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يروصنم هیافک 

باتک تاصخشم 

ف4915/2/ یلم :  یسانشباتک  هرامش 
دمحم نبروصنم  هسانشرس : 

يوسوم يدهم  بتاک  دمحم ؛ نبروصنم  [ یطخ هخسن  ] يروصنم ۀیافک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ق1304 خاسنتسا :  تیعضو 

 ... " يرظن ینعی  بط  مسق  رد  لوا  نف  تسا  نف  ود  رب  ینبم  باتک  نیا  تسارهف  هلمسب . : " هخسن زاغآ  هماجنا :  ماجنا ،  زاغآ ، 
" يوسوم يدهم  باتکلا ...  تمت  تسار . وا  مکح  هک  دنک  دهاوخ  هچ  ره  تساوخ  دهاوخ  هچرهب  رداق  تسوا  : " هخسن ... ماجنا 

هلاقم جنپ  يراد  یلمع  بط  رد  مود  نف  هلاقم ، راهچ  ياراد  يرظن  بط  رد  لوا  نف  نف : ود  ياراد  بط  رد  تسا  ياهلاسر  باتک : یفرعم  : 
دشابیم باب  دنج  ياراد  هلاقم  ره  و 

180x110 عطق ، 140x75 روطس 135x70 ؛ هزادنا  رطس ،  14  - 15 گرب ،  86 15پ -  يرهاظ :  تاصخشم 
يدوخن یگنرف  ذغاک : عون  يرهاظ :  تاصخشم  تشاددای 

قیلعتسن هتسکش  طخ :
يذغاک رتسآ  دلج  نوردنا  لودجم ، ییاوقم ، ياهوهق ، جامیت  دلج : تانییزت 

7 : ( 243  ) یشعرم 18 ف  : ( 98  ) هعیرذ هدش : هدید  عبانم  اه :  هدیکچ  اه ، هیامن  رثا ، عبانم 
هیدهاجم هیافک  رگید :  ياهناونع 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یکشزپ -  عوضوم : عوضوم : 
بتاک نرق 13ق ، يدهم ، يوسوم ، هدوزفا :  هسانش 

4851-7/چ815 یبایزاب :  هرامش 

([ هیدهاجم هیافک   ) يروصنم هیافک  ]

[ همدقم ]

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
معن هک  ار  یهاشداپ  رم  سایق  یب  يانث  ددع و  یب  دمح  تسا و  نایاپ  یب  وا  مکح  ار  قئاقد  ناسنا  تقلخ  رد  هک  یقلاخ  رم  ساپـس  رکش و 

تمحر رب  لیلد  تسا و  ناکرا  روص و  هجزما  لوصا و  عئابط  وا  تردق  لامک  رب  هاوگ  تسا  نایب  دح  زا  نوریب  ناشیا  قح  رد  وا  ناسحا  و 
بابسا هب  ار  ضرم  تحـص  دینادرگ و  يراج  ءاضعا  رد  حاورا  يوق و  تیـصاخ  لامک  زا  هک  يرداق  تسا  نادب  هجزما  لاوحا  وا  تفار  و 

رب مکروص  نسحاف  مک  روص  هنامیرک  تعلخ  دومرف و  داـشرا  تحـص  ظـفح  ریبدـت  هب  دوخ  ياـهنتم  یب  لـضف  زا  تشاد و  ردـقم  ررقم و 
ُّبَر ُهَّللا  َكَراـبَتَف  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ  تخاـس و  بترم  ناـشیا  لوزن  تهج  ِتاـبِّیَّطلا  َنِم  ْمُـکَقَزَر  طامـس و  تخادـنا و  ناـسنا  ياـبیز  تماـق 

وا جاهنم  هک  ار  یتاورم  تاولص  تایحل و  هفحت  َنیَِملاْعلا و 
2 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هعبس نوچ  تسا و  ینم  ینغ و  هدبز  يرورض  هتس  نوچ  وا  هسمخ  ناکرا  تسا و  تایلک  ضارعا  هریخذ  وا  تراشا  تاجن و  نوناق  بابـسا 
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ام متاخ و  نیگن  كالفالا  تقلخ  امل  كالول  دوصقم  نیـسوق  باـق  هجاوخ  نیئوک و  دیـس  ینعا  تسا  افـش  يواـح  ینغم و  عماـج  یعیبط 
وا عابتا  باحصا و  لآ و  رب  اهلمکا و  تایحتلا  نم  امهلضفا و  هولصلا  نم  هیلع  یفطصم  دمحم  یبتجم  مرکم  نیملاعلل  ۀمحر  الا  كانلـسرا 

تریس بابرا  رـصب  تریـصب و  تاحـسا  رظن  رب  دعب  اما  نیعمجا  مهیلع  هّللا  ناوضر  دنانیتم  عراش  نایامنهار  نیقی و  هداج  ناورهر  هک  داب 
دوجو فدص  رد  هک  تسا  یمدآ  شنیرفآ  یلفـس  ماسجا  عادـبا  مولع و  يارجا  ءاشنا  زا  یلک  دوصقم  یلـصا و  ضرع  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
هجزما بیکرت  هب  هتخاون و  مدآ  ینب  اـنمرک  دـقل  تعلخ و  فرـش  هب  ار  وا  هؤامـسا  تسدـقت  میکح  ملاـع  میلع و  رداـق  تادوجوم و  هدـبز 

نودـبعیل و الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  هدورمف و  رما  تدابع  تعاط و  تسایـس و  لدـع و  هب  ار  وا  هتـسارآ و  هداـضم  تاـیفیک  هفلتخم و 
تسا دوجویب  لاعفا  نیا  رودص  لامک و  نیا  لوصح 

3 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هلـصاح و تحـص  تظفاحم  هب  هک  تسا  مزال  صخـش  ره  رب  سپ  دوشیمن  روصنم  تسا  لـماک  عوضوم  لـباق و  ءادـبم  هک  ندـب  تحص 

لدـبت رییغت و  نامزا و  لوصف و  فالتخا  رب  انب  ناسنا  نوچ  دـنامن و  مورحم  نیلزنم  لاـمک  نیا و  رد  تداعـس  زا  دـشوک  نآ  هلئاز  دادرتسا 
هیدرفآ مرج  دـنامیم ال  زاب  يورخا  يویند و  روما  زا  جازم  فارحنا  ببـس  هب  دـنامیمن و  لاح  کی  رب  ناوالا  لک  یف  بورـشم  لوکام و 

هروصحمان دئاوف  هیودا  ره  رد  ود  هدومرف  هیبعت  تمکح  رازه  نیدنچ  یعونصم  ره  نمض  رد  یلاعت  كرابت و  راگ 
4 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تلاح رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  تسا  دراو  رابخا  رد  هچناـنچ  هدومرف  رما  نآ  لامعتـسا  هب  هدـیرفآ و  یئاود  ار  يدرد  ره  رب  هدرک  جرد 
قلخ زا  اـم  رارـسا  بئارغ  ینک و  اـم  تمکح  لـالطبا  هک  یهاوخیم  یـسوم  يا  هک  دـندرک  ادـن  وا  هب  دومرف  ینملا  اود  هب  تاـتفلا  ضرم 
هولص تلاس  ترضح  زا  زین  درک و  رما  نادب  دومرف و  تلالد  هیودا  تفرعم  هب  ار  دوخ  تما  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نآ  زا  دعب  يراد  هدیـشوپ 

دومرف هک  تسا  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا 
5 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لاغتـشا نایدا و  ملع  هک  اریز  هتـشاد  مدـقم  تسا  هجرد  امانـسا  هبتر و  مالعا  هک  ار  نادـبا  ملع  نایدالا و  ملع  نادـبالا و  ملع  ناملع  ملعلا 
نیا حیقنت  بیترت و  رد  رصع  ياملع  رهد و  يامکح  همدقم  نیاربانب  نادبا  ملع  رب  تسا  فوقوم  نآ  ندب و  تحـص  رب  تسا  فوقوم  نادب 

نب روصنم  سانلا  زجعا  هّللا و  دابع  فعـضا  نوچ  دـناهدرک  یفاک  لمات  یفاش و  رظن  هبکرم  هدرفم و  هویدا  نایب  رد  دـناهدومن و  یعـس  ملع 
سایلا نب  دمحا  نب  فسوی  نب  دمحم 

6 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
اوذـخ مکح  هب  هدومن و  لاغتـشا  لامعتـسا و  مسق  نیا  بتک  هعلاطم  ملع و  نیدـب  هیدـلاول  هل و  رفغ  هیارد و  بقاوع  هّللا  نسحا  سانلا  هیقف 

رطاخ و عزوت  رکذ و  لومخ  رکف و  روصق  اب  دش  هجوتم  دوبریم و  نف  نیا  ناداتـسا  هنـسلا  زا  دئارف  ررغ  دئاوف و  رد  لاجرلا  هاوفا  نم  ملعلا 
مانا فئاوط  بولطم  ماع و  صاخ و  دـیفم  هک  عفان  ینجتنم  دـشاب و  هتفر  یتاراشا  باب  ره  رد  هک  عماج  يرـصتخم  ات  رهاظ  نطاـب و  هقرفت 

موـسوم هیدـهاجم  هیاـفک  هب  هدیـشک و  تباـتک  دـیق  رد  ار  نآ  هدوـمن  عورـش  نآ  رد  میلعلا  هّللا  نـم  هراختـسا  زا  دـعب  دـنک  فیلأـت  ددرگ 
نویامه باقلا  هب  درک  نیزم  ار  نآ  هچابید  مدینادرگ 

7 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. تعدب ملظ و  دعاوق  یحام  تلم  کلام و  نیناوق  یماح  ینابناهج  ساسا  حضاو  یناثر  ردنکسا  ترضح 

: تایبا
تسوا ناش  رد  امئاد  ترصن  لابقا و  تیآ  تسوا  نامرف  رب  ضرغ  نونکا  کلف  رود  زا  هک  نآ 

تسوا ناشخر  رطاخ  ضیف  یسکع ز  مج  ماج  تسوا  ناوخ  دجبا  ناتسریبد  لفط  لک  لقع 
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تسوا ناگوچ  مخ  ردنا  اضق  زا  تلود  يوگ 
یلع روصنملا  ءامسلا  نم  هیوملا  ممال  اثوغب  توکلملا  ملاع  یف  ثوعبملا  مجعلا  برعلا و  نیطالـس  راختفا  مرکالا  لدعالا  مظعالا  ناطـسلا 

ةدـهاجم ضبقلا  طـسبلا و  هنمزا  کـلام  ضرـالا  یف  یلاـعت  هّللا  لـظ  بصنلا  لزعلا  کـلامم  یلإ  برغلا و  قرـشلا و  دـالب  یعاو  ءادـعالا 
. نیدباعلا نیز  ناطلس  نیدلا  ۀنطلسلا و 

8 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
، تخت رسفا و  دنلب  ردق و  تمه و  كرزب  نامک ، تاله  كاناهـس و  حمر و  باهـش  ناکم و  لیهـس  لحز  تبیه و  هب  شیبح  هراتـس  مظن :
هک ءادـعالا  یلع  رفظم  هناطلـس  هکلم و  هّللا  دـلخ  ءاوللا  عوـفرم  کـلامملا  هصرع  یف  لاز  ـال  ناـشن ، ماـن  هدـیزگ  يار و  تیار و  هتـسجخ 
رب شتلود  سوک  نابات و  ناهج  لامـش  بونج و  رب  شتمه  يامه  هیاـس  تسا و  ناـشخرد  ملاـع  براـغم  قراـشم و  رب  شتف  ار  دیـشروخ 

هتخادنا و نوکـسم  عبر  فانکا  فارطا و  رد  شتبهوم  هزاوآ  تلدـعم و  تیـصو  هتخاون  میلقا  تفه  تهج و  شـش  تداعـس  رـصق  هرگنک 
لقع و بابرا  تیوقت  لضف و  باحـصا  بیترتب  فیرـش  تاقوا  هتـسویپ  يراگماک  یعاود  يرادـناهج و  لغاوش  اب  شیآمتنطلـس  باـنج 

تایآ تعاشا  لاون و  لاجس  تضافا  نیقی و  ینابم  دییشت  نید و  دعاوق  دیهمت  نیلسرملا و  دیس  نیناوق  يایحا  نید و  ملاعم  مالعا 
9 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هتشگ يراج  هاگ  رد  نیا  حلاص  ياعد  هاج و  نیا  جلاف  يانث  هب  یصاع  عیطم و  هصقان  یصاقا و  ینادا و  هنـسلا  مرج  هدینادرگ ال  فورـصم 
نیا هدز  تداعس  كارتف  رد  تسد  زین  هدنب  هدش  ضئاف  تیدمـص  ترـضح  زا  هطلخلف  هطظحل  تلود  تب و  داعا  ترـصن و  حتف و  دادما  و 
رازاب فارص  هک  هانپ  تنطلس  ترضح  تیصاخ  ایمیک  رظن  ات  هدش  تعفر  ناویک  هاگراب  هجوتم  هتخاس  تایقرت  هلیـس  ار و  تاجزم  تعاضب 

رب نوچ  هک  نآ  شنم  باحـصا  فطاع  لامک  زا  لومأم  ددرگ و  نکمتم  لوبق  فرـش  هب  هتـشگ  فرـش  تسا  تنطف  بابرا  داـقن  تربخ و 
هذـخاوم هنیمک  نیا  رب  هدومرف  نیزم  حالـصا  مسق  رب  ات  دور  تراـشا  دـتفا  عـالطا  تراـمع  یب  تلاـقم  نیا  لـلخ  نایـسن و  لـلذ و  وهس و 

هظوفحم بئاعملا  نع  مارکلا  نویعورقم  ریصقتلاب  فرتعم و  ایاطخلل  یناف  دنیامرف  ینازرا  مالقا  مادقا  لازم  رب  ضامغا  لیذ  دنیامرفن و 
10 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هباحصا نیبطلا و  هلآ  دمحم و  یلع  هّللا  یلص  قیقحتلا و  هیادهلا و  هنم  قیفوتلا و  یل  هّللا و  هضوفحم و  یـصاعملا  نع  مهتنـسلا  هضومغم و 
نیرهاطلا

[ باتک بلاطم  یلامجا  تسرهف  ]

. هلاقم راهچ  همدقم و  رب  لمتشم  لوا  مسق  یلمع  يرظن و  ینعی  بط  مسق  ود  رد  لوا  نف  تسا  نف  ود  رب  ینبم  باتک  نیا  تسرهف 
11 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. باب راهچ  رب  لمتشم  تحص  يداب  بابسا  رد  لوا : هلاقم 
لمتشم تحص  يروص  بابـسا  رد  مود : هلاقم  ءاضعا ، رد  مراهچ : باب  طالخا ، رد  موس : باب  حاورا ، رد  مود : باب  ناکرا ، رد  لوا : باب 

هتـس بابـسا  رد  لوا : باب  باب ، ود  رب  لمتـشم  تحـص  یلعاف  بابـسا  رد  موس : هلاقم  يوق ، رد  مود : باب  جازم ، رد  لوا : باب  باب  ود  رب 
لـصف یندـب ، نوکـس  تکرح و  رد  موس : لصف  یناسفن ، تاکرح  رد  مود : لـصف  اوه ، رد  لوا : لـصف  لـصف ، شـش  رب  لمتـشم  يرورض 
يرورض ریغ  باباس  رد  مود : باب  غارفتسا ، سابتحا و  رد  مشش : لصف  بورـشم ، لوکام و  رد  مجنپ : لصف  يرادیب ، باوخ و  رد  مراهچ :

ضارعا و لاوحا و  رد  مراهچ : هلاـقم  هیئزج ، بابـسا  رد  مود : لـصف  يرورـض ، هتـسب  هقحلم  بابـسا  رد  لوا : لـصف  لـصف  ود  رب  لمتـشم 
لاوحا و رد  لوا : باب  باب ، ود  رب  لمتشم  تامالع 

12 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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ضبن رد  موس ، لصف  التما ، تامالع  مود : لصف  جازم ، تامالع  رد  لوا : لصف  لـصف ، تشه  رب  لمتـشم  تاـمالع  رد  مود : باـب  ضارعا ،
: مشش لصف  هروراق ، رد  مجنپ : لصف  سانجا ، نانسا و  ضبن و  رد  راهچ : لصف 

رد لوا : هلاقم  هلاقم ، جنپ  رب  لمتـشم  یلمع  بط  رد  مود  مسق  هیدر  هیدومحم و  تامالع  رد  مشـش : لصف  نارحب ، رد  متفه : لصف  زارب  رد 
، یلاجم دولوم و  ریبادت  رد  لوا : لصف  لصف ، هد  رب  لمتشم  تحص  ظفح  رد  لوا : باب  باب ، ود  رب  لمتشم  یلک  تاجلاعم  تحص و  ظفح 
غارفتـسا و ریبدت  رد  مجنپ : لصف  هظقی  مون و  ریبدت  مراهچ : لصف  بورـشم ، و  لوأم : ریبدت  رد  موس : لصف  لوضف ، ریب  همه  رد  مود : لصف 

ریبدـت رد  مهن : لصف  نوکـس ، تکرح و  ریبدـت  رد  متـشه : لصف  مامح ، ریبدـت  رد  متفه : لصف  عاـمج ، ریبدـت  رد  مشـش : لـصف  ساـبتحا ،
: مود باب  رفاسم ، ریبدت  رد  مهد : لصف  خئاشم ،

13 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
رد موس : لصف  هنقح ، یق و  لهـسم و  ریبدت  رد  مود : لصف  جازملا ، ءوس  تاجلاعم  رد  لوا : لصف  لصف ، هس  رب  لمتـشم  یلک  تاجلاعم  رد 

ناهد ضارما  رد  مجنپ : باب  ینیب ، ضارما  رد  مراهچ : باب  شوگ ، ضارما  رد  موس : باب  مشچ ، ضارما  رد  مود : هلاقم  تماجح ، دصف و 
باب سفن ، تالآ  هنیـس و  هیر و  ضارما  زا  متـشه : باب  قلح ، ضارما  رد  متفه : باب  نادـند ، هثل و  ضارما  رد  مشـش : باب  نابز ، بل و  و 

: مهد زا  ود  باب  رگج ، ضارما  رد  مهدزای : باب  هدعم ، ضارما  رد  مهد : باب  يدث ، بلق و  ضارما  رد  مهن :
باـب هناـثم ، هیلک و  ضارما  رد  مهدزناـپ : باـب  لاهـسا ، عاوـنا  رد  مهدراـهچ ، باـب  اـعما ، ضارما  رد  مهدزیـس : باـب  لاـحط ، ضارما  رد 

، تشپ ضارما  رد  مهدزون : باب  دعقم ، ضارما  رد  مهدجیه : باب  محر ، ضارما  رد  مهدفه : باب  بیـضق ، نییثنا و  ضارما  رد  مهدزناش :
عاجوا و ضارما  رد  متسیب : باب 

14 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
رد مود : باب  یموی ، یمح  رد  لوا : باب  باب ، هس  رب  لمتشم  تایمح  رد  موس : هلامق  لصافم ، ءاسنلا و  قرع  لیفلا و  ءاد  یلاود و  سرقن و 

، باب تفه  رب  لمتـشم  تاجلاعم و  دوش و  ثداح  ندـب  رهاظ  رب  هک  ضارما  رد  مراـهچ : هلاـقم  هنیفع ، تاـیمح  رد  موس : باـب  قد ، یمح 
رد مجنپ : باب  نآ ، دـننام  علخ و  رـسک و  رد  مراهچ : باب  هلبآ  حروق و  تاحارج و  رد  موس : باب  روثب ، رد  مود : باب  ماروا  رد  لوا : باب 

: مشش باب  دلج ، ضارما  ماذج و 
لمتشم نآ  ررض  عفد  راد و  رهز  تاناویح  رکذ و  رد  مجنپ  هلاقم  دراد ، تنیز  هب  قلعت  هچنآ  رد  متفه : باب  دراد ، قلعت  ومب  هک  ضارما  رد 

یمدآ و ندـیزگ  رد  موس : باب  نآ ، ریبدـت  تارـشح و  ندـیزگ  رد  مود : باب  نآ ، براش  جالع  نآ و  رهز  رد  لوا : باب  باـب ، راـهچ  رب 
هّللا تسا و  لوا  نف  رخآ  نیا  تراشح و  رویط و  ماوه و  عفد  رد  مراهچ : باب  نایاپراهچ ،

15 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
: لوا هلاقم  هلاقم ، ود  رب  لمتشم  هبکرم  هدرفم و  هیودا  رکذ  رد  مود : نف  ملعا ،

موحل و رد  موس : باب  بوبح ، رد  مود : باب  هیودا ، تاریثأـت  عئاـبط و  رد  لوا : باـب  باـب ، تفه  رب  لمتـشم  هدرفم  هیودا  یـضعب  رکذ  رد 
هیودا رد  مود : هلاقم  بویط ، نیحایر و  رد  متفه : باب  لـباوت ، رد  مشـش : باـب  تـالوقب ، رد  مجنپ : باـب  هکاوف ، رد  مراـهچ : باـب  ناـبلا ،

رد موس : باب  اهاقایرت ، رد  مود : باب  قایرت ، ناـحتما  وا و  هوق  ناـیب  هیودا و  بیکرت  تیفیک  رد  لوا : باـب  باـب ، تسیب  رب  لمتـشم  هبکرم 
، تاشراوج رد  مشـش : باب  تابوبر ، تاقوعل  تایبرم و  هبرـشا و  رد  مجنپ : باب  نیجاعم ، رد  مراهچ : باب  کی ، ره  توق  نایب  تاحرفم و 

: مهد باب  هریغ ، هلهسم و  ياهبح  رد  مهن : باب  هریغ ، هلهسم و  ضارما  رد  متشه : باب  تافوفس ، رد  متفه : باب 
رد مهد : زا  ود  باب  تاخوفن ، تاخوبطم و  رد  مهدزای : باب  تاجرایا ، رد 

16 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
: مهدزناش باب  رغارغ ، تانونس و  تاطوعس و  رد  مهدزناپ : باب  ناهدا ، رد  مهدراهچ : باب  تاجزرف ، تفایش و  رد  مهدزیس : باب  اهنقح ،
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باب تانمـسم ، تاوالح و  رد  مهدزون : باب  تارورذ ، مهارم و  رد  مهدـجیه : باب  نیمی ، هیودا  رد  مهدـفه : باب  تادامـض ، هیلطا و  رد 
. تاقرفتم رد  متسیب :

17 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[ بط یلمع  يرظن و  مسق  ود  نایب  رد  لوا  نف  ]

هراشا

هوجو زا  یهجوب  یـش  نآ  هب  روعـش  تفرعم و  زا  تسدبال  ینـشرد  عورـش  زا  لبق  نوچ  یلمع  نیا و  يرظن  ینعی  بط  یمـسق  رد  لوا : نف 
ینعی ضرم  تحـص و  تهج  زا  دننک  مولعم  ناسنا  ندب  لاوحا  ود  هب  هک  تسا  یملع  هک  نادب  سپ  دوریم و  ملع  نیا  فیرعت  هب  یتراشا 

رد نآ  ددرتسا  لوصح و  لاح  رد  دننک و  تحص  ظفح  ملع  نیا  هب  ات  دوش  لصاح  نآ  ریغت  ناسنا و  ندب  لاوحا  جارخ و  تماقتسا  هب  ملع 
لمع تیفیک  نایب  زا  تسا  درجم  هک  دنچ  يروما  هب  تسا  داقتعا  دـیفم  رگا  هک  نآ  يارب  زا  تسا  مسق  ود  هب  مسقنم  ملع  نیا  لاوز و  لاح 

تیفیک نایب  اب  هب  دنچ  يوما  هب  تسا  داقتعا  دیفم  رگا  تسا و  هن  هک  هجزما  تسا و  راهچ  هک  ناکرا  هب  لمع  هچنانچ  دـنیوگ  يرظن  ار  نآ 
لمع نیا  سپ  دوش  هتفگ  هچنانچ  لیلحت  عدر و  تهج  زا  تقو  نامز و  رابتعا  هب  الثم  ماروا  رد  فرـصت  هکنانچ  دنیوگ  یلمع  ار  نآ  لمع 

ود هب  مسقنم 
18 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بجوم ملع و  نادـب  تسا  روعـش  یتدایز  ببـس  وا  تیهاـم  لـمعا  زا  دـعب  یملع  ره  عوضوم  تفرعم  نوچ  یلمع و  يرظن و  دوشیم  مسق 
زا ات  دننکیم  نایب  ار  عوضوم  تیهام  نایب  زا  دـعب  هک  تسا  هدـش  يراج  نادـب  تداع  ار  املع  نآ و  ریغ  زا  دوشیم  ملع  نیا  لئاسم  زایتما 
ره عوضوم  هک  هدش  مولعم  دوشیم و  روکذـم  اجنیا  مسق  ود  نیا  زا  کی  ره  عوضوم  تهج  نیا  زا  سپ  دوش  لصاح  نآ  هب  روعـش  تهج 

تحـص هب  بوـسنم  هک  تهج  نیا  زا  دـننک  وا  ثحب  هک  يزیچ  ره  سپ  ملع  نآ  رد  وا  یتاذ  ضراوـع  زا  دـننک  ثحب  هک  تسا  نآ  یملع 
تسا ناسنا  نادب  ملع  نیا  يرظن  مسق  تاعضووم  هک  نادب  سپ  دشاب  ملع  نیا  عوضوم  زیچ  نآ  هیلع  هحصلا  فقوتی  ام  وا  ظفح ؟؟؟ تسا 

هک تهج  نآ  زا  دنکیم  روما  نیا  یتاذ  ضراوع  زا  ثحبم  بیبط  هک  نآ  يارب  زا  لئالد  لاوحا و  ضرم و  تحص و  تهج  زا 
19 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نآ و ریبدت  يرورـض و  هتـس  بابـسا  رد  تسا  فرـصت  یلمع  مسق  تاعووضم  تسا و  ملع  نیا  بولطم  تیاغ  هک  یتحـص  هب  دنابوسنم 
تـسا ملع  لمع  لصا  نوچ  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دوش  هتفگ  ناد  هب  بیبط  جایتحا  بسح  هب  نیا  زا  کی  ره  هیودا و  هب  جالع  ود  هب  لاـمعا 

تسا لمع  الک  ملع  یب  لمع  و 

([ هلاقم همدقم و 4  رب 1  لمتشم   ) يرظن بط  رد  لوا  مسق  ]

هراشا

. هلاقم راهچ  هدقم و  رب  لمتشم  يرظن  مسق  میلعلا  میکحلا  یلع  الکوتم  بط  يرظن  مسق  رد  مینک  عورش 
20 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

: همدقم
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بابسا هب  ملع  دوب  یش  نآ  هب  ملع  زا  دعب  یش  فرعم  تسا  هلئاز  دادرتسا  هلـصاح و  تحـص  تظفاحم  ملع  نیا  زا  تاذلاب  دوصقم و  نوچ 
نایب وا  بابسا  لاح  دشاب  یش  نآ  دوجو  قیقحت  بجوم  یش  ره  بابسا  تفرعم  نوچ  دش و  دهاوخ  هتفگ  ندب  لاوحا  نایب  رد  فرعم  وا و 

ار زیچ  نآ  ماـع  فرع  رد  ببـس  هک  نادـب  سپ  صاـخ  فرعم  رب  دوب  مدـقم  ماـع  تفرعم  هچ  قلطم  ببـس  تفرعم  زا  دـعب  اـما  دوش  هدرک 
زا معا  دوب و  ءیـشلا  هیلع  فقوتی  ام  تسا  امکح  حالطـصا  هک  صاخ  فرع  رد  رگید و  يرما  لوصح  يارب  دننک  لسوت  نادب  هک  دنیوگ 

لخاد رگا  جراخ  ای  دوب  لخاد  ببـس  رد  ببـسم  هک  اریز  تسا  مسق  راهچ  رب  ببـس  نیا  دوجو  يارب  زا  ای  دوب  تیهام  يارب  فقوت  هک  نآ 
ریرس تروص  نوچ  دنیوگ  يروص  ببس  ار  نآ  لعفلاب  دوب  لخاد  رگا  ریرس و  اب  تبسن  بوچ  نوچ  دنیوگ  يدام  ببـس  ار  نآ  هوقلاب  دوب 

عبرم
21 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ار نآ  تسا  نآ  يارب  زا  داجیا  رگا  و  نوچ ؟؟؟ دنیوگ  یلعاف  ببـس  ار  نآ  تادوجوم  رگا  دشاب  ببـسم  زا  جراخ  رگا  سدـسم و  ای  دـشاب 
یبابـسا تحـص  يدام  بابـسا  هک  نادب  تشگ  ررقم  نهذ  رد  ینعم  نیا  نوچ  ریرـس  رب  سولج  نوچ  رپ  رـس  رب  سولج  نوچ  دنیوگ  یلاغ 

اضعا نآ  دوب و  ظیلغ  ای  تسا  بکرم  رگا  دشاب و  ناکرا  تسا  طیـسب  رگا  طیـسب  ای  دوب  ررقم  نیا  دوشیم  ررقم  نآ  رد  تحـص  هک  تسا 
ثداح وا  زا  دعب  هک  یق  تسا و  جارف  لادتعا  تحص  يروص  بابـسا  تسا و  طالخا  نآ  طسوتم و  ای  تسا و  حاورا  نآ  فیطل و  ای  تسا 

تسا و لکاشم  هجو  رب  هک  تسا  یبابـسا  تحـص  یلعاف  بابـسا  بیکرت و  ءوس  لاـصتا و  قرفت  مدـع  زا  تراـبع  هک  اـضعا  ماـیتلا  دوش و 
نادـب دارفا  عیمج  دوب و  هیلا  جاتحم  نازم  عیمج  رد  رگا  روما  نیا  ضرم و  بجوم  الا  دوب و  تحـص  بجوم  ظـفاح و  ددرگ  دراد  لادـتعا 

دنشاب جاتحم 
22 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دناجاتحم نآ  هب  دارفا  عیمج  نامز  یضعب  رد  رگا  دنیوگ و  هیسنج  دنشاب  جاتحم  نآ  هب  دارفا  زا  یضعب  رگا  دنیوگ و  يرورـض  هتـس  ار  نآ 
یجراخ و تادراو  دشابن  هیلا  جاتحم  رگا  دنناوخ و  تاداع  تاعانـص و  دنـشاب  جاتحم  نآ  هب  نامز  یـضعب  رد  دارفا  یـضعب  رگا  نانـسا و 

هجو رب  يوضع  ره  زا  نآ  عوق  ددرگ و  رداص  ححـص  میلـس و  ینعی  دوش  لصاح  يوق  زا  هک  تسا  لاـعفا  یتمالـس  تحـص  یئاـغ  بابـسا 
رخوم دوجو  رد  دوب و  مدقم  نهذ  رد  یئاغ  ببس  دوب و  لادتعا 

[ تحص يدام  بابسا  رد  لوا  هلاقم  ]

هراشا

باب راهچ  رب  دوشیم  مسقنم  هلاقم  نیا  تسا  راهچ  بابسا  نیا  نوچ  تحص  يدام  بابسا  رد  لوا  هلاقم 

[ ناکرا رد  لوا  باب  ]

نآ ریغ  ناسنا و  ندب  یلوا  يازجا  هک  تسا  طیسب  دنچ  یماسجا  نآ  دنیوگ و  تاسق  هطساو  رصانغ  لوصا و  ار  نآ  و  ناکرا : رد  لوا  باب 
تهج بلاط  ای  دوب و  تیاغ  بلاط  ای  نیریدـقت  رب  طـیحم و  هجوتم  اـی  تسا  زکرم  هجوتم  اـی  هک  اریز  تسا  راـهچ  نآ  دوش و  تاـبکرم  زا 

لحم کشخ و  مرگ و  وا  عبط  تسا و  شتآ  دوب  طیحم  تیاغ  بلاط  هچنآ 
23 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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رـسک فطلت و  جاضنا و  تابکرم  رد  وا  هدـئاف  دـشاب و  رمق  کلف  رعقم  سامم  شتآ  هرک  بدـحم  هچنانچ  دوب و  ناـکرا  رگید  يـالاب  يو 
وا عبط  تسا و  وه  نآ  تیاـغ  هن  تسا  طـیحم  تهج  هجوتم  هچنآ  دوب و  تـالثامتم  عمج  تاـفلتخم و  قیرفت  نیدراـب و  نیرـصنع  تدورب 

درـس و وا  عبط  تسا و  بآ  زکرم  تهج  هجوتم  هچنآ  شتآ و  هرکریز  وا  لحم  لخلخت و  فیفخت و  تابکرم  رد  وا  هدئاف  دوب و  رت  مرگ و 
دوب زکرم  تیاغ  بلاط  هچنآ  تسا و  اوه  هرک  ریز  نآ  لـحم  تسا و  نآ  كرت  لاکـشا و  لوبق  تلوهـس  تاـبکرم  رد  وا  هدـئاف  تسا و  رت 

، دوب كاسمتسا  تایب و  لاکشا و  ظفح  تابکرم  رد  وا  هئافو  تسا  کشخ  درس و  عبط  كاخ و 
24 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[ حاورا رد  مود : باب  ]

نوکتم صوصخم  یجازتما  بسح  هب  لد  رد  طالخا  تفاطل  زا  هک  يراخب  فیطل  تسا  یمسج  حور  ءابطا  فرع  رد  حاورا  رد  مود : باب 
دوش لصاح  دیلوت  هیذغت و  تکرح و  نسح و  لبق  دادعتـسا و  هویح و  ود  هب  ار  اضعا  ددرگ و  رـشتنم  ءاضعأ  هب  نیئارـش  هطـساو  هب  دوش و 
لحم هطساو  هب  دریذپ  رگید  تیفیک  دسر  غامد  هب  یـضعب  نوچ  حور  نیا  زا  دوب و  مئاق  ود  هب  یناویح  توق  دنیوگ و  یناویح  حور  ار  نآ 
تـسا هقطاـن  سفن  هن  حور  نیا  هب  وا  رم  دوب و  مئاـق  ودـب  یناـسفن  تق  دـنیوگ و  یناـسفن  حور  ار  نآ  دوـش  لـصاح  رگید  یجازتـما  ار  وا 
یتیفیک ار  وا  دـسر  دـیک  هب  رگید  یـضعب  نوچ  دـشاب  تکرح  سح و  دـیفم  حور  نیا  تسا و  سفن  حور  هب  وا  رم  یهلا  بتک  رد  هچنانچ 

تقیقح و هب  سپ  ددرگ و  لصاح  دیلوت  هنمت و  هیذغت و  زا  دوب و  مئاق  ودـب  یعیبط  توق  دـنیوگ و  یعیبط  حور  ار  نیا  دوش  لصاح  رگید 
لوق هب 

25 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نیا ابطا  لوق  رهاـظ و  بسح  هب  دوش و  ادـیپ  یتروص  يرثا و  وا  زا  يرظم  یلحم و  ره  رد  هک  تسا  حور  کـی  اـمکح  اـققحم  لوا و  ملعم 

. ملعا یلاعت  هّللا  دنایحور و  لالقتسا  هب  کی  ره  هک  تسا 
26 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[ طالخا رد  موس : باب  ]

دوشیم قحال  هلاحتسا  راهچ  رواد  ددرگیم و  اضعا  مامت  وزج  هک  تقو  نآ  ات  دوشیم  ندب  دراو  هک  اذغ  هک  نادب  طالخا  رد  موس : باب 
دنامیم و ظوفحم  هیذـغت  تهج  هصالخ  دوشیم و  زیمتم  رگیدـکی  زا  هلـضف  هصالخ و  یکی  ره  رد  دـنیوگ و  یمـضه  نآ  زا  یکی  ره  و 

کـشک اب  هباشم  دریگ  رارق  هدـعم  رد  ات  دـنکیم  غضم  ار  وا  نهد  هک  تسا  ینامز  نآ  زا  لوا  مضه  دوش و  عفدـنم  لهـسا  قیرط  هب  هلـضف 
دوریم و دـبک  هب  هدـعم  دـبک و  ناـیم  تسا  يرعـش  دـنچ  قورع  هک  اـقیراسام  قیرط  هب  نآ  فیطل  دـنیوگیم  سولیک  ار  نآ  دوش  نیخش 
هلاحتـسا و زا  ترابع  نآ  دنیوگ و  سومیک  ار  نآ  تسا و  دـبک  رد  مود  مضه  دـنیوگ و  زارب  ار  نآ  دوش و  عفد  ءاعما  قیرط  هب  نآ  فیثک 
رد موس  مضه  دـنیوگ  لوب  ار  نآ  ددرگ و  عفدـنم  هناـثم  هیلک و  قیرط  هب  تسا  تیئاـم  هک  هلـضف  دورو  اـب  وا  هصـالخ  طـالخا  هب  سومیک 

نآ تسا و  قورع 
27 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

اضعا هب  طالخا  هلاحتسا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  اضعا  رد  ماهچ  مضه  طقف  جازم  بسح  هب  اضعا  هب  طالخا  هلحاتـسا  زا  تسا  ترابع 
تئیه و رابتعا  هب  دوش  اضعا  هباشم  هک  هدام  هب  تبوطر  هلاحتـسا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  اضعا  رد  مراهچ  مضه  طـقف  جازم  بسح  هب 
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عفدنم خسو  قرع و  لثم  هب  ود  ره  مضه  نیا  هلـضف  دسر و  مات  ماوق  رد  اضعا  زا  کی  ره  لعفلاب و  دوشیم و  يذـتغم  وزج  ود  ره  تروص 
زا تسا  هیناث  تبوطر  داجیا  موس  مضه  لـمع  تسا و  عبرا  طـالخا  زا  تراـبع  هک  تسا  یلوا  تبوطر  داـجیا  مود  مضه  هلمع  سپ  ددرگ 

نفعتم دننکن  جارخا  رگا  دتفین و  جایتحا  نآ  هب  ار  ندب  دـشاب  لوضف  هچنآ  لوضف  ریغ  ای  دـشاب  لوضف  ای  تبوطر  نیا  دوخ و  لومعم  هدام 
قاقد راغص و  قورع  رد  هک  نآ  یکی  تسا  فعض  راهچ  تسا  لوضف  ریغ  هچنآ  دشاب و  یعیبط  ریغ  طالخا  لخاد  نآ  دوشیم و 

28 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
جازم بسح  هب  وضع  ره  رهوج  هب  دوش و  لیحتـسم  هکنآ  مود  جایتحا  لاح  رد  دـشاب  نآ  رواـجم  رگا  اـضعا  تیاقـس  تهج  تسا  دـجوم 

یمـسج طلخ  هک  نادـب  نونکا  تسا  نآ  هطـساوب  اضعا  قاصتلا  مایتلا و  هک  نآ  مراـهچ  تسا  رـشتنم  اـضعا  رد  لـط  هلزنم  هب  هک  نآ  موس 
ارفـص دوب  یفاطو  زا  هچنآ  تسا  هتفای  مامت  جضن  هچنآ  هک  اریز  تسا  راهچ  نآ  دوش و  لیحتـسم  نادب  لوا  سولیک  هک  تسا  لایـس  بطر 
راهچ طـالخا  نیا  زا  کـی  ره  مغلب و  دـشابن  هتفاـی  ماـمت  جـضن  هچنآ  نوخ و  دوش  طـسوتم  هچنآ  تسا و  ادوس  دوش  بسار  هچنآ  تسا و 

اب ای  اهنت  دشاب  ودب  ندب  مامت  هیذـغت  دوب و  رت  مرگ و  وا  عبط  نیریـش و  وا  معط  خرـس و  وا  گنر  یعیبط  نوخ  اما  دوب  یعیبط  ریغ  یعیبط و 
ای هیواوس  ای  هیوارفـص  هب  نیریدـقت  رب  يو و  زا  ببـس و  هب  دـشاب  هدـش  دـساف  دوخ  سفن  هب  ای  وا  زا  یعیبط  ریغ  رگید و  طالخا  زا  یطـسق 

دوب لئام  هیمغلب 
29 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تقو رد  دوجوم و  ندب  عیمج  رد  هک  تسا  نآ  وا  هدئاف  دوب  رت  درس و  اعبط و  ینیریـش و  هب  لئام  وا  معط  دیفـس و  وا  گنر  یعیبط  مغلب  اما 
هدئاف تسا  يراج  قورع  عیمج  رد  نوخ  اب  تسین و  هغرـضم  ار  وا  تهج  نآ  زا  دوش و  ندب  ياذغ  ددرگ و  نوخ  هب  لیحتـسم  اذغ  نادقف 
تـسا جـنپ  ماوق  رابتعا  هی  بعیبط  ریغ  مغلب  دوش و  غامد  ياذـغ  هتـشگ  جزتمم  نوخ  اب  هک  نآ  رگید  دـنک و  لصافم  بیطرت  هک  نآ  رگید 

یجاجز دـشاب  هدـنام  یتبوطر  دورو  رگا  ظیلغ  نیا  دوب و  ظیلغ  ای  دـنیوگ و  یئام  ار  نآ  دوب و  قیقر  اـی  سپ  دوب  ماوقلا  قفتم  رگا  هک  اریز 
ریغ رگا  دوب و  یطاـخم  دوب  سوسحم  وا  فـالتخا  رگا  دـشاب  ماوقلا  فلتخم  رگا  دـنیوگ و  یبصح  هتفر  لـیلحت  هب  تبوطر  رگا  دـنیوگ و 

قورع هب  نوخ  اب  یکی  تسا  مسق  ود  هب  دـبک  رد  وا  تسا و  کشخ  مرگ و  وا  عبط  عصان و  رمحا  وا  نول  یعیبط  ریغ  ماـخ و  دوب  سوسحم 
دور

30 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هب رگید  یمسق  هیر و  لثم  دوش  ءاضعا  یضعب  اذغ  دنک  ظیلغ  مغلب  عفد  جزل و  طالخا  عیطقت  هقیض  ذفان  مرد  دنک  ذوفن  ات  مد  قیقرت  تهج 

يومد هرارم  دوب  رگج  رد  رگا  دشاب  هدش  دساف  نوخ  سفن  رد  هچنآ  یعیبط  ریغ  ارفـص  زارب و  عفد  رب  هیبنت  اعما و  لسغ  تهج  دزیر  ورارم 
هب هچنآ  دشاب و  مس  هلزنم  هب  نآ  دنیوگ و  يراگنز  دوش  قرتحم  نوچ  یثارک  دنیوگ و  یثارک  دـشاب  هدـش  قرتحم  هدـعم  رد  رگا  دـنیوگ 

تصوفعب وا  معط  دوب  یعیبط  نوخ  يور  یعیبط و  ادوس  اما  دنیوگ  ارمح  هرم  ار  نآ  دشاب  نوخ  يدراو  رگا  دشاب  هدش  ریغتم  يوراد  ببس 
اذغ مد و  ظیلغت  نیکمت  تهج  دور  قورع  هب  نوخ  اب  یمسق  دوش و  مسق  ود  هب  رگج  رد  وا  کشخ  درس و  وا  عبط  دشاب و  لئان  هضومح  و 

یطلخ ره  زا  یعیبط  ریغ  دزیر و  هدعم  هب  اذغ  هغدغد  هیبنت و  تهج  دور و  لاحط  هب  یمسق  دشاب و  ماظع  لثم  اضعا  یضعب 
31 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دنک ادوس  هرقو  هیوام  راردا  دوب  یعیبط  ادوس  هچ  رگا  ادوس  قرحم  دشاب و  هک 
32 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

([ لصف همدقم و 2  لماش   ) اضعا رد  مراهچ : باب  ]
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هراشا

لصف ود  همدقم و  رب  لمتشم  اضعا  رد  مراهچ : باب 

[ همدقم ]

دوش لصاح  طالخا  جازتما  زا  هک  ظیلغ  دنچ  یماسجا  زا  تسا  ترابع  اضعا  هک  نادب  لامج  لیبس  رب  وا  میسقت  اضعا و  فیرعت  رد  همدقم 
رگید یضعب  رگج و  هک  هتفگ  یضعب  غامد و  هک  دناهتفگ  یضعب  تسا و  لد  دوشیم و  نوکتم  هک  يوضع  لوا  هک  تسا  نآ  رب  وطسرا  و 
یکی لد و  لحم  رد  یکی  دیآ  دیدپ  وا  رد  هطقن  راهچ  دوش و  ادیپ  ینایلغ  رد و  دـسر  محر  رعقم  هب  تسا  ینم  هک  هدام  نوچ  هک  دـننآ  رب 

ام وضع  هک  نآ  یکی  دناهدرک  هجو  ود  رب  اضعا  میسقت  اما  ددرگ  يوتحم  همه  رب  یکی  دریگ و  رارق  غامد  لحم  رد  یکی  رگج و  لحم  رد 
لباق هن  یطعم و  هن  ای  دـبک و  نوچمه  لباق  یطعم و  ای  محل  نوجمه  قلطم  لـباق  اـی  یـضعب  بهذـمب  لد  نوچ  دوب  قلطـسم  یطعم  یطعم 

ماظع و نوچمه  لباق  هن  یطعم و  هن  ای  دبک و  نوچمه  لباق  یطعم و  ای  محل  نوچمه  قلطم 
33 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هـس صخـش  ءاقب  بسح  هب  سیئر  مداخ  هن  سإرم و  هن  دوب  نسیئر  هن  ای  سورم  ای  نسیئر  مداخ  ای  دوب  نسیئراـی  اـضعا  هکنآ  رگید  یهجو 
هیلا جاـتحم  هک  تسا  یلوق  ءادـبم  رگا  هک  اریز  تسا  صوـصخم  نادرم  هب  هک  نییثناـب  هس  نیمه  عوـن  بسح  هب  رگج  غاـمد و  لد و  تس 
مداخ ار  نآ  تسا  وضع  لـعف  ممتم  دددـمم  رگا  دـنیوگ و  سیئر  ار  نآ  نییثنا  دـبک و  غاـمد و  لد و  نوچ  عون  اـی  صخـش  ءاـقب  رد  تسا 

هیعداو ار  سفنت  تالآ  غامد و  هکبـش  ار و  اذغ  تالآ  اقیراسام  ار و  دبک  هدعم  ار و  بلق  هیر  نوچ  دوب  یهم  ای  مداخ  نیا  دنیوگ و  سیئر 
وا دمم  هن  توق و  أدبم  هن  رگا  وار  نییثنا  لیلحا  ار و  غامد  باصعا  ار و  دـبک  هدروا  ار و  بلق  نیئارـش  نوچ  دوب  يدوم  ای  ار و  نییثینا  ینم 

صاصح و ریغ  محل  نوچ  مداخ  هن  سورم و  هن  سیئر و  دـشابن  لباق  رگا  محل و  نوچ  دـنیوگ  سإر  ار  نآ  دوب  سیئر  لعف  لـباق  رگا  دوب 
عیمج ماظع و 

34 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دوش هتفگ  یلصف  رد  کی  ره  نایب  دنناوخ و  یلا  ءاضعا  ار  نآ  دوب  بکرم  ای  دنیوگ  ازجالا  هباشتم  ءاضعا  ار  نآ  دوب و  طیسب  ای  اضعا 

35 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[ نآ ماسقا  هدرفم و  اضعا  رد  لوا : لصف  ]

هدرک داب  لامجا  لیبس  رب  نآ  ماسقا  دوب و  تاکرح  هماعد  ندـب و  ساسا  نآ  مظعا و  لوا  تساهد  نآ  ماسقا  هدرفم و  اضعا  رد  لوا : لصف 
هلزنم هب  ود  دنیوگ و  غامد  هدعاق  ار  نآ  هک  حطـس  هلزنم  هب  یکی  دناراوید و  هلزنم  هب  راهچ  مظع  تفه  زا  تسا  قولخم  عیمج  اما  دش و  و 

نآ لصافم  تسا و  شوگ  مشچ و  هنفج و  کنح و  ماظع  هک  مظع  هدراهچ  زا  تسا  بکرم  یلعا  کف  دـنناوخ و  فحق  ار  نآ  هک  فقس 
مظع ود  زا  لفـسا  کف  دنکیم و  مسق  ود  هب  ار  وا  هک  تسا  یفورـضغ  فلا  نایم  رد  تسا و  بکرم  مظع  ود  زا  فلا  دـنیوگ و  زور  ار و 
جنپ یبناـج  ره  زا  رـسک و  تهج  باـن  ود  ءایـشا و  عطق  تهج  یعاـبر  ود  هبنـشود و  قوف و  زا  تسا  زوکرم  نادـند  ود  یـس و  نیکف  رود 

هد زا  ود  نآ  زا  دـعب  دـنیوگ و  قـنع  تارقف  ار  نآ  هک  مظع  تفه  زا  تسا  بکرم  قـنع  دوـب و  نیا  لـثم  لفـسا  رد  نحط و  تـهج  سرض 
تسب رهظ و  تارقف 

36 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هس نآ  زا  دعب  زجع و  تارقف  هس  وا  دعب  تسا و  هرقف  جنپ  نآ  نطق و  تارقف  نآ  زا  دعب  تسا و  زوکرم  نآ  رد  نیفرط  زا  هک  علـض  راهچ  و 

یمظع هدعم  مف  يذاحم  نآ  رخآ  رود  دنیوگ  صق  ماظع  ار  نآ  هک  مظع  تفه  هنیس  نآ  زا  دعب  تسا و  مظع  هوقرت و  تسا  صعـصع  ارقف 
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مظع ار  مادق  زج  تسا  وزج  راهچ  ار  نآ  لصتم و  مه  هب  نیفرط  زا  تسا  مظع  ود  هناع  دـنیوگ و  يرجنخ  مظع  ار  نآ  هک  تسا  یفورـضغ 
تسد اما  ذخفلا  قح  ار  یـسنا  لفـسا  زج  هقفرح و  دنیوگ و  هرـصاخ  ار  یـشحو  فرط  وزج  كرولا و  مظع  ار  فلخ  وزج  دنیوگ و  هناعلا 
دنیوگ لفـسا  دنز  یلعا  دنز  ار  وا  هک  مظع  ود  زا  تسا  فلوم  هک  دعاس  وا  زا  دعب  تسا و  ودب  لصتم  هک  دـضع  فتک و  زا  تسا  بکرم 
چیه دنیوگ و  طشم  ار  نآ  هک  تسا  مظع  راهچ  زا  دعب  دنیوگ و  غسر  ار  نآ  هک  دناهداهن  فص  ود  رد  هک  تسا  مظع  تشه  وا  زا  دعب  و 

37 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
فلوم تسا  قاس  ود  هب  لصتم  زوکرم  كرو  قح  رد  تسا و  ماظع  نیرتگرزب  هک  ذخف  مظع  زا  بکرم  ياپ  مظع و  هس  ار  یکی  ره  عبـصا 

يدرن و مظع  بقع و  بعک و  زا  تسا  بکرم  مدـق  دـنناوخ و  هفـضر  ار  نآ  هک  هبکر  مظع  دـنیوگ و  يربک  هبـصق  ار  نآ  هک  مظع  ود  زا 
رد ردص  تسا و  مظع  ود  هک  ماهبا  الا  تسا  مظع  هس  یکی  ره  عبـصا  جـنپ  طشم و  جـنپ  عنم و  راهچ  دـنیوگ و  یقروز  ار  نآ  هک  صمخا 
دیص مرح  زا  حیحص /+ هجو  هب  ناوختسا  ددع  دیآیم /+ يورب  هک  اجنآ  زا  دیآ  ندربیم  نیقیب /+ ینادب  هک  یهاوخ  مظع  ددع  مظن ، هلئاق 
عنم وا  هدئاف  تسا و  رتتسـس  مرن و  وا  زا  اما  مظع  هب  هیبش  تسا  یمـسج  نآ  تسا و  یفورـضغ  درفم  ءاضعا  زا  مود  حیرـشت /+ نادـب  نک 
موس دشاب  دوقفم  وا  رد  مظع  هک  يوضع  رد  تسامظع  ماقم  مئاق  هینلاب و  هیبلـص  ءاظعا  بیکرت  جـیردت  دوب و  یمظعب  یمظع  كاکطـصا 

تسا و بصع 
38 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

اضعا قیثون  دیدشت و  ضرعلاب  دوب و  تکرح  سح و  تضافا  تاذلاب  وا  هدئاف  لاصفنا و  رد  بلـص  فاطعنا و  رد  نیل  ضیب  تیمـسج  نیا 
ندـب اـضعا  یلعا  تکرح  سح و  نطاـب و  رهاـظ و  ساوح  هک  تسا  جوز  تفه  نآ  تسا و  هتـسر  غاـمد  زا  یعون  تسا  عون  ود  بصع  و 

نآ للخ  حرف و  هتـشگ و  جـسنت  مه  اب  طابر  ایاظـش و  رد  بصع و  تافیل  زا  فلإـم  تسا  يوضع  نآ  تسا و  لـضع  راـهچ  دوش  لـصاح 
زا ار  وا  اما  تسا  بکرم  هچ  رگا  لضع  اخرتسا و  جنشت و  هطـساو  هب  تسا  اضعا  کیرحت  وا  هدئاف  هدش و  طیحم  وا  رب  اشغ  محلب و  وشحم 

تهج تسا  لصتم  اضعا  بصع و  فارطا  هب  تسا و  بصع  رهوج  هباشم  هگ  تسا  یمـسج  نآ  تسا و  رت  مجنپ و  دناهتفگ  هدرفم  ءاضعا 
هب ای  یمظع  هب  یمظع  ندرک  طبر  وا  هدـئاف  تسا و  سح  یب  اـما  بصع  هب  هیبش  تسا  یمـسج  نآ  تسا و  طاـبر  مشـش  اـضعا  کـیرحت 

يوضع
39 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هتسر و بلق  رسیا  نطب  زا  دوب  بصع  فیل و  زا  قولخم  دوب و  كرحتم  قورع  نآ  تسا و  نایرـش  متفه  دنیوگ  زین  بصع  ار  وا  دوب  رگید 
هک يدـیرو  نایرـشالا  تسا  هقبط  ود  نیئارـش  عیمج  هب  تسا  یناویح  حور  لاصیا  وا  هدـئاف  تسا و  وا  عبات  ضابقنا  طاـسبنا و  تکرح  رد 

ندـب عـیمج  هب  یعبط  حور  هتـسر و  رگج  هب  هدـعم  زا  هک  تسا  هنکاـس  قرع  نآ  تسا و  دـیرو  متـشه ، دوریم  هیر  هب  تسا و  هقبط  کـی 
دسریم و هیر  هب  تسا و  هقبط  ود  هک  ینایرـش  دیرو  الا  دوب  هقبط  کی  هدروآ  عومجم  دوشیم و  لصاح  نآ  زا  هینمت  هیذغت  دـناسریم و 
اب نآ  كارتشا  قیثوت و  دیدشت و  ءاضعا و  تئیه  لکش و  ظفح  تهج  هتشگ  جستنم  تافیل  زا  ینابصع  تسا  یمسج  نآ  تسا و  اشغ  مهن 

ماتیلا دندرگ  لصفنم  نوچ  دنوش و  نوکتم  ینم  زا  مسق  هن  نیا  لاحط و  دبک و  لثم  صحلا  میدع  اعضا  رد  سح  تضافا  ءاضعا و  رگید 
40 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دندرگ ار  لصفنم  نوچ  دنوشیم  نوکست  نوخ  زا  محش  محل و  لثم  دوب  نیا  ریغ  زا  هچنآ  تیلوفط و  نامز  رد  نآ  زا  یـضعب  رگم  دریذپن 
وا دـقاع  دـنادرگ و  وشحم  ولمم و  ار  اضعا  للخ  جرف و  دوش و  دـلوتم  یعیبط  موزا  هک  تسا  يوضع  نآ  تسا و  محل  مه  دـنریذپ و  ماتیلا 

محـش و هک  اریز  تسا  رظن  نآ  رد  دناهدرمـش و  هدرفم  زا  دناهدرک و  مض  رفظ  رعـش و  نیمـس و  محـش و  ماسقا  نیدب  یـضعب  دوب  ترارح 
ضیبا تسا  یمسج  محـش  اما  دوش  هتفگ  کی  ره  نایب  درفم و  هن  بکرم  دلج  دناتالـضف و  دئاوز  زا  رفظ  رعـش و  دنامحل و  لخاد  نیمس 
هباشم نیمس  تسا و  تدورب  وا  دقاع  ددرگ و  دمجنم  لحم  تدورب  هطساوب  دوش و  دلوتم  ءاعما  برت و  لثم  ءاضعا  رد  مد  یبآ  هدام  زا  هک 
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ینابصع ءاضعا  رد  مد  یبآ  هدام  زا  هک  ضیبا  تسا  یمسج  رعش  محش و  محل و  زا  تسا  بکرم  وا  دوش و  دلوتم  مس  مد و  زا  محل و 
41 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دوش دلوتم  مس  مد و  زا  محل و  هباشم  نیمس  تسا و  تدورب  وا  دقاع  ددرگ و  دمجنم  لحم  تدورب  هطساوب  دوش و  دلوتم  اعما  برت و  لثم 
قیرط هب  دنک  عفد  ار  نآ  لضف  بسح  هب  تعیبط  دوش و  دلوتم  یناخد  راخب  زا  هک  تسا  یمسج  رعش  محـش و  محل و  زا  تسا  بکرم  وا  و 

یفورضغ تسا  یمسج  رفظ  هژم و  رس و  يوم  نوچمه  ار  هیاقد  تنیز و  یضعب  رد  تجاح و  نوچمه  دوب  ار  تنیز  رعش  زا  یضعب  ماسم و 
زا جستنم  تسا  يوضع  دلج  تسین و  یفخم  نآ  دننام  ظفل و  کح و  زا  نآ  هدئفان  هلم و  نآ  تایمالـس  هب  تسا  لصتم  هک  سحلا  میدـع 

سح و هدافا  تایه و  لکـش و  ظفح  نآ  هدئاف  ندب و  عیمج  رد  دوب  اشغ  نوچمه  هدـش  وشحم  محلب  نآ  للخ  بصع و  يایاظـش  تافیل و 
. دوب تاسوسحم  كاردا 

[ هبکرم ءاضعا  رد  مود : لصف  ]

سفنت تایح و  تالآ  یضعب  هک  دنیوگ  تهج  نآ  زا  یبآ  ءاضع  ار  وا  هبکرم و  ءاضعا  رد  مود : لصف 
42 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تسا باجح  هیر و  سفنت و  تایح  ءاضعا  اما  دنالسانت  تالآ  یـضعب  روعـش و  تالآ  یـضعب  اذغ و  تالآ  یـضعب  قلح و  تالآ  یـضعب 
نآ رب  ظـیلغ  ءاـشغ  تاـفیمل و  فانـصا  بلـص و  محل  زا  تسا  فلإـم  وا  دوب و  یناویح  حور  لـحم  قـلطم و  سیئر  اـضعا و  فرـشا  بلق 

لحم طوبرم و  هقیثو  تاطاب  رب  تسا  یفورضغ  نآ  الاب و  زا  وا  هدعاق  تسا و  يربونـص  وا  لکـش  دنیوگ و  بلق  فالغ  ار  نآ  هک  يوتحم 
دبک زا  تسا و  حور  زا  رتشیب  نوخ  رد  تسا و  دـبک  يذاحم  نمیا  نطب  تسا  نطب  ود  ار  وا  پچ و  فرط  هب  لـئام  تسا و  هنیـس  ناـیم  لد 
بلق فاغـشا  ار  نآ  دوب و  نوخ  زا  رتشیب  حور  درد  تسا و  رتگرزب  رـسیا  نطب  فیطل و  نوخ  ندیناسر  تهج  تسا  لصتم  نادـب  يدـیرو 

وا و هب  فیطل  مد  ندیناسر  ود  زا  میـسن  بذج  تهج  دوریم  هیر  هب  هک  يدیرو  نایرـش  یکی  تسا  هدش  علاط  نایرـش  ود  وا  زا  دـنیوگ و 
نایرش رگید 

43 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
یم فیطلت و  يارب  یعمق  نوچمه  تسه  يذفنم  نطب  وا  نایم  دنیوگ و  یطر  رهبا و  هب  ار  نآ  دوب و  نیئارـش  عیمج  لصا  هک  تسا  گرزب 
لوخ عضوم و  زا  دنناوخ و  مد  لوخ  عضوم و  ار  وا  هدعاق  هب  بلق  نیفرط  زا  دنناوخ  زیلهد  ار  نآ  دوریم و  ریسلا  نطب  هب  نمیا  نطب  زا  هک 
مذج ود  ره  نیا  دنوش و  هدیشک  طاسبنا  تلاح  رد  دنوش و  یخرتسم  ضابقنا  تلاح  رد  دنناوخ  بلقلا  ینذ  ار  نآ  هک  تسا  هدئاز  ود  میر 

هیر دـمم  كرحتم و  ساـسح و  بصع  اـشغ و  محل و  رهوج  زا  بکرم  تسا  يوضع  باـجح  دـنناسریم  بلق  هب  دـننکیم و  میـسن  مد و 
نایرـش بعـش  زا  فیحن و  يدر  مجل و  زا  تسا  قولخم  هیر  سفنت و  تالآ  اذـغ و  تالآ  نایم  تسا  زجاح  طاسبنا و  ضابقنا و  رد  تسا 

بلق جیورت  وا  هدئاف  هدمآ و  رب  بلق  درگ  هدیشک  عومجم  رب  سحلا  اشغ ؟؟؟ هیر و  هبصق  بعش  ینایرش و  دیرو  بعش  يدیرو و 
44 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

قلح اما  قلح  تالآ  تسا  تایح  أدـبم  وا  یناخد و  راخب  عفد  بلق و  جازم  بساـنم  یتیفیک  اـب  نآ  لاـحا  میـسن و  بذـج  هطـساو  هب  تسا 
تـسا يوـضع  هیر  هبـصق  دوـش و  هدرک  اذـغ  ياـضعا  رد  يرم  رکذ  وا  تسا  هیر  هبـصق  يرم و  نآ  هک  نـیمرجم  عـیمج  زا  تـسا  تراـبع 
بذـج زا  ترابع  هک  تسا  سفنت  نآ  هدـئاف  تسا و  هداهن  يرم  مادـق  ار  وا  هدیـشک و  نآ  رب  ءاشغ  فیراضغ و  زا  فلإم  لکـش  يراـمزم 

هس زا  تسا  بکرم  وا  دوب و  سفن  رصح  تسا  مامتا  تلآ  هک  تسا  یفورـضغ  وضع  نآ  تسا و  هرجنح  وا  يالاب  دوب و  راخب  عفد  میـسن و 
دنارتکچوک ود  نیا  دشاب و  يرم  لئام  هک  تلخ  فرط  زا  رگید  دنیوگ و  زین  یـسرت  یقرود و  ار  نآ  هک  مادق  فرط  زا  یکی  فورـضغ 

قالغنا حاتفنا و  دورن  هیر  هبـصق  رد  يزیچ  اـت  دـتفایم  نآ  رب  اذـغ  غلب  تلاـح  رد  هکنآ  يارب  دـنیوگ  یبکم  ار  یکی  تسین و  ماـن  ار  یکی 
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رد دوشیم  لصاح  ودب  هرجنح 
45 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

یمحل تسا  يوضع  تاهل  دوش  لـصاح  نادـب  توص  دریذـپ و  حاـتفنا  مامـضنا و  هک  راـمزم  ناـسل  هب  هیبش  تسا  یمـسج  هرجنح  فوج 
محل زا  دـناوضغ  ود  نیتزول  دـشاب و  توص  دـمم  راـبغ  ناـخد و  زا  دوب  اوه  هیفـصت  وا  هدـئاف  هتخیوآ و  هرجنح  يـالاب  زا  لکـش  يربونص 

شوگ و مشچ و  غام و  روعش و  تالآ  اما  دنک  ذوفن  هعفد  هک  نآ  زا  تسا  اوه  عنم  نآ  هدئاف  دناسر و  نابز  لصا  هک  هذغ  هب  هیبش  ینابصع 
ياضغ تسا و  وا  سفن  یقالم  هک  قیقر  ياضق  یئارـش و  هدروا و  خـم و  زا  بکرم  وا  دوب و  یناسفن  حور  لحم  سیئر و  وضع  غامد  ینیب 

زا نیلا  تسا و  سأر  مدـقم  هدـعاق و  دوب  طورخم  یثلثم  غاـمد  لکـش  تسا و  فحق  ساـمم  تسا و  اـشغ  نیا  هنـالطب  نوچمه  هک  بلص 
غامد تسا و  تکرح  باصعا  لحم  هک  اریز  دوب  بلـص  وا  تسا و  غامد  رخوم  وا  سار  تسا و  سح  باصعا  تبنم  هک  اریز  تسا  رخإـم 

تهج زا 
46 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نطب ریز  رد  تسا و  مدـقم  نطب  نوطب  عصوا  دـنیوگ و  غامد  نوطب  ار  نآ  دوشیم و  مسق  هس  ره  سپ  اـت  دوب  یناـشیپ  فرط  زا  هک  ضرع 
رهوج سامم  هک  یئاشغ  دـیآیم و  دورف  گنجب  دوشیم و  عمج  اجنآ  یغامد  تالـضف  دـنیوگ  هرـصعم  ار  نآ  هک  تسا  یفیوجت  طـسوا 

نآ نیئارـش  ضابقنا  طاسبنا و  تکرح  هطـساوب  هدش  ادیپ  یمرک  وچمه  یتروص  نآ  زا  هداتفا و  مه  رب  نوصغ  دـیرازت و  دـننام  تسا  غامد 
تارقف رد  هک  دوـب  غاـمد  هلاـبند  وـچمه  وا  تسا و  اـشغ  هس  ار  وا  تسا و  وا  هفیلخ  تسا و  غاـمد  رهوـج  هباـشم  عاـخن  تـسا  كرحتم  زین 

هدروا نیئارش و  باصعا و  وا  رد  هقبط و  تفه  تبوطر و  هس  زا  تسا  بکرم  تسا و  هفیرش  اضعا  زا  مشچ  هدیسر  صعـصعب  هدش  ردحنم 
سپ یجاجز و  هکبـش  هیمـشم و  و  مسقنم /+ بآ  هس  هدرپ  تفه  هب  تمـشچ  شیوخ /+ فطل  هب  یلاعت  راگدیرفآ  درک  هعطق  هدـش  قرفتم 

سپ دیلج /+
47 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تالضع هب  لصتم  تسا و  مس  محل و  نآ  رهوج  دنیوگ و  همحتلم  دوب  اوه  سامم  هک  ار  لوا  هقبط  محتلم /+ نرق  بنع  ضیب و  توبکنع و 
رد فلتخم  نآ  نول  دنیوگ و  هیبنع  تسا  هنیرق  زا  دعب  هک  ار  موس  هقبط  تسا و  همحتلم  زا  دـعب  وا  دـنیوگ و  هینرق  ار  مود  هقبط  هکرحتم و 

فافش و دیفس و  یتبوطر  نآ  تسا و  هیضیب  تبوطر  هقبط  نیا  زا  دعب  دوب و  قرزا  یضعب  رد  لهشا و  یضعب  رد  هایس و  صاخـشا  یـضعب 
نآ دوب و  يدیلج  تبوطر  يو  زا  دعب  توبکنع و  جـسن  دـننام  تسا  قیقر  ءاشغ  نآ  دـنیوگ و  هیتوبکنع  ار  نآ  تسد  زا  دـعب  مراهچ  هقبط 

هبـصع هبقث  رد  ات  تسا  طورخم  وا  نطاب  فرط  تایئرم و  قابطنا  تهج  تسا  نیمه  وا  رهاظ  فرط  فافـش و  يدلج  دننام  تسا  یمـسج 
ار مجنپ  هقبط  دشاب و  هتخادگ  هنیگبآ  هب  هیبش  هک  تسا  یجاجز  تبوطر  نآ  زا  دعب  ددرگ و  زوکرم  دوب  نادب  راصبالا  سح  هک  هفوجم 

48 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
تسا و هدش  يوتحم  عیمج  رب  هک  تسا  یئاشغ  وچمه  وا  دنیوگ  هیمشم  ار  مشـش  هقبط  هدوب و  یجاجز  تبوطر  زا  دعب  وا  دنیوگ و  هیکبش 
دـشیم و لصاح  يدـیلج  تبوطر  هب  راصبا  قیقح  هب  دوب و  نیع  مظع  یقالم  هک  تسا . ظیلغ  ياـشغ  نآ  دـنیوگ و  هبلـص  ار  متـسه  هقبط 
وا رارضا  بجوم  هک  ددرگن  قبطنم  يدیلجرد  رد  هعفد  هعشا  هطـساوب و  ات  تسا  وا  ظفاح  یـضیب  تبوطر  هچ  دنی  وا  تادعم  تالآ و  یقاب 

تسا و یفورـضغ  يوضع  شوگ  نیقلاخلا  نسحا  هّللا  كرابتف  وا  تیاقو  وچمه  فلخ  مادـق و  زا  تاقبط  تسا و  وا  دـعم  یجاجز  دوش و 
تـسا شورفم  خامـص  رد  هک  دوشیم  هبـصع  مداصم  نوچ  دـنکیم و  ذوفن  يرجنح  مظع  هبقث  رد  ددرگیم و  عمتجم  ورد  جومتم  ياوه 

هب دنسر  ینیب  يالاب  هب  نوچ  نیرخنم  هک  نادب  ددرگیم و ؟؟؟ لصاح  تاوصا  كاردا  تسا  وا  رد  هعماس  تقو 
49 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

شیالآ تافصم  هب  هیبش  هک  یماظعب  یمـسق  اوه و  قاشنتـسا  سقنت  تهج  دوش  یهتنم  مف  ياصقا  هب  یمـسق  دنوشیم  مسقنم  فیوجت  ود 
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لصاح ناشیدب  حئاور  كاردا  دناناتسپ و  رس  ود  هب  هیبش  هک  هبـصع  ود  نادب  دنک  حئاور  هیوأت  غامد و  تالـضف  عفد  تهج  ددرگ  یهتنم 
زا فلؤم  نابز  دوجوم  نآ  رد  نحط  قحـس و  تهج  نادـب  تسا و  رهاظ  نآ  هدـئاف  هک  تسا  نهد  يرجم  لوا  اذـغ  تالآ  ءاضعا  اما  دوش 

ددرگ و طلتخم  موعطمل  اـب  باـعل  باکـسنا  تهج  تسا  يددـغ  محل  عطق  وا  لـصا  رد  تسا و  باـصعا  هدورا و  نیئارـش و  ضیبا و  محل 
محل و بصع و  زا  تسا  قولخم  بل  دوش  لصاح  وا  هب  ملکت  قوذ و  سح  تسا و  مف  دـمم  غوضمم  بلقت  ودا  رد  زا  تعاشا و  رد  ناـبز 
ءاشغ و محل و  زا  تسا  بکرم  يرم  ملکت  تناعا  باعل و  سبح  غوضمم و  ظفح  تسا و  نهد  رتس  وا  هدـئاف  هدـیر و  ود  نایرـش  لضع و 

هقبط ود 
50 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دوب تیاغب  وا  سح  دنیوگ و  هدعم  مف  ار  نآ  ددرگ و  رتخا  ارف  دسر  يرجنح  مظع  ربارب  نوچ  هدعم و  تیادـب  مف و  تیاهن  هب  لصتم  تسا 
جیردـت هب  هدـعم  مف  زا  ترارح و  نوکت  مضه و  ددـم  تهج  ینامحل  نآ  جراخ  سح و  تهج  ینابـصع  نآ  لخاد  تسا  هقبط  ود  هدـعم 

هیشغا زا  تسا  قولخم  اعما  دوش  سویلکب  لیحتسم  وا  رد  اذغ  دشابیم و  ودک  لکش  هب  تسا و  عفان  کیدزن  هک  وا  تیاهن  ات  دوش  رتخارف 
هک اریز  دنیوگ  زین  باوب  هدعم و  رعق  هب  لصتم  دنیوگ  يرشع  انثا  ار  نآ  لوا  تسا  مسق  شش  اعما  ینابـصع و  تافیل  نیئارـش و  هدروا و  و 
زین وا  زا  اـقیراسام  قورع  تسا  باوب  زا  دـعب  نآ  دـنیوگ و  مئاـص  ار  مود  ددرگ  حوتفم  دوش و  ماـت  مضه  نوچ  دوب  قلغنم  مضه  تقو  رد 

ار هس  ره  نیا  دشاب و  رایـسب  تافیلو  رد  دوب و  میاص  زا  دعب  وا  دنیوگ  قاقد  ار  موس  دوش و  بصن  وا  هب  هرم  زا  ارفـص  دنک و  فیطل  بذج 
ءاعما

51 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ءاعما ار  مشـش  دنیوگ و  نولوق  ار  مجنپ  تسا  یکی  نآ  جرخم  لخدم  هک  تسا  یـسیک  نوچمه  وا  دنیوگ و  روعا  ار  مراهچ  دنیوگ  قاقد 

نآ رب  مهو  یتبوطر  دوب و  جـستنم  نیئارـش  هدروا و  بصع و  بعـش  زا  برث  تسا  لـصتم  دـعقم  هب  تسا  همه  رخآ  وا  دـنیوگ و  میقتـسم 
ترارح نوکت  يارب  دیآ  رب  هدعم  درگ  دوش و  لصاح  هدرپ  وچمه  بناوج  عیمج  زا  هتشگ و  دمجنم  لحم  تدورب  ببس  هب  هدش و  حشرتم 

تسا و نمیا  فرط  وا  لحم  هدـش  للجم  سحلا  وذ  ءاشغ  سح و  یب  دوب  یناـمحل  نآ  رهوج  تسا و  سیئر  يوضع  رگج  مضه  تواـعم 
عبـصا جنپ  هلزنم  هب  تسا  دئاز  خیب  ار  نآ  تسا و  هدعم  رعق  نمیا  فرط  سامم  وا  رعقم  تسا و  طوبرم  عالظا  هب  هیوق  تاطاب  رب  بدحم و 

یضعب تسا و  هدش  بعشنم  دبک  سفن  رد  یضعب  دنیوگ و  باب  ار  نآ  هک  تسا  هتسر  یقورع  دبک  رعقم  زا  تسا  يوتحم  هدعم  رب 
52 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنادرگ عیمج  هلخاد  بعش  رد  دنک و  بذج  اذغ  فیطلأت  اعما  زا  یضعب  هدعم  زا  دنیوگ  اقیراسام  ار  نآ  اذغ و  بذج  تهج  هدمآ  نوریب 
هدش قرفتم  دبک  سفن  رد  وا  بعـش  زا  دنیوگ  فوجا  ار  نآ  هک  هتـسر  یقورع  دبک  بدـحم  زا  دوش  زیمتم  مه  زا  طالخا  دـبای و  جـضن  ات 
ددرگ بعشنم  ندب  یلاخ  ای  دوش  دعاص  یمـسق  دوشیم  مسق  ود  هب  تسا و  هدروآ  لصا  تسا  هدش  جراخ  وا  زا  هچنآ  مد و  بذج  تهج 

ارفص بابصنا  تهج  لصتم  هدعم  رعق  هب  مف  هسیک و  وچمه  تسا  ینابصع  يوضع  هرارم  دوش  قرفتم  ندب  لفساب  ددرگ و  طباه  یمـسق  و 
قورع و هدعم  رعف  سامم  نآ  رعقم  عالـضا و  سامم  وا  بدـحم  تسا  ریـسلا  باج  وا  لحم  نابز و  لکـش  رب  ینامحل  يوضع  لاحط  وا  هب 

تهج هدـعم  رعق  هب  لـصتم  یکی  ود  زا  ادوـس  بذـج  تهج  دـبک  هب  لـصتم  یکی  تسا  رجم  ود  ار  وا  تسا و  هدـش  رـشتنم  وا  رد  نـیئارش 
بابصنا

53 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هدـش و يوتحم  نآ  رب  ساسح  ظیلغ  ءاشغ  نیئارـش و  قرع و  ظیلغ و  محل  زا  فلإم  تسا  يوضع  هیلک  ددرگ و  اهتـشا  بجوم  وا  هب  ادوس 

تسا نآ  ناشیا  هدئاف  دوب و  يرـسی  زا  رتدنلب  ینیب  هیلک  تسا و  طوبرم  بلـص  نیفرطـسب  هیوق  طاب  رب  ود  هیلک  تسا و  هریاد  همین  دننام  وا 
لکش یطولب  تسا  یسیک  هناثم  دزیر  هناثم  هب  یق  ابو  دنک  بذج  دوخ  اذغ  تهج  دشاب  نآ  رد  هک  یتیوم  دزیر و  ناشیا  هب  دبک  هلـضف  هک 
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اما دوش  عفد  قیرط  لد  هب  لوبه  تسا ك  یقنع  ار  وا  ددرگ و  عفدـنخ  لبق  هب  ددرگیم و  عمجم  رد  لوب  تسا و  هقبطود  تافیل  زا  فلإـم 
باصعا نیئارش و  هدروا و  تسا و  رایسب  ذفانم  رد و  يددغ و  دیفس  مف  زا  تسا  بکرم  نییثنا  تسا  محر  بیـضق و  نییثنا و  لسانت  ءاضع 

عمج وا  رد  دزیریم و  نیا  نییثنا  هب  قورع  نیا  تاهوف  زا  ینم  هدیشک و  وا  رب  ءاشغ  هدش و  ادیپ  نآ  رد  رایسب  تافیل  هدمآ و  رب  نآ  درگ 
54 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هلـضف زا  ینم  دوشیم و  ریـش  ثمط  مد  ناتـسپ  رو  هک  نانچمه  ددرگیم و  دیفـس  نییثنا  رهوج  ضایب  هطـساوب  دباییم و  جضن  دوشیم و 
هدروا و نئارـش و  باصعا و  زا  بکرم  بیـضف  دوب  ناهنپ  جرف  نیفرط  رد  دشاب و  نهپ  ریغـص و  اسن  نییثنا  هب  دوشیم و  دـلوتم  عبار  مضه 
دوب و ففجم  یطابر  وا  لصا  تسا و  هتـسر  هناع  مظع  زا  وا  تسا و  يذم  ینم و  لوب و  يرجم  وا  رد  تسا و  هدـش  وشحم  محلب  نآ  للخ 
زا ناسنا  اـت  دوب  تیاـغب  هفـشح و  کـسح  مدـب و  وا  هدروا  حور و  هب  وا  نیئارـش  دوش و  یلتمم  حـیر  هب  وا  فیواـجت  هک  تسا  نآ  ذوعن و 

تافیل زا  فلإم  تسا  وضع  محر  شیوخ  رقتـسمب  تسا  عرز  هدام  لاصیا  بیـضق  هدـئاف  دوب و  عون  ءاـقب  بجوم  دوش و  ذذـلتم  تعماـجم 
لصتم ودب  قورع  تاهوف  دوب و  میقتسم  اعما  مدق  هناثم و  يارد  وا  عضوم  تسا و  بولقم  یبیـضق  نوچمه  وا  تسا و  هقبط  ود  ینابـصع و 

تسا هدش 
55 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مف رد  ودـب و  ینم  لوصو  وا و  زا  نینج  ثمط و  جورخ  يارب  حرف  مف  يذاـحم  تسه  يرجم  ار  وا  نینج و  هیذـغت  یثمط و  هلف  عفد  تهج 
هلضف ددرگیم و  خارف  تدالو  تلاح  رد  دوشیم و  مضنم  قولع  تلاح  رد  محر  دننک و  نآ  زا  تراکب  هلازا  هک  قیقر  تسا  یئاشغ  محر 

جازملا ءوس  عیمج  زا  دـنریگ و  رارق  محر  رد  ددرگیم  ریـش  هب  لیحـستم  عاـضر  تلاـح  رد  دوشیم و  نینج  اذـغ  نتـسبآ  لاـح  رد  یثمط 
تسا و درم  ینم  رد  هک  هدقاع  هوق  زا  ات  دشابن  یعنام  چیه  يدام  بابـسا  یجراخ و  تدارا  وا  زا  دوب و  یقن  حیحـص و  محر  دشاب و  یلاخ 
رد یکی  لد و  لحم  رد  یکی  دوب  ادـیپ  وا  رد  بابح  دـننام  هطقن  راـهچ  دوش و  ادـیپ  یجازتما  نآ  رد  تسا  نز  ینم  رد  هک  هدـقعنم  هوق  زا 

لـصتم ودـب  قورع  تاهوف  دوب و  ءاضعا  یتاذ  يزیرغ و  ترارح  ظفاح  دوش و  يوتحم  همه  رب  یکی  رگج و  لحم  رد  یکی  غامد و  لـحم 
زا ات  دوش 

56 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ادـیپ نآ  رد  خرـس  ياههطقن  روهظ  نآ  زا  دـعب  دوش و  مامت  هتفه  هب  دـنیوگ و  یلدا  تلاح  ار  نیا  دـناسر و  لفط  رگج  هب  اذـغ  يرجم  نآ 

نآ زا  دعب  دوش و  مامت  زور  راهچ  هب  دنیوگ  هیناث  ثلاح  ار  نیا  ددرگ و  يراج  ثمط  نوخ  نینج  هرـسب  دیآ و  دـیدپ  قورع  ذـفانم  دوش و 
حلاص یطسق  دوش و  زیمتم  مه  زا  اضعا  یضعب  ددرگ و  هغضم  نآ  زا  دعب  دوش و  مامت  زور  شبش  دنیوگ و  هثلاث  تلاح  ار  نآ  دوش و  هقلع 

ار نآ  دوش و  ضئاف  ودـب  یناویح  حور  سدـقت  یلاـعت و  روصلا  زا ؟؟؟ هک  دوش  نآ  دعتـسم  ددرگ و  حـشرتم  ودـب  یثمط  یناویح و  مد  زا 
تلاح ار  نآ  دوش و  مامت  یلـصا  ياضعا  دوش و  رهاش  یثانا  يروکذ و  جازم  نآ  زا  دعب  دوش و  مامت  زور  هد  زا  ود  هب  دنیوگ  هعبار  تلاح 
تلاح ار  نیا  ددـنویپب و  روهطن  لصافم  يراجم و  قورع و  دوش و  تقلخ  مامت  اضعا  نآ  زا  دـعب  دوش و  ماـمت  زور  هس  هب  دـنیوگ  هسماـخ 

هسداس
57 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لهچ ات  یـسب  رـسپ  تقلخ  دنیوگ  هچنانچ  لوطا  تدم  هب  ثاما  رد  رـصقا و  تدم  هب  هروکذم  تلاح  نیا  دوش و  مامت  زور  جنپ  رد  دنیوگ 
فعـض رد  نینج  تسا و  لمح  تدم  لقا  هک  هام  شـش  تدـم  ات  دـبای  ومن  نآ  زا  دـعب  هزور  هاجنپ  ای  زور  لهچ  هب  ثانا  دوش و  مامت  زور 

هب دوش  مامت  زور  لهچ  هب  رگا  دـنامب و  هک  دـشاب  نآ  لاغ  دـیآ  دوجوب  تکرح  ماـیا  فعـض  هس  رد  دوش و  كرحتم  تقلخ  یماـمت  ماـیا 
رد متفه  هام  رد  دولوم  هک  دناهتفگ  لیلد  دنامن و  دیآ و  رب  دشاب  هام  تشه  تدم  هک  زور  لهچ  تسیود و  هب  دـنک و  تکرح  زور  داتـشه 

جورخ قرخ و  توق  دوب  فیعض  رگا  يآ  نورب  دنک و  هیشغا  قرخ  دشاب  لاحلا  يوق  جازملا و  حیحص  رگا  دنک  تکرح  دیآ و  بارطـضا 
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دوب بیرغ  وا  هب  تبـسن  جراخ  ياوه  دوش و  هدایز  دوشن و  لئاز  وا  یگتـسخ  مهن  هام  هب  ات  دای  تلهم  ددرگ  ملاسم  تکرح  نآ  زا  درادن و 
رد رگا  دوش  كاله  سپ  و 

58 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. ملعا هّللا  دوشیم و  عقاو  نینچ  رثکا  دنام و  یقاب  دیآ و  دوجوب  مهن  هام  رد  دوش  مات  زور  لهچ 

59 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[ تحص يروص  بابسا  رد  مود : هلاقم  ]

هراشا

. تسا بابود  نآ  تحص و  يروص  بابسا  رد  مود : هلاقم 

[ جازم رد  لوا  باب  ]

هداضم داوم  تروص و  نایم  هک  لاعفنا  لعف و  هطـساوب  دوش  ثداح  ناـکرا  جازتما  زا  هک  هسوملم  تسا  یتیفیک  نآ  و  جازم : رد  لوا  باـب 
جازم ار  نآ  هک  دوش  لصاح  طسوتم  یتیفیک  دوش و  رسکنم  رگیدکی  زا  کی  ره  تروس  تدح و  تلوص و  هک  یتیثیحب  دوش  عقاو  ناکرا 

هک اریز  دـنیوگ  یقیقح  لدـتعم  ار  نآ  دـشابن  لئام  تایفیک  زا  فرط  جـیه  هکنانچ  دـشاب  هداتفا  طسو  تلاح  رد  اـی  تیفیک  نآ  دـنیوگ و 
زا یتیفیک  هب  دـشاب  لئام  هکنآ  ای  تسا و  لاحم  جراـخ  رد  وا  دوجو  هک  نآ  يارب  دـنیوگ  ضرفلاـب  لدـتعم  دـشاب و  نما  لادـتعا  تقیقح 

یغبنی ام  رحا  تسا  مسق  راهچ  دوب  لئام  فرط  کی  هب  هچنآ  فرط و  دـبای و  دوب  لئام  فرط  کی  هب  هک  تسین  یلاخ  مسق  نیا  تایفیک و 
راهچ زین  نیا  دوب و  لئام  فرط  دبای و  بطرا  ای  سبیا  ای  دربا  ای 

60 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دـنایقیقح و لادـتعا  زا  جراـخ  هک  اریز  دـنیوگ  لدـتعم  ریغ  ار  مسق  تشه  نیا  بطرا و  دربا  سبیا  دربا  بطرا  رحا  سبیا  رحا  تسا  مسق 

ابطلا هنع  ثوحبم  هک  تسا  یلق  تمـسق  راـبتعا  هب  لادـتعا  مدـع  لادـتعا و  بسح  هب  تسا  هدـمآ  مسق  هس  نیا  هب  هک  هسوملم  تیفیک  نیا 
رفوتم دوب  قیلو  یلوا  بکرم  نیا  هب  تبسن  هک  تیفیک  نیا  زا  یطسق  ناکدرا  زا  یکرم  ره  رب  هک  تسا  نآ  تسا  ربتعم  ناشیا  شیپ  تسا و 

لدع زا  هکلب  یلقع  تمسق  رد  هک  نانچمه  تسا  قتشم  وفاکت  لداعت و  زا  هن  لادتعا  نیا  تبس و  تمسق و  رد  لدع  زا  ددرگ و  لصحتم  و 
بـسح هب  ای  ناسنا  لادـتعا  لثم  دوب  عون  بسح  هب  لادـتعا  هک  اریز  دوش  ضراـع  راـبتعا  تشه  اـب  لادـتعا  نیا  تسا و  قتـشم  تمـسق  رد 

زا کی  ره  دلج و  لادتعا  نوچمه  وضع  بسح  هب  ای  دشاب  هک  فنـص  ره  زا  صخـش  بسح  هب  ای  يدـنه  یکرت و  ویم  در  لثم  دوب  فنص 
هب نیا 

61 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نآ رب  سیءرلا  خیش  دنامادک  فانصا  لدعا  هک  تسا  فالتخا  ار  املع  اما  دوش  روصتم  هینامـش  رابتعا  هب  سپ  جراخ  ای  دوب  لخاد  ای  سایق 

دوشیم و رگیدکی  هب  نآ  زا  کی  ره  تیفیک  تروس  تسا و  ناسکی  اجنآ  زور  بش و  هک  اریز  دنفانصا  لدعا  اوتسا  طخ  ناکس  هک  تسا 
تسا و میلاقا  طسو  هک  نآ  يارب  دنلدع  عبار  میلقا  ناکـس  هک  تسا  نآ  رب  يزار  ماما  دناراهنلا و  لدعم  يذاحم  زین  دوب و  عاقب  لدعا  سپ 

دوشیم هتفگ  هچنانچ  وضع  بسح  هب  یفنـص  لدعا  زا  دوب  یـصخش  لدعا  صخـش  بسح  هب  لادـتعا  تسا و  رتشیب  اجنآ  لسانت  دـلاوت و 

يروصنم www.Ghaemiyeh.comهیافک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ لاـط  سپ  محل  سپ  دـبک  سپ  نوـخ  سپ  ینم  سپ  بلق  سپ  تسا  حور  ندـب  رد  يزیچ  نیرت  مرگ  هکنادـب  اـضعالا  هجزما  یف  هبنت 
سپ يذم  سپ  عاخن  سپ  غامد  سپ  محش  سپ  نیمس  سپ  مود  سپ  تسا  مغلب  نآ  بطر  وا  دلج و  سپ  هدروا  سپ  نیئارش  سپ  هیلک 

62 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
بیترت نیا  دـلج و  سپ  سح  سپ  بصع  سپ  رعـش  نآ  سیبا  دـلج و  سپ  لـصنع  سپ  هیلک  سپ  لاـحط  سپ  دـبک  سپ  هیر  سپ  نییثنا 

هلمنا دلج  وا  زا  لدعا  هبابـس و  دلج  وا  زا  لدعا  فک و  دلج  وا  زا  لدعا  دشاب و  اضعا  لدعا  دلج  ریدقت  نیا  رب  سپ  تسا  هداهن  سونیلاج 
. ملعا هّللا  هبابس و 

[ لاعفا يوق و  رد  مود  باب  ]

یب رگا  تسا و  یناسفن  توق  تسا  روعـشاب  رگا  وا  رودـص  تسا و  لعف  ینامـسج  أدـبم  ابطا  فرع  رد  توق  لاـعفا : يوق و  رد  مود  باـب 
توق اـما  تسا  دوجوم  زین  تاـتابن  رد  هک  دوب  بعیبـط  توق  نآ  دـشابن و  ناـیوح  هب  صتخم  اـی  دـشاب و  ناویح  هب  صتخم  اـی  تسا  روعش 

بلق و هک  تسا  یتوق  نیا  دسریم و  ندـب  عیعمج  هب  نیئارـش  هطـساو  هب  تسا و  یناویح  حور  وا  بکرم  دوشیم و  ثعبنم  لد  زا  یناویح 
دوش و لصاح  ناخد  عفد  میسن و  بذجب  بلق  حیورت  ات  دنکیم  ضابقنا  طاسبنا و  هب  کیرحت  ار  نیئارش 

63 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
طساوب دوشیم و  ثعبنم  غامد  زا  یناسفن  توق  دنیوگ و  هلعفنم  ار  نآ  دوش  رثأتم  یناسفن  ضراوع  زا  نوچ  دنیوگ و  هلعاف  شرابتعا  نیدب 
هکردم تسا  مسق  ود  هب  توق  نیا  همسا و  رغ  یلاعت  يراب  نذا  هب  دنک  تکرح  سح و  تضافا  ددرگیم و  رـشتنم  ندب  عیمج  رد  باصعا 

یتوق نآ  هرـصاب و  هوق  لوا  تسا  جنپ  نیا  دنیوگ و  هرهاظ  سوح  ار  نآ  يرهاظ و  هکردـم  لوا  دوشیم  مسق  ود  هب  هکردـم  اما  هکرحم  و 
ناولا لاکشا و  كاردا  دنیآیم و  نینیع  هب  غامد  مدقم  زا  هک  تسا  هدش  عقاو  بصع  ود  نآ  هک  یبیلـص  عطاقت  رد  تسا  دوجوم  هک  تسا 

حور هطساو  هب  توق  نیا  یکی و  ناشیا  كردم  دشاب و  یکی  نینیع  كاردا  لحم  ات  هک  تسا  نآ  نیا  رد  تمکح  دوشیم و  لصاح  وا  هب 
هک تسا  یتوق  نآ  تسا و  هماش  توق  مود  دنک  لاکـشا  ناولا و  كاردا  ات  دسریم  يدیلج  تبوطر  هب  تسا  هفوجم  هبـصع  رد  هک  فیطل 

هب
64 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

موس دنک  تامومـشم  هحلا  كاردا  ات  تسا  هتـسر  غامد  مدقم  زا  تسا  يدـثلا  یتملح  هب  هیبش  هک  هبـصع  ددرگیم و  يراج  حور  هطـساو 
توق راهچ  دـنکیم  موعط  كاردا  باـعل  تنوعمب  تسا و  شورفم  ناـبز  رد  هک  هبـصع  هطـساو  هب  هک  تسا  یتوق  نآ  تسا و  هقئاذ  توق 

كاردا اوـه  لوـصو  هطـساو  هب  اـت  تسا  دوـجوم  تسا  شورفم  خامـص  رد  هک  هبـصع  رد  هک  تسا  یتوـق  نآ  تسا و  نآ  تسا و  هعماـس 
ات تسا  رـشتنم  ندـب  عیمج  رد  هک  باصعا  ایاطـش و  تافیل و  رد  تسا  دوجوم  هک  تسا  یتوق  نآ  تسا و  مسـالا  توق  مجنپدـنل  تاوصا 
نآ دنیوگ و  هنطاب  ساوح  ار  نآ  تسا و  ینطاب  روما  هب  هکردم  مود  مسق  دوشیم و  رثأتم  نآ  تایفیک  زا  ماسجا  تاقالمب  وا  هطساوب  ندب 

رهاظ ساوح  هب  هچ  ره  هک  تسا  یتوق  نآ  كرتشم و  سح  لوا  توق  جنپ  مه 
65 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ار وا  تسا و  لایخ  مود  تسا  غامد  لوا  نطب  مدقم  وا  لحم  دنیوگ و  كرتشم  سح  تهج  نیا  زا  ددرگیم و  وا  هب  يدوم  دوشیم  رکدـم 
دنیوگ هفرصتم  ار  وا  تسا و  هلیختم  موس  تسا  نطب  نیا  رخوم  وا  لحم  دراپس و  وا  هب  دبای  رد  هچره  هک  اریز  دنیوگ  كرتشم  سح  هنازخ 

هب رس و  ود  ناسنا  روصت  وچمه  دوب  بیکرت  هب  فرصت  نیا  تسا و  دوجوم  لایخ  رد  هک  هسوسحم  روص  رد  دنک  فرصت  هک  نآ  رابتعا  هب 
همهوتم مراهچ  تسا  طسوا  نطب  لوا  وا  لحم  دـشاب و  لـقع  عواـطم  نوچ  دـنیوگ  زین  هرکفتم  رـسیب و  ناـسنا  روصت  وچمه  دوب  لیـصفت 
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طـسوا نطب  مه  وا  لحم  توادـع و  تقادـص و  لثم  تسا  قلعتم  تاـسوسحمب  هک  دـنک  هیئزج  یناـعم  كاردا  هک  تسا  یتوق  نآ  تسا و 
زین هرکذـتم  ار  وا  دراد و  هاـگن  دـشاب  هدرک  كاردا  ار  نآ  هرکفتم  اـی  همهوتم  یناـعم  هک  دوب  یتوق  نآ  تسا و  هظفاـح  مجنپ  تسا  غاـمد 

هب دنیوگ 
66 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

اما تسا  غاـمد  رخوم و  نطب  وا  لـحم  تسا و  همهوتم  وـم  هلیختم و  هنازخ  وا  دروآ و  داـی  هب  ار  هدـش  شوـمارف  ياـهيزیچ  هک  نآ  راـبتعا 
بذج تهج  كرحت  هب  ثعاب  هک  تسا  نآ  یناوهش  یبضغ و  یناوهـش و  تسا  مسق  ود  رب  هثعاب  هلعاف و  هثعاب و  تسا  مسق  ود  رب  هکرحم 
بسح هب  عقاولا  یف  هک  تسا  نآ  زا  معا  ترضم  تعفنم و  نیا  یترضم و  عفد  تهج  کیرحت  هب  دوش  ثعاب  هک  تسا  نآ  یبضغ  یعفان و 

كرحتم اضعا  نآ  طسب  ضبق و  هب  دوش و  یخرتسم  جنـشت و  لضع  وا  هطـساو  هب  ات  دـنک  ذوفن  بصع  رد  هک  تسا  یتوق  هلعاف  دوب و  نظ 
عون ياقب  يارب  دشاب  همودـخم  نآ  تسا و  یعیبط  حور  وا  بکرم  تسا و  رگج  رد  یعیبط  توق  دـشاب و  هثعاب  عبات  عیطم و  هلعاف  ددرگ و 
اذـغ رد  هک  تسا  یتوق  هیذاغ  تسا و  هیمان  هیذاغ و  صخـش  ءاقب  يارب  زا  تسا  فرـصتم  وا  هک  هموذـحم  اما  دـشاب  همداخ  ای  صخـش  اـی 

وا ات  دنک  فرصت 
67 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

راطقا رد  دـشاب  هدرک  لصاح  ار  نآ  هیذاغ  هچنآ  هک  تسا  یتوق  هیمان  دـنک و  ءاضعا  هب  قصتلم  لصتم و  دـنادرگ و  ندـب  رهوج  هباـشم  ار 
همودخم دسرب و  تسا  نآ  هب  یضتقم  وا  جازم  عون  هک  یئامن  تیاغ  يرادقم و  لامک  هب  ات  دنکیم  فرـص  یعیبط  بسانت  عضو و  رب  ندب 

دنک ینم  لیصحت  هیناث  تبوطر  حلاص و  نوخ  زا  هک  تسا  نآ  هدلوم  هروصم  هدلوم و  تسا  عون  ود  مه  عون  ءاقب  يارب  تسا  فرصتم  هک 
فیواجت دنادرگ و  روصم  لکش  ار  اضعا  همسا  زع  یلاعت  قلاخ  نذا  هب  هک  تسا  نآ  هروصم  دنک و  ناسنا  تروص  لوبق  لدعتـسم  ار  وا  و 

دـشاب بسانم  هچنآ  ات  تسا  دوجوم  ءاـضعا  رد  هک  تسا  یتوق  نآ  تسا و  هبذاـج  لوا  تسا  راـهچ  همداـخ  اـما  دـنک  ادـیپ  نآ  لـصافم  و 
یتوق نآ  تسا و  همضاه  موس  دنک  لمع  وا  رد  همـض  اب  ات  دراد و  هاگن  ار  بذج  نآ  هک  تسا  یتوق  نآ  تسا و  هکـسام  مود  دنک  بذج 

نآ هک  تسا 
68 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ندب هیذغت  هچنآ  هک  تسا  یتوق  نآ  تسا و  هعفاد  مراهچ  دنک  فرـصت  ار  نآ  هیذاغ  هک  دزاس  نآ  ءایهم  دنادرگ و  لیحتـسم  ار  بوذـجم 
اریز تسا  ماخ  ار  همه  تاذلاب  ترارح  اما  دناراهچ  نیا  مداوخ  هعبرا  تایفیک  دنادرگ و  عفدنم  دشاب  هتشادن  اذغ  تیحالص  دشاب و  هلـضف 

تهج دـشاب  زین  هعفاد  مداخ  كاسمتـسا و  تهج  تسا  هسام  مداخ  ضرعلاب  تدورب  اما  دوبن  ترارحیب  نآ  تسا و  تاکرح  لاعفا  نیا  هک 
تیوقت تهج  دـشاب  زین  هعفاد  هبذاج و  مداخ  ضبق و  تهج  تسا  هکـسام  مداـخ  ضرعلاـب  تسوبی  دوب و  عفد  دـمم  هک  یحیر  لـیحت  عنم 

مداوخ هعفاد  همضاه و  هکـسام و  هبذاج و  تالـضف و  لیئـست  تهج  تسا  همـضاه  مداخ  ضرعلاب  تبوطر  تسا و  توق  لصاح  هک  حور 
. یلاعت هّللا  وه  ملاعلا  دمآ و  هدلوم  نامواخ  هیمان  هیذاغ و 

[ تحص یلعاف  بابسا  رد  موس  هلاقم  ]

هراشا

همدقم و رب  تسا  لمتشم  نآ  و  تحص : یلعاف  بابسا  رد  موس  هلاقم 
69 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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باب ود 

[ دنیوگ لوادتم  ابطا  فرع  هب  هک  یبابسا  نایب  رد  همدقم  ]

وا لوا  هک  تسا  نآ  ببس  هک  دنیوگ  ابطا  هک  نادب  مسق  هس  هب  تسا  مسقنم  دنیوگ و  لوادتم  ابطا  فرع  هب  هک  یبابـسا  نایب  رد  همدقم  اما 
زا یتلاح  وا  زا  سپ  شدوجوم و  وا  ای  دنیوگ  هریغم  ار  وا  بوجو  لیبس  رب  ددرگ و  ثداح  ندـب  لاوحا  زا  یتلاح  وا  زا  سپ  دـئوش  دوجوم 

يارب لصاو  قباس و  يداب و  تسا  ببـس  هس  ار  ندب  لاوحا  زا  یتلاح  ره  هک  نادـب  سپ  دـنیوگ  هظفاح  ار  نآ  دـیآ و  مزال  هدوجوم  لاوحا 
دنیوگ یجراخ  ار  نآ  اوه و  تدورب  باتفآ و  ترارح  وچمه  یندب  ریغ  ای  ددرگ  یتلاح  بجوم  هک  یطلخ  لثم  دوب  یندب  ای  ببس  هک  نآ 

ار نآ  دوش  یتلاح  ببـس  هطـساویب  رگا  یندب  ببـس  دنیوگ و  يداب  ار  یندـب  رغ  ببـس  دـنیوگ و  یناسفن  ار  نآ  حرف و  بضغ و  وچمه  ای 
نآ و لامعتسا  هب  درـس  بآ  دیربت  وچمه  دوب  تاذلاب  ببـس  ریثأت و  لعف و  هک  نادب  دوش و  یمح  ببـس  هک  تنوفع  وچمه  دنیوگ  لصاو 

ضرعلاب
70 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نکمم رگا  هن  ای  دشاب  نکمم  وا  زا  دـعابت  یـضفت و  هک  تسین  یلاخ  بابـسا  زا  یببـس  ره  ترارح  نقح  هب  درـس  بآ  نیخـست  وچمه  دوب 
دوبن داـضم  اـی  لاـصتا  قرفت  لـتق و  قرغ و  وـچمه  دوـب  تعیبـط  داـضم  اـی  مسق  نیا  يرورـض و  ریغ  تسا  نکمم  رگا  يرورـض و  تسین 

. يرورض بابسا  باب  رد  منک  عورش  سپ  مامحتسا  باتفآ و  هب  یجضت  نوچمه 

[ يرورض بابسا  نایب  رد  لوا  باب  ]

هراشا

هدوب و دب  نآ ال  زا  دشاب  تایح  رد  ناسنا  هک  مادام  هک  دنیوگ  يرورض  بابـسا  ببـس  نآ  زا  ار  وا  و  يرورـض : بابـسا  نایب  رد  لوا  باب 
دراو رگا  هک  اریز  دناشـش  بابـسا  نیا  ضرم و  تحـص و  تلاح  رد  دراد  یمومع  نآ  هب  جاـیتحا  هک  نآ  يارب  دـنیوگ  زین  هماـع  بابـسا 

تـسا یتاذـلاب  ضراوع  نیا  رگا  ددرگیم  اـضعا  دراو  رگا  تسا و  اوه  دوـشیم  حاورا  دراو  رگا  تسا و  یناـسفن  ضارعا  دوـشیم  سفن 
غارفتسا تسا  ضرغلاب  رگا  بورشم و  لوکأم و 

71 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نوکس تکرح و  دشاب  روعـش  اب  رگا  يرادیب و  بوخ و  دشاب  روعـش  یب  رگا  ددرگیم  ود  ره  وضع  حاورا و  دراو  رگا  تسا و  سابتحا  و 

. دوش هتفگ  لصف  شش  رد  عومجم  یندب و 

[ اوه رد  لوا  لصف  ]

تالـضف عفد  نآ و  قاشنتـساب  حور  لیدعت  حیورت و  تهج  زا  تسا  هیلا  جاتحم  نادب  ای  تسا  طیحم  هک  ياوه  هک  نادب  اوه  رد  لوا  لصف 
ناـخد دزوـسیم و  حور  ترارح  ببـس  هب  دوـشیم  حور  حـیورت  تیوـقت و  بجوـم  دوریم  نوردـنا  هـب  نوـچ  اوـه  هـچ  وا و  زا  یناـخد 

زا رباقم  قانخ و  یماجا و  عضاوم  زا  دشاب و  هتخیماین  هیدر  راخب  اب  دوب و  یفاص  هک  تسا  نآ  وه  نیرتهب  دیآیم و  نوریب  سپ  ددرگیم و 
ریجنا دیب  زوج و  ریجنا و  لثم  هدسفم  راجشا  زا  خینرز و  تیربک و  لثم  هیدر  نداعم  بنرک و  ریجرج و  اندنگ و  زایپ و  لثم  هیدر  لقابم 

72 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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رد هک  هّللاب  ذوعن  ددرگ و  ابو  بجوم  دوش و  ادـیپ  ماع  داسف  ار  اوه  هک  یتقو  رگم  دـشابن  سوبحم  ناردـج  فوفـس و  نایم  رد  دوب و  رود 
داضم هن  ای  یعیبط  ریغ  یعیبط و  ریغ  ای  دوب و  یعیبط  دوش  ثداح  ار  اوه  هک  یتاریغت  دوب و  هداـشگ  ياوه  زا  رتهب  سوبحم  ياوه  تقو  نآ 

ریس زا  ترابع  یلصف  ره  نامجنم  شیپ  دوش و  قحال  نآ  تالاقتنا  لوصف و  هطساو  هب  هک  تسا  نآ  یعیبط  تاریغت  اما  داضم  ای  دوب  یعیبط 
ات نازیم  لوا  زا  فیـص و  هلبنـس  رخآ  ات  ناطرـس  لوا  زا  دوب و  عیبر  زاوج  رخآ  ات  لمح  لوا  زا  هچناـنچ  کـلف  زا  یعبر  رد  تسا و  باـتفآ 
رد تدورب و  ترارح و  رد  دوب  لدـتعم  اوه  هک  تسا  نامز  نآ  عیبر  ابطا  شیپ  اما  اتـش  توح  رخآ  اـت  يدـج  لوا  زا  فیرخ و  سوق  رخآ 
اتش دوش و  رهاظ  قاروا  طوقس  رامثا و  راجـشا و  رییغت  دوب و  عیبر  لباقم  رد  هک  تسا  ینامز  فیرخ  رهاظ و  امن  وشن و  هفوگـش و  راجـشا 

نآ
73 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ای دوب  قفاوم  نامجنم  لوصف  اب  نابیبط  لوصف  هک  دیاش  هک  دـنک  هبلغ  امرگ  هک  تسا  نامز  نآ  فیـص  دوش و  بلاغ  امرـس  هک  تسا  نامز 
جازم بسانم  یقیقح و  لادتعا  هب  نامز  برقا  دوب و  لوصف  لدعا  دـشاب  دوخ  تیبط  هب  نوچ  عیبر  ياوه  اما  دـنک  رخأت  مدـقت و  هک  دـیاش 

نآ عیبر  نیرتهب  دیآ و  كرح  عیبر  رد  دشاب  هتب  ناتسمز  امرـس و  هطـساو  هب  دوب  ندب  رد  هک  یطالخا  دورب و  نوخ  ترثک  بجوم  حور و 
حور و لـیلحت  بج  دوب و  کـشخ  مرگ و  دـشاب  دوخ  تعیبط  هب  نوچ  ناتـسبات  ياوه  اـما  دـیآ  لادـتعا  هب  ناراـب  دوب و  لدـتعم  هک  تسا 
نولترفـص و بجوم  دوب  طرفم  رگا  دوش و  اهتـشا  تدش  هجو  هرمح  نوخ و  ترثک  بجوم  دـشابن  طارفا  هب  ترارح  رگا  ددرگ و  طالخا 

تیاغ رد  اـم  رگا  دـشابن و  ناراـب  راـخب و  ربا و  دوب و  یفاـص  ياوه  هک  تسا  نآ  فیـص  نیرتهب  دوب و  يوارفـص  ضارما  ارفـص و  ترثک 
ياوه اما  دوبن  تدش 

74 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
وا تسا و  هداـتفا  عیبر  لـباقم  رد  هک  تهج  نآ  زا  هداـهن  لوصف  نیرتدـب  ار  وا  دـشاب و  کـشخ  درـس و  دوب  دوخ  تعیبط  هب  نوچ  فیرخ 

رایـسب ناراب  هک  تسا  نآ  فیرخ  نیرتهب  دوب و  هفیفغ  تایمح  يوادوس و  ضارما  ادوس و  ترثک  ندـب و  تفاخن  طالخا و  دـیازت  بجوم 
دوب و رت  درـس و  دوب  دوخ  تعیبط  هب  نوچ  ناتـسمز  يوه  اما  دئوبن  مرگ  تیاغب  هاگ  نیـشیپ  دشابن و  درـس  تیاغب  هاگنابـش  دادماب و  دیآ و 

ضارما دوب و  لاعفا  تمالـس  يوق و  تیوقت  اهتـشا و  ترثک  بجوم  دوب  بلاغ  تبوطر  رب  تدورب  رگا  دوب و  للحت  مدع  فثاکت و  بوخ 
یبوطر ضارما  مغلب و  یتدایز  تالزن و  باصعا و  ءاخرتسا  لاهـسا و  بجوم  دوب  بلاغ  تدورب  رب  تبوطر  رگا  دنوش و  ثداح  زین  هدراب 

قحال دوبن و  یعیبط  داضم  هک  یعیبط  ریغ  تاریغت  اما  رتمک  بونج  داب  دیآ و  رایسب  ناراب  هک  تسا  نآ  ناتسمز  نیرتهب  دوش و 
75 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ای درذگ و  اتـش  ياوه  هب  عیبر  لثم  هکنانچ  دنامن  دوخ  تعیبط  رب  لوصف  ببـس  نادب  هک  یـضرا  ای  دوب  يوامـس  روما  هطـساو  هب  دوش  اوه 
مدـع اوه و  فاثکنا  ضرالا و  قوف  يرارد  ترثک  بکاوک و  تانارتقا  تالاصتا و  لثم  يوامـس  روما  اما  سکعلاب  عیبر و  قیرط  هب  فیص 

یفیص و هطقن  ینعی  نیبلقنملا  دحا  تاذاجمب  دوب  بیرق  دلب  رگا  دوب  دلب  ضرع  هطساو  هب  هک  نآ  لوا  تسا  شـش  یـضرا  روما  دوب و  نآ 
الا دشاب و  لدتعم  دوب  بیرق  راوتسا  طخ  هب  رگا  دوب  رود  تاذاحم  نیا  زا  رگا  دوب و  تنوخس  تیاغ  رد  دلب  نآ  لامش  بونج و  رد  يوتش 

دـشاب و هعـشا  ریفاوت  یتدایز و  بجوم  هب  لبج  هک  نآ  یکی  دـشاب  هجو  ود  هب  نیا  دوب و  نالیج  ترواجم  هطـساو  هب  هکنآ  مود  دوب  دراـب 
یکی عنام  ای  حایر  زا  یحیر  بوبه  بجوم  لابج  هک  نآ  مود  ددرگ  تدورب  بجوم  دوش و  عقاو  نیا  سکعلاب  تنوخـس و  ترثک  بجوم 

دوش و نآ  زا 
76 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نآ دوب و  ایرد  ترواجم  هطـساو  هب  هک  نآ  مراهچ  ضرعلاـب  دوش  ثداـح  اوه  رد  لاـبج  بسح  هب  رییغت  سپ  دوشیم  هتفگ  نآ  تاـبجوم 
جنپ ظیغلت  دوب  یبرغم  رگا  طقف و  بیترت  دوب  یقرش  رگا  صیخست و  دوب  یبونج  رگا  دنک و  دیربت  دوب  یلامش  رگ  اما  دنک  بیطرت  تاذلاب 
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دوب اهتشا  مضه  يوق و  تیوقت  بجوم  تسا و  سبای  دراب  نآ  یلامش و  تسا  راهچ  هروهـشم  حایر  دوب و  حایر  بوبح  هطـساو  هب  هک  نآ 
ناروث ماسم و  حاتفنا  بجوم  تسا و  بطر  راـح  نآ  بونج و  دوب و  رـضم  ار  ینابـصع  ءاـضعا  باـصعالا و  دـنک  دـساف  ءاوه  حالـصا  و 

تفاطل و تیاغ  رد  تسا  لدتعم  ابصو  دیآ  زور  رد  هک  دشاب  نآ  وا  نیرتهب  دوب و  تایمح  عادص و  ساوح و  لقث  توق و  ءاخرا  طالخا و 
ظلغا و دوب و  بطرا  ابص  داب  تبسن  روب  دیآ و  زور  لوا  هک  دشاب  وا آ  نیرتهب  دوب  جازم  لدعت  ندب و  تیوقت  تحص و  ظفح  بجوم 

77 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
تعیبط بسح  هب  عضوم  نآ  ياوه  دشاب  رثکا  وا  رد  حایر  نآ  زا  یکی  بوبه  هک  ینکـسم  ره  سپ  دـیآ  زور  رخآ  هک  تسا  نآ  وا  نیرتهب 
یجنس دلب  ياوه  دشاب و  رود  تنوفع  زا  دوب و  کشخ  درس و  يرخص  دلب  ياوه  دوب  تبرت  هطساو  هب  هک  نآ  مشش  دوش و  ریغتم  حیر  نآ 

برق بسح  هب  عضوم  ياوه  ریغت  دـشاب و  نفع  يزن  دـشاب و  میلـس  حیحـص و  دوب و  لئام  تبوطر  هب  ینیط  دوب و  کـشخ  مرگ و  یلمر  و 
نیرتهب ضافخنا و  عافترا و  رد  تسا  لادـتعا  دـلب  عاضوا  نیرتهب  هک  تسناد  دـبایب  دوب  ندـعم  نآ  تعیبط  بسح  هب  نآ  دوب و  زین  نواعم 

دشاب عضوم  ردنیا  دشاب و  هتسب  روبد  بونج و  بهم  دوب و  هداشگ  حیر  ود  نیا  زا  وا  بهم  هک  دیاب  هناخ  دوب و  ابص  لامـش و  بهم  باهم 
تـسا مسق  ود  رب  دوب  تعیبط  داضم  هک  یعیبط  ریغ  تارییغت  اما  دوب  برق  لادـتعا  هب  نیا  سکع  هب  هک  لـیمحت  ـالا  دوب و  عاـقب  لدـعا  هک 

هک نآ  یکی 
78 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هب هک  یناخد  يراخب و  یئام و  يازجا  ببـس  هب  دنامن  دوخ  تطاسب  رب  اوه  هک  دشاب  یتقو  نآ  دـیآ و  دـیدپ  اوه  رهوج  رد  داسف و  رییغت و 
فیرخ و رتشیب و  ددرگ  ابو  بجوم  دـنادرگ و  نفعتم  ار  اوه  ددرگ و  جزتمم  اوه  اب  یلتق  فیجم  رباقم  قاـنخ و  هیدر و  حـئاطب  ترواـجم 

ابو ياوه  هک  نآ  هطساو  هب  دوش  نآ  داسف  جازم و  رییغت  بجوم  هک  نآ  یکی  تسا  هبترم  ود  هب  وا و  هب  داسف  ددرگ و  ثداح  ناتسبات  رخآ 
نوچ هک  اریز  دوش  تاتابن  داسف  تانویح و  كاله  بجوم  هب  هک  نآ  مود  هتبرم  دناسر و  ندـب  عیمجب  نآ  داسف  دزاس و  نفعتم  ار  تبوطر 
دوش لصاح  هدام  نآ  زا  هک  اذـغ  ره  دـنزاسیم و  اذـغ  اهنآ  زا  تاناویح  رگید  ناسنا و  هنیآ  ره  دـنک  رثا  تاناویح  تاتابن و  رد  اوه  داـسف 

دیدـپ اوه  تیفیک  رد  ریغت  هک  نآ  مود  مسق  ددرگ و  كـاله  بجوم  دوش  يداـمتم  تروص  نیا  نوـچ  ددرگ و  جازم  رییغت  داـسف و  ببس 
هک یتیثیح  هب  دیآ 

79 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هک دوش  هدیز  يدحب  نیعم  یعـضوم  رد  ناتـسبات  يامرگ  هکنانچ  دـشاب  لصف  جازم  قفاوم  ای  رییغت  نیا  دـشاب و  لسن  عرز و  داسف  بجوم 

. ددرگ اوه  داسف  بجوم  هن  دوش  ادیپ  ناتسبات  رد  هک  ریرهمز  نوچ  دوب  لصف  جازم  فلاخم  ای  دنک و  اوه  داسف 

[ یناسفن تاکرح  رد  مود  لصف  ]

دوب جراخ  تهج  هب  ای  تاکرح  نیا  دوب و  حور  کیرحت  بجوم  نآ  دـنیوگ و  یناسفن  ضارعا  ار  نآ  هک  یناسفن : تاکرح  رد  مود  لصف 
رگا دوب  لخاد  تهج  هب  رگا  حرف و  تذـل و  دوب  جـیردت  هب  رگا  بضغ و  نوچ  دـنک  تکرح  دوب  جراخ  تهج  هب  رگا  لخاد  تهج  هب  اـی 

جراـخ هب  سپ  دـنک  تکرح  لخادـب  لوا  لوا  رگا  دوب  تهج  ود  ره  زا  رگا  مغ و  نزح و  دوب  جـیردت  هب  رگا  عزف و  فوـخ و  دوـب  اـتعفد 
هدشن ثداح  زونه  هک  دنیوگ  یهورکم  ردمه  هک  تسا  نآ  مه  مغ و  نایم  قرف  مه و  دوب  نیا  سکع  هب  رگا  دوب و  تلاجخ 

80 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دـشاب و ضراوع  نیا  عباـت  زین  جازم  ءوس  دوـب و  جازم  ءوـس  عباـت  ضراوـع  نیا  دـشاب و  هدـش  عـقاو  هک  دـینوگ  یهورکم  رد  مغ  دـشاب و 

نآ رب  هفطن  دیآ  عماجم  لایخ  رد  هک  یتروص  تعماجم  تلاح  رد  دـناهتفگ  هکنانچ  ددرگیم  لاعفنا  ریثأت و  بجوم  زین  یناسفن  تاروصت 
. دوشیم ادیپ  نادند  يدنک  نآ  هدهاشم  تاضومح و  روصت  زا  دوش و  لشنم  تروص 
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[ یندب نوکس  تکرح و  رد  موس : لصف  ]

حافتنا ندب و  تفخ  اذغ و  يایاقب  تالضف و  لیلحت  بجوم  دشاب  دوخ  تقو  رد  نوچ  تکرح  اما  یندب  نوکس  تکرح و  رد  موس : لصف 
نآ تسا و  تضاـیر  تاـکرح  هلمج  زا  دوب و  نآ  دـض  بجوم  نوکـس  دوـب و  يزیرغ  ترارح  شاـعتنا  اهتـشا و  مضه و  تدوـجو  ماـسم 
رد نتفر و  هداـیپ  لـثم  دـشاب  ندـب  عیمج  لـماش  نآ  زا  یـضعب  رتاوتم و  میظع  سفنت  هب  دـنادرگ  رطـضم  ار  ناـسنا  هک  دوب  يدارا  تکرح 

یضعب نتفرگ و  یتشک  نتسشن و  یتشک 
81 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بجوم عیمج  رد  لادـتعا  ار و  مشچ  قیقد  ءایـشا  رد  رظن  ار و  شوگ  دـنلب  زاوآ  ار و  ردـص  اـضعا  دـنلب  تأرق  لـثم  يوضعب  تسا  صاـخ 
. دوش هتفگ  تحص  ظفح  رد  نآ  ریبدت  دوب و  رضم  نآ  رد  دارفا  ندب و  تحص 

[ يرادیب باوخ و  رد  مراهچ  لصف  ]

؟؟؟ تسا و نوکس  هباشم  باوخ  يرادیب : باوخ و  رد  مراهچ  لصف 
تیوقت وا  دوش و  مضه  دـشاب  نآ  دادعتـسا  ار  نآ  هک  يزیچ  مضه  جـضنم و  تهج  ددرگ و  عـمج  دوـش و  نطاـب  هجوـتم  يزیرغ  ترارح 
بجوم وا  رد  طارفا  تاراخب و  دعاصت  ببـس  هب  دـنادرگ  ردـکم  تسـس و  یناسفن  توت  تالـضف و  زا  ندـب  صلخت  دـنک و  یعیبط  توق 

نیا رتشیب  زور  باوخ  زا  دـنک و  هابت  يور  گنر  ود  ربب  ءاهتـسا  دوب و  ینباصع  ءاضعا  فعـض  هجو و  جـبهت  سفن و  دـیلبت  ندـب و  دـیربت 
لقع و تفخ  طالتخا و  بجوم  وا  رد  طارفا  باوخ و  دادضا و  بجوم  تسس و  تکرح  هباشم  يرادیب  دوشیم و  رداص  لاعفا 

82 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دنک دلوت  يوادوس  ضارما  نآ  زا  دوب  مضه  ناصقن  قارتحا و  ناقفخ و  عادص و 

[ بورشم لوکأم و  رد  مجنپ  لصف  ]

تارح وا و  نایم  رد  ددرگ و  یمندـب  دراو  هک  يزیچ  ره  هکنادـب  لوکأم  رد  لوا  تسا  مسق  ود  نآ  و  بورـشم : لوکأم و  رد  مجنپ  لـصف 
ای یمه  ياود  ای  لدتعم  ياود  ای  قلطم  ياود  ای  یئاود  قلطم  ياذـغ  ای  تسین  نوریب  مسق  شـش  زا  نآ  دوشیم و  ادـیپ  لاعفنا  لعف و  ندـب 

ياذغ دوش و  ندب  هباشم  دوب و  عبط  زا  جراخ  هک  يریغت  هب  دنادرگن  ریغتم  ار  ندب  دوش و  ندب  زا  هک  تسا  نآ  قلطم  ياذـغ  اما  قلطم  مس 
رگ اما  دوب  بلاغ  تیئاود  رب  وا  تیئاذغ  دوش و  وا  هباشم  نسحا و  تیفیک  هب  دنادرگ  ریغتم  ار  وا  دوش و  ریغتم  ندـب  زا  هک  تسا  نآ  یئاود 

ياود ود  دوش  وا  هباشم  دنک و  ریغم  ار  ندب  دوشن و  ریغتم  ندب  زا  هک  تسا  نآ  قلطم  يا  ود  دنیوگ و  زین  یئاذغ  ياود  دوب  بلاغ  تیئاود 
83 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ار وا  دوشن و  ریغتم  ندـب  زا  هک  تسا  نآ  یمه  ياود  دوشن و  وا  هباـشم  دـنکن و  ریغتم  ار  ندـب  دوـش و  ریغتم  ندـب  زا  هک  تسا  نآ  لدـتعم 
لیلحت هب  دشاب  راح  دنک  ندب  داسف  دـنک و  ریغتم  ار  وا  دوشن و  ریغتم  ندـب  زا  هک  تسا  نآ  قلطم  مس  دـنک و  ندـب  داسف  دراد و  هگن  ریغتم 
تیفیک هب  دوش  ندب  دراو  هچنآ  رثا  رگا  هک  دناهدرک  میـسقت  رگید  یهجو  رب  ار  لوکأم  دوش  كاله  بجوم  دامج  اب  دوب  دراب  رگا  حور و 
تیعبط قفاوم  یبکرم  رگا  هیـصاخلا  وذ  نآ  هیـصاخلا و  وذ  دوب  طقف  تروص  هب  رگا  اذغ  دوب  طقف  هدام  هب  رگا  دنیوگ  اود  ار  نآ  دوب  طقف 

رثا یئاذغ و  ياود  دوب  هدام  تیفیک و  هب  نآ  رثا  رگا  مس و  دوب  تعیبط  فلاخم  رگا  دنناوخ و  رهزداف  دوب  قفاوم  يدرفم  رگا  قایرت و  دوب 
هب نیا  زا  کی  ره  لدـتعم و  فیثک و  فیطل و  هب  دوشیم  مسقنم  اذـغ  هک  نادـب  دـنیوگ و  هیـصاخلا  وذ  ياود  دوب  تروص  وچ  تیفیک  هب 

اذغلا و ریثک 
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84 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
برـض زا  لصاح  دوب  مسق  تفه  تسیب و  عومجم  سپ  لدتعم  سومیکلا و  يدرو  سومیکلا  نسجل  عومجم  نیا  زا  لدتعم و  اذغلا و  لیلق 
یقفرم یقردـبم و  ار  وا  راچان  تشگ  ندـب  دراو  اذـغ  نوچ  هکنادـب  بآ  رد  لوا  تسا  ثحب  ود  وا  رد  بورـشم و  رد  مود  مسق  هن  رد  هس 

بآ دوش  لصاح  هدئاف  نیا  زا  وا  زا  هک  يزیچ  نآ  درک و  دناوت  ذوفن  يراجم  رد  دیآ و  دیدپ  وا  رد  جضن  مضه و  لوبق  تیحالـص  ات  دیاب 
ترارح و هیفیطت  ءاضعا و  دیربت  بیطرت و  ندب و  نول  ءافص  تراضن و  یلـصا و  تبوطر  تظفاحم  لثم  تسه  رگید  دئاوف  ار  نآ  دشاب و 

صلاخ لگ  هب  هک  تسا  همشچ  بآ  اهبآ  نیرتهب  دوش و  توهش  يوق و  باصعا و  فعض  بجوم  وا  دارفا  دوشن و  اذغ  بآ  تنوفع و  عنم 
داب ددرگ و  یفاـص  ردـک و  دوز  دوش و  مرگ  درـس و  دوز  زین  دوش و  ردـحنم  يدـنلب  زا  دوب و  رود  نآ  عبنم  ددرگ و  يراـج  گنـس  رب  اـی 

داب لامش و 
85 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

یگنـشت دماشایب  هک  راب  کی  دوشن و  هدـعم  لقث  بجوم  دوش و  ارهم  دوز  دـنناشوجب  رد و  هچ  ره  دـبات و  نآ  هب  باتفآ  دوز  نآ و  هب  ابص 
زا اما  دراـب  دـعر  وربا و  زا  ناتـسبات  رد  هک  اـصوصخ  تسا  فیطل  ناراـب  بآ  تسا و  دوجوم  لـین  بآ  رد  تافـص  نیا  عومجم  دـناشنب و 

دوب رـضم  لقثا و  نآ  زا  هاچ  بآ  دوب و  لیقث  زین  راک  بآ  تسا و  خبط  هب  نآ  حالـصا  دوش و  نفعتم  دوز  تفاطل  تبوطر و  ترثک  تهج 
قلطم يرداشون  دنک و  مد  ثفن  نالیـس و  عنم  یبش  دنک و  اشحا  تیوقت  دوب  يدیـص  هچ  رگا  یندعمبآ  دوب و  رـضم  یماجا  يزن و  بآ  و 

دنک ادج  هیقنت  عبط و  نیلم  یتیربک  درآ و  فشق  لازه و  یحلم  یقروب و  دنک و  اشحا  لد و  هدـعم و  تیوقت  یبهذ  یلـضف و  دوب و  یلجم 
نکسم توهـش و  هینم  هدعم و  يوقم  درـس  بآ  دنک و  مرن  عبط  دیاشگب و  وا  جنلوق  دوب و  وا  لساغ  هدعم و  دسفم  یخرم و  مرگ و  بآ  و 

دوب شطع 
86 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تسا و هتـشگ  لزان  نآ  هب  میرحت  عنم و  رب  دـیجم  مالک  هچ  رگا  بارـش  رد  مود  ثحب  دـئوب  رـضم  ار  ینابـصع  ءاضعا  خـی  فرب و  بآ  و 
دوشیم جاتحم  نآ  هب  اهتقو  تاجلاعم  رد  بیبط  نوچ  اما  هدـش  دراو  وا  ثئابخ  رد  ثیداحا  راـبخا و  تسا و  رئاـبک  هلمج  زا  نآ  تشراـبم 

سانلل عفانم  لیلد و  هب  دنیامن و  عورش  نآ  رد  قئالخ  رثکا  دناهدومرف و  تصخر  صوصخم  یطرـش  هب  زین  فیرـش  عرـش  رد  هک  صوصخ 
اما دوریم  عورش  ماوق  هحئار و  نول و  معط و  نامز و  بسح  هب  وا  عاونا  رد  همدقم  نیا  رب  انب  دنارایسب  تارضم  ار  وا  دننآ و  تعفنم  بلاط 

مکح لاس  نآ  زا  دعب  دنیوگ و  طسوتم  لاس  یمامت  ات  دراد و  ون  مکح  هام  شـش  ات  وا  رد  رکـس  روهظ  ءادتبا  زا  هک  نادـب  نامز  بسح  هب 
دلوت وا  زا  خفن  لاهسا و  دراو و  نایز  ار  دبک  اما  دشاب  هراح  تاقوا  رورحم و  بسانم  دنک و  هبرف  دهد و  رایسب  اذغ  ون  بارش  دراد و  هنهک 

دوز هنهک  دنک و 
87 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ماـکحا عیمج  رد  طـسوتم  دـنک و  تیوقت  ار  ساوح  دوب و  دـیفم  ار  یمغلب  هدراـب و  ضارما  دـنک و  طـالخا  عیطقت  فیطلت و  دـنک و  ذوفن 
دنک ذوفن  دوز  دـشاب و  اذـغ  مکاح  دوب  درز  هچنآ  یتوقای و  سپ  تسا  عصان  رمحا  بارـش  نول  نیرتهب  نبول  راـبتعا  هب  اـما  دوب و  طـسوتم 

درذگ رید  دوب و  مغلب  عطقم  يوقم و  نیریش  بارـش  معط  رابتعا  هب  اما  دوب  عون  نیرتدب  دوسا  دنک و  بیطرت  دهد و  اذغ  وکین  روآرامخ و 
ءاشحا هدعم و  تیوقت  ضباق  بارش  دوب و  رضم  ار  ءاشحا  دنک و  ذوفن  دوز  دشاب و  راح  خلت  بارش  دوب و  رضم  ار  زرپس  رگج و  شش و  و 

تیوقت و هحئارلا  بیبط  داح  بارش  هحئار  رابتعا  هب  اما  دوب  رـضم  ار  غامد  دنک و  یتسم  رید  ضماح  دوب و  دیفم  ار  هنیـس  تالآ  هفت  دنک و 
دـشاب دب  تیاغب  قلتـسم  دنک و  یتسم  رید  هحئارلا  میدع  دشاب و  عدصم  هحئارلا  بیبط  ریغ  راح  دنک و  تیوقت  ار  هدعم  دنک و  رتشیب  طشنت 

اهداسف بجوم  و 
88 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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دوز نآ  رامخ  رکـس و  دوب و  کین  دشاب  هک  عون  ره  زا  یفاص  قیقر و  دروآ و  هدس  درذگ و  ربد  ردک  ظیلغ  بارـش  ماوق  رابتعا  هب  اما  دوب 
دشاب نمسم  رت و  مرگ و  یباش  دیآ و  دیدپ  ارفـص  خفن و  ضبق و  نکیل  دوب  دیفم  ار  هدعم  رگج و  یبیبز  ذیبن  اما  ظیلغ  فالخب  دوش  لئاز 
ظلغم دسفم و  یئامرخ  دروآ و  بت  عادص و  اما  دوب  دیفم  ار  لصافم  عجو  دروآ و  هب  ار  وا  دـنک و  ذوفن  دوز  دوب و  عطمق  راح و  یلـسع  و 

نآ تعیبط  جازم و  بسح  هب  دنزاس  مکا  ترذ و  لثم  بوبح  زا  هچنآ  دن و  ندـب  نمـست  اما  دـنک  دـلوت  نآ  زا  ادـس  حایر و  دوب و  طالخا 
یبکرم يدرفم و  چیه  رد  هک  دیوگ  یشرق  بارش  تعفنم  اما  دنک  راکسا  اما  دوش  اهترـضم  بجوم  دشابن و  یتعفنم  نآ  رد  دوب و  فلتخم 
بجوم ظاشن و  رورـس و  تسا  یناـسفن  هک  تعفنم  اـما  یندـب  اـی  دوب  یناـسفن  اـی  تعفنم  نیا  تسوا و  رد  هک  دوب  دـناوتیمن  تعفنم  نیا 

دساف و راکفا  تلازا 
89 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دوب یندـب  هچنآ  دوب و  رطاـخ  یئافـص  اـکذ و  نهذ و  تدوجو  قلخ  ءوس  نظءوس و  عـفد  تشحو و  عـنم  تواخـس و  تعاجـش و  بیغرت 
قیقرت و مد و  فیطلت  ریثـکت و  مضه و  تیوقت  يزاـجم  ماـسم و  حـیتفت  يزیرغ و  ترارح  شاـعتنا  نآ و  قارـشا  تقارب و  نوـل و  نیـسحت 

اما راردا  قرع و  لاهـسا و  یق و  لثم  تالـضف  عفد  درد  تعیبط  تنواعم  ادوس و  هلئاغ  رـسک  نوخ و  هب  مغلب  تلاحتـسا  طـالخا و  هیفـصت 
تسوا و زا  تاناویح  رگید  زا  ناسنا  زیت  تسـس و  تانونکم  عفنا  تاقولخم و  فرـشا  هک  دـنکیم  لـقع  تلآ  زا  هک  تسا  نآ  وا  ترـضم 

تلفغ ثودح  لصافم و  باصعا و  ءاخرا  زا  عامج و  ماعط و  توهش  طوقس  یندب و  یناسفن و  تاک  ار  وا  عنم  دنکیم و  فیعض  ار  يوق 
. دنک دلوت  نآ  زا  ریغ  صاوح و  لقث  لکش و  تروص و  مالک و  رییغت  جلاف و  هشعر و  نایسن و  تهب و  و 

90 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[ غارفتسا سابتحا و  رد  مشش  لصف  ]

دیربت و بجوم  طرفم  غارفتسا  تسا و  تحص  ظفح  بجوم  سابتحا  غارفتسا و  رد  لادتعا  هک  نادب  غارفتـسا : سابتحا و  رد  مشـش  لصف 
لیقث ار  ساوح  ندب و  دوب و  ماعط  توهـش  طقـس  تایمح و  دـلوت  تنوفع و  هدـس و  بجوم  طرفم  سابتحا  دوب و  لد  فعـض  فیفجت و 
يوق لاعفا و  عیمج  هوق  تحـص و  رب  هک  تسا  یلعف  عامج  اما  دوریم  عورـش  نآ  رد  تسا  مامح  عامج و  هداتعم  غارفتـسا  زا  نوچ  دنک و 

ترارح لاسرا  هک  یناویح  توق  دنکیم و  تالضع  دیدمت  هکرحتم  تسا و  یناوهش  هثع  اب  هلیختم و  توق  وا  أدبم  هک  اریز  تسا  فوقوم 
تـسا لعف  نیا  هب  صوصخم  دوخ  نایثنا  دنکیم و  نآ  عفد  نآ و  تلاحا  ینم و  هدام  دیلوت  هک  یعیبط  توق  دـنکیم و  وضع  ندـب  حـیرد 

دوش رداص  تفآ  یب  یعیبط  جهن  رب  تسا  قلعتم  کی  ره  هب  هک  لاعفا  عیمج  دشابن و  ضارما  زا  یعون  اضعا  نیا  رد  هک  دیاب  نیاربانب 
91 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بجوم دـننک  لامعتـسا  لاکـشا  عاـضوا و  نسحا  لادـتعا و  بسح  هب  نوچ  عاـمج  دوب و  توـق  نیا  فعـض  بجوـم  نیا  زا  یتـفآ  ره  هچ 
سا لالک ح . ندب و  لقث  التما و  عفد  دوب  یبوطر  يوادوس و  ضارما  ساوسو و  عفد  ءاهتشا و  تیوقت  حیرفت و  يزیرغ و  ترارح  شاعتنا 

ياـضعا دوش و  هدراـه  ضارما  ندـب  لوبذ  وب  يوق  فعـض  بجوم  نآ  رد  طارفا  دوـش و  نیا  دادـضا  ثودـح  بجوـم  نآ  كرت  دـنک و 
زاندب لغاعفنا  مامح و  لامعتسا  بآ و  هطـساوب  دنک  بیطرت  اوه و  هطـساوب  تسا  نیخـست  نآ  یعبط  لعف  مامح  اما  دوب  رـضم  ار  ینابـصع 

نخـسم و موـس  تیب  دوـب و  بطرم  نخـسم و  مود  تیب  دوـب و  بطرم  دربـم و  وا  لوا  تیب  دراد و  هبترم  هس  هنکما  توـیب و  بسح  هـب  نآ 
يزیرغ و ترارح  شاعتنا  ندب و  هیذغت  ماسم و  حیتفت  هب  نآ  عفد  تالضف و  جضن  بجوم  دوب  لادتعا  هب  رگا  مامح  لامعتـسا  دوب  ففجم 

اذغ و توهش 
92 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مدع يوق و  فعـض  لیلحت و  بجوم  مامحتـسا  رد  طارفا  دوب و  نیا  دادضا  بجوم  نآ  كرت  دوب و  ندب  تفخ  لالک و  عفد  دلج و  نییلت 
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يوق و اضعا و  توق  طاشن و  بیطرت و  دـیربت و  بجوم  درـس  بآ  هب  مامحتـسا  ددرگ و  هفیعـض  ءاضعا  هب  اوه و  بابـصنا  عامج و  هوهش 
. دشاب جازم  يرورحم  ناناوج و  بسانم  دوب و  يزیرغ  ترارح 

[ لصف ود  رب  لمتشم  يرورض : ریغ  بابسا  رد  مود  باب  ]

هراشا

لصف ود  رب  لمتشم  يرورض : ریغ  بابسا  رد  مود  باب 

[ يرورض هتسب  هقحلم  بابسا  رد  لوا  لصف  ]

ار وا  هک  تسا  هلمج  نآ  زا  نانسا  یجراخ  تادارا  تاداع و  سانجا و  ناتسا و  تسا  جنپ  نآ  يرورض و  هتسب  هقحلم  بابسا  رد  لوا  لصف 
يوق و رید  ینـس  هب  دننک  لاقتنا  نوچ  دنـشاب و  ضیرم  فیعـض و  ینـس  رد  صاخـشا  زا  یـضعب  هچنانچ  تسا  رتشیب  ندـب  لاوحا  رد  ریثأت 

ددرگ و يوق  تلوهک  نس  رد  دوب و  فیعض  بابش  نس  رد  جازم  يورحم  هکنانچ  سکعلاب  دندرگ و  حیحص 
93 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ینامز نآ  تسا  تیلوفط  نس  نآ  ءادـتبا  دـنیوگ  تثادـح  نس  ار  نآ  ومن  نس  لوا  تسا  راهچ  نس  تاجرد  دوب و  نیا  سکعب  جازم  درس 
نس نآ  زا  دعب  دوب  اضعا  ندش  تخس  زا  لبق  دوب و  ضوهن  زا  دعب  نآ  یبص و  نس  نآ  زا  دعب  دشابن  تکرح  دادعتـسا  ار  دولوم  هک  تسا 
نس ءادبم  هک  لاس  یس  هب  بیرق  ات  یتف  نس  نآ  زا  دعب  دشاب و  غولب  هب  بیرق  نیا  دنیوگ و  قابر  ار  نآ  هیمالغ و  نس  نآ  زا  دعب  عزغزن و 

یبص و رد  تبوطر  ترارح و  لاس و  لهچ  بیرق  ات  دشاب  ومن  ءاضقنا  زا  دـعب  دـنیوگ و  بابـش  نس  ار  نآ  فووق و  نس  مود  تسا  بابش 
تلق و تسیب  بابـش  رد  دشابن و  دیدش  تبوطر  ترثک  هطـساوب  یبص  رد  اما  دشاب  يواست  تیمک  رد  سونیلاج  نوطالفا و  يأر  رب  بابش 

تیمک رد  نییواستم  تیفیک  رد  توافتم  نیران  رد  ینادرگ  لعتـشم  هدحیلع  ار  رت  کشخ و  مزیه  هچنانچ  دشاب  هراح  هدـیدش و  تبوطر 
دوب تلوهک  نس  موس  یبای 

