا ینارپ  لاس  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  یناث و  واو  حتف  میم و  لوهجم و  واو  نوکس  هلمهم و  نیس  مضب 

ایموس

دنیوگ زین  فلا  یناتحت و  ءای  حتف  میم و  رسک  لوهجم و  واو  نوکس  هلمهم و  نیس  حتفب 

یتاجنروس

یلیبنچ زا  یمسق  یناتحت  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  فلا و  میج و  حتف  نون و  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  واو و  ءافخ  هلمهم و  نیس  مضب 
تسا دیفس  یلیبنچ  لثم  صاوخ  رد  دراد  درز  لگ  هک  تسا 

اهکام داوس 

هزم ینعی  تسا  ینرهکای  مسا  فلا  ءاه و  ءافخ  فاک و  حتف  فلا و  میم و  حتف  هلمهم و  لاد  نوکس  فلا و  واو و  حتف  هلمهم و  نیـس  مضب 
تسا شام  هزم  لثم  نیا 

اکهتوج نروس 

مـسا فلا  فاک و  حـتف  ءاه و  ءافخ  یناـقوف و  ءاـت  نوکـس  میج و  مض  نون و  نوکـس  هلمهم و  ءار  حـتف  واو و  ءاـفخ  هلمهم و  نیـس  مضب 
دراد درز  لگ  هک  یهوج 

[4] لاهج جروس 

ص127 نتم ؛  یفیرش ؛  فیلات 
تسا يربوتل  مسا  مال  نوکس  فلا و  ءاه و  ءافخ  یناث و  میج  حتف  میج و  مض  هلمهم و  ءار  حتف  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  م 
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زوهلا ءاهلا  لصف 

اروهس

نوخ داسف  زا  ترابع  هک  تکر  تاب  داب و  نوخ و  داسف  عفاد  فلا  يدنه و  ءار  حتف  لوهجم و  واو  نوکس  ءاه و  مض  هلمهم و  نیس  رسکب 
لاهسا سباح  مغلب و  تسا و  داب  شزیمآ  ببسب 

نجنهس

ءاه حتف  نیس و  مض  یناث و  نون  دعب  ءاه  هفاضا  لوا و  نون  فذح  روهشم  نون و  میج و  حتف  نون و  ءافخ  ءاه و  رـسک  هلمهم و  نیـس  حتفب 
ینعی ءاه  نوکس  نون و  حتف  میج و  نوکس  و 

هنجهس

مغلب و داسف  عفاد  لاهسا و  سباح  ماعط و  یهشم  مشچ و  ضارما  عفاد  کبس و  مرگ و  روهـشم  يدنه  تسا  یتخرد  دنیوگ  زین  هوکیـس  و 
ار نآ  تسا  خرس  هک  مود  مسق  دناهتشون  مسق  هس  نوخ و  یفـصم  روثب و  لیمامد و  زرپس و  ضارما  ءاضعا و  ساما  اهیگدیـشوج و  داب و 

دناهتشون نیلم 
128 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

لگ زا  دونه  زیگناداب و  ءاضعا و  ساما  مغلب و  داسف  عفاد  ضباق و  نارگ و  نآ  لگ  يواـسم و  لاـعفا  عیمج  رد  یقاـب  ضباـق و  ار  ود  ره  و 
دندادیم نآ  زج  راچا و  قیرطب  ار  وا  لگ  ندروخ  تزاجا  دراب  ضارما  رد  هللا  همحر  دجام  دلاو  دنزاسیم  هایـس  نغور  نایم  رد  راچا  يو 

رد هدومن  هفاضا  لدرخ  يردق  دـنیوشب و  هتـشاذگ  بآ  رد  زور  کی  ار  وا  هک  تسنانچ  يو  قیرط  دناهتـشون و  مشچ  رـضم  ار  نیا  راچا  و 
تاحورق رب  هدیئاس  ار  شگرب  دـنک  عفد  اهداب  هلمج  يو  خـیب  راچآ  دوشیم و  مک  راچا  یمرگ  ددرگ و  شرت  ات  دـنزادنا  فشرـس  نغور 

دوب دیفم  ار  لد  درد  دنروخب  هتخپ  ار  وا  گرب  رگا  دنک و  رود  دننک  الط  هثیبخ 

یئيدهس

مک و زگ  مین  ردقب  لاهن  لوهجم  یناث  یناتحت  ءای  هزمه و  رسک  لوهجم و  یناتحت  ءای  هلمهم و  لاد  رـسک  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  نیـس  حتفب 
خرس ندروخ و  ندیلام و  هب  قلح  اپ و  تسد و  درد  پت و  عفان  داب و  يراوشد  عفاد  رت و  درس و  یسلت  گربب  هباشم  نآ  گرب  نآ  زا  هدایز 

دوش وا  هتفیرف  دنک  عامج  هک  ینز  رهب  هدیلام  بیضق  رب  هدیئاس  شخیب  دیآ و  راکب  بامیس  لتق  ۀهجب  دوشیم و  دیفس  و 

یلوم رسهس 

مسا یناتحت  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  واو و  نوکـس  میم و  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  یناث و  هلمهم  نیـس  دیدشت  ءاه و  هلمهم و  نیـس  حتفب 
ءاه ضوعب  تسا  هدمآ  زین  یلوم  رساس  هتشگ  یمسم  مسا  نیاب  اذهل  تسا  رایسب  خیب  نوچ  ار  رواتـس  دراد و  رایـسب  خیب  ینعی  تسا  رواتس 

زین یلوم  تش  فلا و 

هگاهس

تسا راهکنت  مسا  ءاه  فقو  یسراف و  فاک  حتف  فلا و  ءاه و  حتف  هلمهم و  نیس  مضب 
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یناتحتلا ءایلا  لصف 

لبنیس

گربب هباشم  شگرب  تسنالک  تسیدنه  تخرد  مال  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  حـتف  نون و  ءافخ  لوهجم و  یناتحت  ءای  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
روهظ گنر و  يربطـس و  رد  نآ و  ربارب  ود  لوط  رد  فصن  ردـقب  ضرع  رد  لپیپ  گرب  زا  نآ و  زا  هدایز  ضرع  لوط و  رد  نکیل  نماـج 

دوش خرس  دنک و  راهب  نآ  زا  دعب  نالک و  نومیل  ردقب  اهتنا  رد  رلوگ و  هباشم  طسو  رد  نیاکب و  نوچ  ءادتبا  رد  وا  لگ  نآ و  لثامم  اهلگ 
نآ زا  دعب  دنزادگیم  یئادختک  ياههچوبس  رب  هک  خرس  ذغاک  ياهلگ  هباشم 

129 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
ار وا  لگ  راهب  راهب  ریقح  دیآرب و  وزا  هنیپ  ددرگ  هتخپ  نوچ  دوش و  گآ  رمث  ربارب  ود  ردـقب  زارد  وا  رمث  دورب و  اهلگ  ددرگ و  هتـسب  رمث 

تسوپ نآ  کیراب  تسوپ  ندیـشارت  دعب  دوشیم  هزماب  دراد  خفن  یکدنا  هدروخ  ریقح  دشابیم  رلوگ  ردقب  هک  ماخ  لگ  هدرک و  هدهاشم 
بآ نآ  دنناشوج و  بآ  رد  لوا  روکذم  تسوپ  نآ  زا  دعب  دننک  رود  ار  نآ  دـیآرب  خرـس  يریپ  نوردـنا  زا  دـنیامن و  هعطق  جـنپ  راهچ  ار 

نمـسم و یهبم و  تسا و  درـس  دراد  رایـسب  تیباعل  وا  لگ  دنروخب و  هتخپ  هداس  تشوگ و  هارمه  هدرک  نایرب  نغور  نایم  رد  هدومن  رود 
هتشون هفحت  بحاص  تسا و  سرچوم  نیا  یبرع  غمص  دنیوگ  یضعب  ءارفص و  نوخ و  داسف  ماذج و  روثب و  لیمامد و  عفاد  مکش و  ضباق 

خیب توت و  رگا  تسا  هیهاب  هیودا  رتیوق  زا  دنه  امکح  دزن  تسا  مقار  دزن  برقا  نیمه  تسا و  لفوف  غمـص  ای  هفوکـش  هک  تسا  روهـشم  و 
دیازفیب ینم  دنک و  هدایز  مهف  دزیگنارب و  يزیرغ  ترارح  دنک و  هدایز  رمع  دنماشایب  هتخیما  يرت  رکش  نزومه  اب  شاهریـش  دنبوکب و  يو 

رد هدرک  هعطقهعطق  دـشاب  زارد  هک  وا  خـیب  دـشاب و  يوقا  باـب  نیرد  دوب و  لاـس  نهک  يو  تخرد  دـشاب و  رتربطـس  رتیوق و  هک  یخیب  و 
هزات و ناوج و  تخرد  خـیب  هک  دـنیوگ  نایگوج  دراد و  خرـس  نمهب  هب  تهباشم  عون  کی  دنـشورفیب  هتخاـس  کـشخ  هتخادـنا  نامـسیر 
ره هتخاس و  فوفـس  هدرک  کشخ  هیاـس  رد  هدومن  هعطقهعطق  هتفرگ  وا  ناـیم  رد  زا  هدروآرب  كاـخ  هت  زا  دـشاب  هتفر  ورف  نیمز  هب  تسار 

لامعتـسا تابن  عم  هلوت  کی  ات  ار  فوفـس  نیا  مه  مقار  دنیامن  هدهاشم  یلاعت  قح  تردق  دنروخب و  هتخیمآ  يرترکـش  اب  مرد  راهچ  زور 
اـضاقت ساـیق  دـنیامن  لامعتـسا  هدومن  دهـش  اـب  نوجعم  رگا  دراد و  مه  نییلت  هدـعم و  تیوقت  یعون  هتفاـی و  دـیفم  هجزما  رثـکا  رد  هدومن 
تاهید زا  یهید  رد  رفص  انثا  رد  هک  هتفگ  يزاریـش  رمع  نب  دمحا  میکح  ءابطالا  رارـسا  فنـصم  دوب و  دهاوخ  يوق  لاعفا  رد  هک  دنکیم 
دیدنخب ریپ  تست  رتخد  نز  نیا  هک  متفگ  مدروخ و  مدیبلط  بآ  وا  هارمهب  ناوج  نز  ینارون و  ناوت و  ریپ و  مدید  يدرم  مدمآ  دورف  دـنه 

و
130 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تفگ یـسریم  نز  راهچ  ره  هب  متفگ  متـساوخ و  ترذعم  مراد  رتناوج  نیزا  رگید  نز  هس  تسا و  نم  هجوز  تفگ  دیزگ  نادند  هب  بل 
تریح رب  تریح  سپ  لاس  هد  دص و  تفگ  مدیـسرپ  شرمع  لاس  مدش  ریحتم  نم  دشاب  هبترم  تشه  هک  هبترم  ود  بش  ره  رد  نکیل  يرآ 
یگوج دوبن  رودـقم  نتـشادرب  ماگ  متـشگ و  ناوتان  فیعـض و  سپ  مدـش  هلاـس  هاـجنپ  هکیتقو  تفگ  درک و  هدـهاشم  نم  ریحت  وا  دوزفا 

دعب دومرف  اـطع  ارم  توق  نیا  یلاـعت  هناحبـس  قح  مدومن  لـمع  نادـب  نم  دوـمرف  وراد  تشگ و  عـلطم  نم  لاـح  رب  دـش  دراو  ماـقم  نیرد 
هچراپهچراپ هدروآرب  دوب  كزان  رذگ  دننام  دیفس و  هک  هزات  ناوج و  لبنس  تخرد  خیب  تفگ  دومن و  نآ  ار  وراد  روکذم  میکح  سامتلا 

رادقم اتشان  زور  ره  دنزاس و  نوجعم  دنیامن و  لخاد  يرترکش  نآ  ربارب  هدینارذگ  هچراپ  زا  هدرک  فوفس  هتخاس  کشخ  هیاس  رد  هدومن 
هد یناوج  رد  وا  هلاس  جنپ  داتـشه و  مراد  يرـسپ  هک  درک  دای  مسق  دعب  ریپ  نآ  زین  دـنیامن و  زیهرپ  یـشرت  زا  دـنروخب  مرد  هد  ات  مرد  جـنپ 

میکح رسپ  هدیبلط  ار  دوخ  رسپ  سپ  درادن  شیر  رد  دیفس  يوم  کی  دراد و  یناوج  توق  مه  وا  تسا  هدروخ  ار  نوجعم  نیا  رتاوتم  لاس 
لاحلا ۀقیقحب  ملعا  هّللا  دومن و  نایب  لاوحا  نینچمه  دومن و  تاقالم 
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بنیس

ینعی دیآیم  زین  میم  ءاب  ضوع  هدحوم و  ءاب  نون و  ءافخ  لوهجم و  یناتحت  ءای  هلمهم و  نیس  رسکب 

میس

رد دسر  اهتناب  هکنآ  ات  دوش  مک  ضرع  نآ  زا  دعب  ضیرع و  طسو  زا  دروخ و  زبس و  وا  ياهگرب  دناودیم و  هشیر  تسا  روهشم  ینتـسر 
هدایز و ضرع  لوط و  رد  وزا  هتـسپ و  لثم  وا  ياهمخت  يدیفـسب و  لیام  گنر  شفنب  دراد  کچوک  لگ  دنک و  ادیپ  یکچوک  گرب  اجنا 
دراد و تضومح  یکدنا  نوچ  خافن و  ضباق و  نارگ و  تسا و  درس  دنیوگ  زین  يدنه  القاب  یلما و  یلهپ  هب  هباشم  عون  کی  بنیـس  یلهپ 

دیلوت رد  تسا  هدهاشم  فالخ  نیا  دناهتـشون و  داب  عفاد  نایدنه  مغلب  هدنیازف  ءارفـص و  داسف  عفاد  یهبم و  دناهتـشون و  هدعم  يوقم  اذـهل 
هچنانچ دوش  عفد  رایـسب  وا  ندروخ  زا  هک  دـنیوگ  ار  نآ  داب  عفاد  نایدـنه  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  تسین  یکـش  چـیه  ار  داـب  وا  ندومن 

زا تسا  یمسق  دنیوگیم  تهج  نیمه  زا  داب  عفاد  ار  شام 
131 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

مغلب ارفص و  داب و  داسف  عفاد  نارگ و  مرگ و  رتگرزب و  رتزارد و  نیا  ياهیلهپ  زا  دنیوگ  الهپ  نشرک  ار  نآ  هک  بنیس 

دنهیس

رادراخ تسیئارحـص  تخرد  يدنه  لاد  نوکـس  نون و  ءافخ  نآ و  ءافخ  روهـشم  ءاه و  مض  لوهجم و  یناتحت  ءای  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
عفاد ماـعط و  یهـشم  لهـسم و  نارگ و  زیت و  دوشیمن و  ار  دنهیـس  دناهتـشون و  هلیله  لـثم  رمث  ار  موـقز  نکیل  تسا  موـقز  یبرعب  دـنیوگ 
هناثم گنـس  هدننکـش  سامآ و  هلوگداب و  خفن و  مکـش و  هلخ  ندب و  يدرز  طبخ و  ماذج و  زرپس و  يرامیب  رهز و  داب و  داسف  اقـستسا و 

زبس کشخ و  رت و  ایمیک  رد  دنادرگ و  دیفس  دنزادنا  نیگنروش  هماج  رب  رگا  دشاب و  خرس  زین  وا  ریش  نوگلگ و  تسا و  خرـس  یلعا  مسق 
راهک لبنـس  نیزا  راخیب و  نآ  زا  دعب  دوشیم  میاق  بامیـس  لاتره و  مسق  ود  ره  نیزا  اراهدت و  رگید  تسا و  درز  نآ  زا  دعب  دـیآ  راکب 

دیآ راکب  نیاسر  رد  وا  هریش  تسا  رادراخ  وا  یندا  دوشیم و  میاق 

وسیس

واو و نوکـس  نآ و  مض  همجعم و  روهـشم  یناث و  هلمهم  نیـس  حـتف  یناتحت و  ءاـی  نوکـس  همجعم و  نیـش  روهـشم  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
ینعی تسا  هدمآ  مه  میم  واو  ضوعب 

مسیس

شبوچ دوـشیم  نماـج  ردـقب  تسا  میظع  ياـهتخرد  زا  روهـشم  رایـسب  يدـنه  تخرد  ایـسنیک  وزا  تسا  یمـسق  نیتـمجعم  نیتـلمهمب و 
دروخ شگرب  دنربب  هام  ناصقن  رد  رگا  صوصخ  رایـسب  تدم  زا  دعب  رگم  دوشیمن  هنهک  دـتفایمن و  ورد  مرک  دـیآیم و  راکب  ترامعب 

هناد هس  ود  ورد  تماخزلا و  لیلق  رایـسب  وا  یلهپ  میه و  گربب  هباشم  فاص  دراد و  کچوک  رایـسب  كون  یکدنا و  ینالوطب  لیام  رودـم 
مکش مرک  لتاق  صرب و  ماذج و  عفاد  لمح و  طقسم  طرفم و  یهبرف  حلصم  مرگ و  ود  ره  نآ  زا  هدایز  مک و  هرگ و  مین  نآ  لوط  دشاب و 

زین مقار  هدهاشم  هب  روثب  نوخ و  حالصا  رد  وا  عفن  یق و  سباح  مغلب و  نوخ و  داسف  اضعا و  شزوس  روثب و  لیمامد و  هناثم و  درد  عفاد  و 
هلمهم و نیس  حتف  واو و  فلا و  یسراف و  ءاب  حتفب  دنیوگیم  تاسواپ  ار  نیا  دنکیم و  لامعتـسا  رایـسب  ار  بوچ  نیا  گنرف  لها  هدمآ و 
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نیدب نآ  لامعتـسا  قیرط  هدمآ و  زین  مقار  هبرجت  هب  دنکیم  عفن  رایـسب  کشتآ  يارب  دیامنیم و  نوخ  هیفـصت  یناقوف  ءات  نوکـس  فلا و 
هک مشیش  بوچ  هدارب  دنریگب  تسا  قیرط 

132 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
ات دـنناشوجب  بآ  واپ  مین  کی  رد  دـنریگب و  دـیآربیم  خرـس  هک  وا  بوچ  نایم  رد  وزا  دـیاب  نکیل  ماد  مین  ردـقب  دـنیوگ  تاسواپ  ار  نآ 

هدادیم بکرم  تبرش  زور  شـش  جنپ  زا  دعب  دنناروخب و  ماش  ردقنیمه  دنناروخب و  هدومن  لخاد  هداس  تبرـش  هدومن  فاص  دنامب  فصن 
دنریگب هداس  مشیـش  تبرـش  بیکرت  تسا  تعیبط  يار  رب  ضوفم  درک  دـیاب  لامعتـسا  زور  لهچ  زور  کـی  تسب و  هتفه  ود  هتفه  دنـشاب 

دنیامن و فاص  هدروآ  دورف  دنامب  فصن  هاگره  دنناشوجب  هدینابسچ  ساپ  تشه  ایرد  بآ  راثآ  شـش  رد  راثآ و  مین  مشیـش  بوچ  هدارب 
رگا دنـشاب و  هدروخ  روکذم  هدـناشوج  هارمه  ماش  هلوت  شـش  حبـص و  هلوت  شـش  دـنرادهاگن و  هشیـش  رد  دـنروآ  ماوق  دـنق  لطر  هس  اب 

بیکرت دنناشوجب  هدرک  لخاد  دنق  زا  شیپ  هرتهاش  هلوت  راهچ  دـنامب  راثا  مین  ود  هاگره  ددرگ  يوق  هروکذـم  دـیاوف  رد  تبرـش  دـنهاوخ 
تقو رد  يردـق  هتخیب  هتفوک و  ادـجادج  هلوت  هس  کـیره  یکم  رخذا  یکم  ناـجنروس  دـسر  ماوـقب  تبرـش  هیودا  هاـگره  لهـسم  تبرش 

رد تیوقت  دـنهاوخ  رگا  دـنیامن و  هفاضا  هتخاس  کیراب  هلوت  هد  یکم  انـس  قرو  هدروآ  دورف  دـسر  ماوقب  هکیتقو  دـنیامن  لخاد  روکذـم 
هریغ ناجنروس و  نا  زا  دـعب  دـنزادناهب  نتخپ  رد  دـنق  زا  شیپ  هرتهاش  هلوت  راهچ  دوش  هدایز  تبرـش  نیرد  کـشتآ  عفر  رد  نوخ  هیفـصت 

زا الوپ و  نان و  هیلق و  بیکرت  نیا  لامعتـسا  نیح  رد  اذـغ  دـنناروخب  روکذـم  هدـناشوج  اب  حبـص  تقو  نیمه  زا  هلوت  هد  دـنیامن و  لـخاد 
ملعا هّللا  تسالوا و  بانتجا  مه  نان  زا  بکرم  تبرش  لامعتسا  زور  رد  دنیامن  زیهرپ  تالوقب  تاضومح و 

لایس

دنیوگ يوآ  نبا  یبرعب  قد و  يداب و  اهیرامیب و  عفاد  ینم و  دلوم  ءاضعا و  يوقم  شتشوگ  مال  فلا و  یناتحت و  ءای  هلمهم و  نیس  رسکب 
دنمان لاقش  یسرافب  و 

هنیس

تشذگ هکاب  ظفل  رد  دنیوگ و  ریش  یسرافب  يدنه  ءاه  نون و  نودب  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  نیس  رسکب 

تنم تیس 

دشاب ربارب  تارغج  بآ و  ورد  هک  یغود  ینعی  یناث  یناقوف  ءات  نون و  ءافخ  میم و  حتف  یناقوف و  ءات  یناتحت و  ءای  هلمهم و  نیس  رسکب 

یهدنیس

زا يرات و  زا  رتمک  صاوخ  رد  یناتحت  ءای  نوکس  يدنه و  ءاه  هلمهم و  لاد  رسک  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
تقو رد  ربهچک ...  تخرد 

133 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
تسا هاب  يوقم  نادبا و  نمسم  نیلم و  رادحنا  زا  دعب  خافن و  دنناتس  یمدا  بآ  هدیشارخ  يررقم 

يرهکلیس

الوکرـس مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  يدنه و  ءار  رـسک  يدنه و  ءاه  فاک و  حتف  مال و  لوهجم و  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
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دش روکذم  هلمهم  ءار  لصف  رد  دنیوگ و  تحارج  گنس  یسراف  رد  تسا و 

هدنیس

دنیوگ زین  يرچک  تسا و  هیوبنتسد  مسا  يدنه  ءاه  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  لوهجم و  یناتحت  ءای  هلمهم و  نیس  رسکب 

یگنیس

ار ییایرد  مدژک  تسا  یلهچم  زا  یمسق  یناتحت  ءای  نوکس  یسراف و  فاک  رسک  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
تشذگ وهچب  ثحب  رد  هدحوم  ءاب  فرح  رد  هتشون  یهوکشا  راد  بحاص  مسا  نیاب 

اکتیس

دنیوگ زین  ار  راوس  تسا و  فنوس  مسا  فلا  فاک و  یناقوف و  ءات  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  نیس  رسکب 

اسیس

یبرعب تسا و  یعلق  لثم  صاوخ  رد  فلا  همجعمب و  فراعتم  هلمهم و  نیس  یناتحت و  ءای  نوکس  همجعم و  روهـشم  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
دنیوگ برس 

یلایس

لقاقش یبرع  رد  ددنب  هرایب  یطورخم  زارد  تسا  یناتسبات  یناتحت  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  فلا و  یناتحت و  ءای  حتف  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
دنیوگ

ایگنیس

تسا لبنسلا  نورق  مسا  فلا  یناتحت و  ءای  یسراف و  فاک  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  نیس  رسکب 

رگنیس

دیایب همجعم  نیش  رد  تسا و  یمش  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  یسراف و  فاک  حتف  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  نیس  رسکب 

یتویس

دیایب اجوک  رکذ  نمض  رد  یناتحت  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  واو و  حتف  لوهجم و  ءای  هلمهم و  نیس  رسکب 

پیس

زیت و تسا  فدص  مسا  یپیـس  ینعی  تسا  هدـمآ  زین  یناتحت  ءای  هفاضاب  یـسراف و  ءاب  نوکـس  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
دیآ عفان  ار  رهز  دهد و  توق  ار  ندب  دروآ و  اهتشا  دوب و  مضاه  برچ و 
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ویس

تسا و موقرم  بتک  رد  یتیالو  حافت  صاوخ  دنیوگ و  بیس  یسراف  هب  تسا و  حافت  مسا  واو  لوهجم و  یناتحت  ءای  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
نآ ماخ  دراد و  خفن  تسا و  هاب  يوقم  نآ  زا  ابرم  صوصخ  تسین  لد  تیوقت  زا  یلاخ  زین  دنیوگ  زین  هرازه  بیـس  ار  نآ  هک  يدنه  بیس 

کمن نآ  حلصم  ارفص و  عطاق  هفرس و  هدنرآ  سفنت و  اضعا  رضم  دوب  تخمز  شرت و  هک 
134 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

راس تیس 

دیایب ریهک  رد  هلمهم  ءار  فلا و  هلمهم و  نیس  حتف  یناقوف و  ءات  نوکس  یناتحت و  ءای  ءافخ  هلمهم و  نیس  مضب 

ایبیس

فلا و یناتحت و  ءای  حتف  هدحوم و  ءاب  ءافخ  لوهجم و  یناتحت  ءای  هلمهم و  نیس  رسکب 

اویس

ود ره  ینعم  درک و  دـیاب  نیا  تمدـخ  هک  تسنیا  قیال  ینعی  تسا  هلیله  مسا  فلا  واو و  حـتف  لوهجم و  یناتحت  ءای  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
تسا کی  ظفل 

لهپاتیس

هویم هفیرـش  هب  روهـشم  مال  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  حـتف  فلا و  یناقوف و  ءات  حـتف  یناتحت و  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  نیـس  رـسکب 
ناقفخ عفاد  لد و  يوقم  حرفم و  ینم و  دلوم  لدتعم و  نیریش و  فراعتم  تسیدنه 

همجعملا نیشلا  باب 

فلالا لصف 

ناهد لاش 

یهتاس لثم  صاوخ  رد  تسا و  جنرب  زا  یمسق  نون  فلا و  ءاه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتف  مال و  نوکس  فلا و  همجعم و  نیش  حتفب 

لخاش

تسا رهرا  مسا  مال  نوکس  همجعم و  ءاخ  حتف  فلا و  همجعم و  نیش  حتفب 

یلاش

جنرب ینعی  تسا  ناهد  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  فلا و  همجعم و  نیش  حتفب 

كولاش
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دیایب راهلک  رد  لوک  خیب  ینعی  فاک  واو و  نوکس  مال و  رسک  فلا و  همجعم و  نیش  حتفب 

ینرپ لاش 

هب روهشم  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  یسراف و  ءاب  حتف  مال و  فلا و  همجعم و  نیش  حتفب 

نوکاش

عفان لاهسا و  سباح  نایثغ و  مغلب و  ءارفص و  داب و  داسف  سفن و  یگنت  پت و  عفاد  نارگ و  تسیدنه  ياود  نون  واو و  نوکس  مال و  حتفب 
نالیـس هنهک و  پت  دراد و  زیت  هزم  هک  هدروآ  يرتهد  رد  تسا و  نیاسر  زا  یهبم و  تسا و  ءاـضعا  يوقم  ار و  تاـهد  تفه  ره  یکـشخ 

تسا مرگ  دیابرب و  ار  ساما  ینم و 

ههکمالاش

عفانم رد  یهتاس و  قباطم  دیور و  ناور  بآ  بل  رب  هک  تسا  جنرب  زا  یمـسق  يدـنه  ءاه  فاک و  میم و  مض  فلا و  همجعم و  نیـش  حـتفب 
نآ زا  رتمک 

هدحوملا ءابلا  لصف 

وببش

دیفس و نآ  دهد و  وب  بش  نآ  زا  یمسق  هک  روهـشم  تسیلگ  مسا  واو  نوکـس  یناث و  ءاب  مض  هدحوم و  ءاب  نوکـس  همجعم و  نیـش  حتفب 
كاروخ مود  رد  کشخ  مرگ و  دوب  شفنب  خرس و  درز و 

135 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
لمع نیمه  وا  هزات  زا  لومح  تسا و  همیـشم  هدرم و  نینج  جرخم  ضیح و  لوب و  ردـم  وا  هدـیئاس  کشخ  زا  ای  يو  هزاـت  بآ  زا  هلوت  هس 
هتخاس لگ  روتـسدب  هک  وا  نغور  هکرـس و  لگ و  نغور  وا  حلـصم  نیرورحم و  عدـصم  ظیلغ  حایر  غامد و  مغلب  لـلحم  وا  ندـیئوب  دـنک 
ظوعن يارب  رمک  رب  ندرک  الط  هرجنا  مخت  احرقرقاع و  اب  نینج و  جرخم  ضیح و  لوب و  ردـم  ادامـض و  ابرـش و  دوب  للحم  تیاـغب  دنـشاب 

لصافم عجو  يارب  نینچمه  دیفم و  ندروخ  ندیلام و  محر  مرو  يارب  رثالا و  عیرس 

یناقوفلا ءاتلا  لصف 

يرتپ تش 

رد تسا و  اجوگ  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رـسک  ددشم و  یناقوف  ءات  یـسراف و  ءاب  حتف  یناقوف و  ءات  نوکـس  همجعم و  نیـش  حتفب 
دیایب فاک 

رواتش

خاش رد  خاش  کیراب  رادراـخ  تسا  ییارحـص  لاـهن  خـیب  مسا  هلمهم  ءار  نوکـس  واو و  حـتف  فلا و  یناـقوف و  ءاـت  همجعم و  نیـش  حـتفب 
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مـشیربا رات  لثم  هزیر  کیراب و  رایـسب  گرب  دـیور و  يو  رب  هدایز  مک و  هرگ و  ود  ردـقب  کیراب  رایـسب  رگید  ياهخاش  وا و  هنت  کیراب 
بنع هناد  ردـقب  هناد  نآ و  زا  هدایز  مک و  زگ و  هس  ردـقب  وا  تخرد  ینالک  دراد و  ورـسب  تهباشم  عون  کی  وا  ياهگرب  عومجم  دراد و 

درس و تسا و  نیریـش  نآ  زا  هدایز  مک و  زگ و  مین  ردقب  کیراب  گنر و  دیفـس  دوب  جنپ  لهچ  یـس  ردقب  تخرد  ره  ریز  دراد و  بلعثلا 
تیوقت ۀهجب  تسا و  نیاسر  هلمج  زا  نانز و  ریـش  هدـنیازف  یهبم و  ءاضعا و  ساما  نوخ و  ءارفـص و  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  نارگ و  رت و 

ینهرهگنـس و ریـساوب و  عفاد  درـس و  تسا  يواتـساهم  اتنلک و  وزا  یمـسق  هدـمآ و  مقار  لامعتـساب  فوفـس  نیجاعم و  ینم و  تظلغ  هاـب 
دناهتشون مه  ار  نیا  نیاسر  هلمج  زا  ازفا و  درخ  یهبم و  لد و  يوقم  مشچ و  ضارما 

یلوم تش 

تسا یلوم  رسنهس  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  واو و  نوکس  همجعم و  نیش  حتفب 

امرک تش 

هراک رایسب  ینعی  تسا  لپیپ  مسا  فلا  میم و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  حتف  یناقوف و  ءات  نوکس  همجعم و  نیش  حتفب 

هلمهملا ءارلا  لصف 

هفیرش

تسا لهپ  اتیس  مسا  ءاه  ءافخ  ءاف و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  همجعم و  نیش  حتفب 

ارکرش

تپ و تکر  عفاد  رکـش  دوب  ماسقا  نآ  تسا و  رکـش  مسا  فلا  یناث و  هلمهم  ءار  فاک و  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  همجعم و  نیـش  حـتفب 
یگنشت نایثغ  یشوهیب و  ویمرپ و 

ینوارش

نیش رسکب 
136 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسنآ ببسب  ظفل  نیاب  هیمست  هجو  تسا  يدنم  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  واو و  حتف  فلا و  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  همجعم و 
ددرگ هدیلاب  نوارش  هام  رد  هک 

هکیرش

تشذگ تسا و  سرس  مسا  يدنه  ءاه  فاک و  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  همجعم و  نیش  رسکب 

ساب يرش 

مشچ و رس و  ضارما  مغلب و  داسف  عفاد  نیلم و  هلمهم  نیس  فلا و  هدحوم و  ءاب  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  همجعم و  نیـش  رـسکب 
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تسا لگوگ  مسا  زین 

لهپ يرش 

دنیوگ زین  ار  لیب  تسا و  هلمآ  مسا  مال  نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  همجعم و  نیش  رسکب 

ینرپ يرش 

ینرا مسا  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  یسراف و  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  همجعم و  نیـش  رـسکب 
دنیوگ زین  راهبنک  تسا و 

کتاگنرش

تسا هراهگنس  مسا  فاک  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  حتف  فلا و  یسراف و  فاک  حتف  نون و  ءافخ  هلمهم و  ءار  همجعم و  نیش  رسکب 

فاکلا لصف 

اساوج رکش 

يوقم زیگناداب و  درـس و  یناث  فلا  هلمهم و  نیـس  فلا و  واو و  میج و  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  هحوتفم و  فاـک  همجعم و  نیـش  حـتفب 
دنیوگ نیبجنرت  یبرعب  مغلب و  داب و  ءارفص و  عفاد  ءاضعا و 

دنک رکش 

نیریش روهـشم  تسا  یخیب  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  فاقب و  روهـشم  یناث و  فاک  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  فاک و  همجعم و  نیـش  حتفب 
غامد يوقم  ینم و  دلوم  هاب و  يوقم  لیقث و  یمرگب و  لیام 

ومیل رکش و 

ومیل مسا  واو  نوکـس  میم و  مض  یناتحت و  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  مض  فاک و  نوکـس  همجعم و  نیـش  حتفب 
تسا نیریش 

الکش

گنر دیفـس  ظفل  ینعم  تسا و  هدـمآ  مه  توسن  رب  قالطا  زین  تسا و  یلولاک  مسا  فلا  مال  حـتف  فاـک و  نوکـس  همجعم و  نیـش  مضب 
تسا

ورگش

تسا نجنهس  مسا  واو  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  ددشم و  یسراف  فاک  همجعم و  نیش  رسکب 
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میملا لصف 

یمش

ریساوب و ماذج و  سفن و  یگنت  عفاد  نیلم و  کبس و  تسا و  درس  رهگنیس  هب  روهشم  یناتحت  ءای  نوکس  میم و  رسک  همجعم و  نیش  حتفب 
دنایورب يوم  زیگناءارفص و  ازفا و  درخ  کشخ و  شرمث  مغلب و  داسف  عفاد 

نونلا لصف 

یپهپنش

عفاد یقنم و  تسا و  زیت  یناتحت  ءای  نوکـس  یناث و  یـسراف  ءاب  رـسک  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  مض  نون و  نوکـس  همجعم و  نیـش  حـتفب 
مغلب ارفص و  داسف 

زیوگنش

137 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
تسا كردا  هب  روهشم  هک  تسا  وا  مسا  همجعم  ءار  لوهجم و  یناتحت  ءای  واو و  رسک  یسراف و  فاک  نون و  ءافخ  همجعم و  نیش  حتفب 

یپشپ هگنش 

نوکس یسراف و  ءاب  رسک  همجعم و  نیش  نوکس  یسراف و  ءاب  مض  ءاه و  ءافخ  یسراف و  فاک  نوکـس  نون و  ءافخ  همجعم و  نیـش  حتفب 
تسا دیفم  هکنس  لثم  وا  لگ  ینعی  تسا  یلوماگنش  مسا  یناتحت  ءای 

فرگنش

ياهبت مغلب و  داب و  دوب و  خلت  نیریش و  تسا  فرجنش  مسا  ءاف  هلمهم و  ءار  نوکس  یسراف و  فاک  حتف  نون و  ءافخ  همجعم و  نیش  حتفب 
دربب يوارفص  یمغلب و 

دنکربنش

تسا دنکیهاراب  مسا  هلمهم  لاد  نون و  نوکس  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  ءافخ  همجعم و  نیش  حتفب 

یلوهاهکنش

مـسا یناتحت  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  واو و  نوکـس  یناث و  ءاه  مض  فلا و  ءاه و  ءافخ  فاـک و  حـتف  نون و  ءاـفخ  همجعم و  نیـش  حـتفب 
تسا دنکیهاراب 

واولا لصف 

یلوش
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نهد هزم  اهتشا و  دوب و  خلت  نیریش و  زیت و  تسیئارحص  هبوچدرز  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  واو و  نوکـس  همجعم و  نیـش  مضب 
دروآ دیدپ 

هروش

دننادرگ مرن  اریو  نوچ  دنک و  هدایز  ارفص  دوب و  عبط  نیلم  تسا  رقبا  مسا  ءاه  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  واو و  نوکس  همجعم و  نیش  مضب 
يرصم میکح  هک  دنیوگ  دش و  هدومن  لامعتسا  كازوس  راردا  ۀهجب  هلمجلاب  دنکفیب و  ار  اهنآ  دندنبرب  هدش  لحمـضم  ریـساوب  ياهناد  رب 

دوب هدومن  بآ  رد  لولحم  هروش  ندیناروخب  دشیمن  هداشک  ءاود  چیه  هک  لوب  سبح  رد  هاشداپ  ربکا  هجلاعم 

كانوش

تسا ولرا  مسا  فاک  نوکس  فلا و  نون و  حتف  واو و  نوکس  همجعم و  نیش  مضب 

زوهلا ءاهلا  لصف 

تهش

تسا لسع  مسا  دهش  ینعی  تسا  لاد  روهشم  یناقوف  ءات  ضوع  ءات و  نوکس  ءاه و  همجعم و  نیش  حتفب 

توتهش

تسا توت  مسا  یناث  یناقوف  ءات  واو و  نوکس  یناقوف و  ءات  مض  ءاه و  ءافخ  همجعم و  نیش  حتفب 

یناتحتلا ءایلا  لصف 

كانویش

تسا ولرا  مسا  نکاس  یسراف  فاک  فلا و  نون و  واو و  حتف  لوهجم و  ءای  نوکس  همجعم و  نیش  رسکب 

كامایش

تسا ناداس  مسا  فاک  نوکس  فلا و  میم و  حتف  فلا و  هحوتفم و  یناتحت  ءای  همجعم و  نیش  رسکب 

اتیش

تسا بود  زا  یمسق  فلا  یناقوف و  ءات  حتف  لوهجم و  یناتحت  ءای  همجعم و  نیش  رسکب 

نهکوهب ویش 

138 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
نوکس یناث و  ءاه  ءافخ  فاک و  حتف  واو و  نوکس  ءاه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  مض  واو و  نوکس  یناتحت و  ءای  ءافخ  همجعم و  نیش  رـسکب 
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ویواهم رویز  ینعی  تسا  ویواهم  مسا  ویش  تسا و  رویز  ینعی  نهکوهب  تسا  لیب  مسا  نون 

ینیچ لتیش 

ءای نوکـس  نون و  رـسک  یناتحت و  ءای  نوکـس  یـسراف و  میج  رـسک  مال و  نوکـس  یناقوف و  ءات  حتف  یناتحت و  ءای  همجعم و  نیـش  رـسکب 
تسا ینیچ  بابک  یناتحت 

جلیش

خلت و نآ  دیور و  هناخدور  ياهگنس  يور  رب  هک  تسا  هلیرهچ  زا  یمسق  میج  نوکس  مال و  حتف  هنکاس و  یناتحت  ءای  همجعم و  نیش  حتفب 
دنک رود  همد  یق و  یگنشت و  ترارح و  ءارفص و  مغلب و  دوب و  درس  وبشوخ و 

یسابع

دراد گنرشوخ  رایسب  لگ  دوجولا و  ریثک  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  نیس  رسک  فلا و  هحوتفم و  هدحوم  ءاب  دیدشت  هلمهم و  نیع  حتفب 
هرگ هس  هرگ  ود  ردقب  لوط  رد  تسا و  ثلثم  نآ  گرب  دوب  ناسنا  تماق  مین  ات  زگ  کی  ردـقب  رثکا  شتخرد  دوب و  یناشفا  درز و  خرس و 

هتخپ دندنب  روثب  رب  نوچ  جـضنم  رایـسب  شگرب  دـنروخیم  تشوگ  هارمه  هتخپ  ار  شلگ  دـنزاس  راچا  وا  خـیب  زا  دوب و  زین  نآ  زا  دـیاز  و 
طلغ دوش  ینیچ  بوچ  لاس  دص  دعب  ای  ددرگیم  بوچ  دوش و  هنهک  نیمز  رد  هک  وا  خیب  هک  تسا  روهشم  ماوع  رد  هچنآ  دزاس و  رجفنم 

یئاـطخ ینیچ  بوچ  ار  نآ  هک  دـناسر  دوش  ینیچ  بوچ  ماـسقا  یـضعب  هنوگ  تهباـشم  ددرگ و  نـالک  دوش  لاـس  رید  نوچ  نکیل  تسا 
دنیوگ

یئاغوغ

رایسب روش  نوچ  هتخاف  هب  هباشم  تسیروفصع  یناتحت  ءای  نوکس  هزمه و  رسک  یناث و  همجعم  نیغ  حتف  واو و  نوکس  همجعم و  نیغ  حتفب 
ياوس ار  روفـصع  ماسقا  تسا  لماش  يریگب  هک  تسنآ  رهاظ  دنیوگ و  ار  نیا  مه  يریگب  دنیوگ  هتـشگ و  یمـسم  مسا  نیاب  اذهل  دـنکیم 

ملعا هللا  دنیوگ و  ایوپ  يدنهب  ار  نآ  هک  نیفاعم  یئارحص و  یگناخ و  روفصع 

هلمهملا نیعلا  باب 

یسابع

دراد گنرشوخ  رایسب  لگ  دوجولا و  ریثک  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  نیس  رسک  فلا و  هحوتفم و  هدحوم  ءاب  دیدشت  هلمهم و  نیع  حتفب 
هرگ هس  هرگ  ود  ردقب  لوط  رد  تسا و  ثلثم  نآ  گرب  دوب  ناسنا  تماق  مین  ات  زگ  کی  ردـقب  رثکا  شتخرد  دوب و  یناشفا  درز و  خرس و 

هتخپ دندنب  روثب  رب  نوچ  جـضنم  رایـسب  شگرب  دـنروخیم  تشوگ  هارمه  هتخپ  ار  شلگ  دـنزاس  راچا  وا  خـیب  زا  دوب و  زین  نآ  زا  دـیاز  و 
طلغ دوش  ینیچ  بوچ  لاس  دص  دعب  ای  ددرگیم  بوچ  دوش و  هنهک  نیمز  رد  هک  وا  خیب  هک  تسا  روهشم  ماوع  رد  هچنآ  دزاس و  رجفنم 

یئاـطخ ینیچ  بوچ  ار  نآ  هک  دـناسر  دوش  ینیچ  بوچ  ماـسقا  یـضعب  هنوگ  تهباـشم  ددرگ و  نـالک  دوش  لاـس  رید  نوچ  نکیل  تسا 
دنیوگ

همجعم نیغلا  باب 
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یئاغوغ

رایسب روش  نوچ  هتخاف  هب  هباشم  تسیروفصع  یناتحت  ءای  نوکس  هزمه و  رسک  یناث و  همجعم  نیغ  حتف  واو و  نوکس  همجعم و  نیغ  حتفب 
ياوس ار  روفـصع  ماسقا  تسا  لماش  يریگب  هک  تسنآ  رهاظ  دنیوگ و  ار  نیا  مه  يریگب  دنیوگ  هتـشگ و  یمـسم  مسا  نیاب  اذهل  دـنکیم 

ملعا هللا  دنیوگ و  ایوپ  يدنهب  ار  نآ  هک  نیفاعم  یئارحص و  یگناخ و  روفصع 

یبرعلا فاکلا  باب 

فلالا لصف 

اهگنج كاک 

دناهتـشون مرگ  یـضعب  تسا و  درـس  فلا  ءاه و  یـسراف و  فاک  حتف  نون و  ءافخ  میج و  حتف  یناث و  فاک  نوکـس  فلا و  فاک و  حتفب 
التما مکش و  مرک 

139 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
دش هتشون  نآ  رد  مه  هرهچ  دنیوگ و  زین  یسم  دنادرگ و  لیاز  تپ  تپ و  تکر  دنک و  عفد  رهز  مغلب و  و 

سناک

گنـس لوب و  يراوشد  عفاد  دیامنب و  مشپ  لثم  دیفـس  لگ  نآ  رخآ  رد  هک  تسا  هاک  زا  یمـسق  هلمهم  نیـس  نون و  ءافخ  فلا و  فاکب و 
تسا ساپک  مسا  زین  قد و  ءارفص و  نوخ و  داسف  ءاضعا و  شزوس  هناثم و 

كاش لاک 

ءاضعا و ساما  مغلب و  داسف و  عفاد  ماعط و  یهـشم  نیلم و  فاک  نوکـس  یناث و  فلا  همجعم و  نیـش  نکاس و  مال  فلا و  فاـک و  حـتفب 
زیگناداب

يرم ساک 

دنیوگ زین  فلا  هلمهم و  ءار  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  میم و  حتف  هلمهم و  نیس  ءافخ  فلا و  فاک و  حتفب 

ورمساک

تسا و نیاس  يو  اـب  تپ و  تکر  عفاد  ضباـق و  يو  لـگ  مکـش و  درد  پت و  عفاد  لـیقث و  مرگ و  هدـمآ  زین  واو  لوا  ۀـغل  رد  ءاـی  ضوع 
ردم دهد و  توق  ار  هاب  ساوح و  يوقم  دراد و  هگن  یناوج 

یجناک

ندب تفوک  تسیدنه و  هکره  ءارفص  داب و  مغلب و  داسف  عفاد  ازفا و  ریش  یناتحت  ءای  نوکس  میج و  رسک  نون و  ءافخ  فلا و  فاک و  حتفب 
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دود ات  دنزادنیب  خلت  نغور  يردـق  نسهل و  هریز و  یکدـنا  شتآ  رب  هک  تسنآ  یچناک  بیکرت  دـنک و  عفد  ضبق  خـفن و  مکـش و  درد  و 
لح مرگ  بآ  رد  هریز  هاوخناـن و  کـمن و  لدرخ و  سپ  ددرگ  اـیوب  فرظ  اـت  دـنراذگ  شتآ  رب  ار  یلگ  فرظ  نهد  نآ  زا  دـعب  دزیخرب 

هریدـب امرـس  دوش و  رایت  يدوزب  امرگ  رد  ددرگ  شرت  ات  دـنراذگ  باتفآ  رد  هتـسب  مکحم  ار  فرظ  هدومن  لخاد  روکذـم  فرظ  رد  هدرک 
ناـیم رد  تسا  ناـشیا  ماـعط  زا  یمـسق  هک  اـه  ءاـفخ  هلمهم و  ءار  هدـحوم و  ءاـب  حـتفب  ار  هرب  دـنه  لـها  دوب و  دـیفم  دوـش  هنهک  دـنچره 

ددرگیم مک  روکذم  ياذغ  ترضم  دوشیم و  ذیذل  رایسب  دنزادنایم 

رانچناک

رانچک مسا  هلمهم  ءار  نوکس  فلا و  یناث و  نون  حتف  یسراف و  میج  نون و  نوکس  فلا و  فاک و  حتفب 

یگنیسارکاک

یـسراف و فاک  رـسک  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  هلمهم و  نیـس  رـسک  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  یناث و  فاک  نوکـس  فلا و  فاک و  حتفب 
تسا یگنیس  ارکلک  مسا  یناتحت  ءای  نوکس 

وهچکاناک

دیآیم ریمشک  فرط  زا  واو  نوکس  ءاه و  ءافخ  نآ و  مض  میج و  دیدشت  فاک و  حتف  فلا و  نون و  حتف  فلا و  فاک و  حتفب 
140 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ظفل هلمجلاب  دـنیوگیم و  غورامـس  ماـسقا  زا  دـنروخیم  هتخپ  تشوگ  هارمه  راد  ینـشاچ  یکمن و  ظوظحم و  ناـب  رایـسب  ریمـشک  مدرم 
نآ دشابیم و  سوکنم  غرم و  مخت  فصن  لکشب  درادن  هویم  هرایب و  وا  تسا و  روهـشم  یبرع  فاکب  دنیوگ  غورامـس  ار  نآ  هک  روکذم 

یبنهک ار  نآ  دوشیم و  ادـیپ  زین  لبازم  رد  كانمن و  ياج  هنهک و  ياهیوج  زا  لاکـشرب  مسوم  رد  دوشیم  ارحـص  رد  تسا  دیفـس  تاـبن 
ندوب يوقم  تذل و  دنروخیم و  تاجن  ریب و  رد  دونه  رثکا  دوش  ادیپ  هزیکاپ  ياج  رد  ارحـص و  رد  هک  تسنآ  وا  ماسقا  نیرتهب  دـنیوگ و 

ثیداحا بتک  رد  مه  ءاـبطا و  بتک  رد  مشچ  ضارما  يارب  تسا و  موقرم  هیناـنوی  بتک  رد  صاوخ  رگید  دـننکیم و  رهاـظ  وا  لـقث  وا و 
باوصلاب ملعا  هّللا  دوب و  بجتحم  مقار  رب  دشاب و  رگید  ءاود  یسراف  فاکب  روکذم  ظفل  هک  لمتحم  دناهتشون و  دیفم 

هتاک

یقاب دـنروخیم و  لوبنت  گرب  هارمه  دـنرآیمرب و  ریهک  تسوپ  زا  هک  هراصع  مسا  يدـنه  ءاه  یناقوف و  ءات  حـتف  فلا و  فاـک و  حـتفب 
دنیوگ زین  ردهک  ههتک  دش و  هتشون  ریهک  رد  صاوخ 

یتگناک

یسرافب ینگنک  ینعی  تسا  هدمآ  زین  فلا  فذحب  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  یـسراف و  فاک  حتف  نون و  ءافخ  فلا و  فاک و  حتفب 
یکشخ دنزپ  ریشب  رگا  دهد و  ءاذغ  كدنا  دنارب و  لوب  ففجم و  ضباق و  نزرا  زا  رتهب  تسا و  درس  دنیوگ  لاک  يزاریـشب  سرواگ و و 

شش هب  رـضم  تسا  يوارفـص  لاهـسا  عطاق  يو  قیوس  دنق و  نآ  حلـصم  دنک  دلوت  هدرگ  گنـس  هدس و  دهد و  رایـسب  ءاذغ  دوش و  رتمک 
تسا عجو  نکسم  دندنب  عجوم  وضع  رب  هدرک  مرگ  نوچ  تسا و  مهب  بیرق  لاعفا  رثکا  رد  نزرا  هب  یگطصم و  نآ  حلصم 
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يروکچناک

تسا چنوک  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  واو و  نوکس  فاک و  حتف  یسراف و  میج  نوکس  نون و  ءافخ  فلا و  فاک و  حتفب 

لهپ گاک 

مال و نوکس  ءاه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  یسراف و  فاک  نوکس  فلا و  فاک و  حتفب 

يدنت گاک 

لاد رسک  نون و  ءافخ  یناقوف و  ءات  مضب 
141 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا الچک  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  يدنه و 

لهپنئاک

پت و مغلب و  داب و  داسف  عفاد  زیت و  تخمز و  تسا و  خلت  مال  نوکس  ءاه و  یـسراف و  ءاب  حتف  نون و  ءافخ  هزمه و  رـسک  فلا و  فاکب و 
تسا ولگ  ضارما  هفرس و  ریساوب و  ویمرپ و  سفن و  یگنت 

ههچناک

ینعی تسا  هدمآ  زین  ءاه  نون و  نودب  يدنه و  ءاه  یسراف و  میج  حتف  نون و  ءافخ  فلا و  فاک و  حتفب 

چاک

تسا جاجز  مسا  نآ  مشچ و  يوقم  روثب و  لیمامد و  عفاد  یهبرف و  حلصم  تسا و  کبس 

يریزیلاک

ثلاث یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  یناث و  یناتحت  ءای  نوکـس  همجعم و  ءاز  یناتحت و  ءاـی  نوکـس  مـال و  رـسک  فلا و  فاـک و  حـتفب 
رثکا پسا  هجلاـعم  رد  تسا  نآ  ریغ  لـصالا  یف  دناهتـشون و  اـنامورق  مسا  یگدـنگ  هریز و  ربارب  ود  ردـقب  زارد  گـنر و  هایـس  تسیاهناد 

دیفم هریغ  یمغلب و  ماروا  يارب  دوشیم  مولعم  للحم  مرگ و  تسا  لمعتسم 

تشاک

دشاب تخس  رایسب  هک  تسا  رکشین  زا  یمسق  یهبم  يدنه  یناقوف  ءات  همجعم و  نیش  فلا و  فاک و  حتفب 

یساپ راک 

تسا نطق  تخرد  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هروسکم و  هلمهم  نیس  فلا و  یسراف و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  فلا و  فاک و  حتفب 

دنلاک
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دوب هایس  شمخت  هک  تسا  زوبرت  مسا  هلمهم  لاد  نون و  نوکس  مال و  رسک  فلا و  فاکب و 

لیبراک

مال هحوتفم و  هدـحوم  ءاب  هب  تسا و  هلیرک  مسا  مال  یناتحت و  ءای  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  رـسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  فلا و  فاک و  حـتفب 
ینعی یناتحت  ءای  نوکس  هددشم و 

یلبراک

تسا یلگنج  هلیرک  مسا 

یبنس لاک 

لیقث و مرگ و  تسا  هایس  منیس  زا  یعون  یناتحت  ءای  هروسکم و  هدحوم  ءاب  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیس  رسک  مال و  نوکس  فلا و  فاکب و 
تسا هخلت  داب و  عفاد 

اسناک

یناتحت ءای  فلا  ضوع  روهشم  فلا و  هلمهم و  نیس  نون و  ءافخ  فلا و  فاک و  حتفب 

یسناک

تسا ارفص  مغلب و  داسف  عفاد  مشچ و  يوقم  نیلم و  مرگ و  دنیوگ و  یئور  یسراف  رد 

ادنام هتاک 

تسا روثلا  ناسل  مسا  دنیوگیم  فلا  هلمهم و  لاد  نون و  ءافخ  فلا و  میم و  ءاه و  يدنه و  ءات  حتف  فلا و  فاک و  حتفب 

اروکالاک

فاک و حتفب 
142 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا ارتک  مسا  فلا  يدنه و  هلمهم  ءار  حتف  لوهجم و  واو  فاک و  مض  فلا و  مال  فلا و 

نولهچاک

خلم تسا  هنیگبآ  فک  هک  تسا  انب  قوحـسم  مسا  نون  واو و  نوکـس  مال و  مض  یفخ و  ءاـه  یـسراف و  میج  حـتف  فلا و  فاـک و  حـتفب 
دیدپ لاهـسا  تسا و  عفان  ار  زرپس  جنلوق و  دیامن و  مک  مغلب  دنک و  هدایز  ترارم  ءارفـص و  نوخ و  دوب و  روش  كدنا  دنیوگ  زین  جاجزلا 

تسا هدعم  تابوطر  ففجم  تیاغب  دهد و  عفن  ار  برج  شراخ و  دننک  الط  نوچ  دزاس و  لیاز  مشچ  يدیفس  دروآ و 
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لداپ هتشاک 

لداپ میود  مسق  مال  نوکـس  يدنه و  لاد  حتف  فلا و  یـسراف و  ءاب  يدـنه و  ءاه  يدـنه و  یناقوف  ءات  حـتف  نیـش و  فلا و  فاک و  حـتفب 
تشذگ ءاب  رد  تسا و 

ولاتشاک

تسا ولادنپ  زا  یمسق  نکاس  واو  مومضم و  مال  فلا و  يدنه و  یناقوف  ءات  همجعم و  نیش  حتف  فلا و  فاک و  حتفب 

ینهگشاک

تسا دروخ  یئاتک  مسا  یناتحت  ءای  نون و  رسک  ءاه و  ءافخ  یسراف و  فاک  نوکس  همجعم و  نیش  حتف  فلا و  فاکب و 

یجوبماک

تسا یترهکاپ  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  میج و  رسک  لوهجم و  واو  هدحوم و  ءاب  مض  میم و  نوکس  فلا و  فاک و  حتفب 

رسیلاک

دروخ شلاهن  هدمآ  زین  فلا  فذحب  رسیلک  هلمهم و  ءار  نوکس  هلمهم و  نیس  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  مال و  رـسک  فلا و  فاک و  حتفب 
بانع ردـقب  وا  راب  دراد و  هیوبجنرداب  هب  تهباشم  عون  کی  دنـشورفیم  هک  ار  وا  کشخ  دراد و  کچوک  کیراب و  گرب  خاـش و  دوب و 

دیازفیب ینم  دوب و  لیقت  نیریش و  برچ و  ود  ره  هایس  دیفس و  دشابیم  مسق  ود  یکـشخ  و  يدرز ...  يزبسب و  کیراب و ....  زارد و  دراد 
عفاد مکـش و  ضباق  دـنک و  عفد  ار  نآ  دـشاب  هتفاـی  ثور  نوخ و  ببـسب  هک  ناـنز  جرف  تمحز  پت و  دـیابرب و  ار  هثـالث  طـالخا  هبلغ  و 

تسا اهتشا  هدنرآ  هایس  مسق  ءاقستسا و 

یهگناک

ندب يوقم  درا و  نیریـش  هزم  رت و  تسا و  درـس  یناتحت  ءای  نوکـس  ءاه و  ءافخ  یـسراف و  فاک  رـسک  نون و  ءافخ  فلا و  فاک و  حتفب 
دوب عفان  ار  قد  دیابرب و  هخلت  دزیگنارب و  داب  تسا  ضباق  دزورفارب و  ار  ندب  گنر  تسا و 

ادناک

ادـناک یلوک  دـنیامنیم و  هفاضا  زین  یلوک  ظفل  یهاگ  تسا و  لصنع  مسا  فلا  هحوتفم و  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  فلا و  فاـک و  حـتفب 
دنیوگ و

143 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
دوشیم مه  زایپ  ربارب  راهچ  هس  ردقب  دشابیم  زایپ  هب  هباشم  هدش  هدیمان  مسا  نیاب  اذهل  دیآیم  رایـسب  ههالوج  فراصم  رد  زایپ  نیا  نوچ 

دناهتخاس موقرم  لصفم  لصنع  رد  صاوخ  تسیئارحص و  و 

یلوکاک
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رپهجب لثامم  لاعفا  رد  یناتحت  ءای  نوکـس  تسا و  هدمآ  مه  واو  مال  ضوع  مال و  رـسک  واو و  نوکـس  یناث و  فاک  مض  فلا و  فاکب و 
دش روکذم  میج  رد  هک  یلوکاک 

هدحولا ءابلا  لصف 

ینیچ بابک 

یناتحت ءای  نوکس  نون و  رـسک  یناتحت و  ءای  نوکـس  یـسراف و  میج  رـسک  یناث و  هدحوم  ءاب  نوکـس  فلا و  هدحوم و  ءاب  فاک و  حتفب 
دوب مغلب  داب و  عفاد  نهد و  هزم  هدنشخب  یهشم و  مضاه و  خلت و  زیت و  یناث 

یسرافلا ءابلا  لصف 

لیبروپک

زا انام  نارفعز  لگب  هگرب  جنپ  تسا  یلگ  مال  لوهجم و  ءای  هدحوم و  ءاب  رسک  هلمهم و  ءار  واو و  نوکس  یسراف و  ءاب  مض  فاک و  حتفب 
دنروآ گنرف 

کجراهتپک

تسا ناجنروس  زا  یعون  فاک  نوکـس  میج و  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  ءاه و  ءافخ  ددشم و  یناقوف  ءات  یـسراف و  ءاب  رـسک  فاک و  حتفب 
رهز داسف  عفاد  مکش و  مرک  ابوق و  مغلب و  نوخ و  داسف  عفاد  ءارفص و  ءاضعا و  شزوس  هدنیازفا  کشخ و  درس و  زیت و 

ساپک

دناهتشون و درس  یضعب  تسا و  نطق  تخرد  داب  داسف  عفاد  کبس و  مرگ و  تسا و  نیریش  هلمهم  نیس  فلا و  یـسراف و  ءاب  فاک و  حتفب 
دوب و درس  یلگنج  هبنپ  تسا و  عفان  ار  عرص  ءاضعا و  بعت  یگنشت و  ترارح و  مغلب و  ءارفص و  دنک و  هدایز  ار  تاناویح  ریـش  يو  مخت 

تسا عفان  ار  اهمخز  اهشیر و  دزاس و  هدایز  نهد  هزم 

روپک

ینعی دنیامنیم  هفاضا  هلمهم  ءار  فاک  زا  دعب  یضعب  هلمهم و  ءار  واو و  نوکس  یسراف و  ءاب  مض  فاک و  حتفب 

روپرک

رهز و داـسف  ءاـضعا و  ساـما  یگتـسخ و  طرفم و  یهبرف  ناـهد و  یگزمیب  ءاـضعا و  شزوس  عفاد  مشچ و  هاـب و  يوقم  کبـس و  درس و 
مسا روپک  زین  دناکی و  تیـصاخ  رد  رکـس  اهب  يواد  سابـس  یـسس و  میهب  رـساتوپ  تسا  مسق  راهچ  دنیوگ و  روفاک  یبرعب  ماسم  یلجم 

تسا ابرهک 

يروپک

نوکس هلمهم و  ءار  رسک  واو و  نوکس  یسراف و  ءاب  مض  فاک و  حتفب 
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نوکس هلمهم و  ءار  رسک  واو و  نوکس  یسراف و  ءاب  مض  فاک و  حتفب 
144 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا اکرپسا  مسا  یناتحت  ءای 

یناقوفلا ءاتلا  لصف 

اراتک

تپ و تکر  عفاد  نارگ و  درـس و  دوب  کیراب  هک  تسا  رکـشین  زا  یمـسق  یناث  فلا  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  یناقوف و  ءات  فاک و  حـتفب 
زا دعب  تخمز و  هس  ره  تسا  هدنلاب  دروخ و  هک  رگید  مسق  گرب و  نهپ  رگید  مسق  دـنام  نزوسب  شگرب  هک  تسا  یمـسق  گور و  جار 
رد نآ  ندیناشوج  وا  حلـصم  خافن و  هنیـس و  شزوس  ثدحم  تسا و  ءارفـص  مغلب و  داسف  عفاد و  داب و  هدـعم و  شزوس  ثدـحم  ندروخ 

مضاه ندب و  نمسم  ردم و  ئیقم و  هدعم و  یخرم  دیامن و  خفن  لیلقت  نتسش  مرگ  بآ  زا  زین  نتشاذگ و  مرگ  رتسکاخ  رد  ای  بآ 

اریتک

هاب فعضم  وا و  راثکا  كازوس و  عفان  ینم  ظلغم  تسا و  درس  فلا و  هلمهم و  ءار  یناتحت و  ءای  نوکـس  یناقوف و  ءات  رـسک  فاک و  حتفب 
تسا و برجم  مدلا  ثفن  يارب  دنشونب  اهنت  ای  رابجنا  تبرـش  اب  هدیئاس  ای  هدیلام  حبـص  هدرک  رت  بآ  رد  بش  هشام  ود  ردقب  ار  وا  نوچ  و 

دیفم زین  كازوس  هناثم و  برج  يارب 

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  لصف 

لهتک

هبنکـش لکـشب  نوگزبس  تسا  یلکـش  روهـشم  رایـسب  تسیدنه  هویم  مال  نوکـس  ءاه و  حـتف  يدـنه و  یناقوف  ءات  نوکـس  فاک و  حـتفب 
هب دراد و  رایـسب  تجوزل  دـیآ  نوریب  گنر  ینارفعز  نیریـش  ياـهناد  نآ  زا  هتفاگـشب  نوچ  زگ  مین  اـنهپ  زگ و  کـی  يزارد  هب  دنفـسوگ 

مقار اما  هتشون  نینچمه  یهوکشا  راد  بحاص  رتگرزب  گرب  رت و  هدیلاب  يردق  نکیل  رغم  راچ  تخرد  ناسب  وا  تخرد  دپسچب  ناتشگنا 
هویم وا  لگ  دروخ  وا  گرب  زا  لهتک  گرب  تسا و  لیدـب  تخرد  زا  هداـیز  لـهتک  تخرد  نکیل  تسا  هدرکن  هدـهاشم  زغم  راـچ  تخرد 
عفاد یهبم و  ءاضعا و  يوقم  داب و  ءارفـص و  داسف  عفاد  نآ  هدیـسر  دـنزاس  رپ  نآ  زج  هنوچب و  دـنریگ  زین  ماـخ  دراد و  شوخ  وب  دـننام و 
هدایز داب  دوب و  نیریش  تخمز و  يو  مخت  دیامن و  عفد  یگنـشت  دیازفا و  ینم  تسا و  عفان  ار  هنیـس  دوب و  ضباق  مضه و  رید  تپ و  تکر 

ندروخ دنک و 
145 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

لهتک

هچنآ دناهتشون  یضعب  دشاب و  لهتک  ندروخ  ببسب  هک  ینارگ  ندرب  رد  صوصخ  هداد  وب  تسوا  مخت  وا  حلصم  تسا و  رضم  رایسب  اتشان 
دوب ریس  دوش  هتخپ  ات  دنرادب  زور  دنچ  دوش  هتخپ  مین  هچنآ  تسا و  لدتعم  دسر  دوخ  هارمه  دوش و  هتخپ  دوخب  دوخ 

یکتک

دیآیم یناتـسهوک  فرط  زا  تسا  کیراب  خیب  یناتحت  ءای  نوکـس  یناث و  فاک  رـسک  يدنه و  یناقوف  ءات  نوکـس  فاک و  مض  حـتفب و 
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سفن یگنت  پت و  مغلب و  ءارفص و  داسف  عفاد  لهسم و  کبس و  کشخ و  درس و  زیت و  مضه  ماگنه  خلت و  معطب  زا  هرگ  لیام  هدیفس  هریت 
تسا مرک  لتاق  ءاضعا  هدعم و  شزوس  و 

ردهب تک 

تسا كردا  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  ددشم و  هلمهم  لاد  اه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتف  يدنه و  یناقوف  ءات  فاک و  حتفب 

یئاتک

ینعی ئاتک  ود  ره  تسا و  دروخ  ياتک  زا  یمـسق  لک  دیفـس  یئاتک  یناتحت  ءای  نوکـس  هزمه و  رـسک  فلا و  يدـنه و  ءات  فاک و  حـتفب 
مکـش و مرک  لتاق  هماش و  سح  ناطب  لوب و  يراوشد  ولهپ و  درد  پت  داب و  مرک و  عفاد  زیت و  خـلت و  دراد و  خرـس  لـگ  گرزب  دروخ و 

تـسا هدـمآ  مه  نون  فاک  زا  دـعب  هدـیدرگ و  روکذـم  مه  اجنا  دـنیوگ و  اتهرب  ار  گرزب  یئاتک  لبحم و  لد و  عفاد  لد و  يراـمیب  عفاد 
یئناتک ینعی 

يربوهتک

هفاضاب تسا و  يرچک  مسا  هدوبنتور  ینعی  هلمهم  ءار  نوکس  هلمهم و  ءاب  رسک  واو و  نوکس  اه و  ءافخ  يدنه و  یناقوف  ءات  فاک و  حتفب 
دش روکذم  صاوخ  مه  اکلاب  رد  رخآ و  رد  يدنه و  ءات  یناتحت و  ءای 

ارهبتک

تسا ولرا  مسا  فلا  هلمهم و  ءار  حتف  اه و  نوکس  هدحوم و  ءای  حتف  نون و  ءافخ  يدنه و  یناقوف  ءات  مض  فاک و  حتفب 

یلهتک

تسا دروخ  یئاتک  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  اه و  ءافخ  يدنه و  یناقوف  ءات  رسک  فاک و  حتفب 

الهتک

دنیوگ اتهرب  ار  نآ  هک  تسا  نالک  یئاتک  مسا  فلا  یناتحت  ءای  ضوعب 

لهپ تک 

تسا لهپئاک  مسا  مال  نوکس  اه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  يدنه و  یناقوف  ءات  نوکس  هحوتفم  فاکب 

يرتپ تک 

تخمز و تسا و  مرک  یناتحت  ءای  هلمهم و  ءار  رـسک  یناث و  یناقوف  ءات  نوکـس  یـسراف و  ءاـب  حـتف  يدـنه و  ءاـت  نوکـس  فاـک و  حـتفب 
دزیگنارب داب  دیابرب و  هخلت  کسمم و  تسا و  درس  يو  راب  دنادرگ و  عفاد  ار  نانز  یناهن  مادنا  ضارما 

رورک تک 
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یناقوف ءات  نوکس  فاک و  رسکب 
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تسا دنک  یهاراب  خیب  یناث  يدنه  ءار  لوهجم و  واو  نوکس  يدنه و  ءار  مض  یناث و  فاک  رسک  يدنه و 

یسرافلا میجلا  لصف 

رانچک

رانچناک و ینعی  هدـنازیت  ناشیا  تغل  رد  نون  فلا و  فاک  زا  دـعب  هلمهم و  ءار  فلا و  نون و  حـتف  یـسراف و  میج  نوکـس  فاـک و  حـتفب 
هتـشگ و ادـج  رخآ  زا  هتـسویپ و  لوا  زا  ماوت  گرب  ود  تروصب  کـیراب  ياـهگرب  نا  رب  زبـس و  راـنچک  گرب  رادـبوک و  تسوزا  یمـسق 

داسف عفاد  مکـش و  ضباق  درـس و  تخمز و  ود  ره  دـنکیم  هدایز  رود  ضرع و  رد  نکیل  نا  زا  هداـیز  توتهـش و  تخرد  ردـقب  شتخرد 
کشخ و درـس و  ود  ره  نیا  لگ  لیمامد و  ولگ و  یگدیـشوج  ریزاـنخ  دـعقم و  جورخ  ماذـج و  دـعقم و  مکـش و  مرک  ءارفـص و  مغلب و 

نیا قالطا  هک  دش  مولعم  باتک  زا  هفرـس و  عفان  تحارج و  ریـساوب و  ضیح و  نوخ  سباح  ءارفـص و  داسف  عفاد  مکـش و  ضباق  کبس و 
عنام هدعم و  يوقم  ضباق و  مه  مقار  مه  تخرد  رب  دننکیم و  مه  تخرد  لگ  رب  روکذم  ظفل  قالطا  ام  رهش  رد  تسا و  تخرد  رب  مسا 

ندروخ ببـس  زا  هک  یعـالق  ندرک  هضمـضم  هداد  شوج  ار  يو  تخرد  تسوپ  دـنیوگ  دـنادیم  لاهـسا  عـفاد  ضیح و  ریـساوب و  نوـخ 
دیآ دیفم  دشاب  روپکسر  ای  دالب  ای  فرگنش  ای  بامیس 

ولاچک

تشذگ يورا و  رد  تسیدنه و  ینتسر  خیب  واو  نوکس  مال و  مض  فلا و  یسراف و  میج  فاک و  حتفب 

اوهچک

تسا و رت  شتشوگ  دنیوگ  ةافحلس  یبرعب  هخاب و  تشپ و  گنس  یـسرافب  فلا  واو و  یفخم و  ءاه  یـسراف و  میج  نوکـس  فاک و  حتفب 
دندومنیم قونخم  نهد  يذاحم  تشپ  گنس  رس  بعـص  قانخ  رد  هک  دوب  هل  هّللا  رفغ  دجام  دلاو  لومعم  اب و  داسف  عفاد  یهبم و  يوقم و 

ثعاب هیـصخ  رب  هتخاس  مرگمین  هدـییاس  بآ  رد  ار  وا  هضیب  ندومن  الط  دورب و  لـیلحتب  وا  قاـنخ  دـسرب و  ضیرم  نهدـب  شنهد  ءاوه  اـت 
وا ماروا  لیلحت 

الچک

ار نیا  نوچ  تسا و  خاز  مسا  يدنه  نابزب  كاک  دنیوگ  زین  يدودنت  كاک  لهپ و  كاک  فلا و  مال  یسراف و  میج  نوکس  فاک و  مضب 
اب تسا  مخت  هک  نیا  تیهام  رد  دنیوگ  تهجنیزا  مه  بارغلا  بح  هتـشگ و  یمـسم  مسا  نیمهب  اذهل  ددرگ  كاله  دوش و  شوهب  دروخب 

نورد زا  هایس  يزیچ  هلمجلاب  دراب و  ای  تسا  راح  جازم  رد  هک  نینچمه  دوشیم و  مولعم  مخت  ارهاظ  دندرک  فالتخا  خیب 
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نآ زا  دعب  دننکب  هزیرهزیر  ناهوس  زا  هدرک  رود  ار  وا  تسوپ  دوشیم  مرن  دنیامن  رت  با  رد  ار  وا  نوچ  رودم  تخـس  رایـسب  تسوپ  دیفس 
ندروخ تموادم  دیامن و  هایس  دیفـس  يوم  دیامن  رود  يداب  ياهتلع  هدشخب  توق  ار  ندب  دنیامن  لامعتـسا  فوفـس  نیجاعم و  رد  دنیوکب 

برچ یئابروش  تسا و  ندروخ  ماداب  نغور  هزات و  ریش  ندومن و  یق  وا  ياوادم  دراد و  تیمس  دناهتـشون و  هشعر  ثعاب  يو  زا  رایـسب  وا 
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دزن وا  جازم  هتـسناد و  برجم  جنلوق  رد  یهوکـشا  راد  بحاص  دوب و  دنمدوس  دـننک  اسنلا  قرع  ابوق و  فلک و  رب  لگ  نغور  اب  تاباعل  و 
دوشیم و لمعتسم  زین  هکسمم  هیودا  رد  تاحلصم و  اب  ترورـضلا  دنع  رگم  لامعتـسا  مدع  یلوا  دراد  تیمـس  نوچ  تسا  مرگ  مه  مقار 
نویفا و لامعتسا  دوجو  اب  دش و  التبم  غامد  تدورب  هلزن و  ضرمب  هک  متـشاد  یتسود  هچنانچ  دیامنیم  میظع  هدیاف  جازم  تقفاوم  طرـشب 

ضرم هبـسانم  رگید  هیودا  اب  یهاگ  نویفا  اب  یهاگ  اهنت  یهاگ  روبذـم  قیرطب  روکذـم  ياود  راچ  دـشیمن ال  لـئاز  ضرم  راـبک  نیجاـعم 
دیسر روهظب  جازم  رد  یترارح  دیدرگ و  لئاز  هضراع  دومن  عورش 

يرچک

ازفا و ءارفص  ماعط و  یهتشم  نیلم و  کبس و  مرگ و  نیریش و  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  یـسراف و  میج  نوکـس  فاک و  حتفب 
يرچک زین  تسا و  هتـشون  توهپ  رد  هدیدرگ  قیقحت  مقار  دزن  هچنآ  دـیاوف  هدـمآ  زین  یناتحت  ءای  ضوع  اه  هفاضاب  تسا و  هیوبنتـسد  مسا 

ود ار  وا  زین  تسا و  مرگ  مقار  دزن  ماعط و  یهتشم  مضاه و  خلت و  زیت و  هدنک و  هباثمب  دشابیم  تعارز  رد  رثکا  هک  تسیا  هرایب  هویم  مسا 
هزات زبس و  يوق و  لاعفا  رد  دوشیم و  ذیذل  رایـسب  دنروخیم  هدز  کمن  هدرک و  نایرب  ار  نآ  نغور  رد  دـننکیم و  کشخ  هدومن  هصح 
لخاد هدعم  يوقم  مضاه و  يدـنه  ءاهفوفـس  رثکا  رد  تسوا و  ندـش  ارهم  دوز  ثعاب  دـندنایب  تشوگ  رد  نوچ  دـنروخیم و  زین  ار  وا 

تسا

روچک

ار یکی  دوب  مسق  هس  دـیآیم  مه  فاک  زا  دـعب  ءار  رخا  ءار  ضوعب  وچ  رک  هلمهم و  ءار  واو و  نوکـس  یـسراف و  میج  مض  فاک و  حـتفب 
روپک ار  موس  تسا  هدام  روچک  دارم  وا  قلطم  زا  دـنیوگ و  روچکرن  گرزب و  روچک  ار  میود  زین و  هدام  روچک  دـنیوگ و  کچوک  روچک 

نکیل دناکیدزن  صاوخ  رد  روچک  هس  ره  تسا  دابنرز  زا  ترابع  نا  دنیوگ و  يرچک 
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لیمامد و ریـساوب و  ماذـج و  عفاد  ماعط و  یهتـشم  مرگ و  شجازم  هلمجلاـب  دـیآیم و  روفاـک  يوب  يو  زا  دوب و  رتوبـشوخ  يرچک  روپک 
مکش مرک  لتاق  مغلب و  داب و  داسف  هلوگ و  داب  سفن و  یگنت  تاحارج و 

هلمهملا لادلا  لصف 

مدک

رگید مسق  تنوهم و  وزا  تسا  یمـسق  هدحوم و  ءاب  نون و  هلمهم  لاد  زا  دعب  هدـما  زین  بندـک  میم و  نوکـس  هلمهم و  لاد  فاک و  حـتفب 
مغلب و داسف  عفاد  درـس و  هس  ره  زغم  راچ  ناسب  وا  تخرد  گرب  ءاسآ  ءامـس  نآ  لگ  دنا  هتـشون  وا  ماسقا  زا  زین  مدک  موهب  مدک و  لوهد 

نوخ ءارفص و 

هلمهملا ءارلا  لصف 

انرک

؟ هروهظ دنام و  ببسب  فلا  نون و  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  حتفب 
رید وچ  نیریـش  خرـس و  یگتخپ  رد  دورن و  نآ  یخلت  دیارگ و  يدرزب  سپـس  زیمآیخلت  شرت و  زبس و  زاغآ  رد  دسر  لاس  هس  زا  سپ  وا 
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وبشوخ وب  دیفـس  گرب  راچ  وا  لگ  یلاخ و  ناکیپ  نوچ  وا  هچنغ  نهپ و  یتخل  شگرب  ومیل و  ناسب  وا  تخرد  ددرگ و  زاب  يزبسب  دنامب 
ۀهج کشخ و  تسا و  مرگ  راهب  قرع  جازم  دـنیوگ و  راهب  قرع  ار  نآ  هدـنریگرب و  اـسآ  بـالگ  وزا  قرع  دـنزاسیم و  وزا  هیاـم  ربنع  و 

رد زور  تفه  رد  وا  تموادم  دناهتشون و  دیفم  یشغ  ناقفخ و  یحیر و  جنلوق  هنیس و  درد  هاب و  اهتشا و  تیوقت  حیرفت و  رد  غامد  فعض 
وا بارش  دیفم و  هدرگ  هناثم و  گنس  جارخا  ۀهج  سفرک  باب  دناهتشون و  تابرجم  زا  زرپس  عفر  تهج  مرد  عبر  رکـش  اب  هیقوا  ود  يزور 

دنیامنیم ایوب  ار  نیا  لاثما  هجنپ و  راهب  قرع  رد  لولحم  ناپ  يرولگ  کشم و  زا  ناتـسودنه  رد  عفان و  يریـساوب  لاهـسا  عطق  ۀهج  اتـشان 
هچنآ دوشیم و  مولعم  یفنص  فالتخا  ههتک  جنران و  نایم  رد  راهب  قرع  ار  نآ  دنریگ  قرع  هک  جنران  هفوکش  زا  هک  هتشون  هفحت  بحاص 

زا ناراطع  ترورـضلا  دـنع  تسا  نیریـش  ومیل  لگ  رب  نا  زا  سپ  ههتک  لگ  رب  ام  رهـش  رد  حـصالا  یلع  وا  قالطا  انرک  دـش  هدومن  قیقحت 
فرع رد  زین  ار  اهلگ  نیا  دنربیم و  راکب  هتخیمآ  دـیب  قرع  رد  هدیـشک  قرع  يربهنج  هرتوکچ و  ومیل و  یگنران و  جـنران و  جـنرت و  لگ 

؟؟؟ اهلگ نیرد  هک  تسنآ  رهاظ  دنیوگ  انرک  لگ 
خرس نیریش و  یگتخپ  رد  هک  تسا  هتشون  هک  یهوکشاراد  بحاص  تسا و  ههتک  تخرد  اه  همه  لصا  دشابن و  جازم  نایم  قرف 
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مان ههّتک  تسا  هدماین  مه  هدهاشم  رد  دندومن و  ینعمب  راکنا  هدش  هدرک  تفایرد  هک  نانابغاب  زا  ددرگ  زبس  زاب  دنامب  رید  نوچ  دوشیم و 

باوصلاب ملعا  هللا  دنامه و  کیدزن  دش  روکذم  هک  اهتخرد  همه  نیا  ءاه  یناقوف و  ءات  دیدشت  فاک و  حتفب  تسوا  رمث 

ادنورک

ینعی هدـمآ  زین  یلوا  فاک  زا  سپ  نکاس  یناث  فاک  هفاـضا  فلا و  هلمهم و  لاد  نون و  ءاـفخ  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  فاـک و  حـتفب 
وادنورکگ

يدرمرک

وزا یمسق  یناتحت و  ءای  هلمهم و  لاد  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  میم و  هلمهم و  ءار  فاک و  حتفب  دنیوگ  زین 

لهپ نشرک 

هب روهشم  هک  مال  نوکس  ءاه و  یسراف و  ءاب  حتف  نون و  نوکس  همجعم و  نیش  هلمهم و  ءار  فاک و  رسکب  تسا 

يدنورک

هایـس هک  نشرک  گنرب  تهباشم  مود  مسق  نوچ  هایـس و  دیفـس و  میود  مسق  دیفـس و  خرـس و  لوا  مسا  رد  یناتحت  ءاـی  فلا  ضوع  تسا 
نآ هدیـسر  مغلب و  تپ و  تکر  ثدـحم  نارگ و  مرگ و  شرت و  ود  ره  ماخ  يوج  ناسب  نشلگ  هتـشگ  یمـسم  مسا  نیاب  اذـهل  تسا  هدوب 

دهد ماخ  تیصاخ  دنراد  رتباب  رگا  ار  نآ  کشخ  ءارفص و  داب و  داسف  عفاد  ماعط و  یهتشم  کبس و  دراد و  مک  یشرت  نیریش و 

لیرک

گرب هک  تسا  یتخرد  ریرک  ینعی  تسا  هدـمآ  زین  هلمهم  ءار  مال  ضوع  مـال و  یناـتحت و  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  فاـک و  حـتفب 
ناوارف دراد و  دروخ  هگرب  هس  لگ  نآ و  زا  هدایز  مک و  رانک و  تخرد  ردقب  وا  لوط  دراد و  رایـسب  دـیآرب  وا  خـیب  زا  وا  اهخاش  درادـن و 

خرس نا  زا  دعب  زبس و  لوا  وا  رمث  هایس و  نغور  کمن و  بآ و  نایم  رد  دنزاسب  زین  راچآ  وزا  ار و  وا  رمث  دنروخیم  هدناشوج  دفگـشب و 
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نیلم و مرگ و  زیت و  خلت و  دوش  امنشوخ  دوب و  رودم  دوشیم و  نا  زا  هدایز  مک و  ادنورک و  ردقب  ددرگ و  هایـس  دنامب  رید  نوچ  ددرگ و 
ار وا  رمث  راچآ  دـجام  دـلاو  ءارفـص  مغلب و  عفاد  يو  لگ  ریـساوب و  رهز و  داسف  ءاضعا و  سامآ  روثب و  لیمامد و  داب و  مغلب و  داـسف  عفاد 

دندومرفیم دندادیم و  تزاجا  دندومنیم و  رایـسب  یتسرد  راچا  ندروخب  ءادتبا  ياخرتسا  جلاف و  لثم  دنتـشاد  دراب  ضارما  هک  یـضرمب 
ربک خیب  هنجنهب و  نینچمه  دیامنیم  رتمک  باصعاب  ترضم  یلصا  یمرگ  ببسب  هک 

يرهرک

ءار رسک  اه و  نوکس  ءار و  فاک و  حتفب 
150 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ینعی مال  یناث  هلمهم  ءار  ضوع  یناتحت و  ءای  اه  ضوع  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و 

یلیرک

نورد زا  کیراب و  یکدـنا  وزا  هتوگ و  لاـمج  لـثم  زارد  سلما  قارب  گـنر  هایـس  دـشابیم  هناد  یناتـسبات  تسیدـنه  هویم  تسا  روهـشم 
تسا مقار  تسناورد  مکش  ضباق  ینم و  ظلغم  هاب و  يوقم  تذل و  اب  رایسب  دنروخیم  هداد  وب  لفلف  کمن و  هارمه  ار  وا  دیفس  شزغم 

گنرمرک

یسراف و فاک  نوکس  نون و  ءافخ  هلمهم و  ءار  حتف  میم و  نوکس  هلمهم و  ءار  فاک و  حتفب 

اهکمرک

تسا كرمک  مسا  فلا  اه و  ءافخ  فاک و  میم و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  حتفب 

ناهد نشرک 

قباطمب تیصاخب  تسا و  جنرب  زا  یمسق  یناث  نون  فلا و  اه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  نون و  حتف  همجعم و  نیـس  هلمهم و  ءار  فاک و  رـسکب 
یهتاس

کناورک

هزم اب  شتـشوگ  فورعم  گـنر  بهـصا  تسا  يریاـط  فاـک  نوکـس  نون و  حـتف  فلا و  واو و  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  فاـک و  حـتفب 
تسیئارحص ربارب  ود  نالک  یئایرد  نکیل  مه  ارحص  رد  دشابیم و  مه  ایرد  بل  رب  دوشیم و 

ارکرک

یکدنا گنلک و  گنرب  انام  تسیریاط  تسا  روهشم  رقارقب  فلا و  یناث و  هلمهم  ءار  یناث و  فاک  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  فاک و  حتفب 
دراد و نازیوا  هنیس  شیپ  هایس  ياهوم  ندرگ  زا  دیفس و  ياهوم  شوگ  ود  ره  لصتم  خرس و  رایسب  اهمشچ  زارد و  اهیاپ  کچوک و  نا  زا 

تسا ءاضعا  يوقم  یهبم و  ندب و  نمسم  شتشوگ  دیآ و  يریسدرس  تایالو  زا  گنلگ  رذگ  مسوم  رد 
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اوجنرک

وزا تسا  یمسق  فلا و  واو و  حتف  ددشم و  میج  مض  نون و  ءافخ  هلمهم و  ءار  فاک و  حتفب 

یجنرک

فلا و واو و  ضوع  یناتحت  ءای  هب 

اکجنرک

فاک و واو  ضوعب  زین 

نجنرک

گنر يرتسکاخ  هایس  یضعب  یتماف و  ینعی  هتخیمآ  یخرس  یلیلق  دیفس  یضعب  فاص  قارب  بلـص  مخت  دیآ  فلا  واو و  ضوع  نون  هب  زین 
دسر و روهظب  ماداب  لاثم  وزا  یئادص  دنهد  تکرح  نوچ  دروخ و  طولب  ربارب  یضعب  نا و  زا  هدایز  وزام و  ردقب  هدنگ  ریدتسم  کبس و  و 

نایم رد  دوش و  راهچ  لثم  دیآرب  هنت  زا  کیراب  اهخاش  نا و  زا  هدایز  مک  مدآ و  دقب  وا  تخرد  دیآرب و  هناهکم  لثم  دیفـس  زغم  وا  فوچ 
اهیلهپ

151 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
نوخ مغلب و  داب و  داسف  عفاد  شگرب  ماذج و  مکش و  مرک  لتاق  ریساوب و  عفاد  تسا و  مرگ  دوش  هتفای  مخت  مسق  نیا  و 

ورک

تسوا ریغ  دنیوگ  یضعب  تسا و  یکشک  مسا  واو  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  زین و  مضب  فاک و  حتفب 

اراورک

هدمآ مه  مال  یناث  هلمهم  ءار  ضوعب  فاک و  حتفب  روهشم  مود و  فلا  یناث و  هلمهم  ءار  فلا و  واو و  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  رسکب 
دنزپ تشوگ  هارمه  رگا  ار  وا  لـگ  تسا و  لیـصفتب  رایـسب  ناـینانوی  بتک  رد  نیا  صاوخ  دـنیوگ  زین  سوـلف  وا  تسا  ساـتلما  مسا  تسا 

وزا هدایز  مک و  زگ و  کی  ردـقب  وا  ءاه  یلهپ  ینعی  شرمث  دوشیم و  هتفاـی  اـج  رثکا  شتخرد  تسا  نیلم  دوشیم  هفحت  هزم و  اـب  تیاـهن 
يردق نا  زا  هدایز  هجنپ و  ردقب  یگدنگ 

رینرک

هلمهم و ءار  نوکس  یناتحت و  ءای  نون و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  حتفب 

ریبرک

تسا رینک  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  یناتحت و  ءای  هدحوم و  ءای  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  حتفب 

روچرک
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تسا روچک  مسا  یناث  هلمهم  ءار  واو و  یسراف و  میج  مض  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  حتفب 

دنرک

تسا جداس  مسا  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  هلمهم و  ءار  فاک و  مضب 

تکرک

دیایب یسراف  فاک  باب  رد  تسا و  تهکرهگ  مسا  یناقوف  ءات  نوکس  یناث و  فاک  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  حتفب 

الیرک

ود ردقب  دراد و  اهمخت  نورد  گنر و  زبس  تسا  روهشم  يراکزن  فلا  مال  لوهجم و  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رـسک  فاک و  حتفب 
ریساوب داب  دنارب و  مکش  زیت و  دناهتشون  لدتعم  یضعب  نارگ و  مرگ و  یضعب  کبس  تسا و  درس  دراد  دنلب  تسپ و  حطـس  رب  نا و  زا  هرگ 
تسوبی مقار  دزن  دناهتـشون و  رامحلا  ءاثق  مسا  دنادرگ و  عفد  ار  مرک  ینم و  نالیـس  فک و  كورالدناپ و  ناقری و  نوخ و  هخلت و  هبلغ  و 

هدعم تیوقت  زا  یلاخ  دراد و  مک  رایسب  لفث  تسا و  زایپ  هارمه  وا  نتخپ  ببسب  ورد  هدایز  ترارح  روهظ  وا و  ترارحب  تبسن  رایسب  ورد 
متفاین و دراب 

هلیرک

مکـش مرک  لتاق  ویمرپ و  ناقری و  اـهداب و  ندـب و  يدرز  ءادوس و  مغلب و  نوخ و  ءارفـص و  عفاد  نیلم و  کبـس  درـس و  خـلت و  ار  یلگنج 
دراد کیراب  تسوپ  دوب  لوا  زا  رتزارد  گنر و  دیفس  هک  تسا  یغاب  هلیرک  زا  یتمسق  اما  هتشون 

152 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
زایپ نودـب  هچنآ  يوقا و  هاـب  تیوقت  تذـل و  رد  دوش و  هتخپ  زاـیپ  هارمه  نکیل  تسا  رایـسب  وا  نتخپ  قیرط  تسوا و  ماـسقا  نیرتهب  نآ  و 

درآ روهظب  رتمک  ترارح  دوجا و  مضه  تعرس  هدعم و  تیوقت  رد  دوش و  هتخپ 

روپکرک

تسا روپک  مسا  هلمهم  ءار  واو و  نوکس  یسراف و  ءاب  مض  یناث و  فاک  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  حتفب 

هدنکرک

عفاد نیریـش و  تسا و  نارگ  رت و  دروخ  رانک  ینعی  ءاه  هلمهم و  لاد  نون و  ءافخ  یناث و  فاک  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  فاـک و  حـتفب 
دوب نیریش  شرت  ئارحص  ینعی  يریبرهج  هک  اریز  تسا  یغاب  ریب  دروخ  مسق  هکلب  تسین  يریپرهج  نیزا  دارم  داب و  ءارفص و  داسف 

ارگانشرک

هایـس رگا  مسا  فلا  هلمهم و  ءار  نوکـس  یـسراف و  فاک  فلا و  حتف  نون و  نوکـس  همجعم و  نیـش  نوکـس  هلمهم و  ءار  فاک و  رـسکب 
تسا
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وناکرک

تسا ودک  مسا  واو  نون و  مض  فلا و  فاک و  حتف  هلمهم  ءار  نوکس  فاک و  حتفب 

یتکرک

تسیرکک مسا  یناتحت  ءای  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  رسک  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  حتفب 

ینرک

مغلب ءارفص و  دوب و  مرگ  خلت و  زیت و  دوشیم  نکوک  رد  رتشیب  لگ  نیا  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رـسک  هلمهم  ءار  نوکـس  فاک و  حتفب 
دیامن عفد  مکش  مرک  هدعم و  خفن  و 

دنوگارک

تشذگ تسا و  ریتک  مسا  هلمهم  لاد  نوکس  نون و  ءافخا  نوکس و  یسراف و  فاک  مض  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  فاک و  مضب 

اکهتوج نشرک 

یهوج مسا  فلا  فاک و  حتف  اه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  واو و  نوکس  میج و  مض  نون و  همجعم و  نیش  نوکس  هلمهم و  ءار  فاک و  رـسکب 
دشاب هتشاد  يرایسب  لیام  لگ  هک  تسا 

لهپ كرک 

تسا هریهب  مسا  مال  نوکس  اه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  یناث و  فاک  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  حتفب 

هبرک

تسا لیب  مسا  اه  نوکس  نآ و  حتف  هدحوم و  ءاب  دیدشت  هلمهم و  ءار  فاک و  حتفب 

اتنارک

تسا اتهرب  مسا  فلا  یناقوف و  ءات  نون و  نوکس  فلا و  هلمهم و  ءار  فاک و  حتفب 

اترب نشرک 

مـسا فـلا  یناـقوف و  ءاـت  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  هحوـتفم و  هدـحوم  ءاـب  نوـن و  همجعم و  نیـش  نوکـس  هـلمهم و  ءار  فاـک و  رـسکب 
تسا ینرپرهکام 

153 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ابراسنشرک
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فلا هدحوم و  ءاب  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 

یلوم نشرک 

تسا هایس  ینعمب  شرک  دراد و  هایس  خیب  ینعی  لوم  تسا  رسیلاک  مسق  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  واو و  نوکس  میم و  مضب 

کتارک

تسا ایتارچ  مسا  یناث  فاک  نوکس  یناقوف و  ءات  حتف  فلا و  نوکس  هلمهم  ءار  حتف  فاک و  رسکب 

يدنه هلمهملا  ءارلا  لصف 

ارک

هدس و حتفم  مغلب و  نوخ و  ءارفـص و  داسف  عفاد  ماعط و  یهتـشم  کشخ و  درـس و  تسا و  تخمز  فلا  يدـنه و  ءار  حـتف  فاک و  مضب 
تسا وجردنا  تخرد  مسا  ءارفص و  داسف  عفاد  ازفا و  هاب  درس و  خلت و  وا  لگ  ریساوب و  یجحس و  لاهسا  سباح  ماذج و  ماخ و  هدام  عفاد 

دنیوگ زین  اروکالاک  تسوا  رمث  وجردنا  و 

رک

تسا ناتک  مخت  هب  کیدزن  هصاخ  رد  تسا  روهشم  هریز  دیفس  مخت  يدنه  ءار  نوکس  فاک و  حتفب 

هلمهملا نیسلا  لصف 

يدنوسک

یناتحت ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسک  نون و  ءافخ  لوهجم و  واو  هلمهم و  نیس  فاک و  حتفب 

ادنوسک

فرط راهچ  زا  هدـنگ و  کیراب و  دـشابیم  خـیب  زا  لصتم  وا  تخرد  ياهخاش  تسیدـنه  لاهن  مسا  یناتحت  ءای  ضوع  فلاـب  دـنیوگ  زین 
دهد و دب  يوب  دنیوب  هب  هدیلام  بوخ  ار  وا  گرب  نوچ  دش و  هدید  مدآ  ردقب  ات  وا  تخرد  يزارد  دوب و  سناب  ردقب  وا  هدنگ  دـیوریم و 

شگرب یکاواک و  كدنا  قامـس و  لثم  دروخ  رودـم و  دـیآربیم  هناد  یلهپ  نورد  زا  نا و  زا  هدایز  زگ و  کی  ردـقب  دراد  زارد  اهیلهپ 
يدنوسک ار  دروخ  دنیوگ و  ادـنوسک  ار  وا  نالک  تسناد  دـبای  لیوط و  یکدـنا  ضیرع  كرمک  گرب  نکیل  كرمک  گربب  هباشم  شخ 

دروخب و هدرک  نایرب  وا  زاب  رگا  درآ و  دورف  غامد  زا  طالخا  دناهتشون  لدتعم  یضعب  تسا  رتمرگ  تسا  توافت  مه  ود  ره  گرب  نایم  رد 
دوش و عفد  يروکبش  دروخب  دجنک  نغور  اب  دنرپن و  هب  نرولا  يواسم  مدنگ  درآ  هب  دننک و  سسآ  گرب  راب و  رگا  دوب و  مدژگ  رهز  داپ 

ءاه لک  ای  يدنوسک  مخت  دنشاب  هداد  ریش  يوم  ار  یسک  رگا 
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خیب تسوپ  رگا  دوش و  تحـص  دـبای  هلولغ  نایم  رد  يوم  رگا  دـنک  غارفتـسا  یتعاـس  زا  دـعب  درب  ورف  دـنک و  دـنچ  هلولغ  هدرک  سآ  يو 
يالاب واگ  هدام  ریـش  هساک  کی  دروخب و  رگید  زامن  تقو  مرد  ود  رادقم  ددنب  هلولغ  دهـش  اب  دزاس و  کیراب  دـنک و  کشخ  يدـنوسک 
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درا كاسما  ددرگ و  لوغشم  تعماجم  رد  دریگ و  نهد  رد  نا  زا  هلولغ  مین  دیآرب  ببش  نوچ  دشونب و  نآ 

وریسک

خیب كریـسک  ینعی  هدما  زین  واو  ضوع  فاک  اب  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  مض  لوهجم و  یناتحت  ءای  هلمهم و  نیـس  رـسک  فاک و  حتفب 
مغلب و ینم و  دلوم  مکش و  ضباق  ءاضعا و  شزوس  نوخ و  ءارفص و  داسف  عفاد  نارگ و  درس و  هژم  یناتسمز  يوم  رپ  هایـس  تسا  ینتـسر 
دیربت و ثعاب  هک  ار  لفث  دننگفیب  هدرب  ورف  شبآ  هدیئاخ  ار  وا  نکیل  دنروخب  تسوپ  هعم  ار  وا  رگا  صوصخلا  یلع  یگنشت  نکـسم  داب و 
كازوس و عفان  تدورب و  ثعاب  دنروخیم و  هدومن  یفاص  هدرک  لح  تابن  بالگ و  تبرـش  رد  هدـیئاس  ار  وا  ۀـعامج  تسا و  لقث  مدـع 

عبط لابقا  ثعاب  تسا و  فیطل  تسوپ  ریغب  نکیل  دنیاسب  تسوپ  هارمه  هک  صوصخ  دننادیم  وه  تیمس  عفار 

گرمایروتسک

یناث و هلمهم  ءار  نوکـس  میم و  رـسک  فلا  یناتحت و  ءای  هلمهم و  ءار  رـسک  واو و  نوکـس  یناقوف و  ءات  مض  هلمهم و  نیـس  فاک و  حتفب 
یگنت نوخ و  داسف  هفرـس و  پت و  عفاد  درـس و  يو  هدام  تشوگ  دروآ و  اهتـشا  خافن  کبـس و  نیریـش و  معطب  شتـشوگ  یـسراف  فاک 
هدـمآ نوریب  شنهد  زا  هک  بان  ود  یتدایز  اب  وهآ  لکـشب  دـشاب  رایـسب  هلاگنب  تبت و  رد  تاقولخملا  بیاجع  بحاص  دـیوگیم  سفن و 

زا دراخیم و  فان  لحم  رادکون  یگنـس  رب  دسریم  میظع  شراخ  تفای  جـضن  نوچ  دزیوا  وا  فانب  هک  تسنآ  هلـضف  کشم  لیف و  ناسب 
هک ناش  يذ  يریما  شیپ  تسا و  اهکشم  نیرتوکین  نآ  دنبای و  عتمت  راید  نآ  لها  میر و  دننام  دوش  رجفنم  نا  زا  هدام  نآ  دبای و  تذل  نا 

يوقم مرگ و  داتسرفیم  لاس  ود  دعب  ددرگن و  يرسم  هجار  ناتسهوک  بهار  ناغمرا  قیرطب  دوب  مقار 

هبنسک

يدنه ءاه  هدحوم و  ءاب  مض  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیس  فاک و  مضب 
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لوب يروش  مغلب و  نوخ و  داسف  عفاد  زیگناءارفص و  کبس و  کشخ و  مرگ و  رایسب  نیریش و  دنیوگ  رفصعم  یبرعب 

يروتسک

خلت و دنیوگ  کشم  یـسرافب  یناتحت  يای  نوکـس  هلمهم  ءار  رـسک  واو و  نوکـس  یناقوف و  ءات  مض  هلمهم و  نیـس  نوکـس  فاک و  حتفب 
هماش و سح  نـالطب  نهد و  يوب  ءاـضعا و  ساـمآ  عفاد  ءیق و  سباـح  مغلب و  داـب و  داـسف  يدرـس و  عفاـن  یهبم و  نارگ و  تسا و  مرگ 

دیایب مال  ثحبم  رد  دنیوگ  يروتسکاتلا  ار  نآ  هک  تسا  یمسق 

اپسنسک

تسا وبشد  زا  یمسق  فلا  یسراف و  ءاب  یناث و  هلمهم  نیس  رسک  نون و  نوکس  هلمهم و  نیس  رسک  فاک و  مضب 

سیسک

ندب دزاس و  نشور  ار  هرصاب  دوب و  دربم  تسا و  جاز  زا  یمسق  یناث  هلمهم  نیس  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  نیـس  رـسک  فاک و  حتفب 
تسوا دیج  مسق  سیسکاریم  دیامن  عفد  هدعم  مرک  یسیپ و  رهز و  دنک و  ینارون  ار 
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همجعملا نیشلا  لصف 

تشک

تسا هنوک  تسا  يدنه  ءات  همجعم و  نیش  نوکس  فاک و  مضب 

یبرعلا فاکلا  لصف 

اروکک

ریثک اهمخت  رایسب و  زبس  اهوم  ورب  دروخ و  الیرک  زا  تسیدنه  ینتسر  رمث  فلا  هلمهم و  ءار  لوهجم و  واو  یناث و  مض  لوا و  فاک  حتفب 
ان فک و  پت و  عفار  دـنیوگ و  هساـهم  ار  نآ  هک  یناوج  زاـغآ  ياهیگدیـشوج  عفاد  هصوصخب  تسا و  ـالیرک  قفاوم  صاوـخ  رد  دراد و 

رهز رد  اروکک  هجناب  خیب  يراس و  شـشوج  رهز و  داسف  عفاد  خلت و  دریگیمن و  داب  ینعی  تساروکک  هجناب  وزا  یمـسق  ماعط و  يوزرآ 
تسباوص زا  رود  لوق  نیا  تسا و  یلگنج  هلیرک  هک  دناهتشون  یـضعب  هفرـس  تسناگدنزگ و  رهزاب  تسا و  عفان  هظیلغ  ماروا  لیلحت  داب و 

تسا یغاب  الیرکب  هباشم  تسا و  هرولگ  ریغ  يزیچ  تسا  هدرک  هدهاشم  مقار  ار  یلگنج  هلیرک  هک  اریز 

یگنیسارکک

فاک رسک  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  نیـس  رـسک  فلا و  هحوتفم و  يدنه  هلمهم  ءار  یناث و  فاک  نوکـس  فاک و  حتفب 
خرـس کیراب  ناویح  خاشب  دشابیم  جک  یگنیـسارکاک  ینعی  تسا  هدـمآ  زین  فلا  فاک  ود  ره  نایم  رد  یناتحت و  ءای  نوکـس  یـسراف و 