94 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
تخوخیش و نس  مراهچ  دوب و  دیازت  رد  تسوبی  ناصقن و  رد  ترارح  نس  نیا  رد  دوب  لاس  تصـش  بیرق  ات  توق  نس و  ءاضقنا  زا  نآ  و 

هتفگ هک  عومجم  نیا  هبیرغ و  تبوطر  ببـس  هب  تدورب  دورب و  بلاغ  تسوبی  نس  نآ  رد  دوب و  رمع  رخآ  ات  تولهک  نس  ياضقنا  زا  نآ 
لاس لهچ  یـس و  ات  نانـسا  رابگنز  هشبح و  رد  دنیوگ  هچنانچ  ددرگ و  توافتم  نادـلب  عضوم و  بسح  هب  اما  دـشاب  بلغا  بسح  هب  دـش 

رابتعا هب  زین  نیا  دـشاب و  لئام  تبوطر  تدورب و  هب  ثانا  جازم  دوب و  لئام  سوبی  ترارح و  هب  روکذ  جازم  سانجا  ماما  دوشیم  یـضقنم 
نآ لثم  دوش  يرما  بجوم  نآ  زا  یمـسق  ره  تاعانـص  اما  دوب  نینچ  ثانا  زا  دحا  ولگ  اب  تبـسن  رکذ و  زا  دحا  ولگ  هک  نآ  هن  دوب  بلغا 

بجوم يدادح  وچمه  دوب  شتآ  رواجم  هک  یتعانص  دوش و  بیطرت  بجوم  تراصق  نوچمه  دوب  بآ  رـشابم  رواجم و  هک  یتعانـص  هک 
ددرگ و تسوبی 

95 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
اما دوب  جازم  تماقتـسا  تحـص و  ظفاح  وا  تاعارم  دوب و  جازم  ریغم  وا  كرت  هک  تسا  هلمج  نآ  زا  تاداـع  اـما  یناـیط  يراـگ و  وچمه 
دیآ زاب  اتعفد  نآ  زا  یلک  هب  رگا  دوب و  دـهاوخ  هدـساف  اوه  بجوم  هک  دـشاب  هدرک  يزیچ  هب  تداع  یـسک  هک  نآ  لـثم  همومذـم  تداـع 
لثم یجراخ  تادراو  اما  هسماـخ  هعیبط  هداـعلا  دـناهتفگ  تهج  نیا  زا  دـیآ و  زاـب  نآ  زا  جـیردت  هب  سپ  دوش  جازم  رییغت  ررـض و  بجوم 

زا دوـشیم  لـصاح  تاـموشم  زا  هک  يریغت  دـشاب و  جازم  ریغم  مه  تحـص و  ظـفاح  مه  هک  تاـموشم  تاداـمک و  هـیلطا و  تاداـمض و 
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نآ زا  سکعلاب و  دوب  هیرک  هچنآ  دوب و  تحص  ظفاح  يوقم و  ذوفن  تعرس  حوراب و  تبسانم  هطساوب  تسا  هبیط  هچنآ  دوشیمن  نارگید 
ضارما مرگ  لمر  رد  نافدنا  نینچمه  دتفا و  دیفم  ار  دراب  عادص  دوب و  اقستسا  وت  ابوطر  لیلحت  بجوم  هک  تسا  باتفآ  هب  یجـضن  هلمج 

ار یبوطر 
96 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

صوصخ دوشیم  بیهن  برک و  هلازا  توق و  شاعنا  هک  يور  رب  بآ  شر  لثم  تسا و  دیفم  ار  ایعاو  جینشت  تیز  رد  عاقنتـسا  دوب و  عفان 
دوب بالگ  اب  هک 

[ یندب ضراوع  بابسا  دادعت و  رد  مود  لصف  ]

تضایر و نوچمه  یندـب  ای  رکف  نوچمه  دوب  یناسفن  تاکرح  ترارح  بابـسا  هک  نادـب  یندـب  ضراوع  بابـسا  دادـعت و  رد  مود  لصف 
بابسا طالخا و  تنوفع  ماسم و  فثاکت  جراخ و  بسح  هب  هاوخ  دوب  لخاد  بسح  هب  هاوخ  هیوا  هیذغا و  زا  تانخسم  تاقالم  تکرح و 

رد طارفا  نانخسم و  لامعتسا  رد  دارفا  طالخا و  تجاجف  یجراخ و  یلخاد و  تادربم  لامعتسا  دوب و  نیطرفم  نوکـس  تکرح و  تدورب 
تـاللحم و لامعتـسا  مون و  نوکـس و  مضه و  تدوج  یب  لـکا  ترثک  دوب و  تاـبطرم  لامعتـسا  تبوطر  بابـسا  اذـغ و  ریثـکت  لـیلقت و 

تسالم بابسا  جراخ و  لخاد و  بسح  هب  دوب  تاففجم  طرفم و  تاللحم  لامعتسا  تسوبی  بابسا  تاففجم و 
97 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تنوشخ بابسا  مرن و  وه  هسلمم و  هبلطا  نغور و  موم  بابسا  جراخ و  زا  دوب و  هجزل  هبتر  طالخا  تادلوم  تابطرم و  لانت  لثم  لخاد  زا 
هجوت هدام  تقو  رد  هکسام  فعـض  هعفاد و  توق  غارفتـسا  بابـسا  یلخاد و  یجراخ و  تاضباق  طارفا و  هب  تاففجم  تاللحم و  تاقالم 

رگید و فرط  هب  تعیبط  هجوت  دوب و  هداـم  تجوزل  ظـلغ و  هعفاد و  فعـض  هکـسام و  توق  ساـبتحا  بابـسا  دوب و  فرط  نادـب  تعیبـط 
شیوخ تقو  رد  هن  لفط  تکرح  تعرس  ای  طیمقت  تءادر  ای  تقلخ  لصا  رد  دوب  ینم  تءادر  اب  هروصم  توق  روصق  لکش  داسف  بابـسا 
هطساو هب  يرجم  قابطنا  ای  ذفنم  ماجتلا  ای  لفث  طلخ و  زا  يراجم  رد  دوب  ظیلغ  يزیچ  ثودح  دس  بابـسا  نآ و  لثم  هطقـس و  ای  هبرـش  ای 

هیخرم و ای  هحتفم  هیودا  ای  هعفاد  تکرح  تدش  ای  دشاب  هکسام  فعض  يرجم  عاستا  بابسا  يرجم و  شیب  اب  یطغاض 
98 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لأت عطق و  لثم  یجراخ  بابسا  زا  یببس  تقلخ  زا  دعب  دوب و  هروصم  فعض  ای  هدام  ناصقن  تقلخ  لوا  رد  ددع  رادقم و  یتدایز  بابـسا 
رثا ای  ءاخرتسا  ای  جنشت  يوضع  زا  يوضع  تدعابمب  دوب و  يدالد  ماحتلا  ای  جنـشت  ای  يوضع  هب  يوضع  تنراقم  هب  عضو  داسف  بابـسا  و 

تدش ای  دوب  دمم  یحیر  ای  یطلخ  ای  یئالتما  ای  دوب  عاذل  ای  قرحم  ای  لاکا  هدام  لخاد  زا  لاصتا  قرفت  بابـسا  دوب و  يدالو  ای  دشاب  حرق 
بابسا دوب  شتآ  هب  نتخوس  نامسیر  ندیشک  فیس و  عطق  لثم  جراخ  زا  دوب  یمرو  راجفنا  ای  هفیفع  یتکرح  ای  یعیبط  يرجم  رب  هن  هعفاد 

یئام و ای  یحیر  هدام  زا  ای  تسا  طالخا  زا  مروب  ابسا  دوش  لکأتم  هک  هربن  ای  دوش  رجفنم  هک  یمرو  ای  ددرگ  حیقنت  هک  دوب  یتحارج  هحرق 
یتبوطر زا  هک  هلیق  لثم  دوب  یندب  هک  دیاش  علخ  بابسا  دوب و  دیدش  یعجو  ای  يراجم  عاستا  ای  لباق  وضع  فعض  عفاد و  وضع  تق 

99 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ای فانم  وه  ثیح  نم  دوب  یفانم  كاردا  ساسحا و  زا  ترابع  هک  عجو  بابسا  هطقس  هبرض و  لثم  دشاب  جراخ  يرما  ای  دوش  ادیپ  هیـضرم 

هروهـشم عاجوا  دوب و  فلتخم  ددـعتم و  زین  نآ  بابـسا  تسا  ددـعتم  فلتخم و  عاجوا  نوچ  لاـصتا و  قرفت  اـی  دوب  فلتخم  جازملا  ءوس 
دشاب لضع  ای  بصع  دمم  هک  دوب  یحیراب  طلخ  نآ  ببـس  نشخ و  مود  دوب  حلام  ای  فیرح  یطلخ  نآ  ببـس  كاکحل و  وا  تسا  هدزناپ 

نایم هک  دوب  یحیر  هدام  نآ  ببـس  خسفم و  شـش  دنک  گنت  وضع  رب  ياج  هک  دوب  یحیر  هدام  نآ  ببـس  ظعاض و  جـنپ  لوط  تهج  زا 
نآ ببـس  وخر و  متـشه  دوش  لصاح  وا  ءاشغ  مظع و  نایم  هک  هک  دوب  حیر  هدام  نآ  ببـس  رـسکم و  متفه  دوش  ثداح  وا  ءاشغ  لضع و 
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یلـسم و مهو  دوش  عقاو  اضعا  تاقبط  نایم  هک  دوب  یحیر  ای  ظیلغ  هدام  نآ  ببـس  بقاث و  مهن  دـشاب  لضع  محل و  دـمم و  هک  دوب  هداـم 
نیمه نآ  ببس 

100 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دوب سبتحم  عضوم  نآ  رد  یسم  هدام  دنکیم و  خاروس  ار  یضع  هک  دوش  سوسحم  هچنانچ  دوب  يذوفن  ار  بقاث  هدام  هک  تسا  نآ  بقاث 

رد راح  دوب  یمرو  نآ  ببـس  ینابرـض و  مهد  زا  ود  یناـسفن  حور  ذـفانم  دادـسنا  هب  دوب  دراـب  یطلخ  نآ  ببـس  تسا و  يردـخ  مهدزاـی 
ای دـنیوگ  يددـع  یئایعا  ار  نآ  دوب  هدـمم  یطلخ  ای  دـنیوگ  یتعب  لایعا  ار  نآ  دوب  بعت  ای  نآ  ببـس  ءاـیعا و  مهدزیـس  ساـسح  يوضع 

دوب راح  طلخ  نآ  ببـس  عذال و  مهدراهچ  دنیوگ  یحیر  ءایعا  ار  نآ  دشاب  حـیر  ببـس  هب  ای  دـنیوگ  یحورق  یئایعا  ار  نآ  عذال و  یطلغ 
ءاشغ باذـجنا  طساو  هب  هدـمآ  رو  وا  درگ  اشغ  ای  تسا  قلعتم  اشغ  زا  هک  ساسح  ریغ  يوضع  رد  هک  دوب  هدام  نآ  ببـس  لیقث و  مهدزناپ 

نوچمه دـنک  لطاب  ار  يوضع  سح  دوش و  عقاو  تسا  قلعتم  اشغ  اـی  تسا  قلعتم  اـشغ  زا  هک  دوب  یمرو  ببـس  هب  اـی  دـنک  لـقث  ساـسح 
ذوعن ناطرس 

101 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
تقیقح هب  دوب و  عجو  تانکسم  زا  مه  باوخ  تاردخم و  ای  تاغرفتـسم  تاللجمب و  دوب  عجوم  ببـس  عطق  عجو  نوکـس  بابـسا  هّللاب و 
تبوطر ریفوت  ای  تابطرم  لامعتـسا  لثم  دوب  یجراخ  يرما  ای  تسین  نوریب  ود  ره  زا  التما  همخت و  بابـسا  دوب و  ببـس  عطق  عجو  نکـسم 

اریز تسا  عاونا  فعض  بابسا  يراجم و  قیض  ای  هکسام  تدش  اب  هعفاد  ای  همضاه  فعض  لثم  دوب  یلخاد  يرما  ای  لیلحت  عناوم  یلـصف و 
دوب لاصتا  قرفت  بیکرتلا و  ءوس  جازملا و  ءوس  دوش  وضع  دراو  رگا  توق  دراو  ای  حور  دراو  ای  دوشیم  وضع  مرج  دراو  ای  ببس  نیا  هک 
دوب توق  نآ  زا  لعف  رودص  ترثک  هب  عنام  دوش  توق  دراو  رگا  غارفتـسا و  ترثک  هب  لیلحت  دوب و  جازملا  ءوس  دوشیم  حور  دراو  رگا  و 

سبی ای  یعیبط  ریغ  تاکرح  بابسا  دوب و  فعض  بابسا  زا  زین  برشی  ام  لکوی و  ام  اوه و  داسف  دننک  دیعب  بابسا  رابتعا  رگا  و 
102 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

وچمه غدـلب ، يومد  ای  ضفان و  وچمه  دـیربت  يدوم  یلوضف  ای  سبای  قاوف  نوچمه  دوب  جنـشتم  یتسوبی  ای  هسباـی  هشعر  وچمه  فعـضم 
. جالتخا وچمه  دوب  جورخ  بلط  هک  یحیر  ای  هریرعشق 

[ تسا باب  ود  رب  لمتشم  هلاقم  نیا  تامالع و  ضارغا و  لاوحا و  رد  مراهچ  هلاقم  ]

هراشا

. تسا باب  ود  رب  لمتشم  هلاقم  نیا  تامالع و  ضارغا و  لاوحا و  رد  مراهچ  هلاقم 

[ ضارغا لاوحا و  رد  لوا  باب  ]

تحـص اما  هثلاث  تلاح  ضرم و  تحـص و  تسا  تلاح  هس  سونیلاج  بهاذم  هب  ناسنا  ندب  لاوحا  هکنادب  ضارغا : لاوحا و  رد  لوا  باب 
بجو نآ  هطـساو  هک  دوب  یعیبط  ریغ  یتیه  ضرم  دوش و  رداص  تمالـسب  ناـسنا  ندـب  زا  لاـعفا  عیمج  نآ  دوجو  اـب  هک  دوب  یعیبط  یتیه 
قلطم لاعفا  هک  تسا  یتلاح  هثلاث  هک  اریز  دوش  رداص  وا  رب  ضرم  دـح  هن  تحـص و  دـح  هن  هک  دوب  یتبیه  هثلاث  تلاح  دوب و  لاـعفا  تفآ 

مه میس  ریغ  قلطم  تسین و  میلس 

يروصنم www.Ghaemiyeh.comهیافک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


103 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لاح نوچمه  وضع  ود  رد  یصخش  تبسن  هب  دحا  یتقو و  ردنا  عمتجم  ود  ره  ضرم  تسحای و  نارکس  هقان و  لفط و  خیش و  نوچ  تسین 

اما دنوش  عمتجم  رادقم  ضرم  تقلخ و  تحص  ای  بیکرت  ضرم  جازم و  تحص  وچمه  سنج  ود  رد  اما  یصخش  رد  دوش  عمتجم  ای  روعا 
اما نیا  سکعب  ضیرم و  تیلوفط  نس  رد  اـی  ناتـسمز  رد  دوب و  حیحـص  بابـش  نس  رد  اـی  ناتـسبات  رد  هک  یـصخش  وـچمه  تقو  ود  رد 

تـسا هتفگ  وا  هک  يدح  رد  هطـساو  توبث  ریدـقت  رب  تسین و  هطـساو  ناشیا  نایم  رد  تسا و  ضرم  تحـص و  سیئرلا  خیـش  شیپ  لاوحا 
دوخ شفنب  ضرع  هک  دـیاش  دـشاب و  ضرم  عبات  وا  دوش  یتفآ  بجوم  ضرمه  طـساوب  هک  یعیبط  ریغ  دوب  یتبیه  ضرع  اـما  تسین  یللخ 

عجو نوچمه  دوش  ضرم  ببس  هب  ضرغ  هک  دشاب  دشاب و  ضرم  دئوخ  سفنب  دوب و  یمح  ضرع  هک  عادص  نوچمه  دشاب  ضرم 
104 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نوـچ دـشاب و  بنجلا  اذ  ضرع  هک  لاعـس  یمح و  نوـچ  دـشاب  اـضرم  مه  ببـس و  مه  يزیچ  هک  دـشاب  دوـش و  یـشغ  ببـس  هک  جـنلوق 
هیر هحرق  ضرع  هک  هیقو  یمح  نوچ  هفینع و  تکرح  ءاضتقا  هطساوب  دوشیم  قرع  عادصلا  ببـس  دشاب و  یـضرم  هسفنب  دوش  مکحتـسم 

ضارما لوا  سنج  تسا  هس  سنج  درفم  بکرم و  ای  درفم  ای  ضرم  هک  نادب  دشاب و  یـضرم  دوخ  سفنب  دوش  هدعم  فعـض  ببـس  تسا 
تـسا بیکرت  ضارما  مود  سنج  يام  ای  دوب  جذاس  جازملا  ءوس  نیا  لادتعا و  زا  دوب  جراخ  هک  دشاب  مسق  تشه  نآ  دشاب و  جازملا  ءوس 
لکـش هک  تسا  نآ  لکـش و  ضرم  لوا  تسا  راـهچ  تقلخ  ضارما  اـما  عضو  ددـع و  رادـقم و  تقلخ و  ضارما  تسا  مسق  راـهچ  نآ  و 
خارف هک  نآ  هب  يراجم  ضارما  مود  جوعم  تماقتسا  میقتسم و  جاجوعا  لثم  دشاب  رضم  هک  یتیثیح  هب  دوش و  ریغتم  یعبط  يرجم  زا  وضع 

105 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هریغ دبک و  قرع  دادسنا  لثم  ددرگ  دـسنم  ای  تسا  سفن  ذـفانم  ندـش  گنت  هک  قانخ  لثم  ددرگ  گنت  ای  هفوجم  هبـصع  عاستا  لثم  دوش 

ولخ وچمه  دوش  یلاـج  اـی  هدـعم  رغـص  وـچمه  ددرگ  کـچوک  اـی  نییثـنا  سیک  وـچمه  دوـش  گرزب  هک  نآ  هب  فیواـجت  ضارما  موـس 
هدـعم و تسالم  نوچمه  تسا  حئافـص  ضارما  راهچ  هتکـس  عرـص و  نوچمه  دوش  دـسنم  یلتمم و  ای  کـلهم و  حرف  رد  بلق  فیواـجت 

نمـس نوچمه  دوب  ماع  یتدایز  لیفلا و  ءاد  ناسل و  مظع  نوچمه  دوب  صاخ  يوضع  یتداـیز  هب  رادـقم  ضرم  اـما  حـیر  هبـصق  تنوشخ 
نوچمه دوب  یعیبط  ددـع  یتدایز  هب  ددـع  ضرم  اما  طرفم  لازه  نوچمه  دوب  ماع  ای  ناسل و  رومـض  نوچمه  دوب  صاخ  ناصقن  ای  طرفم 

عضو ضرم  اما  تقلخ  لوا  رد  ناصقن  ای  غبصا  عطق  نوچمه  دوب  ناصقن  ای  علس  نوچمه  یعیبط  ریغ  ای  هدئاز  عبصا 
106 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بـسح هب  ضرم  مسا  تسا و  لاـصتا  قرفت  هدرفم  ضارما  زا  موس  سنج  علخ  ریغ  غلخ و  هب  دوخ  عـضوم  زا  دوـب  يوـضع  لاوز  نوـچمه 
حیقتم مداقتم و  رگا  دنیوگ  تحارج  دـشاب  محل  رد  رگا  دـنیوگ و  جحـس  شدـخ و  دـشاب  دـلج  رد  لاصتا  قرفت  رگا  دوب  فلتخم  عضوم 

رد قرفت  دوب و  لوط  هب  رگا  رـسک  دنیوگ و  عدص  دوب  ضرع  هب  رگا  دنیوگ  رـسک  دشاب  هدش  عقاو  مظع  رد  رگا  دنیوگ  هحرق  دـشاب  هدـش 
ضرم اـما  دـنناوخ  قشوربـت  قورع  رد  دـنیوگ و  خدـش  قش و  بصع  رد  تفن و  دوب  لوـط  هب  رگا  دـنیوگ  خـسف  ضرع  هب  رگا  فورـضغ 

هب ای  ضارما  یضعب  دیمست  تسا و  بکرم  هیر  هحرق  قد و  یمح  زا  هک  لس  نوچمه  دوش  ثداح  ضارما  عامتجا  زا  هک  تسا  نآ  بکرم 
نوکس هب  هچنآ  دوب و  یلصا  دوش  ثداح  الوا  هچنآ  دشاب  تکرش  هب  دشاب و  یلصا  ضرم  هک  نادب  عرـص و  نوچمه  دوب  تهباشم  بسح 

هب ددرگ  نکاس  لوا 
107 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رد نایم  هکنآ  ای  دوب  وا  هب  یقیرط  فوؤم  يوضع  زا  هک  نآ  هطـساو  هب  اـی  دـشاب  ترواـجم  هطـساوب  اـی  تکرـش  هب  هک  نیا  دوب و  تکرش 
يذاحم ای  هیرو  باجح  نوچ  دوب  وا  لعف  أدبم  ای  غامد  بصع و  نوچ  دوب  وا  لعف  أدبم  ای  غامد  بصع و  نوچ  دوب  موذـحم  مداخ و  وضع 

جراخ هک  هکنادـب  ار  دـبک  عیبرا  ار و  غامد  شوگ  سپ  بلق و  لغب  نوچ  دوب  وضع  داوم  بصنم  ای  ار  هدـعم  غاـمد  نوچ  دوب  فوؤم  وضع 

يروصنم www.Ghaemiyeh.comهیافک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب دیازت  رد  هک  مادام  دنیوگ و  ادـتبا  نامز  ضرم  ءادـتبا  طاطخلا  اهتنا و  ود  سبح  يدام  ای  دوب  جذاس  جازملا  ءوس  نیا  لادـتعا و  زا  دوب 
. طاطخلا نامز  دبای  ناصقن  نوچ  دنیوگ و  اهتنا  نامز  مک  هن  دوش و  دئاز  هن  هک  دشاب  فقاو  نوچ  دیازت و  نامز 

[ لئالد تامالع و  رد  مود  باب  ]

هراشا

لصف تشه  همدقم و  رب  لمتشم  لئالد : تامالع و  رد  مود  باب 

[ همدقم ]

هک ندب  لاوحا  هب  دننک  لالدتسا  نادب  هک  تسا  نآ  تامالع  هک  نادب  همدقم :
108 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

یمح رب  تلالد  هک  ضبن  فالتخا  تعرـس و  نوچمه  دـنک  ضرم  صقن  رب  تلالد  ای  تاراما  تامالع و  نیا  دوشیم و  رداـص  يوضع  زا 
ای تامالع  نوچمه  دنک  ضرم  ببـس  رب  تلالد  ای  دوب و  باجح  مرو  لیلد  هک  يراشنم  ضبن  نوچمه  دنک  ضرم  لحم  رب  تلالد  اب  دنک 

مرو لیلد  هک  يراشنم  ضرم  لحم  رب  تلالد  اب  دـنک  یمح  رب  تلالد  هک  ضبن  فـالتخا  تعرـس و  نوچمه  دـنک  ضرم  سفن  رب  تلـالد 
عجو سفنلا و  قیـض  راح و  بت  نوچ  دوب  ضرم  مزال  تامالع  ای  ـالتما  تمـالع  نوچمه  دـنک  ضرم  ببـس  رب  تلـالد  اـی  دوب و  باـجح 
دوب یتفآ  لیلد  دوب و  رتلکـشم  عون  نیا  دوب و  ینطاب  ضارما  لیلد  ای  سملم  نول و  نوچ  دوب  يرهاظ  ضارما  لیلد  ای  راـس  رب  رد  سحاـن 
غامد لاح  رب  یـسح  يدارا و  لاعفا  تلالد  هچنانچ  تسا  وا  رهظم  هک  وب  وضع  نآ  یتفآ  لیلد  يوق  تفآ  تسا و  يوق  هک  لاعفا  ءادـبم  رد 

ضبن تلالد  و 
109 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

فرط دوب و  دبک  مرو  لیلد  هک  نیلا  فرط  رد  عجو  هچنانچ  ضرم  عضوم  مود  اعما  هدعم و  رب  زارب  دـبک و  رب  لوب  تلالد  بلق و  لاوحا  رب 
وچمه غارفتسا  مراهچ  تسا  دبک  بدحم  رب  مرو  هک  نآ  رب  لکش  یلاله  مرو  تلالد  وچمه  ضرم  لکـش  موس  دوب  لاحط  مرو  هک  ریـسلا 

. یلاعت هّللا  ءاش  نا  دوشیم  هدرک  دای  لصف  تشه  رد  عاونا  هب  لالدتسا  نوچ  دیآ  هدرگ  ای  دوخ  ياج  رد  هک  زارب  لوب و 

[ جازم تامالع  رد  لوا  لصف  ]

تایفیک زا  یتیفیک  نآ  لیلد  هعبرا  تایفیک  زا  یتیفیک  هب  نآ  لیم  دوب و  جازم  تاراما  تامالع و  هک  نادـب  جازم : تاـمالع  رد  لوا  لـصف 
ترارح و لیلد  محش  زا  تسوبی و  تسا و  نمس  مود  دشاب  تیفیک  نآ  لیلد  هعبرا 

110 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
قورع تعس  تسا  اضعا  جنپ ؟؟؟ تدورب  رب  ضایب  تبوهص و  لادتعا و  رب  ترمح  دوب و  تدورب  لیلد  نول  ضایب  تسا  نول  موس  تسوبی 

زا ار  یتـیفیک  تـالاعفنا  تعرـس  تـالاعفنا  تیفیک  مشـش  تدورب  لـیلد  نآ  دـض  دوـب و  ترارح  رب  لـیلد  تقلخ  یماـمت  مظع و  هنیـس  و 
دوب عیرـس  شوشم و  هچنآ  دوب و  لادـتعا  لیلد  دوب  لماک  هچنآ  لاعفا  زا  تسا  یعیبط  لاـعفا  متفه  دوب  تیفیک  نآ  هبلغ  رب  لـیلد  تاـیفیک 

يرادیب ترثک  ترارح و  نآ  تلق  دوب و  تبوطر  لیلد  مون  ترثک  تسا و  هظقی  مون و  متشه  دشاب  تدورب  لیلد  یطب  دوب و  ترارح  لیلد 
تدالب و نبج و  دوب و  ترارح  لیلد  لاعفنا  تعرس  مالک و  ترثک  نهذ و  تدحو  تارج  شیط و  تسا  یناسفن  لاعفا  مهن  تسوبی  لیلد 

نآ دض  دوب و  ترارح  لیلد  نآ  غبص  هحئار و  تدش  تسا  هعفدنم  لوضف  مه  دوب و  تدورب  لیلد  لاعفنا  ءوطب  راقو و  ایح و  طرف 
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111 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. تسوبی رب  نآ  تلق  دنک و  تبوطر  رب  تلالد  نآ  ترثک  تدورب و 

[ التما تامالع  رد  مود  لصف  ]

فعـض لسک و  ءاضعا و  لقث  المجم  التما  تامالع  دوب و  هحلاص  طالخا  ای  هیدر  طـالخا  تیمک  یتداـیز  ـالتما  تاـمالع  رد  مود  لـصف 
بوانت و یطمت و  رس و  لقث  مود  هبلغ  تامالع  الصفم  اما  دوب  رصب  لالک  هروراق و  ظلغ  غابصنا و  ضبن و  ءالتما  قورع و  خافتنا  اهتـشا و 

نب ینیب و  لـثم  هلهـس  عضاوم  زا  نوخ  نتفر  روثب و  روهظ  ناـبز و  نول و  ترمح  نهد و  تواـح  ساوـح و  تدـالب  ترودـک و  ساـعن و 
فعض شطع و  تلق  قازب و  ترثک  اضعا و  تدورب  یمرن و  یتسس و  نول و  ضایب  مغلب  هبلغ  تمالع  دوب و  خرس  ياهزیچ  لیخت  نادند و 

مشچ نول و  هرفص  ارفص  هبلغ  تمالع  دوب و  دیفس  ياهزیچ  امرس و  بآ و  لیخت  ساوح و  تدالب  باوخ و  ترثک  شرت و  ءاشج  مضه و 
نیرخنم و یحکشخ  نابز و  تنوشخ  نهد و  یخلت  و 

112 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
یکشخ یگریت و  ادوس  هبلغ  تمالع  دوب  درز  ياهزیچ  هلعش و  لیخت  هریرعـشق و  ارفـص و  یق  نایثغ و  اهتـشا و  فعـض  یگنـشت و  نهد و 

. دوب هایس  ياهزیچ  یگریت و  دود و  لیخت  فوخ و  هسوسو و  راکفا و  ترثک  بذاک و  توهش  نوخ و  ادوس  ظلغ و  ندب و 

[ ضبن رد  موس  لصف  ]

یطاـسبنا و زا  تسا  بکرم  هضبن  ره  دـشاب و  نیئارـش  بـلق و  زا  تراـبع  هـک  حور  هـیعوا  زا  تـسا  یتـکرح  نآ  و  ضبن : رد  موـس  لـصف 
ذوخام لوا : سنج  تسا  هن  ضبن  سانجا  تسا و  لاـخ  عفد و  میـسن و  بذـج  بسح  هب  وا  طـسب  ضبق و  نوکـس و  ضاـبقنا و  ینوکس و 

سوسحم لوط  رد  رثکا  وا  ءازجا  تکرح  لاح  رد  هک  تسا  نآ  وا  تسا و  لـیوط  لوا  تسا  هن  وا  طیـسب  ماـسقا  طاـسبنا و  رادـقم  زا  تسا 
موس دوب  لیوط  لباقم  رد  وا  ریصق و  مود  دلج  تبالص  محل و  تفاثک  دوب و  حیورت  تجاح  تدش  نآ  ببس  دوش و 

113 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
تبوطر قورع و  ولخ  نآ  ببس  دوش و  سوسحم  ضرع  رد  وا  ءازجا  رثکا  هک  تسا  نآ  وا  ضیرع و  مراهچ  دوب  لیوط  رـصیق و  رد  لدتعم 

قمع رد  وا  ءازجا  زا  هک  تسا  نآ  وا  قهاش و  متفه  قیض  ضیرع و  رد  لدتعم  مشش  دوب  ضیرع  لباقم  رد  وا  تسا و  قیض  جنپ  دشاب  تلآ 
قوهش و رد  لدتعم  مهن  دوب  قهاش  لباقم  رد  وا  تسا و  ضفخنم  متشه  دوب و  تلآ  تعواطم  تجاح و  تدش  نآ  ببس  دوش و  سوسحم 

یـضبن نآ  میظع  لوا  تسا  شـش  دراد  یمـسا  تسا و  روهـشم  هچنآ  اـما  دوـش  لـصاح  مسق  تفه  تسب و  هن  نیا  جاودزا  زا  ضاـفخنا و 
رد هک  تسا  نآ  وا  ظیلغ و  مراهچ  دشاب  ریغـص  میظع و  رد  لدتعم  موس  دوب  میظع  لباقم  رد  نآ  ریغـص  مود  دوب  قیمع  ضیرع و  لیوط و 

تکرح نامز  زا  تسا  ذوخام  مود  سنج  دوب  قیقد  ظیلغ و  رد  لدتعم  مشـش  دشاب  ظیلغ  لباقم  رد  وا  قیقد  مجنپ  دوب  دئاز  قوهـش  ضع و 
نیا و 

114 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
عیرس لباقم  وا  یطب  مود  دشاب  تجاح  تدش  نآ  ببـس  دوب و  هاتوک  تیاغب  وا  تکرح  نامز  هک  تسا  نآ  وا  عیرـس و  لوا  تسا  مسق  هس 
ناـمز هک  تسا  نآ  وا  رتاوتم و  لوا  دوب  مسق  هس  مه  نآ  نوکـس و  ناـمز  زا  تسا  ذوأـم  موس : سنج  وطب  تعرـس و  رد  لدـتعم  موس  دوب 

رتاوت و رد  لدـتعم  موس  تسا  رتاوتم  ماقم  رد  نآ  تواـفتم و  مود  دوب  تبوق  فعـض  تجاـح و  تدـش  نآ  ببـس  دوب و  هاـتوک  وا  نوکس 
طاسبنا تکرح  مامت  دامتعا  هب  تشگنا  هک  رتاوت  رد  لدـتعم  موس  تسا  رتاوتم  لباقم  رد  نآ  ماوق و  زا  تسا  ذوخأم  مراهچ : سنج  توافت 

ذوخأم مجنپ : سنج  نیل  تبالص و  رد  لدتعم  موس  تسا  بلس  لباقم  رد  وا  نیل و  مود  دشاب  گر  مرج  تسوبی  نآ  ببس  دناشن و  ورف  وا 
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رد لدـتعم  موس  دوب  راـح  لـباقم  رد  وا  دراـب و  مود  دوب  هنخـسم  بابـسا  نآ  ببـس  راـح و  لوا  تسا  مسق  هس  نآ  تلآ و  سملم  زا  تسا 
سنج تدورب  ترارح و 

115 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لادـتعا دـح  زا  دـئاز  يزیچ  قورع  نوردـنا  زا  هک  دـشاب  ناـنج  وا  یلتمم و  لوا  تسا  مسق  هس  نآ  ولخ و  ءـالتما و  زا  تسا  ذوخأـب  مشش 

تیفیک زا  تسا  ذوخأم  متفه  سنج  التما  ولخ و  رد  لدـتعم  موس  دوب  یلتمم  لـباقم  رد  وا  یلاـخمد و  دوب  ـالتما  نآ  ببـس  دوش  سوسحم 
حرف برـش و  اذغ و  زا  دوب  جازم  توق  نآ  ببـس  دـیبوک و  تشگنا  رب  تخب  طاسبنا  هک  تسا  نآ  وا  يوق و  لوا  تسا  مسق  هس  نآ  عرق و 
مسق ود  نآ  فالتخا  اوتـسا و  زا  تسا  ذوخأم  متـشه : سنج  فعـض  توق و  رد  لدتعم  موس  دوب  يوق  لباقم  رد  وا  فیعـض و  مود  لدتعم 

دوب و يوتـسم  لباقم  رد  وا  فلتخم  مود  دوب  يواستم  تاعرق  ینعی  تاضبن  عیمج  رد  هک  دـشاب  نآ  زا  ترابع  وا  تسا  يوتـسم  لوا  تسا 
رب دنک  هک  رود  دنچ  رد  ینی  دشاب  یماظن  ار  وا  فالتخا  هک  تسا  نآ  مظتنم  فلتخم  مظتنم  ریغ  مظتنم و  تسا  مسق  ود  رب  فلتخم  نیا 

116 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دوش رهاظ  یفالتخا  ار و  ود  ره  رد  هکلب  دـشابن  یماظن  چـیه  ار  وا  فـالتخا  هک  تسا  نآ  مظتنم  ریغ  فلتخم  دـشاب و  فـالتخا  کـی  نآ 

بحاص نس  جازم  بسانم  ضبن  نآ  نزو  ینعی  دوب  یعیبط  يارجم  رب  هک  تسا  نآ  نزولا  دـیج  نآ  نزو  لاح  زا  تسا  ذوخأم  مهن : سنج 
دـشاب هدرک  زواجت  دوب  ضبن  بحاص  نس  قئال  هک  ینزو  زا  هک  دـشاب  یـضبن  نآ  نزولا و  ریغتم  لوا  تسا  مسق  هس  نزولا  يدر  دوب  ضبن 

وا بحاص  نس  قئال  هک  ینزو  زا  هک  دوب  یـضبن  نآ  نزولا و  نئابم  مود  دوب  بابـش  ضبن  رد  نزو  نوچمه  الثم  یبص  ضبن  نزو  هکناـنچ 
ینزو چیه  هباشم  وا  نزو  هک  یضبن  نآ  نزولا و  جرخ  موس  دشاب  یبص  نزو  ضبن  وچمه  الثم  بابش  ضبن  نزو  هکنانچ  دشاب  هرـصاق  دوب 

عاقیا و راوداب  تامغن  فیلأت  هک  نانچمه  هک  اریز  تسا  دوجوم  يراقیـسوم  یعیبط  ضبن  تاکرح  رد  هک  تسناد  دیابب  دـشابن و  نازوا  زا 
هنمزا ریدقت 

117 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
قفتم تبسن  نیا  رگا  تسا  یعاقیا  یتبـسن  رتاوت  تعرـس و  رد  زین  ضبن  هنمزا  تبـسن  دوشیم  یمامت  ددرگیم و  لخلختم  تارقن  نایم  هک 

لوا هروهشم  دناهداهن و  یمان  ار  وا  هک  ضبن  عونا  زا  مظتنم و  ریغ  الا  دنیوگ و  مظتنم  ار  نآ  دشابن  یفالتخا  چیه  نآ  هنمزا  رد  هکنانچ  دوب 
ره جیردت  هب  دوب و  لئاز  تعرـس  هب  یناث  سپ  دـشاب  یطب  لوا  هچنانچ  روطب  تعرـس و  رد  دوب  فلتخم  هک  دوب  یـضبن  نآ  تسا و  یلازغ 
هب ءالتما  ضرع و  قوهـش و  رغـص و  مظع و  رد  فلتخم  دـشاب  دوب  یـضبن  نآ  یجوم و  مود  لازغ  تکرح  هب  تبـسن  دوب  رتعیرـس  راب  هس 

یلمن مراهچ  دوب  رتفیعـض  دشابن و  التما  ضارعا و  رد  اما  یجوم  وچمه  دوب  یـضنب  نآ  يدود و  موس  دوش  سوسحم  بآ  بجوم  قیرط 
قوهـش و نیل و  تیالـص و  رغـص و  مظع و  رد  دـشاب  فـلتخم  هک  دوـب  یـضبن  نآ  يراـشنم و  مجنپ  دوـب  يدود  زا  رتفیعـض  وا  هدوـب و 

ضافخنا
118 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

فیعـض و جـیردت  هب  دوش  كرحتم  ضبن  هک  تسا  نآ  وا  رافلا و  بنذ  مشـش  ضفخنم  یـضعب  دوب و  قهاـش  وا  ءازجا  زا  یـضعب  هکناـنچ 
هجرد هب  دوع  هکنآ  الا  تسا  رافلا  بنذ  وچمه  وا  یلتمم و  متفه  دوش  فیعـض  هریت  نیدب و  دنک و  دوع  لوا  هجرد  هب  زاب  دوشیم و  ریغص 

: متشه دنک  دوع  اتعفد  رافلا  بنذ  هدش  فیعض  جیردت  هب  هکنانچ  دوب  جیردت  هب  لوا 
تکرح عقوت  ینامز  رد  هک  تسا  نآ  وا  طسو و  رد  عقاو  مهن  ددرگ  كرحتم  دشاب  نوکس  عقوت  هک  ینامز  رد  هک  تسا  نآ  وا  هرتفلا و  وذ 

ینامـسیر وچمه  هک  تسا  نآ  وا  يوـتلم و  مهدزاـی  دوـب  هشعر  نوـچمه  تکرح  هک  تسا  نآ  وا  شعترم و  مهد  ددرگ و  نوکـس  دـشاب 
سوسحم وا  یـضابقنا  تکرح  هچناـنچ  دـنک  عرق  ود  هک  تسا  نآ  وا  دـنیوگ و  زین  نیتعرقلا  وذ  یقرطم  مهد  زا  دوش و  سوسحم  هدـیچیپ 

دعترم و مهدزیس  هقرطم و  تکرح  هب  هیبش  دوشن و 
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119 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دنک ضیرم  لاح  ءوس  رب  تلالد  عومجم  نیا  دوش و  سوسحم  دعر  تکرح  وچمه  هک  تسا  نآ  وا 

[ ضارعا لوصف و  سانجا و  ناسنا و  ضبن : رد  مراهچ  لصف  ]

اما ثاما  ضبن  زا  دوب  يوقا  مظعا و  روک  ضبن  ساـنجا  راـبتعا  هب  ضبن  اـما  ضارعا  لوصف و  ساـنجا و  ناـسنا و  ضبن : رد  مراـهچ  لـصف 
ره هب  قئال  مزو  تق و  مظع و  هب  لئام  نایـش  ضبن  دوب و  لئام  نیلب  نایبص  ضبن  ناسنا  رابتعا  هب  دوب  رتاوتم  عیرـس و  میظع و  یلاـبح  ضبن 
هب لوهک  ضبن  هدـئز و  یکدـنا  طاسبنا  زا  ضابقنا  نامز  نابـش  رد  دـشاب و  يواستم  طاسبنا  زا  ضابقنا  ناـمز  ناـیبص  رد  هک  تسا  نآ  ود 

یطب و ریغـص و  خـئاشم  ضبن  كدـنا  اب  دوب  رتمک  طاـسبنا  زا  ضاـبقنا  ناـمز  هک  تسا  نآ  ناـشیا  هب  قئـال  نزو  دوب و  لـئام  روطب  رغص و 
رگا يرادیب  رد  دوب و  توافتم  ریغص و  ضبن  باوخ  ءادتبا  رد  هظقی  مون و  رابتعا  هب  اما  دوب  لوصف  بسانم  نادلب  رابتعا  هب  ضبن  تواتفم و 

خیطب
120 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رد ضبن  دـسر  بعت  دـح  هب  رگا  دوب و  رتاوتم  عیرـس  ضبن  دوش  رادـیب  یجراخ  یببـس  هب  هاجف  رگا  دوب و  میظع  عیرـس و  دوش  رادـیب  دوخ 
مرگ بآ  هب  رگا  مامحتـسا  رابتعا  هب  اما  دوش  یلمن  يدود و  ضبن  دوب و  طارفا  هب  رگا  دـئاز  راوت  تعرـس و  رد  دوش و  صقان  توق  مظع و 

طارفا هب  لیلحت  رگا  توافتم و  تسا و  ریغص  دسر  لیلحت  هب  رگا  ددرگ و  يوق  عیرس و  ضبن  دسرن  لیلحت  دح  هب  دشاب و  لادتعا  هب  دوب و 
یطب فیعض و  دوب  طارفا  هب  رگا  صقان و  رتاوت  تعرس و  رد  دنک و  دئاز  توق  رد  ار  ضبن  بارش  مامحتـسا و  دشاب و  رتاوتم  عیرـس و  دوب 

میظع و تلاجخ  فوخ و  رد  دوش و  رتاوتم  عیرس و  میظع و  ضبن  بضغ  تلاح  رد  یناسفن  ضراوع  رابتعا  هب  اما  دوب  توافتم  ریغـص و  و 
رد عاجوا  رد  ضبن  اما  دوب  مظتنم  ریغ  شعترم و  عزف  رد  دوب و  توافتم  فیعـض و  یطب و  ریغـص و  مغ  رورـس و  رد  دوب و  توافتم  یطب و 

عجو يادتبا 
121 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

يراشنم و ضبن  دوب  راح  مرو  رگا  مرو  رد  ضبن  اما  دوب  یلمن  يدود و  سپ  دوش  رتاوتم  ریغص و  دوش  يدامتم  رگا  دشاب و  عیرـس  میظع و 
بلـص مرو  رد  یجوم و  نبل  مرو  رد  دوب  تواـفتم  یب و  ضبن  دراـب  مرو  رد  دـیازفا و  رتاوت  تعرـس و  رد  اـهتنا  رد  دوب و  دـعترم  بلص و 

. رومالا عیمجب  ملعا  هّللا  دوب و  يراشنم 

[ هروراق رد  مجنپ : لصف  ]

نآ تاقبط  تسا و  فول  لوا  سنج  دوب  سنج  تفه  ارقتسا  رابتعا  هب  نادب  لالدتـسا  دنیوگ و  زین  هرـسفت  ار  نآ  هروراق و  رد  مجنپ : لصف 
جضن لاح  نسح  لیلد  وا  یجرتا و  مود  دنک  جضن  روصق  رب  تلالد  وا  ینبت و  لوا  تسا  شـش  نآ  بتارم  تسا و  ترفـص  لوا  دشاب  جنپ 
مـشش دوب  یجنران  زا  دـئاز  وا  يران و  جـنپ  دـنک  ترارح  تدـش  رب  تلالد  وا  یجنران و  مراهچ  دوب  ترارح  لیلد  وا  رقـشا و  مسو  دـشاب 

وا بهصا و  لوا  تسا  راهچ  وا  بتارم  تسا و  ترمح  مود  سنج  دشاب  طرفم  ترارح  لیلد  وا  ینارفعز و 
122 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دوب و لاـمک  هب  ترمح  رد  وا  متقا و  رمحا  مراـهچ  دوب  یناـق  رمحا  موـس  دوـب  بهـسا  زا  دـئاز  وا  ترمح  يدرو و  دـشاب و  مد  هبلغ  لـیلد 
. دشاب نوخ  هبلغ  لیلد  عومجم 

تبرش ای  تخس  یناد  وا  رب  لیلد  نآ  ینوجنامسآ و  مود  دوب  تدورب  لیلد  نآ  یقتسف و  لوا  تسا  جنپ  وا  بتارم  ترـضخ و  موس : سنج 
لیلد نآ  یثارک و  مراهچ  دوب  جراف  جینـشت و  لیلد  خئاشم  نایبص و  رد  ود  ره  نیا  طارفا و  هب  تدورب  لیلد  نآ  یجنلین و  موس  دـشاب  رهز 
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. دوب كالم  لیلد  دیدش و  قارتحا  رب  دنک  تلالد  وا  يراگنز و  مجنپ : دوب . طالخا  قارتحا 
دـیدش و قارتحا  رب  دـنک  تلالد  وا  يراگنز و  مجنپ  دوب  طالخا  قارتحا  لیلد  نآ  یثارک و  راهچ  وا  بتارم  تسا و  دوسا  مراـهچ : سنج 

رایـسب هک  ینارفعز  ینعی  دـشاب  ینارفعز  زا  ذوخأم  هک  يدوسا  لوا  دوب  راهچ  وا  بتارم  تسا و  دوسآ  مراهچ : سنج  دوب . كـاله  لـیلد 
رب دنک  تلالد  وا  دنزیم و 

123 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
رـضخ زا  هک  يدوسا  موس  دـشاب  نآ  قارتحا  نوخ و  هبلغ  لـیلد  دـنز و  یهایـس  هب  متقا  رمحا  زا  هک  يدوسا  مود  ارفـص  فثاـکت  ناـقری و 

یف دوسا  لوب  دنک و  مغلب  قارتحا  رب  تلالد  نآ  دـشاب و  ذوخام  ضایب  زا  هک  يدوسا  مراهچ  دـشاب  فرـص  ادوس  لیلد  نآ  دوش و  لصاح 
لوانت زا  رگا  اما  تایمح  ادـتبا  ءاسن و  خـئاشم و  رد  صوصخ  دـشاب  دـب  تیاـغب  دوب و  يزیرغ  ترارح  توق  اـب  داوم  تقرح  لـیلد  هلمجلا 

نآ تسا و  فافـش  قیقر  لوا  تسا  مسق  ود  نآ  ضایب و  مجنپ : سنج  دـشابن  رابتعا  ار  نآ  دوب  زیوم  ای  شآ  هماک و  بآ  لثم  هایـس  يزیچ 
یتمومد نآ  هب  رگا  دشاب و  مغلب  هبلغ  لیلد  دوب  یطاخم  رگا  تسا  فانـصا  نآ  یقیقح و  ضیبا  مود  جضن  زا  يدـیمون  دوب و  تدورب  لیلد 
تاصح لیلد  هدم  یب  یعافق  دشاب و  لوب  تالآ  حورق  لیلد  هدم و  اب  یعاقن  دشاب و  قورخا  نیا  دشب و  نابوذ  لیلد  دوب  ریش  نوچ  ای  دشاب 

ماخ داوم  ای 
124 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رد دوب  ریـش  تسام و  هباشم  هچنآ  دوب و  یمغلب  ضارما  نارحب  لیلد  دوب  ینم  هباـشم  رگا  دـشاب و  دـب  تیاـغب  بوسر  یب  یـصاص  رد  دوب 
رگید دشاب و  مد  هبلغ  اب  دبک  فعـض  لیلد  نآ  دـشاب و  محل  هلاسغ  هباشم  هک  تسا  نآ  یکی  لوب  ناولا  زا  دوب  كاله  لیلد  هداح  ضارما 
تـسا مسق  هس  نآ  دشاب و  لوب  ماوق  لئالد  زا  مود : سنج  دشاب  نتنم  هک  صوصخ  دوب  دب  لیلد  نآ  دشاب و  تیز  نول  هباشم  هک  تسا  نآ 

دوب و جضن  مدع  طالخا و  ترثک  لیلد  نآ  ظیلغ و  مرو  لوب  تلآ  هیلک و  فعـض  جضن و  مدع  تدورب و  رب  دـنک  تلالد  نآ  قیقر و  لوا 
يدامتم رگا  دـشاب و  کین  دوش  مک  جـیردت  هب  رگا  لوب و  ظلغ  دـشاب و  هدـس  حاتفنا  ای  ماروا  راجفنا  ای  ظیلغ  داوم  جـصن  لیلد  هک  دـشاب 

لوب و هحئار  موس  سنج  دوب  لاح  نسح  مامت و  جـضن  لیلد  نآ  تقر و  ظلغ و  رد  لدـتعم  موس  دـشاب  هداح  تاـیمح  رد  صوصخ  ددرگ 
مسق شش  نآ 

125 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هنفغ طالخا  هب  لوب  يراجم  حورق  لیلد  نآ  نتنم و  مود  دوب  يزیرغ  ترارح  ناصقن  جازم و  تدورب  لیلد  نآ  هحئارلا و  میدـع  لوا  تسا 

ثداح هدراب  داوم  زا  هک  هبیرغ  ترارح  ثودـح  رب  تلالد  ای  دوب  يزیرغ  ترارح  توم  لیلد  هداح  ضرم  رد  نآ  هحئارلا و  ضماـح  موس 
تمهز نآ  هحئارلا و  میهز  مشش  دوب  ارفص  داسف  لیلد  نآ  هحئارلا و  فیرح  مجنپ  دشاب  مد  هبلغ  لیلد  نآ  هحئارلا و  ولح  راهچ  دشاب  هدش 

رد هک  دوب  یحیر  نآ  لعاف  دوب و  هجزل  یتبوطر  دـبز  هدام  تسا و  هدوراق  دـبز  مراهچ  سنج  دوب  تابوطر  داسف  لیلد  نآ  دـشاب و  كاـب 
سنج دوب و  تبوطر  حیر و  لیلد  نآ  ترکث و  طالخا و  تجوزل  لیلد  نآ  ربک  دوب و  ناقری  لیلد  دـبز  ترقـش  داوس و  دوب و  لوب  رهوج 

لیلحت ای  لاهسا  ای  اقستسا  همدقم  لیلد  بورشم  اب  تبسن  دیابیم  هک  دشاب  نآ  زا  رتمک  رگا  نآ  تسا و  لوب  ترثک  تلق و  مجنپ :
126 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. اضعا نابوذ  ای  دوب و  هدئاز  تابوطر  غارفتسا  لیلد  دشابیم  هک  دشاب  نآ  زا  رتشیب  رگا  دوب و  طرفم 
طوقـس رب  ای  طالخا  جضن  هب  تعیبط  لاغتـشا  رب  دنک  تلالد  ردک  لوب  دوب  تظلغ  تقر و  ریغ  نآ  تسا و  ترودک  افـص و  مشـش : سنج 

دوش زیمتم  وا  زا  دوب و  رتظیلغ  هتئام  زا  هک  دشاب  يرهوج  بوسر  تسا و  بوسر  متفه : سنج  دـنک . جـضن  مدـع  رب  تلالد  یفاص  توق و 
دیفس یعیبط  اما  یعیبط  ریغ  ای  دوب  یعیبط  ای  نآ  وا و  رهوج  لوا  دننک  هجو  دنچ  زا  ودب  لالدتـسا  دتـسیاب و  قلعم  هاوخ  دوش  بسرتم  هاوخ 
دوشن بسار  دوز  ددرگ و  قرفتم  دوش و  طسبنم  دوز  دـننک  کیرحت  نو  دوب و  بسار  نتم و  یب  للختم و  ازجـالا و  لـصتم  درز  اـی  دـشاب 
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دوب حئافص  نوچمه  نآ  یطارخ و  لوا  تسا  یسا  ار  یکی  ره  تسا و  مسق  هدزای  یعیبط  ریغ  اما  مامت  جضن  یعیبط و  مضه  رب  دنک  تلالد 
هچنآ رابک  اما  دشاب  راغص  ای  دشاب  رابک 

127 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هچنآ دوب  دب  یهام  سولف  هب  هیبش  ای  دوب  دمک  رگا  دوب و  لوب  ءاضعا  ندش  هدیشارخ  لیلد  دوب  بت  اب  رگا  دشاب و  هیلک  حورق  زا  دوب  خرس 

زا دنیوگ  ینسرک  دوب  خرس  رگا  دوب و  هناثم  برج  لیلد  دنیوگ  یلاخن  دوب  دیفس  رگا  راغص  اما  دوب  هناثم  برج  حورق و  لیلد  دشاب  دیفس 
برج ای  نابوذ  لیلد  دشاب  دیفـس  رگا  دوب  رتدرخ  یلاخن  زا  دـنیوگ و  زین  یقیوس  یـشیش و  مود و  دوب  قرتحم  مد  ای  دـیآ  هیلک  زا  ای  دـبک 

دوب یگنسرگ  ببس  نآ  ببس  دشاب و  تشوگ  رهوج  هب  هیبش  نآ  یمجل و  موس  دوب  نوخ  قارتحا  لیلد  دشاب  هایس  ای  خرس  رگ  دوب و  هناثم 
یطاخم مشش  دوب  هرق  ای  یمرو  راجنفا  لیلد  نآ  يذم و  جنپ  نیمسای  محش  نابوذ  رب  دنک  تلالد  دشاب  یبرچ  نوچمه  وا  یمسد و  مراهچ 

هبیرغ ترارح  تبوطر و  داقعنا  ماخ و  طالخا  زا  نآ  دـشاب و  يوم  ياـهرات  نوچمه  نآ  يرعـش و  متفه  دوب  یماـخ  طـلخ  زا  لـیلد  نآ  و 
دشاب

128 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
رد دوب  خرس  رگا  دوب  یلمر  تاتـصح و  لیلد  نآ  یلمر و  مهن  تاینبل  لوانت  زا  ای  اعما  ای  تسا  هدعم  فعـض  زا  نآ  ریمخ  ياههطقن  متـشه 

دقعنم ثبل  لوطب  هک  هدم  ای  دـنک  مغلب  قارتحا  رب  تلالد  دامن و  رتسکاخ  وچمه  وا  يدامر و  مه  هناثم  رد  دـشاب  درز  ای  دیفـس  رگا  هیلک و 
فعض لیلد  دشاب  جزتمم  هتئام  اب  رگا  دشاب  هتسب  نوخ  هب  هیبش  یقلع  مهدزای  دشاب  دبک  فعض  لیلد  دشاب  جزتمم  هتیام  اب  رگا  دشاب  هدش 
هدـمآ رـس  رب  دوب و  یفاط  هک  تسا  نآ  وا  مامغ و  لوا  تسا  مسق  هس  نآ  بوسر و  ناکم  رد  لالدتـسا  مود  دوب  يراجم  حورقـالا  دـبک و 
جضن تلق  رب  دنک  تلالد  دشاب  هدمآ  رـس  رب  دوب و  یفاط  هک  تسا  نآ  وا  مامغ و  قلعم  مود  حیر  ترثک  جضن و  تلق  رب  دنک  تلالد  دشاب 

رگا دشاب و  کین  دوب  یعیبط  رگا  تبـسار  موس  دشاب . جضن  لاح  طسوت  لیلد  دـشاب  طسو  رد  هک  تسا  نآ  وا  قلعم و  مود  حـیر  ترثک  و 
ریغ

129 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لیلد دومحم  بوسر  راوتسا  تسالم و  دوب  بوسر  حضو  زا  لالدتـسا  موس  دنک  ببـس  ماکاحتـسا  رب  تلالد  هک  اریز  دشاب  دب  دوب  بعیبط 
تدش تئسه  زا  لالدتسا  مراهچ  دوب  حایر  ترثک  مضه و  فعض  زا  نآ  یگدنکارپ  تتشت و  دوب و  نیا  سکعب  مومذم  بوسر  دوب  وکین 

هناثم و زا  دنک  تلالد  دشابن  جزتمم  دوب و  زیمتم  رگا  دشاب و  نآ  یلاوح  دبک و  زا  هک  دنک  نآ  رب  تلالد  لوب  اب  نآ  تجزامم  تطلاخم و 
دشاب نیا  سکعب  دوب  رید  رگا  دشاب و  کین  مضه  لیلد  دشاب  بوسر  روهظ  تعرس  هب  رگا  بوسر  نامز  زا  لالدتـسا  جنپ  تسا  وا  یلی  ام 

رهاظ شوقنم  هبنپ  وچمه  يزیچ  نآ  طسو  رد  دوب و  یفاص  نتسبآ  نانز  لوب  نادرم و  لوب  زا  رتظیلغ  دیفـس و  نانز  لوب  هک  تسناد  دیاب  و 
ظیلغ و دیفس  نایبص  لوب  دشاب و  ادوس  هب  لئام  ءاسفن  لوب  ترمجب و  لئام  اهتنا  رد  دوب و  تقرب  لئام  لمح  يادتبا  رد  ناشیا  لوب  دوب و 

130 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دشاب قیقر  دیفس و  خئاشم  لوب  دوب و  لئام  ضایب  هب  روهک  لوب  دوب و  ماوقلا  لدتعم  يرانب و  لئام  نابش  لوب 

[ زارب رد  مشش : لصف  ]

نابوذ ای  طالخا  ترثک  لیلد  ماعطا  هلـضف  زا  دوب  دـئاز  رگا  نآ  تیمک  زا  لوا  دـننک  هجو  دـنچ  زا  ندـب  لالدتـسا  زارب و  رد  مشـش : لصف 
رگا نآ  ماوق  زا  مود  دشاب  هدـش  ثداح  روعا  ای  نولوق  ءاعم  رد  هک  سابتحا  ای  دوب  هعفاد  فضع  ببـس  دـشاب  نآ  زا  رتمک  رگا  دوب  ءاضعا 

يراجم فعض  ای  هدس  رب  تلالد  دشاب  جزل  ریغ  قیقر  رگا  دشاب و  نابوذ  لیلد  راح  بت  رد  دنک و  هجزل  طالخا  رب  تلالد  جزل  دوب و  قیقر 
رب رگا  دوب و  ثکم  لوط  ای  هیذـغا  سبای  ترارح  للحت  زا  دـشاب  هتخیماین  تبوطر  اب  رگا  ظیلغ  امآ  دـنک  تابطرم  لوانت  ای  مضه  ءوس  اـی 
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يران هک  تسا  نآ  یعیبط  زا  زارب  نول  هک  نادب  نول  زا  لالدتسا  موس  دوب  ءارم  تلق  تبوطر و  ترثک  رب  لیلد  دشاب  طولخم  تبوطر 
131 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

میب هرارم و  يراجم  هدس  مغلب و  هبلغ  لیلد  نآ  ضایب  دشاب و  مضه  فعـض  لیلد  وا  ناصقن  دنک و  ارفـص  هبلغ  رب  تلالد  نآ  تدش  دوب و 
زارب ناولا  نارگید  یق  اب  دـشاب و  یثارک  ای  يراجنز  رارم  زا  نآ  ترـضخ  دوب و  حرق  راجفنا  لـیلد  دـیآ  نآ  زا  میر  يوب  رگا  دوب و  ناـقری 
لیلد واگ  لـمز  وجمه  دوب  خـتفنم  رگا  سپ  دوب  یللج  هک  تسا  نآ  وا  یعیبط  تئیه  نآ  تاـئیه  زا  لالدتـسا  راـهچ  دوب  لوب  ناولا  وچمه 

هکسام فعض  ای  دوب  ارفص  ترثک  لیلد  دشاب  عیرس  جورخ  رد  دنک و  اضاقت  تقو  زا  شیپ  رگا  نآ  تقو  زا  لالدتسا  جنپ  دوب  حیر  ترثک 
زا دشاب  دئاز  نآ  نتن  رگا  هحئار  زا  لالدتسا  مشش  دوب  ضباق  لوانت  ای  ءاعما  وا  رب  ای  هعفاد  ای  فعـض  زا  دشاب  جورخلا  یطب  دنک  ریخأت  رگا 
رب تلالد  هب  نآ  دـبز  زا  لالدتـسا  متفه  دوب  لوب  حـئاور  رابتعا  وچمه  یقاب  دوب و  ياضعا  نابوذ  اـی  طـالخا  تنوفع  زا  تسا  داـتعم  هچنآ 

نایلغ
132 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

میدع نتنم و  دوب و  یلاخ  رقارق  زا  تظلغ و  تقر و  رد  دـشاب  لدـتعم  دوب و  ازجالا  هباشم  هک  تسا  نآ  یعیبط  زارب  دـنک و  حایر  ترثک  ای 
. عذال ریغ  دوب و  جوخرلا  لهس  دشاب و  هحئارلا 

[ نارحب رد  متفه  لصف  ]

دناهدرک هیبـشت  ضرم و  اـب  تعیبـط  تمواـقم  زا  دوش  عقاو  هعفد  هک  میظغ  رییغت  زا  تسا  تراـبع  نارحب  هک  نادـب  نارحب : رد  متفه  لـصف 
تعیبط هک  ناطلـس  زور  نیا  رد  رگا  سپ  لاتق  زور  هب  ار  نارحب  زور  تکلمم و  هب  ار  ندب  یغاب و  نمـشد  اب  رـضم  ناطلـس و  هب  ار  تعیبط 
بجوم ناـحرب  نیا  دـنیوگ و  دـیج  ماـت  نارحب  ار  نآ  دـنآ  رب  تکلمم  زا  دـیآ و  بلاـغ  وا  رب  دنکـشب و  تسا  ضرم  هک  ار  نمـش  تسا و 

ار نآ  رگید  تمواقم  هب  دـشاب  جاتحم  هکلب  دـنک  رود  یلک  هب  ار  نمـشد  هکناـنچ  هن  نکیل  دوش  بلاـغ  ناطلـس  رگا  يدوزب و  دوب  تحص 
دوب بلاغ  نمشد  رگا  دشاب و  ضرم  لوط  لیلد  دنیوگ و  دیج  صقان  نارب 

133 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
اما دوش  بلاغ  نمـشد  رگا  دشاب و  دب  تیاغب  دـنیوگ  يدر  مات  نارحب  ار  نآ  دریگ  ورف  تسدـب  تکلمم  دنکـشب و  ار  ناطلـس  هّللاب و  ذوعن 

ای ضرم  ياهتنا  هکنادب  دنیوگ و  يدر  صقان  نارحب  ار  نآ  دنادگر  رخسم  مامت  ار  تکلمم  ات  دنک  تمواقم  رگید  رابکی  هک  دشاب  جاتحم 
سپ دـنیوگ  یلاقتنا  نارحب  ار  نیا  يوضع و  هب  يوضع  زا  هدام  لاقتنا  هب  ای  نارحب  عوقو  یب  جـیردت  هب  هدام  لـیلحت  هب  اـی  دـشاب  نارحب  هب 
تفخ نآ  بقع  رد  لاقتنا و  هب  هن  دشاب  هدام  عفر  دب  نارحب  دوش و  عقاو  يروخاب  زور  رد  مات  جضن  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  دومحم  هدام  رگا 

لوغـشم لادـج  بابـسا  هیهبت  نیفرط  زا  فاـصم  گـنج و  زور  رد  هک  ناـنچمه  دـشاب و  نیا  سکعب  مرمذـم  نارحب  دوـش  عـقاو  تـحار  و 
عقاو ضیرم  لاح  ءوس  بارطضا و  لثم  هلئاه  روما  زین  نارحب  زور  رد  دشابیم  ریحت  فوخ  جاجع و  حایـص و  لثم  هلئاه  روما  دنـشابیم و 

دوش و
134 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنک تلالد  هک  تسا  یتمالع  نیا  زا  ار  یکی  ره  دنک و  هدام  عفد  قرع  ای  راردا  ای  فاعر  ای  لاهـسا  ای  یق  هب  دـشاب  هدام  عفد  هب  هک  نارحب 
لقث هدـعم و  عجو  بل و  جالتخا  نهد و  یخلت  نایثغ و  سفنلا و  قینع  یق  تامالع  اـما  دـنک  هداـم  عفد  تهج  مادـک  هب  تعیبط  هک  نآ  رب 

شوگ و نینط  ممص و  فاعر  تامالع  دوب و  یق  تامالع  مدع  تشپ و  درد  رقارق و  ندب و  لقث  لاهـسا  تامالع  دوب و  مشچ  یکیرات  نآ 
تمادـن و یجوم و  ضبن  قرع  تامالع  لوب و  ترثک  ظلغ و  هناثم و  لقث  راردا  تاـمالع  دوب  ینیب  شراـخ  يور و  يرخـس  درـس  لاعتـشا 

دوب صقان  تاقوا  رثکا  دشاب  نادب  هک  نارحب  تهج  نیا  زا  دنک  عفد  قیفر  هدام  دوش  عقاو  راردا  فرع و  هب  هک  ینارحب  دوب و  هرـشب  خافتنا 
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کلهم دوش  عقاو  ضرم  ءادـتبا  رد  هک  ینارحب  رب  دوب و  صقاـن  دـئازت  تقو  رد  دـشاب و  کـلهم  دوش  عقاو  ضرم  ءادـتبا  رد  هک  ینارحب  و 
دئازت تقو  دشاب و 

135 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
کیرحت هجو  جـیه  هب  ار  ضیرم  هک  تسا  نآ  هقیرط  نارحی  ياهوزر  رد  دـشابن و  نارحب  طاطحنا  رد  دـشاب و  ماـت  اـهتنا  رد  دوب و  صقاـن 

رد دـنک و  مدـقت  هداح  ضارما  رد  هک  دـشاب  تسا و  ضرم  زور  مراهچ  نآ  لوا  دـنیوگیم  يروحاب  مایا  هک  ار  نارحب  ياهزور  دـننکن و 
عقاو نارحب  مشـش  رد  رگا  مشـش و  نارحب  هب  دشاب  رذنم  يو  رد  متفه  نارحب  هب  دشاب  رذـم  مراهچ  زور  رد  دـیج  نارحب  دوش و  عقاو  موس 
مهن زور  دوش و  عقاو  يوق  دـیج  نارحب  زور  نیا  تسا و  نراحب  متفه  زور  دـشاب و  کین  دوش  عقاو  نارحب  مجنپ  رد  رگا  دـشاب و  دـب  دوش 

مهدزای زور  دشاب  دب  دوش  رگا  عقاو و  ناحرب  ردان  متـشه  رد  دشاب و  دـب  دوش  عقاو  نارحب  مهد  زور  رگا  مهدزای و  ناحرب  هب  تسا  رذـنم 
مهدراهچ زور  دوب  متشه  زور  وچمه  مهدزیـس  رد  دشاب و  دب  نارحب  مهد  زا  ود  رد  مهدراهچ و  نارحب  هب  تسا  رذنم  تسا و  نارحب  زور 

نارحب زور 
136 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هب تسا  رذـنم  تسا و  نارحب  زور  مهدـفه  زور  دـشاب و  دـب  مهدزناپ  رد  نارحب  هدوب و  تمالـسب  دـیج  يوق و  نارحب  زور  نیا  رد  تسا و 
مسیب اما  تسا  نارحب  زور  مکی  تسیب و  متسیب و  زور  دشاب و  دب  دوش  عقاو  نارحب  ردان  بسح  هب  مهدزون  مهدزیس و  هب  رگا  مسب و  نارحب 

زا دـعب  تسا و  نارحب  زور  متفه  تسیب و  زور  دوش و  عقاو  يوق  نراحب  زور  نیا  رد  تسا و  نارحب  زور  مراهچ  تسیب و  زور  دـشاب  يوقا 
زا دعب  تسا و  نارحب  زور  متفه  یـس و  زور  دـشابن  یتوق  ار  نآ  دوش  عقاو  نآ  زا  دـعب  هک  ینارحب  ره  مراهچ و  یـس و  مکی و  یـس و  نآ 

. دوش عقاو  زین  متسیب  دص و  مدص و  مداتشه و  متصش و  رد  یضعب  لوق  هب  اما  شابن  نارحب  زور  لهچ  زا  دعب  طارقب  لوقب  ملهج و  زور 

[ ضارما رد  هدومحم  هیر و  تامالع  رد  متشه : لصف  ]

لقع و تمالس  اهتشا و  هنحس و  توق و  تابث  ضارما  رد  هدومحم  تامالع  هک  نادب  ضارما  رد  هدومحم  هیر و  تامالع  رد  متـشه : لصف 
نهذ و

137 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
تفخ و زور و  لوا  بش و  باوخ  نارحب و  زور  رد  دـیج  نارحب  ینیب و  بل و  رب  تارث  هب  روهظ  تایمح  رد  تاجلاعم و  هب  عاـفتنا  قلخ و 

هداشگ نداتفا و  وگ  رد  مشچ و  دوب و  نیا  فالخ  هدـیر  تامالع  دـشاب و  کـین  تاـمالع  عومجم  یعیبط  سفنت  باوخ و  زا  دـعب  تحار 
تشگنا رایـسب  نتـشاد و  ياج  کی  رظن  رد  امئاد  مشچ و  ندش  هریت  شوگ و  ندش  درـس  ینیب و  رـس  تدحو  یپایپ  سفنت  ناهد و  ندنام 

يزیچ یـسک  هکنانچ  ندیلام  راوید  عماج  رد  تسد  ندینادرگ و  مدرم  زا  يو  رد  هداتفا  زاب  تشپ  هب  بل و  ندش  هدیچیپ  ندرک و  ینیب  رد 
گرم زا  نتـسشن و  نتـسج و  رب  هظحل  ره  نارحب  ياـهزور  ریغ  بارطـضا و  یئوـگ و  مک  نـتفگ و  رایـسب  راـتفگ و  هـب  توکـس  بـلط و 

مه رب  هداح  تایمح  رد  دوب و  دـب  تامالع  همه  ضرم  لوا  رد  هسطع  تفخ و  روهظ  یب  طرفم  فاعر  متفه و  زا  شیپ  ناـقری  ندیـسرت و 
تدورب نادند و  ندوس 

138 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هاپس فاعر  یجسفنب و  ای  هایس  یسدع  روثب  نابز و  داوس  هشعر و  ثودح  اشحا و  عجو  ضبن و  فعض  تابـس و  بت و  ترارح  اب  فارطا 

دوس و کـیرات و  ياـج  بلط  نارحب و  ماـیا  ریغ  رد  قاـنخ  ثودـح  ینیب و  نتن  تسدـب و  تاـمالع  عومجم  هایـس  دیفـس و  لوب  كدـنا و 
ینیب و ندش  درـس  یناشیپ و  تسوپ  ندش  هدیـشک  نخان و  ندش  هریت  هایـس و  راقو و  نوکـس و  اب  نتفگ  نیذـه  نول و  يرگیت  ترـضخ و 
دوب و گرم  لیلد  عومجم  مشچ  ندـنام  هداشک  نطاب و  تقرح  اب  رهاظ  تدورب  یلقع و  طالتخا  ماـس و  رـس  رد  ضیبا  قیقر  لوب  شوگ و 
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كرت ددرگ و  دـیمون  تاـیح  زا  تعیبـط  هک  دـشاب  تهج  هب  نآ  رهاـظ و  یببـس  یب  هتتغب  دوش  نکاـس  عجو  گرم  کـیدزن  هک  وـب  رایـسب 
سبح نایثغ و  اهتشا و  مدع  فعـض و  نارحب و  عوقو  یب  دوب  بت  ندش  نکاس  سکن  تامالع  دشاب و  گرم  لیلد  زین  نآ  دنک و  فرـصت 

داسف سفن و 
139 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لوا رد  مالتحا  جالتخا و  ترثک  ضارعا و  رارمتـسا  ضرم  لوط  تامالع  لوب  غبـص  مشچ و  تشپ  يور و  جـبهت  رایـسب و  باوخ  مضه و 
ثداح يریغت  هک  ار  یسک  دشاب  نانچ  ثداوحب  راذنا  اما  يرخا  یلا  هلع  نم  لاقتنالا  ثداوحلاب و  راذنالا  یف  همتاخ  معا  هّللا  دوب و  ضرم 

ریـساوب و مد  نالیـس  فاعر و  یق و  لثم  یعیبط  ریغ  ثداع  رد  قرع و  لوب  زارب و  عامج و  ماعط و  توهـش  لثم  یعیبط  تداـع  رد  دوش و 
جنشت و هب  رایـسب  جالتخا  هتکـس و  عرـص و  هب  راود  سوباک و  تاجافم و  گرم  هب  دشاب  رذنم  مئا  ناقفخ  دشاب و  ضرم  هب  رذنم  ثمط و 

عمد نالیس  مشچ و  يور  ترمح  جلاف و  هتکـس و  هب  قرع  ترثک  اب  ندب  لالک  لقث و  توق و  هب  هجو  جایتخا  جلاف و  هب  اضعا  ندش  رذح 
اب يور  یخرس  ایلوخیلام و  هب  دوب  رذنم  دب  ءام  رکف  ترثک  ببس و  یب  نزح و  مغ و  ماطرس و  هب  دشاب  رذنم  ینشور  زا  ترقن  و 

140 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هاگرمک و لقث  دبک و  للعب  دشاب  رذنم  تسار  فرط  رد  ددمت  لقث و  راشتنا و  مشچ و  يور و  جبهت  ماذـجب و  دـشاب  رذـنم  ظلغ  توبک و 

ریساوب هب  دوب  رذنم  دشاب  درخ  ياهمرک  ببس  یب  دعقملا  هکح  جنلوقب و  فارطا  عجو  خفن و  یق و  اهتشا و  طوقس  هیلک و  للع  هب  هرصاخ 
ندمآرب ندش و  تخس  طاقسا و  هب  لمح  نامز  رد  ثمط  نالیس  صرب و  هب  دشاب  رذنم  ضیباق  هب  دوسا و  صرب  هب  رایـسب  ءابوق  ثودح  و 

اما هناثم  حورقب  لوب  تقرح  هنفع و  تایمحب  نتنم  لوب و  قرع و  لسو و  هیرلا  تاذـب  هلزن  ماکز و  ترثک  لیفلا و  ءاد  یلاودـب  قاس  قورع 
ددرگ و لئاز  يوارفـص  لاهـسا  هب  دـمر  نینچمه  دوش و  ثداح  ممـص  هداـح  تاـیمح  رگا  هک  دوش  ناـنچ  رگید  تلع  هب  یتلع  زا  لاـقتنا 

نتیصخ مرو  هب  لاعس  ریساوب و  هب  ندوبن  یمجب و  بطر  جنشت  یئام و  یمغلب و  لاهسا  هب  اقستسا  دوش و  لئاز  ممصب  زین  يوارفص  لاهـسا 
و

141 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دوش لئاز  لیفلا  ءاد  یئاود و  هب  اضعا  رگید  هدرگ و  درد  بلعثلا و  ءاود  نینچمه  ددرگ و  لئاز  ساطعب  یئالتما  قاوف 

([ هلاقم رب 5  لمتشم   ) یلمع بط  رد  مود  مسق  ]

هراشا

هلاقم جنپ  رب  لمشت  یلمع  بط  رد  مود : مسق 

[ یلک جالع  تحص و  ظفح  رد  لوا  هلاقم  ]

هراشا

. باب ود  رب  لمتشم  یلک  جالع  تحص و  ظفح  رد  لوا  هلاقم 

[ تسا لصف  هد  رب  لمتشم  باب  نیا  تحص و  ظفح  رد  لوا : باب  ]
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هراشا

. تسا لصف  ود  رب  لمتشم  باب  نیا  تحص و  ظفح  رد  لوا : باب 

[ دولوم یلابح و  ریبدت  رد  لوا : لصف  ]

عزف و لاهـسا و  یق و  تماجح و  دـصف و  زا  هک  دـیاب  دوش  رهاظ  نتـسبآ  تمالع  هاـگره  هک  نادـب  دـلوم  یلاـبج و  ریبدـت  رد  لوا : لـصف 
رارطـضا ببـس  هب  اهنیا  زا  يزیچ  رگا  نآ  زا  دـعب  درذـگب و  هک  هام  راهچ  ات  دـنک  زارتحا  زین  ياهوب  زا  بعت و  تضایر و  هلئاـه و  تاوصا 

لگ توهـش  طاقـسا  اذغ  فیطلت  نیبگنلگ  نیبجنکـس و  هب  دنراد و  یعرم  زارتحا  نامه  دسر  متفه  هام  هب  نوچ  دـشابن و  رـضم  دوش  عقاو 
دیازب و دوب  لدتعم  هناخ  رد  هک  دیاب  دولوم  اما  دننکب 

142 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
کمن مرگ و  بآ  هب  ار  دولوم  دـنهن و  نآ  رب  دـنیالایب و  ینغور  هب  هفرخ  دـننک و  عطق  تشگنا  راهچ  يـالاب  زا  ار  وا  عفاـن  دوش  ادـج  نوچ 
بذـع رتاف  بآ  هب  نآ  زا  دـعب  دوب  رتهب  دـشاب  طسق  هبلح و  هنداش و  قامـس و  بآ  هب  رگا  دـسر و  وا  ینیب  نهد و  هب  بآ  هکنانچ  دـنیوشب 

شرورپ کیرات  هناخ  رد  دـندنب و  قفرب  دـنهنب و  دوخ  ياج  هب  يوضع  ره  هدـیچیپ  طامق  رد  دـنهن و  وا  نهد  رد  لسع  یتشگنا  دـنیوشب و 
دتفایم رتبسانم  لافطا  هب  تبـسن  ردام  ریـش  هکنادب  عاضر  اما  دنیوشب  رتاف  بآ  هب  زور  دنچ  دننک و  کیرحت  ار  وا  قفرب  زور  ره  دـنهد و 
دنهاوخ رگا  درذگب و  زور  لهچ  ات  دهد  ریش  رگید  یسک  هکلب  دنهدن  ردام  ریش  زور  لهچ  ات  نکیل  دشابن و  جازملا  حیحـص  ردام  رگا  اما 

دوب و جـنپ  یـس و  جـنپ و  تسیب و  نایم  وا  لاـس  دوب و  توق  هب  هک  قلخ  وکین  لکـش و  شوخ  هک  دـننک  هعـضرم  راـیتخا  دـنریگب  هیاد  هک 
لدتعم

143 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
عضو زا  زور  لهچ  دش  هتفگ  هکنانچ  تسا  رتخد  زا  رتهب  رسپ  ریش  دشاب و  ماوقلا  لدتعم  وا  ریش  دوب و  ریش  رایسب  ناتسپ و  گرزب  جازملا و 
طرفم تکرح  زا  دهن و  لفط  نهد  رد  دشودب  یکدنا  ار  ناتسپ  دادماب  رد  دنک و  لوانت  فیطل  لدتعم و  ياهاذغ  دشاب و  هتشذگ  وا  لمح 

رتعـص و يروزب و  ای  هداس  نیبجنکـس  لثم  دـنک  لوانت  تافطلم  دوب  ظیلغ  ریـش  رگا  دـننکن و  تعماـجم  وا  هب  دـنک و  باـنتجا  تضاـیر  و 
يدوم هچنانچ  دوب  رایسب  ریـش  رگا  دننک و  لوانت  دیرث  هسیره و  لثم  ظیلغ  هیذغا  دوب  قیقر  ریـش  رگا  دوب و  دیفم  دفتعم  تضایر  هاوخنان و 

ات دنهدن  لفط  هب  ریش  دوش  ضراع  یجراخ  يرما  رگا  دنیامن و  هکرـس  سدع و  هریز و  هب  ناتـسپ  دیمـضت  دنک و  اذغ  لیلقت  دوش  دساف  هب 
ریش و دننادرگ و  ماعط  هب  داتعم  جیردت  هب  دنهدب و  بآ  دشاب  ماطف  کیدزن  نوچ  تسا  لاس  ود  عاضر  تدم  دوش و  لئاز  ضراع  نآ  رثا 

144 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
زغم غرم و  هیپ  دنلامب و  وا  هثل  رد  لسع  هنوباب و  نغور  دوش  رهاظ  وا  ءایانث  ندمآ  رب  رثا  نوچ  دـنهدب و  هتـشغآ  لسع  ریـش و  رد  نان  جـنرب 

وا تدـب  کهم  خـیب  عطق  دـنیوشب و  کمن  لسع و  هب  ار  وا  نهد  دـیاخ  رایـسب  تشگنا  رگا  دـنلامب و  وا  نادـند  نب  ندرگ و  رد  شوگرخ 
ندرک و دـیاب  ود  ره  هعـضرم  لفط و  هجلاعم  دوش  ضراع  ار  وا  هک  ضارما  رد  دـنلامیم و  ار  وا  ناـبز  نب  تفگ  نخـس  تقو  رد  دـنهد و 

هدرک مرگ  هکرس  لگ و  قرو  نوسینا و  نومک و  هب  ار  وا  مکش  قالطتسا  رد  اما  دنکیم  رکذ  دوشیم  ضراع  رایسب  ار  لافطا  هک  یـضرم 
هیامرینپ یگناد  دوش  يدامتم  رگا  تسا و  دیفم  رت  وج  تسپ  دنهدب و  تشرب  مین  غرم  مخت  هدرز  دوشن و  يذـتم  نآ  زا  هچنانچ  دـننک  الط 

رد دنلامب و  مکـش  رد  تیز  نغور  دننک و  لامعتـسا  شوم  نیگرـس  هنیدوپ و  لسع و  زا  یفایـش  سابتحا  رد  دنهدب و  درـس  بآ  هب  هلاغزب 
هب شوگ  نب  سفنت  ءوس 

145 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ای دنک  یق  ات  دننک  یعـس  دنهدب و  لسع  كدنا  دنراد و  مرگ  ار  لفط  رـس  ماکز  رد  دماشایب و  ات  دنهدب  مرگبآ  دننک و  برچ  تیز  نغور 
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هـشفنب نغور  ای  اریتک  یبرع و  غمـص  لاعـس  رد  دـسرن و  وا  هب  یتیذا  هچناـنچ  دـنرب  ورف  وا  ولگ  هب  هدرک  برچ  غرم  رپ  اـی  تشگنا  هک  نآ 
شوگ زا  رگا  دـنناکچب و  شوگ  رد  دـنناشوجب و  نغور  دـنناشوجب و  نغور  شوجنزرم و  رتعـص و  ضـضح و  شوگ  عـجو  رد  دـنهدب و 

یکدـنا بیـس و  بارـش  رایـسب  ندرک  یق  رد  تهج و  شوگ  رد  هدولآ  نارفعز  ینامی و  بش  لسع و  هب  وفـص  هراـپ  دـیآ  نوریب  یتبوطر 
رد تیز  نغور  مکش و  رب  دماشایب و  ات  دنهدب  مرگ  بآ  مکـش  ندیچیپ  رد  دننک و  الط  تاسباح  هب  ار  هدعم  دنهدب و  هتـسپ  نوریب  تسوپ 
ءام هب  ار  نهد  هک  دـیاب  دوب  لاتق  دـشاب  هایـس  هچ  ره  نآ  زا  دوش و  ثداح  نهد  رد  هک  دوب  یتارثب  زا  ترابع  هک  عـالق  رد  دـنلامب و  مکش 

هشفنب و دنیوشب و  لسعلا 
146 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نآ یلاوح  ای  غامد  مرو  تامالع  دنک  رتاوتم  هسطع  رگا  دوب و  دـیفم  زین  رانا  تسوپ  رانلگ و  قامـس و  دـنناشفا و  نآ  رب  دـنیاسب و  زینـشگ 
ثداح مرو  عضوم  نآ  رد  فان  عطق  زا  رگا  دـنمد و  وا  ینیب  رد  دـنیاسب و  جورداب  دـشابن  مرو  تمالع  رگا  درک  دـیاب  نآ  جالع  دوب  رهاظ 
قوعل ای  دنهدب  شاخـشخ  بارـش  دنلامب و  زین  فان  رد  دنناکچ و  وا  قلح  رد  یکدـنا  دـنناشوجب و  نغور  رد  مطبلا  کلع  لاکنـش و  دوش 
باوخ هرخرخ  رد  و  دنهدب ، هشفنب  بارش  توت و  بر  دننک و  فایش  هب  نییلت  قلح  مرو  رد  دنهدب و  رکش  يدنه و  زوح  قاوف  رد  دننک و 
بیلـص دوع  نومک و  رتسدیبدنج و  رتعـص و  عرـص  هب  تسا  یتبیه  زا  ترابع  هک  نایبصلا  ما  حیر  رد  دـنهدب و  لسع  اب  دـنبوکب و  گرزب 
دنناشن بآ  نآ  رد  دنناشوجب و  ینامی  بش  رانا و  تسوپ  رانلگ و  دروم و  خرـس و  لگ  طولب و  تفج  دعقم  جورخ  رد  دنهدب و  دـنیاسب و 

نآ هب 
147 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دومک و دوب  امرـس  زا  هک  يرخرت  رد  دـنلامب و  دـقعم  رب  گنتراب  قرو  بآ  اـی  دـنهن  ياـج  نآ  رب  هدرک  رت  نآ  هب  هچراـپ  اـی  يوک  رب  بآ 
رب دنهن و  دمن  رـس  رب  هتخپ  غرم  مخت  هدرز  ای  دنناشن  نآ  رب  دنزادنا و  نآ  رـس  رب  دمن  دننک و  مرگ  يرجآ  دنهدب و  واگ  نغور  اب  نادـنپس 
زغم فایـش و  دنهدب و  رکـش  قورع و  سأر و  دعقم  یحاون  رد  درخ  ياهمرک  دـلوت  رد  دـسر و  وا  دـعقم  هب  هدرز  نآ  هچنانچ  دـناشن  نآ 
هرهز هنمرد  نیتنسفا و  دوش و  ادیپ  مکـش  رد  رد  هک  زارد  مرک  رد  دنیامن و  لامعتـسا  نآ  گرب  اب  ولاتفـش  هتـشا و  خلت و  يولآدرز  هتـسخ 
مامح هب  دنریگب و  توق  ات  دننک  نیل  فیطل  همعطا  هب  ءادتبا  هک  دنریگزاب  ریش  زا  ار  یلفط  نوچ  دننک و  الط  مکـش  رب  لظنح  محـش  واگ و 

دوش لوغـشم  تغل  هب  اب  دننک  ابر  دیآ  دیدپ  ندرک  يزاب  ندیود و  تقو  نوچ  دنرادهگن  یباوخیب  قالخا و  بضغ و  فوخ و  زا  دنربن و 
نآ هچ 

148 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هب هن  دیازفایم  تضایر  هب  دننک و  یمک  جـیردت  هب  ندا  شیاسآ و  رد  دنراپـس و  تدوم  هب  دوش  هلاس  شـش  نوچ  تسا و  نایـشا  تضایر 

. دوش هدیلاب  هدیمح  قالخا  هب  ات  دننک  تیاعر  رومالا  ریخ  دوش و  لولم  زین  لغش  راک و  زا  هک  يدح 

[ لوصف ریبدت  رد  مود  لصف  ]

ار نآ  هک  تسا  نآ  ریبدت  ددرگ و  طسبنم  دیآ و  تکرح  رد  دشاب  هتسب  ناتـسمز  رد  هک  يداوم  عیبر  لصف  رد  لوصف : ریبدت  رد  مود  لصف 
تانخـسم تاففجم و  زا  طلخ و  هبلغ  تاداع و  بسح  هب  دننک  لاهـسا  ای  دـسف  ای  یق  هب  نآ  غارفتـسا  اذـغ و  فیطلت  لیلقت و  هب  دـننک  مک 

ومیل و ضامح و  بارش  لثم  رب  هبرشا  درک و  دیاب  زارتحا  بارـش  يوالح و  موجل  لکا  ترثک  زا  مامحتـسا و  تاکرح و  ترثک  هدیدش و 
لصف رد  دشاب و  بسانم  نآ  لاثما  رانا و  قامس و  کشرز و  هیذغا  زا  دننک و  راصتقا  نیبجنکس  سابیر و  لدنص و 

149 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
زا دنزاس و  نکـسم  دشاب  رود  ناخد  راخب و  زا  هک  ناور  نآ  هب  بیرق  لامـش  بهم  رد  دوب و  دیاب  لوغـشم  تیهافر  شیاسآ و  هب  ناتـسبات 
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دشابن مرگ  تیاغب  هک  یماجل  دنیامن و  بانتجا  تانخسم  فرص و  بارش  برش  لکا و  تعماجم و  ترثک  زور و  باوخ  هفینع و  تاکرح 
لـصف رد  دـننک و  یق  هب  غارفتـسا  دنـشوپ و  ناتک  ياههماج  زا  دـنروخ و  دـشاب  بطرم  دربم و  هچنآ  هکاوف  هبرـشا و  هیذـغا و  زا  دـنور و 
هکاوف لکا  بارش و  برـش  لکا و  ترثک  تعماجم و  زور  باوخ  زا  دنراد و  هاگن  ار  دوخ  زور  هنایم  ءامرگ  زا  دادماب و  ءامرـس  زا  فیرخ 

هب غارفتسا  نآ  طسو  رد  درک و  دیاش  یق  هب  غارفتسا  فیرخ  يادتبا  رد  دشاب  یلتمم  ندب  رگا  درک و  دیاب  بانتجا  درس  بآ  هب  مامحتسا  و 
دوب دیفم  لصف  نیا  رد  بارش  موحل و  هیذغا و  ترثک  تضایر و  تاکرح و  تشاد و  دیاب  هدیشوپ  ار  دوخ  ناتسمز  لصف  رد  لهسم و 

150 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
يارجم زا  اوه  هک  اهنم  هّللاب  ذوعن  ابو  رد  اما  دیـشوپ  دـیاب  هنیمـشپ  هنیئوم و  هماـج  رثکا  درک و  دـیاب  تانخـسم  لامعتـسا  مامحتـسا و  یق  و 

نیحایرب دننک  نکسم  ياوه  حالصا  تاففجم و  لامعتسا  اذغ و  لیلقت  هب  دننک  تبوطر  طالخا و  لیلقت  هک  تسا  نآ  ریبدت  ددرگب  یعیبط 
سوردنـس و طسق و  ربنع و  دوع و  لثم  تاروخب  کشم و  هربنع و  روفاـک و  لدنـس و  لـثم  تامومـشم  هب و  جـنرت و  بیـس و  لـثم  بیطم 
اب هکرس  بالگ و  هکرـس و  هب  ار  هناخ  هک  دیاب  نارفعز و  سونبآ و  دروم و  رانا و  تسوپ  لهبا و  رخذا و  دعـس و  هنـشا و  ندال و  لفنرق و 

دنیامن زارتحا  امحتسا  تضایر و  تماجح و  دصف و  یق و  زا  دنروخ و  رتمک  بارـش  اذغ و  تشوگ و  دنراد و  شوشرم  هدیناشوج  هزوگنا 
دننک و لوانت  لدنص  سابیر و  ومیل و  ضامح و  بارش  هبرشا  زا  دنهدن و  هار  دوخب  مهوت  عطق  دنوشن و  نکاس  هفوشکم  عضوم  رد  و 

151 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
قوراف و قایرت  دوب و  دیفم  هک  دناهدروآ  یـضعب  رد  بارـش و  اب  ینمرا  لگ  دنروخب و  رایـسب  درـس  بآ  دننک و  تاضومحب  راصتقا  ایذغا 

. دنروخب مهرد  کی  نآ  زا  دادماب  دنزاس  صرق  لسع  ابو  دنبوکب  نارفعز  ورم  ربص و  دوب و  دیفم  ای  هبلغ و  زا  شیپ  سوطیدورثم 

[ بورشم لوکأم و  ریبدت  رد  موس  لصف  ]

تشوگ و مدنگ  هب  هیذـغ  زا  هک  تسا  مزال  ار  تحـص  ظفاح  لوکأم  رد  لوا  تسا  ثحب  ود  رد  بورـشم : لوکأم و  ریبدـت  رد  موس  لصف 
ناـن نوچ  دوب  ذـیذل  دوش و  لـصاح  کـین  نوخ  وا  زا  هک  تسا  نآ  اذـغ  نیرتهب  هک  اریز  دـنیامن  راـصقتا  هریغ  یناـحیر و  رد  ولح  بارش 

تالوکام هجزما  بطر و  ریجنا و  تسا و  روگنا  دشاب  اذـغ  هب  بیرق  هچنآ  هویم  زا  هلاس و  کی  دنفـسوگ  تشوگ  هدیـسران و  تفآ  مدـنگ 
زا دعب  دوب و  قداص  اهتشا  هک  دشاب  نامز  نآ  اذغ  تقو  نیرتهب  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  هتفگ  مود  نف  رد 

152 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دومن و دـیاب  بانتجا  لکا  نامز  لیوطت  لاخدا و  زا  درک و  دـیابن  عفد  ار  هجئاه  اهتـشا و  دروخ و  دـیابن  يزیچ  اهتـشا  یب  دـشاب و  تضایر 
هک دنکنه  همعطا  ناولا  نایم  عمج  دشاب و  ذـیذل  عبطلا  دـنع  هک  تسا  نآ  اذـغ  نیرت  قفاوم  دـننک و  ماعط  كرت  دـنام  یقاب  اهتـشا  كدـنا 

ءاذغ دوب و  رضم  ار  باصعا  درآ و  تفاحن  فیعـض و  تاضومجل  تداع  درک و  دیابن  تداع  زین  اذغ  کی  هب  دوش و  تعیبط  ریحت  بجوم 
دروآ و تنوشخ  لازه و  حلام  اذغ  دنادرگ و  مرگ  ار  ندب  دننک و  لطاب  اهتـشا  یبرچ  ینیریـش و  درب و  اهتـشا  دشاب و  تلاسک  بجوم  هفت 
ءامتحا و هب  تداع  سکعلاب و  فیرح و  حـلامب و  هفت  نآ  زا  سکعلاب و  دـننک و  ضماـحب  مسو  ولح و  ترـضم  عفد  دوب و  رـضم  ار  مشچ 

دوب دراب  لعفلاب  هک  دیاب  ناتسبات  رد  دشاب و  راح  لعفلاب  دوب  لئام  ترارح  هب  هک  دروخ  دیاب  اذغ  ناتسمز  رد  دنک و  فیعض  ار  جازم  مئاد 
فیرخ هیبر و  رد  و 

153 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
يدنه رمت  لثم  هسبای  ریغ  تاضومح  وج  کشک  ودک و  هیلق  لثم  هدراب  هبوطرم  هیذغا  يوارفص  جازم  بسانم  دوب و  بسانم  لدتعم  ءاذغ 
یمغلب تاضومح و  لـثم  شرت و  تارغج  وچمه  دوب  رتبساـنم  دوب  تاـبوطر  عطاـق  هک  يدرـس  ار  جازم  يومد  دـشاب و  هروغ  جـنران و  و 

لثم ترارح  رد  لدـتعم  یبطرم  ار  جازم  يوادوس  هریز و  ینیچراد و  اب  وهیت  کبک و  کشجنک و  تشوگ  لثم  فطلم  نخـسم و  ار  جازم 
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رادحنا تهج  هفیفخ  تکرح  دوب  دیفم  مضه  تهج  باوخ  اذ  بقع  دوب و  رایسب  صوصخ ك  دنروخن  دنناوتان  هدرز  هرب و  تشوگ  قرم 
هیئام رب  هک  اذغ  بقع  رد  دوب و  هدس  میب  دوب و  رضم  هدشن  مضه  اذغ  رس  رب  یتبرش  بارش و  درک و  دیابن  هفینع  تکرح  اما  تسا  بولطم 

بحاص دروخ و  دیابن  فیطل  هیذـغا  زا  يران  هدـعم  لحاص  تشاد و  دـیاب  مدـقم  فیطل  رب  ظیلغ  اذـغ  دـشا و  بسانم  تضایر  دوب  بلاغ 
نوکس

154 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دوب و بسانم  اذغلا  ریثک  ظیلغ  هیذغا  ار  وا  هک  ضاترم  فالخ  هب  دروخ و  دیاب  رتمک  ظیلغ  هیذـغا  تشوگ و  ار  فیعـض  هدـعم  تعد و  و 

التما رگا  دومن و  دـیاب  زارتـحا  همخت  زا  اـقلطم  دروخ و  دـیاب  كدـنا  دـناتاعفدب  اذـغ  دـنک  ترارح  ساـسحا  اذـغ  زا  دـعب  هک  ار  یـسک 
نارایرهـش و نومک و  شراوگ  ار  نیدوربم  دوب و  يوررـض  تعیبط  نیلت  ـالا  درک و  دـیاب  یق  دـشاب  هدـعم  رد  زونه  اذـغ  دوش و  سوسحم 
زا دعب  دومن و  ياب  كاسما  يزور  هنابـش  درک و  دیاب  باوخ  دنکن  تاریبدت  نیا  زا  چـیه  رگا  دوب و  قفاوم  دـنقلگ  لفیرطا و  ار  نیرورحم 
نان هدولاف و  هچاپ و  هسیره و  لثم  هظیلغ  ءایشا  ةرضم  عفد  لسع  هب  هدراب  حالصا  دننک و  نیبجنکس  هب  راح  هیذغا  حالـصا  مامحتـسا و  نآ 

هک زیچ  نادب  يزیچ  ره  ترضم  عفد  نینچمه  هکرس و  هب  زایپ  برت و  گرب  هکرس و  هب  ربک  هماکبآ و  لثم  درک  دیاب  هفطلم  ءایـشا  هب  ریطف 
دوب وا  دض  جازم  رد 

155 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
رـس رب  رانا  هکرـس و  هب  جنرب  تسپ و  دـنروخن و  غرم  مخت  تسام و  درک و  دـیابن  تانیبل  هزات و  یهام  تاضومح و  تاینبل و  نایم  عمج  و 

هلقاب و بارـش و  اب  ریـش  هزبرخ و  اب  لسع  زایپ و  ریـس و  اب  هچب  رتوبک  دروخ و  دیابن  جنرب  اب  هکرـس  هلک و  جـنرب و  ریـش  رب  روگنا  هسیره و 
تاموسر و زا  دـنیامن و  زارتحا  دنـشاب  هدـیتسوپ  هک  یناـیرب  ود  نشاـب  هدرک  عورخ  بوچ  رب  هک  یباـبک  زا  نیـسم و  فرظ  رد  هک  تساـم 

دنروخ نآ  زا  دعب  بآ  اما  بورـشم  رد  مود  ثحب  دنـشاب  هتخپ  نآ  رد  هک  صوصخ  دنیامن  بانتجا  دنـشاب  نیـسم  فورظ  رد  هک  اضومح 
هک صوصخ  دروخ و  دیابب  دبلطب  بآ  اذغ  هک  هاگره  هک  دناهتفگ  یـضعب  دنوخب و  بآ  اذغ  نایمه  رد  دـنک و  مضه  رد  عورـش  اذـغ  هک 
درک دیابن  عنم  نآ  زا  ار  جازم  يرورحم  ناوج و  رومخم و  ماما  دروخ و  دیابن  هتشابن  بآ  دنـشاب و  هدرک  تداع  ندروخ  بآ  اذغ  نایم  رد 

اما
156 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رگا درـس  بآ  هک  صوصخ  دـنروخن  بآ  قلطم  باوخ  ءانثا  رد  هزبرخ و  صوصخ  هکاوف  لکا  عامج و  تضاـیر و  مامحتـسا و  بقع  رد 
هب دساف  حالصا آ  دوب و  رضم  هاچ  بآ  ناور و  بآ  نایم  عیمج  درک و  دیابن  بذاک  شطع  تعواطم  دنک و  صم  یکدنا  درک  دناوتن  ربص 

نیبجنکس و هب  ار  روش  بآ  دننک و  بارش  ای  ریش  هب  حالـصا  ار  ردک  ظیلغ و  بآ  دنک و  یفاص  سپ  دنزیمایب  كاپ  كاخ  اب  ای  دننک  خبط 
هکرـس رب  هک  صوصخ  تسا  زایپ  فلاخم  ياـهبآ  همه  قاـیرت  نیریـش و  برچ و  ياـهزیچ  هب  ار  خـلت  بآ  مرن و  ياـهزیچب  ار  یجاز  بآ 

ماوقلا و لدتعم  یفاص و  دوب و  شوخ  نآ  يوب  معط و  هک  تسا  نآ  بارش  نیرتهب  هک  هتفگ  زجوم  رد  یشارق  ار  بارش  اما  دنـشاب  هدرورپ 
بارش رد  دسرن  لاس  هدجیه  ات  نوطالفا  لوقی  لاس و  هدراهچ  ات  دیاب  دوشن و  دساف  دنهنب  زور  دنچ  دننک و  یفرظ  رد  نآ  زا  یکدنا  رگا 

157 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
رفـصا ای  ضیبا  ار  ناوج  جازم و  يرورحم  دـشاب و  بسانم  جوزمم  ریغ  رفـصا  اـی  رمحا  بارـش  ار  جازم  يوادوس  خـئاشم  دـنیامن و  عورش 

دروخ و دیاب  فرص  ار  لوهک  درک و  دیاب  جوزمم  بارش  زا  شیپ  تعاس  ود  هب  اما  قفرم  اب  دنـشاب  هدرک  جوزمم  بالگ  ای  بآ  هب  جوزمم 
فیرخ رد  دروخ و  دـیاب  كدـنا  فرـص و  راهب  رد  سکع و  هب  هارح  دالب  ناتـسبات و  رد  دـشاب و  لمتحم  رتشیب  هدراب  دالب  ناتـسمز و  رد 
تـسا نآ  بسانم  هک  ياذغ  دنروخن و  سومیکلا  يدر  اذغ  زا  دعب  دشاب و  هدش  مضه  اذغ  هک  دـنروخ  هاگ  نآ  بارـش  جوزمم و  هنهک و 

دروخ و دیابن  مضه  رد  عورش  زا  شیپ  نآ  بقع  اذغ و  نایم  رد  دوب و  جازم  بسح  هب  نآ  لاثما  تشوگ و  بآ  رانا و  قامس و  کشرز و 
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دخ لامک  هب  لقع  میلس و  نهذ  دشاب و  دیازت  رد  طاشن  رورس و  هک  مادام  دروخ و  دیاش  یکدنا  دشاب  داتعم  نآ  رب  مضه  تناعا  يارب  رگا 
دشاب

158 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
غامد و دوش و  ادیپ  نایثغ  دنک و  هبلغ  باوخ  نوچ  دوشن و  حـفاط  هک  نراذـگب  هک  دوب  نیا  وا  عافتنا  دـح  دوبن و  یفوخ  بارـش  ترثک  زا 

بارش رـس  رب  ندش و  لوغـشم  باوخب  بارـش و  كرت  ندرک و  دیاب  یق  ددرگ و  تسـس  تکرح  دوش و  شوشم  نهذ  ددرگ و  لیقث  ندب 
هک یـسک  رگم  دشاب  رـضم  ندروخ  هعفد  کی  هب  دنروخن و  یپایپ  دوب و  رتبسانم  کچوک  ياهـساک  هب  برـشت  درک و  دیابن  یق  یکدـنا 

دشاب و تاردم  زا  يزیچ  هک  دیاب  وا  ياذغ  رد  دروخ و  دیاب  كدنا  اذغ  ار  وا  دنک  لوانت  رایسب  بارش  هک  دهاوخ  یسک  دوب و  داتعم  نادب 
بارش رد  لقنت  اما  دنک  ابرش  هتـشاد و  اوبزوج  رفعز و  دوع  دوش  تسم  دوز  هک  دهاوخ  هک  یـسک  درک و  دیاب  زارتحا  نیریـش  ياهزیچ  زا 

ضاـمح و رورعز و  راـنا و  دورما و  هب و  ببـس و  ار  جازم  يرورحم  دـشاب  جاـتحم  داـتعم و  نادـب  رگا  نکیل  دـناهدرک  عـنم  نآ  زا  اـمکح 
هضماح و تابوبر 

159 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نایم رد  ندرک و  دـیاب  لقنت  تابطرم  هکاوف و  هب  ار  جازم  رگ  دوب و  بساـنم  ینـساک  راـیخ و  وهاـک و  لوقب  زا  نیبجنکـس و  ومیل و  صرق 

يرفنت ناشیا  زا  هک  یناسک  ابحا و  اقدص و  اب  دنروخ  ایوجر  انک  رد  اهناتسب و  رد  نغور و  خارف و  سلجم  رد  برـشت  دروخ و  اذغ  بارش 
دنـسوپ و كاپ  فیطل  ياههماج  دننک و  كاپ  خسو  زا  ار  مادـنا  هکنآ  اب  دـننک  ندـب  نیئزت  هک  تسا  نآ  تبحـص  بادآ  دنیـشنب و  دـشابن 

كاپ ینیب  ثفن و  یق و  لثم  دـشاب  رفنت  بجوم  هک  يزیچ  سلجم  رد  دـنراد و  راکب  شوخ  يوب  دـننک و  شیر  حالـصا  دـننیچب و  نخاـن 
تیاکح فیطل و  تاملک  دنیامنن و  تدواعم  سلجم  هب  زاب  دننک  یق  نوچ  دنوش و  رود  سلجم  زا  دوش  نایثغ  رگا  دنیامن و  زارتحا  ندرک 
تعامج رگا  دنوش و  قرفتم  وا  زا  دیآ  رب  مهب  سلجم  رگا  دننک  زارتحا  دشاب  نزح  مغ و  بجوم  هک  ینحنم  یتیاکح و  زا  دننک و  فیرظ 

یکی دنوش و  تسم 
160 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لکـش و شوخ  هک  دـیاب  فرطم  درک و  دـیاب  رـضاح  هبیط  نیحاـیر  ریمازع و  سلجم  رد  دـیامن و  تسم  ار  دوخ  دـشاب  هدـشن  تسم  زونه 
بجوم هک  دـننکن  تعماـجم  یتـسم  رد  دومن و  دـیابن  طارفا  یتـسم  رد  دوب و  زیمتم  فولا و  قولخ و  دـشاب و  زاوآ  شوخ  عـبط و  شوـخ 
برـشت شیب  تبون  هس  ای  تبون  ود  یهام  رد  ءامکح  لوق  هب  دوب و  دـیفم  تعماجم  رامخ  رد  كدـنا و  بارـش  رب  اما  دوب  باـصعا  فعض 

لوانت ای  یپایپ  حدـقت  ای  جازم  ترارح  ای  دوب و  لکا  تلق  اـی  غاـمد  زا  رکـس  تعرـس  هک  نادـب  دـشاب و  یلطر  نآ  رادـقم  لـقا  درک  دـیابن 
هب هدرک  برچ  لسع  ياولح  تاموسد و  لوانت  دوب و  اهنیا  سکع  زا  رکس  ءوطب  لفنرق و  اوبزوج و  نارفعز و  لثم  تاففجم  ای  تارخبم و 

هاجنپ بارش  زا  شیپ  یسک  رگا  دنیوگ  درآ  یتسم  رید  هک  تسه  هلمج  نآ  زا  هکرس  اب  درس  بآ  غود و  هریز و  بادس و  زینـشگ و  ربک و 
خلت ماداب  ددع 

161 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دـنبوکب و یگناد  روفاک  مهرد و  هس  کی  ره  برت  مخت  خرـس و  لگ  وهاـک و  مخت  ینـساک و  مخت  لدنـص و  رگا  دونـش و  تسم  دروخب 
اب دنک و  تدایز  حیرفت  نابزواگ  قرع  اب  بارـش  دنوش و  تسم  رید  دنروخب  نآ  زا  یکی  برـشت  زا  شیپ  يدوخن و  رادقم  هب  دنزاس  بح 

بارـش تاراخب  عافترا  زا  ترابع  رامخ  اما  بسانم  ار  مرگ  رگچ  اب  ار  يرورحم  ینـساک  دیب و  قرع  اب  دشاب و  هدع  يوقم  هتخیمآ  بالگ 
دشاب بارـش  هیقب  نآ  ببـس  دوش و  ادیپ  نایثغ  ناقفخ و  ددرگ و  برطـضم  یناسفن  لاعفا  عیمج  دوش و  عادص  بجوم  هچنانچ  غام  دندوب 

زین فلتخم  ياهبارش  برـش  ترثک  هعفاد و  همـضاه و  فعـض  زا  دوب و  لوضف  ترثک  التما و  زا  رامخ  دشاب  هدشن  ردحنم  مضهنم و  هک 
هیوقم هدراب و  تامومـشم  دـننک و  تعیبط  نیلت  ای  دـننک  كاپ  یق  هب  دـشاب  هک  یتیقب  زا  ار  هدـعم  هک  تسا  نآ  رامخ  جالع  نیرتهب  دوب و 
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فرب و بآ  دنیوب و 
162 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

کشرز و بارـش  هبرـشا  زا  بارـش و  يایاقب  زا  هدعم  هیقنت  زا  دعب  دوب و  دیفم  زین  تضایر  کلد و  مامحتـسا و  دوب و  دیفم  رامخ  رد  خـی 
بیس هب و  سابیر و  هساک و  هس  ود  رگا  دنیوگ  قیقر و  تاجابدیفسا  تاضومح و  هیذغا  زا  دوب و  بسانم  نیبجنکـس  رانا و  هب و  سابیر و 

. تاجابدیفسا تاضومح و  هیذغا  زا  دوب و  بسانم  نیبجنکس  رانا و  و 
رمخلا براـش  يوادـیت  اـمک  ياوهلا /+ نم  یلیلب  لـیل  نم  تیوادـت  رعـش  هتفگ  تیب  نیا  یلیل  قح  رد  رماـع  ینب  نونجم  داـباهنم : تیوادـت 

دـنک و هیوشاپ  فارطا و  کلد  دـیآ  شوه  هب  یتسم  زا  هک  دـهاوخ  یـسک  رگا  دـناهداهن و  رامخ  تاجللاعم  نیرتهب  زا  ار  نیا  و  رمخلاب /+
شرت و رانا  نیبجنکـس و  غود و  هروغ و  لصب و  بآ  دـنیوبب و  روفاک  لدنـص و  بـالگ و  هکرـس و  دـنز و  يور  رب  دـماشایب و  فرب  بآ 

دیب و زینشگ و  بآ  دوب و  بسانم  فرب  نآ  لاثما 
163 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

يدنه و دوع  هنایار و  زینـشگ و  دنک  مک  بارـش  هحئار  هچنآ  دوب و  دیفم  ندـیلام  رـس  یناشیپ و  رب  ینیچ  هاش  علط و  قرع  ودـک و  رایخ و 
. دوب دیفم  مه  هروغ  بآ  هکرس و  هب  هضمضم  وب و  کسملا  بح  نسار و  هبابک و  هفرق و  ینچراد و 

[ يرادیب باوخ و  ریبدت  رد  مراهچ : لصف  ]

زا رتمک  هک  دـناهتفگ  رادـقملا و  لدـتعم  لصتم و  دوب و  قرغم  هک  تسا  نآ  باوخ  نیرتهب  يرادـیب و  باوخ و  ریبدـت  رد  مراـهچ : لـصف 
فرط هب  لوا  سپ  دننک  باوخ  مضه  تناع  يارب  هک  دیاش  دنک و  عورش  مضه  رد  اذغ  هک  دشاب  نامز  نآ  باوخ  تقو  دشابن و  شش ؟؟؟
ددرگ لمتشم  هدعم  رب  اهتلمج  هب  دبک  ات  ددرگ  پچ  فرط  هب  سپ  دنک  عورـش  مضه  رد  دریگ و  رارق  هدعم  رعق  رد  اذغ  ات  دنپـسخ  تسار 

دشاب لهسا  دبک  هب  اذغ  رادحن  ات  تفخ  دیاب  تسار  فرط  هب  زاب  مضه  زا  دعب  دوش و  لماک  مضه  وا  نیخست  هطساو  هب  و 
164 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لس هلزن و  لثم  دوش  اهررض  بجوم  نتفخ  زاب  تشپ  رب  دشاب و  مضه  دمم  نتفخ  مکش  رب  درک و  دیاب  اذغ  تالـضف  عفد  نتفخ  زا  شیپ  و 
دشابن و کیدزن  هک  ایـسآ  زاوآ  بآ و  زا  زاوآ  دـنادرگ و  فیعـض  دـشاب و  رـضم  هدـعم  ولخ  رب  باوخ  عرـص و  سوباک و  تشپ و  درد  و 

. درآ ندناوخ  باتک  ندرک و  تیاکح 

[ سابتحا غارفتسا و  ریبدت  رد  مجنپ : لصف  ]

یلیئر و هلضف  ات  ددرگ و  بیجم  تعیبط  تبون  ود  زور  ره  هک  تسا  نآ  یعیبط  غارفتسا  هکنادب  سابتحا : غارفتسا و  ریبدت  رد  مجنپ : لصف 
عبط نآ  لثاما  دوسح  مدنگ و  میلح  خانافـسا و  ای  برچ  ياهجابدیفـسا  لثم  هب  دوش  عقاو  سبح  تعبیط  رد  رگا  سپ  ددرگ  عفدنم  يراهن 
يوق هک  ار  خئاشم  صوصخ  دـنهد  ددـم  مرن  ياهنقح  تافایـش و  هب  دـتفا  جایتحا  رگا  درک و  دـیاب  زارتحا  تاضبقا  زا  درک و  دـیاب  مرن  ار 

ددم هب  جاتحم  دشاب  فیعض  ناشیا 
165 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دوشن دیاز  هک  درک  دیاب  یعس  دوب  هفلتخم  هیذغا  لوانت  ای  اذغ  ای  طالخا  زا  التما  ببـس  هب  دوش و  بیجم  داتعم  زا  هدایز  تعیبط  رگا  دوب و 
دوخ باب  رد  تعیبط  سبح  لاهسا و  جالع  یق  اب  دننک و  تیاعر  رومالا  ریخ  دننک و  سبح  دنروخب و  بیس  هلیق  کشرز و  قامـس و  لثم 

. یلاعت هّللا  ءاش  نا  دوش  هتفگ 

[ عامج ریبدت  رد  مشش : لصف  ]
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یلتمم ندب  دوب و  لدتعم  هک  دوب  یتقو  رد  دـشاب و  هدـش  مضه  اذـغ  هک  تسا  هاگ  نآ  عامج  تقو  نیرتهب  عامج : ریبدـت  رد  مشـش : لصف 
دشاب امک  دح  هب  قوش  توهش و  هک  دننک  عورش  هاگنآ  هک  دیاب  دشاب  هدعم  ءالتما  رد  هک  هک  دوب  نآ  زا  رضم  هدعم  ولخ  رد  عامج  دوبن و 
هریغص ضئاح و  اب  دشاب و  رفنت  زا  هک  یسک  واقالا  هیارک  رئاجعا و  هب  تعماجم  دنراد و  نادب  ار  دوخ  لیخت  روصت و  فلکت و  هب  هکنآ  هن 

حرف و بضع و  بوخ و  بقع  رد  رصب و  فعض  بصع و  ضارما  بجوم  هک  دومن  دیابن  عامج  طارفا  درک و  دیابن 
166 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

وا باصعا  ای  مشچ  ای  اشحا  ای  هدـعم  اـی  بلق  اـی  دـشاب  جازم  سباـی  هک  ار  یـسک  درک و  دـیابن  تماـجح  دـصف و  لاهـسا و  نیطرفم و  مغ 
نیرتهب ینم و  غارفتـسا  دوجو  دراین و  فعـض  دوب و  ترـسم  بجوم  بوبحم  عامج  درک و  دـیاب  رتمک  ای  درک  دـیابن  تماجم  دوب  فیعض 

هک دیاش  دوشن و  غرفـستم  مامت  ینم  هک  اریز  دوب  نیا  سکع  هب  نآ  تایه  نیرتدـب  دـیآ و  رد  درم  ریز  هب  نز  هک  تسا  نآ  عامج  لاکـشا 
تسناد دیاب  دروآ و  فعض  هداتسا  ياپ  رب  دیاشن و  مه  هتفخ  ولهپ  ددرگ و  بیضق  مرو  نفعت و  بجوم  دور و  ورف  درم  لیلحا  رد  نز  ینم 

دوب و لکـشم  نآ  كرادـت  دـنبای  ناصقن  ود  ره  رگا  سپ  تسا  لعفنم  هک  تبوطر  تسم و  لعاف  هک  دـشاب  ترارح  رب  لعف  نیا  رادـم  هک 
ترارح و تاعارم  سپ  دـنک  ناوتن  نآ  ریبدـت  دـشاب  يریپ  هطـساوب  هچنآ  دـشاب و  رتناـسآ  نآ  ریبدـت  صقاـن  یکی  دوب و  یقاـب  یکی  رگا 

لادتعا قیرط  هب  تبوطر 
167 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دوب ماروا  هدساف و  تالیحت  ای  ماطف  رد  هچنانچ  دوب  نایسن  لامعتسا و  كرت  زا  لعف  نیا  فعض  هک  يداش  شداب و  رما  نیا  تیوقت  بجوم 
تبحم طرف  دناهتـسب و  ار  وا  هک  دنک  مهو  ای  ددرگ و  رثأتم  سفن  رد  دنک  عامج  وا  اب  هک  سک  نآ  ردـق  توالج  ماشتحا و  روصت  هکنانچ 
نادـب قلعت  هک  یتیاکح  دناهتـشون و  عامج  مسق  رد  هک  یتبک  هعلاطم  دوش و  تالیخت  عفد  نآ  ریبدـت  دوش و  لـعف  نیا  بجوم  زین  قشعت  و 

تاناویح دفاست  رد  رظن  اسن و  مالک  عامسا  دراد 
. دش هدرک  افتکا  ردق  نیدب  دمآ  دهاوخ  شدوخ  باب  رد  مسق  نیا  هجلاعم  نوچ  دوب  توق  نیا  ناجیه  هب  بجوم 

[ مامح ریبدت  رد  متفه : لصف  ]

هب میدـق و  نآ  ياـنب  شوخ و  وا  بآ  خارف و  وا  ناـکم  دـشاب و  دـنلب  نآ  ياوه  هک  تسا  نآ  ماـمح  نرتهب  ماـمح : ریبدـت  رد  متفه : لـصف 
هدش مشه  اذغ  هک  دشاب  هاگ  نآ  مامحتسا  تقو  دوب و  لدتعم  دنشاب و  هدرکن  مرگ  نیگرس 

168 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنور و مس  هناخ  رد  سپ  مود  هناخ  رد  سپ  هک  دننک  فقوت  ینامز  لوا  هناخ  رد  ینعی  تفر و  دیاب  مامح  نوردـنا  رد  جـیردت  هب  دـشاب و 
هب دـنک و  اوه  زا  رـشیب  بآ  لامعتـسا  دنیـشنب و  سپ  دزیرب و  ندـب  رب  بآ  لوا  دـشاب  جازم  یبوطرم  رگا  دنیـشنب و  دـنزیرب و  نیمز  رب  بآ 

جـضن هک  دوب  هنفع  یمح  لاصتا  قرفت  ای  ماروا  هک  یـسک  دنکن و  رثا  ياوه  ات  درک  دیاب  رتشیب  تیاعر  دمآ و  دیاب  نوریب  مامح  زا  جیردت 
هدس فوخ  نآ  اب  اما  دوب  نینچمه  مامحتـسا  اذغ  بقع  رد  دـنادرگ و  هبرف  ندروخ  اذـغ  مامح  بقع  رد  تفر و  دـیابن  مامح  هب  دوب  هتفاین 
رتمک تضایر  لامعتسا  هک  ار  یـسک  دوب و  بسانم  نینچمه  ار  جازم  یبوطرم  دروآ و  فافج  لازه و  نتفر  مامح  هب  هدعم  ولخ  رب  دشاب و 

هک ار  یسک  ار و  خیش  یبص و  دوب و  بسانم  ناتسبات  رد  ار  جازم  يرورحم  ناوج  رس و  بآ  اب  لاستغا  اما  درک  دیاب  قرعم  مامحتسا  دنک 
169 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنک و لئاز  ار  دـلج  ضارما  دـنک و  تالـضف  لیلحت  مرگ  بآ  هب  لاستغا  دوب  رـضم  نتـسشن  درـس و  بآ  اب  هلزن  ای  دـشاب  لاهـسا  بحاص 
. دوب عفان  ار  كرو  عاجوا  لصافم  ءاسنلا و  قرع  دوب و  دیفم  ار  بطر  حبشت  جلاف و  هشعر و 
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[ نوکس تکرح و  ریبدت  رد  متشه  لصف  ]

رادحنا و مضه و  رد  دشاب و  دمم  ات  دوب  بسانم  تکرح  هدعم  رد  اذغ  رارقتسا  زا  دعب  هک  نادب  نوکـس : تکرح و  ریبدت  رد  متـشه  لصف 
دشاب و هدماین  اذغ  نآ  تقو  زونه  هتـشگ و  مضه  اذغ  دـشاب و  هدـش  عفد  زارب و  لوب و  زا  یندـب  هلـضف  هک  دـشاب  نامز  نآ  تضایر  تقو 

قرع نالیس  دشاب و  یقاب  تکرح  رد  طاشن  نول و  ترمح  ات  دوب و  رـضم  التما  رب  تضایر  درک و  دیاب  لامعتـسا  دوب  لدتعم  اوه  هک  یتقو 
رـضم عامج  زا  دعب  هدعم و  ولخ  رب  دننک و  كرت  دیآ  دیدپ  ترح  رد  لالک  نول و  رد  رییغت  نوچ  دوب و  دیفم  تضایر  دشاب  هدماین  دـیدپ 

فوؤم ياضعا  درک و  دیابن  تضایر  ار  هفیعض  نادبا  دوب و 
170 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تضایر اذه و  یلع  داد و  دیابن  تکرح  نآ  رد  ار  ياپ  هک  درک  دیاب  تضایر  دوب  یلاود  ار  وا  هک  یـسک  لثم  دیابن و  تضایر  نینچمه  ار 
نتخادنا ریت  ندرک و  يروانش  نتفر و  هدایپ  ندیناود و  بسا  نتفرگ و  لثم  دشاب  هیوق  نادبا  بسانم  دوب و  دیدش  بعـص و  تیاغب  یـضعب 

دوب هفیعـض  نادـبا  ناهقان و  بسانم  دـشاب و  مرن  فیطل و  یـضعب  ندرک و  يزاب  ریـشمش  يزاب و  هزین  ندز و  يوگ  نتفرگ و  رب  بالود  و 
دوب صاـخ  يوضع  هب  هچنآ  دوب و  اـضعا  عیمج  اـم  تبـسن  هب  تضاـیر  نیا  نتـسشن و  قروز  رد  نتفر و  هتـسهآ  ندـش و  راوـس  نوـچمه 
مشچ تضایر  ققد  ءایشا  رد  رظن  دوب و  شوگ  تضایر  هک  هذیذل  ناحلا  هداح و  تاوصا  عامتسا  تسا و  غامد  تضایر  هک  راکفا  نوچمه 
کلد ندـیناسر و  راحب  هداع  جـیردت  هب  درک و  دـیاب  لیقث  هب  ادـتبا  هداح و  لیقث  زاوآ  هب  دوب  تئارقب  سفنت  مالک و  تالآ  تضایر  دوب و 

زین
171 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رایب کلد  دـنک و  لـئاز  یگتـسخ  مرن  کـلد  دـنادرگ و  يوق  ار  ندـب  تخـس  کـلد  تسا و  ماـمت  ریثأـت  ار  وا  تسا و  تضاـیر  زا  یعون 
کلد زا  دعب  دوب و  بسانم  میضع  کلد  نآ  زا  دعب  تضایر و  زا  شیپ  دنک و  نوخ  سبح  مرن  تسد  ای  مرن  ياهزیچب  کلد  ود  روآلازه 

تـضایر دشاب  هدروخ  فیطل  اذغ  نوچ  دیاشن و  نیا  سکعب  درک و  دیاب  عطق  لفاس  اب  درک و  دیاب  ار  ءاضعا  کلد  دیـشک و  دیاب  ار  اضعا 
ناتسمز رد  درک و  دیاب  رتمک  وا  لامعتسا  ناتـسبات  رد  درک و  دیاب  يوق  زین  تضایر  دشاب  ظیلغ  رایـسب  اذغ  رگا  درک و  دیاب  فیفخ  كدنا 

. دوب دیفم  هلدتعم  هفیطل و  ار  خئاشم  لوهک  هلیوط و  ریغ  هیوق  تضایر  ار  نابش  دوب و  بسانم  هلیلق  هفیطل  تضایر  ار  نایبص  سکع و  هب 

[ خئاشم ریبدت  رد  مهن : لصف  ]

لد و دننک  تابطرم  تاجضنمب و  ناشیا  ریبدت  دوشیم  بلاغ  تسوبی  تدورب و  تخوخیش  نس  رد  هک  نادب  خئاشم : ریبدت  رد  مهن : لصف 
172 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دـننک و یمغلب  يوادوس و  هیذـغا  زا  بانتجا  دـنروخ و  تاعفد  هب  هچ  رگا  اذـغ  لیلقت  دوب و  ناشیا  بساـنم  لدـتعم  مامحتـسا  تضاـیر و 
وسح برچ و  تشوگ  بآ  هیذغا  زا  دشاب و  بسانم  قبنز  نیمسای و  سگرن و  نغور  هب  نیهدت  هیلاغ و  ندال و  ربنع و  لثم  اهبیط  لامعتسا 
اندنگ سفرک و  لوقب  زا  جوزمم و  ریغ  طسوتم و  هنهک  بارش  زا  بطر و  زیوم و  ریجنا و  اهویم  زا  دنروخ و  لسع  ریـش و  مدنگ و  میلح  و 

قرم و وج و  کشک  هناد  کشخ و  هریش  بالبل و  هب  برک و  بآ  هب  دنک  نییلت  الا  دشابن و  سبتحم  ناشیا  تعیبط  هک  دیاب  زایپ  ریـس و  و 
رد کشخ  ریجنا  دنک و  مرن  عبط  دنروخب  کشخ  ریجنا  دنک و  مرن  عب  دـنروخب  رکـش  اب  مطبلا  کلع  مرو  ود  رگا  قلـس و  بنرک و  اب  غرم 
هک نآ  رگم  دوب  رـضم  دصف  ار  ناشیا  دنرب و  راکب  مرن  لهـسم  ياهنقح  دـتفا  جایتحا  رگا  دوب و  نینچمه  دـنروخب  هدـیناشوج  لسعلا  ءام 

نادب
173 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دننک نآ  لاثما  ربنع و  دوع و  یکطصم  صرق  هویحلا و  هدام  ورادشون و  ریبک و  لفیرطا  لوانت  ناتسمز  رد  دنوش و  جاتحم 
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[ رفاسم ریبدت  رد  مهد  لصف  ]

رد جـیردت  هب  تالـضف و  زا  دـنک  نآ  هیقنت  دوب  یلتمم  ندـب  رگا  هک  دـیاب  تفر  دـهاوخ  رفـس  هب  هک  یـسک  رفاسم : ریبدـت  رد  مهد  لـصف 
درک ریس  دیاب  قفرب  رفس  رد  هک  دنک  تداع  دتفا  جایتحا  نآ  هب  رفس  رد  هک  نآ  لاثما  نتفر و  هدایپ  رـس و  شطع و  عوجب  دیازفا و  تضایر 

ار رس  دنک  رفس  امرگ  رد  رگا  هتخیمآ و  بآ  هکرس و  هب  ای  دنک و  كزوت  مخت  اب  یگنشت  عفد  دیامن و  زارتحا  درآ  یگنشت  هک  همعطا  زا  و 
يور گنر  هک  دـهاوخ  رگا  دـننک و  الط  كزوت  مخت  وکنلاب و  باعل  هب  ار  هنیـس  دـنلامب و  رـس  رب  هشفنب  نغور  دراد و  هدیـشوپ  باتفآ  زا 

ار نهد  دشاب  مومس  هک  یعضوم  رد  دنروخ و  نیبجنکس  ومیل  ضامح و  بارـش  كزوت و  مخت  دنلام و  يور  رب  وگبن  باعل  دوشن و  ریغتم 
هب

174 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
درس بآ  رد  ای  دنیوشب  درس  بآ  هب  ار  فارطا  دنزب  مومس  ار  یسک  رگا  دوب و  دیفم  نتشاد  دوخ  اب  زایپ  دروخ و  دیاب  غود  اب  زایپ  ود  ندنب 

كدـنا دـنامن  لمحت  نوچ  دـنروخن و  بآ  دـشاب  ربص  ات  دـنروخ و  هدراب  همعطا  دـنلام و  رـس  رب  ودـک  دـیب و  بآ  لگ و  نغور  دنیـشن و 
هدیـشوپ ار  دوخ  دننک  رفـس  امرـس  رد  رگا  دوب و  بسانم  غود  ریـش و  دشابن  بت  رگا  دنروخب و  رایخ  وهاک و  كزوت و  دـننک و  هضمـضم 

هب دنوش و  راوس  سپ  دنروخب  دـشاب  ریـش  نآ  رد  هک  یماعط  نادادـم  اب  دـنراد و  هدیـشوپ  ار  نهد  ینیب و  دـننک و  ارتحا  امرـس  زا  دـنراد و 
دیفم زین  بارـش  دنروخب و  زوج  ریـش و  دنور و  شتآ  کیدزن  جیردت  هب  هکلب  دنورن  شتآ  شیپ  دوز  دنبای  امرـس  رگا  دـننک  تداع  شتآ 

نآ هب  نسوس و  نیمسای و  تیز و  نغور  هب  ار  فارطا  دنروخب و  بارش  یلطر  اب  تیتلح  مهرد  کی  دشاب  هدیسر  تخس  امرـس  رگا  دوب و 
مغلش بآ  رد  ياپ  دننک و  برچ 

175 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دیاب درس  بآ  رد  ياپ  تسد و  دنیوگ  یضعب  دنیشن و  رود  شتآ  ار  نآ  دنـشاب و  هتخپ  تبـش  هنوباب و  ریجنا و  وا  رد  هک  یبآ  رد  ای  دنهن و 

دوش و لئاز  ریطقت  خبط و  هب  فلتخم  ياهبآ  ترـضم  دوشیم و  هتفگ  دوخ  باب  رد  نآ  جالع  دننزب و  گر  دـنادرگب  گنر  رگا  داهن و 
بآ دننک و  حالصا  نیبجنکس  هب  ار  روش  بآ  دوب و  دیفم  تیاغ  هب  فلتخم  بآ  ترـضم  تهج  وهاک  ریـس  للخم و  ریغ  ای  هکرـس  هب  زایپ 

دنزیمایب فلتخم  ياهبآ  اب  دنراد  بحاصم  دوخ  دلب  بآ  دشاب  نکمم  رگا  هکرـس و  هب  ار  هریت  ظیلغ و  بآ  مرن و  ياهزیچ  هب  ار  یـش  هب 
نایثغ ار  وا  رگا  دنیـشن  یتشک  رد  هک  یـسک  دشاب و  کین  تیاغب  دننکیم  یفاص  دـنزیمآیم و  بآ  اب  دـنراد و  هاگن  دوخ  تکلمم  لگ  ای 

دننک و علب  اهنیا  بارش  نیریـش و  رانا  هب و  بیـس و  لثم  دسر  طارفا  دح  هب  یق  رگا  اما  دوب  دیفم  ندرک  یق  دنکن و  عفد  یق  دوش و  ثداح 
هکرس و

176 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دوب دیفم  ندیلام  جادیفساب  ار  ینیب  خاروس  دوب و  یق  تاعفاد  زا  زین  نیتنسفا  سفرک و  مخت  دنروخ و  سدع 

[ یلک تاجلاعم  رد  مود : باب  ]

هراشا

هک تسا  نآ  ریبدت  اما  دیب  لمع  اود و  هب  جالع  اذغ و  ریبدت  تسا  عون  هس  رب  هک  نادـب  لصف : هس  رب  لمتـشم  یلک  تاجلاعم  رد  مود : باب 
هک اریز  دشاب  هیودا  مکح  وچمه  تیفیک  تهج  زا  نآ  ماکحا  دشاب و  تحص  قباطم  هک  یهجو  رب  دننک  فرصت  يرورـض  بابـسا ؟؟؟ رد 
دنچ یمکح  ار  وا  هک  تسا  هلمج  نآ  زا  ار  غاذغ  دـشاب  هیودا  ریثأت  وچمه  نآ  ریغ  دـیربت و  نیخـست و  زا  ندـب  رد  يرورـض  بابـسا  ریثأت 
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زاب ضرم  عفد  زا  اذغ  مضه  لغـش  هطـساو  هب  دوب  تعیبط  ات  دـناهدرک  عنم  نآ  زا  بت  تبون  تقو  رد  نارحب و  رد  هک  نآ  لثم  تسا  صاخ 
اذغ ینغی  دننک  نآ  تیفیک  رد  ریثکت  تیمک و  رد  لیلقت  دوب  فیعض  مضه  توهش و  دشاب و  اذغ  جاتحم  ندب  هک  یتقو  دتسیان و 

177 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
رجاع همض  اب  نآ  رادقم  تلق  هب  دوش و  لصاح  تیذغت  تیقوت و  اذغ  ترثک  هطساو  هب  ات  رایـسب  هیذغت  كدنا و  رادقم  هب  دشاب  رد  تیمک 

رد ریثکت  اذـغ و  تیفیک  رد  دـننک  لیلقت  دـشاب  یلتمم  طـالخا  زا  ندـب  نکیل  دوب  توق  هب  همـضاه  دـشاب و  يوق  اهتـشا  هک  یتقو  دـییان و 
رایسب تیمک  رد  دوشن و  طالخا  یتدایز  بجوم  ات  دوشسن  لصاح  رایسب  ياذغ  نآ  زا  دشاب و  مک  تیفیک  رد  هک  یئاذغ  ینعی  نآ  تیمک 

دننک اذغ  تیمک  تیفیک و  رد  لیلقت  دشبارایب  طالخا  فیعض و  هدعم  دشابن و  اهتشا  هک  یتقو  دنوش و  لوغـشم  نادب  ياوق  هدعم و  ات  دوب 
دنراد و راکب  دوب  دب  نآ ال  زا  هک  ردق  نآ  ضارما  رد  سپ  دهد و  ددـم و  زین  ار  ضرم  تسا  توق  دـمم  هچ  رگا  اذـغ  هک  تسناد  دـیابب  و 

هـس اود  هب  جالع  رد  اما  دـشاب  یلوا  اذـغ  لیلقت  دـشکیمن  زارد  هک  هداح  ضارما  رد  اـما  دوب و  يرورـض  توق  تیاـعر  هنمزم  ضارما  رد 
نوناق

178 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لامعتـسا هدراب  وا  ياود  دشاب  راح  ضرم  رگا  هکنانچ  ضرم  تیفیک  تفرعم  هب  دشاب  فوقوم  نآ  اود و  تیفیک  رایتخا  لوا  دـننک  تیاعر 

اود و تیمک  رایتخا  مود  دننک  لکاشم  هب  هک  تحـص  ظفح  فالخب  درک و  دیاب  دض  هب  هجلاعم  ضرم  رد  هک  نآ  تهج  سکعلاب  دننک و 
تفرعم زا  هک  نآ  رب  تسا  فوقوم  نآ  نزو  اود و  نییعت  درک و  دـناوت  نآ  نزو  ریدـقت  ات  دوب  اود  هجرد  تیفیک و  تفرعم  رب  فوقوم  نآ 

رادقم هب  وضع  تعیبط  فرعم  اما  دننک  ذخا  سدح  لیبس  هب  تداع  تعانص و  لصف و  نس و  لثم  ضارعا  ضرم و  رادقم  هب  وضع  تعیبط 
تقلخ جازم و  تفرعم  مزلتسم  وضع  تعیبط  تفرعم  اما  دننک  ذخا  سدح  لیبس  هب  تداع  تعانـص و  لصف و  نس و  لثم  ضارعا  ضرم و 

جازم نآ  زا  رادقم  هچ  هب  هک  دبای  رد  سدح  هب  دشاب  مولعم  حیحص  یلصا  جازم  نوچ  هک  اریز  دشاب  وضع  توق  عضو و  و 
179 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

وضع رد  هک  دنادب  فیثک  ای  تسا  فیحن  فوجم  ای  تمصم  هکنآ  هب  دوش  مولعم  وضع  تقلخ  نوچ  دنک و  اود  نزو  نییعت  ات  هتفای  هیذغت 
دنچ هب  دشاب  دیفم  وضع  عضو  فرعم  هفیعـض و  هیودا  فیعـض و  فوجم و  وضع  رد  درک و  دـیاب  لامعتـسا  هیوق  هیودا  فیثک  تمـصم و 

دیاـب هچ  هیودا  هب  هک  دـنادب  هک  نآ  رگید  سکعلاـب و  ار  بیرق  دـنک و  جـالع  هیوـق  هیودا  هب  ار  دـیعب  وعـض  هک  دـناد  هک  نآ  یکی  هـجو 
مادک هب  اود  هک  دناد  هکنآ  رگید ، دنک  جزتمم  لوب  ءاضعا  هیودا  هب  تاردم  بلق و  هیودا  هب  نارفعز  هکنانچ  دـسر  وضع  نادـب  ات  تخیمآ 
دیاب فرط  مادک  هبهدام  بذج  هک  دناد  هکنآ  رگید  لهـسم و  هب  ایلع  ءاعما  رد  هنقح و  هب  یلفـس  ءاعما  رد  هچنانچ  دـناسر  وضع  هب  تهج 
قوف زا  راسی و  هب  نیمی  زا  هکنانچ  فلخام  تاعارم  لوا  درک  دیاب  تیاعر  طرـش  راهچ  دـشاب  هتخیر  هن  مامت  زونه  هک  هدام  بذـج  درک و 

بذج لفسا  هب 
180 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دبک للع  رد  هچنانچ  تاذاحم  تاعارم  موس  دنک  بذـج  دـنهن و  ناتـسپ  رب  همجحم  ثطم  سبح  رد  هکنانچ  تکراشم  تاعارم  مود  دـنک 
رایـسب دـنکیم  بذـج  نآ  زا  هدام  هک  يوضع  ینعی  دـننک  دـعبت  تاعارم  مراهچ  رـس  هب  قیلـساب  لاحـص  لـلع  رد  هدـیناشک  نمیا  قیلـساب 

هب ای  درک  دیاب  بذج  وضع  سفن  زا  دشاب  هدش  نکمتم  رگا  دشابن  هتخیر  مامت  هدام  رگا  دشابن و  دنکیم  بذج  نادب  هک  يوضع  کیدزن 
نآ زا  اـتعفد  ار  داوم  دـننکن و  لامعتـسا  هیوق  هیودا  سیئر  وضع  رد  اـت  تضاـیر  تاـعارم  یکی  هجو  هس  زا  دـشاب  وا  هب  بیرق  هک  يوضع 

عیمج اب  تبسن  وا  لعف  هک  يوعض  ینعی  دننک  وضع  كرتشم  لعف  تاعارم  مود  دنراذگن  یلاخ  تایوقم  زا  ار  وا  هیودا  دنادرگن و  غرفستم 
اب دشاب  هدعم  فعض  رگا  تایمح  رد  هک  دشاب  نیا  زا  دننکن و  لامعتسا  هیوق  هیودا  نآ  رد  هیر  هدعم و  لثم  دوب  كرتشم  ندب 

181 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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هیودا لامعتـسا  سحلا  هیکذ  ءاضعا  رد  هچنانچ  دننک  وضع  سح  تاعارم  هک  نآ  موس  دـنرادن  راکب  دـشاب  هدـش  تدورب  ار  نآ  هک  هیودا 
هب ار  نآ  هک  دوب  دیدش  دشاب  هدش  ضراع  هک  یتیفیک  رگا  هک  دشاب  نآ  دیفم  ضرم  رادقم  تفرعم  دـننکن و  لیحتلا  دـیدش  هیوا  هعاذـل و 