مغلب داسف  پت و  عفاد  یگنشت و  یق و  عفان  قهب و  قاوف و  عفاد  ماعط و  یهتشم  مرک و  تخمز و  خلت و  یلاخ و  نایم  گنر  هریت 
156 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

غورآ هفرس و  سفن و  یگنت  و 

ارکک

داب و داسف  عفاد  یهبم و  نارگ و  رت و  مرگ و  دـنیوگ  سورخ )  ) کید یـسرافب  فلا  هلمهم و  ءار  یناث و  فاک  نوکـس  لوا و  فاک  مضب 
ازفا و مغلب  یهبم و  مرگ و  یئاـیرد  غرم  تشوگ  نارگ و  کـشخ و  تخمز و  معطب  کـید  تشوگ  مغلب و  هدـنیازف  ینم و  دـلوم  يوقم و 

ار جاجد 

يرکک

رد یکشخ  یگناخ  زا  دیاز  يامنـشوخ  ندیرپ و  تکرح و  تعرـس  رد  هک  تسا  هدید  ار  يارحـص  غرم  مقار  یناتحت و  ءای  هفاضاب  دنیوگ 
نوزفا يارحص  ینعی  وا  تشوگ 

يرکک

مکش و ضباق  لد و  يوقم  نارگ و  درس و  نیریش و  شماخ  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  یناث و  فاک  نوکس  لوا و  فاک  حتفب 
ءارفص داسف  عفاد  ماعط و  اب  یهتشم  نیلم و  مقار  دزن 
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هدنورکک

رد ءاه و  هلمهم و  لاد  نون و  ءافخ  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  یناث و  فاک  نوکس  نآ و  حتف  روهشم  قیقحتلا و  یلع  لوا  فاک  مضب 
شگرب زگ و  کی  تیاهن  هرگ  هدزاود  زگ و  مین  ردـقب  وا  لاهن  هلمجلاب  دـنناوخیم و  مسا  نیاب  زین  هدـش  روکذـم  ـالاب  هک  ادـنورک  فرع 

اهبارخ و رد  اهراوید و  ریز  دنیوبب  هدیلام  تسد  رد  ار  وا  گرب  رگا  صوصخ  دراد و  دـب  يوب  رت و  کچوک  وزا  نکیل  وکابنت  گربب  هیبش 
لافطا دعقمب  ار  نآ  دـنریگرب و  هتفوک  ار  وا  گرب  بآ  نوچ  مغلب و  نوخ و  قد و  پت  عفاد  خـلت و  زیت و  دـنزیم  لاکـشرب  مسوم  نادـیم 

هس تسار و  شوگ  رد  با  نا  زا  هرطق  هس  رگا  هک  تفگیم  يزیزع  دنریمب و  دندرگیم  لافطا  تیذا  ثعاب  هک  دروخ  ياهمرک  دنناکچب 
نوچ بلک  هکنآ  يارب  زا  دنیوگ  زین  يدنچرکوک  دیامن  عفن  هزادنا و  هب  دوب  هزرل  ام و  هس  امرگ و  بت  بحاص  پچ  شوگ  رد  نا  زا  هرطق 

دیورب لهازم  نخلگ و  رب  هک  تسا  هرگنهجب  زا  یمسق  دنیوگ  مه  هرگنهبرکوک  دیدرگ  یمسم  مسا  نیاب  دنک  یق  دروخب  ار  نیا 

ماللا لصف 

هراشا

دراد مک  يوب  دوش و  ادیپ  قمعلا  لیلق  بآ  رد  هک  تسا  گرب  دـص  لونک  هلمهم  ءار  فلا و  اه و  ءافخ  ددـشم و  مال  فاک و  حـتفب  راهلک 
حتف یناتحت و  ءای  نوکـس  فاک و  رـسکب  دنیوگ  رـسیک  ار  نآ  هک  يو  لگ  نایم  يدرز  هنیـس و  مکـش و  ضباق  نارگ و  کشخ و  درس و 

کلجنک هلمهم و  ءار  نوکس  هلمهم  نیس 
157 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

درس و نیریش و  یناتسبات  هتگلوک  هب  تسا  فورعم  هک  مخت  ءارفص و  مغلب و  داسف  ینوخ و  ریساوب  عفاد  مکش و  ضباق  درس و  دنیوگ  زین 
ضراع اـمرگ  رد  لاـفطاب  هک  یگنـشت  يراـمیب  رد  ار  وا  مقار  داـب و  مغلب و  هدـنیازف  ءاـضعا و  شزوس  نوخ و  ءارفـص  داـسف  عفاد  نارگ و 

زین دناسریم و  یلک  عفن  دش  هداد  لافطا  هب  بآ  نامه  هتخادـنا  ار  ددـعتم  اهمخت  لافطا  بآ  ندروخ  فرظ  رد  هک  هدومن  هبرجت  دوشیم 
هیودا رد  دزاس و  فرطرب  یگنـشت  مکـش و  قالطا  مومـس و  رثا  دنهدب  ار  لفط  هدـیئاس  بآ  رد  دـشابیم  وا  هناد  نایم  رد  هک  ار  وا  يزبس 

کشخ و درـس و  نیریـش و  هس  ره  وا  خیب  ياهـشیر  ینعی  لانرم  وا و  خـیب  ینعی  كولاس  وا  لگ  قاس  ینعی  لان  تسا و  لمعتـسم  زین  عالق 
هک وس  رهب  دفگـشب و  باتفا  شبات  ماگنه  کـی  دوب  هنوگ  ود  لوک  لـگ  ءاـضعا و  شزوس  نوخ و  ارفـص و  عفاد  مکـش و  ضباـق  یهبم و 
هک لکش  یطورخم  درز  وا  هنورد  دشابن و  رتمک  شش  زا  وا  اهگرب  لیام و  یخرس  دیفس  دنام  قیاقش  درآ و  بناج  نا  دیور  دنک  شمارخ 

یگنـشت و نوخ و  ءارفـص و  مغلب و  داسف  عفاد  ور و  گـنر  هدـنزورفارب  درـس و  دوب و  نیریـش  تسوا  هویم  هک  اـهمخت  دراد و  ـالاب  هدـعاق 
ددرگب روتـسدب  دفگـشب و  هام  غورف  رد  هک  دیفـس  گرب  راهچ  رگید  يراس و  یگدیـشوج  رهز و  داسف  هلبآ و  ماذـج و  ءاضعا و  شزوس 

رد هک  دروخ  لـگ  ینعی  دـنیوگ  یندومک  دومک و  ار  نآ  دوب  يدیفـس  كدـنا  نیرد  رگا  لـین و  لوک  خرـس و  لوک  دوشن و  هچنغ  نکیل 
دنیوگ رفولین  ار  یلین  لوک  تسا و  لگ  دیفس  لوک  زا  رتورف  تسیلاح  رد  نیا  دگفشب  باتهام  غورف 

کبنلک

یخرب دنروا و  دابآ  ریزو  دابآ  رهوج  زا  نزو  نارگ  تسا  یتخرد  یناث  فاک  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حـتف  نون و  ءافخ  مال و  فاک و  حـتفب 
روهـشم تسا  ندنچ  تکر  قباطم  تیـصاخ  رد  تسا و  فلک  عفاد  دنزیما  اهیئوبـشوخ  رد  دوب و  هریت  دیفـس  وا  هدیئاس  دـنزادنیب  ماخ  دوع 

دننکیم مه  ومیل  ماسقا  یضعب  رب  ظفل  نیا  قالطا  زین  تسا و  ریگالمب 
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يراهلک

هلمهم ءار  رسک  اه و  حتف  مال و  نوکس  فاک و  حتفب 
158 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا یگنال  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  و 

نجیلک

میود رد  کشخ  مرگ و  تسا  هرگ  ربطس  گنر و  خرـس  شرتهب  نون  نوکـس  میج و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  فاک و  مضب 
هاب و كرحم  درـس و  عادـص  عرـص و  عفاد  لوب و  سباـح  اـسنلا و  قرع  عفاد  ماـعط و  مضاـه  هدرگ و  درد  جـنلوق و  عفاد  هدـعم و  حلـصم 

کی رگا  دیامن و  هاب  تیوقت  دـنک و  فاص  ولگ  زاوآ  دـیامن و  توصلا  ۀـحب  هلازا  دـنراذگ  نهد  رد  يردـق  هاگره  قفوا و  هیمغلب  هجزماب 
ياهزیچ اریتک و  نآ  حلصم  لدب و  رـضم  ینطاب و  ءاضعا  يوقم  دیازفا و  هاب  رد  رایـسب  دنـشونب  اتـشان  هتخادنا  واگ  ریـش  رد  هدوس  وزا  مرد 

برچ

یهتلک

لیام یـضعب  قارب و  هایـس  تسیا  هناد  دنیوگ  زین  كرکچ  نکاس  یناتحت  ءای  يدنه و  ءاه  یناقوف و  ءات  رـسک  مال و  نوکـس  فاک و  مضب 
شزوس ءارفص و  ثدحم  کبس و  مرگ و  تخمز و  خلت و  مضه  ماگنه  نیریـش  ریودتب و  لیام  رتگرزب  وزا  ناتک و  مختب  هیبش  يدیفـسب 

درد عفاد  ردم و  خفن و  هناثم و  گنـس  هدننکـش  مکـش و  مرک  قاوف و  داب و  مغلب و  داسف  هفرـس و  رهز و  داسف  عفاد  قرع و  سباح  هدعم و 
شام یـسرافب  رهز  داـسف  مشچ و  ضارما  عفاد  درـس و  تسا  يارحـص  وزا  یمـسق  ینم و  لـلقم  مشچ و  رون  فعـضم  یگنـشت و  مکش و 

دنیوگ تلقلا  بح  یبرعب  يدنه و 

اتنلک

تسا رواتس  زا  یمسق  فلا  یناقوف و  ءات  حتف  نون و  نوکس  مال و  حتف  فاک و  مضب 

گنلک

ینعی زین  فاک  دـعب  فلا  هفاضاب  مال و  رـسک  فاک و  حـتفب  تسا و  جـنوک  مسا  یـسراف  فاـک  نون و  نوکـس  مـال و  حـتف  فاـک و  مضب 
تسا زوبرت  مسا  گنلاک 

هرگنلک

تسا زوبرت  مسا  زین  اه  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  یسراف و  فاک  حتف  نون و  ءافخ  مال و  حتف  فاک و  مضب 

یجنولک

عفر مکش و  خفن  حایر و  لیلحت  رد  تسیا  هناد  هایس  مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  میج و  رـسک  نون و  ءافخ  واو و  نوکـس  مال و  فاک و  حتفب 
هدیسر هبرجتب  ضبق 
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رفالک

تسا گنول  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  اف و  حتف  فلا و  مال  فاک و  حتفب 

مردلک

نآ مض  هلمهم و  لاد  دیدشت  مال و  رسک  فاک و  حتفب 
159 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا هریهب  مسا  هنکاس  میم  هلمهم و  ءار  نوکس  و 

یسلک

تسا ینرپ  تشرپ  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  نیس  رسک  مال و  نوکس  فاک و  حتفب 

رسیلک

تسا رسیلاک  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  هلمهم و  نیس  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  مال و  رسک  فاک و  حتفب 

میملا لصف 

دومک

دنناوخ مان  نیاب  ار  نآ  دوب  يدیفس  كدنا  نیرد  رگا  یلین  خرس و  لوک  هلمهم  لاد  نوکس  لوهجم و  واو  میم و  فاک و  مضب 

یندومک

نیا دفگشب  باتهام  غورف  رد  هک  دروخ  لونک  لگ  ینعی  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رـسک  هلمهم و  لاد  نوکـس  واو و  میم و  فاک و  مضب 
دنیوگ رفولین  ار  یلین  لوک  یلگ و  دیفس  لوک  زا  رتورف  تیصاخ  رد 

كرمک

هدمآ زین  ءار  زا  دعب  میم و  فاک و  زا  دـعب  هلمهم  ءار  هفاضاب  كرمرک  یناث  فاک  نوکـس  هلمهم و  ءار  حـتف  میم و  نوکـس  فاک و  حـتفب 
یکدـنا و رانک  ینعی  يریب  تخرد  زا  دـیاز  شتخرد  اهکمرک  ینعی  هدـمآ  مه  ءار  ریخات  میدـقت و  لوا و  ۀـغل  رب  فلا  اههفاضاب و  تسا و 

روهـشم هویم  کیراب  زبس و  سلما و  رـصیق و  ضیرع و  هرتگنـس  گرب  زا  وا  ناـمه  گرب  رادـکون و  هوبنا و  هب  شگرب  نآ و  لـثم  یـضعب 
مغلب و داب و  داسف  عفاد  مکش و  ضباق  درـس و  ءارفـص و  عفار  دوشیم  تسرد  هفحت  رایـسب  وزا  هدرـشفا  تسیناتـسمز و  شوخیم  رادهرایخ 

کمن هنوچ و  هارمه  وا  ندروخ  نآ  حلصم  دناسریم و  یگدیقرت  نابزب 

ینومک

تسا بلعثلا  بنع  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  واو و  نوکس  میم و  مض  فاک و  حتفب 
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نونلا لصف 

راهبنک

نوخ و ارفـص و  داسف  عفاد  زیگناداب و  نارگ و  مرگ و  نیریـش  هلمهم  ءار  فلا و  اه و  ءافخ  هدـحوم و  ءاب  حـتف  نون و  ءافخ  فاک و  حـتفب 
نوخ یگنـشت و  قد و  ارفـص و  داب و  داسف  عقاد  ینم و  دـلوم  رـس و  يوم  هدـنیالاب  يوقم و  نارگ و  وا  رمث  جـنلوق و  پت و  مکـش و  ضبق 

تسا نیاسر  هلمج  زا  لوب و  ردم  دساف و 

يراهبنک

ریهجنک ینعی  تسا  هدمآ  یناتحت  ءای  لوا  ۀغل  رد  فلا  ضوعب  تسا و  هدمآ  زین  رخآ  رد  یناتحت  یئای  دایدزا  هب 

کبلجنک

نون نوکس  فاک و  رسکب 
160 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دنیوگ زین  ریسک  ار  نک  دوشیم  لوک  لگ  نایم  هک  يدرز  مسا  فاک  مال و  نوکس  میج و  حتف  و 

[5] الونک

ص160 نتم ؛  یفیرش ؛  فیلات 
هدایز نیرد  یـشرت  نوچ  دش و  روکذم  وا  رکذ  ءانثا  رد  هرتگنـس و  زا  فیعـض  لاعفا  رد  فلا  مال  لوهجم و  واو  نون و  ءافخ  فاک و  حـت 

لیب يار  لگ  ینعی  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  فاک و  مضب  دنک  هدایز  سفنت  تالا  هفرس و  ترـضم  ءارفـص و  تروس  نتـسکش  رد  دشابیم 
شرورپ یغاب  يرب و  لیب  يار  لگ  رد  هاگره  ار  دـجنک  رهز و  داـسف  رـس و  درد  ءارفـص و  مغلب و  داـسف  عفاد  کبـس و  تسا و  درـس  يرب 

لگ جازم  مقار  دراب و  ضارما  عفان  دراب و  غامد  لد و  يوقم  دـیآیمرب  تیرطع  تفاـطل و  لاـمکب  دنـسکب  يررقم  روتـسدب  نغور  هدومن 
شراخ عقان  یلیبنچ  نغور  روتـسدب  دنلامب  هدرک  لح  هکرـس  ومیل و  بآ  هب  ار  وا  نوچ  ار و  وا  نغور  روتـسدب  دنادیم و  مرگ  ار  روکذـم 

مرگ یلیبنچ  نغورب  تبسن  ندب و 

لوکنک

عفاد ماعط و  یهتشم  تسا و  مرگ  لالک  زارد و  لفلفب  هباشم  تسیا  هناد  مال  لوهجم و  ءار  یناث و  فاک  مض  نون و  نوکـس  فاک و  حتفب 
مغلب داب و  داسف  لد و  يرامیب 

لهپ کتنک 

کتنک تسا  لهپک  مسا  مال  نوکـس  اه و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  حتف  فاک و  نوکـس  يدنه و  یناقوف  ءات  حتف  نون و  نوکـس  فاک و  حـتفب 
هتشگ یمسم  مسا  نیاب  اذهل  دیامن  رادراخ  رمث  نوچ  ار و  رمث  لهپ  دنیوگ و  ار  راخ 

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


يرودنک

تسا لکش  یطولب  رمث  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  واو و  نوکس  هلمهم و  لاد  مض  نون و  ءافخ  نآ و  حتف  روهشم  فاک و  مضب 
ءاضعا و شزوس  نوخ و  ءارفص و  داسف  عفاد  تسا  شروخ  نان  درادیم و  هرایب  هک  تسا  يزبس  داب  شرت  کچوک و  وزا  لولپ و  هب  هباشم 

نیلم بطر و  دراب و  مقار  دزن  رهز و  مغلب و  عفاد  زیت و  وا  خیب  کسمم و  زیگناداب و  خافن و  مکش و  ضباق  طرفم و  یهبرف  حلصم  ءیقم و 
دیامن يرای  مضه  رب  دهد و  توق  ار  هبذاج  دننک  راچا  ار  وا  نوچ  دنیوگ  هدعم  فعضم  و 

رینک

دعب هلمهم  ءار  زین  هلمهم و  ءار  نوکس  یناتحت و  ءای  نون و  رسک  فاک و  حتفب 
161 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دق ردقب  شتخرد  پشپتکر  ار  شخرـس  هدحوم  ءاب  نون  ضوعب  دنیوک  ریبرک  ار  وا  دیفـس  دوب  مسق  ود  رینرک  ینعی  دـنیازفایم  فاک  زا 
کیراب ياهگر  زبس و  هدـنگ و  وزا  سناب و  گرب  يزاردـب  شگرب  دـیوریم و  نآ  هنت  زا  دراد و  رایـسب  اهخاش  نآ  زا  هدایز  مک و  مدآ و 

تایمس زا  برج و  مکـش و  مرک  روثب و  لیمامد و  ماذج و  ندب و  ياهیگدیـشوج  عفاد  مشچ و  رون  فعـضم  کبـس و  مرگ و  نایامن  ورد 
لامعتسا هاب  فعض  هدمضا  هیلطا و  رد  رینک  تسوپ  دننادیم و  اجنآ  رد  گنج  ببـس  دنه  لها  هناخ  رد  ار  نآ  لحم  نتـشادهاگن  تسا و 

دناهتشون یلفد  مسا  دنیوگ  دش  هدومن 

لیبنک

ینعی دوشیم  هفاضا  زین  اه  رخآ  مال  یناتحت و  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  نون و  ءافخ  فاک و  حتفب 

هلیبنک

لیمامد و ءاقستسا و  هلوگ و  ؤاب  عفاد  مکش و  مرک  لتاق  هناثم و  گنس  هدننکش  نوخ و  ءارفص و  مغلب و  داسف  عفاد  مرگ و  لهسم و  خلت و 
تسا لیبنق  مسا  هدعم  ضباق  درس و  وا  زبس  گرب 

مکنک

تسا نارفعز  مسا  میم  نوکس  یناث و  فاک  مض  نون و  نوکس  فاک و  مضب 

ردنک

ینعی یفخ  ياه  هفاضا  يدنه و  لاد  ضوع  هلمهم  لادب  هلمهم و  ءار  نوکس  يدنه و  لاد  رسک  نون و  ءافخ  فاک و  حتفب 

رهدنک

تشذگ یسراف  میج  رد  تسا و  ئاروچ  مسا  زین 

ئاتنک
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تسا ئاتک  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هزمه و  رسک  فلا و  يدنه و  یناقوف  ءات  حتف  نون و  نوکس  فاک و  حتفب 

ردنک

هدومن هفاضا  زین  واو  یضعب  هلمهم و  ءار  نوکس  هلمهم و  لاد  مض  نون و  ءافخ  فاک و  مضب 

وردنک

هدوزفا واو  ياجب  فاک  زین  دنمان و 

كردنک

زین نابل  دزیخ و  نمی  فرط  زا  هک  دنیوگ  گنر و  خرـس  وا  نکیل  یگطـصم  هب  هباشم  تسا  غمـص  نآ  دـنیوگ و  ردـنک  زین  یبرعب  دـنناوخ 
تسا هناثم  غامد و  هدعم و  هاب و  يوقم  قرع و  سباح  پت و  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  تسا و  يو  مسا 

اچونک

تسا ورم  مسا  فلا  یسراف و  میج  حتف  واو و  نوکس  نون و  فاک و  حتفب 

ینلدنک

فاک و مضب 
162 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دننام هک  دنمانیم  تهج  ناب  مسا  نیاب  تسا  يولگ  مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  نون و  رـسک  مال و  نوکـس  يدـنه و  لاد  حـتف  نون و  نوکس 
دوب هدیچیپ  دوخ  رام  هقلح 

اکیهبنک

تسا ینرا  مسا  فلا  فاک و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  اه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  نوکس  نون و  ءافخ  فاک و  حتفب 

لهپ تنک 

زین ار  لپهتک  تسا و  کسخراخ  مسا  مال  نوکـس  اه و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  حـتف  يدـنه و  یناقوف  ءاـت  مض  نون و  نوکـس  فاـک و  حـتفب 
دنیوگ

يراکتنک

دـنیوگ و ار  دروخ  یئاتک  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  فاک و  يدـنه و  یناقوف  ءات  حـتف  نون و  نوکـس  فاـک و  حـتفب 
ینعی هدمآ  زین  فلا  فاک و  مال و  اب  هلمهم و  ءار  ضوعب 

اکلاکتنک
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و

ینکتک

یناتحت ءای  نون و  هلمهم  ءار  فلا و  ضوعب  تسا  هدمآ  مه 

یهکنک

هدایز مک و  وزا  دوشیم و  مه  مدآ  ردقب  زارد  تسیدنه  لاهن  مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  اه و  ءافخ  فاک و  حتف  نون و  ءافخ  فاک و  حـتفب 
هزیر اهمخت  وا  نورد  زا  راد و  هرایخ  وا  هچنغ  نالک و  دروخ  زا  نالک  تخرد  گرب  دوب  نـالک  دروخ و  رادـکون  سلما  رودـم و  شگرب 

دیامن عفن  ریساوب  هب  دیآرب  رایسب 

واولا لصف 

رادبوک

تسا رانچک  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  فلا و  هلمهم و  لاد  هدحوم و  ءاب  رسک  لوهجم و  واو  فاک و  مضب 

هتگ لوک 

تسا لوک  مخت  مسا  هدمآ  زین  یفقو  ءاه  فلا  ضوع  فلا و  يدنه و  یناقوف  ءات  یسراف و  فاک  حتف  مال و  نوکس  واو و  فاک و  حتفب 

لوک

تسا راهلک  مسا  مال  نوکس  واو و  فاک و  حتفب 

اجوک

رت و گرزب  هئوب  تسا و  خرـس  لـگ  رکیپ  رد  هزوک  لـگ  ینعی  دـنیوگ  يرپت  تسار  وا  هک  فلا  میج و  حـتف  واو و  نوکـس  فاـک و  مضب 
یـسرافب ار  وا  هک  تسا  یلک  یتویـس  دنـشکرب و  بـالگ  دـنزاس و  وزا  هیاـم  ریبع  دروخ و  يدرز  هناـیم  دوش و  یگرب  جـنپ  اسنادـب  گرب 

مکش ضباق  لد و  يوقم  نوخ و  هثالث و  طالخا  داسف  عفاد  یهبم و  کبس و  درـس و  لگ  هس  ره  تسا  خرـس  رگید  مسق  دنیوگ و  نیرتسن 
دوش هدرک  لامعتسا  رثکا  ناقفخ  رد  وا  قرع  دیفس و  دنقلک  دنادیم  هدایز  خرس  زا  لد  تیوقت  رد  ار  دیفس  مقار  ور  گنر  هدنزورفارب  و 

163 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

هنوک

تسا هکدر  نجرا  هب  روهشم  اه  نون و  ءافخ  واو  نوکس  فاک و  حتفب 

وؤک

رهز و داسف  روصان و  ویمرپ و  عفاد  تسا و  مرگ  دوجولا  ریثک  ریمشک  رد  تسا  یتخرد  یناث  واو  نوکـس  يواو و  هزمه  مض  فاک و  حتفب 
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داب داسف  عفاد  یهبم و  نارگ و  وا  غمص  ازفا و  مغلب  نآ  رمث  ماذج و  مغلب و  داسف  مکش و  مرک 

ودوک

يوقم تسا و  نارگ  دنکیم  اذغ  وزا  رثکا  نیقاهد  تسا  روهشم  هلغ  واو  نوکس  هلمهم و  لاد  حتف  واو و  نوکس  فاک و  مضب 

جنوک

فاک مضب  تسا و  هدمآ  زین  واو  فذحب  داب و  داسف  عفاد  شتشوگ  تسا  گنلک  میج  نون و  ءافخ  واو  نوکس  نآ و  دم  مومضم و  فاکب 
دنیوشب درـس  بآ  واک و  هلـضفب  نوچ  دوش و  ادیپ  ورد  میظع  شراخ  دسرب  ندب  هب  وا  یلهپ  رگا  تسیدنه  ءاود  یـسراف  میج  دم و  نودـب 

رب هدیشارت  چنوک  مخت  رـس  نوچ  بلـص و  يرایـسب و  لیام  قارب  نالک و  وزا  دوب و  ایبول  مخت  هب  هباشم  يو  مخت  ددرگ و  فرطرب  شراخ 
رهز ندرک  بذـج  ببـسب  ددرگ و  ادـج  مخز  زا  دوخب  دوخ  دـشک  ماـمت  نوچ  دـشکب و  دوخب  وا  رهز  دپـسچهب و  دـنراذگب  برقع  شین 

شیر دزاس و  عفد  دوب  هتخیما  ءارفـص  اب  هک  نوخ  دیامنیم و  ینم  تظلغ  دنک و  كاسما  دـیازفیب و  ینم  دوب و  نیریـش  دوش  هبرف  نالک و 
ینعی رخآ  رد  اه  هفاضاب  هدمآ و  لامعتساب  رثکا  هکسمم  هیوقم و  هظلغم و  هیودا  رد  دنادرگ و  لیاز  ار  نهک 

هچنوک

هدمآ زین  يروکچناک  هدمآ و  زین 

ئدوک

دوب و خافن  درس و  نیریش و  زیت و  دنیوگ  هرهم  رخ  یسرافب  هک  یناتحت  ءای  نوکـس  يدنه و  هلمهم  لاد  رـسک  واو و  نوکـس  فاک و  حتفب 
هبرجتب نآ  حورق  ندرک  کـشخ  ۀـهجب  دـنمد  شوگ  رد  هتخوس  ار  وا  نوچ  ندـب  هلبآ  مشچ و  ضارما  عـفاد  دـنک و  عـفد  ترارح  ارفص و 

جالع رد  نآ  هخـسن  هک  هبـسانم  هیودا  اب  دـشاب  هدیـسرمهب  کـشتآ  ببـسب  هک  بیـضق  تحارج  نتخاـس  کـشخ  تهجب  تسا و  هدیـسر 
دیفم رایسب  تسا  موقرم  ضارمالا 

لاوک

بارغ یبرعب  زین  غالک  دـنیوگ و  غاز  یـسرافب  فلا  ددـشم و  واو  فاک و  حـتفب  دـنیوگ  زین  اّوک  مال  نوکـس  فلا و  واو و  فاـک و  حـتفب 
تسا روکذم  لصفم  ینانوی  بتک  رد  وا  صاوخ  دنیوگ 

رکوک

هلمهم ءار  یناث و  فاک  حتف  واو و  مضب 
164 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دنیوگ گس  یسرافب  تسا  ولگ  زاوآ  هدننک  فاص  مشچ و  ضارما  داب و  عفاد  نارگ و  مرگ و  شتشوگ 

الکوک

اهتشا شتشوگ  دراد  حیصف  زاوآ  دنک و  ناجیه  راهب  ماگنه  رد  هک  تسا  ریاط  فلا  مال و  یناث و  فاک  رـسک  لوهجم و  واو  فاک و  مضب 
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اهتشا شتشوگ  دراد  حیصف  زاوآ  دنک و  ناجیه  راهب  ماگنه  رد  هک  تسا  ریاط  فلا  مال و  یناث و  فاک  رـسک  لوهجم و  واو  فاک و  مضب 
مغلب داب و  داسف  عفاد  مشچ و  يوقم  مکش و  ضباق  درآ و 

يروداوک

تسا لینلا  بح  یبرعب  یناتحت  ءای  نوکس  يدنه و  ءار  رسک  لوهجم و  واو  يدنه و  لاد  مض  فلا و  ددشم و  واو  فاک و  حتفب 

هتوک

هداب و خرـس  عفاد  یهبم و  تسا و  کبـس  مرگ و  زیت و  خلت و  نیریـش و  يدنه  ءاه  يدـنه و  یناقوف  ءات  حـتف  واو و  نوکـس  فاک و  مضب 
تسا داب  مغلب و  داسف  ماذج و  هفرس و  رت و  اهیگدیشوج 

دنامهکوک

ار نآ  زغم  تسا و  هیپ  مسا  يدنه  لاد  نون و  نوکس  فلا و  میم و  حتف  اه و  ءافخ  نکاس و  یناث  فاک  واو و  نوکس  فاک و  مضب 

سران ردنامهکوک 

هلمهم نیس  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  نون و  حتفب  دنناوخ 

یکئاسوک

تسا یئروت  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  فاک و  رسک  يدنه و  یناقوف  ءات  رسک  فلا و  هلمهم و  نیس  حتف  لوهجم و  واو  فاک و  مضب 

يدنهچ رکوک 

نوکس يدنه و  هلمهم  لاد  رسک  نون و  نوکس  اه و  ءافخ  یـسراف و  میج  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  یناث و  فاک  حتف  واو و  فاک و  مضب 
تسا هدنورگک  مسا  یناتحت  ءای 

هرگنهب رکوک 

اه هلمهم و  ءار  یسراف و  فاک  حتف  نون و  نوکس  اه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  یناث و  فاک  حتف  واو و  فاک و  مضب 
تسا هرگنهب  زا  یمسق  هدنورکگ و  مسا 

سالیوک

دش روکذم  بنآ  رد  هلمهم  نیس  فلا و  مال  یناتحت و  ءای  رسک  لوهجم و  واو  فاک و  مضب 

بنیس لوک 

زین الهپ  شرگ  ار  نیا  تسا و  بین  زا  یمسق  هدحوم  ءاب  نون و  ءافخ  لوهجم و  ءای  هلمهم و  نیس  رـسک  مال و  واو و  نوکـس  فاک و  مضب 
دنیوگ
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لوک

شروشب هبنا  ندرک  لگ  تقو  لاکـشرپ و  مسوم  رد  زاوآ  شوخ  تسیروناج  مال  نوکـس  یناتحت و  ءاـی  حـتف  واو و  نوکـس  فاـک و  مضب 
دیامنیم هناقشاع  زاوآ  دیآیم و 

ادناک یلوک 

هحوتفم و هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  فلا و  فاک و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  مال و  رسک  واو و  نوکس  فاک و  مضب 
165 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تشذگ هیمست  هجو  هعم  ادناک  رکذ  يانثا  رد  تسزایپ و  زا  یمسق  فلا 

ءاهلا لصف 

ادنهک

نالک و وزا  ودـک و  گرب  هب  هباشم  شگرب  دراد و  هرایب  دـنیوگ  هبدـجم  یبرعب  فلا  هلمهم و  لاد  نون و  ءافخ  ءاه  نوکـس  فاک و  مضب 
لدتعم لیام  يروش  نیریش  نآ  هدیسر  ازفا  مغلب  داب و  ارفـص  داسف  عفاد  درـس و  نآ  سرمین  لیطتـسم و  نالک و  هزوبرت  ربارب  ود  ردقب  هویم 

داب و داسف  عفاد  نیریـش و  وا  هرایب  يزبس و  هشیر و  هثالث و  طالخا  داسف  ضارما و  عفاد  طـالخا و  زا  هدـعم  یقنم  یهتـشم و  يدرـس و  رد 
جالع رد  هک  كاپ  ههیتپ  نوجعم  یهبم و  ارفص و  داسف  عفاد  كرچ و  گیر و  زا  هناثم  یقنم  نیریش و  وا  زغم  هناثم  گنس  هدننکـش  مغلب و 

دیفم رایسب  ندب  نیمست  هاب و  تیوقت  يارب  تسا  موقرم  هعفان  هلاجع  ضارمالا و 

ریهک

ههتک و ینعی  هدمآ  زین  فلا  فذحب  دنزاس و  تاک  وا  رشق  زا  هک  یتشد  یتخرد  هلمهم  ءار  یناتحت و  ءای  نوکس  اه و  ءافخ  فاک و  حتفب 

ردهک

لتاق نادند و  يوقم  درس و  ود  ره  تسا  راس  ثسوزا  یمـسق  هلمهم و  ءار  نوکـس  هلمهم و  لاد  رـسک  اه و  ءافخ  فاک و  حتفب  دنیوگ  زین 
یهبم و نیریـش و  وا  غمـص  مغلب و  داـسف  ماذـج و  ندـب و  يدرز  تپ و  تکر  ءاـضعا و  ساـما  صرب و  پت و  ویمرپ و  عفاد  مکـش و  مرک 

عالق عفان  نابز و  هقرح  عفاد  درس و  هساک  نوخ و  مغلب و  داسف  نهد و  ضارما  روثب و  لیمامد و  عفاد  وا  بوچ  هتخپ  زغم  ءاضعا و  يوقم 

یتهرهک

نا زا  مک  مرگ  کی  ردقب  وا  لاهن  یناتحت  ءای  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  يدنه و  ءاه  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  اه و  ءافخ  فاک و  رـسکب 
یتهرهک نکیل  لوا  مسق  هب  تبسن  نالک  نیا  تخرد  نالک و  نیا  گرب  یناتحت  ءای  ضوع  فلا  هفاضاب  دنیوگ  اهترهک  ار  وا  نالک  مسق  و 

يور گنر  هدنزورفارب  محر و  ضارما  عفان  ءارفص  داسف  داب و  خرس  عفاد  مکش و  ضباق  رتدرس و  نیریش و  يوق  عفانم  رد 

يرهک

ود ره  ناهکپروک  وزا  تسا  یمسق  هب  دننک  دیفس  هناخ  وزا  هک  تسا  یلک  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رـسک  اه و  ءافخ  فاک و  حتفب 
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ینوخ داسف  اضعا و  شزوس  عفاد  درس و 

ینرهک

فاک رسکب 
166 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تخردب بیرق  نالک  تسا  یتخرد  تسا  کیچ  هب  یمسم  وزا  یمسق  یناتحت و  ءای  نوکس  نون و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  ءاه و  ءافخ  و 
یشوهیب و یگنشت و  عفاد  ءاضعا و  يوقم  نارگ و  رت و  درـس و  مسق  ود  ره  هدنگ  وزا  امرخ  هتـسخ  يزارد  ردقب  گنر  درز  شرمث  لپیپ و 

دج تایرجم  رد  صاوخ  نیا  دربب و  ار  نآ  لگ  دنشک  مشچ  رد  هدیئاس  بآ  هب  ینرهک  مخت  زغم  رگا  نوخ و  طالخا و  داسف  ینارگ و  رس 
عفاـن رایـسب  ار  نآ  دوش  تخرد  رب  هتخپ  نوچ  ضباـق و  دراد و  تصوفع  عون  کـی  دـباییم و  ار  لد  هدـعم و  يوقم  مقار  مدـید و  دـجما 

دراد قالطا  تسا و  خلت  وا  هتسخ  تسوا و  حلصم  غود  دوب و  جنلوق  میب  دوش  هدروخ  رایسب  هزات  نوچ  دناهتشون و 

چردنهک

تسا رکرکب  قفاوم  عفن  رد  شتشوگ  یسراف  میج  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  يدنه و  لاد  حتف  نون و  اه و  ءافخ  فاک و  رسکب 

لمتهک

لثم یبوچ  ءایشا  رد  دنیوگ  سفاسف  یبرعب  ساس و  یـسرافب  مال  نوکـس  میم و  حتف  يدنه و  یناقوف  ءات  نوکـس  اه و  ءافخ  فاک و  حتفب 
تسا رثوم  رایسب  لوب  سابتحا  عفر  ۀهج  لیلحا  رد  ار  وا  هدیئاس  نتشاذگ  دوشیم و  دلوتم  هریغ  یئاپراچ و 

روجهک

رد صاوخ  لیصفت و  دروآ و  راب  دصناپ  دصراهچ و  دنیوگ  بطر  یبرعب  هلمهم  ءار  واو و  نوکـس  میج و  مض  اه و  نوکـس  فاک و  حفتب 
تسا ناب  بیرق  مه  نیا  تشذگ  روچهکدنپ 

روجرهک

اه زا  دعب  هلمهم  ءار  هفاضا  هب  هدمآ  زین 

اپرپاهک

تیوقت مشچ و  ضارما  يارب  دنیوگ  ایتوت  یبرعب  فلا  یناتحت و  ءای  هلمهم و  ءار  نوکس  یسراف و  ءاب  حتف  فلا و  اه و  ءافخ  فاک و  حتفب 
مدید مکـش  ضبق  هدعم و  تیوقت  يارب  روکذـم و  ضارمالا  جالع  وا  مهرم  دـیفم و  تاحارج  ندرک  کشخ  يارب  وا  رورذ  دـیفم و  رـصب 

دنیامن لامعتسا  الکا  هک  مدیدن  ار  هربتعم  نانوی  ءامکح  نکیل  تسا  لخاد  زین  يدنه  هخسن  رد  ددرکیم و  لامعتسا  الکا  هک  ار  یصخش 

اریهک

عبط و نیلم  لوب و  ردم  کشخ و  درـس  ود  ره  تسا  خـلت  وزا  یمـسق  فلا و  هلمهم و  ءار  یناتحت و  ءای  نوکـس  اه و  ءافخ  فاک و  رـسکب 
يراوشد عفاد  هناثم و  گنس  تتفم  ءارفص و  داسف  عفاد 
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يراوشد عفاد  هناثم و  گنس  تتفم  ءارفص و  داسف  عفاد 
167 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ناـغمرا قـیرطب  وزا  رت  نـالک  یمـسق  تسا و  نا  زا  مـک  لاـعفا  رد  تـسد  زا  نـالک  یمـسق  اریهک  ملاـب  شرت و  مـعطب  نآ  هدیـسر  لوـب و 
تسا تابرجم  زا  هراح  تایمح  يارب  دنیوگ  دنداتسرفیم  ناتسودنه  هاشداپ  هب  راورام  ياههجار 

اتسدنهک

دنیوگ ینیچ  رکش  هک  دیفس  رکش  ینعی  فلا  یناقوف و  ءات  حتف  هلمهم و  نیس  رسک  يدنه و  لاد  نوکـس  نون و  ءافخ  ءاه و  فاک و  حتفب 
و

زندناهک

داب ءارفص و  داسف  عفاد  نیلم و  نارگ و  ءاضعا و  يوقم  ماعط و  یهتشم  يدنه  لاد  نوکس  نون و  فلا و  اه و  ءافخ  فاک و  حتفب  دنمان 

یلیهکالیهک

مقار دناهتـشون  هخیلـس  مسا  یناتحت  ءای  فلا  ضوعب  میود  ظفل  رد  فلا و  مال  لوهجم و  ءای  اه و  رـسک  نآ و  حـتف  روهـشم  فاـک و  مضب 
نایم رد  یکیراب  تسا  یتخرد  تسوپ  مه  یلیهک  هریت و  خرـس  ربغا  تسا  یهوک  تخرد  ربطـس  تشرد  تخـس و  تسوپ  هدـید  ار  الیهک 

دنیاـمنیم لامعتـسا  ناـنز  رثـکا  دـننادیم و  ناـنز  جرف  زا  بآ  نتفر  عناـم  دـننکیم و  لـخاد  رمک  هدرگ و  هیوقم  هیودا  رد  هفرق  هخیلس و 
دنزپیم امرس  مسوم  رد  هک  اهيدینپ  رد  صوصخ 

يرولهک

لفلف و هناد  ردـقب  هک  تسا  هبکرم  بوبح  مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  واو و  نوکـس  مال و  حـتف  اه و  ءافخ  فاک و  حـتفب 
تاـک زا  هدـعم  يوقم  حرفم و  دـیامن  شوخ  نهد  تهکن  تسا  وبشوخ  دنـشورفیم  هدومن  هرقن  قروـب  فـلغم  دـنزاسیم و  نا  زا  هداـیز 
شوج اهنت  ای  واگ  ریش  رد  نا  زا  دعب  دوش  نیـشنهت  نآ  فاص  ات  دنراذگیم  هدیلام  بوخ  هدومن  لح  بآ  رد  ار  نآ  لوا  دنزاسیم  يدنه 

دنزاسیم فرص  هرویک  قرع  بالگ  ضوعب  رگنیبخ  رد  دندنب و  بوبح  بالگ  رد  ربنع  کشم و  يردق  اب  دنهد و 

لهک

فعضم خافن و  نارگ و  تسا  دجنک  لفث  نا  دنیوگ و  هراچنک  یسرافب  هک  تسا  میمسل  تسک  مسا  مال  نوکـس  اه و  ءافخ  فاک و  حتفب 
دشاب ماعط  هسوسو و  لیزم  دنیوشب  نآ  هب  تسد  نوچ  یهبم و  مشچ و  رون 

نون يراهک 

ثحب رد  تسا و  کمن  زا  یمـسق  نون  واو و  نوکـس  مال و  مض  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  اه و  ءافخ  فاک و  حتفب 
دیاپب مال 

سوهک
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دنیوگ هلیمن  یبرعب  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  اه و  ءافخ  فاک و  مضب 
168 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا المن  نالمن و  وا  عمج 

ارپوهک

روکذـم لیران  رد  نآ  صاوخ  تسا و  لـیران  زغم  فلا  هلمهم و  ءار  حـتف  یـسراف و  ءاـب  نوکـس  واو و  ءاـفخ  اـه و  نوکـس  فاـک و  مضب 
دش دهاوخ 

لتهک

ار هدام  دـنلام  لمد  رب  هدـیئاس  بآ  هب  راب  نوچ  دناهتـشون  یقلا  زوج  ار  نآ  مال و  نوکـس  یناقوف و  ءاـت  حـتف  اـه و  نوکـس  فاـک و  مضب 
دهد جضن  لیجعتب 

اکنرهک

تسا کسخراخ  مسا  فلا  فاک و  حتف  نون و  نوکس  يدنه و  ءار  اه و  نوکس  فاک و  حتفب 

یلوکاکریهک

یناتحت ءای  نوکس  مال و  رسک  واو و  نوکس  فاک و  مض  فلا و  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  یناتحت و  ءای  نوکس  اه و  ءافخ  فاک و  رسکب 
تسا هلیک  مسا 

كدناتکهک

جنرب زا  یمـسق  ثلاث  فاک  نوکـس  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  فلا و  يدنه و  یناقوف  ءات  یناث و  فاک  مض  اه و  ءافخ  فاک و  مضب 
تسوا لثم  صاوخ  رد  تسا و 

یناتحتلا ءایلا  لصف 

يرهبنویک

یتشد ریجنا  مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  اه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  ءافخ  واو و  حتف  لوهجم و  ءای  فاک و  رـسکب 
الکا ءالط و  صرب  يارب  ار  نآ  خـیب  صوصخلا  یلع  ار  یلگنج  ریجنا  دـنه  ءاـبطا  روهمج  صرب و  عفد  ۀـصاخ  تسا و  رلوگب  قفاوم  تسا 

درس یضعب  دناهتشون و  مرگ  یضعب  دناهدرک  فالتخا  نیا  جازم  رد  دناهتشون و  برجم 

رهبنویک

روهشم تسا و  هدمآ  زین  ءای  فالخب 

يرینک
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یناتحت ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  هدحوم و  ءاب  نون و  ءافخ  لوهجم و  یناتحت  ءای  نوکس  فاک و  حتفب  تسا 

وسیک

سب شتخرد  نایم  رد  يدرز  هیام  دنام ز  ریـش  نخان  هب  کی  ره  یگرب  جنپ  واو  نوکـس  هلمهم و  نیـس  مض  لوهجم و  ءای  فاک و  رـسکب 
وسیت هب  روهشم  تسا و  سالپ  لگ  مسا  شتآ  گنرب  دگفشب  ارحص  ارحص  گرزب و 

هتنیک

داسآ و یهب  تسیدنه  شرت  شرمث  يدنه  ءاه  یناقوف و  ءات  حـتف  نآ و  فذـح  روهـشم  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکـس  فاک و  حـتفب 
ضباق نارگ و  تخمز و  نیریـش  شرت و  وا  هدیـسر  مغلب و  ءارفـص و  داب و  داسف  عفاد  مکـش و  ضباق  کبـس و  وا  ماـخ  نـالک و  شتخرد 

تاراخب ینهرگنس و  عفاد  هدعم و  يوقم  مضه و  ءوس  ولگ و  یفصم  ءارفص و  داب و  داسف  قاوف و  یگنشت و  عفاد  مکش و 
169 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

میود هجرد  کشخ  تسا و  درس  دنک و  عفد  رس 

اوچنیک

هاب توق  هدمـضا  هیلطا و  رد  وا  تسا  نیطارخ  مسا  فلا  واو و  یـسراف و  میج  حـتف  نون و  ءافخ  لوهجم و  یناـتحت و  ءاـی  فاـک و  رـسکب 
تسیوق باب  نیرد  دیآرب  نآ )  ) ناسنا نهد  زا  هکنآ  صوصخ  دوشیم  هدومن  لامعتسا 

ارکیک

نوخ سباح  یهبم و  تاهد و  تفه  يوقم  درـس و  شتـشوگ  فلا  هلمهم و  ءار  یناث و  فاک  حـتف  لوهجم و  یناتحت  ءاـی  فاـک و  رـسکب 
ضیح

رسیک

عادص و فلک و  قهب و  قاوف و  عفاد  دروآ  هدنخ  حرف و  مرگ و  زیت و  هلمهم  ءار  نوکـس  هلمهم و  نیـس  حتف  لوهجم و  ءای  فاک و  رـسکب 
تسنارفعز مسا  گنر و  یفصم  هثالث و  طالخا  داسف و  اهلمد و  عفاد  مکش و  مرک  لتاق  یق و  سباح 

تیک

شرت و هزم  ددرگ  هتخپ  نوچ  طلخ و  هس  ره  عفاد  ضباق و  کبـس و  نآ  هدیـسران  ماخ و  یناقوف  ءات  یناتحت و  ءای  نوکـس  فاـک و  حـتفب 
دربب یگنشت  دوب  مضه  رید  دراد  هزیکاپ  دیامن و  فاص  قلح  تسا و  نارگ  دنک و  عفد  ار  هخلت  داب و  هبلغ  اقستسا و  دروآ و  نیریش 

يرتپ تیک 

تسا و رهز  رثا  عفاد  رت  مرگ و  دنام  تیک  گربب  شگرب  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  یناقوف و  ءات  نوکـس  یـسراف و  ءاب  حـتفب 
دیامن رود  ینم  نالیس  فک و  هبلغ 
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تولیک

تسداب فک و  هخلت و  عفاد  مکش و  ضباق  درس و  يدنه  یناقوف  ءات  واو و  نوکس  مال و  مض  یناتحت و  ءای  نوکس  فاک و  رسکب 

تاریک

مـسا زین  کتارک  ینعی  رخآ  رد  فاک  دایدزا  یناتحت و  ءای  فذـحب  یناقوف و  ءات  فلا و  هلمهم و  ءار  لوهجم و  یناتحت  ءای  فاک و  حـتفب 
تسا هتیارچ 

ارویک

هنایم اهیگنتـسر  دراد و  راخ  اهگرب  دوش و  نوزفا  نا و  ربارب  ود  دنام  یکتیک  هب  فلا  هلمهم و  ءار  واو و  حـتف  لوهجم و  ءای  فاک و  رـسکب 
ندش کشخ  دعب  مک و  کیدزن  زا  دیآ و  رایـسب  رود  زا  شیوب  وبشوخ و  شلگ  دشابن و  وبیب  گنر و  یلـسع  راد  هشیر  تسیا  هچخاش 
یتخل راوج  ینعی  هرذ  گرب  لثم  اهگرب  رتدـنلب و  زگ و  راهچ  نآ  تخرد  دـشاب و  ایوب  سابل  تدـم  ات  دـنراذگ  اهـسابل  رد  دوب و  اـیوب  زین 

دنزیرب كاخ  وا  خیب  رد  لاس  ره  دهد و  لگ  هلاس  راهچ  راخ و  ولهپ  هس  ره  ولهپ  هس  رتزارد 
170 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دوش رایسب  دنا  يدنه  ءاهرهش  کلم  هک  راهب  روهتنر و  نهکد و  رد  و 

یکتیک

یکتیک زا  یمسق  یکتیک  نرـس  تسا  هرویک  زا  یمـسق  یناتحت  ءای  نوکـس  یناث و  فاک  رـسک  یناقوف و  ءات  لوهجم و  ءای  فاک و  رـسکب 
زیت خلت و  درس و  نیریش و  ره  دهد  لگ  لاس  تفه  شش  وا  لاهن  وبشوخ و  میالم و  شیوب  دوب  نوزفا  هدزاود و  اهکرب  رکیپ  ربونص  تسا 

هتفایرد غامد  لد و  هوقم  هدرک  لامعتسا  مه  مقار  ار  هرویک  قرع  مغلب و  داسف  عفاد  کبس و  و 

هچناویک

شمخت ینم و  دلوم  یهبم و  نارگ و  مرگ و  نیریش  يدنه  ءاه  یسراف و  میج  حتف  یفخ و  نون  فلا و  واو و  لوهجم و  ءای  فاک و  رسکب 
تسیرب شفرک  زا  یعون  نا  دناهتشون و  جکنک  مسا  تسا  یهبم  داب و  داسف  عفاد 

الیک

وتا ینیتسآ  هتخود  اـنب  دـیآرب و  مرن  سب  ربطـس  هنت  زا  گرب  هزین و  ردـقب  دـشاب  تسار  شتخرد  فلا  مـال  لوهجم و  ءاـی  فاـک و  رـسکب 
رد گنر و  خرس  دراد  وت  رب  وت  گرب  دوب و  وا  هچنغ  نا  دیآرب و  لکش  يربونص  يزیچ  وا  نایم  زا  رتخارف و  رتزارد و  نکیل  دنام  هدیـشک 

دروخ وا  ماسقا  نیرتهب  دوب و  مسق  دنچ  دوش و  هدیشک  یناساب  تسوپ  کیدزن و  دروخ  رایخب  رکیپ  رد  دوب و  الیک  داتشه  داتفه  هشوخ  ره 
نیا دیآ و  دیدپ  نیزا  روفاک  هک  دنرادنپب  هماع  دراین  راب  الا  دـننک و  ملق  هتـشاذگ  وزا  يراد  تسد  لاس  ره  دـنیوگ و  ناب  ترما  ار  نآ  هک 

هدـیئاس بآ  رد  كازوـس  يارب  مغلب و  نوـخ و  ءارفـص و  داـسف  عـفاد  يوـق و  اـضعا و  يوـقم  تسا و  درـس  وا  خـیب  تسرگید و  تـخرد 
ءارفص و داسف  عفاد  ازفا و  مغلب  خافن و  نارگ و  رت و  درس و  نیریـش و  وا  رمث  دروآیم و  دنیوگ  هاب  فعـض  نکیل  دیامنیم  عفن  دنروخیم 

دونه دنروخیم و  هتخپ  تشوگیب  تشوگ و  هعم  وا  ماخ  رمث  دنه  لها  دـنیوگ و  زوم  یبرعب  هطقـس  هبرـض  هنیـس و  شزوس  داب و  نوخ و 
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دراد لقث  تسا و  هدعم  فعـضم  تسا و  هدیـسر  مقار  هبرجتب  غامد  هاب و  تیوقت  ینم و  دـیلوت  رد  دـنروخیم  هتخپ  زین  ار  وا  مرن  ياهخاش 
هتشون یبرم  لیبجنز  دنق و  لسع و  نانوی  ءابطا  تسا و  لیه  هناد  وا  حلصم 