جالع هنوگچ  ار  نس  ره  جازم و  ره  هک  تسا  رهاظ  دوخ  مئالم  ضارعا  اما  هفیعض و  هیودا  هب  دشاب  فیعـض  رگا  دننک و  جالع  هیوق  هیودا 
دننک و تاعداور  لامعتسا  مرو  ادتبا  رد  هکنانچ  دشاب  تقو  رابتعا  هیودا  لامعتسا  رد  موس  نوناق  تشاد و  دیاب  یعرم  زین  ار  تداع  دیاب و 

غارفتسا ادتبا  رد  دشاب  رطخ  اب  هک  یضرم  رد  دوب و  رایسب  نآ  داوم  هک  یضرم  رد  هک  نآ  رگید  تاجضنم و  تاللحم و  لامعتـسا  اهتنا  رد 
لوا دوش  طقاس  ضیرم  توق  هک  دشابن  نآ  میب  دشاب و  رادقم  لدتعم  نآ  دام  دوب و  رطخ  یب  ضرم  رگا  دننکن و  جضن  راظتنا  دننک و  هدام 

182 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ناوختـسا لثم  دب  لمع  هب  هجلاعم  اما  درک  دیاب  عجو  نیکـست  لوا  دـنوش  عمج  مه  اب  ملا  ضرم و  نوچ  دـننک  غارفتـسا  سپ  دـنهد  جـصن 

نوچ ملعا  هّللا  دوب و  نآ  لاـثما  تطاـیخ و  عـطق و  دوـب و  ندرک  غاد  هک  یک  تسا و  نتفاکـش  زا  تراـبع  هک  طـب  غوـلخم و  رد  روکـسم 
. دیآ هتفگ  لصف  هس  رد  یکی  ره  نایب  لامجالا  لیبس  یلع  فلتخم  یکی  ره  مکح  تسا و  عاونا  هب  هجلاعم 

[ جازملا ءوس  تاجلاعم  رد  لوا  لصف  ]

هب ار  مرگ  جازملا  ءوس  هکنانچ  طقف  دـننک  جازم  لیدـعت  هب  هجلاعم  ار  جذاس  جازملا  ءوس  هک  نادـب  جازملا : ءوس  تاـجلاعم  رد  لوا  لـصف 
دـننک و جازم  لیدـبت  دوب  یقاب  جازملا  ءوس  رگا  نآ  زا  دـعب  درک و  دـیاب  هداـم  غارفتـسا  دوب  يداـم  جازملاإ  رگا  سکعب و  هدراـب و  ءایـشا 

مکحتسم هدام  رگا  دوب و  نیا  سکع  هب  راح  ریبدت  دب و  لکشم  دوش  مکحتسم  نوچ  اهتنا  رد  دشاب و  لهـس  ءادتبا  رد  هدراب  جازم  نیخـست 
راح جزم  دوب  روهظ  ءادتبا  رد  هکلب  دشاب  هدشن 

183 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
درک و دیاب  زیچ  جنپ  بیاعر  غارفتسا  تداع  مشش  تدورب  ترارح و  رد  لدتعم  دلب  مجنپ  تفاح  نمـس و  رد  لدتعم  هنحـسم  راهچ  بطر 

لاهـسا هب  ار  صغم  دننک و  عفد  یقب  ار  نایثغ  هچنانچ  دننک  هدام  لیم  لهج  تیاعر  مود  دوش  يذاتم  نآ  زا  ندـب  هک  طلخ  نآ  جارخا  لوا 
زا هدام  هک  نآ  مراهچ  ارقم و  اب  تبـسن  اعما  دـبک و  بدـحم  اب  تبـسن  لوب  تالآ  هکنانچ  دـشاب  یعیبط  یجرخم  هدام  جرخم  هک  نآ  موس 

غارفتسا تقو  تیاعر  هک  نآ  مجنپ  دشابن  هشیدنا  غارفتسا  ترثک  زا  دشاب  لمتحم  ضیرم  رگا  دنادرگ و  غرفتسم  دشاب  جایتحا  هک  نادنچ 
. دنک غارفتسا  مامت  جضن  زا  دعب  رطخ  یب  هنمزم و  ضارما  رد  هچنانچ  دننک 

[ یق هنقح و  لهسم و  ریبدت  رد  مود  لصف  ]

کی نآ  زا  شیپ  دنهدب و  جضن  ار  هدام  لهسم  ندروخ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  لهـسم  نوناق  اما  یق : هنقح و  لهـسم و  ریبدت  رد  مود  لصف 
مامح زور 

184 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
زا شیپ  لهسم  بقع  رد  داد و  دیابن  هیوق  هیودا  دشاب  هدوبن  داتعم  هک  ار  یسک  دشاب و  فیرخ  هیبر و  لهسم  ندروخ  تقو  نیرتهب  دنور و 

اعطق لمع  رد  عورش و  زا  دعب  دشابن و  رـضم  دیآ  لمع  رد  هک  نآ  زا  شیپ  دوب  يوق  لهـسم  رگا  اما  درک  دیابن  باوخ  دیآ  لمع  رد  هکنآ 
هک دیاش  دچیپ  مکش  رگا  ات  دنک  لئاز  ار  نآ  توق  خوبطم  رـس  رب  مرگ  بآ  دنروخن و  اذغ  دشاب  هدعم  رد  لهـسم  ات  درک و  دیاشن  باوخ 
دیآ نایثغ  لهسم  برش  زا  هک  ار  یـسک  دوب و  دیفم  مرگ  بآ  اهنوجعم  اهبح و  زا  دعب  دنهنیمن و  دق  هس  ود  دنروخب و  مرگ  بآ  یکدنا 

لهسم برش  زا  شیپ  دشاب  تداع  ندرک  یق  لهسم  رد  هک  ار  یسک  دننک و  لوانت  یکدنا  سابیر  هب و  بیس و  بارـش  لثم  هدعم  تایوقم 
رس رب  وکنب  مخت  حازم  يرورحم  رد  دماشایب و  رتاف  بآ  هب  تابن  زا  یتبرش  لاهسا  عطق  زا  دعب  دنک و  كاپ  هدعم  ات  دنک  یق  زور  ود  هب 
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185 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنروخن و نان  دننک و  لوانت  فیطل  اذغ  رذگب  تبرـش  نیا  نوچ  مرفـسهاش و  مخت  ار  جازم  لدتعم  ورم و  مخت  ار  دوربم  دنک و  هدـئاف  نآ 

مرگ بالج  رس  رب  دنیاسب و  دشاب  یکطصم  لاقثم  درک و  دیاب  کیرحت  مرن  هنقح  ای  فایـش  هب  دنکن  لمع  دنروخب و  لهـسم  یـسک  نوچ 
لئام سیئر  وضع  هب  هداـم  هک  نآ  ببـس  هب  دوش  ثدا  هرکنم  ضارعا  لهـسم  رد  رگا  دروخ و  دـیابن  لهـسم  ود  يزور  رد  دـننک و  لواـنت 

لاهسا نوچ  دشاب  اود  تیهارک  ای  لقث  تسوبی  ای  همخت  ای  هدعم  فعض  نآ  ببس  دوش  یقم  لهـسم  هک  دشاب  هاگ  درک  دیاب  دصف  ددرگ و 
هدعم رب  دننک و  لوانت  تاضباق  ددنبب و  فارطا  هکنآ  هب  درک  دـیاب  عطق  ددرگب  غرفتـسم  گنر  دوش و  بلاغ  شطع  دـنک و  زواجت  دـح  زا 
دوب و دنمدوس  دنروخب  دننک و  درس  فرب  هب  هروغ  سابیر و  بارش  دوب و  دیفم  مامح  هب  قیرعت  تامومش و  هب  تیوقت  دنزاس و  دامض 

186 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
زاب لاهسا  زین  یق  جیهت  دنهدب  غود  اب  دنک و  نایرب  داشرلا  بح  دوشن  نکاس  رگا  دوب و  دنمدوس  دنروخب  دناشوجب و  ریش  رد  گنتراب  رگا 

هک تسناد  دیابب  دنرآ و  هسطع  دنروخب و  درـس  بآ  هب  دـننک و  برچ  لگ  نغور  هب  وکنب  دوش  ثداح  قاوف  لاهـسا  طارفا  زا  رگا  دراد و 
هلیله لثم  رصع  هب  یضعب  یمطخ و  ناتسپس و  لثم  قالزا  هب  یضعب  نیبجنرت و  هشفنب و  ولآ و  لثم  دنک  لمع  نییلت  هب  یضعب  لهسم  هیودا 

هشعر و صرقن و  لصافم و  دوب و  بسانم  ار  جازملا  حیحص  یق  هب  غارفتسا  اما  اینومقس  لظنح و  محش  لثم  تیـصاخ  هب  یـضعب  هلیلب و  و 
ياهبارـش ای  دروخ  دیاب  فلتخم  ياهماعط  ندرک  یق  رهب  زا  دـننک و  یپایپ  زور  ود  یهام  رد  دـهد و  دوس  ار  ماذـج  ایلوخیلام و  جـلاف و 
مرگ بآ  نیبجنکس و  ار و  جازم  مغلب  کمن و  لسع و  یکدنا  برت و  گرب  مخت و  کهم و  خیب  تبهش و  لثم  تایقم  ای  فلتخم 

187 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
بیس بارش  دنیوشب و  درس  بآ  هب  ار  يو  رد  نهد  غارف  زا  دعب  هتبلا و  دندنب  هب  ار  مشچ  مکش و  ندرک  یق  تلاح  رد  ار و  جازم  يوارفص 

برک و لثم  هیدر  ضارعا  تایقم  لامعتسا  زا  رگا  دوشن و  قداص  اهتشا  ات  دنوخن  اذغ  دنیاخب و  یکطـصم  یکدنا  دننک و  لوانت  بالگ  اب 
برچ ياهقرم  دوش و  ثداح  هدـعم  شزوس  یق  زا  رگا  دـننک و  هنقح  ای  دـنماشایب  مرگ  مین  لسعلا  ءام  دوش  ادـیپ  توص  عالطقنا  قرع و 

دنک و فیعـض  ار  هدعم  رایـسب  ندرک  یق  دیآ و  هیطع  هک  دننک  یعـس  دنروخ و  مرگ  كدـناكدنا  بآ  دوش  ثداح  قوف  رگا  دـنروخ و 
ءاضعا غامد و  هنیس و  هدعم و  فعض  ودض  قیض  قلح و  مهرد  هک  ار  یسک  دوب و  رضم  ار  شوگ  مشچ و  نادند و  دنادرگ و  لوضف  لباق 

رد ندرک و  دیاش  یق  عیبرب  فیـص و  رد  درک و  دـیابن  یق  دوبن  داتعم  هکنآ  دـشاب و  هبرف  تیاغب  هک  یـسک  دوب و  کیراب  ندرگ  دوب و  رس 
اتش و

188 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هدعم هک  یسک  جنلوق و  هناثم  هیلک و  عاجوا  نیکست  يوعم و  تالـضف  غارفتـسا  تسا و  لصاف  یجالع  هنقح  اما  ندرک  دیاب  رتمک  فیرخ 

هنقح زا  شیپ  دنادرگ و  فیعض  ار  دبک  اما  دوب  دیفم  غامد  ضارعا  ماروا و  رد  درک و  دشاب  هنقح  دوش  نایثغ  لهـسم  زا  دوب و  فیعـض  وا 
شلاب هب  رـس  دـنتفخ و  زاب  تشپ  هب  هک  تسا  نآ  عضو  نیرتهب  دوب و  رـضم  هدـعم  ولخ  رد  هنقح  هچ  دـنروخب  دوب  هدـعم  يوقم  هک  یتبرش 

شیپ درک و  دیاب  لدتعم  یتقو  رد  هنقح  دننک و  لئام  عجو  فرط  هب  دـشاب و  نیمز  رب  تشپ  نایم  هکنانچ  دـنهن  شلاب  هب  زین  لفاسا  دـنهن و 
دننکن مامحتسا  نآ  زا 

[ قلع لاسرا  تماجح و  دصف و  رد  موس  لصف  ]

مک يزیچ  یطلخ  ره  زا  نآ  رد  هک  اریز  تسا  یلک  غارفتـسا  دـصف  هب  غارفتـسا  هک  نادـب  قلع : لاسرا  تماـجح و  دـصف و  رد  موس  لـصف 
ات ود  رد  ای  نآ  تیفیک  حالصا  ای  دوب  طالخا  تیمک  رد  لیلقت  نآ  زا  ضرغ  دوشیم 

189 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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نآ رطـضم  تقو  دوب  ناصقن  رد  هام  هک  دیاب  لدتعم و  نامز  رد  دوب  اذغ  مضه  زا  دعب  نآ  راتخم  تقو  رد  هک  دیابن  ددرگن  دصف  هب  جاتحم 
نآ هک  یضرم  رد  ناتسمز و  رد  دننکن و  دصف  نارحب  زور  رد  درک و  دیابن  ریخأت  نیا  رد  دوش و  بجاو  دصف  ضرم  تهج  هب  هک  دوب  هاگ 
مک وا  نوخ  ای  دشاب  هدعم  فعـض  هک  یـسک  هب  درک و  دیابن  دصف  درذگن  لاس  هدراهچ  ات  دننکن و  نوریب  رایـسب  نوخ  دـشابیم  نارحب  ار 

ار رغال  هبرف و  یجنلوق و  ضئاح و  تسبآ و  دنکن و  دصف  عامج  همخت و  لکآ و  مامح و  زا  دعب  دننک و  دننک  مد  جارخا  تاعفد  هب  دـشاب 
یق دصف  زا  شیپ  دنک  یـشغ  دصف  رد  هک  یـسک  دنک و  دصف  مامحتـسا  زا  دعب  دووب  ظیلغ  وا  طلخ  هک  یـسک  درک و  دیابن  دـسف  طارفا  هب 

زا دوب  بسانم  یبرم  هب  هبیم و  عانعن و  بارـش  ار  جازم  یمغلب  هروغ و  شرت و  بیـس  بارـش  دـصف  زا  شیپ  ار  جازم  يارفـص  درک و  دـشاب 
دوش و نمیا  یشغ 

190 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
اما دشاب  نیئارـش  هدروا و  هدوصفم  قرع  دوب و  نیا  سکع  هب  ناتـسبات  رد  ار  فیحن  نینچمه و  ناتـسمز  رد  دز و  دـیاب  خارف  گر  ار  هبرف 
نآ دـصف  قیلـساب و  مود  دوب  دـیفم  ار  غامد  ءاضعا  ندـب و  یلاع  نآ  لافیق و  لوا  تسا  قورع  شـش  تسد  رد  تسا  روهـشم  هچنآ  هدروا 

طـسوتم وا  دـنیوگ و  زین  ندـبلا  رهن  ار  نآ  لـحکا و  موس  دوب  دـیفم  ار  لفـس  ضارما  زرپس و  رگج و  ضارما  بنجلا و  تاذ  ندـب و  هرونت 
مـشش دراد  قیلـساب  مکح  وا  یطبا و  مجنپ  دراد  لافیق  مکح  وا  عارذلا و  لهجا  مراهچ  دـننک  غارفتـسا  ندـب  عومجم  زا  ود  ره  نایم  تسا 
ءاسنلا قرع  لوا  دوب  دـیرد  راهچ  تسا  ياپ  رد  هچنآ  دـشاب و  عفاـن  ار  لاـحط  رـسیا  فارطا  زا  ار و  دـبک  عاـجوا  نمیا  فرط  زا  وا  میلس و 

تهج یغامد  ضارما  رد  دـیاشک و  ضیح  راردا  لفاسا و  اضعا  لـلع  يارب  وا  نفاـص و  مود  اـسنلا  قرع  صرقن و  یلاد و  عاـجوا و  تهج 
هب هدام  هلاما 

191 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نفاص زا  دعقم  عاجوا  ثمط و  راردا  رد  نآ  دصف  دشاب و  ونازوگ  نطاب  رد  وا  ضبام و  گر  موس  دوب  دیفم  ایلوخیلام  رد  صوصخ  لفاسا 
لقث يارب  ههبج  قرع  لوا  تسا  هدزای  تسا  رس  رد  هچنآ  دراد و  مکح  نیمه  زینا  بقع و  قرع  مراهچ  دوب  وا  يرجم  يراج  دشاب و  يوقا 

هعمد و دمد و  دـمر و  يارب  نیقام : قرع  موس  دـنیاشک  رـس  حورق  هفعـس و  يارب  ار  نآ  خوفای و  قرع  مود  مشچ  روثب  برج و  رد  مشچ  و 
روصان هکح و  روثب و  يارب  هبنزا  قرع  مجنپ  دـیناشک  سفنلا  قیـض  قانخ و  ماذـج و  يارب  نیجادو  مراـهچ  دـیناشک  نیع  برج  هواـشغ و 

يوم سپ  رد  قرع  متفه  دنیاشک  شوگ  حورق  رـس و  تاراخب  لوزن و  ادتبا  يارب  تسا  شوگ  سپ  رد  هک  هثلث  قورع  مشـش  دـنیاشک  ینیب 
يارب گر  راهچ  متـشه  شدوب  عفان  دشاب  نمزم  هک  رـس  عاجوا  يومد و  ردـس  تهج  ندرگ  هرقف  هب  کیدزن  تسا  شوگ  سپ  رد  هک  دوب 

حورق و عالق و 
192 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نابز لقث  يارب  ریزا و  تسا  نابز  سفن  رب  هک  یقرغ  مهد  نیتزول  ماروا  قاـنخ و  يارب  نقذ  نطاـب  رد  تسا  ناـبز  ریز  هک  یقرع  نهد  روثب 
: مهدزای دوب . دیفم 

عاجوا يارب  اهبا  هبابـس و  نایم  تسا  فک  رهظ  رب  هک  ینایرـش  لوا  هدوصقم  نیئارـش  اما  دـیناشک  ربخ  يارب  تسا  بل  ریزوگ  نآ  هقفنع و 
نمزم عادص  اشع و  دمر و  يارب  شوگ  سپ  نایرـش  موس  دیناشک  راشتنا  نیع و  تالزن  سبح  يارب  نآ  قدص و  نایرـش  مود  دیناشک  دبک 
هنذاب وا  زا  نوخ  دنیاشگب  نوچ  دشاب  کیدزن  هچنآ  دنـشاب و  رود  بلق  زا  نیئارـش  نیا  ماذج و  قانخ و  يارب  قلح  نایرـش  مراهچ  دیناشک 
دنباین ار  وا  رگا  داشک و  دیاب  بیروتب  خارف و  درک و  دیاب  رود  لضع  رس  زا  لافیق  دصف  تیفیک  اما  دنوشن  نآ  ضرتعم  تهج  نیا  زا  دتسیا 

هب دسرن و  وا  هب  شتیرس  ات  تساهبصع  وا  ریز  هک  درک  دیاب  طایتحا  لحکا  رد  دنبلطب و  دوب  دعاس  یشحو  رد  هک  ار  وا  هبعش 
193 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هک دشاب  تسا و  ریز  رد  لصع  بصع و  نایرـش و  هک  اریز  دوب  رتشیب  رطخ  ار  قیلـساب  دصف  دیناشک  بیروتب  عارذلا  لبح  دیناشکب و  لوط 
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لوط هب  دوب و  ظیلغ  وا  نوخ  هک  اریز  دنهن  مرگ  بآ  نایم  رد  تسد  دیناشک و  رصنب  رصنخ و  نایم  زا  ملیـسا  دشاب و  هدمآ  رد  وا  نیفرط  زا 
دوب رتتمخالـس  هب  دنیوجب  رـصنب  رـصنخ و  نایم  ياپ  تشپ  هب  رگا  نآ و  يالاباب  بعک  ریز  زا  دیناشکب و  لوط  هب  اسنلا  قرع  دیناکـشب و 

زا شیپ  دوش و  رهاظ  گر  ات  دـنهن  یگنـس  اب  هب  ورگ  رـس  رب  ياپ  دـچیپ و  هب  مکحم  ییراتـسدب  بعک  ات  ذـخف  زا  ار  نآ  بحاص  هک  دـیاب 
رـس رب  تشگنا  دوشن  رهاظ  هبنرا  قرع  دنیاشک و  بیروتب  ههبج  قرع  طیارـش و  نیمه  هب  دیناشک  بیروت  هب  نفاص  دـنور و  مامح  هب  دـصف 

ددرگن و رهاظ  دنریگن  قرح  هک  نآ  ات  نیغدص  نیقا و  قرع  دنرب و  ورف  رتشن  دوش  رهاظ  یقـشم  نوچمه  رد  هک  عضوم  نآ  دنهن  ورف  ینیب 
وا رد 

194 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هک هب ؟؟؟ دننک و  دوصقم  دض  بناج  هب  رتشن  رس  لیم  نیجا  دصف و  رد  دنیاکشب و  لوط  هب  نابز  ریز  رد  نابز  قرع  دنرب و  ورف  رتشیب  رتشن 

قرع صحفت  تهج  ار  هبابـس  دریگب و  یطـسو  ماهبا و  هب  رتشن  هک  دیاب  دصف  تلاح  رد  داصف  دنیاشک و  لوط  هب  دوب  کیراب  تیاغب  وا  رس 
رگا دنلام و  سامآ  رب  رینشگ  بآ  هب  اثیمام  فایش  دیفس و  نو  خرـس  لدنـص  دنک  سامآ  وضع  دسر و  بصع  هب  رتشن  رـس  رگا  دنک و  اهر 

دـیآ و قیقر  رقـشا  نوخ  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دـیآ  نایرـش  رب  رتشن  رگا  دـنیاشگب و  نفاص  اـی  دـننک  دـصف  رگید  ياـج  زا  دـشاب  توق 
هب دنزیمایب و  غرم  مخت  هدیفـس  هب  دـنبوکب و  راطلق  ورم  نیوخالامد و  ربص و  ردـنک و  لاح  رد  هک  دـیاب  سپ  دـهج  ضبن  تکرح  نوچمه 

دندنبب تسد  دنزیریم و  تسد  رب  درـس  بآ  دننک و  رپ  مخز  عضوم  رد  دننک و  هدولآ  نآ  هب  توبکنع  جسن  ای  هتخپ  ریق  ای  شوگرخ  مشپ 
دنیاشگن زور  هس  و 

195 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
رد نوخ  رگا  دنهن و  هیودا  نیا  رگید  راب  دشاب  هتـسب  زاب  نوخ  دـنیاشکب  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  دـننک و  دامـض  تاضباق  هب  ار  مخز  فارطا  و 

بناج زا  دوش  هدایز  رگا  دشاب و  ریخ  لیلد  دوش  رتمک  دشاب  هک  زور  رگا  دننکن و  راک  چیه  تسد  نادب  دوش  هایس  دیآ و  درگ  تسوپ  ریز 
دنک وضع  رهوج  زا  غارفتـسا  دشاب  طرـش  هب  هچنآ  طرـش  یب  دشاب و  طرـش  اب  باجح  اما  دنیاشگب  نفاص  ای  دننک  دصف  نآ  فلاخم  رگید 

رد هدام  هک  دشاب  هدام  نایم  نآ  تقو  رتهب  دوب و  بسانم  ار  هبرف  نامدرم  تماجح  رایـسب و  غارفتـسا  هسیئر و  اضعا  زا  غارفتـسا  ضرعق  یب 
دـشاب و ظیلغ  وا  نوخ  هک  ار  یـسک  رگم  دـننکن  تماجح  مامحتـسا  زا  دـعب  زور  زا  موس  تعاس  رد  مهدزناش  مهدـفه و  رد  دوب و  ناصقن 
درآ و نایـسن  اما  دوب  دـیفم  ار  رخب  نیع و  برج  دوب و  لحکا  هفیلخ  ندرگ  هرقن  رب  دوب و  رـضم  ار  نهذ  سح و  ندـب  مدـقم  رب  تماـجح 

زا رت  ریز  هک  دشاب  نآ  نیرتهب 
196 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هک نیغدص  تماجح  دننک و  رتالاب  لیم  هک  درآ  نایسن  اما  دوب  رضم  ار  هدعم  مف  ناقفخ و  دوب و  قیلـساب  هفیلخ  هناش  نایم  رد  دشاب و  هرقن 
نقذ و رب  دتفا و  عفان  راود  لقع و  طالتخا  رد  ههام  هدودـحم و  رب  دوب و  نفاص  هفیلخ  قاس  رب  دـشاب و  لافیق  هفیلخ  تسا  ندرگ  ياهگر 
زا ذخف  رب  تماجح  دوب و  عفان  ار  دـعقم  محر و  هناثم و  لیفلا و  ءاد  صرقن و  روثب و  لیمامد و  نطق  رب  دوب و  دـیفم  ار  قلح  يور  نادـند و 

تاحارج وناز و  نابرف  يارب  يوناز  ریز  رب  دنک و  لئاز  ار  نیتلا  تاحارج  فالخ  زا  دوب و  عفان  ار  نیذخف  تاجارخ  نیتیصح و  ماروا  مادق 
؟؟؟ يارب بعک  رب  دوب و  بسانم  ار  قاسک 

ار رئاغ  یمرو  ای  دـنک  بذـج  یتهج  هب  یتهج  زا  ار  هدام  هک  دـشاب  نیا  يارب  طرـش  یب  تماجح  دوب و  دـیفم  سرقن  اسنلا و  قرع  ثمط و 
يارب اهوضع  نیخست  ماذج و  يارب  ای  دنک  لقن  يوضع  هب  وضع  زا  ار  هدام  ای  دنادرگ  رهاظ 

197 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لوزن ببـس  هب  تسا  نییثنا  شیک  عاستا  هک  هلیق  رد  هک  نانچمه  دوخ  عضوم  هب  علخ  وضع  وا  يارب  ای  دـننک  عجو  نیکـست  ای  حایر  لیلحت 

هب ار  مکـش  هک  نآ  زا  دعب  ددرگ  زاب  دشاب  هدمآ  دورف  هچنآ  دنهن  مکـش  تسوپ  رب  مجاحم  مامح  رد  هک  دشاب  برث  اعما و  زا  وا  رد  يزیچ 

يروصنم www.Ghaemiyeh.comهیافک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


بآ رد  هک  نیگنرتسا  یمرک  نآ  قح و  لاسرا  اما  دناهتـشاد  زئاج  لاس  تصـش  اـت  لاـس  ود  زا  طرـش  اـب  تماـجح  دنـشاب و  هدـیلام  نغور 
بذـج دـساف  نوخ  وا  هک  دـناهتفگ  دـکمیم و  نوخ  دـنهن و  يوـضع  رب  ار  نآ  دـلج  ضارما  رد  دـنیوگ و  نرودوـل  زا  ار  نآ  دـشابیم و 

رد هک  دنریگ  یبآ  زا  هک  تسا  نآ  قلع  نیرتهب  دشاب و  تماجح  ماقم  مئاق  دوب و  دـیفم  دـلج  ضارما  عیمج  ابوق و  هفعـس و  نآ  دـنکیم و 
دشاب و زبس  وا  تشپ  خرـس و  وا  مکـش  هچنآ  دشاب و  درز  طخ  وا  تشپ  رب  هچنآ  دـنیوگیم و  کی  باوخ  هماج  هک  بلحط  عدفـض و  نآ 

دوب و شوم  لابند  هب  هیبش  هچنآ 
198 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

وا رب  هچنآ  دنریگ و  دب  ياهبآ  زا  دـشاب  یهام  هب  هیبش  هچنآ  دوب و  رـس  گرزب  دـشاب و  هایـس  هچنآ  اما  دـشاب  کین  همه  يرگج  رقـشا و 
دیاب نوگنرـس  ار  نآ  لوا  دننک و  لاسرا  زور  ود  زا  دعب  دنریگب  قلع  نوچ  هک  دیاب  دشاب و  دب  عومجم  نیا  دوب  یـسإاط  ای  يروجال  ءاطخ 
نوخ هراپ  دریگن  ار  وضع  نآ  رگا  دنهن و  نآ  رب  قلع  سپ  دوش  خرـس  ات  دنلامب  هروب  بآ و  هب  ار  وضع  دنیوشب و  هدـعب  دـنک و  یق  ات  درک 

ات دننک  صم  قفرب  دنهن و  نآ  رب  همجحم  دتفیب  نوچ  دنناشفا و  وا  رب  رتکـساخ  کمن  دوش  ادج  هک  دـنهاوخ  نوچ  دـنلامب و  وضع  رد آ ن 
هب ءادتبا  دنوش  عمج  ضارعا  نوچ  هک  نادب  همتاخ  دنناشف  نآ  رب  تاسباح  دتسیان  زاب  نوخ  رگا  دنیوشب و  سپ  دیایب  دشاب  دنام  یتیقب  رگا 

عمج نوچ  هک  هحرق  مهرد و  لثم  لوا  رب  دوب  فوقوم  یناـث  هک  نآ  یکی  دـشاب  طرـش  هس  زا  یکی  ار  وا  هک  درک  دـیاب  یـضرم  تاـجلاعم 
جالع هب  ءادتبا  دنوش 

199 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ءادتبا تسا و  ببس  هدس  هک  بت  هدس و  لثم  دوش  يرگید  ببـس  یکی  هک  نآ  مود  دشاب  هحرق  عبات  مهرد  هک  یتقو  رگم  درک  دیاب  مهرد 

دننکیم و تاففجم  هب  لس  هجلاعم  هک  یمح  لهس و  لثم  دوب  رضم  ار  بت  هک  دتفا  ینخسم  هب  تجاح  هچ  رگا  تسا  يررض  وا  هجلاعم  هب 
لامعتـسا زا  درک و  دـیاب  بت  جالع  لوا  هک  جـلاف  هقرحم و  یمح  لثم  دوب  كان  رطخ  رگید  زا  یکی  هک  نآ  موس  دـنرادیمن  كاب  بت  زا 

هک یتقو  رگم  دـننک  ضرم  هجلاـعم  لوا  دـنوش  عمج  ضرع  ضرم و  نوچ  درک و  دـیابن  هشیدـنا  دوب و  رـضم  ار  جـلاف  ار  هچ  رگا  تادربم 
دناهدرکن و هشیدنا  جنلوقب  نآ  ررـض  زا  دناهتـشاد و  رئاج  تارذحم  لامعتـسا  تسا  جنلوق  ضرع  هک  عضو  رد  هچنانچ  دـیآ  بلاغ  ضرع 

لثم تسا  يرگید  تجلاعم  دش  هتفگ  هک  تاجلاعم  نیا  زا  ریغ  هک  تسناد  دیاب  دناهتسب و  راک  بیبط  سدحب  دش  هتفگ  هک  عومجم  نیا 
200 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هلمج نآ  زا  شوخ و  ياهيوب  فیطل و  ياهزاوآ  ناـسینا و  راـضحا  هبیط و  تاـملک  همئـالم و  تاـیاکح  و  ضیرم ؟؟؟ طیـشنت  حـیرفت و 
دنک و مشچ  هشوگ  هب  رظن  هک  دننک  فیلکت  ار  لوحا  یبص  هک  نآ  لثم  دوب  رثؤم  زین  تئیه  ریغت  ینکـسم و  زا  ياوه و  هب  ياوه  زا  لاقتنا 

نیا هطـساو  هب  تحـص  وا  ریدـقتب  هچ  تسا  راگدـیرفآ  ریدـقت  هب  همه  تسا و  رایـسب  نیا  لاثما  ددرگن  نینچ  هنیئآ  رد  هک  ار  هوقل  بحاص 
هچ ره  تساوخ /+ دهاوخ و  هچ  ره  هب  رداق  تسوا  تیب  دوشیم  لئاز  روما  نیا  بیاعر  یب  تحـص  وا  ریدقت  هب  دوشیم و  لصاح  بابـسا 

. يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلا  و  تسارو /+ مکح  هک  دنک  دهاوخ 

[ نآ جالع  مدق و  ات  رس  زا  دوش  ثداح  ار  ءاضعا  هک  یضارما  رد  مود  هلاقم  ]

هراشا

. تسا باب  تسیب  رب  لمتشم  نآ  جالع  مدق و  ات  رس  زا  دوش  ثداح  ار  ءاضعا  هک  یضارما  رد  مود  هلاقم 
201 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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[ غامد رس و  ضارما  رد  لوا : باب  ]

ای دوب  يدام  جازملا  ءوس  نآ  ببـس  دـنیوگ و  رـسدرد  یـسراپ  هب  ار  نآ  تسا و  عادـص  هلمج  نآ  زا  غامد و  رـس و  ضارما  رد  لوا : باـب 
لقث هجو و  خافتنا  تمح و  نآ  تمالع  دوب  مود  هبلغ  زا  هک  یعادص  اما  دوب  حیر  ای  ادوس  مغلب  ای  ارفـص  ای  مد  زا  دوب  يدام  هچ  نآ  جذاس 

بانع و تبرـش  زا  تبرـش  هکاوف و  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دوب و  یلافیق  دـصف  نآ  جالع  دوب  هدوراق  ظلغ  ضبن و  مظع  رـس و  نابرـض  و 
ماداب زغم  شامونباب و  هچولآ  ای  يدنه  رمت  اذغ  مهرد و  هد  کی  ره  تابن  نیبجنرت و  يدنه و  رمت  ای  دنروخ  مهرد  جـنپ  کی  ره  زا  رفولین 
نغور هب  طیعست  نداهن و  رس  اب  هکرس  اب  یمطخ  وکنب و  باعل  ندیئوب و  بالگ  هکرـس و  دروخ و  دیاب  باکـشک  دوش  ضراع  بت  رگا  و 

ضبن و تعرـس  رهـس  نهد و  یخلت  نیرخنم و  یکـشخ  سملم و  ترارح  تدـش  نآ  تمـالع  دوـب  ارفـص  زا  هچنآ  دوـب  دـیفم  هک  هـشفنب 
ترفص

202 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لوانت مهرد  ود  کی  ره  تابن  نیبجنرت و  مهرد  هس  کـی  ره  ینـساک  مخت  رفولین و  هشفنب و  زا  یبـالج  نآ  جـالع  دوب و  هروراـف  ءافـصو 
هدراب هکاوف  بوبر  هب  دنروخ و  هچولآ  ای  يدنه  رمت  ای  هناد  رانا  زا  اذغ  دنماشایب و  هدرک  لح  مرگ  بآ  هب  رفولین  هشفنب و  بارـش  ای  دـننک 
مهرد ود  هشفب و  نآ  تفـص  بح  نیا  ای  هشفنب  صرق  ای  هلیلب  خوبطم  ای  هکاوف  خیبط  هب  دـننک  تعیبط  لاهـسا  دـنزاس و  لقنت  نیبجنکـس  و 

بآ اب  دـنوبکب و  مهرد  مین  درز و  هلیله  مهرد  کی  هدرک  برچ  ماداب  نغور  هب  هتفوک  دیفـس  دـبرت  هبح  ود  ماد  مین  هدرک  نایرب  اـینومقس 
بالگ لدنص و  روفاک و  دنروخب و  صاجا  بارش  مهرد  هد  اب  هدرک  نایرب  اینومقس  ماد  مین  ای  دنرب  ورف  دنزاس و  بح  دنـشرسب و  هنایزار 

تابس و رـس و  لقث  نآ  تمالع  دوب  مغلب  زا  هچنآ  دننکب و  هشفنب  یمطخ و  سوبـس  مرگ و  بآ  هب  هیوشاپ  دنیوب و  رایخ  وهاک و  ودک و  و 
ترودک

203 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مهرد جنپ  کهم  خـیب  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب  ظیغ  دیفـس و  هروراق  یطب و  ضبن  نیرخنم و  تبوطر  سملم و  تدورب  ساوح و 

ای ربص  بح  هب  جضن  زا  دعب  دـننک  هیقنت  دـنروخ و  هنادکسخ  هریـش  بآدوخن و  اذـغ  دـننک و  لوانت  مهرد  ود  دـنقلگ  مهرد  هس  هنایزار 
فافج رس و  لقث  نآ  تمالع  دوب  ادوس  زا  هچنآ  دنناشوجب و  نادب  رس  دنناشوجب و  کلملا  لیلکا  تبش و  جنوباب و  نوقیخمطـصا و  بح 

ره زا  کهم  خیب  وکنلاب و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دـشاب  گنت  دیفـس و  هدوراق  یطب و  ضبن  دوب و  یباوخیب  نول و  تدومک  ندـب و 
هب هیقنت  جضن  زا  دعب  دـنروخ و  هنادکسخ  هریـش  بآدوخن و  اذـغ  دـننک و  لوانت  مهرد  هد  تابن  مهرد  هس  نابزواگ  مهرد  هدراهچ  کی 

دنلامب و رس  رب  نوس  ماداب و  سگرن و  نغور  هیقنت  زا  دعب  رایبش و  هدرایا و  بح  هب  ای  دننک  سودوخوطـسا  نوقیراغ و  ای  نومیتفا  خوبطم 
زا هچنآ 

204 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هب فیطلت  لیلحت و  نآ  جـالع  دوب  نابرـض  عجو و  لاـقتنا  شوگ و  زاوآ  نآ  تمـالع  دـشاب  هدـش  سبتحم  غاـمد  رد  هک  دوب  ظـیلغ  حاـیر 

رگا دوب و  دـیفم  هراح  تاروخب  تالوطن و  لامعتـسا  ماـمح و  دـنیامن و  زارتحا  هخاـفن  هیذـغا  اـههویم و  زا  درک و  دـیاب  هناـیزار  دـنقلگ و 
وزاب و ای  دوب  راح  ای  دشاب  جذاس  جازم  ءوس  زا  عادص  اما  دتفا  عفان  دنلام  رس  رد  نآ  نغور  ای  دنـشک  ینیب  رد  نآ  بآ  ای  دنیوبب  شوجنزرم 

نهد بآ  تلق  یملم و  ترارح  شطع و  نآ  تلع  شتآ  برق  باتفآ و  تاقالم  لثم  دوش  ثداح  یجراخ  بابسا  زا  رگا  دشاب  راح  هچنآ 
دنماشایب دیب  لگ و  قرع  درس و  بآ  ای  کشرز  بارش  ای  هروغ  بارش  ای  نیبجنکس  زا  یتبرش  نآ  جالع  دشاب  نابز  نیرخنم و  یکـشخ  و 

رد دـنروخ و  يدـنه  رمت  جانافـسا و  ماداـب و  زغم  اـب  شاـمونب  اذـغ  دوب و  دـیفم  زین  نیبجنکـساب  ودـک  راـیخ و  بآ  هفرخ و  مخت  هریـش  و 
ياهياج
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205 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هراح هیودا  لوانت  لثم  دشاب  یلخاد  بابـسا  زا  رگا  دـنلام و  رـس  رب  ودـک  هشفنب و  نغور  دـنیوبب و  هدراب  تامومغم  دـنریگ و  مارآ  کنخ 

مدـقت نآ  تمالع  دوب  هدراب  جازم  ءوس  زا  هچنآ  دوب و  بسانم  نیبجنرت  هکاوف و  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  عون  نیا  رد  دـننک و  جالع  نیمه 
ای دوب  دـنقلگ  نابزواگ و  هنایزار و  کلهمخیب و  زا  بالج  لوانت  نآ  جـالع  رـس  رخومب  عادـص  لـثم  ساوح  تدـالب  لـقث و  دوب و  ببس 

هریزو و هوهق  کبک و  بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لوانت  هراح  ياـهشراوگ  ریبک و  لـفیرطا  هناـیزار  دـنقلگ و  اـی  وکنلاـب  ناـبزواگ و  بارش 
نآ تمالع  دشاب  جازملا  ءوس  رگا  دشاب و  زین  هدـعم  تکرـش  هب  عادـص  دـننک و  لامعتـسا  هراح  تالوطن  تامومـش و  دـنروخ و  نیچراد 

یمغلب طالخا  ببس  هب  رگا  دوب و  هدعم  تیوقت  حالصا و  نآ  جالع  هدعم  تفخ  رد  عجو  نوکس  هدعم  لقث  تلاح  رد  دوب و  عجو  دادتشا 
هدعم رد  هک  دوب 

206 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
گرب هزبرخ و  مخت  تبـش و  مخت  هکنآ  ای  دوب  هدـعم  هیقنت  نآ  جالع  دوب  قازب  ترثک  شرت و  نایثغ و ؟؟؟ نآ  تمـالع  دـشاب  هدـش  عمج 

ندال و ربنع و  هب  دنروخب و  هنایزار  دنقلگ و  یق  زا  دعب  دننک و  یق  دنماشایب و  هدرک  لح  نآ  رد  کمن  لسع و  یکدنا  دـنناشوجب و  برت 
ارفص هرم  ببس  هب  رگا  دننک و  ناقتحا  دوشن  نکاس  یق  هب  رگا  دنروخ و  رتعـص  بآ  دوخن و  اذغ  دننک و  غامد  تیوقت  نآ  لاثما  کشم و 

مرگ و بآ  هب  نآ  جالع  دـشاب  زین  یگنـسرگ  تلاح  رد  دوب و  هدـعم  شزوس  یتلق و  یگنـشت و  نهد و  یخلت  نایثغ و  نآ  تمـالع  دـشاب 
يوادوس طالخا  ببـس  هب  رگا  دنروخ و  يدنه  رمت  اب  شامونب  رانا و  اذغ  دننک و  قعل  شرت  رانا  بارـش  نآ  زا  دعب  دـننک و  یق  نیبجنکس 

هب تعیبط  نییلت  یق و  هب  هدـعم  هیقنت  نآ  جالع  دوب  اهتـشا  ترثک  نهد و  یـشرت  هدـعم و  مف  شزوس  نآ  تمـالع  دـشاب  هدـعم  رد  هک  دوب 
نومیتفا خوبطم 

207 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
عجو مدقت  نآ  تمالع  دشاب  هدعم  حایر  ببس  هب  عادص  رگا  دنیوب و  شوجنزرم  هیلاغ و  نیمسای و  سجرن و  و  وکنلاب ؟؟؟ بارـش  دننک و 
رگا دننک و  هراح  تاشراوجب  خفن  لیلحت  هدـعم و  تیوقت  نآ  جالع  دوب  دـئاز  هخافن  همعطا  زا  دوب و  رـس  شیپ  رد  عادـص  دـشاب و  هدـعم 

سابید هروغ و  تادیربت  نآ  جالع  هدعم  ولخ  رد  دادماب و  رد  دوب  عجو  دادتـشا  نآ  تمالع  دوب  وا  سح  تدش  هدعم و  فعـض  زا  عادص 
رد دوب و  عادص  ثودح  نآ  تمالع  دشاب  ولخ  غامد و  سبی  زا  عادص  رگا  دنروخ و  یتبرـش  دتفین  دیفم  تاضومح  رگا  دـنروخ و  رانا  و 

روگنا و غرم و  مخت  هدرز  لثم  دـننک  لوانت  سومیکلا  دـیج  هیطرم  هیذـغا  نآ  جالع  مغ  اـی  رهـس  اـی  فاـعر  اـی  عاـمج  اـی  غارفتـسا  بقع 
یببس كدنا  هب  دشاب  عادص  ثودح  نآ  تمالع  دوب  غامد  سح و  توق  زا  عادص  رگا  دوب و  دیفم  نیهدت  لدتعم و  مامح  غرم و  تشوگ 

اذغ و راخب  لثم 
208 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ياپ محر و  هیلک و  لاحط و  دـبک و  تکرـش  هب  عادـص  هسیره و  هچیاپ و  هلک  لثم  دوب  هظیلغ  هیذـغا  لوانت  نآ  جالع  توقب  یغامد  لاعفا 
دنوش و يذأتم  رتص  مالک و  زا  تشاد و  ناوتن  رب  مشچ  دنک و  دادتشا  یببـس  ینداب  هک  دشاب  ياضعا  نآ  جالع  نآ  جالع  دوش  ثداح  زین 
رد رتبادـس  هداح و  ياههنقح  وا  هیاقوق  رایبش و  هرابا و  بح  هب  دـننک  ندـب  هیقنت  نآ  جـالع  دـنک  وا  رد  زین  مشچ  تسوپ  مشچ و  هساـک 

عجو هقیقـش  لوزن  همدقم  دشاب و  ربلا  رـسع  عادص  نیا  دوب و  ادوس  مغلب و  جالع  وچمه  نآ  جالع  یقاب  دـنلام  رـس  رب  دـنناشوجب و  نغور 
لوانت و دوب  عادص  جالع  وچمه  نآ  جالع  دنک  لوبق  دشاب  رتفیعض  هک  یقنم  دشاب و  عادص  هدام  زا  رتمک  نآ  هدام  دشاب و  رـس  زا  یقنم 

مرگ یمرو  ماس  رـس  دوب  دیفم  دنهن  عنـص  رب  دننک و  الط  ذغاک  رب  اریتک  وهاک و  مخت  نویفا و  غمـص و  رگا  دوب و  دـیفم  خـلت  کسملا  ءاد 
دشاب

209 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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لقث هقبطم و  بت  نآ  تمالع  دشاب  نوخ  هبلغ  رگا  نآ  ببس  دنیوگ و  زین  سیطینارق  ار  نآ  دوش و  ثداح  وا  باجح  ای  غامد  سفن  رد  هک 
ره دننک و  لافیق  دـصف  ادـتبا  رد  نآ  جالع  دوب  ظیلغ  خرـس و  هروراق  میظع و  ضبن  دوب و  نیع  هجو و  ترمح  کحـض و  نایذـه و  رس و 

لوانت مهرد  هد  تابن  مهرد و  جنپ  کی  ره  زا  هشفنب  رفولین و  ددـع  تسیب  ناتـسپس  ددـع  هد  هایـس  ولآ  ددـع و  تفه  بانع  زا  یبالج  زور 
دومن و دیابن  فقوت  ضرم  نیا  رد  دنروخ و  بانع  رفولین و  ای  باکـشک  اذغ  دوب و  رتهب  دـننک  مض  نآ  هب  مهرد  هد  نیبجنرت  رگا  دـننک و 

مهرد هس  ینساک  مخت  مهرد  راهچ  رفولین  مهرد و  جنپ  هشفنب  مهرد  تفه  انـس  نآ  تفـص  خوبطم و  نیا  هب  درک  دیاب  نییلت  مجنپ  زور  رد 
دننک و هدراب  تامومش  لامعتسا  مهرد و  هد  کی  ره  ربنشرایخ  نیبجنرت و  تشخریش و  هناد  هد  بانع  ددع  تسیب  کی  ره  ناسپس  صاجا 

هب هیوشاپ 
210 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ياهنایم و  شاخـشخ ؟؟؟ بارـش  دشاب  یباوخیب  رگا  دـننک و  صاجا  تبرـش  هب  یلقنت  مدـنگ و  سوبـس و  یمطخ و  هشفب و  مرگ و  بآ 
نیرخنم و نیع و  فافج  رهـس و  نایذه و  ترثک  نآ  تمالع  دوب  ارفـص  هدام  زا  رگا  دوب و  بسانم  دـیب  لگ و  قرع  تابن  زا  یتبرـش  زور 
هس ینساک  مخت  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب  هروراق  تیران  ضبن و  تعرس  قلخ و  ءوس  بضغ و  بارطـضا و  نابز و  نول و  ترفص 

هشفنب و بارش  دننک و  لوانت  مهرد  هد  يدنه  رمت  اب  نیبجنرت  مهرد  هد  تابن  ددع  تفه  بانع  مهرد  جنپ  هشفنب  ددع  ود  هایـس  ولآ  مهرد 
نآ تفص  دوب  دیفم  زین  هنقح  نیا  دننک و  نآ  عوقن  ای  هکاوف  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دننک و  قعل  شاخشخ  ساجا و  بارش  هدرورپ  هشفنب 

دنناشوجب مهرد  جنپ  انس  مهرد  راهچ  رفولین  ددع  تسیب  کی  ره  ناتسپس  بانع و  یفک  کی  ره  هتفوک  مین  وج  سوبس  یمطخ و  هشفنب و 
یفاص و 

211 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ترارح و رگا  دننک و  لامعتسا  هتخیر  نآ  رس  رب  هشفنب  نغور  مهرد  هد  دنک  لح  نآ  رد  لاقثم  هدکی  رهنیبجنرت  ربنشرایخ و  زغام  دننک و 

هنایمت برـش  دننک و  المعتـسا  دنزیمایب و  مه  اب  مهرد  هد  کی  ره  ودک  نغور  وکنب و  باعل  لاقثم  تسیب  باکـشک  دـشاب  بلاغ  یگنـشت 
كزوت و مخت  هریـش  ودـک و  رایخ و  بآ  هب  ترارح  نیکـست  عون  ود  ره  رد  دـنک و  یببرم  ولاـب  قعل  دـنماشایب و  دـش  هتفگ  هکناـنچ  زور 

ماسرـس دنیوبب و  رفولین  هشفنب و  رایخ و  ودک و  دنزیر و  شارف  دیب و  گرب  دننک و  نآ  لثاما  رفولین و  هشفنب و  ضامح و  لدنـص و  بارش 
قلح یکـشخ و  لقع و  لاوز  یباوخیب و  هیرگ و  سرت و  رایـسب و  نایذه  نآ  تمالع  هدش  ثداح  زین  قرتحم  طالخا  ادوس و  هدام  زا  هک 

نآ جالع  ظیلغ  هایـس و  هروراق  دشاب و  بلـص  فلتخم و  یطب و  فیعـض و  ضبن  دوش و  رهاظ  يرییغت  عبر  رودب  دوب و  نیرخنم  نهد و  و 
زا بالج 

212 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
جضن زا  دعب  شاخشخ و  هریـش  اب  دوخن  وج و  اذغ  دنماشایب و  مهرد  هد  تابن  مهرد  هس  کهم  خیب  مهرد  راهچ  کی  ره  نابزواگ  هشفنب و 

ره ثوشک  مخت  ینـساک  مخت  رفولین  هشفنب  کهم  خیب  مهرد  تفه  انـس  خوبطم  تفـص  دب  ادوس  لهـسم  هک  دـننک  اهبح  اهنقح و  هب  هیقنت 
لگ قرو  مهرد  راهچ  کی  ره  هتفوک  مین  جئوافـسب  سودوخوطـسا  ناشوایـسرپ  مهرد  هد  هدرک  نوریب  هناد  یفئاـط  زیوم  مهرد  هس  کـی 

هنوباـب و تبـش و  هشفنب و  هیقنت  زا  دـعب  مـهرد و  هدزناـپ  نیبـجرت  مـهرد  هد  ربنـشرایخ  مـهرد  ود  کـی  ره  وکنلاـب  ناـبزواگ  مـهرد  جـنپ 
دنلام رس  رب  نارتخد  ریش  ماداب و  نغور  دنزیر و  رس  رب  دنناشوجب و  ناحیر  شوجنزرم و 

؟؟؟؟
213 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ماسرـس سغرثیل  دننک  لقنت  نابزواگ  بارـش  هب  دننک و  لوانت  مرفـسهاش  مخت  نابزواگ و  لگ و  قرع  تابن و  زا  یتبرـش  زور  ياهنایم  و 
زور ره  نآ  جـالع  دوب  نایـسن  نوکـس و  لـقع و  لـالتخا  تریح و  رـس و  لـقث  میاد  بت  مون و  لـسک و  بولثت و  نآ  تمـالع  دوب  یمغلب 

يروصنم www.Ghaemiyeh.comهیافک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


بح هب  هیقنت  جضن  زا  دعب  دنروخ و  بآدوخن  وج و  اذـغ  دـننک  لوانت  مهرد  هد  تابن  مهرد  جـنپ  کی  ره  کهم  خـیب  وکنلاب و  زا  یبالج 
مهرد هس  کی  ره  یمطخ  هروب و  مهرد  جنپ  لظنح  محش  مهرد  کی  واگ  هرهز  فایش  دننک و  لامعتـسا  هراح  نقح  دننک و  ربص  هرایا و 

رس رد  لگ  نغور  بالگ  هکرس و  ادتبا  رد  دننک و  لامعتسا  دنزاس و  فایش  دنشرسب و  نادب  دوش و  دقعنم  ات  دنناشوجب  رکـش  ابو  دنبوکب 
یمرو ار  شامد  نرآ  هسطع  زینوش  اب  شدنک  اب  کشم  هب  دننک و  الط  تبش  هنوباب و  لثم  تاللحم  نآ  زا  دعب  دنلام و 

214 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ترمح و خافتنا و  نآ  تمالع  دشاب  مد  نایلغ  نآ  ببـس  دریگ و  ورف  زین  رـس  هک  دشاب  هاگ  دوش و  رهاظ  یناشیپ  ور و  رد  هک  دشاب  يومد 

کی ره  ینساک  مخت  رفولین و  هشفنب و  زا  یبالج  دننک و  لافیق  دصف  نآ  جالع  دوب  بهل  برک و  یگـشنت و  هداح و  یمح  هجو و  نابرض 
دنروخ لهسم  هک  زور  نآ  رد  دننک و  هکاوف  خوبطم  هب  نییلت  دننک و  لوانت  مهرد  هد  تابن  ددع و  هد  هایسولآ  ددع  تفه  بانع  مهرد  هس 

اب كزوت  مخت  هریش  ودک و  رایخ و  بآ  هب  هیقنت  زا  دعب  ود  نکن  لوبق  هدام  ات  دننک  الط  اثیمام  لفوف و  ایقاقا و  لدنـص و  هب  ار  قلح  هنیس و 
ددرگیم اهزیچ  هک  دنک  لیخت  نانچ  هک  دوب  یضرم  راود  دنراذگب  سبتحم  ار  تعیبط  دننک و  دیربت  ضامح  رفولین و  بارش  نیبجنکس و 

حور درگ و  كرحتم  دوش و  دعاصتم  رگید  يوضع  رد  ای  هدعم  رد  ای  دشاب  غامد  رد  ماخ  طالخا  زا  هک  دوب  يراخب  نآ  ببس  و 
215 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ساوح و تدالب  نآ  تمالع  دـشاب  مغلب  رگا  دوب  غاـمد  سفن و  رد  هچنآ  اـما  دـسر  رهظ  هب  تلاـح  نیا  دوش و  كرحتم  وا  هب  زین  یناـسفن 
هد دـنقلگ  مهرد  ود  کی  ره  کهم  خـیب  نابزواگ و  وکنلاب و  نوسینا و  زا  یبالج  نآ  جالع  دوش  رهاظ  مغلب  تمـالع  دوب و  يود  نینط و 

دـننک و رایبش  هرایا و  بح  هب  هیقنت  جـضن  زا  دـعب  ینیچراد و  هریز و  ای  دـنروخ  هنادکسخ  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لوانت  لاـقثم 
دندنب و ناتک  هقرخ  رد  دنبوکب و  شوجنزرم  زینوش و  رتسدیبدنج و  دننک و  هرغرغ  نادب  دـنناشوجب و  لسعلا  ءام  لفلف و  لدرخ و  زینوش و 
ساوسو و نآ  تمالع  دوب  ادوس  رگا  دنرآ و  رد  ورف  نآ  راخب  هب  رس  دنناشوجب و  شوجنزرم  رتعـس و  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  دنیوبیم و 

تابن نابزواگ و  کهم و  خیب  وکنلاب و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب  ردک  هروراق  فیعض و  بلـص و  ضبن  یـشوماخ و  رکف و  ترثک 
اذغ دننک  لوانت 

216 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هب غاـمد  تیوقت  دـننک و  هلیله  خوبطم  نآ و  خوـبطم و  نوـمتیفا و  بح  هب  هیقنت  جـضن  زا  دـعب  دـنروخ و  ماداـب  زغم  اـی  دوـخن  شاـمونب و 

هدرورپ و هلیله  ار  يوادوـس  یمغلب و  راود  بحاـص  دوـب و  بساـنم  لوـطن  هرغرغ و  دـننک و  سگرن  ربـنع و  لـثم  هبیطر  هراـح  تاـمومش 
مشهلا و ءوس  اشج و  نایثغ و  نآ  تمالع  دشاب  هدعم  تکرش  هب  هک  راود  اما  دوب  دیفم  یکطصم  نوسینا و  اب  نیبگنلک  کچوک و  لفیرطا 

كرب برت و  مخت  کهم و  خیب  نآ  جالع  دشاب  التما  ولح  رد  هدـعم  لاح  فالتخا  هب  نوکـس  دادتـساو و  راودـب  فالتخا  هدـعم و  فعض 
دنروخب هنایزار  دنقلگ و  نآ  زا  دعب  دننک  یق  دنماشایب و  کمن  لسع و  كدنا  ای  دناشوجب و  یضعب  ای  عومجم  هزبرخ  مخت  تبـش و  نآ و 

لهسم و یلجرفس  شراوج  هب  هیقنت  دننک و  دوع  یکطصم و  شراوج  هب  هدعم  تیوقت  جازم  بسح  هب  نآ  زا  دعب  دننک و  قعل  نیبجنکس  ای 
217 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

یمطخ هبلح  گرزب  مهرد  هس  کـیراب  نویروطنق  مهرد  تفه  انـس  نآ  تفـص  دـننک  هنقح  دـتفا  جاـیتحا  رگا  دـننک و  ربنـشرایخ  نوجعم 
دـننک و مض  نآ  هب  مهرد  هد  جریـش  نغور  مهرد و  مـین  کـی  کـمن  هروـب و  دـنک و  یفاـص  دـنناشوجب و  یفک  کـی  ره  هـشفنب  سوـبس 

بارـش هب  تیوقت  نآ  جالع  دوش  ثداح  فعـض  تیاغ  زا  تهاقن  تلاح  رد  ای  دـشاب  بلق  فعـض  ببـس  هب  راود  رگا  دـنیامن و  لامعتـسا 
هبلغ ارفص و  هبلغ  ببس  هب  هک  راود  دنروخ و  فیطل  هیذا  جازم و  بسانم  تاحرفم  درک و  دشاب  بیس  سابیر و  لدنـص و  ومیل  ضامح و 
خیب هشفنب و  ینساک و  مخت  زا  یبالج  نآ  جالع  دوب  يزان  لوب  ضبن و  تعرس  اهتسا و  مدع  باهتلا و  قلق و  يوارفص  تمالع  دوب  زین  مد 

دننک و اینومقـس  هفـشنب  صرق  ای  درز  هلیله  خوبطم  هب  ارفـص  لاهـسا  جضن  زا  دـعب  ماداب و  زغم  اب  شامونب  اذـغ  دـننک  لوانت  تابن  کهم و 
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ترمح يومد  راود  تمالع 
218 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تابن يدنه و  رمت  هبرشا  رد  دوب و  بسانم  قاس  تماجح  لافیق  دصف  نآ  جالع  دشاب  عمد  نالیـس  قرع و  ترثک  رـس و  لقث  نیع و  نول و 
امرـس ببـس  هب  راود  رگا  دننک و  هکاوف  خوبطم  تعیبط  نییلت  دنروخ و  دیب  قرع  بالگ و  ای  رفولین  بانع و  بارـش  ای  تابن  ای  نیرانا  بآ 

تکرـش هب  رگا  دوب و  لباوت  لوزب و  نآ  رد  هک  هیذغا  لوانت  درک و  دیاب  هنخـسم  تاداضم  تادامک و  هب  غامد  دوش ؟؟؟ ضراع  دسرب  هک 
دعاصتم ندب  زا  راخب  هک  صوصحم  نانچ  دشاب  یـضرم  ردس  غامد  تیوقت  درک و  دـیاب  وضع  نآ  جالع  دوش  ثداح  راود  رگید  يوضع 

لقث و ریحت  ساوح و  بیلغت  نآ  تمالع  دوب  ادوس  رثکا  ضرم  نیا  هدام  دوب و  شوگ  نینط  دوش و  کیرات  مشچ  نآ  ببس  هب  ددرگیم و 
ود وکنلاب  مهرد  هس  کی  ره  نابزواگ  کهم و  خـیب  زا  یبالج  زور  ره  نآ  تمـالع  دوب  هایـس  ءایـشا  لـیخت  غرف و  توکـس و  رکف و  ءوس 

هد تابن  مهرد 
219 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تفـص بح  نیا  هب  ای  دننک  نومیتفا  خوبطم  ای  هرایا  بح  هب  هیقنت  جضن  زا  دعب  دنروخ و  ماداب  زغم  اب  بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لوانت  مهرد 
مهرد کـی  هدرک  برچ  ماداـب  نـغور  هـب  هتفوـک  هدیـشارخ  دیفـس  دـبرت  مـهرد  ود  هـشفنب  مـهرد  هـس  کـی  ره  نوـسینا  هایــس  هـلیله  نآ 

زا بالج  نآ  بقع  رد  دننک و  غلب  دنزاس و  بح  دنـشرسب و  هنایزار  بآ  هب  دـنبوکب و  مین  یمهرد و  کی  ره  زا  جیافـسب  سودوخوطـسا 
ای هبرـض  ببـس  هب  ردس  رگا  دتفا و  دیفم  تفر  رکذ  هک  هنقح  نآ  دشاب و  راود  جالع  هب  کیدزن  نآ  جالع  یقاب  دنماشایب و  مرگ  مین  تابن 

لیوط و یباوخ  تابـس  دـننک . الط  اریتک  هشفنب و  لگ و  نغور  مومب  دـنراد و  هاگن  باتفآ  راخب  زا  رـس  دـننک و  دـصف  دوش  ثداح  طـقس 
نالیس دوب و  رـس  لقث  نآ  تمالع  دوب  يدام  رگا  جذاس  ای  دوب  يدام  دراب  جازملا  ءوس  نآ  ببـس  دوش و  رادیب  راوشدب  هچنانچ  دوب  طرفم 

ترثک ینیب و  زا  بآ 
220 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لوانت تابن  نوسینا و  نابزواگ و  کهم و  خیب  وکنلاب  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  باوخ  زا  هابتنا  تبوعص  وربا و  وا  مشچ  نتـسج  قازب و 
ول هرایا و  بح  هب  هیقنت  جـضن  زا  دـعب  دـننک و  قعل  وکنلاب  بارـش  ینیچراد و  هریز و  لفلف و  هنادکسخ و  هریـش  اب  بادوخ  اذـغ  دـننک و 

جنپ هبلح  مهرد  هس  کی  ره  سفرک  مخت  هنایزار  کهم  مهرد  تفه  کی  ره  انـس  هنوباب  تبـش  کسخ  هنقح  نیا  لامعتـسا  ای  دننک  ایذاغ 
مین کی  ره  کمن  هرب  دننک و  یفاص  دیآ  لطر  ود  هب  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  شـش  رد  یگناد  نیبجنکـس  جـنپ  کی  ره  لقم  هنـشا  مهرد 
ریبک ریغص و  لفیرطا  هیقنت  زا  دعب  دننک و  لامعتـسا  تاعفد  هب  هدرک  مض  نآ  هب  مهرد  هد  کی  ره  تیز  نغور  لسع و  هماک و  بآ  مهرد 

هطـساو هب  دوب  جذاس  جازملا  ءوس  رگا  دننک و  قاشنتـسا  يریخ  قبنز و  سگرن و  نغور  دنیوبب و  مامت  شوجنزرم و  رتعـص  دـننک و  لوانت 
هدربم و هیودا 

221 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هروکذم و باس  قوبس  نآ  تمالع  دسر  غامد  هب  هک  يامرس  اب  دنشاب  هدرک  لامعتسا  جراخ  ای  لخاد  زا  هک  نارکوش  نویفا و  لثم  هردخم 

نیا رد  اما غ  دشاب  هروکذم  تاجلاعم  نیمه  نآ  جالع  ینزج  هب  هیبشت  یتلاح  هدوراق و  نایب  نول و  تدومک  دـشاب و  رهـس  سملم  تدورب 
هب تابـس  رگا  دتفا و  بسانم  سوطیودرـشم  لوانت  دوب و  دیفم  قبنز  تبـش و  هنوباب و  نغور  هب  رـس  نیهدـت  دـشابن و  جایتحا  هیقنت  هب  مسق 

دننک و هدعم  هیقنت  نآ  جالع  دوب  عوج  تلاح  رد  نآ  تفخ  نینط و  يدود و  همخت  التما و  قوبس  نآ  تمالع  دشاب  هدعم  تاراخب  هطساو 
ثاغم شام و  لثم  تایوقم  تاعد  وا  ورب  دوش  عقاو  رس  رب  هک  دشاب  هطقس  ای  هبرض  ببس  هب  رگا  ياهنقح و  ياهبح و  هب  لاهـسا  یق  هب 

لیجران زوج و  زیوم و  دوب و  دیفم  زین  لسع  رینوش و  لیبجنز و  جو و  تابس  رد  دننک و  هطقس  هبرض و  جالع  دننک و  الط  لدنص  لگ و  و 
هک ایالق  و 
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222 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نآ جالع  هدام  یبای  هدام  ای  هدوب  سبای  جازملا  ءوس  نآ  ببس  دوب و  طارفا  هب  یباوخیب  يرادیب و  رهـس  دتفا  عفان  دوب  رایـسب  لباوت  نآ  رد 

شامونب اذغ  ودک و  هشفنب و  نغور  هب  نیهدت  رس و  رب  نانز  ریش  ندیشود  شاخـشخ و  هشفنب و  بارـش  هب  دوب  غامد  بیطرت  هب  عون  ره  رد 
شاخـشخ تسوپ  وهاک و  هشفنب و  رفولین و  دوب و  دیفم  نیدئوب  ندروخ و  وهاک  ودـک و  رایخ و  دـنروخ و  خانافـسا  شاخـشخ و  هریـش  اب 

نارفعز و هنـشا و  تبـش و  ناوحقا و  رگا  دوب و  باوخ  بجوـم  بآ  داـب و  زاوآ  لـکد و  بطرم  مامحتـسا  دـنزیرب و  رـس  رب  دـنناشوجب و 
لامعتسا نآ  زا  دعب  ادوس  داوم  زا  درک  دیاب  ندب  هیقنت  لوا  يدام  جازملا  ءوس  رد  دروآ و  باوخ  تیـصاخب  دنهن  شلاب  ریز  رد  مرفـسهاش 

دشاب و لیوط  باوخ  یهاگ  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دوش  ثداح  رهس  تابس و  بابسا  عامتجا  زا  هک  دشاب  یضرم  يرهس  تابس  تابطرم 
223 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بلاغ هک  یطلخ  زا  دـننک  غامد  هیقنت  نآ  جالع  دوب  یهایـس  هب  ای  یخرـس  هب  لئام  نآ  گنر  دـشاب و  هدـمآ  رب  يدر  طرفم و  رهـس  یهاگ 
مهرد کی  دبرت  مهرد  ود  هشفنب  نآ  تفص  دوب  دیفم  بح  نیا  ضرم  نیا  رد  دنک و  تاطوعـس  تامومـش و  لامعتـسا  نآ  زا  دعب  دشاب و 

بح هنایزار  بآ  دـنبوکب و  گناد  مین  هدرک  نایرب  اینومقـس  مهرد  مین  کی  ره  یطفن  حـلم  سفرک  مخت  هناـیزار  مخت  مهرد  کـی  هلیله 
هبلح مهرد  هس  کی  ره  رفولین  هشفنب و  مهرد  راهچ  ناشوایسرپ  مهرد  جنپ  انس  دوب  دیفم  هنقح  نیا  دننک و  علب  هدام  جضن  زا  دعب  دنزاس و 

دجنک نغور  لسع و  مهرد  هد  ربنـشرایخ  زغم  مهرد  تفه  کی  ره  کلملا  لیلکا  هنوباـب  ددـع و  تسیب  ناتـسپس  ددـع و  هد  باـنع  یفک 
رگا هک  نهآ  لـثم  دـنامب  لاـح  کـی  رب  هاـگان  مهرد  هک م  تسا  یتـلع  صوخـش  مهرد  مین  کـی  ره  ینمرا  هروب  کـمن و  مهرد  هدزناـپ 

نانچمه دشاب  هداتسیا 
224 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

یطلخ هطساوب  غامد  رخوم  رد  هک  دشساب  هدس  نآ  ببس  دنیوگ و  شزین  هذنآ  ببـس  نیا  هب  نینچمه  هتـسشن  ای  هتفخ  رگا  دنام و  هداتـسیا 
دشاب دسف  تابجوم  رگا  نآ  جالع  دهدن  باوج  دنیوگ  ار  ضیرم  هچ  ره  دوب و  تاکرح  داسف  نینع و  جلف  نآ  تمالع  دوش  ثداح  ظیلخ 

اذغ دنک و  لوانت  مهرد  هد  دنقلگ  اب  مهرد  هس  نابزواگ  مهرد  ود  کی  ره  نوسینا  وکنلاب  زا  بالج  دننک و  قاس  تماجح  دنیاشکب  لافیق 
هب رـس  نیهدت  دننک و  اهنقح  لامعتـسا  دـننک و  نآ  بح  ای  نومیتفا  خوبم  هب  هیقنت  جـضن  زا  دـعب  دـنروخ و  هنادکسخ  هریـش  بآدوخن و 

هروب و مهرد  کی  اب  لطر  کی  سوبـس  هریـش  یمطخ و  قلـس و  بآ  هیقنت  دوب  دیفم  زین  هللحم  تالوطن  لامعتـسا  ودـک و  هشفنب و  نغور 
باوخ رد  نوچ  هک  تسا  نآ  سوباک  دـننک  ملاعتـسا  مرگ  مین  خرـس  رکـش  مهرد  هد  دـجنک  نغور  مهرد  هد  لـظنح  محـش  مین  یگناد و 

لایخ نانچ  دنور 
225 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

زا هک  دوب  يراخب  نآ  ببـس  دریگب و  زاوآ  دوش و  گنت  وا  سفن  دراشف و  یمار  وا  یـسک  دـشاب  یهوبنا  ای  لـیقث  يزیچ  ریز  رد  هک  دـننک 
دننک هیقنت  دب  ادس  ای  مغلب  زا  رگا  دننک و  اذغ  لیلقت  قاس و  تماجح  لافیق و  دصف  دشاب  نوخ  هبلغ  زا  رگا  سپ  دوش  دعاصتم  ظیلغ  طلخ 

باصعا يراجم  غامد و  نوطب  رد  هک  دشاب  همات  ریغ  هدش  عرـص  دشاب  عرـص  همدقم  نیا  هک  درک  دیابن  لفاغت  دـش و  مولعم  ررکم  هچنانچ 
غامد فیواجت  رد  هک  دوب  یطلخ  نآ  ببـس  دـنادرگ و  جنـشنت  باـصعا  عیمج  دـنک و  عنم  اـضعا  رد  ذوفن  زا  ریناـفن  خو  رد  دوش  ثداـح 

نول و ضایب  تدالب و  ترودک و  عرـص و  تلاح  رد  دوب  دمر  ترثک  طاخم و  قازب و  هرثک  نآ  تمالع  دـشاب  مغلب  رگا  سپ  دوش  ثداح 
هد دـنقلگ  مهرد  هس  کی  ره  وکنلاب  نوسینا و  هنایزار و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب  هروراق  ظیلغ  ضاـیب و  ضبن و  فـالتخا  ءوطب و 

دننک لوانت  مهرد 
226 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نوقجمطسا و هرایا و  بح  هب  هیقنت  جضن  زا  دعب  دوب و  بسانم  وهیت  کبک و  دنروخ و  ینیچراد  غاب  هنادکسخ  هریـش  بآدوخن و  اذغ  و 
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مین کی  ره  لینلا  بح  نوسینا  لاقثم  مین  کی  ره  ربص  دبرت  ارقیف  هرایا  دوب  دیفم  بح  نیا  دنننک و  هیوت  ياههنقح  دبرت و  خوبطم  ایاقوق و 
هناـیزار بآ  هب  هتخب  هتفوک و  یگناد  کـی  ره  یکطـصم  اریتـک  لـقم  لاـقثم  مین  یگناد و  کـی  ره  يدـنه  کـمن  لـظنمح  محـش  مهرد 

رد کثم  دـلنب و  ياهااج  داب و  بهم  رد  نتـسش  نار و  بآ و  رد  رظن  عاـمج و  امرـس و  اـمرگ و  زا  ار  عورـصم  دـنزاس و  بح  دنـشرسب و 
بالود ندـیناود و  بسا  صوصخ  يراوس  یـشم و  وا  نینچمه  درک و  دـیاب  بانتجا  سفرک  ریـس و  زایپ و  لثم  تارخنم  هب  لوانت  مامح و 

رد دنناشوجب و  لسعلا  ءام  رد  تیتلح و  دنشک و  ینیب  رد  قبنز و  نغور  اب  رتسدیبدنج  دننک و  زارتحا  ندرک  رظن  قارب  ياهزیچ  رد  نتفرگ 
تقو

227 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
احرقرقاـع سولایـس  نآ  تفـص  دوـب  دـیفم  زین  سویلایـس  نوـجعم  دـننک و  لواـنت  هعبرا  قاـیرت  سوطیدورـشه و  دـنزیر و  قـلح  رد  عرص 

یلصنع نیبجنکس  دنبوکب و  مهرد  ود  کی  ره  جرحدم  دنوارز  تیتلح  انامدرق  مهرد  جنپ  نوقیراغ  مهرد  هدزناپ  کی  ره  سودوخوطـسا 
هیقنت نآ  جالع  دوب  دبز  معط  تضومح  هدساف و  راکفا  ناقفخ و  نآ  تمالع  دوب  ادوس  هدام  زا  رگا  دـننک و  لوانت  لاقثم  کی  دنـشرسب و 

هنوباب و دـننک و  زینوش  هیلاغ و  کشم و  هنوباب و  شوجنزرم و  هب  سگرن و  ندـیئوب  هب  غامد  تیوقت  نآ و  بج  نومیتفا و  خوبطم  هب  غامد 
ایناواف دوع و  دننک و  لوانت  سوطیدورثم  هجارا و  قایرت  ای  وکنلاب  بارـش  دنزیر و  رـس  رب  دـنناشوجب و  شوجنزرم  تبـش  کلملا و  لیلکا 

هبلغ تامالع  روهظ  نآ  تامالع  دـشاب  نوخ  هدام  زا  رگا  دـننک و  هرغرغ  لدرخد  لسع و  یلـضع و  هکرـس  هب  دـنمد و  ینیب  رد  دـنیاسب و 
دوب و نوخ 

228 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دننک و نفاص  دصف  نآ  جالع  ددرگ و  ثداح  فاعر  هک  دـشاب  اب  دوش و  خرـس  دـیآ و  رب  يور  دـنوش و  یلتمم  نیجادو  عرـص  تلاح  رد 

دتفا ردان  نیا  دوب  ارفـص  هدام  زا  رگا  هکاوف و  بوبر  لوانت  لگ و  نغور  ندـیلام  بالگ و  هکرـس و  ندـیئوب  هب  غمد  تیوقت  اذـغ و  لیلقت 
صرق هکاوف و  خوبطم  هب  دننک  ندب  هیقنت  نآ  جالع  دوب  مشو  يور  ترفص  لقع و  طالتخ  ترفـص  لقع و  طالتخا  باهتلا و  نآ  تمالع 

نایبصلا ما  ار  نآ  دوش  ثداح  ار  لافطا  هچنآ  دننک و  یمطخ  سوبس  مرگ و  بآ  هب  هیوشاپ  دنک و  لوانت  هب  بر  بیـس و  بر  رد  هشفنب و 
ترثک هدعم و  ولخ  تلاح  رد  هشعر و  بل و  جالتخا  نایثغ و  نآ  تمالع  دشاب  هدعم  تکرش  هب  عرـص  رگا  دشاب و  لیبق  نیا  زا  دنیوگیم 

هب تعیبط  نییلت  گن و  لسع و  یکدنا  برت و  تبـش و  خـبط  ام  دـننک  نآ  جالع  یق  بقع  رد  نآ  تفخ  التما و  عرـص و  دادتـشا  باعل و 
نوجعم

229 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هنادکسخ هریش  اب  بآدوخن  اذغ  دننک و  هویحلا  هدام  ربنع و  یکطصم و  شراوجب  هدعم  تیوقت  نآ  زا  دعب  دننک و  نایرهـش  ربنـشرایخ و 

ظیلغ یحیر  هطـساوب  محر  نیدث و  نیقاس و  نیحق و  لثم  دوب  رگید  يوضع  تکرـش  هب  رگ  ات  دنروخ و  وهیت  کبک و  ایرک و  ینیچرا و  و 
نآ زا  هک  لخن  ای ؟؟؟ راخب  نوچمه  دـننک  يزیچ  ساسحا  هک  دـشاب  نآ  تمالع  دوش  دـعاصتم  وضع  نآ  زا  هک  دوب  ظیلغ  يراخب  هدام  ای 

هرایا ایافوق و  بسح  هب  غامد  ندب و  هیقنت  نآ  جالع  دشاب  بؤاثت  نیع و  صوخـش  یطمت و  نآ  هب  دـسر و  غامد  هب  دوشیم و  عفترم  وضع 
هطـساوب عرـص  رگا  طرـش و  یب  همحجم  نداهن  کلدـب و  دـننک  وضع  نآ  لاح  حالطـصا  هراح و  ناـهواب  رـس  نثخـست  تیوقت و  دـننک و 

نطب و عجو  اهتـسا و  ناجیه  تعرـس  باعل و  ترثک  نآ  تمالع  ددرگ  ثداح  دوشیم و  دـعاصتم  تاـیح  هناد  ودـک  مرک و  زا  تاراـخب 
ساسحا

230 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ثداح تارـشح  نیدزگ  برقع و  عذـل  ببـس  هب  رگا  دـش و  دـهاوخ  هتفگ  هکنانچ  دوب  نآ  جارخا  مرک و  لتق  نآ  جالع  دوب  راخب  دوعص 

محر قانتخا  دنماشایب و  دـننک و  لح  نآ  رد  هعبرا  قایرت  مدر  کی  هدرک  یفاص  دـنناشوجب و  مهرد  هد  نیبگنلک  مهرد و  هد  هنایزار  دوش 
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دـماجنا و جـلافب  تاقوا  رثکا  رد  عرـص  هک  تسا  هفک  سونیلاج  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دوش  هتفگ  دوخ  ياـجب  نآ  جـالع  تعرـص  هب  هیبش  زین 
رد دنبوکب و  احرقرقاع  رگا  دنیوگ  دوش و  لئاز  دخ  هک  دننکن  جالع  ار  وا  دوش  ثداح  عرـص  ار  راوخریـش  رگا  دوش و  راوشد  نآ  يوادـت 

ینیچ دنویر  لیوط  دنوارز  نآ  تفص  دوب  عفان  میظع  ار  عورـصم  هینامث  قایرت  تشاد و  ناوت  رب  دیما  دنک  هسطع  رگا  دنهد  عورـصم  ینیب 
دشاب یتبرش  نآ  زا  لاقثم  کی  دنشرسب و  هتفرگ  فک  لسع  هب  دنبوکب و  يواستم  ورز  قورع  رم  ایناطخا  طسق  راغلا  بح  ربک  خیب  تسوپ 

231 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نیام دوش و  لئاح  نآ  هطـساو  هب  دراد  زاب  ترح  صح و  زا  ار  اضعا  عومجم  دوش و  عقاو  غاـمد  ياـهنطب  رد  هک  دـشاب  هماـت  هدـس  هتکس 
جزل یمغلب  هدـس  نیا  ببـس  دوش و  ضراع  اتعفد  ضرم  نیا  اضعا و  عیمجب  غاـمد  زا  یناـسفن  حور  ناـیم  غاـمد و  هب  بلق  زا  یناویح  حور 

هرخرخ و نآ  هب  هک  دـشاب  دوب و  باوخ  ترثک  صاوح و  ترودـک  لقث و  قازب و  ترثک  نول و  ضایب  ندـب و  لهرت  نآ  تمالع  دـشاب و 
هک دـننک  مولعم  هک  دـنهاوخ  دـشابن و  رهاظ  سفنت  رگا  دـنک و  غامد  هیر و  رهوج  داسف  يزیرغ و  ترارح  قانتخا  رب  تلـالد  دوب  رین  دـبز 

دنهن وا  هنیـس  رب  دنک و  بآ  زرپ  یفرظ  ای  دشاب  تاویح  لیلد  دوش  كرحتم  رگا  دنهن  وا  ینیب  رد  هدشا  هبنپ و  ای  مشپ  هراپ  هن  ای  تسا  هدـنز 
سکع رگا  دننک  زاب  وا  مشچ  ای  دوب  كرحتم  وا  دشاب  یقاب  تاویح  ات  تسا  ینایرـش  اجنآ  هک  دنک  وا  ربد  رد  دعبـص  ای  دنک  سفن  صحتف 

هقدح رد 
232 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

شدنگ دنهن و  وا  يالاب  رب  هدرک  مرگ  ير   ) دنهن و آ توکسم  رب  دننک و  مرگ  دمن  هراپ  دنشارتب و  رس  لوا  نآ  جالع  دوب  هدنز  دوش  رهاظ 
دنلامیم و تخـس  تشرد و  ياهزیچ  هب  وا  فارطا  دنمد و  توکـسم  ینیب  رد  دنبوکب و  یـضعب  رد ؟؟؟ رتسدیبدنج و  لفنرق و  لدرخ و  و 
لیبجنز و لفلف و  شدـنک و  رتسدـیبدنج و  نویفرف و  دـنک و  یق  هک  دـشاب  دـنرب و ؟؟؟ ورف  وا  قلح  رد  دـنیالایب و  هرایا  نغور و  هب  غرم  رپ 

هریزو نوسینا  ای  دنزیرب  وا  قلح  رد  هدرک  لح  لسعلا  ءام  رد  ریبک  قایرت  سوطیدورثم  لاقثم  کی  دننک و  الط  وا  رـس  رـس  دنبوکب و  زینوش 
چیه زور  تفه  اـت  دـناهتفگ  دـنناکچ و  ینیب  رد  شوجنزرم  گـنلک و  هرهز  دـنزیرب و  وا  قـلح  رد  دـنناشوجب و  نیبـگنلکا  یکطـصم و  و 
اذغ دننک و  لوانت  مهرد  هد  نیبگلنک  مهرد  هس  کی  ره  نابزإاگ  هنایزار و  نوسینا و  زا  یبالج  زور  تفه  زا  دعب  اما  درک  دیابن  کیرحت 

233 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هب هیقنت  مات  جضن  زا  دعب  دـنماشایب و  لسعلا  ءام  زور  رهی  اهنایم  دـننک و  نآ  رد  لفلف  ینیچراد و  هریزو  دـنروخ  وهیت  کبک و  ای  بآ  دوخ 

تاجلاعم ندـب  زور  راـهچ  تسیب و  اـت  جاـیتحا  توق  جازم و  بح  هب  تبون  هد  اـی  تبون  کـی  هتفه  ره  رد  دـننک و  هیذاـغول  هراـیا و  بح 
نوخ هبلغ  تمالع  نآ  تمالع  دوش و  ثداح  نوخ  ءالتما  زا  هتکـس  دوش و  لقتنم  جـلاف  هوقلب و  دـیاپ  رید  رگا  هتکـس  دـنیامن و  تموادـم 

دنروخ و رفولین  هشفنب و  بانع و  بارش  زا  بالج  توق و  جازم و  بح  هب  مد  جارخا  قاس و  تماجح  دننک و  لافیق  دصف  نآ  رود  دشاب و 
هک دشاب  ای  هبرض  هطـساو  هب  هتکـس  رگا  هنیل و  ياهنقحا  دننک و  نآ  صرق  هشفنب و  بح  هب  هیقمن  ماداب و  زغم  اب  شامونب  بآدوخن و  اذغ 

هبلح شوجنزرم  طسقراغ  قرو  دوب و  دیفم  ار  یمغلب  هتکس  هک  هنقح  هیوقم  هدراب  تاومشم  هب  غامد  تیوقت  دننک و  دصف  دوش  عقاو  رس  رب 
234 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نوسینا لظنح و  محـش  مهرد  هد  کی  ره  برت  مخت  تبـش ، مخت  گرزب ، بنرک  بادـس  زوحامرم  ریجنادـیب  قرو  کلملا  لیلکا  کسخ 
ره لقم  يدنه و  کمن  هورب  مهرد و  هدزناپ  هماکبآ  مهرد و  تسیب  لصنع  هدرک  یفاص  دنناشـسوجب  مهرد  ود  کی  اب  نویروطنق  مد  جنپ 

طالخا ای  ادوس  نآ  ببس  یعبط و  يرجم  زا  دوب  راکفا  نونظرغیت و  ایلوخیلام  دنراد  راکب  دننک و  نآ  رس  رب  هتخیب  هتفوک و  مهرد  مین  کی 
ندـب و التما  زا  هچنآ  نآ  تمالع  دـشاب  زین  قارم  تکرـش  هب  دوب و  یلتمم  نآ  زا  نادـب  عومجم  اـی  دوش  ثداـح  غاـمد  رد  هک  دوب  هتخوس 
رد رظن  دراد و  تسود  ار  یئاهنت  هروراق و  ءافـص  ضبن و  فالتخا  تبالـص و  ءوطب و  نول و  داوس  دشاب و  غامد  ندـب و  تفاحن  دوب  غامد 

یبالج زور  ره  دنک و  نفاص  دصف  نآ  جالع  دشاب  زین  بیـضغ  توکـس و  مغ و  رکف و  ترثک  دنامب و  نانچمه  دنک و  يزیچ  رد  ای  نیمز 
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زا
235 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هب غامد  یقنت  جضن  زا  دـعب  دـننک  لوانت  مهرد  هد  تابن  هناد  تسیب  ناتـسپس  هناد  تفه  بانع  مهرد  هس  کی  ره  نابزاگ  رفولین و  شفنب و 
دیفم زین  ماداب  نغور  تابن و  سوبـس و  هریـش  زا  هدولاپ  دـنروخ و  خانافـسا  ماداب و  زغم  اب  بآدوخن  دـننک و  هلیله  خوبطم  نومیتفا و  بح 

نیا هجلاع  زا  درک  دیابن  تضایر  بعت و  لامعتـسا  دننک و  زارتحا  هضماح  هحلام و  فیرح و  يوادوس و ؟؟؟ همعطا  هظیلغ و  هیذـغا  زا  دوب 
باـعل و نالیـس  نیرخنم و  تبوطر  نآ  تمـالع  دـشاب  مغلب  قارتـحا  زا  ضرم  نیا  رگا  درک و  دـیاب  هیقنت  ررکم  دـش و  دـیابن  لولم  ضرم 
دننک و لوانت  دنقلگ  کهم و  خیب  هنایزار و  رفولیه و  وکنلاب  زا  ییالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب  بارطـضا  تلق  نوکـس و  لسک و  تدالب و 

رفولین وکنلاب  مهرد  تفه  انس  نآ  تفـص  دننک  هوبطم  نیا  هب  هیقنت  جضن  زا  دعب  دنروخ و  هنادکسخ  هریـش  اب  جابریز  اب  بآ  دوخن و  اذغ 
هس کی  ره 

236 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مهرد راهچ  نومیتفا  دوب  دیفم  زین  بح  نیا  دنماشایب و  دننک و  لح  نآ  رد  لاقثم  جـنپ  جراخب  نوجعم  دـننک و  یفاص  دـنناشوجب و  مهرد 
هنایزار بآ  هب  دنبوکب و  مین  یمهرد و  کی  ره  نوقیراغ  يدـنه  کمن  سودوخوطـسا و  مین  مهرد و  ود  کی  ره  ارقیف  جرایا  جیافـسب و 

ینیچراد هفرق  یکطـصم  لفنرق  جرتا  تسوپ  وکنلاب  نآ  تفـص  دوب  عفاـن  حرقم  نیا  دـشاب و  یتبرـش  مهرد  هس  دـنزاس و  بح  دنـشرسب و 
کـشم مهرد  کی  کی  ره  کشمجنرف  مخت  جورداب  مخت  نارفعز  یبرقع  جـنورد  دابنرز  خرـس  دیفـس و  نمهب  کـشمران  هلقاـق  اوبزوج 

دننک و یفاص  سپ  دیآ  یلطر  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  هس  رد  ددع  یس  هلما  ددع  لهچ  یلباک  هلیله  دننک و  قحـس  عومجم  یگناد  صلاخ 
قارتحا زا  رگا  دننک و  لوانت  نآ  زا  لاقثم  ایحا  دننز و  مهب  دـنزادنا و  رد  هیودا  دـنریگ و  ورف  شتآ  زا  دـنروآ و  ماوق  هب  لسع  هب  یلطر  اب 

ارفص
237 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ای نومیتفا  هلیله و  خوبطم  هب  هیقنت  نآ  جالع  دوب  نول  ترفـص  حابـص و  کشخ و  بارطـضا و  نایذـه و  یباوخیب و  نآ  تمالع  رد  دوب 
روضح تامغن و  ناحلاب و  عامس  طاشن و  هب  دنشود و  نآ  رس  رب  نانز  ریش  هشفنب و  نغور  هب  نیهدت  دننک و  هشفنب  صرق  ای  حاجن  نوجعم 

شاخـشخ و تسوپ  دنیوشب و  مادنا  رـس و  دیب  گرب  هشفنب و  یمطخ و  هب  دوب و  دـیفم  لدـتعم  مامحتـسا  دـننک و  لوغـشم  ناسینا  ناراب و 
تشیب نآ  ثکم  دوب  ادوس  قارتحا  زا  رگا  دنزیرب و  زین  رس  رب  دنرآ و  دورف  وا  راخب  رـس  دناشوجب و  یمطخ  وهاک و  مخت  رفولین و  هشفنب و 

زا یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دنک  تولخ  یتسود  هدساف و  تالیخت  عزف و  هیرگ و  مغ و  رکف و  ترثک  نآ  تسا  رتلکـشم  نآ  هجلاعم  ور 
زغم خانافسا و  ای  شامونب  بآدوخن و  اذغ  دننک و  لوانت  لاقثم  هد  دنقلگ  مهرد و  ود  وکنلاب  مهرد  هس  کی  ره  هشفنب  رفولین و  نابزواگ و 

238 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دیفم نیا  رد  نبجلا  ءام  دننک  حراجن  نوجعم  ای  هیذاغول و  هرایا  سونیلاج و  هرایا  نومیتفا و  خوبطم  هب  هیقنت  جضن  زا  دـعب  دـنروخ و  ماداب 

مه رب  دنزیر و  وا  رب  نومیتفا  نیبجنکـس  هیقوا  کی  دنریگ و  ورف  ندـیناشوج  تلاح  رد  دـنناشوجب و  یلطر  زب  ریـش  نبجلا  ءام  تفـص  دوب 
هفرق مهرد  جـنپ  کی  ره  لفنرق  دعـس  لگ  قرو  نآ  تفـص  دـنروخ  حرفم  نیا  نایحا  دـنیامن و  برـشت  رینپ و  زا  دـننک  یفاص  سپ  دـنزز 

لح نابزواگ  بارش  رد  لاقثم  کی  دنشرسب و  بیس  بارـش  هب  هتخیب  هتفوک و  یگناد  کشم  مهرد  هس  کی  ره  جنرت  تسوپ  کشمجنرف 
یطلخ زا  نآ  هدـس  ای  دـشاب  نآ  مرو  هطـساو  هب  دوب  قارم  تکرـش  هب  هچنآ  اـما  تسا  دـیفم  زین  داـح  کـسملا  ءاود  دـننک و  لواـنت  هدرک 

عوج اشج و  ترثک و  ردص و  قیض  نطب و  نیل  خافتنا و  نآ  تمالع  ددرگ  ریغتم  راکفا  ددرگ و  داصتم  تاراخب  ببـس  نادب  هک  يوادوس 
ساسحا و 

239 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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جـضن زا  دعب  جابریز و  اذغ  دننک و  لوانت  دـنقلگ  هنایزار و  نابزواگ و  وکنلاب  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوش  داصتم  هک  دـنک  تاراخب 
عون نیا  هب  رگا  دننک و  لامعتـسا  هنیل  ياههنقح  دنماشایب و  دننک و  لح  نآ  رد  لاقثم  جنپ  ربنـشرایخ  نوجعم  دـنناشوجب و  مهرد  جـنپ  انس 

وج اذغ  دننک و  قعل  شاخشخ  هشفنب و  بارـش  دنروخ و  تابن  نیبجنرت و  کیرت و  هاب  وا  رد  ینـساک  مخت  رفولین  زا  یبالج  دشاب  یترارح 
مامحتسا دوب و  دیفم  هشفنب  نغور  هب  نیهدت و  رس  رب  نانز  ریش  ندیشودب  غامد  بیطرت  دننکن و  لاهـسا  ماداب و  زغم  ابو  دنروخ  شاموبن  و 

زا دوب و  اذیا  هصق  بضغ و  نآ  تمالع  دشاب  یعـس  نونج  نآ  دوب و  اینام  ایلوخیلام  هلمج  زا  دـشاب و  بسانم  نتخیر  قارم  رب  مرگ  بآ  و 
وچمه دوب  مدرم  تیذا  دصق  ثبع  بعل و  کحض و  نآ  تمالع  دوش  ثداح  مد  قارتحا  زا  رتشیب  نآ  دشاب و  بلکلا  ياو  هلمج  نآ 

240 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ناشیا قاس  رب  دوب  سوبع  تدش  نتخیرگ و  مدرم  زا  یمارآ و  یب  رایسب و  كرحت  نآ  تمالع  دشاب  برطق  هلمج  نآ  زا  بالک و  تعیبط 

دراد بوخ  یب  روص  رکف  رب  ار  مدرم  دـشاب  هسوـسو  نآ  دناهدرمـش و  اـیلوخیلام  زا  زین  قـشع  تسا  اـیلوخیلام  دـنچ  یحورف  تاـقوا  رثـکا 
وا سفن  امیاد  دوب و  ضبن  تبالص و  رغص و  تعرس و  یباوخیب و  رکف و  ترثک  نوکس و  تریح و  تلفغ و  نول و  ترفـص  نآ  تمالع 
هب بلق  تیوقت  دننک و  تالوطن  ناهداب و  غامد  بطرت  دـنیامن و  لاعتـشا  دیـص  رفـس و  كرزب و  ياهراک  هب  هک  تسا  نآ  وا - جالع  درس 

دشاب نکمم  لاصو  رگا  دننک و  نآ  رکف  بوبحم و  ندید  كرت  دنروخ و  جابریز  اذغ  یتوقای و  حرفم  بیس و  لدنص و  ضامح و  بارش 
ریغ اب  تعماجم  ترثک  دیآ و  زاب  نآ  زا  هک  دـنیامن  یعـس  نآ  لاثما  شنزرـس و  قوشعم  حـیبقت  تحیـصن و  هب  الا  دوب و  نآ  جالع  نیرتهب 

بوبحم
241 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

باوخ و ترثک  نآ  تمالع  غامد  يارجا  رب  مغلب  يالیتسا  نآ  بیس  دشاب  هلیختم  ای  رکذ  ای  رکف  داسف  نآ  دوب و  یشومارف  نایـسن  دیفم  رین 
هنایزار مهرد  هس  کی  ره  کهم  خیب  وکنلاب و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب و  ساوح  ترودـک  رـس و  ینارگ  مشچ و  نیرخنم و  يرت 

زا دعب  دننک و  نآ  رد  لباوت  دنروخ و  جار  وهیت  کبک و  هنادکسخ و  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  دننک و  لوانت  مهرد  هد  نیبگنلک  مهرد  ود 
طـسق يریخ و  قبنز و  نغور  هدننک و  هرغرغ  نادند  هب  دنناشوجب و  لسعلا  ءام  رد  لورخم  هندوف  دننک و  ایاقوق  هرایا و  بح  هب  هیقنت  جضن 

هدام انایحا  دـنروآ و  دورف  نآ  راخب  هب  دـنناشوجب  شوجنزرم  هبوباـب و  دـنیوبب و  کـس  هندوف و  رتسدـیبدنج و  دـنلام و  رـس  رب  شوجنزرم 
بآ زا  دننک و  يدنه  زوجب  لقنت  دنیاخب و  ردنک  یکطصم و  دننک و  لوانت  نیبجنکس  لصنع و  هکرس و  هدرورپ و  لیبجنز  جدو و  هایحلا 

242 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
عامتـسا هلداجم و  سرود  ثحب  دـشاب و  رتهب  دـنروخ  یناحیر  بارـش  اب  لسعلا  ءام  بآ  ياـج  هب  رگا  دـننک و  زارتحا  هدراـب  لوقب  درس و 

جنپ انـس  مهرد و  ود  کی  ره  لیبجنز  ینیچراد و  لفلفراد و  لفلف و  نآ  تفـص  تسا  نوجعم  نیا  نایـسن  عفاد  دوب و  دیفم  دـنلب  ياهزاوآ 
دننک لواـنت  لاـقثم  کـی  دنـشرسب و  لـسع  اـب  هتخیب  هتفوک و  یگناد  کـشم  مهرد  ود  کـی  ره  دوع  نارفعز و  مهرد  هس  اوبزوج  مهرد 
ببس هب  نایسن  دنـشرسب و  لسع  نادنچ  هدام و  هتخیب  هتفوک و  مهرد  جنپ  کی  ره  لیبجنز  لفلف و  مهرد  هد  کی  ره  دعـس  جردنک  يرخا 

یبالج نآ  جدوب  مکلت  ءوطب  نول و  تدومک  نیرخنم و  یکشخ و  رهس و  نآ  تمالع  دوش  عقاو  زین  ادوس  ببس  هب  نایسن  دنشرسب و  لسع 
زغم اب  بآدوخن  شامونب و  اذغ  دننک و  نآ  خوبطم  نومیتفا  بح  هب  غامد  هیقنت  دننک و  لوانت  تابن  توکنلاب و  نابزواگ و  رفولین و  زا 

243 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نآ تمالع  دوش  ثداح  جذاس  مرگ  جازملا  ءوس  ببس  هب  نایسن  دوب و  دیفم  سگرن  هشفنب و  نغور  هب  نیهدت  مامحتـسا و  دنروخ و  ماداب 

لگ و قرع  اب  رفولین  هشفنب و  بارش  نآ  جالع  دوب  نیگنر  ياهزیچ  هلعـش و  شتآ و  لیخت  ورـس  مسلم  یمرگ  نهد و  نیرخنم و  یکـشخ 
هب غاـمد  بیطرت  هشفنب و  نغور  تاـبن و  سوبـس و  هریـش  زا  هریرح  اـی  خانافـسا  ماداـب و  زغم  اـب  شاـمونب  اذـغ  دـنماشایب و  درـس  بآ  دـیب 
رد هک  دوب  یمغلب  یطلخ  نآ  ببـس  دوش و  ثداـح  ندـب  زا  یقـش  رد  هک  دوب  ياـخرتسا  جـلاف  دوب  دـیفم  هدراـب  ياـهلوطن  ياـهنغور و 
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وضع نول  رگا  دوب و  دیفس  هروراق  توافتم و  یطب و  ضبن  دوب و  تکرح  سح و  نالطب  نآ  تمالع  ددرگ و  دنسم  یناسفن  حور  کلاسم 
هیودا زا  دـننک و  ماعط  لیطعت  دـنناوتان  زور  راهچ  هک  تسا  نآ  جالع  تشاد  ناوت  زورب  دـیما  ددرگن  هدرمژپ  رغـال و  دوشن و  ریغتم  جولفم 

چیه هیوق 
244 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

وکنلاب هنایزار و  زا  یبالج  زور  راهچ  زا  دعب  دنروخ و  لسعلا  ءام  بآ  ياج  هب  دنزاسب و  ینیچراد  هریزا  تشوگ  بآ  یکدنا  هب  دـنهدن و 
ورف بح  نیا  مات  جصن  زا  دعب  دشاب و  ینیچراد  لفلف و  هنادکسخ و  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  دنروخب و  نیبگنلک  کهم و  خیب  نوسینا و  و 

یمهرد کی  ره  هدرک  برچ  ماداب  نغور  هب  هتخیب  هتفوک  هدیشارخ  دبرت  هرهز  یهام  نادیزوب  لاقثم  جنپ  يرطوقـس  ربص  نآ  تفـص  دنرب 
بح دنـشرسب و  هنایزار  بآ  هب  هتخی  هتفوک و  یگناد  لاقثم  مین  یگناد و  يدنه  حلم  مین  مهرد  کی  ره  نوسینا  لظنح و  محـش  نوقیارغ 

کلملا لیلکا  کحم  نفوجنز  هاوخنان و  تبش  قلس  ریجنا و  دیب  قرو  گرزب  نآ  تفص  دننک  لامعتـسا  هنقح  نیا  زور  ود  زا  دعب  دنزاس و 
نآ رد  کی ؟؟؟ ره  هماکبآ  خرس و ؟؟؟ رکش  دننک و  یفاص  دنناشوجب و  مهرد  هد  ات  مهرد  تفه  کی  ره  لمرح  هبلح 

245 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ریکب قایرت  دوب و  بسانم  رکذ ؟؟؟ هتکـس  باب  رد  هک  هنقح  دوب  يوق  جازم  رگا  دـننک و  لامعتـسا  مهرد  هدزناپ  تیز  نغور  اب  هدرک  لح 

دنیاخیم احرقرقاع  رخذا و  خیب  ینیچراد و  لفلف و  وکنلاب و  بارش  اب  دننک  لوانت  یلاقثم ؟؟؟ دشاب  هک  مادک  ره  يردالب  شراوج  و  و ؟؟؟
شدـنک و کشم  دـنلامب و  لیلع  اعـضا  رد  نآ  لاثما  دیفـس و  طفن  بادـس و  زینوش و  نیدران و  طسق و  نغور  دوش  رهاظ  رب  راـثآ  نوچ  و 

سفرک خیب  هنایزار  خیب  نآ  دنیامن ص  تموادم  نیا ؟؟؟ هب  دنیوبب و  نیمـسای  سگرن و  نسوس و  دـنهد و  ینیب  رد  هتفوک  رداشون  لفلف و 
رد مهرد  ود  کی  ره  زینوش  جرحدـم  دـنوارز  هاوخنان  مهرد  هس  کی  ره  نوسینا  سفرک و  مخت  هنایزار  مخت  مهرد  تفه  کـی  ره  رخذا 

دوش و وا  عبات  زین  وضع  دـهج و  شیوخ  أدـبم  اب  بصع  هک  تسا  نآ  جنـشت  دـنروآ و  ماوق  هب  لـسع  نم  کـی  اـب  دـنناشوجب  بآ  نم  ود 
هطساوب

246 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
؟؟؟ یتدایز نآ  ضرع  رد  ناصقن  نآ  لوط  رد  دـنک و  یلتمم  ار  لضع  بصع و  هک  دوب  یتبوطر  نآ  ببـس  دـنام  زاب  یطاـسبنا  تکرح  زا 

دشاب و جلاف  جالع  وچمه  نآ  جالع  دوب  مغلب  هبلغ  التما و  نآ  تمالع  دوش و  عقاو  نیا ؟؟؟ دنیوگ و  زین  یئالتما  بطر  جنـشت  ار  نآ  دوش 
مغ ای  رایسب  غارفتسا  تسوبی و  نآ  ببس  رتلکشم  نیا  دنیوگ و  هسبای  جنـشت  ار  نآ  دوش  ضراع  ار  باصعا  هک  دشاب  یتسویب  ببـس  رگا 

وضع و ندش  رغال  کیراب و  نآ  تمالع  دوش و  ثداح  جـیردت  هب  عون  نیا  دوب و  لیلحتلا  ریثک  ضارما  هداح و  تایمح  ای  هفینع  تاکرح 
هریرح و دوسح  هزات و  یهاـم  غرم و  هلاـغزب و  هرب و  تشوگ  زا  برچ  هیذـغا  هب  دـننک  ندـب  بیطرت  نآ  جـالع  دوب  هففجم  بابـسا  مدـقت 

دوب و دیقم  ای ؟؟؟ دیدج  قیقر  بارش  تابن و  ودک  نیرایخ و  بآ  بنغ  رانا  شاخشخ و  هشفنب و  بارش  هبرشا  زا  نآ و  لاثما  و  ریش ؟؟؟
247 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

؟؟؟ نغور و موم  نآ  زا  دعب  و  وضع ؟؟؟ رب  دننیـشن و  بآ  نآ  رد  دـنناشوجب و  ودـک  وهاک و  ردـنغچ و  گرب  یمطخ و  هشفلنب و  رفولین و 
قایرت دوش  ثداح  برقع  ندیزگ  ببـس  هب  جنـشت  رگا  دننک و  قاشنتـسا  نانز  ریـش  هشفنب و  نغور  دنلام و  ندـب  رد  اریتک  موم و  هشفنب و 
ثداح زین  اعما  مرک  ببس  هب  دمآ و  دهاوخ  نآ  جالع  دشاب  بصع  هحرف  ببـس  هب  رگا  دنماشایب و  دننک و  لح  تابن  زا  ینیریـش  رد  هعبرا 
ثداح تسا  ندرگ  ناوختسا  هک  ار  هوقرت  تالـضع  هک  دوب  جنـشت  زا  رگا  اما  ددمت  زازک و  دوب  مرک  ندرک  جارخا  لتق و  نآ  جالع : دوش 

هوقل دشاب  جنشت  جالع  نوچمه  ود  ره  جالع  دنکن  تکرح  فرط  وضع  هچنانچ  فالخ  ءادبم  تهج  زا  دوب  بصع  جنـشت  ددمت و  دوش و 
ببس ددرگب و  دوخ  تأیه  زا  دوش و  بذحنم  یعیبط  ریغ  یتهج  هب  يور  زا  یقـش  دوش و  عقاو  مشچ  يور  تالـضع  رد  هک  دشاب  یـضرم 

جنشت نآ 
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248 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
داهن و ناوتن  مه  رب  مشچ  حیحـص  بناج  زا  قازب و  تلق  دوب و  یناشیپ  تسوپ  ددـمت  نآ  تمالع  دوب  جنـشت  زا  هچنآ  اما  ءاخرتسا  ای  دوب و 

سخ صوصخ  ساوح  ترودک  نهد و  تکرح  فعض  ءاخرتسا و  نآ  تمالع  دوب  ءاخرتسا  زا  هچنآ  دوب  جنشت  جالع  نوچمه  نآ  جالع 
دننکن و هجلاعم  زور  راهچ  ای  تفه  ات  هک  تسا  نآ  وقلم  ریبدت  هدـش و  يرختـسم  زین  کنخ  دـشاب و  هدـمآ  دورف  نیربز  نفج  دوب و  قوذ 

لوانت دنقلگ  وکنلاب و  نوسینا و  هنایزار و  زا  یبالج  نآ  زا  دعب  دش و  هتفگ  جلاف  رد  هچنانچ  دنروخن  يزیچ  دـنناوت  ات  دـنروخن  بآ  نان و 
ربص و بح  هب  هیقنت  دوب و  دیم  وهیت  کبک و  هچب و  رتش  بسا و  تشوگ  دـنروخ و  ینیچراد  نارفعز و  لفلف و  اب  بآدوخن  اذـغ  دـننک و 

شوجنزرم دننیـشن و  کیرات  هناخ  رد  دننک و  رد  دننک و  هرغرغ  نادب  دنناشوجب و  لسعلا  ءام  رد  ربک  خیب  تسوپ  دننک و  هداح  ياههنقح 
و

249 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
رد احرقرقاع  لفنرق و  ایوبزوج و  لـفلف و  جو و  دـنیاخب و  تیتلح  یکطـصم و  ردـنک  دـنرآ و  دورف  نآ  راـخب  هب  رتسدـیبدنج ؟؟؟ رتعص و 

لاصتا لیبس  رب  نآ  تابثا  هب  لـضع  كرحت  زا  هکرحتم  توف  زجع  ببـس  هب  دوش  رهاـظ  یلاـع  ءاـضعا  هک  تسا  یتلع  هشعر  دـنریگ  نهد 
ددرگ و بصع  ضراـع  هک  جذاـسای  يداـم  دوب  دراـب  جازملا  ءوس  ضرم  نیا  ببـس  دوش و  طـلتخم  يدارا  تاـبثا  اـب  يدارا  تکرح  سپ 

دراب جازملا  ءوس  زا  هچنآ  دوش و  ثداح  زین  یناـسفن  ضارعا  طارفا و  هب  درـس  بآ  بارـش  زا  دوش  عقاو  رایـسب  ار  رمخلا  نمدـم  خـئاشم و 
اب بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لوانت  نیبگنلگ  هنایزار و  نسینا و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  تمالع  نآ  دـشاب  مغلب  هبلغ  تمـالع  دوب  يداـم 
رد سگرن  قبنز و  طسق و  نغور  هیقنت  زا  دـعب  دـننک و  هراـیا  بح  هب  هیقنت  دـنروخ و  جارد  کـبک و  بسا و  تشوگ  هب  نارفعز  لـفلف و 

همسد و
250 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

جازملا ءوس  زا  هچنآ  دشاب و  عفان  شوگرخ  زغم  لیجران و  لوانت  دوب و  دـیفم  زین  نتـسشن  باتفآ  هب  نتفر و  مرگ  ماکح  هب  دـنلامب و  تشپ 
لامعتسا هراح  ناهدا  دننک و  لوانت  نیبگنلک  ای  لسعلا  ءام  اب  تیتلح  نآ  جالع  دوب  یجراخ  ای  یلخاد  يدرس  تاقالم  ببـس  هب  دوب  جذاس 

هب هچنآ  دوب و  دـیفم  هکاوف  بوبر  دروم و  لـگ و  نغور  هب  غاـمد  تیوقت  ددرگ و  دـیاب  كرت  دـشاب  رمخ  برـش  ترثک  زا  هچنآ  دـننک و 
ثداح تارـشح  ندیزگ  ببـس  هب  رگا  دشاب و  هک  هلیح  ره  هب  درک  دیاب  ببـس  نآ  هلازا  دوب  تلاجخ  بضغ و  لثم  یناسفن  ضارعا  ببس 

غارفتـسا هطـساو  هب  دوب  ندب  تسوبی  ببـس  هب  هشعز  هک  دـشاب  هاگ  دنـشوک و  ببـس  هلازا  رد  دـننک و  لوانت  قایرت  اب  وکنلاب  بارـش  دوش 
زغم اب  شامونب  اذغ  شاخشخ و  هشفنب و  بارش  لوانت  هب  دوب  ندب  بیطرت  نآ  جالع  دشاب  زین  لکشم  مسق  نیا  طارفا و  هب  لیلحت  رایسب 

251 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دـشاب و مادـنا  نتـسج  جالتحا  ماداب  هشفنب و  نغور  هب  نیهدـت  تابن و  ماداب و  نغور  هتـساشن و  زا  هریرح  هبرف و  جورف  خانافـسا و  ماداب و 

راخب حیر و  هدرب  لیلحت  هب  ار  نآ  يزیرغ  ترارح  هک  دشاب  جزل  یتبوطر  نآ  ببـس  دشاب و  هوقل  همدقم  يو  بل و  وربا و  مشچ و  نتـسج 
بجوم دوش و  عفادـت  ناشیا  نایم  سپ  دـنک  عفد  هک  دـهاوخ  ار  نآ  هعفاد  توق  دـش و  دـناوتن  نوریب  ماسم  زا  دوز  طـلخ  ببـس  هب  دـنک و 

هیقنت دشاب  جایتحا  رگا  دنلامب و  نیدران  طسق و  نغور  ار  روضع  نآ  دنک و  لوانت  وکنلاب  بارش  اب  هعبرا  قایرت  نآ  جالع  ددرگ و  جالتخا 
ناصقن بجوم  هک  تسا  یـضرم  نآ  دور  باوخ  هب  دوش و  هریت  ءاضعا  هک  تسا  نآ  رذح  دننکب  دـشاب  مغلب  لهـسم  هک  اههرایا  اهبح و  هب 

رگا سپ  دوش  یناـسفن  حور  ذوفن  عناـم  ظـیلغ  یطلخ  هطـساو  هب  دوش  عقاو  بصع  رد  هک  دـشاب  هدـس  نآ  ببـس  دوـش و  سح  نـالطب  اـی 
هبلغ تامالع 

252 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هطـساو هب  رگا  دننک و  لامعتـسا  جلاف  تاجلاعم  دـننک و  هیقنت  دـشاب  مغلب  هبلغ  تامالع  رگا  اذـغ و  لیلقت  دـننک و  دـصف  دوش  رهاظ  نوخ 
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نتـسب تخـس  ای  دـشاب  یمرو  ببـس ؟؟؟ هب  رگا  دـشاب و  نامه  شجالع  دوب و  سباـی  جنـشت  تمـالع  وچمه  هک  نآ  تمـالع  دوب  تسوبی 
دیآ دورف  غامد  زا  هک  دوب  تالـضف  زا  ترابع  ماکز : هلزن و  دوب . وضع  تیوقت  طغاض و  عنم  نآ  جالع  نتـسشن  يوضع  نآ  رب  اـی  يوضع 

یغامد ضراع  هک  دوب  راح  دوب  جازم  ءوس  رگا  نآ  ببـس  دنناوخ و  هلزن  دیآ  دورف  هنیـس  قلح و  هب  رگا  دنیوگ و  ماکز  دـیآ  نیرخنم  رگا 
ءادـتبا رد  جالع  دوب  ینیب  ندـیراخ  مشچ و  تقرح  ترمح و  نآ  تمالع  هفیرح  هراح  ءایـشا  لوانت  اـی  باـتفآ  ترارح  ببـس  هب  ددرگ و 

دنروخ و خانافسا  ماداب و  زغم  اب  شامونب  اذغ  دننک و  لوانت  بانع  رفولین و  هشفنب و  بارش  دشاب و  یـضتقم  جازم  نس و  رگا  دننک و  دصف 
تشوگ و زا 

253 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نیبـجنرت و بارـش و  اـی  دـننک  نییلت  هکاوـف  خوـبطم  هب  اـی  هـشفنب  صرق  هـب  دـشاب  ـالتما  تمـالع  رگا  دـننک و  زارتـحا  تارخبم  ینیریش و 

يدامتم تبوطر  هب  نالیس  رگا  دنیامن و  قاشنتسا  هشفنب  نغور  رد  دننک  مامحتسا  هیقنت  زا  دعب  مهرد و  هد  کی  ره  ربنشرایخ  اب  تشخریش 
دوش و ضراع  یجراخ  ای  یلخاد  ببس  هب  هک  دوب  دراب  جازملا  ءوس  ببس  هب  رگا  دننک و  ریخبت  زینـشگ  لدنـص و  اب  هکرـس  سوسب و  دوش 

هریغ نیمـشپ و  يراتـسدب  ار  رـس  دـنک و  تحارتسا  مرگ  ياوه  هب  نآ  جالع  دوب  لسک  لقث و  ساوح و  لالک  نیرخنم و  يرت  نآ  تمالع 
تعیبط رگا  دنروخ و  ماداب  زغم  غرم و  اب  بآدوخن  اذغ  دننک و  لوانت  تابن  وکنلاب و  ناشوایـسرپ و  کهم و  خیب  زا  یبالج  دـنراد و  مرگ 

مهرد هد  کی  ره  ربنـشرایخ  خرـس و  رکـش  مهرد  هس  کی  ره  کهم  خیب  ناشوایـسرپ و  رفولین و  هشفنب و  مهرد  جـنپ  انـس  دـشاب  سبتحم 
دنراد و راکب 

254 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
رـس رب  زیت  بآ  دنور و  مامح  رد  رگا  دنرآ و  دورف  نآ  راخبب  رـس  دـنناشوجب و  شوجنزرم  کلملا و  لیلکا  کهم و  خـیب  هنوباب و  تبش و 
رگا دنهت و  شتآ  رب  رـس  دنیوبیم و  دندنب و  هقرخ  رد  دنیوگب و  نوسنیل  زینوش و  دوب  قیقر  رگا  دیآ  نیرخنم  زا  هچنآ  دوب و  دـیفم  دـنزیر 

هب هدام  ات  دنپـسخن  زاب  تشپ  رب  دنکن و  قرغم  بوخ  ماکز  رد  دننک و  ریخبت  ذغاک  سوردنـس و  ردنک و  هب  دـشاب  يدامتم  یتبوطر  نالیس 
نآ هب  ینیب  دنزیر و  نآ  رب  هکرس  بآ و  دننک و  مرگ  یگنـس  دننک و  عفد  ار  نآ  حخنت  هب  دنک  قلح  رد  هغدغد  ساسحا  رگا  دزیرن و  هنیس 

ای القاب  بآ  دنروخ و  نیبجنرت  ای  هشفنب  بارـش  زا  یبالج  درک و  دیاب  بانتجا  زیت  روش و  ياهزیچ  تاضومح و  زا  هلزن  رد  اما  دـنرآ  دورف 
هکنانچ دـننک  نآ  جالع  دوب  لاعـس  نآ  هب  رگا  بسانم و  مرفـسهاش  مخت  ماداب و  نغور  تابن و  سوبـس و  هریـش  زا  هریرح  ماداـب و  نغور 

دوش هتفگ 
255 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. یلاعت هّللا  ءاش  نا  ردص  ضارما  باب  رد  و 

[ مشچ ضارما  رد  مود  باب  ]

دـیدق و ناجنداب و  القاب و  سدـع و  لوانت  رتاوتم و  رکـس  عامج و  زا  هک  تسا  بجاو  رـصب  تحـص  ظفاح  رب  مشچ : ضارما  رد  مود  باب 
تباتک و نامدا  زا  دراد و  هگن  رابغ  دود و  مرگ و  درـس و  ياوه  زا  ار  مشچ  دننک و  زارتحا  هماکبآ  اهلـصب و  روش و  ياهماعط  اهتـشوگ و 

یئانـشور دننک و  ودک  هشفنب و  نغور  هب  رـس  نیهدت  لدتعم و  مامحتـسا  دـنکن و  قارب  يایـشا  رد  رظن  دـشاب و  بنتجم  هیرگ  یباوخیب و 
رفولین هشفنب و  بارش  دننک و  لافیق  دصف  رهاظ  تمالع  دشاب  نوخ  هبلغ  هطساو  هب  رگا  رصب  فعض  دنـشک  مشچ  رد  انایحا  رهاوجلا  لحک 

هدام زا  رگا  دنشکب و  ودک  ایتوت و  دننک و  هشفنب  صرق  هب  هیقنت  دنروخ و  خانافسا  ماداب و  زغم  اب  شامونب  اذغ  دنزاس و  بالج  نیبگنرت  اب 
ترمح و یب  دوب و  صمر  عمد و  نآ  تمالع  دوب  بطر  دراب 
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256 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هب هیقنت  جـضن  زا  دـعب  دـننک و  لوانت  تابن و  کهم و  خـیب  هنایزار و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب  دـئاز  لـکا  بآ و  بقع و  رد  عجو 

مـشچ رد  نوقیلـساب  ریبک و  یئانث  رد و  دـننک  هنایزار  لسعلا و  ءام  هب  هرغرغ  هدرک و  نایرب  اینومقـس  دـبرت و  ای  هشفنب  صرق  ای  ارقیف  هراـیا 
نیغدص نابرـض  مشچ و  ندیراخ  قرحم و  عجو  نآ  تمالع  دشاب  مد  هدام  زا  رگا  دوش و  ثداح  همحتلم  رد  هک  دوب  راحیم  رودم  دنـشک 

رفولین بارـش  دـننک و  نآ  عوقن  هکاوف و  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دـننک و  لافیق  دـصف  نآ  جالع  دـشاب  لـقث  صم و  عم  ددـمت و  ترثک  و 
ای يدـنه  رمت  ای  نیرانا  بآ  نآ  جالع  دـشاب  صمر  عمد و  ینیب و  ندـیراخ  عجو و  تبـش  نآ  تمالع  دوب  يوارفـص  رگا  دـنیامن و  لوانت 

ریـش عون  ود  ره  رد  هشفنب و  صرق  دننک و  درز  هلیله  خوبطم  هب  هشفنب  دنزاس و  بالج  تابن  بانع  صاجا و  هشفبن و  ای  دـننک  لوانت  تابن 
نانز و

257 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ضیبا فایش  دنزاس و  دامض  مشچ  یلاوح  رب  اثیم  انوطقرزب و  باعل  بالگ و  کبرت و  هابور  دنناکچ و  مشچ  رد  دننزب و  غرم  مخت  هدیفس 
ترمح اما  لقث  نفج و  قاـصتلا  عمد و  صمر و  ترثک  دوب و  مشچ  خاـفتنا  نآ  تمـالع  دوب  یمغلب  گرا  دنـشک و  مشچ  رد  يروفاـک  و 

دوب و مشچ  تسوبی  عادـص و  عادـص  نآ  تمالع  دوب  يوادوس  رگا  مرن و  ياهنقح  اههرایا و  اهبح و  هبغاـمد  هیقنت  نآ  جـالع : دـشابن .
هبطرم تالوطن  تادامـض و  ماداب و  زغم  ای  شامونب  اذـغ  دـننک و  لواـنت  شاخـشخ  رفولین و  هشفنب و  تبرـش  نآ  جـالع  دـسرن  مه  رب  هفج 
جالع دوش  ضراع  ار  نایبص  رشتیب  تفرگ و  ناوتن  روف  کین  مشچ  رد  دوش و  مروتم  ضایب  هک  دوب  میظع  یمرو  جنپدرو : دننک . لامعتـسا 

هفرط دننک  زارتحا  عامج  ینیریـش و  تشوگ و  زا  اقلطم  دمر  رد  دشاب و  دـیفم  قلع  لاسرا  هرقن و  تماجح  دـشاب و  دـمر  جالع  وچمه  نآ 
هطقن

258 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نآ جالع  هدـیدش  ای  حیحـص  ای  هفینع  یتکرح  ای  یبرـض  ای  همطل  ببـس  هب  دوش  ثداح  همحتلم  هقبط  رد  هک  دوبک  ای  هایـس  ای  خرـس  دـشاب 

ای رتوبک  لاب  نوخ  هرطق  دننک و  نآ  عوقن  هکاوف و  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دننک و  لوانت  نیبجنرت  بانع و  برش  دننک و  تماجح  دصف و 
رب لفوف  ینمرا و  لگ  اثیمام و  ادتبا  رد  دیاش و  زین  هضیب  هدیفـس  لگ و  نغور  دنناکچ و  مشچ  رد  نارتخد  ریـش  ینمرا و  لگ  اب  ای  اهنت  طب 

رگا دـنزاس  دامـض  لگنغ  راب و  هضیب  هدرز  نارفعز و  نیوخالامد و  کهم و  خـیب  کلما و  لیلکا  اهتنا  رد  دـنزاس و  دامـض  مشچ  یلاوح 
اینومقس ای  هشفنب  صرقب  هیقنت  دنروخ و  بنع  هشفنب و  بارـش  دننک و  زارتحا  ینیریـش  تشوگ و  زا  دشاب  هدش  ثداح  هدم  ببـس  هب  هفرط 
ود کی  ره  اریتک  هتساشن  مهرد  هس  تورزنا  مهرد  ود  لوسغم  جادیفسا  نآ  تفص  دنشکب  مشچ  رد  هرایا  فایش  دننک و  هلیلب  خوبطم 

259 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مشچ جنک  زا  هک  دوب  یتدایز  هرفظ : دنشکیم  دنیاسیم و  بآ  هب  تجاح  تقو  رد  دنزاس و  فایش  دننک و  قحـس  مهرد  مین  نویفا  مهرد 

زا دـننک و  سونیلاج  هرایا و  بح  هب  هیقنت  دـشاب و  لافیق  دـصف  ادـتبا  رد  نآ  جالع : دـسر . مشچ  یهایـس  هب  ات  ددرگ  رـشتنم  دوش و  رهاـظ 
ظیلغ هرفظ  رگا  دنشک و  مشچ  رد  یئانـشور  رـصیق و  نولیقـساب و  فایـش  دننک و  زارتحا  مغلب  تادلوم  تاضومح و  تاموسد و  تاینبل و 

؟؟؟ دشاب طشک  نآ  جالع  نیرتهب  دوب 
هکح نآ  تمالع  طیلغ  نوخ  زا  دشاب  مشچ  رد  قورع  ءالتما  نآ  ببـس  ددرگ و  دئاز  جیردت  هب  دوش و  رهاظ  مشچ  فرط  زا  دشاب  هدرورپ 
قرع یناشیپ و  قورع  دصف  نآ  جالع  دوش  يذأتم  غارچ  ینشور  زا  مشچ و  رد  دوب  رایسب  قورع  روهظ  رصب و  بعض  تبوطر و  نالیـس  و 

هشفنب و زا  یبالج  زور  ره  دنک و  دجس  لوط  عامج و  دود و  رابغ  زا  زارتحا  دننک و  فان 
260 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لگ انـس  نآ  تفـص  دنماشایب  خوبطم  نیا  جضن  زا  دعب  دنروخ و  ماداب  زغم  اب  شامونب  اذغ  دننک و  لوانت  تابن  نیبجنرت و  بانع و  رفولین و 
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برچ ماداب  نغور  اب  هدیـشارخ  دـبرت  مهرد  تفه  کی  ره  یلباک  درز و  هایـس و  هلیلب  مهرد  راهچ  رفولین  مهرد  جـنپ  کی  ره  هشفنب  خرس 
دنزیر خوبطم  رـس  رب  دـنریگ  ورف  هک  نآ  زا  دـعب  گناد  مین  هدرک  نایرب  اینومقـس  مهرد  هد  کی  ره  نیبجنرت  ربنـشرایخ و  مهرد  هد  هدرک 

ود راجنز  مهرد  خیب  جحتنم  ردنقلق و  فایـش  تفـص  دنـشک  مشچ  رد  یئانوشر  نوج و  رانید  نوقیلـساب و  دنقلق و  فایـش  رمحا و  فایش 
دنـشکب و دنیاسب و  هنایزار  بآ  هب  تجاح  تقو  دنزاس و  فایـش  دننک و  قحـس  مهرد  هس  کی  ره  دعـصم  خینرز  قروب  رداشـسون  مهرد 
هک دوب  یـشراخ  نآ  هب  دوش و  ثداح  نفج  نطاـب  رد  هک  یتنوشخ  نیع  برج  درک  دـیاب  ظـفل  ضارقم  هب  دوشن  هب  تاـجلاعم  نیا  هب  رگا 

لافیق دصف  نآ  جالع 
261 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ای هلیله  خوبطم  هب  هیقنت  دننکن و  لامعتسا  هراح  هیودا  دوش  مضنم  دمر  برج  اب  رگا  دنشک و  یئانـشور  رد  رـضخا  رمحا و  فایـش  دننک و 
دوش و نمزم  رگا  دنور و  باوخ  هب  سپ  دـنراذگب  ینامز  دننارـشفا و  نآ  رب  هدرک  قحـس  وزام  دـنادرگ و  زاب  نفج  دـننک و  نومیتفا  بح 
دـنناشفا و نآ  رب  هراح  هیودا  دـیایب و  نآ  زا  نوخ  ات  دـننکیم  کح  رکـش  هب  دـننادرگ و  زاب  ار  تفج  بش  دادـماب و  ره  دوش  ظیلغ  نفج 

تماجح دصف  نآ  جالع  دشاب  نابرض  سخان و  عجو  نآ  تمالع  دشاب و  زین  هدام  نآ  ببس  نیع  حورق  دنک  مشچ  رد  زاب  ار  ضیبا  فایش 
دـشاب یترارح  رگا  دـنروخ و  ماداب  زغم  اب  شامونب  اذـغ  دـننک و  لوانت  باـنغ  هشفنب و  بارـش  دـننک و  هشفنب  هراـیا  بح  هب  هیقنت  دـننک و 

ببـس هب  دوب  مشچ  شزوس  نیع  تقرح  دناسر  رورذ  دنیاسب و  دنیوشب و  جـنداش  هتخوس و  حیـش  دـنروخ و  شاخـشخ  هریـش  اب  باکـشک 
بابصنا

262 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنـشکب لحک  نیا  هیقنت  زا  دعب  تعیبط و  نییلت  دـنک و  دـصف  دوش  رهاظ  التما  تمالع  رگا  نآ  جالع  دوب  تاراخب  عافترا  زا  ای  زین  طالخا 

. دننک لامعتسا  دنیاسب  دنبوکب و  یگناد  روفاک  مهرد  شش  ضضح  مهرد  راهچ  نارفعز  یمهرد  کی  ره  لفلفراد  لفلف  نآ  تفص 
. دننک دامض  لگ  نغور  اب  دنبوکب و  رت  ینساک  دنشکب و  هروغ  يایتوت  دشابن  التما  تمالع  رگا  و 

هک هطقـس  اـی  هبرـض  اـی  دوب  غاـمد  جازم  تدورب  نآ  ببـس  دوش و  راـصبا  عناـم  دزیرب و  هیبغ  هبقث  رد  هک  یتبوطور  زا  تراـبع  بآ : لوزن 
نآ جالع  دنک  هفلتخم  تاعاعـش  دود و  يوم و  هشپ و  لثم  لیخت  ادتبا  رد  نآ  تمالع  دوش  ثداح  نمزم  عادـص  بقع  رد  ای  دوش  ضراع 

زا دعب  دنروخ و  بآدوخن  اذغ  دننک و  لوانت  دنقلگ  کهم و  خیب  وکنلاب  هنایزار و  زا  یبالج  زور  ره 
263 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رد نوقیلساب  تارارم و  فایش  دشاب و  زرتحم  بارـش  عامج و  هکاوف و  لوقب و  هدراب و  همعطا  زا  دننک و  ایاقوق  هرایا و  بح  هب  هیقنت  جضن 
مهرد کی  نیبجنکس  مهرد  مین  رداشون  مهرد  مین  نویفرف  لاقثم  کی  لظنحلا  محش  نآ  تفص  دوب و  دیفم  زین  فایش  نیا  دنکـش و  ادتبا 
تجاح توق  هب  دنزاس و  فایـش  بادس  ای  هنایزار  بآ  هب  نآ  زا  دعب  دننک و  کشخ  هیاس  هب  دنیاسب و  مه  اب  همه  مهرد  هد  زب  هرهز  مین  و 

هب هک  دشاب  نآ  رهج  دشابن  جالع  حدق  زا  ریغ  هب  ار  نآ  دنک  راصبا  عنم  دوش  مکحتـسم  نوچ  بآ  دنـشک و  مشچ  رد  دـنیاسب و  بالگ  هب 
هیذغا هب  نوخ  ظیلغت  هبطرم و  هیذغا  اب  دـنک  غامد  توقت  بیطرت و  نآ  جالع  دوب  نآ  تقر  ای  هرـصاب  حور  تلق  نآ  ببـس  دـنیبب و  هنزور 

بس دنیبب و  هن  بش  هب  هک  دوب  نآ  اشع  دنـشک  مشچ  رد  مرـصح  دورب  دوب و  بسانم  روگنا  ریجنا و  اههویم  زا  هچئاپ و  هسیره و  لثم  هجزل 
نآ

264 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
فیطل تاراخب  باتفآ  ءوض  تکرح و  هطـساوب  زور  رد  دـنادرگ و  ظیلغ  ار  هرـصاب  حور  دوش و  عفترم  غاـمد  هب  هک  دـشاب  ظـیلغ  يراـخب 

ناوج و غرم  ای  بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لوانت  دـنقلگ  کهم و  خـیب  هنایزار و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوش و  لصاح  راـصبا  ددرگ و 
شدنک و ندیئوب  دنرآ  سطع  دننک و  ایقوق  هرایا و  بح  هب  هیقنت  جضن  زا  دعب  دننک و  نآ  رد  ینیچراد  لیبجنز و  لفلف و  دنروخ و  کبک 
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نآ تفص  دنشک  مشچ  رد  فایش  نیا  دنرآ و  دورف  نآ  راخب  هب  رـس  دنناشوجب و  کشخ  هنایزار و  تبـش و  هنوباب و  لفلف و  رتسدیبدنج و 
مشچ رد  دنیاسب و  بآ  هب  تجاح  تقو  هب  دنزاس  فایش  هنایزار  بآ  هب  دننک و  قحس  يواستم  طوبـش  هرهز  گنلک  هرهز  نارفعز  کشم 

هرایا هشقفنب و  بح  هب  غامد  هیقنت  نآ  جالع  دوب  هلبآ  دمر و  هعرق و  زا  دعب  رگا  دوش  ثداح  هینرق  هبط  رد  هک  تسپ  دیفس  ضایب  دنناکچ 
265 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تورزنا ربحلادب  رورذ  تفـص  دنرب  راکب  رورذ  نیا  دوب و  دیفم  مامح  زا  دـعب  ای  مامح  رد  دـنیلام  يدیفـس  نآ  رد  نابز  دـننک و  سونیلاج 
قـشا نیبجنکـس  نآ  تفـص  دنـشکب  فایـش  نیا  وب  ظیلغ  ضایب  رگا  تشه و  کی  ره  نان  هردوب  ربحلا  دـبز  مهرد  راـهچ  کـی  ره  تاـبن 
بادس ای  هنایزار  بآ  هب  هدرک  قحس  یمهرد  کی  ره  یناردنا  کمن  راجنز  مهرد  تشه  کی  ره  نان  هروب  مهرد  راهچ  کی  ره  تورزنا 
فایـش بادـس  هنایزار  بآ  هب  هدرک  قحـس  یمهرد  کی  ره  یناردـنا  کمن  راجنز  مهرد  تشه  کـی  ره  ناـن  هروب  رد  دـنزاس و  فاـیش 

نفج و قاصتلا  هطـساو  هب  دمب  زا  دعب  ار  نایبص  دنـشک و  مشچ  رد  هدرک  لح  بآ  رد  فایـش  دنناشوجب و  جو  تجاح  تقو  رد  دـنزاس و 
ربص تورزنا  ردنک  نآفتـص  دـنک  جالع  فایـش  نیا  هب  ار  نآ  دوش و  نکمتم  لیلحت  مدـع  هطـساو  هب  دوش  ثداح  مشچ  هب  داوم  نتخیر 

ءایمیلقا لحک  نیوخالامد 
266 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دزیر نآ  رب  هک  هلاکا  ظیلغ  هدام  هطساو  هب  خرس و  ظیلغ و  نفج  هک  تسا  نآ  قالس  دنزاس  فایش  هنایزار  بآ  هب  دنبوکب و  يواستم  هضن 
دوب و دیفم  مامحتـسا  دشاب و  بلاغ  هک  یطلخ  زا  دننک  غامد  هیقنت  الوا  نآ  جالع  دوش  ثداح  دمر  زا  رتشیب  دوش و  هتخیر  هرم  هک  دشاب  و 

هچنآ دنهن و  نآ  رب  دننزب و  مه  اب  لگ  نغور  هضیب و  هدیفـس  ای  دنزاس  دامـض  دوش  هرهم  ات  دـنناشوجب  كزوت  بآ  بالگ و  هب  ار  سدـع 
یمهرد کی  ره  لـفلف  نارفعز  مهرد  هس  جاز  مهرد  مین  هتخوس  ساـحن  درک و  دـیاب  هرقن  تماـجح  یناـشیپ و  قورع  دـصف  دـشاب  نمزم 

نایبص رتشیب  دنادرگ و  لیقث  ار  نآ  دوش و  ثداح  یلعا  نفج  رد  هک  دوب  دیاز  یمحش  قاترش  دنزاس  دامض  دنشرسب و  بارش  هب  دنیاسب و 
دننک رت  هکرـس  هب  هفرخ  دنزیر و  نار  هریزو و  کمن  دنرآ و  نوریب  دننک و  قش  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دوشیم  ثداح  ار  جازم  یبوطرم  و 

ات دنهن  نآ  رب  و 
267 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تورزنا و هب  ار  نآ  دوش و  رجحتم  نفج  نطاب  رد  هک  دوب  یتبوطر  هد  رب  دننک  جالع  هفطلم  هیودا  هب  نآ  زا  دعب  دزادگب و  دشاب  هک  یتیقب 
نافجا رافشا و  رد  هک  یتبوطر  ببـس  هب  ضرم  نیا  بلقنم  رعـش  دنرآ  نوریب  دننک و  قش  دشاب  دیفم  رگا  دننک و  الط  هکرـس  مطب و  عمض 

ریجنا هریش  دننک و  رب  دشاب  هدش  هنوک  زاب  هک  ار  يوم  دننک و  ایاقوق  وهرایا  بح  هب  غامد  ندب و  هیقنت  لوا  جالع  دوش  ثداح  دوش  نفعتم 
ای دوب  دیفم  زین  رتسدیبدنج  رتوبک و  نوخ  تشپراخ و  هرهز  دنک و  الط  ار  عضوم ؟؟؟ گس  دارق  نوخ  ای  رتش  دارق  نوخ  اب  عدفض  نوخ  و 
وا هب  رگید  ياهوم  یکطـصم  اب  قبدب  دشابن  شیب  يوم  ود  ای  يوم  کی  زا  رگا  دننک و  غاد  ار  يوم  عضوم  مرگ  نزوس  هب  دننک و  رب  يوم 

يو رگا  دنرآ و  نوریب  نفج  رهاظ  فرط  هب  دننک و  نزوس  خاروس  رد  ار  يوم  نآ  دنرب و  ورف  نفج  رد  کیراب  ینزوس  ای  دننابسچ 
268 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دوش و هدیشک  تسوپ  ات  دنزود  مهب  نآ  زا  دعب  دنیچب و  نفج  تسوپ  زا  یضعب  هک  دشاب  نانچنآ  تسین و  زیمشت  زا  رتهب  جالع  دوب  رایسب 
رـضخا و فایـش  دنـشک و  مشچ  رد  دـنیاسب و  جاز  نارطق و  یکطـصم و  هتخوـس و  فدـص  نآ  زا  دـعب  دـیآ و  جرخ  فرط  هب  زاـب  يوـم 
ترمح و نآ  تمالع  دوش و  عمج  بادـها  نیا  رد  هک  دوب  یتبوطر  ببـس  هب  هدرق  نتخیر  رافـشا  راشتنا  دوب  دـیفم  یئانـشور  نوقیلـساب و 
خانافسا و شامونب و  لثم  هبطرم  هیذغا  ودک و  هشفنب و  نغور  هب  رـس  نیهدت  نآ  زا  دعب  دننک و  غامد  هیقنت  نآ  جالع  دشاب  نفجت  بالص 

دوب بسانم  لاحتکا  ینمرا  رجحب  درک و  دیابن  رایسب  غارفتا  دوش و  عقاو  رایـسب  غارفتـسا  هداح و  ضارما  زا  دعب  راشتنا  رگا  دنروخ و  ودک 
دروجال رجح  یمهرد  کی  ره  ناسلب  بح  لبنس  مهرد  ود  کی  ره  ردنک  امرخ و  هنشا و  حیـش و  ین و  خیب  دوب  رافـشا  تبنم  هک  یئاود  و 
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قحس مهرد  راهچ 
269 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بح هب  دننک  غامد  هیقنت  نآ  جالع  دوش  ثداح  رافشا  رد  هنیفع  تبوطر  زا  هک  تسا  يروناج  رافـشا  لمق  دنکـشب  رافـشا  رد  لیم  دننک و 
ینامی بش  هروب و  ای  دننک  الط  جزیوم  ربص  دنلامب و  نآ  رد  خلت  ولآ  درز و  هتـسا  نغور  دـنیوشب و  کن  بآ  هب  ار  نافجا  ایاقوق و  هرایا و 

دوب فلتخم  ناولا  لاکشا و  تالایخ  دوب  دیفم  هدعم  ولخ  رد  مامحتـسا  دننک و  زارتحا  بش  ءاذغ  ءالتما  زا  کمن و  انح و  ای  لوتقم  قبیزاز 
راصبا توق  تمالس  نیا  تمالع  دنک و  ساسحا  اذغ  راخب  اوه و  رابغ  هک  دوش  رصب  سح  توق  ببس  هب  نآ  هک  دیاش  دنک و  ساسحا  هک 

زا هک  دوب  يوادوس  طلخ  نآ  ببس  دیآرب و  مشچ  شیپ  هک  دنک  دود  زا  هناوطـسا  لیخت  هک  دوب  هاگ  دننک و  هظیلغ  هیذغا  هب  نآ  ریبدت  دوب 
ای هسطع  تلاح  رد  دنک  لیخت  رگا  دوب و  دیفم  لوانت  نآ  زا  دعب  هرایا و  تهج  هب  دننک  غامد  هیقنت  وا  جالع  دوش  ثداح  نایرش 

270 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هیقنت نآ  جالع  هک  دنک  یلاوح  هدـعم و  ءالتما  رب  تلالد  دـیآیم  ریز  هب  الاب  زا  ای  دـیآ  يالاب  هب  ریز  زا  دیفـس  ياهزیچ  هک  مشچ  ندـیلام 
ندش جک  ینعی  لوح  دوب  دیفم  ریغـص  لفیرطا  لوانت  اذغ و  حالـصا  نآ  زا  دعب  هرایا  بح  بهذ و  بح  هب  غامد  هیقنت  دننک و  یق  هب  هدعم 
بذج ار  هیبلص  هقبط  دوش و  ثداح  غامد  هیـشغلا  رد  هک  دوب  جنـشت  نآ  ببـس  دوب  یـضراع  رگا  دوبن و  ریذپ  جالع  دوب  یقلخ  رگا  مشچ 

دوب و ببس  مدقت  نآ  تمالع  دوش  هدینش  ترارح  هداح و  ضامرا  تاقالم  ای  طرفم  غارفتسا  زا  هک  دشاب  یتسوبی  هطـساوب  نآ  رگا  دنک و 
هشفنب نغور  دنروخ و  خانافسا  ماداب و  زغم  هریهش  شامونب و  اذغ  دننک و  لوانت  شاخشخ  هشفنب و  بارش  نآ  جالع  سبای  جنـشت  تمالع 

دوب غامد  هیشعا و  ءالتما  زا  گرا  دنزیر و  رس  رب  دنناشوجب و  شاخشخ  ودک و  دیب و  گرب  هشفنب و  دنلام و  رس  رب  نانز  ریش  ودک و  و 
271 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رگا دنلام و  رس  رب  سگرن  تبش و  هنوباب و  نغور  اههرایا و  اهبح و  هب  دننک  غامد  هیقنت  نآ  جالع  دوب  یئالتما  جنـشت  تامالع  نآ  تمالع 
هرجنم هیودا و  زا  دنک و  نآ  فالخ  یهتهج  هب  رظن  ات  دننک  لفط  فیلکت  دوش  عقاو  ندـینابوخ  نداد و  ریـش  تأیه  تءادر  زا  تیلوفط  رد 

دوخ لاـح  هب  زاـب  اـت  درک  دـیاب  تسار  رظن  ار  وا  هک  دنـشاب  هدرک  ناـنچ  یخاروس  نیع  ربارب  رد  دـندنب و  وا  مشچ  رب  هدرپ  دـننک و  زارتحا 
. ددرگ

[ شوگ ضارما  رد  موس  باب  ]

رد لقوب  لبط و  لثم  نمیظع  تاوصا  مرگ  درـس و  داب  تارجم و  هیذغا و  زا  هک  دیاب  ار  عمـس  تحـص  ظفاح  شوگ : ضارما  رد  موس  باب 
عمج ات  دنزاس  كاپ  شوگ  زا  كرچ  دننک و  فش  نامی  زا  دعب  دـنناکچ و  شوگ  رد  قبنز  نیرـسن و  نغور  انایحا  دـنیامن و  بانتجا  اذـغ 

رگا نذا : عجو  دوب . بسانم  تاجهرایا  تابوبح و  هب  غامد  هیقنت  لاس  ره  دوش و  دجنم  هک  ددرگن 
272 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هب غامد  هیقنت  دـننک و  لوانت  تابن  نیبجنرت و  بانع و  هشفنب و  بارـش  دـننک و  لاـفیق  دـصف  دوش  رهاـظ  نآ  تاـمالع  دـشاب  نوخ  هبلغ  زا 
شوگ فارط  دنناکچب  شوگ  رد  رمخ  لخ  روعز و  رایخ  ودـک و  بآ  لگ و  نغور  رد  نانز  ریـش  كزوت و  بآ  هکاوف و  ای  هلیله  خوبطم 

روکذم تادربم  لامعتسا  دوش  رهاظ  ارفـص  هبلغ  تمالع  رگا  دننک و  الط  زورفا  ناتـسب  دیب و  وهاگ  زینـشک و  بآ  بالگ و  نیلدنـص و  هب 
مغلب تمالع  رگا  دننک و  ارفص  لاهـسا  دنناکچ و  شوگ  رد  دنراذگب و  لگ  نغور  رد  نویفا  هبح  دشاب  تخـس  تیاغب  عجو  رگا  دنیامن و 
شوگ رد  خـلت  ماداـب  شوجنرم و  نوـس و  طـسق و  نغور  یلـصف و  نیبجنکـس  هب  هرغرغ  دـننک و  اـقوق  هراـیا و  بح  هب  هیقنت  دـشاب  رهاـظ 

بح هب  هیقنت  دوش  رهاظ  ادوس  هبلغ  تمالع  رگا  دنروخب و  وکنلاب  بارش  هنایزار و  دنقلگ و  دیاش و  زین  شوجنزرم  برت و  بآ  دنناکچ و 
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نومیتفا و
273 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دـشابیم رواـی  هرثب  زا  هجو  نیا  رگا  دنـشود و  نآ  رـس  رب  ناـنز  ریـش  دـنناکچ و  شوگ  رد  ماداـب  سگرن و  نغور  دـننک و  نوقخیمطـصا 
بانع رفولین و  هشفنب و  بارـش  دـنک و  دـصف  نآ  جالع  دوب  عمد  نالیـس  بارطـضا و  هریـش  قلق و  یناشیپ و  رـس و  لقث  بت و  نآ  تمالع 

اب فایش  دننک و  تشخریش  نیبجنرت و  ای  نآ  عوقن  ای  هکاوف  خوبطم  هبت  عیبط  نییلت  دنروخ و  شاخشخ  هریش  باکشک  اذغ  دنیامن و  لوانت 
یمطخ و هشفنب و  رفولین  دـنلامب و  شوگ  یلاوح  رد  زینـشگ  بآ  لدنـص و  کـبرت و  هاـبور  دـنناکچ و  شوگ  رد  دـنیاسب و  نارتـخد  ریش 

دنزاس داضم  هشفنب  نغور  زینشگ و  کبرت و  هابور  بآ  هب  دنیاسب و  مه  اب  مهرد  هد  کی  ره  القاب  درآ  وج  درآ  مهرد  جنپ  کی  ره  هنوباب 
ات دنناکچ  شوگ  رد  نارتخد  ریـش  کشر  ورم  گرزب و  هبحل و  باعل  دوش  رهاظ  حـیقو  هدـم  ندـش  عمج  تمالع  دورن و  لیلحت  هب  رگا  و 

رجفنم دبای و  حضن 
274 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هنفع داوم  هحرق و  لوط  ببـس  هب  رگا  ددرگ و  كاپ  هدم  ات  دنهن  شوگ  رد  دنیالایب و  تورزنآ  لسع و  هب  ناتک  زا  هلیتف  نآ  زا  دعب  دوش و 
مکحـش بآ  اب  هکرـس  هروب و  اب  ولاتفـش  بآ ؟؟ شوجنزرم و  هنمرد و  بآ  دوب  شراخ  تکرح و  ساـسحا  نآ  تمـالع  دوش  دـلوتم  مرک 

ببـس هب  شوگ  عجو  رگا  دیآ و  هسیطع  هک  دننک  یعـس  دننادرگ و  شوگ  رد  هدیچیپ  مشپ  زا  هلیتف  نآ  زا  دعب  دنناکچ و  شوگ  رد  لظنح 
نییلت دـننک و  یقب  هدـعم  هب  هیقنت  نآ  جالع  دوب  عادـص  باعل  نالیـس  نایثغ و  نآ  تمالع  دوب  هدـعم  تکرـش  هب  رگا  دـشاب  ظـیلغ  حاـیر 
جالع دوب  عادـص  نینط و  يود و  تمالع  دوب  غامد  تکرـش  هب  رگا  دـنناکچ و  شوگ  رد  هراح  ناهدا  هکاوف و  ای  هلیله  خوبطم  هب  تعیبط 

نآ فث  هب  دنرادب و  نآ  راخب  هب  رس  دنناشوجب و  شوجنزرم  فساجنرب و  راغ و  قرو  کلملا و  لیلکا  اههرایا و  اهبح و  هب  دننک  هیقنت  نآ 
دننک و دامض 

275 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنناکچ و شوگ  رد  هنوباب  شوجنزرم و  نغور  دنزیر  رس  رب  هک  درـس  بآ  ای  دسر  شوگ  هب  هک  دشاب  درـس  دار  ببـس  هب  شوگ  درد  رگا 

يدولوم رگا  شوگ  يرک  مسمـص : دـنرآ . دورف  هروکذـم  شاخـشخ  هنوباب و  لدرخ و  هتخپ و  مغلـش  راخب  هب  شوگ  دـنراد و  مرگ  ار  رس 
رد هکنانچ  دوب و  ارفص  هبلغ  زا  رگا  دریذپن و  جالع  دوشیم  هشورفم  هبـصع  کته  بجوم  هک  هطقـس  هبرـض و  ببـس  هب  يریپ  رد  ای  دشاب 

ددـع هد  کی  ره  صاجا  بانع و  ای  دـنزاس  بالج  نیبجنرت  ای  یبرم  هشفنب  اب  هشفنب  بارـش  زور  ره  نآ  جالع  دوش  ثداح  هداح  تاـیمح 
ای هکاوف  خوبطم  هب  دننک  تعیبط  لاهـسا  باوج و  دشاب  بت  رگا  دنروخ و  هچوپآاب  يدـنه  رمت  اذـغ  مهرد ، هد  نیبجنرت  مهرد ، هس  هشفنب 
هب رگا  دنناکچب و  دنناشوجب و  هدرـشفا  تسوپ  اب  رانا  بآ  اب  ات  دنناکچ  شوگ  رد  لگ  نغور  نایرب و  اینومقـس  گناد  مین  ای  هلیله  خوبطم 

ببس
276 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

کـهم و خـیب  نوسینا و  زا  یبـالج  زور  ره  نآ  جـالع  دوب و  باوـخ  ترثـک  ساوـح و  تدـالب  رـس و  لـقث  نآ  تمـالع  دـشاب  مغلب  هبلغ 
ولآدرز زغم  نغور  دنیامن و  ایاقوق  هرایا و  بح  هب  هیقنت  جضن  زا  دعب  دنروخ و  هنادکسخ  هریش  اب  بآدوخن  ءاذغ  دننک و  لوانت  نیبگنلگ 

رد دنزاس و  هلیتق  دنبوکب و  لدرخ  ریجنا و  ای  لظنحلا  محـش  شوجنزرم و  بآ  گنلک و  هرهز  ای  دـنناکچ  شوگ  رد  بادـس  خـلت و  ماداب 
بعت ای  عوج  ای  رهـس  زا  دعب  عون  نیا  دشاب و  نیح  روغ  ینیب و  يور و  ندش  کیراب  نآ  دـشاب  غامد  تسوبی  ببـس  هب  رگا  دـنهن و  شوگ 

هلاغزب تشوگ  ودک و  شامونب و  لثم  هبطرم  هیذغا  لوانت  نانز و  ریش  هشفنب و  نغور  هب  دوب  غامد  بیطرت  نآ  جالع  دوش و  ثداح  طرفم 
یتلآ زا  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دید  دناوتن  ار  نآ  هک  دوب  خـسو  عامتجا  هطـساوب  ممـص  رگا  دـنناکچ و  شوگ  رد  هشفنب  ودـگ و  نغور  و 

راک نیا  يارب 
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277 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
رب شوگ  دنور و  ماجل  نادادم  اب  دنناکچ و  نغور  بش  هب  ای  دناکچ و  شوگ  رد  نانز  ریـش  ماداب و  نغور  نآ  زا  دعب  دـننک و  كاپ  تسا 
نآ ثودح  يود و  دوب  ظیلغ  مرن و  هچنآ  دنیوگ و  نینط  دوب  داح  کیراب و  هچنآ  شوگ  زا  يود و  نینط و  دـیآ  نوریب  ات  دـنهن  مرگ  هبات 
دوب یتالضف  ببـس  هب  رگا  دنک و  دادتـشا  یهاگ  دوش و  نکاس  یهاگ  دوب  لقث  مدع  ددمت و  نآ  تمالع  دشاب  ظیلغ  یحیر  ببـس  هب  رگا 

ماود ددمت و  لقث و  نآ  تمالع  غدمد  يالتما  هطساوب  دزیر  شوگ  هب  هک 
نارفعز ینیچراد و  هریز و  ای  بآدوخن  اذغ  دننک و  لوانت  دنقلگ  نوسینا و  کهم و  خـیب  هنایزار و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب  نینط 

تبـش و هنوباـب و  دـنناکچب و  رتسدـیبدنج  زینوش و  برت و  بآ  اـی  ندـیناکچ  شوگ  رد  يریخ  نسوس و  طـسق و  نغور  تبـش و  گرب  و 
سجرن و کلملا و  لیلکا 

278 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
غامد يالتما  زا  ار  نآ  دوب و  دیفم  زین  مامح  نامدا  دـنرادب و  نآ  راخب  هب  شوگ  دـنناشوجب و  فساجنرب  شوجنزرم و  برت و  راغ و  قرو 
غاـمد ولخ  تسوبی و  ببـس  هب  رگا  تاروخب و  تاروطق و  لامعتـسا  نآ  زا  دـعب  درک و  دـیاب  نوقیخمطـضا  هراـیا و  بح  هب  هیقنت  لوا  دوب 
هیذغا لوانت  مامح و  نامدا  هب  غامد  بیطرت  نآ  جالع  دوش . نکاس  يریـس  رد  ددرگ و  دیاز  یگنـسرگ  رد  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دـشاب 
ضامح بارش  هب  دننک  تیوقت  دوشیم و  عقاو  ار  هقان  هچنانچ  دوب  فعض  ببس  هب  رگا  رس و  رب  هشفنب  نغور  نانز و  ریش  ندیلام  هبطرم و 

کی لظنحلا  محش  نآ  تفص  دنک  لیاز  شوگ  لقث  يود و  هک  یفایش  لدتعم  تاموشم  لامعتسا  بیطم و  تشوگ  بآ  بیس و  ومیل و  و 
یگناد کی  ره  نویفرف  ورم  طسق و  نیتنـسفا و  هراـصع  مین  یمهرد و  کـی  ره  جرحدـم  دـنوارز  رتسدـیبدنج  مهرد  مین  ناـن  هروب  مهرد 

هتخیب هتفوک و 
279 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ون رگا  نذا : خورف  دنناکچ  شوگ  رد  دنیاسب و  خلت  ماداب  نغور  اب  یسدع  ردق  هب  جیاتحا  تقو  هب  دنزاس و  فایش  دنشرسب و  واگ  هرهز  هب 
دـشاب نمزم  هچنآ  دننک و  لامعتـسا  نوقیلـساب  ای  جادیفـسا  مهرمای  دنناکچ  شوگ  رد  لسع  هروغ و  بآ  ای  هکرـس  اب  اثیمام  فایـش  دـشاب 

بآ هب  ربص  ای  ولاتفش  قرو  بآ  نآ  جالع  دوب  تکرح  ساسحا  نآ  تمالع  دور  شوگ  رد  هدنچ  رگا  بآ  ماوه و  لوخ  دنناکچ و  نارطق 
هسطع هب  دیآ  نوریب  هک  دننک  یعس  دریمب و  ات  دنناکچ  شوگ  رد  طسق  لیبنق و  خیـش و  نیتنـسفا و  ربک و  هنیدوپ و  بآ  ای  هدرک  لح  مرگ 
یعجو نآ  ای  دوش و  ثداح  ندرک  انـش  مامح و  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دور  شوگ  رد  بآ  رگا  هصوصخم و  تلآ  هب  اـی  ندروآ 

بآ ات  درک  دیاب  شوگ  رد  دنزاس  ریصح  نآ  زا  هک  یبوچ  هنایزار  اب  تبش  بوچ  دیاین  نوریب  نتـسج  رب  رـس و  کیرحت  هب  رگا  سپ  دشاب 
دنیچ و رب 

280 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
قیرط هب  نوخ  رگا  ناذالا  راجفلا  دـشاب . عفان  دـنناکچ  شوگ  رد  دـننک و  مرگ  هکرـس  اـب  لـگ  نغور  دـشاب  هتفر  شوگ  رد  مرگ  بآ  رگا 
دـشاب هبرـض  زا  ای  همدص  زا  ای  دوب  یقرع  حاتفنا  ببـس  هب  رگا  درآ و  فعـض  هک  یتقو  رگم  درک  دـیابن  سبح  دوش  ناور  شوگ  زا  نارحب 
هکرـس اندنگ و  بآ  ای  دنناشوجب  رانا  بآ  ای  ایقاقا  ای  اثیمام  ای  لمحلا  ناسل  بآ  ای  دنناکچ  شوگ  رد  دنناشوجب و  هکرـس  روفاک و  یکدنا 
شوگ رد  دـنناشوجب و  هکرـس  نیتنـسفا و  ای  لگ  نغور  اب  نیتنـسفا  بآ  دراـخب  شوگ  رگا  نذا  هکح  دـنناکچ  شوگ  رد  روفاـک  یکدـنا 

. دنناکچ

[ مش فنا  ضارما  رد  مراهچ : باب  ]
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دوب نکمتم  غامد  مدـقم  نطب  رد  هک  دوب  ظیلغ  یطلخ  نآ  ببـس  دـشاب و  مش  توق  ناصقن  اـی  نـالطب  مش  فنا  ضارما  رد  مراـهچ : باـب 
بآدوخن اذغ  دننک و  لوانت  دنقلگ  کهم و  خیب  نوسینا و  زا  یبالج  دادماب  ره  نآ  جالع 

281 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
زینوش و لفلف و  شدنک و  لثم  تاسوطع  لامعتسا  هیقنت  زا  دعب  دننک و  ای  اقوق  بح  هرایا و  بح  هب  هیقنت  جضن  زا  دعب  هنادکسخ  هریـش  اب 

ینیب رد  دنزیمایب و  تیز  اب  دننک و  قحس  زینوش  گرا  دوب و  عفان  دنرآ  دورف  نادب  ینیب  دننک و  هشیش  رد  دنناشوجب و  هکرس  رگا  کشم و 
دـنیامن و قاشنتـسا  هشفنب  نغور  دوش  ثداـح  یتقرح  یعجوا و  هنیا  زا  رگا  دوب و  دـیفم  دنـشاب  هدرک  بآ  رپ  نهد  هک  نآ  زا  دـعب  دنـشک 

دـشاب هدـش  عمج  تافـصم  رد  هک  دوب  یطلخ  یتـنوفع  ببـس  هب  نفلا : نتن  دوب . عفاـن  ار  کـشخ  هندوف  شوجنزرم و  بآ  هب  هتفوک  زینوش 
لوب هندوف و  دنمد و  ینیب  رد  دـنبوکب و  جورداب  هندوف  دـننک و  هرغرغ  لدرخ  نیبجنکـس و  هب  هکاف و  خوبطم  هب  ندـب  هیقنت  لوا  نآ  جالع 

دنزاس هلیتف  دنشرسب و  روم و  اب  هندوف  بآ  دنبوکب و  لفنرق  ربص و  لبنس و  هدعم  دننک و  قاشنتسا  یناحیر  بارش  دوب و  دیفم  زین  رتش 
282 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دننک و جادیفسا  مهرم  لامعتـسا  هکاوف و  خوبطم  هشفنب و  بح  هب  هیقنت  دننک و  لافیق  دصف  دوب  رت  شیر  رگا  فلا : حروق  دنهن  ینیب  رد  و 
هناد هب  باعل  واگ و  قاس  زغم  موم و  هشفنب و  نغور  اـی  نغور  موم  هب  ار  هلیتف  دـننک و  لواـنت  یبرم  هشفنب  هشفنب و  بارـش  دوب  سباـی  رگا 

دیفس و قبرخ  دنیوشب و  هکرس  هب  ینیب  دوب  هنهک  هحرق  رگا  دنیامن و  زارتحا  تارجنم  ینیریـش و  شوگ و  زا  دنهن و  ینیب  رد  هتخاس  ثولم 
لافیق و دصف  نآ  جالع  دـنادرگ  گنت  ار  ذـفنم  دـیورب و  نیرخنم  رد  هک  دوب  دـیاز  یتشوگ  فنا  ریـساب  دـنمد و  ینیب  رد  دـنبوکب و  لفلف 
دنـشرسب و بآ  هب  دنیاسب و  شرت  رانا  تسوپ  ای  دننک  راجنز  مهارم  لامعتـسا  هلیله  هکاوف و  خوبطم  هب  دـننک و  تعیبط  نییلت و  تماجح و 

لئاز اهنیا  هب  رگا  دنهن و  ینیب  رد  دننک و  ثولم  نآ  هب  هلیتف  دننک و  قحس  مهرد  مین  راجنز  مهرد  ود  جاز  ای  دنهن  ینیب  رد  دنزاس و  هلیتف 
283 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هطـساو هب  هک  یطلخ  ای  دوب  بلاغ  غامد  رب  هک  یتوسیپ  ببـس  هب  دوش  ثداح  تایمح  رد  هک  ینیب  کشخ  تسا  ففاـج  دـننک  عطق  دوشن 
زارتحا تارخبم  ناففجم و  زا  ودک و  هشفنب و  نغور  هب  دننک  غمد  بیطرت  نآ  جالع  دوش  عفد  نایحا  هک  دـننادب  نیا  دوش  کشخ  ترارح 

نآ طارفا  زا  هک  نآ  رگم  درک  دـیابن  عطق  دوب  يروح  اـب  زور  دـشاب و  نارح  ببـس  هب  رگا  دـنریگ  نتفر  ینیب  زا  نوخ  رگا  فاـعر  دـنیامن 
بانع هشفنب و  بارـش  نآ  جالع  دوب  کنت  دـیآ و  كدـنا  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دـیآ  نوخ  تدـح  ببـس  هب  رگا  دوش و  بلاـغ  فعض 

اب جورداب  هراصع  زینـشگ و  دـنزاس و  الط  رـس  رب  هکرـس  اب  ینمرا  لگ  زینـشگ و  بآ  قاشنتـسا  دـنزیر و  رـس  رب  فرب  بآ  دـننک و  لوانت 
یبرع غمص  هتساشن و  رانلگ و  بش و  وزام و  هب  دننک و  رت  دادم  هب  هلیتف  دوب و  دیفم  زین  رخ  نیگرـس  بآ  دنـشک و  ینیب  رد  روفاک  یکدنا 

ینیب رد  دنیالایب و  دنرک  قحس 
284 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نوخ هبلغ  ببـس  هب  فاعر  رگا  دـیفم و  زین  هتخوس  عومجم  هضیب  تسوپ  یهوک و  واگ  خاش  دـسب و  فدـص و  ذـغاک و  ابرهک و  دـنهن و 
ایـسآ و رابغ  هب  هلیتف  دنهن و  قارم  شود و  رب  همجحم  دننک و  لافیق  دصف  نآ  جالع  دوب  هبلغ  دیآ و  هبلغ  هب  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دشاب 
دیب و روگنا و  قاروا  رانلگ و  لدنـص و  لگ و  قرو  سدع و  ینمرا و  لگ  دنهن و  ینیب  رد  دـنزاس و  شولم  ینامی  بش  ناشوایـس و  نوخ 
زا رگا  دـنهن و  ینیب  رد  دـنزیمایب و  توبکنع  جـسن  دـننک و  الط  یناشیپ  رب  هکرـس  اب  دـنیاسب و  یـضعب  ای  عومجم  قرحم  جاز  شاخـشخ و 

دننک الط  دبک  رب  ینساک  بآ  بالگ و  لدنص و  لاحط و  رب  دیآ  پچ  زا  رگا  دنهن و  دبک  رب  همجحم  دیآ  تسار  فرط 

[ نابز بل و  ناهد و  ضارما  رد  مجنپ  باب  ]
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يومد رگا  ددرگ و  رـشتنم  دوشن و  ادـیپ  نهد  رد  هک  دوب  یتاربث  نآ  تسا و  عالق  هلمج  نآ  زا  نابز  بل و  ناهد و  ضارما  رد  مجنپ  باـب 
ترمح نآ  تمالع  دوب 

285 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
شامونب و اذغ  دنیامن و  لوانت  تابن  نیبجنرت و  اب  نیرانا  بآ  دننک و  گرب  راهچ  ای  لافیق  دـصف  نآ  تمالع  دوب  نآ  ندـمآ  رب  ترارح و 

بـالگ هکرـس و  هب  زور  ره  ار  نهد  دـننک و  نآ  عوقن  هکاوف و  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دـنروخ و  يدـنه  رمت  اـی  یلیک  ولآ  اـی  ماداـب  زغم 
روفاک مهرد  هد  کی  ره  لفوف  ریشابط و  لدنص و  وهاک و  مخت  كزوت و  مخت  هتساشن و  خرس و  گلو  رانلگ  قامس و  زینشگ و  دنیوشب و 
ثداح دوب  نابز  يدیف  حلام  مغلب  زا  عالق  رگا  دننک و  هضمـضم  بالگ  هکرـس و  هب  ینامز  زا  دعب  دنزاس  رورذ  دـننک و  قحـس  گناد  مین 
خوبطم ربص و  هرایا و  بح  هب  هیقمن  دنزاس و  بالج  کهم  خیب  هنایزار و  دـنقلگ و  نآ  جالع  عجو  شطع و  تلق  نآ س و  تمالع  دوش 

عذل و ناسل و  ادوس  نآ  تمالع  دوب  ادوس  هدام  زا  رگا  دنیامن و  هضمضم  نادب  دنناشوجب و  هکرس  رد  برت  مخت  احرقرقاع و  دننک و  دبرت 
باعل مدع  نآ و  فافج 

286 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنلامب نهد  نابز و  رب  دنزیمایب و  مه  اب  هشفنب  نغور  طب و  هیپ  واگ و  قاس  زغم  دـننک و  نآ  بح  نومیتفا و  خوبطم  هب  هیقنت  نآ  جالع  دوب 
لیلکا هنوباب و  تبـش و  ریجنا و  هب  رخآ  رد  دـننک و  هضمـضم  نادـب  دـنناشوجب و  هکرـس  رد  وزاـم  قامـس و  راـنلگ و  ضرم  يادـتبا  رد  و 
نادـب دـنناشوجب و  بـالگ  هکرـس و  هندوف و  درـس و  زوج  لـهبا و  دوـش و  ثداـح  ینتن  نآ  زا  دوـش و  نفعتم  بارـش  نیا  رگا  کـلملا و 

نهد هدنگ  رجن و  دنناشفا  نآ  هب  دننک و  قحـس  ینامی  بش  قامـس و  لگ و  قرو  رانلگ و  هندوف و  درز و  دیفـس و  جاز  دـننک و  هضمـضم 
بآ نآ  جالع  درگ و  دئاز  هدعم  ولخ  رد  دوش و  نکاس  دـنک  لوانت  هدراب  همعطا  نوچ  هک  دوب  نآ  وا  تمالع  دـشاب  هدـعم  ترارح  زا  رگا 

دنروخ و هروغ  ای  رانا  ای  قامس  اذغ  دننک و  لوانت  هکاوف  عوقن  اب  نیبجنکس  ای  ودک  رایخ و  بآ  اب  نیبجنرت  تابن و  ای  يدنه  رمت  اب  نیرانا 
اههویم زا  دنراذگن و  یلاخر  اب  هدع 

287 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
جرتا تسوپ  دیفس  لدنص  رانلگ  دوع  لبنس  رخذا  دعس  نآ  تفـص  تسا  عفان  هک  یبح  دوب و  دیفم  ودک  رایخ و  دورما و  ولآدرز  ولاتفش و 

یمغلب ببـس  هب  رحب  رگا  دنریگ و  نهد  رد  يدوخن  اردقم  هب  دنزاس و  بح  دنـشرسب و  تابن  بالگ و  هب  دنبوکب و  يواستم  هلقاق  کم  ار 
رد نآ  جالع  دشاب  ناسکی  التما  الخ و  رد  دوب و  ناهد  یمعط  یب  قازب و  ترثک  نآ  تمالع  دشاب  هدش  نفعتم  هدعم  غامد و  رد  هک  دشاب 

قعل نیبجنکس  ای  دنروخب  هنایزار  دنقلگ و  نآ  زا  دعب  کمن و  لسع و  یکدنا  هزبرخ و  مخت  برت و  تبش و  خیبطهب  دننک  یق  راب  ود  هتفه 
ریغـص ای  ریبک  لفیرطا  انایحا  دنیامن و  بانتجا  تاینبل  هظیلغ  هیذغا  زا  دننک و  هیقنت  دبرت  خوبطم  ای  ربص  بح  هب  دشاب  جایتحا  رگا  دـننک و 

دنشرسب لسع  هب  دنبوکب  هبابک  دعـس و  لیبجنز و  دوع و  دنیاخب و  لفنرف  هلقاق و  ردنک و  یکطـصم و  دنروخ و  هدرورپ  هلیله  لیبجنز و  و 
و

288 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
صاجا و بانع و  زا  دننک و  فایق  دصف  ای  گراهچ  دصف  دـشاب  نادـند  نب  تشوگ  داسف  ببـس  هب  رگا  دـنریگ و  نهد  رد  دـنزاس و  بح 
رانلگ و وزام و  دروم و  دننک و  نییلت  هلیله  خوبطم  هشفنب و  صرق  هب  باهنتحا و  ینیریش  تشوگ و  زا  دنزاس و  بالج  تابن  يدنه و  رمت 

لفلف دوع و  یکطـصم و  کمار و  جزامزک و  دعـس و  خرـس و  لگ  رانلگ و  لدنـص و  ایقاقا و  دننک و  هضمـضم  نادـب  دـنناشوجب و  هکرس 
لکأت ببـس  هب  رگا  دنزیرب و  نادند  نیا  رد  دنبوکب و  یگناد  کی  ره  روفاک  کشم و  مهرد  جـنپ  یکی  ره  درز و  هلیله  لفنرق و  کسم و 

لاهـسا دصف و  وا  جالع  دشاب  هیرک  هحئار  وا  دوب  رتدوز  راشتنا و  رتشیب  وا  داسف  اما  دـشاب  عالق  نوچمه  هلکآ  دـننک  نآ  جالع  دوب  نانـسا 
یقاب دننک و  لامعتـسا  ایقاقا  اب  نویفرف  نآ  زا  دـعب  دوشن و  دـئاز  ات  دـنک  هروغ  بآ  هکرـس و  هب  هضمـضم  دوب و  نومیتفا  خوبطم  هب  تعیبط 
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جالع نوچمه  وا  جالع 
289 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

عوج و تلاح  رد  هک  دـشاب  نآ  وا  تمالع  دوب  تبوطر  ترارح و  زا  رگا  نآ  ریغ  رد  ای  باوخ  رد  بآ ؟؟؟ نتفر  باـعل  نالیـس  دوب  عـالق 
اب هتسشان  ینـساک  دننک و  هضمـضم  هب  بیـس و  قرو و  بآ  هب  دننک و  لوانت  سابیر  هب و  بیـس و  بارـش  نآ  جاعل  دشاب  رتشیب  هدعم  ولخ 

دـشاب مغلب  هبلغ  تمالع  نآ  تمالع  دوب  تبوطر  تدور و  ببـس  هب  گرا  دننک و  دصف  دوب  رهاظ  نوخ  هبلغ  تماعل  رگا  دنروخب و  کمن 
نآ رد  هک  هیذـغا  ابالق و  دـنیامن و  لوانت  دوع  یکطـصم و  شراوگ  هنایزار و  دـنقلگ و  لـفیرطا و  دـننک و  یق  هب  هدـعم  هیقنت  نآ  جـالع 

نهد زا  هک  یباعل  دـنیامن و  زارتحا  هدراب  لوقب  هبطرم و  هکاوف  زا  دوب و  دـیفم  زین  لسع  نان و  دـنروخ و  لـباوت  اـب  دـشابن  نادـنچ  تبوطر 
ضارما رد  دـش و  هتفگ  نآ  جالع  دوب  مرک  لیلد  دوب  رتشیب  باعل  نالیـس  باوخ  رد  رگا  دـنلامب و  نهد  رد  دـنیاسب و  ایقاقا  دـیآ و  نایبص 

ناسل ماروا  اعما 
290 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نیا هب  دننک  تعیبط  نییلت  دـنک و  لافیق  دـصف  نآ  جالع  دوب  باعل  تلق  ناسل و  تقرح  ترمح و  نآ  تمالع  دـشاب  يومد  رگا  نابز  مرو 
کی ره  ینساک  مخت  رفولین و  مهرد  راهچ  هشفنب  ددع  تسیب  ناتسپس  ددع  هد  بانع  ددع  تسیب  صاجا  مهرد  جنپ  انس  نآ  تفص  خوبطم 
هنقح تفص  مهرد  هدزناپ  ربنشرایخ  زغم  يدنه و  رمت  مهرد  جنپ  کیره  کبرت  هابور  لگ  قر  مهرد و  تفه  درز  هلیله  تسوپ  مهرد  هس 
کی ره  هتفوک  مین  رشقم  وج  یمطخ و  سوبس و  ددع  یس  ناتسپس  ددع  هد  بانع  مهرد  هس  کی  ره  ینـساک  مخت  هشفنب  مهرد  متفه  انس 

ره هروب  کمن و  مهرد  هدکی  ره  هماکبآ  دـجنک و  نغور  مهرد  هد  خرـس  رکـش  مهرد و  هدزناپ  ربنـشرایخ  هتـس  ردـنغچ و  قرو  مهرد  هد 
جنپ کی  ره  کبرت  هابور  سدع و  ددـع  هد  بانع  اب  دوب  بسانم  رانا  توت و  قامـس و  بآ  هب  هضمـضم  مسق  ود  ره  رد  مهرد و  مین  کی 

مهرد
291 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

شطع تلق  نابز  ضایب  باعل و  ترثک  نآ  تمالع  دوب  یمغلب  رگا  دننک و  هضمـضم  دنزیمایب و  توت  بارـش  زینـشگ و  بآ  دـنناشوجب و 
هنوباب و تبـش و  دنیامن و  هراح  ياههنقح  هرایا و  بح  هب  هیقنت  دنک و  لوانت  دنقلگ  کهم و  خیب  هنایزار  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب 

یکـشخ نابز و  یهایـس  نآ  تمالع  دوب  يوادوس  گرا  دنناشوجب و  هندوف  رتعـص و  ای  دننک و  هضمـضم  دناشوجب و  لسعلا  ءام  گرزب و 
گرزب و باعل  ودک و  هشفنب و  نغور  ای  زب  ریش  هب  هضمـضم  دننک و  نومیتفا  خوبطم  هرایا و  بح  هب  هیقنت  نآ  جالع  دوب  باعل  تلق  نآ و 
لقث و دـننک  نآ  جالع  دـشاب  ره  هن  ببـس  هب  مرو  رگا  دـنلامب و  نامز  رد  هشفنب  نغر  نسوس و  نغور  طب و  هیپ  دـنک و  ریجنا  بآ  هبلح و 
هب رگا  رخذا و  حاقف  هروغ و  بآ  هب  هضمضم  هکاوف و  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دننک و  دصف  دشظاب  نوخ  هبلغ  ببس  هب  رگا  نابز  ءاخرتسا 

هک وب  یجلاف  ببس 
292 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هیقنت نآ  جالع  دوش  ثداح  هتتغب  دـیآ و  دورف  باعل  درک و  دـناوتن  مکـش  دوب و  تسـس  نابز  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دوش  نابز  ضراـع 
بآ رد  احرقرقاع  رتعص و  لدخ و  ربک و  اب  هدیناشوج  لصنع  هکرـس  رد  جزیوم  هب  هضمـضم  ایذاغ و  لد  ای  اقوق  هرایا و  بح  هب  دشاب  ندب 

لطاب ای  دوش  صقان  قوذ  سح  هک  دـشاب  هاگ  قوذ : نالطب  دـنلامب . کمن  لسع و  هب  وا  اـبز  دـنیوگب  نخـس  رید  نوچ  یبص  هدـیناشوج و 
هیقنت نآ  جالع : دزیر . کسخ  نابز و  ياهبصع  هب  هک  دـشاب  یبوطر  تالـضف  ببـس  هب  بآ  دـنکن و  معط  چـیه  ساسحا  هچناـنچ  درگ 
قوذ سح  هک  دشاب  هاگ  قوذ و  داسف  احرقرقاع  جزیوم و  لدرخ و  هکرس و  هب  هضمضم  هرغرغ و  ایاقوق و  بح  ارقیف و  هرایا  هب  دشاب  غامد 

تلالد نیا  دنک و  ساسحا  نیریـش  ای  دوب  ارفـص  هبلغ  رب  تلالد  نیا  دنک و  ساسحا  خلت  ار  اهمعط  عومجم  ناهد  معط  هچنانچ  دوش  دـساف 
رب
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293 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هرغرغ طالخا و  نآ  زا  دشاب  ندب  هیقنت  نآ  جالع  دشاب  مغلب  هبلغ  رب  تلالد  نیا  دنک و  ساسحا  شرت  اب  روش  ای  ولح  مغلب  ای  دـنک  مد  هبلغ 

بآ هب  هضمـضم  دـنلامب و  هناد  هب  وکنب و  باعل  هب  دوب  تسوبی  تارح و  ببـس  هبنابز  یکـشخ  رگا  ناسل  فافج  دوب  بسانم  ياـهزیچ  هب 
کـشخ نابز  هفیرح  تاراخب  ببـس  هب  هک  دشاب  هاگ  دننک و  قعل  دـشاب  جزل  یطلخ  ببـس  هب  رگا  دـننک و  رایخ  ودـک و  رایخ و  كزوت و 

نآ جالع  دـشابن  ملا  چـیه  نآ  هب  ددرگ و  ادـج  زایپ  تسوپ  نوچمه  گنت  دیفـس  یتسوپ  نآ  زا  دـنلامب  هقرخب  نوچ  هکناـنچ  دوش  رـشقتم 
: جالع ناسل  قوقش  دننکب  دنشاب  هدیناشوج  رانلگ  لگ و  دروم و  نآ  رد  هک  هکرس  هب  هضمضم  دوب  هلیله  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دصف و 
نآ جالع : تفـش  ماروا . دنروخ  هسیره  هچئاپ و  لثم  هجزل  هیذغا  زا  دـنریگ و  نهد  رد  اریتک  هناد و  هب  وکنب و  هک  تسا  نآ  نابز  ندـیفرت 

لافیق و دصف 
294 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ورـس زوج  لگ و  قرو  راـنلگ و  کـبرت و  هاـبور  هلیله و  اـی  هکاوف  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  باـنع و  هشفنب و  بارـش  لواـنت  دوب  كراـهچ 
دوب و لافیق  دصف  نآ  جالع  تفـش  روثب  حورق و  دنیامن  بانتجا  ینیریـش  تشوگ و  بارـش و  زا  دننک و  الط  بالگ  هکرـس و  اب  دنبوکب و 

بل هک  تسا  نآ  تفش : ریـساوب  دنهنب  دنزیمایب و  نغور  موم  اب  دنبوکب و  وزام  جنـسادرم و  ای  دنهن  نآ  رب  جادیفـسا  مهره  تعیبط و  نییلت 
نییلت دنک و  لاهـسا  دصف و  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دوش  ادـیپ  توت  وچمه  هرثب  نآ  رب  هک  دوب  هاگ  ددرگ و  یقـش  وا  نایم  رد  دوش و  ربطس 

دنلامب و کمن  دیایب و  نوخ  ات  دننزب  رتشن  دنز  یهایس  هب  وا  گنر  هچنآ  دنیامن و  لامعتـسا  هللحم  تادامـض  نومیتفا و  خوبطم  هب  تعیبط 
رایخ زا  یفک  دـننک و  الط  وکنب  هناد و  هب  اریتک و  باعل  هب  ار  هدـیقرت  بل  تفـش  قاقـشنا  دـننک و  الط  تاضباق  ای  تاللحم  هب  نآ  زا  دـعب 

نوچ دوشیم  رهاظ 
295 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دـننک و الط  دنزـس و  مض  نآ  هب  هتخوس  یهوک  واـگ  خاـش  دـننک و  مرگ  طـب  هیپ  هشفنب و  نغور  دوب و  دـیفم  باـب  نیا  رد  دـننکیم  عطق 
. دنهن نآ  رب  تسا  هدیشک  هضیب  رب  هک  گنت  تسوپ 

[ هثل نانسا و  ضارما  رد  مشش  باب  ]

یق ترثک  زا  دنیامن و  بانتجا  هدعم  رد  بارش  ماعط و  داسف  زا  هک  تسا  مزال  ار  نانسا  تحص  ظفاح  هثل : نانـسا و  ضارما  رد  مشـش  باب 
مرگ و ماعط  بقع  زا  درس  بآ  نینچمه  دنک و  زارتحا  نیجنکس  سرق  نکـشالک و  ياولح  لثم  دشاب  هدنـشود  هک  ییاهزیچ  ندیئاخ و  و 

نیرتهب دـننک و  كاوسم  لامعتـسا  دننکـشن و  نادـند  هب  زوج  ماداب و  لـثم  تخـس  یهزیچ  دـننک و  زارتحا  اندـنگ  زا  شرت و  ياـهزیچ  زا 
هب هاگ  هب  هاگ  دـنلامب و  نادـند  رد  جازم  بسح  هب  نیدران  ای  لگ  نغور  هب  انایحا  باوخ  تقو  رد  تسا و  نوتیز  كارا و  بوچ  كاوسم 

نآ تمالع  دشاب  ثداح  هدام  ببس  هب  رگا  هثل  مرو  دنهن  نادند  رب  هدرک  نایرب  ریس  دنلامب و  ار  نادند  کمن  لسع و 
296 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تابن ای  نیرانا  بآ  ای  صاجا  بارـش  اب  بانع  هشفنب و  بارـش  دننک و  گراهچ  لافیق و  دـصف  نآ  جالع  دـشاب  نابرـض  بهل و  ترمح و 
هکرس و هب  دننک و  هلیله  اب  هکاوف  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دنروخ و  یلیک  ولآ  ای  يدنه  رمت  اذغ  دننک و  لخاد  مه  نیبجنرت  دننک و  لوانت 

تاثل رب  دنبوکب و  يواستم  لفوف  تیثارط و  لگ و  قرو  ریشابط و  شرت و  رانا  درس و  زوج  رانلگ و  دننک و  هضمضم  قامـس  بآ  بالگ و 
. دننک لقنت  ولاتفش  بیس و  دولآدرز و  دورما و  رانا و  اب  دننک و  زارتحا  ینیریش  تشوگ و  زا  دنزیرب و 

دنلامب کین  ار  هثل  دوش و  لئاز  دساف  تشوگ  ات  دـنزیر  نآ  رب  نویفدـلف  دوش  نفعتم  رگا  دـشاب و  عالق  جالع  نوچمه  نآ  جالع  هثل  حورق 
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نوخ رگا  دننک و  غاد  دوش  هب  ددرگ و  روسان  رگا  دننک و  هضمضم  نادب  دنناشوجب و  هکرس  رد  درـس  زوج  قامـس و  وزام و  رانلگ و  سپ 
دننازوسب ینامی  بش  دیآ  هثل  زا 

297 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنک دوش  مک  هثل  تشوگ  رگا  دنزیر و  نآ  رب  دنبوکب و  لگ  مخت  مهرد  هس  کمن و  مهرد  ود  ای  نآ  زا  مدر  کی  دنزیر و  نآ  رب  هکرس  و 
ءوس زا  رگا  نانـسا  عجو  دنهن  نآ  رب  دنـشرسب و  لضع  هکرـس  هب  دنبوکب و  کهم  خـیب  هنـسرک و  ناشوایـس و  نوخ  جرحدـم و  دـنوارز  و 

نییلت گر و  راهچ  لافیق و  دصف  نآ  جالع  دوش  نکاس  هدراب  ءایشا  تاقالم  هب  دوب و  نابرض  دیدش و  عجو  نآ  تمالع  دشاب  مرگ  جازملا 
زا دشاب و  ماداب  زغم  اب  شامونب  ای  تاضومح  اذـغ  دـنروخ و  تابن  يدـنه و  رمت  بانع و  بارـش  دـننک و  هلیله  اب  هکاوف  خوبطم  هب  تعیبط 
ای دنزیمایب  بالگ  هکرس و  اب  روفاک  یکدنا  دوب  تیاغب  عجو  رگا  دنراد و  هاگن  نهد  رد  بالگ  هکرس و  دننک و  زارتحا  ینیریش  تشوگ و 

دوب نابرض  مدع  نآ  تمالع  دشاب  دراب  جازملا  ءوس  زا  عجو  رگا  دننک و  هضمضم  مویفا  دنریگب ؟؟؟ كزوت  زینشگ و  رایخ و  وهاک و  بآ 
عجو نوکس  و 

298 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هرایا بح  هب  غامد  هینت  دنروخ و  هندوف  رتعـص و  ینیچراد و  اب  بآدوخن  اذغ  دننک و  هنایزار  دنقلگ و  نآ  جالع  مرگ  ياهزیچ  تاقالم  هب 

احرقرقاع و لفلف و  لیبجنز و  دننک و  هضمـضم  نادب  دنناشوجب و  هکرـس  رد  افوز  ربک و  کهم و  خیب  احرقرقاع و  دننک و  دـبرت  خوبطم  و 
دنزاس علق  دشابن  مروتم  هثل  دوشن و  نکاس  اهریبدت  نیا  هب  رگا  دنهن و  نادند  رب  هدرک  نایرب  ریس  دنلامب و  نادند  دنریگ و  نهد  رد  جرطیش 

دنزیمایب و مه  اب  عوتی  ای  ریجنا  ریش  سم و  لابوت  ای  دنهن  نادند  رب  دشاب  هدرورپ  هکرـس  رد  لیبنز  دننک و  علق  نیتلک  یب  هک  دنهاوخ  رگا  و 
احرقرقاع نآ  زا  هراپ  نآ  زا  دعب  دنراد و  ناهنپ  بسا  نیگرس  رد  هتفه  ود  دنزیر و  نآ  رب  هک  رس  دننک و  هشیش  رد  احرقرقاع  ای  دنهن  نآ  رب 

اهنادند هب  هبرـض  هک  دننک  نانچ  هیودا  نیا  لامعتـسا  هک  دیاب  اما  دوش  عطقنم  ات  دزیرب  هک  دنهن  نآ  رب  يرحب  عدفـض  هیپ  ای  دنهن  نادند  رب 
رگید

299 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هب هدعم  هیقنت  نآ  جالع  دوش  لئاز  هدعم  التما  ظیلغ و  هیذغا  زا  دعب  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دشاب  هدعم  تکرش  هب  نادند  رد  رگا  دسرن و 

ببـس هب  رگا  دننک و  زارتحا  دشاب  هدنام  بش  هک  یئاذغ  هدعم و  يالتما  زا  دننک و  لوانت  یکطـصم  دوع و  شراوگ  لفیرطا و  دننک و  یق 
ببـس هب  رگا  سرـض  دیآ  نوریب  مرک  هک  دنرادب  زب  هیپ  برت و  مخت  رد  اندنگ  ریـس و  راخب  هب  ار  نادند  دوش  دـلوتم  وا  رد  هک  دـشاب  مرک 

ندـیئاخب نییلت  لسع و  کمن و  جو و  رتعـص و  ندـیلام  ندـیئاخ و  هب  دـشاب  نادـند  نخیـست  نآ  جالع  دوب  ضباق  ای  شرت  ياهزیچ  غضم 
هدعم هیقنت  نآ  جالع  دشاب  هدـش  عمج  هدـعم  مف  رد  هک  دوب  ادوس  اب  دوب  ضماح  مغلب  ببـس  هب  رگا  غمـس و  نیریـش و  ماداب  زغم  كزوت و 

هک دشاب  تبوطر  ببس  هب  رگا  دریذپ  هن  جالع  دشاب  نس  ربک  ببس  هب  رگا  نانسا  كرحت  طوقس و  هیودا  نیا  لامعتـسا  نآ  زا  دعب  دشاب و 
ار هثل 

300 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هلیله کمارد و  لدنـص  جزامزک و  لفوف و  تیثارط و  دعـس و  ینامیبش و  طولب و  تفج  لگ و  قرو  قامـس و  رانلگ و  دشاب  هدرک  تسس 

رد ینامی  بش  دنیوشب و  بالگ  هکرـس و  لسع و  هب  نادادم  اب  دنزیر  نادند  نب  رد  بش  هب  دنبوکب و  یـضعب  ای  عومجم  دروم  هناد  درز و 
رد هک  دشاب  هیدر  تبوطر  ببـس  هب  ای  ندیزیر  ندش و  هدیـسوپ  نانـسا : تنفت  هلکآ و  دننک . هضمـضم  نادب  دنناشوجب و  بالگ  هکرس و 

ردوم و رانلگ و  اهرایا و  اهبح و  هب  دـننک  غامد  هیقنت  لوا  مسق  جالع  تسوبی  يالیتسا  نانـسا و  تبوطر  لاوز  ببـس  هب  ای  دوش  نفعتم  نآ 
هب دوب  غامد  بیطرت  مود  مسق  جالع  دنهن  نآ  رب  دنبوکب و  یکطصم  کشم و  دننک و  هضمـضم  نآ  هب  دنناشوجب و  هکرـس  رد  ینامی  بش 

رگا نانـسا : نول  ریغت  دـنهن . نآ  رب  دـننزب و  غرم  مخت  هدیفـس  اب  هشفنب  نغور  سورخ و  ریـش  وکنب  باعل  هبطرم و  هیذـغا  لوانت  نیهدـتب و 
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دوش زبس  نادند 
301 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هـضمضم نآ  هب  دـنناشوجب و  هنایزار  ربک و  خـیب  دـننک و  هیقنت  نآ  جالع  دـنک  ذوفن  نآ  رهاوج  رد  هک  هیدر  هدام  ببـس  هب  ددرگ  هایـس  ای 
رب دنیاسب و  مهرد  هد  مهرد و ؟؟؟ هس  کی  ره  رحبلا  دبز  اب  هتخوس  عومجم  غرم  رتش  هضیب  تسوپ  ین و  خـیب  یهوک و  واگ  خاش  دـننک و 
هب نآ  دوش و  رجحتم  ناند  نب  رد  هک  لافـس  هب  هیبش  دشاب  یمـسج  نانـسا : رـضح  دننک . بلعثلا  بنع  هکرـس  هب  هضمـضم  دنلامب و  نادند 

رحبلا و دـبز  لثم  هب  تاـیلمب  هلیله و  اـب  هکاوف  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  یق و  هب  دـننک  هدـعم  هیقنت  نآ  جـالع  دـشاب  هدـعم  تاراـخب  ببس 
ببـس هب  نادند  ندیراخ  نانـسا : هکح  دننک . ادج  نادند  زا  نآ  هب  دشاب  ظیلغ  هچنآ  دننک و  كاوسم  دنلامب و  کمن و  فدص و  رتسکاخ 
بارـش اب  نیبجنکـس  اب  ودک  رایخ ، بآ  اب  نآ  مخت  هریـش  اب  كزوت  بآ  نآ  جالع : دوشیم و  ثداح  هفیرح  ءایـشا  لوانت  ای  فلتخم  بآ 

دننک لوانت  جنران 
302 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هلیله ای  هکاوف  خوبطم  هب  هیقنت  دـننک و  لوانت  تابن  ینـساک و  مخت  ساجا و  باـنع و  زا  یباـجل  اـی  دـنروخب  هبلاـغزب  غرم و  اـب  شاـمونب  و 
هکاوف خوبطم  هب  هیقنت  دننک و  لوانت  تابن  ینساک و  مخت  صاجا و  بانع و  زا  یبالجای  یلصنع  نیبجنکس  بالگ و  هکرـس و  هب  دنزاس و 

رثکا دنیاسب  مه  اب  نادند  باوخ  رد  هک  تسا  نآ  نانسا  ریرص  دننک  هضمـضم  یلـصنع  نیبجنکـس  بالگ و  هکرـس و  هب  دنزاس و  هلیله  ای 
دـنزاس و برچ  يریخ  قبنز و  نغور  هب  ندرگ  دـننک و  ایاقوق  هرایا و  بح  هب  هیقنت  نآ  جـالع  دوش  ثداـح  ار  ناوسن  خـئاشم و  ناـیبص و 

دناوتن غضم  تخـس  ياهزیچ  هک  دشاب  نانچ  نادند  بآ  نتفر  دش  دیابن  فرعتم  ار  نایبص  اما  دننک  لوانت  وگنلب  بارـش  هنایزار و  دنقلگ و 
هنایزار و زا  یبالج  ای  دننک  لوانت  هنایزار  دنقلگ و  نآ  جالع  دشاب  غامد  تدورب  ببـس  هب  نآ  دـشابن و  درـس  مرگ و  ياهزیچ  لمحت  درک 

خیب
303 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

راغلا بح  دنهن و  نادند  رب  دننک و  نایرب  لصنع  ای  هضیب  هدرز  اب  زوج  زغم  دـنک و  هرایا  ربص و  بح  هب  هیقنت  دـنروخ و  نیبگنلگ  کهم و 
مرگ تیاغب  هثل  نادند و  سملم  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دوب  ترارح  ببـس  هب  هک  دشاب  هاگ  دنلامب و  نادند  رب  دـنبوکب و  دـنوارز  بش  و 
ۀلقب دنلامب و  روفاک  یکدنا  لدنـص و  غرم و  هیپ  لگ و  نغور  هب  نادند  هک  تسا  نآ  وا  جالع : دشاب . خرـس  نادند  نب  ياهتشوگ  دوب و 

دنیاخب اقمحلا 

[ قلح ضارما  رد  متفه : باب  ]

يرم تالضع  نیترون و  مروت  نآ  ببـس  دوب و  غلب  سفنت و  عنام  دشاب  یـضرم  نآ  تسا و  قانخ  هلمج  نآ  زا  قلح  ضارما  رد  متفه : باب 
يومد رگا  دوب و  یباوخیب  نهد و  یخلت  یکـشخ و  شطع و  دـیدش و  عجو  نآ  تمـالع  دـشاب  يوارفـص  مرو  رگا  سپ  دـشاب  هرجنح  و 

لافیق و دصف  عون  ود  ره  جلع  دوب  نهذ  توالح  ندب و  التما  دشاب و  نابرض  بیهل و  نابز و  يور و  ترمح  نآ  تمالع  دشاب 
304 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تابن نیبجنرت و  رفولین و  هشفنب و  صاجا و  بانع و  اب  دـننک  لوانت  باـنع  رفولین و  هشفنب و  بارـش  دـشاب و  هناـش  ناـیم  قاـس و  تماـجح 
نییلت دننک و  زینشگ  بآ  ینساک و  مخت  توت و  کیرتابور و  بانع و  هب  هرغرغ  دنروخ و  بانع  رفولین و  اب  بآ  وج  اذغ  دنزاس و  بالج 
کی ره  هایـس  یلیک  ولآ  مهرد  راهچ  رفولین  مهرد  جـنپ  هشفنب  مهرد  تفه  انـس  نآ  تفـص  هنقح  نیا  هب  ای  دـننک  هکاوف  خوبطم  هب  تعیبط 

ربنـشرایخ هتـسد  ردنغچ  قرد  یفک  کی  ره  سوبـس  یمطخ  مهرد  هس  ینـساک  مخت  ددـع  هد  بانع  ددـع و  تسیب  ناتـسپس  ددـع  هدزناپ 
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سوبـس و مرگ و  بآ  هب  هیوشاـپ  مهرد و  مین  کـمن  مهرد  هد  کـی  ره  هماـک  بآ  دـجنک و  نغور  مهرد  هدزناـپ  نیبـجنرت  مهرد  تسیب 
مرو رگا  دـنزادنا و  ندرگ  رد  دنـشاب  هتفرگ  یعفا  قرح  نآ  هب  هک  نامـسیر  دـنناکچ و  قلح  رد  تافحلـس  نوخ  دـننک و  هشفنب  یمطخ و 

دوب یمغلب 
305 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هنایزار و نابزواگ و  کهم و  خـیب  زا  یبالج  نآ  جالع  دوب  ترارح  مدـع  باعل و  ترثک  مشچ و  يور و  جـبهت  عجو و  تلق  نآ  تمالع 
ریجنا اب  دننکب  لسع  هماکبآ و  هب  هرغرغ  دننک و  هداح  ياهنقح  هب  تعیبط  نییلت  دنروخ و  ماداب  زغم  اب  بآدوخن  اذغ  دـننک و  لوانت  تابن 

دوب يوادوـس  رگا  دـننک و  هرغرغ  نآ  هب  دـنناشوجب و  یلـصنع  نیبجنکـس  رد  جزیوـم  برت و  بآ  هب  یلـصنع  نیبجنکـس  اـب  برت  مخت  و 
ورم ریجنا و  ریـش  هب  هرغرغ  دـننک و  قاس  تماجح  قیلـساب و  دـصف  نآ  جالع  دوب  نول  تدومک  فازب و  تلق  مرو و  تبالـص  نآ  تمالع 

مهرد تفه  انـس  نآ  تفـص  دوب  عفان  هنقح  نیا  لامعتـسا  دـننک و  ررکم  هیوشاپ  دوش  هتفگ  یمغلب  رد  هکناـنج  اذـغ  بـالج و  کـشرز و 
ود کی  ره  دـبرت  یکراب  نویرونطق  مهرد  هد  کی  ره  کلملا  لیلکا  هبلح  تبـش  هنوباب  مهرد  هس  کی  ره  کهم  خـیب  شوجنزرم  هنایزار 

مهرد
306 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

کی ره  تیز  نغور  مهرد و  هدزناپ  ربنـشرایخ  مهرد  هد  هدرک  نوریب  هناد  یفئاط  زیوم  ددع  هد  ریجنا  ددع  تسیب  ناتـسپس  ددـع  هد  بانع 
زا نوخ و  هبلغ  ءاتلما و  ببـس  هب  دوش  ثداح  موقلح  نیفرط  رد  هک  دوب  راـح  یمرو  هحبذ  یگناد  لـظنح  محـش  مهرد  مین  هروب  مهرد  هد 
نآ جالع  ددرگ  زاوآ  غلب و  عنام  دوش و  رهاظ  شوگ  ات  یتمرح  جراخ  زا  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  رایسب  ینیریش  بارش و  تشوگ و  لوانت 
هب تعیبط  نییلت  دننکن و  هشیدنا  رایـسب  نتفر  نوخ  زا  دننک و  دصف  هداعا  دشاب  توق  رگا  توق و  بسح  هب  مد  جارخا  دننک و  لافیق  دـصف 

دنناشوجب سدع  کبرت و  هابور  ای  دننک  زینشگ  بآ  توت و  بارش  هب  هرغرغ  دننکب و  تف  رکذ  يومد  قانخ  رد  هک  هنقح  هکاوف و  خوبطم 
رجفنم نوچ  دننک و  کشرز  رم و  ریش و  هب  هرغرغ  دوش  رهاظ  زا  راجفنا  راثآ  نوچ  دننک و  هرغرغ  نآ  هب  هدرک  لح  نآ  رد  ربنشرایخ  و 

307 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دوش و ثداـح  ارفـص  اـی  مد  هداـم  زا  قلح : روثب  دـنراذگن . سوبحم  ار  تعیبط  دـننک و  تشخریـش  نیبـجنرت و  اـب  هکاوف  عوقنب  نییلت  دوش 

بانع هشفبن و  بارش  دننک و  لافیق  دصف  نآ  جالع  اهینیریش  اهیـشرت و  علب  صوصخ  غلب  تلاح  رد  دوب  شزوس  دیدش و  عجو  نآ  تمالع 
دننک و قعل  بانع  هشفنب و  بارـش  دـننک و  لافیق  دـقف  نآ  جالع  اهینیریـش  اهیـشرت و  دـنروخب  تابن  اب  هناد  هب  وکنب و  باعل  دـننک و  قعل 
زا دـنق و  نغور و  هب  هتـساشن  سوبـس و  هریـش  زا  هریرج  اب  دـنروخ  ماداب  نغور  اب  باکـشک  اذـغ  دـنروخب و  تاـبن  اـب  هناد  هب  وکنب  باـعل 
راح یطلخ  رگا  زیر و  تاهل  گنج و  هب  هک  دوب  یطلخ  ببس  هب  هذالم  نداتفا  باهل  توقس  دنیامن  زارتحا  درس  بآ  ینیریـش و  تشوگ و 
بآ توت و  بارـش  هب  هرغرغ  دننک و  تعیبط  لاهـسا  تماجح و  لافیق و  دـصف  نآ  جالع  دـشاب  شطع  بیهل و  تقرح و  نآ  تمالع  دوب 

هکرس و
308 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بح دبرت و  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  نآ  جالع  دـشاب  نز  ءاخرتسا  عجو و  مدـع  قازب و  رثکا  نآ  تمالع  دوب  دراب  یطلخ  زا  رگا  بالگ و 
ریغت و توص : هجل  دـننک . هرغرغ  نآ  هب  دـنناشوجب و  لسعلا  ءام  رد  هنایزار  تبـش و  مخت  ای  اـحرقرقاع  هماـکبآ و  هب  هرغرغ  دـننک و  هراـیا 

لوانت ناتـسپس  بانع و  رفولین و  هشفنب و  زا  یبالج  دننک و  لافیق  دـصف  دوب  رهاظ  نآ  تمالع  دـشاب  نوخ  هبلغ  بس  هب  رگا  زا  یگتفرگ و 
هیر و هبـصق  توضخ  نآ  تمالع  یبغامد  تالزن  زا  دشاب  هیر  هبـصق  ءالتما و  ببـس  هب  رگا  دنروخ و  مدنگ  میلح  ای  بآ  وج  اذغ  دـننک و 

نابزواگ کهم و  خـیب  بانع و  هشفنب و  زا  یبالجای  دـننک  لواـنت  باـنع  شاخـشخ و  هشفنب و  تبرـش  نآ  جـالع  دوب  نآ  هغدـغد  عذـل و 
رایخ بآ  ای  نیرایخ  مخت  ای  كزوت  مخت  هریـش  دوش  ثداح  يوارفـص  تایمح  زا  دعب  رگا  دننک و  هکاوف  خوبطم  هبت  عیبط  نییلت  دنروخ و 
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اب ودک 
309 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

درـس ياوه  تاقالم  ببـس  هب  رگا  دـنروخ و  يزابخ  گرب  خانافـسا و  ماداب و  زغم  اـی  شاـمونب و  اذـغ  دـننک و  لواـنت  رفولین  هشفنب  بارش 
لفلفراد و لفلف و  خلت و  ماداب  نایرب و  لدرخ  دننک و  لوانت  دنقلگ  نابزواگ و  هنایزار و  کهم و  خیب  ناشوایسرپ و  زا  یباجل  دوش  ثداح 

تیبوطر ببس  هب  رگا  دنریگ و  ناهد  رد  دنزاس و  بح  دنشرسب و  رکش  ابو  لسع  اب  دنبوکب و  مهرد  میننارفعز  مهرد  هس  کی  ره  هنایزار 
هنایزار و خیب  دننک و  لوانت  هنایزار  دـنقلگ و  نآ  جالع  ملا  تنوشخ و  مدـع  دوب و  لقث  ساسحا  نآ  تمالع  دوش  هرجنح  ضراع  هک  دوب 

حیر هبـصق  تسوبی  ببـس  هب  رگا  دنروخب و  هدرورپ  لیبجنز  دننک و  هرغرغ  نآ  هب  دنناشوجب و  لعـسلا  ءام  رد  نوسینا  تبـش  کهم و  خیب 
بارـش نآ  جالع  دوش  ثداح  دود  رابغ و  زا  رثکا  دـشاب و  هروراق  ءافـص  ضبن و  رغـص  تبالـص و  عجو و  تنوشخ و  نآ  تمـالع  دـشاب 

رفولین و هشفنب و 
310 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

زا دـعب  رگا  دـنلام و  هنیـس  رد  هشفنب  نغور  دـنروخب و  ریـش  دـیرث و  مدـنگ و  هریـش  اذـغ  دـننک و  لوانت  هناد  هب  وکنب و  باعل  ای  ناب  زواگ 
القاب ماداب و  زغم  ای  شامونب  اذغ  دننک و  لوانت  بانع  هشفنب و  بارش  دنزب  درس  ياوه  دنـشکب و  نت  زا  هماج  دوش  ثداح  یـشم  تکرح و 
تابن ناتـسپس و  هشفنب و  يزابخ و  یمطخ و  مخت  دننک و  دـصف  نآ  جالع  دـشاب  میظع  هیحـص  ببـس  هب  رگا  دـنور و  مامح  هب  دـنروخ و 

ماداب و نغور  اریتک و  یمطخ و  باعل  زا  دنروخ و  ماداب  نغور  تابن و  هتساشن و  ای  سوبس  هریش  زا  وسح  ای  بآ  وج  اذغ  دنزاس و  بالج 
نیبجنرت ای  رانا ؟؟؟ بارـش  ای  تابن  ای  كزوت  مخت  هریـش  اب  دشاب  هفیرح  ءایـشا  لوانت  ببـس  هب  رگا  دنلامب و  هنیـس  رد  دنزاس و  نغور  موم 

عخخت هب  ای  خخنت  هب  ای  دوب  لفت  هب  دیآ  نوریب  نهد  زا  هک  ینوخ  مدلا  ثفن  دنروخ  هلاغزب  هچاپ  خانافـسا و  ای  شامونب  اذغ  دـننک و  لوانت 
هب اما  یق  هب  ای 

311 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لمحلا و ناسل  دروم و  رانا و  تسوپ  رانلگ و  لثم  ضباوق  هب  دوب  هضمـضم  هرغرغ و  نآ  جالع  دوب  تاهل  کنخ و  زا  اـی  تاـیل  زا  اـی  لـقن 
لافیق و دـصف  دـشاب  نوخ  هبلغ  تمالع  رـس و  لقث  هجو و  ترمح  رگا  سپ  دـیآ  دورف  گنج  هب  غامد  زا  هک  دوب  نآ  عخخت  اما  لـگ  مخت 

دیدش لاعـس  ای  هحیحـص  ای  هبرـض  نآ  ببـس  دشاب و  هرجنح  هیر و  هیـصق  زا  هک  تسا  نآ  حنخت  اما  شباوقب  هرغرغ  دننک و  هرقن  تماجح 
قاقـشنا و هطـساو  هب  دـشاب  هیر  زا  نوریب  لاعـس  هچنآ  دـنیامن و  ضباوق  هب  هرغرغ  دـننک و  لواـنت  اـبرهک  راـنلگ و  صرق و  نآ  جـالع  دوب 

دنروخب ناشوایس  نوخ  یبرع و  شاخشخ  بارش  دننک و  قیلساب  ای  لافیق  دصف  نآ  جالع  دوب  یجراخ  ای  یلخاد  بابـسا  زا  قورع  قارخنا 
یـسربق لگ  مهرد  هس  کی  ره  گنتراب  ضامح  مخت  نآ  تفـص  دوب  دیفم  زین  صرق  نیا  ابرهک و  لمحلا و  ناسل  بآ  اب  رابجنا  بارـش  و 

هنداش
312 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بآ اب  دـنبوکب و  مهرد  ود  کی  ره  اریتک  هتـساشن  هتخوس  یهوک  واگ  خاش  ینامی  بش  ابرهک  مهرد  راهچ  کی  ره  هتفه  ات  ـإلول  ریـشابط 
دوخ ياج  رد  دوب  هدعم  يرم و  زا  دیآ  نوریب  یقب  هچنآ  اما  دشاب  لاقثم  کی  یتبرـش  دـنزاس  سرق  دنـشرسب و  وکنب  باعل  لمحلا و  ناسل 

تسا نآ  وا  جالع  دوب  قیقر  نوخ  ثفن  نآ  تمالع  دریگب  ولگ  رد  ناوختسا  ای  راخ  رگا  قلح  رد  ماظع  قلع و  كوش و  بوشن  دوش  هتفگ 
هک دشاب  دنراد  هاگن  نآ  رـس  دنرب و  ورف  هدرک  وتو  نامـسیر و  الا  دنرآ  نوریب  قفرب  دنریگب و  نیتلکب  دشاب  نکمم  ندـید و  ناوتن  رگا  هک 

لثم هقلزم  ياهزیچ  هدولاپ و  وسح  ای  دنشکب و  نامسیر  هب  رـس  دنرب و  ورف  دندنب و  نامـسیر  رد  گرزب  همقل  اب  دیآ  نوریب  دچیپ و  نآ  رد 
ای کـمن  هکرـس و  هب  دـننک  هرغرغ  دزیوآ  قلح  رد  دور  ورف  بآ  هب  رگا  دوب  بآ  رد  هک  دـشاب  یمرک  قـلع  اـما  دـننک  یق  دـنروخب و  هبعلا 

ریش لدرخ و  هکرس و 
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313 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
شطع و هکنانچ  دنپـسخب  دنور و  مرگ  مامح  هب  ای  دنماشایب  هکرـس  اب  نیتنـسفا  بآ  ای  دنمد  قلح  هب  دنبوکب و  رداشون  لدرخ و  زینوشاش و 
زا اهنیا  زا  دعب  هک  ینوخ  دیآ و  نوریب  بآ  لیم  طساو  هب  هک  دشاب  دورن و  ورف  نآ  بآ  هچنانچ  دنریگ  نهد  رد  خی  عطق  دوش  بلاغ  برک 
قلح رد  دنبوکب و  نیوخالامد  هتـساشن و  رانلگ و  ای  هدیناشوج و  قامـس  وزام و  رانا و  تسوپ  رانلگ و  هب  دشاب  هرغرغ  نآ  جالع  دیآ  قلح 

. دنمد

[ سفنت تالآ  ردص و  ضارما  رد  متشه : باب  ]

رگا نآ  ببـس  يذوـم و  عـفد  يارب  هیر  زا  دـشاب  یتـکرح  نآ  تسا و  لاعـس  هلمج  نآ  زا  سفنت  تـالآ  ردـص و  ضارما  رد  متـشه : باـب 
لح مرگ  بآ  هب  شاخـشخ  بارـش  هشفنب و  بارـش  نآ  جالع  رابغ  دود و  لوخد  هطـساو  هب  دوش  ثداح  ار  هیر  هبـصق  هک  دشاب  یتنوشخ 

نغور تابن و  سوبس و  هریش  زا  هریرح  ای  دنروخ  خانافسا  ماداب و  زغم  اب  شامونب  اذغ  دنماشایب و  دننک و 
314 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هد ناتـسپس  مهرد  هس  کی  ره  ناشوایـسرپ  هشفنب و  مهرد  ود  کی  ره  افوز  کهم و  خـیب  دوش  ثداح  هلزن  ناـکز و  زا  دـعب  رگا  ماداـب و 
تمالع دیآ  دورف  غامد  زا  هک  دشاب  قیقر  یتبوطر  ببـس  هب  رگا  دننک و  لوانت  یبرم  هشفنب  بارـش  دنزاس و  بالج  مهرد  هد  تابن  ددع و 

خیب ماداب و  زغم  هتساشن و  اریتک و  دننک و  قعل  شاخشخ  بارش  نآ  جالع  باوخ  زا  دعب  بش و  هب  نآ  دادتـشا  دشاب و  ثفن  یب  لاعـس  نآ 
هرخرخ نآ  تمالع  دشاب  حیر  هبـصق  تبوطر  ببـس  هب  رگا  دنریگ و  ناهد  رد  دنزاس و  بح  دنـشرسب و  هناد  هب  باعل  هب  دنبوکب و  کهم 

ددـع هد  یفئاـط  زیوم  ددـع  هد  ریجنا  مهرد  هس  کـی  ره  ناـبزواگ  کـهم و  خـیب  زا  یبـالج  زور  ره  نآ  جـالع  دوب  ثفن  ترثـک  هنیس و 
مهرد جنپ  انس  نآ  تفص  خوبطم  نیا  هب  دننک  تعیبط  نییلت  جضن  زا  دعب  دنماشایب و  هدرک  لح  مرگ  بآ  هب  لاقثم  افوز  بارـش  ای  دنروخب 

بانع ددع  هد 
315 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نیبجنرت ربنـشرایخ و  مهرد  هس  کی  ره  رفولین  کهم  خـیب  ینـساک  مخت  ناشوایـسرپ  نیرایخ  مخت  هنایزار  ددـع  تسیب  ناتـسپس  ددـع  هد 
مهرد کی  تیتلح  مهرد  ود  کی  ره  خلت  ماداب  انامدرق  لفلف  هنایزار  نآ  تفص  دنریگ  ناهد  رد  بح  نیا  مهرد و  هد  کی  ره  خرس  رکش 
تعرس نآ  تمالع  دشاب  هیر  دشاب  جازم  ترارح  ببس  هب  لاعس  رگا  دنزاس و  بح  دنشرسب و  لسع  هب  دنبوکب و  مهرد  جنپ  سوسلا  بر 

رفولین و هشفنب و  بارش  ای  كزوت  مخت  هریش  ای  دنماشایب  تابن  زا  نیریش  هناد  هب  وکنلاب و  باعل  نآ  جالع  دوب  ثفن  مدع  ترمح و  ضبن و 
تمالع دوب  هیر  جازم  تدورب  ببس  هب  رگا  دنریگ و  نهد  رد  هناد  هب  ناتسپس و  دنلامب و  هنیس  رد  زینـشک  هشفنب و  بآ  رفولین  هشفنب و  بآ 

اب بآدوخن  اذغ  دننک و  لوانت  مهرد  هس  کی  ره  کهم  خیب  ناشوایسرپ  ددع  هد  ریجنا  مهرد  جنپ  افوز  زا  یبالج  نآ 
316 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تعرـس و نآ  تمـالع  دوب  هیر  جازم  تسوبی  ببـس  هب  رگا  دـنک و  برچ  نسوـس  نیرـسن و  نغور  هب  هنیـس  دـنروخب و  هنادکـسخ  هریش 
لوانت نیبجنرت  تابن و  اب  نیرایخ  مخت  هریـش  نآ  جالع  مامح  زا  دعب  نآ  نیکـست  تکرح  شطع و  زا  دعب  وا  دادتـشا  دوب و  ضبن  تبالص 

دوب یـضرم  وبر  دوب  دیفم  هلاغزب  هچاپ  تشوگ و  دنروخب و  خانافـسا  ماداب و  زغم  اب  شامونب  اذـغ  تابن و  ای  هناد  هب  وکنب و  باعل  ای  دـننک 
دـشاب نکمتم  هیر  هبـصق  اـب  هیر  رد  هک  دوب  یطلخ  نآ  ببـس  ددرگ و  رتاوتم  دوش و  گـنت  سفن  دـنور  هداـیپ  اـی  دـنک  تکرح  نوـچ  هک 

زیوم ناتسپس و  ریجنا و  ناشوایسرپ و  نابزواگ و  کهم و  خیب  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب  ثفن  لاعس و  هنیـس و  هرخرخ  نآ  تمالع 
هک یطلخ  زا  ندب  هیقنت  دنروخ و  ماداب  زغم  القاب و  بآدوخن و  اذغ  دنیامن و  قعل  یلـضع  نیبجنکـس  افوز و  بارـش  دـننک و  لوانت  یفئاط 
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قوعل دشاب و  بلاغ 
317 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

افوز کهم و  خیب  دـنبوکب و  هزوغلچ  قتـسف و  زغم  ماداب و  زغم  نینچمه  ماداب و  نغور  گرزب و  لسع و  زا  هک  یقعل  دوب و  دـیفم  یلـصنع 
ناقفخ و نآ  تمالع  دـشاب  بلق  تارارخ  ببـس  هب  رگا  دنـسیلب و  دـنزیمایب و  مه  اب  همه  دـنرآ و  ماوق  هب  دـنق  زا  یبـالج  اـی  دـنناشوجب و 

نیکست بلق و  تیوقت  دنیامن و  لوانت  بذغ  رانا  بارش  نابزواگ و  بارـش  دننک و  قیلـساب  دصف  نآ  جالع  دوب  ادوس  مالع  بلق و  فعض 
هب دشاب  هیر  بیطرت  نآ  جالع  دشاب  زاوآ  تقر  یگنـشت و  ثفن و  مدع  نآ  تمالع  دشاب  هیر  تسویپ  ببـس  هب  رگا  دـننک و  بلق  ترارح 
مد هدام  زا  رگا  سپ  دوشیم و  ثداح  هیر  رد  هک  دشاب  یمرو  هیرلا  تاذ  دـنروخ و  وج  هریـش  دـیرث و  نابزواگ و  رفولین و  هشفنب و  بارش 

میظع ضبن  نیرخنم و  نابز و  یکشخ  یگنشت و  هجو و  نیع و  ترمح  ینابرض و  عجو  سفن و  قیض  هقیطم و  یمح  نآ  تمالع  دشاب 
318 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تابن نیبجنرت و  ناتـسپس و  بانع و  هشفنب و  رفولین و  زا  بالج  لحک و  ای  دـننک  قیلـساب  دـصف  موس  ات  زور  لوا  زا  نآ  جـالع  دوب  یجوم 
نغور هناد و  هب  وکنب و  باعل  تابن و  زا  یتبرـش  زور  هنایم  دـنروخ و  ناتـسپس  بانع و  رفولین و  هشفنب و  ای  باکـشک  اذـغ  دـننک و  لواـنت 
مهرد هس  کی  ره  ینساک  مخت  رفولین و  هشفنب و  هتفص  خوبطم  نیا  هب  دنک  نییلت  جضن  بسح  هب  مشـش  ات  مجنپ  رد  دننک و  برـشت  هشفنب 
مهرد هدزناپ  ربنـشرایخ  مهرد  هد  کی  ره  تشخریـش  نیبجنرت و  مهرد  هس  يزابخ  مخت  یمطخ  مخت  ددع  تسیب  ناتـسپس  ددع  هد  بانع 

هقرحم و یمح  نآ  تمالع  دوب  يوارفص  هدام  رگا  دننک و  هنیل  هنقح  لامعتـسا  خوبطم  نیا  هب  دننک  کیرحت  زاب  مهد  رد  دتفا  جایتحا  رگا 
هحرق لس  درک  دیاب  رتشیب  بیترت  دیربت و  نیا  رد  دشاب  يومد  جالع  وچمه  نآ  جالع  دوب  شطع  تدش  نهد و  یخلت  لاعس و 

319 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نآ تمالع  دوش  عقاو  نمزم  لاعـس  هیرلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  بقع  رد  ای  دـیآ  دورف  غامد  زا  هک  هلزن  ببـس  هب  دوش  ثداـح  هیر  رد  هک 

دنیـشن و ورف  بآ  رد  هدـم  هک  تسا  نآ  طلخ  هدور و  نایم  قرف  دـشاب و  هدـم  ثفن  هجو  ترمح  ناـبوذ و  لاعـس و  بآ  هب  دوب  قد  یمح 
بارـش نآ  جالع  دـشابن  ینتن  ار  نآ  شتآ  رب  نوچ  دتـسیاب و  بآ  رـس  رب  هک  طلخ  فالخ  هب  دوش  سوسحم  نآ  نتن  دـنهن  شتآ  رب  نوچ 

دنیوشب و کمن  بآ و  هب  هاگشب و  مکش  دننک و  عطق  اهياپ  ار  ناطرـس  دنزاس و  بالج  مهرد  هد  کی  ره  نیبجنتر  اب  شاخـشخ  هشفنب و 
دوب و دیفم  میظع  زب  ریش  رخ و  ریش  نانز و  ریش  دنروخ و  هلاغزب  هچاپ  نآ  ياج  هب  دشاب  یتمارک  نآ  زا  رگا  دنروخب و  هتخپ  باکـشک  رد 

مرگ تخـس  هک  یطرـش  هب  دشاب  بسانم  زین  مامح  دومن و  دیاب  تموادم  ریـش  رب  هک  دناهتفگ  دنروخب  ناتـسپ  زا  هک  اصوصخ  زین  رتش  ریش 
رایسب دوبن و 

320 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مخت هریـش  دنروخب و  نان  اب  هک  دناهدروآ  هزات  نیبگنلگ  ضرم  نیا  رد  دنلام و  ندـب  رد  ودـک  هشفنب و  نغور  نآ  زا  دـعب  دـننکن و  ثکم 

هتخوس ناطرـس  مهرد  جنپ  کی  ره  کهم  خیب  هتـساشن و  ینمرا و  لگ  دشاب  مد  ثفن  نآ  هب  رگا  دنروخ و  بذع  رانا و  بارـش  اب  كزوت 
نیا هک  یقوعل  دـننک  لوانت  نآ  زا  مهرد  ود  دنـشرسب و  هناد  هب  باعل  هب  هتخیب  ثفن و  هتفوک  مهرد  شـش  کـی  ره  ریـشابطاریتک  مهرد  هد 
زغم مهرد  تفه  کی  ره  هتـساشن  اریتک  یبرع  غمـص  مهرد و  جـنپ  کی  ره  ودـک  هزبرخ و  نیرایخ و  مخت  زغم  الق  اـب  دوب  دـیفم  ار  ضرم 
نم کی  رد  دـنبوکب و  عومجم  مهرد  هد  زا  ود  هدـیناشوج  ماداب  نغور  هدرک و  نوریب  هناد  یفئاط  زیوم  مهرد  هد  کی  ره  هناد  هب  ماداـب و 

یبرع عمـص  اریتک  کهم  خیب  نابزواگ  دیفم  صرق  دشاب  مهرد  هد  یتبرـش  دـنرآ  ماوق  هب  نم  مین  دـنق  اب  دـیآ و  نم  مین  ات  دـنناشوجب  بآ 
مهرد هد  کی  ره  ینمرا  لگ  هتساشن 

321 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
بآ نم  راهچ  نیریش  بیس  بآ  نم  کی  بذع  رانا  بآ  عفان  بارـش  دنروخب و  لاقثم  کی  دنزاس و  صارقا  هناد  هب  باعل  هب  هتخیب  هتفوک 
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هک نآ  اب  دور  ورف  وگ  هب  مشچ  نوچ  ضرم  نیا  رد  دـننک و  لواـنت  نآ  زا  مهرد  هد  دـنرآ و  ماوق  هب  مرن  شتآ  هب  مه  اـب  نم  کـی  رکـشین 
هب هدم  نتن  دوش  رایسب  یلابوذ  لاهسا  دزیرب و  يوم  دوش و  هدیشک  یناشیپ  تسوپ  ددرگ و  رغال  کشخ و  مکـش  تسوپ  دوش و  هریت  يور 
رب ار  نآ  صق و  بناج  زا  دوش  ثداح  تسا  ردـص  مساق  هک  یباـجح  رد  دـشاب  مرگ  یمهرد  ردـصلا  تاذ  دوب  گرم  تمـالع  دوب  طارفا 

دننک و ساسحا  سخان  عجو  رخب  هیبعت  ات  هدعم  مف  زا  ضیرم  دوب و  بارطـضا  قلق و  شطع و  تدـش  مئاد و  بت  نآ  تمالع  دـنیوگ  ماس 
ثداح تارقف  بناج  زا  باـجح  نمـض  رد  هک  دـشاب  یمهرد  ضرعلا : تاذ  تفخ . دـناوتن  ولهپ  تشپ و  رب  درک و  دـناوتن  زید  ـالاب  هب  رظن 

هک تسا  نآ  وا  تمالع  دوش 
322 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رد ای  عالضا  نطبتسم  ساشغ  رد  هک  دوب  یمهرد  بنجلا : تاذ  تفخ و  دناوتن  زاب  تشپ  رب  دنک و  ساسحا  اههناش  نایم  رد  یعجو  ضیرم 
زین رـسیا  فرط  رد  دشاب و  نمیا  فرط  رد  دنیوگ و  صلاخ  بنجلا  تاذ  ار  نیا  دوش و  ثداح  هدـعم  بلق و  نایم  تسا  زجاع  هک  یباجح 

هک دوب  یمهرد  هصوش  دوب  يراشنم  رتاوتم و  عیرس  ضبن  رتاوتم و  سفنلا  قیض  مئاد و  بت  نآ  تمالع  دشاب و  دب  تیاغب  نیا  دوش و  عقاو 
تکرح ضرم  نیا  بحاص  دوب  دشا  وا  عجو  ضارعا و  دوش  عقاو  زجاح  باجح  ریز  زا  نآ  تالضع  تسا و  فلخ  عالضا  هک  یباجح  رد 

هجو و ترمح  نآ  تمالع  دشاب  يومد  هدام  رگا  سپ  دشاب  رگیدکی  بیرق  ضارما  نیا  جالع  تفخ  دـناوتن  عضو  جـیه  هب  درک و  دـناوتن 
عون ود  ره  رد  جالع  ثفن  ترفص  ضبن و  رتاوت  تعرس و  نایذه  بت و  تدح  دوب  يوارفص  رگا  دوب و  ثفن  ترمح  ضبن و  مظع 

323 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
زا یبالج  زور  ره  قفاوم  بناج  زا  يوارفـص  رد  دـننک و  عجو  فلاخم  بناج  زا  لوا  رد  يومد  رد  اما  موس  ات  لوا  زا  دـشاب  قیلـساب  دـصف 

بانع و هشفنب و  ای  باشکشک  اذغ  نیبجنرت و  ای  شاشخشخ  رفولین و  هشفنب و  بارـش  اب  دنروخ  تابن  بانع و  ناسپـس و  هشفنب و  رفولین و 
جنپ ناشوایسرپ  خوبطم  نیا  هب  جضن  زا  دعب  دننک و  تعیبط  نییلت  بانع  هشفنب و  بارـش  هب  ای  دنروخ  شاخـشخ  هریـش  ناتـسپس و  رفولین و 
ددـع تسیب  ناتـسپس  مهرد  هس  ینـساک  مخت  مهرد  ود  کی  ره  يزابخ  یمطخ  مخت  مهرد  راهچ  کـی  ره  رفولین  هشفنب  یکم  انـس  مهرد 
قرع هناد و  هب  وکنب و  باعل  تابن و  زا  یتبرـش  زور  نایم  مهرد  هدزناپ  کی  ره  ربنـشرایخ  نیبجنرت و  مهرد  هد  تشخریـش  ددـع  هد  بانع 

نآ تفص  درک و  دیاب  لامعتسا  هنیل  ياههنقح  لهسم و  زا  دوب  رتیلوا  هنقح  ضارما  نیا  رد  دنک و  برشت  کشمدیب  لگ و 
324 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ددـع هد  بانع  هتـسد  ردـنغچ  قرو  یفک  کی  ره  هتفوک  مین  وج  یمطخ و  سوبـس و  مهرد  هس  کـی  ره  رفولین  هشفنب و  مهرد  تفه  اـنس 
موم مهرد و  کی  ماعط  کمن  مهرد  هد  کی  ره  دجنک  نغور  هماک و  بآ  مهرد  هدزناپ  کی  ره  نیبجنرت  ربنشرایخ  ددع و  یس  ناتـسپس 
مخت هریش  هب  درک  دیاب  دیربت  ضرم و  طاطحنا  هیقنت و  زا  دعب  دنلامب و  عضوم  رد  یمطخ  موم و  اریتک و  هشفنب و  ماداب و  نغور  زا  ینغور 

دنروخ و جانافـسا  ماداب و  زغم  اب  شامونب  اذغ  دیاش و  وهاک  بذـع و  رانا  بارـش  هب  لقنت  نیبجنرت و  تابن و  اب  ودـک  رایخ  بآ  كزوت و 
ءوطب ثفن و  ضایب  هروراق و  ظلغ  ضاـیب و  نآ  تمـالع  دوش  عقاو  مکنیا  دوب و  یمغلب  هداـم  رگا  دروخ و  دـیابن  درـس  بآ  ضرم  نیا  رد 

نیبجنرت تابن و  کبرت و  هابور  کهم و  خیب  ناتـسپس و  زا  بالج  دننک و  قیلـساب  دصف  نآ  جالع  دوب  قازب  ترثک  شطع و  تلق  ضبن و 
دنروخ و

325 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مخت رفولین  هشفنب  ینساک  مهرد  جنپ  کهم  خیب  مهرد  جنپ  ءانس  نآ  تفص  خوبطم  نیا  هب  دننک  نییلت  جضن و  زا  دعب  بآدوخن و  وج  اذغ 

زور نایم  مهرد و  هدزناپ  ربنشرایخ  مهرد  هد  نیبجنرت  ددع  یـس  ناتـسپس  ددع  هد  ریجنا  مهرد  هد  یفئاط  زیوم  مهرد  هس  کی  ره  نیرایخ 
لقع و طالتخا  نابز و  تنوشخ  یهایـس و  نآ  تمالع  دوب  يوادوس  هدام  زا  رگا  دـنماشایب و  ناحیر  مخت  لـگ و  قرع  تاـبن و  زا  یتبرش 
ناتـسپس و هشفنب و  زا  بالج  درک و  دـیاب  مرن  ياههنقح  هب  لامعتـسا  لوا  رد  دوب  یمغلب  جالع  وچمه  نآ  جالع  دوب  بارطـضا  نایذـه و 
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. دنروخ تابن  نیبجنرت و 

[ يدث بلق و  ضارما  رد  مهن  باب  ]

دوش بلق  ضراع  هک  جازملا  ءوس  يدث : بلق و  ضارما  رد  مهن  باب 
326 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مغ و بضغ و  قلق و  بیهل و  هنیس و  ترارح  هروراق و  ظلغ  ترمح و  ضنب و  مظع  تعرس و  یگنـشت و  تدش  نآ  تمالع  دوب  راح  رگا 
ضامح و ومیل و  لدنص و  بارش  دننک و  برشت  ینساک  کشم و  دیب  قرع  بالگ و  اب  یماش  بیـس  رفولین  بارـش  نآ  جالع  دشاب  برک 

دنبوکب مرد ، کی  ریشابط  مرد ، ود  خرـس  لگ  مهرد  راهچ  کشخ  زینـشگ  دنروخ و  کشز  اب  ومیل  اب  هناد  رانا  اذغ  دوب  دیفم  زین  کشرز 
نیا دنیامن و  لوانت  دراب  حرفم  دننک و  لوزن  هدراب  عضوم  رد  دنلامب و  هنیـس  رد  بالگ  نیلدنـص و  دنروخب و  بیـس  بارـش  مهرد  هد  اب  و 
ودک نیرایخ و  مخت  كزوت  مخت  یمهرد  کی  ره  لدنص  زینشگ  مهرد  هد  کی  ره  نابزواگ  ریشابط  لگ  قرو  نآ  تفص  دیفم  زین  حرفم 
بیـس بارـش  هب  هتخیب  هتفوک و  لاقثم  مین  کی  ره  دـسب  ابرهک و  گناد  ود  هتفـسان  إلول  مهرد  جـنپ  کشرز  مهرد  راهچ  کی  ره  رـشقم 

دنشرسب
327 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

کی کی  ره  ابرهک  دسب و  ولول و  مهرد  هس  كزوت  مخت  مهرد  جـنپ  کی  ره  نابزواگ  نیرایخ  مخت  هزبرخ  مخت  وهاک  مخت  رگید  حرفم 
یگناد کی  ره  ربنع  کشم و  گناد  مین  روفاک  لاقثم  میننارفعز  مهرد  راهچ  لگ  قرو  مهرد و  هس  کی  ره  ریشابط  رافـص و  هلقاق  لاقثم 

وب رغص  هروراق و  ضایب  نآ  تمالع  دوش  ضراع  دراب  جازملا  ءوس  رگا  دوب و  لاقثم  کی  نیا  زا  تیبرش  دنشرسب و  دنق  هریـش  اب  دنبوکب و 
زا دوب و  عزف  یلددب و  باوخ و  ترثک  لسک و  توق و  فعض  لالحمـضا و  بلق  سفن و  فعـض  ضبن و  فعـض  ضبن و  توافت  ءوطب و 

جارد و کبک و  وهیت و  بآ  ای  دوخناذ  دننک و  لوانت  دـنقلگ  نابزإاگ  وکنلاب و  بارـش  نآ  جالع  دـنبای  تحار  مرگ  عضوم  مرگ و  ياوه 
لوانت حرف  موجعم  ولح و  کسملا  ءاد  دننک و  ندب  هیقنت  دنزیر و  ماعط  رس  رب  ینیچراد  ارفعز ن و  دنروخ و  دشاب  لباوت  نآ  رد  هک  ایالق 

328 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
اب هتخیب  هتفوک و  یگناد  کشم  لاقثم  کی  ره  جرتا  تسوپ  هلقاق  هبابک  زوج  کشم  لفنرق  لبنس  ینیچراد  دوع  یکطصم  نآ  تفص  دننک 

بارـش نآ  جالع  دوب  ضبن  رتاوت  رغـص و  ندـب و  تفاحن  لازه و  نآ  تمالع  دوب  سباـی  جازملا  ءوس  رگا  دنـشرسب و  لـسع  اـی  دـنق  هریش 
ولول ابرهک  دسب  دیفم  نوجعم  دننک  لدتعم  تاحرفم  لوانت  نیهدت و  مامحتـسا و  دـننک و  لوانت  نابزواگ  قرع  اب  نابزواگ  رفولین و  وکنلاب 
مهرد ود  کی  ره  کشخ  زینـشگ  جورداب  مهرد  هد  کی  ره  وکنلاب  ماخ  مشیربا  مهرد  شـش  کی  ره  جـنرت  تسوپ  کـسم  کـشمجنرف 

دننک و لوانت  لاقثم  ود  دنـشرسب و  هتفرگ  فک  لسع  هب  دـنیاسب و  یمهرد  کی  ره  ربنع  دوع  کشم  دـنبوکب  مهرد  جـنپ  کی  ره  نینمهب 
وکنلاب بارـش  نآ  جالع  دوب  ظیلغ  دیفـس و  هروراق  یطب و  ضبن  لاعفنا و  تعرـس  اهتـشا و  تلق  نآ  تمالع  دشاب  بطر  جازملا  ءوس  رگا 

دنک و لوانت  دنقلگ 
329 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دوب و دـیفم  نومیتـفا  بح  هراـیا و  بح  هب  هیقنت  دـشاب  ـالتما  تمـالع  رگا  دـنروخ و  نارفعز  لـفلف و  وهیت و  کـبک و  اـب  بآدوخن  اذـغ 
ره لیه  جنرت و  تسوپ  هلقاق و  هبابک  اوبزوج  لبنس  کشم  لفنرق  ینیچراد  دوع  یکطـصم  عفان  نوجعم  دوب  عفان  لدتعم  تضایر  لامعتـسا 

یجالتخا یتکرح  ناقفخ  دنروخب  ضامح  ای  ومیل  بارش  هب  یلاقثم  دنـشرسب و  بیـس  بارـش  هب  دنبوکب و  یگناد  کشم  مهرد  جنپ  کی 
نفاص و ای  دننک  قیلـساب  دـصف  دـشاب  رهاظ  نآ  تمالع  دـشاب  مد  هبلغ  ببـس  هب  رگا  نآ  دوش و  بلق  ضراع  يذوم  عفد  ببـس  هب  هک  دوب 
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هلاغزب غرم و  تشوگ  اب  هناد  رانا  ومیل و  کشرز و  اذـغ  دـننک و  لوانت  دـیب  لگ و  قرع  اب  ضامح  ومیل و  ساـبیر و  بارـش  اـب  نیبجنکس 
دنک الط  هنیس  رب  بالگ  زینشگ و  ایقاقا و  لدنص و  دننک و  لوانت  هدراب  تاحرفم  هروکذم و  هبرشا  دوب  ارفص  هبلغ  تمالع  گرا  دنروخ و 

بیس و و 
330 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هناد ینـساک و  مخت  كزوت و  مخت  مهرد  جـنپ  کی  ره  کـشرز  ودـک و  مخت  هس  زغم  وهاـک و  مخت  دـننک و  لـقنت  رم  راـنا  دورما و  هب و 
رگا دننک و  لوانت  لاقثم  نایحا  دنشرسب و  بیـس  بارـش  هب  دنبوکب و  مهرد  هس  کی  ره  نیلدنـص  ریـشابط و  کشخ و  زینـشگ  ضامح و 

خوبطم هب  دـشاب  ندـب  هیقنت  نآ  جالع  دوب  دـب  ياهباوخ  رکف و  تشحو و  سفن و  ثبخ  نآ  تمـالع  دـشاب  ادوس  هبلغ  ببـس  هب  ناـقفخ 
هچنانچ دـنراد  راـکب  سباـی  جازملا  ءوس  تاـجلاعم  دـننک و  لواـنت  ولح  کـسملا  ءاود  هیقنت  زا  دـعب  هلیله و  خوبطم  نآ و  بح  نومیتفا و 

شیاسآ و هب  لیم  دننک و  لوانت  سومیکلا  دیج  هیذـغا  دـشاب  تضایر  مد و  فزن  غارفتـسا و  موص و  ترثک  ببـس  هب  رگا  دـش و  روکذـم 
ماداب زغم  كزوت  وخت  مهرد  تصش  کی  ره  جنرب  درآ و  دوخن و  درآ و  هتساشن  نمسم  دنیامن  لامعتسا  تانمسم  دننک و  مامحتسا  معنت و 

ره قتف  قدنف و  و 
331 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مهرد تسیب  دادـماب  ره  دـنزاس و  اولح  واگ  نغور  رد  رکـش  اب  دـنبوکب و  مهرد  کی  کی  ره  دیفـس  خرـس و  يردوت  مهرد  تسیب  کـی 
دننادب هدعم  لاوحا  هب  ار  نآ  دوش و  ثداح  زین  هدعم  تکرش  هب  ناقفخ  دنروخب و  نآ  لاثما  رکش و  ریـش و  هدیـصع و  هسیره و  دنروخب و 

دننک و لوانت  هراح  تاحرفم  دئوع و  یکطـصم و  شراوگ  دنک و  كاپ  یق  هب  ار  هدـعم  دـشاب  هدـش  عمج  هدـعم  رد  جزل  یطلخ  رگا  سپ 
دعب دننک و  لوانت  تابن  کهم و  خیب  ینساک و  مخت  ینـساک و  خیب  تسوپ  زا  یبالج  زور  ره  دزیر  هدعم  هب  هک  دشاب  ارفـص  ببـس  هب  رگا 

مهرد جنپ  کی  ره  هتسش  دروجال  لگ و  قرو  درز  هلیله  یمهرد  کی  ره  انس  هرتهاش  نومیتفا  نآ  تفص  دننک  بح  نیا  هب  هیقنت  جضن  زا 
ادوس هدعم  رد  رگا  دنیامن و  برشت  نابزواگ  لگ و  قرع  تابن و  زا  یتبرش  زور  ياهنایم  دننک و  علب  دنـشرسب و  وکنلاب  بآ  هب  دنبوکب و 

هدش عمج 
332 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نآ تفـص  دنیامن  بح  نیا  هب  هیقنت  دننک و  لوانت  تابن  نابزواگ و  کهم و  خیب  وکنلاب و  زا  یبالج  نآ  جالع  دـننارب  یق  هب  ار  نآ  دـشاب 
یگناد کی  ره  لقم  یطفن  حلم  گناد  مین  نایرب  اینومقس  یمهرد  کی  ره  ینمرا  رجح  نوقراغ  لظنحلا  محش  اشاح  نومیتفا  دیفـس  دبرت 

هک دشاب  یتلاح  یـشغ  دننک  لوانت  هدعم  بلق و  تایوقم  هیقنت  زا  دعب  دنزاس و  بح  هنایزار  بآ  هب  دنبوکب و  مهرد  مین  سودوخوطـسا و 
دشاب هدغم  نآ  ببس  دشاب و  حور  لیلحت  غارفتسا و  هب  حور  عامتجا  دشاب و  بلق  فعض  هطساو  هب  نیا  دیامن و  لطعم  ار  ضاوح  عومجم 
ببـس هب  ای  دوش  ثداح  همخت  تلاح  رد  هدـعم  يالتما  طالخا و  زا  قورع  يالتما  تایمح و  يادـتبا  رد  هک  نانچمه  دوب  حاورا  قلاخ  هک 

تامالع دوشیم و  ثداح  یناسفن  ضارعا  عاـجوا و  تاغارفتـسا و  رد  هچناـنچ  دوش  نآ  عباـت  زین  حور  هک  دوب  رایـسب  لـیلحت  غارفتـسا و 
یشغ

333 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنـشاپ و يور  رب  بـالگ  درـس و  بآ  یـشغ  یتلاـح  رد  نآ  جـالع  دوـب  نوـل  ترفـص  ریغـص و  ضنب  فیعـض و  سفنت  فارطا و  تدورب 
هب رگا  دنهدب و  لدنـص  ومیل و  ضامح و  بارـش  دوش  تقاقا  نوچ  دننک و  کیرحت  دنلامب و  تخـس  ار  فارطا  دنیوبب و  شوخ  ياهيوب 

دهاوخ هتفگ  هکنانچ  دننک  نآ  جالع  دوب  تارشح  ندب  زگ  ای  مومس  لوانت  ای  محر  قانتخا  ببس  هب  رگا  دننک و  عجو  نیکـست  عجو  ببس 
ثداح هفیفخ  یشغ  نآ  بقع  رد  دراشفیم و  ار  وا  لد  هک  ساسحا  نانچ  هک  دشاب  یتلع  بلق  هطعض  دنیامن  لمعتسا  بلق  تایوقم  دش و 

هبرـشا و هب  بلق  تیوقت  نآ  زا  دـعب  نآ و  بح  نومیتـفا و  خوبطم  هب  دـشاب  ادوس  غارفتـسا  نآ  جـالع  ددرگ  ناور  باـعل  نهد  زا  دوـش و 
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ریش هک  دشاب  نآ  هطساو  هب  رگا  دوشیم و  هتفگ  ماروا  باب  رد  نآ  جالع  دوب  هتسب  داوم  زا  رگا  نآ  مرو  يدث  ضارما  تاقایرت  تاحرفم و 
رد

334 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنهن و بآ  رب  دننک و  رت  هکرس  بالگ و  هب  هقرخ  نآ  جالع  دوب  ناتسپ  عجو  ترمح و  تبالص و  خافتنا و  نآ  تمالع  دوش  هتـسب  ناتـسپ 

دوش نکاس  عجو  رگا  دـننک و  ـالط  غرم  مخت  هدیفـس  كزوت و  بآ  زینـشگ و  بآ  هب  ثاـغم  وج  ـالقاب و  درآ  دوب  میظع  نآ  ترارح  رگا 
: نبل تلق  دننادرگ و  رجفنم  نآ  زا  دعب  دنیامن و  لامعتسا  تاجضنم  دوش  عجو  رگا  دننک و  دامض  تاللحم 

بلاغ وا  رب  یطلخ  دوب  ریـش  داسف  ببـس  هب  رگا  درک و  دیاب  اذغلا  ریثک  هیذغا  لوانت  دوب  لکا  تلق  مد و  تلق  ببـس  هب  ریـش  ندش  مک  رگا 
هیئاـم ضاـیب و  نآ  تمـالع  دوب  بلاـغ  مغلب  رگا  دوـب و  ریـش  تقر  تدـح و  ترفـص و  نآ  تمـالع  دـشاب  هدـش  بلاـغ  ارفـص  رگا  دوـش 

هب جازم  لیدـبت  بلاغ و  طلخ  زا  دـشاب  هیقنت  نآ  جالع  دوب  ریـش  ظلغ  تدومک و  نآ  تمالع  دوش  بلاغ  ادوس  رگا  دوب و  ریـش  تضومح 
. دوب طلخ  نآ  داضم  هک  هبرشا  هیذغا و 

335 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نغور گنسادرم  کل و  هب  ار  ناتسپ  دننک و  لامعتسا  تاففجم  ثمط و  ترادم  دوب  طارفا  هب  رگا  نآ  نتخیر  ریش و  يرایـسب  نبل : ترثک 

. دننک الط  هکرس  هریز و  لگ 

[ هدعم ضارما  رد  مهد  باب  ]

نآ تمالع  دشاب  ارفص  رگا  دشاب  يدام  هچنآ  جذاسای  دشاب  يدام  ای  دوشیم و  هدعم  ضراع  هک  جازملا  ءوس  هدعم : ضارما  رد  مهد  باب 
دننک و یق  دنماشایب و  مرگ  بآ  نیبجنکـس و  هک  نآ  هب  دننک  هدـعم  هیقنت  نآ  جالع  دوب  ناهد  یخلت  نابز و  ترفـص  یگنـشت و  برک و 

نآ عوقن  هکاوف و  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دـننک و  لوانت  تابن  نیبجنرت و  کهم و  خـیب  صاـجا و  هشفنب و  زا  یبـالج  زور  ره  نآ  زا  دـعب 
هد لگ  قرو  نآ  تفـص  دوب  دیفم  فوفـس  نیا  دننک و  هبیهو  هب  نیبجنکـس  هدراب و  صارقا  بوبر و  هب  هدعم  تیوقت  هیقنت  زا  دعب  دـننک و 

کی ره  قاسم  درز و  هلیله  مهرد  جنپ  ریشابط  مهرد 
336 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هدام رگا  دننک و  لوانت  بالگ  اب  مهرد  هس  دنزیمایب و  دنق  هیودا  نادـنچ  ود  اب  دـنبوکب و  مهرد  مین  کم  مهرد  کی  یکطـصم  مهرد  هس 
باعل و نالیس  قیر و  ترثک  شطع و  تلق  مغلب و  یق  نایثغ و  اهتشا و  تلق  مکش و  خافتنا  همخت و  شرت و  ءاشج  نآ  تمالع  دوب  یمغلب 

كاپ ار  هدـعم  دـننک و  یق  ـالوا  نآ  جـالع  دـشاب  هحلاـم  هفیرح و  همعطا  هیذـغا و  هب  لـیم  دوب و  ضبن  نیل  ءوطب و  هروراـق و  نول  ضاـیب 
لفلف و دنروخ و  هنادکسخ  هریـش  ای  بآدوخن  اذغ  دـنقلگ و  وکنلاب و  کهم و  خـیب  نوسینا و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  زا  دـعب  دـننادرگ و 
هب ای  دننک  ایذاغ  ول  سونیلاج و  هرایا و  بح  هب  هیقنت  جـضن  زا  دـعب  دوب و  دـیفم  زین  هلیوتم  هزبس  ای  الق  دـننک و  نآ  رد  نارفعز  ینیچراد و 

دننک و لوانت  هدرورپ  لیبجنز  دنک و  شراوگ  ینومک و  شراوگ  دـنلامب و  یکطـصم  يریخ و  قبنز  نغور  هب  ار  هدـعم  هداح و  ياههنقح 
دوب ادوس  هدام  زا  رگا 

337 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
یق ضبن و  رغـص و  ءوطب  هروراق و  داوس  ظلغ و  نهد و  یـشرت  خفن و  ترثک  مضه و  فعـض  اهتـشا و  ترثک  هدعم و  تقرح  نآ  تمالع 

هدرک كاپ  یق  هب  ار  هدعم  هک  نآ  زا  دعب  دننک و  تالهـسم  نومیتفا و  خوبطم  هب  ندـب  هیقنت  جالع : دوب . یگنـشت  نهد و  یکـشخ  شرت و 
یکـشخ یگنـشت و  نآ  تمالع  دوب  رح  رگا  جذاس  جازملا  ءوس  اما  دـننک  لوانت  یتومک  شراوگ و  هنایزار و  دـنقلگ و  لـفیرطا و  دنـشاب 
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ومیل و هروغ و  سابیر و  بارش  نآ  جالع  دوب  شرت  ياهزیچ  هب  لیم  اهتـشا و  تلق  هفیطل و  هیذغا  داسف  یناخد و  ءاشج  هدعم و  مف  نهد و 
دیفم زین  فرب  اب  غود  دنروخ و  هروغ  هناد و  رانا  يدنه و  رمت  کشرز و  اذغ  فرب و  بآ  بالگ و  ای  دـننک  لوانت  نآ  دـننام  نیبجنکس و 

مخت هریش  نآ  جالع  دوب  تعیبط  سبح  نابز و  یکشخ  یگنشت و  تدش  لازه و  نآ  تمالع  دشاب  سبای  راح  جازم  ءوس  رگا  دوب و 
338 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دـنروخ و هلاغزب  تشوگ  ای  ودـک  اب  خانافـسا  ماداب و  زغم  اب  شامونب  اذـغ  دـننک و  لوانت  نیبجنرت  تاـبن و  اـب  ودـک  راـیخ  بآ  اـی  كزوت 
مهرد جنپ  کی  ره  خرـس  لگ  قرو  كزوت و  مخت  ریـشابط و  ودک و  مخت  هس  زغ  لدنـص  مهرد  راهچ  ینمرا  لگ  مهرد و  تفه  کشرز 

لیبجنز دنروخ و  ینیچراد  لیبجنز و  لفلف و  اب  بآدوخن  اذغ  دننک و  لوانت  هروغ  بارـش  اب  لاقثم  کی  دنـشرسب و  دیب  قرع  هب  دنبوکب و 
راغلا بح  رخذا و  لفلف و  مهرد  شش  کی  ره  لیبجنز  هاوخنان و  ردنک و  دننک و  لوانت  انایحا  یکطصم  ربنع و  دوع و  شراوگ  هدرورپ و 
دـشاب سبای  دراب و  جازم  ءوس  رگا  دـننک و  لوانت  مهرد  ود  دنـشرسب و  مهرد  تسیب  یفئاط  زیوم  اـب  دـنبوکب و  مهرد  هس  کـی  ره  دوع  و 
لوانت لفیرطا  هدرورپ و  هلیله  نیبکنلگ و  هنایزار و  دنقلگ و  نآ  جالع  دوب  همخت  شرت و  ءاشج  اهتشا و  ترثک  شطع و  تلق  نآ  تمالع 

لبنس و دننک و 
339 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دیفم هک  یبارش  دنلامب  يریخ  قبنز و  نغور  دننک و  الط  هدعم  رب  هب  بآ  هب  دنبوکب و  مهرد  جنپ  دعـس  مهرد  هس  کی  ره  هاوخنان  رخذا و 
نآ و ینیریـش  ردـق  هب  دـنزیر  ناری  دـنق  هریـش  سپ  دـیآ  همین  ات  دـنناشوجب  مرن  شتآ  هب  لـطر  جـنپ  فرـص  لـطر  جـنپ  شرت  هب  بآ  دوب 

هـسیک رد  دـنبوکب و  یمهرد  کی  ره  نارفعز  لفنرق  لیبجنز  ینیچراد  مهرد  ود  یکطـصم  خـبط  رخآ  رد  دـیآ و  ماوق  هب  ات  دـنناشوجیم 
ءوس رگا  دشاب و  مهرد  هد  نآ  زا  تیبرـش  دنریگ  ورف  شتآ  زا  دیآ  ماوق  هب  نوچ  دنراشفیب  دنلامب و  سپ  دشوجب  ات  دنهن  گید  رد  دننک و 

زا رفنت  هدراب و  ياههرت  اههویم و  درـس و  بآ  زا  يذات  شطع و  تلق  باعل و  نالیـس  قیر و  ترثک  نآ  تمالع  دشاب  جذاس  بطر  جازملا 
بآدوخن و اذغ  دـننک و  لوانت  هدرورپ  لیبجنز  یکطـصم و  شراوج  نوسینا و  دـنقلگ و  نآ  جالع  دوب  نایثغ  هبحر و  هیذـغا  تاموسد و 

لباوت اب  ایالق 
340 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مهرد هد  کی  ره  دیدحلا  ثبخ  هلمآ  هلیلب و  هایـس و  هلیله  نآ  تفـص  دوب  عفان  دیدحلا  ثبخ  نوجعم  دوش  مرن  تعیبط  نآ  هب  رگا  دشاب و 
رد هتفه  کی  هتـسش  هدرک و  قحـس  دیدحلا  ثبخ  دنبوکب و  ادجادج  مهرد  جـنپ  کی  ره  ردـنک  هاوخنان ، لفلف  لیبجنز  دعـس  رخذا  لبنس 

جازملا ءوس  رگا  دنروخب و  لاقثم  کی  دنـشرسب و  لسع  هیودا  نادنچ  ود  اب  دنیاسب و  هیودا  رگید  ابو  دننک  کشخ  سپ  دـنناسیخب  هکرس 
دنک لوانت  رفولین  هشفنب و  بارش  نآ  جالع  دوب و  قازب  تلق  نابز و  یکشخ  شطع و  ندب و  لازه  تفاحن و  نآ  تمالع  دوب  جذاس  سبای 
هزات یهام  هبرف و  غرم  هلاغزب و  تشوگ  ودـک  دوخن و  شامونب و  اذـغ  دـننک و  برـشت  تابن  اب  ودـک و  رایخ  بآ  اـب  هفرخ  مخت  هریـش  اـی 
حایر ببس  هب  رگا  دوش و  هتفگ  مه  نآ  دشاب  مرو  ببـس  هب  رگا  دش و  هتفگ  نآ  جالع  دشاب  جازملا  ءوس  ببـس  هب  رگا  هدعم  عجو  دنروخ 

دوب
341 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نیبگنلگ و هنایزار و  دنقلگ و  نآ  جالع  دوش  هدیاز  خافن  ءایشا  لوانت  زا  دعب  دشاب و  ءاشج  قاوف و  رقارق و  فیـسارش و  ددمت  نآ  تمالع 
لیبجنز ایورک و  ردـنک و  یکطـصم و  دـنیامن و  لوانت  زینـشگ  لفیرطا  يردـنک و  ینومک و  شراوگ  دـنک و  لوانت  نیبگنا  زگ  نیبجنکس 
دنبوکب مهرد  ود  کی  ره  سفرک  مخت  ای  ورک  هاوخنان  مهرد  هس  کی  ره  نوسینا  هنایزار و  نآ  تفص  دوب  دیفم  زین  فوفس  نیا  دنیاخب و 

دجنک نغور  مرگ و  بآ  دشاب  يذوم  ماعط  ببـس  هب  عجو  رگا  دـننک و  لوانت  اتـشان  هب  نآ  زا  لاقثم  جـنپ  دـنزیمایب و  دـنق  نآ  لثم  ود  اب  و 
لکا زا  دعب  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  هدعم  فعـض  ببـس  هب  رگا  دـنروخ و  یکطـصم  اب  دوع  شراوج  نآ  زا  دـعب  دـننک و  یق  دـنماشایب و 
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دـننک و هیقنت  لاهـسا  یق و  هب  دـشاب  هیدر  طالخا  هدـعم  رد  رگا  دـشاب  هدـعم  تیوقت  نآ  جـالع  دوش  نکاـس  هدـعم  ولخ  رد  دوش  ثداـح 
ره ردنک  هاوخنان و 

342 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هب ات  دنناشوجب  لطر  کی  جنرت  ضامح  دننک و  لوانت  لاقثم  دنشرسب و  لسع  اب  دنبوکب و  مهرد  هس  کی  ره  لبنس  دعـس  مهرد  جنپ  کی 

نارفعز و سپ  دـیآ  ماوق  هب  ات  دـنناشوجب  هدرک  مض  نآ  هب  بالگ  لطر  مین  دیفـس و  لسع  لطر  کی  دـنق و  لطر  کی  اـب  سپ  دـیآ  مین 
دنـشرسب مه  اب  دـنزیر و  نآ  رـس  رب  دـنبوکب و  مهرد  هد  دوع  مهرد و  هس  وکنلاب  یمهرد  کی  ره  یکطـصم  لفنرق و  ینیچراد و  لـفلف و 

بت نآ  تمالع  دوب  راح  مرو  رگا  هدعم  ماروا  دننک  لوانت  مهرد  هس  انایحا  دننک و  یجاجز  ای  ینیچ  فرظ  رد  دنریگ و  ورف  شتآ  زا  سپ 
بآ اب  رفولین  هشفبن و  بارش  دننک و  دصف  الوا  جالع  دشاب  اهتشا  طوقـس  یگنـشت و  یق  دوب و  رهاظ  مرو  عجو و  هدعم و  تقر  باهتلا و  و 

رد دنروخ  خانافسا  اب  باکشک  دوخن و  اذغ  دنماشایب و  زین  تابن  نیبجنرتاب و  نیرانا  بآ  دننک و  لوانت  ینساک  مخت  هریش  ای  ینساک 
343 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ربنشرایخ مهرد و  هس  هشفنب  مهرد و  راهچ  کی  ره  ینساک  مخت  رد  کبرت  هابور  زا  بالج  دشاب  جضن  ءادتبا  نوچ  دنـشوک و  اذغ  لیلقت 
ماداب نغور  تابن و  سوبـس و  هریـش  زا  وسح  دـننک و  مض  نآ  هب  هنایزار  مهرد  ود  دـشاب  نادـنچ  ترارح  رگا  دـننک و  لواـنت  مهرد  جـنپ 

یمطخ و وج و  درآ  زور  ود  زا  دعب  دننک و  الط  هدعم  رب  کبرت  هابور  زورفا و  ناتـسب  بآ  بالگ و  اب  اثیمام  لدنـص و  ادتبا  رد  دـنروخ و 
وج درآ  دعس و  لبنـس و  درو و  رز  هنوباب و  گرزب و  هبلح و  یمطخ و  نآ  زا  دعب  دننک و  الط  ینـساک  بآ  هب  ای  بالگ و  اب  کبرت  هابور 

یمطخ مخت  کشرز و  ورم  كرزب و  نامز  نآ  دشاب  نابرـض  یمح و  عجو و  تدـش  شتمالع  دوش و  خـفتنم  ددرگ و  جارخ  مرو  نوچ  و 
بانع و بارش  دوش  رجفنم  نوچ  دشاب و  عجو  بت و  نوکـس  جضن  تمالع  دبای و  جضن  ات  دنماشایب  زب  ریـش  ابود  نبوکب  یمهرد  کی  ره 

اب شاخشخ  بارش 
344 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نوج دشاب و  نوخ  هدم و  فالتخا  یق و  راجفنا  تمالع  دنزاس و  دضف  ماداب  نغور  شاخـشخ و  هتـساشن و  زا  هریرح  دـننک و  لوانت  هریش 
مه اب  دنبوکب و  یمهرد  کی  ره  ناشوایـس  نوخ  ابرهک و  ینمرا و  لگ  رگا  دنماشایب و  مرفـسهاش  مخت  اب  تابن  زا  تیبرـش  دوش  مک  هدـم 

خافتنا هقثل و  نآ  تمالع  دوب  یمغلب  هدام  ای  دشاب  دراب  مرو  رگا  دوش و  لمدنم  تحارج  ات  دنروخب  نآ  زا  یلاقثم  دـنزیمایب و  دـنق  نادـنچ 
سوطب دیرش و  هعبرا و  قایرت  دننک و  لوانت  لوصالا  ءام  نآ  جالع  دشاب . وخر  مرو  يور و  جبهت  باعل و  ترثک  نایز و  يدیفـس  هدعم و 

دنماشایب مهرد  هد  دنقلگ  مهرد  هس  هنایزار  مخت  مهرد  ود  کی  ره  کهم  خیب  هنایزار  خیب  ینساک و  خیب  تسوپ  زا  یباجل  ای  دوب  دیفم  زین 
هدعم رب  ندرک و  اذـغ  رـس  رب  ریجنا  دـیب  نغور  تیز و  نغور  اب  ورک  دـنروخ و  ینیچراد  لفلف و  اب  هنادکسخ  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  و 

ندیلام
345 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لبنس مهرد و  ود  يرطوقس  ربص  ای  دنزاس  دامض  دنشرسب و  هکرس  هب  دنیاسب و  مه  اب  رز  بوچ  رتسکاخ  لبنس و  رخذا و  دعس  دوب و  دیفم 
هنیل تالهـسم  دـننک و  دامـض  نآ  هب  نغور  نیمـسای و  اـی  تیز  نـغور  اـب  دـنبوکب و  یمهرد  کـی  ره  نیتنـسفا  یکطـصم و  اـنامورق و  و 
مخت زا  یبالج  نآ  جالع  دشاب  سفن  ثبخ  هیدر و  راکفا  نآ  هب  دوب و  بلـص  مرو  دـشاب  مرو  دـشاب  ادوس  هدام  زا  رگا  دـنیامن و  لامعتـسا 

هب ار  هدعم  دنروخ و  ریجنا  دیب  نغور  هنادکسخ و  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  دننک و  لوانت  نیبگنلگ  سفرک و  خـیب  کهم و  خـیب  هنایزار و 
نغور مهرد  هس  عمـش  یمهرد  کـی  ره  رخذا  دعـس و  لبنـس و  ربص و  مهرد و  ود  کـی  ره  یکطـصم  هنوباـب و  یمطخ  گرزب و  هبلح و 

گرزب هبلح  مهرد  راهچ  کی  ره  سرالس  ربص و  مهرد  هس  یکطصم  هخیلس و  نیتنسفا و  لبنس و  ابو  دنزاس  دیمـضت  مهرد  هدزناپ  هنوباب 
[1] جنش
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ص346 ینیچ ؛  بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
346 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تفـص دننک  لوانت  لوصالا  ءام  نیا  دنلامب و  دنزیمایب و  طسق  ای  يریخ  ای  قبنز  نغور  موم و  اب  دـنبوکب و  یمهرد  کی  ره  نارفعز  مهرد 
مهرد تفه  کی  ره  هنوباب  کهم  خـیب  مهرد  هس  کی  ره  هنایزار  نوسینا  مهرد  هد  کی  ره  هناـیزار  خـیب  تسوپ  سفرک  خـیب  تسوپ  نآ 

یـس دننک و  یفاص  سپ  دیآ  یلطر  هب  ات  دنناشوبج  بآ  لطر  راهچ  رد  مهرد  هدزناپ  یفئاط  زیوم  ددـع  هد  دیفـس  ریجنا  مهرد  راهچ  هبلح 
سیناغاکرا هرایا  ایذاغول و  هرایا  هب  تعیبط  نییلت  دـننک و  لوانت  ریجنا  دـیب  نغوب  لاقثم  کـی  ربنـشرایخ و  زغم  مهرد  هس  اـب  نآ  زا  لاـقثم 

خفن و ثادحا  هک  دشاب  هدعم  تبران  ببـس  هب  هک  دوب  هاگ  دشاب و  هخافن  ءایـشا  لوانت  هدعم  فعـض  تدورب و  هطـساوب  خفن  رقارق و  دـنک 
هظیلغ و همعطا  زا  دنروخ و  ایورک  ینیچراد و  هریز  اب  بآدوخن  اذغ  دننک و  لوانت  نوسینا  هنایزار  دنقلگ و  دادماب  ره  نآ  جالع  دـنمراخب 

ءایشا
347 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هندوف مهرد  هس  کی  ره  هنایزار  ردنک و  لبس و  دندنب و  مکش  رب  هدرک  مرگ  کمن  سرواگ و  سوبس  دننک و  زارتحا  تاضومح  هخافن و 
دنزیمایب دنق  نآ  لثم  ود  اب  دنبوکب و  یمهرد  کی  ره  یکطصم  هاوخنان و  رتعص و  مهرد  ود  کی  ره  ایورک  لیبجنز و  کشخ و  بادس  و 

هدرک نایرب  داشرلا و  بح  دوب  مرن  تعیبط  جـضن  اب  رگا  دـنروخب و  یلفـالف  ینومک و  نارایرهـش و  شراوگ  دـننک و  لواـنت  مهرد  جـنپ  و 
هب هک  دوب  یخفن  ءاشج  دنروخب  تبون  هس  دنق  نآ  دنق  نادنچ  مه  اب  دنبوکب و  مهرد  هس  کی  ره  هدرک  نایرب  هدنیاشوج  هکرـس  رد  هریزو 
هب دوش  عقاو  مضهنم  ریغ  تاراخب  زا  دـنیوگ  هرد  نهد  ار  نآ  هک  بوانت  مشه و  داـسف  لـیلد  دوش  عقاو  رایـسب  نوچ  دوش  عفدـنم  مف  قیرط 

دوش و هدیـشک  اضعا  همه  هک  تسا  نآ  یطمت  دوش  ادـیپ  تالـضع  نآ  رد  ددـمت و  ددرگ و  ظیلغ  دوش و  لصاح  لفـصا  کـف  تالـضع 
ثودح

348 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هیقنت و عومجم  نآ  جالع  دـنک  نآ  ریـصقت  مضه و  فعـض  رب  تلالد  همه  دوش  لصاح  تالـضع  رگید  رد  هک  دـشاب  تاراخب  زا  مه  نآ 

جازملا ءوس  رگا  نآ  ببس  ددرگن و  ریس  هک  يدح  هب  دوب  تالوکأم  رب  ضرح  ماعط و  اهتـشا  دادتـشا و  یبلک  توهـش  دشاب  هدعم  تیوقت 
جالع دوب  تعیبط  نیل  وباعل  نالیثس  ترثک  هدعم  ددمت و  شطع و  تق  لقث و  خفن و  نآ  تمالع  دنادرگ  فیثک  ار  هدعم  مفهک  دشاب  دراب 

دشاب و مرگ  لباوت  هنادکسخ و  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  دنماشایب و  نیبگنلگ  وکنلاب  بارـش  هنایزار و  دنقلگ و  هب  دننک  هدعم  نیخـست  نآ 
دنیاخب و یکطصم  ردنک و  دننک و  لوانت  هقرعم  تایقوم  لفیرطا  یکطصم و  شراوگ  هیقنت  زا  دعب  دننک و  هرایا  بح  ربص و  بح  هب  هیقنت 

ءاشج شطع و  تلق  هدعم و  مف  تقرح  نآ  تمالع  هدعم  مف  هب  دـشاب  ادوس  باصنا  ترثک  ضرم  نیا  ببـس  رگا  دوب و  دـیفم  رمخ  بارش 
شرت

349 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
تدش زا  رگا  دنیامن و  بانتجا  ادوس  تادلوم  زا  دـنروخ و  برچ  هیذـغا  نآ و  خوبطم  نومیتفا و  بح  هب  دـننک  ندـب  هیقنت  نآ  جالع  دوب 

رد لیلحتلا و  ریثک  اهـضرم  مغ و  رهـس و  مرگ و  اوه  طرفم و  تکرح  لثم  نآ  بابـسا  مدـقت  نآ  تمـالع  دوش  ادـیپ  ضرم  نیا  ندـب  ولخ 
راهچ هس  يزور  رد  رزج و  هیلق  واگ و  تشوگ  هچاپ و  هلک  هسیره و  لـثم  دـشاب  هظیلغ  هیذـغا  لواـنت  نآ  جـالع  دـشابن  یتفآ  چـیه  مضه 
دشاب تایح  مرک و  ببـس  هب  عوج  رگا  دننک و  نیهدت  ماداب  ای  هشفنب  نغور  هب  ار  ندب  دروخ و  دیاب  كدناكدنا  نکیل  دنروخ  اذغ  تبون 
ببـس هب  رگا  دوش و  هتفگ  هک  ناـنچ  دـشاب  مرک  جارخا  لـتق و  نآ  جـالع  اـنایحا  نآ  طوقـس  دوب و  ناـشیا  تکرح  ساـسحا  نآ  تمـالع 
هدعم هیقنت  نآ  جالع  دوب  بطر  زارب  شرت و  ءاشج  نهد و  یـشرت  نآ  تمالع  دـشاب  هدـش  عمج  هدـعم  رد  هک  دوب  یمغلب  ضماح  طالخا 
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نوسینا و دنقلگ و  یق و  هب  دننک 
350 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ربص و بح  هب  دشاب  جایتحا  انایحا  رگا  دـننک و  ینیچراد  یکطـصم و  ایورک و  لفلف و  اب  بآدوخن  اذـغ  دـنروخ و  ینیچراد  یکطـصم و 
هک دشاب  طرفم  یتدورب  نآ  ببـس  دنیوگ  سومیلوب  ار  نآ  هدعم و  يریـس  اب  دشاب  اضعا  عومجم  عوج  نآ  رقبلا  عوج  دنیامن  لاهـسا  هرایا 

دوب و درس  ناتسزم  رد  ضرم  نیا  رـشتیب  دشاب و  اذغ  هب  جاتحم  میظع  ندب  دوش و  توف  زا  بذج  سح و  توق  دوش و  ضراع  ار  هدعم  مف 
انایحا دشاب و  هدعم  عجو  توق و  فعض  اهتـشا و  نالطب  ندب و  تفاحن  نآ  تمالع  دوش  ضراع  دنک  رفـس  تخـس  يامرـس  هک  ار  یـسک 

هک مادک  ره  نوسینا  هنایزار و  دنقلگ و  نابزواگ و  بارـش  وکنلاب  بارـش  نآ  جالع  دشاب  درـس  هدعم  مف  سملم  دوش و  ثداح  زین  یـشغ 
لفیرطا و یناحیر و  بارـش  دـننک و  نآ  رد  مرگ  لباوت  دـنروخ و  جارد  وهیت  کبک و  اب  بآدوخن  هیذـغا  دـننک و  لوانت  لاقثم  هد  دـشاب 

شراوج
351 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ببـس هب  تلع  نیا  دـننک و  الط  هدـعم  رب  دـنبوکب و  مامن  کمارد و  کـس  دعـس و  دوب و  ضرم  نیا  بساـنم  یکطـصم  دوع و  ینومک و 
دوش و هنـسرگ  نوچ  دوب و  عبط  تسوبی  شطع و  فیهل و  برک و  نآ  تمالع  دوش  ثدغح  زین  ندب  عیمج  ترارح  ای  دشاب  هدعم  فعض 

رمت کشرز و  اذغ  دننک و  لوانت  بالگ  اب  بیس  رانا و  کشرز و  بارش  نیبجنکس و  نآ  جالع  دوش  طقاس  توق  دنک و  یشغ  دوخن  اذغ 
یگنشت بذاک  شطع  دومن  دیابن  ریخ  ات  دروخ و  دیاب  يزیچ  دوش  ادیپ  اذغ  ياهتـشا  هغدغد  نیمه  دنروخ و  ومیل  هروغ  هناد  رانا  يدنه و 

بارـش نآ  جالع  درـس  ياوه  هب  تحارتسا  دوب و  ردـص  قارحا  بیهل و  برک و  تمـالع  دـشاب  هیر  بلق و  ترارح  ببـس  هب  رگا  بذاـک 
هلاغزب ای  غرم  ای  وج  هریش  اذغ  دنماشایب و  درس  بآ  ای  هداس  دیب  لگ و  قرع  اب  دشاب  هک  مادک  ره  لدنص  ومیل و  بیس و  ضامح و 

352 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مخت زغم  نیلدنـص  نآ  تفـص  دوب  دیفم  زین  صرق  نیا  دنیوبب و  ودک  رایخ و  دننک و  الط  هنیـس  رب  دیب  قرع  بالگ و  لدنـص و  دـنروخ و 
ببس هب  رگا  نیبجنکس و  تبرش  اب  دننک  لوانت  نآ  زا  لاقثم  هس  دنـشرسب  وکنب  ریـشابط  مهرد  مین  کی  ره  كزوت  مخت  ودک و  نیرایخ و 
جالع طرفم  غارفتسا  هطساو  هب  ای  طارفا  هب  اهینیریـش  دشاب و  راح  فیرح و  روش و  ياهزیچ  لوانت  هطـساو  هب  دوب  هدعم  تسوبی  ترارح و 

دنک و لوانت  سابیر  اب  ومیل  بارـش  ای  تابن  ای  كزوت  مخت  هریـش  اب  هروغ  بآ  ای  نیرانا  بآ  اب  دنماشایب  دیب  لگ و  قرع  اب  نیبجنکـس  نآ 
تمالع هدعم  رد  دشاب  دوش  طالخا  عامتجا  ببس  هب  رگا  دشاب  بسانم  تاضومح  اذغ  دوب و  دیفم  زین  يدنه  رمت  بآ  ودک و  رایخ و  بآ 

دننک و یق  ررکم  نیبجنکـس  برت و  بآ  هب  نآ  جالع  ددرگ و  لئاز  دنروخب  دننک و  ربص  رگا  دوشن و  لئاز  ندروخ  بآ  هب  هک  دشاب  نآ 
بارش

353 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
طارفا رایـسب و  غارفتـسا  هطـساو  هب  دوش  بلاغ  یگنـشت  لهـسم  برـشت  زا  دعب  رگا  دنروخ و  جابریز  اذغ  دننک و  لوانت  نآ  دننام  هروغ و 

رمخ بارـش  زا  دعب  رگا  دننک و  هشفنب  نغور  هب  نیهدت  دنور و  لدتعم  مامح  هب  دـنیامن و  لوانت  هروغ  شآ  دـنروخ و  هروغ  بارـش  لمع 
مهرد مین  اب  ودـک  رایخ  بآ  لطر  کی  درذـگب و  دـح  زا  رگا  دوب و  دـیفم  هدراب  تاـضومح  دـنروخ و  فرب  خـی و  بآ  دوش  عقاو  هنهک 

ءاـشج و نتن  نآ  تمـالع  دوشن  مضه  کـین  ماـعط  هک  دـشاب  نآ  مضهلا  ءوس  همخت : مضهلا و  فعـض  مضهلا و  ءوس  دـنماشایب و  ریـشابط 
دیآ هک  اشج  رید  ینامز  از  دعب  دوب و  ددخت  لقث و  نیا  هب  دوش  مضه  دنامب  رید  هک  دـشاب  نآ  مضه  فعـض  دوب و  نایثغ  هدـعم و  تقرح 

هدعم جازملا  ءوس  اس  عومجم  نیا  ببـس  دنادرگن  مضه  دنکن و  فرـصت  اعطق  اذغ  رد  هدعم  هک  دوب  نآ  همخت  دـنک و  ساسحا  ماعط  يوب 
دشاب

354 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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ای هریثک  همعطا  لوانت  ببـس  هب  رگا  دـش و  هتفگ  هک  نانچ  دـشاب  هدـعم  هیقنت  تیوقت و  نآ  جالع  دوش  عمج  وا  رد  هک  دـساف و  طالخا  اـی 
درک دیاب  ربص  یگنسرگ  رب  زور  دوب و  جازم  بسانم  هک  تایوقم  هب  هدعم  تیوقت  لاهـسا و  یق  هب  درک  دیاب  هدعم  هیقنت  دشاب  هیدر  همعطا 

رب نیدران  یکطـصم و  نغور  دنروخب و  هدرک  لح  مرگمین  بآ  رد  لاقثم  جنپ  لهـسم  یلجرفـس  شراوج  دـشاب  سبتحم  تعیبط  گرا  و 
دساف دوشن و  مضه  دنامب و  هدعم  رد  ماعط  هک  دشاب  نآ  زا  ترابع  هیضه  دوب  دیفم  متسشن  درـس  بآ  رد  دوب  ناتـسبات  رگا  دنلامب و  هدعم 

مرگ و بآ  هب  ار  تعیبط  هک  تسا  نآ  وا  جالع  لاهـسا  هب  دشاب  تسار  ظیلغ و  هچنآ  دوش و  عفد  یقب  دشاب  یفاط  فیطل و  هچنآ  ددرگ و 
ای بذع  رانا  بارش  دوب  فعـض  بجوم  دشاب  یق  اب  لاهـسا  یق و  دوش و  كاپ  هدعم  نوچ  دوش و  كاپ  رتدوز  ات  دننک  ددم  دجنک  نغور 

بارش ای  عانعن 
355 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

کی هتسپ  تسوپ  ای  لاقثم  هد  هب  بر  ای  لاقثم  کی  ریشابط  صرق  اب  لاقثم  جنپ  هناد  رانا  فوفـس  ای  دنروخب  ریـشابط  مهرد  مین  اب  هب  رانا و 
عـضاوم رد  دننک و  الط  هدعم  رب  دروم  بآ  ینمرا و  لگ  هیقاقا و  روفاک و  لدنـص و  دنروخب و  لاقثم  هد  بیـس  بارـش  اب  دنبوکب و  لاقثم 

دنروخ و کبک  اب  قامس  دشاب و  قداص  ياهتشا  ات  دننک  ربص  اذغ  رب  ود  نماشایب  هدرک  غاد  نهآ  ای  گنس  اب  ارب  غود  دننک و  باوخ  درس 
هک يزیچ  عفد  يارب  دوش  ثداح  هدعم  زا  هک  دشاب  یتکرح  یق  نایثغ  غوهت و  یق و  دننیـشن و  درـس  بآ  رد  دوب  یـضتقم  جازم  نس و  رگا 
نآ یب  دشاب  یتکرح  جوهت  دشاب و  وا  رد  هک  يزیچ  عفد  ياضاقت  نایثغ  دوش و  عفر  يزیچ  هک  نآ  یب  دـشاب  یتکرح  عوهت  دـشاب و  وا  رد 
یق دشاب  هدعم  فوج  رد  ظلغ  رگا  هکنانچ  تسا  فلتخم  کی  ره  بابسا  تکرح و  یب  دشاب و  عفد  ياضاقت  نایثغ  دوش و  عفد  يزیچ  هک 

ثداح
356 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لخاد ای  تسا  هتخیر  هدـعم  رد  هک  یطلخ  رگا  سپ  دوش  عقاو  نایثغ  دـشاب  هیدر  موعطم  رگا  عوهت و  دـشاب  هدـعم  مرج  لـخاد  رگا  دوش و 
مرگ مین  بآ  هب  نیبجنکـس  نآ  جالع  دشاب  یق  یگنـشت و  نابز و  یکـشخ  باهتلا  ناهد و  یخلت  نآ  تمالع  دوب  ارفـص  تسا  هدعم  مرج 
دننک لوانت  بالگ  ای  سابیر  ای  هروغ  بارش  ای  عانعن  قرع  اب  رانا  بارـش  نآ  زا  دعب  دوش و  كاپ  هدعم  ات  دننک  یق  دنروخب و  دننک و  لح 

ره ریشابط  لگ  قرو  فوفس  دننک  دیمضت  روفاک  لدنـص و  هب و  بیـس و  بآ  هب  ار  هدعم  دنروخ و  قامـس  کشرز و  هناد و  رانا  اذغ و  و 
نآ زا  لاقثم  هس  دنبوکب و  مهرد  جنپ  کی  ره  هناد  رانا  کشرز  قامس  مین  یمهرد و  کی  ره  هتـسپ  تسوپ  دوع  ابرهک  هنویر  مهرد  کی 
دوب رقارق  ای  خفن  نهد و  یحشرت  ای  يروش  یگنشت و  نآ  تمالع  دوب  يوادوس  ای  یمغلب  یطلخ  رگا  دننک و  لوانت  هب  ای  بیس و  بارـش  هب 

نآ جالع 
357 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نآ زا  دعب  دش و  كاپ  هدعم  ات  دننک  ددم  کمن  یکدنا  لسع و  برت و  مخت  تبش و  مخت  خیبط  ای  کمن  لسع و  برت و  بآ  هب  دننک  یق 
نیا دـننک و  ولح  کسملا  ءاود  یکطـصم و  دوع و  شراوگ  هب  تیوقت  دـننک و  لوانت  هدرورپ  هلیله  اب  هدرورپ  لیبجنز  ای  هنایزار  دـنقلگ و 

مهرد هدزناپ  هناد  رانا  مهرد  تفه  دوع  مهرد  جنپ  کی  ره  کین  لبنـس و  یکطـصم و  ردـنک و  نآ  تفـصو  دـیفم  یمغلب  یق  رد  فوفس 
هیودا نادنچ  ود  اب  دنبوکب و  مهرد  هد  کی  ره  لگ  قرو  کشمجنرف  جـنرت  تسوپ  مهرد  راهچ  کی  ره  عانعن  دعـس  اوبزوج  هلقاق  لفنرق 

کی ره  لگ  قرو  هتسپ  تسوپ  نآ  تفص  دوب  عفغن  ار  يوادوس  یمغلب و  یق  هک  یـصرق  دنک  لوانت  مرد  هد  ات  مهرد  تفه  دنزیمایب و  دنق 
لوانت لاقثم  کی  دـنزاس و  صرق  دنـشرسب و  بیـس  بآ  اب  دـنبوکب و  مهرد  جـنپ  کس  مهرد  هس  کی  ره  یکطـصم  دوع و  مهرد  راهچ 

هب نایثغ  رگا  دننک و 
358 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نوخ ببـس  مد : یق  دنک و  لوانت  تایوقم  نآ  زا  دعب  درک و  دـیاب  یق  دوش  ثداح  لکا  بیکرت  ءوس  اس  هیدر  هیذـغا  ای  اذـغ  ترثک  ببس 
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لاقثم کی  ره  گنتراب  وکنب و  یبرع و  غمـص  ینمرا و  لگ  دننک و  قیلـساب  دصف  دـشاب  یقرع  عاطقنا  راجفنا و  رگا  دـیآ  نوریب  یق  هب  هک 
دننک و لوانت  هب  بر  ای  یمهرد  کی  ره  ابرهک  صرق  ریشابط و  صرق  دنروخب و  دنشرسب و  بیس  بارش  اب  دنبوکب و  هدرک  نایرب  عومجم 