رکیک

رادراخ یئارحص  روهشم  تسا  یتخرد  تسا  لوبب  هلمهم  ءار  نوکس  یناث و  فاک  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  فاک و  رسکب 
171 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

نتـشاد نهد  رد  تسوپ  دوـب و  مک  ار  هنهک  رایـسب و  راـخ  ار  روـن  دروـخ  میود  گرزب و  یکی  دناهتـشون  مسق  ود  دراد  رایـسب  هزیر  گرب 
مغلب هفرـس و  عفاد  رت و  مرگ و  تخمز و  ود  ره  دزاس  فرطرب  مشچ  ترارح  دنهن  مشچ  رب  هدرک  سآ  وا  گرب  رگا  دوب و  دـیفم  ار  هفرص 

هدـیئاس بآ  نامه  رد  حبـص  هدرک  رت  بش  بآ  رد  نوچ  وا  هتـسرون  گرب  دوب و  عفان  ار  ریـساوب  ماسقا  لاهـسا و  عاونا  یمغلب و  ياهتلع  و 
هبرجتب ینم  ظیلغت  هاـب و  تیوقت  يارب  وا  یلهپ  وا و  خـیب  تسوپ  وا و  غمـص  تسا و  هدیـسر  هبرجتب  هناـثم  برج  كازوس و  يارب  دـنروخب 

تسا هدیسر 

تیک

ینعی تسا  هدمآ  زین  یناتحت  ءای  يدنه  یناقوف  ءات  زا  دعب  يدنه و  یناقوف  ءات  یناتحت و  ءای  نوکس  فاک و  رسکب 

یتیک

دیامن عفد  ساما  جنلوق و  ینم و  نالیس  دنک و  فرطرب  مکش  درد  مرک و  داب و  دوب و  مرگ  رت و  تسا و  نهآ  میر 

یسرافلا فاکلا  باب 

فلالا لصف 

رجاگ

عفاد مکش  ضباق  ماعط و  یهتشم  یمرگ و  يدرس و  رد  لدتعم  نیریش و  معطب  هلمهم  ءار  نوکس  میج و  حتف  فلا و  یـسراف و  فاک  حتفب 
رونت رد  ار  وا  نوچ  ناقفخ  ۀـهجب  تسا  مقار  تابرجم  زا  دـنیوگ و  رذـگ  یـسراف  هب  داب  مغلب و  داسف  ینهرگنـس و  ریـساوب و  تپ و  تکر 

کشمدیب يردق  حبص  دنراذگب و  نامسآ  ریز  بش  هدومن  الاکرپ  هتخادنا و  نوریب  هتسخ  هدرک و  ادج  ار  نآ  کیراب  تسوپ  هدومن  نایرب 
دنروخب کشمدیب  بالگ و  هارمه  هتفرگ  ار  نآ  بآ  هتفوک  ار  وا  زین  دنیامن و  لوانت  هتخیمآ  دیفس  دنق  اب  ای  دنروخب  اهنت  هدیـشاپ  بالگ  و 

تسا روکذم  نانوی  بتک  رد  دیاوف  رگید  دنشکب و  ار  وا  قرع  رگا  تسا  نینچمه  تسا  برجم  لد  تیوقت  ناقفخ و  ۀهجب 

یگرگناک

ثلاث و یسراف  فاک  رسک  هلمهم و  ءار  مض  لوهجم و  یناتحت  ءای  یناث و  یـسراف  فاک  هنکاس و  نون  ءافخ  فلا و  یـسراف و  فاک  حتفب 
تسا نرکیک  مسا  یناتحت  ءای  نوکس 

هدحوملا ءابلا  لصف 
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الوربگ

ینعی هدمآ  زین  یناتحت  ءای  واو  ضوعب  فلا و  مال  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  هدحوم و  ءاب  نوکس  یسراف و  فاک  مضب 

الیربگ

نانوی بتک  زا  نآ  صاوخ  لعج  یسرافب  دنیوگ و  فنخ  یبرعب 
172 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دوشیم مولعم  لیصفتب 

میجلا لصف 

لپیپ جگ 

زین یناتحت  ءای  هفاضاب  مال و  نوکس  یناث و  یسراف  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  ءاب  رـسک  میج و  نوکـس  یـسراف و  فاک  حتفب 
ینعی تسا  هدمآ 

یلپیپ جگ 

عفاد لاهـسا و  سباح  ماعط و  یهتـشم  مرگ و  خلت و  دشاب  لکـش  نامهب  زارد  لفلف  ربارب  راهچ  یگدـیلاب  رد  بسچرب و  تسا و  پاچ  رمث 
تشذگ یسراف  میج  رد  باج  مغلب و  داسف و  مکش و  مرک  ولگ و  ضارما  سفن و  یگنت  ماذج و 

هلمهملا لادلا  لصف 

اهدگ

خـلت و مضه  ماگنه  نیریـش  معطب  يو  تشوگ  دـنمان  رامح  یبرعب  هک  رخ  ینعی  فلا  ءاه و  هلمهم و  لاد  نوکـس  یـسراف و  فاـک  حـتفب 
ءارفص مغلب و  هدنیازف  ءاضعا و  يوقم  کبس و 

يدنهلا ۀلمهملا  لادلا  لصف 

لهدگ

اسآ توت  شگرب  نوزفا و  يزگ و  ود  هتوب  گرب و  رپ  هلال و  لگ  نوچ  مال  نوکـس  اه و  حتف  يدنه و  لاد  نوکـس  یـسراف و  فاک  مضب 
دهد لگ  هلاس  ود 

هلمهملا ءارلا  لصف 

دنکمارگ

تسا دنک  لوبهتسا  مسا  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  فاک و  حتف  میم و  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  یسراف و  فاک  رسکب 
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نجنرگ

نیا قالطا  اوجنرک  رب  مه  كدرز و  رب  مه  تسا و  زایپ  زا  یمسق  نون  نوکـس  میج و  حتف  نون و  ءافخ  هلمهم و  ءار  یـسراف و  فاک  حتفب 
تسا هدمآ  مسا 

ررگ

دسیونیم یهوکشاراد  بحاص  تسا و  داب  ءارفص و  داسف  عفاد  شتـشوگ  يدنه  ءار  نوکـس  لوا و  هلمهم  ءار  مض  یـسراف و  فاک  حتفب 
دشن هدینش  مان  زجب  هک  اقنع  دننام  تسیریاط  وا  هک 

يدنه هلمهملا  ءارلا  لصف 

رگ

شزوس ثدحم  ءارفـص  دـلوم  ماعط و  یهتـشم  نیلم و  کبـس و  نیریـش و  روش و  يردـق  معطب  يدـنه  ءار  نوکـس  یـسراف و  فاک  مضب 
دنیوگ هایس  دنق  یسرافب  لد  يوقم  هدنارب  لوب  ءاضعا و  يوقم  داب و  داسف  عفاد  مکش و  مرک  ءاضعا و 

یچورگ

نچورگ هدـمآ  مه  نون  یناتحت  ءای  ضوعب  یناتحت و  ءای  نوکـس  یـسراف و  میج  رـسک  واو و  نوکـس  يدـنه و  ءار  یـسراف و  فاک  مضب 
تسا يولک  مسا  واو  فذحب  چرک  هب  روهشم 

یسرافلا فاکلا  لصف 

لوهد نگگ 

یسراف فاک  ود  ره  حتفب 
173 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

هتشغآ کمن  حلاصم و  اب  ار  وا  تسا و  ماسقا  نیرتب  یهبنگ  تسا و  سنج  مسا  مال  واو و  نوکـس  اه و  هلمهم و  لاد  مض  نون و  نوکـس  و 
تشذگ یهبنگ  ظفل  رد  دیاوف  دنروخیم و  هتخاس  نایرب  نغور  رد  و 

نریگگ

هدمآ مه  واو  نون  ضوعب  نون و  نوکـس  هلمهم و  ءار  حـتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  میود و  یـسراف  فاک  رـسک  لوا و  یـسراف  فاک  حـتفب 
ینعی تسا 

وریگگ

کیراب اهخاش  دـشابیم و  زگ  کی  ردـقب  نآ  تخرد  گربگلاک  ینعی  میود  یـسراف  فاک  نون  ياـجب  نون و  فلا و  لوا  فاـک  زا  دـعب 
دنادرگ عفد  هخلت  نوخ و  داب و  تسا  لیقث  یگتخپ  ماگنه  دنارب و  مکش  ین  گرب  لثم  شگرب  دراد و 
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ماللا لصف 

يولگ

کبس و مرگ و  نیریش و  زیت و  مضه  ماگنه  نیریش و  تخمز و  خلت و  یناتحت  ءای  هنکاس و  لوهجم  واو  مال و  مض  یسراف و  فاک  رـسکب 
یگدزمهرب ءارفص  داسف  پت و  نایثغ و  ءاضعا و  یگدیقرت  یگدیشوج و  ماذج و  ناقری و  عفاد  یهتـشم و  ءاضعا و  يوقم  مکـش و  ضباق 

هراـح ضارما  رد  وا  عفن  ۀـهج  زا  تسا  يوقلا  بکرم  مقار  دزن  دناهتـشون و  درـس  ار  نیا  جازم  یـضعب  تسا و  نیاـسر  هلمج  زا  تعیبـط و 
حبص ار  وا  هریش  هتشاذگ  نامسآ  ریز  هدرک  هدیسران  بآ  یلگ  فرظ  رد  هتخادنا  بآ  رد  هدیـشارت  هزیر  وا  ماد  کی  ردقب  رورحم  هدراب و 

وا تساهنت  هیودا و  هارمه  دننکیم  لامعتسا  زین  هدیناشوج  تایمح  رد  نایدنه  هدومن و  عفن  رایسب  هداد  هنمزم  تایمـس  باحـصا  هب  هتفرگ 
ره زا  هتفرگ  يواسم  ریـشابط  ولگ و  تسزین  هتفای و  دیفم  هدومن و  لامعتـسا  ینم  تظلغ  هاب و  هدعم و  تیوقت  كازوس و  هیودا  رد  مقار  ار 

هدام هک  ییاج  رد  رگم  هدومن  فلخت  امرـس  هزرل و  ندرب  رد  رتمک  تسا  برجم  رایـسب  دش  هداد  هزرل  پت  ۀهجب  زور  هس  ات  هشام  ردقب  ود 
هارمه یهاگ  هتخاس  لوا  بیکرت  زا  صرق  دـجام  دـلاو  دـنیامنیم  هفاضا  بیکرت  نیرد  مه  لیه  هناد  یـضعب  داـب و  رایـسب  ظـیلغ  رایـسب و 
قورم ینساک  هارمه  اهنت  زین  دندومرفیم و  لامعتسا  هنمزم  هبکرم  تایمح  رد  بسانم  هیودا  اب  لگ  صرق  هارمه  هاگ  نیلم و  ریشابط  صرق 

دومن دیاب  لامعتسا  ینساک  هدیکچ  و 
174 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

عفن رایسب  هدومن  لامعتـسا  تسا  موقرم  ضارمالا  جالع  هعفان و  هلاجع  رد  نآ  خسن  هک  بیکرت  رگید  كازوس و  يارب  یعلق  فوفـس  رد  و 
بوخ هداس  رگید  بآ  هارمه  یفرظ  رد  هتفرگ  ار  وا  بآ  هتفوک  هزیر  هزیر  يولگ و  دنریگب  هک  تسا  نینچ  نآ  ندروآرب  قیرط  دـنکیم و 

کـشخ دـنریگب و  ار  نآ  تسا  هدـش  نیـشنهت  هک  دیفـس  هتخاس  رود  ئالاب  بآ  نا  زا  دـعب  زورنابـش  کی  دـنراذگب  هدرک  لـح  تسد  زا 
تسا نیبم  زین  هروکذم  بتک  نایم  رد  رگید  قیرط  تسا و  نیمه  قیرط  نیرتهب  دنیامن 

ادنولگ

تسا اوهم  رمث  مسا  فلا  هلمهم و  لاد  نون و  ءافخ  لوهجم و  واو  مال و  مض  یسراف و  فاک  رسکب 

نونلا لصف 

یهبنگ

ینعی نون  اه و  ءافخ  يزات و  فاک  مضب  روهـشم  یناتحت و  ءای  نوکـس  اه و  ءافخ  هدـحوم و  ءاب  رـسک  نون و  ءافخ  یـسراف و  فاک  مضب 
دناهتشون غورامس  یبرعب  دنرآرب  خیب  رت  زا  رانک  دننام  هویم  گرب و  دراد و  هرایب  وا  هتوب  یناتسبات  تسا  یهبنک 

راینگ

دب طالخا  زا  هدعم  یقنم  ءاضعا و  يوقم  تسا  يدنه  لگ  مان  هلمهم  ءار  فلا و  حوتفم و  یناتحت  ءای  نون و  نوکس  یـسراف و  فاک  حتفب 
حورق خاسوا  یلجم  ءاضعا و  ساما  نوخ و  داسف  روثب و  لیمامد و  ماذج و  عفاد  و 

یبودردنگ
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ءای نوکس  هدحوم و  ءاب  رـسک  واو و  نوکـس  هلمهم و  لاد  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  يدنه و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  یـسراف و  فاک  حتفب 
ماذج و ءارفص  نوخ و  مغلب و  داسف  یگنشت و  ءاضعا و  شزوس  یمرگ و  عفاد  مکش و  ضباق  کبس و  درس و  تسا  هاک  زا  یمسق  یناتحت 

دنک مرن  ار  نهآ  پت و 

نولدنگ

دیایب نول  ثحب  رد  نون و  واو و  نوکس  مال و  مض  يدنه و  لاد  نوکس  نون و  ءافخ  یسراف و  فاک  حتفب 

لیهدنگ

دنکایجرم ار  رخذا  رثکا  دنیوگ و  رخذا  یبرعب  مال  نوکس  یناتحت و  ءای  يدنه و  ءاه  هلمهم و  لاد  رسک  نون و  ءافخ  یسراف و  فاک  حتفب 
ردقب تسا  هایگ  تسا  روهـشم  هک  لیهدـنگ  تسا و  بیرق  رخذا  دـنکایجرم و  هرهچ  هک  اریز  تسا  حیحـص  نیمه  مه  مقار  دزن  دـنیوگ و 

لیهدنگ دنکایحرم و  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  وبشوخ  شلگ  نا و  زا  هدایز  عرذ و 
175 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ولگ و ضارما  عفاد  مرگ و  خـلت و  مضه  ماگنه  تخمز و  معطب  باوصلاب  ملعا  هللا  دـنیوگیم و  يرخذا  ار  لهدـنک  نکیل  دـناکی  ود  ره 
پت هفرس و  سفن و  یگنت  مغلب و  نوخ و  ءارفص و  داسف  لد و  يرامیب 

هزورهب هدنگ 

ءاز حتف  لوهجم و  واو  هلمهم و  ءار  مض  اه و  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  اه و  نوکس  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  یـسراف و  فاک  حتفب 
تشذگ هدحوم  ءاب  رد  تسا و  هزورب  مسا  اه  نوکس  همجعم و 

ردنگ

دیایب مال  ثحب  رد  تسا و  ایبول  زا  یمسق  هلمهم  ءار  نوکس  هلمهم و  لاد  مض  نون و  ءافخ  یسراف و  فاک  مضب 

اجنگ

تسا یچگنهگ  مسا  فلا  میج و  حتف  نون و  نوکس  یسراف و  فاک  مضب 

گهدنگ

عفاد نیلم و  مرگ و  خلت و  مضه  ماگنه  فاک  نوکـس  اه و  نودب  روهـشم  اه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  یـسراف و  فاک  حتفب 
برج يارب  مقار  ار  درکوگ  قرع  دنیوگ و  تیربک  یبرعب  تسا  نیاسر  هلمج  زا  زیگناءارفص و  داب و  مغلب و  داسف  زرپس و  ضارما  ماذج و 

ورد هرهمرخ  دوب و  رت  رایـسب  شرت و  تسا و  نادـندب  رـضم  دـیفم و  زین  هدـعم  تیوـقت  يارب  هتفاـی و  برحم  هدوـمن  لامعتـسا  هدرـشفا  رد 
دـننادیم و یـشرت  دوجو  اب  مه  هاب  يوقم  دـنکیم و  تیاـفک  هناـجنف  کـی  هدرـشفا  يارب  وزا  هرطق  کـی  تسا و  بآزیت  دوش و  هتخادـگ 
هدومن و بصن  ورب  یتسحراـت  دـننک و  خاروـس  هس  وا  تشپ  هرگنک  رب  ینیچ و  هلاـیپ  دـنریگب  هک  تسنیا  درآیمرب  قرع  مقار  هک  یقیرطب 

هدوس کهدنکب  هک  هبنپ  زا  ورد  هلیتف  هس  ود  دنزادنا و  کهدنگ  غارچ  نایم  رد  دـنراذگب و  بصن  یغارچ  هیاپ  هس  ره  دـنزیوایب و  يزیچب 
هک یناکم  رد  نکیل  دکچب  نیئاپ  فرظ  رد  هدیـسر  هلایپ  حطـسب  ات  دنراذگب  زین  فرظ  ینیچ  هیاپ  هس  ره  رد  دـنزاسب  نشور  دـشاب  هتـشغآ 
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رد کهدنگ  نغور  کهدنگ و  بوبح  دوشیم و  هدیـسوب  شدود  رثا  زا  هچراپ  دسرن و  واب  اوه  رثا  ات  دشاب  ظوفحم  دـنیامن  نشور  غارچ 
تسا موقرم  هعفان  هلاجع  ضارمالا و  جالع 

اکهدنگ

یئذوم هدنراد  ینعی  تسینرپ  كده  مسا  فلا  فاک و  حتف  اه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  نوکس  نون و  ءافخ  یسراف و  فاک  حتفب 
176 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

واولا لصف 

انچوروگ

دناهدومن فوقوم  فلا  یضعب  فلا و  نون و  یسراف و  میج  حتف  لوهجم و  یناث  واو  هلمهم و  ءار  مض  لوهجم و  واو  یـسراف و  فاک  حتفب 
ینعی

نچورگ

يرپ و نج و  تفآ  بیـسآ  عفاد  دوب و  رفظم  ززعم و  دـشاب  هک  ره  اب  درـس و  تخمز و  دوشیم  دـمجنم  هاگ  رد  هک  گنر  درز  تسیرجح 
تسا رقبلا  رجح  مسا  رهاظ  طاقسا  زا  نینج  ظفاح  نوخ و  داسف و 

نهدروگ

نون نوکس  اه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتف  لوهجم و  هلمهم  ءار  واو و  یسراف و  فاک  حتفب  دنیوگ  زین 

ناموگ

داب و داسف  عفاد  نیلم و  نارگ و  کـشخ و  مرگ و  رت و  نیریـش و  تسیدـنه  ءاود  نون  فلا و  میم و  واو و  نوکـس  یـسراف و  فاـک  مضب 
اه و هفاضاب  تسا  روهشم  هک  نابوهک  نکیل  هتشون  یهوکشاراد  بحاص  ردق  نیمه  مکـش  مرگ  ءاضعا و  سامآ  ناقری و  مغلب و  ءارفص و 

لگ زا  دراد  رایـسب  اهلگ  دوش و  رایـسب  لاگـشرب  مسوم  رد  دوب و  زگ  زا  هدایز  زگ و  ردـقب  دوشیم  هتفای  رایـسب  اهیبارخ  رد  وا  فاـک  دـعب 
دوش ادـیپ  ورد  کیراب  کیراب  خاروس  دوب و  يدیفـسب  لیام  ندـش  کشخ  دـعب  زبس و  نیا  خرـس و  گنرون  لگ  نکیل  ربارب  ود  گـنرون 

دراد هبدح  هلمجلا  یف  دوب و  رودم  شلگ  هلمجلاب 

یهبوگ

شگرب دهدیم  ناطرسب  زا  هک  یمسق  دوب  مسق  هس  یناتحت  ءای  نوکس  اه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  رسک  لوهجم و  واو  یـسراف و  فاک  مضب 
لیمامد هفرس و  ویمرپ و  نوخ و  ءارفص و  مغلب و  داسف  عفاد  يوقم و  مکـش و  ضباق  کبـس و  دوب و  دشاب  هتـسر  ون  هک  برت  گربب  هباشم 

ازفا داب  پت  روثب و 

اهوگ
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تسا ینرپ  تشرپ  مسا  فلا  اه و  حتف  واو و  نوکس  یسراف و  فاک  مضب 

ناهکاپروک

زا یمـسق  نون  میود و  فلا  اه و  ءافخ  فاک و  حتف  فلا و  یـسراف و  هدـحوم  ءاب  حـتف  هلمهم و  ءار  لوهجم و  واو  یـسراف و  فاک  حـتفب 
تسا يرهک 

كروگ

تسا وبراد  یمسق  فاک  هلمهم و  ءار  رسک  لوهجم و  واو  یسراف و  فاک  حتفب 

هوگ

بـض یبرعب  تسا و  داب  ءارفـص و  داـسف  عفاد  درآ و  اهتـشا  یهبم و  يوقم و  شتـشوگ  يدـنه  ءاـه  لوهجم و  واو  یـسراف و  فاـک  مضب 
دنیوگ رامسوس  یسرافب 

177 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

سروگ

زین تولب  ار  وا  دنشاب  هتفرگ  فراعتم  قیرطب  بوچب  هک  ینغور  هلمهم  نیس  نوکـس  هلمهم و  ءار  حتف  لوهجم و  واو  یـسراف و  فاک  مضب 
دنیامنیم هریغ  ریش و  رب  روکذم  ظفل  قالطا  زین  دنیوگ و 

ورهکوگ

يراوشد هفرس و  سفن و  یگنت  یگنشت و  عفاد  واو  نوکـس  هلمهم و  ءار  مض  اه و  ءافخ  فاک و  حتف  لوهجم و  واو  یـسراف و  فاک  مضب 
یناتسب يرب و  دنیوگ  همجعملا  ءاخلاب  یسرافب  هلمهملا و  ءاحلاب  کسح  یبرعب  داب  داسف  لد و  ضارما  عفاد  هناثم و  گنس  هدننکـش  لوب و 

وزا یمـسق  رادراخ و  ولهپ و  هس  بلـص  شرمث  رادراخ و  نیمز  یئور  رب  طسبنم  واب  ياـهخاش  هناودـنه  تاـبن  هب  هیبش  نآ  تاـبن  دـشابیم 
درد لوس و  دیازفیب و  یگنسرگ  شتآ  تسا و  هثالث  طالخا  هبلغ  عفاد  هک  هدروآ  يرتهد  رد  دنیوگ  ینهک  ورهگوگ و  ار  نآ  تسا  نالک 
هناثم تمحز  كازوس و  ینم و  نالیـس  تهج  ندب و  هاب و  يوقم  نیریـش و  درـس و  دزاس و  هبرف  دـنک و  هدایز  ینم  دـیامن و  رود  ار  مکش 

نوکـس اه و  ءافخ  ددشم و  یـسراف  میج  مض  لوهجم و  واو  یـسراف و  فاک  مضب  دنیوگ  رهچوگ  ترکـسنس  نابزب  وا  تسا  دیفم  تخس 
هلمهم ءار 

اتندوگ

تسا راهک  لبنس  زا  یمسق  تسا  نوگیم  نآ  فلا و  یناقوف و  ءات  نون و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتف  واو و  نوکس  یسراف و  فاک  حتفب 

يرکک هکوگ 

هلمهم و ءار  رـسک  نکاس و  یناث  حوتفم و  لوا  فاک  ود  اه و  افخ  فاک  نوکـس  هلمهم و  ءار و  حتف  لوهجم و  واو  یـسراف و  فاک  مضب 
تسا گرزب  رایخ  مسا  یناتحت  ءای  نوکس 
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تسا گرزب  رایخ  مسا  یناتحت  ءای  نوکس 

لگوگ

نمسم و یهبم و  ماعط و  یهتشم  لهسم و  تسا و  مرگ  نیریش و  مال  نوکس  یناث و  یسراف  فاک  مض  واو و  نوکس  یسراف و  فاک  مضب 
خرـس ماذج و  ویمرپ و  عفاد  ریزانخ و  روثب  لیمامد و  نوخ و  داب و  مغلب و  داسف  عفاد  اههرگ و  اهدـقع و  للحم  هتـسکش و  ناوختـسا  ربجم 
یبرعب تسا  نیاسر  هلمج  زا  لزهم و  تیاغب  نیا  هنهک  ءاضعا و  ساما  یگدیشوج و  قرع و  يرایـسب  عفاد  ندب و  يرغال  یفیعـض و  داب و 

دیفم هبترم  لامکب  هررحم  دـیاوف  يارب  تسا  موقرم  ضارمالا  جالع  هعفان و  هلاجع  رد  هّللا  حـتف  میکح  زا  لـگوگ  نوجعم  دـنیوگ و  لـقم 
دنیوگ لگوگ  ایسینهب  ار  نآ  هک  تسا  لگوگ  زا  یمسق  تسا و 

یندنوگ

نوکس یسراف و  فاک  مضب 
178 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ردقب تسوپ  کیراب  گنر  خرس  تسیدنه  صوصخم  ياههویم  زا  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  هلمهم و  لاد  نوکس  نون و  ءافخ  واو و 
يو ندروخ  رایسب  دنک و  رود  هدعم  مرک  ماسقا  دوب  حلصم  نیلم و  تسا  یطورخم  لیمامد  دوب و  رودم  هسلاف  وزا و  هدایز  یکدنا  هسلاف و 

دوش دیفم  هفرس  يارب  دوب و  خافن  درس و  نیریش و  دنروخ  اتشان  رگا  هصاخ  درآیم  نایثغ  دنیوگ 

یلوگ

ینم دوب و  مغلب  داب و  ترارح و  ءارفص و  عفاد  درس و  نیریش و  شرت و  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  واو و  نوکس  یسراف و  فاک  مضب 
دنیوگ ناجرم  یبرعب  دیازفیب 

دیموگ

ینعی دننک  هفاضا  زین  فاک  رخآ  هلمهم و  لاد  یناتحت و  ءای  نوکس  میم و  رسک  واو و  نوکس  یسراف و  فاک  مضب 

كدیموگ

تناک ردنچ  گنـس  لثم  تیـصاخ  رگید  دیامن و  عفد  یحیر  ضارما  دوب و  هدنروآ  اهتـشا  مضاه و  مرگ و  وا  شرت  تسا  رهاوج  زا  یعون 
تسا

ناپ گروگ 

یگدیئور مسا  نون  نوکس  فلا و  یسراف و  ءاب  حتف  میود و  یـسراف  فاک  نوکـس  هلمهم و  ءار  حتف  لوهجم و  واو  یـسراف و  فاک  حتفب 
دشاب هداتفا  نیمزب  زین  دناودب و  دروخ  هرایب  دراد و  هزیر  رایسب  گرب  هک  يدنه 

رلوگ

لیطتـسم شگرب  کچوک  بین  زا  نماج و  تخرد  زا  نالک  شتخرد  هلمهم  ءار  نوکـس  مال و  حـتف  واو  نوکـس و  یـسراف و  فاـک  مضب 
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دنیوگ و یتارجک  ار  نآ  هک  يریجنا  ربارب  هدایز و  ریجنا  زا  یکدنا  تسا  روهـشم  رایـسب  نآ  هویم  گنر و  دیفـس  شتخرد  تسوپ  رادکون 
دنروخب ار  وا  هتفاگش  نودب  نوچ  دنیوگ  دنیا و  نوریب  اههشپ  لثم  دتفاگشب  ار  وا  هتخپ  نوچ  زبس و  نوکت  لوا  رد  دوشیم و  خرـس  گنرب 

ار وا  ماخ  دهد و  نیکست  ار  ءارفص  تسا  رت  درس و  مقار  دزن  رتمرگ و  یضعب  دناهتشون و  کشخ  درـس و  تسا  مشچ  تحـص  ظفح  ثعاب 
مکـش ضباق  دنه  ءابطا  درکیم و  عفن  دندومرفیم  لامعتـسا  ریـساوب  نوخ  اب  دنتـشاد  لاهـسا  هک  اضرم  هب  شروخ  نان  قیرطب  دـجام  دـلاو 

نآ لاثما  بوچ و  مخز  رپ  وا  تسوپ  رگا  زین  دناهتـشون و  دیفم  رایـسب  اهمخز  يارب  ار  وا  تخرد  تسوپ  تسا و  مضهلا  یطب  دنا و  هتـشون 
رلوگ زا  رگا  درآ و  مکش  درد  ندروخ  نآ  يالاب  بآ  دیامن و  یلک  عفن  دندنبرب 

179 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
روثب و رب  ار  وا  ریـش  رگا  دیامن  رود  جازم  ترارح  دربم و  رب  نآ  رود  دـنروخب و  هتخیمآ  يرت  رکـش  اب  وج  تسپ  هعم  ای  اهنت  دزاس و  تسپ 

تسا حرقم  دزاس و  رجفنم  هداد  جضن  ای  دیامن و  لیلحت  دندنبرب  لیمامد 

زوهلا ءاهلا  لصف 

ناموهگ

تسا ناموگ  مسا  نون  نوکس  فلا و  میم و  حتف  واو و  مض  اه و  ءافخ  یسراف و  فاک  مضب 

پیهک

ینتسر ای  تسیدنه  شوخیم  رمث  یسراف  ءاب  یناتحت و  ءای  نوکس  اه و  ءافخ  یسراف و  فاک  حتفب 

اروهگ

ماگنه ماعط و  رد  نیریش  شتـشوگ  تسا  پسا  یـسرافب  فلا  يدنه و  هلمهم  ءار  حتف  واو و  نوکـس  اه و  ءافخ  مومـضم و  یـسراف  فاک 
مرگ و هدروخ  هبترم  دنچ  مقار  مشچ و  اضعا و  يوقم  یهبم و  داب و  داسف و  عفاد  مغلب و  ءارفـص و  هدنیازفا  یهتـشم و  کبـس و  خلت  مضه 

هاب هیودا  ندوب  دـیفم  دـنراد و  لیم  نآ  هب  رثکا  دنتـسه  ریگوخ  هک  ناروت  مدرم  نآ  ندروخ  تسین  بسانم  هراـح  هجزماـب  دـنادیم  يوقم 
دومنیم لوانت  هفلتخم  عاوناب  پسا  تشوگ  رثکا  امرس  رد  موحرم  ناخ  نیدلا  رمق  باون  ناتـسودنه  کلامملا  ریزو  دنیامنیم  نایب  رایـسب 

دناسر مهب  ناسل  عدفض  نوخ و  قارتحا  هک  دید  ناتسودنه  صاخشا  رد  اج  یـضعب  مقار  دومرفیم  حبذ  ار  بوخ  هزات و  ناوج و  پسا  و 
هاب و تیوقت  رد  دندش  عفتنم  وا  ریش  لامعتسا  هب  هک  مدید  ار  صاخشا  یـضعب  زین  تسا و  موقرم  ینانوی  بتک  رد  وا  ریـش  وا و  دیاوف  رگید 

دندرکن نایب  ار  نیا  درآیم  رکس  هک  تسا  موقرم  بتک  رد  هکنآ  نکیل  جازم  هدعم و 

لوهگ

دنریگب وزا  نغور  هک  یتارغج  مال  واو و  نوکس  اه و  ءافخ  یسراف و  فاک  حتفب 

راوکویهگ

ریعب تابن  دـنیوگیم  مه  راوک  هلمهم  ءار  فلا و  یناث و  واو  فاک و  مض  واو و  یناتحت و  ءای  نوکـس  اه و  ءافخ  یـسراف و  فاـک  رـسکب 
زبس دراد و  هر  هنادـند  لثم  هنادـند  وبدـب و  تبوطر و  زا  رپ  میخـض و  مد و  واگ  زگ و  کی  ردـقب  ای  تیاـهن  زگ  مین  رادـقمب  زارد  تسا و 
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يردق تسوپ و  یتسرد  ندـب و  هلبآ  پت و  نوخ و  ارفـص و  مغلب و  داسف و  رگج و  زرپس و  ضارما  عفاد  لهـسم و  درـس و  خـلت و  گنر و 
رد زین  ار  هاوخنان  دنوشیم  لمعتـسم  بآ  رایـسب  هیودا  دزوسن و  دریگ  تسدب  شتآ  دلامب و  اهتـسد  ورب  هک  ره  هدیئاس  باب  دزیگنا  ءارفص 

بآ
180 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دلاو فیلات  راوگویهک  نوجعم  دـیفم و  رایـسب  ماعط  مضه  مکـش و  درد  عفر  يارب  دـننکیم  لامعتـسا  هتخاس  کشخ  هدرک  هبترم  دـنچ  وا 
تسعفان هدراب  ضارما  يارب  تسا  موقرم  هعفان  هلاجع  ضارمالا و  جالع  رد  دجام 

یچگنهگ

زین اجنک  تسا  کیدلا  نیع  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  یسراف و  میج  رسک  یناث و  یسراف  فاک  مض  نون و  اه و  ءافخ  یسراف و  فاک  مضب 
مرک ماذج و  داب و  روثب و  لیمامد و  برج و  مشچ و  ضارما  مغلب و  ءارفص و  عفاد  یهتشم و  یهبم و  لد و  يوقم  يوم و  هدننایور  دنیوگ 

دوشیم لمعتسم  زین  هاب  توق  هیودا  رد  تسا و  لوا  قباطم  صاوخ  رد  دنیوگ  اکرگج  ار  نآ  دیفس  مسق  مکش و 

تهگرهگ

هب ابرح و  یبرعب  يدنه  یناقوف  ءات  نوکس  اه و  ءافخ  یناث و  یـسراف  فاک  رـسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  اه و  ءافخ  یـسراف و  فاک  رـسکب 
ددرگ گنرب  گنر  زارد  شمد  یلکنچب  هباشم  دنیوگ  تسرپباتفآ  یسرافب  و  نوالاماخ )  ) اردنمالاخ ینانوی 

یناتحتلا ءایلا  لصف 

هدیگ

فلک یلاج  وا  لیز  کشخ و  مرگ و  تسا و  مشچ  ضارما  عفان  يدنه  ءاه  هلمهم و  لاد  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  فاک  رـسکب 
دنیوگ هلا  یسرافب  باقع و  یبرعب  دنک و  راکش  ار  هرج  زاب و  بهصا  یضعب  گنر  هایس  تسا  یعبس  ریاط  ریزانخ  للحم  و 

هدنیگ

دراد گنر  درز  رایسب  هزیر  گرب  تسا  روهشم  لگ  اه  نوکس  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف و  فاک  رـسکب 
هدماین رد  مقار  رظنب  يدنه  بتک  رد  وا  صاوخ  هتشگ  یمسم  گرب  دص  یسرافب  اذهل 

ادنیگ

هایـس وا  تسوپ  رتگرزب و  تسا  شوماـج  یمـسق  فلا  يدـنه و  هلمهم  لاد  نون و  ءاـفخ  یناـتحت و  ءاـی  نوکـس  یـسراف و  فاـک  حـتفب 
شرب دوش و  هزیکاـپ  هفحت و  رایـسب  دـنزاس  رپـس  نآ  زا  رپـس و  تروصب  وا  تسد  قاـس و  یهبم  وا  تسوـپ  تبالـص و  تیاـغ  رد  رادنیچ 
روخب تسا  زارب  لوب و  سباح  داب و  شتشوگ  هبـشا  كوخب  شتروص  دوب و  ددع  کی  رد  رـصحنم  وا  ینیب  يور  زا  وا  خاش  دیاین  ریـشمش 

عفر تهج  دنـشاب  هتخاس  وا  خاش  زا  هک  یفرظ  رد  بآ  ندیماشا  دناهتـشون  عفان  ماوه  ندـینازیرگ  تدالو و  رـسع  ریـساوب و  تهج  وا  خاش 
تسا نادکرک  مسا  یسرافب  تسا  تباهم  ثروم  وا  هیپ  ندرک  الط  دیفم و  ریساوب 

نوهیگ
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نوکس اه و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکس  یسراف  فاک  رسکب 
181 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

مغلب داب و  دشخب و  ندب  توق  دوب و  نیلم  دزاس و  تسرد  هتسکش  ناوختسا  دوب و  حرفم  مضه و  رید  برچ و  تسا  مدنگ  مسا  نون  واو و 
دؤاد مدـنگ  هک  تسنیا  وا  ندروآ  رب  قیرط  نیرتـهب  تسا و  برجم  يوادوس  ماروا  داد و  يارب  وا  هوچ  نغور  دـیازفیب و  ینم  دـنک و  عـفد 

دنشکب هوچ  هشیش  رد  هفراعتم  قیرطب  حبص  هدرک  رت  بآ  رد  كدنا  بش  ار  یناخ 

وریگ

ندب زوس  دیآ و  دیفم  ار  اهمخز  دوب و  درس  تخمز و  نیریش و  واو  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  یناتحت و  ءای  نوکس  یـسراف و  فاک  رـسکب 
تقو ناتـسودنه  ناراطع  تهجنیزا  دراد  ینمرا  لگب  تهباـشم  دـیامنیم و  عفن  ماروا  يادـتبا  يارب  دوب و  ترارح  ریـساوب و  عفاد  تسا و 

دننادیم وا  ضوع  ار  وریک  ینمرا  لگ  نادقف 

ماللا باب 

فلالا لصف 

ینال

تسا نانشا  یبرع  مسا  دنیوگ  تسا  یهایگ  دنیوگ  انال  ار  وا  زین  یناتحت و  ءای  نوکس  نون و  رسک  فلا و  مال و  حتفب 

یهال

دناهتشون یسلا  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  اه و  رسک  فلا و  مال و  حتفب 

ههکال

لیمامد و ءارفـص و  نوخ و  مغلب و  داسف  عفاد  یهبم و  گنر  هدـنزورفارب  رت  درـس و  تسا  کل  مسا  يدـنه  ءاه  فاک و  حـتف  فلا و  مـالب 
تسا رانک  غمص  هدمآ  لامعتسا  رد  رثکا  ینم  كاسما  يارب  يرپ و  نج و  بیسا  ماذج و  مکش و  مرک  ششوج و  هطقس و  هبرـض و  روثب و 

تسا جورم  هک  ددرگ  تروص  نیدب  دننکیم  تافرصت  زا  یضعب  ورد  نوچ  دنیوگ و  ههکال  هناد  زین  و 

دنماجال

تشزگ دنمداب  رداب  تحب  رد  تسا  هزورف  مسا  يدنه  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  میم و  حتف  فلا و  میج و  فلا و  مال  حتفب 

روجال

دیامن عفاد  ءارفص  دوب  درس  مرن و  برچ و  هلمهم  لاد  هلمهم و  ءار  نوکس  واو و  حتف  میج و  نوکس  فلا و  مال و  حتفب  و 

یلگنال
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داب و داسف  عفاد  مرگ و  رتکچوک و  تسیتخرد  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رـسک  یـسراف و  فاک  حتف  نون و  ءافخ  فلا و  مال و  حتفب 
نینج طقسم  لهسم  ءاعما و  هدعم و  ياهشیر  مغلب و 

اهچال

تسا ههکال  مسا  فلا  اه و  ءافخ  ددشم و  یسراف  میج  حتف  فلا و  مال و  حتفب 

هدحوملا ءابلا  لصف 

اریهب

يراس یگدیشوج  لیمامد و  هرهز و  داسف  عفاد  تسا و  مرگ  فلا  هلمهم و  ءار  لوهجم و  ءای  اه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  رسک  مال و  حتفب 
182 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

قد نوخ و  ءارفص و  داب و  مغلب و  داسف  عفاد  یهبم و  رس و  يوم  يوقم  ماذج و  و 

نابل

تسا ردنک  مسا  نون  نوکس  فلا و  هدحوم و  ءاب  مال و  حتفب 

یلبل

تیاغب يو  هرجـش  خاش  گرب و  هدمآ  زین  هدـحوم  ءاب  ضوع  واوب  یلول  یناتحت و  ءای  نوکـس  یناث و  مال  رـسک  هدـحوم و  ءاب  مال و  حـتفب 
طوـلخم يدرزب  نآ  گـنر  دـیآیم و  کـین  يوـب  نآ  خـیب  زا  تسا و  راوـنپ  گرب  هباـشم  برچ و  نآ  گرب  ـالاب و  يدـنلب  دروآ و  هوـبنا 

هبلغ ریـساوب و  نوخ  عفاد  يو  راب  تیـصاخ  یهایـسب و  لیام  نکیل  ینگنک  لام  راب  لثم  يراب و  دوب و  میالم  مرن و  يو  تسوپ  دیامنیم و 
الا تسبوخ  دوش و  هتخپ  هکیلاحرد  ناتخرد  همه  راب  هک  تسناد  دیاب  دـهد و  هدـیاف  نیمه  زین  نآ  مخت  زغم  تسا و  کبـس  هخلت و  داب و 

دراد ترضم  نآ  هتخپ  تسبوخ و  ماخ  هک  لیب  تخرد  راب 

یناقوفلا ءاتلا  لصف 

يروتسکاتل

ءای نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  واو و  نوکـس  یناث و  یناقوف  ءات  مض  هلمهم و  نیـس  نوکـس  فاک و  حتف  فلا و  یناقوف و  ءات  مال و  حـتفب 
هرصاب يوقم  کبس و  درس و  دسر  مهب  تخرد  زا  هک  تسا  یکشم  دنیوگ  یناتحت 

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  لصف 

يربوتل

مک و زگ و  مین  ردقب  شتخرد  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  هدحوم و  ءاب  حتف  واو و  نوکـس  يدنه و  یناقوف  ءات  مض  مال و  حتفب 
وزا دونه  ددرگ و  ادیپ  هرثب  شراخ و  دـسرب  ندـب  زا  ياج  نوچ  دـسر و  روهظب  امرگ  مسوم  رد  دـشابیم و  اهبآ  ایرد و  رانکب  نا  زا  هدایز 
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وا قرع  داد  يارب  تـسا  مرگ  ددرگیم و  شرت  زور  هـس  ود  رد  دـنزادنایم و  بآ  هارمه  یلگ  فرظ  رد  هدـیرب  ار  وا  خاـش  دـنزاس  راـچآ 
تسا حایر  للحم  دیآیمرب و  رایسب  بآ  لوا  دنکیم  عفن  رایسب 

میجلا لصف 

ولاجل

ءارفـص و مغلب و  داسف  عفاد  درـس و  تخمز و  خلت و  هنکاس  واو  یناث  مال  مض  فلا و  تسا و  دیدشتیب  روهـشم  ددـشم و  میج  مال و  حـتف 
یمـسم مسا  نیاب  تهجنیزا  دـشکب  مه  رد  ار  دوخ  اهگرب  دـسرب  تسد  هایگ  نیرب  هاگ  ره  لاهـسا و  سباح  نانز و  جرف  درد  تپ و  تکر 

هتشگ

جکجل

تسا جکم  مسا  یناث  میج  نوکس  فاک و  حتف  میج و  نوکس  مال و  حتفب 

یسرافلا میجلا  لصف 

انمهچل

فلا نون و  میم و  حتف  اه و  ءافخ  یسراف و  میج  مال و  حتفب 
183 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ار وا  یثنا  و 

ینهچل

نیا قالطا  زین  تسا و  حافت  مسا  مغلب  ءارفـص و  داب و  داسف  عفاد  یهبم و  لبحم و  لهـسم و  تسا و  درـس  یناتحت  ءای  فلا  ضوعب  دـنیوگ 
دنیوگ منصلا  جوربی  یبرعب  یمنهگل  انمکل  ینعی  هدمآ  زین  یسراف  فاک  میج  ضوعب  تسا و  هدمآ  مه  دروخ  ئاتک  رب  مسا 

لهپ یمهچل 

تسا لیب  مسا  مال  نوکس  اه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  میم و  رسک  اه و  ءافخ  یسراف و  میج  نوکس  مال و  حتفب 

فاکلا لصف 

چکل

ینعی هدمآ  زین  مال  زا  دعب  میج  هفاضا  دننکیم و  قالطا  زین  وا  لگ  رب  تسا و  لیهدـب  مسا  یـسراف  میج  نوکـس  فاک و  مض  مال و  حـتفب 
چکچل

نونلا لصف 
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اهبنل

دنیوگ شوگرخ  یسرافب  هک  تسا  راسس  مسا  فلا  اه و  هدحوم  ءاب  نوکس  نون و  ءافخ  مال و  حتفب 

واولا لصف 

پهپ هدول 

يوقم کبس و  رت و  درس و  نیریش و  یناث  یسراف  ءاب  نوکس  اه و  ءافخ  یـسراف و  ءاب  مض  اه و  هلمهم  لاد  حتف  لوهجم و  واو  مال و  مضب 
زیگناداب مغلب و  يردق  لوب و  ردم  ءارفص  داسف  عفاد  مکش و  ضباق  ءاضعا و 

هدول

فرط زا  وا  تخرد  تسوپ  هدرکن  هدهاشم  ار  وا  تخرد  ریقف  تسا  دیفس  وزا  یمسق  يدنه و  اه  هلمهم  لاد  حتف  واو و  نوکس  مال و  مضب 
ءاضعا و سامآ  نوخ و  ءارفص و  مغلب و  داسف  عفاد  مشچ و  يوقم  نیلم و  درس و  تخمز و  ود  ره  ربطس  گنر و  دیفـس  رثکا  دیآیم  هوک 
ینم و تظلغ  مشچ و  ضارما  يارب  ءارفـص و  مغلب و  داسف  عفاد  مکـش و  ضباق  خـلت و  نیریـش و  وا  لگ  لاهـسا و  ضیح و  نوخ  سباـح 

ضارمالا جـالع  هعفاـن و  هلاـجع  رد  تسا و  هدوب  نآ  رد  هک  بیکارت  هدومن و  عقن  اـج  رثکا  هدـمآرد  لامعتـسا  هب  نیجاـعم  رد  هاـب  تیوقت 
تسا روکذم 

اول

دروخ و رایسب  هندوپ  تسوا و  ریغ  رهاظ  رد  دنیوگ و  هندوپ  یسرافب  هک  دناهتشون  یضعب  تسا و  ریسبت  زا  رت  دروخ  فلا  واو و  مال و  حتفب 
مکـش و ضباق  لد و  يوقم  رتدرـس و  هس  ره  تشوگ  رهپ  رد  كردـنوپ  كروک  لسناپ  دناهتـشون  مسق  مراهچ  دـنه  لها  دوب و  کـچوک 
رد لدتعم  کبـس و  اول  تشوگ  هلمجلاب  مغلب و  داسف  عفاد  میود  مسق  داب و  داسف  عفاد  زیگنامغلب و  تسا و  مرگ  لوا  مسق  ماعط و  یهتـشم 

ترورب ترارح و 
184 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا فطلا  ریسبت  جارد و  زا  تسا و  اضرم  نیهقان و  ءاذغ  و 

اینول

کشخ درس و  نیریش  مضه  ماگنه  روش و  معطب  ود  ره  ردنک  رگید  مسق  فلا و  یناتحت و  ءای  حتف  نون و  رـسک  لوهجم و  واو  مال و  مضب 
مغلب و داسف  سفن و  یگنت  عفاد  دـنناد و  مرگ  ار  نآ  کـشخ  نیهپ  وزا  مسق و  مغلب و  ءارفـص و  داـب و  هدـنیازفا  خاـفن و  نیلم و  نارگ و  و 

داب هدنیازفا 

اهول

ءاضعا و سامآ  ءارفـص و  مغلب و  داسف  عفاد  نیلم و  کـسمم و  درـس و  تخمز و  نیریـش و  فلا  اـه و  لوهجم و  واو  نوکـس  مـال و  مضب 
تسا موقرم  هعفان  هلاجع  ضارمالا و  جالع  رد  نآ  خسن  هک  بوبح  نینجاعم و  رد  هدومن  رب  دنیوگ  دیدحلا  ثبخ  هک  ار  وا  میر  زیگناداب و 
باتک ود  ره  رد  زین  وا  ریبدت  قیرط  دش و  هتفای  دیفس  هاب  تیوقت  ینم و  كاسما  هدعم و  تیوقت  ریـساوب و  حایر  يارب  دش  هدومن  لامعتـسا 
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تسا موقرم  باتک  ود  نامه  نایم  رد  زین  لیصفتب  نآ  قیرط  دنزادنایم و  یمخرد  راوکیهگ  هایـس و  دنق و  هارمه  ار  وا  زین  تسا و  روکذم 
قیرط دنیوگ  دنادیم و  بجاو  وزا  بابتجا  مقار  دنیامنیم  لامعتسا  دنه  ءامکح  ار  نآ  هتشک  تسا و  هدیسر  هبرجتب  ررکم  ءاقـستسا  يارب 

رگ الا  تسا و  رتهب  دتسیاب  بآ  يور  رب  رگا  دنزادنیب  دشاب  هناجنف  رد  هک  بآ  يالاب  هک  تسنآ  تسا  هدش  هتـشک  بوخ  هکنآ  وا  تفایرد 
رتهب هدیسر  روهظب  فلخت  اج  یضعب  هک  اریز  دنادیمن  دامتعا  لباق  مه  ار  ناحتما  نیا  مقار  تسوا  یماخ  ینوبز و  تمالع  دوش و  نیشنهت 

شندرک لامعتـسا  وا  هک  دـشاب  سکنآ  جازمب  بیرق  اـهنآ  جازم  هک  ار  صاخـشا  هس  ود  نآ  ندوـمن  لامعتـسا  دـنهاوخ  رگا  هـک  تـسنآ 
ناحتما زا  دعب  دوشن  ررـضتم  وا  رگا  دنهدب  جازملا  يوق  جازملا و  دراب  هب  لوا  دیامن و  لامعتـسا  سکنآ  دوخ  نا  زا  دعب  دنهدب  دناوخیم 

باوصلاب ملعا  هّللا  دنرآ و  لمعب  روکذم 

گنول

روکذم لیصفتب  ناینانوی  بیکرت  رد  صاوخ  دنیوگ  لفنرق  یبرعب  کخیم و  یسرافب  یـسراف  فاک  نون و  ءافخ  واو و  نوکـس  مال و  حتفب 
لد و هدعم و  تیوقت  يارب  لفنرق  نآ  نا  زا  دـعب  دوش  کشخ  ببـس  ات  دـنرازگم  دـنرب و  ورف  یتیالو  بیـس  نایم  رد  ار  وا  رگا  زین  تسا و 

دیآ راکب  روکذم  اهراک  هتهجب  بیس  نآ  مه  تسبرجم و  دنیامن  لامعتسا  هضیه  دتسیا و  هک  یق  لاهسا و 

نابول

یـضعب زا  تسا  یغمـص  دسیونیم  همان  ربکا  رد  لضفلا  وبا  خیـش  یماهف  یمالع  نون  فلا و  هدـحوم و  ءاب  حـتف  واو و  نوکـس  مال و  مضب 
؟؟؟ دوشیم مولعم  مرگ  تسا  رایسب  مه  نامز  نیرد  هلمجلاب  دننادیم و  هسبای  هعیم  ار  وا  یضعب  وبشوخ و  دنرآیم  ردانب 

185 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
ذیذل تیاهن  وزا  راچا  تسا و  لوا  مسق  زا  رتهب  تفاطل  هدعم و  تیوقت  رد  دنمان  ربس  ار  وا  یبرعب  دنیوگ و  ایهتوپ  كا  نسهل  ار  وا 

هروسهل

دامـض هتخپ  ریزانخ  رب  هدیئاس  شگرب  دـنیوگ  ناتفـس  یبرعب  فلا  هلمهم و  ءار  واو و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  مضه  اه و  ءافخ  مال و  حـتفب 
دیامن تحص  زور  هد  رد  دننک 

هینسهل

دنیوگ رهلا  نیع  یبرعب  يرودب  مسا و  اه  نوکس  یناتحت و  ءای  حتف  نون و  نوکس  هلمهم و  نیس  مض  اه و  ءافخ  مال و  حتفب 

یناتحتلا ءایلا  لصف 

ومیل

دیایب نون  فرح  رد  روهشم  ویبن  تسا و  فورعم  واو  نوکس  میم و  مض  یناتحت و  ءای  نوکس  مال و  رسکب 

میملا باب 

فلالا لصف 
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ینگنک لام 

بلعثلا و بنع  لثم  تسیا  هناد  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  یسراف و  فاک  نوکـس  نون و  ءافخ  فاک و  حتف  مال و  فلا و  میم و  حتفب 
دنیاربیم ینالوط  کیراب  اـهمخت  هناد  نورد  زا  خرـس و  یکدـنا  نوردـنا و  زا  زبس و  تسوپ  يـالاب  زا  زارد  هراـیخ  کـچوک  یکدـنا  وزا 

ناراکهبرجت هظفاح و  هکردـم و  توق  هدـنیازفا  هفرـس و  سفن و  یگنت  مغلب و  داب و  عفاد  هدـنراوگ و  نیلم و  مرگ و  زیت و  لـیام و  یخرس 
زور ره  زور  لهچ  ات  نینچمه  هس  میوس  میود و  زور  دنروخب و  هناد  کی  لاوز  زا  تسخن  دـننکیم  لامعتـسا  شور  نیدـنچب  ناتـسودنه 

دماجنا هناد  کیب  ملهچ  زور  ات  دنک  مک  هناد  کی  کی  جیردتب  رگید  زا  دعب  دسر  هناد  لهچب  ملهچ  زور  ضارقنا  ات  دـنیازفایم  هناد  کی 
تـشه تشه  زور  ره  نا  زا  دـعب  دـسرب  هناد  تشهب  متـشه  زور  اـت  دـنیازفایم  هناد  کـی  هناد  کـی  زور  تشه  اـت  هـناد  کـی  زا  یخرب  و 

عامج زا  دنناد و  بجاو  زیهرپ  نآ  وزج  لدرخ و  ومیل و  دجنک و  برت و  تارغج و  یشرت و  زا  وا  لامعتـسا  راگزور  رد  دیامن و  تموادم 
فک رد  ینگنک  لام  نغور  رگا  دنک و  عفد  یتسس  عون  هدژه  دوش  هدایز  ورین  دیامن  تحص  ظفح  دیازفا و  لد  ینشور  دنیامن  بانتجا  زین 
مسج رد  تجاح  تقوب  دنشکب  نیا  نغور  بش  نا  زا  دوش  عقاو  هبنشراهچ  بش  مهدراهچ  بش  هک  یماگنه  دیازفا و  مشچ  ینشور  دلامب 

رفصا هب  هبنشراهچ  رخآ  رگا  وا  دنیب و  ار  همه  وا  دنوش و  ناهنپ  ریغ  مشچ  زا  دنیامن  لامعتسا 
186 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

رگا تسا و  برجم  دـبای  افـش  دزیهرپ  عاـمج  زا  زور  کـی  تسب و  اـت  دـلامب و  دوخ  ءاـضعا  رب  دروـخب و  موذـجم  ار  نآ  دنـشک و  نغور 
دباین سایق  رد  هک  دوش  عامج  رد  توق  ردقنا  دروخب  تسد  فک  کی  نا  زا  زور  ره  دنزاس و  نایرب  صلاخ  واگ  نغور  رد  ار  وا  ياههناد 

هایس يوم  دروخب  جنرب  دشاب و  هکسم  نیزا  مرد  تشه  ات  مرد  تفه  زا  دنناتسب و  هکسم  هتسب  تارغج  هدناشوج  هایـس  واگ  ریـش  رد  رگا  و 
زیهرپ دناهدرک  عنم  هچنآ  زا  دروخب  زور  کی  لهچ و  ات  هتخاس  نایرب  واگ  نغور  رد  هبنشهس  بش  رگا  دیورن و  رگید  دیفـس  يوم  دزاس و 

رداق ورب  رگید  يدرم  هچنانچ  دوش  هتسب  شتوهـش  دروخب  نز  رتاوتم  زور  هس  هدرک  رت  لاغـش  ای  ریـش  زیمک  رد  رگا  ددرگ و  درم  ینع  دنک 
لاـم دـنیوگ  دنـشک  مشچ  رد  دنناتـسب و  هدود  نغور  نا  زا  هدیـشک  نغور  دوش  عقاو  هبنـشکی  زور  هک  هاـم  هرغ  رد  رگا  دـش و  دـناوتیمن 

ددرگ و درم  ینع  دیامن و  كاسما  دیازفا و  هاب  دننک  الط  بیضق  رب  دنـشک و  نغور  هدرک  رت  كوغ  یبرچ  رد  رگا  ددرگ و  ادیوه  نوفدم 
رگا تسبرجم و  دیآ  زاب  یلصا  گنرب  زور  کی  تسب و  ات  دلامب  صوربم  رب  دنشکب و  نغور  سپـس  دننک  رت  نز  زیمک  رد  زور  لهچ  رگا 

نغور اب  هناد  تفه  زور  ره  دروخ و  رد  ریش  مامت  هچنانچ  دنناشوجب و  ینگنک  لام  ریس  کی  واگ و  ریش  ریس  هد  رد  دنـشاب  هتـسب  ار  يدرم 
هتفرگ داب  وضع  رد  ینگنک  لام  نغور  تسا و  برجم  دوش  حوتفم  یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا  دـنکن  عاـمج  دروخب و  زور  کـی  تسب و  اـت  واـگ 
هدومن راصتخا  مقار  دناهتشون  رایسب  روکذم  وا  فیصوت  رد  نایدنه  دبای  تحص  زور  كدنا  رد  رتاوتم  دنک  دیمکت  شتآ  رب  هدیلام  جنشتم 

يارب هدومن  لامعتـسا  هاب  فعـض  الط و  دامـض و  هیودا  اب  دوشیم و  تفایرد  ثلاث  لوا  رد  مرگ  روکذـم  ءاود  هلمجلاـب  هتـشون و  ردـقنیا 
دنربیم راکب  مدرم  رثکا  تسا  دیفم  زین  هوقل  جلاف و  لثم  هدراب  ضارما 

يوهدام

هثالث طالخا  داسف  عفاد  کبس و  درس و  تسیدنه  لگ  یناتحت  ءای  نوکس  واو و  رسک  اه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتف  فلا و  میم و  حتفب 

ینهور سنام 

تسا و لهسم  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  اه و  رسک  لوهجم و  واو  هلمهم و  ءار  مض  هلمهم و  نیس  نوکـس  یفخ و  نون  فلا و  میم و  حتفب 
تسا یهبم  مغلب و  ءارفص و  داب و  داسف  عفاد 
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هکام

معطب دنیوگ  شمام  هک  تسا  ورا  مسا  يدنه  ءاه  فاک و  حتف  فلا و  میم و  حتفب 
187 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

ءارفص هدنیازف  هیپ و  ریش و  ینم و  دلوم  ءاضعا و  يوقم  تحص و  ظفاح  داب و  داسف  عفاد  یهبم و  نارگ و  مرگ و  نیریش و  مضه  ماگنه  و 
دیوگ مقار  داب  کشخ  درـس و  جـنلوق و  هلوگ و  داب  سفن و  یگنت  ولهپ و  رد  هوقل و  ریـساوب و  عفاد  دزاس و  ادـج  لوب  زا  ار  هدام  مغلب و  و 
تسا سایق  فالخ  هلوگ  داب  جنلوقب و  وا  عفن  تسه و  مه  قیزم  دوشیم  تفا  رد  زین  ینم  دلوم  دیامنیم و  هاب  تیوقت  حایر  دیلوت  تهجب 

ددرگیم كاروا  سکعلاب  رما  هکلب 

دنام

تسا و درـس  دشاب  هدـنامن  تسرد  ورد  جـنرب  ددرگ و  هتخپ  جـنرب  ورد  هک  یبآ  ینعی  يدـنه  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  فلا و  میم و  حـتفب 
ءایعا نکسم  یمغلب و  يوارفص و  پت  عفاد  ءاضعا و  اهگر  دنزاس  مرن  ءارفص و  مغلب و  داب و  هدنرآ  لادتعا  حالصاب و  یهتشم و  ضباق و 

نیئام

مغلب نوخ و  ءارفص و  داسف  عفاد  لاهسا و  سباح  کبس و  درس و  تخمز و  شرت و  نون  یناتحت و  ءای  نوکـس  هزمه و  فلا و  میم و  حتفب 
دنیوگ جزامزگ  یبرعب  ولگ  ضارما  و 

کهچام

اهیاج رد  ماسقا  رگید  دشاب و  لیت  گنرب  هک  تسا  یلـسع  مسا  فاک  نوکـس  اه و  ءافخ  ددشم و  یـسراف  میج  رـسک  فلا و  میم و  حـتفب 
تسه و رت  ون  دهش  ویمرپ و  عفاد  درخ و  هدنیازف  تراصب و  يوقم  یهبرف و  حلصم  کبـس و  کشخ و  درـس و  نیریـش و  دش  روکذم  دوخ 

دیاشن ریـسمرگ  راید  رد  مرگ و  ياوه  رد  هدیـسر  شتآ  هدز و  باتفآ  دهـش  دـنک و  نایز  هدرک  مرگ  دهـش  کـشخ و  هنهک  دهـش  نیلم و 
درک لامعتسا 

لهپوجام

دنیوگ صفع  یبرعب  مال  نوکس  اه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  واو و  نوکس  میج و  مض  فلا و  میم و  حتفب 

لهپ نیئام 

دنک و عفد  ار  داب  دوب  مرگ  زیت و  مال  نوکس  اه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  هزمه و  رسک  فلا و  میم و  حتفب  دنیوگ  زین 
دیامن گنت  نانز  جرف  دزاس و  دعجم  هایس و  ار  يوم 

دنک نام 

تشذگ دنک  لوهتسا  رد  نآ  صاوخ  هلمهم  لاد  نون و  نوکس  فاک و  حتف  نون و  فلا و  میم و  حتفب 

يراج رام 
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هبرگ یتسم  ینعی  تسا  هکاس  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ار  رسک  فلا و  میج و  حتف  هلمهم  ءار  فلا و  میم و  حتفب 

كونام

تشذگ هدحوم  ءاب  ثحب  كولاب و ز  رد  فاک  نوکس  واو و  نون و  حتف  فلا و  میم و  حتفب 
188 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

شام

تسا ههکام  مسا  همجعم  نیش  نوکس  فلا و  میم و  حتفب 

کنام

دزاس لیاز  ارفص  داب و  دوب  نیاسر  نیریش و  تسا  توقای  مسا  فاک  نوکس  نون و  رسک  فلا و  میم و  حتفب 

تام

اریو زغم  هدرک  رود  ار  تام  خیب  تسوپ  نوچ  دنروخیم و  هتخپ  ار  نآ  زبس  تسا  كاس  مسا  يدنه  یناقوف  ءات  نوکس  فلا و  میم و  حتفب 
حبـص و دنرادهاگن و  یفرظ  رد  دیآ  ماوقب  ات  دنزپب  میالم  شتآ  هب  یلعا  مسق  لسع  هلوت  دص  واگ و  ریـش  هلوت  دص  هارمه  هلوت  دص  ردـقب 

دروخب دراد  نا  زا  يردق  روفلا  یف  هتسش  ندب  مرگ  مرگ  بآ  هب  دلامب و  ندب  رب  دجنک  نغور  دشاب  هدش  کشخ  وا  ریـش  هک  هعـضرم  ماش 
دناهتشون برجم  دوش  هدایز  تیاهنیب  ریش  رانک  نینچ  هتفه  ود  نوچ  درادهاگن  مرگ  ار  نتشیوخ  و 

ینرپهکام

نیا ياهگرب  نوچ  یناتحت  ءای  نوکـس  نون و  رـسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  یـسراف و  ءاب  حـتف  اه  ءافخ  فاک و  نوکـس  فلا و  میم و  حـتفب 
کشخ و درـس و  ار  گرب  نرپ  دنیوگ و  ار  شام  يدنه  رد  ههکام  هدش  هدـیمان  مسا  نیا  هب  اذـهل  دراد  تهباشم  شام  گرب  هب  یگدـیئور 

دوب عفان  ار  طیاغ  یگتسب  نوخ و  دیابرب و  ار  نآ  یکشخ و  هخلت و  هبلغ  پت و  دنک و  ثادحا  ار  فک  ینم و  دراد  زیت  هزم  دوب و  نیریش 

یلوهکام

دنیوگ زین  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  واو و  نوکس  ءاه و  ءافخ  فاک و  حتف  فلا و  میم و  حتفب 

یشنام

تسا رتهچ  مسا  یناتحت  ءای  هلمهم و  نیس  رسک  نون و  نوکس  فلا و  میم و  حتفب 

یناقوفلا ءاتلا  لصف 

هبرگیستم
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هـضیب ینعی  يدنه  ءاه  هدحوم و  ءاب  رـسک  هلمهم و  ءار  یـسراف و  فاک  حتف  یناتحت و  ءای  هلمهم و  نیـس  رـسک  یناقوف و  ءات  میم و  حـتفب 
ویپ عفاد  عبط و  ینارگ  هدننک  ادیپ  ازفا و  هیپ  مغلب  تسا و  نخسم  تسا و  ءاضعا  يوقم  یهبم و  ونارگ  تسا و  رت  عبطب  یهام 

يدنه یناقوفلا  ءاتلا  لصف 

رتم

هدنناسر مهب  ریش و  لوب و  داب و  هدنیازفا  نیلم و  نارگ و  مرگ و  دنیوگ  هنسرک  یسرافب  هلمهم  ءار  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  میم و  حتفب 
؟؟؟ مشچ رون  فعضم  مغلب و  داسف  ءاضعا و  سامآ  عفاد  نورد  شزوس 

189 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
دوش هبرف  رایسب  دروخب  رتم  واگ  نوچ  ءارفص و  مغلب و  داسف  عفاد  مکش و 

میمجلا لصف 

هتیجم

نیریش و معطب  ناغابص  لمعتـسم  خرـس و  تسا  یخیب  يدنه  ءاه  يدنه و  یناقوف  ءات  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  میج و  رـسک  میم و  حتفب 
هلخ دمر و  ءاضعا و  سامآ  نوخ و  مغلب و  رهز و  داسف  عفاد  ور و  گنر  هدـنزورفارب  ولگ و  زاوا  یفـصم  نارگ و  مرگ و  تخمز و  خـلت و 

رت و نیریـش و  معطب  شزبس  گرب  ینوخ و  لاهـسا  سباـح  ویمرپ و  لـیمامد و  اهیگدیـشوج و  روثب و  ماذـج و  ناـنز و  جرف  درد  ولهپ و 
تشذگ فلا  ار  وا  قیقحت  دنیوگ و  زین  لآ  تخرد  يدنه  رد  دنیوگ و  هوف  یبرعب  ءارفص  داسف  عفاد  ماعط و  یهتشم 

دنک چم 

عاونا هفرس و  مغلب و  دوب  خلت  زیت و  تسا  کچوک  تخرد  مسا  هلمهم  لاد  نون و  نوکس  فاک و  حتف  یـسراف و  میج  نوکـس  میم و  مضب 
دوب رایسب  ناتسهوک  رد  دیامن  عفد  ار  یگنشت  برج و  ار و  یسیب 

یسرافلا میجلا  لصف 

؟ یهچیهچم

ضباق تسا و  درس  یناتحت  ءای  نوکس  یناث و  اه  ءافخ  یناث و  یسراف  میج  رسک  لوهجم و  ءای  اه و  ءافخ  یسراف و  میج  رسک  میم و  حتفب 
مکش مرک  نوخ و  ءارفص و  داسف  ماذج و  عفاد  مکش و 

یلهچم

هدنرآ دیدپ  ءاضعا و  يوقم  یهبم و  تسا  نارگ  رت و  مرگ و  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  اه و  ءافخ  یسراف و  میج  نوکـس  میم و  حتفب 
لوب ردم  تسا و  مغلب  هدنیازفا  یهبم و  هاپ  یهام  يوقم  یهبم و  رایسب  ایرد  یهام  داب و  داسف  عفاد  تاهد و  تفه  دنمدوس  ارفـص و  مغلب و 
بآ یهام  لوب و  ردم  اضعا و  يوقم  یهبم و  تسا و  رت  نارگ و  درـس و  بالات  یهام  مکـش و  خفن  ماذج و  مکـش و  ضارما  هدننکادیپ  و 

دناروش ایرد  یهام  تسا و  دای  داسف  عفاد  ءاضعا و  يوقم  رت و  نیریـش و  معطب  قمع  مک  اهبآ  یهام  دراد و  بالات  یهام  مکح  قیمع  ءاـه 
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رگید زا  تسا  رت  يوق  فاـص  بآ  یهاـم  مشچ و  رون  فعـضم  تسا و  ضباـق  روش  رایـسب  بآ  یهاـم  تسا و  نارگ  زیگناءارفـص و  یک 
دروخب هاچ  یهام  امرس  لئاوا  رد  هک  تسنآ  رتهب  ماسقا 

رهچم

تسا هشپ  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  اه و  ءافخ  ددشم و  یسراف  میج  میم و  حتفب 

اکهچم

تسا نیئام  مسا  فلا  فاک و  حتف  یسراف و  میج  نوکس  میم و  حتفب 

هلمهملا لادلا  لصف 

اکلوهدم

میم و حتفب 
190 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا دنک  هب  بیرق  صاوخ  رد  فلا  فاک و  مال و  رسک  واو و  نوکس  اه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  مض 

لهپ ندم 

تسا لهپ  نیب  مسا  مال  نوکس  ءافخ و  یسراف و  ءاب  حتف  نون و  نوکس  هلمهم و  لاد  میم و  حتفب 

ندم

تسا موم  مسا  نون  نوکس  هلمهم و  لاد  میم و  حتفب 

هدم

تسا لسع  مسا  يدنه  اه  همومضم  هلمهم  لاد  میم و  حتفب 

لاوهدم

تسا سور  مسا  مال  هزمه و  دم  واو و  نوکس  اه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  میم و  حتفب 

ینرپ كدم 

يو تعیبط  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  یسراف و  ءاب  حتف  حوتفم و  یسراف  فاک  هلمهم و  لاد  نوکس  میم و  مضب 
صاوخ رد  ینریهکام  ینرب و  كدم  دـشخب و  عفن  ار  هرـصاب  ینم و  دـنک و  عفد  ار  بت  ءارفـص و  ترارح  نوخ و  داب و  هفرـس و  دوب  درس 

مـسا نیاب  اذـهل  تسه  گنوم  گربب  هباشم  هایگ  نیا  گرب  نوچ  نرپ و  ار  گرب  دـنیوگ و  ار  گنوم  يدـنه  ناـبز  رد  كدـم  دـناکی و 
هتشگ یمسم 
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ارهدم

نیریش ینعی  تسا  یلوکاک  مسا  فلا  هلمهم و  ءار  حتف  اه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  نوکس  میم و  حتفب 

یتشی هدم 

ینعی یناتحت  ءای  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  رـسک  همجعم و  نیـش  نوکـس  یناتحت و  ءای  حتف  اه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  نوکـس  میم و  حتفب 
سوسلا لـصا  یبرعب  هک  تسا  یهتلم  مسا  دـنیوگ  ار  بوـخ  ترکـسناس  ناـبزب  یتـشی  تسا و  نیریـش  ینعم  هدـم  هک  اریز  بوـخ  نیریش 

دنیوگ

اورش هدم 

تسا سوسلا  لصا  مسا  زین  فلا  واو و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  همجعم و  نیشلا  حتف  اه و  نوکس  هلمهم و  لاد  مض  میم و  حتفب 

یتکرک هدم 

یمسق یناتحت  ءای  يدنه و  یناقوف  ءات  رـسک  یناث و  فاک  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  فاک و  حتف  اه و  نوکـس  هلمهم و  لاد  میم و و  حتفب 
دیازفیب هخلت  نوخ و  لیقث و  درس و  دوب  نیریش  هک  تسا  جنرت 

هلمهملا ءارلا  لصف 

يرهرم

ءارفص و داسف  عفاد  لهسم و  نارگ و  خلت و  نیریش و  یناتحت  ءای  نوکس  یناث و  هلمهم  ءار  رسک  اه و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  میم و  مضب 
بت ماذج و  برج و  لد و  ضارما  یگنشت و  داب و  مغلب و  نوخ و 

ارم

کشخ تسا و  درس  انح  لربپ  هباشم  دیآیم  روهال  فرط  زا  تسا  گرب  فلا  هلمهم و  ءار  میم و  مضب 
191 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

مکش مرک  نوخ و  ءارفص و  داب و  داسف  ماذج و  يرپ و  نج و  بیسآ  عفاد  و 

گرم

تخمز زیت و  خلت و  یکمن و  شرت و  نیریـش و  نآ  ماسقا  تشوگ  دـنیوگ  وهآ  یـسرافب  یـسراف  فاک  نوکـس  هلمهم و  ءار  میم و  رـسکب 
هثالث و طالخا  داسف  عفاد  خاـفن و  ماـعط و  یهتـشم  کبـس و  درـس و  تسا  تشوگ  نیرد  تسا  ررقم  ناـشیا  دزن  هک  معط  شـش  ره  ینعی 

دنرمش یئاود  ياذغ  زا  ءار  نیا  تشوگ  پت و  غاد  لد و  ءاضعا و  يوقم  نوخ و 

اورم
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یضعب دناهتشون و  موس  هجردب  کبس  مرگ و  یضعب  دناهتشون و  زین  یناقوف  ءات  فلا  ضوعب  فلا و  واو و  هلمهم و  ءار  نوکس  میم و  حتفب 
ترارح زا  هک  ار  یـساما  دراد و  دوس  ار  سطینارق  تلع  دنهن  رـس  رب  هتخپ  هکرـسب  رگا  درآ  لیلحت  هب  اهداب  دیاشکب و  رگج  هدـس  لدـتعم 

رهز عفاد  زیگناءارفـص و  روآ و  اهتـشا  لد و  يوقم  دیامن و  عفن  ترک  هس  ات  دـننک  الط  هدرک  سآ  ار  وا  نوچ  دـشاب  ردالب  رثا  زا  ای  دوب و 
دنیوگ رافلا  نازآ  یبرعب  مکش  مرک  لتاق  داب و  مغلب و  داسف  ماذج و  تاناویح و 

یتهرم

[6] تسا هنوباب  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  رسک  اه و  نوکس  هلمهم و  ءار  میم و  حتفب 

ص191 نتم ؛  یفیرش ؛  فیلات 

الدرم

تسا ینامیلس  يامرخ  مسا  فلا  مال  هلمهم و  لاد  مض  هلمهم و  ءار  نوکس  میم و  رسکب 

چرم

مکـش و مرک  هلخ و  سفن و  یگنت  داـب و  مغلب و  داـسف  عـفاد  و  مرگ و ؟؟؟ دـنت و  زیت و  یـسراف  مـیج  نوکـس  هـلمهم و  ءار  مـیم و  رـسکب 
للحم مضاه و  زیگناارفص و 

اسرم

تسا یهوج  زا  یمسق  فلا  هلمهم و  نیس  حتف  هلمهم و  ءار  میم و  حتفب 

لانرم

تشذگ فاک  ثحب  رد  اهلگ  رد  لونک  خیب  ياهشیر  ینعی  مال  فلا و  نون و  هلمهم و  ءار  نوکس  میم و  رسکب 

هلمهملا نیسلا  لصف 

یسم

هباشم شگرب  دراد و  کیراب  ءاهخاش  یعرذ  ردـقب  وا  يزارد  تسا  يدـنه  لابن  یناتحت  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  نیـس  دـیدشت  میم و  رـسکب 
تـسم دـنهدیم  لـبلب  هـب  ار  مرک  نآ  دـیآرب و  نورد  زا  کـیراب  مرک  دنفاگـشب  ار  هرگ  نوـچ  رادهرگ  وا  ياـهخاش  یهادـنوسک و  گرب 

دـنیوگ و زین  اکبخ  كاک  ار  نیا  یخرـسب و  لیام  کچوک  وزا  ناـبز و  واـگ  لـگ  هباـشم  سفنب  گـنرب  دروخ  وا  ياـهلگ  رد  ددرگیم و 
دش روکذم  اج  نامه  مه  صاوخ 

روسم

یبرعب هلمهم  ءار  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مض  میم و  حتفب 
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مضه ماگنه  ندب و  گنر  هدنزورفارب  نوخ و  ارفص و  مغلب و  داسف و  عفاد  مکش و  ضباق  کبس و  درس و  تسا  روهشم  هلغ  دنیوگ  سدع 

نیریش

اکدنهکچسم

رد تسا و  رکش  رواتـس و  مسا  فلا  فاک  يدنه و  لاد  نون و  اه و  ءافخ  فاک و  یـسراف و  میج  حتف  هلمهم و  نیـس  نوکـس  میم و  حتفب 
تشذگ همجعم  نیش  هلمهم و  نیس  باب 

همجعملا نیشلا  لصف 

شم

دوب ففجم  تسا  اوادم  مسا  همجعم  نیش  رسک  میم و  حتفب 

فاکلا لصف 

دنکم

یهبرف هدنرآ  حالـصاب  کبـس و  کشخ و  مرگ و  خلت و  مضه و  ماگنه  نیریـش و  معطب  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  فاک و  مض  میم و  حتفب 
دنابیرق صاوخ  رد  ار  اکلوهدم  نینچمه  دناهتشون و  هلغ  زا  یمسق  روآ  داب  مکش و  ضباق  طرفم و 

یهکم

تسا بابذ  مسا  یناتحت  يای  ءاه و  ءافخ  ددشم و  فاک  رسک  میم و  حتفب 

يوکم

تسا بلعثلا  بنع  مسا  یناتحت  ءای  لوهجم و  واو  فاک و  مض  میم و  حتفب 

تکوس اتکم 

هک تسا  فدص  مسا  یناقوف  ءات  فاک و  واو و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  مض  فلا و  یناقوف و  ءات  حتف  یـسراف و  فاک  نوکـس  میم و  مضب 
دنک عفد  ءاهتشا  یمک  مکش و  هنیس و  ورد  سفنلا و  قیض  مغلب و  دوب  زیت  نیریش و  دوب و  دیراورم  نا  رد 

لهپاتکم

تسا دیراورم  مسا  مال  نوکس  اه و  ءافخ  یسراف و  ءای  حتف  فلا و  یناقوف و  ءات  حتف  فاک و  نوکس  میم و  مضب 

هراهکم
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ینعا روهشم  زین  نون  هلمهم  ءار  ضوع  اه و  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  اه و  ءافخ  فاک و  میم و  حتفب 

هناهکم

دیازفیب داب  دنک و  هدایز  ار  ینم  دنادرگ و  عفد  ار  نوخ  داب و  فک و  هبلغ  تسا و  لیقث  درس و 

یسرافلا فاکلا  لصف 

رگم

مغلب ینم و  دلوم  داب و  داسف  عفاد  نارگ و  تسا و  برچ  شتـشوگ  دنیوگ  حاسمت  یبرعب  هلمهم  ءار  نوکـس  یـسراف و  فاک  میم و  حـتفب 
ازفا

لپیپ ههگم 

رد تسا و  لپیپ  زا  یمسق  مال  نوکس  میود و  یسراف  ءاب  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  یـسراف و  ءاب  رـسک  ءاه و  یـسراف و  فاک  میم و  حتفب 
تشذگ یسراف  ءاب  ثحب 

كدنیت هگم 

هلمهم لاد  مض  نون و  نوکس  یناتحت و  ءای  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  رسک  ءاه و  یسراف و  فاک  نوکس  میم و  حتفب 
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تسا كردینت  هلب  مسا  فاک  و 

ماللا لصف 

ریگالم

دزیما یخرـس  وا  هدـیئاس  روهـشم  نآ  بوچ  تسا  یتخرد  هلمهم  ءار  یناتحت و  ءای  نوکـس  یـسراف و  فاک  رـسک  فلا و  مال  میم و  حـتفب 
ماسقا زا  يدنه  بتک  یـضعب  رد  ندب  قرع  رطعم  غامد و  لد و  يوقم  دهد  شوخ  يوب  دنیامنیم و  نیگنر  ناب  هچراپ  ناتـسودنه و  مدرم 

دش روکذم  گبنلک  رد  رگید  صاوخ  دناهدرمش  لدنص 

اکلم

ناهد ششوج  عالق و  داب و  داسف  عفاد  یهبم و  کبس و  مرگ و  لیب  يار  لگ  زا  تسا  یمسق  فلا  فاک و  ددشم و  مال  رـسک  میم و  حتفب 
نهد ضارما  عیمج  رخب و  و 

ینولم

تشذگ يو  رکذ  يانثا  رد  تسا  هرونهبا  ینکد  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  واو و  نوکس  مال و  مض  میم و  حتفب 
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میلم

مامت دـنزادنا  رـس  يور  رب  هتفوک و  رگا  داح  کشخ  مرگ و  ربغا  يدـنه  تسا  خـیب  نآ  میم و  یناتحت و  ءاـی  نوکـس  مـال و  رـسک  مضب و 
هک عادص  رد  مه  مقار  تسوا  گرب  مکح  نینچمه  دناریمب و  دنـشاب  هداتفا  ورد  هک  اهمرک  دنزادنیب  لمد  ای  مخز  رد  رگا  دنزیمب و  اهلمق 

هدروآ نوریب  هتشک  ان  مرک  هتخادنا  ضیرم  ینیب  رد  دوب  مرک  ببسب 

یتهلم

تسا یتهرم  روهشم  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  رسک  اه و  نوکس  مال و  حتف  میم و  مضب 

نونلا لصف 

يدنم

همکت نوگلگ  شلگ  هنیدوپ و  گربب  هباشم  شگرب  عون  کی  یناـتحت  ءاـی  نوکـس  يدـنه و  هلمهم  لاد  رـسک  نون و  نوکـس  میم و  مضب 
ریزانخ و عفاد  ازفا و  درخ  کبس و  مرگ و  خلت و  رایسب  مضه  ماگنه  یخلت و  كدنا  اب  تسا  نیریش  تسا  عفنلا  میظع  ياود  وبشوخ  راسا 

زونه هک  یماگنه  ءارفـص  داسف  كازوس و  ندب و  يدرز  نانز و  جرف  درد  عفاد  زین  درایب و  یهب  هب  رد  دنک و  روثب  لیمامد و  مکـش و  مرک 
يدیفـس يوم  درادهاگن و  یناوج  دروخب  رکـش  واگ و  نغور  رد  مدنگ  هدیم  اب  هدرک  کشخ  هیاس  رد  گرب  خیب و  ای  دـشاب  هدیـسرن  رابب 

رتاوتم رکش  اب  رگا  يدنم  مخت  دشخب و  تیوقت  رایسب  زاس و  فوفنم  رتاوتم  هدیئاس  هدرک و  کشخ  ار  وا  دوشن و 
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ءاود نیا  رتاوتم  لاس  کی  مدوب و  هدش  فیعض  ریپ و  رایـسب  تفگیم  هک  دننکیم  لقن  یـصخش  زا  دسر و  یعبط  رمعب  دروخب  فک  کی 
ات تسا  تایح  بآ  وراد  نیرد  هک  دنسیونیم  يدنه  ناراکهبرجت  تسا و  نم  رمع  هک  لاس  جنپ  تسیود و  مدش و  ناوج  ون  زا  مدروخ  ار 

دسرب و روهظب  ون  رس  زا  یناوج  توق  زور  لهچ  رد  دنروخب  هتخیمآ  دهـش  نغورب و  دنیاسب و  هدرک  اجکی  رگا  تسا  هدروآین  زاب  هک  یتقو 
دنروخب رتاوتم  لاس  کی  رگا  ار  وا  خیب  دراد و  تیصاخ  نیمه  دنروخب  زور  لهچ  رگا  زین  يدنوم  لگ  تسا و  ءامکح  رارـسا  زا  هایگ  نیا 

دـیازفا و عاـمج  رد  دـنروخب  یلاوتم  زور  هس  رکـش  واـگ و  ریـش  اـب  هدـیئاس  هدرک  کـشخ  گرب  خـیب و  رگا  دـسر و  روهظب  هریثک  دـیاوف 
هناد ره  مکح  نینچمه  لاس  ود  دـیامن  علب  هناد  ود  رگا  دوشن و  مشچ  رازآ  لاس  کی  دـیامن  علب  بآ  نودـب  ار  يدـنم  رگا  هک  دـنیوگیم 

ار يدنم  قرع  موحرم  مع  دنام و  ظوفحم  مشچ  رازآ  زا  دیدم  تدم  ات  دوب  هدومن  علب  بآ  نودب  ام  يدـنوم  یلاسدروخ  مایا  رد  مه  مقار 
هدیـشک قرع  هدرک  طولخم  مه  اب  ار  يدـنم  فصن  نابز و  واگ  فصن  یهاـگ  دـندومرفیم و  لامعتـسا  قارم  لد و  تیوقت  ناـقفخ و  رد 

امرـس رد  لوبنت  گرب  ای  هشام  مین  ار  يدنم  هوچ  رگا  هیبلق و  نیجاعم  هیودا و  هارمه  یهاگ  اهنت و  یهاگ  دندادیم  هروکذـم  ضارما  يارب 
دننک رت  بآ  رد  ار و  يدـنم  دـنریگب  تسنیا  هوچ  قیرط  دوب  دـیفم  هاب  تیوقت  هدراـب و  ضارما  يارب  درآ و  ادـیپ  جازم  رد  یترارح  دروخب 
دوشن برچ  رایـسب  هک  ردقنآ  دلامب  تسد  زا  ار  يدـنم  وبشوخ  نغور  رگید  اب  ای  نیمـسای  نغور  اب  نآ  زا  دـعب  درادرب و  من  هک  يردـقب 

رود عامج  زا  تدـم  نیا  رد  دروخب و  زور  کی  لهچ و  ات  اتـشان  ار  يدـنم  نغور  گـنات  شـش  رگا  دـنریگب و  هوچ  رگا  هوچ  قیرطب  سپ 
با یکدنا  دنریگب و  لگ  خیب و  گرب و  اب  يدنم  هک  تسنیا  نغور  قیرط  دـیامن و  هدـهاشم  يدزیا  تردـق  هاب  توق  رد  نا  زا  دـعب  دـشاب 

نیدب رگا  دنامیقاب و  لتپ  دوش و  یناف  هریـش  ات  دنناشوجب  دـجنک  نغور  جـنپ ؟ اب  دـنریگب و  هریـش  یناهج  هاش  ریـس  تسیب  هتفوک  دنـشاپب و 
؟؟؟ دنیامن تمودم  قیرط 
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واگ و ریش  اب  کتاک  دراوگ  یجناک و  ای  نگاهپ  ههکام و  رکـش و  اب  هراسآ  ههتیج و  رد  دهـش و  اب  ههکاسیب  تیـسچ و  رد  واگ و  نغور  اب 
هکنادنچ بآ  هارمه  دیامن  قحس  بین  بوچ  هتدب  نیسم  فرظ  رد  يدنم  خیب  هک  تسا  یهوکشاراد  تابرجم  زا  غود و  اب  سوهپ  نهگا و 

درد نیکـست  دراد و  مشچ  رب  هدرک  رت  بآ  رد  نیزا  يردـق  مشچ  درد  ماـگنه  دراد و  هاـگن  هدرک  رت  ورد  هبنپ  يردـق  سپ  دـیآ  یهایـسب 
هب قفاوم  لاعفا  رد  دنام و  مادک  لگب  یگرزب  رد  شلگ  هک  نالک  يدنم  ینعی  يدنماهم  هب  تسا  یمسم  وزا  یمسق  دشخب و  افـش  دیامن و 

تسا مدک  ویه 

نم

دشابیمن یعفا  همه  رد  نکیل  دشابیم  یعفا  يافق  رد  تسا  یگنس  دنیوگ  ۀیحلا  رجح  یبرعب  رام و  هرهم  یسرافب  نون  نوکس  میم و  حتفب 
تسنآ شناحتما  هایـس  یـضعب  رام و  گنرب  یـضعب  دشاب  ورب  طوطخ  دریذپ و  یتخـس  اوه  رثا  زا  سپ  دوب  مرن  دننک  ادج  تشوگ  زا  نوچ 

ات دراذـگن  دبـسچ و  دـنراذگ  مخز  رب  رگا  هک  تسنآ  تلاصا  یناشن  زین  دـنادرگ و  دیفـس  دـنلامب  دوبک  ای  هایـس  فوص  هماج  رب  ار  وا  هک 
دروخب ار  نآ  هکره  ددرگ و  رام  هرهم  توق  هداعا  زاب  دیایب و  ریـش  رد  رهز  رثا  دنراذگ  ریـش  رد  هاگره  دنیوگ  درگن و  رهز  رثا  مامت  هکنآ 

دهد رام  رهز  زا  عفن  دراذگ  رام  مخز  رب  ای 

دنم

دناهتـشون و رت  مرگ و  ار  تارغج  دـنه  ءابطا  هثـالث و  طـالخا  هدـنیازفا  هتـسب  هن  بوخ  تارغج  ینعی  هلمهم  لاد  نون و  ءاـفخ  میم و  حـتفب 
دوب مکش  ضباق  تارغج  تسا و  واگ  تارغج  تارغج  نیرتهب 

اتدنم

هچنانچ دـناروش  تسدـب  هدرک  کنت  رایـسب  بآ  هب  ار  مدـنگ  هدـیم  ینعی  فلا  یناقوف و  ءات  يدـنه و  لاد  رـسک  نون و  ءافخ  میم و  حـتفب 
سپ دوش و  نایرب  اـت  دـنزیرب  قشاـقب  هدـش  غاد  درز  نغور  دـنزادنا و  هچگید  ورد  تسد  فک  ردـقب  ار  نآ  سپ  دـننز  مهرب  تسد  ررکم 

دنزیمایب هایس  دنق  تابن  ضوع  یضعب  دنیامن و  لخاد  نا  لثم  یچیالا  نارفعز و  يردق  یضعب  دنرادنا و  تابن  ماوق  رد  هاگنا 

لسنم

مغلب و رهز و  عفاد  نیلم  نارگ و  زیت و  خلت و  مال  نوکس  روهشم  نآ  حتف  هلمهم و  نیس  رسک  نون و  نوکس  میم و  حتفب 
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تسا خرس  خینرز  مسا  دنیوگ  وید و  نج و  بیسآ  عفاد  طرفم و  یهبرف  حلصم  گنر و  هدنزورفارب  هفرس و  سفن و  یگنت  نوخ و 

ینرپ كودنم 

یناتحت ءای  نوکس  نون و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  یسراف و  ءاب  فاک و  حتف  واو و  نوکـس  يدنه و  لاد  مض  نون و  نوکـس  میم و  مضب 
تسا یتهرب  وزا  یمسق 

ینوگگنم

مـسا زین  یناتحت  ءای  نوکـس  نون و  رـسک  واو و  نوکـس  میود و  یـسراف  فاک  حتف  لوا و  یـسراف  فاک  نوکـس  نون و  ءافخ  میم و  مضب 
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تسا گنوم  گرب  تهباشم  ببسب  مه  مسا  نیا  تسا و  ینرپ  كدم 

رادنم

دوب لهسم  مرگ و  زیت و  خلت و  ود  ره  دوب  مسق  ود  تسا  دروخ  لاهن  هلمهم  ءار  نوکس  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  نوکس  میم و  حتفب 
دزاس فرطرب  ساما  شراخ و  اهشیر و  دشاب و  هیپ  ببس  هک  مکش  یگرزب  مغلب و  و 

واولا لصف 

توم

لیف یمدآ و  رتش و  شیم و  هرب  پسا و  شیم و  واگ  واگ و  شاش  دنیوگ  زیمک  شاش و  یـسرافب  هک  یناقوف  ءات  واو و  نوکـس  میم و  مضب 
ءارفص ذفانم و  ماسم و  یلجم  اضعا و  سامآ  عفاد  ماعط و  هدنراوگ  یهتـشم و  لد و  يوقم  نیلم و  کبـس و  کشخ و  تسا و  خلت  روش و 

ياهتـشایب و هلخ و  مکـش و  خفن  ندب و  يدرز  ماذـج و  مکـش و  مرک  ءاقـستسا  ریـساوب و  هلوگ و  داب  مغلب و  داب و  داسف و  عفاد  دزیگنا و 
عقاد شیمواک  شاش  هلوگ و  داب  ماذـج و  دـعقم و  مکـش و  مرک  رهز و  داسف  عفدـب  صوصخم  لیف  شاش  تسا و  واگ  شاـش  اهـشاش  رتهب 

سفن و یگنت  عفاد  زب  شاش  ابوق  مغلب و  داسف  عفاد  نیلم و  پسا  شاش  تسا و  ویمرپ  ندـب و  يدرز  ریـساوب و  هلوگ و  داب  ءاضعا و  ساـمآ 
رخ شاش  مکـش و  ضبق  ویمرپ و  ریـساوب و  ماذج و  ءاضعا و  ساما  ءاضعا و  یکـشخ  عفاد  شیم  شاش  ندب و  يدرز  ناقری و  رهز و  داسف 

یمدآ شاش  ندروخ  رگا  رهز و  داسف  عفاد  مدآ  شاش  ءاقستسا و  هلخ و  دعقم و  مکش و  مرک  طبخ و  ماذج و  ویمرپ و  یتسم و  رکس  عفاد 
دیاب رن  زا  تسا  یمدآ و  دوخ  رتش و  لیف و  شاش  دشاب و  هداب  زا  هک  دیاب  شیمواگ  رن و  واگ  شاش  تسا و  نیاسر  هلمج  زا  دنک  تموادم 

هاگره دنیوگ  و 
197 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دننک لمع  نیا  رثکا  ماوع  دنام و  ظوفحم  هضیب  ررض  زا  دشونب  يردق  دوخ  لوب  زا  مدآ  نامز  نامه  دوش  هتفای  هضیب و  رثا 

جنوم

عفاد يدرـس و  یمرگ و  رو  لدـتعم  دـنزاسیم  نامـسیر  وزا  هک  تسا  دنکرـس  نوریب  تسوپ  میج  نون و  ءاـفخ  واو و  نوکـس  میم و  مضب 
مشچ ضارما  لوب و  هناثم و  ضارما  نوخ  داسف  یگدیشوج و 

ستلوم

داب داسف  ریساوب و  عفاد  دروآ و  اهتشا  مرگ و  نارگ و  خلت و  نیریش و  هلمهم  ءار  هلمهم و  نیس  حتف  نون و  ءافخ  واو و  نوکـس  میم و  مضب 
تسا لقاقش  هک  لمتحی  تسا و  نیاسر  هلمهم  زا  ینم و  دلوم  و 

سرچوم

اراد بحاص  هتـشون  نینچمه  تسا  لبنـس  تخرد  عمـض  هلمهم  نیـس  نوکـس  هلمهم و  ءار  یـسراف و  میج  حتف  لوهجم و  واو  میم و  مضب 
ءارفص و داسف  ماخ و  هدام  عفاد  لاهسا و  سباح  ینم و  دلوم  مکش و  ضباق  نارگ و  درس و  تسا  يراپـس  یلگ  هکنآ  روهـشم  یهوکش و 

ءاضعا شزوس  مغلب و  نوخ و 

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 282 

http://www.ghaemiyeh.com


کپوم

داب و داسف  عفاد  تسردنت و  تسا  هدمآ  زین  وا  فذحب و  فاک و  نوکـس  اهءافخ و  لوهجم و  هدمآ و  زین  هدحوم  ءابب  دـنیوگ  میم و  مضب 
تسا هویم  مسا  هک  دناهتشون  یضعب  دیازفا و  ءارفص  يردق  مغلب و 

نهکوم

درد هدـعم و  مرک  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  ضباق و  مرگ و  تسا  تخرد  مسا  نون  نوکـس  ءافخ و  فاک و  حـتف  لوهجم و  واو  میم و  مضب 
داب ءارفص و  داسف  عفاد  ندب و  نمسم  یهبم و  وا  غمص  ناوختسا و  لصافم و  درد  هدعم و 

گنوم

مغلب داسف  عفاد  مکش و  سباح  کشخ و  کبس و  درس و  تسیئارحص  رگید  یمسق  یسراف و  فاک  نون و  ءافخ  واو و  نوکس  میم و  مضب 
ققحتم هدعم  ندوب  رضم  مه  مقار  دزن  دناهتشون و  هدعم  فعـضم  تسیا و  رامیب  قفاوم  هرـصاب و  رون  يوقم  دروآ و  داب  یکدنا  ارفـص و  و 

عفدنم هتشادن  میضه  هیذغا  رگید  دیآیمرب و  ملس  گنوم  هناد  دشاب  فیعض  وا  هدعم  هک  ار  صاخـشا  یـضعب  هک  تساجنیا  زا  هدیدرگ و 
دنیوگ شام  ونب  شام و  یسرافب  هاب  فعضم  دنوشیم و 

ههتوم

دورف دوز  هدعم  زا  کشخ و  دناهتشون و  لدتعم  یـضعب  درـس و  روهـشم  تسیا  هلغ  يدنه  ءاه  يدنه و  ءات  حتف  لوهجم و  واو  میم و  مضب 
هتخپ رایسب  واگ  نغور  اب  رگا  دیآ و 
198 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تعیبط یگدزمه  رب  مغلب و  عفاد  دناهتشون و  نیلم  یضعب  مکش و  ضباق  زیگناداب و  نیریـش و  معطب  دنیامن  فاص  نوچ  دهد  دومحم  ءاذغ 
دنک دلوت  مکش  مرک  نکیل  بت  و 

روم

دروآ اهتشا  ندب و  یکشخ  يدرس و  شوگ و  ضارما  عفاد  ءاضعا و  يوقم  یهبم و  مرگ و  شتشوگ  هلمهم  ءار  لوهجم و  واو  میم و  مضب 
ناتسمز راهب و  لصف  رد  وا  تشوگ  ندروخ  تسا  دنمدوس  ولگ و  زاوا  یفـصم  گنر و  هدنزورفا  مشچ و  رون  رـس و  يوم  دیازفا و  درخ  و 

دنیوگ سواط  یسرافب  لاگشرب و  ناتسبات و  رد  تسا  رضم  و 

اهتلوم

داسف عفاد  مضاه و  مکـش و  ضباق  درـس و  تخمز و  خلت و  تسا  دعـس  مسا  فلا  اه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  حـتف  لوهجم و  واو  میم و  مضب 
مکش مرک  پت و  یگنشت و  ءارفص و  مغلب و  نوخ و 

لکوم

یهبم رایسب  ماعط و  یهتشم  داب و  ءارفص و  عفاد  ءاضعا و  يوقم  نارگ و  مکش و  ضباق  مال  نوکس  فاک و  حتف  واو و  نوکس  میم و  مضب 
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موم

ناوختـسا لیمامد و  محلم  لمدم و  هبرـض و  هطقـس و  ملا  عفاد  تسا و  برچ  مرن و  دنیوگ  زین  ندم  یناث و  میم  واو و  نوکـس  میم و  مضب 
دنیوگ عمش  یبرعب  ماذج  نوخ و  داب و  داسف  عفاد  دنکیم و  تسرد  هتسکش 

یلوم

یناتحت ءای  نوکس  مال و  رسک  واو و  نوکس  میم و  مضب 

یگنلوم

مال و زا  دعب  یسراف  فاک  نون و  هفاضاب  دنیوگ  زین 

گلوم

ولگ و ضارما  عفاد  ولگ و  زاوآ  یفصم  ماعط و  یهتـشم  کبـس و  مرگ و  وا  هدیـسران  مرگ و  یـسراف  فاک  یناتحت  ءای  ضوع  دنیوگ  مه 
کمن و دیفم و  رایسب  هدرک  گنس  ریساوب و  تهجب  ءاضعا و  ساما  عفاد  کبـس و  یه  کشخ و  هثالث و  ظالخا  دساف  هماش و  توق  داسف 

مض اب  لوب و  سبح  عفار  ردم و  دنزاسیم  بترم  ضوضرم  روطب  هتخوس  ار  وا  هدرک  کشخ  هک  برت 

یتوم

تشذگ یسراف  میج  فرح  رد  هک  تناکردنچب  قباطم  تیصاخ  رد  یناتحت  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  لوهجم و  واو  میم و  مضب 

اگنوم

تسا خرس  توقایب  قفاوم  تیصاخ  رد  تسا  ناجرم  مسا  فلا  یسراف و  فاک  نون و  ءافخ  واو و  نوکس  میم و  مضب 

يرسلوم

رکیم درس و  تخمز و  ریثم و  دنیوگ  زین  لکب  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  هلمهم و  نیس  رسک  مال و  واو و  نوکس  میم و  مضب 
199 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

شوخ ار  نهد  ندب و  رّونم  دشاب و  ضباق  تخمز و  نیریـش و  درـس و  دوب و  وبشوخ  وا  لگ  دنک و  عفد  درـس  ءاهتلع  هدروآ و  حرف  دوب و 
ینم و كاسما  يارب  ار  وا  خیب  تسوپ  تسین و  هدـعم  تیوقت  زا  یلاخ  دـنادیم و  حرفم  لد و  يوقم  زین  مقار  ار  روکذـم  رمث  دزاس و  هزم 

هدرک لامعتسا  زین  رمک  تیوقت  نآ و  ظیلغت 

یلصوم

دوب و درس  نیریش و  دنیوگ  زین  دنک  یلصوم  یناتحت و  ءای  نوکس  مال و  رسک  هلمهم و  نیس  ای  هلمهم  داص  رسک  واو و  نوکس  میم و  مضب 
دنناروخب کبـس  کمن  اب  رگا  دهد و  دوس  ار  ماکز  هلزن و  دروخب  دجنک  نغور  اب  رگا  دیازفیب  حـلاص  مغلب  دـنک و  رود  ترارح  ءارفص و 

لقاقش تسوپ  نکیل  لقاقش  هب  هباشم  وا  هایس  دیفس و  هایس و  دوب  عون  هس  دنک  عفد  ار  مکـش  درد  عاونا  دنـشونب  بآ  هب  رگا  دروآ و  اهتـشا 
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رگید مسق  دـنیوگ و  ینهکد  یلـصوم  ار  نآ  دراد و  نایبور  یهاـم  هب  تهباـشم  عون  کـی  کـیراب و  وا  دیفـس  هایـس و  وا  تسوپ  دـیفس و 
مرگ یضعب  هدمآرد و  لامعتساب  نیجاعم  فوفس و  رد  هاب  تیوقت  يارب  مسق  هس  ره  دنک  ینهکد  زا  تسا  وا  هایس  زا  کیراب  دیفس  یکدنا 

هـشیریب لیبجنز  اب  روکذم  ردق  دیامن و  عفد  ناقری  دـنروخب  هتفوک  هریز  هارمه  مادـمین  ردـقب  رگا  داب و  داسف  ریـساوب و  عفاد  دناهتـشون و 
عفاد زارد  لفلف  ای  ویمرپ و  عفاد  لفیرطا و  اب  لغب و  يوب  عفاد  دـنروخب  رگا  نزولا  يواسم  تشگنجنف  گرب  اب  هضیه و  عفان  نزولا  يواسم 

هزرل بت  عفاد  هلمآ  هارمه  هناوید و  گس  یگدنزگ 

ارگنوم

درس و نیریش و  فورعم و  تسا  یلگ  فلا  هلمهم و  ءار  یسراف و  فاک  حتف  نون و  نودب  روهـشم  نون و  ءافخ  لوهجم و  واو  میم و  مضب 
دوب و عفان  ار  اهشیر  ناهد و  هرصاب و  ياهتلع  دیامن و  عفد  ءارفص  دیازفا و  حرف  دوب  وبشوخ 

ارگنوم

تسا مسق  تفه 

ابروم

تسا يرهرم  مسا  فلا  هدحوم  ءاب  هلمهم و  ءار  واو و  نوکس  میم و  مضب 

ینکاسوم

مـسق ود  تسا  یگدیئور  مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  ددشم و  نون  رـسک  فاک و  حـتف  فلا و  هلمهم و  نیـس  حـتف  واو و  نوکـس  میم و  مضب 
مـسق شوم و  ینعی  هراف  شوگ  لثم  گرب  ود  فرط  ره  زا  نا و  زا  دایز  مک و  هرگ  ود  ردقب  ای  دشاب  هدـمآرب  نیمز  زا  لوا  مسق  دناهتـشون 