بش مهرد  راهچ  کی  ره  دیفس  لدنص  قامـس  رانلگ  قرو  مهرد  هس  کی  ره  زین  ضامح  مخت  ردنک  نآ  تفـص  دتفا  دیفم  زین  صرق  نیا 
دنروخب و هرک  نایرب  كزوت  مخت  هریش  اب  نآ  زا  لاقثم  کی  دنـشرسب و  بالگ  ای  قامـس و  بآ  هب  دنبوکب و  یمهرد  کی  ره  ابره  ینامی 

رگا دنروخ و  هناد  رانا  قامس و  کشرز و  اذغ  دننک و  دیمضت  هکرس  دروم و  بآ  بالگ و  کمرا و  وکـس  ایقاقا و  لدنـص و  هب  ار  هدعم 
هب نوخ  یق 

359 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دننک الط  دروم  بآ  هبرم  هبق و  ینمرا و  لگ  ایقاقا و  ثاغم و  شام و  هب  ار  فوأم  عضوم  دوش  عقاو  هنیس  رب  هک  دوب  هطقـس  ای  هبرـض  ببس 

ره یبرع  غمـص  گنتراب و  دـشاب  لاعـس  نوخ  ثفن  یق و  اب  رگا  دـنروخب و  هدرک  نایرب  كزوت  مخت  هریـش  اب  لاقثم  کی  اـبرهک  صرق  و 
یهوک واگ  خاش  هتخوس و  فدص  وإلإل  زینـشگ  دـنروخب و  بانع  بارـش  اب  دـنبوکب و  مردـم  ین  ینمرا  لگ  اب  هدرک  هنایرب  یمهرد  کی 

دنبوکب و مرد  ود  ریشابط  مهرد  ود  یبرع  غمص  مهرد  جنپ  کی  ره  ناشوایـس  نوخ  كزوت  مخت  هتـساشن  قامـس  ینمرا  لگ  ایقاقا  هتخوس 
هب رگا  دننک و  زاترحا  یناسفن  ضارعا  حابص و  مامح و  زا  دنروخب و  بانع  بارش  اب  لاقثم  هس  دنشرسب و  لمحلا  ناسل  بآ  ای  قامس  بآ 

دنروخ شرت  روش و  ياهزیچ  نوچ  دـشاب و  هدـم  یق  رد  صق و  ریز  ای  ياـههناش  ناـیم  عجو  نآ  تمـالع  دـشاب  هدـعم  روثب  حورق و  ببس 
جالع دوش  هدایز  عجو 

360 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نآ تفص  دوب  دیفم  ضرق  نیا  دنروخ و  غرم  مخت  هدرز  هچاپ و  لثم  هجزل  هیذغا  زا  هدننک  زارتحا  احلام ت  تاضومح و  هک  تسا  نآ  وا 

کی ره  اریتک  هتـساشن و  مهرد  ود  کی  ره  هتخوس  یهوک  واگ  خاش  ابرهک و  وإلإل  ریـشابط و  مرد  هس  کی  ره  گـنتراب  ضاـمح و  مخت 
رگید يوضع  هب  نوخ  رگا  دشاب و  لاقثم  کی  یتبرـش  دنزاس  صرق  دنـشرسب و  وکنب  باعل  اب  لمحلا  ناسل  بآ  هب  دـنبوکب و  مهرد  راهچ 

رد نوخ  رگا  درک و  دـیاب  وضع  نآ  جالع  دوب  وضع  نآ  تفآ  شتمالع  دـشاب  لاحط  زا  ای  دـبک  زا  ای  غامد  زا  نآ ك  لـثم  دزیر  هدـعم  هب 
دناشوجب مهرد  جنپ  کی  ره  هنیدوپ  هنوباب و  تبش و  مخت  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دوب  یشغ  درـس و  قرع  ضفان و  نآ  تمالع  ددنبب  هدعم 

اب دـنماشایب و  فساجن  رب  ای  وکنلاب  بآ  هب  شوگرخ  هخفن  اب  مرگ  بآ  اب  مهرد  ود  داـشرلا و  بح  اـب  ود  نماـشایب  کـمن  مهرد  کـی  اـب 
اب شوگرخ  نیگرس 

361 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
راح یطلخ  ای  يذوم  نیا  دوش و  يذـم  عفد  يارب  هدـعم  لخاد  هقبرط  زا  هک  دـشاب  یتکرح  قاوف  دـننک  یق  دـنماشایب و  مرگ  بآ  اب  لـسع 
بآ ای  برت  تبـش و  خیبط  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دوب  يوادوس  ای  يوارفـص  یق  هدعم و  تقرح  نآ  تمالع  دـشاب  فیرح  ماعط  ای  هفیرح 

وکنب و باعل  دیبای  لگ  قرع  تابن و  زا  یتبرش  نآ  زا  دعب  دوش و  عفد  لاهسا  ای  یق  هب  هک  دنماشایب  مرگ  بآ  نیبجنکـس و  اب  لسع  برت و 
جالع دش  زین  همخت  زا  دعب  دوش و  ثداح  ار  نایبص  رـشیب  نیا  زا  دشاب  حیر  ببـس  هب  قاوف  رگا  دـنماشایب و  ماداب  هشفنب و  نغور  هناد و  هب 
دنیایب هشطع  هک  دننک  یعس  رگا  دننک و  لوانت  یکطصم  دوع  شراوگ  دنیاخب و  یکطـصم  دنروخ و  هنایزارای  ریز  ای  نوسینا  ای  دنقلگ  نآ 

دنق اب  هتفوک  مهرد  مین  کی  ره  رتعص  سفرک و  مخت  نوسینا و  هاوخنان و  هریز و  دننک و  یقدوب  رایسب  ماعط  لانت  ببس  هب  رگا  دتفا و  دیفم 
362 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

درک و دیاب  ربص  یگنـسرگ  رب  دوب و  دیفم  تلاجخ  بضع و  لثم  یناسفن  تاکرح  تضایر و  لثم  یندـب  تاکرح  عون  نیا  رد  دـنروخب و 
لوانت هناد  هب  وکنب و  باعل  هشفنب و  بارش  هدش و  جنشت  بجوم  هک  یسوبی  هطـساو  هب  دوش  ثداح  رایـسب  لاهـسا  هب  یق  زا  دعب  قاوف  رگا 
ناغور یفاص و  موم  اریتک و  یمطخ و  زورفا و  ناتـسب  ودـک و  بآ  زا  نغور  موم  دـنروخ و  نحمدر  ودـک و  اـی  وج و  ریـش  اذـغ  دـننک و 
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دوب و قاوف  زین  دبک  مزو  زا  قارف و  نم  هلام  قاوف  اذه  دیآ و  هتفگ  هکنانچ  دوب  قاوف  عاونا  نیرتدب  نیا  دنلامب و  هدـعم  رب  دـنزاسب و  هشفنب 
دبک مرو  جالع  نآ  جالع  دشاب  هدعم  دـبک و  نایم  هک  یتکراشم  هطـساو  هب  ای  دوش  هدـعم  رعق  محازم  هک  دوب  مهرد  یگرزب  ببـس  هب  نیا 
دوب حلام  اب  يرارم  یطلخ  ببس  هب  رگا  دش و  هتفگ  نآ  جالع  نآ و  تمالع  دشاب  جازملا  ءوس  ببـس  هب  رگا  اهتـشا  نالطب  ناصقن و  دشاب 

دشاب هدش  عمج  هدعم  رد  هک 
363 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

یلجرفس و نیبجنکس  هب  هدعم  تیقوت  نآ  زا  دعب  دشاب و  یق  نآ  جالع  دوب  یگنشت  نهد و  تحولم  اب  ترارح  هدعم و  تقرح  نآ  تمالع 
هب لیم  یگنـشت و  تلق  نآ  تمالع  دشاب  جزل  مغلب  یطلخ  ببـس  هب  رگا  دوب و  دـیفم  ومیل  ربک و  لثم  تامللحم  بیـس و  بارـش  هدرورپ و 
ره هنایزار  هندوف و  هاوخنان و  دنروخب و  دوع  شراوج  نوسینا و  دنق و  لگ  دـننک و  یف  هب  هدـعم  هیقنت  نآ  جالع  دوب  هفیرح  هداح و  ءایـشا 

ببس هب  رگا  دننک و  لوانت  لاقثم  ود  دنزیمایب و  دنق  نادنچ  مه  اب  دنبوکب و  مهرد  ود  کی  ره  لبنس  لفنرف و  یکطـصم و  مهرد  جنپ  کی 
نآ زا  دـعب  دوب و  لاهـسا  یق و  هب  ندـب  هیقنت  نآ  جالع  دوب  نتنم  زارب  نایثغ و  نآ  تمـالع  دـشاب  هدـش  نفعتم  هدـعم  رد  هک  دـشاب  یطلخ 

نوچ نکیل  دشابن  اهتـشا  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دوش  اهتـشا  بجوم  هک  دزیرب  هدعم  هب  ادوس  هک  دـشاب  نآ  ببـس  هب  رگا  هدـعم و  تیوقت 
اذغ

364 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هک تسا  نآ  وا  تمـالع  دوب  هدـعم  مف  سح  نـالطب  ببـس  هب  رگا  تـاللحم و  هکرـس و  هب  نوتیز  ربک و  هماـکبآ و  جاـبریز و  دـنروخب و 
ای دـننک  لوانت  وکنلاب  بارـش  هنایزار و  دـنقلگ و  نآ  جالع  دوشن  ثداح  نایثغ  قاوق و  ار  وا  دـنک و  هحلام  هقیر و  ءایـشا  لداـبت  ساـسحا 

تاشراوجب و نآ  زا  دعب  دـننک و  هیقنت  ایاقوق  ربص و  بح  هب  جـضن  زا  دـعب  دـنروخب و  دـنقلگ  وکنلاب و  کهم و  خـیب  هنایزار و  زا  یبالج 
. دننک هدعم  تیوقت  هراح و  تانوجعم 

[ دبک ضارما  رد  مهدزای  باب  ]

نابز و یکشخ  نهد و  یخلت  یگنشت و  تدش  نآ  تمالع  دوب  راح  رگا  دوش  دبک  ضراع  هک  جازملا  ءوس  دبک : ضارما  رد  مهدزای  باب 
يوارفص لاهسا  يوارفص و  یق  نآ  هب  هک  دیاش  دوب  هروراق  تیران  دبک و  سملم  ترارح  ضبن و  تعرس  تعیبط و  ساسحا  اهتشا و  تلق 

نیبجنکس و اب  نیبجنرت  ساجا و  يدنه و  رمت  ینساک و  مخت  زا  یبالج  نآ  جالع  دشاب  زین 
365 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنروخ و خورف  ای  هناد  رانا  ای  کشرز  اذغ  دیاش و  زین  ضامح  لدنص و  بارـش  دننک و  لوانت  تابن  نیرایخ و  مخت  هریـش  اب  ینـساک  بآ 
لاقثم کی  مرن  ریشابط  صرق  ای  هکاوف  خوبطم  هب  دننک  تعیبط  نییلت  دشاب  سبتم  تعیبط  رگا  دننک و  الط  رگج  رب  نیلدنص  ینساک و  بآ 

انـس نآ  تفـص  دنماشایب  خوبطم  نیا  دـشابن  بلاغ  ارفـص  تمالع  رگا  دـننک و  لوانت  لاقثم  تسیب  ینـساک  بآ  لاقثم و  هد  نیبجنکـس  اب 
روفاک مهرد  هس  کی  ره  هشفنب  وج ، درآ  مهرد و  تسیب  نیبجنرت  مهرد  جـنپ  کی  ره  یلباـک ، هلیله  لـگ ، قرو  درز ، هلیله  هشفنب ، یکم 
ریشابط صرق  لاقثم  کی  دشاب  لاهسا  نآ  هب  رگا  دننک  الط  اقمحلا  هتلقب  ای  زورفا  ناتـسب  ای  ینـساک  ای  زینـشگ  بآ  اب  دنبوکب و  گناد  مین 

رگا دنروخب و  هدرک  نایرب  ماداب  زغم  ای  قامـس  ای  کشرز  ای  هدرک  نایرب  شام  جنرب و  اذغ  دـنروخب و  بیـس  ای  هب  بر  لاقثم  هد  اب  ضباق 
دراب جازملا  ءوس 

366 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ره نآ  جالع  دوب  هروراق  ظلغ  ضبرن و  ءوطب  نافجا و  يور و  جبهت  نابز و  ضایب  شطع و  تلق  لاهـسا و  نآ  تمالع  دوش  دـبک  ضراع 
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صرق نیا  دنروخ و  وهیت  کبک و  هنادکسخ و  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  دـننک و  لوانت  دـنقلگ  کبرت و  هابور  هنایزار و  زا  یبالج  دادـماب 
هراصع مهرد  ود  کی  ره  رم  طسق و  لهبا و  خـلت و  ماداب  نوسینا و  رخذا و  سفرک و  مخت  یکطـصم و  لبنـس و  نآ  تفـص  دـننک  لواـنت 

نآ تفـص  لوصالا  ءام  نیا  هب  نآ  زا  لاقثم  دـنزاس و  صرق  هناـیزار  بآ  اـبو  دـنبوکب  یمهرد  کـی  ره  لـیبجنز  لـفلف  مهرد  مین  ثفاـغ 
ثفاغ رخذا  مرد  هس  نوسینا  مهرد  هد  سفرک  مخت  مهرد  هس  کی  ره  هنایزار  مخت  ینـساک و  مهرد  هدزناپ  هنایزار  سفرک و  خـیب  تسوپ 

دنروآ و ماوق  هب  دنق  یلطر  اب  دیآ  مین  یلطر و  هب  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  هس  رد  مهرد  تسیب  یفئاط  زیوم  مهرد  جنپ  کی  ره  هدعج  اشاه 
مهرد تسیب 

367 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
کل نوراسا و  لبنس و  مهرد  راهچ  خرس  لگ  مهرد  هس  کی  ره  دنویرد  نیتنـسفا  نآ  تفـص  دیفم و  زین  صرق  نیا  دننک و  لوانت  یـس  ات 

بآ هب  ار  رگج  دنناشوجب و  مامن  نوراسا و  دوب و  لاقثم  کی  یتبرـش  دـنزاس و  صرق  سفرک  بآ  اب  دـنبوکب و  مرد  هس  کی  ره  لوسغم 
هب لاهـسا  رگا  دننک و  الط  نسوس  نغور  اب  هتفوک  هخیلـس  طسق و  کلملا  لیلکا  هنوباب و  دنیامن و  دیمـضت  نآ  لقث  هب  دـننک و  لیطنت  نآ 

نایرب وهیت  کبک و  دنرب و  ورف  دـننک و  رت  بالگ  هب  مهرد  هس  هدرک  نایرب  کی  ره  یبرع  غمـص  مرفـسهاش و  نادنپـس و  مخت  دوب  طارفا 
يور و جـبهت  شطع و  تلق  باعل و  ترثک  نآ  تمالع  وب  بطر  جازملا  ءوس  رگا  دـنروخب و  دـننادرگ  شرت  کشرز  اـب  قامـس  هب  هدرک 

خیب سفرک و  مخت  هناـیزار و  زا  یبـالج  زور  ره  نآ  جـالع  وب  مضهلا  ءوس  هروراـق و  ضاـیب  ساوح و  تدـالب  باوخ و  ترثک  ناـفجا و 
دنقلگ کهم و 

368 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
وبا دیفم  مرگ  تاشراوج  دـنقلگ و  ریبک و  لفیرطا  دـنروخ و  ینیچراد  هریز و  وهیت و  ای  کبک  ای  جابریز  ای  بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لوانت 

هد اب  لاقثم  دنـشرسب و  سفرک  ای  هنایزار  بآ  هب  دنبوکب و  مهرد  جنپ  لبنـس  مهرد  هس  کی  ره  سفرک  مخت  هنایزار  بونرخ  دیفم  صرقا 
ضبن و تبالص  عبط و  تسوبی  یگنست  مدتلق و  ندب و  تفاحن  نآ  تمالع  دوب  سبای  جازملا  ءوس  رگا  دنروخب و  يروزب  نیبجنکس  لاقثم 

هریرح ای  دنروخ  هلاغزب  تشوگ  اب  ودک  اذغ  دننک و  لوانت  شاخـشخ  رفولین و  بارـش  اب  كزوت  مخت  هریـش  نآ  جالع  دشاب  هروراق  ضایب 
بآ یفاص و  موم  ودـک و  نغور  هشفنب و  نغور  زا  نغور  موم  دـیاش و  زین  هزات  یهام  دـنروخ و  ماداب  نغور  تاـبن و  سوبـس و  هریـش  زا 
هدعس ببس  هب  ای  دش  هتفگ  نآ  تمالع  دوب  جازملا  ءوس  ببس  هب  ای  دبک  فعض  دنزاس  الط  رگج  رب  دننک و  بیترت  كزوت  بآ  ینساک و 

هب هک  دشاب 
369 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

علـض عجو  محل و  هلاسغ  هب  هیبش  یلاغ  لاهـسا  ندـب و  تفاحن  نول و  داـسف  اهتـشا و  تلق  دـبک و  فعـض  نآ  تمـالع  دوش  ضراـع  دـبک 
ره نآ  جالع  دوب  قیقر  دیآ و  كدـنا  دـنالاوب  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دوب  دـبک  بدـحم  رد  رگا  هدـس  نیا  دوبنمیا و  عالـضا  زا  نیرخآ 
ای کشرز  صرق  اب  جازم  بیسحب  تابن  مهرد  کی  هنایزار  مهرد  هس  کی  ره  کبرت  هابور  کهم و  خیب  ینساک و  مخت  زا  یبالج  دادماب 

دـشاب دبک  رعقم  رد  هدس  رگا  دـننک و  زارتحا  يوالح  هجزل  همعطا  هظیلغ و  هیذـغا  زا  دـنروخ و  جابریز  اذـغ  يورزب و  ای  هداس  نیبجنکس 
نییلت بآدوخن و  اذغ  دننک و  لوانت  تابن  ینـساک و  هنایزار و  مخت  کهم و  خـیب  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب  قیقر  زارب  نآ  تمالع 

جنپ خرـس و  رکـش  لاقثم  هد  دننک و  یفاص  دنناشوجب و  مهرد  هس  ینـساک  مخت  مهرد  جـنپ  انـس  نآ  تفـص  خوبطم  نیا  هب  دـننک  تعیبط 
رایخ زغم  لاقثم 

370 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
بآ هب  دـنبوکب و  یمهرد  کی  ره  نوراسا  لبنـس و  سفرک و  مخت  مهرد  هس  کی  ره  تبـش  هنوباب و  دـنماشایب و  هدرک  لـح  نآ  رد  ربنش 

لبنـس مرد  هد  کی  ره  رخذا  هخیلـس  لهب  هنایزار  سفرک  مخت  نآ  تفـص  دوب  عفان  تروص  نیا  رد  رکرک  نوجعم  دنهن و  رگج  رب  بادس 
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مرد کی  نارفعز  مهرد  هس  کی  ره  زا  سوسلا  بر  ینیچ  دـنویر  مهرد  جـنپ  کی  ره  خـلت  ماداب  يرب  يریـس  ثفاغ  هراصع  ساور  طسق 
رهاظ دبک  رب  هک  دشاب  یمرو  دـبک  ماروا  دـننک  لوانت  لوصالا  ءام  اب  لاقثم  کی  دنـشرسب و  لسع  ای  دـنق  ریـش و  اب  هتخیب  هتفوک و  عومجم 

سابتحا قاوف و  لاعـس و  مرو و  روهظ  نآ و  لقث  دبک و  عضوم  عجو  تقرح و  بیهل و  یگنـشت و  بت و  وا  تمالع  دشاب  يومد  رگا  دوش 
ره دنریگ و  توق  تجاح و  بح  هب  نوخ  جارخا  دننک و  دصف  الوا  نآ  جالع  دوش  زین  لوب  سابتحا  زا  هک  دشاب  دوب و  سفن  قیـض  نطب و 

دادماب
371 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

اذـغ دـننک و  لوانت  مهرد  هد  کی  ره  نیبجنرت  تابن و  مهرد  هس  کی  ره  کـبرت  هاـبر  ینـساک و  خـیب  تسوپ  ینـساک و  مخت  زا  یبـالج 
مهرد جنپ  کی  ره  ینساک  مخت  رفولین و  هشفنب و  مهرد  تفه  انس  نآ  تفص  هنقح  نیا  هب  دننک  هکوف  خوبطم  هب  نییلت  دنروخ و  باکشک 

مهرد و هد  کی  ره  هماک  بآ  هشفنب  نغور  مهرد  هد  خرس  رکـش  مهرد  هدزناپ  ربنـشرایخ  یفک  کی  ره  یمطخ  سوبـس و  هتفوک  مین  وج 
صرق نیا  دنروخ و  يروزب  نیبجنکس  ینساک و  بآ  مخت و  هس  هریش  دومن و  دیاب  غیلب  یعس  لوب  راردا  رد  دشاب  دبک  بدحم  رب  مرو  رگا 

کل مهرد  مین  دـنویر  لاـقثم  کـی  ریـشابط  مهرد  هس  کـی  ره  ثوشک  مخت  رـشقم  هزبرخ  مخت  ینـساک و  مخت  نآ  تفـص  دـننک  لواـنت 
قرو نیلدنص و  هشفنب و  لگ  قرو  کبرت و  هابور  مرو  ادتبا  رد  دنروخب و  یلاقثم  دنشرسب و  ینساک  بآ  هب  دنبوکب و  یمهرد  لوصـسغم 

جنکاک و
372 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تمالع دوب  يوارفص  مرو  رگا  دننکن و  تادامض  لامعتسا  دنک  زواجت  ادتبا  زا  نوچ  دنزاس و  دامض  بالگ  زورفا و  ناتسب  بآ  بلحط و 
ینساک و مخت  زا  یبالج  دادماب  ره  نآ  جالع  دوب  يرارم  لاهسا  یق و  هروراق و  تیران  ضبن و  تعرس  قلق و  یگنـشت و  بت و  تدش  نآ 

اذغ ربنـشرایخ و  نیبجنرت و  تشخریـش و  ای  هکاوف  عوقن  اب  هلیله  ای  هکاوف  خوبطم  هب  تعیبط  ییلت  دـننک و  لوانت  نیبجنرت  رفولین و  هشفنب و 
دوب و هروراق  ضایب  یمغلب و  زارب  هداح و  ریغ  بت  شطع و  تلق  نآ  تمالع  دوب  یمغلب  مهرد  رگا  دنروخ و  شاخشخ  هریش  اب  باکـشک 

بآدوخن اذغ  دننک و  لوانت  تابن  کهم و  خـیب  هنایزار و  کبرت و  هابور  زا  یبالج  نآ  جالع  شدابن  طارفا  هب  عجو  اب  دـبک  مرو  ساسحا 
ره نوسینا  هنایزار  مهرد و  جـنپ  انـس  نآ  تفـص  خوبطم  نیا  هب  ای  دـننک  مرن  ياهنقح  هب  تعیبط  نییلت  دـنروخ و  ماداب  زغم  اب  شاـمونب  و 

کی
373 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

زا دعب  دنماشایب و  دنک و  لح  نآ  رد  لاقثم  تفه  ات  ربنـشرایخ  نوجعم  لاقثم  جنپ  دـننک و  یفاص  دـنناشوجب و  مهرد  ود  رکـش  مهرد  هس 
لاحط دبک و  نایم  هک  دشاب  هدس  هطـساو  هب  نآ  دوب و  يوادوس  مرو  رگا  دننک و  لوانت  هدـعم  يوقم  تاشراوج  دـنقلگ و  لفیرطا و  هیقنت 

سفرک و هنایزار و  ینـساک و  مخت  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دـشاب  ناـبز  یکـشخ  یگنـشت و  دـبک و  تبالـص  نآ  تمـالع  دوش  عقاو 
انـس اب  دننک  نومیتفا  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دنروخ و  جابریز  اذغ  دننک و  قعل  وکنلاب  نابزواگ و  بارـش  دـننک و  لوانت  تابن  نابزواگ و 

حاجن نوجعم  دننک و  یفاص  دنناشوجب و  مهرد  هدزناپ  خرس  رکـش  مهرد  هس  کی  ره  ینـساک  مخت  کهم و  خیب  وکنلاب و  مهرد و  تفه 
یلصنع و يروزب و  نیبجنکس  هیقنت  زا  دعب  دنروخ و  هنادکسخ  هریش  بآدوخن و  اذغ  دنماشایب و  هدرک  لح  نآ  رد  لاقثم  تفه 

374 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مامن هنوباب و  کلملا و  لیلکا  هشفنب و  نغور  طب  هیپ  عمـش و  گرزب و  هبلح و  هب  ار  دبک  دـننک و  لوانت  ربک  کشرز  صرق  لوصالا و  ءام 

هـشفنب نغور  مهرد و  ود  یئایموم  مهرد  هس  کی  ره  دنویر و  رـشقم و  دوخن و  دـشاب  هطقـس  هبرـض و  زا  رگج  مرو  رگا  دـننک و  دیمـضت 
دـنک و دتـشا  ضارعا  رگید  بت  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دوش  ثداح  مرو  زا  دـعب  رگا  دـبک  هلیب  دـننک و  ـالط  هتخیمآ  مه  اـب  دـنراذگب و 

یفخ ار  ضیرم  دوب و  يورد  هب  هیبش  ياهزیچ  اب  هدم  لاهسا  هریرعـشق و  نآ  تمالع  دوش  رجفنم  نوچ  تفخ و  دناوتن  زاب  تشپ  هب  ضیرم 
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رم و گرزب و  اـب  زب  یـش  دـننک و  دیمـضت  راـجفنا  زا  شیپ  نآ  جـالع  دوش  عفد  راردا  اـب  یق  هب  هدـم  هک  دـشاب  دوش و  لـصاح  یتـحار  و 
بت رگا  دـننک و  لوانت  تابن  نوسینا و  هنایزار و  سفرک و  خـیب  افوز و  زا  يالج  دـشابن  بت  رگا  دوش  رجفنم  نوچ  دـنک و  لوانت  کشرز 

اب مخت  خس  هریش  دشاب 
375 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بت و دوب و  دـمم  عجو  دـشابن و  لقث  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دـبک  خـفن  دـننک  لوانت  رفولین  شاخـشخ و  بانع و  نیراـیخ و  مخت  بارش 
ببس هب  دبک : هدس  دنیامن و  دیمضت  تانخسم  هب  دننک و  لوانت  هراح  تانوجعم  لوصالا و  ءام  يروزب و  نیبجنکـس  نآ  جالع  دونب  تارر 
لوب دـشاب  بدـحم  رد  هدـس  رگا  مرو  تمالع  دـشاب و  بت  عجو  هکنآ  یب  دوب  دـبک  لقث  نآ  تمـالع  دوش  ثداـح  ظـیلغ  جزل و  طـالخا 
دنویر يراین و  بارش و  لثم  دننک  لامعتـسا  تاحتفم  دوب  رعقم  رد  هچنآ  جالع  دشاب  بطر  زارب  دوب  دبک  رقعم  رد  رگا  دوب و  قیقر  كدنا 

لوصالا و ءام  لوانت  دشاب  دبک  بدحم  رد  هچنآ  جالع  دننک  لوانت  يروزب  نیبجکس  اب  دنریگب و  بآ  ار  هتـسشان  ینـساک  نیبجنکـس و  و 
دیفم زین  کشرز  صرق  دنروخ و  نیبجنکس  اب  ینساک  بآ  خکزوت و  مخت  هریش  اب  دشاب  یگنشت  ترارح و  رگا  دوب و  يروزب  نیبجنکس 

376 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
: ءاقستسا هینقلا و  ءوس  دنروخ  جابکس  رانا و  جابریز و  کشرز و  اذغ  دوب و 

اذـغ لیلقت  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دوب  نول  ضایب  فارطا و  جـبهت  نآ  تمالع  دوش و  ثداح  نآ  جازم  داسف  دـبک و  فعـض  زا  هینقلا  ءوس 
جازملا ءوس  رد  هچنانچ  دننک  دبک  تیوقت  دنروخ و  جابریز  ینیچراد و  ای  بآدوخن  کشرز و  دـنیامن و  بانتجا  ظیلغ  هیذـغا  زا  دـننک و 

عیمج هک  تسا  نآ  یمحل  اما  یلبط  یقز ، یمحل  نول  هس  اقـستسا  اما  تسا  اقـستسا  همدقم  نیا  هک  دنیامن  باب  نیا  رد  لامها  دـش و  هتفگ 
ضیح ترثک  ریساوب و  زا  رایسب  مد  غارفتسا  ببس  هب  تدورب  نیا  دوب و  نآ  جازم  تدورب  رگج و  فعض  نآ  ببس  دوش و  هدمآ  رب  ءاضعا 

درک دناوتن  ادوس  بذج  هک  دوب  لاحط  فعض  ببس  هب  ای  مرگ  شارف  رد  ای  مامح  رد  ای  تضایر  بقع  رد  دوب  درس  بآ  برش  ببس  هب  ای 
مضه هک  دشاب  هدعم  فعض  ببس  هب  ای  دنادرگ  درس  وا  جازم  دنامب و  دبک  رد  و 

377 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
وزج دشاب  ماخ  نوچ  دنک و  بذج  ار  نآ  اضعا  دئوش و  زجاع  نآ  جضن  زا  زین  دبک  دور و  دـبک  هب  ماخ  سولیک  درک و  دـناوتن  مامت  ماعط 

تشگ نآ  نوچ  دوب  هروراق  تقو  رد  ضایب  ندب  خافتنا  دوب و  نول  ترفـص  ای  ضایب  نآ  تمالع  ددرگ و  ضرم  نیا  بجوم  دوشن و  ندب 
ینـساک و خیب  مهرد  ود  کی  ره  هنایزار  ینـساک و  مخت  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دشاب  وگ  نانچمه  ینامز  دور و  ورف  دـنهن  اضعا  رب 
هریز و كدنا  دنروخ و  کشجنک  هچب و  رتوبک  وهیت و  کبک و  اب  جابریز  اذغ  دننک  لوانت  مهرد  هد  تابن  مهرد  هس  کی  ره  هنایزار  خیب 
رب دوب و  دیفم  یبش  بآ  روش و  بآ  هب  مامحتسا  دنروخیم و  كدنا  دشاب  هدشن  درـس  تیاغب  هک  دنناشوجب  بآ  دننک و  نآ  رد  ینیچراد 

نیبجنکس لثم  هب  درک  دیاب  هغلابم  لوب  راردا  رد  ضرم  نیا  رد  دوب و  عفان  نتسشن  هدرک  باتفآ  رب  تسپ  ندیپسخ و  گیر  رب  مامح و  همات 
يروزب و

378 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ود دنبوکب و  ار  سفرک  خیب  هنایزار و  خیب  هخیلـس و  لبنـس و  سفرک و  مخت  هنایزار و  هدـعج و  نوسینا و  سویردامک و  کشرز و  صرق 

نوجعم هب  دشاب  سبتحم  تعیبط  رگا  دننک و  الط  مکش  رب  دنبوکب و  دعـس  هریز و  هروب و  دننک و  لوانت  يروزب  نیبجنکـس  اب  نآ  زا  مهرد 
بح دـنروخب و  نوـسینا  نیبـگنلگ و  دـننک و  یق  دـشاب  هدـعم  تدورب  فعـض و  ار  تلع  نیا  رگا  دـننک و  نییلت  هراـیا  بـح  ربنـشرایخ و 

ثداح برث  ءاشحا و  ای  برت  قافـص و  نایم  هیتام  هک  تسا  نآ  یقز  اقـستسا  اما  دننک  لوانت  مک  رک  نوجعم  دننک و  نییلت  نوقیخمطـصا 
بآ و رپ  یکبخ  دننام  مکـش  دشاب و  نآ  تسوپ  تلاقـص  مکـش و  ندـش  گرزب  لقث و  نآ  تمالع  دوب  اقـستسا  نیرتدـب  عون  نیا  دوش و 

خیب هنایزار و  ینـساک و  مخت  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جـالع  دنونـش  بآ  زاوآ  نآ  زا  دـننادرگ  هلهپ  هب  ولهپ  زا  اـی  دـننز  نآ  رب  تسد  نوچ 
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لوانت دنقلگ  ینساک و 
379 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هرتهاش و بآ  اب  هلیله  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دنروخ و  يروزب  نیبجنکس  اب  هتـساشن  ینـساک  بآ  دشاب  جازم  ترارح  نآ  هب  رگا  دننک و 
ناسلب دوع  لوسغم  کل  مهرد  کی  ره  اینومقس  یکطصم و  نوسینا و  ثفاغ و  نیتنسفا و  نآ  تفص  بح  نیا  هب  ای  درک  دیاب  هتفوک  هلیله 
جزیوم انامورق و  نسوس و  خیب  ینمرا و  هروب  دننک و  لوانت  لاقثم  ود  دنزاس و  بح  دنشرسب و  هنایزار  بآ  اب  دنبوکب و  مهرد  ود  کی  ره 
هنایزار بآ  هب  دنیاسب و  لاقثم  تصـش  کی  ره  واگ  نیگرـس  وج  درآ  مهرد  هاجنپ  زب  کشپ  مهرد  تفه  سفرک  مخت  مهرد  هس  کی  ره 
اقستسا اما  دشاب  رطخلا  میظع  نکیل  دنیوگیم  لزب  ار  نآ  دننکیم و  قش  ار  مکش  یضعب  دننک و  الط  مکش  رب  دنشرسب و  ینساک  بآ  اب  و 

تدورب زا  هک  دشاب  دشاب و  دبک  ترارح  نآ  ببس  دوش و  عقاو  ءاعما  برث و  قافص و  نایم  رد  ظیلغ  حایر  هک  تسا  نآ  یبلط 
380 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دوش و لوغـشم  نآ  مضه  خبط و  رگج ب  دور و  رگج  هب  ماخ  سولیک  دوشیم  زجاع  مات  مضه  هدعم  نوچ  هک  اریز  دوب  هدـعم  تبوطر  و 
یلفث نآ  اب  دوب  فان  ندمآ  رب  مکش و  ندش  گرزب  نآ  تمالع  ددرگ و  ضرم  نیا  بجوم  دوش  لصاح  رایـسب  هرخبا  حایر و  هدام  نآ  زا 

ینـساک و خیب  کهم و  خـیب  نوسینا و  ینـساک و  مخت  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دـیآ  لبط  زاوآ  دـننزب  مکـش  رب  تسد  نوچ  دـشابن و 
مکـش رب  تبـش  بادس و  نغور  هنوباب و  نغور  دنروخ و  هاوخنان  ایورک و  هریز  لفلف و  ماداب و  زغم  اب  بآدوخن  اذغ  دننک و  لوانت  دنقلگ 

خیب تسوپ  مهرد  هس  کـی  ره  نویلاـسارطف  وقود و  یناـمرک و  هریزو  نوـسینا  هناـیزار و  یهوـک و  سفرک  مخت  لوصـالا و  ءاـم  دـنلام و 
مهرد تسیب  یفئاط  زیوم  مهرد  ود  کی  ره  رخذا  خافن  رخذا و  خیب  مهرد و  هد  کهم  خیب  مهرد و  جـنپ  سفرک  خـیب  مهرد و  هد  هنایزار 

راهچ رد 
381 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مخت فوفـس  دـننک  لوانت  نآ  زا  لاقثم  هد  ات  مهرد  هد  دـنرآ و  ماوق  هب  لسع  لطر  ود  اـب  سپ  دـیآ  لـطر  ود  هب  اـت  دـنناشوجب  بآ  لـطر 
مین یمهرد و  کی  ره  هدعج  لبنـس و  مهرد  هس  ینامرک  هریز  مهرد  ود  کی  ره  دـنوارز  طسق و  نوراسا و  نوسینا و  هنایزار و  سفرک و 

هک دنهاوخ  رگا  دننک و  لوانت  لاقثم  جنپ  دنزیمایب و  دنق  نادنچ  ود  هب  ار  هتفوک  بآ  هب  دنروخب  لوصالا  ءام  اب  نآ  زا  لاقثم  ود  دـنبوکب و 
ددرگ و طحنم  ضرم  نوچ  دنماشایب و  هدرک  لح  مرگ  بآ  رد  لوصالا  ءام  نیا  زا  لاقثم  هد  ربنـشرایخ و  نوجعم  لاقثم  جـنپ  دـننک  نییلت 
دننک و الط  مکش  رب  هتـشرس  بادس  بآ  هب  دنبوکب و  هریزو  شوجنزرم  کلملا و  لیلکا  هنیدوپ و  تبـش و  مخت  هنوباب و  دوش  نکاس  خفن 

مکـش هب  هیبش  میظع  ناشیا  مکـش  فان و  وتن  یب  دوب  نطب  مظع  خافتنا و  نآ  تمالع  دـنیوگ  نبح  ار  نآ  هک  تسا  یلبط  اقـستسا  زا  یعون 
جالع دوب  نانتسبآ 

382 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نآ تفص  دننک  خوبطم  نیا  هب  تعیبط  نییلت  دننک و  لوانت  تابن  کبرت و  هابور  هنایزار و  ینساک و  ثوشک و  مخت  زا  یبالج  زور  ره  نآ 

مهرد هدزناپ  ربنـشرایخ  زغم  مهرد  ود  کی  ره  نیبجنرت  خرـس و  رکـش  مهرد  هس  ینـساک  مخت  مهرد  جـنپ  کبرت  هابور  مهرد  تفه  اـنس 
هب دوب  رایسب  یگنـشت  بت و  اقـستسا  هب  هاگ  ره  هک  تسناد  دیابب  دنلامب و  ار  مکـش  تشرد  ياهزیچ  هب  مهرد  هاجنپ  هتـسشان  ینـساک  بآ 

نیا هب  تعیبط  نیییلت  دنروخ و  ماداب  زغم  اب  شاموبن  دننک و  افتکا  نآ  خـیب  ینـساک و  مخت  کبرت و  هابور  هب  دـننکن و  هجلاعم  هراح  ءایـشا 
یفئاط زیوم  مهرد  هس  کی  ره  ینـساک  مخت  رفولین  هشفنب  مهرد  جنپ  کی  ره  هلیلب  هلمآ و  یلباک و  هلیله  انـس و  نآ  تفـص  دننک . خوبطم 
ینساک بآ  هیقنت  زا  دعب  مهرد و  هد  کی  ره  نیبجنرت  ربنـشرایخ  زغم  ددع  تسیب  ناتـسپس  ددع  هد  کی  ره  بانع  یلیک  ولآ  مهرد  هدزناپ 

و
383 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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تسوپ و ریز  رد  ارقـص  نایرج  ببـس  هب  درگ و  رهاظ  مشچ  هرـشب و  رد  هک  شحاف  دوب  یترقـص  رفـصا : ناقری  دـنروخب . هداـس  نیبجنکس 
رتلهـس هک  نآ  جالع  دوش  عقاو  يروحاب  ياهزور  رد  دوب  نهد  یخلت  تعیبط و  نییلت  نآ  تمالع  دـشاب  نارحب  لیبق  زا  رگا  نآ  ثودـح 

ناقری رگا  هکرس و  هب  هزات  یهام  دنروخ و  ماداب  زغم  کشرز و  اذغ  دننک و  لوانت  نیبجنکس  مهرد  هد  اب  مهرد  تسیب  ینـساک  بآ  دشاب 
نآ هب  دوب و  اوس  هب  نآ  لیم  هروراق و  غبص  ضبن و  تعرس  شطع و  تدش  نآ  تمالع  دوش  ثداح  ار  دبک  هک  دشاب  مرگ  جازملا  ءوس  زا 

يدنه و رمت  ددع  هد  صاجا  مهرد  هس  ینساک  مخت  زا  یبالج  نآ  جالع  دشاب  سبتحم  تعیبط  دوب و  هریت  يور  گنر  دشاب و  رفـصا  دبز 
هلیله خوبطم  ای  نیبجنرت  تشخریش و  ای  هکاوف  عوقن  ای  هکاوف  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دنروخ و  باوج  اذغ  دننک و  لوانت  تابن  نیبجنرت و 

درز
384 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مرن و ریـشابط  صرق  لاقثم  کی  اب  ودک  رایخ  بآ  هب  نیبجنکـس  كزوت و  مخت  هریـش  هب  درک  دیاب  دبک  جازم  دیربت  هیقنت  زا  دـعب  دـننک و 
ثداح هرارم  هک  دوب  راح  جازملا  ءوس  ببس  هب  ناقری  رگا  دنروخ و  خانافسا  ماداب و  زغم  شامونب و  کشرز و  يدنه و  رمت  هچولآ و  اذغ 

هتغب عون  نیا  دشاب و  بیهل  شطع و  تشد  نآ  تمالع  ددرگ و  رشتنم  ندب  رد  دوش و  ادیپ  نایلغ  وا  رد  دنک و  بذج  رایسب  ار  ارفص  دوش 
هب ارفـص  دوب و  زارب  یکـشخ  ندب و  ندیراخ  تفاحن و  نآ  تمالع  دوش و  ضراع  ندب  عیمج  ترارح  ببـس  هب  هک  دـشاب  دوش و  ثداح 

دصف و نآ  جالع  دوش  ثداح  دبک  مرو  ببس  هب  ناقری  رگا  دشاب و  دبک  دیربت  ارفـص و  لاهـسا  عون  ود  ره  نآ  جالع  دوش  عفد  زارب  یق و 
اب دننک  لوانت  نیرانا  بآ  هبمرن  ریشابط  صرق  لاقثم  کی  دشاب  راد  رهز  یناویح  ندیزگ  ای  رهز  برش  ببـس  هب  رگا  دشاب و  تعیبط  نییلت 

یلاقثم
385 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لدنص و لگ و  قرو  هب  ار  رگج  دنروخ و  ماداب  نغور  اب  باکـشک  اذغ  دنروخب و  ودک  رایخ  بآ  ای  هناد  هب  وکنب و  باعل  اب  روفاک  صرق 
ثداح اعما  هرارم و  لاحط و  نایم  هدس  ببـس  زین  ناقری  دننک و  دیمـضت  بالگ  اب  گناد  مین  روفاک  مهرد و  جـنپ  کی  ره  زینـشگ  ایقاقا و 
یلاقثم کی  ره  ثفاغ  دنویر و  دننک و  هراح  ءایشا  لامعتسا  درک و  دیاب  جنلوق  جالع  لوا  دشاب  جنلوق  عبات  عون  نیا  ددرگیم و  عقاو  دوش 

وا تمالع  دوش  ثداح  هرارم  دبک و  نایم  هک  دشاب  هدس  ببـس  هب  رگا  دننک و  لوانت  نیبجنکـس  لاقثم  هد  اب  دـنبوکب و  لاقثم  ود  نیتنـسفا 
بآ يروزب و  نیبجنکـس  لثم  تاحتفم  لامعتـسا  نآ  زا  دـعب  دـشاب و  ارفـص  لاهـسا  نآ  جالع  ددرگ  دیفـس  جـیردت  هب  زارب  هک  دـشاب  نآ 

نآ لاثما  نوسینا و  سفرک و  مخت  ینساک و 

[ لاحط ضارما  رد  مهدزاود  باب  ]

ضراع ار  لاحط  هک  جازملا  ءوس  لاحط : ضارما  رد  مهدزاود  باب 
386 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هروراق ترمح  نآ و  تدومک  ندوب و  ترفـص  دشاب و  لاحط  عضوم  تقرح  باهتلا و  یگنـشت و  تدش  نآ  تمالع  دوب  راح  رگا  دوش و 
ای دنروخ  تابن  نیبجنرت و  يدنه و  رمت  زا  بالج  پچ و  بناج  زا  دننک  ملیسا  دصف  نآ  جالع  قلخ  ءوس  ضبن و  فالتخا  زارب و  داوس  و 

درز هلیله  خوبطم  هب  دننک  تعیبط  نییلت  ماداب  زغم  شامونب و  ای  هچولآ  ای  يدنه  رمت  ای  کشرز  اذغ  يروزب و  نیبجنکس  کشرز و  صرق 
جنپ لگ  قرو  مهرد  مین  نارفعز  مین  مهرد و  کی  دـنویر  نآ  تفـص  دـتفا  دـیفم  زین  صرق  نیا  يروزب و  نیبجنکـس  اب  نبجلا  ءام  هایـس  و 

دنـشرسب و ینـساک  بآ  هب  هتخیب  هتفوک و  مامت  گناد  مین  روفاـک  مهرد  راـهچ  كزوت  مخت  مهرد  هس  مخت  زغم  مهرد  هس  ریـشابط  مهرد 
مهرد راهچ  کشرز  یمرو  کی  ره  ثفاغ  یکطصم  لبنس  کهم  خیب  دنویر  ریشابط  فوفس  تفص  دننک  لوانت  نیبجنکس  اب  یلاقثم 
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387 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هکرـس رد  مهرد  هس  کـی  ره  جرطیـش  نادنپـس و  برت و  مخت  دوب و  عفاـن  كرـس  هب  ربک  ریجنا و  دـننک و  لواـنت  لاـقثم  کـی  دـنبوکب و 

یگنـشت بت و  رگا  دوب و  عفان  دننک  الط  هکرـس  وج  درآ  ای  دنبوکب و  زگ  قرو  ای  دـنهن و  لاحط  رب  دـننک و  رت  نآ  هب  يدـمن  دـنناشوجب و 
طوقس نآ  تمالع  دوب  دراب  جازملا  ءوس  رگا  دننک و  لوانت  نیبجنکس  اب  ودک  رایخ  بآ  اب  ینساک  بآ  ای  كزوت  مخت  هریـش  دشاب  طرفم 

نیا زا  لاقثم  تسیب  اب  دننک  لوانت  دنقلگ  نوسینا و  نآ و  خیب  هنایزار و  مخت  زا  یبالج  نآ  جالع  دوب  قیر  ترثک  یگنشت و  مدع  اهتـشا و 
مهرد ود  یفئاط  زیوم  مهرد  هس  کی  ره  کهم  خیب  سفرک  خیب  مهرد  جنپ  ربک  خیب  مهرد  هد  هنایزار  خیب  تسوپ  نآ  تفص  لوصالا  ءام 

جنپ نیرایخ  مخت  مهرد  ود  یفئاط  زیوم  مهرد  هس  کی  ره  تبـش  خیب  هنایزار و  ینـساک و  مخت  ثوشک و  مخت  مهرد  جـنپ  نیرایخ  مخت 
ثوشک مخت  مهرد 

388 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ینـساک و مخت  ثوشک و  مخت  مهرد  جنپ  نیرایخ  مخت  مهرد  ود  یفئاط  زیوم  مهرد  هس  کی  ره  تبـش  خـیب  هنایزار و  ینـساک و  مخت  و 

ماوق هب  دـنق  ای  لسع  ابو  دـننک  فاص  سپ  هدام  لطر  کی  ات  دـنناشوجب  بآ  لطر  هس  رد  عومج  مهرد  هس  کی  ره  تبـش  خـیب  هنایزار و 
تعیبط رگا  دـنروخ و  هنادکسخ  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـنماشایب و  دـنهن و  ینـشاچ  ياج  هب  دـنق  ای  لسع  هدرک  یفاـص  بآ  اـی  دـنرآ 

هـس کی  ره  ینـساک  مخت  ثفاغ  رخذا  خیب  مهرد  تفه  هایـس  هلیله  مهرد  جنپ  انـس  نآ  تفـص  دـننک  نییلت  خوبطم  نیا  هب  دـشاب  سبتحم 
کی ره  خرس ر  رکش  نیجبنرت و  مهرد  هدزناپ  ربنشرایخ  ددع و  تسیب  ناتسپس  ددع  هد  کی  ره  بانع  هایـس و  ولآ  مهرد  هس  هشفنب  مهرد 

دوب سبای  جازملا  ءوس  رگا  دننک و  لیطنت  دنناشوجب و  هکرـس  رد  ار  عومجم  هتـشاد  ربک  خیب  زگ و  بادس و  قرو  هب  ار  لاحط  مهرد و  هد 
نآ تمالع 

389 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
جنپ ینـساک و  خـیب  زا  یبالج  نآ  جالع  دـشاب  صفن  ثبخ  ندـب و  تدومک  تفاحن و  تبالـص و  گـنر و  یهایـس  تدـش  نوخ و  ظـلغ 

زین هزات  یهام  دـنروخ و  خورف  ای  ودـک  ماداب و  زغم  شامونب و  اذـغ  دـننک و  لوانت  تابن  کبرت و  هابور  هشفنب و  کـهم و  خـیب  تشگنا و 
يروزب و نیبجنکـس  نآ  جالع  دوب  شطع  تلق  قیر و  ترثک  ناسل و  ضایب  ندب و  لبارت  نآ  تمالع  دوب  بطر  جازملا  ءوس  رگا  دـیاش و 
نومیتفلا و بح  هب  دننک  تعیبط  نییلت  دـنروخ و  هلبوتـس  ای  الق  هنادکسخ و  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لوانت  روکذـم  لوصالا  ءام 

دوب هروراق  داوس  ظلغ  لاحط و  عجو  باهتلا و  شطع و  تعرـس و  بت و  نآ  تمالع  دوب  يومد  لاحط  مرو  رگا  لاحط : ماروا  هراـیا  بح 
هب دننک  تعیبط  نییلت  دـشاب و  باکـشک  اذـغ  دـننک و  لوانت  تابن  صاجا و  بانع و  ینـساک و  مخت  زا  بالج  دـننک و  قیلـساب  نآ  جالع 

هکاوف و خوبطم 
390 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

يدرز طرفم و  شطع  هداح و  یمح  نآ  تمالع  دوب  يوارفص  مرو  رگا  دننک و  الط  لاحط  رب  دبرت  زینشگ  ءاثیمام  فایش  ایقاقا و  لدنص و 
مهرد هس  کی  ره  کبرت  هابور  ینـساک و  مخت  زا  یبالج  نآ  جالع  دـشاب  زین  ناقری  نآ  اب  هک  دـشاب  دوب و  زارب  هروراق و  نابز و  مشچ و 
ضرق هب  دننک  تعیبط  نییلت  دنروخ و  شاخشخ  هریش  اب  وج  اذغ  تابن و  ای  نیرانا  بآ  اب  دنک  لوانت  مهرد  هد  کی  ره  تابن  يدنه و  رمت 

هب ار  لاحط  لاقثم و  هد  نیبجنکس  اب  لاقثم  کی  مرن  ریشابط 
نول ضایب  لاحط و  مجح  یتدایز  شطع و  تلق  نآ  تمالع  دوب  یمغلب  ماروا  رگا  دننک و  دیمـضت  دیب  قرو  زینـشگ و  كزوت و  لدنص و 
نییلت دـنروخ و  بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لوانت  تانب  هناـیزار و  کـهم و  خـیب  کـبرتابور و  زا  یبـالج  نآ  جـالع  ضبن  ءوطب  هروراـق و  و 

خوبطم نیا  هب  دننک  تعیبط 
391 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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ره درز  هلیله  انس  نآ  تفص  خوبطم  نیا  هب  سفرک  هنایزار و  ینساک و  مخت  مهرد  ود  دبرت  مهرد  جنپ  کی  ره  درز  هلیله  انـس  نآ  تفص 
مهرد هس  کی  ره  نابزواگ  وکنلاب و  ربک و  هفوگـش  کشم و  جـنپ  سفرک و  هناـیزار و  ینـساک و  مخت  مهرد  ود  دـبرت  مهرد  جـنپ  کـی 

اب کشرز  صرق  هیقنت  زا  دعب  مهرد و  هد  کی  ره  نیبجنرت  ربنـشرایخ و  هتـسد  کی  هرتهاش  مهرد  هدزناپ  یفئاط  زیوم  ددع و  تسیب  ریجنا 
نآ تفـص  خوبطم  نیا  هب  دننک  تعیبط  نییلت  دنروخ و  بآدوخن  اذغ  دننک و  لوانت  تابن  ای  نیرانا  بآ  هب  دـننک  لوانت  يروزب  نیبجنکس 
ره نابزواگ  وکنلاب و  ربک و  هفوکـش  کشم و  جنپ  سفرک و  هنایزار و  ینـساک و  مخت  مهرد  ود  دـبرت  مهرد  جـنپ  کی  ره  درز  هلیله  انس 

هیقنت زا  دـعب  مهرد و  هد  کی  ره  نیبجنرت  ربنـشرایخ و  هتـسد  کی  هرتهاش  مهرد  هدزناـپ  یفئاـط  زیوم  ددـع  تسیب  ریجنا  مهرد  هس  کـی 
نیبجنکس اب  کشرز  صرق 

392 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
سفنلا قیض  شیوخ و  عبط  زاوآ  جورخ  لاحط و  تبالص  ندب و  لازه  تفاحن و  نآ  تمالع  دوب  يوادوس  مرو  رگا  دننک و  لوانت  يروزب 

نآ خوبطم  ای  نومیتفا  بح  هب  تعیبط  نییلت  دـننک و  قیلـساب  دـصف  نآ  جالع  دوب  ضبن  تعرـس  تعیبط و  نیل  مشه و  داسف  نولادوس و  و 
ربک خیب  تشگنا و  جـنپ  نآ  تفـص  دـنروخ  ربک  صرق  يروزب و  نیبجنکـس  هیقنت  زا  دـعب  دـننک و  جورف  کبک و  ای  جابریز  اذـغ  دـننک و 

دـنناشوجب و هنـشا  مهرد  هس  دـنبوکب و  مهرد  تفه  لصنع  مهرد  هس  کی  ره  نادنپـس  مخت  زینوش  جرحدـم  دـنوارز  مهرد و  هد  کیراب 
لاحط رس  رب  هکرس  اب  دنبوکب و  ثفاغ  ینمرا و  هروب  ربک و  خیب  لدرخ و  دننک و  لوانت  لاقثم  کی  دنزاس و  صرق  دنشرسب و  نآ  هب  هیودا 
لاحط مرو  رگا  دنهن و  لاحط  رب  دنلامب و  نآ  رب  هیودا  دنربب و  مهرد  رادقم  هب  يذغاک  دنزیمایب و  لسع  اب  دنبوکب و  لدرخ  اب  دننک و  الط 

دوش حیقتم 
393 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تعیبـط هک  درک  دـیاب  یعـس  دـتفا و  دـیفم  تارادـم  دـنهد و  رتـش  ریـش  نآ  رد  دوش و  عـفد  زارب  یق و  هب  دزیر و  هدـعم  هب  ددرگ و  رجفنم 
نآ یگدـمآرب  لاحط و  عضوم  ددـمت  نآ  تمالع  دوش  ثداح  ادوس  ترثک  لاحط و  جازم  تدورب  ببـس  هب  لاـحط  خـفن  دـشابن  سبتحم 

اب هنایزار  بآ  يروزب و  نیبجنکـس  لوصالا و  ءام  نآ  جالع  دوب  رقارق  نآ  اب  هک  دشاب  دزغلب و  تسد  ریز  زا  دنهن  ورب  تسد  نوچ  دـشاب و 
تالضف ببس  هب  نآ  ثودح  لاحط  هدس  دنهن  لاحط  عضوم  رب  دننک و  مرگ  سرواگ  سوبس و  کمن و  دننک و  لوانت  یلـصنع  نیبجنکس 

کبرت و هابور  هاوخنان و  هنایزار و  زا  یبالج  نآ  جالع  مرو  تمالع  یب  دوب  لاحط  لـقث  نآ  تمـالع  دوش  عمتجم  وا  رد  هک  دـشاب  ظـیلغ 
مهرد ود  تشگنا  جنپ  مهرد  جنپ  کی  ره  جزامزک  ینساک و  مخت  دوب  دیفم  ربک  صرق  يروزب و  نیبجنکس  دننک و  لوانت  تابن  نوسینا و 

هس دنبوکب و  مین  و 
394 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ببس یهایـس و  هب  دشاب  ندب  نول  ریغت  دوسا  ناقری  دنرآ  اجب  جازملا  ءوس  تاجلاعم  یقاب  دننک و  لوانت  يروزب  نیبجنکـس  اب  نآ  زا  مهرد 
ندب و تفاحن  اهتـشا و  تلق  ثفن و  ثبخ  لاحط و  ددمت  لقث و  نآ  تمالع  دوش  ثداح  هدـعم  دـبک و  لاحط و  نایم  هک  دـشاب  هدـس  نآ 
ینـساک و مخت  کهم و  خـیب  زا  یبالج  پچ و  بناج  زا  دـننک  ملیـسا  دـصف  نآ  جالع  هتتغب  هن  دوش  ثداـح  جـیردت  هب  دوب و  ضبن  ءوطب 
دنناشوجب و مهرد  هد  رکش  مهرد  هس  ینساک  خیب  تسوپ  مهرد  جنپ  انـس  جضن  زا  دعب  دنروخ و  جابریز  اذغ  دننک و  لوانت  دنقلگ  اب  تابن 

مهرد کی  نومیتفا  مهرد  هس  کـی  ره  یلباـک  هایـس  درز و  هلیله  اـب  دـنماشایب  هدرک  لـح  نآ  رد  حاـن  نوجعم  لاـقثم  جـنپ  دـننک  یفاـص 
توق فعـض  ببـس  هب  ضرم  نیا  رگا  دنماشایب و  نبجلا  ءام  یلطر  اب  نآ  زا  مهرد  هس  دـنبوکب و  مهرد  جـنپ  کی  ره  حئافـسب  نوقیراغ و 

دوب لاحط  هکسام  ای  هبذاج 
395 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

يروزب نیبجنکـس  لگ  قرو  نوسینا  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جـالع  دوب  نیع  ترودـک  اهتـشا و  طوقـس  ادوس و  لاهـسا  یق و  نآ  تمـالع 
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. دننک دیمضت  یکطصم  لقم  نینتسفا و  لفوف و  لگ و  قرو  هب  ار  لاحط  دننک و  لوانت 

[ ءاعما ضارما  رد  مهدزیس  باب  ]

عجو دـشاب و  میظع  یعجو  نآ  اب  دوش و  زارب  ورخ  عنام  هک  تسا  یـضرم  نآ  تسا و  جـنلوق  هلمج  نآ  زا  ءاعما  ضارما  رد  مهدزیـس  باب 
دنک و زواجت  دوخ  يراج  زا  جنلوق  عجو  دنک و  زواجت  عضوم  کی  زا  هیلک  عجو  دننک و  نآ  هب  قرف  دوشیم و  هبتشم  هیلک  عجو  هب  جنلوق 

ثودح زا  شیپ  دوب و  همخت  قوبـس  اهتـشا و  طوقـس  عجو و  تدش  نآ  تمالع  دوش و  طلتخم  لفث  اب  هک  دشاب  ظیلغ  یمغلب  جنلوق  ببس 
هب دـننک و  لوانت  نیبگنلگ  سفرک و  مخت  نوسینا و  هنایزار و  وکنلاـب و  زا  یبـالج  نآ  جـالع  دـشاب  هدـمآ  نورب  زارب  اـب  جزل  مغلب  جـنلوق 

نیا هب  ای  دننک  نییلت  لهسم  یلجرفس  شراوج 
396 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنناشوجب گناد  ود  قرزا  لقم  دنبوکب و  یگناد  کی  ره  يدنه  کمن  لظنح و  محـش  یمهرد  کی  ره  دبرت  ارقیف  هرایا  نآ  تفـص  بح 
تسیب ناتـسپس  ددع  هد  بانع  ددع  هد  ریجنا  مهرد  تفه  یکم  انـس  دننک  لامعتـسا  هنقح  نیا  اب  ای  دنزاس  بح  دنـشرسب و  نآ  هب  هیودا  و 

هماک بآ  دجنک و  نغور  هتـسد  ردنغچ  گرب  یفک  کی  ره  بادس  کلملا و  لیلکا  هنوباب  لگ  مهرد  هد  کی  ره  تبـش  کسخ و  ددـع 
نآ تمالع  دشاب  هدش  سبتحم  اعما  رد  هک  دوب  یحیر  ببس  هب  جنلوق  گرا  مهرد و  مین  هروب  مهرد  تسیب  خرس  رکـش  مهرد  هد  کی  ره 

دـننک و لوانت  نیبگنلگ  هنایزار و  هاوخناـن و  نوسینا و  زا  یبـالج  نآ  جـالع  دوب  عجو  لاـقتنا  خاـفن و  ءایـشا  لواـنت  رقارق و  خـفن و  مدـقت 
هب دـنبوکب و  مین  یگناد و  رتسدـیبدنج  یمرو  کی  ره  هاوخنان  نوسینا و  سفرک و  مخت  اـی  دـنروخب  لهـسم  یلجرفـس  ینومک و  شراوگ 

هنایزار بآ 
397 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مهرد هس  کـی  ره  یمطخ  لـظنح و  مخت  مهرد  ود  کـی  ره  ینمرا  هروب  یمطخ  دـنک  لامعتـسا  فایـش  نیا  دـننک و  عـلب  دـنزاس و  بح 
ناتسپس ددع  هد  بانع  ریجنا و  مهرد  تفه  انس  نتفص  دننک  لامعتـسا  هنقح  نیا  اب  دنزاس  فایـش  مهرد  کی  لقم  مین  یمهرد و  جنیبکس 

مهرد تفه  کـی  ره  سوبـس  یمطخ و  هشفبن و  کـلملا و  لـیلکا  تبـش و  هنوباـب و  کـسخ و  مهرد  هدزناـپ  یفئاـط  زیوـم  ددـع  تـسیب 
لامعتـسا هدرک  نآ  رـس  رب  مهرد  مین  کی  ره  کمن  هروب و  مهرد  هدـکی  ره  تیز  نغور  لسع و  هماـکبآ و  دـننک و  یفاـص  دـنناشوجب و 

یلطر رد  مهرد  جنپ  کی  ره  بادس  سفرک و  مخت  مهرد و  هد  کی  ره  بنرک  بادس و  قرو  ای  دـنلام  مکـش  رب  بادـس  نغور  دـننک و 
دنلام مکش  رب  نغور  نآ  دنامب  نغور  دورب و  بآ  ات  دنناشوجب  دننک و  نآ  رس  رب  دجنک  نغور  یلطر  رد  دیآ و  همین  هب  ات  دنناشوجب  بآ 

جنلوق رگا  و 
398 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

جیردت هب  جنلوق  نیا  يرارم و  یق  شطع و  نابرـض و  دیدش و  عجو  بت  نآ  تمالع  دوش  عقاو  ءاعما  عضوم  رد  هک  دـشاب  یمرو  ببـس  هب 
اذـغ نیبجنرت و  هشفنب و  بارـش  اب  دـنک  لوانت  نیبجنرت  ینـساک و  مخت  کبرت و  هابور  زا  یبـالج  دـننک و  دـصف  نآ  جـالع  دوش  ثداـح 
مخت ددـع  تسیب  ناتـسپس  ددـع  هد  بانع  مهرد  جـنپ  انـس  نآ  تفـص  دـننک  خوبطم  نیا  هب  تعیبط  نییلت  دـنروخ و  ماداب  زغم  شاـمونب و 

انس نآ  تفص  دننک  لامعتسا  هنقح  نیا  ای  مهرد  هدزناپ  کی  ره  نیبجنرت  ربنشرایخ و  مهرد  هس  کی  ره  کبرت  هابور  ناشوایـسرپ  یمطخ 
ره قلس  قرو  يزابخ و  قرو  بادس و  قرو  یفک  کی  ره  سوبس  یمطخ و  هتفوک و  مین  وج  مهرد  هس  کی  ره  رفولین  هشفنب  مهرد  تفه 

دشاب هکح  عذل و  دیدش و  ترارح  عجو و  اب  رگا  مهرد و  هد  هشفنب  نغور  لاقثم  هد  کی  ره  نیبجنرت  خرـس  رکـش  ربنـشرایخ  هتـسد  کی 
هنقح نیا 
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399 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
يزابخ و ودک و  رایخ  بآ  دننک و  یفاص  دنناشوجب و  مهرد  هس  یمطخ  ددع  تسیب  ناتـسپس  ددـع و  هد  بانع  نآ  تفـص  دـشاب  بسانم 

ءاوتلا ببس  هب  جنلوق  رگا  دننک و  لامعتـسا  مرگ  مین  دنزیمایب و  مه  اب  مهرد  هد  هشفنب  نغور  مهرد  هدزناپ  کی  ره  وکنب  باعل  وج و  هریش 
ثداح نداتفا  ریز  هب  الاب  زا  ای  نتـسجرب  ای  فینع  یتکرح  زا  دعب  جـنلوق  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دوش  ثداح  نیثینا  یکی  نآ  لوزن  ای  اعما 
یبالج دور  دوخ  ياج  هب  ءاعما  ات  دننک  کیرحت  ار  نامسیر  دنشک و  الاب  رب  دندنب و  نامـسیر  هب  ار  لیلع  ياپ  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دوش 

ای مهرد  کی  درند  ورخ  ياج  هب  زاب  رگا  دشاب و  دجنک  هریـش  نغور  اب  بآدوخن  اذغ  دـنهدب و  تابن  هنایزار و  هشفنب و  کبرت و  هابور  زا 
تمالع دشاب  نآ  تسوبی  لقث و  سابتحا  ببس  هب  جنلوق  رگا  دیانوریب و  ات  دنلامب  دننک و  ددرت  دنرب و  ورف  هتکشان  قبیز  لاقثم  کی 

400 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
بآدوخن اذـغ  دـننک و  لوانت  لاقثم  ود  کی  ره  نیبجنرت  هشفنب و  بارـش  زا  یباجل  نآ  جالع  دوب  تاـففجم  لواـنت  ساـبتحا و  مدـقت  نآ 

هدزناپ نیبجنرت  مهرد و  هد  کی  ره  داشرلا  بح  هبلح و  گرزب و  ددـع  تسیب  ناتـسپس  مهرد  راهچ  هشفنب  اـی  دـنروخ  هبرف  غرم  اـب  برچ 
هابور هشفنب و  زا  یبالج  نآ  جالع  دوب  باهتلا  ماود  شطع و  تدش  نآ  تمالع  دشاب  ءاعما  ترارح  ببـس  هب  رگا  دنزاس و  بالج  مهرد 
تفص دننک  نییلت  هنقح  نیدب  نیبجنرت و  اب  كزوت  مخت  هریش  ودک و  رایخ و  بآ  اب  دننک  لوانت  تابن  نیبجنرت و  ینساک و  مخت  کبرت و 
تفه کی  ره  ناشوایـسرپ  بالبل و  هتفوک و  مین  وج  سوبـس  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  نیراـیخ و  مخت  ینـساک و  مخت  رفولین  هشفنب و  نآ 

نیبجنرت ربنـشرایخ و  هشفنب و  نغور  گرزب و  باعل  وکنب و  باعل  دننک و  یفاص  دنناشوجب و  ددـع  تسیب  ناتـسپس  ددـع  هد  بانع  مهرد 
هد کی  ره 

401 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
یمطخ و باعل  هشفنب و  نغور  هب  مکـش  دنروخ و  برچ  ياهوسح  برچ و  مدنگ  هریـش  اذغ  دننک و  لامعتـسا  هدرک  دامـض  نآ  اب  مهرد 

فعـض نآ  اب  دیآ و  نوریب  نهد  زا  ددرگ و  سبتحم  ایلع  ءاعما  رد  لفث  هک  دـشاب  نانچنآ  تسا و  جـنلوق  زا  یعون  سإالیا : دـنلامب  اریتک 
دننکن تدواعم  نآ  اب  دوش  نکاس  عجو  نوچ  دنهدب و  مهرد  هس  یمور  ياینولفال  وا  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دوب  بارطضا  یـشغ و  ضبن و 
سفرک مخت  تبـش  هنوباب  نآ  تفـص  دـننک . لامعتـسا  هنقح  نیا  دـنهدب و  نارایرهـش  ای  یلفـالف  شراوج  اـی  لهـسم  یلجرفـس  شراوج  و 

خرـس و رکـش  مهرد  هد  ریجنادیب  اب  تیز  نغور  مهرد  ود  کی  ره  ریـشواج  جنیبکـس  لقم  ددـع  هد  ریجنا  مهرد  هد  کی  ره  هبلح  هنایزار 
تسا دیفم  تضایر  لامعتسا  دنناوت  رگا  دنروخن و  اذغ  زور  رد  هک  دیاب  مهرد و  مین  کی  ره  کمن  هروب و  مهرد  هدزناپ  کی  ره  هماکبآ 

نغور و 
402 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

کسخ و مامت و  کلملا و  لیلکا  تبش و  هنوباب و  دنماشآیم و  كدناكدنا  دنک و  مرگ  فرص  بارش  دنلامب و  مکش  رب  يریخ  هنوباب و 
لظنحلا محـش  هیبجنکـس و  يدـنه و  کمن  هروب و  زا  یفایـش  دننیـشنیم و  نآ  رد  دـنناشوجب و  کـبرت  هاـبور  هندوف و  ریجنا و  دـیب  گرب 

رقارق و نآ  تمالع  دشاب  حیر  ببـس  هب  رگا  نآ  دچیپیم و  مکـش  دوش و  ثداح  ار  اعما  هک  دوب  یعجو  ضغم  دنراد  راکب  دننک و  بیترت 
دننک لوانت  دنقلگ  کبرت و  هابور  هنایزار و  نوسینا و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوش  لصاح  نیکـست  حیر  جورخب  دوب و  ددمت  خـفن و 
مخت هناـیزار و  دـشاب  سبتحم  تعیبـط  رگا  دوش و  هتفگ  نآ  جـالع  دـشاب  لاهـسا  صغم  اـب  رگا  دـنروخب و  نومک  شراوـگ  مهرد  ود  اـی 

دننک و لوانت  نآ  زا  مهرد  هس  دنبوکب و  عومجم  لثم  دنق  مهرد و  راهچ  کی  ره  رتعـص  هاوخنان و  مهرد و  هس  کی  ره  بادـس  سفرک و 
لگ نغور  هب  مکش 

403 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دوب ارفـص  هرم  جورخ  یگنـشت و  ءاعما و  تقرح  نآ  تمالع  دوب  هفیرح  هراح  همعطا  لواـنت  هطـساو  هب  رگا  دـنلامب و  هدرک  مرگ  هنوباـب  و 
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ریشابط مهرد  مین  كزوت و  مخت  هریش  ای  دنماشایب  تابن  زا  یتبرش  رـس  رب  هناد و  هب  وکنب  باعل  ای  دنماشایب و  تابن  ای  نیرانا  بآ  نآ  جالع 
جالع دیآ  نوریب  مغلب  زارب  ای  دوب و  یگنـشت  لفث و  نآ  تمالع  دشاب  حـلام  یطلخ  هطـساو  هب  صغم  رگا  دـننک و  لوانت  تابن  اب  مهرد  هد 

ره کبرت ، هابور  ینساک ، مخت  هنایزار ، جیافسب  هشفنب  مهرد  جنپ  انس  نآ  تفص  خوبطم  نیا  هب  ای  مرن  ياههنقح  هب  دننک  تعیبط  نییلت  نآ 
مهرد هد  خرـس ، رکـش  مهرد  هد  نیبجنرت ، مهرد  هدزناپ  ربنـشرایخ ، مهرد  ود  دبرت ، ددع  تسیب  ناتـسپس ، ددـع  هد  بانع  مهرد  هس  کی 

دوش لقتنم  عضوم  کی  زا  عجو  قازب و  ترثک  شطع و  تلق  نآ  تمالع  دوش  نکمتم  ءاعما  رد  هک  دشاب  جزل  یطلخ  ببس  هب  رگا 
404 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نارفعز و ینیچراد و  دنقلگ و  یق و  هب  دننک  هدـعم  هیقنت  تفای و  رکذ  جـنلوق  باب  رد  هک  مرن  ياههنقح  هب  دـشاب  تعیبط  نییلت  نآ  جالع 
درس بآ  لفلف و  دنروخ و  هنادکسخ  هریش  اب  بآدوخن  اذغ  دننک و  لوانت  یکطـصم  ردنک و  شراوج  هیقنت  زا  دعب  دننک و  نآ  رد  رتعص 
دوش نعفتم  ثکم  لوط  هب  دنامب و  ءاعما  رد  هک  دـشاب  یلـضف  یتبوطر  ببـس  هب  دوش  دـلوتم  اعما  رد  هک  ياهمرک : نادـید  دـنروخ . رتمک 

ساسحا نآ  تمالع  دوش  دـلوتم  قاقد  ءاعما  رد  دـنیوگ و  تاـیح  دوب  زارد  رگا  مرک  نیا  دوش و  مرگ  اـت  دـنک  لـمع  وا  رد  ترارح  نوچ 
یلطر یپایپ  زور  راهچ  نآ  جالع  باوخ  رد  نادند  ندیئاس  مه  رب  باعل و  نالیـس  مکـش و  ندـیچیپ  عوج و  تلاح  رد  دـشاب  نآ  تکرح 

جنرب یکرت و  هنمرد  مجنپ  زور  دنروخ  ینیچراد  رتعص و  هنادکسخ و  هریش  اب  بآدوخن  اذغ  دننک و  لوانت  رکش  لاقثم  هد  اب  ریش 
405 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رگا دنماشایب و  دنزیر و  ریش  رس  رب  دنبوکب و  مهرد  مین  لینلا  بح  یمهرد  کی  ره  دبرت  سمرت و  سخرس و  ورم  طسق و  رـشقم و  یلباک 
دنبوکب مهرد  مین  لیبنت  مین  یگناد و  لظنحلا  محـش  دنروخب و  مرگ  بآ  هب  لاقثم  هد  هماک  بآ  دنکن  مامت  لمع  دـنامب و  یتمیق  هب  نآ  زا 

هدراب هظیلغ  هیذـغا  لوانت  زا  دـنروخب و  مامن  هریـش  اب  کشک  دـبرت  زور  رخآ  رد  دـنرادرب و  دـنزاس و  فایـش  دنـشرسب و  واـگ  هرهز  هب  و 
نآ جورخ  دوب  نول  ترفـص  نآ  تمالع  دوش  دـلوتم  ظالغ  ءاـعما  رد  وا  دـنیوگ و  عرقلا  بح  ار  نآ  دـشاب  نهپ  مرک  رگا  دـننک و  زارتحا 

دبرت مین  یگناد و  يدنه  کمن  لاقثم  یه ك  رـشقم  یلباک  جنرب  یکرت  هنمرد  نآ  جالع  دـنوشن  ریـس  دـنروخ  يزیچ  هک  دـنچ  ره  انایحا 
ریغص فیعض و  مرک  رگا  دنیامن و  بانتجا  هجزل  هیذغا  تاینبل و  زا  دنماشایب و  دننک و  ریش  رس  رب  دنبوکب و  یگناد  لظنح  محـش  رد  کی 

مرک هب  هیبش  دشاب 
406 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هنمرد کـلملا  لـیلکا  هنوباـب  نآ  تفـص  هیودا  نیا  هب  دـننک  هـنقح  نآ  جـالع  دوـب  نآ  هغدـغد  دـعقم و  هـکح  نآ  تمـالع  هکرـس  رینپ و 
هتسخ زغم  نغور  دننک و  یفاص  دنناشوجب و  هتـسد  ردنغچ  قرو  مهرد و  ود  کی  ره  ولاتفـش  قرو  بادس  قرو  یفک  کی  ره  فساجنرب 

خلت ولآدرز  ناوختـسا  نغور  هب  دـعقم  دـنراد و  راکب  دـننک و  نآ  رـس  رب  یگناد  لظنح  محـش  مهرد  هد  کی  ره  هماـکبآ  خـلت و  ولآدرز 
ثداح ضرم  نیا  ار  لافطا  رگا  دنرادرب و  دنزاس و  یفایش  خلت  ولآدرز  ناوختـسا  لظنح و  محـش  واگ  هرهز  کن و  هروب  زا  دننک و  برچ 

میقتـسم ءاعما  زا  تسا  یتکرح  ریحز  دننک  الط  فان  رب  ولاتفـش  قرو  بآ  هب  دـنبوکب و  مهرد  مین  يرطوقـس  ربص  لاقثم  کی  هنمرد  دوش 
هحلام یتبوطر  ای  دشاب  يرارم  یطلخ  رگا  نآ  ببس  دوب و  ینوخ  نآ  اب  هک  دشاب  دوش و  عفد  يزیچ  كدنا  اضاقت  نآ  هب  هلـضف  عفد  تهج 

دزیر و میقتسم  ءاعما  هب 
407 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دننک لوانت  مهرد  جنپ  ینمرا  لگ  فوفس  اب  هتساشن  فوفس  نآ  جالع  تبوطر  نیا  جورخ  دشاب و  دعقم  تقرح  نآ  تمالع  دهد  هغدغد 
هریـش ماداب و  زغم  اب  هدرک  نایرب  سرواگ  اذـغ  دـننک و  لوانت  هدرک  نایرب  كزوت  مخت  هریـش  اـب  هدرک  ناـیرب  لاـقثم  کـی  ینمرا  لـگ  اـی 
ناسل بآ  اب  هتفوک  مهرد  هس  کی  ره  رانلگ  ایقاقا  ینمرا  لگ  هتخوس  فدص  نآ  تفص  دنیامن  لامعتـسا  فایـش  نیا  دنروخ و  شاخـشخ 

دوش راوشد  نآ  جورخ  دوش و  سبتحم  ءاعما  رد  هک  دـشاب  کشخ  لفث  ببـس  هب  رگا  دـنزاس و  فایـش  دنـشرسب و  كزوت  بآ  ای  لـمحلا 
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یمطخ و هشفنب و  لثم  تاقلزم  هب  دشاب  تعیبط  نییلت  نآ  جالع  دشاب  تاففجم  لوانت  سابتحا و  مدـقت  نآ  تمالع  ددرگ و  ریحز  بجوم 
هنوباب و هدرک و  مرگ  لگ  نغور  هوباب و  نغور  هب  دننک  نیهدت  نآ  جالع  دسر  دعقم  هب  هک  دوب  امرـس  ببـس  رگا  ربنـشرایخ و  ناتـسپس و 

تبش
408 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دوب دیفم  نتسشن  هدرک  مرگ  رجآ  رس  رب  دننیشن و  نآ  رد  دنناشوجب و  کلملا  لیلکا  کبرت و  هابور  و 

[ لاهسا عاونا  رد  مهدراهچ  باب  ]

دسر و طارفا  دح  هب  رگم  درک  دـیابن  سبح  ار  نآ  دوب  يذوم  هلـضف  عفد  ای  نارحب  ببـس  هب  لاهـسا  رگا  لاهـسا : عاونا  رد  مهدراهچ  باب 
مه اب  هتفوک  هدرک  نایرب  زینـشگ  رانک و  دجنـس و  وج و  تسوپ  ای  دـنک  لوانت  بالگ  دـنق و  اب  وج  تسوپ  نآ  جالع  دوش  فعـض  بجوم 

دنروخ و هناد  رانا  هروغ و  قامس و  کشرز و  اذغ  دننک و  لوانت  هناد  رانا  فوفـس  ای  هب  براب  تسوپ  ریـشابط  صرق  ای  دنروخب  دنزیمایب و 
زارب و ترفص  ناهد و  یخلت  باهتلا و  تقرح و  شطع و  نآ  تمالع  دزیرب  ءاعما  هدعم و  هب  هک  دوب  يرارم  طالخا  ببـس  هب  لاهـسا  رگا 

بر اب  ینمرا  لگ  مهرد  مین  ای  دننک  لوانت  سباح  ریشابط  صرق  لاقثم  کی  اب  هب  بر  لاقثم  هد  نآ  جالع  دشاب  دعقم  عذل 
409 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نایرب هناد  رانا  مهرد و  هس  ریـشابط  مهرد  شـش  کی  ره  یماش  بونرخ  ضامح و  مخت  کـشخ و  توت  هدرک و  ناـیرب  زینـشگ  اـی  بیس 
رگا دـنروخب و  نآ  زا  يردـق  دـنزیمایب و  مه  اب  دـنبوکب و  مهرد  هد  کی  ره  دجنـس  رانک و  تسوپ  قامـس و  کشز و  مهرد  هاجنپ  هدرک 
هناد رانا  اب  قامس  اذغ  دننک و  دیمضت  دروم  بآ  هب  ایقاقا  کمار و  لدنـص و  ینامرک و  هریزو  ینمرا  لگ  هب  ار  هدعم  دوب  طارفا  هب  لاهـسا 

داشرلا بح  نآ  جالع  دوب  غبص  یب  زارب  مغلب و  جورخ  لفث و  رقارق و  خفن و  نآ  تمالع  دوب  یمغلب  لاهسا  رگا  دنروخ و  وهیت  کبک و  اب 
فوفـس تسا  هدـش  عفد  مامت  هک  دـناد  نوچ  دوش و  عفد  یلک  طالطخا  ات  دـنماشایب  تابن  زا  مرگ  مین  ینـالج  رـس  رب  مهرد  هس  فرح  اـی 

دننک برچ  ماداب  نغور  هب  دنبوکب و  هدرک  نایرب  لاقثم  کی  ره  ناحیر  مخت  یبرع و  غمص  ای  دننک  لوانت  درس  بآ  هب  مهرد  جنپ  ات  ایلقم 
دنرب و ورف  و 

410 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هد کیره  طولب  دروم  رانا  تسوپ  یفک  کی  ره  رـشقم  سدع  جنرب و  نآ  تفـص  دنیامن  لامعتـسا  کسمم  هنقح  نیا  دوشن و  نکاس  رگا 
نآ رـس  رب  دنیاسب و  لاقثم  کی  ره  ینمرا  لگ  ایقاقا و  هتخوس و  ذغاک  دننک و  یفاص  دنناشوجب و  مهرد  جنپ  کی  ره  رانلگ  وزام و  مهرد 

ایقاقا رانلگ ، هدرک  نایرب  یبرع  غمس  ناشوایس  نوخ  مهرد  راهچ  قامس  نآ  تفص  دنروخب  صرق  نیا  تاعفد و  هب  دننک  لامعتسا  دنزیر و 
رد ینامرک  هریز  نآ  تفـص  دوب  زین  فوفـسس  نیا  دـننک و  لوانت  بیـس  بر  اب  یلاقثم  دنـشرسب و  هب  بر  هب  دـنبوکب و  یمهرد  کـی  ره 

مخت نوـسینا  مهرد  هد  کـی  ره  بوـنرخ  اـیورک و  یکطـصم و  لبنـس و  دروـم و  هناد  مهرد  هدزناـپ  کـی  ره  هناد  راـنا  هدـیناسخی  هکرس 
یکسخ هدعم و  عذل  تقرح  نآ  تمالع  دوب  يوادوس  لاهـسا  رگا  دننک و  لوانت  نآ  زا  مهرد  ود  دنبوکب و  مهرد  تفه  کی  ره  تسفرک 

ناهد و
411 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نآ زا  دعب  مرن و  ياههنقح  هب  درک  دیاب  اعما  هیقنت  الوا  نآ  جالع  دشاب  ادوسب  لئام  گنر  دوب و  خـنف  رقارق و  مات و  مضه  یب  اهتـشا  ترثک 
کنتراب و وکنب و  دننک و  لوانت  دشاب  هک  مادک  ره  هناد  رانا  ایلقم  فوفس  ابرهک و  صرق  تسو و  ریشابط  صرق  دنـشاب  هدرک  مات  هیقنت  هک 
تاضومح و زا  دنروخب و  بالگ  هب  نآ  زا  لاقثم  خیب  دنبوکب و  دننک و  نایرب  يواستم  هتساشن  یبرع و  غمص  ینمرا و  لگ  ناحیر و  مخت 
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قورع خافتنا  ببـس  هب  يومد  لاهـسا  رگا  دیاش و  زین  کشرز  هتفوک و  هناد  رانا  دنروخ و  هدینادرگ  کبک  غرم و  دـننک و  زارتحا  ینیریش 
رد رگا  دوش و  جراخ  دب  زا  رقارق  حایر و  ای  قیقر  نوخ  نآ  زا  دعب  دـیآ و  نوریب  نوخ  اب  طئاغ  لوا  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دوب  قاقد  اعما 

رگا نآ  جالع  دشابن  ریساوب  تمالع  نآ  اب  نوخ و  یب  نآ  زا  دعب  دیآ و  نوریب  نوخ  اب  طئاغ  لوا  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دوب  ظالغ  ءاعما 
دشاب نوخ  هبلغ  تمالع 

412 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نایرب لاقثم  هس  یبرع  غمص  یلاقثم و  کی  ره  ناحیر  مخت  گنتراب و  وکنب و  دننک و  دصف  دشاب  یـضتقم  تقو  جازم و  توق و  بسح  هب 

زین ابرهک  صرق  تسوپ و  ریـشابط  صرق  دنروخ و  ماداب  زغم  هریـش  اب  رـشقم  سرواگ  اذـغ  دـنرب و  ورف  دـننک و  برچ  لگ  نغور  هب  هدرک 
هب هک  دشکب  نآ  جحس  دوب و  جحس  ببس  هب  لاهسا  نیا  رگا  دنروخب و  هدرک  برچ  لگ  نغور  هب  لاقثم  جنپ  هتساشن  فوفـس  دوب و  دیفم 

ءاعما عجو  مکش و  ندیچیپ  یگنت و  نآ  تمالع  دوش  هدیشارخ  اعما  رایـسب  لاهـسا  سـسب  ای  دزیر  اعما  هب  هک  هفیرح  هداح  طالخا  هطـساو 
یبرچ ای  زب  ریـش  اب  هدرک و  نارب  جـنرب  اب  هدرک  نایرب  هتـساشن  یبرع  غمـص  ای  دـننک  لوانت  لـگ  نغور  اـب  هتـساشن  فوفـس  نآ  جـالع  دوب 

دننک نایرب  یفک  کی  ره  ترذ  هتفوک و  مین  وج  هتسشان  جنرب  نآ  تفص  دننک  لامعتسا  کسمم  هنقح  نیا  دنروخ و  ماداب  زغم  اب  تشوگ 
لمحلا ناسل  و 

413 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هدرک و نایرب  هتـساشن  یبرع و  غمـص  دـننک و  یفاص  دـنناشوجب و  دروم  قرو  یمطخ و  لگ  لـگ و  هدرز  راـنلگ و  شاخـشخ و  تسوپ  و 

هتخیمآ مه  اب  عومجم  دننک و  لح  زب  هیپ  اب  لگ  نغور  رد  هدرک  نایرب  غرم  مخت  هدرز  دـنبوکب و  یمرو  کی  ره  ابرهک  ناشوایـس و  نوخ 
عطق هطـساو  هب  ای  دبک  لاصتا  قرفت  ای  دوب  مد  ءالتما  نآ  ببـس  دوب و  فرـص  نوخ  اب  نآ  دشاب و  يدـبک  لاهـسا  ایراطنـسوذ  دـنراد  راکب 

رجفنم هک  هلیبد  ای  دشاب  ارفـص  قارتحا  نآ  ببـس  يدرد و  هب  هیبش  ای  دشاب  مد  قارتحا  نآ  ببـس  دوب  يدـیدص  ای  دوش  عقاو  یئاپ  تسد و 
داتعم نآ  نالیـس  هک  ینوخ  سابتحا  التما و  مدـقت  رگا  دوب  فرـص  يومد  هچنآ  اما  تشوگ  هلاسغ  هب  هیبش  دوب و  یلاسغ  ای  یحیق  ای  دوش 

قلطم سبح  دنروخن و  اذغ  ادتبا  رد  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دشابن  ملا  صغم و  جحس و  تمالع  نآ  اب  دوب و  رهاظ  دشاب  هدوب 
414 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

اب هدرک  نایرب  وکنب  هدرک و  ناـیرب  كزوت  مخت  هریـش  دـننک و  سبح  دوب  طارفا  هب  فعـض  رگا  دـشاب و  یق  اـب  توق  هک  ماداـم  دـننکن  زین 
بیس بارش  ابرهک و  صرق  ای  روفاک  صرق  ای  دنرب  ورف  دننک و  برچ  لگ  نغور  هب  هدرک  نایرب  گنتراب  ای  دننک  ببـس  ای  لدنـص  بارش 

دبک دنروخ و  هروغ  ای  جابریز  ای  هناد  رانا  ای  دنروخب  هدرک  نایرب  شاخشخ  ای  هدرک  نایرب  وج  اذغ  دننک و  قعل  رایخلا  بآ  زبس  دنروخب و 
زا دوب و  طلتخم  زارب  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  يدرد  يدـیدص و  دوب و  يوارفـص  هچنآ  اما  دـننک  الط  دروم  بآ  بالگ و  لدنـص و  هب  ار 

یلک سبح  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دوب  رتشیب  دشاب  یلاخ  هدعم  نوچ  دشابن و  مکش  ندیچیپ  نآ  هب  دوش و  لصاح  یتحار  یتفخ و  نآ  عفد 
تاضباق زا  هب و  بیس و  کشرز و  ضامح و  لدنص و  بارش  لثم  دننک  لوانت  دشابن  هدایز  یضبق  وا  رد  دشاب و  يوقم  هک  هیودا  دننکن و 

يزیچ فرص 
415 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

راجنفا رب  تلالد  دوب  یلاسق  یچیق و  هچنآ  اما  دوش و  عفد  یلکب  طالخا  زا  ات  دـنرآ  اج  هب  دـبک  جازملا  ءوس  تاـجلاعم  دـننکن و  لامعتـسا 
هک بطر  جازملا  ءوس  هطساو  هب  دشاب  هدعم  يرت  یتسس و  نآ  ببس  دشاب و  هدعم  لاهسا  برذ  تسا  هدش  هتفگ  نآ  جالع  دنک  دبک  هلیبد 

نیخـست نآ  جالع  دشابن  یمغلب  زارب  نآ و  هب  دننکن  ثکم  دریذپب و  يرییغت  هدعم  رد  ماعط  دوب  یگنـشت  تلق  نآ  تمالع  دوش  وا  ضراع 
ینیچراد زینشگ و  هریز و  وهیت و  کبک و  اب  هناد  رانا  اذغ  ضباق و  یلجرفـس  شراوج  اثایلقم و  فوفـس  هراح و  تاشراوج  هب  دشاب  هدعم 

هدعم هیقنت  نآ  جالع  دوب  نایثغ  قازب و  ترثک  نآ  تمالع  دـشاب  هدـش  عمج  هدـعم  رد  هک  دـشاب  تبوطر  ترثک  ببـس  هب  رگا  دـنروخ و 
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هحرق ای  هرثب  ببس  هب  رگا  دتفا و  دیفم  ضباق  یلجرفس  ردنک و  شراوگ  لثم  دننک  لوانت  هدعم  يوقم  تاشراوج  نآ  زا  دعب  یق و  هب  دننک 
416 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

یعجو لکا  زا  دعب  هدعم  رد  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دنکب  عفد  ار  نآ  هعفاد  توق  دوش و  يذاتم  اذغ  زا  دوش و  ثداح  هدعم  رد  هک  دـشاب 
دوب تارثب  زین  وا  رد  هک  دـشاب  دوش و  سوسحم  نهد  ترارح  دـشاب و  قیقر  يدـیدص  زارب  رد  تاضومح و  لک  زا  اصوصخ  دوش  ثداح 

هب غامد  زا  هک  دوب  تالزن  هطساو  هب  رگا  دنروخ و  هنادرانا  کشر و  اذغ  دننک و  لوانت  هناد  رانا  فوفس  تسوپ و  ریشابط  صرق  نآ  جالع 
تعیبط دزیر و  هدعم  هب  غامد  زا  هک  دوب  تالزن  هطـساو  هب  رگا  دنروخ و  هناد  رانا  کشرز و  اذغ  دننک و  عفد  ار  نآ  تعیبط  دزیر و  هدـعم 

نآ زا  دعب  دشاب و  رتشیب  باوخ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دنناوخ  یغامد  لاهسا  ار  نیا  دنادرگ و  قلزم  زین  ار  اذغ  دنک و  عفد  ار  نآ 
باـنع و ابرـش  هب  هلزن  عنم  وا و  جازم  لیدـبت  دوب و  غاـمد  هیقنت  نآ  جـالع  دـشاب  غاـمد  جازم  داـسف  هلزن و  تمـالع  نآ  اـب  دوش و  سبتحم 

شاخشخ
417 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نآ تمالع  درک و  دناوتن  اذغ  بذج  هک  دشاب  دبک  فعض  ببس  هب  رگا  دنپسخن و  زاب  تشپ  هب  هک  دیاب  دش و  هتفگ  هلزن  رد  یق  اب  دننک و 
ندش لئاز  ببس  هب  رگا  دش و  هتفگ  هکنانچ  دشاب  دبک  تیوقت  نآ  جالع  دوب  نول  يدرز  مد و  بلق  ندب و  تکوهن  دیفس و  زبس و  لاهسا 
هدشن مضه  ماعط  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دوش  عقاو  ماروا  هطساو  هب  ای  داح  يرهز  لدانت  ای  لاکا  یطلخ  هطساو  هب  نآ  دشاب و  هدعم  لمخ 
دوسح هبرف و  جورف  قرح  هیوقم و  ضباوق  هب  دشاب  هدعم  دیمضت  نآ  جالع  شابن  هحئار  نتن  ار  نآ  صغم و  عجو و  عذل  یب  دوش و  جارخ 

نآ ببـس  دـشاب و  يوعم  لاهـسا  ءاعما  قلز  دـنروخ  هدـعم  تایومق  ضباق و  ياهتسپ  دـنایورب و  لمخ  هک  دـننک  لوانت  دیفـس  ناـن  هریش 
نول ترفص  دوب و  تابوطر  جورخ  نآ  تمالع  دیآ  نوریب  دننکن و  ثمک  ءاعما  رد  لقث  نآ  هطساو  هب  هک  دشاب  هقلزم  یتبوطر 

418 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
زین فوفـس  نیا  دوب و  دیفم  اثایلقم  فوفـس  هب و  بیـس و  یلیک و  رانک و  دجنـس و  لثم  دشاب  هسبتحم  ءایـشا  لوانت  نآ  جالع  ندب  لازه  و 

مخت کمار ، جزامزک ، شرت  دنارـس  هدرک  ناـیرب  طولب  مین  یمهرد و  کـی  ره  دوع  کـس و  یکطـصم و  لبنـس و  نآ  تفـص  دـتفا  عفاـن 
هرثب ببس  هب  رگا  دننک و  لوانت  مهرد  ود  رادقم  دنبوکب  مهرد  جنپ  کی  ره  رانلگ  قامـس ، تیثارط ، یفئاط ، زیوم  هناد  بونرخ ، ضامح ،
زارب دـنک و  ءاعما  عجو  ساـسحا  هک  تسا  نآ  وا  تمـالع  دـنک  عفد  دوز  دـسر  وا  هب  اذـغ  نوچ  دوش  ثداـح  اـعما  رد  هک  دـشاب  هحرق  اـی 
غمـص کشرز و  رم و  گنتراب و  ناحیر و  مخت  ای  بر  ای  بیـس  ای  رانلگ  صرق  اب  تسوپ  ریـشابط  صرق  نآ  جالع  دـشاب  گنت  يدـیدص 
دنروخ ماداب  زغم  اب  هدرک  نایرب  جنرب  اب  سرواگ  اذغ  دنرب و  ورف  هدرک  برچ  ماداب  نغور  بالگ و  هب  هدرک  نایرب  یمهرد  کی  ره  یبرع 

لگ و قرو  ریشابط و  و 
419 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دننک لوانت  لاقثم  کی  دنزاس و  سرق  دنشرسب و  وکنب  باعل  هب  دنبوکب و  ضامح  مخت  هتساشن و  یبرع و  غمص 

[ هناثم هیلک و  ضارما  رد  مهدزناپ  باب  ]

صرق اب  كزوت  مخت  هریـش  اب  هدرگ و  عضوم  تقرح  نآ  تمالع  دـشاب  راـح  رگا  هیلک  جازم  ءوس  هناـثم  هیلک و  ضارما  رد  مهدزناـپ  باـب 
رانلگ لدنص و  دننک و  قعل  هروغ  سابیر و  شاخشخ و  بارـش  دنروخ و  خانافـسا  ای  شامونب  ای  باکـشک  اذغ  دننک و  لوانت  مرن  ریـشابط 

ره كزوت  مخت  وهاک  مخت  مهرد  هس  کی  ره  ینمرا  لگ  خرس  لگ  زینشگ  ضامح  مخت  ریـشابط  یگناد  روفاک  مهرد  ود  کی  ره  قامس 
دنروخب مخت  هس  هریش  ای  هروغ  بارـش  ای  رانا  بآ  اب  لاقثم  دنزاس و  صرق  دنـشرسب و  كزوت  ای  وهاک  بآ  اب  دنبوکب و  مهرد  تفه  کی 
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هاب توهش  فعض  هروراق و  ظلغ  نایب و  شطع و  تلق  نآ  تمالع  دوب  دراب  جازملا  ءوس  رگا  دننک و  الط  هیلک  رب  لگ  لدنص و  و 
420 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنروخ و ینیچراد  لفلف و  هچب و  رتوبک  وهیت  کبک و  ای  بآ  دوخن  اذغ  دننک و  لوانت  ینومک  شراوگ  هنایزار و  دـنقلگ و  نآ  جالع  دوب 
دنیامن زارتحا  هدراب  هکاوف  تاضومح و  زا  دنروخ و  رکش  اب  قوتـسف  قدنف و  لیجران و  دننک و  الط  هیلک  رب  يریخ  قبنز و  قتـسف و  نغور 

دوب هیلک  عجو  یباوخیب و  عادـص و  باهتلا و  یگنـشت و  بت و  نآ  تمـالع  دـشاب  مداـی  دوب  ارفـص  هداـم  زا  هدرگ و  مرو  رگا  هیلک  ماروا 
وکنب و باعل  اب  شاخشخ  ای  وج  اذغ  دننک و  لوانت  تابن  کبرت و  هابور  ینساک و  مخت  بانع و  زا  بالج  دننک و  قیلـساب  دصف  نآ  جالع 
زینـشگ و بآ  ینـساک و  بآ  اب  دننک  دیمـضت  کبرت  هابور  بآ  ینـساک و  اثیمام و  فایـش  ثاغم و  لدنـص و  هب  ار  هیلک  عضوم  هناد و  هب 
بت و نوکـس  عجو و  دادتـشا  نآ  تمالع  دـبای  جـضن  مرو  نوچ  دـننک  الط  دـنزیمایب و  مه  اب  یفاص  موم  ودـک و  هشفنب و  نغور  وهاک و 

نآ دوب و  لفث  یتدایز 
421 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

عجو دوش  لئاز  بت  نوچ  دنهن و  هیلک  رب  مرگ  نانچمه  دنناشوجب و  گرزب  هشفنب و  هبلح و  تبـش و  مخت  کلما و  لیلکا  یمطخ و  نامز 
اب هدم  ددرگ و  رجفنم  مهرد  نوچ  دننک و  مض  دامض  نیا  هب  هنسرک  قیقد  ایسآ و  رباغ  رتوبک و  نیگرـس  دشاب و  یقاب  لفث  ددرگ و  نکاس 

ودک مخت و  هس  زغم  دوش  يدامتم  هدم  جورخ  رگا  دنروخب و  هشفبن  بانع و  بارش  ای  شاخشخ  بارـش  اب  مخت  هس  هریـش  دیآ  نوریب  لوب 
هد اب  نآ  زا  مهرد  هس  دنبوکب و  ددع  جنپ  جنکاک  مهرد و  ود  کی  ره  يزابخ  مخت  یبرع و  عمـص  هتـساشن و  شاخـشخ و  مهرد  کی  ره 
هب هیبش  عجو  تدـش و  یب  باهتلا  بت  هیلک و  عضوم  لفث  نآ  تمالع  دوب  ادوس  ای  مغلب  هدام  زا  مرو  رگا  دـننک و  لواـنت  شاخـشخ  مهرد 

کهم و خیب  زا  یبالج  نآ  جالع  جنلوق  فالخ  هب  دنک  هدایز  هکلب  دـتفین  دـیفم  لحم  نیا  رد  هنقح  هک  دـنننک  نآ  هب  قرف  دـشاب و  جـنلوق 
ینساک و مخت 

422 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مخت مهرد و  جنپ  انـس  نآ  تفـص  خوبطم  نیا  هب  دـننک  نییلت  جـضن  زا  دـعب  دـشاب و  ماداب  زغم  شامونب و  اغو  دـننک  لوانت  تابن  هنایزار و 

هد یفئاط  زیم  مهرد  ود  دبرت  مهرد  راهچ  کهم  خـیب  مهرد  هس  کی  ره  رفولین  هشفنب و  وکنلاب  لگ و  قرو  هنایزار و  ینـساک و  سفرک و 
کهم خیب  مهرد  جنپ  انـس  اب  نینچمه  نیبجنرت  مهرد  هدزناپ  ربنـشرایخ  زغم  ددـع  هد  ریجنا  ددـع  تسیب  ناتـسپس  ددـع  هدـع  بانع  مهرد 

هدرک لح  نآ  رد  ربنـشرایخ  نوجعم  لاقثم  جـنپ  هدرک  یفاص  دـنناشوجب و  مهرد  هس  کی  ره  هناـیزار  ینـساک  مخت  وکنلاـب  مهرد  راـهچ 
هد کی  ره  يزابخ  یمطخ و  مخت  مهرد  جنپ  کی  ره  هبلح  كرزب و  مهرد  راهچ  کی  ره  هنوباب  تبـش و  هب  هیقنت  نآ  زا  دـعب  دـنماشایب و 

: هیلک عجو  دنلامب و  طب  هیپ  واگ و  قاس  زغم  اب  هدرک و  لح  مرگ  بآ  رد  لقم  اب  دنزاس  دامـض  دنـشرسب و  هنایزار  بآ  هب  دنبوکب و  مهرد 
ای مرو  زا  رگا 

423 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دوب و ددمت  عجو و  نآ  تمالع  دوب  حیر  زا  رگا  دش و  هتفگ  شجالع  دوب  حورق  تاصح و  زا  رگا  دـش و  هتفگ  شجالع  دوب  جازملا  ءوس 
دننک و لوانت  هریز  هاوخنان و  نوسینا و  لثم  تاردم  نآ  جالع  دوش و  نکاس  هدـعم  ولخ  تلاح  رد  دـشابن و  تاصح  تمالع  لقث و  نآ  اب 

غارفتسا هب  عامج  ترثک  ببـس  هب  ددرگ  مرک  وا  هیپ  دوش و  رغال  هیلک  هک  دشاب  هاگ  هیلک  لازه  دنلامب  هیلک  عضوم  رد  قبنز  طسق و  نغور 
دشاب و هلک  هسیره و  لثم  هنمسم  هیذغا  نآ  جالع  هاب و  توهش  تلق  ندب و  تفاحن  تشپ و  درد  لوب و  ترثک  ضایب و  نآ  تمالع  رایسب 

مادب زغم  دننک و  ماعط  رد  طب  غرم و  هیپ  دنروخب و  دوش  ظیلغ  ات  دنهن  مرن  شتآ  رـس  رب  نیبجنرت  لاقثم  هدزناپ  اب  شیم  ریـش  یلطر  زور  ره 
قتسف و قدنف و  ماداب و  زغم  دننک و  لامعتسا  هنمسم  ياههنقح  دنروخب و  بوبل  نوجعم  دننک و  لوانت  رکش  اب  لیجران  قدنف و  قتسف و  و 

424 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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ذیناف اـب  دـنبوکب و  یمهرد  کـی  ره  کـشمران  لـفلفراد  لـیبجنز  مهرد  هس  کـی  ره  ملزلا  بح  لـفلف و  وبح  هزوغلچ و  نب و  لـیجران و 
هب تشوگ و  لخلخت  يراجم و  عاستا  ببـس  هب  ای  دوب  لازه  ای  جازملا  ءوس  ببـس  هب  هیلک  فعـض  دننک  لوانت  لاقثم  هس  زور  ره  دنـشرسب 

شیم و ریش  تانمسم و  لوانت  دوب و  ببس  عنم  نآ  جالع  دسر  نآ  هب  هک  یتفآ  ای  هبرـض  ای  هیوق  تاردم  لامعتـسا  ای  عامج  ترثک  هطـساو 
هاب يوقم  هک  ياههنقح  اهنوجعم و  دشاب و  بسانم  نیریـش  هب  لیک و  بسق و  دوب  دیفم  زین  ودرگ  هیپ  ای  زیوم  هناد و  رانا  شراوگ  رکش و 

مهرد راهچ  کی  ره  زا  نویله  مغلش و  مخت  دوخن و  نم  کی  مدنگ و  نم  کی  دنب و  هراپ  هبرف و  شیب  هیصخ  هلک و  هنقح  دوب  دیفم  دشاب 
ریـش زا  لاقثم و  هد  زوج  نغور  زا  لاقثم و  تسیب  بآ  نیا  زا  دنیالایب و  نآ  زا  دعب  دوش و  ارهم  ات  دنهنب  رونت  رد  دـننک و  گید  رد  بآ  اب 

واگ
425 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دوش كاپ  اعما  ات  دننک  هنقح  هروب  كدنا  یمطخ و  ردنغچ و  بآ  اب  دشاب  هدرک  زارب  نآ  زا  دعب  هک  هاگنابـش  دـنزیمایب و  مه  اب  لاقثم  یس 
يوارفـص يومد و  رثکا  هناثم  ماروا  دوب  دیفم  هک  دننک  هنقح  نیا  یپایپ  بش  هس  دنپـسخب  نآ  رب  دـننک و  لامعتـسا  هنقح  نیا  نآ  زا  دـعب  و 

لوب سابتحا  نآ  هب  هک  دشاب  دوب و  راهز  خافتنا  ناسل و  داوس  بیهل و  یگنشت و  هقرحم  بت  هناثم و  تقرح  عجو و  تدش  نآ  تمالع  دوب 
اب باکـشک  اذغ  دننک و  لوانت  نیبجنرت  رکـش و  بانع و  ینـساک و  مخت  هشفنب و  زا  یبالج  دننک و  قیلـساب  دـصف  نآ  جالع  دـشاب  زارب  و 

هناـع رب  دننیـشن و  نآ  رد  دـنناشوجب و  شاخـشخ  تسوـپ  یمطخ و  مخت  يزاـبخ و  هشفنب و  دـنروخب و  هـشفنب  بارـش  شاخـشخ و  هریش 
هریش دشاب  لوب  سبح  رگا  دننک و  دامض  زورفا  ناتسب  بآ  هب  جنکاک  هشفنب و  کبرت و  هابور  لدنص و  دنهن و  اجنآ  رب  نآ  لفث  دننزیم و 

هس مخت  هس 
426 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

يزابخ و یمطخ و  مخت  مهرد  هس  كزوت  مخت  مهرد  جـنپ  کی  ره  هشفنب  ودـک و  مخت  مخت و  هس  اب  دـنماشایب  تاـبن  مهرد  هد  اـب  مهرد 
دجنک ای  دنبوکب  زین  دجنک  قرو  دننک و  لوانت  شاخـشخ  هشفنب و  بارـش  اب  نآ  زا  مهرد  راهچ  دـنبوکب و  مهرد  ود  کی  ره  ناشوایـسرپ 

زغم شامونب و  اذغ  دنروخب و  وکنب  باعل  اب  هشفنب  بارش  دوش  حیقتم  دبای و  جضن  مرو  نوچ  دنزاس و  دامض  دننک و  قحـس  ریـش  ای  رـشقم 
هب هناثم  عجو  دننیـشن  نآ  رد  دـناشوجب و  بش  مخت  گرزب و  هبلح و  کلملا و  لیلکا  ناشوایـسرپ و  يزاـبخ و  یمطخ و  هشفنب و  ماداـب و 

هناثم و عضوم  بیهل  عجو  نآ  تمالع  دوش و  ضراع  ار  وا  هک  مرگ  جازم  ءوس  ببـس  هب  اـی  دوش  هتفگ  نآ  دوب و  تاـصح  اـی  حورق  ببس 
رگا دنناکچ و  لیلحا  رد  دنلامب و  نآ  رد  هشفنب  نغور  دننک و  لوانت  تابن  ای  ودک  رایخ  بآ  ای  كزوت  مخت  هریـش  نآ  جالع  دوب  یگنـشت 

جازم ءوس 
427 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هاوخنان نوسینا و  زا  یبالج  نآ  جالع  دوش  ثداح  امرـس  تاقالم  ای  هدراب و  هبرـشا  همعطا و  لوانت  زا  دعب  هک  تسا  نآ  شتمالع  دوب  دراب 
طـسق قبنز و  سگرن و  نغور  هب  دـنروخ و  ینیچراد  لفلف و  هریز و  هنادکسخ و  هریـش  ای  بآدوخن  دـننک و  لوانت  تاـبن  کـهم  خـیب  و 

اب لوصالا  ءام  نآ  جالع  دـشابن  لفث  نآ  اب  دوب و  ددـمت  نآ  تمالع  دوب  حـیر  ببـس  هب  عجو  رگا  دـننک و  لـیلحاب  ریطقت  هناـع و  دیمـضت 
قرفت نآ  ببـس  هناثم  هیلک و  حورق  دـننک  دیمـضت  مرگ  ياهنغور  تبـش و  هندوپ و  بادـس و  هب  ار  هناثم  دـننک و  لوانت  ریجنا  دـیب  نغور 

نایم قرف  دـیآ و  نوریب  روشق  لوب  زا  دـشاب و  لوب  نتن  هدـم و  مد و  جورخ  عجو و  نآ  تمالع  دوب  هلیبد  راجفنا  ای  لاکآ  یطلخ  ای  لاصتا 
دیآرب هیلک  زا  هک  يروشق  لوبلا و  رسع  هناثم  هحرق  رد  دشاب و  لوبلا  سلس  هیلک  هحرق  رد  دننک و  عجو  عضومب  هناثم  هحرق  هیلک و  هحرق و 

دوب و خرس 
428 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

شامونب و اذغ  دننک و  لوانت  شاخـشخ  هشفنب و  بارـش  لاقثم  هد  اب  جـنکاک  صرق  لاقثم  کی  دادـماب  ره  نآ  جالع  دـشاب  دیفـس  هناثم  زا 
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هابور زا  یبالج  دـشاب  سبتحم  تعیبط  رگا  دـننک و  لوانت  کشرز  ورم  اـی  لـسعلا  ءاـم  دوب  رایـسب  هدـم  رگا  دـنروخ و  ماداـب  زغم  دوخن و 
مهرد راهچ  هتـساشن  دنماشایب و  مهرد  هدزناپ  ربنـشرایخ  زغم  مهرد و  هد  نیبجنرت  مهرد  راهچ  هشفنب  مهرد  جـنپ  کی  ره  بالبل  کبرت و 

شاخشخ بارش  لاقثم  هد  اب  نآ  زا  مهرد  ود  ات  لاقثم  کی  دنبوکب و  مهرد  کی  ینمرا  لگ  مهرد  ود  کی  ره  گرزب  یبرع  غمص  اریتک 
زا مهرد  ود  دنبوکب و  مهرد  هس  کی  ره  سفرک و  لبنس و  لاقثم  کی  هتساشن  مهرد  ود  رایخ  مخت  ددع  تسیب  ربونص  بح  ای  دنروخب و 

هناثم هیلک و  برج  دننک  زارتحا  عامج  زا  هفیرح و  همعطا و  زا  دنناکچ و  لیلحا  رد  رایسب و  ضیبا  فایش  هناثم  هحرق  رد  دننک و  لوانت  نآ 
429 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

شاخـشخ هشفنب و  بارـش  زا  یبالج  نآ  جالع  دوب  هناثم  ای  هیلک  عضوم  عجو  دـیدش و  هکح  یلاـخن و  بوسر  لوب و  تقرح  نآ  تمـالع 
ای ماداب  زغم  شامونب و  اذغ  دنماشایب و  هناد  هب  وکنب و  باعل  ای  دننـشاوجب و  مهرد  هد  تابن  مهرد  جنپ  هشفنب  ددع  هد  بانع  ای  دـننک  لوانت 
هب باعل  هب  هناثم  بج  رد  دشاب و  دیفم  تعیبط  لاهسا  دصف و  یق و  هیلک  برج  رد  دنروخ و  ماداب  نغور  تابن و  سوبس و  هریش  زا  هریرح 

لوب تدح  ببـس  هب  رگا  دش و  هتفگ  دوب  حورق  ای  عذال  هدـم  ببـس  هب  رگا  هناثم  تقرح  دـننک  هناثم  هنقح  ماداب  نغور  نانز و  ریـش  هناد و 
هس هریش  كزوت و  مخت  هریش  ای  شاخشخ  بارش  اب  هشفنب  بارش  نآ  جالع  دشاب  یگنشت  هروراق و  تیران  جازم و  ترارح  نآ  تالع  دوب 

مهرد هس  ودک و  مخت  زغم  فوفـس  تفـص  دنروخ  ماداب  زغم  هشفنب و  نغور  اب  شامونب  ای  ماداب  نغور  اب  باوج  اذـغ  دـننک و  لوانت  مخت 
مخت

430 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مخت هریش  ای  ودک و  رایخ  بآ  اب  نآ  زا  مهرد  هس  دنبوکب و  مهرد  کی  اریتک  مهرد  تفه  ماداب  مهرد و  راهچ  کی  ره  يزابخ  یمطخ و 
دلوت هناثم  هیلک و  رد  هک  لمر : تاصح و  دـنناکچ و  لیلحا  رد  اثیمام  یمطخ و  باعل  هشفنب و  نغور  ناـنز و  ریـش  دـننک و  لواـنت  كزوت 
تیاغ رد  دوب  رایسب  هدام  رگا  ددرگ و  رجحتم  نامز  رورم  هب  دنک و  فشن  ار  نآ  تبوطر  هبیرغ  ترارح  هک  دوب  جزل  یطلخ  ببس  هب  دنک 

عجو تاصح  تمالع  ار  فیحن  هناثم  تاصح  دوش  ثداح  ار  نیمه  رثکا  هیلک  تاصح  دنک و  دلوت  لمرالا  دوش و  دلوتم  تاصح  تجوزل 
لمر و جورخ  لوب و  يافـص  ددـمت و و  لقث و  لمر  تمالع  دـشاب و  نآ  تقر  ضایب  لوب و  رـسع  ددـمت و  لـقث و  هناـثم و  هیلک و  عضوم 

زور ره  نآ  جالع  دشاب . درز  ای  دیفـس  دیآ  هناثم  زا  هچنآ  دوب و  خرـس  دیآ  هیلک  زا  هک  یلمر  لوب و  شزوس  لمر و  جورخ  لوب و  شزوس 
یبالج

431 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هد اب  دـنناشوجب و  نوسینا  هنایزار و  اب  دـنروخ و  تابن  اب  مخت  هس  هریـش  ای  دـننک  لوانت  تابن و  کهم و  خـیب  هنایزار و  ینـساک و  مخت  زا 

بانتجا هظیلغ  هیذـغا  زا  دـنروخ و  وهیت  کبک و  هنادکسخ و  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـنروخب و  تابن  مهرد  هدو  مخت  هس  هریـش  مهرد 
دیاش نیریـش  هزبرخ و  روگنا و  ياههویم  زا  دوب  دـیفم  ندرک  یق  انایحا  لدـتعم و  تضاـیر  لامعتـسا  دروخن و  اذـغ  هاـگ  نابـش  دـنیامن و 
مهرد جنپ  کی  ره  زا  اشاح  اثیمام و  کشخ و  هدعج و  انـس و  نآ  تفـص  دننک  نییلت  خوبطم  نیدب  دوشن  لئاز  ریبدت  نیدب  رگا  دـنروخ و 

ددـع و هد  بانع  مهرد  راهچ  کی  ره  کهم  خـیب  هشفنب و  ینـساک و  مخت  مهرد  هس  کی  ره  هنایزار  يزاـبخ و  سفرک و  یمطخ و  مخت 
هنوباب تبش و  نغور  هب  ار  نطق  مهرد و  هد  کی  ره  ربنشرایخ  نیبجنرت و  مهرد  جنپ  ناشوایسرپ  ددع و  هدزناپ  ریجنا  ددع  تسیب  ناتـسپس 

دنلامب هنادکسخ  و 
432 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هنادکـسخ و شوجنزرم و  کـلملا و  لـیلکا  کـشخ و  تبـش و  هبلح و  هنوباـب و  دـنناکچ و  لـیلحا  رد  کـشخ  نغور  تیز و  نغور  و 
دننک لامعتسا  دشاب  تاصح  تتفم  هک  هیودا  دشاب  مکحتسم  تلع  رگا  دننیشن  نآ  رد  دنناشوج و  هشفنب  یمطخ و  ناشوایسرپ و  سفرک و 

دنـشرسب و لسع  هب  دنبوکب و  مهرد  هس  کی  ره  هتخوس  براقع  لفلفراد  لیبجنز  رتسادیبدنج  انایبطخ  مهرد  هد  جنکاک  خیب  تتفم  هیودا 
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هد کی  ره  شاخـشخ  مخت و  هس  نآ  تفـص  دوب  دیفم  اود  نیا  دشاب  جازم  ترارح  رگا  ود  نروخب  گناد  ود  ای  یگناد  هام  شـش  زا  دـعب 
يرزب ای  هداس  نیبجنکـس  اب  نآ  زا  مهرد  هس  دـنبوکب و  مهرد  هس  کی  ره  نوسینا  هنایزار و  سفرک و  مخت  مهرد  جـنپ  مغلـش  مخت  مهرد 

دنلامب برقع  نغور  کسخ و  هنوباب و  نغور  هب  ار  عضوم  دنک و  لوانت  مخت  هس  هریش  اب  لاقثم  کی  دوهیلا  رجح  نوجعم  ای  دننک  لوانت 
433 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نغور اب  دننک و  هتفوک  مین  مهرد  هد  کی  ره  هخیلـس  دعـس و  جرحدم و  دنوارز  هنایزار و  سفرک و  خیب  ربک و  خـیب  برقع  نغور  تفص 
نآ رد  دنریگب و  هدـنز  برقع  ددـع  هد  دـننک و  یفاص  سپ  دـنناشوجب  مرن  شتآ  هب  ای  دـنهن  باتفآ  رد  زور  تسیب  هدرک  يرظ  رد  دـجنک 
زا یبالج  دباین  ورف  عطق  دشاب و  عضوم  کی  رد  تاصح  رگا  دنراد و  هاگن  دـننک و  هشیـش  رد  سپ  دـنراذگب  رگید  زور  تسیب  دـنزادنا و 

هخیلس لیبجنز و  مهرد  هس  کی  ره  هایس  دیفـس و  لفلف  نویلاسارطف و  دننک و  لوانت  تابن  ودک و  مخت  هنایزار و  نوسینا و  سفرک و  مخت 
کی دنـشرسب و  لسع  هب  دنبوکب و  مهرد  ود  کی  ره  ناسلب  رخذا  حاقف  رتسادیبدنج و  مهرد  راهچ  کی  ره  نوراسا  هدـعج  ینیچراد و  و 

تسا و یتشد  زایپ  زا  یعون  هک  نویردنقولوقـسا  قوحـسم و  جاجز  هدرک و  کشخ  سفانف  برقع و  هنیعم  هیودا  زا  دـننک و  لواـنت  مهرد 
یکشجنک

434 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنزیم و نیمز  رب  ار  نآ  دـشاب  هتـسشن  نوچ  دراد و  زارد  لابند  هک  تسا  یغرم  نآ  دـنیوگ و  سوطیدـیلوغاطا  ناینانوی  ار  نآ  هک  تسه 

رگا دنیوگ  تسا  دیفم  ضرم  نیا  رد  دنروخیم  ماخ  هتخپ و  ار  نآ  دـنیوگ و  زین  نوغارفـص  لضفلا و  وبا  لصولا و  وبا  کصاقر و  ار  نآ 
هنایم دوش و  هتخیر  هک  دنراذگب  ار  نآ  رخآ  وا و  نوخ  لوا  دنشکب  ریگیم  گنر  روگنا  هک  نامز  نآ  رد  دوب و  لاس  راهچ  ار  نآ  هک  شیم 

بآ هب  نآ  زا  يردق  دننک و  قحـس  دنراد و  هاگن  رابغ  زا  ار  نآ  دوش و  کشخ  ات  دنهن  باتفآ  رد  سپ  ددرگ و  دمجنم  ات  دـنراد  هاگن  نآ 
هیوق هیودا  هناثم  تاصح  رد  تفاگـش و  دیایب  داین  نوریب  دوب و  بیـضق  يرجم  رد  تاصح  رگا  دوب و  دیفم  دـنماشایب  سفرک  بآ  هب  برت 

یـشغ و برک و  نآ  تمالع  دوش  هتـسب  نوخ  هناثم  رد  رگا  هناثم  مهرد  دومج و  دـشابن  هیوق  هیوا  هب  جایتحا  لـمر  رد  دـنیامن و  لامعتـسا 
تدورب

435 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هیام رینپ  هدرک و  کشخ  رخ  رگج  دـننک و  لوانت  تافحلـس  هرهز  یلـصنع و  نیبجنکـس  نآ  جالع  دوب  رتاوتم  سفن  ضبن و  دوب و  فارطا 
دوب عفان  دـنناکچ  لـیلحا  رد  نآ  بآ  دـنناشوجب و  بادـس  دوخن و  فساـجنرب و  اـی  ریجنا و  بوچ  زک و  بوچ  دوب و  دـیفم  زین  شوگرخ 
دوش ثداح  لوب  يراجم  رد  هک  دشاب  جزل  یطلخ  ببـس  رگا  دش و  هتفگ  نآ  جالع  دوب  تاصح  مرو  ببـس  هب  رگا  لوبلا  رـسع  سابتحا و 
مخت نوسینا و  زا  یبـالج  نآ  جـالع  دـیآ  نوریب  ماـخ  طـالخا  لوب  اـی  دوب و  عضوم  لـقث  هجزل و  هظیلغ  همعطا  لواـنت  مدـقت  نآ  تمـالع 

نآ زا  مهرد  هس  دنبوکب و  مهرد  جنپ  کی  ره  هوخنان  يدـنه و  شام  نوسینا و  سفرک و  مخت  هنایزار و  ای  دـننک و  لوانت  تابن  اب  ینـساک 
لوب يراجم  رد  هک  دشاب  قیقر  ارفص  ببس  هب  لوبلا  رسع  هک  دشاب  هاگ  دننک و  يریخ  هنوباب و  نغور  هب  هناثم  نطق و  نیهدت  دننک و  لوانت 

دیآ دورف 
436 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تابن زا  یتبرـش  رـس  رب  مهرد  جـنپ  هشفنب  نغور  مهرد  هد  وکنب  باـعل  نآ  جـالع  دـشاب  لوب  ترفـص  لوب و  يراـجم  تقرح  نآ  تمـالع 
دنروخ و هشفنب  نغور  رد  تابن  سوبس و  هریـش  زا  هزبرخ  اب  ماداب  نغور  خانافـسا و  ای  شامونب  اذغ  دنیامن و  زارتحا  تاردم  زا  دنماشایب و 

مخت هریـش  دننک و  لوانت  رکـش  ای  قتـسف  قدنف و  زغم  هزبرخ و  مخت  نیریـش و  هزبرخ  دوش و  ثداح  لوبلا  رـسع  لوب  ناقتحا  ببـس  هب  رگا 
کی دادـماب  ره  نآ  جـالع  دـیآ  نوریب  تدارا  یب  لوب  هک  دـشاب  نآ  لوبلا  سلـس  دـننک  لامعتـسا  هیوق  ریغ  تاردـم  مخت و  هس  كزوت و 
هریزو ناجنلوخ  دعـس و  ردـنک و  دـنروخ و  دـشاب  لباوت  نآ  رد  هک  ایالق  هیذـغا و  دـننک و  لوانت  ریبک  لفیرطا  اـب  ردـنک  شراوگ  لاـقثم 
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مهرد راهچ  دنناسیخ  هکرس  رد  طولب  مهرد و  جنپ  دعس  مهرد  هس  کی  ره  هلمآ  هیلب و  یلباک و  هلیله  سآلا و  بح  طولبهاش و  ینامرک و 
دنبوکب و

437 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لوب هک  یـسک  درک و  دیاب  زارتحا  درـس  بآ  زا  دشاب و  دیفم  جنالکلک  نوجعم  دوش  نمزم  رگا  دننک و  لوانت  یلاقثم  دنـشرسب و  لسع  هب 

زا دننک و  لوانت  یلاقثم  دنشرسب و  لعـس  هب  دنبوکب و  مهرد  کی  ردنک  مهرد  هس  کی  ره  داشرلا  بح  لدرخ و  هندوف و  ردنک  ضارف  رد 
ردنک دنروخب و  رتاف  بآ  هب  گناد  ود  ات  یگناد  دنیاسب و  دننازوسب و  سورخ  هرجنح  دننک و  زارتحا  ودک  رایخ  هزبرخ و  اصوصخ  هکاوف 

دنـشرسب و لسع  هب  دنبوکب و  مهرد  جـنپ  کی  ره  نسار  جو و  ناجنلوخ و  هفرق و  ناشوایـس و  نوخ  دعـس و  مهرد و  هد  کی  ره  طولب  و 
سیطبایذ دوب  دیفم  دنروخ  انایحا  دنزیرب  لسع  رد  دنبوکب و  دننک و  نایرب  ار  هنادهـش  رگا  دننک و  لوانت  نآ  زا  مهرد  هس  دـنزاس و  صرق 

ببـس دوش  عفد  يریخ  ات  یب  ینامز  كدنا  هب  دنماشایب  بآ  نوچ  دوب و  هنـشت  امئاد  هک  دـشاب  نانچ  نآ  دـشاب و  بالـس  ینانوی و  تغل  هب 
نآ

438 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لمح كاسما و  توق  دوش  فیعـض  نوچ  دنک و  دـبک  زا  تابوطر  بذـج  هک  دـشاب  يوق  ترارح  ای  دوب  وا  يراجم  عاستا  اب  هیلک  فعض 

بت مدع  یگنشت و  نآ  تمالع  دماجنا  قدب  ددرگ و  فیعض  دبک  دوش  نمزم  ضرم  نیانوچ  دنک و  عفد  دنک  بذج  لازی  دوبن و ال  شبآ 
اذغ دننک و  لوانت  سابیر  کشرز و  هب و  بیس و  بر  اب  روفاک  صرق  ریشابط و  صرق  نآ  جالع  دوب  تقرح  یب  مئاد  دیفس  قیقر و  لوب  و 

هدیناسیخ و بش  کی  هکرـس  رد  هضیب  هس  دننک و  الط  ینـساک  بآ  بالگ و  لدنـص و  هب  ار  نطق  دـنروخ و  هناد  رانا  هروغ و  کشرز و 
دـشاب یگنـشت  اما  دوب  تارارح  تامالع  مدع  نآ  تمالع  دوش  ثداح  هیلک  تدورب  ببـس  هب  سیطبایذ  هک  دشاب  هاگ  دوب و  عفان  دـنروخب 

: لوب ریطقت  مرگ . نغور  هب  نطق  نیهدت  هداح و  نیجاعم  سوطیدورثم و  لوانت  مرن و  ياههنقح  یق و  هب  دشاب  ندب  هیقنت  نآ  جالع 
439 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تمالع نآ و  تقرح  دوب و  ترفـص  نآ  تمالع  هداح  طالخا  هب  دـشاب  لوب  لالتخا  رگا  نآ  ببـس  لاسرتسا و  رـسع و  نایم  دـشاب  یتلاح 
جنپ ماداب  نغور  مهرد  هد  هناد  هب  وکنب و  بالع  اب  دننک  لوانت  تابن  اب  كزوت  مخت  هریـش  اب  نیرایخ  مخت  هریـش  نآ  جالع  دوب  هرارم  هبلغ 

يزابخ مخت  هس  ودک  مخت  زغم  دنروخ و  جورف  ای  ودک  اب  ماداب  زغم  شامونب و  اذغ  دنماشایب و  کشم  دیب  قرع  تابن و  زا  یتبرش  ای  مهرد 
مخت هریش  اب  نآ  زا  مهرد  هس  دنبوکب و  مهرد  ود  کی  ره  اریتک  ولآ و  یبرع و  غمص  مهرد و  کی  ماداب  زغم  مهرد و  هس  کی  ره  یمطخ 

وا دیآ و  كدناكدنا  لوب  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دشاب  هکـسام  ضرم  ببـس  هب  ضرم  نیا  رگا  دننک و  لوانت  ودک  رایخ  بآ  ای  كزوت 
لقنت یفئاط  زیوم  زوج و  ریجنا و  هب  دنروخ و  هنادکسخ  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لفیرطا  هب  نآ  جالع  دـشابن  غبـص  تقرح و  ار 

بح دننک و 
440 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مدلا لوب  دنروخب  لاقثم  کی  دنشرسب و  لسع  هب  دنبوکب و  مهرد  هس  دعس  مهرد  هد  زوج  زغم  مهرد  جنپ  کی  ره  دنک  لدرخ و  داشرلا و 
ببس هب  دوب و  هزات  فرص  نوخ  دیآ و  رایـسیب  هتبتغب  دوب  یقرع  قاقـشنا  ببـس  هب  رگا  دیآ و  كدناكدنا  دوب  قرع  خافتنا  ببـس  هب  رگا 
کی ره  یبرع  غمـص  ینمرا و  لگ  ابرهک و  صرق  دـننک و  قیلـس  اب  دـصف  نآ  جالع  دوش  ثداح  زین  هیمـس  اب  هفیرح  هیودا  لوانت  ای  هبرض 
برچ ماداب  نغور  هب  هدرک  نایرب  یلاقثم  کی  ره  ناحیر  مخت  گنتراب و  یبرع و  غمص  وکنب و  ای  دننک  لوانت  بیس  بارـش  اب  لاقثم  کی 

زا دنیامن  بانتجا  ینیریش  یشرت و  زا  هفیرح و  همعطا  لوانت  زا  دنروخ و  جورف  اب  هدرک  نایرب  ماداب  زغم  شامونب و  اذغ  دنرب و  ورف  دننک و 
مهرد هد  کی  ره  كزوت  مخت  رانلگ و  یبرع و  غصم  اریتک و  هتـساشن و  دننک و  زارتحا  عیرـس  یـشم  بوکر و  هیفینع و  تاکرح  مامح و 

خاش
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441 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لگ ینمرا و  لگ  دسب و  رانلگ و  ای  دننک  لوانت  یلاقثم  دنزاس و  صرق  دنشرسب و  قامـس  بآ  اب  دنبوکب و  مهرد  جنپ  هتخوس  یهوک  واگ 
بآ اب  دنبوکب و  مهرد  راهچ  کی  ره  هتساشن  اریتک و  كزوت و  مخت  يزابخ و  مخت  مین  مهرد و  کی  ابرهک  مهرد و  هس  کی  ره  یـصرق 

جالع دشاب  یبت  نآ  هب  دیآ و  كدناكدنا  لوب  دوب و  دیدش  عجو  نآ  تمالع  دشاب  یقرع  لکأت  ببس  هب  رگا  دننک و  لوانت  لمحلا  ناسل 
. دوب هناثم  هیلک و  هحرق  جالع  وچمه  نآ 

[ لسانت ءاضعا  ضارما  رد  مهدزناش  باب  ]

باهتلا و نول و  ترمح  بت و  نآ  تمالع  يوارفـص و  ای  يومد  دـشاب  راح  مرو  رگا  نییثنا  مرو  لسانت  ءاضعا  ضارما  رد  مهدزناـش  باـب 
زا یبالج  دننک و  قیلساب  دسف  نآ  جالع  دشاب  هروراق  ترفص  یگنشت و 

442 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
درآ دـنروخ و  ماداب  زغم  شامونب و  بآ و  وج و  اذـغ  دـننک و  لوانت  مهرد  هد  کی  ره  نیبجنرت  تابن و  ددـع  هد  کی  ره  صاجا  بانع و 

دنهن و نآ  رب  دننک و  رت  بالگ  هکرـس و  هب  هقرخ  دـنهن و  مرو  رب  بلحط  ینـساک و  کبرت و  هابور  زینـشگ و  بآ  القاب و  سدـع و  وج و 
هنوباب و دوش  طحنم  ضرم  نوچ  لاقثم و  هد  کی  ره  ربنـشرایخ  زغم  نیبجنرت و  هشفنب و  بارـش  اـب  دـننک و  هکاوف  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت 

مرو نول  ضایب  هروراق و  ضایب  نآ  تمالع  دوب  یمغلب  مرو  رگا  دننک و  دامض  غرم  مخت  هدیفـس  اب  دنبوکب و  تبـش  مخت  کلملا و  لیلکا 
درد هک  خوبطم  هب  دـننک  تعیبط  نییلت  دـننک و  لوانت  دـنقلگ  ای  نیبگنلگ  کهم و  خـیب  هنایزار و  زا  یبالج  نآ  جالع  دوب  نآ  تواـخر  و 

ردنک و القاب و  درآ  هریز و  کمن و  لسع و  يردق  اب  برت  هزبرخ و  مخت  کهم و  خیب  تبش و  خیبط  هب  دننک  یق  اب  دشاب و  نوسینا  دبرت و 
هبلح و اب  تیز  نغور 

443 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ضایب مرو و  تدومک  تبالص و  نآ  تمالع  دشاب  يوادوس  مرو  رگا  دنزاس و  دامض  هنوباب و  نغور  القاب و  درآ  کلملا و  لیلکا  تبش و 

بح نومیتفا و  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دننک و  لوانت  دنقل و  کهم و  خـیب  هنایزار و  وکنلاب  زا  یبالج  نآ  جالع  دوب  عجو  مدـع  هروراق و 
لقم تیز و  نغور  واگ و  قاس  زغم  طب و  غرم و  هیپ  دنزاس و  دامض  بنرک  بآ  هب  دنبوبک و  هنوباب  کلملا و  لیلکا  بش و  دوخن و  نآ و 

کهنانچ دوش  هبرف  هکلب  خفن  مهرد و  هطساو  هب  هن  دوش  گرزب  هیـصخ  هک  دشاب  هاگ  نییثنا  رغـص  مظع و  دنلامب  نآ  رد  دنراذگب و  مه  اب 
جـنبلا و رزب  هکرـس و  ینمرا و  لگ  لثم  دـنوشن  گرزب  ات  دـنیامن  لامعتـسا  ناتـسپ  رد  هک  دـننک  هیودا  هب  نآ  جالع  دـنوش  گرزب  ناتـسپ 

تموادم نآ  جالع  دهن  الاب  رب  دوش و  کچوک  هیصخ  رگا  هرتسا و  گنس  ایسآ و  گنـس  هدرخ  زینـشگ و  بآ  برـسا و  هدرخ  نارکوش و 
گنب بآ  مامح و 

444 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
راح مرو  رد  دشاب  وا  هب  صوصخم  هچنآ  دشاب و  نییثنا  مرو  جالع  نوچمه  نآ  جالع  بیضق  ماروا  دشاب  هنخـسم  هیداو  ناهدا  لامعتـسا  و 

امرخ و هتسا  یمطخ و  مامت و  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  دراب  مرو  رد  دنزاس و  دامض  لگ  نغور  رانا و  تسوپ  لگ و  قر  رانلگ و  سدع و 
مه و رب  هشیش  ایمیلقا و  هتخوس و  سم  رانلگ و  هنداش و  ایتوت و  گنـسادرم  ربص و  دشاب  يرط  هچنآ  بیـضق  هیـصخ و  حورق  هنوباب  نغور 

دوش لکأتم  رگا  دننک و  لامعتسا  رم  هتخوس و  ورـس  بوچ  تسوپ  هتخوس و  ذغاک  ردنک و  دشاب  هنهک  هچنآ  دنراد و  راکب  رورذ  دامض و 
هداح هدام  ببـس  هب  بیـضق  هصخ و  هکح  دنهن  همحتلم  ياهمهرم  نآ  زا  دعب  دوش و  لئاز  دوب  نفعتم  هچنآ  دـنهن  هلاکآ  هیودا  نویفدـلف و 

نغور غرم و  مخت  دیفس ه  دنیوشب و  مرگ  بآ  هب  ار  ءاضعا  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دشاب  زین  قرع  هطـساو  هب  دزیر و  یلاوح  نادب  هک  دشاب 
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الط لگ 
445 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تقرح و نآ  تمالع  دوش  ثداح  نآ  يراجم  رد  هک  دشاب  هرثب  ببـس  هب  رگا  بیـضق  يرجم  هدس  دـننک و  هیقنت  لاهـسا  دـصف  هب  دـننک و 
طالخا لوب  اب  دشابن و  عجو  تقرح و  ضیبا  فایش  دنروخ و  تابن  اب  كزوت  مخت  هریش  دننک و  قیلـساب  دصف  نآ  جالع  لوب  جورخ  رـسع 

كرت نآ  جالع  دوش  ثداح  ار  وا  تالـضع  هک  دوب  یجنـشت  ببـس  هب  بیـضق  جاعوعا  دـشاب  تاردـم  لوانت  نآ  جالع  دـیآ  نوریب  ظیلغ 
واگ و قاس  زغم  غرم و  طب و  هیپ  زا  تسا و  لمعتسم  نشت  رد  هک  ناهدا  تالوطن و  لامعتسا  سومیکلا و  دیج  هیذغا  لوانت  دوب و  تضایر 

دشاب تلآ  ءاخرتسا  ببس  هب  رگا  هاب  ناصقن  دنلامیم  نآ  رد  دنزاس و  نغور  موم  هشفنب و  نغور  جنایتار و  یمطخ و  باعل  اریتک و  موم و 
دننک و هیقنت  هرایا  ربص و  بح  هب  دنروخ و  هنادکسخ  هریش  بآدوخن و  اذغ  دننک و  لوانت  دنقلگ  هنایزار و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع 

طسق و نغور 
446 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

يردوت نابزواگ و  لگ و  قرع  تابن و  زا  یتبرش  زور  ره  دوب  طرفم  لیلحت  غارفتسا و  مدقت  ببس  هب  رگا  دنلامب و  وضع  رد  قبنز  يریخ و 
رگا دننک و  لوانت  هتساشن  دنق و  ياولح  دنروخب و  طب  هرب و  تشوگ  زا  هسیره  وهیت و  کبک و  هرب و  تشوگ  هب  دننک  لوانت  دیفس  خرس و 

دننک و لوانت  دیب  لگ و  قرع  نابزواگ و  بیس و  بارش  نآ  تمالع  دوب  ینم  تقر  ندب و  تفاحن  نآ  تمالع  دشاب  ندب  فعض  ببـس  هب 
دوب دیفم  یناحیر  بارش  هلدتعم و  تضایر  لدتعم و  مامح  دننک و  لوانت  لباوت  اب  زایپ  مغلـش و  ودک و  هیلق  کبک و  غرم و  هرب و  تشوگ 

هـسیره نآ  جالع  دوب  ینم  تلق  ندب و  تسوبی  تفاحن و  نآ  تمالع  دشاب  ینم  تلق  ببـس  هب  رگا  دننک و  هیوق  تضایر  عامج و  كرت  و 
دننک لوانت  زوج  ماداب و  زغم  زا  اطیلق  رب  قتسف و  قدنف و  ماداب و  زغم  هتساشن و  زا  ياولح  ایالق و  رکش و  لیجران و  هبرف و  ياهتشوگ  زا 

447 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لاقثم مهرد  هس  کی  ره  بلعثلا  هیصخ  عانعن و  روقنقس و  نآ  دوب ص  دیفم  زین  نوجعم  نیا  دنروخ و  هفـسالف  نوجعم  بوبل و  نوجعم  و 
لـسع هب  دـنبوکب و  مهرد  هد  زاـیپ  مخت  مهرد  جـنپ  کـی  ره  نوـیله  برت و  مغلـش و  مخت  رزگ  مهرد  تفه  کـی  ره  ـالقاب  هناد  هبنپ  زغم 

نآ جالع  جورخ  تلاح  رد  دشاب  ینم  تدورب  نآ  تمالع  دشاب  ینم  تالآ  تدور  ببس  هب  رگا  دننک و  لوانت  نآ  زا  مهرد  ود  دنشرسب و 
نارفعز و ایورگ  نوسینا و  اب  بآدوخناذغ  دننک و  لوانت  یبرم  رزگ  یبرم و  لقاقش  یبرم و  نیبجنرت  وکنلاب و  بارش  نیبگنلگ و  دنقلگ و 