مسق نوگلین  نآ  لگ  یهد و  گرب و  لثم  دشاب  هداتفا  نیمز  رب  میود 
200 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

مغلب ءارفص و  عقاو  لوب  ردم  خلت  مرگ و  مسق  ود  ره  بئایکس  لوا 

لوم

دش روکذم  بنآ  رکذ  يانثا  رد  تسا و  بنا  لگ  مسا  روم  ینعی  هدمآ  زین  مال  ضوع  هلمهم  ءار  مال و  واو و  نوکس  میم و  حتفب 

زوهلا ءاهلا  لصف 

يدنماهم

تسا يدنم  زا  نالک  یمسق  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسک  نون و  نوکس  میم و  مض  فلا و  ءاه  میم و  حتفب 

اوهم

رایسب بروپد  رد  دور و  راکب  ترامع  رد  شبوچ  نشخ و  دراد و  نالک  گرب  اسا و  هبنا  تسا  یتخرد  فلا  واو  اه و  نوکـس  میم و  حتفب 

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 285 

http://www.ghaemiyeh.com


يوب وا  بارش  وا و  قرع  هوهم و  دنیوگ و  لهپ  سر  ار  نآ  هک  تسوزا  یمسق  دنیوگ و  ادنولک  ار  وا  هویم  دنشک و  قرع  وا  لگ  زا  تسا و 
وزا نکیل  یلوبن  هب  هباشم  دوش و  گنر  درز  یگتخپ  تمیق  رد  دیفـس و  نوکت  لوا  رد  اوهم  رایـسب و  رامخ  درآ و  رـس  شدرگ  دراد و  دـب 

دنـشورفیم هتخیمآ  هدوـمن و  جوزمم  نغور  رد  دـیآرب و  گـنر  دیفـس  دنـشک  نـغور  وا  هتـسخ  زا  دراد و  نیریـش  هزم  نـالک و  رتزارد و 
ینم و ریـش و  دـلوم  یهبم و  نارگ و  درـس و  شلگ  درآ و  لامدـناب  ار  تاحارج  دـیامن و  داب  مغلب و  عفد  هک  دناهتـشون  وا  تخرد  صاوخ 

دنیوگ ناکچ  لگ  یسراف  رد  قد و  داب و  نوخ و  ءارفص و  داسف  عفاد  ازفا و  مغلب 

یهکهم

دلوم مونم و  داب و  داسف  عفاد  نارگ و  رت و  مرگ و  نیریـش و  معطب  یناتحت  ءای  نوکـس  اه و  ءافخ  فاک و  رـسک  اه و  نوکـس  میم و  حـتفب 
دنیوگ شوماج  یبرعب  تحص  ظفاح  يوقم و  ینم و 

اکوهم

دیوگ تاقولخملا  بئاجع  بحاص  دنیوگ  هکع  قعقع و  ار  وا  هک  تسا  یغرم  فلا  فاک و  لوهجم و  واو  نوکـس  اه و  مض  میم و  حـتفب 
دشاب هدمآرد  هک  راخ  ناکیپ و  لحم  رب  رگا  شنوخ  دهد  هدیاف  درآ و  هسطع  دنمد  جلاف  هوقل و  بحاص  ینیب  رد  هتخیمآ  هیلاغ  اب  شغامد 
تسا هتشون  کشخ  مرگ و  شتشوگ  تارایتخا  رد  ددرک و  یکذ  حیصف و  دنهد  یکدوکب  رکش  اب  شیوم  رگا  دیآ و  رب  یناساب  دننک  الط 

تسا وبر  عفان  وا  نیگرس  هظفاح و  يوقم  و 

یتهرهم

ءاضعا و يوقم  هب  نارگ  دربم و  یناتحت  ءای  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  رـسک  میود  اه  نوکـس  هلمهم و  ءار  حتف  اه و  نوکـس  میم و  مضب 
دنیوگ سوسلا  لصا  یبرعب  تسا  ءارفص  داسف  نایثغ و  یگنشت و  عفاد 

201 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

بیناهم

داسف عفاد  مکش و  ضباق  کشخ و  درس و  خلت و  تخمز و  معطب  هدحوم  ءاب  نوکس  یناتحت و  ءای  نوکس  نون و  رـسک  فلا و  میم و  حتفب 
نوناق رد  خیش  تسا و  نیاکب  هب  روهشم  تسا  سیب  ماذج و  ءاود  مظعا  زا  نایثغ و  یق و  عفاد  مکش و  مرک  لتاق  نوخ و  ءارفـص و  مغلب و 

رثکا نیاکب  دسیونیم و  نینچ  مه  رگید  تسا و  نیاکب  تخرد  وزا  هک  تسا  هتشون  یلع  میکح  دراد و  تیمس  تخرد  وزا  هک  دسیونیم 
درادن تیمس  هدمآ  لامعتساب 

يدنهم

تسا انح  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسک  نون و  اه و  ءافخ  میم و  رسکب 

تنوهم

تسا مدک  زا  یمسق  یناقوف  ءات  نوکس  ددشم و  نون  حتف  لوهجم و  واو  اه و  مض  میم و  حتفب 
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يرواتساهم

رواتـش زا  یمـسق  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  واو و  حتف  یناث و  فلا  یناقوف و  ءات  هلمهم و  نیـس  حتف  فلا و  اه و  میم و  حـتفب 
تشذگ همجعم  نیش  رد  تسا و 

دیماهم

تسا دیم  صاوخ  قفاوم  نیا  صاوخ  هلمهم  لاد  نوکس  یناتحت و  ءای  یناث و  میم  رسک  فلا و  اه و  میم و  حتفب 

الباهم

تسا اتمرهک  مسا  فلا  مال و  حتف  هدحوم و  ءاب  رسک  فلا و  اه و  میم و  حتفب 

انایساهم

تسا توسن  مسا  فلا  یناتحت و  ءای  حتف  هلمهم و  نیس  رسک  فلا و  اه و  میم و  حتفب 

لجاهم

تسا يروت  مرج  مسا  مال  فلا و  میج و  حتف  فلا و  اه و  میم و  حتفب 

راهم

ار نآ  دننام  هایس و  ءاهطقن  فلک و  تهج  صوصخ  تسا  هنهکال  لثم  صاوخ  رد  هلمهم  ءار  نوکس  فلا و  اه و  میم و  حتفب 

یکتاشوکاهم

مـسا یناتحت  ءای  نوکـس  فاک و  رـسک  یناقوف و  ءات  رـسک  فلا و  همجعم و  نیـش  حـتف  واو و  نوکـس  فاـک و  فلا و  اـه و  میم و  حـتفب 
يروتایهگ رگید  تبـسن  زا  تسا  برچ  هکنآ  ۀـهجب  هدـش  هدـیمان  یکتاشوکاهم  هب  اذـهل  تسا  نـالک  مسق  نیا  نوچ  تسا و  يروتاـیهگ 

هدیمانیم

نون يدهم 

رد تسا و  لونا  یمسق  مال  نوکـس  واو و  حتف  نون و  ءافخ  هزمه و  دم  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  لاد  رـسک  اه و  نوکـس  میم و  حتفب 
دش روکذم  لونا 

یناتحتلا ءایلا  لصف 

اهدنیم

نون ءافخ  لوهجم و  یناتحت  ءای  میم و  رسکب 
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202 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
رد ارفص و  داب و  هدنیازفا  اضعا و  يوقم  رت و  نارگ و  عبطب  يو  تشوگ  دنیوگ  شیم  یـسرافب  فلا  اه و  ءافخ  يدنه و  هلمهم  لاد  حتف  و 

دننادیم هدام  زا  رتهب  ار  رن  تشوگ  دیدرگ و  عیاش  سنج  نیا  رن  رب  مسا  نیا  قالطا  فرع 

كدنیم

تسا عدفض  مسا  فاک  نوکس  يدنه و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  لوهجم و  ءای  میم و  رسکب 

لهب نیم 

خلت و هدمآ  زین  هلمهم  لاد  یناتحت  ءای  ضوع  لیپ  ندب  مال  نوکـس  اه و  ءافخ  یـسراف و  ءای  حتف  نون و  یناتحت و  ءای  نوکـس  میم و  حتفب 
لیمامد هلوگ  داب  تاهد و  تفه  یکشخ  مکش و  خفن  ءاضعا  ساما  ماذج و  مغلب و  داسف  عفاد  یقم و  کبس و  کشخ و  تخمز و  مرگ و 

روثب

یهتیم

مکش سباح  ماعط و  یهتشم  لد و  حرفم  کشخ و  مرگ و  یناتحت  ءای  نوکس  اه و  یناقوف و  ءات  رسک  لوهجم و  یناتحت  ءای  میم و  رـسکب 
تسا هبلح  مسا  مغلب  داب و  داسف  نایثغ و  هفرس و  عفاد  نآ  هناد  ینم و  للقم  مرک و  لتاق  و 

یگنیساهدنیم

نون و ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  نیس  رسک  فلا و  يدنه و  ءاه  يدنه و  هلمهم  لاد  حتف  نون و  ءافخ  لوهجم و  ءای  میم و  رسکب 
تسا یهدود  زا  یمسق  یناتحت  ءای  نوکس  یسراف و  فاک  رسک 

اهکشرویم

خاش رب  هک  تسا  یتخرد  مسا  فلا  اه و  ءافخ  فاک و  حتف  همجعم و  نیش  رسک  هلمهم و  ءار  واو و  نوکـس  یناتحت و  ءای  مض  میم و  حتفب 
تسا لاهسا  سباح  دیامن و  عفد  ترارح  مغلب و  داب و  ءارفص و  کبس و  شرت و  دوب و  نیریش  دشاب  سواط  جات  لثم  وا 

هگنخرویم

مسا تسا  اه  نوکـس  نا و  حتف  یـسراف و  فاک  دیدشت  نون و  ءافخ  میج و  حتف  هلمهم و  ءار  واو و  نوکـس  یناتحت و  ءای  مض  میم و  حتفب 
هتشگ یمسم  مسا  نیاب  اذهل  دراد و  سواط  قاسب  تهباشم  يو  قاس  نوچ  تسا و  سواط  قاس  روکذم  ظفل  ینعم  تسا و  ولرا 

دیم

ار یندـب  ياوق  هسمخ و  ساوح  دـنراد و  نیریـش  هزم  تفـس و  دربم و  اود  ود  ره  نیا  دـیمابهم  لاد و  نوکـس  یناتحت و  ءاـی  میم و  رـسکب 
دنربب ار  داب  هبلغ  هخلت و  هبلغ  زیگنارب و  فک  دننک و  هدایز  ریش  ار  نانز  دنهد و  هدیاف  ار  توهش  دنیازفیب و  ینم  دننادرگ و  راوتسا 

203 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
تسا بایمک  رایسب  نامز  نیرد  دیامن و  ررض  ار  یمغلب  دهد و  عفن  ار  يوارفص 
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تسا بایمک  رایسب  نامز  نیرد  دیامن و  ررض  ار  یمغلب  دهد و  عفن  ار  يوارفص 

انیم

الاگنب فرط  زا  هکنآ  دریگیم و  دای  ناسنا  نابز  تعرسب  گنر  هایس  فورعم  تسیریاط  فلا  نون و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  میم و  حتفب 
تسوا ماسقا  نیرتهب  زا  دیآیم 

نونلا باب 

فلالا لصف 

یلان

یناتحت و ءای  نوکس  مال و  رسک  فلا و  نون و  حتفب 

يران

ضعب رد  دراد و  یطا  گربب  تهباشم  عون  کی  نآ  گرب  دشابیم  هداتفا  نیمز  يور  رب  تسا  یگدـیئور  هدـمآ  زین  هلمهم  ءار  مال  ضوعب 
ثادحا ار  داب  تسا و  هخلت  عفاد  لهسم و  دوب و  کبـس  درـس و  حایر  للحم  دناهتـشون  مرگ  نآ  جازم  دناهتـشون و  ادج  يران  يدنه  بتک 

دشاب يو  رب  هشوخ  دوب و  كاواک  هنایم  هک  تسا  وج  مدنگ و  ياهخاش  مسا  یلان  زین  دنک و 

لیران

ینالوطب لیام  رودم  شرمث  تسا و  روجهک  رات و  تخردب  هباشم  شتخرد  مال  نوکس  یناتحت و  ءای  حتف  هلمهم و  ءار  فلا و  نون و  حتفب 
کی یقنم و  مضه و  راوشد  تسا و  درـس  نا  زا  هدایز  مک و  لطر  کـی  اـت  لـطر  مین  نزو  رد  دوب و  کـیراب  ياـهوم  وا  نوریب  تسوپ  رب 

درس و دیآیمرب  وزا  یگزاتب  هک  یبآ  ءاضعا و  شزوس  نوخ و  ءارفص و  داب و  داسف  عفاد  ءاضعا و  يوقم  یهبم و  مکـش و  سباح  هناثم و 
شزغم دوش و  رمخ  زا  هدایز  تیوقت  حیرفت و  راکـسا و  رد  دنراذگ  زور  ود  کی  نوچ  ینم و  دلوم  ماعط و  یهتـشم  لد و  يوقم  کبس و 
سانیلب ءارفص  داسف  عفاد  دزیگنا و  داب  دیازفا و  ینم  دوش و  بلص  تخس و  نا  زا  دعب  ذیذل و  رایسب  دنیوگ  دوب  ریـش  لثم  نوکت  يادتبا  رد 

دنک هبلغ  اهنآ  رب  باوخ  دنزورفارب  غارچ  نوچ  یموق  نایم  رد  هتخاس  هلیتف  يدنه  زوج  نوریب  تسوپ  وشح  رگا  دیوگ 

یگنران

یناتحت و ءای  نوکس  یسراف و  فاک  رسک  نون و  ءافخ  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  نون و  حتفب 

گگنران

دنه صوصخم  نیا  تسا و  رگید  يزیچ  جنران  نکیل  تسا  جـنران  هک  دناهتـشون  یـضعب  یـسراف  فاک  یناتحت  ءای  ضوع  تسا  هدـمآ  زین 
دراد هدایز  یشرت  تسا و  هرتگنس  الوک و  زا  رتمک  صاوخ  رد  تسا 

رسیک گان 
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فاک فلا و  نون و  حتفب 
204 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

کیراب و هدیاز  ینیچ و  بابک  زا  کچوک  تسیا  هناد  هلمهم  ءار  نوکـس  هلمهم و  نیـس  حـتف  یناتحت و  ءای  یناث و  فاک  رـسک  یـسراف و 
ماذـج و قرع و  يوب  عـفاد  ماـخ و  هداـم  هدـنراوگ  کبـس و  تسا و  کـشخ  مرگ و  دوـب  گـنر  خرـس  وا  تسوا و  عـمق  هک  دراد  لـیوط 

تسا کشمران  مسا  رهز  ءارفص و  مغلب و  داسف  یگدیشوج و 

نودگان

یبرعب تسا  رام  توبکنع و  رهز  داـسف  روثب و  لـیمامد و  عفد  یناـث  نون  واو و  نوکـس  هلمهم و  لاد  یـسراف و  فاـک  حـتف  فلا و  نونب و 
دنیوگ هبوچرام  یسرافب  دناهتشون و  نویله 

ینمدگان

اذهل رامب  هباشم  تسا  یبوچ  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  میم و  نوکـس  هلمهم و  لاد  حتف  یـسراف و  فاک  نوکـس  فلا و  نون و  حتفب 
ءارفص و عفاد  کبس و  نآ و  يوقم  ندب و  نمسم  خلت  رام  هرهچ  لثم  هنیعب  هرهچ  دراد و  رام  لثم  اهقلح  اهخیب و  هتـشگ  یمـسم  مسا  نیاب 

زین تسا و  نودـگان  مسا  ترکـسنس  نابزب  ینمدـگان  هک  هتـشون  دوبن  نودـم  بحاص  ضباق و  رهز و  کشتآ و  روثب و  كازوس و  مغلب و 
هک هتشون 

اهدنگ گان 

دراد رام  يوب  ینعی  فلا  اه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  ءافخ  یناث و  یـسراف  فاک  حتف  یـسراف و  فاک  فلا و  نوکـس  نون و  حتفب 
ملعا هللا  دنیوگ و  زین  ینرپ  کنجهب  رامب  يو  ياهگرب  هیبشت  رب  انب  تسا و  يو  مسا 

یئدان

دش روکذم  نماج  رد  تسا و  يایرد  نماج  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هزمه و  رسک  هلمهم و  لاد  حتف  فلا و  نون و  حتفب 

ههتومرگان

تسا هتوم  مسا  هلمهم  ءار  نوکس  یسراف و  فاک  حتف  فلا و  نون و  حتفب 

الب گان 

دشاب مضه  رید  مرگ و  دوب  تخمز  شرت و  نیریش و  فلا  نوکس  مال و  حتف  هدحوم و  ءاب  حتف  یسراف و  فاک  نوکس  فلا و  نون و  حتفب 
دنامن عفد  يوارفص  ياهتمالع  اهشیر و  یسبی و  شراخ و 

گان

هرقن رد  نوچ  دیامن  عفد  ار  ریساوب  مغلب و  داب و  یعلقب  دوب  قفاوم  صاوخ  رد  تسا و  برسا  مسا  یسراف  فاک  نوکس  فلا و  نون و  حتفب 
یـضعب هزمه و  فلا و  نون و  حتفب  ءات  دروآ  دیدپ  للع  هن  رگا  دـنروخب و  هتـشگ  هدرک  كاپ  بوخ  هک  دـیاب  دزاس  كاپ  ار  هرقن  دـنزادنا 
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یـضعب هزمه و  فلا و  نون و  حتفب  ءات  دروآ  دیدپ  للع  هن  رگا  دـنروخب و  هتـشگ  هدرک  كاپ  بوخ  هک  دـیاب  دزاس  كاپ  ار  هرقن  دـنزادنا 
هفاضا زین  یناتحت  ءای  رخآ 

205 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
فوفس دنروخیم و  هتخپ  ار  نآ  یخرب  دیامن و  ماعط  مضه  دروآ و  اهتشا  دیامن و  عفد  مغلب  داب و  دوب  رایسب  فورعم  تسا  یهایگ  دنیامن 

تسا لمعتسم  زین  نآ 

یلکان

ترکـسنس نابزب  ار  ءان  هک  هتـشون  دوبن  ندـم  بحاص  تسا  ینوت  مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  مـال و  رـسک  فاـک و  مض  فلا و  نون و  حـتفب 
ملعا هللا  دنیوگ و  یلکان 

ریگلان

تسا لیجران  مسا  هلمهم  ءار  لوهجم و  یناتحت  ءای  یسراف و  فاک  رسک  مال و  نوکس  فلا و  نون و  حتفب 

لان

تشذگ فاک  ثحب  رد  ياهلگ  رد  تسا و  لوک  لگ  قاس  مال  نوکس  فلا و  نون و  حتفب 

یسرافلا میجلا  لصف 

لجن

تسا چکل  مسا  مال  نوکس  یسراف و  میج  مض  نون و  رسکب 

هلمهملا ءارلا  لصف 

یسبرن

مغلب داب و  دوب و  درس  رت و  تسا  راودج  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  نیس  رسک  هدحوم و  ءاب  رسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  نون و  رـسکب 
دیاب ورب  مخز  دیامن و  عفد  ار  رهز  عاونا  یندوخ  ياهتلع  و 

روچکرن

دش روکذم  روچک  رد  هلمهم  ءار  واو و  نوکس  یسراف و  میج  مض  فاک و  حتف  هلمهم  ءار  نوکس  نون و  حتفب 

يدنگرن

هایس و اما  یهگنگ  دننام  یناتحت  ءای  نوکس  يدنه و  هلمهم  لاد  رسک  نون و  ءافخ  یسراف و  فاک  مض  هلمهم و  ءار  نوکس  نون و  رـسکب 
دوب مغلب  عفاد  کشخ و  مرگ و  تسوا  ياوس  هکنآلاح  هتشون  وناهنیس  قیقحت  مدع  رب  انب  هیودالا  ظافلا  بحاص  وزا  رت  دروخ 

یلمرن
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ار وا  رگا  تسا و  لدتعم  دـنیوگ  یـضعب  کشخ و  درـس و  یناتحت  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  میم و  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  نون و  رـسکب 
مـشچ رد  هدـیئاس  رگا  دـیامن و  عفد  لد  درد  فان  درگ  بآ  هب  وا  ندرک  الط  ددرگ و  فاـص  یتعاـس  زا  دـعب  هزادـنا  هرت  بآ  رد  هدـیئاس 
دنهد تابن  يردق  اب  هدومن  فاص  هدرک  رت  بآ  رد  ددع  تشه  رگا  دهد و  هدیاف  دنهد  رام  هدیزگب  هدـیئاس  رگا  دـیازفا و  تراصب  دنـشک 

رد هدیئاس  بآ  رد  اریو  هناد  راهچ  رگا  دوبن و  ددع  تشه  دـیق  نکیل  هدـید  ار  نیا  موحرم  مع  تابرجم  رد  مقار  دـنک  عفد  كازوس  هحرق 
كازوس لوب و  یگتسب  دنناروخب  هتشاذگ  بش  رد  هتسب  هچراپ  ینیچ  هلایپ  رد  هتخیمآ  تارغج 

206 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
دروخب هتفه  کی  ات  دنک  عفد  لوب  زا  ندمآ  نوخ  شزوس و  و 

هلمهملا نیسلا  لصف 

توسن

زیگناداب و لهسم و  کشخ و  مرگ و و  خلت و  مضه  ماگنه  نیریش  خلت و  كدنا  یناقوف  ءات  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مض  نون و  رسکب 
یشوهیب و ثدحم  رت و  يوق  لاهسا  رد  يدرد و  تسا  میس  لخاد  هایس  توسن  ءاقستسا  ءاضعا و  سامآ  مغلب و  ءارفص و  داسف  پت و  عفاد 

ولگ زاوآ  هدننک  دب  رس و  شدرگ  شزوس و 

فاکلا لصف 

هکن

نوخ و داب و  مغلب و  داسف و  عفان  يرپ و  نج و  بیسآ  عفاد  کبس و  مرگ و  نیریش و  معطب  ود  ره  يدنه  ءاه  فاک و  نوکـس  نون و  حتفب 
تسا بیطلا  رافظا  مسا  ور  گنر  هدنزرفا  لد و  يوقم  رهز و 

ینکیهچکن

یناث یناتحت  ءای  نوکس  نون و  رسک  یناث و  فاک  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  اه و  ءافخ  یـسراف و  میج  رـسک  فاک و  نوکـس  نون و  حتفب 
هبلغ فک و  هبلغ  دزیگنا و  رب  هخلت  بین  لگ  لثم  شلگ  كزیت  هرت  گرب  لثم  شگرب  دشابیم  هداتفا  نیمز  يور  رب  دناهتشون  نیدنک  مسا 

دیامن عفد  مرک  داب و 

کچوکن

تسا هزوغلچ  مسا  فاک  نوکس  میج و  حتف  واو  نوکس  فاک و  مض  نون و  حتفب 

یسرافلا فاکلا  لصف 

دنگن

درس هنیدوب  گرب  ردقب  دروخ و  شگرب  دوب و  بجو  کی  ردقب  وا  لاهن  هلمهم  لاد  نوکس  نون و  ءافخ  یسراف و  فاک  حتف  نون و  رسکب 
ود دنناروخب و  هدیئاس  باب  ار  وا  نوچ  دوب  عفان  یتابن  یناویح و  مس  ررض  دیامن و  عفد  ار  داب  هخلت و  دنادرگ و  لیاز  یگنشت  دوب و  خلت  و 
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یسبت لگ  لثم  دوب  لگ  ار  میود  مسق  دوب و  زارد  یکدنا  یناث  هب  تبسن  لوا  گرب  يرباب  دنگن  ار  مود  دنیوگ و  دنگن  ار  یکی  دوب  مسق 

ماللا لصف 

اولن

ءاضعا شزوس  لوب و  يراوشد  ماذج و  نوخ و  ارفـص و  داسف  عفاد  هرـصاب  يوقم  تسا و  درـس  فلا  واو و  حتف  مال و  نوکـس  نون و  حتفب 
یگدیشوج ءارفص  مغلب و  داسف 

لن

مال و نوکس  نون و  حتفب 

یلن

دیامن فاص  نوخ  دنک و  عفد  هخلت  هبلغ  دهد و  هدیاف  ار  مشچ  تسا و  درس  دیوریم  كانمن  ياج  بآ و  رد  هدمآ  زین  یناتحت  ءای  هفاضاب 
دیامن راردا  دنادرگ و  كاپ  تابوطر  زا  ار  جرف  و 

207 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
دناهتشون مرگ  یضعب  و 

میملا لصف 

کبمن

تسا ومیل  مسا  فاک  هدحوم و  ءاب  حتف  میم و  نوکس  نون و  حتفب 

نونلا لصف 

نهجرب يدنن 

اه و ءافخ  یسراف و  میج  حتف  هلمهم و  ءار  هدحوم و  ءاب  رسک  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  لاد  رـسک  یناث و  نون  ءافخ  لوا و  نون  حتفب 
تخردـب قفاوم  لاعفا  رد  نوکـس  مرگ و  اه  فاک و  نون  اه و  یـسراف و  میج  ضوعب  ضوعب  دـنیوگ  زین  هکرب  يدـنن  ثلاث و  نون  نوکس 

روثب لیمامد و  رهز و  نوخ و  مغلب و  داسف  عفاد  دناهدرک  رامش  وا  یمسق  زا  دناهتشون و  لپیپ 

دلهانن

تسا ناریمام  مسا  کچوک  هبوچدرز  ینعمب  هلمهم  لاد  مال و  نوکس  اه و  حتف  فلا و  یناث و  نون  دیدشت  لوا و  نون  حتفب 

واولا لصف 

يراون
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یکی دوب  مسق  ود  درادن  يوب  نکیل  یلبنچ  دننام  تسا  يدنه  لگ  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  واو و  حـتف  نون و  رـسکب 
ءای نون  زا  دـعب  تسا و  هدـمآ  مه  مال  هلمهم  ءار  ضوعب  دـنک و  لـگ  لاگـشرب  لـصف  رد  هکنآ  میود  درآ  هفوگـش  اـمرگ  مسوم  رد  هکنآ 

نوخ هثالث و  طالخا  عفاد  کبس و  درس و  تسا و  رت  ود  ره  یلاونی و  ینعی  یناتحت 

رگاسون

روهـشم هلمهم  لاد  فاک  ضوعب  تسا  رداسون  مسا  هلمهم  ءار  نوکـس  فاک و  حتف  فلا و  هلمهم و  نیـس  حتف  واو و  نوکـس  نون و  حتفب 
تسا عفان  ار  مکش  درد  ضبق و  ءاقستسا و  جنلوق و  دوب  نیلم  ریثاتلا و  عیرس  هزم و  روش  رت و  رایسب 

یئالون

وبشوخ لـخاد  دـنیوگ و  دـشاب  هزاـت  زونه  هک  ار  ومیل  گرب  یناـتحت  ءاـی  نوکـس  هزمه و  رـسک  فلا و  مـال  واو و  نوکـس  نوـن و  حـتفب 
دنیامنیم

یلون

تسا ینرپ  لاس  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  واو و  نوکس  نون و  حتفب 

نترون

تسا هروهبن  هفالخلا  راد  نابزب  نون  نوکس  یناقوف و  ءات  هلمهم و  ءار  حتف  واو و  نوکس  نون و  حتفب 

یناتحتلا ءایلا  لصف 

یلاوین

تسا يراون  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  فلا و  واو و  حتف  یناتحت و  ءای  نون و  رسکب 

الابرتین

یهتشم تسا و  کبس  کشخ و  درس و  فلا  مال  فلا و  هدحوم و  ءاب  هلمهم و  ءار  نوکس  یناقوف و  ءات  حتف  لوهجم و  ءای  نون و  رسکب 
208 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

هچنآ نکیل  تسا  نیمه  مه  یلان  دنیوگ  یضعب  روثب و  لیمامد و  ءاضعا  شزوس  مغلب و  ءارفص و  داسف  تپ و  تکر  عفاد  ماعط و  مضاه  و 
الابرتین دـننکیم و  قـالطا  مه  ار  دـیآیم  نیزا  دـعب  هک  رگید  ـالاپرتین و  ینعی  مه  نیرب  هک  تسا  هکرتشم  ءامـسا  زا  یلاـن  هک  دـش  مولعم 

دنهدیم هدرک  کشخ  ار  رفولین  ياهخاش  وا  ضوع  تسا  بایمک 

ههتوهت الین 

یـسرافب فلا  اه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  حـتف  واو و  نوکـس  اه و  ءافخ  یناقوف و  ءاـت  مض  فلا و  مـال  یناـتحت و  ءاـی  نوکـس  نون و  رـسکب 
عفان طرفم و  یهبرف  حلـصم  مکـش و  مرک  عطاق  مغلب و  رهز و  داسف  ماذـج و  برج و  عفاد  نیلم و  ود  ره  دوب  مسق  ود  دـنیوگ  زبس  يایتوت 

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 294 

http://www.ghaemiyeh.com


مشچ ضارما  یضعب 

کنین

طالخا داسف  عفاد  یهبم و  ءاضعا و  يوقم  کبس و  نیریش و  معطب  نآ  تشوگ  فاک  یناث و  نون  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  نون و  رـسکب 
تسا اهگنسهراب  زا  یمسق  هثالث 

لوین

تسا سرع  نبا  یبرعب  تیصاخ و  رد  یلی  هب  قباطم  مال  نوکس  واو و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  نون و  رسکب 

ههنک لین 

مغلب و داب و  داسف  عفاد  شتـشوگ  يدنه  ءاه  يدنه و  یناقوف  ءات  حتف  نون و  ءافخ  فاک و  حـتف  مال و  یناتحت و  ءای  نوکـس  نون و  رـسکب 
دنیوگ كزبس  یسرافب  تسا  نوخ 

يدنین

تسا تشگنجنب  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسک  یناث و  نون  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  نون و  رسکب 

کهلدنسالین

زا یمسق  فاک  نوکس  اه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  مض  یناث و  نون  ءافخ  هلمهم و  نیس  رـسک  فلا و  مال  یناتحت و  ءای  نوکـس  نون و  رـسکب 
مرک اضعا و  سامآ  مکش و  هلخ  عفاد  مشچ و  رـس و  يوم  يوقم  ازفا و  درخ  کبـس و  رت و  تخمز و  خلت و  معطب  ود  ره  تسا  تشگنجنب 

روااهتشا مغلب و  داسف  روثب و  اهلبنود و  ماذج  مکش و  و 

لاپین

؟؟؟ تسا ایتارچ  زا  یمسق  مال  فلا و  یسراف و  ءاب  یناتحت و  ءای  نوکس  نون و  حتفب 
دنناوخ بین  لاپین  هدحوم و  ءاب  یناتحت و  ءای  نوکس  نون و  رسکب  دنیامنیم  هفاضا  بین  ظفل  لاپین  رخآ 

وینین

غرم مخت  تسه  یناتسبات  یمسق  دنیوگ  ومیل  یسرافب  واو  نوکس  هدحوم و  ءای  مض  یناث و  نون  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکـس  نون و  رـسکب 
لاس همه  یمسق  دنیوگ  يذغاک  ار  گنت  تسوپ  دشاب و  ینارفعز  گنر  زبس  دوب و  هباشم 

209 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
تسا موقرم  لصفم  ینانوی  بتک  رد  ومیل  صاوخ  دنیوگ و  لهپ  ویبن  جار  ار  نیریش  مسق  دهد و  راب 

لین
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داب خرس  زرپس و  درد  عفاد  نیلم و  مرگ و  خلت و  كدنا  تسا  روهشم  تسا و  دوجولا  ریثک  دنه  رد  مال  یناتحت و  ءای  نوکس  نون و  رـسکب 
وا لامعتسا  نوچ  ررض و  ار  یضعب  دنکیم و  باضخ  وا  قرو  زا  درآ و  یگتـشگرس  ناسب و  نکیل  يوقم و  ءاقـستسا  داب و  مغلب و  داسف  و 

دراب رهش  لصف و  رد  اصوصخ  دوزفا و  دیاب  لقنرق  دوش  تدورب  ببس 

ملین

ترکسنس نابزب  میم و  نوکس  مال و  یناتحت و  ءای  نوکس  نون و  رسکب 

نم لین 

قباطم تسا و  تخمز  نیریـش و  تسا  دوبک  توقای  مسا  ود  ره  نون  نوکـس  میم و  حتف  مال و  یناتحت و  ءای  نوکـس  نون و  رـسکب  دـنیوگ 
خرس توقای 

دنپسا لین 

اتجارپا رد  صاوخ  هلمهم  لاد  نون و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  هزمه و  رسک  مال و  یناتحت و  ءای  نوکـس  نون و  رـسکب 
دش روکذم 

بین

مسق راهچ  دنراد و  ودب  رفاو  داقتعا  دنه  لها  دنه و  دالب  رد  فورعم  تسا و  میظع  تخرد  هدحوم  ءاب  یناتحت و  ءای  نوکس  نون و  رـسکب 
عفاد مضهلا  عیرس  دناهتشون  لدتعم  یضعب  کشخ و  مرگ و  یضعب  دوب و  درـس  زیت و  خلت و  تخمز و  دنامه  هیبش  صاوخ  رد  دناهتـشون و 
برج روثب و  رد  مه  مقار  ار  صرب  ماذـج و  یتـح  دـشخب  عفن  ار  يوارفـص  ینوخ و  یمغلب و  يداـب و  ضارما  عیمج  دوب و  مغلب  ءارفص و 
هیدر ریصاون  لامدنالا و  رـسع  حورق  جالع  دنه  لها  هتـشون  نوناق  حرـش  رد  یلع  میکح  تسا  میم  هدحوم  ءاب  ياجب  فراعتم  هتفای و  عفان 

دنیامنیم لامعتسا  هدیئاس  نآ  کشخ  گرب  یهاگ  دننکیم و  وا  هزات  اهگرب  لامعتسا  یهاگ  تسا  ددعتم  لامعتسا  قیرط  دنکیم و  نیزا 
روکذم میکح  نآ و  رـشق  زا  یهاگ  نآ و  ءاحل  زا  یهاگ  مرن و  هزات و  خاش  گرب و  هراصع  یهاگ  دـننکیم  وا  هراصع  لامعتـسا  یهاگ  و 

دوش هتخیب  نآ  کشخ  گرب  دیآیم  هدرک  قحس  یهاگ  هک  تسا  هتشون 
210 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

هثیبخ حورق  روصان و  نایم  رد  هتخیمآ  بآ  نایم  رد  الا  دوش و  هتفای  رگا  نآ  زیم  گرب  راصع و  رد  دوشیم  هدرک  تلد  ةافطم  ریغ  هرون  اـب 
سپ هرون  رادقم  اما  هللا  نذاب  دیآیم  لصاح  افش  نامز  كدنا  رد  ار و  حلاص  تشوگ  دنایوریم  دساف و  محل  تنوفع و  دربب  سپ  دننک  رپ 
مقار زین  راـبک و  مهارم  دـیاوف  رب  تسا  قوف  هک  نیا  رثا  زا  نم  ماهدـید  هک  هتفگ  یلع  میکح  ریند  یعاـض  سدـح  رب  اـنب  نا  فـصن  عـبر و 

ار گرب  یهاگ  دهدیم و  لیلحت  ار  یـضعب  دزاسیم و  رجفنم  هداد  جضن  ار  یـضعب  ددـنبیم  ماروا  روثب و  رب  هتخاس  مرگ  ار  وا  زبس  گرب 
نآ راخب  هدـیناشوج  بآ  رد  ار  مین  گرب  زین  ددرگیم  يوق  راجفنا  رد  دـیآیم  هدرک  لامعتـسا  روکذـم  دـیاوف  يارب  هتخاس  مرگ  هدـیئاس 

نوچ ددرگیم و  يوق  لیلحت  رد  دنیامنیم  لامعتسا  هدیناشوج  ار  ولاهبنس  گرب  وا  هارمه  یهاگ  دیامنیم و  ماروا  لیلحت  دنهدیم  مارواب 
عفد نآ و  لـیلحت  ببـس  نتـسش  ار  روثب  مین  گرب  هدـیناشوج  بآ  زا  دـنیامن و  بلعثلا  بنع  گرب  ولاهبنـس  ضوع  دوـب  مرگ  رایـسب  هداـم 

تیاغ رد  روثب  هکنآ  رگم  درـس  زا  صوصخ  دـنیوشب  فرـص  بآ  زا  رگا  هکنآ  فالخب  تسا  ترـضم  مدـع  ثعاـب  تسنآ و  داوم  تیمس 
دشاب یمرگ  ةدح و 
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بولین

تسا سراس  مسا  یسراف  فاک  حتف  مال و  مض  یناتحت و  ءای  نوکس  نون و  رسکب 

واگ لین 

يو تشوگ  پسا  رتسا و  نایم  رد  شلکـش  تسیئارحـص  واگ  واو  فلا و  یـسراف و  فاک  حـتف  مال و  یناتحت و  ءای  نوکـس  نون و  رـسکب 
درآ ادیپ  هخلت  فک و  دیازفیب و  ینم  دوب و  نیریش  مرگ و  برچ و 

توج نین 

تسا ناریمام  یسراف  مسا  یناقوف  ءات  واو و  نوکس  میج و  مض  نون و  یناتحت  ءای  نوکس  نون و  حتفب 

یهتنک لین 

دروخ لاهن  مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  اه و  ءافخ  يدنه و  یناقوف  ءات  نون و  نوکـس  فاک و  حتف  مال و  یناتحت و  ءای  نوکـس  نون و  رـسکب 
هدوب اهغاب  رد  هک  تسا  رگید  لاهن  دراد و  زین  نوگلین  لگ  گنر و  یلین  خـیب  یگرزب و  يدروخ  رد  طسوتم  دراد  نشخ  گرب  تسیدـنه 

یتنک لین  لگ  ار  وا  لگ 
211 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دننیچیم لیجران  هچراپ  زا  ار  نیتسآ  ناتسودنه  رد  هکنآ  لثم  دوب  اهلمخ  ورب  دراد و  نالک  گرب  دنیوگ 

واولا باب 

فلالا لصف 

نساو

تشذگ اب  رد  دنیوگ و  زین  دیرفیتوب  ار  نآ  راهب و  مسا  نون  نوکس  هلمهم و  نیس  حتف  فلا و  واو و  حتفب 

ولاو

دشخب عفن  دندنب  هتخاس  مرگ  هتفرگ  داب  هدش و  درس  ءاضعا  رب  هاگره  تسا  گیر  مسا  یناث  واو  نوکس  مال و  مض  فلا و  واو و  حتفب 

دروخ نالاو 

وا يوب  دنک و  مرن  ار  عبط  تسا  کشخ  مرگ و  هلمهم  لاد  نوکـس  هلمهم و  ءار  واو و  ءافخ  همجعم و  ءاخ  مض  ءافخ و  فلا و  واو و  حتفب 
مسا گرزب  نالاو  دناهتشون و  تبـش  مسا  دراد  نایز  ار  هدعم  وا  گرب  دهد و  دوس  دننک  الط  یگدنام  رب  نوچ  يو  نغور  دروآ و  باوخ 

تسا نایداب 

میجلا لصف 

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


راهکرهجو

رگاسون مسا  یـضعب  هلمهم  ءار  نوکـس  فلا و  اـه و  ءاـفخ  فاـک و  حـتف  هلمهملا و  ءار  نوکـس  اـه و  ءاـفخ  میج و  دـیدشت  واو و  حـتفب 
تـسرد هتخوس  هدومن  هزیرهزیر  هدرک  کشخ  ار  نآ  ءاهخاش  تسا  موقز  کـمن  هک  دوشیم  مولعم  تاـبکرم  خـسن  یـضعب  رد  دناهتـشون 

دیامنیم

نونلا لصف 

گنو

تسا یعلقب  روهشم  هک  تسا  گنب  مسا  یسراف  فاک  نوکس  نون و  ءافخ  واو و  حتفب 

یناتحتلا ءایلا  لصف 

يرودیو

ءاب لوا  واو  ضوع  یناـتحت و  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  واو و  نوکـس  يدـنه و  هلمهم  لاد  مض  یناـتحت و  ءاـی  نوکـس  واو و  حـتفب 
رهلا نیع  دـنیوگ  دـیامن و  عفد  جـنلوق  دوب  شرت  مرگ و  تسا  هینـسهل  هب  روهـشم  تسا و  رهلا  نیع  مسا  يرودـیب  ینعی  هدـمآ  زین  هدـحوم 

دیراورم خیرمب و  ناجرم  دراطعب و  دجربز  يرتشمب و  كارهکپ  هرهزب و  ساملا  لحزب و  ملین  سأرب و  كدـیموگ  دراد و  َبنَذ  هب  تبـسن 
باتفا هب  توقای  هامب و 

نچوریو

تسا هدمآ  زین  هدحوم  ءاب  واو  ضوعب  نون و  نوکس  یسراف و  میج  حتف  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  یناتحت و  ءای  نوکس  واو و  رـسکب 
تسا رهاوج  ماسقا  یضعب  مسا  دنیوگ  یضعب  تسا و  هزیرگنس  مسا  هک  هتشون  یمساق  بحاص  نچورپس  ینعی 

زوهلا ءاهلا  باب 

فلالا لصف 

راگنسراه

هلمهم نیس  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  فلا و  اه و  حتفب 
212 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

دـناهدید و نا  زا  هدایز  ناسنا و  تماق  ود  ات  دوب  ناسنا  تماق  ردـقب  رثکا  شتخرد  هلمهم  ءار  نوکـس  فلا و  فاـک و  حـتف  نون و  ءاـفخ  و 
رب وا  گرب  ندیلام  گنر و  خرس  وا  عمق  گنر و  دیفس  کچوک  شلگ  دراد و  رایسب  ءاهگر  هدنکش و  ربطس و  نشخ و  رادکون و  شگرب 

یهبم دنک و  هتسکش  ناوختسا  دنویپ  ارفص و  مغلب و  داب و  عفاد  کبس و  درـس و  درآ  ادیپ  شزوس  دراد و  تدح  نکیل  ءافـش و  ثعاب  ابوق 
دنیوگ زین  اروجدم  تسا و  رایسب 

یهتاه
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مضه ماگنه  نیریش  شتشوگ  یناتحت  ءای  نوکس  اه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  رسک  فلا و  اه و  حتفب 

نولاه

خرـس هدـنگ و  وزا  نکیل  دروخ  وگنلاب  مخت  زا  کچوک  رایـسب  تسیا  هناد  تسا  داشرلا  بح  نون  واو و  نوکـس  مال و  مض  فلا و  ءاهب و 
تسا نوخ  داسف  راشتنا و  مغلب و  داب و  قاوف و  عفاد  ندب و  يوقم  یهبم و  هدولآ  رابغ  اب  ایوگ  گنر 

هدحوملا ءابلا  لصف 

لیب

تسا لهبا  مسا  مال  نوکس  هدحوم و  ءاب  اه و  حتفب 

یسرافلا ءابلا  لصف 

اهکوپه

تسا ریس  هویم  مسا  فلا  اه و  ءافخ  فاک و  یفخ و  واو  یسراف و  ءاب  مض  اه و  حتفب 

میجلا لصف 

لجه

ملعا هّللا  هتشون و  بین  زا  یمسق  دوبن  نودب  بحاص  تسا و  جکل  مسا  مال  نوکس  میج و  دیدشت  اه و  رسکب 

يدنه لادلا  لصف 

اراوجده

تسا راهگنسراه  مسا  فلا  هلمهم و  ءار  واو و  نوکس  میج و  مض  يدنه و  لاد  نوکس  اه و  حتفب 

هلمهملا ءارلا  لصف 

راهگنسره

تسا راهگنسراه  مسا  هلمهم  ءار  فلا و  اه و  ءافخ  یسراف و  فاک  حتف  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیس  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  اه و  حتفب 

ارهره

یمـسق دراد و  کچوک  رایـسب  دیفـس  لگ  تسا  دروخ  لاهن  مسا  فلا  میود و  هلمهم  ءار  یناث و  اه  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  ءاه و  مضب 
ویمرپ عفاد  کبس و  تسا و  مرگ  میود  مسق  داب و  مغلب و  داسف  عفاد  لوب و  ردم  نارگ و  تسا و  درـس  لوا  مسق  الج  ریـس  هینرب  نیزا  تسا 

پت لوب و  يراوشد  عفاد  هناثم و  گنس  هدننکش  و 
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لهپ سره 

حتف ددشم و  هلمهم  نیس  مض  هلمهم و  ءار  حتف  اه و  رسکب 
213 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا وهم  زا  کچوک  یمسق  مال  نوکس  اه و  ءافخ  یسراف و  ءاب 

لاتره

رد ماذـج  برچ و  رهز و  داسف  عفاد  رت و  مرگ و  تخمز و  زیت و  مـال  نوکـس  فلا و  یناـقوف و  ءاـت  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  اـه و  حـتفب 
خینرز مسا  نا  هدش و  لامعتـسا  رثکا  الط  برج  هخـسن  رد  نج و  وید و  بیـسآ  عفاد  پت و  ءارفـص و  مغلب و  نوخ و  داسف  نهد و  ضارما 

تسا درز 

ینره

ءارفص و هرم  لهسم  تسا  کشخ  مرگ و  گنر  درز  تسا  یخیب  یناتحت  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  رـسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  اه و  رـسکب 
مرد مین  ای  یگناد  يور  زا  ینیریش  هدساف  داوم  تسا و  ظیلغ  اهطلخ و  مغلب 

یکتیره

اه و حـتفب  ره  تسا و  هلیله  مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  فاک و  رـسک  یناقوف و  ءات  حـتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  ءاـب  حـتفب 
دنیوگ زین  هلمهم  ءار  نوکس 

يویراپره

ءای نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  واو و  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  یـسراف و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  اه و  حتفب 
تسا روهشم  ءاف  یسراف  ءاب  ياجب  یناتحت و 

نره يرویرافره 

تشذگ گرم  مساب  میم و  فرح  رد  نون  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  اه و  رسکب 

يروهک نره 

يارب دشونب  هدومن  فاص  هدیئاس  هایـس  لفلف  هناد  هد  اب  هتفرگ  نآ  زا  مادگی  دـیوریم  مه  رگید  ياهاج  رد  دـشابیم و  مدـنگ  تعارز  رد 
ناخزیم دمحم  برجم  تسعفان  رایسب  دنیوگ  يرهب  نس  يدنهب  هک  ردخ  نابرض و  عفد 

هلمهملا نیسلا  لصف 

لوکتسه
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يدروخ ینالک و  رد  دشاب  هنایم  هک  يرانک  ینعی  مال  لوهجم و  واو  فاک و  مض  یناقوف و  ءات  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  اه و  حتفب 

ولاتسه

تسا ولادین  زا  یمسق  واو  نوکس  مال و  مض  فلا و  یناقوف و  ءات  هلمهم و  نیس  اه و  حتفب 

راهگنچ تسه 

مسا هلمهم  ار  نوکس  اه و  ءافخ  یسراف و  فاک  نوکس  نون و  ءافخ  یـسراف و  میج  رـسک  یناقوف و  ءات  هلمهم و  نیـس  نوکـس  اه و  حتفب 
تسا کسخراخ 

کتسه

مسا نیدب  اذهل  دشاب  تسد  هجنپ  هباشم  شگرب  هک  نآ  زا  تسا  دنرا  مسا  فاک  نوکس  یناقوف و  ءات  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  اه و  حتفب 
دنیوگ ار  تسد  هجنپ  ترکسنس  نابزب  تسه  هچ  هدش  موسوم 

ماللا لصف 

ایدله

خلت زیت و  هلمهم  لاد  مال و  نوکس  اه و  حتفب  دله  تسا  درز  رهر  مسا  فلا  یناتحت و  ءای  حتف  هلمهم و  لاد  رسک  مال و  نوکـس  اه و  حتفب 
يدرز ءاضعا و  ساما  ویمرپ و  یگدیشوج و  نوخ و  ءارفص و  مغلب و  عفاد  کشخ و  مرگ و  و 

214 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
روهشم رود  تشذگ  فلا  رد  دنیوگ و  دله  یتبآ  ار  نآ  هک  تسوزا  یمسق  دنیوگ و  بوچ  درز  یـسرافب  طقـس  هبرـض و  درد  عفد  ثعاب 

دنیوگ يدله  ینعی  دنیامنیم  هفاضا  دله  ظفل  رب  یناتحت  ءای 

لهله

اهیلهپ دراد و  یکاوک  یکدنا  طسو  رد  رودـم و  کچوک و  رایـسب  هایـس و  نآ  مخت  یناث  مال  نوکـس  اه و  مض  مال و  نوکـس  اه و  مضب 
رد هدـنگ و  میود  فرط  کیراب  خاش  فرط  زا  دروخ  شگرب  نآ و  زا  دایز و  مک و  زگ و  کی  ردـقب  شلاهن  دراد و  کچوک  کـیراب و 

عفان دـنک  رود  شوگ  درد  میود و  شیر  ءاقـستسا و  جـنلوق و  دوب و  زین  راح و  دـنروخب  دزاس و  گاس  نا  زا  دوش و  ددـع  جـنپ  خاش  رثکا 
تسا هدیسر  هبرجتب  عفان و  نآ  ورد  يارب  ندیناکچ  شوگ  رد  وا  گرب  بآ  ماذج و  صرب و  مرو و 

ودله

دلهراد ورد  صاوخ  دـنرب و  راکب  ترامع  رد  يو  بوچ  هک  تسا  تخرد  مسا  واو  نوکـس  هلمهم و  لاد  مض  مال و  نوکـس  ءاـت و  حـتفب 
تشذگ

نونلا لصف 

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 301 

http://www.ghaemiyeh.com


توگنه

روثب و لیمامد و  ماذـج و  عفاد  مرگ و  يرب  تسا  یتخرد  يدـنه  یناقوف  ءات  لوهجم و  واو  یـسراف و  فاک  مض  نون و  ءافخ  اـه و  رـسکب 
دوب و هلیله  زا  نالک  یـضعب  دشاب و  کیراب  دروخ و  هک  یلباک  هلیله  ردقب  یـضعب  وا  رمث  هدـعم و  مرک  صرب  نج و  بیـسآ  رهز و  داسف 
ار وا  رمث  نوچ  دشابیم و  دوب  دروخ  هک  بین  تخرد  ردـقب  دراد و  هوبنا  شتخرد  ددرگ و  هلیله  تسوپ  لثم  دوش  کشخ  نوچ  شتـسوپ 

داب مغلب و  داسف  عفاد  دهد و  زاوآ  وا  هتسخ  دنهد  تکرح 

يدپ سنه 

هداتفا نیمز  يور  رب  تسا  یگدیئور  مسا  یناتحت  ءای  نوکـس  هلمهم و  لاد  رـسک  یـسراف و  ءاب  حتف  هلمهم و  نیـس  نون و  ءافخ  اه و  حتفب 
یگدیـشوج روثب و  لیمامد و  رهز و  نوخ و  داسف  عفاد  نارگ و  تسا و  درـس  يدود  لثم  دراد  کچوک  گرب  کیراب و  ءاهخاش  دشابیم 

لاهسا سباح  توبکنع و  رهز  داسف  نج و  بیسآ  ءاضعا و  شزوس  و 

يرتپ گنه 

واو مومضم و  میم  یناتحت و  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  یناقوف و  ءات  حتف  یسراف  ءاب  رسک  یسراف و  فاک  مض  نون و  ءافخ  اه و  رسکب 
ینعی هدمآ  زین  يرتپ  ظفل  ضوع  نکاس  یناتحت  ءای  هروسکم و  مال  نکاس و 

یلوم گنه 

ینعا مال  نوکس  اه و  ءافخ  یسراف و  ءاب  حتفب  و 
215 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

هناثم و لد و  درد  عفاد  مضاـه و  لد و  يوقم  مرگ و  زیت و  دـنت و  ود  ره  دـشابیم و  عون  ود  تسا  تیتلح  تخرد  هدـمآ  مه  لـهپ  کـته 
هلوگ داب  مغلب و  داسف  ریساوب و  مکش و  ضبق 