لفلف مهرد  جنپ  کی  ره  دیفـس  خرـس و  يردوت  مغلـش و  ریجرج  مخت  ریفاصعلا  ناسل  نآ  دننک ص  لوانت  نوجعم  نیا  دنروخ و  ینیچراد 
ببس هب  رگا  دننک و  لوانت  لاقثم  ود  ات  مهرد  ود  دنشرسب و  لسع  هب  دنبوکب و  مهرد  ود  کشجنک  زغم  مهرد  راهچ  لقاقش  مهرد  هس 

448 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لوانت لدنص  ومیل و  بارش  نیبجنکس و  كزوت و  مخت  هریش  نآ  جالع  دوب  ینم  ظلغ  لازنا و  تعرس  نآ  تمالع  دشاب  ینم  تالآ  تارح 
تمالع دشاب  ینم  تالآ  تبوطر  ببـس  هب  رگا  دنروخ و  هروغ  هناد و  رانا  ومیل و  کشرز و  اذغ  دوب و  دیفم  زین  نیریـش  واگ  غود  دننک و 

لوانت مهرد  هد  نیبگنلگ  مهرد  هس  کی  ره  مغلـش  مخت  ودـک و  مخت  زا  یبالج  نآ  جالع  دـشاب  هروراـق  ظـلغ  ضاـیب و  ینم و  تقر  نآ 
راهچ کی  ره  نویله  زایپ و  مخت  مهرد  جنپ  کهم  خیب  مهرد  هس  کی  ره  لیبجنز  لفلفراد و  لفلف و  دنروخ و  هلباوتم  ایالق  اذـغ  دـننک و 
مخت لفلف و  بح  ملزلا و  بح  ای  دـنروخب  لاقثم  دنـشرسب و  لـسع  هب  دـنبوکب و  مهرد  تفه  رـشقم  دـجنک  مهرد  هد  دیفـس  دوخن  مهرد 
دنشاب هدرک  كرت  یتدم  هک  دشاب  نآ  ببس  هب  هاب  فعض  رگا  دننک و  لوانت  یلاقثم  دنـشرسب و  لسع  هب  دنبوکب  مهرد  هس  کی  ره  مغلش 

دننک لوانت  هیهاب  هیودا 
449 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ای دنلامب  نیدران  نغور  هب  ار  بیـضق  دـنروخ و  کبک  زایپ و  زوج و  ایالق و  هزات و  یهام  غرم و  مخت  هدرز  رکـش و  ریـش و  لثم  هیذـغا  و 
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هزات ماداـب  نغور  اـب  دـنبوکب و  لاـقثم  مین  هروب  مهرد  ود  هناد  هبنپ  زغم  یگناد  کـشم  مهرد  مین  کـی  ره  رتسدـیبدنج  تیتلح و  لـفلف و 
دشاب و ینعم  نیا  جیهم  تاناویح  دفاتسب  رد  رظن  دنلامب و  هرـصاخ  نطق و  رد  دوش و  هتخیمآ  مه  اب  کنی  ات  دنایـسب  نواه  رد  مهرد  تسیب 

مهرد تسیب  کی  ره  هدرک  هراپ  هراپ  مغلـش  هتفوک و  مین  مطرق  هبلح  گرزب  نآ  تفـص  دـننک  لامعتـسا  هنقح  نیا  دوب  فیعـض  ذوعن  رگا 
ددـع هد  ریجنا  مهرد  هس  کی  ره  نویله  زیاپ و  مخت  یفک  کی  ره  ریجرج  قلـس و  وتبـش  مهرد  هدزناپ  کـی  ره  هتفوک  مین  ردـنک  دوخن و 
ببس هب  هاب  فعض  دنراد و  راکب  دننک و  نآ  رس  رب  مهرد  هس  کی  ره  هزات  ریش  دجنک و  زوج و  نغور  دنناشوجب و  مهرد  هد  یفئاط  زیوم 

بلق فعض 
450 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ببس و لدنـص  ومیل و  ضامح و  بارـش  هب  دشاب  بلق  تیوقت  نآ  جالع  دوب  ندب  ترارح  تلق  ضبن و  نیل  ناقفخ و  نآ  تمالع  دوب  زین 
هب رگا  تسا و  هدش  هتفگ  هچنانچ  دننک  نآ  تیوقت  دبک  ای  دشاب  هدعم  فعض  ببس  هب  رگا  هلدتعم و  تلاحرفم  نابزواگ و  قرع  بالگ و 

مغلـش و دوخن و  لثم  هخافن  هیهاب  هیودا  لوانت  نآ  جالع  دوب  خفن  تلق  ینم و  ترثک  اضعا و  تمالـس  نآ  تمالع  دـشاب  خـفن  تلق  ببس 
تـسوبی ترارح و  ببـس  رگا  رتوبک و  کبک و  یبآ و  غرم  هرب و  ياهتشوگ  دوب و  قتـسفد  نب  ریجرج و  ریجنا و  روگنا و  زایپ و  رزگ و 

هد نیبجنرت  مهرد  هد  اب  ریـش  یلطر  زور  ره  نآ  جالع  دـشاب  لازنا  ءوطب  ینم و  تلق  نول و  ترفـص  ندـب و  تفاحن  نآ  تمالع  دوب  جازم 
هیودا نیا  دنلامب و  نطق  بیضق و  رد  ودک و  هشفنب و  نغور  دنروخ و  خانافسا  ودک  اب  هلاغزب  زب و  تشوگ  اذغ  دنماشایب و  رکش  مهرد 

451 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
واگ و نغر  دننک و  یفاص  دنناشوجب و  مهرد  هد  کی  ره  سوبس  نویله و  مهرد  تسیب  هلاغزب  هچاپ  زب و  تشوگ  نآ  دننک ص  لامعتـسا 
تدورب و هطـساوب  دـشاب  هکـسام  هوق  فضع  ببـس  هب  رگا  لازنا  تعرـس  دـنراد  راکب  هدرک  نآ  رـس  رب  مهرد  هد  کـی  ره  طـب  غرم و  هیپ 
اب بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لوانت  دـنقلگ  وکنلاب و  بارـش  نآ  جالع  دـیآ  نوریب  تدارا  یب  دوب و  ینم  تقر  ترثک و  نآ  تامالع  تبوطر 

نغور دـننک و  لوانت  هراح  تانوجعم  ریبک و  لفیرطا  ینیچراد و  هریز و  اب  رفعزم  جـنرب  دـنروخب و  کـشجنک  رتوبک و  کـبک و  تشوگ 
جورخ تلاح  رد  دشاب  ینم  عذل  تدح و  نآ  تمالع  دشاب  ینم  تدح  ببس  هب  رگا  دنلامب و  ناجعا  هیصخ و  رد  هنوباب  قبنز و  سگرن و 

رورد دننک  زارتحا  هراح  هیودا  زا  دننک و  لوانت  ودک  رایخ و  بآ  لدنص و  ضامح و  بارش  نیبجنکـس و  كزوت و  مخت  هریـش  نآ  جالع 
ینم

452 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
فعض عوقو و  یب  دوب و  رایـسب  ینم  جورخ  شتمالع  دوب  نآ  ترثک  ببـس  هب  رگا  دوش  عفد  رایـسب  نآ  ریغ  مالتحا و  هب  ینم  رثکا  يذم  و 
هکرس سدع و  اذغ  دنک و  لوانت  سابیر  کشرز و  هروغ و  بارـش  دشاب و  ینم  مد  دلوم  هک  هیذغا  لیلقت  دننک و  قیلـساب  دصف  نآ  جالع 
دشاب هیلک  فعض  ببس  هب  رگا  دنلامب و  نطق  رد  دنزیمایب و  مه  اب  ودک  هشفنب و  نغور  دیب و  لگ و  قرع  زینـشگ و  وهاک و  بآ  دنروخ و 

دـننک و لوانت  مهرد  هس  کی  ره  ینمرا  لگ  رانلگ و  ای  لاقثم  هد  هب  بارـش  نآ  جـالع  دوب  هیلک  جازملا  ءوس  هیلک و  فعـض  نآ  تمـالع 
دجنس و هب و  بیس و  دننک و  الط  نطقرق  بالگ  اب  دنبوکب و  تیثارط  ایقاقا و  ینمرا و  لگ  دنروخ و  کشرز  قامس و  ومیل و  هروغ و  ادغ 

یمهرد کی  ره  نوسینا  هنادهـش و  دعـس و  لگ و  قرو  راـنلگ  مهرد  هس  کـی  ره  تشکجنپ  بادـس و  مخت و  دـننک و  لواـنت  شرت  راـنا 
زا مهرد  هس  دنبوکب و 

453 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ینم و ترثک  ببـس  هب  نآ  زا  فع  تلق  تعماجم و  ترثک  رب  تردق  عامج و  توهـش  طارفا  توهـش  ترثک  دننک  لوانت  درـس  بآ  اب  نآ 

دـصف الوا  دننک  لیلقت  نآ  زا  هک  دنهاوخ  رگا  اما  دنـشاب  ینعم  نیا  بلاط  مدرم  رثکا  هک  تسا  هلمج  نآ  زا  ینعم  نیا  دـشاب و  ندـب  ءالتما 
جابکس و اذغ  دوب و  دیفم  زین  هروغ  بآ  هکاوف و  عوقن  دننک و  لوانت  هروغ  بارش  نیبجنکـس و  ای  كزوت  مخت  هریـش  زور  ره  درک و  دیاب 
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دشاب و عفان  تیـصاخب  نتـسب  هیلک  عضوم  رب  برـسا  هعطق  دوب و  دـیفم  لسع  غود و  تسام و  رایخ و  مخت  وهاک و  دـنروخ و  سدـع  ومیل 
بادـس بآ  هب  دـنبوکب و  بادـس  مخت  زینـشگ و  هنادهـش و  وهاک و  مخت  كزوت و  مخت  دـننک و  الط  هیلک  رب  لدنـص  بالگ و  روفاـک و 

هیعوا رد  هک  هرثب  هطـساو  هب  هک  دشاب  هاگ  دننک و  لوانت  غود  ای  شرت  رانا  ای  سابیر  بآ  اب  نآ  زا  مهرد  هس  دنزاس و  صرق  شدنـشرسب و 
و

454 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنچ ره  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دیآ  دیدپ  نآ  زا  توهـش  رد  یطارفا  دوش و  عقاو  هداح  هدام  ببـس  هب  هکهک  ای  دوش  ثداح  ینم  يراجم 
زغم هریش  شامونب و  اذغ  دننک  لوانت  رفولین  بانع و  بارـش  نآ  جالع  دنک  ساسحا  یملا  عامج  زا  دعب  دوش و  هدایز  توهـش  دننک  عامج 

دـشاب خـفن  ترثک  ببـس  هب  رگا  دـننک و  نیبجنرت  تشخریـش و  ای  هکاوف  عوقن  اـی  هلیله  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  هروغ و  اـب  دـنروخ  ماداـب 
نوسینا تشکنجنپ و  بادس و  لثم  تسا  خفن  رساک  هک  دشاب  هیودا  لوانت  نآ  جالع  دوب  تاخفنم  لوانت  مدقت  ظوفن و  تدش  نآ  تمالع 
ءاخرتسا ببـس  هب  نآ  رد  دـننک  طیاغ  عاـمج  تلاـح  رد  هک  دـشاب  نآ  هطیدـغ  دـنیامن  زارتحا  هکاوف  لوقب و  زا  دـنروخ و  جاـبریز  اذـغ  و 

تسا نآ  وا  جالع  دنبای  نآ  زا  طرفم  یتذل  دنراد و  عامج  هب  میظع  فعش  هک  دوش  ثداح  ار  یناسک  رتشیب  دوب و  حور  لیلحت  تابصع و 
هک

455 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هس کی  ره  دروم  هناد  ایقاقا و  ینمرا و  لگ  رانلگ و  دنوشن و و  لوغشم  عامج  هب  دننکن  طیاغ  ات  دننک و  صالخ  رب  ار  دوخ  عامج  زا  شیپ 
اب نآ  زا  لاقثم  کی  دنزاس و  صرق  دنشرسب  بیس  بآ  هب  دنبوکب و  مهرد  ود  کی  ره  ردنک  یبرع و  غمص  مهرد  ود  دیفس  لدنص  مهرد 

قتف دـنرادرب  دـنزاس و  فایـش  دنـشرسب و  دروم  بآ  هب  دـنبوکب و  ینمرا  لگ  ایقاقا و  کمار و  رانلگ و  دـننک و  لوانت  هب  اـی  بیـس  بارش 
دورف نییثنا  سیگب  دنک و  ذوفن  یمسج  تسا  نییثنا  يالاب  زا  هک  نیمرجم  عاستا  ای  افص  ای  اشغ  قاقـشنا  هطـساو  هب  هک  دشاب  نآ  زا  ترابع 

نتـشگزاب دوش و  ثداح  جیردت  هب  نآ  ود  نیوگ  اعمالا  هیلق  ار  نآ  دشاب  برت  ای  اعما  رگا  ذـفان  مشج  نیا  دوش و  سبتحم  هناع  رد  ات  دـیآ 
دوش و ثداح  جـیردت  هب  نآ  دـنیوگ و  اعمالا  هیلق  هک  تسا  نآ  وا  جـالع  دـشابن  هرقرق  ار  برث  دوب و  هرقرق  نآ  هب  دـشاب و  تمحز  هب  نآ 

تمحز هب  نآ  نتشگزاب 
456 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مرگ بآ  رد  ای  ددرگ  زب  ات  دنهن  نآرب  تسد  دنپـسخ و  زاب  تشپ  هب  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دشابن  هرقرق  ار  برث  دوب و  هرقرق  نآ  هب  دشاب و 
ولآ و غمـص  ضارـسا و  ضـضح و  لهبا  ربص و  ورم  رانلگ و  ایقاقا و  زگ و  قرو  ورـس و  زوج و  ردـنک و  تورزنا و  یکطـصم و  دنیـشن و 

دورم بآ  هب  دـنبوکب و  یـضعب  ای  عومم  لقم  تبـش و  وزام و  لگ و  قرو  رانا و  تسوپ  ردـنک و  تورزنا و  کمـسلا و  يرغ  جزاـمزک و 
ایالقا اذغ  دننک و  لوانت  ردنک  شراوج  ینومک و  شراوج  دنیاشگن و  زور  تفه  ات  زور  هس  دندنبب و  دننک و  دامـض  عضوم  رب  دنـشرسب و 

تبوطر رگا  دـنیامن و  بانتجا  التما  هفینع و  تکرح  ندـیود و  عامج و  تالوقب و  تاـنبل و  تاـضومح و  زا  دـنروخ و  هنخـصم  هلبونم و 
لوـب دوـش و  گرزب  دوـب و  لـیقث  قارب و  سلما و  نییثـنا  هـک  تـسا  نآ  وا  تمـالع  دــنیوگ  ورق  هردا و  ار  نآ  دــشاب  هدــش  لزاـن  یئاــم 

نیا دیآ و  كدناكدنا 
457 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رگا دننک و  غاد  ار  قش  عضوم  نآ  زا  دعب  دیآ و  نوریب  بآ  ات  دنفاگشب  دوب  رایسب  بآ  رگا  تسا  نآ  شجالع  دنکن و  تعجارم  اعطق  عون 
لفلف و القاب و  وج و  درآ  طولب و  تفج  رانا  تسوپ  وزام و  درـس و  زوج  دعـس و  برگ و  خاش  رتسکاخ  طولب و  بوچ  رتسکاخ  دشاب  مک 
مهرد و هس  کی  ره  ینمرا  هروب  لفلف و  راغلا و  بح  دـنزاس و  دامـض  تیز  نغور  اب  یـضعب  ای  عومجم  واگ  نیگرـس  هریزو و  راغلا  بح 
دـنزاس و مهرم  تیز  نغور  موم و  اـب  مهرد  هس  تبـش  مهرد و  کـی  تفز  مهرد  ود  قـشا  مهرد  کـی  نوـمک  مهرد  هد  رتوـبک  نیگرس 
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کهم و خیب  زا  یبالج  دـننک و  لوانت  لدـنک  ینومک و  شراوگ  دـنلامب و  تیز  نغور  اب  ینمرا  لگ  هروب و  ورم  رتسدـیبدنج و  دـنلامب و 
کی ره  ملغش  زرگ و  مخت  یمهرد و  کی  ره  لبنـس  دعـس  مهرد و  هس  کی  ره  طولبهاش  هنایزار و  دنماشایب و  دنقلگ  نوسینا و  هنایزار و 

هتفوک مهرد  ود 
458 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنهن نآ  رب  تسد  نوچ  دوب و  رقارق  نآ  تمالع  دـشاب  حـیر  ببـس  هب  رگا  دـننک و  لوانت  لاقثم  هس  دـنزیمایب و  دـنق  نادـنچ  ود  اب  هتخیب  و 
رتوبک وهیت و  کبک و  تشوگ  دـننک و  لوانت  نیبگنلگ  نوسینا و  هنایزار و  سفرک و  مخت  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  ددرگ و  زاب  هدور 
مخت نآ  تفـص  دوب  دـیفم  زین  فوفـس  نیا  دـننک و  لوانت  اینرجنـس  ینومک  شراوج  دـنروخ و  ینیچراد  هریز و  اب  کشجنگ  یئارحص و 

زا مهرد  هس  دنبوکب و  مهرد  ود  تشگن  جنپ  مخت  مهرد  راهچ  هریز  مهرد  هس  کی  ره  نوسینا  هنایزار و  ایورک و  اندن و  زرگ و  بادس و 
نیدران و طسق و  قبنز و  نغور  دنزاس و  دامـض  سمرت  خیـش و  فساجنرب و  شوجنزرم و  جو و  هندوپ و  بادـس و  مخت  دـننک  لوانت  نآ 

ددرگ ظیلغ  گرزب و  هیصخ  دزیرب و  ظیلغ  هدام  رگا  دندنبب و  ار  عضوم  دننک و  زارتحا  هخافن  ءایـشا  زا  دنلامیم و  يریخ  هنوباب و  تبش و 
حرق ار  نآ 

459 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. بلص مرو  جالع  وچمه  نآ  جالع  دنیوگ  یمحل 

[ محر ضارما  رد  مهدفه  باب  ]

دوش و لصاح  تعماجم  ترثک  ای  تدالو  رـسع  ای  قافن  ای  ثمط  سابتحا  اـی  هبرـض  ببـس  هب  محر  ماروا  محر : ضارما  رد  مهدـفه  باـب 
ضبن و رتاوت  تعرس  نطق و  عجو  نایذه و  لقع و  طالخا  نابز و  یهایس  نهد و  یخلت  یگنـشت و  نابرـض و  یجراخ و  مرو  نآ  تمالع 

هریـش اب  بآ  وج  اذـغ  دـننک و  لوانت  نیبجنرت  اـی  باـنع  هشفنب و  بارـش  دـننک و  قیلـساب  دـصف  نآ  جـالع  دوب  زارب  ساـبتحا  لوب و  رـسع 
روفاک مهرد و  هس  کی  ره  هشفنب  یمطخ و  سدـع و  القاب و  وج  درآ  اب  ار  راهز  فان و  دـنروخ و  ماداـب  زغم  اـی  شاـمونب  اـی  شاخـشسخ 
هابور بآ  ودـک و  هشفنب و  نغور  هناد و  هب  وکنب و  باعل  هب  دـشاب  نکمم  رگا  ار  محر  دـننک و  الط  کبرت  هابور  زینـشگ و  بآ  اب  یگناد 

هنوباب و دننک و  هنقح  کبرت 
460 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رگا سپ  دور  لیلحت  هب  هداـم  اـت  دـنزیرب  نطق  هناـع و  رب  دننیـشن و  نآ  رد  دـنناشوجب  کـبرت  هاـبور  کـلملا و  لـیلکا  كزوت و  یمطخ و 
هـس هریـش  دوش  رجفنم  نوچ  دیاب و  تاجـضنم  لامعتـسا  هاگنآ  دوشیم  عمج  هدام  هک  دشاب  نآ  لیلد  دننک  دادتـشا  عمج  همزال و  ضارعا 

لقث و شتمالع  دشاب  يواوس  ای  بلص  مرو  رگا  هنقح و  لسع  كرزب و  باعل  هب  ار  مکح  دننک و  لوانت  تابن  اب  كزوت  مخت  هریش  مخت و 
هیقنت جضن  زا  دعب  دننک و  لوانت  دنقلگ  ای  تابن  وکنلاب و  نابزواگ و  هنایزار و  کهم و  خیب  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب  هناع  تبالص 

هب واـگ  قاـس  زغم  طـب و  زب و  هیپ  دـنلامب و  عورخ  تبـش  قبنز و  طـسق و  نغور  هب  ار  نطق  هناـع و  نآ و  بح  اـی  نومیتفا  خوبطم  هب  دـننک 
محر ناطرس  دنناکچ  محر  رد  دنراذگب و  خرس  لگ  نغور  نویلخاد و  ای  نوقیلساب  مهرم  دنلامب و  دنزیمایب و  مه  يریخ  نیمسای و  نغور 

زا دعب  رثکا 
461 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تبوطر نآ  زا  هک  دشاب  دوب و  تبالـص  عجو و  نابرـض و  نآ  تمالع  دشاب  هدشن  كاپ  یلگ  هب  هک  نآ  هطـساو  هب  دوش  ثداح  راح  ماروا 
قلس نبرک و  قرو  يزابخ و  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  تبش و  مامت و  هکنآ  اب  درک  دیاب  عجو  نیکست  اما  دوب  لکـشم  نآ  جالع  دیآ  هنتنس 

يروصنم www.Ghaemiyeh.comهیافک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


هنوباب و مهرد  هد  کی  ره  بنرک  مخت  هشفنب و  گرزب و  راـغلا و  بح  جـنیتا و  رد  دننیـشن  نآ  رد  دـنناشوجب و  هشفنب  گرزب و  هبلح و  و 
خوبطم نیا  هب  دـنک  تعیبط  نییلت  دـنهن و  عضوم  رب  دـنزیمایب و  نسوس  نغور  اب  دـنبوکب و  مهرد  راهچ  کی  ره  یمطخ  کلملا و  لـیلکا 

کی ره  لـگ  قرو  رفولین  هشفنب  مهرد  هس  کـی  ره  ینـساک  مخت  یمطخ و  مخت  مهرد  تفه  کـی  ره  ناشوایـسرپ  یکم  انـس  نآ  تفص 
زا یبالج  دوش  حرتقم  رگا  مهرد و  هدزناپ  کی  ره  نیبجنرت  ربنـشرایخ  ددع  هدزای  ریجنا  ددع  تسیب  ناتـسپس  ددـع  هد  بانع  مهرد  راهچ 

بانع و
462 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نویفا نانز و  ریـش  ضیبا و  فایـش  هب  دنماشایب و  مهرد  جنپ  ماداب  نغور  مهرد  هد  ربنـشرایخ  ددع  تسیب  ناتـسپس  ددـع  هد  کی  ره  ریجنا 
دصف نآ  جالع  دشاب  یگنشت  بت و  بآ  اب  هک  دشاب  دوب و  مد  جورخ  نابرض و  دیدش  عجو  نآ  تمالع  محر  حورق  دننک و  هنقح  ار  محر 

ینامیبش و درس و  بوچ  رانا و  تسوپ  دنروخ و  خانافسا  ماداب و  زغم  ای  شامونب  اذغ  دننک و  لوانت  بانع  هشفنب و  بارـش  دننک و  قیلـساب 
بانع ینساک و  مخت  زا  یبالج  دوب  هایس ؟؟؟ هدمآ  نوریب  محر  زا  هچنآ  رگا  دننک و  لامعتسا  دنشرسب و  دروم  بآ  هب  دنبوکب و  لگ  قرو 

هد کی  ره  لسع  نسوس و  نغور  مهرد و  لهچ  وج  هریش  دنروخ و  مادب  زغم  اب  دوخن  شامونب و  اذغ  دننک و  لوانت  تابن  ناشوایـسرپ و  و 
لامعتـسا هنـسرک  سدع و  هبلح و  درآ و  لسعلا و  ءام  اب  دـننک و  هنقح  نآ  زا  ار  محر  دـنزیمایب و  مه  اب  مهرد  مین  نوقیلـساب  مهرم  مهرد 

دننک
463 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مهرد هد  کـی  ره  هشفنب  خرـس و  لـگ  قرو  دـننک و  لواـنت  نیبـجنرت  هشفنب و  بارـش  دوـب  نتن  یب  دیفـس و  دـیآ  نوریب  هک  هـچنآ  رگا  و 
بارـش دوب  محل  هلاسغ  هب  هیبش  دوش  غرفتـسم  هچنآ  رگا  دننک و  هنقح  ار  محر  هدرک  لح  نآ  رد  نوقیلـساب  مهرم  مهرد  مین  دـنناشوجب و 

طولب و تفج  جزامزک و  رانلگ و  رانا و  تسوپ  سدع  جـنرب و  درآ  دـنروخ و  هناد  رانا  اب  قامـس  اذـغ  دـننک و  لوانت  بالگ  ای  هب  بیس و 
هس هریـش  ای  شاخـشخ  بارـش  هشفنب و  بارـش  دزیر و  هناثم  هب  محر  زا  هدم  رگا  دننک و  لامعتـسا  لگ  نغور  اب  دنیاسب و  مه  اب  دورم  هناد 
بآ اب  گنـسادرم  دشاب  تیاغب  محر  عجو  رگا  دننک و  لوانت  هب  ارـش  اب  هناد  رانا  فوفـس  دزیر و  میقتـسم  ءاعما  هب  رگا  دننک و  لوانت  مخت 

تـسوبی ببـس  هب  محر  قاقـش  دنراد  راکب  نارتخد  ریـش  نارفعز و  نویفا و  ای  دـننک و  لامعتـسا  هجزرفب  لگ  نغور  اب  دـنیاسب و  ینـساک 
تدالو تلاح  رد  هک  دشاب  طرفم 

464 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
بارش نآ  جالع  دوش  ثولم  نوخ  هب  هفشح  تعماجم  تلاح  رد  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دشاب  قلط  عجو  تدش  ببـس  هب  ای  دوش  ثداحب 

هد هشفنب  نغور  مهرد و  جنپ  کی  ره  واگ و  قاس  زغم  طب و  هیپ  دنروخ و  ماداب  زغم  هریش  شامونب و  اذغ  دننک و  لوانت  شاخشخ  هشفنب و 
ریـساوب دنرادرب  دنراذگب و  نسوس  نغور  مطبلا و  کلع  تفز و  ای  دـننک  لامعتـسا  دـنزاس و  مهرم  مهرد  هس  کی  ره  موم  تفز و  مهرد 

ندب هیقنت  نآ  جالع  دیآ  مود  يوردـب  هیبش  یتبوطر  نآ  زا  دـنبایرد و  رـصب  اب  سمل  سحب  ار  نآ  دوش و  ثداح  يوادوس  یطلخ  زا  محر 
لامعتسا دنزاس و  مهرم  موم  گرزب و  نغور  هضف و  ایمیلقا  گنسادرم و  قورع و  زا  نسوس و  سگرن و  نغور  هب  نیهدت  ادوس و  زا  دشاب 

هدایز و قوش  دننک  تماجم  هک  دنچ  ره  دوشن و  ریس  عامج  زا  نز  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  محر  هکح  درک  دیاب  عطق  دوشن  هب  رگا  دننک و 
ببس

465 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دننک و لوانت  تابن  ای  يدنه  رمت  ای  نیرانا  بآ  نآ  جالع  دوش . تلاح  نیا  بجوم  دزیر و  عضوم  نآ  هب  هک  دـشاب  یقروب  داح  یطلخ  نآ 

جنپ مخت  دـننک و  هکاوف  خوبطم  هب  ای  درز  هلیله  خوبطم  هب  ندـب  هیقنت  دوب و  بسانم  زین  واگ  قود  دـنروخ و  رانا  اـی  قامـس  اـی  هروغ  اذـغ 
خفن دننک . لوانت  شرت  هب  بیس و  بآ  ای  شرت  رانا  بآ  هب  نآ  زا  مهرد  هب  دنبوکب و  مهرد  هس  زینشک  شاخشخ و  وهاک و  مخت  تشگن و 
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مرو نآ  مالع  دوش  خفن  بجوم  دـناوتن و  مضه  دـسر  وا  هب  هک  ياذـغ  دوش و  ثداح  ار  محر  هک  دـشاب  دراب  جازملا  ءوس  ببـس  هب  محر :
ای یلاقثم  ینومک  شراوج  ای  دننک  لوانت  دنقلگ  نوسینا و  هنایزار و  سفرک و  مخت  زا  یبالج  نآ  جالع  دوب  ددمت  عجو  تبالص و  هناع و 

دننک و الط  هناع  رب  زب  ریـش  ای  دنبوکب  ددـع  هد  ریجنا  مهرد  هس  کی  ره  لقم  هروب و  هزیر و  دـنروخب و  هاوخنان  بآ  هب  لاقثم  میناین  رجنس 
نغور

466 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هب رگا  ثمط  سابتحا  دننیـشن  نآ  رد  دنناشوجب و  بادـس  حیـش و  شوجنزرم و  کلملا و  لیلکا  نیتنـسفا و  فساجنرب و  هنوباب و  تبش و 
هب بعت  رایـسب و  غارفتـسا  مدقت  نول و  ترفـص  ندب و  تفان  نآ  تمالع  دشاب  مد  تلق  ببـس  هب  رگا  دش و  هتفگ  شالع  دـشاب  مرو  ببس 

ظلغ ببـس  هب  رگا  دننک و  تضایر  كرت  دنروخ و  اذغلا  ریثک  هیذغا  تاحرفم و  تابوبر و  هب  دنک  هدع  بلق  تیوقت  نآ  جالع  دوب  طارفا 
مون لقث  هروراق و  ظلغ  ضبن و  نوطب  نول و  ضایب  نآ  تمالع  دـنادرگ  گنت  ار  قورع  يراجم  هک  یتدورب  اـی  ظـیلغ  یظلغ  اـی  دـشاب  مد 

مهرد و هس  کی  ره  عیـشمارط  کشم  ناشوایـسرپ و  ای  دـننک  لوانت  دـنقلگ  نوسینا و  هنایزار و  سفرک و  مخت  زا  یبالج  نآ  جالع  دـشاب 
دننیـشن و نآ  رد  دـنناشوجب و  بادـس  لهبا و  تبـش و  کلملا و  لیلکا  هنایزار و  بنرک و  سفرک و  مخت  فساجنرب و  مهرد و  هد  تاـبن 

هسابسب و
467 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هـسیک رد  سپ  دوش  تسین  بآ  هچنانچ  دنناشوجب  بآ  رد  دنزاس و  روغلب  رخذا  حاقف  ینیچراد و  اوبزوج و  طق و  هلقاق و  لفنرق و  لبنس و 
لمرح و امامح و  نوراسا و  دـنوارز و  طسق و  عیـشمارط و  کشم  دـننک و  الط  هکرـس  اب  دـنبوکب و  دـنهن و  هناع  فاـن و  رب  مرگ  دـننک و 
هک دوب  یهبرف  هطـساو  هب  ثمط  سابتحا  رگا  دنرادرب و  هراپ  فوص  هب  دنزیمایب و  نآ  هب  ار  هیدا  دـنزادگب  يریخ  قبنز و  نغور  رد  هدـعج 

ءالتما مد و  ترثک  ببـس  هب  رگا  ثمط  ترثک  دننک  لوانت  جابکـس  نیبجنکـس و  لامعتـسا  دننک و  نفاص  دـصف  دـنادرگ  گنت  ار  يراجم 
تسا نآ  وا  ریبدت  دوش  ثدا  نول  ترفص  ناقفخ و  فعـض و  ثمط  نالیـس  ترثک  زا  دشاب و  ندب  ءالتما  نمـس و  نآ  تمالع  دوب  قورع 
صرق دادماب  ره  دنهن و  ناتسپ  ریز  هب  همجحم  نفاص و  ای  دننک  قیلساب  دصف  نآ  جالع  دشاب  فعض  بجوم  هک  یتقو  الا  دننکن  سبح  هک 

ابرهک
468 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ره ینمرا  لگ  رانلگ و  یلاقثم  کی  ره  مرفـسهاش  مخت  گنتراب و  یبرع و  غصم  اب  دـننک  لوانت  هب  بر  لاقثم  هد  اب  ینمرا  لگ  لاقثم  کی 
کماروف و رام  جنزامزک و  نیوخالامد و  ردنک و  ایقاقا و  دنروخ و  هناد  رانا  ای  قامس  اذغ  دنرب و  ورف  برچ  لگ  نغور  هب  لاقثم  مین  کی 

نآ تمالع  دـشاب  مد  تدـحو  تقر  ببـس  هب  رگا  دـنرادرب و  هراـپ  فوص  هب  دنـشرسب و  دروم  بآ  هب  دـنبوکب و  يواـستم  هتخوس  ذـغاک 
اب ینمرا  لگ  لاقثم  کی  یبرع و  غمص  لاقثم  کی  نآ  جالع  دشاب  نآ  جورخ  تعرس  سفنلا و  قیـض  بیهل و  نول و  ترفـص  یگنـشت و 

لوانت ببس  هب  رگا  دننک و  لوانت  هدرک  نایرب  كزوت  مخت  هریش  اب  یلاقثم  کی  ره  یبرع  غمص  ابرهک و  صرق  ای  دننک  لوانت  بیس  بارش 
یقرع قاقشنا  خافتنا و  ببـس  هب  رگا  دننک و  لوانت  هدرک  نایرب  كزوت  مخت  هریـش  اب  یلاقثم  کی  ره  یبرع  غمـص  ابرهک و  صرق  ای  دننک 

تمالع دشاب 
469 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هب بر  اب  هدرک  نایرب  یبرع  غمـص  ینمرا و  لگ  رانلگ و  صرق  نآ  جـالع  دوب  یعجو  كدـنا  نآ  هب  دـیآ و  رایـسب  نوخ  هک  دـشاب  نآ  وا 
وزام ای  دنرادرب  دنشرسب و  دروم  بآ  هب  دنبوکب و  ینمرا  لگ  ناشوایـس و  نوخ  مهرد  هس  کی  ره  تورزنا  ربص و  ردنک و  دننک و  لوانت 

ینمرا لگ  نیوخالامد و  ایقاقا و  ابرهک و  اب  هتخوس  عومجم  کل  جـنداش و  اـمرخ و  هتـسا  ذـغاک و  هضیب و  تسوپ  یهوک و  واـگ  خاـش  و 
ترثک نآ  تمالع  دنک  فیعـض  ار  هکـسام  توق  هک  دوب  تبوطر  هبلغ  ببـس  هب  رگا  دنرادرب و  دنـشرسب و  لمحلا  ناسل  بآ  هب  دنیاسب و 
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دننک لوانت  تابن  هنایزار و  وکنلاب و  کهم و  خیب  زا  یبالج  نآ  جالع  دوب  نفج  يور و  جبهت  لسک و  ضول و  لایب  شطع و  تلق  قازب و 
هک تاسلاج  هیقنت  زا  دعب  دنماشایب و  هدرک  لح  نآ  رد  ربنـشرایخ  نوجعم  لاقثم  جنپ  ینیچراد و  هریز  وهیت و  کبک و  ای  بآدوخن  اذـغ  و 

لامعتسا نتفر  رکذ 
470 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنـشرسب و قامـس  بآ  هب  دـنبوکب و  مهرد  مین  کی  ره  ینامرک  هریزو  موتخم  نیط  مهرد و  هس  کی  ره  راکنت  رانلگ و  همرـس و  دـننک و 
نابز و نهد و  یکـشخ  ندـب و  تاجن  نآ  تمالع  ددرگ و  هداشگ  قورع  توف  نآ  هطاوس  هب  هک  دوب  ادوس  هبلغ  ببـس  هب  رگا  دـنرادرب و 

تابن نابزواگ و  کهم و  خیب  وکنلاب و  زا  یبالج  ای  دنماشایب  مرگ  بآ  هب  نابزواگ و  بارـش  وکنلاب  بارـش  جالع  دوب  مد  ادوس و  ظلغ و 
هیقنت زا  دعب  دننک  حان  نوجعم  نومیتفا و  خوبطم  هب  ادوس  لاهـسا  جضن  زا  دعب  دـنروخ و  ماداب  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لوانت 

نآ دشاب و  فعـضن  تمالع آ  دوب  محر  هیذاغ  توق  فعـض  هطـساو  هب  رثکا  تلع  نیا  محر  زا  تبوطر  نالیـس  دـننک  تاسلاج  لامعتـسا 
نوجعم و دـنروخ و  هدـینادرگ  غرم  هلباوتم و  ایالق  دـننک و  لوانت  هب  بیـس و  نومیل و  لدنـص و  بارـش  نآ  جالع  دـیآ  تبون  هب  تبوطر 

مرگ ياهشراوج 
471 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

باتفآ رد  دننک و  ثولم  نآ  هب  ون  هبنپ  هکنآ  ای  دننک  نآ  نول  هب  لالدتـسا  دوش  عمج  وا  رد  هک  دـشاب  یتالـضف  ببـس  هب  رگا  دـننک  لوانت 
طلخ یگنـشت و  ترارح  نول و  ترمح  نآ  تمالع  دشاب  بلاغ  مرو  رگا  تسا  بلاغ  طلخ  مادک  هک  ددرگ  مولعم  دوش و  کشخ  ات  دنهن 
دروم بآ  دـنبوکب و  هتخوس  وزام  بونرخ و  دـننک و  لوانت  هسباح  ياهصرق  دـننک و  قیلـساب  ای  نفاص  دـصف  نآ  جالع  دـشاب  هروراـق  و 

رکش و اب  نیرانا  نآ  جالع  دوب  زین  ینتم  نآ  هب  هک  دشاب  هدوب  یگنشت  تدش  غرفتسم  نآ  تمالع  دوب  بلاغ  ارفـص  رگا  دنرادرب و  هتخیمآ 
نآ تمالع  دوب  بلاغ  ادوس  رگا  دـننک  لامعتـسا  تاـسباح  نآ  زا  دـعب  دـننک و  هکاوف  هلیله و  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دـنروخ و  نیبجنرت 

هنادکسخ هریـش  اب  بآ  دوخن و  اذغ  دننک و  لوانت  تابن  ینـساک و  مخت  نابزواگ و  وکنلاب و  زا  یبالج  جالع  دشاب  تبوطر  داوم  ظلغ و 
هب هیقنت  دنروخ و 

472 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
کبک و اب  قامس  اذغ  دنروخب و  هب  بر  اب  هدرک  نایرب  مهرد  راهچ  یبرع  غمـص  هیقنت  نآ  زا  دعب  دننک و  حاجن  نوجعم  نومیتفا و  خوبطم 

هـس دـنبوکب و  ینمرا  لگ  كزوت و  مخت  رانلگ و  ینامی و  بش  دـسب و  ابرهک و  نیوخـالامد و  جـنداش  ناشوایـس و  نوخ  دـنروخ و  وهیت 
رب دنـشرسب و  دورم  بآ  هب  دنبوکب و  يواستم  هریز  ریز و  تسوپ  ردنک و  روشق  دننک و  لوانت  لمحلا  ناسل  ای  قامـس  بآ  هب  نآ  زا  مهرد 

هطساو هب  دشاب  محر  قورع  تاهوف  فثاکت  جبوم  هک  دشاب  یتدورب  ببس  رگا  دوشن و  نتـسبآ  هک  ینز  لبح : رـسع  رقع و  دننک  الط  هناع 
دوب و ثمط  مد  عبط  مدع  تقر و  تلق و  نآ  تملع  دشابن  تروص  لوبق  دادعتسا  ار  نآ  ددرگ و  دمجنم  دوشن و  لخاد  محر  ریز  ینم  نآ 

بآدوخن اذغ  دننک و  لوانت  وکنلاب  هنایزار و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دشاب  بلص  وا  ضبن  دوب و  دیفـس  شبحاص  نول  دیآ و  رید  ربد 
هریش و 

473 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
تاـنوجعم و سوطیدورثـم و  قوراـف و  هعبرا و  قاـیرت  هیقنت  زا  دـعب  دـننک  ربـص  بح  هراـیا و  بح  هب  هـیقنت  جـضن  زا  دـعب  هنادکـسخ و 

دنلامب هناع  نطق و  رب  نیدران  طسق و  قبنز و  نغور  دنروخ و  دشاب  لباوت  نآ  رد  هک  همعطا  هلباوتم و  ایالق  دـننک و  لوانت  مرگ  تاشراوج 
هراپ فوصب  رهظ  زا  دعب  دنزیمایب  لسع  هب  دنبوکب و  مهرد  ود  کی  ره  قامس  ینامی  بش  نارفعز  دوع  هجزرف  دننک  تاجزرف  لامعتـسا  و 

دزیمایب و لسع  هب  دـنبوکب و  لسنع  اب  نیگرـس  شوگرخ و  هریـش  گرگ و  یهام و  هرهز  شوگرخ و  هحفنا  یلاوتم  زور  دـنچ  دـنرادرب و 
دنازوسب ار  ینم  هک  دشاب  جازملا  ءوس  ببـس  هب  رقع  رگا  ددرگ و  نتـسبآ  دنیامن  تعماجم  قافتا  رگا  هجزرف  لامعتـسا  زا  دـعب  دـنرادرب و 

يروصنم www.Ghaemiyeh.comهیافک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


اب كزوت  مخت  هریش  نآ  جالع  راهز  يوم  يرایسب  دوب و  ضیح  ادوس  ظلغ و  نول و  ندب و  تفاخن  نآ  تمالع  دنادرگ  کشخ  ار  محر 
474 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دـنراذگب و نایکام  یباغرم و  طب و  هیپ  دـنروخ و  هلاغزب  غرم و  تشوگ  اب  جابریز  بآدوخن و  اذـغ  دـننک و  لواـنت  تاـتابن  اـب  نیبجنکس 
هشفنب بارش  نآ  جالع  دشاب  جرف  تسوبی  ینم و  تلق  ندب و  لازه  نآ  تمالع  دشاب  طرفم  تسوبی  ببس  هب  دننک  لح  نآ  رد  مطب  غمص 

لدـتعم و مامحتـسا  دـنروخ و  هزات  یهام  هلاغزب و  تشوگ و  بآ  اذـغ  دـننک و  لوانت  گنتراب  وکنب و  دـیب و  لـگ و  قرع  شاخـشخ و  و 
دوب محر  تبوطر  نالیـس  نآ  تمـالع  دـشاب  ینم  قـالزا  بجوم  هک  دـشاب  یتبوطر  بس  هب  رگا  دـننک و  ودـک  هشفنب و  نغور  هب  نیهدـت 
ردنک دعس و  هیقنت  زا  دعب  لاهـسا  یق و  هب  دننک  ندب  هیقنت  دنروخ و  بآدوخن  اذغ  دننک  لوانت  دنقلگ  هنایزار  وجنلاب  زا  یبالج  نآ  جالع 

اب دـنیاسب و  نارفعز  يدـنه و  جذاس  هسباـی و  هعـس  دـننک و  هنقح  ار  محر  نآ  زا  مهرد  هد  هب  زور  ره  دـنناشوجب و  مهرد  تسیب  کـی  ره 
دنرادرب و نیدران  نغور 

475 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ات دنامب  تأیه  نامه  هنامز  كدنا  هب  هک  دیاب  دـننک  تعماجم  نوچ  دوب  دـیفم  زین  لیف  لوب  جاع و  هراشن  بلعثلا  هیـصخ  لبنـس و  کشم و 
ات دـننک  تعماجم  وا  هب  عکار  تأـیه  رب  دوب  هبرف  تیاـغب  هک  ینزو  دراـشف  مه  رب  اـهنار  نز  دـنوش  ادـج  نوچ  دریگ و  رارق  محر  رد  ینم 

نیمسای علط و  يوب  نوچ  نآ  يوب  دنیشن و  نآ  رب  سگم  دوب و  قارب  جزل و  دیفس و  هک  تسا  نآ  دوب  دلوم  هک  ینم  تمالع  دوش  نتـسبآ 
دبای و ملا  عامج  زا  دوب و  رفنتم  عامج  زا  دنک و  ساسحا  یعجو  جرف  فان و  نایم  نزو  دـیابن  نوریب  عامج  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  لهج  دوب 
دساف و توهـش  مشچ و  یکیرات  ناقفخ و  راود و  عدص و  ندب و  لقث  لسک و  برک و  نایثغ و  ددرگ و  عطقنم  شـضیح  دوشن و  شلازنا 

رپس دوب و  نتـسبآ  لیلد  دوش  ثداح  مکـش  ندـیچیپ  رگا  دـنروخب  ناراب  بآ  اـی  لـسع  دـننک  هبرجت  ار  وا  هک  دـنهاوخ  رگا  دوش  ضراـع 
معط و رگا  دناردب 

476 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دوب و حیحص  وا  ياهتشا  دشاب و  رشتیب  وا  طاشن  دوب و  رتبوخ  وا  يور  دشاب  نتسبا  رسپ  هک  ینز  دشابن و  نتسبآ  دونـشب و  نهد  زا  نآ  يوب 

نآ دوش و  طوقس  تشاد و  دناوتن  هاگن  اما  دوش  نتسبآ  ینز  رثکا  طاقسا  رتثک  دوش  گرزب  ار  تسار  ناتسپ  دبای و  یلقث  تسار  فرط  رد 
رگا دوب  یخاد  بابـسا  ببـس  هب  رگا  دوب و  دـیاب  زرتحم  نآ  زا  طقـس  هبرـض و  هفینع و  تاکرح  لثم  دوب  یجراـخ  ضراوع  ببـس  هب  رگا 

لوصالا و ءام  گـنلاب و  بارـش  نآ  جـالع  جـبهت  محر و  زا  دوب و  تبوطر  نالیـس  نآ  تمـالع  دـنک  محر  مف  ءاـح  زا  هک  دـشاب  یتبوطر 
هیقنت اههرایا  اهبح و  هب  دشاب  تجاح  رگا  دننک  تداع  یقب  دنروخ و  ینیچراد  اب  رفعزم  جنرب و  هلباوتم و  يالاق و  دـننک و  لوانت  يروزب 

مین لبنس  هنـشا و  مهرد  هس  کی  ره  دوع  ابرهک و  وإلإل  مهرد و  ود  کی  ره  جنورد  دابنرز و  دننک و  لوانت  رجنـس  کسملا و  ءاد  دننک و 
مهرد

477 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هاوخنان و رتعـص و  نوسینا و  هنایزار و  سفرک و  مخت  مهرد و  مین  رتسدیبدنج  دننک و  لوانت  نآ  زا  یلاقثم  دنـشرسب و  لسع  هب  دـنبوکب و 

ببـس هب  طاقـسا  رگا  دننک و  هنقح  قبنز  نغور  قولخ و  هیلاغ و  ار  محر  دنروخب و  نآ  زا  یلاقثم  یمهرد و  کی  ره  ناجنلوخ  نادـجنا و 
نآ جالع  دوب  هخافن  همعطا  زا  يذات  مضه و  ءوس  هدـعم  خـفن  رقارق و  فاـن و  ریز  هناـع و  خاـفتنا  نآ  تمـالع  محر  رد  دوب  ظـیلغ  یحیر 

وهیت کبک و  هنادکسخ و  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  لوصالا و  ءام  اب  دـننک  لواـنت  نیبگنلگ  سفرک و  مخت  نوسینا و  هنیازار و  زا  یبـالج 
اب دـنبوکب و  یگناد  کشم  مهرد و  هد  لیبجنز  یمهرد و  کی  ره  ریـشابط  وزام و  تیتلح و  جـنورد و  دابنرز و  رتسدـیبدنج و  دـنروخ و 

رگا دـنروخ و  لیجران  رکـش و  دـننک و  برچ  نیدران  لبنز و  يریخ و  نغور  هب  لبق  هناـع  نطق و  دـننک و  لواـنت  لاـقثم  دزیماـیب و  لـسع 
ببس هب  طاقسا 
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478 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نغور هدیـصع و  هسیره و  لثم  دوب  هنمـسم  هیذغا  لوانت  نآ  جالع  دوش  نینج  ءاذغ  هک  دنامن  دـئاز  يزیچ  ءاذـغ و  زا  هچنانچ  دوب  يرغال 

نآ هک  اریز  دوب  ثمط  سابتحا  ببـس  هب  رگا  دوب و  دیفم  مامحتـسا  هیذغا  زا  دـعب  دـننک و  ماداب  هشفنب و  نغور  هب  نیهدـت  رکـش و  واگ و 
دننک و تابن  ناشوایسرپ و  عیشمارط و  کشم  زا  یبالج  نآ  جالع  دوب  هعفاد  توق  فعض  کلسم و  قیض  محر و  رغص  دوب و  نینج  ءاذغ 

قرو مامن  کلملا و  لیلکا  شوجنزرم و  تبـش و  هوباب و  دـننک و  برچ  واـگ  قاـس  زغم  غرم و  طـب و  هیپ  هشفنب و  نغور  هب  تشپ  مکش و 
نهد ینیب و  دـمآ  دـهاوخ  هطع  نوچ  دـنرآ  هسطع  زینوش  شدـنک و  رتسدـیبدنجب و  دننیـشن و  نآ  رد  دـنناشوجب و  گرزب  قلـس  بنرک و 
رگا دوب و  دیفم  دننک  دود  دننازوسب و  یهام  رـس  رگا  دننک و  دودرخ  تسا و  بسا و  مس  دیآ و  نوریب  نینج  دهد و  ددم  توق  ات  دـنریگب 

یهبرف ببس  هب 
479 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

یتدورب ای  درـس  ياوه  ببـس  هب  رگا  دننک و  برچ  واگ  قاس  زغم  غرم و  طب و  هیپ  هشفنب و  نغور  هب  تشپ  هاگیهت و  فان و  محر و  دـشاب 
هشفنب و نغور  هب  دوب  ترارح  ببـس  هب  رگا  دـنناشن و  کبـس  بآ  رد  دـنورب و  مرگ  ماـمح  هب  ددرگ  محر  مف  فیلاـکت  بجوـم  هک  دوـب 

تسار نار  رب  دسب  اب  دنریگ  پچ  تسد  رد  سیطانقم  رگا  دنماشایب و  نیبجنرت  اب  نیرانا  بآ  دنلامب و  ار  تشپ  مکش و  بالگ  نیلدنص و 
دریمب مکش  رد  هچب  رگا  تیم  نینج  هیمـشم و  سابتحا  دوب  دیفم  دنناشوجب  ربنـشرایخ  لاقثم  راهچ  رگا  هک  دنیوگ  دیازب و  یناسا  هب  دندنب 

دوشن و سوسحم  وا  تکرح  هک  تسا  نآ  نینج  توم  تمالع  ددرگن و  هلماح  كاله  بجوم  ات  دیآ  نوریب  دننک  یعـس  دـنامب  همیـشم  ای 
مهرد هس  کی  ره  لهبا  ناشوایسرپ و  عیـشمارط و  کشم  زا  یبالج  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دوب  رتاوتم  وا  سفن  دوش و  درـس  هلماح  فارطا 

سمرت و
480 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بآ هب  نآ  زا  مرد  کی  هتفوگ  يواستم  واگ  هرزه  رتسدـیبدنج  ریـشواج و  دـنق و  ای  دـنک  لوانت  لاقثم  هد  تابن  مهرد  ود  کـی  ره  هنیدوپ 
هب دنبوکب و  فرح  سمرت و  دنوارز و  لهبا و  دنریگب و  نهد  ینیب و  دش  هتفگ  هچنانچ  زینوش  شدـنکب و  دـنرآ و  هسطع  دـنماشایب و  مرگ 

فان رب  دنزیمایب و  واگ  هرهز  اب  مهرد و  هس  کی  ره  زا  هنادکسخ  بادس و  طسق و  لظنح و  محش  دننک و  لامعتسا  دنشرسب و  واگ  هرهز 
دود رتوبک  نیگرـس  وزام و  تسوپ  دنرب و  ورف  مهرد  هس  دـنزاس و  بح  دـنبوکب و  يواستم  جنیبکـس  ربنـشرایخ و  رم  اب  دـننک  الط  هناع  و 

. دوب كانرطخ  لمع  نیا  دننادرگ و  هراپ  هراپ  ار  نینج  هک  دیاب  دنرآ و  نوریب  دنرب و  تسد  دیاین  نوریب  اهریبدت  نیا  هب  رگا  دننک و 
دـننک و لوانت  عیـشمارط  کشم  تاـبن و  ناشوایـسرپ و  هناـیزار و  سفرک و  مخت  زا  یبـالج  دـش  هتـسب  ساـفن  نوخ  رگا  ساـفن : ساـبتحا 

تاجزرف لامعتسا 
481 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نول و ریغت  اهتـشا و  طوقـس  نآ  تمالع  دوش  ثداح  سابتحا  زا  هک  لمح  هب  هنیبش  دوب  یتلع  اجر  تفر  رکذ  ساـبتحا  رد  هچناـنچ  دـنیامن 
ای ظیلغ  حایر  ای  هدام  بابصنا  ببس  هب  دنک  مکش  رد  یمحل  دنهن و  وا  رب  تسد  هک  هصاخ  تکرح  ساسحا  مکـش و  رد  یتکرح  ساسحا 
ای ظیلغ  حایر  ای  هدام  بابصنا  ببـس  هب  دنک  مکـش  رد  نینج  تکرح  تقو  زا  شیپ  هک  دننک  نآ  هب  لمح  نآ و  نایم  قرف  بلـص و  یمور 

مضه و ءوس  نآ  هب  دشاب و  تخس  مکش  دوش و  سوسحم  نینج  تکرح  تقو  زا  شیپ  هک  دننک  نآ  هب  لمح  نایم و  قرف  بلـص و  یمرو 
ره نآ  جالع  دشابن  اقستسا  تامالع  دشاب و  سفن  ثبخ  قلخ و  ءوس  هک و  دننک  نآ  هب  قرف  دوش و  هبتشم  زین  یلبط  اقستسا  هب  دوب و  رقارق 

لوصالا ءام  هب  هعبرا و  قایرت  مکرک و  نوجعم  دـننک و  لوانت  دـنقلگ  نوسینا و  ثوشک و  مخت  ینـساک و  مخت  هناـیزار و  زا  یبـالج  زور 
تموادم

482 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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ابو دـنبوکب  مهرد  راهچ  کی  ره  نوسینا  لیبجنز و  هاوخناـن و  مهرد  ود  هدـیناسیخ  هکرـس  هریز و  مرو  هد  سفرک  مخت  فوفـس  دـنیامن و 
عرص و هب  هیبش  دوب  یتلع  محر  قانتخا  دنروخ  لباوت  بآدوخن  جابریز و  اذغ  دننک و  لوانت  مهرد  هس  ات  مهرد  ود  دنزیمایب و  دنق  نآ  لثم 

دعاصتم تاراخب  ددرگ و  لیحتسم  هیدر  تیفیک  هب  دوش و  عمتجم  شیوخ  هیعوا  رد  ینم  هک  نآ  ببس  هب  دشاب  محر  زا  نآ  أدبم  یـشغ و 
سابتحا و ببس  هب  ای  دوش  ثداح  ار  نانز  رثکا  دشاب و  تبون  رود  هب  تلع  نیا  دوش و  یشغ  عرـص و  بجوم  دسر و  غامد  بلق و  هب  دوش 

هیلع دـشاب و  ضبن  توافت  رغـص و  نیقاس و  فعـض  ناقفخ و  لسک و  لقع و  طالتخا  نول و  ترفـص  نآ  تمالع  دوش  ثداـح  نآ  نفعت 
زا دوش  تقافا  نوج  تسا  نآ  عرص  نآ و  نایم  قرف  ددرگ و  ثداح  یشغ  دوش و  عفترم  هناع  زا  هک  دنک  يراخب  ساسحا 

483 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
رد نآ  جالع  عرـص  فالخب  دوشن  ناور  نهد  زا  دبز  باعل و  دـشاب و  هدـشن  طقاس  لقع  دـهد و  ربخ  ار  همه  دوش و  عقاو  وا  هب  هک  یتلاح 

دوشن تقافا  نوچ  دننک و  وا  شوگ  رد  هحیـص  دـننز و  وا  يو  رب  بالگ  نیرخنم و  نتفرگ  نیقاس و  نتـسب  نیمدـق و  کلد  ثودـح  تقو 
نغور اب  کشم  ربنع و  دـننایوب و  زایپ  ریـس و  رتسدـیبدنج و  دـنق و  شدـنک و  طـفن و  لـثم  نتنم  ياـهزیچ  دـنراد و  رود  وا  زا  هبیط  ءایـشا 

هب ار  تعیبط  دنروخ و  هنادکسخ  هریش  اب  بآدوخن  اذغ  دننک  لوانت  دنقلگ  یبالج و  زور  ره  دنیالابب و  نآ  هب  ار  جرف  دنزیمایب و  نیمسای 
ره نوسینا  نوقیراغ و  لینلا و  بح  مهرد  کی  کی  يرطوقـس  ربص  دبرت و  وا  ارقیف  هرایا  دوش  رهاظ  جضن  نوچ  دنراد و  مرن  رکـش  انس و 

هیقنت اهبح  اهرایا و  هب  دنرب و  ورف  دنزاس و  بح  دنشرسب و  هنایزار  بآ  هب  هتخیب  هتفوک و  یکطصم  لقم و  لظنح و  محش  مهرد  مین  کی 
484 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هب دنبوکب و  هریز  هروب و  دننک و  زارتحا  هدراب  همعطا  هکاوف و  لوقب و  زا  دننک و  لوانت  نیتنـسفا  بارـش  سوطیدورثم و  هیقنت  زا  دعب  دـننک 
نآ رد  دـنناشوجب و  زاغلا  قرو  حبـش و  کسخ و  فساجنرب و  شوجنزرم و  لیلکا و  تبـش و  هنوباب و  دـنرادرب و  فوص  هب  هتخیمآ  لسع 

قیلساب دصف  دشاب  سابتحا  ببس  هب  رگا  درک و  دیاب  تعماجم  دشاب  تعماجم  مدع  ببس  هب  رگا  دننک و  نیهدت  نغور  هب  ار  فان  دننیشن و 
ود کی  ره  گرزب  مامن و  مخت  مهرد و  هس  کی  ره  نوسینا  هنایزار و  سفرک و  مخت  دـنیامن و  یعـس  ضیح  راردا  رد  دـننک و  نفاـص  اـی 

یفرـصت جیوزت  زا  ریغب  دشاب  رکب  رگا  دننک  هنقح  نآ  هب  ار  محر  دنزیمایب و  مرد  جنپ  کی  ره  تبـش  هنوباب و  نغور  هب  دـنناشوجب و  مهرد 
. دننکن رگید 

[ دعقم ضارما  رد  مهدجیه  باب  ]

قورع هاوفا  رد  هک  دوب  یتدایز  ریساوب : دعقم  ضارما  رد  مهدجیه  باب 
485 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دننام ای  دنیوگ  یبنع  ار  نآ  خرس  روگنا  هب  هیبش  ای  دنیوگ  یلولوث  ار  نآ  دوب  لولوث  هباشم  ای  تسا  فعـض  ببـس  نآ  دوش و  ثداح  دعقم 
دشابن ناور  نوخ  نآ  زا  هک  دیاش  دشاب و  ناور  نوخ  نآ  زا  جراخ و  دوب  حرش  هب  لخاد  ای  نآ  عومجم  دنیوگ  یتوتار  نآ  دوب  هایـس  توت 

لقم و هنف و  زایپ و  بآ  واگ و  هرهز  میرم و  روخب  لثم  تاحتفم  دیابن  ریساوب  زا  ار  نوخ  رگا  دشاب و  نفاص  قیلساب و  دصف  عومجم  جالع 
نیل مدنالیـس و  رگا  دـننک و  هلیله  خوبطم  هب  تعیبـط  نییلت  دوش و  نکاـس  عجو  دـیایب و  نوخ  اـت  دـننک  لامعتـسا  ولآ  درز و  هتـسا  نغور 

قامس اذغ  دننک و  لوانت  بیس  بر  ابرهک و  صرق  درآ  فعض  رگا  درآ و  فعـض  هک  یتقو  رگم  درک  دیابن  سبح  ار  نآ  اب  دشاب  تعیبط 
مهرد جـنپ  کی  ره  هلمآ  هایـس و  هلیله  مهرد  ود  کی  ره  ینمرا  لگ  هتخوس و  فدـص  ابرهک و  دـسب و  دـنروخ و  کبک  غرم و  ای  رانا  ای 

مخت
486 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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دنروخب و مهرد  هس  دنزاس و  بح  دنـشرسب و  نآ  هب  هیودا  دننک و  لح  هتـسشان  اندنگ  بآ  هب  لقم  مهرد  ود  دـنبوکب و  مهرد  هس  اندـنک 
لح درس  قرو  بآ  هب  مهرد  جنپ  لقم  دنبوکب و  مهرد  ود  دروم  هناد  مهرد  جنپ  کی  ره  هلمآ  هلیلب  هایس  هلیله  طولب  تفج  رانلگ  ثیثارط 

هشفنب و لیکا و  دشاب  تیاغب  عجو  رگا  دوب و  دیفم  لقم  ریغـص و  لفیرطا  دـننک و  لوانت  نآ  زا  مهرد  ود  دنـشرسب و  نآ  هب  هیودا  دـننک و 
لگ و نغور  اب  دوش و  ارهم  ات  دنناشوجب  نبرک  قور  ای  دـنهن  عضوم  رب  دنـشرسب و  لگ  نغور  هب  دـنبوکب و  تبـش  مخت  يزابخ و  یمطخ 

تفج رانا  تسوپ  دوش و  کشخ  هک  دـنهاوخ  رگا  دـننک  لامعتـسا  دوش  یمهرم  وچمه  ات  دـنیاسب  مه  نویفا  یجوسط  غرم و  مخت  هدـیفس 
ردنک و لقم و  دنهن و  عضوم  رب  دنیاسب و  نواه  رد  دنناشوجب و  روگنا  بآ  هب  زور  هنابش  کی  عومجم  هتفوک  ردنک  ورس  زوج  طولب و 

487 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دننک دود  زایپ  لقم و  وزام و  راـنا و  تسوپ  لـظنح و  محـش  ورم و  ناـجنداب و  قروب و  رگا  دـننک و  ریخیبت  ربک  خـیب  لـمرح و  جـنایتار و 

طب و هیپ  نآ  زا  دـعب  دوش و  عطقنم  ات  دـنهن  گید  رب  گید  نویفدـلف و  لثم  داح  يوراد  ای  دـننک  عطق  هک  تسا  نآ  ریـساوب  جالع  نیرتهب 
رگا دـعقم  ماروا  دـننک  لامعتـسا  دـنزاس و  مهرم  هتخیمآ  هتفوک  یمطخ  اریتک و  هشفنب  نغور  هتـسش و  ناهوک  واگ و  قاس  زغم  یباغرم و 

صاجا بانع  دننک و  نفاص  دصف  نآ  جالع  دوب  دیدش  عجو  عضوم  تقرح  مئاد و  بت  نآ  تمالع  دوش  ثداح  ار  ریساوب  ریغ  راح  یمرو 
دننک و یفاص  دنناشوجب و  کبرت  هابور  ربنـشرایخ و  یمطخ و  هشفنب و  دنروخ و  ماداب  زغم  هریـش  ای  شامونب  اذغ  دنزاس و  بالج  تابن  و 

ای دنرب  راکب  دنزیمایب و  مه  اب  نویفا  یجوسط  لگ و  نغور  غرم و  مخت  هدیفس  ای  دننک  لامعتسا  دنزیمایب و  هشفنب  لگ و  نغور  اب 
488 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مرف رگا  دننک و  لامعتـسا  دـنزاس و  مهرم  موم  لگ و  نغور  اب  دـنیاسب و  مهرد  ود  هضف  ایمیلقامین  یمهرد و  ردـنک  مهرد  جـنپ  جادیفـسا 
دـشاب ذـفان  ریغ  رگا  دـیآ و  دـیدص  نآ  زا  دوش  ثداح  یمقتـسم  ءاعما  فرط  رد  هک  دـشاب  هثیبخ  هحرق  روصاـن  دـنهن  نویلخاد  مهرم  دوبن 

کی ره  تورزنا  ردنک و  ربص و  مهرد  راهچ  کی  ره  رانلگ  ینامی و  بش  همرـس و  نیوخالامد و  دـیایب و  دـشاب  وا  رد  هچنآ  ات  دـنراشفیب 
نآ زا  دعب  زیت و  ياهوراد  ای  نهآ  اب  درک  دیاب  عطق  دوب  ذفان  رگا  دنرب و  راکب  دـنزاس و  مهرم  هشفنب  نغور  هب  گناد  مین  راجنز  مهرد  هس 
مرگ بآ  هب  نیبجنرت  هشفنب و  بارش  نآ  جالع  دوب  سبای  لفث  تشذگ  ای  طرفم  یتسوبی  ببس  هب  دعقم  قاقش  دننک . همحلم  لامعتسا ؟؟؟

زب غرم و  طب و  هیپ  ای  دننک  لامعتـسا  لقم  مهرم  هنداش و  مهرم  دنراد و  مرن  ار  تعیبط  دنروخ و  خانافـسا  و  شامونب ؟؟؟ اذـغ  دـنماشایب و 
قاس زغم 

489 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
زا دنزاس و  مه  هب  عمـش  رتش و  ناهوک  دولآدرز و  هتـسا  نغور  رد  لقم  غرم و  مخت  هدرز  اب  دنراد و  راکب  دـنزیمایب و  هشفنب  نغور  اب  واگ 

غرم مخت  هدیفس  اب  یگناد  روفاک  مهرد و  کی  صاصح  جادیفسا  دشاب  باهتلا  عجو  قاقش  اب  رگا  دننک و  زارتحا  اضومح ت  درس و  بآ 
دنهنب دنزاس و  مهرم  هشفنب  نغور  اریتک و  موم و  اب  دنریگب و  يزابخ  یمطخ  كزوت و  ینساک و  کبرت و  هابور  بآ  ای  دننک  الط  دننزب و 

ببس هب  رگا  ثودح  دیآ و  نوریب  هدارا  یب  طیاغ  حیر و  هک  تسا  نآ  جرش  ءاخرتسا  دنرب  راکب  مد  تاسباح  دیآ  رایـسب  نوخ  نآ  زا  رگا 
هنایزار و وکنلاب و  زا  یبالج  نآ  جالع  تدروب  هطـساو  هب  دوب  بصع  ءاخرتسا  ببـس  هب  رگا  دشابن و  ریذپ  جالع  دب  ریـساوب  کته  ای  عطق 

برت مخت  راغ و  قرو  مرفـسهاش و  دنلامب و  قبنز  طسق و  نغور  هب  نطق  دنروخ و  هنادکسخ  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  دننک و  لوانت  تابن 
ای

490 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نوریب جرش  ءاخرتسا  ببـس  هب  دعقم  رگا  دعفم  رورب  دننیـشن  نآ  رد  دنناشوجب و  رخذا  یمطخ و  رانا و  تسوپ  زوج و  ورم  طسق و  لبنس و 

رد دنناشوجب و  وزام  طولب و  تفج  ایقاقا و  ورـس  زوج  هک  تسا  نآ  جالع  ددرگ و  زاب  دنهن  نآ  رب  تسد  نوچ  هک  تسا  نآ  تمالع  دیآ 
رخذا هریزو  دورم  لقم و  جادیفـسا و  دنلامب و  نآ  رد  طسق  نغور  دننک و  هدولآ  لمحلا  ناسل  بآ  دروم و  بآ  هب  ار  دـعقم  دننیـشن و  نآ 
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دـنلامب و نآ  رد  لگ  نغور  ای  دـنناشف و  نآ  رب  دـنبوک و  هتخوس  فدـص  ردـنک  روشق  وزام و  ایقاقا  ورـس و  زوج  دـنناشفا و  نآ  رب  ردـنک 
هب رگا  دنیامن و  زارتحا  مامح  تاینبل و  زا  دنروخ و  قامس  اذغ  دنراشفیب و  نآ  رب  هتفوک  دروم  طولب و  همرس و  وزام و  رانلگ و  جادیفاس و 

. دش هتفگ  نآ  جالع  دشاب  مرو  ببس 

[ تشپ ضارما  رد  مهدزون  باب  ]

تارقف زا  هرقف  رگا  هبدح  هلمج  نآ  زا  تشپ  ضارما  رد  مهدزون  باب 
491 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

اوتلا دوش  لئام  یناج  هب  رگا  عصقت و  ار  نآ  لخاد  هب  رگا  دـنیوگ و  هبدـح  ار  نآ  دوش  لئم  راخب  رگا  دـیآ  نوریب  شیوخ  عضوم  زا  تشپ 
نآ تمالع  دنک  لئاز  دوخ  عضوم  زا  ار  هرقف  فعض  هطـساو  هب  دوش  ثداح  تارقف  تالـضع  رد  هک  دشاب  یمرو  رگا  نآ  ببـس  دنیوگ و 

هابور بانع و  زا  یبالج  دننک و  قیلـساب  دصف  نآ  جالع  دوب  میظع  شبن  يران و  هروراق  یگنـشت و  تشپ و  لقث  دیدش و  عجو  مئاد و  بت 
هشفنب و مهرد  تفه  انـس  نآ  تفـص  خوبطم  نیا  هب  دننک  تعیبط  نییلت  دنروخ و  باکـشک  اذـغ  دـننک و  لوانت  تابن  نیبجنرت و  کبرت و 

کی ره  نیبجنرت  ربنشرایخ و  مهرد  کی  هتفوک  مین  هدیشارخ  دبرت  مهرد  جنپ  کبرت  هابور  مهرد  هس  کی  ره  کهم  خیب  ینساک و  رفولین 
لقم ای  دنهن  عضوم  رب  دنبوکب و  مهرد  جنپ  شوجنزرم  قرو  مهرد  تسیب  دجنک  ددرگ و  لئا  مرو  دوش  نکاس  عجو  نوچ  مهرد و  هدزناپ 

مهرد هد 
492 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نغور هب  تارقف  دننک و  لامعتسا  دنزیمایب و  مه  اب  دنراذگب و  مهرد  یس  کی  ره  واگ  قاس  زغم  غرم و  طب و  هیپ  دننک و  لح  مرگ  بآ  هب 
یگنـشت بت و  وا  هب  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دوش  ثداح  ظیلغ  حـیر  ببـس  هب  هک  دـشاب  تلع  نیمه  هسرفا  حایر  دـنلامب  نیوران  طـسق و 

اذغ دننک  لوانت  نیبگنلک  کهم و  خیب  هنایزار و  نوسینا  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوش  ادیپ  تشپ  هب  دیدش  عجو  نآ  زا  دـعب  دـشابن و 
دبرت نآ  تفـص  دننک  بح  نیا  ناجنروس و  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دـنروخ و  ینیچراد  هنایزار و  هریز  هنادکسخ و  هریـش  اب  بآ  دوخن 
دنزاس بح  دنشرسب و  سفرک  بآ  هب  دنبوکب و  یگناد  یکطصم  لقم  مهرد  مین  کی  ره  نوسینا  نوقیراغ  لینلا  بح  مهرد  مین  کی  ره 
هنایزار سفرک و  مخت  مهرد  هد  کی  ره  ثفاغ  سفرک و  ربک و  خیب  مهرد  تسیب  کی  ره  کهم  خیب  هنایزار  خیب  لوصالا  نآ ؟؟؟ تفص 

نوسینا تبش و  و 
493 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنیامن و تموادم  نآ  زا  مهرد  هد  هب  دنرآ و  ماوق  هب  لسع  ابو  دننک  یفاص  دیآ  یمین  هب  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  راهچ  مهرد  جنپ  کی  ره 
دـنلام و تشپ  رب  عورخ  نغور  دـنزیر و  تشپ  رب  ماـمح  رد  دـنناشوجب و  عورخ  کـلملا و  لـیلکا  هنوباـب و  ماـمن و  شوـجنزرم و  تبش و 

ورم لبنـس و  ربک و  طسق و  دور و  بآ  هچنانچ  دـنزیر  نآ  رب  هریـش  نغور  هب  دـنناشوجب و  مهرد  هد  هنادکـسخ  مهرد و  راـهچ  لـیجران 
هروراق نول  ضایب  تمالع  دوب  تدورب  مغلب و  ترثک  زا  رگا  تشپ  درد  رهظ  عجو  دنک  الط  رمخ  لخ  اب  دنبوکب و  يواستم  هخیلـس  بنرک 

تـضایر یگنـسرگ و  رد  دـننک و  دادتـشا  هدراب  لوقب  هکاوف و  لوانت  زا  ءـالتما  باوخ و  زا  دـعب  دوب و  مغلب  هبلغ  تمـالع  ضبن و  ءوطب  و 
دعب دنروخ و  هنادکسخ  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  دننک  لوانت  نیبگنلک  کهم و  خـیب  نوسینا و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوش و  نکاس 

زا
494 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنیامن زارتحا  عامج  بش و  ءالتما  هکاوف و  لوانت  زا  دنک و  تداع  یق  هب  دننک و  هیقنت  ربص  بح  نآ و  بح  ناجنروس و  خوبطم  هب  جـضن 
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عنم دوب  تعماجم  ترثک  بعت و  ببـس  هب  عجو  رگا  دـننک و  لوانت  دوش  هتخپ  اـنایحا  دـنلامب و  تشپ  رد  هنوباـب  يریخ و  طـسق و  نغور  و 
تامالع و دوب  هیلک  ضارما  ببـس  هب  رگا  دـنیامرف و  سگرن  هشفنب و  نغور  هب  نیهدـت  دوب و  دـیفم  مامح  هقرم و  لامعتـسا  دـننک و  ببس 
نآ و لقث  ترارح و  تشپ و  نول و  ترمح  نآ  تمالع  دوب  قورع  ءالتما  ببـس  هب  تشپ  درد  هک  دـشاب  هاـگ  دـش و  هتفگ  نآ  تاـجلاعم 

اذـغ تابن و  ای  يدـنه  رمت  ای  نیرانا  بآ  اب  تابن  کبرت و  هابور  بانع و  زا  بـالج  لواـنت  دـشاب و  دـصف  نآ  جـالع  دوب  یگنـست  عجو و 
. دنروخ ماداب  هریش  اب  شامونب 

[ لصافم سرقن و  عاجوا  ضارما  رد  متسیب : باب  ]

لیفلا و ءاد  یلاود و  لصافم و  سرقن و  عاجوا  ضارما  رد  متسیب : باب 
495 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نآ تمالع  دوش و  ثداح  ار  ناگداتـسیا  ياپ  تـالامح و  ناکـشیپ و  رتشیب  دوشیم و  غارف  نیمدـق  قاـس و  قورع  هک  تسا  یتلع  یلاود :
بانع و تابن و  کبرت و  هابور  زا  یبالج  دننک و  قیلـساب  دصف  نآ  جالع  دـیآ  رب  مدـق  قاس و  درگ  هک  دـشاب  زبس  ربطـس  ياهگر  روهظ 

نیا هیقنت  زا  دعب  دننک و  نآ  بح  نومیتفا و  خوبطم  هب  هیقنت  جضن  زا  دعب  دنروخ و  ماداب  زغم  شامونب و  اذغ  دنروخ و  تابن  کهم و  خـیب 
ار ياپ  دنیامن و  بانتجا  هظیلغ  هیذغا  زا  دـندنب و  رب  مکحم  دـنچیپ و  نارب  يرا  زا  دوش و  کیراب  ات  دـنلامب  قفرب  دـننک و  دـصف  ار  قورع 

هدام نآ  ببـس  هب  دشاب و  لیف  ياپ  هب  هیبش  ددرگ و  ریغتم  وا  گنر  دوش و  گرزب  مدق  قاس و  هک  دشاب  نآ  لیفلا  ءاد  دـنیامرفن و  تضایر 
ود هتفه  رد  دـننک و  قیلـساب  دـصف  نآ  جالع  دوب  نآ  ترارحا  قاـس و  نول  تدومک  نآ  تمـالع  ریز و  مدـق  قاـس و  هب  هک  دوب  يوادوس 

دننک یق  تبون 
496 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دبرت مین  یگناد و  کی  ره  لظنح  محـش  کـیراب  نویرطنق  نآ  تفـص  بح  نیا  هب  اـی  دـنک  نآ  بح  نومیتفا و  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  و 
دنننک و هبکر  ضبام  دـصف  هیقنت  زا  دـعب  دـنزاس و  بح  دنـشرسب و  هنایزار  بآ  هب  دـنبوکب و  یگناد  کی  ره  یکطـصم  اریتک  لقم  لاقثم 

ترثک طیلغ و  هیذـغا  زا  دـندنبب و  مکحم  اضعا  هب  وناز  ات  ار  قاس  دـننک و  ـالط  قاـس  رب  رز  بآ  هب  بنرک  رتسکاـخ  ملبـس و  درآ  هروب و 
جالع تدومک  ترارح و  یب  دشاب  قاس  ظلغ  نآ  تاملع  شداب  هظیلغ  یمغلب  هدام  ببـس  هب  رگا  دـنیامن و  بانتجا  ياپ  نتخیوآ  یـشم و 

ربص و بح  هب  هیقنت  جضن  زا  دعب  دنروخ و  هنادکسخ  هریـش  هب  بآدوخن  اذغ  دننک و  لوانت  دنقلگ  هنایزار و  کهم و  خیب  زا  یبالج  نآ 
مهرد هس  کی  ره  ردـنک  لفلف و  لیبجنز و  دـننک و  لوانت  ریغـص  لـفیرطا  یق  زا  دـعب  دـنیامن و  تموادـم  یق  هب  دـننک و  ناـجنروس  بح 

ره ایورک  انامورق و 
497 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هکرـس هب  دـنبوکب و  تسپـسا  مخت  ورم  ایقاقا و  ردـنک و  ربص و  روخب و  لاقثم  ود  دـنزیمایب و  دـنق  نآ  لثم  اـب  دـنبوکب  مهرد  راـهچ  کـی 
ادتبا گر  لصفم و  زا  هک  دوب  یعجو  ءاسنلا  قرع  دـنیامن و  زارتحا  هدراب  هکاوف  لوقب و  هظیلغ و  همعطا  زا  دـننک و  الط  ياپ  رب  دنـشرسب و 

زور ره  نآ  جالع  دوش  ثداح  جرع  دنک و  کیراب  ار  ذخف  دتمم  رگا  دسرب و  ياپ  ناتشگنا  ات  دنک و  لوزن  ذخف  یـشحو  بناج  زا  دنک و 
زا دـعب  دـنروخ و  هنادکسخ  هریـش  بآدوخن و  اذـغ  دـننک و  لوانت  نیبگنلگ  کهم و  خـیب  هنایزار و  سفرک و  مخت  نوسینا و  زا  یبالج 
هد کی  ره  کلملا  لیلکا  راغ و  قرو  هنوباب و  شوجنزرم و  هیقنت  زا  دعب  دننک و  ربص  بح  نآ و  بح  ناجنروس و  خوبطم  هب  هیقنت  جـضن 

هنوباب کلملا و  لیلکا  دننک و  الط  دنـشرسب و  نآ  هب  هیودا  دننک و  لح  بآ  رد  مهرد  جنپ  لقم  دنبوکب و  مهرد  جنپ  نادنپـس  مخت  مهرد 
خیب نویروطنق و  تبش و  و 
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498 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هد کی  ره  احرقرقاع  هندوف و  سفرک  خـیب  ای  دـنزیر  نآ  رب  مامح  رد  دننیـشن و  نآ  رد  دـنناشوجب و  یقوقدـنخ  رتعـص و  اشاح و  سفرک و 

مهرد ود  تفز  دـنبوکب  یمهرد  کی  ره  داشرلا  بح  طسق و  ینمرا و  هروب  مهرد  جـنپ  کی  ره  راغلا  بح  رامحلا و  ءاثق  هراصع  مهرد و 
دننک لامعتـسا  هنقح  نیا  دوشن و  لئاز  عجو  رگا  دـننک و  تموادـم  یقب  دـننک و  ـالط  دنـشرسب و  نآ  رب  هیودا  دـنزادگب و  تیز  نغور  هب 
خیب سفرک  خیب  تسوپ  مهرد  هس  نیوروطنق  مهرد  تفه  کی  ره  بابس  هنوباب و  تبش و  انس و  هنادکسخ و  سوبـس و  کمن  نآ  تفص 

هد کی  ره  تیز  نغور  هماکبآ  مهرد  مین  هروب  مهرد  هدزناپ  ربنـشرایخ  مهرد  هس  هریز  مهرد  راهچ  کی  ره  گرزب  هبلح  مهرد  جنپ  ربک 
دـننک و نیهدـت  يریخ  نیدراـن و  طـسق و  نغور  هب  دـننک و  هیقنت  یق  لهـسم  هنقح  هب  دـنوشن و  لوـلم  ضرم  نـیا  تاـجلاعم  زا  مـهرد و 

جنپ ناجنروس 
499 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لوانت نآ  زا  مهرد  هس  دـنبوکب و  عومجم  لثم  دـنق  مهرد  هد  یکم  انـس  مهرد  مین  نارفعز  مهرد  هس  کی  ره  ماداب  زغ  هنایزار و  مهرد و 
اب لاقثم  کی  طـفن  دـنهن و  نآ  رب  قلع  دـننک و  كرد  قح  رب  همجحم  دننیـشن و  یجاز  یطفن و  یتیربک و  بآ  رد  درـس و  بآ  هب  دـننک و 
ار اپ  تسد و  ياهلصفم  هک  دـشاب  یهلا  لـصافم  عجو  اـما  صرقن : لـصافم و  عجو  دـننک . غاد  دوش  يداـمتم  رگا  دـننک و  لواـنت  بارش 

نیا نآ و  هب  ادوس  بابـصنا  دوب و  لصافم  فعـض  عاجوا  نیا  ببـس  دوب و  بعک  ياپ و  ياهتشگنا  هب  صوصخم  صرقن  دوش و  ثداح 
ار لصافم  عجو  تدش  دوب و  ظیلغ  هدام  ینابص و  وضع  هک  اریز  دورن  لیلحت  هب  دوز  هدام 

يددمت ببس  نآ  هب  تسا  گنت  هدام  رب  ياج  هک  تسا  نآ  ببس 
500 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

فعـض و هطـساو  هب  دورن  لـیلحت  هب  دوز  وا  هداـم  هک  نآ  رگید  باـصعا و  ببـس  هب  تسا  يوـق  لـصافم  سح  زین  دوـش  ثداـح  هدـیدش 
یباصعا و لحم و  هدام و  ظلغ  ببـس  هب  دباین  جضن  دوشن و  عمج  هک  تسا  نآ  مرو  نیا  صاوخ  زا  تاطابر و  ترواجم  عضوم و  تبالص 
دنک و بابـصنا  دعتـسم  دنک و  قیقر  ار  طالخا  ارفـص  هک  نآ  هطـساو  هب  رگید  یطلخ  يوارفـص و  زا  دشاب  بکرم  هدام  هک  دشاب  نآ  رثک 
بانع و زا  یبالج  فلاخم و  بناج  زا  دـننک  دـصف  نآ  جـالع  دوب  وضع  خاـفتنا  یملم و  ترارح  نابرـض و  عجو و  يومد  هداـم  تمـالع 
دنروخ و بانع  اب  بآ  وج  دـشاب  بت  رگا  دـنروخ و  ماداب  زغم  هریـش  هب  شامونب  اذـغ  دـننک و  لوانت  تابن  ینـساک و  مخت  کبرت و  هابور 
اب شاخـشخ  تسوپ  كزوت و  زورفا و  ناتـسب  بآ  ینـساک و  زینـشگ و  بآ  هکرـس و  وکنب و  باـعل  بـالگ و  لدنـصب و  ار  عجو  عـضوم 

دننک الط  هکرس  بلحط و 
501 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ره یمطخ  يزابخ ، مخت  ینـساک ، مخت  رفولین ، هشفنب ، کبرت ، هابور  مهرد  جـنپ  لگ  قرو  مهرد  تفه  نآ  تفـص  خوبطم  نیا  هب  نییلت  و 
دوب تیاغب  عجو  رگا  مهرد  هد  نیبجنرت  مهرد  هدزناپ  ربنـشرایخ  زغم  مهرد  تفه  هایـس  درز و  هلیله  مهرد  ود  ناجنروس  اب  مهرد  هس  کی 
دوب يوارفص  هدام  رگا  دنزیر و  نآ  رب  فرب  بآ  دننک و  الط  وهاگ  قرو  نارفعز و  نویفا و  هایـس و  شاخـشخ  حافل و  خیب  ثم  تاردخم 

نیبجنکس زا  نآ  جالع  دوب  هروراق  ترفص  ضبن و  تعرس  باهتلا و  یگنست و  عجو و  تدش  نول و  رتفـص  سملم و  ترارح  نآ  تمالع 
بآ هب  دـننک  لوانت  تابن  کبرت و  هابور  باـنع و  هشفنب و  ینـساک و  مخت  زا  بـالج  دـننک و  یق  برت  بآ  هزبرخ و  مخت  اـی  مرگ  بآ  و 
تفه انـس  نآ  تفـص  دـننک  خوبطم  نیا  زا  ای  هشفبن  صرق  ای  هکاوف  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  نیبجنرت و  تاـبن و  اـی  يدـنه  رمت  اـی  نیراـنا 

مهرد
502 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ربنـشرایخ مهرد  هد  کی  ره  نیبجنرت  يدنه و  رمت  ددع  تسیب  ناتـسپس  ددع  هد  بانع  مهرد  جنپ  کی  ره  ینـساک ، مخت  هرتهاش ، هشفنب ،
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رگا رفولین و  هشفنب و  سدع و  یمطخ و  لگ و  نغور  غرم و  مخت  هدیفس  وج و  درآ و  لثم  دننک  هدراب  تادامض  لامعتـسا  مهرد و  هدزناپ 
خیب مخت و  سدع و  ناجنروس و  اس  هتخوس  ناوختـسا  دننک و  الط  زورفا  ناتـسب  رایخ و  ودـک  بآ  هکرـس و  اب  وکنب  دـنک  دادتـشا  عجو  اب 
یقاب سملم  ترارح  دوش و  نکاس  عجو  نوچ  دنیامنن و  هغلابم  نآ  رد  دننکن و  لامعتسا  دنکن  دادتـشا  عجو  هک  دیاب  دننک و  دامـض  وهاک 
ضایب نول و  ضایب  نآ  تمالع  دوب  یمغلب  هدام  رگا  دـنزاس  دامـض  لدنـص  کلملا و  لـیلکا  هشفنب و  یمطخ و  ـالقاب و  وج  درآ و  دـشاب 

اذغ دننک  لوانت  نیبگنلگ  نوسینا و  کهم و  خیب  هنایزار و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دیاب  نیکست  تانخسم  هب  دوب  عجو  تلق  هروراق و 
503 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

زا ای  جرطیش  بح  ای  ناجنروس  بح  هب  تعیبط  نییلت  جضن  زا  دعب  دنروخ و  نارفعز  لیبجنز و  لفلف و  هنادکسخ و  هریش  هب  بآ  دوخن و 
مهرد مین  کی  ره  هرهز  یهام  نادبزوب  یمهرد  کی  ره  هدرک  برچ  ماداب  نغور  هب  دـبرت  ناجنروس و  يرطوقـس  ربص  دـننک و  بح  نیا 
تفـص دنزاس و  بح  دنـشرسب و  سفرک  بآ  هب  دـنبوکب و  یگناد  کی  ره  یکطـصم  لقم و  مین  یگناد و  کمن  گناد  ود  لظنح  محش 

کی ره  لقم  جنیبکس  سفرک  مخت  هاوخنان ، نوسینا  لظنح و  محـش  یلاقثم  اریقف  هرایا  یمهرد و  کی  ره  دبرت  درز و  هلیله  جرطیـش  بح 
نیا دنزاس و  بح  دنـشرسب و  نآ  هب  دنبوکب و  هیودا  دـننک و  لح  مرگ  بآ  رد  ار  لقم  مهرد  مین  کی  ره  لیبجنز  لدرخ  رجطیـش  یگناد 

درس و بآ  هکاوف و  زا  دننک و  فرصت  جیردت  هب  هکلب  دوش و  عفد  قیقر  هدام  هک  دنهدن  يوق  ياهبح  ادتبا  رد  هک  دیاب  دوب و  تبرش  ود 
504 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دـنبوکب و مهرد  جـنپ  کی  ره  هریز  ربص و  قشا و  مهرد  هد  کی  ره  انایطنج  راغلا و  بح  دـنوارز و  دـننک و  زارتحا  بش  ءالتما  عاـمج و 
هب مهرد  مین  کی  ره  نارفعز  لـیبجنز ، یمهرد  کـی  ره  زا  هنادکـسخ  زغم  ثاـغم  هخیلـس  مرفـسهاش  مخت  گرزب  رخآ  دـنزاس  داـمض 

سوطیدورثم و دننیـشن و  نآ  رد  دـنناشوجب و  یقوقدـنج  هندوف  رتعـص  اـشاح  شوجنزرم  فساـجنرب  تبـش  لوطن  دنـشرسب  نسوس  نغور 
تلق دلج و  فشقت  تدومک و  تبالص و  نآ  تمالع  دوب  يوادوس  هدام  رگا  دننک و  مرگ  ياهنغور  هب  نیهدت  دننک و  لوانت  ریبک  قایرت 
اذـغ دـننک و  لوانت  تابن  نابزواگ و  کهم و  خـیب  دوب  هنایزار  وکنلاب و  زا  یبـالج  زور  ره  نآ  جـالع  دوب  ضبن  ءوطب  تبالـص و  عجو و 

هایس هیله  نآ  تفص  دننک  هیقنت  نیا  هب  ای  جرطیش  بح  اب  ناجنروس  بح  هب  جضن  زا  دعب  دنروخ و  هنادکسخ  هریش  اب  بآدوخن 
505 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ره لقم  يدـنه ، کمن  جرطیـش ، مهرد  مین  کی  ره  لدرخ  لیبجنز ، لفلفراد ، لـفلف ، یمهرد  کـی  ره  هناـیزار  يرطوقـس ، ربص ، درز ، و 
تفه کی  ره  هرتهاش  انـس  نآ  دـننک ص  خوبطم  نیا  هب  نییلت  ای  دـشاب  تبرـش  ود  نیا  دنـشرسب و  سفرک  بآ  هب  دـنبوکب و  یگناد  کـی 
مهرد هد  زیوم  مهرد  هس  کی  ره  نابزواگ  وکنلاب  کـهم  خـیب  کـیراب  نویروطنق  مهرد  جـنپ  کـی  ره  یلباـک  هایـس و  درز و  هلیه  مهرد 

نومیتفا دـشاب  نتفرگ  ورف  تقو  نوچ  دـنناشوجب و  یلاقثم  ناجنروس  مهرد  مین  نوقیراغ  مهرد  راهچ  کی  ره  سودوخوطـسا  هلمآ  هلیله 
هد کی  ره  ربنـشرایخ  نیبجنرت و  دننک و  یفاص  دنریگ و  ورف  سپ  دنزب  شوج  هس  ود  ات  دنزادنا  نآ  ردـه  تسب  ناتک  هفرخ  رد  مهرد  هس 
ره ینمرا  هروب  رم و  ربص و  طسق و  مهرد  هد  راغلا  قرو  مهرد  جـنپ  احرقرقاع  دـنماشایب و  هدرک  لح  نآ  رد  مهرد  کی  ارقیف  هراـیا  مهرد 

هس کی 
506 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

یلباک هایس و  درز و  هلیله  دنلام و  اهزغم  اهمحـش و  مرگ و  ياهنغور  دننک و  الط  نیمـسای  نغور  اب  دنبوکب و  مهرد  راهچ  فرح  مهرد 
رگا دنروخب و  لاقثم  دنـشرسب و  لسع  هب  هیودا  دنبوکب و  مهرد  ود  کی  ره  ربک  خیب  لفلفراد  لفلف و  مهرد  هد  زیوم  مهرد  جـنپ  کی  ره 

تمالع یـضعب  هراح و  هدام  تمالع  یـضعب  دوش و  يذأتم  هراح  هدراب و  ءایـشا  زا  هک  دـشاب  نآ  وا  تمالع  دـشاب  بکرم  ضرم  نیا  هدام 
نآ جالع  درک و  دناوتن  تکرح  هچنانچ  دوش  هتـسب  بلـص و  لصافم  رگا  لصافم  دقعت  دشاب  بکرم  هدام  بسح  هب  نآ  جالع  دشاب  هدراب 
هب جـضن  زا  دـعب  دـنروخ و  هنادکسخ  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لوانت  تابن  نابزواگ و  هنایزار و  کهم و  خـیب  زا  یبالج  زور  ره 
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ای دـنلامب  یمطخ  گرزب و  هبلح و  باعل  طب و  هیپ  نیمـسای و  دـجنک و  نغور  هب  ار  عضوم  دـننک و  هیقنت  هروکذـم  ياهبح  اـهخوبطم و 
بآ هب  ار  دجنک 

507 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
تاینبل و زا  دنزاس و  دامض  دنـشرسب و  طفن  اب  نسوس  نغور  هب  دنبوکب و  دجنک  گرزب و  هبلح و  اب  دنزاس  الط  دننک و  قحـس  شوجنزرم 

تانوجعم دننک و  تموادم  یقب  دنیامن و  زارتحا  نآ  لامعتسا  هدر و  ایـشا  لوانت  درـس و  بآ  عامج و  بش و  ءالتما  تاضومح و  هکاوف و 
تالوطن و لامعتـسا  دننیـشن و  نآ  رد  دنناشوجب و  تیز  نغور  رد  دنریگب و  هدنز  یهام  ای  راتفک  دنیوگ  دننک و  لوانت  هراح  تاشراوج  و 

هّللا وه  یفاشلا  دتفا  عفان  مرفسهاش  فساجنرب  راغ  قرو  مامن و  اشاح و  کلملا و  لیلکا  هنایزار و  تبش و  زا  تادامض 

[ تایمح رد  موس  هلاقم  ]

هراشا

عیمج ددرگ و  تعبنم  نیئارـش  هطـساو  هب  اجنآ  زا  دوش و  لغتـشم  بلق  رد  هک  دشاب  هبیرغ  یترارح  یمرح  هک  نادب  تایمح  رد  موس  هلاقم 
هک اریز  نفع  یمح  قد و  یمح  موی و  یمح  تسا  هس  سمح  هیلاع  سانجا  دوش و  قحـال  یعبط  لاـعفا  هب  نآ  ررـض  دـنک و  مرگ  ار  ندـب 

حاورا و زا  ندب  بیکارت 
508 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رگا قد و  یمح  دوش  ءاشعا  هب  ثبـشتم  رگا  دـنیوگ و  موی  یمح  ار  نآ  دریگ  حور  هب  قلعت  لوا  ترارح  رگا  سپ  تسا  طالخا  ءاـضعا و 
هّللا ءاش  نا  دوش  هتفگ  باب  هس  رد  کی  ره  نایب  نفع و  یمح  دوش و  طالخا  هب  قحال 

[ موی یمح  رد  لوا  باب  ]

زا بت  نیا  ددرگ و  ثعبنم  ءاـضعا  عیمج  هب  نیئارـش  بلق و  زا  سپ  دـنک  مرگ  ار  حور  ـالوا  هک  دـشاب  یبـت  نآ  موی و  یمح  رد  لوا  باـب 
نیا هک  دیاش  یناسفن و  ضارعا  یندب و  تالاعفنا  هراح و  ءایشا  لوانت  باتفآ و  شتآ و  تاقالم  لثم  دوش و  ثداح  هنخـسم  هیداب  بابـسا 

رد دـشاب و  میقتـسم  ضبن  هک  تسا  نآ  موی  یمح  تمالع  دـناهتفگ و  زین  تفه  ات  دـشکب و  زور  هس  ات  هک  دـشابن  شیب  زور  کـی  زا  بت 
تمالع التما و  تمالع  نآ  هب  دنکن و  صقان  ادتبا  دوب و  ضبن  رتاوت  نابز و  تنوشخ  نآ  هب  دشابن و  رهاظ  رایـسب  رییغت  زارب  لوب و  ضبن و 

باهتلا و نآ  تمالع  اب  دشاب  باتفآ  ترارح  زا  هچنآ  اما  دشابن  هنفع  یمح 
509 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنیوبب و بالگ  لدنـص و  دنـشکب و  نسج  دننیـشن و  هدراب  نکاسم  رد  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دوب  دلج  فشق  یملم و  ترارح  یگنـشت و 
اذـغ دـنماشایب  درـس  بآ  دـیب و  لـگ و  قرع  اـی  مهرد  تسیب  نیبجنکـس  اـب  مهرد  هد  کـی  ره  تاـبن  نیبجنرت و  يدـنه و  رمت  زا  یتـبرش 

نغور هب  نیهدـت  دـنور و  لدـتعم  مامح  هب  دوش  لئاز  بت  نوچ  دـننک و  رانا  ساجا  ودـک و  رایخ و  وهاک و  هب  لقنت  دـنروخ و  باکـشک 
نابز و نهد و  یکسخ  نآ  تمالع  دوب  فرـص  بارـش  برـش  ای  دشاب  هراح  هیودا  لوانت  هطـساو  هب  رگا  دننیـشن و  رایـسب  ودک و  هشفنب و 
بانع و ینـساک و  مخت  زا  یبالج  نآ  جالع  دوب  هروراق  ترمح  ضبن و  تعرـس  مشچ و  ور و  یخرـس  دبک و  عضوم  ترارح  یگنـشت و 

سابیر هروغ و  بارش  دننک و  هکاوف  عوقن  تعیبط  نییلت  نیبجنکـس  كزوت و  مخت  هریـش  اب  تابن  نیرانا و  بآ  اب  دنماشایب  تابن  صاجا و 
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ببس هب  رگا  دننک  لوانت 
510 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ره هب  دـننک  مغ  هلازا  نآ  جالع  دوب  مشچ  روغ  دوز  يدرز  ضبن و  رغـص  تسوبی و  هبلغ  لوب و  تیران  تدـح و  تمـالع  طرفم  دوب  یمغ 
دوب بضغ  ببـس  هب  رگا  دنیامن  هدراب  تامومـشم  لامعتـسا  دننک و  برـش  هب  دیب  لگ  قرع  اب  لدنـص  بارـش  زا  یتبرـش  دشاب و  هک  هلیح 

تابن نیرانا و  بآ  ومیل و  لدنص و  کشرز و  تبرش  نآ  جالع  دشاب  زین  هشعر  نآ  هب  هک  دشاب  ضبن و  مظغ  مشچ و  یخرس  نآ  تمالع 
ناقفخ و لقث  نآ  تمالع  دشاب  یباوخیب  ببـس  هب  رگا  دنیامن  زارتحا  رمخ  زا  دنروخ و  هناد  رانا  اذغ  دـننک  لوانت  دـنهاوخ  هک  مادـک  ره 
ودک و اب  وج  اذغ  دنماشایب  دیب  لگ و  قرع  اب  شاخشخ  هشفنب و  بارش  زا  یتبرـش  نآ  جالع  دوب  هجو  ترفـص  ضبن و  رغـص  ردک و  لوب 

بعت ببس  هب  رگا  دنیوبب و  مرفسهاش  سگرن و  هشفنب و  دنلامب و  رس  رد  ودک  هشفنب و  نغور  ماداب و  زغم  هریش  ای  دنروخ  خانافسا 
511 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تابطرم و لوانت  نآ  جالع  دوب  ینام  قیقر و  لوب  ضبن و  رغـص و  یکـشخ و  ساـسحا  دـلج و  تسوبی  ببـس و  مدـقت  نآ  تمـالع  دـشاب 
دعب رگا  هدش و  هتفگ  هچنانچ  بر  هناد و  رانا  فوفس  هب  دننک  تعیبط  سبح  دوب  طرفم  لاهسا  ببس  هب  رگا  دوب  مامح  نیهدت و  لامعتـسا 

حرفم لاقثم  کی  نابزواگ و  دیب و  لگ و  قرع  اب  هب و  بیـس  ضامح و  لدنـص و  بارـش  هب  تیوقت  دننک و  یـشغ  جالع  دـشاب  یـشغ  زا 
درـس بآ  هب  لاستغا  ای  رابغ  تاقالم  ای  مامحتـسا و  تلق  هطـساو  هب  هک  دوب  ماسم  دادسنا  دلج و  تناصح  ببـس  هب  رگا  دنروخب و  یتوقای 
جالع دوب  بارطضا  یگنشت و  هروراق و  ترمح  ضبن و  فالتخا  تعرس و  نآ  تمالع  دوب  بت  دلوت  تاررح و  نقح  بجوم  دوش و  ادیپ 

؟؟؟ زا دعب  دنماشایب و  تابن  نیبجنرت و  رفولین و  ینساک و  مخت  زا  یبالج  نآ 
هکاوف عوقن  هب  دشاب  سبتحم  تعیبط  رگا  دوب و  بسانم  قیرعت  مامح و 

512 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ای خوبطم  هب  تعیبط  دننک و  یق  دوش  ثداح  همکخت  زا  بت  رگا  دننک و  دصف  دشاب  نوخ  هبلغ  تمالع  رگا  دننک و  نییلت  هکاوف  خوبطم  اب 
هک دوب  طـفم  باوخ  ببـس  هب  رگا  دـنلامب و  هب  نغور  یکطـصم و  نغور  هب  ار  هدـعم  دـننک و  مامحتـسا  هیقنت  زا  دـعب  دـنراد و  مرن  هنقح 

کهم خیب  ینـساک و  مخت  زا  یبالج  نآ  جالع  دوب  هروراق  تظلغ  ضبن و  فالتخا  التما و  ءوطب و  نآ  تمالع  دوش  لیلحت  مدـع  بجوم 
ودک رایخ و  بآ  هب  كزوت  مخت  هریش  دوب  مرگ  مامح  ای  مامحتـسا  ترثک  ببـس  هب  رگا  دنروخ و  ماداب  زغم  اب  شامونب  اذغ  دننک و  لوانت 

رفولین هشفنب  بانع و  بارـش  دشاب  هلزن  ناکز و  ببـس  هب  رگا  ودک و  ای  باکـشک  اذغ  دنروخ  تابن  ای  يدنه  رمت  ای  هداس  نیبجنکـس  اب  و 
یبرم نیبجنرت و  هب  ای  دننک  نییت  هکاوف  عوقن  هب  دوب  ستبحم  تعیبط  رگا  دننک  دـصف  دـشاب  نوخ  هبلغ  تمالع  رگا  دـنزاس و  بالج  تابن 

. هشفنب
513 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[ قد یمح  رد  مود  باب  ]

رگا هک  اریز  هس  نآ  تارم  دوش و  تبوـطر  ءاـتفا  بجوـم  ددرگ و  بلق  ءاـضعا  هب  ترارح  هک  دـشاب  یبـت  نآ  و  قد : یمح  رد  مود  باـب 
هب اعـضا  رد  هک  دنک  یناف  ار  تبوطر  نیا  رگا  دـنیوگ  یلوا  هتبرم  ار  نآ  بجوم  راغـص  قورع  هک  دوشب  یتابوطر  هب  قلعتم  هبیرغ  ترارح 

ار نآ  دشاب  نآ  هدـب  اضعا  مایتلا  هک  دوش  یتابوطر  قحال  دـنک و  یناف  زین  ار  تبوطر  نیا  رگا  دـنیوگ و  یناث  هبتوم  ار  نآ  تسا  لط  هلزنم 
ادتبا رد  دوش و  ثدـغاح  ضیرم  بیبط و  ءاطخ  لاهـسا و  ماروا و  هنفع و  یمح  موی و  یمح  زا  دـعب  رثکا  قد  یمح  دـنیوگ و  هثلاث  هبترم 

اذغ نوچ  دشاب و  برک  بارطـضا و  يوق و  ترارح  دوش  رتاوتم  بلـص و  کیراب و  فیعـض  ضبن  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش  عقاو  رتمک 

يروصنم www.Ghaemiyeh.comهیافک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسوپ فافج  دلج و  فشق  ندب و  تکوهن  لوحن و  دـنک  زواجت  ادـتبا  زا  نوچ  دوش و  يوق  ضبن  دـیامن و  دادتـشا  ترارح  دـننک  لوانت 
مکش

514 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دیما دشاب  یتینهد  لوب  رد  ددرگ و  کچوک  شوگ  دوش و  کیراب  ندرگ  ور و  ینیب و  رس و  ددرگ و  لئاز  تراضن  دوش و  رهاظ  ندرگ  و 
قرو رب  دنزاس و  نکـسم  یبآ  رانک  لامـش و  بیهم  هدراب  نکاسم  رد  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دشاب  ریذپ  جالع  ادتبا  رد  اما  تخاد  ناوتن  رب 
بارش زا  یتبرش  زور  ره  دنشوک و  بیطرت  دیربت و  رد  دنهن و  دوخ  شیپ  روفاک  بالگ و  دنـشکب و  نشیخ  دنپـسخ و  هشفنب  ودک و  دیب و 

کچوک جورف  ودک و  خانافسا و  بآ و  وج  اذغ  دنروخ و  تابن  ای  ودک  رایخ و  بآ  هب  كزوت  مخت  هریش  اب  لدنص  شاخـشخ و  بانع و 
كزوت و وهاک و  ینـساک و  لوقب  زا  دننک و  ودک  هشفنب و  نغور  هب  نیهدت  دوب و  دـیفم  تیاغب  هلاغزب  طب و  هیپ  دـنروخ و  درخ  نایهام  و 
بالگ و لدنـص و  هب  رگج  هنیـس و  رب  دنروخ و  روگنا  هزبرخ و  دولآدرز  صاجا و  دورما  بیـس و  ولاتفـش  بذـع و  رانا  هکاوف  زا  رایخ و 

ناتسب بآ 
515 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مامح هب  دور و  باوخ  هب  دشاب  هک  هلیح  ره  هب  هک  دنیامن  زارتحا  تاففجم  هراح و  ءایـشا  یناسفن و  ضراوع  عامج و  زا  دننک و  الط  زورفا 
هب دـشاب  هک  هلیح  ره  هب  دـننک  لوانت  دراب  حرفم  اـنایحا  دوب و  دـیفم  نتـسش  ندـب  ودـک و  دـیب و  گرب  رفولین و  هشفنب و  بآ  هب  لدـتعم و 

رگا دننک و  لوانت  دراب  حرفم  انایحا  دوب و  دیفم  نتـسش  ندب  ودـک  دـیب و  گرب  رفولین و  هشفنب و  بآ  هب  لدـتعم و  مامح  هب  دور و  باوخ 
مامحتسا و دنروخ و  دیب  لگ و  قرع  هناد و  هب  وکنب و  باعل  اب  هشفنب  شاخشخ و  بارش  دشاب  هدش  ثداح  طرفم  رهس  هطساو  هب  بت  نیا 

نآ تفص  دوب  دیفم  زین  صرق  نیا  دننک و  هب  بر  ریشابط و  صرق  هب  تعیبط  سبح  دوش  ثداح  لاهسا  ببس  هب  رگا  دننک و  ررکم  نیهدت 
هـس کی  ره  دروم  هناد  ابرهک  یمهرد  کی  ره  یبرع  غمـص  ریـشابط  ضامح  مخت  لگ  قرو  مهرد  راهچ  کـی  ره  طولبهاـش  ینمرا  لـگ 

مخت زغم  مهرد 
516 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنـشرسب و هب  بآ  دـنبوکب و  عومجم  مهرد  ود  هتـساشن  مهرد  کی  روفاک  مهرد  جـنپ  کی  ره  هدرک  نایرب  كزوت  مخت  راـیخ و  ودـک و 
تحارب و دننک و  هدعم  دبک و  بلق و  تیوقت  دننک و  تظفاحم  درـس  تیاغب  ياوه  مرگ و  ياوه  زا  ار  قوقدـم  هک  دـیاب  دـنک  لوانت  لاقثم 
بیـضغ و و نزح  زا  دننک و  عامتـسا  نآ  لاثما  حیلم و  تایاکح  هذیذل و  تامغن  شوخ و  ياهزاوآ  دـننادرگ و  لئام  بعل  وهل و  تعد و 
نیرایخ و مخت  مهرد  هس  کی  ره  سوسلا  بر  لدنـص  لگ  قرو  ریـشابط  نآ  تفـص  دـننک  لواـنت  روفاـک  صرق  دـنرذگن و  شطع  عوج 

مهرد مین  روفاک  مهرد  کی  كزوت  مخت  مهرد  ود  کی  ره  اریتک  هتساشن  یبرع  غمـص  مهرد  جنپ  کی  ره  رـشقم  عومجم  هناد  هب  ودک و 
ریش نانز و  ریش  اب  روفاک  صرق  دوش  رهاظ  لوبذ  تمالع  نوچ  دنروخب و  یلاقثم  کی  دنزاس و  صرق  دنشرسب و  وکنب  باعل  هب  دنبوکب و 

517 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
قیبنا عرق  رد  عانعن  ینـساک و  دورما و  هب و  بیـس  جارد و  کبک و  غرم و  تشوگ  زا  دنروخب و  اذغ  كدناكدنا  تاعفد  هب  دـنهدب و  رخ 

دوش بلاغ  جازم  رب  هک  دشاب  یتسوبی  تخوخیـش  قد  دوب  دیفم  میظغ  دننک  لوانت  نآ  زا  مهرد  تسیب  زور  ره  دـنریگ و  قرع  نیا  دـنهن و 
لوبذ و تمالع  ددرگ و  ثداح  طارفا  هب  تادربم  لامعتـسا  رایـسب و  غارفتـسا  ببـس  هب  هک  دشاب  دوش  عقاو  ار  خـیاشم  رثکا  ترارح و  یب 

یماش بیس  بارش  نابزواگ و  بارش  لثم  دشاب  بیطرت  نیخست و  نآ  جالع  دوب  درس  سملم  دشابن و  لاعتشا  بهاتلا و  دوب و  دلج  هفـشق 
لدـتعم و ماـمح  لامعتـسا  دـنق و  ریـش و  رکـش و  يـالح  هلاـغزب و  هرب و  تشوـگ  بآ  غرم و  مخت  هدرز  غرم و  هسیره و  هریثـک  هیذـغا  و 

. غرم هیپ  ماداب و  هشفنب و  نغور  هب  نیهدت  نسوس و  سگرن و  نیمسای و  ندال و  ربنع و  لثم  هلدتعم  تامومشم  هنمسم و  ياهنقح 
518 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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[ هینفع تایمح  رد  موس  باب  ]

بلق و هب  تنوخـس  نآ  دـنک و  مرگ  ار  نآ  دوش و  طالخا  قحال  لوا  ترارح  هک  دـشاب  یبت  زا  ترابع  نآ  هینفع و  تایمح  رد  موس  باـب 
رگا هن  ای  دـنادرگیم  نفعتم  ار  نآ  هک  تسین  یلاخ  دوشیم و  طلخ  قحال  هک  ترارح  نیا  دـسر و  اضعا  رئاـس  هب  سپ  دوش  يداـتم  حور 

رد وا  نفعت  هک  منیبـب  دـنادرگیم  نفعتم  رگا  دوشیم و  ثداـح  نوـخ  تنوخـس  ناـبلغ و  زا  نآ  دـنیوگ و  سخوـنوس  ار  نآ  ددرگیم و 
دوش نفعتم  نوخ  رگا  تسا  راهچ  نآ  ماسقا  دـنک و  دـلوت  همزـال  تاـیمح  نآ  زا  تسا  قورع  لـخاد  رگا  قورع  لـخاد  اـی  قورع  جراـخ 
دبک هدعم و  لثم  دوب  قورع  جراخ  رد  نفعت  رگا  همزال و  عبر  دوب  ادوس  رگا  هقثل و  دوب  مغلب  رگا  هقرحم و  دوب  ارفـص  رگا  دنیوگ و  هقبطم 

دورب و لیلحت  هب  ترارح  ببـس  هب  دوش و  نفعتم  قورع  جراخ  رد  هدام  نوچ  هک  اریز  ددرگ  دـلوتم  هرئاد  تایمح  نآ  زا  هرارم  لاحط و  و 
بت

519 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
تایمح نآ  زا  هرارم  لاحط و  دبک و  هدعم و  لثم  دوب  قورع  جراخ  رد  نفعت  رگا  هدام  نآ  دوش و  عمج  زاب  هدام  نآ  هک  هاگن  ات  دوش  لئاز 

هک هاگن  ات  دوش  لئاز  بت  دورب و  لیلحت  هب  بت  ترارح  ببـس  هب  دوش و  نفعتم  قورع  جراـخ  رد  هداـم  نوچ  هک  اریز  ددرگ  دـلوتم  هرئاـئ 
جراخ رد  نفعت  عبر و  دوب  ادوس  رگا  هبئات و  یمغلب  دوب  مغلب  رگا  دنیوگ و  صلاخ  بغ  دوب  ارفـص  رگا  هدام  نآ  دوش و  عمج  زاب  هدام  نآ 
یـسنج عاونآ  زا  نآ  بیکرت  هبکرم  تایمح  اما  دشاب  هدرفم  تایمح  عون  نیا  دشاب و  یـضرع  بت  نآ  دوب و  ماروا  رد  ام  ار  رذـعتم  قورع 

عاونا زا  نآ  بیکرت  ای  یمغلب  يوارفـص و  یمح  بیکرت  وچمه  هبراقتم  سانجا  زا  ای  یطلخ  یمح  قدو و  یمح  بیکرت  وچمه  دوب  دحاو 
عبر و ود  بغ  ود  بیکرت  نوچمه  دوب و  دحاو  یعون  فانـصا  زا  نآ  بیکرت  ای  هرئاد  بغ  ای  مزال  بغ  بیکرت  وچمه  دوب  دـحاو  یـسنج 

کی ره  نایب 
520 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ای رایخ  تسام و  لثم  دوشن  حلاص  مد  هب  لیحـستم  هک  یئاذغ  اب  هیدق  لثم  دشاب  رهوجلا  يدر  ءاذغ  ببـس  هب  تنوفع  هک  نادـب  دوش  هتفگ 
یمح دوش  ثداـح  طـلخ  تجوزل  ترثک  ببـس  هب  تنوفع  اـی  هکاوف  لـثم  دوب  تنوفع  لوبق  دعتـسم  دوش  لـصاح  وا  زا  هچنآ  هک  یئاذـغ 

دوش و دئاز  دشاب  هک  يزور  ره  ینعی  دـئازت  لوا  تسا  تفـص  هس  نآ  دوش و  ثداح  قورع  رد  مد و  ریغت  نفعت و  زا  هک  دـشاب  یبت  هقبطم 
هصقانتم و مهرد  ود  وا و  فاعضا  نیتردب  فعض  نیا  دشاب و  لیلحت  زا  دئاز  تنوفع  دوب و  رایسب  وا  تبوطر  مورا و  دقم  هک  نآ  ببـس  هب 
هن دوش و  دئاز  دوب  لاح  کی  رب  وا  هقثاو و  موس  دوب  دئاز  نفعت  زا  لیلحت  هک  نآ  ببـس  هب  دریذـپ و  ناصقن  دـیآ  زور  ره  هک  تسا  نآ  وا 

ندـب رب  ربس  هایـس و  تسا  رثب  بت  نیا  رد  رگا  دوش و  لقتنم  ماسرـس  هقرجمب و  بت  نیا  هک  دـشاب  وا  لیلحت  نفعت و  يواـست  ببـس  هب  مک 
ددرگ و رهاظ 

521 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هب دوب  ضبن  ءالتما  تعرس و  مظع و  هروراق و  ظلغ  ترمح  قیض و  قورع  خافتنا  نیع و  هجو و  ترمح  هقبطم  یمح  تمالع  دوب  دب  لیلد 

بـسح هب  مد  جارخا  دننک و  قیلـساب  اب  لحکا  دصف  موس  ات  لوا  زور  هب  نآ  جالع  دنکن  بغ  قیرط  هب  دادتـشا  دـشابن و  هریرعـشق  بت  نیا 
يدنه و رمت  ای  تابن  ینساک و  مت  رفولین و  بانع  زا  یبالج  زور  ره  دیاش  زین  فیعرت  تماجح و  دوب و  تاعفد  هب  هچ  رگا  جایتحا  توق و 

دشابن هفرس  رگا  دننک و  برشت  وکنب  لگ و  دیب و  قرع  تابن و  زا  یتبرش  زور  هنایم  دنروخ و  بانع  باکـشک و  اذغ  دننک  لوانت  نیبجنرت 
هب ناـبز  ناـهد و  زور  ره  دـننک و  نییلت  نیبجنرت  هکاوف  عوقنب  دـنراذگن و  سبتحم  ار  تعیبـط  دوب و  دـیفم  ومیل  ساـبیر و  هروغ و  بارش 

ءانـس نآ  تفـص  خوبطم  نیا  هب  دننک  تعیبط  لاهـسا  متـشه  ای  مجنپ  رد  دنلامب و  نابز  رد  هناد  هب  وکنب و  باعل  دنیوشب و  بالگ  هکرس و 
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یکم
522 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ددع هدزناپ  یلیک  ولآ  ددع و  هد  هایسولآ  ددع و  هد  بانع  ددع  تسیب  ناتـسپس  مهرد و  جنپ  کی  ره  لگ  قرو  رفولین  هشفنب  ینـساک  مخت 
رفولین هشفنب  نآ  تفص  دننک  هنقح  نیا  دتفا  جایتحا  رگا  دننک  ددم  ربنیش  رایخ  فایش  دنهدب و  مهرد  هد  کی  ره  نیبجنرت  تشخریـش و  و 

جنپ هماک  بآ  مهرد  هد  کی  ره  هشفنب  نغور  خرس  رکـش  هتـسد  ردنغچ  قرو  یفک  هتفوک  مین  وج  ددع  یـس  ناتـسپس  مهرد  هس  کی  ره 
نیبجنرت و یبرم و  هشفنب  هب  نییلت  دننک و  لوانت  تابن  ناتسپس و  بانع و  رفولین و  هشفنب و  زا  یبالج  دشابن  هفرـس  بت  نیا  هب  رگا  مهرد و 
زا وا  دوب و  تمالع  نیمه  هب  نیا  تمالع  دوش  ثداح  نوخ  نایلغ  ترثک و  زا  رگا  سخونوس  یمح  دـننکب  لاقثم  ود  کـی  ره  ربنـشرایخ 

نییلت هب  جایتحا  رگا  هضماح و  تاروزم  هب  راصتقا  دوب و  طقف  ریبدت  دسف و  نیا  جالع  فعضا  جالع  زا ؟؟؟ دشاب و  يوقا  موی  یمح 
523 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هب دشاب  مزال  بت  نیا  دشاب و  هدش  نفعتم  قورع  رد  نآ  هدام  هک  دوب  يوارفـصب  یبت  هقرحم  یمح  دـننک  نیبجنرت  هکاوف و  عوقن  هب  دـشاب 
مشچ و نتفر  ورف  نایذه و  عادص و  نابز و  ترفص  تنـشوخ و  یباوخیب و  بارطـضا  یگنـشت و  نآ  همالع  دنک  دادتـشا  زین  بیغ  قیرط 
دننک و لوانت  تابن  نیبجنرت و  هایـس  ولآ  رفولین  هشفنب و  ینـساک  مخت  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب  يران  هورارق  رتاوتم و  عیرـس  ضبق 

هرد بانع  مهرد  هس  کی  ره  يزابخ  ینـساک و  مخت  رفولین ، هشفنب و  مهرد  جنپ  انـس  دشاب  هفرـس  رگا  دنروخ و  شاخـشخ  هریـش  وج  اذغ 
تقو دشاب  یباوخیب  رگا  دنیامن  لامعتسا  هدراب  تامومشم  دننک و  لوانت  مهرد  هدزناپ  نیبجنرت  تشخریش و  ددع و  تسیب  ناتسپس  مهرد 
لوانت نیبجنکس  ینـساک و  مخت  هریـش  اب  كزوت  مخت  هریـش  هیقنت  زا  دعب  دنـشوک و  نییلت  دیربت  رد  دننک و  قعل  شاخـشخ  بارـش  باوخ 

دننک
524 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ولآ يدنه و  رمت  زا  دننک و ؟؟؟ لدنص  ومیل و  ضامح و  بارـش  هب  يدربت  تیوقت و  دنک  تقرافم  بت  نوچ  بسانم و  زین  ولآدرز  عوقن  و 
دی و يزور  بت  نیا  دشاب و  هدش  نفعم  قورع  جرخ  رد  نآ  هدام  هک  دوب  يوارفـص  یبت  صلاخ  بنع  دنروخ  نیبجنرت  هناد و  رانا  یلیک و 
هک دـشاب  هدوب  كدـنا  يامرـس  نامز  دـشابن و  ضفان  هریرعـشق و  بت و  نیا  دـشاب و  هد  زا  ود  ات  تعاس  راهچ  زا  وا  ناـمز  دـیاین و  يزور 

يران هروراق  عیرـس و  ضبن  يوارفـص و  یق  بارطـضا و  نایثغ و  طارفا و  هب  یگنـشت  نآ  تمالع  دیآ  زور  ره  دـشاب و  بغ  ود  زا  بکرم 
يدنه رمت  وج  اذغ  تابن  نیبجنرت و  ای  نیرانا  بآ  ای  دـننک  لوانت  تابن  رفولین و  هشفنب و  ینـساک و  مخت  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب 

ینساک مخت  رفولین  هشفنب  مهرد  جنپ  کی  ره  لگ  قرو  یکم  انس  مهد  ای  متشه  رد  خوبطم  نیا  هب  دننک  تعیبط  نییلت  دنروخ و  هچولآ  ای 
525 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ای لاقثم  هد  کی  ره  تشخریش  نیبجنرت و  ددع و  تسیب  ناتسپس  بانع  ددع و  تسیب  کی  ره  یلیکو  هایس  ولآ  مهرد  هس  کی  ره  يزابخ 
ولآ مهرد  هس  کی  ره  يزابخ  ینساک ، مخت  رفولین  هشفنب  مهرد  جنپ  لگ  قرو  مهرد  تفه  یکم  انس  نآ  تفص  دننک  لامعتسا  هنقح  نیا 
دننک لامعتـسا  هنقح  نیا  اب  لاقثم  هد  کی  ره  تشخریـش  نیبجنرت و  ددـع و  تسیب  ناتـسپس  بانع  ددـع و  تسیب  کـی  ره  یلیک  هاـیس و 

ره صاجا  ناتسپس و  ددع  هد  بانع  مهرد  هس  کی  ره  ینـساک  مخت  رفولین  هشفنب  مهرد  جنپ  لگ  قرو  مهرد  تفه  یکم  انـس  نآ  تفص 
مهرد ود  کی  ره  خرـس  رکـش  ربنـشرایخ  ردنغچ و ؟؟؟ قرو  بالبل و  یفک  کی  ره  هتفوک  مین  وج  یمطخ و  سوبـس  ددع و  تسیب  کی 
هدربم هبرشا  ارفص  غارفتسا  لاهسا و  زا  دعب  دوب و  دیفم  هشفنب  بارش  اب  يرانید  بارش  نیبجنکـس و  ای  درو  بارـش  مهرد  هد  هشفنب  نغور 

لثم
526 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دشاب یـسج  تعیبط  رد  رگا  دننک و  لوانت  نیبجنکـس  لدنـص و  ومیل و  ضام و  بارـش  اب  ینـساک  كزوت و  مخت  هریـش  ودک  رایخ و  بآ 
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رـشقم ودک  مخت  مین ، مهرد و  ود  نیبجنرت  مهرد  هد  ریـشابط  تفـص  دننک  نییلت  نیبجنکـس  مرن و  ریـشابط  صارق  ای  نیبجنرت  هکاوف  عوقن 
دعب دنروخب و  یلاقثم  ود  نزاس  صرق  دنشرسب و  وکنب  باعل  هب  دنبوکب و  مهرد  مین  کی  ره  شاخشخ  یبرع ، غمص  اریتک ، مین  یمهرد و 
رانا کشرز و  هروزم  دننک و  لوانت  دیب  لگ و  قرع  درس و  بآ  هب  نآ  لاثما  نیبجنکس و  سابیر و  ومیل و  هروغ و  بارـش  بت  تقرافم  زا 

دوش و نفعتم  قورع  جراخ  رد  هک  دوب  یمغلب  نآ  هدام  دنیوگ و  زین  هبظاوم  ار  نآ  هیئام  یمغلب  یمح  دـنروخب  جورف  اب  يدـنه  رمت  هناد و 
نآ رگا  دوب و  تعاس  تشه  وا  نامز  لقا  دوش و  ثداح  اتش  فیرخ و  رد  هک  صوصخ  دشاب  رئبلا  رسع  دیآ و  زور  ره  بت  نیا 

527 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دوشن مرگ  دورز  دشاب و  مشچ  يور و  جبهت  نول و  ضایب  ترفص  نایثغ  قازب و  ترثک  امرس و  تدش  ضفان و  نآ  تمالع  تعاس  هدجیه 

هداس و نیبجنکـس  ای  دننک  لوانت  دـنقلگ  هنایزار و  کهم و  خـیب  ینـساک و  مخت  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دـشابن  باهتلا  یگنـشت و  و 
لسع و هب  یکدنا  کهم  خـیب  برت و  تبـش و  خـیبط  هب  هبون  تقو  هباشم  زین  رفولین  وکنلاب و  نابزواگ و  بارـش  نومیل و  بارـش  يروزب و 

راهچ کی  ره  نابزواگ ، وکنلاب ، کهم ، خیب  مرد ، جنپ  انـس  نآ  تفـص  دننک  نییلت  خوبطم  نیا  هب  دیاب  جضن  هدام  نوچ  دننک و  یق  کمن 
مین یمهرد و  کی  ره  یمور  لبنس  نیدران ، مرد ، ود  هدیشارخ  دبرت  مهرد  هس  کی  ره  ربک  تسوپ  ینـساک ، مخت  نیتنـسفا  هنایزار  مهرد 
نیا رـس  رب  ارقیف  هرایا  لاقثم  کی  دشاب  يوق  جازم  رگا  مهرد  هد  خرـس  رکـش  مهرد  هدزناپ  ربنـشرایخ  مهرد  هد  دـنقلگ  مهرد  هدزناپ  زیوم 

دننک و خوبطم 
528 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

گنادود يدـنه  کمن  مدر  هس  کی  ره  نوسینا  سفرک  مخت  دـبرت  نآ : تفـص  بح . نیا  هب  دـننک  کـیرحت  زور  هس  اـی  زور  ود  زا  دـعب 
رگا دـننک و  هناـیزار  دـنقلگ و  هب  هدـعم  تیوقت  ررکم  دـننک  غـلب  هتخاـس  بح  دنـشرسب و  هناـیزار  بآ  هب  دـنبوکب و  مهرد  مین  نوقیراـغ 
مهرد شـش  کی  ره  نیبجنرت  ثفاغ  هراصع  ثفاـغ  صرق  تفـص  دـننک  نییلت  نآ  لاـثما  ثفاـغ و  صرق  هراـیا و  بسح  هب  دوش  يداـمتم 

زا رگا  دننک و  لوانت  يروزب  نیبجنکس  اب  لاقثم  کی  دنزاس و  صرق  هنایزار  بآ  هب  دنبوکب و  مهرد  ود  کی  ره  لبنـس  لگ  قرو  ریـشابط 
هس کی  ره  هنایزار  ثوشک  ینسلاک  مخت  يروزب : نیبجنکـس  تفـص  دننک . لوانت  يروزب  نیبجنکـس  اب  ینتنـسفا  صرق  دشاب  بنوخ  هدس 

کی دننک و  هتفوک  مین  عومجم  مهرد  کی  نوسینا  مهرد  جنپ  کی  ره  نسفرک  هنایزار  ربک و  خـیب  تسوپ  مهرد  ود  ثفاغ  هراصع  مهرد 
عبر بآ و  لطر  ود  رد  زور  هنابش 

529 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نآ هدام  هک  دوب  مزال  یمغلب  یتپ  هقثل  یمح  دنرآ  ماوق  هب  دنق  اب  یلطر  لسع  اب  دیآ و  یلطر  هب  ات  دنناشوجب  سپ  دـنناسیخب  هکرـس  بطر 
زئاف تعاس  شش  يزور  هنابـش  رد  دشابن و  ضفان  امرـس و  نآ  اب  اما  دشاب  هرئاد  تامالع  نوچمه  نآ  تمالع  دشاب  هدش  نفعتم  قورع  رد 
خیب ینـساک و  مخت  زا  یبالچ  زور  ره  نآ  جالع  ردـک  ظیلغ و  هروراـق  دوب و  عیرـس  ضبن  دـشاب و  یگنـشت  دـننک و  دادتـشا  زاـب  ددرگ و 

مخت و مهرد  جنپ  یکم  انـس  نآ  دننک ص  خوبطم  نیا  هب  نییلت  مات  جضن  زا  دـعب  دـنروخ و  دوخن  اب  وج  اذـغ  دـنقلگ و  هنایزار و  کهم و 
نیبجنرت ددع  تسیب  صاجا  مهرد  هد  بانع  مهرد  هد  زیوم  مهرد  هس  کی  ره  رفولین  هشفنب  لگ و  قرو  کهم  خیب  هنایزار و  ینـساک  خیب 
ربنـشرایخ نوجعم  ای  دننک  کیرحت  یگناد  اینومقـس  یمهرد و  دبرت  ای  هشفنب  صرق  هب  زور  ود  زا  دـعب  مهرد و  هدزناپ  کی  ره  ربنـشرایخ 

مرگ بآ  رد 
530 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

یبت هرئاد : عبر  یمح  دـتفا . هن  بسانم  مسق  نیا  رد  ثفاـغ  ضرق  اـما  دـشاب  هبئاـن  جـالع  نوچمه  نآ  جـالع  یقاـب  دـنماشایب  دـننک و  لـح 
هنفع تیامح  زا  دعب  نیا  دوش و  ثداح  تبون  هن و  يزور  رد  دـیآ و  يزور  نیا  دوش و  نفعتم  قورع  جراخ  رد  نآ  هدام  هک  دوب  يوادوس 
امرـس اضعا  رـسک  دنک و  ضفان  هب  ادتبا  هک  تسا  نآ  تمالع  دوب  عبر  نیرتدب  نیا  دوش  ثداح  لاحط  ماروا  زا  دعب  عبر  هک  دشاب  دـشاب و 
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طارفا هب  یگنـشت  لوب  ظلغ و  ترمح و  نآ  تمـالع  دوش  ثداـح  نوخ  قارتحا  زا  هچنآ  دـشابن  طارفا  هب  نآ  اـمرگ  دـنک  مرگ  نوچ  يوق 
بهل و نآ  تمـالع  دوب  ارفـص  قارتحا  زا  هچنآ  دوش و  ثداـح  ماروا  تاـیمح  هقبطم  تاـیمح  زا  دـعب  دوب و  رایـسب  قرع  كدـنا و  اـمرس 

مغلب قارتحا  زا  هچنآ  دوش و  ثداـح  يوارفـص  تاـیمح  زا  دـعب  دوب و  ضبن  رتاوت  تعرـس و  طرفم و  یگنـشت  نهد و  یخلت  بارطـضا و 
نآ تمالع  دشاب 

531 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
تعیبط ادوس  قارتحا  زا  هچنآ  دوش  ثداح  مغلب  تایمح  زا  دـعب  رتمک و  بارطـضا  بیهل و  دـشاب و  زا  ررود  رود  دوب و  ظـلغ  ضبن و  نیل 

لوغـشم نآ  هجلاعم  هب  زور  لهچ  ات  ابطا  هک  دـشاب  نیا  جالع  ار  نآ  دوب  هروراـق  ترودـک  ضبن و  تبالـص  قلخ و  ءوس  نآ  تمـالع  دوب 
زا دنیامن و  افتکا  دنقلگ  جذاس و  يروزب و  نیبجنکس  هبرـشا  زا  دنروخ و  وهیت  کبک و  اب  بآدوخن  کشرز و  جابریز و  اذغ  دنوشیمن و 

لحکا دصف  دشاب  مه  هبلغ  همالع  ادتبا  رد  رگا  دنیامن و  بانتجا  جنرب  روش و  یهام  ناجنداب و  دیدق و  لثم  ادوس  تادـلوم  ظیلغ و  هیذـغا 
دنوش لوغشم  هداح  جضن  هب  زور  لهچ  زا  دعب  دندنب و  هب  دوز  الا  دننک و  نوریب  رایسب  دشاب  هایس  ظیلغ و  نوخ  رگا  دتفا و  دیفم  قیلـساب  اب 

هنادکسخ و هریش  اب  شامونب  دوخن  اذغ  دننک و  لوانت  دنقلگ  هنایزار ، وکنلاب ، نابزواگ ، ینساک ، مخت  کهم و  خیب  زا  یلاچ  زور  ره  و 
532 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مهرد راهچ  هشفنب  مهرد  جـنپ  هایـس  هلیله  مهرد  تفه  انـس  نآ  تفـص  خوبطم و  نیا  هب  دـننک  تعیبط  نییلت  جـضن  زا  دـعب  دـنروخ  جورف 
قرو مهرد  هدزناپ  زیوم  مهرد  هس  کی  ره  هلمآ  هلیله ، رفولین ، جیافـسب ، سودوخوطـسا ، ثوشک ، هنایزار ، ینـساک  مخت  نابزواگ  وکنلاـب 

هد بانع  مهرد  ود  دبرت  نآ  مخت  مهرد  هس  دـنباین  رگا  هس و  هرتهاش و  مهرد  تفه  کی  ره  نومیتفا  یلباک  درز و  هلیله  مهرد  راهچ  لگ 
اریز دننک  لوانت  نآ  بح  ای  نومیتفا  خوبطم  هب  زور  هس  ود  زا  دعب  مهرد  هدزناپ  کی  ره  ربنـشرایخ  زغم  نیبجنرت  ددع  یـس  ناتـسپس  ددـع 

صاجا و ینـساک و  مخت  نابزواگ و  کهم و  خـیب  زا  یبالج  دوب  ارفـص  قارتحا  زا  هچنآ  امآ  دوشن و  لـئاز  لهـسم  کـی  هب  هداـم  نیا  هک 
تسوپ مهرد  راهچ  کی  ره  ینساک  رفولین  هشفنب  مهرد  تفه  انـس  نآ  تفـص  خوبطم  نیا  هب  دننک  نییلت  جضن  زا  دعب  دننک و  لوانت  تابن 

درز هلیله 
533 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دـننک و یفاص  دـنناشوجب و  مهرد  راهچ  کی  ره  نابزواگ  وکنلاـب  مهرد  هد  کـی  ره  ربنـشرایخ  نیبجنرت  مهرد  هدزناـپ  زیوم  مهرد  جـنپ 
، سودوخوطـسا جیافـسب ، یلباک ، هلیله  تسوپ  نآ  تفـص  دننک  علب  بح  نیا  اب  دنماشایب و  دننک و  لح  نآ  رد  لاقثم  جـنپ  حاجن  نوجعم 

هیودا یق  اب  دـننک  لح  بآ  هب  ار  اریتک  مرد  مین  یکطـصم  یگناد  کی  ره  اریتک  يدـنه  کمن  یمهرد  کی  ره  خرـس  لگ  قرو  نومیتفا ،
دنقلگ ینـساک و  مخت  هنایزار و  کهم و  خـیب  زا  یبالج  دـشاب  مغلب  قارتحا  زا  هچنآ  نآ  جالع  دـنزاس  بح  دنـشرسب و  نآ  هب  دـنبوکب و 

هایـس یلباک و  هلیله  یکم ، انـس  نآ  تفـص  دننک  خوبطم  نآ  هب  تعیبط  نییلت  دنروخ و  هنادکسخ  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لوانت 
مهرد هس  کی  ره  جیافـسب  سودوخوطـسا ، نیتنـسفا ، ثوشک ، مخت  ینـساک ، مخت  هنایزار ، مهرد  هد  دـبرت  مهرد  تفه  کی  ره  نومیتفا 

، وگناب
534 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

زور رد  هک  تسا  نآ  هقیرط  عبر  بت  رد  مهرد و  هد  رکـش  مرد ، هدرزناپ  ربنـشرایخ  مهرد  ود  یفئاط  زیوم  مهرد  راهچ  کی  ره  ناـبزواگ 
سبتحم ار  تعیبط  دننک و  تحار  زور  هب  لاهـسا  دشاب و  یلاخ  هدعم  تبون  تقو  هک  دنزاس  نانچ  ای  دنروخن  چیه  دـننک و  كاسما  تبون 

سورخ دوب و  دیفم  نیبجنکس  نبجلا  ءام  دننک  نییلت  یفئاط  زیوم  هشفنب و  صاجا و  نیبجنرت و  خرس و  رکش  وانس  هب  دوش  رگا  دنراذگن و 
تفـص دوب  عفان  نوجعم  نیا  دنروخب و  ریبک  قایرت  سوطیدورثم و  انایحا  دننک و  لوانت  نآ  قرم  دننک و  هتخپ  جئافـسب  یکدنا  دوخن  اب  زین 
لـسع هب  دـنبوکب  مهرد  راهچ  کـی  ره  هخیلـس  هاوخناـن  یمهرد  کـی  ره  تیتلح  لـیبجنز  لـفلف  مهرد  جـنپ  جو  مهرد  راـهچ  لبنـس  نآ 
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تسناد دیاب  يروزب و  نیبجنکس  لوصالا و  ءام  کشرز و  صرق  هب  دننک و  دبک  لاحط و  لاح  تیاعر  دننک و  لوانت  یلاقثم  دنشرسب و 
535 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

جنـشت و عرـص و  برج و  دوسا و  صرب  ایلوخیلام و  مادـج و  زا  تسا  ناـما  دـشکیم و  زارد  هچ  رگا  تسا  رطخ  یب  یـضرم  بت  نیا  هک 
هدـش نفعتم  قورع  رد  نآ  هدام  هک  يوادوس  یبت  همزال  عبر  یمح  دـشاب  زین  لاس  هد  زا  ود  اـت  دنکـشیم  زارد  بت  نیا  اـما  جـلاف  هتکس و 

وا رد  دشاب و  عبر  جالع  نوچمه  نآ  جالع  دوب  رتاف  نام  زا  یقاب  رد  دنک  دادتشا  عبر  تبون  دشابن و  قرع  هریرعـشق  ضفان و  نآ  اب  دشاب و 
دشاب نآ  سمخ  یمح  عبس  سدس و  سمخ و  یمح  دشاب  مزال  لادتعا  درک و  دیابن  هیوق  هیودا  تانخسم و  لامعتـسا  دتفا  يرورـض  دصف 

هن زور  چنپ  دیآ و  يزور  کی  هک  تسا  نآ  عبـس  هن و  زور  راهچ  دیآ و  زور  کی  هک  تسا  نآ  سدس  هن و  زور  هس  دـیآ و  زور  کی  هک 
رد دـش و  هتفگ  عبر  رد  هچنانچ  دوب  ادوس  لاهـسا  طالخا و  فیطلت  نآ  جـالع  دـشاب  عبر  هب  هیبش  دوش و  دـلوتم  هظیلغ  داوم  زا  اـهبت  نیا 

تبون زور 
536 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لح نآ  رد  مهرد  هد  لسع  مهرد  کی  کمن  دـنناشوجب و  برت  خـیب  گرب و  مهرد  هد  دزرکنک  مهرد و  هس  کی  ره  برت  تبـش و  مخت 
: سولایقنا یمح  دشاب  عبر  جالع  نوچمه  نآ  جالع  یقاب  دننک و  یق  نآ  هب  دنماشایب و  هدرک 

مغلب بت  نیا  هداـم  دـشابن و  بیله  یگنـشت و  نآ  هب  دـشاب و  مرگ  سملم  نطاـب و  رد  دـنک  میظع  یتدورب  ساـسحا  نآ  رد  هک  دـشاب  یبت 
هنادکسخ هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لوانت  دـنقلگ  سفرک و  مخت  هنایزار و  وکنلاـب و  زا  یبـالج  زور  ره  نآ  جـالع  دوب  یجاـجز 

یگناد لقم  مهرد  مین  نوقیراغ  یمهرد  کی  ره  دیفـس  دبرت  يرطوقـس  ربص  نآ  تفـص  بح  نیا  هب  دننک  هیقنت  جضن  زا  دـعب  دـنروخ و 
یقاب دننک و  لوانت  لاقثم  هد  يورزب  نیبجنکـس  اب  یلاقثم  درو  صرق  زور  ود  زا  دـعب  دـنزاس و  بح  دشنرـسب و  هنایزار  بآ  هب  دـنبوکب و 

. دوب یمغلب  یمح  جالع  نوچمه  نآ  جالع 
537 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

یگنـشت و نآ  هب  دـشاب و  تدورب  هکلب  دـشابن  یترارح  رهاظ  رد  دوش و  سوسحم  دـیدش  یترارح  نطاب  رد  هک  دـشاب  یبت  اـیروفیل : یمح 
دنقلگ کهم و  خـیب  هنایزار و  رفولین ، وکنلاـب  زا  یبـالج  زور  ره  نآ  جـالع  دـشاب  جزل  مغلب  بت  نیا  هداـم  دوب و  میظع  بارطـضا  بیه و 

جنپ لگ  قرو  مهرد  راهچ  هشفنب  مهرد  تفه  انس  نآ  تفص  خوبطم  نیا  هب  ای  دننک  ربنشرایخ  خوبطم  هب  نییلت  جضن  زا  دعب  دننک و  لوانت 
نابزواگ وکنلاب  هنایزار  مرد  هد  کی  ره  یلیک  هایس و  ولآ  بانع و  مهرد  هس  سودوخوطسا  مرد ، کی  دبرت  مهرد  هس  ینساک  مخت  مرد ،
نوسینا دنقلگ و  هقنت  زا  دعب  مهرد و  جنپ  خرس  رکش  مهرد  هد  یفئاط  زیوم  مهرد  هد  کی  ره  نیبجنرت  ربنشرایخ و  زغم  مهرد  هد  کی  ره 

تایمح هک  نادب  هبکرم  تایمح  دنماشایب  دنقلگ  مهرد  هد  اب  دنناشوجب و  مهرد  ود  کی  ره  نوسینا  سفرک  مخت  هنایزار  دننک  لوانت 
538 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

یبت دشاب و  یبت  هچنانچ  دوب  هلخادب  بیکرت  همزال و  اب  همزال  هرئاد و  همزال و  اب  هرئاد  بیکرت  هچنانچ  تسا  رایـسب  بیکارت  نونف  هبکرم و 
دنوش و لئاز  مه  اب  دنیآ و  مه  اب  بت  ود  هچنانچ  دشاب  كراشم  ای  دیاین  یبت  بقع  رد  یبت  هچنانچ  دشاب  هلدابم  اب  دیآ و  نآ  رـس  رب  رگید 

دراد نویعم  نوناق  دـناهداهن و  یمان  هچنآ  اما  دـشاب و  یبیترت  نونق و  ار  نآ  هک  دـشاب  رایـسب  دوب و  مغلب  ارفـص و  تایمح  زا  بیکرت  رتشیب 
هرئاد و بغ  ای  دـشاب  همزال  یمغلب  هرئاد و  بغ  زا  بکرم  ای  اریز  تسا  هنوگ  راـهچ  رب  نآ  بیکرت  صلاـخ و  ریغ  بغ  تسا و  بغلا  رطش 

تایمح نیا  رد  مغلب و  ارفـص و  تامالع  زا  دـشاب  جزتمم  نآ  تاـمالع  همزـال و  یمغلب  هقرحم و  اـی  هرئاد  یمغلب  هبرتحم و  زا  هرئاد  یمغلب 
زور درک و  ناوت  کی  ره  تبون  نایم  زیمت  نایم و  قرف  دـننک و  تامالع  ضارع و  ام  لالدتـسا  هکلب  درک  دـیابن  بت  تبون  رود  رب  داـمتعا 

تبون
539 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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مغلب هبون  زور  دوب و  رتزارد  بت  نامز  دوب و  كدنا  امرـس  ضفان و  دشاب و  تخـس  یگنـشت  بارطـضا و  قلق و  دشاب و  عیرـس  ضبن  ارفص 
کی ره  هبون  نایم  قرف  دحتم و  دشاب و  جزتمم  مغلب  ارفـص و  صلاخ  ریغ  رد  دوب و  رتمک  یگنـشت  ترارح و  دشابن و  تخـس  صفان  امرس 

تالهـسم دش و  دیاب  نولم  نآ  هجلاعم  زا  دشاب و  رئبلا  رـسع  بت  نیا  دوب و  دئاز  تعاس  هد  زا  ود  وا  نامز  دیآ و  بت  زور  ره  درک و  ناوتن 
زور ره  دشاب  بلاغ  ارفص  تامالع  رگا  اهبت  نیا  رد  سپ  دنام  یقاب  ظیلغ  مغلب  دوش و  غرفتـسم  دوز  قیقر  ارفـص  هک  اریز  داد  دیابن  هیوق 

زا دعب  دنروخ و  دوخن  وج  اذغ  دننک  لوانت  مهرد  هد  تابن  ددع  هد  صاجا  مهرد  هس  کی  ره  رفولین  کهم  خیب  ینـساک و  مخت  زا  یبالج 
کههم خیب  هنایزار  ینساک  مخت  رفولین  هشفنب  مهرد  جنپ  کی  ره  یلباک  درز  هلیله  یکم  انـس  نآ  تفـص  دننک  خوبطم  نیا  هب  نییلت  جضن 

هس کی  ره 
540 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مهرد هدزناپ  ربنـشرایخ  زغم  ددع  هد  کی  ره  بانع  یلیک  ولآ  صاجا  مهرد  هد  زیوم  مهرد  راهچ  کی  ره  جیافـسب  سودوخوطـسا  مهرد 
بر مهرد  هس  کـی  ره  درز  هلیله  دـبرت  مهرد  ود  هشفنب  نآ : تفـص  دـننک . صرق  نیا  هب  کـیرحت  زور  ود  زا  دـعب  مهرد و  هد  نیبـجنرت 

ره دوب  بلاغ  مغلب  تامالع  زا  دـننک و  لوانت  تابن  زا  یبالج  اب  دنـشرسب و  بآ  هب  هتفوک  عومجم  گـناد  مین  اینومقـس  مهرد  مین  سوسلا 
لفث نآ  تمالع  دوش  لئام  دـبک  طالخا  رگا  سپ  دـنروخ  دوخن  وج و  اذـغ  دـننک و  لوانت  دـنقلگ  هنایزار و  کهم و  خـیب  زا  یبالج  زور 

یق هدعم و  لفث  نآ  تمالع  دوش  لئام  دبک  رقم  هب  رگا  دننک و  مض  بالج  اب  هاوخنان  سفرک و  مخت  نوسینا و  لثم  تاردم  دوب  فیشارس 
عفان زین  درو  صرق  دننک و  لوانت  دنقلگ  هداس  ای  يروزب  نیبجنکـس  هیقنت  زا  دعب  دـننک و  تعیبط  نییلت  مغلب  تالهـسم  هب  سپ  دوب  نایثغ  و 

دوب
541 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هنایزار بآ  هب  دنبوکب و  مهرد  راهچ  کی  ره  ینـساک  نیرایخ  مخت  مهرد  جنپ  کی  ره  کهم  خـیب  لبنـس  مهرد  هد  لگ  قرو  نآ  تفص 
رکذ هرئاذ  یمغلب  رد  هک  هجلاعم  دـننک و  کیرحت  ثفاغ  صرف  هب  دوش  يدامتم  رگا  دـننک و  لوانت  نیبجنکـس  اب  لاـقثم  کـی  دنـشرسب و 

نآ هقیرط  اهبت  نیا  رد  دشاب و  طلتخم  نءقآ  تمالع  دشابن  نیعم  یتبون  يرود و  ار  نآ  هک  دشاب  نانچ  هطلتخم  یمح  دنراد  راکب  تفر 
نآ جالع  دـننک  لصاح  نآ  لخاد  قورع  جراـخ  رد  نفعت ، يرگید و  رب  یکی  هبلغ  طـلخ و  بکرت  تفرعم  سدـح  نیمخت و  هب  هک  تسا 

دشاب رتشیب  نآ  رطخ  هک  هدام  دنوش و  لوغـشم  تیوقت  نیکـست و  یهاگ  هفیفخ و  هنیل و  تالهـسم  دننک  هدام  غارفتـسا  یهاگ  هک  هچنانچ 
دنوش لوغشم  مغلب  عف  هب  لوا  رگا  دشاب  بلاغ  ارفص  دوب و  بکرم  مغلب  ارفص و  زا  هک  یبت  رد  هچنانچ  دننک  نآ  غارفتسا  لوا 

542 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دنشوک تعیبط  تیوقت  رد  دننک و  بکرم  هجلاعم  دشاب  يواستم  رگا  دننک و  عفد  ارفص  لوا  سپ  دشاب  رطخ  بجوم  و 

هک دشاب  نآ  ببس  هب  یشغ  ثودح  ددرگ و  دلوتم  مغلب  هدم  زا  رشتیب  بت  نیا  دوش و  ثداح  یشغ  ادتبا  نوچ  هک  دشاب  یبت  هیـشغ : یمح 
وا تمالع  ددرگ و  یـشغ  بجوم  بلق  ترواجم  نآ و  سح  تدش  هطـساو  هب  دسر  هدـعم  مف  هب  نوچ  دـشاق و  قرفتم  ندـب  رد  ماخ  داوم 
رب درـس و  بآ  بالگ و  یـشغ  تلاح  رد  نآ  جالع  دوب  رهاظ  مغلب  تمالع  هجو  جـبهت  دـیآ و  یمغلب  رود  هب  تاـقوا  رتشیب  هک  دـشاب  نآ 

ینـساک و مخت  زا  یبالج  زور  ره  دنک و  یق  هک  دیاش  دنهدب  مرگ  بآ  هب  نیبجنکـس  دنلامب و  قفرب  مکـش  دـندنب و  فارطا  دـننز و  يور 
اب بآ  وج  اذغ  دنماشایب و  هداس  نیبجنکس  اب  دنناشوجب و  مهرد  هس  سفرک  مخت  اب  دننک و  لوانت  دنقلگ  نابز و  وا  هنایزار و 

543 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مهرد هس  کی  ره  کهم  خیب  رفولین  هشفنب  کیراب  نویروطنق  مهرد  تفه  انس  نآ : تفـص  هنقح . نیا  هب  دننک  تعیبط  نییلت  دنروخ و  دنق 
مهرد هد  کی  ره  هماک  بآ  تیز  نغور  مهرد  هد  کی  ره  خرس  رکش  نیبجنرت  مهرد  هدزناپ  ربنشرایخ  یفک  سوبـس  هتـسد  ردنغچ  قرو 

برک و شطع و  نآ  تمـالع  دوش  ثداـح  يراـجنز  اـی  یثارک  يوارفـص  هداـم  زا  بت  نیا  رگا  مهرد و  مین  کـی  ره  ینمرا  هروب  کـمن 
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عوقن ای  هکاوف  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دـنروخ و  تابن  ای  يدـنه  رمت  ای  نیرانا  بآ  زور  ره  نآ  جـالع  دـیآ  بغ  رود  هب  دوب و  بارطـضا 
ات دننک  عفد  جیردت  هب  هکلب  دنیامنن  هغلابم  طلخ  غارفتسا  رد  دننک و  الط  هنیس  رب  ایقاقا  دیب و  قرع  روفاک و  بالگ و  لدنص  دننک و  هکاوف 

. دوشن دایز  یشغ  فعض  ببس  هب 
اهر زور  دیآ و  بش  هب  هک  دشاب  نآ  هیلیل  یمح  هیراهن : هلیل و  یمح 
544 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنقلگ هداس و  نیبجنکـس  نآ  جالع  دشک  قدب  هک  نآ  بلاغ  دـشاب و  رتدـب  نیا  دـنک و  اهر  بش  هب  دـیآ و  زور  هب  هک  نآ  هیراهن  دـنک و 
ربنشرایخ نوجعم  هکاوف و  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دنروخ و  دوخن  اب  وج  اذغ  تابن  کهم و  خیب  ینـساک و  مخت  زا  یبالج  ای  دننک  لوانت 

دننک نانچ  دنروخ و  زور  هب  اذغ  یلیل  رد  دوب و  بسانم  یباوخیب  هکلب  دنپسخن  یلتمم  هک  دیاب  اما  دنروخ  بش  هب  اذغ  يراهن  رد  دننک و 
. دشاب یلاخ  هدعم  تبون  تقو  هک 

نفعت بجوم  ددرگ و  حور  جازم  داسف و  دوش و  نفعتم  اوه  هک  دشاب  نآ  وا  ببـس  دوش و  ثداح  ابو  رد  هک  دشاب  یبت  هیئابو : یمح   ؟؟؟؟
دیآ مک  ناراب  دوش و  ردکم  اوه  هک  تسا  نآ  ابو  تمالع  دنک  دلوت  یمح  نآ  زا  دوش  تابوطر 

545 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنیآ و نیمز  يو  رب  رام  شوم و  لثم و  نیمز  ریز  تارشح  عدافـض و  دنزیرگب و  فاطخ  ده و  ده  قل و  قل  لثم  نسحلا  هیکز  تاناویح  و 
قرع و یشغ  لاحط و  مظع  هدعم و  عجو  نایثغ و  اهتشا و  طوقس  یق و  نهد و  یکشخ  یگنـشت و  سفن و  رتاوت  برک و  بت  نیا  تمالع 

هروغ بارش  دننک و  برشت  درس  بآ  بالگ و  اب  نیبجنکس  ای  تابن  يدنه و  رمت  زا  یتبرش  زور  ره  دننک و  دصف  نآ  جالع  دوب  نتنم  زارب 
تاضومح و هب  لقنت  دـنروخ و  جورفاـب  راـنا  کـشرز و  قامـس و  اذـغ  دوب و  دـیفم  ضاـمح  نومیل و  لدنـص و  ساـبیر و  کـشرز و  و 

اما دوب  ندب  رد  هک  یطالخا  غارفتـسا  دننک و  تعیبط  نییلت  دتفین  دیفم  دیربت  نیکـست و  دوب  رایـسب  ندـب  تابوطر  رگا  دـننک و  تالهـسم 
يردج هبصح و  یمح  دش  هتفگ  لصف  دیربت  رد  هچنانچ  دننک  لامعتسا  بآدوخن  تامومشم و  دوب و  کیرحت  زا  رتهب  لاح  ره  هب  نیکست 

هلبآ هدام  هک  نادب 
546 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

زبس هایس و  هک  تسا  نآ  نیرتدب  دشابن و  هوبنا  دشاب و  گنر  دیفس  هک  تسا  نآ  وا  نیرتهب  دوش و  ثداح  وا  نایلغ  ببـس  هب  تسا و  نوخ 
قلح هنیس و  درد  یگنـشت و  بارطـضا و  نیلع و  ترمح  اضعا و  سخن  ینیب و  شراخ  تشپ و  درد  يردج  روهظ  تمالع  دشاب و  دونبا  و 

دشاب و تسار  تسوپ  اب  هکلب  دوبن و  كرزب  دشابن و  يوتن  ار  نآ  دوب و  يردج  زا  رتکچوک  وا  دشاب و  ارفص  هبصح  هدام  دوب و  قیـض  و 
زا شیپ  نآ  جالع  يردج  تمالع  هب  تسا  بیرق  نآ  تمالع  دوب و  دب  تیاغب  دشاب  زبس  شفنب و  هچنآ  دوب و  خرس  هک  تسا  نآ  وا  ملـسا 
ره درک و  دیابن  تعیبط  نیلت  کیرحت و  دیاشن و  دشاب  زورب  ءادتبا  نوچ  اما  دننک  دصف  دشاب  یضتقم  نس  رگا  هلبآ  هبـصح و  ندمآ  نوریب 

كرتفش دنروخن و  درس  بآ  دنراد و  مرگ  ار  دوخ  دنروخ و  بانع  سدع و  اب  وج  اذغ  دننک  لوانت  كرتفش  ای  رفولین  بانع و  بارش  زور 
547 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رترید رگا  دشاب و  بلق  جورت  تهج  قاشنتـسا  هکلب  دشابن  جایتحا  نتـشاد  مرگ  ار  دوخ  نآ  زا  دعب  دـیآ و  نوریب  مامت  ات  دـنزیرب  شارف  رد 
نوچ هلبآ  دننک و  دود  درز  ریجنا  رانا و  بوچ  هب  دنراد و  مرگ  ار  دوخ  دنماشایب و  دنناشوجب و  سدـع  یفئاط و  زیوم  ریجنا و  دـیآ  نوریب 
دننک دود  زگ  بوچ  دنتفخ و  نآ  يور  هب  دننک و  نآ  رد  سرواگ  دنزودب و  گرزب  هسیک  ای  دنزیر و  شارف  رد  سرواگ  دیآ  نوریب  مامت 

هراصع دـنلام و  ءاضعا  رب  دـننک و  قخـس  لگ  قرو  ای  دـنزیر  ءاضعا  رب  دـننک و  یفرظ  رد  دـنزیمایب و  بالگ  ای  دـنناشوجب و  زک  بوچ  ای 
لدنص بارش  اب  ریـشابط  صرق  دشاب  مرن  تعیبط  رگا  دننک و  رظن  رهلا  نیع  رد  دنناکچ و  مشچ  رد  قامـس  رت و  زینـشگ  بآ  نامر و  محش 

ای هدرک  نایرب  سرواج  ماداب و  زغم  اب  ریعش  اذغ  درک  دیابن  کیرحت  عطق  هبصح  رد  هشفنب و  شاخشخ و  بارش  دشاب  هفرس  رگا  دنروخب 
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548 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
بارش دوش  بلاغ  تعیبط  رب  یتسوبی  رگا  دننک و  لامعتسا  هب  بارش  ای  بیس  بارـش  اب  روفاک  صرق  دننک و  لوانت  هدرک  نایرب  شاخـشخ 
هیفطت دیربت و  رد  دننک و  فرـصت  نیا  زا  شیپ  دنزادنا و  باوخ  رد  هشفنب  ناتـسپس و  دـنماشایب و  هدرک  لح  مرگ  بآ  هب  رقفولین  هشفنب و 

نایم تسا  یلاح  تهاقن  نوچ  هقان  ریبدت  دتفا  دیفم  نابزواگ  بارـش  نومیل و  هورغ و  سابیر و  بارـش  دشابن  هفرـس  رگا  دـنیامن  یعـس  مد 
ار وا  هک  ضارعا  لاوحا و  دنک و  هقان  لاح  دقفت  هک  دیاب  سپ  یـضرم  ریبدت  احـصا و  ریبدت  نایم  دشاب  كرتشم  وا  ریبادت  ضرم  تحص و 

دوب طاشن  تلق  سفن و  تسخ  رس و  لقث  عادص و  دشاب و  غبص  ظلغ و  هروراق  تعرـس و  ضبن  رد  رگا  سپ  دنـشاب  صحفتم  دوش  ثداح 
دننک و نییلت  تانیلم  هب  دنوش و  لوغشم  دیاین  گنت  هب  نآ  زا  هقان  هک  ریبدت  نسح  هب  هک  تسا  یقابد  اوم  زا  یتیقب  هک  دنک  نآ  رب  تلالد 

549 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هـس ود  نوچ  دننک و  نآ  هب  تداع  جیردت  هب  هدس  جورف  رذگب و  بت  لاوز  زا  زور  راهچ  نوچ  دتفا  دیفم  نیبجنکـس  اب  مرن  ریـشابط  صرق 
نوچ دنیامن و  زارتحا  تانخـسم  لوانت  عوج و  ءالتما  زا  دـننک و  لوانت  کبـس  ياهتشوگ  دوب و  جازم  بسانم  هک  هروزم  درذـگب و  زور 

ات دنیامن  فقوت  ینامز  حلسم  رد  دسرن و  يررض  اوه  زا  ات  دنناد  تظفاحم  مامح  زا  ندمآ  نوریب  رد  دوب و  بسانم  مامحتـسا  دنریگب  توق 
هدعم دـشابن و  مضه  رگا  دـنیامن و  بانتجا  یندـب  یناسفن و  ضراوع  زا  دـنور و  نکـسم  اب  ینامز  جـیردت  هب  دوش و  لئاز  مامح  راخب  رثا 

ای هناد  رانا  ای  جابریز  اذـغ  یلجرفـس و  نیبجنکـس  هب  هدـعم  تیوقت  دـننک و  لـیلقت  هنیآ  ره  دروخیم  رایـسب  اذـغ  هک  دوش  مولعم  فیعض 
نایز راب  کی  یهام  رد  دنریگ  توق  نوچ  دـننکن و  عامج  دوش و  مامت  توق  ار  ندـب  ات  دـننک  لوانت  یکطـصم  شراوگ  دـنروخ و  قامس 

درادن
550 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دوشن دساف  هدعم  ات  دننک  فرصت  ظیلغ  ياهاذغ  رد  جیردت  هب  و 

[ باب تفه  رب  لمتشم  دوش  ثداح  ار  ندب  هک  یضارما  رد  مراهچ : هلاقم  ]

هراشا

: باب تفه  رب  لمتشم  دوش  ثداح  ار  ندب  هک  یضارما  رد  مراهچ : هلاقم 

[ ماروا رد  لوا : باب  ]

دشاب هعبرا  طالخا  ای  هدام  نیا  دوش و  رهاظ  اضعا  رب  هک  هدام  بابـصنا  ببـس  هب  هک  دوب  یخافتنا  یظلغ و  مرو  روثب  ماروا و  رد  لوا : باب 
هرمج دوب  نوخ  ارفص و  زا  بکرم  هچنآ  ترمح و  دوب  يوارفـص  هچنآ  دینوگ  ینومغلف  ار  نآ  دشاب  مد  وا  هدام  هک  مروایا  حیر  ای  هیئام  ای 

مرو هعلـس و  دوب  زیتم  رگا  دـنیوگ و  وخر  دـشاب  وضع  طـلاخم  رگا  یمغلب  مرو  اـما  دـنراد  مدـقم  دنـشاب  بلغ  هک  ار  نآ  دـنیوگ  ینومغلف 
هبالص هعلس و  دوب  رهاظ  رگا  دشاب  وضع  جراخ  رگا  ریزانخ و  دشابن  ملوم  رگا  دنیوگ و  ناطرس  دوب  ملوم  دشاب  وضع  لخاد  رگ  ای  وادوس 

هیئام زا  هچنآ  ددغ  دشابن  رهاظ  رگا  دنیوگ و 
551 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رگا دنیوگ  جـبهت  دوب  نیل  دـشاب  دوضع  طلاخم  رگا  دوب  یحیر  زا  هچنآ  یئام و  مایق  دوب  صاخ  رگا  یقز و  اقـستسا  دـشاب  ماع  رگا  دـشاب 
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نابرـض و ددـمت و  نآ  تمالع  دوش و  ثداح  مرو  هدـم  زا  ینومغلف  مرو  دـش  هتفگ  کی  ره  ناـیب  دـنیوگ و  هخفن  دوب و  بلـص  عمتجم و 
مرو هچنانچ  دوب  بسانم  هک  یقرع  زا  دننک  دصف  ادتبا  رد  نآ  جالع  دوب  لئام  توبک و  هب  دـشاب و  خرـس  مرو  گنر  دوب و  بت  یگنـشت و 

تابن نیرانا و  بآ  ای  دننک  لوانت  بانع  رفولین و  هشفنب و  بارش  قیلساب و  دشاب  لفاسا  رد  رگا  دیاشگب و  ار  لافیق  دشاب  ندب  یلاع  ار  درگ 
مرو رگ  دننک و  نآ  عوقن  ای  هکاوف  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  مادب  زغم  شامونب و  ای  نروخ  بآ  وج  اذغ  نیبجنکـس و  كزوت و  مخت  هیـش  اب 

دـشاب هتخیر  هن  ماـمت  هداـم  زونه  هک  دوب  ادـبتا  رد  نار  نب  لـغب و  ریز  شوگ و  سپ  لـثم  هسیئر  ءاـضعا  هغرفم و  رد  ینیل  دوـب  نباـغم  رد 
تادربم و لامعتسا 

552 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
زین تاعدار  لامعتسا  رد  زورفا و  ناتـسب  وهاک و  زینـشگ و  بآ  اثیمام و  ینمرا و  لگ  ایقاقا و  لفوف و  بالگ  لدنـص و  لثم  دننک  تاعدار 
نوچ دنزیمایب و  تاعدار  اب  هبلح  کبرت و  هابور  یمطخ و  هنوباب و  لثم  تاللحم  دزیر  هب  داوم  هک  زور  راهچ  هس و  زا  دعب  دنیامن و  هغلابم 
ریـش هب  ریجنا  هبل و  گنـسادرم و  گرزب  لثم  تاجـضنم  اب  تاللحم  دوش  عمج  هداـم  رگا  دـننک و  لامعتـسا  تـاللحم  دـشاب  هتخیر  هداـم 

نوکـس جضن  تمالع  هیودا و  هب  ای  نهآ  هب  دننادرگ  رجفتم  دبای  جضن  نوچ  دشاب و  عجو  دادتـشا و  ندـش  عمج  تامالع  دـننک  لامعتـسا 
لامعتـسا هلمدنم  يامهرم  دوشن و  غرفتـسم  یلک  هب  هدام  ات  ددرگ  رجفتم  هک  نآ  زا  دـعب  دورن و  ورف  دـنهن  وا  رب  تسد  نوچ  دـشاب و  عجو 

موم لثم  تایخرم  هینقت  دـصف و  زا  دـعب  دـشاب  هطقـس  هبرـض و  ببـس  هب  مرو  ای  دوش  ثداح  هسیئر  ءاضعا  هغرفم  رد  مرو  رگا  اـما  دـنیامن 
ای نغور 

553 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هک تسا  نآ  وا  دنیوگ و  سولفاقـشا  ار  نآ  هک  ینومغلف  وا  یفنـص  دـننکن و  تاعدار  تادربم و  لامعتـسا  عطق  دـننک و  لامتـسا  تاللحم 
ات دـشاب  وضع  عطق  نآ  جالع  دـناریمب  ار  وضع  دوش  ادـیپ  وضع  رهوج  داسف  نآ  رگا  دوش و  عمج  هب  دور و  لـیلحت  هب  دوشن و  ظـحنم  مرو 
اب هنـسرک  نآ  زا  دعب  دوش و  غرفتم  هدـم  ات  دـنرب  ورف  قیمع  ياهرتشن  دـننک و  تماجح  دـشابن  مامت  داصف  رگا  دـنلامب و  ملاس  اضعا  رگید 

نشور خرس و  نآ  نول  دوب و  دلج  حطس  هب  لئام  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دوب  يوارفـص  نآ  هدام  هک  دشاب  یمرو  هرمح  دننک  الط  بالگ 
دیربت وا  رد  نکیل  دشاب  ینومغلف  جالع  نوچمه  نآ  جالع  دنک  تدواعم  دنرادرب  تسد  نوچ  دورب و  یخرس  دنهن  وا  رب  تسد  نوچ  دشاب 

دشاب و دیفـس  یمرو  نآ  دوش و  ثدح  یمغلب  هدام  زا  وا  دنیوگ  زین  امی  وذ  ار  نآ  وخر  مرو  رـشتیب  فیفجت  ینومغلف  رد  درک و  دیاب  رتشیب 
نآ هب 

554 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هنایزار و کهم و  خـیب  زا  یبـالج  زور  ره  نآ  جـالع  دـنامب  رئاـغ  ناـنچمه  یناـمز  ورف و  دـنهن  وا  رب  تشگنا  نآ  دـشابن و  ملا  ترارح و 
ربنـشرایخ و نوجعم  هراـیا و  بح  هب  دـننک  نییلت  جـضن  زا  دـعب  دـنروخ و  هنادکـسخ  هریـش  هب  بآدوخن  اذـغ  دـننک و  لواـنت  نیبـلگنک 
ای ربص  نیتنسفا و  ای  دنزاس  دامض  هدیناسیخ  هکرس  رد  ایرد  فک  دننک و  الط  مرو  رب  هکرـس  تیز و  وک  من  ینمرا و  هرب  مغلب و  تالهـسم 
زا رادـقم  دوب  جراخ  وضع  زا  دـشاب و  یبالغ  ار  نآ  هک  دوب  ظـیلغ  مرو  هعلـس  دـشاب  دـیفم  زین  وزاـم  نارفعز  دعـس و  دـننک و  ـالط  هکرس 

دنفاکشب و دورن  لیلحت  هب  رگا  نویلخاد و  مهرم  لامعتسا  ایذاغول و  هرایا  هرایا و  بح  هب  دشاب  ندب  هیقنت  نآ  جالع  دشاب  یخیب  ات  يدوخن 
هلمدـم يامهرم  دـنرآ و  نوریب  هرانـصب  تسا  وا  فالغ  هسیک  دوش  رجفنم  نوچ  دـنهن و  گید  رب  گید  نویفدـلف و  لثم  هحرقم  هیودا  اـب 

ناطرس دنرب  راکب 
555 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رد یترارح  كدنا  دشاب و  بلـص  دوش و  رتگرزب  دیآ  هک  زور  ره  دوب و  کچوک  ادتبا  رد  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  دـشاب  يوادوس  یمرو 
دننک و قیلساب  ای  لحکا  دصف  ادتبا  رد  نآ  جالع  دوش  رهاظ  ناطرس  ياپ  تسد و  لثم  خرس  زبس و  قورع  رد  دوش و  سوسحم  نآ  سملم 
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کی ره  سودوخوطسا  جافسب  مهرد  کی  نومیتفا  نآ : تفص  دوب . دیفم  زین  بح  نیا  نوقیراغ و  نومیتفا و  خوبطم  هب  ادوس  زا  ندب  هیقنت 
بح دنشرسب و  سفرک  بت  اب  هتفوک  عومجم  مهرد  مین  نوقیراغ  یگناد  یطفن  کمن  یمهرد  کی  ره  یلباک  هایس و  هلیله  مین  یمهرد و 

مهرم لوسغم و  ایتوت  ای  يریخ  لگ و  نغور  لـثم  تـاللحم  هیقنت  زا  دـعب  دـننک و  لامعتـسا  تاـعوار  مرو  نیا  ثودـح  لوا  رد  دـنزاس و 
لگ و قرو  موتخم و  نیط  هتـسش و  اتیوت  دوش  حیقتم  رگا  دننک و  عطق  نآ  زا  عمط  دننکن  رثا  نآ  رد  هیودا  دـشاب و  بلـص  رگا  نویلخاد و 

يواستم ینمرا  لگ 
556 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رگا دننک و  لامعتسا  لگ  نغور  ای  دننازوسب و  ناطرس  ای  دنهنب  دنفاکـشب و  دنبوکب و  يرهن  ناطرـس  ای  دنهن  نآ  رب  لگ  نغور  ای  دنوکب و 
ددـعتم و دـشاب و  هتخیمآ  تشوگ  اـب  وا  اـما  علـس  هباـشم  تیمه  رد  ریزاـنخ : دـنیامن  یعـس  ضیح  راردا  رد  دوش  ثداـح  ار  ینز  مرو  نیا 

هیودا هظیلغ و  هیذـغا  زا  باـنتجا  ادوس و  مغلب و  زا  دوب  ندـب  هیقنت  نآ  جـالع  دوش  عقاو  نار  نیا  ندرگ و  رد  رتـشیب  دوب  علـس  زا  رتبلص 
تفز و اسریا و  مهرد  تسیب  کی  ره  وج  درآ  القاب و  درآ  ای  ناکدوک  لوب  ای  سمرت  وج  درآ  ای  نویلخاد  مهرم  لثم  دننک  لامعتسا  هللحم 

رامحلا ءاثق  مهرد  تفه  کی  ره  هنسرک  هنشا  دامض  دنراد  راکب  هکحلم  هیودا  نآ  زا  دعب  دنزاس  دامـض  مهرد  هک  کی  ره  طب  هیپ  عمش و 
جنیتار كوخ  هیپ  رخآ  دامض  دننک  لامعتسا  كدوک  لوب  اب  دنبوکب و  مهرد  راهچ  مطبلا  کلع  مهرد  هس  کی  ره  دزراب  راغ  قرو 

557 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دیاب اما  دشاب  عطق  نآ  جالع  دوب  ریزانخ  نیرتدـب  نیا  دـشابن و  رهاظ  گنب  تسوپ  رب  هک  تسا  ریزانخ  زا  یعون  دـنزاس و  دامـض  رتش  لوب 
راکب همحلم  نآ  زا  دعب  دننک و  لامعتـسا  نویفدـلف  دـنامب  یتیقب  رگا  عطق  زا  دـعب  دوشن و  عطقنم  نیئارـش  قرع  دـننک و  عطق  طایتحا  هب  هک 

. دنراد
دنـشاب هدرک  طارفا  هب  تادربم  لامعتـسا  هک  راح  یمرو  زا  ای  دوش  ثداح  یمغلب  ای  ادوس  هدام  زا  دـنناوخ و  سورقیـس  ار  نآ  بلـص : مرو 

وا نول  دوب  ادوس  هدام  زا  هچنآ  اما  دـشاب  ندـب  نول  نوچمه  نآ  نول  دـشاب و  عجو  مدـع  تبالـص و  نآ  تمالع  دـشاب  هدـش  رجحتم  هدام 
قرو هنـشا و  لقم و  سورخ و  غرم و  طب و  هیپ  لثم  هللحم  هیودا  لامعتـسا  اوس و  مغلب  زا  دشاب  ندب  هیقنت  نآ  جالع  دشاب  برـسا  نوچمه 

تسیب ریجنا  مهرد  جنپ  هبلح  مهرد  هد  کی  ره  یمطخ  کشر  ورم  گرزب  رخآ  دامض  يریخ  هنوباب و 
558 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دننک لامعتسا  دنبوکب و  مه  اب  کبرت  هابور  و  ریشواج ؟؟؟ قشا  لقم  رخآ  دامض  دنبوکب و ؟؟؟ مه  اب  ددع 
هدام رگا  دوشن و  گرزب  دـشابن و  یفالغ  ار  نآ  دـشاب و  دوضع  نایم  رد  وا  هک  تسا  نآ  علـس  وا و  ناـیم  قرف  دـنیوگ  دیـش  ار  نآ  ددـغ :

دننک و لامعتـسا  نویلخاد  مهرم  ادوس و  مغلب و  زا  دشاب  ندب  هیقنت  نآ  جالع  دوش  ادیپ  وا  بنج  رد  رگید  يددغ  دوش  بصنم  وا  هب  رگید 
دندنب نآ  رب  برسا  عطق  سپ  دیآ  نوریب  دشاب  وا  رد  هچنآ  ات  دنراشفیب  دشاب  کچوک  رگا  دندنب و  نآ  رب  برسا  عطق  دنبوکب و  ار  یضعب ،
اـضعا رد  هک  دـشاب  یمرو  نوعاط  دـننک  ـالط  کـمن  هیپ  نوزلح و  رتسکاـخ  هب  ار  نآ  دـنیوگ و  ـالیجوف  ار  نآ  دـشاب  شوگ  سپ  رد  رگا 

ریغتم وا  گر  دنک و  دساف  ار  وضع  هک  دشاب  یمس  هدام  زا  نآ  ثودح  دوش  عقاو  نار  نب  لغب و  يدث و  هیصخ و  لثم  يددغ 
559 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لاتق دشاب  زبس  هایـس  نآ  گنر  هچ  ره  دوب و  ناقفخ  یـشغ و  نایثغ و  یق و  نآ  تمالع  دوش  حشرتم  مرو  دیدص  نآ  زا  هک  دشاب  ددرگ و 
دنروخ هکرس  اذغ  دوب  يررض  رانا  بیس و  لدنص و  ومیل و  ضامح و  بارش  لثم  بلق  تیوقت  دننکب و  دصف  مرو  نیا  رد  نیا و  رد  دوب و 

روفاک بالگ  لدنـص و  دنوش و  نکاس  هدراب  عضوم  رد  دـنهن و  زورفا  ناتـسب  لگ  هشفنب و  دـیب و  گرب و  خـی و  فرب و  نآ  یلاوح  رد  و 
مرگ بآ  هب  نآ  زا  دعب  دننک و  بذـج  هدام  دـننک  تماجح  ار  عضاوم  نآ  رگا  اما  دـننکن  الط  خـیب  مرو  رب  دـننک و  الط  هنیـس  رب  دـنیوبب و 
دوز دوخ  لاحب  لاـح  رد  دور و  ورف  دـنهن  وا  رب  تشگنا  نوچ  داـب  رپ  یکیخ  وچمه  هک  تسا  نآ  وا  تمـالع  یحیر  یمرو  هخفن  دـنیوشب 
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بادس و ینـساک و  مخت  زا  یبالج  نآ  جالع  دنک  زاوآ  دنهن  وا  رب  تسد  نوچ  دوش  گرزب  رگا  تسین و  هدـم  وا  رد  هک  ددرگ  سوسحم 
اب دنقلگ  هنایزار 

560 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هنوباب و نغور  طرـش و  یب  دنهن  عضوم  رب  همجحم  دننک و  نآ  رد  لباوت  دـنروخ و  هنادکسخ  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـننک  لوانت  تابن 
رد بادس  هنوباب و  نغور  دـننک و  یفاص  دـنناشوجب و  بآ  هب  مهرد  ود  کی  ره  هاوخنان  نوسینا  سفرک و  مخت  ای  دـنلامب  نآ  رد  بادـس 
ات دنناشوج  دننک و  نآ  رـس  رب  تیز  نغور  دننک و  یفاص  دنناشوجب و  نآ  هب  مهرد  ود  کی  ره  هاوخنان  نوسینا  سفرک  مخت  ای  دنلامب  نآ 

یعجو نآ  هب  دوب و  بلـص  دشاب و  ندب  نول  نوچمه  نآ  نول  دوب و  گرزب  یمرو  هلیبد  جارخ  هلیبد و  دننک و  لامعتـسا  دنام  یقاب  نغور 
. دـشاب ترارح  تقرح و  نآ  هب  ماروا و  زا  دـشاب  هدـش  عمج  هدـم  رد  هک  تسا  نآ  جارخ  دـشاب و  هدـش  عمج  هثیبخ  داوم  نآ  رد  دـشابن و 
دـنراد و راکب  هلمدـم  ياهمهرم  نآ  زا  دـعب  دـنهن  مرو  رب  تاجـضنم  دـشاب و  بلاغ  هک  یطلخ  غارفتـسا  دـننک و  تعیبط  نییلت  نآ  جـالع 

اب سگرن  خیب  رگا  دنیوگ 
561 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دننادرگ رجفنم  لدرخ  باعل  اب  نویلخاد  مهرم  اب  دننک  الط  لسع 

[ روثب رد  مود  باب  ]

وچمه یضعب  هلمن و  وچمه  دوب و  يوارفـص  یـضعب  لمد  ياهرثب  وچمه  دوب ، يومد  یـضعب  دوب  ماروا  وچمه  زین  اهرثب  روثب  رد  مود  باب 
دشاب هتخیمآ  دساف  یتبوطر  نآ  هب  هک  دشاب  یمد  نآ  هدام  دشاب و  گرزب  هرثب  لمد  لولوث  برچ و  وچمه  يوادوس  یضعب  یمغلب و  اهرثب 
هیقنت دننک و  دـصف  نآ  جالع  دـشب  روغ  رد  هک  تسا  نآ  وا  نیرتدـب  دوش و  دـلوتم  ینیریـش  تشوگ و  لوانت  ترثک  مضه و  ءوس  زا  وا  و 

. دننک ماروا  جالع  نوچمه  نآ  جالع  دنیامن و  زارتحا  ینیریش  تشوگ و  زا  هلیله  خوبطم  ای  هکاوف  خوبطم  هب  ندب 
ای يرارم  مد  زا  هک  دشاب  راخب  نآ  ببـس  دوش  ثداح  ُتعفد  دشاب و  برک  كاکح و  دوب و  ترمح  هب  لئام  هک  دـشاب  نهپ  يروثب  يرش :

مغلب
562 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بـش رد  دوش و  ثداح  بش  رد  دوب و  یمغلب  هچنآ  دنک و  دادتـشا  زور  رد  دشاب و  رتمرگ  رتخرـس و  دـشاب  يومد  هچنآ  دزیخرب و  یقروب 
مرگ بآ  هب  ار  ندب  دننکن و  دصف  دننک و  دافتکا  اینومقس  ای  هکاوف  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  دشاب و  قیلساب  دصف  يومد  جالع  دنک  دادتشا 

. دنیوشب بالگ  هکرس و  سوبس و  و 
مادـنا دـنور و  مامح  هب  دـننک و  دـصف  نآ  جالع  دـشاب  میظع  یـشراخ  نآ  هب  دوش و  ثداح  بش  رد  هک  دـشاب  دـنچ  يروثب  لیلکا : تابن 

. دننک نییلت  دشاب  جایتحا  رگا  دنیوشب  هزبرخ  مخت  سوبسب و 
هیسرواج اماترفـص  هب  دشاب  لئام  ددرگ و  لصتم  رگیدکی  هب  دوش و  نهپ  جیردت  هب  دشاب و  يوارفـص  دنچ  يروثب  هلمن  هیـسرواج : هلمن و 

یشراخ و نآ  هب  دیفس و  نآ  رس  خرس و  نآ  لصا  سرواگ  هب  دشاب  دنچ  يروثب 
563 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هابور بآ  اب  ینساک  بآ  لدنص و  ایقاقا و  سدع و  ضضح و  کبرت و  هابور  ارفـص و  زا  دننک  هیقنت  ود  ره  نآ  جالع  دوب  میظع  یـشزوس 
مهرد هس  کیره  ینامی  بش  دـنک  زاب و  نآ  تفـص  دـننک . الط  نوخ  ردـنا  صرق  دوش  يدامتم  ددرگ و  حرقتم  رگا  دـننک و  الط  کـبرت 

بالگ هب  جایتحا  تقو  هب  دننک و  کشخ  دنزاس و  صرق  دنشرسب و  بیس  بارش  هب  دنبوکب و  مهرد  هد  دنوآ  رزیم  رد  سیدقلق 
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. دننک الط  دنیاسب و 
. دننک لامعتسا  دنزیمایب و  نغور  موم  اب  دنبوکب و  لیبنق  دنروآرز  رانلگ  هبوچدرز  جنسادرم  زبس  وزام و  دیفس : یمهرم 

هتخیمآ قیقر  یمد  اب  دوب و  ارفـص  نآ  هدام  دوب و  میظع  یملا  یـشزوس و  نآ  هب  دـشاب و  خرـس  تیاغب  هک  دـشاب  نهپ  دـنچ  يروثب  هرمح :
نآ جالع  دشاب 

564 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دشاب هرمن  جالع  نوچمه  نآ  جالع  یق  اب  دوش  غرفتسم  داوم  ات  قیمع  طرش  اب  دنهن  عضوم  رب  همجحم  ارفص و  زا  دننک  ندب  هیقنت 

ادتبا رد  دوب و  گنت  یبآ  نآ  نوردنا  دشاب و  تفرح  هکح و  نآ  هب  ددرگ و  هشیرکـشخ  دوز  دوش  ثداح  هک  دشاب  دنچ  هرثب  یـسراف : ران 
هکرس اب  لفوف  وزام و  دننک و  دامـض  وکنب  باعل  اب  روفاک  ضـضح  نآ  جالع  دشاب  شتآ  هنابز  دننام  یـسإاس  خرـس و  ياهطخ  نآ  روهظ 

. دننک زارتحا  تشوگ  توالح  زا  دوب و  دیفم 
ار مد  ندب و  هیقنت  دـننک و  دـسف  نآ  جالع  دوش  ثداح  مد  نایلغ  زا  دـشاب و  گنت  بآ  هب  نوخ  نآ  نوردـنا  دـشاب و  دـنچ  هلبآ  تاخافن :
وا رد  هچنآ  ات  دننادرگ  رجفنم  ار  ظفل  دنروخ و  رانا  يدـنه و  رمت  هکرـس و  سدـع و  لثم  هدراب  هیذـغا  بانع و  بارـش  هب  دـننک  نیکـست 

مهرم دیآ و  نوریب  دشاب 
565 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دننک لامعتسا  ءاطقلق  مهرم  دوش  کشخ  رید  رگا  دنهن و  جادیفسا 
یتکرح ساسحا  نآ  هب  هک  دشاب  هاگ  دیآ و  نوریب  یگدیـسر  وچمه  نآ  زا  ددرگ و  هتفاکـش  دوش و  ثداح  هک  دـشاب  هرـشب  یندـم : قرع 

رتشیب دشاب و  دب  تیاغب  نآ  دلسگب و  دنشکب  ددرگ  زارد  جیردت  هب  دشاب و  یمرک  دوخ  نآ  هک  دنیوگ  یـضعب  دنک و  مرک  تکرح  وچمه 
ددرگ و قورع  رد  هک  دشاب  یتالضف  نآ  ببس  دوب و  رایسب  سبح  ناسارخ و  رـصم و  هنیدم و  رد  ضرم  نیا  دوش و  ادیپ  دعاس  قاس و  رد 

خوبطم هب  ندب  هیقنت  دننک و  نفاص  ای  قیلـساب  دـصف  نآ  جالع  دـنک و  عفد  قیرط  نیا  هب  ار  نآ  تعیبط  ددرگ و  دـقعنم  ترارح  هطـساو  هب 
دـننک و الط  ربص  روفاک و  لدنـص و  هب  ادـبتا  رد  دوب و  دـیفم  مامحتـسا  ترثک  لفیرطا و  لوانت  هیقنت  زا  دـعب  دـننک  ایاقوق  بح  نومیتفا و 

دوشیم زارد  دنچ  ره  دندنبب  برسا  هعطق  هب  دیآ  نوریب  نوچ 
566 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هب ات  دننک  الط  وکنب  باعل  هشفنب و  سگرن و  نغور  مرگ و  بآ  هب  نامز  نآ  رد  دوشن و  عطق  ات  دننک  طایتحا  دنچیپیم و  برسا  هراپ  رب  و 
یقاب هچنآ  دنفاکشب و  دلـسگب  رگا  دنلامب و  دنزیمایب و  نغور  موم  اب  مهرد  جنپ  جنـسرادرم  مهرد و  هس  ین  رتسکاخ  دیآ و  نوریب  یناسآ 

هک دشاب  هقرفتم  تارثب  ادـتبا  رد  ثداح و  رـس  يور  رد  هک  دـشاب  هحرق  هفعـص  دـنراد  راکب  هلمدـم  مهرم  نآ  زا  دـعب  دـیآ و  نوریب  دـشاب 
جازم نس و  رگا  نآ  جالع  دنیوگ  خیب  ریـش  ار  نآ  دیآ  دیدص  نآ  زا  هچنآ  دوش و  عقاو  ار  نایبص  رگا  دوش و  هشیرکـشخ  ددرگ و  حرقتم 

تشوگ و زا  هرتهاش و  هلیله و  خوبطم  هب  ندب  هیقنت  رس و  سپ  زا  دننک  تماجح  الا  وب و  بسانم  قوف  ای  وقرع  لافیق و  دصف  دشاب  یضتقم 
مه اب  همه  دـننک و  لح  رمخ  لخ  رد  لـقم  مهرد  جـنپ  دـنبوکب و  مهرد  تسیب  کـی  ره  هبوچدرز  خـلت و  ماداـب  دـنیامن و  زارتحا  ینیریش 

دنیاسب
567 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

جنیتار و رانلگ و  لیوط و  دنوارز  وزام و  ای  دننک  الط  دنیاسب و  لگ  نغور  ینساک و  بآ  هب  تجاح  تقو  رد  دنزاس و  صرق  دنزیمایب و  و 
نآ رب  دشاب و  کشخ  هچنآ  دوب و  دیفم  زین  انح  گنسادرم و  رانا و  تسوپ  قورع و  دننک و  الط  لگ  نغور  رمخ و  لخ  اب  دنبوکب و  ایقاقا 
رگا دنلامب و  خانافسا  ودک و  نغور  هب  ار  نآ  دنشک و  ینیب  رد  نانز  ریـش  ودک و  هشفنب و  نغور  دشاب  ادوس  هدام  زا  دیفـس  یتسوپ  وچمه 

اب نویفدلف  ای  دننک  الط  دنیاسب و  هکرـس  لگ و  نغور  اب  جنـسادرم  ربص و  دـننک و  نآ  ریب  قلع  دنـشارخب و  هرتسا  هب  دـشاب  بلـص  ظیلغ و 
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دوش رهاظ  دهـش  نوچمه  يزیچ  نآ  رد  هک  دشاب  اهخاروس  نآ  رد  دـنیوگ و  يدهـش  ار  نآ  هک  تسا  هفعـس  زا  یعون  دـننک و  الط  هکرس 
نآ جالع  دیآ  تشوگ  هک  هلاسغ  وچمه  یتبوطر  نآ  زا  هک  تسه  رگید  یعون  دننک و  الط  لسع  فساجنرب  دننک و  ندـب  هیقنت  نآ  جالع 

نآ رب  همجحم  هک  تسا 
568 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تیاغب هک  رگید  یعون  دننک و  الط  هکرـس  لگ و  نغور  رد  گنـسادرم  طسق و  ینمرا و  لگ  دیآ و  نوریب  همه  دشاب  وا  رد  هچنآ  ات  دـنهن 
اب دنبوکب و  مهرد  کی  بنرک  مهرد  هس  کی  ره  تورزنا  برـسا و  هتخوس و  ذغاک  نآ  جالع  دـنز  یهایـس  هب  هک  يدـح  هب  دـشاب  خرس 

تـسا ریغـص  هرثب  لولوث  دننک  رمخ ال  لخ  بالگ و  اب  نارفعز  روفاک و  ینمرا  لگ  دوش  ثداح  يو  رد  هک  هفعـس  دـننک و  الط  رمخ  لخ 
زب کشپ  نوقیراغ و  ای  نومیتفا  خوبطم  هب  دننک  ندب  هیقنت  نآ  جالع  ادوس  ای  مغلب  زا  دوب  ظیلغ  یطلخ  نآ  ببس  دشاب و  بلص  تیاغب  هک 
رب گید  نویفدلف و  دننک  عطق  هک  دنهاوخ  رگا  دننکن  عطق  نهآ  هب  ار  نآ  هکرس و  اب  تشگنجنپ  ای  ماخ  ریجنا  ریش  ای  دننک و  الط  هکرس  ای 

دـننک و الط  نانـشا  بآ  هب  دـنیاسب و  هدـیدان  بآ  کهآ  رداشون و  راجنز و  لظنح و  محـش  واگ و  ههرز  زبس و  نانـشا  زا  ای  دـنهن  گـید 
یسدع ار  نآ  هک  تسا  یعون 

569 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
غمـص ای  مطب  غمـص  ای  دننک  الط  زینوش  بآ  دورم و  قروب  ار  نآ  دوش و  رهاظ  یناشیپ  يور و  رد  رثکا  دشاب و  خرـش  نآ  گنر  دـنیوگ و 
هیقنت نآ  جالع  دیآ  دیدص  نآ  زا  دوش و  هشیرکـشخ  ددرگ و  حرقتم  هک  دـشاب  هرثب  هیخلب  دـننک  الط  هکرـس  اب  هروب  بنرک  شدـنک  دولآ 
لعـس اب  دنبوکب و  يواسم  جناتیار  جزیوم و  لدرخ و  راجنز و  دـنوارز و  لقم و  ای  دـننک  الط  هکرـس  ینمرا و  لگ  هب  ار  نآ  دـننک و  ندـب 

یتسوپ يور  رب  هریت و  یخرـس  ای  دشاب  هایـس  نآ  گنر  ددرگ و  نهپ  دوش و  اضعا  رد  هک  دـشاب  نشخ  هرثب  ابوق  دـننک . الط  هکرـس  تیزو 
ربص و دولآ و  غمـص  درز  هلیله  هب  ار  نآ  دننکب و  طالخا  ادوس و  زا  ندب  هیقنت  دننک و  لصف  ادتبا  رد  نآ  جالع  دـشاب  یهام  سولف  وچمه 
زب غرم و  طب و  هیپ  ای  دنلامب  دنزاس و  مهرم  عمـش  تیز و  نغور  اب  تیربک  دولآ و  غمـص  مطبلا و  کلع  ای  دـننک  الط  لگ  نغور  هکرس و 

نغور هب 
570 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

جزیوم انامدرق  دوش  نمرف  نوچ  دوب و  دیفم  مدنگ  نغور  مئاص و  نادند  كرچ  ادتبا  رد  دننک  الط  هکرـس  اب  ثاغم  دروم و  ای  دنلام  هشفنب 
زا دـننک و  الط  هکرـس  اب  دـنبوکب و  مهرد  شـش  کـی  ره  زب  کـشپ  دوخن  مهرد  جـنپ  کـی  رهد  رز  تیربک  اـسریا و  مهرد  هد  کـی  ره 

. دنیامن زارتحا  هظیلغ  همعطا  زا  ادوس و  تاداوم 
زارتحا هفیرح  هداح  ءایـشا  زا  دـننک و  ندـب  هیقنت  نآ  جالع  دوب  يور  رد  رثکا  دوش و  ثداح  هقرتحم  طالخا  زا  هک  دـشاب  نهپ  هرثب : یثوت 

هکح و نآ  هب  هک  دشاب  یتارثب  برج  دـنهن  همحلم  مهرم  سپ  دـیایب  نوخ  نآ  زا  ات  دنـشارخب  نهآ  هب  ای  دـننک  الط  راجنز  مهرم  دـنیامن و 
نآ زا  دوب و  رت  یـضعب  دنیامن و  دادـتما  دوب و  کشخ  یـضعب  دوش و  ثداجح  هقرتحم  طالخا  حـلام و  مغلب  ادوس و  زا  نآ  دوب و  شزوس 

زور ره  دننک و  دصف  نآ  جالع  دیآ  دیدص 
571 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

زا دعب  دـنروخ و  ماداب  زغمن  دوخن  شامونب و  اذـغ  دـننک و  لوانت  تابن  کهم  خـیب  ینـساک و  مخت  هشفنب و  ناتـسپس و  بانع و  زا  یبالج 
هد یفئاط  زیوم  مهرد  جنپ  درز  هلیله  تسوپ  مهرد  تفه  انـس  نآ  تفـص  خوبطم  نیا  هب  ای  دنماشایب  دبرت  ربص و  ای  هلیله  خوبطم  مات  جضن 
یس ناتسپس  ددع  هد  بانع  ددع  تسیب  کی  ره  یلیک  هایس و  ولآ  مهرد  کی  نیتنسفا  مهرد  هس  کی  ره  رفولین  هشفنب  هتسد  هرتهاش  مهرد 

دـننک و یفاص  سپ  دنـشوجب  اـت  دـنزادنا  نآ  رد  هتـسب  ناـتک  هقرخ  رد  مهرد  تفه  نومیتفا  دوش  نتفرگ  ورف  تقد  نوچ  دـنناشوجب  ددـع 
دتفا و دیفم  ار  ضرم  نیا  رم  نومیتفا  ای  نبجلا  ءام  درز و  هلیله  اب  دنماشایب  دننک و  نآ  رس  رب  نیبجنرت  مهرد  هدزناپ  ربنشرایخ  مهرد  تسیب 
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نای رب  اینومقـس  یمهرد  کی  ره  يرطوقـس  ربص  هرتهاش ، مخت  یلباک و  درز و  هایـس و  هیله  نآ  تفـص  تسا و  عفان  تیاغب  هرتهاـش  بح 
مین هدرک 

572 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
کی ره  خینرز  تیربک  یئاود  دننک  الط  هففجم  هیودا  هب  ار  برج  هیقنت  زا  دعب  دنزاس و  بح  هرتهاش  بآ  هب  دنبوکب و  یگناد  لقم  مهرد 

شدنک هضف  ایمیلقا  طسق و  هزبرخ و  لوتقم و  قبیز  رآ  دوب  عفان  دننک  الط  هکرـس  اب  دنبوکب و  مهرد  هد  کی  ره  انامدرق  جزیوم  مهرد  جنپ 
يواستم شدـنک  هضف  ایمیلقا  طـسق و  هرهز  رخ  شدـنک  تیربک  لوسغم  هروب  رخآ  دـننک  ـالط  هکرـس  لـگ  نغور  اـب  دـنبوکب و  يواـستم 

لگ نغور  هب  دنبوکب و  هلئاس  هعیم  دنوارز  انح  طسق  هرهزرخ  شدنک  تیربک  لوسغم  هروب  رخآ  دننک  الط  هکرـس  لگ  نغور  اب  دنبوکب و 
لدنـص نآ  زا  دعب  دنیوشب و  دنـشاب  هدیناشوج  نسوس  دروم و  قرو  نآ  رد  هک  یبآ  نآ  زا  دـعب  مامح و  رد  دـننک  الط  هکرـس  تسام و  و 

انـس و ورم  خـلت و  ماداـب  دـننک و  ودـک  هشفنب و  نغور  هـب  نیهدـت  دـننک و  مامحتـسا  زور  ره  دـشاب  کـشخ  برج  رگا  دـنلامب و  بـالگ 
ره گنسادرم 

573 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هعاذل يرارم  طالخا  هراح  تاراخب  ببس  هب  ءاضعا  هکح  دننک  الط  رمخ  لخ  لگ و  نغور  هب  دنبوکب و  مهرد  جنپ  دجنک  مهرد  هس  کی 
بالگ دنلامب و  اضعا  رد  ودک  هشفنب و  نغور  دنروخ و  تابن  نیبجنرت و  يدنه و  رمت  ای  هکاوف  عوقن  دننک و  دصف  نآ  جالع  دوش  ثداح 
دنروخ درـس  بآ  هب  کشم  دیب  تابن و  رانا و  بآ  ای  يدنه  رمت  زا  یتبرـش  زور  ره  دـنلامب و  اضعا  رد  يزابخ  قلـس و  بآ  رمخ و  لخ  و 

هب ار  عضومخ  دـنناشوجب و  ینامی  بش  دـنیامن و  زارتحا  تافآ  بعت و  تضایر و  زا  دوب و  بسانم  نآ  عوقن  ای  هکاوف  خوبطم  نیا  هب  نییلت 
قرو دننک  الط  دنیاسب و  بالگ  روفاک و  یکدنا  گنسادرم و  ای  دنلامب  نآ  رد  دنبوکب و  گنسادرم  نسوس و  قرو  لدنـص و  دنیوشب  نآ 

دنزاس و صرق  دنـشرسب و  بالگ  هب  دنبوکب و  مهرد  کی  لفنرق  مهرد  راهچ  ینامرک  ءایتوت  ای  دنلامب  دنیاسب و  لبنـس  دعـس  رداشون  لگ 
رد

574 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لیله خوبطم  هب  دننک و  قیلساب  دصف  دوش و  ریغتم  یهبرف  ببس  هب  ياپ  ناتـشگنا  نباغم و  هحئار  رگا  دنلامب  نآ  رد  دنیاسب و  تجاح  تقو 

اتیوت و جنسادرم و  ینمرا  لگ  دشاب  یضتقم  نس  تقو و  رگا  دننیشن  درس  بآ  رد  دننک و  زارتحا  نیریش  هفیرح و  همعطا  زا  دنیامن و  هیقنت 
رب دنبوکب و  جزامزک  ینامی و  بش  دنیوشب و  بالگ  هکرس و  هب  قرع  ببس  هب  دوش  حرقتم  عضوم  نآ  رگا  دنناشفا و  نآ  رب  دنبوکب و  انح 

تحت هک  دشاب  تاراخب  رگا  دننک و  تعیبط  لاهسا  دشاب  طالخا  بس  هب  رگا  دنلامب  هب  درز  مهرم  ای  دننک  الط  درس  بآ  هب  ای  دنناشفا  نآ 
مادـنا رد  ناکدوک  لوب  دوب و  دـیفم  روش  بآ  اـیرد و  بآ  هب  مامحتـسا  عون  نیا  رد  دوب و  ندـب  هحئار  نتن  نآ  تمـالع  دوش  نفعتم  دـلج 
تسا نآ  وا  جالع  ثداح  حلام  مغلب  فعـض و  هطـساو  هب  ار  خئاشم  دنلامب و  هکرـس  ابو  دنبوکب  شاخـشخ  ماداب و  زغم  دوب و  عفان  ندیلام 

تموادم
575 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دشاب نیهدت  مامح و 

[ حورق تاحارج و  رد  موس  باب  ]

لاثما يوم و  نغور و  رابغ و  زا  ار  نآ  هک  نآ  الع  دوش  ثداح  ار  محل  هک  دـشاب  یلاتـسا  قرفت  تحارج  حورق : تاحارج و  رد  موس  باب 
دیابب دوشن  لصتم  رگا  ددرگ و  لصتم  رگیدـکی  هب  هک  دـندنبب  نانچ  ار  نآ  دوش و  ماحتلا  عنام  هک  دـتفین  نآ  رد  يزیچ  ات  دـنراد  هاگن  نآ 
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رد رگا  ایتوت و  اسریا و  دنوارز و  تورذنا و  ربص  ردـنک  لثم  نیمن  لامعتـسا  هففجم  هیلجم و  تارروذ  دـشاب  رئاغ  تحارج  رگا  نتخود و 
هاگ نآ  دوش  كاپ  كرچ  زا  ات  دننک  نآ  رد  هنهک  هبنپ  دننک و  لامعتـسا  دنـشرسب و  لسع  هب  ار  هیودا  نیا  دشاب  رایـسب  خسو  كرچ و  نیا 

مهرد هس  گنـسادرم  مهرد  هد  کی  ره  اـسریا  تورزنا و  ردـنک  دـنایورب  تشوگ  هک  یمهرم  دـننک  لامعتـسا  هبنپ  ياـهمهرم  اـهرورذ و 
ناشوایس نوخ  رورذ  دنزاس و  مهرم  تیز  نغور  موم و  اب  دنبوکب و 

576 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لاثما ملا و  بصع و  قرع و  عطق  مهرد و  رـسک و  وا  اب  هک  تسا  نآ  بکرم  تجارح  دنزیر و  نآ  رد  دنبوکب و  يواستم  نارفعز  تورزنا 

دامض دشاب  ناوختسا  رـسک  نآ  اب  رگا  هکاوف  عوقن  ای  نیرانا  بآ  ای  يدنه  رمت  اب  ینیریـش  لوانت  دشاب و  قیلـساب  دصف  نآ  جالع  دشاب  نآ 
نویفرف دشاب  هدش  دساف  تشوگ  رگا  دننک  الط  هکرس  بکرت و  هابور  رت و  زینشگ  بآ  اب  نآ  یلاوح  داب  مرو  اب  رگا  دننک و  لامعتـسا  ربص 

نآ وا  جالع  دوب  لمـسا  دـشاب  نوطب  رگا  دوش  عقاو  بصع  رب  هک  یتجارح  بصع  تحارج  دـنهن  نآ  رب  راگنز  کهرم  ای  دـننک  لامعتـسا 
ثودح زا  درذگب و  زور  هس  ود  ات  دندنب و  هب  دـنلامب و  تیز  نغور  هب  ار  نآ  دـنراد و  هاگن  ار  دوخ  درـس  بآ  درـس و  ياوه  زا  هک  تسا 

لباوت مهرد  مین  جاز  مهرد  کی  سیدقلق  دشاب  هدش  مروتم  رگا  دنهن و  دنزاس و  مهرم  عمـش  تیز و  نویفرف و  نآ  زا  دعب  دوش  نمیا  مرو 
مهرد و هد  سم 

577 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
گید رد  دـننک و  مض  نآ  هب  عمـش  مدر  یـس  دـننک و  قحـس  هکرـس  لطر  کی  اب  مهرد  یـس  تفز  مهرد  تشه  دـننک  روشق  مهرد  جـنپ 

غامد هب  ات  دـننک  عطق  ار  بصع  دوش  جنـشت  بجوم  تحارج  نیا  رگا  دـنرب و  راکب  هدراب  هیودا  دـننک و  لامعتـسا  دـنزاس و  مهرم  نیگنس 
یحاون هب  دوش و  یتحارج  رـس  رب  رگا  دنلامب و  واگ  قاس  زغم  غرم و  هیپ  هشفنب و  نغور  هب  ار  تارقف  دـننک و  غاد  نغور  هب  دوشن و  يذاتم 

نآ زا  دـعب  دوش  منیا  مرو  زا  ات  دـنراذگب  زور  هس  دـنهن و  نآ  رب  دـنیالایب و  تیزر  هب  ار  فوص  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دـسر  غاـمد  ءاـشغ 
. دننک لامعتسا  تارورذ 

دننکآ تحارج  رد  دنیالایب و  بالگ  هکرـس و  هب  هقرخ  هک  تسا  نآ  شجالع  دوش  عقاو  دیرو  نایرـش و  رب  هک  یتحارج  قورع : تاحارج 
رمخ لخب  دننازوسب و  درام  دننک و  الط  هیوق  تادربم  هب  تحارج  فارطا  و 

578 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مـشپ دنزیمایب و  هضیب  هدیفـس  اب  ایـسآ  رابغ  دنیوگ و  نیبج  ار  نآ  هک  جک  گنـس  اس  دنناشفا  تحارج  رب  دنیاسب و  دـنناشنب و  ار  نآ  شتآ 

ار نآ  دوب  کنت  رگا  دیآ  هنیرق  زا  هک  يزیچ  دوش و  ثداح  تحارج  ببـس  هب  حورق  دندنب  هب  دنهن و  نآ  رب  دننک و  هدولا  نآ  هب  شوگرخ 
طلخ و بسح  هب  دننک  تعیبط  نییلت  دوب  رایـسب  حیق  خسو  رگا  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دـنیوگ  خـسو  ار  نآ  دوب  ظیلغ  رگا  دـنیوگ  دـیدص 

رانا تسوپ  کهم  قرو  بوچدرز  گنـسادرم و  لثم  هیلجم  هففجم  هیودا  دنیامن و  زارتحا  هبطرم  همعطا  اذغ و  ترثک  زا  تجاح و  توق و 
دننک و لامعتـسا  ناشوایـس  نوخ  ردنک  ربص  زا  يرورذ  اب  دشاب  بلـص  اضعا  رد  هحرق  رگا  دـننک و  لامعتـسا  مهرم  روذـب  ورم و  رانلگ و 
دریذپن و لامدنا  دوش و  هنهک  هک  دشاب  هحرق  روصان  دنناسر  وا  هب  مهرم  هلیتف  هب  دشاب  گنت  هحرق  نهد  رگا  دـنرب و  راکب  جنـسادرم  مهرم 

يروغ ار  نآ 
579 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بارش هب  هنهک  هبنپ  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دشاب  ناور  تبوطر  نآ  زا  امئاد  دشاب و  تخس  دیفس و  نآ  تشوگ  دوب و  خارف  نآ  رعق  دشاب و 
ادج ار  يور  ياهتشوگ  دنفاکشب و  دتفین  دیفم  رگا  دنیوشب  رز  رتسکاخ  بالگ و  هب  ای  دننک  نآ  رد  دنیالایب و  ارفـص  ار  روذب  دننک و  رت 

. دننک غاد  ای  لاکدام  يوراد  ای  نهآ  هب  دننک 
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[ نآ دننام  قرخ و  علخ و  رسک و  رد  مراهچ : باب  ]

تعیبط نییلت  دـصقف و  الوا  نآ  جالع  دوش  ثداح  ار  مظع  هک  دوب  لاصتا  قرفت  رـسک  نآ  دـننام  قرخ و  علخ و  رـسک و  رد  مراهچ : باـب 
دننک و رت  بالگ  هکرس و  هب  هباصع  دنزیر و  نآ  رب  مرگ  بآ  دنیاشکب و  دوش  ادیپ  شراخ  نتـسب  زا  رگا  دندنبب و  مکحم  ار  مظع  دننک و 

هـسیره لثم  هجزل  هیذغا  دننک و  الط  نآ  رب  ایقاقا  ینمرا و  لگ  دروم و  تاغم  دشابن  مرو  درذگب  زور  هس  ود  نوچ  دندنبب و  دـنهن و  نآ  رب 
دشاب یمرو  رسک  اب  رگا  دنروخ و  غرم  مخت  هجراپ و  و 

580 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنهن و نآ  رب  دـنبوکب و  ناشوایـس  نوخ  ورم  ردـنک  دـیآ  نوخ  نآ  زا  رگا  دـندنب و  هب  دـننک و  الط  ینـساک  بآ  زینـشگ و  بآ  لدـنص و 
دـندنبب و دـنهن و  دوخ  ياج  هب  کین  دـشاب  تشوگ  لصتم  رگا  دـنرآ و  نوریب  دـشاب  ادـج  تشوگ  زا  هدـش  هراپ  ناوختـسا  رگا  دـندنبب و 

دوخ تاـیهر  زا  لـصفم  هک  تسا  نآ  وا  تمـالع  دـیآ  نوریب  دوخ  ياـج  زا  لـصفم  هک  تسا  نآ  علخ  دـنرآ  راـج  هب  تحارج  تاـجلاعم 
تاکرح عیمج  عنام  دـیاین و  نوریب  اما  دورب  دوخ  ياج  زا  لصفم  هک  تسا  نآ  وا  جالع  درک  دـناوتن  دوب  رـسیم  ار  وا  هک  یتکرح  ددرگب و 

هک تسا  نآ  همه  جالع  دوش  ثداـح  لاـصتا  قرفت  هک  نآ  هب  دوش  مظع  ضراـع  هک  تیملا  نم  درگناوت و  تاـکرح  یـضعب  هکلب  دـشابن 
قرو ای  دننک  الط  غرم  مخت  هدرز  اب  دـننک و  قحـس  یمطخ  ثاغم و  دروم  دـنهن  دوخ  ياج  هب  زاب  دـشاب  هتف  رگا  دـنلامب و  قفر  هب  ار  وضع 

ینمرا لگ  دورم و  زگ و 
581 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دننک الط  هضیب  اب  لفوف  ایقاقا و  رانلگ و  ثاغم و  شام و  دننک و  دصف  دشاب  یمرو  نآ  هب  رگا  دننک و  الط 
بآ هب  یئایموم  مهرد  مین  دـننک و  دـصف  دـشاب  یمرو  رگا  دـننک و  الط  ربص  ثاغم و  شام و  هب  دـشابن  قرفت  نآ  هب  رگا  هطقـس : هبرض و 
دوش عقاو  رـس  رب  هطقـس  هبرـض و  رگا  دنروخب و  دننک و  بآدوخن  رـس  رب  مهرد  جنپ  کی  ره  کل  موتخم و  نیط  سانور  ای  دنروخب  مرگ 

بالگ هکرـس و  رد  راـنا  تسوپ  راـنلگ و  دروم  قرو  اـی  دـنلامب  رـس  رب  لـگ  نغور  بـالگ و  هکرـس و  دـننک و  نییلت  دـننک و  دـصف  هتبلا 
هب بر  اب  ابرهک  صرق  دوش  ثداح  مدلا  فزن  نآ  زا  دوش  عقاو  مکـش  هنیـس و  رب  رگا  دننک و  الط  دوع  کشم و  رکـش  یکدـنا  دـنناشوجب 

لیلکا هنوباب  دوش  عقاو  لضع  رب  رگا  دننک و  لوانت  بیس  بر  اب  دنبوکب و  یمرد  کی  ره  ناشوایـس  نوخ  ینمرا  لگ  رانلگ  ای  دننک  لوانت 
کلملا

582 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
بصع ءاوتلا  نآ  زا  رگا  دنلامب و  نیدران  نیرـسن و  قبنز و  نغور  دوش  عقاو  بصع  رب  رگا  دننک و  لامعتـسا  نآ  لقـس  بآ و  دنناشوجب و 

هراپ لاحلا  یف  هک  يدنفـسوگ  تسوپ  دنـشاب  هدز  هنایزات  هب  ار  یـسک  رگا  دـنهنب  نویلخاد  ای  دـننک  الط  تیز  اب  یمطخ  لقم  دوش  ثداح 
کیت و ار  نآ  ءاضعا  دنهن و  نآ  رب  دننک و  رت  درـس  بآ  بالگ و  هب  ناتک  هقرخ  ای  دنهن  هبرـض  عضوم  رب  دشاب  مرگ  زونه  دنـشاب و  هدرک 

. دننک کل 
راخ رگا  دننک و  نآ  رد  رم  ردنک و  تورزنا و  ربص و  دـنرآ و  نوریب  نیتیبلک  هب  ار  نآ  دور  يوضع  رد  ناکیپ  رگا  لصن : كوش و  بوشن 
الط لعس  هب  یضعب  ای  عومجم  خینرز  تفز و  ین و  خیب  ردنک و  قشا و  جرحدم و  دنوارز  دروآ و  ناوتن  نوریب  دور  ءاضعا  رد  هنیگبآ  ای 

هدیشارخ و تسوپ  نامیسر  ندیشک  تشرد و  ياهیزج  تقالام  ببس  هب  رگا  دلج  جوحس  دننک 
583 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دروم و دنلامب و  لگ  نغور  ای  دننک  الط  لگ  نغور  بالگ و  اب  نسادرم  ینمرا  لگ  دنهن  نآ  رب  دننک و  رت  بالگ  هب  هقرخ  دننک و  دـصف 
قرع ببـس  هب  رگا  دنهن و  نآ  رب  روفاک  یکدنا  هشفنب و  لگ و  نغور  اب  جادیفـسا  جنـسادرم و  مهرم  ای  دنناشفا  نآ  رب  دننک و  قحـس  لگ 
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دنبوکب و هشفنب  لگ و  دیب و  قرو  گنـسادرم و  جادیفـسا و  دـنلامب و  نارواخ  نغور  دوش  ثداح  نییثنا  فارطا  هناع و  نیبلاح و  رد  راح 
. دنیامن زارتحا  ینیریش  تشوگ و  زا  دنناشفا و  نآ  رب 

رب دـننک و  رت  بالگ  هب  ناتک  هقرخ  دـنزیر و  نآ  رب  غرم  مخت  هدیفـس  لاح  رد  هک  تسا  نآ  جالع  دزوسب  شتآ  هب  هک  وضع  ءاضعا  قرح 
هتخوس مرگ  نغور  مرگ و  بآ  ببـس  هب  رگا  دنلامب و  بالگ  هکرـس و  هب  ینمرا  لگ  ای  دـننک  الط  نآ  رب  دـنناشوجب و  سدـع  دـنزادنا و 

دنک هلبآ  رگا  دنهن  نآ  رب  دننک و  درس  بالگ  رتسکاخ و  هدرک و  وش  نوتیز  بآ  دنک  هلبآ  هک  نآ  زا  شیپ  دوش 
584 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دننک لوانت  كزوت  مخت  هریش  اب  ودک  رایخ  بآ  دزوسب  ردالب  هطساو  هب  وضع  رگا  هضیب و  هدیفس  اب  وج  ای  دنلامب  هروب  ای  جادیفـسا  مهرم 
. دننک الط  لخ  مهرم  دننک و  تماجح  ار  عضوم  دنروخ و  خانافسا  هضماح و  هیذغا  و 

تاراخب مود و  ترارح  دندنب و  هب  ماسم  دنک و  تخـس  تسوپ  دـسر و  وضع  هب  نوچ  تخـس  ءامرـس  تدورب  ببـس  هب  رگا  فارطا : داسف 
مامح هب  دننادرگ و  مرگ  دمن  نتـسویپ و  هب  ار  اضعا  دوشن  مروتم  وضع  دسر و  امرـس  رگا  سپ  دـشاب  اضعا  نفعت  بجوم  دـنادرگ  نقتحم 

ددرگ و مروتم  وضع  رگا  اما  دنروخ  لباوت  هنادکسخ و  هریـش  اب  کشجنک  وهیت  کبک و  اب  بآدوخن  دنراد و  مرگ  ار  دوخ  دنور و  مرگ 
نآ رد  ار  مروتم  وضع  دنناشوجب و  هبلح  فساجنرب و  شوجنزرم  بنرک و  محش  سوبس و  تبش و  مدنگ و  هنوباب و 

585 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
بالگ هکرـس و  اب  ینمرا  لگ  نآ  زا  دعب  دوش و  ناور  نآ  زا  نوخ  ات  دنهن  مرگ  بآ  رد  دننز و  قیمع  رـشن  دوش  زبس  ای  هایـس  رگا  دـنهن و 

فارطا دتفیب  ياهتشگنا  هک  دـشاب  کیدزن  هکنانچ  دوش  نفعتم  رگا  دـنیوشب و  هکرـس  مرگ و  بآ  هب  يزور  هنابـش  زا  دـعب  دـننک و  الط 
يزابخ یمطخ  قرو  کبرت و  هابور  هاگ  نآ  دتفیب  دـشاب  هدـش  نفعتم  هچنآ  ات  دـندنبب  دـنهن و  نآ  رب  دـنناشوجب و  نغور  بنرک و  قلس و 

. دنوش لوغشم  جالع  هب  نآ  زا  دعب  دنهن  نآ  رب  هشفنب  نغور  ای  دنبوکب 
هک تسا  نآ  وا  جالع  اوه  تدورب  هطـساو  هب  دوب  تاراخب  تالـضف و  ناقتحا  ناتـشگنا  ندـیراخ  ندـش و  گرزب  ببـس  هب  عباصا : خافتنا 

مغلش و کلملا و  لیلکا  هنوباب و  دنیوشب و  نآ  هب  ناتـشگنا  دنناشوجب و  قلـس  سوبـس و  کن و  دننک و  لوانت  يروزب  نیبجنکـس  دنقلگ و 
رد ریجنا  سدع و  بنرک و 

586 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نفعت هلکآ  دننک  الط  دنناشوجب و  تیزو  سدع  دیایب و  نوخ  ات  دننز  رتشن  دوش  هریت  ناتشگنا  گنر  رگا  دننک  دامـض  دنناشوجب و  بارش 

یمس نآ  هدام  هک  هیدر  ماروا  ای  مومس  ببس  هب  ای  دوش  نآ  عنام  هک  هدس  ای  یناویح  يور  فعض  ببس  هب  دوش  رهاظ  اضعا  رد  هک  داسف  و 
لگ و قرو  ایقاقا و  لفوف  هب  ار  نآ  دشاب  نفعت  ادتبا  رد  ددرگیم و  لئاز  وا  تراضن  دوشیم و  ریغتم  وضع  گنر  هک  دننیب  رگا  سپ  دـشاب 

ناتسبات رگا  دننک و  قلع  لاسرا  تماجح و  ای  دوب  دوضع  نآ  لباقم  رد  هک  دننک  یقورع  دصف  دننک و  الط  هکرـس  لدنـص و  ینمرا و  لگ 
نفعت تمالع  دننک و  لوانت  ودک  رایخ و  ینـساک و  وهاک  دنهن و  هب  دوخ  شیپ  دـیب  گرب  ودـک و  رایخ  دوش  نکاس  هدراب  عضاوم  رد  دوب 

نآ ددرگ و  كاپ  دوش و  لئاز  نفعتم  تشوگ  ات  دننک  لامعتـسا  هلاکآ  هیودا  نامز  نآ  ددرگ و  یخرتسم  دوش و  هایـس  وضع  هک  تسا  نآ 
یمهرم نامز 

587 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
رگید ات  دننک  عطق  ار  دوضع  نآ  دوشن و  هب  هجلاعم  چیه  هب  هن  رگا  دننک و  غاد  دوشن  لئاز  نفعت  رگا  دـننک  لامعتـسا  دـنایورب  تشوگ  هک 

. دننام ملاس  اضعا 

[ دلج ضارما  ماذج و  رد  مجنپ  باب  ]
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دسالا نم  اورفت  امک  موذجملا  نما  هک  دناهدومرف  بامتلاس  بانج  تهج  نآ  زا  تسد  هب  یتلع  ماذج  دلج : ضارما  ماذج و  رد  مجنپ  باب 
دنادرگ و ریغتم  ار  اضعا  تأیه  جازم و  دوش و  ثداح  ادوس  قارتحا  زا  نوخ  ترثک  هبلغ و  زا  نآ  دـنیوگ و  زین  دـسالا  ءاد  ار  ضرم  نیا  و 

دشابن نکمتم  نآ  رب  دوش  مکحتسم  نوج  تلع  نیا  دوش  حرقتم  هک  دشاب  دزیر و  ورف  مه  زا  ار  اضعا  هک  دسر  هبترم  هب  نآ  داسف  هک  دشاب 
ندب ترمح  ماذج  ادتبا  تمالع  دوب  يوادوس  هیذغا  نآ  يدام  ببس  دشاب و  دبک  جازملا  ءاوس  طرفم و  ترارح  تلع  نیا  یلعاف  ببـس  و 

قرع و نتن  نآ و  نتخیر  يوم و  ندش  کیراب  توص و  هچب  سفن و  قیض  دوب و  یهایس  هب  لئام  هک  يور  صوصخ 
588 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لحکا و نیجا و  دسف و  ادتبا  رد  نآ  جالع  دوب  نخان  ندیقرت  ءاضعا و  رد  ددـغ  روهظ  اهبل و  ندـش  ربطـس  هلئاه و  باوخ  سفن و  ثبخ 
تبان و اب  مهرد  هس  کی  ره  وکنلاب  ینـساک و  مخت  رفولین و  زا  یبـالج  زور  ره  دـننک و  نوریب  رایـسب  نوخ  دـنیاشکب و  شوگ  سپ  گر 
ای نوقیارغ  ای  نومیتفا  دبرت  ای  هلیله  خوبطم  هب  مات  جضن  زا  دعب  دنورخ و  ماداب  زغم  هریـش  اب  شاموبن  بآ و  دوخن  اذغ  دننک  لوانت  نیبجنرت 

هایـس و هلیله  نآ  تفـص  دنماشایب . فوفـس  نیا  هب  نبجلا  ءام  درذگ و  هیقنت  زا  هک  هتفه  زا  دعب  دننک و  تعیبط  نییلت  لظنح  محـش  هرایا و 
کی ره  دروجـال  یطفن و  کـمن  مهرد  راـهچ  کـی  ره  ناـبزواگ  نومیتـفا و  جیافـسب و  مهرد  هس  نوقیارغ  مهرد  جـنپ  کـی  ره  یلباـک 

هب مادنا  دنناشوجب و  هشفنب  تبش و  هنوباب و  دننک و  مامحتـسا  ررکم  هیقنت  زا  دعب  دشاب و  یتبرـش  نآ  زا  مهرد  هس  دنبوکب و  مین  یمهرد و 
هشفنب و نغور  دنیوشب و  نآ 

589 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
یهام رـس  هچاپ و  غرم  هلاغزب و  تشوگ  لثم  هبطرم  هیذـغا  دـیفم و  زین  واگ  قاس  زغم  طب و  سورخ و  هابور و  هیپ  دـنلامب و  ماداـب  ودـک و 
یمرخ یعفا و  تشوگ  دننک و  لوانت  انایحا  هعبرا  قایرت  قوراف و  قایرت  دـتفا و  بسانم  زین  ماداب  نغور  هتـساشن و  زا  وسح  دـنروخ و  هزات 

هراح عضوم  رود  دشاب و  بسانم  رایخ  ینساک  وهاک  لوقب  زا  دیفم و  میظع  دوب  خرس  ناوج و  هک  يزب  ریـش  دشاب و  هدرم  یعفا  نآ  رد  هک 
لاهسا دصف و  تماودم  نآ  جالع  دوش  مکحتسم  نوچ  هقلع  نیا  اما  دننک  زارتحا  هسبای  هدراب  نکاسم  زا  عامج و  زا  دنزاس و  نکسم  هبلح 

ره راغلا  بح  ربونـص  قرو  مهرد و  هد  کی  ره  طسق  تیربک  نآ  تفـص  دـننک . ـالط  هیودا  نیا  هب  ار  ندـب  تبون و  ود  هتفه  رد  یق  دوب و 
الط هکرس  اب  دنبوکب و  يواستم  هلیله  هتخوس  هایس  هلیه  جزیوم  هتخوس  وزام  رخآ  دننک  الط  زوج  قرو  بآ  هب  مهرد  تسیب  کی 

590 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هرییغم و توق  فعض  ببـس  هب  دوش  ادیپ  ندب  رد  هک  يدیفـس  صرب  دوش  ادج  نآ  ندب  زا  سوبـس  هک  دشاب  نآ  تدش  هب  تمالع  دننک و 

مه نآ  دـشاب  هتـسر  نآ  رب  هک  یئم  دوب و  دیفـس  قارب و  مرن و  هک  دـشاب  وا  تمالع  ثداح  ار  وضع  نآ  هک  دراـب  جازملا  ءوس  مغلب و  هبلغ 
حلم یگناد  کی  ره  یکطصم  دیفس  یتبوطر  نوخ  ياج  هب  دنرب  ورف  نآ  رد  نزوس  رگا  دشاب  رتورف  هرشب  رگید  زا  عضوم  نآ  دوب و  دیفس 
رکـش زا  مرگ  یتبرـش  دـنرب  ورف  دـنزاس و  بح  دنـشرسب و  سفرک  بآ  هب  دـنبوکب و  عومجم  مهرد  مین  لـینلا  بح  مین  یگناد و  یطفن و 

تـسوپ تیربک و  جرطیـش و  هروب و  زینوش و  لدرخ و  قشا و  خینرز و  دـننک و  لوانت  سوطیدورثم  ریبک و  لفیرطا  هیقنت  زا  دـعب  دـنماشایب 
هب دوب  دیفم  زین  رافلا  لصب  برت و  مخت  جزیوم و  دیفس و  هایـس و  قبرخ  دیفـس و  طفن  تفز و  طق و  تیرذ و  دننک  الط  هکرـس  اب  ربک  خیب 

لثم هحرقم  هیودا 
591 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دننک الط  ررکم  بادیفس  دتفین  دیفم  رگا  دننک و  الط  هکرس  اب  نویرزام  رتوبک و  نیگرـس  برت و  مخت  ایـسفاث و  ردالب و  لسع  حیرارذ و 
کی ره  لین  سانور و  ای  دوش و  لئاز  نآ  گنر  ات  دننک  الط  دنناشوجب و  رانا  تسوپ  تارورم  دـیدحلا و  ثبخ  نآ  زا  دـعب  جاز  بآ  سپ 

. دننک الط  هکرس  اب  مهرد  راهچ  کی  ره  تیربک  هروب و  یمرد 
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نوچ تسا  نآ  وا  تمالع  صرب  فالخ  هب  دوش  لئاز  قهب  دنک و  عفد  ار  نآ  تعیبط  هقرحم  تبوطر  ببس  هب  هک  دشاب  يدیفس  دیفس : قهب 
وکنلاب هنایزار و  زا  یبالج  زور  ره  نآ  جالع  دوب  رودم  نآ  لکش  رثکا  دوب و  هایـس  عضوم  نآ  يوم  دیآ و  رب  نوخ  دنرب  ورف  وا  رد  نسوز 

صرب رد  هک  هیودا  هیقنت  زا  دعب  دوب و  دیفم  زین  ندرک  یق  دننک و  نوقیراغ  دبرت و  خوبطم  هب  لاهـسا  جضن  زا  دعب  دننک و  لوانت  دـنقلگ  و 
محش نآ  زا  دعب  دننک و  الط  تفر  رکذ 

592 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دننک الط  نیروطنق  لظنح 

ار نآ  نوچ  هک  تسا  نآ  تمالع  دشاب  ماذج  همدقم  نیا  هقرتحم و  ارفص  ببس  هب  دوش  رهاظ  ندب  رد  هک  دشاب  هایس  ياهناشن  دوسا : قهب 
نومیتفا و خوبطم  هب  دننک و  دصف  ادـتبا  رد  نآ  جالع  دوب  ترمح  هب  لئام  نآ  گنر  دوش و  ادـج  اجنآ  زا  سوبـس  نوچمه  يزیچ  دـنلامب 

فلک دننک  الط  خینرز  تیربک و  جاز و  جرطیـش و  قبرخ و  لمرح و  ربک و  خیب  تسوپ  دننک و  ندب  بیطرت  مامحتـسا و  دننک و  نآ  بح 
خوبطم هب  نییلت  دـننک و  دـسف  نآ  جالع  دوب  طـالخا  قارتحا  ادوس و  ببـس  هب  نآ  دـشاب و  یهایـس  هب  لـئام  دـتفا  يور  رب  هک  دوب  یناـشن 

ماداب لفلف و  هروب و  طسق و  دنبوکب و  مهرد  هس  شدنک  یمرد  کی  ره  ریجرج  هزبرخ و  مخت  هیقنت  زا  دـعب  هرایا  بح  نوقیراغ  نومیتفا و 
برت مخت  ین و  خیب  ای  دننک  الط  ارفص  بآ  هب  خلت 

593 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنبوکب نانشا  هتخوس و  حیـش  غرم و  مخت  تسوپ  سدع و  القاب و  درآ  ای  هکرـس  ابو  دنبوکب  مهرد  هس  شدنک  یمرد و  کی  ره  ریجرج  و 

هکرـس اب  دنبوکب و  مهرد  جنپ  برت  مخت  مهرد  هس  کی  ره  نسوس  خـیب  هروب  طسق  لفلف  دوش  مکحتـسم  رگا  دـننک و  الط  مرگ  بآ  هب  و 
ماداب ای  دنـشکب  انح  هب  قبنز  اب  دنیوشب  دنـشاب  هدیناشوج  ناشوایـسرپ  سوبـس  نآ  رد  هک  یبآ  هب  رگید  زور  دننک و  اهر  یبش  دـننک و  الط 

. دننک الط  هکرس  هب  دنیاسب و  خلت 
ریدتـسم هایـس و  هعطق  شمن  دـتفا و  يور  رب  هک  دوب  هایـس  درخ و  ياههطقن  شرب  دـشاب و  هایـس  ياهلاخ  نالیخ  شمن : شرب و  نـالیخ و 

مد شمن  شرب و  ببـس  دـنیآ و  نوریب  قورع  تاهوف  زا  هک  قرتحم  مد و  نالیخ  ببـس  دوش و  نهپ  فلک  وچمه  هک  دـشاب  هاـگ  دـشاب و 
. دننک الط  تفر  رکذ  فلک  رد  هک  هیودا  هیقنت  زا  دعب  دوب و  تعیبط  لاهسا  دصف و  نآ  جالع  دوب  يوادوس 

594 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نآ جالع  دوش  دـعاصتم  مد  زا  هک  تاراخب  سابتحا  ببـس  هب  دوش  رهاظ  يور  رد  هک  موذـجم  نول  هب  هیبش  دـشاب  حـیبق  یترمح  مانـشداب :
الط نوباص  هب  دشاب  نمزم  رگا  دنیوشب و  سوبـس  مرگ و  بآ  هب  ار  نآ  دبرت و  هلیله و  خوبطم  هب  تعیبط  نییلت  قلع و  لاسرا  دنک و  دـصف 

. دنیامن زارتحا  هدراب  نکسم  زا  دنناسرن و  درس  بآ  دنویشب و  سوبس  مرگ و  بآ  هب  دننک و 
ناوختـسا ین و  خـیب  جـنرب و  دوـخن و  درآ  هدرورپ  لـگ  نغور  هب  جنـسادرم  دـنامب و  ندـب  رب  هلبآ  حورق و  زا  هک  يرثا  هـلبآ : حورق  راـثآ 

هب هک  یهایس  ترضخ و  اما  دننک  الط  واگ  هرهز  هکرس و  اب  جادیفسا  جنسادرم و  اب  دننک  الط  القاب  بآ  هب  هزبرخ  مخت  طسق و  هدیـسوب و 
دنیوشب هروب  بآ  ای  دننک  الط  هکرس  اب  ینمرا  هروب  دننک و  دصف  دنامیقاب  ترارح  ملا و  نوکس  زا  دعب  دوش  ثداح  هطقـس  هبرـض و  ببس 

دوخن و درآ  هدرورپ و  لگ  نغور  هب  جنسادرم  و 
595 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لین و هب  هک  مشو  اما  دننک  الط  هروب  سپ  دننک  نوریب  نوخ  دنفاکـشب و  دوش  هتـسب  تسوپ  ریز  رد  نوخ  رگا  دـنک و  الط  ین  خـیب  جـنرب و 
هتفه دننک و  الط  لسع  اب  مطبلا  کلع  دنلامب و  رایسب  هروب  سوبس و  مرگ و  بآ  هب  دوش  لئاز  هک  دنهاوخ  دشاب و  هدرک  نآ  لاثما  دادم و 

ات دننزب  نزوس  ای  دننک  الط  هکرـس  اب  ولآ  غمـص  شدنک و  هروب و  اب  دـننک  الط  زاب  دـنیوشب  هکرـس  کمن و  مرگ و  بآ  هب  سپ  دـننک  اهر 
عـضوم ات  دـنهن  گید  رب  گید  ای  راگنز  مهرم  ای  دـننک  ـالط  مطبلا  کـلع  هروب و  نآ  زا  دـعب  دـنلامب و  هدـس  کـمن  دـیایب و  نآ  زا  نوخ 

يروصنم www.Ghaemiyeh.comهیافک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنهن هلمدم  ياهمهرم  سپ  دوش  حورجم 
هب ناتسغاد  ای  غامد  زا  رایسب  غارفتسا  ای  باتفآ  تاقالم  ببس  هب  دوش  ادیپ  ایوج  نآ  رد  دوش و  جنـشتم  رـس  تسوپ  رگا  سأر : دلج  جنـشت 

ریش ودک و  هشفنب و  نغور  دننک و  لوانت  هبطرم  هبرشا  هیذغا  نآ  جالع  یثب  روش و  بآ 
596 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نآ ببس  دوب  شراخ  ترمح و  نآ  هب  رگا  دننک و  الط  یمطخ  وکنب و  باعل  هب  دنیوشب و  نآ  هب  رس  دنلام و  رس  رب  دنـشک و  ینیب  رد  نانز 
. دننک لامعتسا  هروکذم  هیودا  هیقنت  زا  دعب  نآ  لاثما  هشفنب و  بح  هرایا و  بح  هب  دننک  غامد  هیقنت  نآ  جالع  دشاب  غامد  ءالتما 

ره نآ  جالع  دوب  يوادوس  یطلخ  نآ  ببـس  دوش و  ادج  سوبـس  وچمه  يزیچ  نآ  زا  دوش  کشخ  تیاغب  هرـشب  تسوپ  رگا  دـلج : رـشقت 
زا دـعب  دـنروخب و  ماداب  هریـش  اب  دوخن  شامونب و  اذـغ  دـننک و  لوانت  نیبجنرت  کهم و  خـیب  نابزواگ و  رفولین و  هشفنب و  زا  یبـالج  زور 
لگ قرو  دبرت  جیافسب  مهرد  جنپ  انس  مهرد  جنپ  کی  ره  هایس  یلباک و  درز و  هلیله  نآ  تفص  خوبطم  نیا  هب  دننک  تعیبط  لاهـسا  جضن 

ره ناتسپس  هایس  ولآ  مهرد  راهچ  سودوخوطسا  مهرد  هس  کی  ره  کی  ره  کهم  خیب  ینساک و  مخت  رفولین 
597 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ترثک نبجلا و  ءام  هب  ندـب  بیطرت  هیقنت  زا  دـعب  مهرد و  هدزناپ  کی  ره  نیجبنرت  ربنـشرایخ و  ریغم  ددـع و  هد  باـنع  ددـع  تسیب  کـی 
ضرم نیا  رد  دننک و  زارتحا  ادوس  تادلوم  هظیلغ و  هیذغا  دننک و  واگ  قاس  زغم  غرم و  هیپ  ودک و  هشفنب و  نغور  هب  نیهدت  مامحتـسا و 

. دماجنا هن  ماذجب  ات  دنیامن  لامها 

[ دراد وم  هب  قلعت  هک  ضارما  رد  مشش : باب  ]

يادوس ای  یمغلب  داوم  زا  هک  تاراخب  ببـس  هب  دوش  ثداح  رـس  رد  هک  دشاب  هسوبـس  زارخ  دراد و  وم  هب  قلعت  هک  ضارما  رد  مشـش : باب 
دـجنک و القاب و  وج و  درآ  ردـنغچ و  گرب  دیفـس و  یمطخ  بآ  هب  زور  ره  هیقنت  زا  دـعب  طـالخا و  زا  دـننک  ندـب  هیقنت  نآ  جـالع  دوش 

. دننک الط  هکرس  اب  ایلومیق  نیط  واگ و  هرهز  ای  دنلامب  هکرس  اب  هروب  یکدنا  لگ و  نغور  دنشارت و  رس  ای  دنیاسب  هروب  یکدنا 
598 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دـشاب هیدر  هدام  زا  ضرم  نیا  ثودح  دنیوگ و  هیحلا  ءاد  ار  نآ  دوش و  ادـج  وم  اب  زین  تسوپ  رگا  دزیرب و  وم  هک  تسا  یتلع  بلعثلا : ءاد 
ضبن تعرس  مظع و  نول و  ترمح  نآ  تمالع  دشاب  قرتحم  مد  رگا  هدام  نیا  دنک و  عنم  يوم  زا  اذغ  دبای و  رارقتسا  رعـش  تبانم  رد  هک 

زایپ ای  دنلامب  تشرد  هقرخب  افوز  بآ  هب  ار  عضوم  دننک و  لوانت  نینامر  بآ  بانع و  بارـش  دـننک و  دـصف  نآ  جالع  دوب  هروراق  ظلغ  و 
هرغرغ دننک و  نوقیارغ  دبرت و  خوبطم  ایاقوق و  هرایا و  بح  هب  ندب  هیقنت  نآ  جالع  دننک  الط  هکرـس  اب  دنبوکب و  لدرخ  ریـس و  لصنع و 

هب ار  عضوم  سودوخوطـسا و  نومیتفا و  خوبطم  هب  دننک  تعیبط  نییلت  دوب  ادوس  هدام  زا  رگا  دوب و  دـیفم  یلـصنع  نیبجنکـس  لدرخ و  هب 
دننک و الط  نیدران  قبنز و  نغور  اب  هتخوس  فساجنرب  زب و  مس  رتسکاخ  ین و  خیب  نویفرف و  لدرخ و  درز و  تیربک  دـنلامب و  زایپ  ریس و 

رگا
599 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هب زور  ره  نآ  جالع  دوب  یگنـشت  نهد و  یخلت  نآ  هب  دوب و  نآ  دلج  فشق  تسوبی و  تضوم و  ترفـص  نآ  تمالع  دوب  ارفـص  هدام  زا 
خرس ات  دنلامب  تشرد  هقرخ  هب  ار  عضوم  هیقنت  زا  دعب  دننک و  هکاوف  خوبطم  هب  هیقمن  دنیوشب و  ار  عضوم  سوبس  دیب و  گرب  قلـس و  بآ 

هیپ رگا  دنلامب و  قبنز  نغور  هب  دنبوکب و  ایرد  فک  هتخوس و  وج  ضضح و  هتخوس و  حیـش  ای  دننک  الط  هکرـس  ابو  دنبوکب  ریـس  دوش و 
دوب و جالع  نیمه  رد  هیحلا  ءاد  دنایورب و  يوم  دنلامب  عضوم  نآ  رد  سگم  رس  ای  دننک  الط  دنیاسب و  هکرـس  هب  گرگ و  سرخ و  ریش و 
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واگ و هرهز  هروب و  دننک و  لامعتـسا  نغور  دشاب  ماسم  قیـض  ببـس  هب  يوم  نتخیر  رگا  اما  دوب  بسانم  ودـک  هشفنب و  نغور  هب  نیهدـت 
هک دشاب  هاگ  رعش  راشتنا  دننک  الط  هن  قبنز  نغور  اب  هتخوس  عومجم  همسو  امرخ و  هتسا  ین و  خیب  اب  دنلامب  موصیق  هتخوس و  حیش  رکع و 

600 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
تاسافم هللحم و  بابـسا  مدـقت  نآ  تمالع  قد  لس و  تهاـقن  رد  هچناـنچ  دزیرب و  یناـخد  تاراـخب  ناـصقن  اذـغ و  تلق  ببـس  هب  يوم 

هب نیهدت  کشورم  دیب و  گرب  یمطخب و  وم  نتـسش  مامحتـسا و  دوب و  اذغلا  ریثک  سومیلکا و  دـیج  هیذـغا  لوانت  نآ  جالع  دوب  ضارما 
ناوت رب  ار  يوم  دوب و  رعـش  ظلغ  تدوجح و  نآ  تمالع  دـلج  تفاثک  سبی و  هطـساو  هب  ای  دوب  ماسم  قیـض  ببـس  هب  رگا  هشفنب و  نغور 

رگا دننک  الط  دنزیمایب و  تیز  اب  هتخوس  حیـش  ماداب  دننک و  هنوباب  ماداب و  هشفنب و  نغور  هب  نیهدت  مامحتـسا و  تموادم  نآ  جالع  دـنک 
کلد مامحتسا و  ترثک  نآ  جالع  دوش  ادج  تقو  هک  نآ  یب  دنریگب  يوم  نوچ  دوب  راشتنا  تعرـس  وم  تقر  نآ  تمالع  دوب  ماسم  قیض 

هیذغا زا  دننک و  الط  هروب  واگ  هرهز  ای  دننازوسب  ماداب  حیش و  فساجن و  رب  کلد  زا  دعب  تسرد و  هقرخب  عضوم 
601 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دوش و قرفتم  تسا  وم  هدام  هک  يراخب  هک  اریز  دزیر  يوم  ماسم  تسد  ندب  لخلخت  ببـس  هب  دننک  ماعط  رد  لباوت  دننک و  زارتحا  هبطرم 
نانچمه نآ  جالع  بابسا و  دوب  یناوج  ناوآ  رد  رگا  دشابن و  ریذپ  جالع  دوب  يریپ  رد  نآ  رگا  دوش و  لئاز  رـس  يوم  هک  دشاب  نآ  علص 

. تفر رکذ  هک  دشاب 
دوب دیفس  نآ  زا  شیپ  رگا  دوب و  لاس  لهچ  زا  دعب  نآ  تقو  تقو و  دشاب و  مغلب  ترثک  يزیرغ و  ترارح  ببس  هب  وم  ندش  دیفـس  بیش 

لفرطا و انایحا  دوب و  دیفم  هتـشرب  تشوگ  هلبوتم و  ای  الق  دنیامن و  زارتحا  یمغلب  هیذغا  زا  دننک و  یق  هتفه  ره  مغلب و  زا  دننک  ندـب  هیقنت 
يومر گا  رعش  ققشت  دننک  لامعتسا  تاباضخ  دوش  مامت  يدیفس  نوچ  اما  دننک  لوانت  یبرم  هلیلب 

602 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
طارفا هب  رگا  دننک و  الط  کشاورم  هناد و  هب  وکنب  باعل  ودک  هشفنب و  نغور  دوب و  دیفم  مامحتسا  ترثک  تسوبی  ببـس  هب  دوش  هتفاکش 

. درک دیاب  ادوس  زاندب  هیقنت  دشاب 

[ دراد تنیز  هب  قلعت  هچنآ  متفه : باب  ]

نغور دروم و  نغور  دنیوشب و  وکو  دجنک  قروب  زا  دوش  زارد  يوم  هک  دـنهاوخ  رگا  رعـش  ظفح  دراد و  تنیز  هب  قلعت  هچنآ  متفه : باب 
بح راغلا و  بح  دـیآ  رب  رید  ای  دـشاب  مک  روبا  شیر و  يوم  رگا  دـنزیر و  يوم  رب  دـنبوکب و  هلمآ  خرـس و  لـگ  دروم و  دـنلامب و  راـبغ 

رب لغب  هناع و  يوم  هک  دنهاوخ  رگا  دنلامب و  هتخوس  زینوش  سرخ و  گرگ و  هیپ  اب  هیلاغ  ای  دنلامب  دـننازوسب و  خـلت  ماداب  زغم  ارـضخلا و 
؟؟؟ هک دنهاوخ  رگا  دنلامب و  وهاک  بآ  خیب و  نویفا و  ای  دننک  الط  هجروم  هیاخ  غرم و  ای  تافحلس  نوخ  هب  دیاین 

کی ره  زا  رتسکاخ  خینرز  یلطر  هدرز  بآ  دیفس  کهآ  دنترسب  يوم 
603 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هب ار  عضوم  نآ  زا  دعب  دننک  الط  ار  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دیاب  اما  دـننک  الط  مرگ  بآ  هب  دـنبوکب و  مهرد  هد  یمطخ  لگ  مهرد  تسیب 
رگا دنیوشب و  القاب  نآ  زا  دعب  دننک و  الط  دننک و  قحـس  کین  وج  هریـش  هب  مهرد  هس  خینرز  مهرد و  هدزناپ  کهآ  ات  دـنلامب  لگ  نغور 
جنپ کی  ره  هلمآ  هبلح و  ای  دننک  الط  دروم  بآ  هب  مهرد  جنپ  کی  ره  هلمآ  وزام  مهرد  هد  گنـسادرم  دنوش  دعج  دـعجوم  هک  دـنهاوخ 

کیراب وم  هک  دنهاوخ  رگا  دنلامب و  وم  رب  دورم و  بآ  هب  دنبوکب و  جزامزک  هلمآ و  هبلح و  ای  دننک و  الط  دروم  بآ  هب  دـنبوکب و  مهرد 
برچ نغور  هب  دنیاسب و  مهرد  جنپ  انح  مهرد  لهچ  همس  دوش و  هایـس  وم  هک  دنهاوخ  رگا  دنیوشب و  هزبرخ  مخت  القاب و  وج  درآ  هب  دوش 
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القاب لگ  قیاقـش و  رخآ  دنیوشب  دروم  بآ  هب  دادماب  دنلامب و  يوم  رد  بش  درآ و  رب  ریمخ  ات  دننک  اهر  دنـشرسب و  مرگ  بآ  هب  دـننک و 
دننک و قحس 

604 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
بآ هب  دادم  اب  دنلامب و  يوم  رد  نآ  زا  دعب  درذگب و  زور  هد  ات  دنیاسب  تبون  زور  ره  دـنهن و  باتفآ  رد  دـننک و  نآ  رـس  رب  هریـش  نغور 
يوم رد  دنناشوجب و  مرن  شتآ  هب  سپ  دنراذگب  يزور  هناشب  دنزادناب و  دروم  نغور  مهرد  تسیب  رد  مدال  مهرد  جنپ  رخآ  دنیوشب  دروم 
وزام مهرد  هد  زا  ود  هدیناسیخ  هکرس  رد  درس  زوج  رخآ  دنلامب  يوم  رد  تیز  نغور  هب  ای  دنیاسب و  دهی  لقم  زوج  راهب  لهبا  رخآ  دنلامب 

بآ هب  دـنبوکب و  مهرد  کبرت د  زوج  هتخـس  سم و  مهرد  شـش  کی  ره  هلمآ  اـیقاقا و  یناـمی  بش  ناشوایـسرپ و  هدـیناسیخ و  تیز  و 
لفیرطا یق  زا  دعب  درک و  دیاب  تداع  یق  هب  دنک  نیکرچ  ار  هالک  راتسد و  نآ  تبن  تئیه و  هک  دشب  نانچ  يوم  رگا  دنلامب و  دنـشرسب و 

هب رس  دنناشوجب و  بآ  رد  درس  زوج  طولب و  دروم و  رداشون و  سوبس و  ای  دنیوشب  هنیدوپ  کمن و  بآ  ایرد و  بآ  هب  رس  دننک و  لوانت 
605 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دـننک و لواـنت  بـالگ  اـی  بیـس  بارـش  هب  نیبجنکـس  دادـماب  ره  ددرگ  دیفـس  كاـپ و  يور  هک  دـنهاوخ  رگا  هرـشب  ظـفح  دـنیوشب  نآ 
ره خـلت  ماداب  زغم  سمرت و  زوج و  دوخن و  القاب و  درآ  دـنیامن و  زارتحا  هفیرح  هظیلغ و  هیذـغا  زا  دـنروخ و  زایپ  اب  کبـس  ياـهتشوگ 

نوردنا رد  نانشا  سدع و  تسوپ  هزبرخ و  مخت  ین و  خیب  ای  دنلامب  يور  رد  دنشرسب و  ریـش  هب  دنبوکب و  مهرد  جنپ  اریتک  مهرد  هد  کی 
ریـس و زایپ و  زب و  ریـش  هرب و  تشوگ  دوش  خرـس  يور  گنر  هک  دنهاوخ  رگا  دننک و  الط  بآ  هب  دـنبوکب و  يواستم  هدرورپ  ودـک  رایخ 

دوب نول  داسف  بجوم  هک  يزیچ  لوانت  ترثک  ببـس  هب  رگا  نول  داسف  دنلامب  مرگبآ  هب  يور  دننک و  مامحتـسا  دـنروخ و  نآ  لاثما  وج و 
نینچمه نیط  لکا  دـب و  ياهبآ  زا  نول و  ترفـص  هراح  هداف  لوانت  زا  دوش  ثداح  نولدادوس  بنرک  ناـجنداب  لـکا  ترثک  زا  هچناـنچ 

وا جالع  دوش  ریغتم  نول 
606 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هزبرخ مخت  لثم  هیلجم  هیودا  زا  دننک و  مامح  لمعتسا  اذغ و  حالصا  دنیامن و  بانتجا  تسا  رییغت  نآ  بجوم  هک  یئایـشا  زا  هک  تسا  نآ 
دننک لوانت  سومیکلا  دیج  هیذغا  دوب  امرگ  تدش  ضرم و  عامج  موص و  ترثک  ببس  هب  رگا  دنلامب و  يور  رد  القاب  درآ و  سوبـس و  و 

. دننک لوانت  هدرورپ  هلیله  لفیرطا و  هدیسر و  ریجنا  روگنا و  غرم و  مخت  هدرز  هزات و  یهام  غرم و  هلاغزب و  هرب و  تشوگ  لثم 
ار طالخا  رم  هشوشم  تاکرح  نیا  رب  نیعم  طالخا و  تدحو  تنوفع  ببس  تسا و  قرع  نتن  نباغم و  هحئار  داسف  نآ  و  طبا : هحئار  داسف 
ریس و نوچمه  ندب  رهاظ  هب  هیدر  داوم  کیرحت  رد  دشاب  تیصاخ  ار  وا  هک  يزیچ  لوانت  تبانج و  لسغ  ریخأت  عامج و  تکرح  نوچمه 

تسا نآ  وا  جالع  دشاب  نیا  هباشم  هچنآ  تیتلح و  هبلح و  لدرخ و  هزوت و  رب  زایپ 
607 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

عوقنا يهکاوف  خوبطم  هب  نییلت  دننک و  لوانت  درس  بآ  هب  دیب  لگ و  قرع  تابن و  نیرانا و  بآ  هب  يدنه  رمت  تابن  زا  یتبرش  زور  ره  هک 
نـسوس قرو  لدنـص و  دنیوشب و  نآ  هب  ار  عضوم  دـنناشوجب و  ینامی  بش  دروم و  دـنیامن و  زارتحا  باتفآ  تضایر و  زا  دوب  بسانم  نآ 
دنلامب دنیاسب و  لبنس  دعـس و  ایتوت و  لگ و  قرو  ای  دننک  الط  دنیاسب و  بالگ  هب  روفاک  یکدنا  یگناد و  گنـسادرم  ای  دنلامب  دنبوکب و 

نآ رد  دـنیاسب و  هراپ  تجاح  تقو  رد  دـنزاس و  صرق  دنـشرسب و  بالگ  هب  دـنبوکب و  مهرد  کی  لفنرق  مهرد  راهچ  ینامرک  يایتوت  ای 
هب دـننک و  دـصف  دوش  ریغتم  یهبرف  ببـس  هب  ياپ  ناتـشگنا  نباغم و  هحئار  رگا  دـنک و  شوخ  قرع  يوب  لآ  درز  عفن و  رکنک و  دـنلامب و 

ینمرا و لگ  دوب  یـضتقم  نس  تقو و  رگا  دننیـشن  درـس  بآ  رد  دـنیامن و  زارتحا  ینیریـش  هفیرخ و  همعطا  زا  دـننک و  هیقنت  هلیله  خوبطم 
گنسادرم و

608 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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هکرـس و هب  زیت  قرع  ببـس  هب  دوش  حرقتم  عضوم  نآ  رگا  دـنناشفا و  نآ  رب  دـنبوکب و  يواستم  رانا  تسوپ  هتخوس و  انح  ایتوت و  راـنلگ و 
رـس يوب  رگا  دـنلامب و  هبوچدرز  مهرم  ای  دـننک  ـالط  دروم  بآ  اـی  دـنناشاف  نآ  رب  دـنبوکب و  جزاـمزک  یناـمی و  بش  دـنیوشب و  بـالگ 

هب دنبوکب و  ردنک  هتخوس و  درس و  زو  گنـسادرم و  دروم و  ورـس و  قرو  ایتوت و  دننک و  هشفنب  صرق  هرایا  بح  هب  هدب  هیقمن  شوخان و 
دوب عفان  دننک  الط  دنشرسب و  دورم  بآ 

[ باب راهچ  رب  لمتشم  نآ  ررض  عفد  راد و  رهز  تاناویح  رکذ  رد  مجنپ  هلاقم  ]

هراشا

. باب راهچ  رب  لمتشم  نآ  ررض  عفد  راد و  رهز  تاناویح  رکذ  رد  مجنپ  هلاقم 

[ رورشم هغدال و  اهرهز  عاونا  جالع  رهز و  رد  لوا : باب  ]

بجاو زین  هراص  تفرعم  دـننک  لامعتـسا  ات  تسا  مزال  عفا  تفرعم  هک  نانچمه  رورـشم : هغدال و  اهرهز  عاونا  جـالع  رهز و  رد  لوا : باـب 
فئاخ هک  یسک  سپ  دنیامن  زارتحا  نآ  زا  ات  تسا 

609 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هدوب مهوت  لحم  هک  یئاج  رد  یگنشت  یگنسرگ و  رب  دروخن و  سک  ره  تسد  زا  بارش  ماعط و  هک  دیاب  دنهد  رهز  ار  وا  هک  نآ  زا  دشاب 

زیت نآ  يوب  هک  يزیچ  اهیـشرت و  اهینیریـش و  رد  رهز  هک  تسناد  دـیاب  دـشب و  رت  دوز  رتشیب و  لاح  نیا  رد  رهز  رثا  هچ  دوشن و  رـضاح 
هناد هس  ود  زور  ره  هک  دیاب  دنروخب و  انایحا  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  اب  هعبرا  ریبک و  قایرت  دـشاب  مهوت  نیا  رد  هک  ار  یـسک  دـنهد و  دـشاب 

ياتخرد ریز  رد  دـنریگن و  تسدـب  دـنیوبن و  دـنروخن و  دنـسانشن  يزیچ  اـب  هک  دـیاب  ار  مدرم  همه  سوطیدورثم و  درخب و  کـشخ  ریجنا 
هکرس و باشود و  لسع و  نغور و  لثم  ناور  ياهزیچ  بآ و  نایم  رد  دنپسخن و  غالک  قلقل و  هنایشآ  کیدزن  هایگ و  نایم  رد  گرزب و 
ای راجنز و  وچمه  دوب  لاکآ  دوب  تیفیک  هچ  نآ  رهوج  هب  ای  دوب  هتفه  کی  هب  رهز  ریثأـت  هک  نادـب  دـنروخن و  سپ  دـننک  طاـیتحا  بارش 

وچمه بهلم  نخسم و 
610 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ار یسک  دوب و  تارارم  سیب و  نوچمه  دنک ، ریثأت  رهوج  هب  هچنآ  گنسادرم و  نوچمه  ددسم  ای  نویفا  وچمه  دربم و  ردخم و  ای  نویفرف 
مولعم هک  دنک  یعس  دنروخب و  هکسم  کمن و  ریـش  دنادرگ و  كاپ  ار  هدعم  دنک و  یق  دنکن و  باوخ  اعطق  هک  دیاب  دنـشاب  هداد  رهز  هک 

هقرح و اعما  هدعم و  رد  رگا  دوشن و  مولعم  هنیعب  رگا  درک و  ناوت  لالدتـسا  یق  نهد و  يوب  هب  دـنک و  نآ  جالع  ات  هدوب  رهز  هچ  هک  دوش 
هکاوف و عوقن  هشفنب و  لگ و  نغور  رد  دـننک  یق  نآ  جالع  تسا  هدوب  راج  رهز  هک  تسا  نآ  لـیلد  دـشاب  نهد  یکـشخ  باـهتلا  عذـل و 
وهاک و ینـساک و  رایخ و  دـنماشایب و  هدرک  درـس  فرب  دـشاب  هک  مادـک  ره  روفاک  صرق  واگ و  غود  ماداب و  نغور  ریـش و  وکنب و  باعل 

. دننک الط  رگج  رب  بالگ  روفاک و  لدنص و  دنروخ و  ولاتفش  ودک و 
اسریا مهرد و  هس  کی  ره  موتخم  نیط  راغلا و  بح  موتخم : نیط  قایرت 
611 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دنرب راکب  هنقح  نیا  دنروخ و  نآ  زا  یلاقثم  تیز و  هب  دنبوکب و  مهرد  ود 
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تسیب هشفنب  نغور  یفک  کی  ره  هتفوک  مین  وج  سوبس  ددع  تسیب  ناتـسپس  ددع  هد  بانع  مهرد  هس  کی  ره  رفولین  هشفنب و  نآ  تفص 
اب هنهک  بارش  نآ  جالع  تسا . هدوب  هدراب  رهز  هک  دنادب  دوش  سوسحم  نابز  تنکل  اضعا و  دومج  لفث و  تابـس و  هچنانچ  رگا  مهرد و 

لهبا و القاب و  هفوکـش  دـنک  تمواـقم  مومـس  اـب  هک  هیودا  دـنروخب و  یلاـقثم  سوطیدورثم  اـی  هعبرا و  قاـیرت  دـنماشایب و  بادـس  ریس و 
قرو و بآ  شوگرخ و  زغم  ینیچراد  يزابخ و  ناشوایسرپ  مغلـش و  مخت  شوگرخ و  نیگرـس  هدرک  کشخ  وسار  تشوگ  فساجنرب و 
خینرز و نهآ و  هدارب  راجنز و  شوم و  گرم  رفجنز  جادیفسا و  گنـسادرم و  قبیز و  وچمه  هدوب ، یندعم  ای  رهز  هک  نادب  ینمرا و  لگ 

يرحب و بنرا  حیرارذ و  نوچ  دوب  یناویح  ای  ینامی  بش  جاز و  کهآ و 
612 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تاعوتی و نابلا و  لبنـس و  نورق  شیب و  نوچمه  دوب  هایـس  یتاـبن  اـی  مومغم  ءاـش  درـس و  یهاـم  گـنلپ و  یعفا و  هرهز  عدفـض و  غزو و 
هامک و نارکوش و  لثام و  زوج  خـیب  نویتفا و  هایـس و  نوقیراغ  دـبرت و  نرت و  تسوپ  قبرخ و  هرهزرخ و  ردالب و  اینومقـس و  نویرذاـم و 

. هتفرگ هرگ  ياهزغم  شدنک و 
جالع دوش  ثداح  ناسل  لقث و  مد و  لاهسا  ءاعما و  مکش و  رد  نآ  برش  زا  دوب و  لتاق  دشاب  دعصم  هچنآ  قبیز  هلمج  نآ  زا  و  تایندعم :

اب نیلم  فوفس  دشاب  جحس  نآ  هب  رگا  دننک  ررکم  یق  دنماشایب و  لسع  هروب و  یکدنا  اب  دنناشوجب و  برت  تبـش و  مخت  هک  تسا  نآ  وا 
رد قبیز  رگا  دشب و  هنهک  بارش  یق و  نآ  جالع  درآ  مکش  درد  نکیل  شدابن  لتاق  هتشگن  قبیز  اما  دنروخب  هدرک  غاد  ریـش  لگ و  نغور 

دتسیاب ياپ  کی  هب  هک  تسا  نآ  وا  ریبدت  دوب و  دیدش  عجو  لقع و  طالتخا  جنشت و  بجوم  دنزیر  یسک  شوگ 
613 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رد صاصر  زا  یلیم  دیاین  نوریب  اهنیدب  رگا  دنرآ و  هسطع  شدنک  هب  دنناکچ و  شوگ  رد  مرگ  نغور  دنهجیم و  رب  دنهد و  لیم  ار  رـس  و 
دعـصم و قبنز  وچمه  نآ  ضراعا  دـشاب  شوم  گرم  کس و  رفجنز و  رگا  دـیآ  نوریب  دوش  قلعتم  نآ  هب  ات  دـننادرگیم  دـننک و  شوگ 

جالع دوش  ثداح  ندب  مرو  ءاعما و  هدـعم و  نابز و  لقث  لوب و  رـسع  جـنلوق و  نآ  بارـش  زا  گنـسادرم  تسا  نامه  شجالع  دوب  کس 
دـننک و یق  دـنماشایب و  دـنک و  لـح  نآ  رد  مهرد  هد  لـسع  مهرد و  مین  هرب  دـنناشوجب و  مـهرد  ود  کـی  ره  تبـش  سفرک و  مـخت  نآ 

تمالع دنروخ  برچ  هلاغزب  شوگب  جادیفسا  اذغ  دنروخب و  دشاب  هک  مادک  ره  لیبجنز  نارایرهش و  یلفالف و  لهسم  یلجرفـس  شراوج 
. دوب لوب  راردا  تعیبط و  لاهسا  نآ 

ثداح جنلوق  قانخ و  نآ  بارش  زا  دشاب و  گنس چ  زا  یعون  نیبسح :
614 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنماشایب مهرد  هد  رکـش  اب  مهرد  مین  اینومقـس  دـشاب  سبتحم  تعیبط  رگا  دـننک  لوانت  هناد  هب  وکنب و  باعل  لـسعلا  ءاـم  نآ  جـالع  دوش 
خرس ای  دوش  هایس  لوب  ددرگ و  دیفس  نابز  دوش و  ثداح  قارم  ددمت و  نهد و  یکسخ  هدعم و  ملا  لاعم و  قاوف و  نآ  برش  زا  جادیفسا 

ای دنماشایب  دنناشوجب و  هنایزار  نوسینا و  سفرک و  مخت  ای  دننک  لوانت  لسعلا  ءام  اب  اینومقس  یگناد  دننک و  یق  تبـش  خیبط  هب  نآ  جالع 
اعما حورق  مکـش و  ندیچیپ  نآ  ندروخ  زا  خینرز  راجنز و  دننک  هنقح  دتفین  دیفم  رگا  دنماشآ  نآ  رـس  ار  بارـش  دـنروخب و  هزات  دـجنک 
دننک لوب  رگا  دوش  ثداح  فارطا  تدورب  قانخ و  مد و  لاهسا  لوب و  رسع  نهد و  یکـشخ  هدعم و  عجو  کهآ  ینعی  هرون  دوش  ثداح 
گرزب و باعل  ریش و  دننک و  یق  دنماشایب و  لسع  اب  دنناشوجب و  ریجرج  يزابخ و  گرزب و  عومجم  جالع  دیآ  نوریب  لوب  اب  کهآ 

615 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ثداح نهد  یکـسخ  عادص و  بیهل و  مکـش و  عجو  نآ  ندروخ  زا  نهآ  هدارب  دـنروخ  يزابخ  اب  برچ  ياهقرم  دـنروخ و  کشر  ورم 
هفلزم تالهسم  دوش  هتسب  تعیبط  رگا  دنلام و  رس  رد  هکرـس  اب  هشفنب  لگ و  نغور  دنروخ و  نغور  ریـش و  برچ و  وسح  نآ  جالع  دوش 
اهرهز نیرتدب  شیب  هلمج  نآ  زا  دشاب  نغور  هکسم و  ریش و  برـش  نآ  جالع  دوش . ثداح  دیدش  لاعـس  نآ  برـش  زا  بش  جاز و  دنهد 
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زا دـعب  دـنماشایب  هنهک  نغور  اب  دـنناشوجب و  مغلـش  مخت  نآ  جالع  دوش  ثداح  یـشغ  راود و  نابز  بهل و  مرو  نآ و  بارـش  زا  تسا و 
. دنروخب کشم  یکدنا  دنیاسب و  رهزداف  دنروخ و  ریبک  قایرت 

بالگ و اب  روفاک  صرق  نآ  زا  دعب  دننک و  یق  نآ  جالع  دوش  ثداح  مد  لوب  ماسرـس و  ضارعا  نابز و  داوس  نآ  برـش  زا  لبنـس : نورف 
غود

616 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دوب دیفم  زین  شرت  تسام  دنروخب و  دننک و  درس  فرب  ای  ماداب  نغور  اب  هناد  هب  وکنب و  باعل  وج و  هریش  اب  هدک  رایخ  بآ  دنروخب و 

ریش نوچمه  دشاب  يریش  ار  نآ  هک  دوب  یتابن  تاعوتی  دوش  ثداح  قلاوف  هدعم و  عذل  بارطضا و  برک و  طرفم و  لاهسا  نآ  زا  نویفرف :
اثینطرع و هیغال و  رـشع و  نویرذاموم و  ریـش  تسا  تفه  تسا  روهـشم  هچنآ  تاعوتی  زا  دوش و  رهاظ  ینیریـش  وا  زا  دنتخپ  نوچ  ریجنا و 

هکـسم نغر و  برـش و  هب  ادتبا  رد  نآ  ریبدت  دوش  ادیپ  درفم  لاهـسا  دـننک  لوانت  يردـق  رگا  ناملا  نیا  زا  قاروالا و  ۀـسمخ  هناد و  وهام 
برش رد  دشاب و  لتاق  مربش  ریش  مهرد  ود  هک  دنیوگ  دنهدب و  بیـس  هب و  بر  ای  ابرهک  صرق  ریـشابط و  لثم  تاضباق  نآ  زا  دعب  دننک و 

. اینومقس صالخ  ردان  نآ  براش  دشاب و  لتاق  رشع  ریش  مهرد  هس  تخیر و  دیابن  دب  رب  فرب  بآ  نآ 
617 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دننک لوانت  سابیر  هب و  بیس و  بر  دننک و  فرب  غود و  هب  هلئاغ و  رسک  دشاب و  لتاق  مهرد  ود  اینومقس :
نغور ریـش و  نآ  جالع  دوش  ثداح  ندب  عیمج  ملا  قاوف و  اشحا و  عذل  مد و  لاهـسا  یق و  نآ  برـش  زا  دـشاب و  لتاق  مرد  ود  نویرذام :

دشاب و کشرز  اذغ  ینـساک و  بآ  لاهـسا  یق و  نوکـس  زا  دعب  دننک و  لوانت  موتخم  نیط  ای  ریبک  قایرت  دتفین  دیفم  رگا  دـنروخ  رایـسب 
زا دعب  دننک و  یق  نآ  جالع  دـشاب و  نطب  خافتنا  بیهل و  برک و  بجوم  نآ  زا  یکدـنا  دـشاب و  کلهم  نآ  زا  رایـسب  تسا  هرهزرخ  یلق 
هچ رگا  ردالب  دـنروخ . اهیبرچ  اهینیریـش و  دـنماشایب و  دـنناشوجب و  تشگنجنپ  دـننک و  لوانت  لگ  نغور  اـب  هناد  هب  وکنب و  باـعل  نآ 

اههلبآ روثب و  اعما و  عذل  هدعم و  مف  تقرح  باهتلا و  نآ  زا  ار  یضعب  نکیل  دننادیمن  نآ  ترضم  دنروخیم و  مدرم  یضعب 
618 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

اب نآ  زا  دـعب  دـنک  یق  مرگ  بآ  دـجنک و  نغور  هب  هک  تسا  نآ  وا  جـالع  تسا . زوج  زغم  رهزداـف  دـنیوگ  دوش  ثداـح  بل  نهد و  رد 
رد دنماشایب و  رایا  هکوف و  عوقن  دنشک و  ینیب  رد  هشفنب  نغور  دننک و  لوانت  ماداب  زغم  اب  خانافـسا  ودک  اب  شامونب  دنروخ و  ماداب  نغور 

بجوم هایس  قبرخ  دوب و  درس  قرع  جنشت و  بجوم  نوقیراغ  قبرخ و  زوب و  قانخ  نایثغ و  بجوم  نآ  بارش  شدنک  دننیشن و  درس  بآ 
ریـش و لوانت  یق و  عومجم  جالع  دـشاب  نینچمه  هایـس  درز و  دـبرت  دوب و  خـفن  اشج و  نابز  تقرح  ناقفخ و  جنـشت و  قانخ و  لاهـسا و 

. دننک جالع  هدراب  صارقا  بوبر و  هب  ار  لاهسا  نغور و 
. دوش ثداح  یشغ  نایثغ و  قدنف و  زوج و  زغم  لثم  هتفرگ  هرگاب  زغم  لوانت  زا  هچنآ  بویل :

یکیرات نابز و  لفث  دوب و  قاوف  راود و  ردخ و  تابس و  بجوم  نویفا :
619 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لفلف و رتسدـیبدنج و  تیتلح  دـننک  یق  نآ  جالع  دـنروخ  بارـش  اب  هک  صوصخ  دـشاب  لـتاق  نآ  زا  مهرد  ود  دوش  ثداـح  نآ  زا  مشچ 
هنقح دش  هتـسب  تعیبط  رگا  دنلامب  نیدران  طسق و  نغور  هب  ار  ندب  دـنروخب و  یناحیر  بارـش  اب  لاقثم  ود  دـنبوکب و  يواستم  همه  لهبا 

لوانت نآ  زا  دـعب  دـشاب  یق  نآ  جـالع  دوش  ثداـح  ماسرـس  ضارغا  نآ  زا  دـشاب و  لـتاق  رهز  دوش  هدـنگ  رگا  رتسدـیبدنج  دـنراد  راـکب 
. فرب اب  واگ  غود  هکرس  ومیل و  جنرت و  لثم  تاضومح 

وکنب باعل  شاخشخ و  هشفنب و  بارش  نآ  زا  دعب  دننک و  یق  نآ  جالع  لاعس  ءاعما  حورق  صغم و  ود  ره  لوانت  زا  لصنع : هرجنالا و  رزب 
نآ جالع : دشاب و  درس  قرع  نیع  تارمح  رکس و  تابس  راود و  نآ  ضارعا  دشاب و  لبتاق  رهز  مهرد  کی  لثام  زوج  دننک  لوانت  هناد  هب 
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بآ هب  دشاب  یق 
620 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دننک لوانت  یناحیر  بارش  نآ  زا  دعب  دجنک و  نغور  هروب و  مرگ و 
دوش و هنب  ات  دننکیم  رب  شرـس  يومد  دور  باوخ  هب  هک  دنراذگن  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دشاب  لثام  وزج  وچمه  وا  ضارعا  منـص : جوریب 
اقنخ و نآ  برـش  زا  نارکوش  دنلامب  رـس  رد  هکرـس  لگ و  نغور  دننک و  یق  ات  دنماشایب  مرگ  بآ  اب  کمن و  لسع و  دجنک و  نغور  رد 

. دننک لوانت  نیتنسفا  هب  واگ  نغور  دنماشایب و  لفلف  اب  بارش  دننک و  یق  نآ  جالع  ثداح  مشچ  یکیرات  ندب و  لقث  فارطا و  درب 
نآ زا  دعب  دننک و  یق  نآ  جالع  دوب  جحس  مدلا و  یق  قاوف و  نابز و  یکشخ  ردخ و  تدومک و  بح  هایـس و  کبرت  هابور  بلعثلا : بنع 

راود و ار  وا  دنروخ  رایـسب  هک  ره  رت  ریتشک  دـنروخ . رغم  اب  بآدوخن  دوب و  دـیفم  زین  خـلت  ماداب  لسع و  اب  دـنماشایب  زب  ریـش  اب  امرخ  ریش 
طالتخا ردس و 

621 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ددرگ و درس  ندب  دوش و  طقاس  وا  توق  ضبن و  دنروخب و  رایسب  هک  ره  انوطقرزب  دوش  ثداح  یـضغ  ورکـس  نایثغ و  توص  هجت  لقع و 

لفلف هضیب  هدرز  نآ  زا  دعب  هروب  لسع و  تبـش و  برت و  خیبط  هب  دننک  یق  ود  ره  جالع  دوش  ثداح  یـشغ  ردخ و  قلخ و  سفن و  قیض 
. دوب دیفم  بارش  اب  ینیچراد  لفلف و  نیتنسفا  دنوخ و  هبرف  غرم  قرح  کمن و  و 

نآ جالع  دوب  قرع  یضغ و  جنلوق و  قیض و  قانخ و  نآ  ضارعا  دشاب و  لتاق  دوب  ههیرکب  نآ  هحئار  دشاب و  یسواط  هایس و  هچنآ  هامک :
اینرجنـس و عبرا و  قایرت  دـنماشایب و  يراجن  هماکبآ  اـی  فرـص  بارـش  نآ  زا  دـعب  هروب و  نیبجنکـس و  هندوف و  برت و  بآ  هب  دـننک  یق 

دـشاب لاق  دوش  هضیب  نآ  زا  دشاب  هدشن  درـس  دشاب و  هدرـشف  تیاغب  نوچ  دجنک  هرخ  بسک  دـنروخ . بارـش  اب  نومک  یلفالف و  شراوج 
. دشاب هدعم  هیقنت  یق و  نآ  جالع 

622 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دیآ رگا  دیاین و  لوب  دوش و  ثداح  مکـش  ندیچیپ  هناع و  بیـضق و  مرو  هناثم و  عجو  نآ  زا  دـشاب و  لتاق  مهرد  کی  حـیرارذ  تاناویح 

نآ زا  دعب  مرگ و  بآ  دـجنک و  نغور  هب  دـشاب  یق  نآ  جالع  دوش  ثداح  زین  لقع  طالتخا  نایثغ و  جحـس و  هک  دوب  هاگ  دـشاب و  نوخ 
دیفم لسع  هضیب و  هدرز  طب و  هیپ  ماداب و  نغور  برچ و  ياههقرم  هب  دننک و  لوانت  هکسم  ای  كزوت  بآ  ای  وکنب  هناد  هب  باعل  اب  ریش  یق 

یق نآ  ریبدـت  دوش  ثداح  لد  وا  رد  یق و  نآ  لوانت  زا  ابرح  هغرذ و  دـنناکچ و  لیلحا  رد  دـننزب و  غرم  مخت  هدیفـس  اـب  لـگ  نغر  دوب و 
تقرح راود و  نول و  تومک  ومشچ  یکیرا  قانخ و  نآ  لک  زا  عدافض  حیرارذ  تاجلاعم  لامعتسا  دجنک و  نغور  تبش و  خیبط  هب  دشاب 

قرع دنور و  مرگ  مامح  هب  نآ  زا  دعب  تیز و  مرگ و  بآ  هب  دننک  یق  نآ  جالع  دوش  ثداح  جنشت  یشغ و  لقع و  طالتخا  قلح و 
623 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دنلامب قبنز  نیدران و  طسق و  نغور  هب  ندب  دنشک و 
لاهـسا هضیب و  نآ  لکا  زا  دنراد  هدیـشوپ  رگا  هک  دزو  نآ  هب  اوه  ات  دنـشوپب  گید  رـس  هک  دیاب  دـننک  نایرب  تشوگ  نوچ  مومغم : ءاوش 

مامح و زا  زور  نآ  رد  دـنروآ و  اج  هب  هضیه  تاجلاعم  دـنروخب و  موتخم  نیطاب  هب  بیـس و  بر  نآ  زا  دـعب  دـننک و  یق  نآ  جالع  دوش .
دوش ثداح  درس  قرع  یضغ و  قیض و  جنلوق و  دنشاب  هداهن  كانمن  ياج  رد  هک  درس  یهام  نوخ  زا  راب و  کمـس  دنیامن . زارتحا  باوخ 
دیفم نآ  رد  جلاعم  تسا  لتاق  رهز  یعفا  هرارم  دـشاب  دـیفم  بارـش  یلفالف و  این و  رجنـس  هعبرا و  قایرت  یق  زا  دـعب  دـشاب و  یق  نآ  جالع 

کـسملا ءاود  رهزداـف و  سوطیدورثـم و  ریبـک و  قاـیرت  نآ  زا  دـعب  مرگ  بآ  نغور و  ریـش و  هب  دـننکب  رتاوتم  یق  هلمجلا  یف  اـما  دـتفین 
تعاس هس  نآ  لوانت  زا  رگا  اما  تسا  لتاق  گنلپ  هرهز  رمن  هرارم  دنروخب 

624 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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دشاب رتاوتم  یق  نآ  جالع  دیآ  تراش  ینیب  نهد و  زا  ربص  يوب  دوب و  ناثری  یثارک و  یق  نآ  ضارعا  تشاد و  ناوتیم  وا  رب  دیما  درذگب 
هب دنبوکب و  یمرد  کی  ره  رم  بادس و  مخت  مهرد  تشیب  وهآ  هیام  رینپ  مهرد  جـنپ  راغلا  بح  مهرد  جـنپ  موتخم  نیط  یق  نآ  زا  دـعب  و 

. دننک لوانت  لاقثم  ود  دنشرسب و  لصع 
مین شوگرخ  هیام  رنپ  یلاقثم و  کی  ره  یمور  انایطنح  ینیچراد و  اب  واگ  نغور  نآ  جالع  دـشاب  لتاق  یـسدع  رادـقم  یبآ : گـس  هرارم 

نآ زا  دـعب  دـننک  یق  نآ  جالع  دوش و  ثداح  برک  یـشغ و  نآ  زا  تسا و  رهز  یهوک  واگ  لابند  رـس  لیا : بنذ  فرط  دـنروخب . لاقثم 
دیاب هلـسم  هنقح و  هب  نآ  جالع  دوش  ثداح  یـشغ  قانتخا و  ار  وا  دنروخب  هزات  واک  نوخ  یـسک  رگا  روث  مد  دننک  لوانت  قتـسف  قدـنف و 

هیودا دیاشن و  نیا  رد  ندرک  یق  درک و 
625 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ریـش ریجنا و  بوچ  رتسکاخ  هروب و  تیتلح و  بنرک و  مخت  ماخ و  ریجنا  لثم  دننک  لوانت  دشاب  دـیفم  هدـعم  رد  نوخ  ندـش  هتـسب  رد  هک 
بـسا صوصخ  نایاپراهچ  قرع  برـش  زا  باود  قرع  دوب  دیفم  زین  زب  ریـش  هکرـس و  ای  شوگرخ  هیام  رینپ  نادجنا و  خیب  لفلف و  ریجنا و 
قایرت نآ  زا  دعب  دجنک و  نغور  مرگ و  بآ  هب  دننک  یق  نآ  جالع  دوش  ثداح  لغب  زا  نتنم  قرع  نالیس  نابز و  يور و  مروت  ترضخ و 

زاود و ار  وا  دنروخب  یـسک  رگا  دـشاب  هدـش  ریغتم  هک  يریـش  دـساف  نبل  دوب و  دـیفم  زین  لگ  نغور  بارـش و  دـننک و  لوانت  موتخم  نیط 
نآ تمالع  دوش  هتـسب  هدعم  رد  ریـش  رگا  دنلامب و  هدـعم  رب  هدرک  مرگ  نیدران  نغور  دـننک  یق  نآ  جالع  دریگ  مکـش  ندـیچیپ  هضیه و 

هکرـس ای  فرح  ای  مهرد  جـنپ  هندوف  اب  دـنماشایب  هنهک  هکرـس  اـب  شوگرخ  هیاـم  رینپ  لاـقثم  نآ  جـالع  دوب  ضفاـن  درـس و  قرع  یـشغ و 
. دنماشایب

626 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[ تارشح ندیزگ  رد  مود  باب  ]

لحم دندنبب و  مکحم  ار  هدنرگ  عضوم  الاب  هک  دیاب  تسا  هدوب  هچ  نآ  هک  دنادن  دزگب و  زیچ  ار  یسک  رگا  تارشح  ندیزگ  رد  مود  باب 
دننک قلع  لاسرا  تماجح و  دشاب  تیاغب  عجو  رگا  دنکمب و  همجحم  اب  دشاب  هدرک  نغور  هکرس و  هب  هضمضم  نآ  زا  دعب  دنکمب و  ار  مز 

ینمرا و هروب  کمن و  تیز و  دننک و  الط  عضوم  نآ  رب  هکرس  لوب و  اب  ریجنا  بوچ  رتسکاخ  تیربک و  هندوف و  رتوبک و  زاب و  نیگرس  و 
رگا دوش  رهاظ  هک  یـضارع  اب  دـننک و  لوانت  هعبرا  ریبک و  قایرت  دوب و  دـیفم  زین  تیتلح  عیـشمارط و  کشم  زب و  کشپ  یئارحـص و  ریس 