سنه

ماعط یهتشم  دزورفارب و  ور  گنر  دنک و  فاص  ولگ  زاوا  تسا و  یهبم  نارگ و  رت و  مرگ و  شتشوگ  هلمهم  نیس  نون و  ءافخ  اه و  حتفب 
ارفص داسف  داب و  خرس  عفاد  تسا و  اضعا  يوقم  و 

واولا لصف 

ریبهوه

وا گنرب  هسلاف و  ردقب  تسیا  هناد  هلمهم  ءار  نوکـس  لوهجم و  یناتحت  ءای  هدحوم و  ءاب  رـسک  میود و  اه  حـتف  واو و  نوکـس  اه و  حـتفب 
گرب هب  هیبش  شگرب  دناهتشون و  یهوک  ورس  زا  یمسق  ددرگ و  هایـس  دسرب  هاگره  دشابیم و  خرـس  وا  هزات  دنیوگ  دیاز و  نا  زا  یـضعب 

مرک مکش و  هلوگ  ینهرگنس و  ریساوب و  اقستسا و  داب و  ارفـص و  داسف  عفاد  نارگ و  لادتعاب  مرگ  تخمز و  خلت و  كدنا  زیت و  معطب  زگ 
دنارب و ضیح  دروخب و  لسع  اب  رگا  دزادنیب و  هچب  دروخب و  مرد  هس  دـشاب  هدرم  وا  مکـش  رد  هچب  هک  هلماح  نز  هاگره  دـنک  رود  مکش 

دنیوگ لهبا  یبرعب  دزادنیب  هچب  دروخب  هلماح  رگا 
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یناتحتلا ءایلا  لصف 

گنیه

هلخ مغلب و  داب و  داسف  عفاد  ماعط و  مضاه  یهتشم و  مرگ و  تسا  دنت  زیت و  یسراف  فاک  نون و  ءافخ  یناتحت و  ءای  نوکـس  ءاه و  رـسکب 
نیجاعم بوبح و  قیرطب  هللحم  هدعم و  هیوقم  هیودا  هب  رگا  هاب و  يوقم  ازفا و  ءارفص  مکش و  مرک  مکش و  رد  خفن و  ءاقستسا و  هلوگ و  و 

هیودا هب  رگا  دـیامنیم و  هعفان  هلاجع  ضارمالا و  جالع  رد  نآ  خـسن  دوشیم و  لیدـعیب  هاب  تیوقت  وا  هبترم  لاـمک  دوش  هدرک  لامعتـسا 
تسا موقرم  عفان  هلاجع  ضارمالا و  جالع  رد  نآ  خسن  دوشیم و  لیدعیب  داب  تیوقت  رد  دوش  لمعتسم  هیهبم 

یهکوداریه

دنیوگ یناتحت  ءای  نوکس  اه و  ءافخ  فاک و  رسک  لوهجم و  واو  هلمهم و  لاد  مض  فلا و  هلمهم و  ءار  یناتحت و  ءای  نوکس  اه و  رـسکب 
تسا نیوخا  مد  مسا  یبرعب 

سیسکاریه

هلمهم نیـس  نوکـس  یناتحت و  ءای  نوکـس  هحوتفم و  هلمهم  نیـس  فاک و  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  یناتحت و  ءای  نوکـس  اه و  رـسکب 
تشذگ فاک  رد  وا  صاوخ  تسا و  سیسک  دیج  مسق  مسا  یناث 

اریه

فلا هلمهم و  ءار  حتف  یناتحت و  ءای  نوکس  اه و  رسکب 
216 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

تسا ساملا  مسا 

یتومیه

میه هچ  الط  لثم  ینعمب  تسا  هلیله  مسا  یناتحت  ءای  نوکس  یناقوف و  ءات  رـسک  واو و  میم و  حتف  لوهجم و  یناتحت  ءای  نوکـس  اه و  حتفب 
تسا هیبشت  فرص  نابز  نا  رد  یتو  دنیوگ و  ار  الط  ترکسنس  نابزب  حتف  اب 

لکنیه

تسا فرگنش  مسا  مال  نوکس  یسراف و  فاک  مض  نون و  ءافخ  لوهجم و  یناتحت  ءای  اه و  رسکب 

یناتحتلا ءایلا  باب 

فلالا لصف 

کگای
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دنزورفا و شتآ  دونه  هک  تسا  نا  زا  ترابع  کی  گی و  قیال  ینعی  فاک  نوکس  ددشم و  یسراف  فاک  رسک  فلا و  یناتحت و  ءای  حتفب 
یعمج دنیوگ و  موه  ار  نآ  دنزادنا و  شتآ  نآ  رد  نآ  دننام  کشخ و  هکاوف  نغور و  دـنناوخیم و  تسا  ررقم  ناشیا  نید  رد  هک  هیعدا 

مـسا نیدب  اذهل  تسیرورـض  کگای  دوجو  نآ  عیمج  رد  دـشابیم و  هریثک  عاوناب  گید  دـننز  ادـص  ماعط  ماسقا  رب  هنهارب  موق  زا  ار  ریثک 
دس روکذم  لصفم  هدحوم  باب  رد  تسا و  سالپ  مسا  هلمجلاب  هدش و  موسوم 

كوای

تشذگ فاک  باب  رد  تسا و  ههبنسک  مسا  فاک  نوکس  واو و  حتف  فلا و  یناتحت و  ءای  حتفب 

شای

مغلب و داسف  عفاد  اریو  دوبن  ندم  بحاص  دش و  روکذم  میج  باب  رد  شصاوخ  تسا و  اساوج  مسا  هلمهم  نیس  فلا و  یناتحت و  ءای  حتفب 
هتشون زین  ساوسو 

یناقوفلا ءاتلا  لصف 

اتیکتی

کشخ کبس و  خلت و  زیت و  معطب  فلا  يدنه و  ءات  حتف  یناث و  یناتحت  ءای  نوکس  فاک و  رسک  یناقوف و  ءات  نوکس  یناتحت و  ءای  مضب 
يو هروهشم  یماسا  زا  یمسا  زین  يربرب  مغلب و  داب  نوخ و  داسف  عفاد  ینم و  للقم  رصب و  فعض  زیگناارفـص و  ماعط و  ياهتـشا  هدنیازف  و 

تسا

ادهچتی

باب رد  تسا و  امایک  مسا  گرب  هتـسارا  ینعی  فلا  هلمهم و  لاد  اه و  ءافخ  ددـشم و  یـسراف  میج  یناقوف و  ءات  حـتف  یناتحت و  ءای  حـتفب 
دش روکذم  فاک 

لتی

دش روکذ  یناقوف  ءات  باب  رد  تسا و  لت  مسا  مال  نوکس  یناقوف و  ءات  رسک  یناتحت و  ءای  حتفب 

یسرافلا میجلا  لصف 

پوهد هچی 

هلمهم لاد  نوکس  اه و  افخ  یسراف و  میج  نوکس  یناتحت و  ءای  حتفب 
217 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

پوهد نادب و  تساههتوبد  یمسق  زا  ترابع  هک  هچی  هکنآ  زا  ناگرزب و  روخب  ینعی  یـسراف  هدحوم  ءاب  واو و  نوکـس  یناث و  اه  ءافخ  و 
دش روکذم  هلمهم  ءار  باب  رد  تسا و  لار  مسا  نآ  هلمجلاب  هدش و  موسوم  مسا  نیدب  دننک  روخب  ینعا 
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اساب هچی 

هدحوم ءاب  باب  رد  تسا و  رب  مسا  اههتوبد  زا  هروکذم  مسق  هاگ  تحارتسا  ینعی  یناث  فلا  هلمهم و  نیـس  حتف  فلا و  هدحوم و  ءاب  حـتفب 
دش روکذم 

يدنهلا لادلا  لصف 

مضب لدی 

مال و نوکس  يدنه و  لاد  حتف  یناتحت و  ءای 

یلدی

دوب يو  هشوخ  هک  تسا  كاواک  هنایم  وج  اهخاش  زا  ترابع  یناث  یناتحت  ءای  نوکس  مال و  رسک  يدنه و  لاد  نوکـس  یناتحت و  ءای  مضب 
هقیاذ حلصم  مغلب و  ءارفص و  داسف و  عفاد  ازفا و  داب  تسا و  درس 

همجعملا نیسلا  لصف 

يرکسیشی

رد تسا و  یتوینج  مسا  یناث  یناتحت  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  فاک و  حتف  هلمهم و  نیس  نوکـس  همجعم و  نیـش  یناتحت و  ءای  حتفب 
دش روکذم  میج  باب 

یتشی

فاک و قاحلاب  کیتشی  یناث و  یناتحت  ءای  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  رسک  همجعم و  نیش  نوکس  یناتحت و  ءای  حتفب 

هدم یتشی 

فاک یفخ و  ءاه  مومضم و  لاد  هحوتفم و  میم  هفاضاب  کهدم  کیتشی  لوا و  مساب  یفخ  ءاه  نکاس و  هلمهم  لاد  حوتفم و  میم  قاحلاب 
دوشیم حضاو  شاهیمست  ههجو  تشذگ  یهجوب  دوخ  هاگیاج  رد  تسه و  یتشی  هدم  یناث  مساب  نکاس 

رتب تشی 

تسا بوچ  دنزرف  ینعمب  هلمهم  ءار  یناقوف  ءات  نوکس  یسراف و و  ءاب  مض  يدنه و  یناقوف  ءات  همجعم و  نیش  نوکس  یناتحت و  ءای  حتفب 
روطب توکرگن  هوک  نالک  تخرد  بوچ  زا  هک  تسا  رودم  اهناد  هلمجلاب  ار و  دـنزرف  رتپ  دـنیوگ و  ار  بوچ  ترکـسنس  نابزب  تشی  هچ 

نمـسم تسا و  نارگ  دنرب  راکب  دنناوخیم  دنزرف  دلوت  يارب  هک  دوخ  نید  میارغ  رد  دـنزاس و  حـیبست  نا  زا  دونه  دـسر و  مهب  رلوگ  رمث 
مغلب داب و  داسف  عفاد  لیحم و  ندب و 

یسرافلا فاکلا  لصف 
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رتپ مگی 

ایوگ هک  یگرب  بحاص  ینعی  هلمهم  ءار  یناقوف و  ءات  نوکس  یسراف و  هدحوم  ءاب  حتف  میم و  یـسراف و  فاک  نوکـس  یناتحت و  ءای  مضب 
دنیوگ ار  گرب  رتپ  تسا و  زیچ  ود  نتسویپ  مه  اب  ینعی  مگی  هچ  دناهتسویپ  مه  اب  گرب  ود 

218 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
نارگ و ضباق و  شرمث  نآ و  دـننام  ریزانخ و  قانخ و  نوچ  ولگ  ضارما  عفاد  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  مرگ و  زیت و  ضباق و  شرت و  معطب 

مغلب داب و  داسف  عفاد 

اکتنک مگی 

مه اب  راخ  ود  ینعی  فلا  فاک و  حتف  يدنه و  یناقوف  ءات  نون و  نوکـس  فاک و  حـتف  میم و  یـسراف و  فاک  نوکـس  یناتحت و  ءای  مضب 
لوکتسه و دنکرک و  نوچ  ریب  ماسقا  رگید  مغلب و  ءارفـص و  داسف و  عفاد  کشخ و  درـس و  خلت و  معطب  تسا  یغاب  ریب  زا  یمـسق  هتـسویپ 

دش روکذم  المجم  زوهلا  ءاه  فاک و  باب  رد  الصفم و  هدحوم  باب  رد  اهنا  صاوخ 

نشوهب کی 

کی رویز  ینعم  نون  نوکس  همجعم و  نیـش  حتف  واو و  نوکـس  اه و  ءافخ  هدحوم و  ءاب  مض  یـسراف و  فاک  نوکـس  یناتحت و  ءای  حتفب 
دش روکذم  يدنه  لاد  باب  رد  تسا و  هباد  مسا  هلمجلاب  هدش و  موسوم  مسا  نیدب  تسا  رورض  شدوجو  کی  رد  نوچ  تسه 

گنایکی

گی ءزج  ینعمب  یسراف  فاک  نوکس  نون و  ءافخ  فلا و  نوکس  یناث و  یناتحت  ءای  حتف  ددشم و  یسراف  فاک  رـسک  یناتحت و  ءای  حتفب 
دش روکذم  لصفم  فلالا  لضف  ءایلا  باب  رد  دش و  موسوم  مسا  نیدب  تسا  زجب  لک  جایتحا  نادب  جاتحم  کی  دوجو  هکنآ  زا  تسا و 

ماللا لصف 

ساکلی

شلاهن زارد و  شرب  دراد  راهتـشا  لجنا  هب  هک  بین  زا  تسا  یمـسق  هلمهم  نیـس  فلا و  فاک و  حـتف  مـال و  نوکـس  یناـتحت و  ءاـی  حـتفب 
دش روکذم  بین  رد  هدحوم  ءاب  باب  رد  شصاوخ  دشاب و  یمخنم 

میملا لصف 

لجانمی

تسا و نمج  يایرد  مسا  انمی  هچ  نمج  يایرد  بآ  ینعی  مال  نوکـس  میج و  حـتف  فلا و  نون و  حـتف  میم و  نوکـس  یناتحت و  ءاـی  حـتفب 
دراب فرب  نآ  رب  هشیمه  هک  لامش  ناتسهوک  زا  تسا  یهوک  شعبنم  دنه  راهنا  نیرتنالک  زا  تسیرهن  نمج  يایرد  دنیوگ و  ار  بآ  لج 

دراد و راهتشا  هلامه  لجامه و  رب  ترکسنس  نابزب  روکذم  هوک  تسا و  فرب  هوک  يو  هکنآ  نونظم  ار  یموق  فرب و  رپ  دیفس و  هتسویپ  و 
مه هچ  فرب  ياج  ینعمب  هلامه  تسا و  فرب  هوک  ینعمب  لجامه 
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هک تسین  هدیـشوپ  تسا و  ناکم  زا  ترابع  نامز  نا  رد  هلاد  ار  هوک  تکرحلا  میدع  ینعی  لچا  دـنیوگ و  ار  فرب  روکذـم  نابزب  رـسکلاب 

شعنم ءارفـص و  زا  یلیلق  دـلوم  یـضرم و  نیهقان و  قفاوم  روکذـم  رهن  بآ  هلمجلاب  تسا و  یناث  دـیوم  یناث  مان  لوا و  دـعاسم  لوا  مسا 
يو بآ  زا  رتیوق  بتارمب  هروطـسم  لاعفا  رد  گنگ  يایرد  با  هک  دـنامن  یفخم  مغلب و  داب و  داسف  عفاد  هقیاذ و  حلـصم  يزیرغ و  ةرارح 

رد تسا  واو  نوکـس  هلمهم و  ءار  مض  هددـشم و  هلمهم  لاد  یناقوف و  ءات  همجعم و  نیـش  حـتفب  هک  ار  وُرّدتَـش  بآ  دـنه  ءاـبطا  هچ  تسا 
واو نوکس  میج و  مض  هلمهم و  ءار  نوکس  هلمهم و  نیس  حتفب  هک  ار  وجرس  نآ  دعب  دناهتشون و  گنگ  يایرد  بآ  دعب  هروکذم  ضاوخ 

هروطـسم راهنا  فاصوا  رد  ناینانوی  بتک  رد  هک  اهیبوخ  رثکا  گنگ  يایرد  رد  هک  تسین  کـش  ار و  نمج  ياـیرد  بآ  نآ  دـعب  تسا و 
هللا دـشاب و  ضرعلاب  هکنآ  رگم  دـیآیمرد  رظنب  عقاو  فالخ  کلب  سایق  فالخ  هلیلق  ءارفـص  دـلوم  هروبزم  ياهبآ  ندوب  دوشیم و  هتفاـی 

ملعا

واولا لصف 

ایگوی مگوی و 

هدمآ فلا  لوهجم و  یناتحت  ءای  میم  ضوع  یناث  ظفل  رد  میم و  نوکس  یـسراف و  فاک  رـسک  لوهجم و  واو  نوکـس  یناتحت و  ءای  مضب 
باب رد  يو  صاوخ  رگید  لبح و  رب  نیعم  یناث  دسر و  مهب  هفرـس  زا  هک  مدلا  ثفن  ینعی  یئچ  هفرـس  عفان  یهبم و  ود  ره  تسا  هدرب  در و 

دش روکذم  هدحوم  باب  هلمهم و  ءار 

کساوی

دش روکذم  دوخ  هنکما  رد  وا  تسا  سای  اساوج و  مسا  فاک  نوکس  هلمهم و  نیس  حتف  فلا و  واو و  یناتحت و  ءای  حتفب 

کتنکوی

هکنآ زا  تسا و  وج  راخ  ینعمب  یناث  فاک  نوکس  يدنه و  یناقوف  ءات  حتف  نون و  نوکـس  فاک و  حتف  واو و  نوکـس  یناتحت و  ءای  حتفب 
هتـشک و موسوم  مسا  نیدـب  تسا  راـخ  هلزنمب  يو  قح  رد  شثودـح  اـیوگ  تسا  يو  یبارخ  بجوم  شترثـک  دـیور و  رتـشیب  راز  وج  رد 

زین ینم  هدنیازف  ساوسو و  عفاد  ار  يو  دوشیم  ندب  بحاص  دش و  روکذم  یسراف  هدحوم  ءاب  رد  شصاوخ  تسا و  رپاپ  تپ  مسا  هلمجلاب 
ملعا هّللا  هتشون و 

یناوی

نوکس نون و  رسک  فلا و  واو و  یناتحت و  ءای  حتفب 
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یناتحت و ءای 

اکناوی

یناتحت و ءای  ضوع  فلا  فاک و  قاحلا  حوتفم و  نونب 
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اوهاساوی

دش روکذم  فلا  باب  رد  تسا و  نیاوجا  فلا  واو و  حتف  لوهجم و  ءاه  فلا و  هحوتفم و  هلمهم  نیس  قاصلاب 

یناوءای یناوی 

لوا مسا  رد  هنکاس  یناتحت  ءای  هروسکم و  نون  نکاس و  فلا  حوتفم و  واو  هروسکم  هزمه  هدودـمم و  فلا  هحوتفم و  یناتحت  ءای  هفاـضاب 
رد تسا و  يو  زا  رتيوق  هدعم  نادید  لتق  رد  اما  قلطم  نیاوجا  دننام  صاوخ  رد  دراد و  راهتشا  ینامرک  نیاوجا  هب  هک  تسا  راهوج  مسا 

دش روکذم  میج  باب 

ینوی یناوی 

نوی هک  دـیامن  هدیـشوپ  تسا  یناسارخ  نیاوجا  روکذـم  ظفل  زا  تسا  یناـث  واو  دـعب  هک  یفلا  هروسکم و  هزمه  هدودـمم و  فلا  فذـحب 
نوچ دنیوگ  اهنا  ياوس  ای  يراصن  ای  دنوی  دوهی  دنـشاب  دونه  دـیاقع  فلاخم  هک  ار  ناشیا  ریغ  مالـسا و  لها  ترکـسنس  نابز  رد  نیتحتفب 

کشخ و اریو  دوبن  ندم  بحاص  هلمجلاب  دنتخاس و  موسوم  روطـسم  مسا  اب  روکذم  نیاوجا  دـندوب  دونه  ریغ  نابز  ره  رد  ناسارخ  ناکس 
تسا روکذم  تسا  يو  یبرع  مسا  هک  جنبلا  رزب  رکذ  ءانثا  رد  ینانوی  بتک  رد  يو  صاوخ  رگید  هتشون و  رکسم  ضباق و  مضاه و 

راسگوی

ندم بحاص  تسا  یگنرات  مسا  هلمهم  ءار  فلا و  هلمهم و  نیـس  حتف  یـسراف و  فاک  نوکـس  لوهجم و  واو  نوکـس  یناتحت و  ءای  مضب 
دوخ وا  هاگیاج  رد  تسا  یگنران  ظفل  قالطا  رد  هک  یفالتخا  هتشون و  داب  داسف  عفاد  ماعط و  یهتشم  مرگ و  رایسب  شرت و  معطب  اریو  دوبن 

دش روکذم 

تشینوی

ریغ بوغرم  ینعی  يدـنه  یناقوف  ءات  همجعم  نیـش  لوهجم و  یناتحت  ءای  نوکـس  نون و  رـسک  لوهجم و  واو  نوکـس  یناتحت و  ءاـی  حـتفب 
زایپ و رب  یظفل  كارتشاب  روکذـم  ظفل  هلمجلاب  بوغرم و  ینعمب  تش و  تسا و  دونه  ریغ  زا  ترابع  دـش  روکذـم  هچنانچ  نوی  هچ  دونه 

دش روکذم  دوخ  هاگیاج  رد  ود  ره  دبای و  قالطا  نسهل 

ارکرش ساوی 

رب هک  رکـش  زا  تسا  یمـسق  دـش  روکذـم  همجعم  نیـش  باب  رد  هک  ارکرـش  ظفل  اب  بکرم  هلمهم  نیـس  فلا و  واو و  یناتحت و  ءای  حـتفب 
دسر مهب  هیباوج 
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باب رد  شصاوخ  اساوج و  رکش  هب  روهشم  رکش و  مسا  ارکرـش  تسا و  اساوج  مسا  دش  رکذ  هچنانچ  ساوی  هچ  دنیوگ  نیبجنرت  یبرعب  و 

تشذگ همجعم  نیش 

وی
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نوخ و داسف  عفاد  کشخ  درـس و  تخمز و  نیریـش و  معطب  دـنیوگ  وج  یـسرافب  هک  روهـشم  تسا  هلغ  واو  نوکـس  یناتحت و  ءاـی  حـتفب 
تسا یمسق  ءاضعا و  يارب  برکم و  ازفا و  داب  نوخ و  یفـصم  شطع و  نکـسم  هیپ و  هدییازف  ماعط و  یهتـشم  لیمامد و  مغلب و  ءارفص و 

تسا لوا  مسق  زا  رتفیطل  يو  دشابن  مسق  نیرد  دشاب  روهشم  مسق  هشوخ  رب  هک  کیراب  ياهرات  دشاب و  هدنگ  رایسب  هک  نا  زا  رگید 

لانوی

مـسا نیدـب  ار  كاواک  هیایم  يزیچ  لان  دـنیوگ و  ار  وج  وی  هکنآ  زا  تسا و  یندـید  لدـی  مسا  مـال  نکاـس و  فلا  حوتفم و  نون  هفاـضاب 
[7] دش موسوم 

ص221 نتم ؛  یفیرش ؛  فیلات 

وکاوی

دوش ارهم  ات  دـنناشوجب  با  دـنچ  شـش  رد  ار  وج  هک  تسنا  واو  نوکـس  یـسراف و  فاک  مض  فلا و  نوکـس  واو و  یناـتحت و  ءاـی  حـتفب 
دناهتشون دعقم  ضارما  پت و  عفاد  شطع و  نکسم  ضباق و  اریو  دنه  ءابطا  تسا  وج  شآ  بیرق  هلمجلاب  دنرب و  راکب  هدرک  فاص 

يوی

رکذ یط  رد  یسراف  فاک  باب  رد  هک  رن  لثم  صاوخ  رد  تسا و  هیدام  پسا  مسا  یناث  یناتحت  ءای  نوکس  واو و  رسک  یناتحت و  ءای  مضب 
هدش روکذم  لصفم  راوهگ 

اکهتوی

اما دش  روکذم  لصفم  میج  باب  رد  تسا و  یهوج  مسا  فلا  فاک و  حتف  اه و  ءافخ  یناقوف و  ءات  رسک  واو و  نوکس  یناتحت و  ءای  مضب 
فرـصت زا  هک  ملعا  هللا  هتـشون و  ود  ره  نیا  داسف  عفاد  دوبن  ندم  بحاص  هدیدرگ و  موقرم  مغلب  داب و  هدنیازفا  اجنا  رد  هک  تسه  ردقنیا 

هدومن زکيرتهد  بحاص  فلاخم  دوبن  ندب  بحاص  ای  تسا  نیخسان 

ههکوی

دنهد شوج  نادنچ  دشاب  هصح  هد  ریته  هک  یبآ  رد  ار  هریغ  اههلغ و  ضعب  هک  تسنا  لوهجم  ءاه  فاک و  واو و  نوکس  یناتحت  ءای  مضب 
عفاد ماعط و  یهتشم  کشخ  درس و  دنهد  بیترت  کنوم  زا  هک  تسنا  يو  نیرتهب  دنرب و  راکب  هدومن  فاص  هدیلام  بوخ  دوش و  ارهم  هک 

دنزاس هلما  رانا و  ياهناد  زا  هکنآ  مغلب و  ءارفص و  نوخ و  داسف  بت و  اضعا و  شزوس  هوقرت و  عجو  لیمامد و  روثب و 
222 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 

یگنشت عفار  ارفص و  مغلب و  داب و  داسف  هدعم و  لقث  عفاد  درـس و  دوشیم و  بترم  هلمآ  گنوم و  زا  هکنآ  تسا و  ارفـص  داب و  عفاد  کین 
هک یلوث  هناثم و  هدرگ و  گنس  مغلب و  داب و  ریـساوب و  هلوگ و  داب  عفاد  ددرگ  رایت  یهتلک  زا  هکنآ  ساوسو و  یـشغ و  اضعا و  شزوس  و 
هک هدرب  هدـعم  تسا و  روکذـم  درد  سکع  زا  دارم  هک  یلوترپ  دـسرب و  دـعقم  بیـضق و  اـت  دزیخ و  هناـش  زا  هک  تسا  يدرد  زا  تراـبع 

ارفص و مغلب و  داسف  عفاد  دوش  ایهم  کشخ  برت  زا  هکنآ  هنیس و  یفصم  ماعط و  یهتشم  ینم و  نایرج  تسا و  ربعم  یمحش  نمس  طارفاب 
عفاد ۀـضومحب و  براـض  معطب  کبـس و  ةرارحب و  لـیام  ددرگ و  دوجوم  دوخن  زا  هکنآ  ریزاـنخ و  هفرـس و  سفنلا و  قیـض  یمغلب و  پت 
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شعنم یمغلب و  پت  ءارفـص  داسف  عفاد  ضباـق و  کبـس و  دـسر  روهظ  هصنمب  توم  زا  هکنآ  مغلب و  ارفـص و  داـسف  هفرـس و  تپ و  تکر 
ترابع هک  سنیپ  هفرس و  عفاد  یضرم و  قفاوم  مضه و  دوز  رادحنالا و  عیرـس  ماعط و  توهـش  نکـسم  لعفلاب  حرفم و  يزیرغ و  ترارح 

لفلف و نوچ  هراح  ریزاباب  رزبم  هایس  نغورب  ربدم  یهاگ  دوش و  هداس  یهاگ  روکذم  ءاود  هک  دنامن  هدیـشوپ  تسا و  هماش  توق  نالطب  زا 
لاقملا لصا  یلع  هانفنص  ام  رخآ  اذه  لاحلا و  هقیقحب  ملعا  هللا  تسا و  نارگ  ربدم  کبس و  هداس  نآ  دننام  لفلف و  راد 

دش مامت  تمت 

عبطلا همتاخ 

یهاـگ هک  فیرـش  فیلاـت  ینعا  هیدـنه  بیکارت  هدرفم و  هیودا  عماـج  دـیاوفلا  ریثـک  باـتک  ناـماول  ترـسم  ناوآ  نیرد  هک  هـّلل  دـمحلا 
ظوفحم و هماقم  موقب  داب  فلوم  ترـضح  هماخ  بتک  رد  بیاجع  بیارغ و  دـننام  هکلب  دوب  هدیـسرن  نیبغار  هعلاطم  نیقیاـش و  هظحـالمب 

طیرفت طارفا و  زا  طلغ و  رسارس  هدشن  لقن  حودمم  هخسن  زا  نوچ  هخسن  نآ  دمآرد و  عبطب  راب  دنچ  رتشیپ  هک  یباتک  دنامیم و  نومصم 
اـضر مالغ  میکح  ار  روکذم  باتک  نونکا  ددرگیم و  ادیوه  نشور و  هخـسن  نیا  هظحالم  زا  نف  نیرهام  رب  بیرقنع  هچنانچ  تسا  ولمم 

هخـسن زا  لقن  رهاوجلا  صاوخ  هلاسر  رد  دروآرب  دجما  دج  هناخ  بتک  زا  هتفای  شراگن  تمـس  باتک  حول  رب  ناش  حدم  هک  بحاص  ناخ 
مامت یعسب  دندومن و  عابطنا  عباطملا  لمکا  رد  دوخ  موحرم  هلبق  بحاص  ومع  رگید  هلاسر  جنپ  حودمم و  فلوم  ترضح  صاخ 

223 ص : نتم ، یفیرش ، فیلات 
فرطب تسد  ار  بیبط  هکنآ  ثعابب  رگم  دوبن  چـیه  قالخا  باتک  تجاح  هچرگا  دـندومرف  حیحـص  دـنچ ح - هلباقمب  مالک  ـالا  شـشوک 

تفای عابطنا  نوچ  خیراتب  دش  هدرک  لماش  قالخالا  ةدبز  اذهل  تسا  هدایز  قالخا 
هطخب لدیب  بحاص  نیسح  مالغ  هجاوخ  لیثمت  هب  جنس  نخس  ار و  عبط  خیرات  هعطق 

یبیبط زاجعا  دهدیم  شنابزتقیرط  لماک  قداح  میکح 
یقیقش بحاصناخ  دومحم  یهزنفلا  لماک  ینعی  هکنآ  یمادک 

یمیدق ینادناخ و  یباتکدندرک  عبط  دوخ  عبطم  رد  اشوخ 
یننیس دما  یعرصم  متسدبمدرک  رکف  نوچ  وا  خیرات  یئپ 

یفیرش  فیلات  عبط  زا  دنونلدیب  داد  ار  ناهج  ناضیرم 
كالاس ناخ  گیب  یلعنابرق  ازرم  رتسگ و  نخس  رورپ  ینعم  عبط  جیاتن  نم  خیرات  هعطق 

دناسر ماعد  صاخب  یعافتنافیرش  باتک  نیا  دیدرگ  عبط 
دنامب ياج  چیه  كوکشم  فرحشحیحصت  رب  دش  یعس  ردقنا 

دناوخ  دیاب  هخسن  زیمآ  تحصمیلس  عبط  يور  شعبط ز  لاس 
نیرکاذلا ناطلسل  رعشلا  جارس  هب  بطاخملا  زیزع  ناخیلع  فسوی  ازرم  کلک  هتخیر  خیرات  هعطق 

فیعض نیب  نت  يوق  یس  توق  یکنجدومحم  بانج  هبتر  يذ  ناخ 
فیطل یه  تعیبط  یک  یئاهب  ون  رد  ویکفا  ردارب  نیب  ناخ  یضترم 

فیرعت یفک  یه  نیهن  یهچا  هچک  هیطارقس  کی  ار  وا  یه  طارقب  کیل 
فیصوت یتوهن  یکن  ار  یهب  یسن  واوت  نیب  دهع  سا  رگا  یتوه  یهب  هو 

فینصت لها  هک  یسیا  بیبط  رهپلماک  میکح  روا  بیبط  نیه 
[8  ] فیحن راز  ضرم  نیه  ثعاب  یکشاتحص  عاتم  یه  تلود  یکنا 
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[8  ] فیحن راز  ضرم  نیه  ثعاب  یکشاتحص  عاتم  یه  تلود  یکنا 

یفیرش فیلات 
یفیرش فیلات 

: باتک تاصخشم 
؟ تسیک زا  یفیرش  فیلأت 

يرداق هللا  تردق  ریم  فرع  مساقلا  وبا  دیس  همدقم 
2 ص :  دعب .....  اما 

فلؤم همدقم 
4 ص :  دعب .....  اما 

فلالا باب 
6 ص :  فلالا .....  لصف 

6 ص :  بنآ ..... 
10 ص :  التیش .....  مارآ 
11 ص :  یلوهاکآ ..... 

11 ص :  اراونآ ..... 
11 ص :  هلونآ ..... 
11 ص :  هلمآ ..... 
11 ص :  ورآ ..... 
11 ص :  ادآ ..... 

11 ص :  یبآ ..... 
11 ص :  كآ ..... 

12 ص :  لآ ..... 
12 ص :  تکهب .....  تدآ 

13 ص :  ایرآ ..... 
13 ص :  هروهبنآ ..... 

13 ص :  لونآ ..... 
13 ص :  رمآ ..... 

13 ص :  كرآ ..... 
13 ص :  كولآ ..... 

13 ص :  کتارمآ ..... 
13 ص :  سونبآ ..... 

14 ص :  یکهدآ ..... 
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14 ص :  يدله .....  یبنآ 
14 ص :  هدحوملا .....  ءابلا  لصف 

14 ص :  كرهبا ..... 
14 ص :  ایهبا ..... 

14 ص :  یسرافلا .....  ءابلا  لصف 
14 ص :  اتجارپا ..... 

14 ص :  كراماپا ..... 
15 ص :  یناقوفلا .....  ءاتلا  لصف 

15 ص :  سیتا ..... 
15 ص :  يدنه .....  یناقوفلا  ءاتلا  لصف 

15 ص :  نگنتا ..... 
15 ص :  میجلا .....  لصف 

15 ص :  دومجا ..... 
15 ص :  نیاوجا ..... 
15 ص :  راهوج ..... 

15 ص :  یناسارخ .....  نیاوجا 
16 ص :  ندنچ .....  الجا 

16 ص :  ناجا ..... 
16 ص :  یسرافلا .....  میجلا  لصف 

16 ص :  ههچا ..... 
16 ص :  همجعملا .....  ءاخلا  لصف 

16 ص :  تورخا ..... 
16 ص :  هلمهملا .....  لادلا  لصف 

16 ص :  کسلادا ..... 
16 ص :  رکساهبيدا ..... 

16 ص :  كردا ..... 
16 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 

16 ص :  ینرا ..... 
16 ص :  رهرا ..... 
17 ص :  درا ..... 
17 ص :  هنرا ..... 
17 ص :  دنرا ..... 

18 ص :  نجرا ..... 
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18 ص :  ولرا ..... 
18 ص :  یتنورا ..... 
18 ص :  يورا ..... 
19 ص :  كرا ..... 
19 ص :  دیمرا ..... 
19 ص :  اسورا ..... 

19 ص :  هلمهملا .....  نیسلا  لصف 
19 ص :  دنک .....  لهتسا 

19 ص :  دنک .....  لوهتسا 
19 ص :  كرپسا ..... 
19 ص :  اکرپسا ..... 

19 ص :  هدنگسا ..... 
20 ص :  ارهتسا ..... 

20 ص :  یکاتهب .....  لوهتسا 
20 ص :  ینمدپ .....  لهتسا 

20 ص :  ریسا ..... 
20 ص :  همجعملا .....  نیشلا  لصف 

20 ص :  گرب .....  تشا 
20 ص :  نگ .....  تشا 

21 ص :  ءافلا .....  لصف 
21 ص :  میفا ..... 

21 ص :  فاکلا .....  لصف 
21 ص :  لیب .....  ساکا 
21 ص :  تکمتکا ..... 

21 ص :  ارکرکا ..... 
21 ص :  تورهکا ..... 

21 ص :  هراکا ..... 
21 ص :  یسراف .....  فاکلا  لصف 

21 ص :  هتنم .....  نگا 
21 ص :  تنوگا ..... 
21 ص :  تسگا ..... 

21 ص :  رگا ..... 
22 ص :  راچ .....  ینگا 
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22 ص :  مالا .....  لصف 
22 ص :  یسلا ..... 

22 ص :  ولا ..... 
22 ص :  یچیالا ..... 

22 ص :  الا ..... 
22 ص :  اتلا ..... 

22 ص :  میملا .....  لصف 
22 ص :  تنیب .....  لما 
22 ص :  ستیب .....  لما 

23 ص :  يریگناچ .....  لما 
23 ص :  یلما ..... 

23 ص :  لهپ .....  ترما 
23 ص :  یلو .....  ترما 

23 ص :  هرابما ..... 
24 ص :  دورما ..... 
24 ص :  اترما ..... 
24 ص :  لما ..... 

24 ص :  اکلما ..... 
24 ص :  ساتلما ..... 
24 ص :  لیبرما ..... 

24 ص :  نونلا .....  لصف 
24 ص :  ساننا ..... 

25 ص :  نانول .....  بنا 
25 ص :  لوکبنا ..... 
25 ص :  هدوکبنا ..... 

25 ص :  نیا .....  ردنا 
26 ص :  وجردنا ..... 

26 ص :  رانا ..... 
26 ص :  یلانا ..... 
26 ص :  هرابنا ..... 

26 ص :  یتوبنا ..... 
26 ص :  یلب .....  تربنا 
26 ص :  اتل .....  ترمنا 
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27 ص :  یناراب .....  ردنا 
27 ص :  گنسات .....  ربنا 

27 ص :  دگنا ..... 
27 ص :  ریجنا ..... 

27 ص :  ایبنا ..... 
27 ص :  دیبلبنا ..... 

27 ص :  واولا .....  لصف 
27 ص :  تنوا ..... 

27 ص :  والبدوا ..... 
27 ص :  تهدوا ..... 

27 ص :  اتنک .....  هدروا 
27 ص :  اراتک .....  تنوا 

28 ص :  هکنوا ..... 
28 ص :  ءاهلا .....  لصف 

28 ص :  نیهپها .....  زوهلا 
28 ص :  لبها ..... 
28 ص :  میلها ..... 
28 ص :  تنیا ..... 
28 ص :  لجیا ..... 
28 ص :  رگنیا ..... 
28 ص :  اولیا ..... 

ةدحوملا ءابلا  باب 
29 ص :  فلالا .....  لصف 

29 ص :  اسناب ..... 
29 ص :  اکلاب ..... 

29 ص :  كولاب ..... 
29 ص :  دنک .....  یهاراب 

29 ص :  اروکک .....  هجناب 
29 ص :  وراب ..... 

29 ص :  یچباب ..... 
29 ص :  یچکاب ..... 

30 ص :  يرباب ..... 
30 ص :  هرجاب ..... 
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30 ص :  اگنیس .....  هراب 
30 ص :  ردناب ..... 
30 ص :  هاراب ..... 
30 ص :  هگاب ..... 

30 ص :  دنم .....  داب 
31 ص :  گنربياب ..... 

31 ص :  هنوباب ..... 
31 ص :  سناب ..... 

31 ص :  هلاب ..... 
32 ص :  ئاطخ .....  نایداب 

32 ص :  ومراب ..... 
32 ص :  یهراب ..... 

32 ص :  رتپلاب ..... 
32 ص :  اکلاب ..... 
32 ص :  ولاب ..... 

32 ص :  هرهچ .....  لاب 
32 ص :  کتساب ..... 

32 ص :  لوبب .....  دحوملا  ءابلا  لصف 
32 ص :  يربب ..... 

33 ص :  کتیهبب ..... 
33 ص :  یناقوفلا .....  ءاتلا  لصف 

33 ص :  اوهتب ..... 
33 ص :  سیتب ..... 

33 ص :  يدنه .....  یناقوفلا  ءاتلا  لصف 
33 ص :  ردهک .....  تب 

33 ص :  ریتب ..... 
33 ص :  التب ..... 

33 ص :  میجلا .....  لصف 
33 ص :  اروجب ..... 

33 ص :  دنکرجب ..... 
34 ص :  راسیجب ..... 

34 ص :  ایجب ..... 
34 ص :  یسرافلا .....  میجلا  لصف 
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34 ص :  وهچب ..... 
34 ص :  چب ..... 

34 ص :  كانهچب ..... 
34 ص :  هلمهملا .....  لادلا  لصف 

34 ص :  اراهدب ..... 
34 ص :  اهدنکرادب ..... 

34 ص :  يردب ..... 
34 ص :  دنکيرادب ..... 

34 ص :  اکرادب ..... 
35 ص :  يدنهلا .....  لادلا  لصف 

35 ص :  لهدب ..... 
35 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 

35 ص :  رب ..... 
35 ص :  نانرب ..... 
35 ص :  هدرب ..... 

35 ص :  یهبنرب ..... 
36 ص :  يربرب ..... 
36 ص :  اجیرب ..... 
36 ص :  اتهرب ..... 

36 ص :  یتهرب ..... 
36 ص :  الجریس .....  هبنرب 

36 ص :  یمرب ..... 
36 ص :  هدنگ .....  هچرب 

36 ص :  ایهچرب ..... 
36 ص :  یکاتنرب ..... 

36 ص :  اکراد .....  هدرب 
37 ص :  نیمهارب ..... 

37 ص :  يدند .....  مرب 
37 ص :  نمتگرب ..... 

37 ص :  هزورب ..... 
37 ص :  هلمهملا .....  نیسلا  لصف 

37 ص :  ارپهکسب ..... 
37 ص :  یتنسب ..... 
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37 ص :  نگل .....  رتسب 
38 ص :  همجعملا .....  نیشلا  لصف 

38 ص :  اتنارکنشب ..... 
38 ص :  شاشب ..... 

38 ص :  فاکلا .....  لصف 
38 ص :  کب ..... 

38 ص :  یچکب ..... 
38 ص :  نیاکب ..... 

38 ص :  كدنت .....  هکب 
38 ص :  لکب ..... 

38 ص :  یسرافلا .....  فاکلا  لصف 
38 ص :  الگب ..... 
38 ص :  نگب ..... 

38 ص :  الهگب ..... 
39 ص :  يریگب ..... 

39 ص :  ماللا .....  لصف 
39 ص :  یلب ..... 

39 ص :  تدولب ..... 
39 ص :  هکیسولب ..... 

39 ص :  رولب ..... 
39 ص :  الب ..... 

39 ص :  اکلب ..... 
39 ص :  لب ..... 
39 ص :  ولب ..... 

39 ص :  نونلا .....  لصف 
39 ص :  ادنب ..... 

39 ص :  لیب .....  نب 
39 ص :  يراون .....  نب 

40 ص :  نچولنب ..... 
40 ص :  شنب ..... 
40 ص :  الونب ..... 

40 ص :  یکتوک .....  رکایهدنب 
40 ص :  لادنب ..... 
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40 ص :  واولا .....  لصف 
40 ص :  يرسلوب ..... 

40 ص :  لوب ..... 
40 ص :  تنوب ..... 

41 ص :  ءاهلا .....  لصف 
41 ص :  ارگنهب ..... 

41 ص :  رتپ .....  جوهب 
41 ص :  جرهب ..... 

42 ص :  کلمایموهب ..... 
42 ص :  یگنراهب ..... 

42 ص :  دیهب ..... 
42 ص :  سینهب ..... 
42 ص :  اهدهب ..... 

42 ص :  اوهت .....  رهب 
42 ص :  اتناهب ..... 
43 ص :  اریهب ..... 

43 ص :  اوالهب ..... 
44 ص :  یهب ..... 

44 ص :  رتهچ .....  وهب 
44 ص :  رورت .....  نیوهب 

44 ص :  رمارهب ..... 
44 ص :  گناهب ..... 

45 ص :  ینیس .....  میهب 
45 ص :  مدک .....  موهب 

45 ص :  يدنهب ..... 
45 ص :  هتوم .....  رداهب 

45 ص :  هلادنهب ..... 
45 ص :  یگنپاهب ..... 

46 ص :  اوهب ..... 
46 ص :  لتناهب ..... 
46 ص :  لدوهب ..... 

46 ص :  ساب .....  توهب 
46 ص :  كولهب ..... 
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46 ص :  ایتک .....  تهب 
46 ص :  یکاتنهب ..... 
46 ص :  کتالهب ..... 

46 ص :  یلبپهب ..... 
46 ص :  يرود .....  نیهب 

46 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 
46 ص :  کچیب ..... 

46 ص :  تنیب ..... 
47 ص :  لیب ..... 

47 ص :  لب .....  لیب و 
47 ص :  ایب ..... 
47 ص :  ریب ..... 

48 ص :  يرود .....  لیب 
48 ص :  کتند .....  لایب 
48 ص :  یتوهب .....  ریب 

48 ص :  نگیب ..... 
48 ص :  يرودیب ..... 
48 ص :  نچوریب ..... 

یسرافلا ءابلا  باب 
48 ص :  فلالا .....  لصف 

48 ص :  لداپ ..... 
49 ص :  تویلاپ ..... 

49 ص :  رکاپ ..... 
49 ص :  کلما .....  یناپ 

49 ص :  يرپاپ ..... 
49 ص :  هداپ ..... 
50 ص :  لتاپ ..... 

50 ص :  كدناپ ..... 
50 ص :  لشناب ..... 
50 ص :  کلاپ ..... 

50 ص :  ناپ ..... 
50 ص :  لپیپ .....  سراپ 

50 ص :  اراپ ..... 
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50 ص :  دراپ ..... 
51 ص :  اهتاپ ..... 
51 ص :  هراپ ..... 

51 ص :  هرپاپ ..... 
51 ص :  رتاپ ..... 
52 ص :  جاپ ..... 
52 ص :  چاپ ..... 

52 ص :  یئاپ ..... 
52 ص :  هچئاپ ..... 
52 ص :  التاپ ..... 

52 ص :  تاچراپ ..... 
52 ص :  ردهب .....  راپ 

52 ص :  اکنلاپ ..... 
52 ص :  یسراف .....  ءابلا  لصف 

52 ص :  اهیپپ ..... 
52 ص :  هتیپپ ..... 
52 ص :  اتیپپ ..... 

54 ص :  نتوپپ ..... 
54 ص :  یناقوفلا .....  ءاتلا  لصف 

54 ص :  نوهتپ ..... 
54 ص :  ارپاپ .....  تپ 

54 ص :  هشاتپ ..... 
54 ص :  هتپ ..... 

55 ص :  ایجتپ ..... 
55 ص :  گنتپ ..... 
55 ص :  جرتپ ..... 
55 ص :  ایهتپ ..... 

55 ص :  يروهپ .....  رهتپ 
56 ص :  یتنج .....  رتپ 

56 ص :  يدنه .....  یناقوفلا  ءاتلا  لصف 
56 ص :  لوتپ ..... 
56 ص :  اریتپ ..... 

56 ص :  میجلا .....  لصف 
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56 ص :  جپ ..... 
56 ص :  هلمهملا .....  لادلا  لصف 

56 ص :  ینمدپ ..... 
56 ص :  ینراچ .....  مدپ 
57 ص :  گار .....  مدپ 

57 ص :  نولدپ ..... 
57 ص :  مدپ ..... 

57 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 
57 ص :  ولیپرپ ..... 

57 ص :  ینرپ .....  تشرپ 
57 ص :  لاورپ ..... 

57 ص :  کنیرپ ..... 
57 ص :  ینرپ .....  کهترپ 

57 ص :  ادنارپ ..... 
57 ص :  ینراسرپ ..... 

58 ص :  اهتپرپ ..... 
58 ص :  نولرپ ..... 

58 ص :  هلمهملا .....  نیسلا  لصف 
58 ص :  اتسپ ..... 

58 ص :  همجعملا .....  نیشلا  لصف 
58 ص :  لومرکشپ ..... 

58 ص :  فاکلا .....  لصف 
58 ص :  دیب .....  ناهکپ 
58 ص :  ماللا .....  لصف 

58 ص :  سالپ ..... 
59 ص :  ارپاپ .....  سالپ 
59 ص :  لپیپ .....  سالپ 

59 ص :  لولپ ..... 
59 ص :  نونلا .....  لصف 

59 ص :  راونپ ..... 
59 ص :  گانپ ..... 
60 ص :  کنپ ..... 

60 ص :  لودنپ ..... 
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60 ص :  ولادنپ ..... 
60 ص :  لادنپ .....  کلادنپ و 

60 ص :  ریهچ .....  چنپ 
60 ص :  لماچنپ ..... 

61 ص :  لوکچنپ ..... 
61 ص :  لومچنپ ..... 

61 ص :  هلاینپ ..... 
61 ص :  روجهک .....  دنپ 
61 ص :  روجهک .....  مهب 

61 ص :  انپ ..... 
61 ص :  کیردنپ ..... 

62 ص :  سنپ ..... 
62 ص :  نگ .....  گناچنپ 

62 ص :  یلاونپ ..... 
62 ص :  واولا .....  لصف 

62 ص :  یئوپ ..... 
62 ص :  اکدوپ ..... 

62 ص :  كردنوپ ..... 
62 ص :  یتوپ ..... 
62 ص :  توپ ..... 

62 ص :  هرشتوپ ..... 
62 ص :  جنرک .....  یتوپ 

62 ص :  ادنوپ ..... 
63 ص :  هنیدوپ ..... 
63 ص :  لپوپ ..... 
63 ص :  انتوپ ..... 

63 ص :  لهب .....  یکوپ 
63 ص :  زوهلا .....  ءاهلا  لصف 

63 ص :  هسلاهپ ..... 
64 ص :  دهرهپ ..... 
64 ص :  گوهپ ..... 

64 ص :  لومرکهپ ..... 
64 ص :  کتیج .....  نهپ 
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64 ص :  سرپهپ ..... 
64 ص :  راهپ ..... 

64 ص :  ارکناهپ ..... 
64 ص :  يرکتهپ ..... 

64 ص :  توهپ ..... 
65 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 

65 ص :  اسنابایپ ..... 
65 ص :  لتیپ ..... 
65 ص :  لپیپ ..... 
66 ص :  ولیپ ..... 
66 ص :  لیپ ..... 

66 ص :  جلیپ ..... 
66 ص :  تیپ ..... 
66 ص :  وسیپ ..... 

66 ص :  هکویپ ..... 
66 ص :  یسویپ ..... 

67 ص :  زایپ ..... 
67 ص :  رایپ ..... 

67 ص :  لومالپیپ ..... 
67 ص :  اهتیپ ..... 

67 ص :  ینوسیپ ..... 
67 ص :  چیپ ..... 

67 ص :  کتیپ ..... 
یناقوفلا ءاتلا  باب 

68 ص :  فلالا .....  لصف 
68 ص :  اراهکم .....  لات 
68 ص :  هناهکم .....  لات 

68 ص :  لات ..... 
68 ص :  رات ..... 

68 ص :  يرات ..... 
69 ص :  رتپسیلات ..... 

69 ص :  ربنات ..... 
70 ص :  یگم .....  هرات 
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70 ص :  نرات ..... 
70 ص :  اپهپربنات ..... 

70 ص :  هدحوملا .....  ءابلا  لصف 
70 ص :  ریهکابت ..... 
70 ص :  كربت ..... 

70 ص :  یسرافلا .....  ءابلا  لصف 
70 ص :  ینهدوپت ..... 

70 ص :  یتپت ..... 
70 ص :  یناقوف .....  ءاتلا  لصف 

70 ص :  کیرتت ..... 
70 ص :  کهتت ..... 

70 ص :  میجلا .....  لصف 
70 ص :  جت ..... 

71 ص :  هلمهملا .....  لادلا  لصف 
71 ص :  اراهدت ..... 

71 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 
71 ص :  الهپرت ..... 
71 ص :  اتکرت ..... 

71 ص :  نهگورت ..... 
71 ص :  هدنکسرت ..... 
71 ص :  کتاجرت ..... 

71 ص :  کترت ..... 
71 ص :  هرمرت ..... 

71 ص :  ینربایهدنسرت ..... 
72 ص :  اناميارت ..... 

72 ص :  رورت ..... 
72 ص :  اتورت ..... 
72 ص :  ینرت ..... 

72 ص :  يراکرت ..... 
72 ص :  کتنکرت ..... 

72 ص :  اشدرت ..... 
72 ص :  ابترت ..... 

72 ص :  یسبرت ..... 
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72 ص :  ینرپرت ..... 
72 ص :  ینپرت ..... 

72 ص :  اکناهدنرت ..... 
73 ص :  فاکلا .....  لصف 

73 ص :  رکت ..... 
73 ص :  ماللا .....  لصف 

73 ص :  کلت ..... 
73 ص :  یسلت ..... 

73 ص :  لت ..... 
73 ص :  یلت ..... 

74 ص :  جنپلت ..... 
74 ص :  میملا .....  لصف 

74 ص :  وکامت ..... 
75 ص :  مت ..... 

75 ص :  لامت ..... 
75 ص :  رتپ .....  لامت 

75 ص :  نونلا .....  لصف 
75 ص :  نت ..... 

75 ص :  لوبنت ..... 
76 ص :  راهکنت ..... 

76 ص :  راهنهکنت ..... 
76 ص :  هیلدنت ..... 

76 ص :  هکیلدنت ..... 
76 ص :  واولا .....  لصف 

76 ص :  يربنوت ..... 
76 ص :  یبنوت ..... 
77 ص :  یئروت ..... 
77 ص :  هیهگ ..... 
77 ص :  يروت ..... 

77 ص :  ینرپدوت ..... 
78 ص :  ماکیوت ..... 

78 ص :  پوت ..... 
78 ص :  يردوت ..... 
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78 ص :  ندوت ..... 
78 ص :  توت ..... 

78 ص :  زوهلا .....  ءاهلا  لصف 
78 ص :  رهت ..... 

78 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 
78 ص :  ودنیت ..... 

78 ص :  كودنیت ..... 
79 ص :  یتوجیت ..... 

79 ص :  رتیت ..... 
79 ص :  اودنیت ..... 
79 ص :  يرتیت ..... 

79 ص :  ررکلیت ..... 
79 ص :  نریت ..... 

79 ص :  لبجیت ..... 
يدنه یناقوفلا  ءاتلا  باب 

79 ص :  يدنه .....  یناقوفلا  ءاتلا  لصف 
79 ص :  يرهیتت ..... 

79 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 
79 ص :  وسیت ..... 
79 ص :  یتنیت ..... 

میجلا باب 
80 ص :  فلالا .....  لصف 

80 ص :  نماج ..... 
80 ص :  یتاج ..... 

80 ص :  يرتپياج ..... 
80 ص :  يرتپتاج ..... 
80 ص :  لهپياج ..... 

80 ص :  لهپیتاج ..... 
81 ص :  لاج ..... 

81 ص :  یئاج ..... 
81 ص :  توهگاج ..... 

81 ص :  کبماج ..... 
81 ص :  يریگناج ..... 

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 327 

http://www.ghaemiyeh.com


81 ص :  یناقوفلا .....  ءاتلا  لصف 
81 ص :  یسناماتج ..... 

81 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 
81 ص :  ینشانرج ..... 

81 ص :  هلمهملا .....  نیسلا  لصف 
81 ص :  تسج ..... 

81 ص :  یسرافلا .....  فاکلا  لصف 
81 ص :  ونگج ..... 

81 ص :  ماللا .....  لصف 
81 ص :  اکلپیپ .....  لج 

82 ص :  لپیپ .....  لج 
82 ص :  تنیب .....  لج 
82 ص :  سیتب .....  لج 
82 ص :  بین .....  لج 

82 ص :  میملا .....  لصف 
82 ص :  هتوگلامج ..... 
82 ص :  نونلا .....  لصف 

82 ص :  يریهبنج ..... 
82 ص :  هکب .....  تنج 

83 ص :  اهوچ .....  یلگنج 
83 ص :  تنج ..... 
83 ص :  وبنج ..... 

83 ص :  واولا .....  لصف 
83 ص :  اساوج ..... 
83 ص :  یهوج ..... 

83 ص :  راوج ..... 
83 ص :  ناهدوج ..... 
83 ص :  کنوج ..... 
84 ص :  وکاوج ..... 
84 ص :  راهوج ..... 

84 ص :  راهکاوج ..... 
84 ص :  اکهتوج ..... 

84 ص :  زوهلا .....  ءاهلا  لصف 
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84 ص :  رتپ .....  لوهج 
84 ص :  ورهجوهج ..... 

84 ص :  اگنیهج ..... 
84 ص :  راکنهج ..... 
84 ص :  رگنیهج ..... 

84 ص :  ؤاهج ..... 
85 ص :  هدم .....  یتهج 
85 ص :  يریبرهج ..... 

85 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 
85 ص :  پهپایج ..... 
85 ص :  كویج ..... 
85 ص :  یتنویج ..... 
85 ص :  یتویج ..... 

85 ص :  اویج ..... 
85 ص :  کتنویج ..... 

85 ص :  نک .....  یتنویج 
86 ص :  لاپیج ..... 

86 ص :  ایج ..... 
86 ص :  ینهدرب .....  ویج 

یسرافلا میجلا  باب 
86 ص :  فلالا .....  لصف 
86 ص :  تاجرتراچ ..... 

86 ص :  باچ ..... 
86 ص :  ارتپراچ ..... 

86 ص :  رداگماچ ..... 
86 ص :  وسکاچ ..... 

86 ص :  نراچ ..... 
86 ص :  ياراچ ..... 

86 ص :  یلوراچ ..... 
87 ص :  توکاچ ..... 
87 ص :  يرگلاچ ..... 

87 ص :  هدحوملا .....  ءایلا  لصف 
87 ص :  یلکبچ ..... 
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87 ص :  بچ ..... 
87 ص :  کبچ ..... 

87 ص :  یناقوفلا .....  ءاتلا  لصف 
87 ص :  کتاچرتچ ..... 

87 ص :  لمارتچ ..... 
87 ص :  نهگ .....  ورتچ 

87 ص :  هرتچ ..... 
87 ص :  لهپ .....  رتچ 

87 ص :  يدنه .....  یناقوفلا  ءاتلا  لصف 
87 ص :  کتچ ..... 
87 ص :  ارچتچ ..... 

88 ص :  یسرافلا .....  میجلا  لصف 
88 ص :  هرچچ ..... 

88 ص :  ادنیچچ ..... 
88 ص :  دنالچنچ ..... 

88 ص :  ردنوهچچ ..... 
88 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 

88 ص :  هرچرچ ..... 
89 ص :  اتوپرچ ..... 

89 ص :  یجنورچ ..... 
89 ص :  اتیارچ ..... 
89 ص :  لهرچ ..... 

89 ص :  یتهرچ ..... 
89 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 

89 ص :  ایرچ .....  يدنه 
89 ص :  فاکلا .....  لصف 

89 ص :  هراکچ ..... 
89 ص :  روکچ ..... 
89 ص :  اوکچ ..... 

90 ص :  ردنکچ ..... 
90 ص :  اکرکچ ..... 

90 ص :  كرکچ ..... 
90 ص :  دنوکچ ..... 
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90 ص :  جورکچ ..... 
90 ص :  هرتوکچ ..... 

90 ص :  هناد .....  هکچ 
91 ص :  ماللا .....  لصف 

91 ص :  مچلچ ..... 
91 ص :  یلچ ..... 

91 ص :  نونلا .....  لصف 
91 ص :  یلیبنچ ..... 

91 ص :  کنیچ .....  ابنچ 
91 ص :  کبنچ ..... 

91 ص :  تناک .....  ردنچ 
92 ص :  روس .....  دنچ 

92 ص :  ندنچ ..... 
92 ص :  ابراس .....  ندنچ 

92 ص :  واولا .....  لصف 
92 ص :  كوچ ..... 

92 ص :  یئاروچ ..... 
92 ص :  هکوچ ..... 
92 ص :  چنوچ ..... 
92 ص :  لوچ ..... 

92 ص :  زوهلا .....  ءاهلا  لصف 
92 ص :  نوتهچ ..... 

93 ص :  یلوکاک .....  ریهچ 
93 ص :  ینکهچ ..... 

93 ص :  ناهد .....  ردهچ 
93 ص :  يریهچ ..... 
93 ص :  یلیهچ ..... 

93 ص :  راهک .....  ایهچهچ 
93 ص :  اراهچ ..... 

94 ص :  رهچ ..... 
94 ص :  هلیرهچ ..... 
94 ص :  ردوهچ ..... 

94 ص :  الکش .....  ریهچ 
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94 ص :  ارهدم .....  ریهچ 
94 ص :  اهس .....  ردهچ 

94 ص :  اککهچ ..... 
94 ص :  دنک .....  ریهچ 
94 ص :  ارتپ .....  ریهچ 

94 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 
94 ص :  گنیچ ..... 

94 ص :  هدیچ ..... 
94 ص :  انیچ ..... 

94 ص :  لتیچ ..... 
94 ص :  اتیچ ..... 
95 ص :  لیچ ..... 
95 ص :  ابنیچ ..... 

95 ص :  یکتیچ ..... 
همجعملا ءاخلا  باب 

95 ص :  یسرافلا .....  میجلا  لصف 
95 ص :  رچخ ..... 

95 ص :  هلمهملا .....  نیسلا  لصف 
95 ص :  سخ ..... 

هلمهملا لادلا  باب 
95 ص :  فلالا .....  لصف 

95 ص :  دلهراد ..... 
95 ص :  نوتاد ..... 
95 ص :  تناد ..... 
95 ص :  یتناد ..... 
96 ص :  رداد ..... 
96 ص :  مراد ..... 

96 ص :  راس .....  یمراد 
96 ص :  امراد ..... 

97 ص :  ههکاد ..... 
97 ص :  یسرافلا .....  ءابلا  لصف 

97 ص :  ایرهپد ..... 
97 ص :  یسرافلا .....  میجلا  لصف 
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97 ص :  انروانهچد ..... 
97 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 

97 ص :  رهبرد ..... 
97 ص :  هلمهملا .....  نیسلا  لصف 

97 ص :  لومسد ..... 
97 ص :  اسرپ .....  هسد 

97 ص :  یسرافلا .....  فاکلا  لصف 
97 ص :  اکهدگد ..... 

97 ص :  ماللا .....  لصف 
97 ص :  لدلد ..... 

97 ص :  میملا .....  لصف 
97 ص :  انمد ..... 

97 ص :  نونلا .....  لصف 
97 ص :  هنادندند ..... ؟

98 ص :  لهند ..... 
98 ص :  واولا .....  لصف 

98 ص :  انود ..... 
98 ص :  انمد ..... 

98 ص :  بود ..... 
98 ص :  ابرود ..... 

98 ص :  یهدود ..... 
98 ص :  زوهلا .....  ءاهلا  لصف 

98 ص :  ایتهد ..... 
99 ص :  اساوج .....  نهد 

99 ص :  نماهد ..... 
99 ص :  نوتهد ..... 

99 ص :  وهد ..... 
99 ص :  هواهد ..... 

99 ص :  يواهد ..... 
99 ص :  یکتاهد ..... 

99 ص :  اروتهد ..... 
100 ص :  اینهد ..... 

100 ص :  مدک .....  لوهد 
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100 ص :  هسامهد ..... 
100 ص :  ههامهد ..... 

101 ص :  وهد ..... 
101 ص :  لهپ .....  يرتاهد 

101 ص :  ینواهد ..... 
101 ص :  ینمهد ..... 

101 ص :  اریهد ..... 
101 ص :  ریهد ..... 

101 ص :  یکتاهد ..... 
101 ص :  یئاهد ..... 

101 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 
101 ص :  یلادوید ..... 

101 ص :  رادوید ..... 
101 ص :  يرادوید ..... 

101 ص :  الوم .....  ههگرید 
101 ص :  نموید ..... 

102 ص :  ياهگرید ..... 
102 ص :  لوم .....  ههکرید 

يدنهلا هلمهملا  لادلا  باب 
102 ص :  فلالا .....  لصف 

102 ص :  هباد ..... 
102 ص :  نونلا .....  لصف 

102 ص :  شدند ..... 
102 ص :  واولا .....  لصف 

102 ص :  یهدود ..... 
102 ص :  اکدود ..... 
102 ص :  يرود ..... 

102 ص :  زوهلا .....  ءاهلا  لصف 
102 ص :  نوهداهد ..... 

102 ص :  كاهد ..... 
هلمهملا ءارلا  باب 

102 ص :  فلالا .....  لصف 
102 ص :  بار ..... 
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102 ص :  ربنا .....  جار 
103 ص :  نسار ..... 
103 ص :  یسار ..... 

103 ص :  هگاج .....  جار 
103 ص :  سنه .....  جار 

103 ص :  یئار ..... 
103 ص :  گنار ..... 

104 ص :  گگنار ..... 
104 ص :  لار ..... 

104 ص :  لهپوبین .....  جار 
104 ص :  لیب .....  يار 

104 ص :  لتیپ .....  يار 
104 ص :  لتیپ .....  نوسار 

104 ص :  انشار ..... 
105 ص :  یلوکاک .....  تشار 

105 ص :  ینکار ..... 
105 ص :  ههچرب .....  جار 
105 ص :  کبمن .....  جار 

105 ص :  رما .....  جار 
105 ص :  یکتاشوک .....  جار 

105 ص :  یناقوفلا .....  ءاتلا  لصف 
105 ص :  توج .....  نتر 

105 ص :  ولانتر ..... 
105 ص :  ولاتر ..... 
106 ص :  نتر ..... 

106 ص :  یسرافلا .....  میجلا  لصف 
106 ص :  ایهچر ..... 

106 ص :  هلمهملا .....  لادلا  لصف 
106 ص :  در ..... 

106 ص :  یتنودر ..... 
106 ص :  ههچار .....  در 

106 ص :  هلمهملا .....  نیسلا  لصف 
106 ص :  توسر ..... 
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107 ص :  سر ..... 
107 ص :  نجنا .....  سر 

107 ص :  فاکلا .....  لصف 
107 ص :  کهبهکر ..... 
107 ص :  هکهبهکر ..... 

107 ص :  ندنچ .....  تکر 
107 ص :  لاش .....  تکر 
107 ص :  پهپ .....  تکر 

107 ص :  لاتکر ..... 
107 ص :  دنک .....  تکر 
108 ص :  نونلا .....  لصف 

108 ص :  ینگنر ..... 
108 ص :  هرتگنر ..... 

108 ص :  واولا .....  لصف 
108 ص :  نساور ..... 

108 ص :  اپور ..... 
108 ص :  کپور ..... 

108 ص :  یئور ..... 
108 ص :  سمور ..... 
108 ص :  ههچور ..... 

108 ص :  وهور ..... 
109 ص :  سهور ..... 
109 ص :  ینهور ..... 

109 ص :  زوهلا .....  ءاهلا  لصف 
109 ص :  اریهر ..... 

109 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 
109 ص :  جویر ..... 

109 ص :  ههچیر ..... 
109 ص :  اکنیر ..... 
109 ص :  اهتیر ..... 

109 ص :  دنویر ..... 
همجعملا ءازلا  باب 

110 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 
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110 ص :  یکرز ..... 
110 ص :  میملا .....  لصف 
110 ص :  دنک .....  نیمز 

110 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 
110 ص :  اریز ..... 

هلمهملا نیسلا  باب 
110 ص :  فلالا .....  لصف 

110 ص :  ربناس ..... 
110 ص :  رهبناس ..... 
110 ص :  ابراس ..... 

110 ص :  لمئاراس ..... 
110 ص :  کلمئاراس ..... 

110 ص :  لئاراس ..... 
110 ص :  کلاس ..... 

110 ص :  كولاس ..... 
110 ص :  نوگاس ..... 

110 ص :  گاس ..... 
111 ص :  یلاس ..... 

111 ص :  یتلاس ..... 
111 ص :  جاس ..... 

111 ص :  ناواس ..... 
111 ص :  یهتاس ..... 

111 ص :  وراس ..... 
111 ص :  رباس ..... 

112 ص :  سراس ..... 
112 ص :  پناس ..... 

112 ص :  لاس ..... 
112 ص :  یلومرساس ..... 

112 ص :  دیبلساس ..... 
112 ص :  لدناس ..... 
112 ص :  هکاس ..... 

112 ص :  اتشیرس .....  گاس 
112 ص :  یلملاس ..... 
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112 ص :  نراس ..... 
112 ص :  نوتاس ..... 

112 ص :  هدحوملا .....  ءابلا  لصف 
113 ص :  سابس ..... 

113 ص :  یسرافلا .....  ءابلا  لصف 
113 ص :  یلکپس ..... 
113 ص :  يراپس ..... 

113 ص :  ینرپ .....  تپس 
113 ص :  یناقوفلا .....  ءاتلا  لصف 

113 ص :  يراتس ..... 
113 ص :  رواتس ..... 

113 ص :  اتس ..... 
113 ص :  یلبواتس ..... 
113 ص :  الپوتس ..... 

114 ص :  اوتس ..... 
114 ص :  میجلا .....  لصف 

114 ص :  یجس ..... 
114 ص :  یسرافلا .....  میجلا  لصف 

114 ص :  راهکارچس ..... 
114 ص :  هلمهملا .....  لادلا  لصف 

114 ص :  هتراهدس ..... 
114 ص :  نگاهسادس ..... 
114 ص :  راهکاهدس ..... 

114 ص :  لهپادس ..... 
114 ص :  لهپيدس ..... 

114 ص :  بالگ .....  ادس 
115 ص :  يدنهلا .....  لادلا  لصف 

115 ص :  یهدس ..... 
115 ص :  یشالپ .....  یهدس 

115 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 
115 ص :  اکوهپرس ..... 

115 ص :  جرس ..... 
115 ص :  دنپرس ..... 
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115 ص :  سرس ..... 
116 ص :  لرس ..... 

116 ص :  نوسرس ..... 
116 ص :  پرس ..... 

116 ص :  ادنکرس ..... 
117 ص :  یکتیک .....  نرس 
117 ص :  یهکام .....  نرس 

117 ص :  ایج .....  برس 
117 ص :  یلایرس ..... 
117 ص :  الوکرس ..... 
117 ص :  یتنارس ..... 

117 ص :  لهپ .....  ترس 
117 ص :  ردهب .....  برس 

118 ص :  بهکرس ..... 
118 ص :  الاورس ..... 

118 ص :  ایرپ .....  نج  برس 
118 ص :  هلمهملا .....  نیسلا  لصف 

118 ص :  اسس ..... 
118 ص :  ءافلا .....  لصف 

118 ص :  بنا .....  يرفس 
118 ص :  فاکلا .....  لصف 

118 ص :  الهپهدنکس ..... 
118 ص :  هوکس ..... 

118 ص :  سان .....  کس 
118 ص :  یسرافلا .....  فاکلا  لصف 

118 ص :  دس .....  نهکس 
118 ص :  ماللا .....  لصف 

118 ص :  تیجالس ..... 
118 ص :  تیدالس ..... 

119 ص :  سررالس ..... 
119 ص :  سرراهلس ..... 

119 ص :  تالس ..... 
119 ص :  کلس ..... 
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119 ص :  میملا .....  لصف 
119 ص :  لهپ .....  ردنمس 
120 ص :  نیهپ .....  ردمس 
120 ص :  نونلا .....  لصف 

120 ص :  هرتگنس ..... 
121 ص :  اراهگنس ..... 

122 ص :  یلوه .....  اهکنس 
122 ص :  يرودنس ..... 

122 ص :  نس ..... 
122 ص :  اکپهپنس ..... 

123 ص :  ههگنس ..... 
123 ص :  ولاهبنس ..... 

123 ص :  یلاهبنس ..... 
123 ص :  یتپنس ..... 

123 ص :  رودنس ..... 
123 ص :  راهک .....  لبنس 

124 ص :  ایهکنس ..... 
124 ص :  اهگنس ..... 

124 ص :  اکهتوج .....  هکنس 
124 ص :  اکتبنس ..... 

124 ص :  يرصب .....  گنس 
124 ص :  واولا .....  لصف 

124 ص :  هرت .....  نوس 
124 ص :  نروس ..... 

125 ص :  یلب .....  موس 
125 ص :  سوس ..... 

125 ص :  رؤس ..... 
125 ص :  اوس ..... 

125 ص :  پوس ..... 
125 ص :  انوس ..... 

126 ص :  فنوس ..... 
126 ص :  پنوس ..... 
126 ص :  ههتنوس ..... 
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126 ص :  اوس ..... 
126 ص :  یغاب .....  اوس 

126 ص :  یلگنج .....  اوس 
126 ص :  رچنوس ..... 

126 ص :  لچنوس ..... 
126 ص :  یهکم .....  جروس 

126 ص :  یتو .....  موس 
126 ص :  يریدوس ..... 
126 ص :  یلگنوس ..... 

126 ص :  لاوس ..... 
127 ص :  یتوموس ..... 

127 ص :  ایموس ..... 
127 ص :  یتاجنروس ..... 
127 ص :  اهکام .....  داوس 

127 ص :  اکهتوج .....  نروس 
127 ص :  لاهج .....  جروس 

127 ص :  زوهلا .....  ءاهلا  لصف 
127 ص :  اروهس ..... 

127 ص :  نجنهس ..... 
127 ص :  هنجهس ..... 

128 ص :  یئيدهس ..... 
128 ص :  یلوم .....  رسهس 

128 ص :  هگاهس ..... 
128 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 

128 ص :  لبنیس ..... 
130 ص :  بنیس ..... 

130 ص :  میس ..... 
131 ص :  دنهیس ..... 
131 ص :  وسیس ..... 
131 ص :  مسیس ..... 
132 ص :  لایس ..... 
132 ص :  هنیس ..... 

132 ص :  تنم .....  تیس 
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132 ص :  یهدنیس ..... 
133 ص :  يرهکلیس ..... 

133 ص :  هدنیس ..... 
133 ص :  یگنیس ..... 
133 ص :  اکتیس ..... 
133 ص :  اسیس ..... 

133 ص :  یلایس ..... 
133 ص :  ایگنیس ..... 
133 ص :  رگنیس ..... 
133 ص :  یتویس ..... 

133 ص :  پیس ..... 
133 ص :  ویس ..... 

134 ص :  راس .....  تیس 
134 ص :  ایبیس ..... 
134 ص :  اویس ..... 

134 ص :  لهپاتیس ..... 
همجعملا نیشلا  باب 

134 ص :  فلالا .....  لصف 
134 ص :  ناهد .....  لاش 

134 ص :  لخاش ..... 
134 ص :  یلاش ..... 

134 ص :  كولاش ..... 
134 ص :  ینرپ .....  لاش 

134 ص :  نوکاش ..... 
134 ص :  ههکمالاش ..... 

134 ص :  هدحوملا .....  ءابلا  لصف 
134 ص :  وببش ..... 

135 ص :  یناقوفلا .....  ءاتلا  لصف 
135 ص :  يرتپ .....  تش 

135 ص :  رواتش ..... 
135 ص :  یلوم .....  تش 
135 ص :  امرک .....  تش 

135 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 342 

http://www.ghaemiyeh.com


135 ص :  هفیرش ..... 
135 ص :  ارکرش ..... 

135 ص :  ینوارش ..... 
136 ص :  هکیرش ..... 

136 ص :  ساب .....  يرش 
136 ص :  لهپ .....  يرش 

136 ص :  ینرپ .....  يرش 
136 ص :  کتاگنرش ..... 

136 ص :  فاکلا .....  لصف 
136 ص :  اساوج .....  رکش 

136 ص :  دنک .....  رکش 
136 ص :  ومیل .....  رکش و 

136 ص :  الکش ..... 
136 ص :  ورگش ..... 

136 ص :  میملا .....  لصف 
136 ص :  یمش ..... 

136 ص :  نونلا .....  لصف 
136 ص :  یپهپنش ..... 
136 ص :  زیوگنش ..... 

137 ص :  یپشپ .....  هگنش 
137 ص :  فرگنش ..... 
137 ص :  دنکربنش ..... 

137 ص :  یلوهاهکنش ..... 
137 ص :  واولا .....  لصف 

137 ص :  یلوش ..... 
137 ص :  هروش ..... 

137 ص :  كانوش ..... 
137 ص :  زوهلا .....  ءاهلا  لصف 

137 ص :  تهش ..... 
137 ص :  توتهش ..... 

137 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 
137 ص :  كانویش ..... 
137 ص :  كامایش ..... 
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137 ص :  اتیش ..... 
137 ص :  نهکوهب .....  ویش 

138 ص :  ینیچ .....  لتیش 
138 ص :  جلیش ..... 

هلمهملا نیعلا  باب 
138 ص :  یسابع ..... 

همجعم نیغلا  باب 
138 ص :  یئاغوغ ..... 

یبرعلا فاکلا  باب 
138 ص :  فلالا .....  لصف 

138 ص :  اهگنج .....  كاک 
139 ص :  سناک ..... 

139 ص :  كاش .....  لاک 
139 ص :  يرم .....  ساک 

139 ص :  ورمساک ..... 
139 ص :  یجناک ..... 

139 ص :  رانچناک ..... 
139 ص :  یگنیسارکاک ..... 

139 ص :  وهچکاناک ..... 
140 ص :  هتاک ..... 

140 ص :  یتگناک ..... 
140 ص :  يروکچناک ..... 
140 ص :  لهپ .....  گاک 

140 ص :  يدنت .....  گاک 
141 ص :  لهپنئاک ..... 
141 ص :  ههچناک ..... 

141 ص :  چاک ..... 
141 ص :  يریزیلاک ..... 

141 ص :  تشاک ..... 
141 ص :  یساپ .....  راک 

141 ص :  دنلاک ..... 
141 ص :  لیبراک ..... 
141 ص :  یلبراک ..... 
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141 ص :  یبنس .....  لاک 
141 ص :  اسناک ..... 

141 ص :  یسناک ..... 
141 ص :  ادنام .....  هتاک 
141 ص :  اروکالاک ..... 
142 ص :  نولهچاک ..... 

142 ص :  لداپ .....  هتشاک 
142 ص :  ولاتشاک ..... 

142 ص :  ینهگشاک ..... 
142 ص :  یجوبماک ..... 

142 ص :  رسیلاک ..... 
142 ص :  یهگناک ..... 

142 ص :  ادناک ..... 
143 ص :  یلوکاک ..... 

143 ص :  هدحولا .....  ءابلا  لصف 
143 ص :  ینیچ .....  بابک 

143 ص :  یسرافلا .....  ءابلا  لصف 
143 ص :  لیبروپک ..... 

143 ص :  کجراهتپک ..... 
143 ص :  ساپک ..... 
143 ص :  روپک ..... 

143 ص :  روپرک ..... 
143 ص :  يروپک ..... 

144 ص :  یناقوفلا .....  ءاتلا  لصف 
144 ص :  اراتک ..... 
144 ص :  اریتک ..... 

144 ص :  يدنه .....  یناقوفلا  ءاتلا  لصف 
144 ص :  لهتک ..... 
145 ص :  لهتک ..... 

145 ص :  یکتک ..... 
145 ص :  ردهب .....  تک 

145 ص :  یئاتک ..... 
145 ص :  يربوهتک ..... 
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145 ص :  ارهبتک ..... 
145 ص :  یلهتک ..... 
145 ص :  الهتک ..... 

145 ص :  لهپ .....  تک 
145 ص :  يرتپ .....  تک 
145 ص :  رورک .....  تک 

146 ص :  یسرافلا .....  میجلا  لصف 
146 ص :  رانچک ..... 
146 ص :  ولاچک ..... 
146 ص :  اوهچک ..... 
146 ص :  الچک ..... 

147 ص :  يرچک ..... 
147 ص :  روچک ..... 

148 ص :  هلمهملا .....  لادلا  لصف 
148 ص :  مدک ..... 

148 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 
148 ص :  انرک ..... 

149 ص :  ادنورک ..... 
149 ص :  يدرمرک ..... 

149 ص :  لهپ .....  نشرک 
149 ص :  يدنورک ..... 

149 ص :  لیرک ..... 
149 ص :  يرهرک ..... 
150 ص :  یلیرک ..... 

150 ص :  گنرمرک ..... 
150 ص :  اهکمرک ..... 

150 ص :  ناهد .....  نشرک 
150 ص :  کناورک ..... 

150 ص :  ارکرک ..... 
150 ص :  اوجنرک ..... 
150 ص :  یجنرک ..... 
150 ص :  اکجنرک ..... 
150 ص :  نجنرک ..... 
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151 ص :  ورک ..... 
151 ص :  اراورک ..... 
151 ص :  رینرک ..... 
151 ص :  ریبرک ..... 

151 ص :  روچرک ..... 
151 ص :  دنرک ..... 

151 ص :  تکرک ..... 
151 ص :  الیرک ..... 
151 ص :  هلیرک ..... 

152 ص :  روپکرک ..... 
152 ص :  هدنکرک ..... 

152 ص :  ارگانشرک ..... 
152 ص :  وناکرک ..... 
152 ص :  یتکرک ..... 

152 ص :  ینرک ..... 
152 ص :  دنوگارک ..... 

152 ص :  اکهتوج .....  نشرک 
152 ص :  لهپ .....  كرک 

152 ص :  هبرک ..... 
152 ص :  اتنارک ..... 

152 ص :  اترب .....  نشرک 
153 ص :  ابراسنشرک ..... 

153 ص :  یلوم .....  نشرک 
153 ص :  کتارک ..... 

153 ص :  يدنه .....  هلمهملا  ءارلا  لصف 
153 ص :  ارک ..... 
153 ص :  رک ..... 

153 ص :  هلمهملا .....  نیسلا  لصف 
153 ص :  يدنوسک ..... 

153 ص :  ادنوسک ..... 
154 ص :  وریسک ..... 

154 ص :  گرمایروتسک ..... 
154 ص :  هبنسک ..... 
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155 ص :  يروتسک ..... 
155 ص :  اپسنسک ..... 
155 ص :  سیسک ..... 

155 ص :  همجعملا .....  نیشلا  لصف 
155 ص :  تشک ..... 

155 ص :  یبرعلا .....  فاکلا  لصف 
155 ص :  اروکک ..... 

155 ص :  یگنیسارکک ..... 
156 ص :  ارکک ..... 

156 ص :  يرکک ..... 
156 ص :  يرکک ..... 

156 ص :  هدنورکک ..... 
156 ص :  ماللا .....  لصف 

157 ص :  کبنلک ..... 
157 ص :  يراهلک ..... 
158 ص :  نجیلک ..... 
158 ص :  یهتلک ..... 

158 ص :  اتنلک ..... 
158 ص :  گنلک ..... 
158 ص :  هرگنلک ..... 

158 ص :  یجنولک ..... 
158 ص :  رفالک ..... 

158 ص :  مردلک ..... 
159 ص :  یسلک ..... 
159 ص :  رسیلک ..... 

159 ص :  میملا .....  لصف 
159 ص :  دومک ..... 

159 ص :  یندومک ..... 
159 ص :  كرمک ..... 
159 ص :  ینومک ..... 

159 ص :  نونلا .....  لصف 
159 ص :  راهبنک ..... 

159 ص :  يراهبنک ..... 
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159 ص :  کبلجنک ..... 
160 ص :  الونک ..... 

160 ص :  لوکنک ..... 
160 ص :  لهپ .....  کتنک 

160 ص :  يرودنک ..... 
160 ص :  رینک ..... 

161 ص :  لیبنک ..... 
161 ص :  هلیبنک ..... 
161 ص :  مکنک ..... 
161 ص :  ردنک ..... 

161 ص :  رهدنک ..... 
161 ص :  ئاتنک ..... 
161 ص :  ردنک ..... 

161 ص :  وردنک ..... 
161 ص :  كردنک ..... 

161 ص :  اچونک ..... 
161 ص :  ینلدنک ..... 
162 ص :  اکیهبنک ..... 

162 ص :  لهپ .....  تنک 
162 ص :  يراکتنک ..... 
162 ص :  اکلاکتنک ..... 

162 ص :  ینکتک ..... 
162 ص :  یهکنک ..... 

162 ص :  واولا .....  لصف 
162 ص :  رادبوک ..... 

162 ص :  هتگ .....  لوک 
162 ص :  لوک ..... 

162 ص :  اجوک ..... 
163 ص :  هنوک ..... 
163 ص :  وؤک ..... 

163 ص :  ودوک ..... 
163 ص :  جنوک ..... 

163 ص :  هچنوک ..... 
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163 ص :  ئدوک ..... 
163 ص :  لاوک ..... 
163 ص :  رکوک ..... 

164 ص :  الکوک ..... 
164 ص :  يروداوک ..... 

164 ص :  هتوک ..... 
164 ص :  دنامهکوک ..... 

164 ص :  سران .....  ردنامهکوک 
164 ص :  یکئاسوک ..... 

164 ص :  يدنهچ .....  رکوک 
164 ص :  هرگنهب .....  رکوک 

164 ص :  سالیوک ..... 
164 ص :  بنیس .....  لوک 

164 ص :  لوک ..... 
164 ص :  ادناک .....  یلوک 

165 ص :  ءاهلا .....  لصف 
165 ص :  ادنهک ..... 
165 ص :  ریهک ..... 

165 ص :  ردهک ..... 
165 ص :  یتهرهک ..... 

165 ص :  يرهک ..... 
165 ص :  ینرهک ..... 

166 ص :  چردنهک ..... 
166 ص :  لمتهک ..... 
166 ص :  روجهک ..... 

166 ص :  روجرهک ..... 
166 ص :  اپرپاهک ..... 

166 ص :  اریهک ..... 
167 ص :  اتسدنهک ..... 
167 ص :  زندناهک ..... 

167 ص :  یلیهکالیهک ..... 
167 ص :  يرولهک ..... 

167 ص :  لهک ..... 

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 350 

http://www.ghaemiyeh.com


167 ص :  نون .....  يراهک 
167 ص :  سوهک ..... 
168 ص :  ارپوهک ..... 
168 ص :  لتهک ..... 

168 ص :  اکنرهک ..... 
168 ص :  یلوکاکریهک ..... 
168 ص :  كدناتکهک ..... 

168 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 
168 ص :  يرهبنویک ..... 

168 ص :  رهبنویک ..... 
168 ص :  يرینک ..... 
168 ص :  وسیک ..... 
168 ص :  هتنیک ..... 

169 ص :  اوچنیک ..... 
169 ص :  ارکیک ..... 
169 ص :  رسیک ..... 
169 ص :  تیک ..... 

169 ص :  يرتپ .....  تیک 
169 ص :  تولیک ..... 
169 ص :  تاریک ..... 
169 ص :  ارویک ..... 

170 ص :  یکتیک ..... 
170 ص :  هچناویک ..... 

170 ص :  الیک ..... 
170 ص :  رکیک ..... 
171 ص :  تیک ..... 
171 ص :  یتیک ..... 

یسرافلا فاکلا  باب 
171 ص :  فلالا .....  لصف 

171 ص :  رجاگ ..... 
171 ص :  یگرگناک ..... 

171 ص :  هدحوملا .....  ءابلا  لصف 
171 ص :  الوربگ ..... 
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171 ص :  الیربگ ..... 
172 ص :  میجلا .....  لصف 

172 ص :  لپیپ .....  جگ 
172 ص :  یلپیپ .....  جگ 

172 ص :  هلمهملا .....  لادلا  لصف 
172 ص :  اهدگ ..... 

172 ص :  يدنهلا .....  ۀلمهملا  لادلا  لصف 
172 ص :  لهدگ ..... 

172 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 
172 ص :  دنکمارگ ..... 

172 ص :  نجنرگ ..... 
172 ص :  ررگ ..... 

172 ص :  يدنه .....  هلمهملا  ءارلا  لصف 
172 ص :  رگ ..... 

172 ص :  یچورگ ..... 
172 ص :  یسرافلا .....  فاکلا  لصف 

172 ص :  لوهد .....  نگگ 
173 ص :  نریگگ ..... 
173 ص :  وریگگ ..... 

173 ص :  ماللا .....  لصف 
173 ص :  يولگ ..... 

174 ص :  ادنولگ ..... 
174 ص :  نونلا .....  لصف 

174 ص :  یهبنگ ..... 
174 ص :  راینگ ..... 

174 ص :  یبودردنگ ..... 
174 ص :  نولدنگ ..... 
174 ص :  لیهدنگ ..... 

175 ص :  هزورهب .....  هدنگ 
175 ص :  ردنگ ..... 
175 ص :  اجنگ ..... 

175 ص :  گهدنگ ..... 
175 ص :  اکهدنگ ..... 
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176 ص :  واولا .....  لصف 
176 ص :  انچوروگ ..... 
176 ص :  نچورگ ..... 

176 ص :  نهدروگ ..... 
176 ص :  ناموگ ..... 
176 ص :  یهبوگ ..... 

176 ص :  اهوگ ..... 
176 ص :  ناهکاپروک ..... 

176 ص :  كروگ ..... 
176 ص :  هوگ ..... 

177 ص :  سروگ ..... 
177 ص :  ورهکوگ ..... 

177 ص :  اتندوگ ..... 
177 ص :  يرکک .....  هکوگ 

177 ص :  لگوگ ..... 
177 ص :  یندنوگ ..... 

178 ص :  یلوگ ..... 
178 ص :  دیموگ ..... 

178 ص :  كدیموگ ..... 
178 ص :  ناپ .....  گروگ 

178 ص :  رلوگ ..... 
179 ص :  زوهلا .....  ءاهلا  لصف 

179 ص :  ناموهگ ..... 
179 ص :  پیهک ..... 
179 ص :  اروهگ ..... 
179 ص :  لوهگ ..... 

179 ص :  راوکویهگ ..... 
180 ص :  یچگنهگ ..... 
180 ص :  تهگرهگ ..... 

180 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 
180 ص :  هدیگ ..... 

180 ص :  هدنیگ ..... 
180 ص :  ادنیگ ..... 
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180 ص :  نوهیگ ..... 
181 ص :  وریگ ..... 

ماللا باب 
181 ص :  فلالا .....  لصف 

181 ص :  ینال ..... 
181 ص :  یهال ..... 

181 ص :  ههکال ..... 
181 ص :  دنماجال ..... 

181 ص :  روجال ..... 
181 ص :  یلگنال ..... 

181 ص :  اهچال ..... 
181 ص :  هدحوملا .....  ءابلا  لصف 

181 ص :  اریهب ..... 
182 ص :  نابل ..... 
182 ص :  یلبل ..... 

182 ص :  یناقوفلا .....  ءاتلا  لصف 
182 ص :  يروتسکاتل ..... 

182 ص :  يدنه .....  یناقوفلا  ءاتلا  لصف 
182 ص :  يربوتل ..... 

182 ص :  میجلا .....  لصف 
182 ص :  ولاجل ..... 

182 ص :  جکجل ..... 
182 ص :  یسرافلا .....  میجلا  لصف 

182 ص :  انمهچل ..... 
183 ص :  ینهچل ..... 

183 ص :  لهپ .....  یمهچل 
183 ص :  فاکلا .....  لصف 

183 ص :  چکل ..... 
183 ص :  نونلا .....  لصف 

183 ص :  اهبنل ..... 
183 ص :  واولا .....  لصف 
183 ص :  پهپ .....  هدول 

183 ص :  هدول ..... 
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183 ص :  اول ..... 
184 ص :  اینول ..... 
184 ص :  اهول ..... 

184 ص :  گنول ..... 
184 ص :  نابول ..... 

185 ص :  هروسهل ..... 
185 ص :  هینسهل ..... 

185 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 
185 ص :  ومیل ..... 

میملا باب 
185 ص :  فلالا .....  لصف 
185 ص :  ینگنک .....  لام 

186 ص :  يوهدام ..... 
186 ص :  ینهور .....  سنام 

186 ص :  هکام ..... 
187 ص :  دنام ..... 

187 ص :  نیئام ..... 
187 ص :  کهچام ..... 
187 ص :  لهپوجام ..... 

187 ص :  لهپ .....  نیئام 
187 ص :  دنک .....  نام 

187 ص :  يراج .....  رام 
187 ص :  كونام ..... 

188 ص :  شام ..... 
188 ص :  کنام ..... 

188 ص :  تام ..... 
188 ص :  ینرپهکام ..... 
188 ص :  یلوهکام ..... 

188 ص :  یشنام ..... 
188 ص :  یناقوفلا .....  ءاتلا  لصف 

188 ص :  هبرگیستم ..... 
188 ص :  يدنه .....  یناقوفلا  ءاتلا  لصف 

188 ص :  رتم ..... 
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189 ص :  میمجلا .....  لصف 
189 ص :  هتیجم ..... 

189 ص :  دنک .....  چم 
189 ص :  یسرافلا .....  میجلا  لصف 

189 ص :  یهچیهچم ..... ؟
189 ص :  یلهچم ..... 

189 ص :  رهچم ..... 
189 ص :  اکهچم ..... 

189 ص :  هلمهملا .....  لادلا  لصف 
189 ص :  اکلوهدم ..... 
190 ص :  لهپ .....  ندم 

190 ص :  ندم ..... 
190 ص :  هدم ..... 

190 ص :  لاوهدم ..... 
190 ص :  ینرپ .....  كدم 

190 ص :  ارهدم ..... 
190 ص :  یتشی .....  هدم 
190 ص :  اورش .....  هدم 

190 ص :  یتکرک .....  هدم 
190 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 

190 ص :  يرهرم ..... 
190 ص :  ارم ..... 

191 ص :  گرم ..... 
191 ص :  اورم ..... 

191 ص :  یتهرم ..... 
191 ص :  الدرم ..... 
191 ص :  چرم ..... 
191 ص :  اسرم ..... 

191 ص :  لانرم ..... 
191 ص :  هلمهملا .....  نیسلا  لصف 

191 ص :  یسم ..... 
191 ص :  روسم ..... 

192 ص :  اکدنهکچسم ..... 

یفیرش www.Ghaemiyeh.comفیلات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 356 

http://www.ghaemiyeh.com


192 ص :  همجعملا .....  نیشلا  لصف 
192 ص :  شم ..... 

192 ص :  فاکلا .....  لصف 
192 ص :  دنکم ..... 

192 ص :  یهکم ..... 
192 ص :  يوکم ..... 

192 ص :  تکوس .....  اتکم 
192 ص :  لهپاتکم ..... 
192 ص :  هراهکم ..... 
192 ص :  هناهکم ..... 

192 ص :  یسرافلا .....  فاکلا  لصف 
192 ص :  رگم ..... 

192 ص :  لپیپ .....  ههگم 
192 ص :  كدنیت .....  هگم 

193 ص :  ماللا .....  لصف 
193 ص :  ریگالم ..... 

193 ص :  اکلم ..... 
193 ص :  ینولم ..... 

193 ص :  میلم ..... 
193 ص :  یتهلم ..... 

193 ص :  نونلا .....  لصف 
193 ص :  يدنم ..... 

195 ص :  نم ..... 
195 ص :  دنم ..... 

195 ص :  اتدنم ..... 
195 ص :  لسنم ..... 

196 ص :  ینرپ .....  كودنم 
196 ص :  ینوگگنم ..... 

196 ص :  رادنم ..... 
196 ص :  واولا .....  لصف 

196 ص :  توم ..... 
197 ص :  جنوم ..... 

197 ص :  ستلوم ..... 
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197 ص :  سرچوم ..... 
197 ص :  کپوم ..... 
197 ص :  نهکوم ..... 
197 ص :  گنوم ..... 
197 ص :  ههتوم ..... 

198 ص :  روم ..... 
198 ص :  اهتلوم ..... 
198 ص :  لکوم ..... 

198 ص :  موم ..... 
198 ص :  یلوم ..... 

198 ص :  یگنلوم ..... 
198 ص :  گلوم ..... 
198 ص :  یتوم ..... 
198 ص :  اگنوم ..... 

198 ص :  يرسلوم ..... 
199 ص :  یلصوم ..... 
199 ص :  ارگنوم ..... 
199 ص :  ارگنوم ..... 

199 ص :  ابروم ..... 
199 ص :  ینکاسوم ..... 

200 ص :  لوم ..... 
200 ص :  زوهلا .....  ءاهلا  لصف 

200 ص :  يدنماهم ..... 
200 ص :  اوهم ..... 

200 ص :  یهکهم ..... 
200 ص :  اکوهم ..... 

200 ص :  یتهرهم ..... 
201 ص :  بیناهم ..... 
201 ص :  يدنهم ..... 
201 ص :  تنوهم ..... 

201 ص :  يرواتساهم ..... 
201 ص :  دیماهم ..... 
201 ص :  الباهم ..... 
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201 ص :  انایساهم ..... 
201 ص :  لجاهم ..... 

201 ص :  راهم ..... 
201 ص :  یکتاشوکاهم ..... 

201 ص :  نون .....  يدهم 
201 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 

201 ص :  اهدنیم ..... 
202 ص :  كدنیم ..... 

202 ص :  لهب .....  نیم 
202 ص :  یهتیم ..... 

202 ص :  یگنیساهدنیم ..... 
202 ص :  اهکشرویم ..... 
202 ص :  هگنخرویم ..... 

202 ص :  دیم ..... 
203 ص :  انیم ..... 

نونلا باب 
203 ص :  فلالا .....  لصف 

203 ص :  یلان ..... 
203 ص :  يران ..... 
203 ص :  لیران ..... 

203 ص :  یگنران ..... 
203 ص :  گگنران ..... 

203 ص :  رسیک .....  گان 
204 ص :  نودگان ..... 

204 ص :  ینمدگان ..... 
204 ص :  اهدنگ .....  گان 

204 ص :  یئدان ..... 
204 ص :  ههتومرگان ..... 

204 ص :  الب .....  گان 
204 ص :  گان ..... 

205 ص :  یلکان ..... 
205 ص :  ریگلان ..... 

205 ص :  لان ..... 
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205 ص :  یسرافلا .....  میجلا  لصف 
205 ص :  لجن ..... 

205 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 
205 ص :  یسبرن ..... 

205 ص :  روچکرن ..... 
205 ص :  يدنگرن ..... 

205 ص :  یلمرن ..... 
206 ص :  هلمهملا .....  نیسلا  لصف 

206 ص :  توسن ..... 
206 ص :  فاکلا .....  لصف 

206 ص :  هکن ..... 
206 ص :  ینکیهچکن ..... 

206 ص :  کچوکن ..... 
206 ص :  یسرافلا .....  فاکلا  لصف 

206 ص :  دنگن ..... 
206 ص :  ماللا .....  لصف 

206 ص :  اولن ..... 
206 ص :  لن ..... 

206 ص :  یلن ..... 
207 ص :  میملا .....  لصف 

207 ص :  کبمن ..... 
207 ص :  نونلا .....  لصف 

207 ص :  نهجرب .....  يدنن 
207 ص :  دلهانن ..... 

207 ص :  واولا .....  لصف 
207 ص :  يراون ..... 

207 ص :  رگاسون ..... 
207 ص :  یئالون ..... 

207 ص :  یلون ..... 
207 ص :  نترون ..... 

207 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 
207 ص :  یلاوین ..... 
207 ص :  الابرتین ..... 
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208 ص :  ههتوهت .....  الین 
208 ص :  کنین ..... 
208 ص :  لوین ..... 

208 ص :  ههنک .....  لین 
208 ص :  يدنین ..... 

208 ص :  کهلدنسالین ..... 
208 ص :  لاپین ..... 
208 ص :  وینین ..... 
209 ص :  لین ..... 
209 ص :  ملین ..... 

209 ص :  نم .....  لین 
209 ص :  دنپسا .....  لین 

209 ص :  بین ..... 
210 ص :  بولین ..... 

210 ص :  واگ .....  لین 
210 ص :  توج .....  نین 

210 ص :  یهتنک .....  لین 
واولا باب 

211 ص :  فلالا .....  لصف 
211 ص :  نساو ..... 

211 ص :  ولاو ..... 
211 ص :  دروخ .....  نالاو 
211 ص :  میجلا .....  لصف 
211 ص :  راهکرهجو ..... 
211 ص :  نونلا .....  لصف 

211 ص :  گنو ..... 
211 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 

211 ص :  يرودیو ..... 
211 ص :  نچوریو ..... 

زوهلا ءاهلا  باب 
211 ص :  فلالا .....  لصف 

211 ص :  راگنسراه ..... 
212 ص :  یهتاه ..... 
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212 ص :  نولاه ..... 
212 ص :  هدحوملا .....  ءابلا  لصف 

212 ص :  لیب ..... 
212 ص :  یسرافلا .....  ءابلا  لصف 

212 ص :  اهکوپه ..... 
212 ص :  میجلا .....  لصف 

212 ص :  لجه ..... 
212 ص :  يدنه .....  لادلا  لصف 

212 ص :  اراوجده ..... 
212 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  لصف 

212 ص :  راهگنسره ..... 
212 ص :  ارهره ..... 

212 ص :  لهپ .....  سره 
213 ص :  لاتره ..... 
213 ص :  ینره ..... 

213 ص :  یکتیره ..... 
213 ص :  يویراپره ..... 

213 ص :  نره .....  يرویرافره 
213 ص :  يروهک .....  نره 

213 ص :  هلمهملا .....  نیسلا  لصف 
213 ص :  لوکتسه ..... 

213 ص :  ولاتسه ..... 
213 ص :  راهگنچ .....  تسه 

213 ص :  کتسه ..... 
213 ص :  ماللا .....  لصف 

213 ص :  ایدله ..... 
214 ص :  لهله ..... 
214 ص :  ودله ..... 

214 ص :  نونلا .....  لصف 
214 ص :  توگنه ..... 

214 ص :  يدپ .....  سنه 
214 ص :  يرتپ .....  گنه 
214 ص :  یلوم .....  گنه 
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215 ص :  سنه ..... 
215 ص :  واولا .....  لصف 

215 ص :  ریبهوه ..... 
215 ص :  یناتحتلا .....  ءایلا  لصف 

215 ص :  گنیه ..... 
215 ص :  یهکوداریه ..... 
215 ص :  سیسکاریه ..... 

215 ص :  اریه ..... 
216 ص :  یتومیه ..... 
216 ص :  لکنیه ..... 

یناتحتلا ءایلا  باب 
216 ص :  فلالا .....  لصف 

216 ص :  کگای ..... 
216 ص :  كوای ..... 

216 ص :  شای ..... 
216 ص :  یناقوفلا .....  ءاتلا  لصف 

216 ص :  اتیکتی ..... 
216 ص :  ادهچتی ..... 

216 ص :  لتی ..... 
216 ص :  یسرافلا .....  میجلا  لصف 

216 ص :  پوهد .....  هچی 
217 ص :  اساب .....  هچی 

217 ص :  يدنهلا .....  لادلا  لصف 
217 ص :  مضب .....  لدی 

217 ص :  یلدی ..... 
217 ص :  همجعملا .....  نیسلا  لصف 

217 ص :  يرکسیشی ..... 
217 ص :  یتشی ..... 

217 ص :  هدم .....  یتشی 
217 ص :  رتب .....  تشی 

217 ص :  یسرافلا .....  فاکلا  لصف 
217 ص :  رتپ .....  مگی 

218 ص :  اکتنک .....  مگی 
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218 ص :  نشوهب .....  کی 
218 ص :  گنایکی ..... 

218 ص :  ماللا .....  لصف 
218 ص :  ساکلی ..... 

218 ص :  میملا .....  لصف 
218 ص :  لجانمی ..... 

219 ص :  واولا .....  لصف 
219 ص :  ایگوی .....  مگوی و 

219 ص :  کساوی ..... 
219 ص :  کتنکوی ..... 

219 ص :  یناوی ..... 
220 ص :  اکناوی ..... 

220 ص :  اوهاساوی ..... 
220 ص :  یناوءای .....  یناوی 

220 ص :  ینوی .....  یناوی 
220 ص :  راسگوی ..... 
220 ص :  تشینوی ..... 

220 ص :  ارکرش .....  ساوی 
221 ص :  وی ..... 

221 ص :  لانوی ..... 
221 ص :  وکاوی ..... 

221 ص :  يوی ..... 
221 ص :  اکهتوی ..... 
221 ص :  ههکوی ..... 

222 ص :  دش .....  مامت  تمت 
222 ص :  عبطلا .....  همتاخ 

________________________________________

1386 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 یفیرش ، فیلات  فیرش ، دمحم  يولهد ، [ 1]

1386 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 یفیرش ، فیلات  فیرش ، دمحم  يولهد ، [ 2]

1386 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 یفیرش ، فیلات  فیرش ، دمحم  يولهد ، [ 3]

1386 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 یفیرش ، فیلات  فیرش ، دمحم  يولهد ، [ 4]
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1386 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 یفیرش ، فیلات  فیرش ، دمحم  يولهد ، [ 5]

1386 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 یفیرش ، فیلات  فیرش ، دمحم  يولهد ، [ 6]

1386 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 یفیرش ، فیلات  فیرش ، دمحم  يولهد ، [ 7]

1386 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 یفیرش ، فیلات  فیرش ، دمحم  يولهد ، [ 8]

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)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
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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
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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 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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