. دننک لامعتسا  دشاب  نآ  هب  صاخ  هک  جالع  هب  دننک و  لالدتسا  تسا  هدوب  عون  مادک  هک  تسناد  ناوتن 
زا دعب  دـمآ و  نوریب  نوخ  ندـیزگ  عضوم  زا  هک  تسا  نآ  وا  ندـیزگ  تمالع  دـشاب  یعفا  نآ  نیرتدـب  تسا و  عاونا  هب  رام  تایح : عذـل 

دیدص و نوخ 
627 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تسا نآ  وا  جالع  لوب  رعس  قاوف و  هشعر  یشغ و  سفن و  رتاوت  درس و  قرع  باهتلا و  نهد و  یکـشخ  ددرگ و  زبس  گنر  دوش و  مروتم 
سم هماکبآ  لگ و  نغور  هب  نآ  زا  دعب  دننکب  یناحیر  بارـش  هب  هضمـضم  دنهن و  نآ  رب  همجحم  دننک و  قارف  رتشیب  ار  تحارج  رـس  هک 
هدرک نایرب  یـسورخ  رگا  دنهن  عضوم  نآ  رب  نویفرف  ریـش و  واچ  تفز و  ینمرا و  هروب  زایپ و  ریـس و  لثم  هراح  هیودا  نآ  زا  دـعب  دـننک و 

ریبک و قایرت  دـننامب و  ملاـس  اـضعا  رگید  اـت  درک  ناوت  عطق  ار  وضع  نآ  رگا  دوب و  دـیفم  دـنهن  عضوم  نآ  رب  دنفاگـشب و  مرگ  ناـنچمه 
ره لفلف  مخت  ثوشک و  مخت  نوسینا و  دنروخب و  هنهک  بارش  اب  لمرح  اندنگ و  زایپ و  ریـس و  دننک و  لوانت  یعافا  قایرت  سوطیدورثم و 

هنهک و نغور  دـننک و  لوانت  بارـش  اب  مهرد  هس  دنـشرسب و  لسع  اـب  دـنبوکب و  مرد  جـنپ  کـی  ره  رتسدـیبدنج  دـنوارز  مهرد  هد  کـی 
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ار تشوگ 
628 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رگا دننیشن و  ریـش  نایم  رد  دنورن و  باوخ  هب  اعطق  هک  دشاب  دیفم  زین  هدرک  نایرب  ناطرـس  مهرد و  هس  رادقم  هدش  کشخ  هدرک  روشوس 
وا بآ  دنیاخب و  يرحب  يزایپ  رگا  دنیوگ  دنراد و  راکب  هدمـضا  هیلطا و  هیودا  دننک و  لامعتـسا  تاقایرت  دشاب  هدش  يواستم  ندـب  عیمج 

نوجعم دناهدروآ  زین  یمدآ  لوب  دوب و  دیفم  بارـش  اب  تیتلح  شوجنزرم و  بادس و  دتفا و  دیفم  دنهن  مخز  عضوم  رب  وا  لفث  دنرب و  ورف 
بارش هب  دنبوکب و  مهرد  هس  هنـسرک  مهرد  راهچ  کی  ره  ردنک  يو  رب  بادس  مهرد  جنپ  کی  ره  دنوارز  لیبجنز  اسریا  راغلا  بح  عفان 

. دننک قعل  دنیاسب و  دنزیوایب  دوخ  رب  رام  هرهم  رگا  دنیوگ  دنروخب و  بارش  اب  یلاقثم  دنشرسب و 
ثداح فارطا  تدورب  ندب و  ءاخرتسا  ناقفخ و  برقع  ندیزگ  زا  دشاب و  تخس  نآ  ندیزگ  هدوب و  رتگرزب  هدام  برقع  براقع : عذل و 

دوش و
629 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نآ رب  دنبوکب و  برقع  دنکمب و  ار  نآ  دـندنبب و  ار  عضوم  الا  هک  تسا  نآ  وا  جالع  بیهل  ساسحا  یهاگ  دـنک و  امرـس  ساسحا  یهاگ 
دنریگب و هدنز  عدفـض  ای  شوم  رگا  دنیوگ  دننک و  الط  نآ  رب  کمن و  بنرک و  گرزب و  قدنف  زغم  اب  احرقرقاع  ریـس و  تیتلح و  ای  دنهن 

هراصع لظنح و  خـیب  جودراب و  بادـس و  هراصع  کمن و  اـب  یمطخ  گرزب و  باـعل  ماـخ و  ریجنا  دوب و  دـیفم  دـنهن  نآ  رب  دـننک و  مین 
گناد راهچ  ار  نارگید  گناد و  ود  ار  یبص  دنـشرسب  لسع  هب  دنبوکب  يورب  ینـساک  دنوارز و  نیتنـسفا و  ربک و  دوب  دیفم  زین  یقوقدنخ 

زا دنروخب و  مهرد  هس  دنشرسب و  ریجنا  هب  دنبوکب و  مهرد  جنپ  کی  ره  رم  تیتلح  بادس  مهرد  هد  کی  ره  زوج  ریـس و  هکنآ  ای  دنهدب 
هدروخ جورداب  برت و  رگا  دباین و  صالخ  دزگب و  برقع  ار  وا  دشاب  هدروخ  سفرک  یـسک  رگا  دـناهتفگ  دـنیامن و  زارتحا  هحتفم  هیودا 

هب ترضم  دشاب 
630 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رد نآ  دـشاب و  مرگ  نآ  رهز  دـشک  نیمز  رب  لاـبند  دـشاب و  درخ  نآ  دـنیوگیم و  هرارج  ار  نآ  هـک  تـسه  برقع  زا  یعوـن  دـسرن و  وا 
اجنآ ابطا  دبای و  صالخ  ردان  نآ  زا  دنک و  رثا  زور  ود  ای  زور  کی  زا  دعب  دزگب  ار  یـسک  نو  دـشاب  رکـسع  ناتـسزوخ و  زاوها و  یحاون 

قایرت و نیا  دـننک و  الط  نویفرف  رتسدـیبدنج و  دـننک و  صم  همجحم  ار  عضوم  دـنماشایب و  ریـش  لاحلا  یف  دـننک و  دـصف  هب  نآ  هجلاعم 
مهرد ود  دنشرسب و  بیس  بآ  هب  دنبوبک و  يواستم  کشخ  زینشک  نیتنسفا  نایاطنج  ریبک  گرب  کشخ  يرب  ینساک  نآ  تفـص  دنهد و 
بارـش دوش  ضراع  ناقفخ  رگا  دنهن  فرب  اب  هکاوف  بارـش  دوش  ثداح  دیدش  باهتلا  نآ  زا  رگا  دـنهدب و  شرت  بیـس  بارـش  اب  نآ  زا 
هرغرغ ینـساک  نآ  هب  دننک و  نابز  ریز  قرع  دصف  دوش و  مروتم  نابز  رگا  دـننک  هنقح  دـشاب  سبتحم  تعیبط  رگا  روفاک و  صرق  بیس و 

دننک و
631 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رهزداف ای  دنهن  بآ  رد  غوذل  هب  عضوم  دنناشوجب و  نآ  رد  هلصخم  برقعلا  عذل  یف  هوبنلا  هرفحلا  تابرجم  نم  دنروخ و  رانا  هروغ و  اذغ 
قایرت غرم و  بآدوخن و  اذـغ  دـنروخب و  تبرـش  اب  لگ  قرع  هب  ضامحب  ارـش  دـنهن و  عضوم  نآ  رب  دـنیاسب و  نابزواگ  قرع  هب  یناویح 

خاش ود  وا  نهد  کیدزن  دنـشاب و  هایـس  ياههطقن  يو  رب  دشاب  توبکنع  زا  یعون  الیتر  توبکنع  الیتر و  شهن  دـنرب  ورف  لاقثم  مین  هعبرا 
ار عضوم  هک  تسا  نآ  ـالیتر  ندـیزگ  جـالع  هناورپ  هب  تسا  هیبـش  نآ  يرمهم و  نآ  نیردـب  تسه  فانـصا  ار  وا  دزگب و  نآ  هب  دـشاب و 

دننک دیـضمت  کهآ  ایمیلقا و  ریجنا و  بوچ  رتسکاخ  کمن و  ورم  هب  ار  مخز  عضوم  دنزیر و  نآ  رب  مرگ  بآ  دنور و  مامح  هب  دـنکمب و 
ینمرا هروب  ینامرک  هریز  وقود  احرقرقاع  نیدران  اسریا  دنوارز  لفلف  نآ  تفـص  دننک  لوانت  قایرت  نیا  دـنروخب و  سفرک  مخت  زینوش و  و 

رینپ
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632 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دننک و لوانت  مهرد  ود  دنـشرسب  ربک  بآ  هب  دنبوکب و  يواستم  شاخـشخ  هراصع  يرهن  ناطرـس  ناسلب  بحویم  ینیچراد  شوگرخ  هیام 

مامح هب  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دوش  ثاح  بیـضق  راـشتنا  فارطا و  تدروب  هریرعـشق و  مکـش و  رقارق  حاـیر و  توبکنع  ندـیزگ  زا  رگا 
بدنع ار  نآ  هک  تسا  توبکنع  زا  یعون  دنروخب و  فرص  بارش  اب  مهرد  جنپ  کی  ره  دعـس  بادس و  زینوش و  دنـشکب و  قرع  دنور و 

هب تابن  يدنه و  رمت  دـننک و  دـصف  نآ  جالع  رگید  فالخ  هب  دوب  بذاج  وا  رهز  هکح  نآ  ندـیزگ  زا  دوب و  هاتوک  ياپ  هایـس و  دـنیوگ 
رگا دننک و  هحرق  ریبدت  دوش  حرقتم  عضوم  نآ  رگا  هکاوف و  عوقن  ای  هکاوف  خوبطم  هب  نییلت  دننک و  لوانت  نیبجنکـس  ودـک و  رایخ و  بآ 

تسد و دوب و  هایـس  ياههطقن  وا  رب  دوب  دیفـس  یتوبکنع  نآ  دنیوگ و  دهف  ار  نآ  هک  تسا  رگید  یعون  دننک و  ادـج  نهآ  هب  دوش  نفعتم 
تیاغب وا  ياپ 

633 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
خیب دننک و  الط  لگ  نغور  ضـضح و  هب  ار  نآ  دوش  ثداح  كاکح  نآ  ندیزگ  زا  دریگ و  شگم  تهج و  رب  زوی  نوچمه  دشاب  هاتوک 
رسع یق و  هدعم  عجو  نآ  ندیزگ  زا  دوب و  زارد  تسا و  رایسب  وا  مدق  هک  تسا  رگید  یعون  دنزیر و  نآ  رب  دنناشوجب و  هکرـس  سفرک و 

فاعر نآ  ندیزگ  زا  هدرخ و  يدارق  وچمه  تیلا ، هماه  رـشنلا  هلمق  دشاب  الیتر  جالع  نوچمه  نآ  عذل  جالع  دوش و  ثداح  جنلوق  لوب و 
رایخ و ینـساک و  وهاک و  بآ  كزوت و  مخت  هریـش  دـننک و  لواـنت  فرب  هب و ب  بیـس و  بر  نآ  جـالع  دوش  ثداـح  مد  ثفن  لوب و  و 

ریبانز دننک  الط  رهزداف  خرـص و  لدنـص  ینـساک و  وهاک و  بآ  هب  ار  عضوم  دوب و  دیفم  ریـش  اب  راودج  موتخم و  نیط  دـنماشایب و  ودـک 
یـضعب تسا و  ریبانز  نیرتدب  فنـص  ود  نیا  دـشاب و  زاب  نول  هب  دیفـس  یـضعب  دـشاب  هایـس  وا  رـس  گرزب و  یـضعب  تسا  عاونا  هب  روبنز 

نآ جالع  دشاب  کچوک 
634 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لوانت مه  اب  دـیب  لگ و  قرع  اب  ومیل  هروغ و  سابیر و  بارـش  دـنیامن و  صم  دـننک و  خارف  نزوس  ای  رتس  ریـش  هب  ار  عسل  عضوم  هک  تسا 
ریجنا و ای  کس  بآ  ای  دننک  الط  کبرت  هابور  جورداب و  يزابخ و  بآ  هب  ار  عضوم  دنماشایب و  ودـک  رایخ و  بآ  نینامر و  بآ  دـننک و 

دشاب ملـسا  درخ  ياهروبنز  تسا و  نیبگنا  سگم  هک  لحن  ندیزگ  دننک و  الط  دجنک  قرو  ای  واگ  نیگرـس  اب  لگ  هروغ و  بآ  هب  هکرس 
نآ هک  تسا  نآ  وا  ریبدت  دنک  اهر  هدیزگ  عضوم  رد  هایـس  کیراب  درخ و  اهنادـند  دزگب  نوچ  هباصع  دـنک . اهر  وضع  رد  شینا  لحن  و 
زا یعون  صربا  ماس  دـنروخب  تفر  رکذ  الیتر  ندـیزگ  رد  هک  یقایرت  دـنهن  مرگ  بآ  رد  دـننک و  صم  ار  عضوم  دـیآ و  نوریب  اهنادـند 
ات دننک  ادج  قفرب  نآ  زا  دـعب  دـنراذگب  وضع  رد  اهنادـند  دزگب  نوچ  زین  وا  دـشاب  هایـس  ياههطقن  وا  رب  دـشاب  کچوک  وا  تسا و  هغزو 

دیآ و نوریب  نادند 
635 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دناریمب ار  شتآ  دتفا  شتآ  رد  رگا  دنیوگ  دراد  اپ  راهچ  هباصع  هب  هیبش  تسا  يا  هماه  ار  دنمالاس  دشاب  رام  ندیزگ  وچمه  وا  جالع  یقاب 
ریـش دننک و  صم  ررکم  همجحم  ار  عضوم  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دوش  ثداح  نابز  مرو  باهتلا  دیدش و  تقرح  وا  ندیزگ  زا  دزوسن و  و 
دیفم زین  جنیتار  لسع و  دنروخ  برچ  ياههقرم  هکسم و  دننک و  لوانت  هشفنب  لگ و  نغور  اب  كزوت  مخت  ریـش  اب  هناد  هب  وکنب و  باعل  اب 
یعون دننک و  الط  کمن  هکرس و  وا  ندیزگ  هب  دشاب  ياپرازه  نیعبرالا  هعبرالا و  دنهن  عضوم  رب  تافحلـس  هیاخ  عدفـض و  تشوگ  دوب و 

نآ رب  دنبوکب و  ار  وا  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دنکب  تکرح  دتفین و  دوخ  دنراذگب و  وضع  رد  ورف  نوچ  دشاب  شین  ود  ار  وا  هک  تسا  وا  زا 
جالع نوچ  نآ  جالع  دشاب  لهـس  وا  ندـیزگ  دـشاب  يرب  هچنآ  عدافـض  دـنروخب  بارـش  اب  خـیب  تسوپ  انایطنج و  نوآرز  دـنهن و  عضوم 

درس ياهرهز 
636 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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دـهدب و هخفن  دیـسر  دـناوتن  رگا  دـتفا و  مدرم  هب  تهج و  رب  دـنیوگ  دوش و  رهاظ  میظع  یمرو  نآ  ندـیزگ  زا  دوب  يرحب  هچنآ  اما  دـشاب 
. دننک لامعتسا  الیتر  ندیزگ  هجلاعم  دنروخ و  سوطیدورثم  ریبک و  قایرت  نآ  جالع  دناسر  ترضم 

[ نایاپراهچ یمدآ و  ندیزگ  رد  موس  باب  ]

تیز هک  تسا  نآ  وا  جالع  دشاب  دب  وا  ندیزگ  دوب  هنـسرگ  دشاب و  جازم  يرورحم  رگا  یمدآ  نایاپراهچ . یمدآ و  ندیزگ  رد  موس  باب 
دننک و الط  هکرـس  هلاسوگ و  ناوختـسا  رتسکاخ و  اب  لسع  زایپ و  اب  لسع  هایزار و  خیب  ای  هکرـس و  القاب و  درآ  دنلامب و  عضوم  نآ  رب  ار 

تاناویح لاگنچ  تحارج  ندـیزگ و  رب  گنلپ  ریـش و  ضع  دـنلامب  دـنزاس و  مهرم  غمـش  هیپ و  تیز و  هنق  گنـسادرم و  دوش  مروتم  رگا 
هرقن و كرچ  راجنز و  اسیا و  زا  یمهرم  دنیوشب و  هکرس  هب  نآ  زا  دعب  دننک  الط  لسع  اسریا و  دنوار و 

637 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
رب لسع  هنایزار و  خیب  گنـسادرم  دننک  الط  هکرـس  خلت و  ماداب  درز  رتسکاخ  زایپال و  ار و  زوی  ضع  دـنلامب  تیزو  عمـش  رد  سم  لابوت 

دنهن نآ 
دنبوکب القاب  خلت و  ماداب  بادس و  کمن و  زایپ و  اب  دننک  الط  هکرس  اب  ینمرا  هروب  دنلامب و  هکرـس  عضوم  نآ  رد  گس : كرگ و  صفع 

. دنهن نآ  هب  هماکبآ  ای  بارش  اب  کمن  هکرس و  اب  هندوف  رایخ و  قرو  ای  دننک  الط  لسع  اب  و 
جنـشت نابز و  یکـشخ  یگنـشت و  قاوف و  لقع و  طالتخا  هدساف و  راکفا  ساوسو و  نآ  ندیزگ  زا  دـشاب  هناوید  گس  بلک  بلک : ضع 

زا دریگب و  زاوآ  دوش و  ادیپ  حرقت  يور  رد  دوش و  خرس  يور  صوصخ  اضعا  دزیرگ و  نشور  ياهياج  مدرم و  زا  دوش و  ثداح  عباصا 
روصت دنیبب  هچ  ره  دزگب و  ار  مدرم  هک  دهاوخ  دنک و  گس  زاوآ  هک  دـشاب  دوش و  رود  دـسرتب و  دـنیبب  بآ  نوچ  دـنک و  دایرف  یگنـشت 

هنیئآ رد  ار  دوخ  رگا  هک  یتح  دنک  گس 
638 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نوچ دـشاب  توم  لیلد  دوش  یـشغ  درـس و  قرع  رکذ و  جنـشت  رثکا  دوش و  ناور  ناشیا  زا  ینم  هک  دـشاب  تسا و  گس  هک  درادـنپ  دـنیبب 
ار یضعب  زور و  شش  زا  دعب  ضراوع  نیا  ار  یضعب  دوش و  تالاح  نیمه  ار  وا  دنروخب  ماعط  بآ و  شاهلضف  زا  یسک  ای  دزگب  ار  یـسک 
هک تسا  نآ  هناوید  گس  تمالع  دوش  هناوید  عیبر  فیرخ و  رد  گس  دناهتفگ و  زین  لاس  تفه  زا  دـعب  دوش و  ثداح  هام  شـش  زا  دـعب 

ینیب و زا  هداتفآ و  رد  هب  نابز  هتخیوآ و  اهتشوگ  دوب و  خرس  وا  مشچ  دزیرگ و  بآ  زا  دنروخن و  بارش  ماعط و  دشاب و  هنشت  هنسرگ و 
نوچ دریمب و  سرت  زا  دنیبب  اب  نوچ  هک  دشاب  دسرتب و  بآ  زا  دـشاب و  فئاخ  دـشاب و  هدـش  جـک  هدـمآ و  رب  وا  تشپ  دـیآ و  باعل  ناهد 

دوش و ماذـج  یلاح  ار  بلک  دـنزیرگ و  يو  زا  ناگـس  دـنک و  هلمح  دـنیب  هب  ار  یـصخش  نوچ  دـشاب و  هتفرگ  زاوآ  دور و  هار  هب  هناتـسم 
زینوش ار  هابور  لاغش و  گرگ و 

639 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ینوخب نان  هراپ  هک  دنک  نآ  هب  هبرجت  هن و  ای  دوب  هناوید  گس  نیا  هک  دنک  قیقحت  کین  هک  دیاب  دزگب  گس  هک  ار  یسک  دنوش و  هناوید 

رب یبش  دنبوکب و  زوج  طولبهاش و  ای  تسا  هدوب  هناوید  گس  دریمب  دروخب و  رگا  دـنزادنا  ناگـس  شیپ  دـنیالایب و  دـیآ  عضوم  نآ  زا  هک 
محتلم هک  دنارذگب  ار  تحارج  هک  تسا  نآ  وا  جالع  تسا  هدوب  هناوید  گس  دریمب  دروخب و  رگا  دـنزادنا  غرم  شیپ  دـنهن و  عضوم  نآ 

نوخ ات  دننک  صم  ررکم  همجحم  دننک و  زاب  تحارج  رـس  هک  دیاب  دشابن و  هناوید  هک  دوش  یبلک  ندـیزگ  زا  هک  یتحارج  فالخب  دوشن 
ریحرج زایپ و  کمن و  زر و  رتسکاخ  اب  یمدآ  لوب  کمن و  نویفدلف  زوج و  ریشواج و  لدرخ و  لثم  هحرقم  هقرحم و  هیودا  دیایب و  رایـسب 
بادس مهرد  هدزناش  نایرب  لیقسا  مهرد  تشه  شیدقلق  مهرد  ود  رداشون  مهرد و  هس  کی  ره  راگنز  کمن و  ای  دنهن و  نآ  رب  هکرس  اب 
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مهرد راهچ 
640 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بذج ات  درک و  دیاب  ادتبا  رد  اهریبدت  نیا  دننک و  غاد  ای  دنک  الط  دنـشرسب و  هرـس  لصنع و  زایپ  اب  دـنبوکب و  مهرد  راهچ  هتخوس  ساحن 
هلیله مهرد  جنپ  انـس  نآ  تفـص  دوب  دیفم  زین  بح  نیا  دننک و  نومیتفا  هلیله و  خوبطم  هب  هیقنت  درذگب و  هتفه  نوچ  اما  جراخب  دنکب  مس 

هب دـنبوکب و  لاقثم  کی  ره  ینمرا  رجح  جیافـسب و  مهرد  مین  نوقیراغ  مهرد  مین  يدـنه  کمن  مین  لاقثم و  نومیتفا  مهرد  تفه  یلباـک 
دـنروخ و هبرف  جارد  کبک و  غرم و  تشوگ  برچ و  ياهاذـغ  دوب و  دـیفم  نومیتفا  اب  زین  نبجلا  ءام  لاقثم و  ود  دنـشرسب و  وکنلاـب  بآ 

بآ ات  دننک  یتلیح  هک  دیاب  دنزادنا و  نآ  رد  هدینادرگ  خرـس  نهآ  تبون  دـنچ  هک  دـیاب  دـنروخ  هک  یبآ  دـنماشایب و  ههک  بارـش  ریش و 
دـشاب هتخاس  صلاخ  رز  زا  هک  يانا  ای  دوب  عفان  دنروخ  بآ  هناوید  گس  راتفک و  تسوپ  زا  رگا  دنیوگ  دشاب و  كاله  میب  الا  دـنروخب و 

ای بیوچ  زا  ای 
641 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تیتلح ضـضح  ناطرـس  مشچ  انایطنج و  دوب  دیفم  دـنروخب  دـننک و  نایرب  ای  دـنهن  هدـیزگ  عضوم  رب  هناوید  گس  رگج  رگا  تسوپ و  زا 
ناطرصلا ناود  تفـص  دنیامن  بانتجا  مامح  امرـس و  زا  دننک  لوانت  هعبرا  ریبک و  قایرت  دنزاس و  دامـض  دنروخب و  بارـش  اب  موتخم  نیط 

ردـنک مهرد  جـنپ  انایطنج و  مهرد  هد  اب  نآ  زا  مهرد  هد  دزوسب و  اـت  دـننک  شتآ  میزه  هب  دـنهن و  یـسم  گـید  رد  هدـنز  يرهن  ناـطرس 
حیرارذ نآ  تفص  دوب  دیفم  زین  حیرارذلا  ءاود  دنروخب و  نغور  اب  لاقثم  هس  موس  زور  لاقثم و  ود  مود  زور  یلاقثم و  لوا  زور  دنبوکب و 

بآ هب  دـنبوکب و  مهرد  جـنپ  کی  ره  ینیچراد  لفنرق  لبنـس  نارفعز  لاقثم  کی  رـشقم  سدـع  لاقثم  کـی  هدرک  ادـج  مدـق  ورـس  گزب 
یهام یبآ و  گس  حاسمت و  ضع  دنیامن و  زارتحا  مامح  ام و  رس  زا  دنروخب و  مرگ  بآ  هب  نآ  زا  مهرد  کی  دنزاس و  صرق  دنـشرسب و 

عضوم هایس 
642 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

واگ غرم و  یباغرم و  هیپ  دوش و  كاـپ  هک  نآ  زا  دـعب  دـنلامب  نآ  رد  هکرـس  کـمن و  دـننک و  ـالط  ینمرا  هروب  لـسع و  هب  ار  نآ  ندرگ 
ار رونـس  ضع  دوب . بلک  ریغ  بلک  بلک و  ضع  جالع  نوچمه  وا  جالع  یقاب  دـشاب  رتهب  دـیآ  تسد  هب  حاـسمت  هیپ  رگا  دـنهن و  یهوک 
دزگب و ار  یسک  رگا  وسار  ضع  دوب  عفان  دندنبب  دنزاس و  دامـض  دجنک  زینوش و  ای  هندوپ  زایپ و  دوش و  ثداح  یعجو  هب  رگ  ندیزگ  رگا 

عضوم نآ  رب  دنشکب و  تسوپ  رگا  دنماشایب و  فرص  بارش  دنزاس و  دامـض  ماخ  ریجنا  هنـسرک و  ای  دننک  دامـض  دنناشوجب و  زایپ  ریس و 
. دنک نکس  ار  عجو  دنهن 

[ مئاهب تارشح و  ریط و  ماوه و  عفد  رد  مراهچ  باب  ]

هب ریخبت  دزیرگب و  ماوه  دنهن  دقرم  کیدزن  هناخ و  رد  تشگنجنپ  هندوف و  و  رگا ؟؟؟ مئاهب  تارـشح و  ریط و  ماوه و  عفد  رد  مراهچ  باب 
راغلا بح  تیتلح  نیبجنکس و  لقم و  هندوف و  هنق و  کهم و  خیب  رانا و  درز  بوچ 

643 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
یهوک و واـگ  تشپراـخ و  یباـغرم و  سإاـح و  قلقل و  نتـشاد  هگن  دراد  تیـصاخ  نیمه  تاـناویح  رفاوـج  فـالظا و  نورق و  هنـشا و  و 
دیاین و کیدزن  هدنیزگ  چیه  دننادرگب  دقرم  درگ  دننک و  هدولآ  نارطق  هب  ینامـسیر  رگا  دوب و  دیفم  اههناخ  رد  هبرگ و  وسار  دنپـسوک و 
زب و مس  یهوک و  واگ  خاش  ندرک  دود  زا  تایح  درط  دنیاین  دـقرم  شیپ  دـندرگ و  غارچ  شیپ  تارـشح  دـنیبب  دـقرم  زا  رود  یغارچ  رگا 

رداشون هک  صوصخ  رادهزور  نهد  بآ  دریمب و  رام  دـننز  لدرخ  رداـشون و  بآ  هب  ار  عضوم  رگا  دـنزیرگب و  ناراـم  تفرذ  یمدآ  يوم 
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دبرت بآ  یهوک و  واگ  خاش  زا  براقع  درط  ددرگن . رداشون  کیدزن  رام  دریمب و  لاحلا  یف  دـنزادنا  رام  نهد  رد  نوچ  دـنریگ  نهد  رد 
تیصاخ نتخیر  هناخ  رد  تیتلح  بآ  واگ و  نغور  هب  زب  هیپ  خینرز و  وزج  مس  تربک و  برقع و  هب  ندرک  دودو  دزیرگب  برقع  جورداب 

خینررذ و هعیم  رگا  دراد 
644 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رد رب  دـننک و  هراپ  برت  خـیب  رگا  دـیآ  نوریب  برقع  دـننک  دود  نآ  هب  برقع  خاروس  رب  دـنزیمایب و  مه  اب  زواـگ  هیپ  دنفـسوگ و  کـشپ 
بوچ و هب  رگا  هشپ  درط  زیرگب  کیک  دنزیرب  هناخ  رد  دنناشوجب و  بادس  ود  لظنح  رگا  ثیغارب  درط  دـیاین  نوریب  دـنهن  برقع  خاروس 

هناخ رد  دنناشوجب و  لمرح  نیتنسفا و  رگا  دزیرگب  هشپ  دننک  دود  لمرح  تیربک و  واگ  نیگرس  دروم و  زینوش  زوج و  گرب  درس و  قرو 
تیربک و دود  واگ و  رهز  تیتلح و  تفز و  سیطانقم و  زا  هچروم  لمنورط  دنیـشن و  نآ  رب  هشپ  دنلابم  برت  نغور  هب  ندب  رگا  دـنزیرب و 

دزیرگب شدـنک  يوب  زا  نینچمه  دریمب و  دروخب و  سگم  ات  دـنهنب  دـننک و  لح  واـگ  ریـش  رد  خـینرز  رگا  باـبذ  درط  دزیرگرب و  نارطق 
. دنیشن نآ  رب  روبنز  دنیالایب  تیز  يزابخ و  یمطخ و  بآ  هب  ندب  رگا  دزیرگب و  روبنز  دنک  دود  تربک  ریس و  رگا  روبنز 

645 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دزیرگب و سفانف  دنک  دود  رایخ  قروب و  رگا  دزیرگب و  ریمـشز  دـننازوسب  هندوف  کشخ و  زینـشگ  گنلک و  دـهده و  رپ  رگا  هضرا : درط 

خیب جنبلا و  رزب  قبرخ و  گنسادرم و  رگا  شوم  لتق  درط و  دتفین  نآ  رد  سوس  دنزیر  هماج  نایم  رد  جنرت  تشوپ  هندوف و  نیتنسفا و  رگا 
ار شوم  رگا  دریمب  هدروخ و  شوم  هک  دـننک  يزیچ  رد  دـشاب  هک  مادـک  ره  نارفعز  نهآ و  ثبخ  شوم و  گرم  هرافلا و  لصب  بنرک و 

درط دزیرگب  وسار  بادس  يوب  زا  وس  ار  درط  دنزیرگب  ناشوم  رگید  دننک  اهر  دـنربب و  مد  شوگ و  ای  دنـشکب  تسوپ  ای  دنـشکب  هناخ  رد 
قناخ دـنریمب  دـنروخب  هایـس  قرخ  كوخ و  گرگ و  گس و  رگا  دـشکب  ار  مئاهب  عیمج  هرهزرخ  تخرد و  دازآ  قرو  نآ  لـتق  مئاـهب و 

زا گرگ  دشکب و  ار  هابور  هرهز  خـلت و  ماداب  دـشکب و  ار  گرگ  هک  تسا  یهایگ  بئذـلا  قناخ  دـشکب و  ار  گنلپ  هک  دوب  یهایگ  رمنلا 
دزیرگب دشاب  لصنع  هک  یئاج 

646 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ملعا هّللا  دریگ و  ترفن  اجنآ  زا  و 

[ هبرشا هیذغا و  هیودا و  رد  مود  نف  ]

هراشا

هلاقم ود  رب  لمتشم  هبرشا  هیذغا و  هیودا و  رد  مود  نف 

[ باب تفه  رب  لمتشم  هیذغا  هدرفم و  هیودا  زا  یضعب  رکذ  رد  لوا  هلاقم  ]

هراشا

. باب تفه  رب  لمتشم  هیذغا  هدرفم و  هیودا  زا  یضعب  رکذ  رد  لوا  هلاقم 

[ نآ ریثأت  هیودا و  عئابط  رد  لوا  باب  ]

يزیرغ ترارح  زا  دوش  ندب  دراو  نوچ  دشاب  تایفیک  زا  ریثأت  ندب  رد  ار  نآ  هک  يزیچ  ره  هک  نادب  نآ : ریثأت  هیودا و  عئابط  رد  لوا  باب 
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ریثأت هدایز  یتیفیک  رد  رگا  دنیوگ  لدتعم  ار  زیچ  نآ  دـنکن  دوش  لصاح  ار  ندـب  هک  تیفیک  زا  هدایز  ریثأت  ندـب  رد  رگا  ددرگ و  رثأتم  وا 
دناسر ترـضم  رگا  دوب و  هیناث  هجرد  دـشابن  رـضم  اما  دوش  صوصحم  رگا  لوا و  هجر  تیفیک  نآ  هب  دوشن  سوسحم  ریثأت  نآ  رگا  دـنک 

رگا ثلاث و  هجو  رد  نآ  دشابن  کلهم  نکیل 
647 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هک زایپ  نوچمه  هن  لخاد  رد  دشاب و  جراخ  رد  هک  ریثأت  هک  تسناد  دیابب  هیسم  هیودا  هچنانچ  دوب  عبار  هجرد  دسر  تکاله  هب  نآ  رارضا 
داضم اود  یجراخ  ریثأت  هک  دـیاشن  نآ  دامـض  دوب و  لتاق  نآ  لکآ  هک  جادیفـسا  نوچمه  نیا  سکعلاـب  هن  نآ  لـکا  حرقم و  نآ  داـمض 

دشاب و هفلتخم  ياوق  ار  هیودا  یـضعب  هک  نادـب  لیلحت و  جراخ  رد  دـنک و  دـیربت  ظیلغت و و  لخاد  رد  هک  زینـشگ  وچمه  دوب  لخاد  ریثأت 
هب اما  درب  لیلحت  هب  ار  نآ  شتآ  هک  دـیاش  بش  نوچمه  دربن و  لـیلحت  هب  ار  نآ  شتآ  هک  دـشاب  مکحتـسم  ناـنچ  وا  توف  نآ  هک  دـیاش 

خبط هک  دیاش  دوشن و  لئاز  مادـک  چـیه  دورن و  لیلحت  هب  خـبط  هب  تسا و  هللحم  هضباق  تقو  رد  هک  هنوباب  وچمه  دورن و  لیلحت  هب  خـبط 
هک دیاش  دـنام و  یقاب  هضباق  توق  ود  ورب  لیلحت  هب  هللحم و  توق  خـبط  هب  هک  سدـع  وچمه  دوشن  لئاز  لسغب  نکیل  درب  لیلحت  هب  ار  نآ 

هن وا  توق 
648 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دیربت دورب و  لیلحت  هب  وا  فیطلت  حیتفت و  توق  متسش  تسا و  دربم  حتفم و  هک  ینـساک  وچمه  دوش  لئاز  لسغ  هب  هک  دوب  فیعـض  نانچ 
هیودا یضعب  رکذب  دماجنا  لیوطت  هب  نآ  رکذ  تسا و  نیناوق  ار  نآ  تیصاخ  تیفیک و  تفرعم  تسا و  رایـسب  هدرفم  هیودا  نوچ  هدنامیقاب 
رافظا هبلح  نیمسای  اسریا  رخذا  هروب  دنکرتشم  ترارح  زا  لوا  هجرد  رد  هک  هیودا  دیامنیم  افتکا  تسا  رشتیب  نآ  لامعتـسا  هب  جایتحا  هک 

لیقـسا زینوش  دـنکرتشم  وا  زا  موس  هجرد  رد  هچنآ  تبـش و  یقوقدـنخ  ربنع  ربـص  ماـمن  هخیلـس  ردـنک  نویـسارف  ناـشچرازه  زوج  بیطلا 
عیـشمارط کشم  ناوحقا  شوجنزرم  انامدرق  رطق  دعـس  کشمجنرف  هندوف  رتعـص  لفنرق  ناسلب  بح  حیـش  نسار  هناـیزار  ریـس  فساـجنرب 

ربک لیبجنز  دنوارز ؟؟؟ امامح  کشخ  افوز  یمور  سفرک  نومیتفا  دابنرز  لمرح  نوسینا  زوحامرم  ایورک  لهبا  خلت  نوراسا  گس 
649 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

جزیوم شدـنک  فرح  دـنکرتشم  راهچ  هجرد  رد  هچنآ  اشاح و  زاـیپ ، لـفلفراد ، ینیچراد ، جو ، رتسدـیبدنج ، تشگنجنپ ، يربک ، نارفعز 
رد هچنآ  خرـس و  لگ  هشفنب  دسب  خانافـسا  ربنـشرایخ  طوب  هلمآ  هلیله  دنارکتـشم  تدورب  زا  لوا  هجرد  رد  هک  هیودا  لدرخ  لفلف  ناریمام 
وا زا  موـس  هجرد  رد  هچنآ  ورم و  ضاـمح ، نیوخـالامد ، لـمحلا ، ناـسل  وـکنب  دوـلآ  درز  هب  کـشرز  راـنلگ  دـنکرتشم  وا  زا  مود  هجرد 

هایـس گنب  لثام  زوج  دنکرتشم  وا  زا  مراهچ  هجرد  رد  هچنآ  روفاک و  لدنـص  وزام  هامک  رورعز  كزوت  ضامح  زینـشک  وهاک  دـنکرتشم 
ولآ دـنکرتشم  تبوطر  زامود  هجرد  رد  هچنآ  ربنـشرایخ و  ثاغم  نابزواگ  خانافـسا  دوخن  ولآ  دـنکرتشم  تبوسر  زا  لوا  هجرد  هک  هیودا 

افوز و دولآدرز  وکنب  هشفنب  كزوت  نیبجنرت  دنکرتشم  تسور  زا  مود  هجرد  رد  هچنآ  ربنشرایخ و  ثاغم  نابزواگ  خانافسا  دوخن 
650 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هحب هنوباـب  هنـشا  نارفعز  هلبح  دـقنف  رخذا و  كرتشم  تسوبی  زا  لوا  هجرد  رد  هک  هیودا  رطف  وهاـک  كرتـشم  وا  زا  موس  هجرد  رد  هچنآ 
خرـس لگ  نسوس  ردنک  ضامح  لدنـص  رانلگ  سویردامک  اشاحرم  دـنکرتشم  وا  زا  یناث  هجرد  رد  هچنآ  ناشوایـسرپ و  دنفـسا  ارـضخلا 

ناوحقا تشگنجنپ  دـسب  فساجنرب  سونبآ  دـمث  هروب  نوراس  نیوخالامد  اسریا  ناسلب  بح  هدـعج  جـنورد  ناشچرازه  لفلفراد  لـیبجنز 
، نوسینا نسار ، ایقاقا ، زینوش ، ریس ، اینومقس ، لهبا ، دنکرتشم  وا  زا  موس  هجرد  رد  هچنآ  نیتنسفا و  هلمآ ، هلیله ، نابلا ، بح  هرخبا ، انایطنج 

قامس کشمجنرف ، نویـسارف ، دنوارز ، هندوف ، افوز  رتعـص ، جو  انامدرق ، ربص  رورعز  طسق  ینیچراد ، رتسدیبدنج ، طولب ، نومیتفا ، لفنرق ،
دنکرتشم وا  زا  مراهچ  هجرد  رد  هچنآ  عیشمارط و  کشم  کمن  شوجنزرم  تیربک ، دعس  هاوخنان  هریز  امامح  دابنرز ،

651 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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بالبل اینومقـس  نیتنـسفا  هشفنب  نیبجنرت  يدـنه  رمت  درز  هلیله  ارفـص  تالهـسم  يرب  بادـس  لـفلف  لدرخ  ناریماـم  جزیوم  شدـنک  نهآ 
لمرح حئافـسب  دبرت  لینلا  بح  نوقیراغ  جرهزیه  اب  نویروطنق  لظنح  محـش  مغلب  تالهـسم  تشخ  ریغ  خرـس  لگ  ربص  هرترهاش  صاجا 
برت مخت  تایقم  هلمآ  انس  لینلا  بح  ثوشک  نوقیراغ  جیافسب  زوجال  رجح  سودوخوطـسا  نومیتفا  وکنلاب  یلباک  هلیله  ادوس  تالهـسم 

نویرذام مخت  لسعلا  ءام  ودـک و  بآ  خرـس ، ءاـیبول  کـمن ، هزبرخ ، مخت  ریرج ، مخت  تسوپ  تبـش  مخت  جزیوم  قبرخ  دزرگنک  شدـنک 
اناـمدرق رتعـص  نتینـسفا  نوـیروطنق  نوـسینا  هناـیزار  نوقیراـغ  هترهاـش  رخذا  سمرت  دـیاشگب  هدـس  هک  هیودا  تاـحتفم  نیبجنکـس  هروـب 

نارفعز ینیچراد  نویله  امامح  هاوخنان  اسریا  ینامرک  هریز  نویسارف  انایطنج  نومیتفا  ایناواف  دوع  سودوخوطسا 
652 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نابلا بح  سودوخوطـسا  ناوحقا  هکرـس ، ضامح ، یلیقـسا ، لهبا  تاـفطلم  لـمرح  ثوشک ، اـشاح ، هنـسرک ، هباـبک ، سفرک  شوجنزرم 
، فرح دنوارز  هندوف  انامدرق  رتعص ، طسق ، افوز ، جو ، هدعج ، ینیچراد ، هنوباب ، تشگنجنپ  رخذا  ریس  مطرق  لدرخ  رتسدیبدنج  هروب  هرجنا 

. احرقرقاع نیبجنکس ، هاوخنان ، بادس  مامن ، اسریا  عیشمارط ، کشم  سویرذامک ، لمرح ، اشاح ،
هنوباـب اـنامدرق  فساـجنرب  نوـیروطنق  نادـجنا  هناـیزارنوسینا  زینوـش  سمرت  ناوـحقا  لـهبا  دـنک  ضیح  لوـب و  راردا  هـک  هـیودا  تاردـم 
بادس هدعج  ینیچراد  ودک و  مخت  ریشواج  طسق  هنوباب  هاوخنان  انایطنج  ایناواف  دوع  قورع  نویـسارف  رتسدیبدنج  هبابک  طسق  ناشوایـسرپ 

ولآ غص  فسانرب  نوراسا  دنازیرب  ار  تاصح  هک  هیودا  تاتتفم  ارضخلا  هبح  مامن  هخیلس  هعیم  دعس 
653 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

جنتر طولب  ددنبب  ار  تعیبط  هک  هیودا  تاضباق  هنایزار  نیبجنکـس  دـمر  خـلت  ماداب  دوهیلا  رجح  هایـس  دوخن  ناشوایـس  کسخ  هزبرخ  مخت 
نیط ابرهک ، یکطـصم  ریـشابط  قرو و  دوخن ، رورعز ، نیوخالامد ، رانلگ ، ربنع  دروم و  لگ ، مخت  رخذا ، سرواـگ  ورـس  زوج  ـالقاب  دـسب 

، هرهزرخ جو ، لیلکا ، نوآرز ، اشاح ، ربک  سویرذامک  درب  لیلحت  هب  هار  تابالص  ظلغ و  هک  هیودا  تاللحم  گنتراب ، مرفسهاش ، موتخم ،
غمص تفز  یمطخ ، ناوحقا  نوراسا ، القاب ، رخذا ، کبرت ، هابور  هنوباب ، لیقسا  ناشوایسرپ ، فساجنرب ، قشا  ریشواج ، هدعج ، ناشچرازه ،

گرزب كرطـصا  دنک  مرن  ار  تابالـص  هک  هیودا  تانیلم  عدرخ ، هندوف  شوجنزرم ، هنقراغ  رامحلا ، ءاثق  سمرت  نسوس ، مامن ، ندال ، مطب 
تیالص ماروا و  هک  هیودا  تاجضنم  مطب  غمص  تفز  واگ  قاس  زغم  غرم  هیپ  طب  هیپ  هبند  عورخ  نغور  دعس  لقم  جنیتار 

654 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
خفن و هک  هیودا  تایـشفم  کشرز  یمطخ  موم  ریجنا  هعیمرم  ندال  مطب  غمـص  بنرک  اسریا  نارفعز  گرزب  کلملا  لیلکا  دـهد  جـضن  ار 
ار وضع  هک  هیوا  تاحرقم  انامدرق ، لـیبجنز ، ودـک و  مخت  ریـشواج  تشگنجنب  نومیتفا  هسابـسب  نوسینا  درب  لـیلحت  هب  دنـشکب و  ار  حـیر 
هک هیودا  حیرارذ  نسار  هندوف  بادس  نوباص  نویفرف  هدابنس  طسق  کهآ  تروبک  نیگرـس  تاعوتی  خینرز  لیقـسا  دنازوسب  دنک و  شیر 
درآ باوخ  دنک و  نارگ  رس  هک  هیودا  جادیفسا  غمص  هتساشن  اریتک  جوریب  خیب  غرم  مخت  هدیفـس  كزوت  طب  هیپ  نویفا  دنک  عجو  نیکـست 
هدعج نیتنسفا  یلباک  جنرب  دشکب  شوگ  مکش و  مرک  هک  هیودا  مرفسهاش  كرطـصا  قئاقـش  رم  عافت  امامح  نارفعز  ناوحقا  تبـش  وهاک 

جودراب کشرز  دـمثا  دـنک  مد  لاهـسا  ثفن و  فاعر و  عنم  هک  هیودا  سمرت  لواتفـش  قرو  حیـش  زینوش  لینبق  هندوف  فرح  ایورک  اـفوز 
نیوخالامد طولب 

655 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنویر جنبلا  رزب  نیروطنق  وزام و  هب  هتـساشن  عانعن  یکطـصم  هریز  لمحلا  ناسل  ردنک  روفاک  ابرهگ  ینمرا  لگ  ضـضح  مخت  رانلگ  دـسب 
ناسل دنوارز  تفز  نیوخالامد  طولب  قرو  جنفسا  تورزنا  ولآ  غمص  دمش  رانلگ  دنک  لمدنم  ار  حورق  هک  هیودا  زینـشگ  ورـس  زوج  هنداش 
هیودا ناسلب  بح  لسع  جـنیتار  اسریا  اکبآ  کمن  تفز  لهبا و  دـنک  كاپ  ار  هحن  حورق و  هک  هیودا  موتخم  نیط  ربص  اـسریا  هریز  لـمحلا 

ربص ایتوت  دنک  کشخ  ار  حورق  هک  هیودا  راگنز  فدص  سم  لابوت  جنسادرم  کمن  نانشا  تورزنا  دنک  لئاز  حورق  زا  هدایز  تشوگ  هک 
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زینـشگ دورما  بیـس  هب  نابزواگ  روفاک  ابرهک  توقای  لد  تایوقم  هیبلق  هیودا  هتـسش  کـهآ  هتخوس  اـمرخ  هنـشا  تورزنا  هتخوس  فدـص 
، نیلدنص نیریش ، رانا  يدنه ، رمت  جورداب ، وکنلاب ، دسب  هلیله ، جنورد  خرس  لگ  ینیچراد  نارفعز  دابنرز  موتخم  نیط  ریشابط  کشخ 

656 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دروم رفولین  مامن  اـیناواف  دوع  کـشمجنرف  هخیلـس ، دعـس  لبنـس  نسوس ، عاـنعن ، دوع  ربنع  هرقن ، رز  قتـسف  هفرخ ، هلقاـق ، لقاقـش ، ساـبیر 
هلیله هلمآ  جنرت  تسوپ  دشاب  هدعم  يوقم  هک  هیودا  جـنرت  تسوپ  جـنران  کشمران  راودـج  جیافـسب  نینمهب  مشیربا  جرتا  سودوخوطـسا 
هفرق لفنرق  لجرفس ، قامس  هخیلس  عانعن  عیشمارط  کشم  یکطصم  دعس  ای  درک  ردنک  ریشابط  دابنرز  خرـس  لگ  ینیچراد  اوبزوج  وکنلاب 

، هزوغلچ هسابـسب ، نینیچراد ، ناجنلوخ ، هفرق ، ایبول  دوخن ، القاب ، ملزلا ، بح  رافظا ؟؟؟ هنـشا  دـبک  يوقم  هیودا  يدـنه  جذاس  رخذا  ـالقاق 
، هرب کبک ، رن ، کشجنگ  رتوبک ، هضیب  نروقفس  ناجنروس ، لیبجنز ، لقاقش ، بلعثلا ، هیـصخ  دابنرز ، طسق  تیتلح ، اریتک ، قتـسف ، قدنف ،

. زوج زغم  ماداب ، زغم  لیجران ، بطر ، ریجنا ، روگنا ، شیم ، ریش  رتش ، هیام  رینپ 
657 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[ بوبح رد  مود  باب  ]

رید دهد و  رتمک  اذغ  گنت  نان  دـهد و  وکین  مامت و  اذـغ  دوب و  اهنان  نیرتهب  وا  نان  لوا و  هجرد  دـبرت  مرگ : مدـنگ  بوبح  رد  مود  باب 
کـشخ درـس و  وج  دشاب  رـضم  ار  هدعم  دروآ  هدس  اما  دنک  هبرف  هچیلک  دراوگ  رید  دهد و  مامت  اذغ  نغور  اب  نان  هدرگ و  فالخب  راوگ 

. دنروخ زب  ریش  ینیریش و  اب  ای  دنزپ  نغور  نارفعز و  اب  ار  وا  دراوگ و  دوز  دهد و  مدنگ  زا  رتمک  اذغ  لوا و  هجرد  هب  تسا 
نیکست و تسا  سبای  دراب  سدع  تسا  نغور  ریش و  نآ  حلصم  دنـشاب و  ضباق  دنهد و  كدنا  اذغ  تسا  سبای  دراب و  ترذ : سرواگ و 

القاب دـنروخ  ردـنغچ  اب  ار  نآ  دوب  ضباق  نآ  مرج  قلطم  بآ  درآ و  هتفـشآ  ياهباوخ  دوب و  يوادوس  دراوگ و  رید  دـنک و  نوخ  ظیلغت 
دشاب خافن  اما  دوب  دیفم  ار  هنیس  ضارما  قلح و  هیر و  دوب و  فیطل  وا  بآ  دهد و  كدنا  اذغ  دوب  سبای  دراب و 

658 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ندب نیمـست  نول و  ءافـص  دنک و  حیتفت  راردا و  هاب و  تیوقت  دهد و  رایـسب  اذغ  تسا ، بطر  راح  دوخن  دشاب  رتعـص  کمن و  نآ  حلـصم 
بطر دراب و  شامونب  دوب  يوقم  ار  لوبر  ار  وا  دوخن  هبتسا  بیرق  ایبول  رتشیب  نآ  ار  وا  دشاب  رت  مرگ و  دوب  خرس  هایس و  هچنآ  درآ و  دیدپ 
بطر راح  دـجنک  ماداب  زغم  نآ  حلـصم  دـشاب و  رـضم  ار  نادـند  دوب و  دـیفم  ار  هفرـس  مرگ و  ياهتب  دوب و  دومحم  وا  سومیک  تسا و 
تـسا ینیریـش  نآ  حلـصم  دهد و  هاب  توق  درآ و  یهبرف  دنک و  تسوپ  عفد  اما  دراد  نایزار  هدـعم  دـنک و  اذـغ  داسفا  دراوگ  رید  تسا و 
گرزب درآ  تأیه  دوب و  ردخم  دشاب  هایس  هچنآ  دوب  عفان  ار  هاب  فعض  رـس و  هلزن و  قلح و  توشخ  لاعـس و  تسا  بطر  دراب  شاخـشخ 

سلس دنک  فیض  عامج  توهش  دوب و  عدصم  ففجم و  تسا و  سبای  راح  هنادهاش  دهدب  هاب  توق  دوب  دیفم  ار  لاعـس  هلزن و  بطر  راح 
دوب دیفم  ار  لوبلا 

659 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
بلق و يوقم  حرفم و  تسا  سبای  ناحیر  مخت  دنشکب  اهداب  دشاب و  لهسم  تسا و  سبای  راح  هنادکسخ  مطرق  دشاب  ینیریش  نآ  حلصم 

. دراد زاب  فاعر  رود 

[ نابلا موحل و  رد  موس  باب  ]

ار شیم  تشوگ  دوب و  شیب  تبوطر  ار  هرب  تشوگ  تس و  بطر  راح  دنفسوگ  توشگ  فولعم و  زا  نیرتهب  نابلا : موحل و  رد  موس  باب 
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تـشوگ دوب و  هلاس  کی  هدام  زب  نیرتهب  دشاب  کشخ  درـس و  زب  تشوگ  دـشاب و  رتدرـس  هلاغزب  تشوگ  دوب و  رتمک  تبوطر  ترارح و 
مرگ و رتش  تشوگ  دوش و  مضه  دوز  دوب  لدتعم  هلاسوگ  تشوگ  ظیلغ و  دشاب و  کشخ  درـس و  واگ  تشوگ  دشاب و  دـب  تیاغب  شبک 
مرگ و بسا  تشوگ  دوب و  دیفم  ار  جلاف  هوقل و  تسا  کشخ  مرگ و  یهوک  نادنفسوگ  تشوگ  تسار و  وزج  نآ  نیرتهب  دوب و  کشخ 

مرگ و رخروگ  تشوگ  تخپ و  دیاب  یشرت  هب  ار  ود  ره  کشخ 
660 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دوب کشخ  درس و  یهوک  واگ  تشوگ  دوب و  ضباق  تسا و  کشخ  درس و  شوگرخ  تشوگ  دنروخب و  لهاولاب  زا  دشاب  ظیلغ  دوب و  رت 
دشاب رتمک  تبوطر  ار  سورخ  تبوطر و  ترارح و  رد  دوب  لدتعم  ناوج  غرم  تشوگ  دنیامن و  بانتجا  نآ  زا  هک  تسا  نآ  یلوا  ظیلغ و 

دشاب و کشخ  مرگ و  جارد  گلنک و  هتخاف و  کشجنگ و  کبک و  تشگ  دوب و  هاب  يوقم  دراوگ  رید  دـشاب و  مرگ و  رتوبک  تشوگ  و 
دوب لیقث  کشخ و  مرگ و  روش  یهام  راوگ و  رید  دـشاب  رت  درـس و  هزات  یهام  تشوگ  دـشاب و  رت  مرگ و  یباغرم  طب و  دوب و  هاـب  يوقم 

زب ریـش  نیا و  سکعب  بسا  رتش و  ریـش  دوب و  رت  ظیلغ  رت و  برچ  واگ  ریـش  بطرا و  هکلب  دشاب  ناویح  نآ  جازم  بسانم  یناویح  ره  ریش 
دشاب وا  زا  رت  مرگ  نغور  دوب . دیفم  ار  تنوشخ  لاعـس و  دنادرگ و  هبرف  دنک و  نییلت  بطر  راح  هکـسم  وا  زا  رت  برچ  شیم  ریـش  لدتعم 

دشاب رت  درس و  رت  رینپ 
661 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ضباق دهد و  توق  ار  هدعم  کشک  ماداب  زغم  زوج و  نآ  حلـصم  دوب و  ضباق  کشخ و  مرگ و  کشخ  رینپ  دـنک  نیمـست  ندـب و  بیطرت 
هنیس و دشاب  نیریش  هچنآ  اما  دوب  عانعن  کمن و  نآ  حلصم  دوب و  رضم  ار  غامد  هدعم و  دنک و  ترارح  نیکست  دشاب و  رتدرس  تسام  دوب 
زا نیرتهب  دوب و  جازم  بسانم  یغرم  ره  هیاخ  اهضیب  دهد  کین  اذغ  دوب  ضباق  دنک و  دیربت  غود  دـنک  ندـب  بیطرت  دوب و  دـیفم  ار  هیر 

. دشاب طالخا  دلوم  ظیلغ و  هضیب  دیفس ه  دنک و  هاب  تیوقت  دهد و  مامت  اذغ  هک  تشرب  مین  هدرز  صوصخ  یگناخ  غرم  هیاخ 

[ ینیریش هکاوف و  رد  مراهچ  باب  ]

دیفس روگنا  نآ  نیرتهب  دهدب و  هاب  توق  دنک و  هبرف  دوش و  لصاح  وا  زا  کین  نوخ  بطر  راح  روگنا : ینیریـش  هکاوف و  رد  مراهچ  باب 
نآ خفن  دشاب  هتشذگ  نآ  ندیچ  زا  زور  هس  ود  هچنآ  دشاب و  کین  نآ  تسوپ  هک 

662 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
وا زا  شمـشک  دـیفم و  ار  رگج  هدـعم و  دـشاب  لئام  تسوبی  هب  زیوم  مشخ  درـس و  تسوپ  دـشاب و  کشخ  مرگ و  روگنا  هناد  دوب و  رتمک 

دـنک و كاپ  يراجم  دـهد و  اریـسب  اذـغ  دوب  رت  مرگ و  ریجنا  دـنک  تعیبط  سبح  ارفـص و  نیکـست  تسا  کشخ  درـس و  هروغ  رت  فیطل 
رمث هدوب و  رتمک  تبوطر  ار  کشخ  ریجنا  ماداب و  زوج و  نآ  حلصم  دروآ و  ادیپ  شپس  دنک و  لوب  راردا  طالخا و  عیطقت  مغلب و  فیطلت 
ندب نیمـست  غامد و  هدـعم و  هاب و  تیوقت  دـب و  رت  مرگ و  بطر  دوب  ضباق  دـبک و  هدـعم و  يوقم  کشخ و  مرگ و  بسق  رـسب و  لخن و 

دوب و تدورب  عنام  هاب و  يوقم  مغلب و  عطقم  دشاب و  کشخ  مرگ و  امرخ  دوب و  شاخـشخ  ماداب و  نآ  حلـصم  دهد و  رایـسب  اذـغ  دـنک و 
رامخ عفد  تعیبط و  نییلت  ارفص و  نیکست  دشاب و  کشخ  درس و  يدنه  رمت  اب  دشاب  نیبجنکس  نآ  حلـصم  دنک  دلوت  ادوس  ظیلغ و  نوخ 

نیریش رانا  دنک  عادص  و 
663 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هدـعم و يوقم  دـشاب  کشخ  درـس و  شرت  رانا  دـنادرگ  كاپ  يراجم  دـنک  لاعـس  عفد  دوب و  حرفم  هدـعم و  بلق  يوقم  دـشاب  رت  مرگ و 
عفاد هدرگ و  هدعم و  يوقم  حرفم و  تسا  دراب  شرت  بیس و  دوب و  ارفص  لهسم  دنراشفیب  محش  اب  رگا  وب و  شطع  عفاد  ارفـص و  نکـسم 

هدعم و بلق و  حرفم  دشاب و  لدتعم  نیریـش  بیـس  دوب  برقا  نآ  لادتعا  دـشاب  نیریـش  هچنآ  دـنک و  جـنلوق  دـیلاوت  دوب و  ضباق  رامخ و 
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دراب و دورما  دول  کشخ  درس و  دشاب و  ضباق  دنک و  یگنـشت  عفد  دشاب  شرت  هچنآ  دنک و  تمواقم  مومـس  هب  دوب و  توفع  غامد  حرفم 
بطر دراب  ولاتفـش  دنک  نایثغ  یق و  شطع و  نیکـست  هدعم و  لد و  تیوقت  دـنک و  ار  وا  دـهد و  رـشتیب  اذـغ  هب  بیـس و  زا  تسا و  سبای 

تعیبـط و نییلت  رخب و  ترارح و  عفد  بطر  دراـب  دولآدرز  مغلب  هنفع و  تاـیمح  دـلوم  راوگ و  رید  دـنک و  یگنـشت  ترارح و  عفد  تسا 
رد اما  دنک  ارفص 

664 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
سبای دراب  دنیوگ  ار  ولآ  نآ  ایسارق  دشاب  رضم  ار  هدعم  دنک و  نیلت  تسا و  بطر  دراب  ولآ  ددرگ  دلوت  دنادب و  ینوخ  دوش و  دساف  هدعم 

هدعم و يوقم  سبای  راح  نآ  تسوپ  تسا و  حرفم  جنرت  دوب  دیفس  ار  هدعم  دوب  نیریش  هچنآ  دنک و  تعیبط  نییلت  دوب  نیریش  هچنآ  دوب و 
دوب و سباـی  دراـب  نآ  ضاـمح  راوگ و  رید  دـهد و  رایـسب  اذـغ  دوب و  بطر  راـح  نآ  تسوپ  دـنک و  شوخ  نهد  يوب  دوب و  حرفم  بلق 

جنرت يوب  دنک و  مومـس  عیمج  اب  تمواقم  تسا و  بطر  راح  نآ  مخت  دنک و  ارفـص  نایلغ  یـضغ و  ناقفخ و  عفد  لد و  هدـعم و  تیوقت 
جنران دوب  رـضم  ار  هدعم  دوش و  دـساف  هدـعم  رد  دـنک و  رامخ  عفد  نوخ و  شطع  نیکـست  تسا  بطر  دراب  توت  دـنک  ابو  فرـضم  عفد 

جنرت نوچمه  تیـصاخ  تعیبط و  رد  ومیل  دنک  رامخ  عادص  عف  دنلام  یناشیپ  رد  رگا  نآ  تسپ  دشاب و  نیمه  نآ  صاوخ  دوب و  رتفیطل 
نوتیز دوب 

665 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دوب دیفم  ار  لصافم  عاجوا  باصعا و  دوب و  لئام  تاررح  هب  دشاب  هدیـسر  هچنآ  هدعم و  يوقم  دوب و  سبای  دراب و  دـشاب  هدیـسران  هچنآ 
راح لیجران  يدنه  زوج  دشاب  بطر  راح  دشاب  رت  هچنآ  دشاب و  هدعم  دسفم  طالخا و  دـلوم  عادـص و  هاب و  يوقم  کشخ و  مرگ و  زوج 
مرک دشاب  هنهک  هچنآ  تدورب و  عفاد  هاب و  يوقم  دوب و  بطر  راح  دـشاب  رت  هچنآ  دوب و  تسوبی  زا  رـشتیب  نآ  ترارح  نکیل  تسا  سبای 

دهد و رایسب  اذغ  تسا و  بطر  راح  ماداب  دنک  اهرهز  ترضم  عفد  داب و  تیوقت  دهد و  كدنا  اذغ  تسا  بطر  راح  قدنف  دنکشب . مکش 
يوقم تسا و  کشخ  مرگ و  قتسف  دوب  لئام  تسوبی  هب  دشاب  خلت  هچنآ  ینیریش و  وا  حلـصم  دنک و  كاپ  يراجم  هنیـس  دیازفیب و  ار  ینم 

هاب و يوقم  دوب  کشخ  مرگ و  نب  دوب و  نایثغ  عفاد  هدعم و  يوقم  نآ  تسوپ  دشاب و  دیفم  زین  ار  ماوه  ندیزگ  یمغلب و  لاعـس  دوب و  هاب 
ندیزگ

666 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دوب و رضم  ار  لاحط  دوب و  هدرگ  هاب و  يوقم  دوب  کشخ  مرگ و  نب  دوب و  نایثغ  عفاد  هدعم و  يوقم  نآ  تسوپ  دشاب و  دیفم  زین  ار  ماوه 

دیربت وا  هدئاف  سبای  دراب  وا  عبط  تسا  رانک  قبن  دوب  یق  لاهسا و  عنام  سبای و  دراب  دنیوگ  دجنس  ار  نآ  هک  دشاب  هویم  اریبغ  دروآ و  رخب 
تسا و ظیلغ  تسوبی و  تبوطر  لدـتعم و  لوا و  هجرد  هب  تسا  دراب  یلوقب  هعبرا  تاـیفیک  رد  تسا  لدـتعم  یلوقب  باـنع  دـشاب  ضبق  و 

دراش كرز  دوب  ادوس  لهسم  هنیـس و  قلح و  نییلت  دوب و  بطر  دراب  ناتـسپس  دنک  مد  ظیلغت  سبح و  دوب  دیفم  ار  مد  نایلغ  هیر و  هنیس و 
يوقم تسا  سبای  دراب و  رورزع  دیاشگب  هدس  دنک و  لاهـسا  یق و  عنم  شطع و  نیکـست  دنک و  هدـعم  بلق و  دـبک و  تیوق  تسا  سبای 
دشابن نیریش  هچنآ  دنک و  هاب  تیقت  رادحنا و  تعرس  زا  دوب و  رت  مرگ و  دشاب  نیریـش  هچنآ  هزبرخ  دوب  ارفـص  نکـسم  یق و  عنام  هدعم و 

دوب بطر  دراب و 
667 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نآ مخت  دنک و  غامد  بلق و  تیوقت  نآ  ندیئوب  بطر  دراب  هزرایخ  رایخ و  تسا  نیبجنکـس  هزبرخ  حلـصم  دنک  یلـضف  تبوطر  دـیلوت  و 
بطر راح  رکـشین  دوب  رـضم  ار  هدـعم  دوب و  عفان  ار  مرگ  رگج  قرحم و  بت  تسا  بطر  دراب  هناد  هب  دوب و  رـضم  ار  هدـعم  دـشاب و  ردـم 
هیقنت تسا  بطر  راح  هایـس  دنق  دنک  مغلب  عفد  دننک  یق  نآ  هب  رگا  دنک و  مغلب  عیطقت  راردا و  دوب و  دـیفم  ار  لاعـس  هنیـس و  قلح و  تسا 

رت فیطل  همه  تابن ز  دوب  دیفم  ار  مغلب  دراب و  دوب و  هاب  يوقم  ذیناف  درآ  یگنشت  دوب و  ارفص  دلوم  دنک و  يراجم  هناثم و  هنیـس و  تالآ 
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دوب دـیفم  ار  سفنت  تـالآ  هیر و  ضارما  قلح و  تنوشخ  ولاعـس  مود  هجر  هب  بطر  تدورب و  ترارح و  رد  تسا  لدـتعم  نیبـجنرت  دوـب 
نآ نیرتهب  دوب و  سبای  راح  لسع  دشاب  مغلب  عطقم  هدعم  يوقم  تسا و  بطر  راح  نیبگنا  تسا  رتمک  نیبجنرت  زا  ترارح  رد  تشخریش 

دیفس و لسع 
668 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

سبای راح  نیبگنا  کسخ  دوب  ارفـص  دیلوت  توخـس و  ثادـحا  نآ  ترـضم  دوب و  تدورب  عنم  مغلب و  عیطقت  الج و  نآ  هدـئاف  وبـشوخ و 
دوب عفان  جنلوق  حاتفنا  حایر و  رسک  رد  يوقا  هکلب  تسا  لسع  هدئاف  وچمه  نآ  هدئاف  تسا 

[ لوقب رد  مجنپ  باب  ]

هلزن عفد  دروآ و  باوخ  ددرگ  دـلوتم  وا  زا  کین  نوخ  دوش و  مضه  دوز  دـناشنب و  یگنـشت  تسا  بطر  دراب  وهاـک  لوقب  رد  مجنپ  باـب 
حتفم هتسشان  دنک و  رگج  ترارح  رسک  ارفص و  نیکـست  یگنـشت و  عفد  تسوبی و  هب  لئام  دوب و  دراب  ینـساک  دوب  رـضم  ار  مشچ  دنک و 

دوب و دـب  نوخ  دـلوم  دـسفم و  ضباق و  نآ  مرج و  رامخ  عنام  ردـص و  تالآ  نییلت  تردـم و  لهـسم و  نآ  بآ  تسا  سبای  راح  بنرک 
هلقب ار  نآ  دـشاب و  كزوت  اـقمحلا  هلقب  دـنک  ناـقری  عنم  نییلت و  هدـس و  حـیتفت  تسا  بطر  دراـب  قمرـس  دـشاب  هبرف  تشوگ  نآ  حلـصم 

بت باهتلا و  دوب و  ترارح  یگنشت و  عفاد  بطر  دراب  دنیوگ  زین  كرابم 
669 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

يوقم سبای و  راح  وکنلاب  دوب  دیفم  ار  برقع  ندیزگ  نآ  دامـض  سبای  راح  شوجنزرم  دوب  رـضم  ار  هاب  هدعم و  دشاب و  دـیفم  ار  هقرحم 
يوقم وا  زا  یعون  یناسارخ  هرت  دنادرگ  كاپ  ار  هدعم  دـنک و  شوخ  نهد  يوب  دوب  ادوس  عفار  ایلوخیلام و  ناقفخ و  عنام  حرفم و  بلق و 
تـسا سبای  راح  نوخرط  دـنک  هاب  تیوقت  دـشکب و  مرک  دوب و  لاهـسا  یق و  عنام  هدـعم  يوقم  تسا  سبای  راح  عانعن  مغلب  عفاد  هدـعم و 

ثمط لوب و  ار  لوب  راردا  تسا و  سبای  راح  نادنپس  دنک  لطاب  ار  قوذ  سح  دوب و  رـضم  ار  هنیـس  ردص و  تالآ  دنک و  تابوطر  فشن 
غامد و تیوقت  تسا و  سبای  دراب  رت  زینشگ  دوب  رضم  ار  عرص  هدعم و  يوقم  ردم و  حتفم و  سبای  راح  سفرک  دوب  رضم  ار  هدعم  دنک و 

دروآ عادص  مغلب و  عطقم  مضه و  يوقم  تسا  سبای  راح  اندنگ  دشاب  داب  رـضم  دوب و  دیفم  ار  مرگ  هدـعم  ناقفخ و  دـنک و  تاراخب  عنم 
تبش رتعص و  بادس و 

670 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دوب و دیفم  ار  صرقن  لصافم و  ردص و  تالآ  دوب و  رصب  هاب و  يوقم  بطر  راح  مغلش  دنکشب  اهداب  دنک و  هدعم  تیوقت  کشخ  مرگ و 
دوش و نفعتم  دوز  دراوگ  رید  نآ  مرج  اهتـشا و  يوقم  حـتفم  دوب و  مغلب  فطلم  عطقم و  نآ  بآ  تسا  بطر  راـح  برت  دـهد  وکین  اذـغ 

دراوگ رید  اما  دوب  دیفم  ار  قلح  هنیـس و  دنک و  لوب  راداو  دوب  مغلب  عطقم  هاب  يوقم  دهد و  رایـسب  اذـغ  تسا و  بطر  راح و  زگ  دوب  یقم 
هک یتیقر  روب  هطـساو  هب  دوب و  حتفم  نیلم و  للحم و  دوب  دیفم  ار  لاحط  دبک و  دناهدرک  فالتخا  وا  عبط  رد  ردـنغچ  دوب  سومیکلا  يور 

ررـض عفد  دـشاب و  هاـب  يوقم  دـنک و  كاـپ  ردـص  تـالآ  دوب و  مغلب  عطقم  تسا و  بطر  راـح  زاـیپ  دوب  سومیکلا  يدر  اـما  تسا  وا  رد 
نول و نسحم  مغلب و  عطقم  دـنک و  تعیبـط  نییلت  لوب و  ار  وا  دنکـشب و  اـهواب  تسا  سباـی  راـح  ریـس  دوب  ریظن  یب  اوـه  بآ و  فـالتخا 

دنک و مومس  ررض  اب  تمواقم و 
671 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نهد يوب  دـنک و  مغلب  عیطقت  لوب و  ردـص و  تالآ  يراـجم  دـنک و  ندـب  هیقنت  هاـب و  تیوقت  تسا  بطر  راـح  رکنک  دوب  رـضم  ار  مشچ 
بلق هدعم و  يوقم  دنک و  لاهسا  تاراخب و  نایثغ و  عنم  یگنشت و  ترارح و  ارفـص و  نیکـست  تسا  سبای  راح و  سابیر  دنادرگ  شوخ 

نآ بآ  هک  تسا  ازجالا  فلتخم  ناجنداب  دراد و  نایز  ار  هدعم  دنک و  مرن  ار  تعیبط  دنک و  غامد  ندـب و  بیطرت  بطر  دراب  ودـک  دـشاب 
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ار لاحط  رگج و  دوب و  يوادوس  ضارما  ثادحا  نول و  داسف  نآ  ترـضم  دوب  هدعم  يوقم  ضباق و  سبای و  دراب و  نآ  مرج  سبای و  راح 
مومـس قایرت  دشکب و  ار  مرک  مکـش  دنک و  ثمط  راردا  دوب و  دـیفم  ار  اسنلا  قرع  لاحط و  دوب و  للحم  تسا  سبای  راح  ربک  دراد  نایز 

. دروآ اهتشا  دورب و  هدعم  زا  مغلب  دیاشکب و  لاحط  هدس  دشاب  للحم  هچنآ  دشاب و 
672 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[ لباوت رد  مشش  باب  ]

فعـضم لامعتـسا  ترثک  دـنک و  مضه  تیوقت  تنوفع و  عنم  تابوطر و  فیفجت  لیلحت و  هب  دوب  سبای  راح  کمن  لباوت  رد  مشـش  باب 
رضم ار  دربم  باصعا  دنک و  یگنشت  عفد  مد و  نیکست  ترارح و  هیفطت  تنوفع و  عنم  ارفص و  عمق  دوب  سبای  دراب  هکرس  دوب  رـصب  هاب و 

راح لیبجنز  دنکشب  اهداب  دنک و  تیوقت  ار  هدعم  رگج و  دنک و  مومسر  ررض  عفد  دنک و  لئاز  ار  تابوطر  مغلب  سبای و  راح  لفلف  دوب و 
فیطلت فیفجت و  تسا  سبای  راح  ینیچراد  دـنک  مومـس  ررـض  عفد  دوب  دـیفم  ار  هدـعم  دـنک  لئاز  تابوطر  مغلب و  دنکـشب  اهداب  سباـی 

راح هاوخنان  دشاب  هدعم  يوقم  دنک و  لئاز  مغلب  دنکـشب و  اهداب  تسا  سبای  راح  ایورک  هریز و  دنک  ماسم  حـیتفت  هدـعم  تیوقت  طالخا و 
يراجم هدرگ و  رگج و  دنک  مک  هدعم  تابوطر  تسا  سبای 

673 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دهد ررض  ار  غامد  هدعم و  دنک و  نول  قارـشا  حیرفت و  رگج و  لد و  تیوقت  تسا  سبای  راح  نارفعز  دنک  لوب  راردا  دوب و  دیفم  ار  لوب 

ضباق دوب  سبای  دراب  کشخ  زینشگ  دنادرگ  لئاز  تاصح  دنک و  حایر  رسک  مغلب و  عطق  تسا  سبای  راح  زینوش  تس  نوسینا  نآ  حلصم 
. دوب رصب  يوقم  دیاشکب  هدس  دنکشب و  اهداب  تسا  سبای  راح  هنایزار  دوب  دیفم  ار  ضماح  اشج  دوب و  عادص  راخب و  عنام  و 

[ بویط نیحایر و  رد  متفه  باب  ]

نیرسن سنوس و  دوب  غامد  بلق و  يوقم  نآ  يوب  نطاب و  ءاشعا  يوقم  تسا و  کشخ  درس و  خرس  لگ  بویط : نیحایر و  رد  متفه  باب 
دهد توق  ار  غامد  لد و  دروآ و  شوخ  باوخ  نآ  يوب  کشخ و  مرگ و  مرفـسهاش  دشاب . دـفم  ار  جـلاف  عوقل و  عرـص و  دـناسبای  راح 

نشور ار  مشچ  دوب و  دیفم  ار  غامد  هدص  هدراب و  عادص  ترارح  هب  لئام  تسا و  لدتعم  سگرن 
674 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دنک هایس  ار  يوم  نآ  نغور  سبای  دراب  دروم  دنوب  دیفم  ار  مرگ  عادص  دنابطر  دراب  رفولین  هشفنب و  دنک 
دوب و سبای  راح  کشم  دوب  دـیفم  ار  توبکنع  ندـیزگ  دـناشنب و  یگنـشت  ارفـص و  دوب و  دـیفم  ار  عادـص  دوب  سبای  دراب  زورفا : ناتـسب 
لدـتعم و تسوبی  تبوطر و  رد  دوب  مرگ  ربنع  دراد  زاب  ناقفخ  دـنک و  زیت  نهذ  دوب و  اهرهز  قایرت  بلق و  يومق  حرفم و  غاـمد و  يوقم 
دنک و شوخ  نهد  يوب  نآ  ندیئاخ  دوب و  حرفم  غامد و  بلق و  يوقم  هدـس و  حـتفم  سبای  راح  دوع  دوب . حرفم  ساوح و  غامد و  يوقم 

ماروا نآ  داضم  دوب و  دیفم  ار  دراب  عادص  عورصم و  توکسم و  نآ  ندوب  حرفم و  هیلاغ  دشاب  ضباق  دنک و  مک  هدعم  تبوطر  نآ  دروخ 
نآ دامض  دوب و  دیفم  ار  دراب  عادص  عورصم و  ار  توکسم  نآ  ندوب  دیفم و  ار  محر  عاجوا  نآ  هب  ناقتحا  دنک و  مرن  ار  بلص 

675 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
عادص مرگ و  رگج  هراح و  تایمح  ناقفخ و  تسا  سبای  دراب  لدنـص  دوب  دیفم  ار  محر  عاجوا  نآ  هب  ناقتحا  دنک و  مرن  ار  بلـص  ماروا 
سبای راح  ندال  دلوب  دیفم  ار  ناقری  لاحط و  عاجوا  هدس و  حتفم  دـشاب و  غامد  هدـعم و  يوقم  تسا  سبای  راح  لبنـس  دوب  دـیفم  ار  مرگ 

رد موس و  هجرد  هب  تسا  مرگ  دابنرز  دنک  لئاز  مغلب  دروآ و  نوریب  ار  تیم  نینچ  دنک و  لوب  راردا  دـنروخب  نوچ  دـنایورب  يوم  تسا و 
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. دشاب لدتعم  تسوبی  تبوطر و 

[ باب تسیب  رب  تسا  لمتشم  نآ  بیکرت و  تیفیک  هبکرم و  هیودا  رد  مود  هلاقم  ]

هراشا

. باب تسیب  رب  تسا  لمتشم  نآ  بیکرت و  تیفیک  هبکرم و  هیودا  رد  مود  هلاقم 

[ هیودا تیفیک  بیکرت  نایب و  رد  لوا  باب  ]

هزات کین  هیودا  هک  دـیاب  دـنکیم  هیودا  بیکرت  هک  یـسک  هک  نادـب  قایرت  ناحتما  توق و  هیودا و  تیفیک  بیکرت  ناـیب و  رد  لوا  باـب 
ادج ادج  تفوک  دیابب  ار  نآ  هک  هیودا  دنک و  كاپ  رابغ  كاشاخ و  زا  ار  نآ  دنک و  لصاح 

676 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هتخیمآ مه  اب  ات  دننک  قحـس  مه  اب  نواه  رد  ار  همه  دننادرگ و  تسرد  نزو  دنژپ و  هب  دنبوکب و  نوچ  دوبنب  فیعـض  نآ  توق  ات  دـنبوکب 

رد دننز و  مهب  کین  دنزیر و  نآ  رد  هیودا  دنریگب و  فک  ار  هدـیدان  بآ  وبـشوخ  معط و  شوخ  لسع  دـنزاس  نوجعم  لسع  هب  رگا  دوش 
ات دنرادرب  فرظ  رـس  ینامز  راب و  کی  زور  ره  هتفه  ات  دوش و  درـس  ات  دنناشوپب  فرظ  رـس  دشابن و  ولمم  فرظ  هک  دـیاب  دـنزیر و  فرظ 

یبآ هب  الا  دنـشرسب و  نآ  رد  هیودا  دنناسیخب و  دـشاب  غمـص  نآ  رد  رگا  دـنزاس و  صرق  رگا  دوش و  نمیا  نایلغ  داسف  زا  دورب و  تاراخب 
ات دننادرگ  زاب  ار  نآ  زور  ره  ندش  کشخ  ات  دننک  کشخ  هیاس  رد  دنزاس و  صرق  دنـشرسب و  دوش  مه ؟؟؟ هب  هیودا  هک  نادـنچ  كدـنا 
رد هتفوک  مین  اهخـیب  اهمرج و  لوا  دـننک  كاپ  اهمخت  اهایگ و  دـنیوشب و  ار  ولآ  باـنع و  لـثم  دـننک  بیکرت  خـبوطبم  رگا  دریگب و  هرگ 

گید
677 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

زا دعب  دنزیرب و  گید  رد  هتفوک  مین  اهخیب  اهمرج و  لوا  دننک  كاپ  اهمخت  اههایگ و  نآ  بقع  رد  هکاوف و  اهمخت و  نآ  زا  دعب  دنزیرب و 
شوج هس  ود  ات  تخیر  دیاب  یگتخپ  تقو  رد  هفوکش  ناشوایسرپ و  رفولین و  هشفنب و  دنزیرب و  اههایگ  نآ  بقع  رد  هکاوف و  اهمخت و  نآ 

سپ دـننزب  شوج  سپ  دـنزادنا  گید  رد  نتفرگ  ورف  تقو  رد  دـندنبب و  ناـتک  هفرخ  رد  ار  نآ  دـننک و  یخوبطم  رد  نومیتفا  رگا  دـنز و 
رـس رب  دننک  یفاص  دنریگ  ورف  خوبطم  هک  نآ  زا  دعب  دننک و  لح  مرگ  بآ  هب  دـنناسیخب و  ربنـشرایخ  تشخریـش و  نیبجنرت و  دـناشفیب و 
نآ بقع  رد  دنرب و  ورف  دنزاس و  بح  دنـشرسب و  دنبوکب و  ار  نآ  اینومقـس  ناجنروس و  دبرت و  ربص و  هرایا  لثم  خوبطم  رگا  دـنزیر  نآ 

دنماشایب و خوبطم  نآ  بقع  رد  سپ  دـنماشایب  دـنزیر و  نآ  رد  هتفوک  جورا  ورـس  دـنرادرب و  خوبطم  نآ  زا  ار  هچفک  ای  دـنماشایب  خوبطم 
دنچ مخت  رگا 

678 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هک نادنچ  دننزیم  مه  رد  دنزیر و  نآ  رد  اهمخت  دنراد و  دورف  شتآ  زا  دنک و  مرگ  کین  ار  هدام  اما  دننک  نایرب  ون  فرظ  رد  دننک  نایرب 
بآ هب  دـنبوکب و  نواه  رد  نآ  لاثما  رداشون و  دروجاللا و  رجح  لـحک و  اـیتوت و  لـثم  يرجح  هیودا  دـنریگ و  ورف  سپ  دـهدب  نآ  يوب 
نیا هب  دیدح  ثبخ  ایمیلقا و  لم  ار  يرجح  هیودا  لسغ  دننک و  کشخ  دنزیرب و  وا  زا  بآ  سپ  دنیـشن  ورف  ات  دـننک  اهر  سپ  دـننک  قحس 

ناطرس دنهن و  رونت  رد  دنریگ و  لگ  رد  دننک  هدیـسران  بآ  هزوک  رد  ابرهک  دسب  ناطرـس و  لثم  تخوس  دیابب  هک  هیودا  دنیوشب و  قیرط 
رگا دننک و  لامعتـسا  دنیوشب  سلاخ  بآ  هب  نآ  زا  دعب  دنیوشب  زر  رتسکاخ  کمن و  بآ  هب  دنفاکـشب و  مکـش  دننک و  ادج  اپ  تسد و  ار 

نتخادـگ هب  هکنانچ  دوش  مرگ  ات  دـنهن  هزوک  رد  دـننازوسب  هنیگبآ  هک  دـنهاوخ  رگا  دـنزادنا و  گـید  رد  دـنبوکب و  دـنزپ  بآ  يوج  رد 
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بآ دنرادرب و  سپ  دوب  کیدزن 
679 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنریگب و هدنز  دننزاوسب  هک  ار  برقع  دنهن و  ونت  رد  دنریگب و  لگ  رد  دننازوسب  نوچ  ار  حیش  فدص و  دنیاسب و  نآ  زا  دعب  دنزادنا  هیلق 
هلمآ هـلیلب  هـلیله  دـنزاس و  گـنت  ار  نآ  دـننازوسب  سم  رگا  دـنهن و  روـنت  رد  دـننک و  مـکحم  ریمخ  هـب  نآ  رـس  دـنهن و  یـسم  فرظ  رد 
بـس ار  هچنآ  راب  کی  تسیب و  ات  دنزادنا  بآ  رد  دننک و  مرگ  ار  سم  نآ  دنناشوجب و  سم  گید  رد  بآ  نآ  دننک و  یفاص  دنناشوجب 

نآ رد  دننک و  مرگ  ار  حئافـص  نآ  رگید  راب  کی  تسیب و  دنزیر و  نآ  رب  واگ  لوب  يردق  دـنهن  شتآ  رـس  رب  زاب  دـنرادرب و  دـشاب  هدـش 
ناهوس هب  ار  هرقن  هک  دوب  نانچ  هرقن  هتخوس  اما  دننازوس  نینچمه  ار  دالوف  دنیاسب و  دننک و  مض  بوسر  بآ  هب  ار  نیا  بوسر  دنزادنا و 

هک دـنزیر  نآ  رد  درز  تیربـک  یکدـنا  دزوسن و  رگا  دوـش و  قرحم  اـت  ینهآ  هچفک  رد  دـنناشوجب  کـمن  بآ  رد  نآ  زا  دـعب  دـنیاسب و 
زین ار  برس  دوش و  هتخوس 

680 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنیاسب و زاب  دوش  درـس  ات  دننک  اهر  سپ  دنیاسب  مه  اب  نآ  هب  زین  برـس  هراپ  دنیاسب و  ناهوس  هب  ار  نآ  دننازوسب  رز  رگا  دـنزوس و  نینچ 

رادقم اما  دنیاسب  دـننک و  نواه  رد  سپ  دوش  تسین  بآ  ات  دـنناشوجب  دـننک و  ینهآ  هچفک  رد  کمن  دـنیاسب و  نآ  هب  برـس  رگید  هراپ 
الب هبکرم  نیا  توق  ریثأت  هک  اریز  دننک  لامعتـسا  لاس  جنپ  زا  دعب  ریبک  قایرت  هک  نادب  نآ  لامعتـسا  تقو  هبکرم و  هیودا  توق  ءاقب  نامز 

رابتعا توم  تخوخیش و  بابش و  عرعرت و  تیلوفط و  نسار  ار  وا  دوب و  دیازت  رد  نآ  توق  لاس  یس  ات  دسر  روهظ  هب  تدم  دعب  برضم 
دعب دراب و  دالب  رد  لاس  تسیب  راح و  دالب  رد  یگلاس  هد  ات  دشاب  عرعرت  دایزت و  رد  نیا  زا  دعب  تسا  لفط  هک  دنیوگ  هام  شـش  ات  دـننک 

نآ زا  دـعب  لاس و  لهچ  ات  دـشاب  طاطحنا  رد  نآ  زا  دـعب  دـشاب  بیترت  نیا  هب  لاس  یـس  ات  رگید  لاس  هد  اـت  دـشاب  بابـش  نسار  وا  نآ  زا 
لاس یس  ات  ینعی  دریمب 

681 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
يوق تیاغب  ون  قایرت  اما  دشاب  رابک  نیجاعم  نینچ  هاگ  نآ  دـسر  لاس  تصـش  ات  دـشاب  ریذـپ  ناصقن  نآ  زا  دـعب  دوب و  دـیازت  رد  وا  توق 
دننک لامعتسا  هام  شـش  زا  دعب  سوطیدورثم  هرغرغ و  قایرت  دننک و  یعافا  ماوه و  شهن  هلتاق و  هیودا  مومـس و  رد  نآ  لامعتـسا  دشاب و 

یـسراف و یمور و  ءاینولف  دشاب و  رثإم  لاس  ود  ات  دننک و  لامعتـسا  هام  ود  دعب ز  لصنع  یعافا  صرق  دـنام و  یقاب  لاس  تفه  ات  نآ  توق 
نیجاعم بوبح و  دوب و  وکین  لاس  ود  ات  هام  ود  زا  تالفیرطا  هدام و  شونجنف و  سکملا و  اود  دننک و  لامعتسا  هام  شـش  زا  دعب  اثعـشرب 

کین هام  ود  ات  فوفس  توق  دوب و  کین  هام  ود  ات  درک  ناوت  دننک  بیکرت  لاحلا  یف  یلجرفس  نارایرهش و  ربنشرایخ و  لثم  تاشراوج  و 
الا دـیابن  زاک  جـیه  دوش  ریغتم  يوب  نوچ  نکیل  درک  دـناوت  لامعتـسا  اهنغور  رد  دوب  نینچمه  مهرم  هاـم  شـش  اـت  اـهصرق  توق  دوب و 

نغور
682 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لاس راهچ  ات  نآ  توق  درک و  ناوت  لامعتـسا  دنیاسب  هک  زور  نامه  رد  هبرـشا  اما  دوب و  رتهب  دشاب  رت  هنهک  دـنچ  ره  هک  یئایموم  ناسلب و 
ياود یـسک  رگا  دننادب  قایرت  ناحتما  اما  دوب  فیعـض  درذـگب و  تعاس  هد  نوچ  دـننک  لامعتـسا  دـنناشوجب  هک  لاحلا  یف  خوبطم  دـنام 
عطقنم دشاب  هدرک  ادتبا  هک  نآ  زا  دعب  لاهسا  رگا  دروخب و  قایرت  مهرد  مین  نآ  زا  دعب  دروخب  لظنح  محش  اینومقـس و  لثم  يوق  لهـسم 
قایرت ریمت و  سورخ  رگا  دـننک  طلـسم  وا  رب  هلقاق  ماوه  زا  یکی  اب  یعفا  رام  دـنهد و  سورخ  ندروخب  مهرد  مین  اـت  کـین و  قاـیرت  دوش 

یعفا ندیزگ  رد  لوانت  زا  رادقم  اما  درک  دیابن  لامعتسا  دننادن  نآ  فعض  يوق و  قایرت و  توق  ات  شوشغم و  ای  فیعض  الا  تسا و  توقب 
مین دشاب  هدروخیمه  يود  هک  یسک  هکرـس و  هب  مین  یگناد و  روبنز  ندیزگ  رد  مهرد و  مین  برقع  ندیزگ  لاقثم و  کی  بلک  ِبلک  و 

لاقثم کی  ات  لاقثم 
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683 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دروخب و گناد  ود  دوب و  بت  یب  ضفان  یلک و  توهش  اشحا و  اعما و  هدعم و  درد  اید  شابنمزم  لاعـس  هنیـس  درد  هک  ار  یـسک  دروخب و 

دروخب مهرد  مین  دشاب  جنلوق  هک  ار  یسک  بادس و  بت  اب  دروخب  لاقثم  کی  ات  لاقثم  مین  دوب  هوقل  جلاف و  هتکس و  عرص و  هک  ار  یـسک 
ماذج رد  یلصنع و  نیبجنکس  اب  مین  یگناد و  سفن  قیـض  رد  قامـس و  بآ  هب  مهرد  مین  اعما  حورق  لاهـسا و  رد  یلاقثم و  اقـستسا  رد  و 

فعـض رد  بارـش و  اب  مین  یگناد و  هضیه  رد  سفرک و  بآ  هب  لاقثم  مین  هناثم  هیلک و  هاصح و  رد  نابزواگ و  نومیتفا و  بآ  هب  یلاـقثم 
. دنروخ عیشمارط  کشم  خیبط  اب  لاقثم  کی  ثمط  بارش  اب  لاقثم  کی  یبلک  توهش  توهش و 

[ اهقایرت رد  مود  باب  ]

لاتق اههیودا  اهرهز و  اب  تمواقم  دشاب و  تعفنملا  میظع  دـقلا  لیلج  قایرت  دـنیوگ  قوراف  قایرت  ار  نآ  ریبک  قایرت  اهقایرت  رد  مود  باب 
ود نک 

684 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
جنلوق و جلاف و  عرص  ریـساوب و  يوادوس و  یمغلب و  ياهضارما  عیمج  بلک و  بک  رد  بکانع و  تایحر و  دبک و  غامد و  بلق و  يوقم 

عاجوا ولب و  نسح  هدعم و  درد  ثمط و  لوب و  راردا  تدومج و  بلق و  جنـشت  ناقفخ و  ماذـج و  صغم و  ساوسو و  هوقل  قهب و  صرب و 
؟؟؟ هناثم و هیلک و 

رصب و فعض  مضه و  عادص و  مکش و  مرک  اقـستسا  مضه و  ءوس  مد و  ثفن  لاهـسا و  ءاعما و  حرق  دوب و  لاحط  دبک و  تبلـص  هاصح و 
صرق یعافا و  صرق  لاقثم  تشه  لهچ و  لصنع  صارقا  نآ  تفـص  دتفا  دیفم  دننک  الط  ماوه  شهن  رب  رگا  دنک و  عفد  ار  لصافم  عاجوا 

لگ قرو  ینیچراد  يرب  ریـس  يرب  مغلـش  مخت  لاقثم  راهچ  تسیب و  مادـک  ره  لفلفراد  نویفا  لاقثم  راهچ  تسیب و  کـی  ره  نوخ  رد  نآ 
نویلاسرطف دنویر  لیبجنز  نارفعز  لاقثم  هد  زا  ود  کیره  ناسلب  نغور  سوسلا  براسریا  نوقیراغ  خرس 

685 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لبنـس مطب  غمـص  رخذا  حاقف  عیـشمارط  کشم  ردـنک  دوسا  لفلف  ضیبا  لفلف  سودوخوطـسلا  رم  طـسق  نویـسارف  یلبج  هندوف  نویلفاـطنق 
سیتلا هیحل  هراـصع  هاوخناـن  سویرذاـمک  یلباـب  فرح  سویلایـس  سفرک  مخت  هلئاـس  هعیم  لاـقثم  شـش  کـی  ره  هدـعج  هخیلـس  بیطلا 

بح جو  امامح  قرحم  جاز  موتخم  نیط  نوقیرافوه  هناـیزار  اـنایطنج  جذاـس  قرو  یلبج  حیـش  یطیلقا  نیدراـن  یمور  لبنـس  سوطیفاـمک 
دروآداب رتسدیبدنج  جنیبکس  دوهیلا  رجح  دوهیلا  لقم  ریشواج  هنقوق  ود  لاقثم  راهچ  کی  ره  ایقاقا  نوسینا  انامدرق  یبرع  غمـص  هوف  ناسلب 

هچنآ مین  لطر و  هس  شغ  یب  قیتع  یناحیر  بارـش  لطر  هد  هتفرگ  فک  لسع  لاـقثم  ود  کـی  ره  جرحدـم  دـنوارز  کـیراب  نیوروطنق 
رد دننادرگ و  ثولم  ناسلب  نغور  هب  هتفوک  هیودا  دنناسیخب و  يدوهج  بارش  رد  هراصع  غمص  دنبوکب و  دشاب  ینتفوک 

686 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
یلامعتـسا یلاس  زا  دعب  دـنادیم و  رب  نآ  رـس  زور  ره  دـنزاس و  نولمم  فرظ  دـننک و  ینیچ  ای  هرقن  فرظ  رد  دنـشرسب و  بارـش  لسع و 

. لاس هد  زا  ود  یضعب  لاس و  هد  یضعب  دناهتفگ و  لاس  جنپ  زا  دعب  یضعب  دننک و 
ریمخ رد  اب  دـشاب  هدـش  کشخ  وا  قرو  هک  فیرخ  نامز  رد  هزات  لصنع  هک  تسا  نآ  وا  قیرط  دـنیوگ  زین  یلـصنع  ار  نآ  لیقـسا : صرق 

دنشرسب بارش  هب  دنزیمایب و  هنسرک  قیقد  نادنچ  مه  اب  دنیامن و  قحسا  نآ  بل  دننک و  ردب  لصنع  زا  ریمخ  نآ  سپ  دننک  نایرب  دنریگ و 
. دنزاس صرق  ار  نآ  دنلامب و  لگ  نغور  هب  تسد 

رخذا حاقف  لاقثم  شـش  کی  ره  هدعج  طسق  ناسلب  دوع  نوراسا  هوف  هخیلـس  هریرذلا  بصق  ناعـشیشراد  یکطـصم : نوخوردـنا و  صرق 
لاقثم تسیب  ناوحقا  لاقثم  هد  زا  ود  کی  ره  ینیچراد  هخیلس  دنویر  نارفعز 
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687 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
صرق دنزاس  صرق  ار  نآ  دنزاس و  برچ  ناسلب  نغور  هب  تسد  دنـشرسب و  يزیوم  ذیبن  ای  یناحیر  بارـش  هب  دنزپب و  ریرح  هب  دـنبوکب و 

نآ هب  ار  ناوج  دوب و  شین  ود  ار  رن  دوب و  شین  راهچ  ار  وا  هک  دننادب  نآ  هب  ار  هدام  دننک و  لصاح  نهپ  رس  رقـشا  هدام  ناوج  یعفا  یعفا 
زا دشاب  رود  بآ  زا  هک  عضاوم  زا  دننک و  دیـص  راهب  رد  هک  دـیاب  دوب  خرـس  وا  مشچ  هتـشادرب و  رـس  دـشاب و  تیاغب  كرحتم  هک  دـننادب 

ورـس زا  دننک و  دیـص  زورون  رد  دننک و  زارتحا  دـشاب  مقرا  دوسا و  هک  هچنآ  دـننکن و و  دیـص  بآ  کیدزن  روش و  نیمز  اهيوج و  رانک 
دنهن هزوک  یگید  رد  دنیوشب و  كاپ  دنفاکـشب و  دنـشکب و  تسوپ  ار  یقاب  دنزادنیب و  دننک و  ادج  هعفد  کی  تشگنا  راهچ  رادقم  لابند 

تـشوگ دننک  ادج  مه  زا  ناوختـسا  تشوگ و  دوش و  ارهم  ات  دنناشوجب  دـنزادنا و  نآ  رد  تبـش  ياهخاش  کن و  دـنزیرب و  وا  رد  بآ  و 
نواه رد  سلاخ 

688 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
برچ ناسلب  نغور  هب  تسد  دنشرسب و  قرع  نآ  هب  دنیاسب و  مه  اب  دنزیمایب و  کعک  نآ  عبر  اب  دنوکب و  کین  نیبوچ  هتـسد  هب  نیگنگس 

. دنراد هاگن  دننک و  هنیگبآ  فرظ  رد  دنامب و  دنوآ  رد  دباتن و  وا  رب  باتفآ  عاعش  هک  دیاب  دننک و  کشخ  هیاس  رد  دنزاس و  صرق  دننک و 
انایطنجرم طسق  ایلومیق  دنویر  ینیچراد  لفنرق  اثیمام  کل  جذاس  يدنه  لبنس  امامح  نآ : تفص  دشاب . ریبک  قایرت  ماقم  مئاق  هرغرغ  قایرت 

تبـش مخت  ماخ  تیربک  هناـیزار  اـحرقرقاع  لاـقثم  تشه  کـی  ره  قرزا  لـقم  سیتلا  هیحل  هراـصع  رخذا  حاـقف  لاـقثم  هد  زا  ود  کـی  ره 
هـس کی  ره  بیطلا  لبنـس  نومیتفا  اوقود  نویلاسارطف  یهوک  سفرک  مخت  القاب  لگ  زر  هتفوکـش  نیدراـن  نویفا  نویفرف  اـنام  درق  نوراـسا 

صرق لگ  قرو  هخیلس  لاقثم  تشه  تسیب و  جنبلا  رزب  لاقثم  یس  هایس  لفلف  دیفس  شاخشخ  اریتک  لاقثم 
689 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لاقثم و راهچ  تسیب و  ناسلب  نغور  لاقثم  ود  کی  ره  یماس  قامـس  جـنرت  هناد  لاقثم  کی  بادـس  مخت  لاقثم  هن  کـی  ره  نوخ  رد  نآ 
لسع نادنچ  هس  اب  دننک  لح  بارش  رد  اه  غمص  دنبوکب و  دشاب  ینتفوک  هچنآ  لاقثم  هدزیـس  جنرت  قرو  لاقثم  تشه  موصیق ، هراصع  مین 

: نآ تفص  دوب  دیفم  ار  ناقری  هوقل و  عرـص و  ظیلغ و  ياهداب  اهرهز و  هعبرا  قایرت  دننک  لوانت  لاقثم  کی  ات  لاقثم  مین  دنـشرسب و  هیودا 
. دشاب لاقثم  یتبرش  دنشرسب  لسع  نادنچ  هس  ات  دنبوکب و  يواستم  رم  راغلا  بح  دنوآرز  انایطنج 

دنوارز انایطنج  مهرد  تفه  کی  ره  راغلا  بح  نویفا  رم  مهرد  هد  کی  ره  ارـشاف  کشمجنرف  ضیبا  لـفلف  نآ  تفـص  عفنـالا ي : قاـیرت 
هـس اب  دـنبوکب و  مرد  کی  رتسدـیبدنج  مرد  ود  کی  ره  نویفرف  احرقرقاع  نیدران  مهرد  راـهچ  کـی  ره  لـصنع  راودـج  نارفعز  لـیوط 

دعب دنشرسب  لسع  نادنچ 
690 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

زا ار  نینج  دنک و  لئاز  رس  درد  ود  اهتـشا و  دوب و  دیفم  ار  طالخا  فالتخا  اخرتسا و  هوقل و  جلاف و  جنلوق و  دننک  لامعتـسا  هام  شـش  زا 
. دنک نشور  مشچ  دراد و  هاگن  طاقسا 

دوب و دیفم  ار  ءاعما  هدعم و  عجو  خفن و  نطب و  تابوطر  ماروا و  ربک و  هدس  دراد و  رامـشیب  عفانم  تسا  گرزب  اهقایرت  زا  سوطیدورثم :
اقود يرب  ریـس  هدعج  ناجنروس  دیفـس  لفنرق  هخیلـس  نآ  تفـص  دوب . دـیفم  ار  بلک  بلک  ماوه و  شهن  رهز و  ترـضم  عفر  هاب و  يوقم 
راهچ نیبجنکس  جو  نوسینا  روقنقـس  نوراسا  مهرد  تفه  کی  ره  لقم  نویفرف  نادیزوب  ناسلب  بح  ناسلب  نغور  انایطنج  کلملا  لیلکا 
دورم مطب  کلع  هنق  سوطیفامک  سوییلایـسا  طسق  رخذا  سودوخوطـسا  ناسلب  دوع  یلباـب  فرح  دیفـس  لدرخ  ردـنک  لینـس  مین  مهرد و 

رتسدیبدنج سیتلا  ۀیحل  هراصع  لفلف 
691 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نیط نیدران  قتـسف  مرد  هد  کی  ره  اریتک  ینیچراد ، لیبجنز ، نوقیراغ ، نارفعز ، بادـس  مخت  مهرد  تشه  کی  ره  هعیم  جذاس  ریـشواج 
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دـنبوکب و هیودا  مهرد  جـنپ  کی  ره  هنایزار  مخت  عیـشمارط  کـشم  لـگ  قرو  جـنبلا  رزب  نویفا  نویلاـسارطف  اـنامدرق  یبرع  غمـص  موتخم 
. دنروخب هام  شش  زا  دعب  لاقثم  دنشرسب و  لسع  هیودا  نادنچ  هس  نآ  زا  دعب  دننک  لح  بارش  رد  اهغمص 

کی ره  دیفـس  جـنبلا  رزب  نارفعز  نآ : تفـص  دراد . رایـسب  عفانم  دـشاب و  عفان  جـنلوق  رد  اینولف  ياج  هب  قاـیرت  هب  تسا  هیبش  وراد  گرزب 
کی ره  لفنرق  جذاس  مهرد  هدزاود  کـی  ره  هلئاـس  هعیم  لبنـس  مهرد  تسیب  کـی  ره  نویفرف  نویفا  مهرد  ود  دیفـس  لـفلف  مهرد  راـهچ 
نغور نوقیراغ  نادنپـس  مخت  یمرد  کی  ره  هخیلـس  ینیچراد  هلقاق  کـشم  يرب  بادـس  مخت  روفاـک  رداـشون  هتفـسان  ولول  مهرد  راـهچ 

دش هتفگ  هچنانچ  مهرد  تسیب  کی  ره  طسق  ناسلب 
692 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دنروخب یلاقثم  هام  شش  زا  دعب  دننک و  بیترت 
کمن مهرد  تسیب  يرب  ریس  مهرد  یس  کشخ  بادس  قرو  مهرد  هاچنپ  کشخ  ریجنا  هریش  نآ : تفص  دنک . رهز  ررض  عفد  هک  یقایرت 

کی ره  هریز  نآ  نپـس  رم  نویفا  مین  یمرد و  جرحدـم  دـنوارز  رخآ  دـننک  لواـنت  مهرد  هس  دـنزیمایب و  ریجنا  اـبو  دـنبوکب  همه  مهرد  هد 
. دننک لوانت  یلاقثم  دنشرسب و  ریجرج  بآ  لسع  هب  دنبوکب و  مهرد  ود  بادس  مهرد و  هس  انایطنج  مهرد و  جنپ  زینوش  یمرد 

[ تاحرفم رد  موس : باب  ]

جنپ کی  ره  زینـشگ  ینـساک  مخت  اب  ربک  مهرد  هد  کی  ره  نابزواگ  ماـخ  دوع  دـسب  هتفـسانولول  لدـتعم  حرفم  تاـحرفم  رد  موس : باـب 
ود کی  ره  ربنع  نارفعز  جنورد  مهرد  شش  کی  ره  خرـس  لگ  قرو  نومیتفا  کشمجنرف  مهرد  تشه  کی  ره  هرتهاش  نیلدنـص  مهرد 

يدنه جذاس  مهرد 
693 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لاقثم کی  دنشرسب و  بیعس  بارش  هب  دنبوکب و  مهرد  مین  کشم  مهرد  کی  روفاک  مهرد  راهچ  کی  ره  هشفنب  شاخشخ  وکنلاب  دابنرز 
. دننک لوانت 

ینیچ دنویر  موتخم  لگ  دیفس  نمهب  وکنلاب  خرس  لدنص  مهرد  ود  ینامر  توقای  مهرد  راهچ  دسب  مهرد  تشه  هفسانإلإل  یتوقای : حرفم 
نابزواگ جـنرت  تسوپ  دوع  لگ  مخت  زینـشک  کشرز  رفولین  ابرهک  قیقع  لاقثم  مین  ود  دروجال  رجح  یلاقثم  رز  قرو  مهرد  ود  کـی  ره 

مین یمرد و  کی  ره  جنورد  دابنرز  جذاس  مهرد  چنپ  کی  ره  خرس  لگ  ریشابط  مهرد  هس  بهـشا  ربنع  روفاک  ینـساک  مخت  خرـس  نمهب 
بآ هب و  بیس و  بارش  یمین  کی  ره  دنق  بالگ و  مهرد  تسیب  کی  ره  یلباک  هلیله  هلمآ  مهرد  کی  هتخوس  مشیربا  لاقثم  مین  کشم 

. مهرد تسیب  کی  ره  نیرانا 
کی ره  جنورد  کشمجنرف  لبنس  ینیچراد  لفنرق  هفرق  راح : حرفم 

694 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ربنع یلاقثم  کی  ره  یکطـصم  نارفعز  مهرد  هس  جذاس  هنـشا  دوع  کشمران  مهرد  جـنپ  کی  ره  نیرانا  بآ  هب و  بیـس و  بارـش  یمین 

. دنشرسب لسع  هب  هتخیب  هتفوک  مهرد  هدزناپ  هدرک  کشخ  هدیناشوج  زوم  بآ  رد  جلبا  مهرد  مین  رز  قرو  لاقثم  مین  کشم  یمرد  بهشا 
مخت زغم  كزوت  مخت  مهرد  مین  کی  ره  لدنـص  کشخ  زینـشگ  یمرد  کـی  ره  ناـبزواگ  دیفـس  نمهب  ریـشابط  لـگ  قرو  دراـب : حرفم 
ناقفخ رخآ  دنـشرسب  دنق  هریـش  هب  دنبوکب و  یگناد  کی  ره  دـسب  ابرهک  هتفـسان  ولول  مهرد  هس  هناد  کشرز  مهرد  ود  کی  ره  نیرایخ 

نیرایخ و مخت  كزوت  مخت  مهرد  جنپ  لدنص  مشخ  زینشگ  یمرد  کی  ره  ینمرا  لگ  نابزواگ  ابرهک  هتفسان  ولول  دسب  دوب  دیفم  ار  مرگ 
جنورد نابزواگ  دوب  عفان  ار  درـس  ناقفخ  رخآ  دنـشرسب  بیـس  بارـش  هب  دنبوکب و  مهرد  هد  دنق  مرد  مین  کشم  مهرد  ود  کی  ره  ودک 

مهرد شش  کی  ره 
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695 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
، ماـمن لـفلفراد ، ینیچراد  یکطـصم  دوـب  دـیفم  ار  یـشغ  ار  ناـقفخ  بلق و  فعـض  رخآ  دنـشرسب  لـسع  هب  دـنبوکب و  مهرد  هس  داـبنرز 

کـشم مهرد  تشه  وکنلاب  مین  مرد و  ود  کی  ره  ریـشابط  ولول  ابرهک  مهرد  هس  لبنـس  کشخ  زینـشگ  مهرد  جـنپ  جورداب  کشمجنرف ،
دابنرز دوب  دـیفم  ار  بلق  فعـض  يوادوس و  ضارما  ناقفخ و  کسملا  ءاود  دنـشرسب  لـسع  هب  دـنبوکب و  مهرد  مین  نارفعز  مهرد  کـی 
جذاس نمهب  جـنورد  دابنرز  دوب  دـیفم  ار  بلق  فعـض  يوادوس و  ضارما  هنـشا  رتسدـیبدنج  لفنرق  هفرق  هلقاق  لبنـس  جذاس  نمهب  جـنورد 

لیبجنز مین  یمرد و  کی  ره  هدـیچ  ضارقم  هب  ماخ  مشیربا  دـسب  اـبرهک  ولول  یمرد  کـی  ره  هنـشا  رتسدـیبدنج  لـفنرق  هفرق  هلقاـق  لـبنس 
. دنشرسب دنق  هریش  اب  لسع  هب  دنبوکب و  یگناد  کشم  مهرد  مین  کی  ره  لفلفراد 

دوب و دیفم  ار  بلق  جازملا  ءوس  يوادوس و  ناقفخ  رم  کسملا : ءاود 
696 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نارفعز مهرد  ود  کی  ره  جذاس  کشم  رم  لبنس  نآ : تفص  دتفا و  عفان  ار  هرجنح  سامآ  هدعم و  تبوطر  رد  نایبص  عرص  هراح و  حایر 
رتسدـیبدنج مهرد  شـش  ینیچ  دـنویر  مهرد  تسیب  کـی  ره  یمور  نیتسنفا  يرطوقـس  ربص  مهرد  راـهچ  کـی  ره  سفرک  مخت  هاوخناـن 

سفن و يوقم  حرفم و  دـبک و  هدـعم و  بلق و  يوقم  وراد  شونا  دنـشرسب  نزو  هس  ماخ  لسع  هب  هدرک  لـح  مرگ  بآ  رادرم  مین  یمرد و 
. دنادرگ وکین  يور  گنر  نهد و  يوب  دوب و  ندب 

مهرد ود  کـی  ره  هسابـسب  اوـبزوج  هلقاـق ؟؟؟ داـبنرز  ینیچراد  هفرق  نارفعز  مهرد  جـنب  دعـس  مهرد  شـش  خرـس  لـگ  قرو  نآ : تفص 
دننک یفاص  سپ  دیآ  یثلث  اب  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  هن  رد  لطر  کی  هلمآ  دنزیب و  دنبوکب و  مهرد  هس  کی  ره  نوراسا  لفنرق  یکطـصم 

. دننرندیب بوچهب  دنزیر و  نآ  رد  هتفوک  هیودا  دنروآ و  ماوق  هب  دنق  لطر  ود  اب  و 
697 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دوب دیفم  لاعس  دبک و  عاجوا  ناقفخ و  جنلوق و  یمور : ياینولف 
سفرک مهرد  راهچ  کی  ره  لبنس  نویلاسارطف  مهرد  هد  نویفا  مهرد  تسیب  کی  ره  جنبلا  رزب  دیفس  لفلف  مهرد  جنپ  نارفعز  نآ : تفص 
نادـنچ هس  لسع  هب  دـننادرگ و  ثولم  ناسلب  نغور  هب  دـنبوکب و  یمرد  کی  ره  نویفر  ناسلب  بحح  احرقرقاع  هخیلـس  جذاـس  مهرد  هس 

. دنروخب یمرد  هام  شش  زا  دعب  دنشرسب و  هیودا 
مهرد هد  نویفا  مهرد  تسب  کی  ره  جـنبلا  رزب  دیفـس  لفلف  دوب  عنام  ار  طاقـسا  ترثک  محر و  عاجوا  جـنلوق  ناـقفخ و  یـسراف : ياـینولف 
لاقثم مین  کی  ره  کشم  ولول  مهرد  مین  کی  ره  جـنورد  دابنرز  رتسدـیبدنج  مهرد  ود  نویفرف  اـحرقرقاع ، رم  لبنـس  مهرد  جـنپ  نارفعز 

. دنیامن لامعتسا  هام  شش  زا  دعب  دنشرسب و  نزو  هس  لسع  هب  دنبوکب و  روفاک 
698 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[2 [] تالفیرطا نیجاعم و  رد  مراهچ  باب  ]

ص698 ینیچ ؛  بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مهرد هد  کی  ره  هلمآ  هلیلب  هایـس  هلیله  نآ  تفـص  دشاب  ظیلغ  طالخا  ادوس و  لهـسم  حاجن  نوجعم  تالفیرطا  نیجاعم و  رد  مراهچ  ب 

دیاشکب و جنلوق  دبرت  نوجعم  دشاب  لاقثم  جنپ  یتبرش  دنشرسب  لسع  هب  دنبوکب  مهرد  جنپ  کی  ره  دبرت  سودوخوطـسا  نومیتفا  جیافـسب 
ره لفنرق  کشمران  هفرق  ینیچراد  لیبجنز  هلقاق  ادوبریخ  لاقثم  هد  دبرت  لاقثم  کی  اینومقس  نآ : تفـص  دوب . دیفم  ار  اهداب  تشپ و  وا  رد 

. دشاب مهرد  جنپ  یتبرش  دنشرسب  لسع  هب  دنبوکب و  لاقثم  هد  رکش  یمرد  کی 
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مهرد هدزناپ  دیفس  دبرت  مهرد  هس  هاجنروس  مین  یمرد و  کی  ره  کشخ  زینـشگ  لگ  قرو  يدنه  کمن  لفلف  رتعـص  ناجنروس : نوجعم 
ربنشرایخ نوجعم  دنماشایب . مهرد  جنپ  ات  مرد  کی  یتبرش  دنشرسب  مهرد  هاجنپ  دص و  لسع  مهرد  هس  اینومقس  مهرد  تفه  ماداب  نغور 

تسیب دبرت 
699 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ذیناف مهرد  دص  ربنشرایخ  لسع  مهرد  تفه  سوسلا  بر  مهرد  جنپ  یکطـصم  نوسینا  هنایزار  مهرد  تفه  کمن  مهرد  هد  هشفنب  مهرد 
لوب راردا  دـنادرگ و  كاپ  ار  هناثم  هیلک و  دوهیلا  رجح  نوجعم  دنـشرسب  ذـیناف  لسع  هب  دـنبوکب و  مهرد  تسیب  ماداب  نغور  مهرد  هاجنپ 
لسع هب  دنبوکب و  مهرد  جنپ  دوهیلا  رجح  مهرد  جنپ  کی  ره  جنکاک  بح  رشقم  عومجم  ودک  نیرایخ و  هزبرخ و  مخت  نآ : تفص  دنک .

. دوب لاقثم  کی  یتبرش  دنشرسب 
لفلف مهرد  کی  لیبجنز  مین  کی و  انایطنح  مین  مهرد و  هتخوس  برقع  دـنادرگ  كاپ  لمر  تاصح و  زا  ار  هناـثم  هیلک و  برقع  نوجعم 

. دشاب یگناد  یتبرش  دنشرسب  لسع  هب  دنبوکب و  مهرد  راهچ  رتسدیبدنج  جنپ  کی  ره  جنکاک  خیب  مهرد  ود  کی  ره  لفلفراد 
: نآ تفص  دوب . دیفم  الیتر  برقع و  ندیزگ  عبر و  بت  تیتلح  نوجعم 

700 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دشاب لاقثم  کی  یتبرش  دنشرسب  لسع  هب  دنبوکب و  يواستم  بادس  قرو  رم  لفلف  تیتلح 

مخت نیرایخ  مخت  زغم  مهرد  تفه  کی  ره  هنایزار  سفرک  مخت  بنلا  رزب  نآ : تفـص  دوب  دـیفم  ار  هناـثم  هیلک و  حورق  جـنکاک : نوجعم 
مهرد راهچ  اریتک  ددـع  تسیب  جـنکاک  بح  مهرد  هس  کی  ره  نارفعز  هدرک ، ناـیرب  قدـنف  زغم  مداـب ، زغم  هزوغلج ، زغم  نویفا  ضاـمح 

. لاقثم کی  یتبرش  دنشرسب  هتخیمآ  لسع  هب  دنبوکب و 
. دوب دیفم  ار  اعما  هدعم و  خفن  شچیپ و  جنلوق و  نارایرهش : نوجعم 

مهرد هس  اینومقـس  مین  مهرد و  راهچ  کی  ره  ناسلب  بح  هلقاق ، هخیلـس ، لفنرق ، یکطـصم ، اوبزوج ، ینیچراد ، هفرق ، لیجن ، نآ : تفص 
نادنچ هس  اب  دنبوکب و  مهرد  داتفه  دیفس  رکش  مهرد  تشه  کی  ره  لینلا  بح  دبرت 

701 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
عاجوا حایر و  مغلب و  دشاب و  یتم  الآ  بلق و  يوقم  دنیوگ  زین  هویحلا  هدام  ار  نآ  هفـسالف  نوجعم  لاقثم  ود  یتبرـش  دنزیمایب  لسع  هیودا 

لفلف نآ  تفـص  درآ . اهتـشا  دـیازفیب و  لـقع  دـنادرگ و  شوخ  نهد  يوب  يور و  گـنر  دـنک و  عفد  لوـبلا و  سلـس  لـصافم و  تشپ و 
هـس زیوم  مهرد  هد  کی  ره  بلعثلا  هیـصخ  يدـنه  زوج  هزوغلچ  هنوباب  لصا  دـنوارز  جرطیـش ، هلمآ  هلیله ، ینیچراد ، لـیبجنز ، لـفلفراد ،

. دنشرسب نادنچ  هس  لسع  هب  هتفوک  عومجم  مهرد 
مهرد هد  کی  ره  نویفا  جنبلا  رزب  مهرد  تسیب  کی  ره  هایـس  دیفـس و  لفلف  دوب  دیفم  ار  نانـسا  دمر و  جـنلوق و  عاجوا  ءاثعـشرب : نوجعم 

دعب دننک و  هنیگبآ  فرظ  رد  دنشرسب و  لسع  مهرد  هاجنپ  دص و  اب  دنبوکب و  یلاقثم  کی  ره  احرقرقاع  لبنـس  نویفرف  مهرد  جنپ  نارفعز 
یلاقثم هام  راهچ  زا 

702 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
: داشکب هدس  دوب و  دیفم  ار  دبک  تدورب  عجو و  گس  نوجعم  دنروخب 

دوع مهرد  هس  کی  ره  یکطصم  سفرک  هاوخنان  نارفعز  مهرد  ود  کی  ره  اناینطج ، دنویر ، کل ، جذاس  لبنـس  هخیلـس  کس  نآ  تفص 
. دشاب مهرد  کی  یتبرش  دنشرسب  لسع  هیودا  نادنچ  هس  دنبوکب و  مهرد  جنپ  کی  ره  لفنرق 

لوسغم کل  ینیچ  دنویر  مرد ، تفه  ینوجنامـسآ  نسوس  مهرد  راهچ  لگ  قرو  نآ  تفـص  دوب  دیفم  ار  دبک  بلـصماروا  درو : نوجعم 
 .. لاقثم کی  یتبرش  دنشرسب  لسع  هب  هتخیب  هتفوک  مهرد  مین  رم  نارفعز  مین  مهرد و  هس 
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، اینومقس اوبزوج ، لیبجنز ، لفنرق ، لفلفراد ، لفلف ، یکطصم  نآ : تفص  دیاشکب  جنلوق  دوب و  دیفم  ار  حایر  تشپ و  درد  تحار : نوجعم 
، نومک

703 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دیفم ار  کشا  نالیـس  هعم و  جو و  نوجعم  لاقثم  کی  یتبرـش  دنـشرسب  دنق  هریـش  اب  لسع  هب  دنبوکب و  يواستم  هفرق  ناجنلوخ ، بادـس ،

: نآ تفص  دوب .
. لاقثم کی  یتبرش  دنشرسب  دنق  هریش  هب  لسع  هب  دنبوکب و  يواستم  هنایزار  لیبجنز  تیتلح  جو 

ماداب و زغم  نآ : تفـص  دنادرگ . وکین  يور  گنر  دـنک و  تیوقت  ار  غامد  هناثم و  هیلک و  دـهد و  هاب  توق  دـیازفیب و  ینم  بوبل : نوجعم 
تبـش و مغلـش و  زاـیپ و  ریجرج و  رزگ و  مخت  دـجنک  دیفـس  خرـس و  يردوت  شاخـشخ  لـیجران  قتـسف  قدـنف  ملز  بح  هزوغلچ و  زوج 

. لاقثم ود  ات  لاقثم  زا  دنزیمایب  هیودا  نادنچ  هس  لسع  اب  ناجنلوخ  لقاقش  نویله  مخت  ینیچراد و  هفرق  هبابک  لفلفراد  لیبجنز  نینمهب 
لاحط هیلک و  دبک و  هدعم و  عاجوا  درس و  جازم  سوطیردابث : نوجعم 

704 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
عادص هنیس و  عاجوا  سفن و  قیض  هدس و  دنکش  ابداب  هظیلغ و  طالخا  زا  دنک  ندب  هیقنت  دیاشکب و  ضیح  جنلوق و  دوب و  دیفم  ار  محر  و 

. دوب دیفم  ار  ماذج  عرس و  و 
، رم انایطنج ، لفلفراد ، لفلف ، نویفرف ، ناـسلب  بح  یکطـصم  جو  ینیچراد  نارفعز  مهرد  تسیب  نوقیراـغ  مهرد  هدزناـپ  ربص  نآ : تفص 
دنبوکب و مهرد  شـش  اینومقـس  هخیلـس  نوراسا  مهرد  راهچ  کی  ره  نومیتفا  سویرذامک ، طسق ، مهرد  ود  کی  ره  امامح ، رخذا ، حاقف 

. دننک لوانت  لاقثم  راهچ  هام  شش  زا  دعب  دنشرسب و  هیودا  نادنچ  هس  لسع  هب 
ربک خیب  هرهز  یهام  نادـیزوب  مهرد  شـش  ناجنروس  نآ  تفـص  دوب  دـیفم  ار  ءاسنلا  قرع  لصافم و  صرقن و  عاجوا  ناجنروس : نوجعم 

هریز
705 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

کـشخ زینـشگ  دیفـس  لفلف  رحبلا  دـبز  انح  قرو  هنایزار  سفرک  مخت  مهرد  تفه  درز  هلیله  تسوپ  مهرد  ود  کی  ره  جرطیـش  ینامرک 
لـسع مهرد  تفه  ماداب  نغور  مهرد  جنپ  دـبرت  مهرد  هس  کی  ره  لیبجنز  هدومحم  لگ  قرو  مین  یمرد و  کی  ره  رتعـص  يدـنه  کمن 

. دشاب مهرد  جنپ  ات  مهرد  کی  یتبرش  مهرد  هاجنپ  دص و 
جو لفلف ، طسق ، زینوش ، احرقرقاع ، لیبجنز ، نآ : تفص  دوب . دیفم  ار  هدراب  ضارما  عیمج  هوقل و  هتکـس و  جلاف و  هشعر و  ردالب : نوجعم 

هیودا لاقثم  جنپ  ردالب  لسع  مهرد  جنپ  کی  ره  جرطیـش  رتسدـیبدنج  راغلا  بح  هنایزار  انایطنج ، تیتلح  بادـس  قرو  مهرد  هد  کی  ره 
. دشاب لاقثم  یتبرش  دنشرسب  لسع  هب  ثولم و  ماداب  ای  زوج  نغور  هب  دنبوکب و 

ءوس مضه و  ءوس  ظیلغ و  حایر  دبک و  ضارما  عیمج  اینرجنس :
706 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

: نآ تفص  دوب . دیفم  ار  نانسا  عاج  وا  لوب و  رسع  جنلوق و  رارمتسالا و 
هب دـنبوکب و  مهرد  مین  نارفعز  مهرد  شـش  کی  ره  هنق  طسق  لفلفراد ، لـفلف ، یمرد  کـی  ره  ود  نوراـسا  ینیچراد  نویفا  رتسدـیبدنج 

. دننک لوانت  لاقثم  مین  هام  شش  زا  دعب  دنشرسب و  لسع 
هلمآ هلیلب  یلباک  هلیله و  هایس  نآ  تفص  دیازفیب  هاب  ددرگ و  وکین  يور  گنر  دوب و  دیفم  ار  هدعم  تدورب  ریساوب و  حایر و  ریبک : لفیرطا 

نینمهب شاخشخ  دجنک  ریفاصعلا  ناسل  دیفس  خرس و  يردوت  لقاقش  جرطیش  هسابـسب  نادیزوب  لیبجنز  مهرد  هس  کی  ره  لفلفراد  لفلف ،
ار هدعم  تاراخب  عادص و  زنیـشک  لفیرطا  دنروخب  یلاقثم  دنـشرسب و  لسع  هب  دننادرگ و  ثولم  ماداب  نغور  هب  دـنبوکب و  یمرد  کی  ره 
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لسع هب  دنبوکب و  يواستم  کشخ  زینشگ ، هلمآ ، هلیلب ، یلباک ، هلیله  درز  هلیله  دوب  دیفم 
707 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دنشرسب
کی ره  دبرت  نومیتفا  یکم  انس  مهرد  هد  یلباک  هلیله  نآ  تفـص  دنادرگ  هایـس  ار  يوم  دوب و  دیفم  ار  يوادوس  ضارما  نومیتفا : لفیرطا 

ابو دننک  لح  بآ  رد  مهرد  شش  لقم  هب  دنبوکب و  مهرد  ود  کی  ره  يدنه  کمن  نوسینا  یمرد  جیافسب  مهرد  هس  جرطیـش  مهرد  جنپ 
. دنشرسب نآ  هب  هیودا  دنزیمایب و  لسع 

لفیرطا دنروخب  یلاقثمم  دنشرسب و  لسع  هب  دننادرگ و  ثولم  ماداب  نغور  هب  دنبوکب و  يواستم  هلمآ  هلیلب ، یلباک ، هلیله  ریغـص : لفیرطا 
جرطیش مهرد  هدزناپ  یلباک  جنرب  مهرد  هد  کی  ره  هلمآ  هلیلب  مهرد  تسیب  یلباک  هلیله  نآ  تفص  دب  دیفم  ار  یمغلب  ضارما  صرب و  هک 

مهرد هس  طسق  مهرد  تفه  سودوخوطسا  جیافسب  مهرد  جنپ  لیبجنز  جذاس  دعس 
708 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لـسع هب  دـنبوکب  مهرد  راهچ  کی  ره  کشمران  لفلفراد ، لفلف ، مهرد  هد  کی  ره  اوبزوج ، اوبریخ  لفنرق  نوسینا  مهرد  شـش  نوقیراغ 
: نآ تفص  دنکشب  ار  هناد  ودک و  زارد و  مرک  رخآ  دننک  لوانت  مهرد  راهچ  دنشرسب و 

دنبوکب و مهرد  هس  کی  ره  نومیتفا  نیتنسفا  حیش  سمرت  لیبنق  مهرد  جنپ  کی  ره  لینلا  بح  طسق ، دبرت ، مهرد  هد  رـشقم  یلباک ، جنرب 
. دشاب لاقثم  هس  یتبرش  دنشرسب  لسع  هب 

[ تانیبجنکس تابوبر و  تایبرم و  تاقوعل و  هبرشا و  رد  مجنپ  باب  ]

: تانیبجنکس تابوبر و  تایبرم و  تاقوعل و  هبرشا و  رد  مجنپ  باب 
: نآ تفص  دزاس . مرن  ار  هنیس  دنک و  لوب  راردا  نییلت و  دوب و  دیفم  ار  ردصلا  تاذ  بنجلا و  تاذ  لاعـس و  يوارفـص و  بت  هشفنب  بارش 

. دنرآ ماوق  هب  دنهنب و  دنق  نم  ود  ار  ینم  کی  ره  دننک  یفاص  دنناشوجب و  بآ  نم  راهچ  رد  نم  کی  هزات  هشفنب  رس 
709 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

يردج هبصح و  ارشام و  مد و  هبلغ  بانع  بارش  تسا  هشفنب  بارش  وچمه  نآ : تفص  دوب  دیفم  ار  مرگ  لاعس  هبطر و  مرو  رفولین : بارش 
هدعم بلق و  يوقم  هب  بارـش  دنرآ  ماوق  هب  دـنق  اب  دـنک  یفاص  دـنناشوجب و  بآ  لطر  راهچ  رد  لطر  کی  بانع  نآ  تفـص  دوب . عفان  ار 
ماوقب دنق  اب  دننک و  فاصو  دـنناشوجب  دـنبوکب و  نیگنـس  نواه  رد  دـنرآ  نوریب  نآ  زا  هناد  دـننک و  هراپ  ود  هدیـسر  شرت  هب  نآ : تفص 

. دنرآ
عادص رانا  بارش  دنهد  بیترت  هب  دننام  ار  نآ  دناشنب  یگنشت  دراد و  زاب  لاهسا  یق و  حرفم و  ضباق و  هدعم  بلق و  يوقم  بیـس : بارش 

هب دیآ  شوخ  ار  قاذم  هک  نادنچ  دنق  اب  دنریگب و  رم  رانا  بآ  نآ : تفـص  دشاب . هدـعم  يوقم  دوب و  دـیفم  ار  يوارفـص  یق  یگنـشت و  و 
. دنرآ ماوق 

نییلت شطع و  نیکست  دوب و  دیفم  ار  يوارفص  تایمح  درو : بارش 
710 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

کین سپ  دـنراذگب  يزور  هنابـش  دـنزیر و  نآ  رب  مرگ  بآ  نم  هد  دـننک  ریمخ  رد  نم  راهچ  هزات  خرـس  لـگ  قرو  نآ  تفـص  دـنک  عبط 
دنهن و دنق  نم  ود  ار  بآ  نم  کی  ره  دننک و  فاص  سپ  دهد  بآ  هب  لگ  يوب  معط و  ات  دنناشوجیم  دننک و  گید  رد  دنلامب و  تسدب 

دنرآ ماوق  هب  دنق  اب  سپ  دننک  یفاص  دنناشوجب و  دنزیر و  بآ  نآ  رد  لگ  قو  رگید  نم  راهچ  دننک  یفاص  هک  نآ  زا  دـعب  دـنرآ  ماوق  هب 
. دوب شیب  وا  هدئاف  لاهسا  رد  دنیوگ  ررکم  درو  بارش  ار  نآ  و 
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شرت و راـنا  قامـس و  دورما و  شرت و  بیـس  هب و  نآ : تفـص  دـیفم  ار  يوارفـص  یق  دوب و  اـشحا  هدـعم و  بلق و  يوـقم  هکاوـف : بارش 
. دنرآ ماوق  هب  دنق  اب  دنریگب و  نآ  بآ  دنبوکب و  يواستم  قبند  رورعز  کشرز و 

دوب و دیفم  ار  یگنشت  هدام  تایمح  يوارفص و  لاهسا  سابیر : بارش 
711 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دنرآ ماوق  هب  دنق  اب  دنریگب و  نآ  بآ  دنبوکب و  سابیر  نآ : تفص  دشاب . هدعم  يوقم 
ار رهـس  هیر و  هنیـس و  حورق و  هلزن و  لاعـس و  شاخـشخ : بارـش  دش  هتفگ  هک  دزاس  نینچمه  ار  نآ  دیفم و  ار  قلح  عاجوا  توت : بارش 

. دوب دیفم 
دیآ نوریب  نآ  هریش  ات  دنلام  تسد  هب  دنرآ و  نوریب  مد  ره  دنناشوجب و  گید  رد  دندنب و  ناتک  هقرخ  رد  دنبوکب و  شاخشخ  نآ : تفص 

. دنرآ ماوق  هب  دنق  اب  سپ 
بآ نتفرگ  رف  نابز  هب  دنرآ و  ماق  هب  دنزاس و  بالج  ار  دنق  نآ : تفـص  دـناشنب . یگنـشت  ارفـص  دوب و  هدـعم  بلق و  يوقم  ومیل : بارش 

. دنزاس نینچ  زین  جنران  ضامح و  بارش  دنریگ و  ورف  دننزب و  دنزیر و  نآ  رب  دشاب  جایتحا  هک  نادنچ  ویمل 
712 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مرن شتآ  هب  سپ  دـنناسیخب  يزور  هنابـش  بـالگ  نم  کـی  رد  نآ  زا  مـهرد  هاـجنپ  دـنیاسب و  ناـهوس  هـب  دیفـس  لدنـص  لدنـص : بارش 
. دنرآ ماوق  هب  دنق  نم  کی  ابو  دننک  یفاص  دیآ  همین  هب  ات  دنلام  تسد  هب  دنناشوجب و 

دنق لطر  ود  اب  دیآ  همین  هبات  دنناشوجب  بآ  لطر  هس  رد  هزات  عانعن  لطر  کی  نآ : تفـص  دوب . دیفم  ار  قاوف  یق و  نایثغ و  عانعن : بارش 
. دنرآ ماوق  هب 

هـشفنب ددع و  هاجنپ  یفئاط  زیوم  ددع  تسیب  ریجنا  دـنک  كاپ  طالخا  زا  ار  هنیـس  دوب و  دـیفم  ار  لاعـس  وبر و  سفن و  قیـض  افوز : بارش 
دنناشوجب بآ  نم  ود  رد  ار  عومجم  مهرد  تفه  کی  ره  افوز  کهم  خیب  مهرد  جـنپ  یمطخ  مخت  مهرد  تفه  ناشوایـسرپ  مهرد  راهچ 

. دنرآ ماوق  هب  دنق  نم  کی  اب  دننک و  یفاص  سپ  دیآ  همین  هب  ات 
713 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

: نآ تفـص  دنک . عبط  نییلت  لوب و  راردا  دوب و  دـیفم  ار  دـبک  ترارح  ناقری و  دـیاشگب و  هدـس  تسا  بوخ  رایـسب  یبارـش  رانید : بارش 
ینـساک مخت  مهرد ، جنپ  ثوشک  مخت  مهرد ، هد  هنایزار  خـیب  تسوپ  مهرد ، جـنپ  سفرک  خـیب  تسوپ  مهرد  هدزناپ  ینـساک  خـیب  تسوپ 

ناـتک هقرخ  رد  هتفوک  دـنویر  دـنناشوجب و  بآ  نم  ود  رد  هتفوک و  مین  عومجم  مهرد  هس  ینیچ  دـنیور  مرد  هد  لـگ  قرو  مهرد ، هدزناـپ 
نآ رب  هتفوک  دنویر  دیآ  ماوق  هب  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  دـنرآ و  ماوق  هب  دـنق  نم  ود  هب  سپ  دـیآ  گناد  راهچ  هب  ات  دـنزادنا  گید  رد  دـندنب 

. دوب يوقا  دننزب  دنزیر و 
مخت مهرد ، تفه  ینساک  مخت  مهرد  جنپ  سفرک  خیب  تسوپ  مرد  هد  هنایزار  خیب  تسوپ  مرد ، تسیب  ینساک  خیب  تسوپ  يروزب : بارش 

ات دنناشوجب  بآ  نم  ود  رد  هتفوک  مین  عومجم  مرد  هد  مخت  هس  مهرد ، جنپ  هنایزار 
714 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دنرآ ماوق  هب  دنق  نم  کی  اب  دیآ و  نم  کی  هب 
لاقثم جنپ  طرق  لاقثم  تفه  رابجنا  نآ : تفـص  دهد . توق  ار  هدعم  دبک و  دوب و  دیفم  ار  مد  فزن  ثفن و  يومد و  لاهـسا  رابجنا : بارش 

. دنرآ ماوقب  دنق  نم  کی  اب  دناشوجب  دنبوکب و  هیودا  یقاب  دنیاسب و  ناهوس  هب  لدنص  لاقثم  راهچ  کی  ره  خرس  دیفس و  لدنص 
، کهم خیب  بنع  مرد  هد  کی  ره  ناشوایسرپ  سودوخوطسا ، نآ : تفص  دوب و  دیفم  ار  یمغلب  يوادوس و  ضارما  سودوخوطسا : بارش 

تفه کی  ره  لگ  قرو  هشفنب  مهرد  تسیب  زیوم  ددـع  یـس  ناتـسپس  مرد  جـنپ  کـی  ره  یمطخ  مخت  سفرک ، مخت  هناـیزار ، ناـبزواگ ،
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نآ تفـص  دوب  دـیفم  ار  غامد  هدـسو  ممـص  رخآ  دـنرآ . ماوق  هب  دـنق  لطر  هس  اـب  دـیآ  یثلث  هب  اـت  دـنناشوجب  بآ  لـطر  شـش  رد  مهرد 
مرد جنپ  جیافسب  مرد  هد  سودوخوطسا 

715 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنریگب نآ  بآ  دننک و  نایرب  دنریگ و  ریمخ  هب  دننک و  یفاص  دیآ  یلطر  هب  ات  دنناشوجب  لسع  اب  دنق  نینچمه  مرد  جـنپ  نابزواگ  وکنلاب 

. دنرآ ماوق  هب  دننک و  مض  مه  اب  عومجم  لطر  فصن  لسع  بارش  لطر و  ثلث 
: نآ تفص  دشاب . عفان  لوب  راردا  حایر و  رسک  هوقل و  جلاف و  لصافم و  تشپ  درد  هاب و  دبک و  هدعم و  فعض  تهج  شوچ : هتخپ  بارش 
ره اوبزوج  ناجنلوخ ، یکطـصم  نارفعز  مرد  هد  دوع  دـنناشوجب  دـننک و  گـید  رد  نم  تسیب  هتخپ  هبرف  زب  تشوگ  نم  دـص  روگنا  بآ 

کی ره  لبنس  هلقاق  احرقرقاع ، لفلفراد ، ینیچراد  لیبجنز ، هخیلس  مرد  هس  کی  ره  دعس  دابنرز  هبابک  لیه  هسابـسب ، لفنرق  مرد  جنپ  کی 
کی ربنع  گناد و  ود  کشم  دننک و  یفاص  دنریگ و  ورف  نآ  زا  دـعب  دـنراشف  دـنلامیم و  تسد  هب  ار  هسیک  رد  هتفوک  مین  عومجم  یمرد 

دنزیر نآ  رب  دننک و  لح  بالگ  یلطر  رد  لاقثم 
716 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. نرآ ماوق  هب  لسع  اب  دنق  نم  جنپ  و 
دنبوکب و نیگنس  نیبوچ و  نواه  رد  هدرک  كاپ  هناد  زا  دننک و  هراپ  هدیسر  هب  نآ  تفص  دوب  دیفم  ار  یگنـشت  یق و  دبک و  فعـض  هبیم :

بآ هب  ار  لفث  نآ  دـننک و  یفاص  هدـیناسیخ  نآ  رد  يور  هنابـش  هب  لقث  دنناتـسب و  یفاص  بارـش  نم  هد  دـنریگب و  نآ  زا  بآ  نم  تسیب 
راب رگید  سپ  دیآ  همین  هب  ات  دنناشوجب  نیگنـس  گید  رد  رگیدمه  اب  اهبآ  نآ  دـنزیرب و  دـنیامن و  یمعط  نآ  رد  چـیه  هچنانچ  دـنیوشب 

لیبجنز مهرد  سه  کی  ره  ینیچراد  نارفعز  رابک و  راغـس و  هلقاق  مرد  ود  لفنرق  دـننک و  گید  رد  لسع  اب  دـنق  نم  جـنپ  اـب  دـنیالایب و 
سپ دهد  بآ  هب  توق  ات  دنلامیم  تسدـب  مد  ره  دـنزادنا و  گید  رد  دـننک و  هسیک  رد  دـنزاس و  زوغلب  مین  یمرد و  کی  ره  یکطـصم 

اما دنزیر  نارود  دننک  لح  بالگ  رد  کشم  مرد  کی  دنرآ و  ماوق  هب  دنرآ و  نوریب 
717 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دوب دـیفم  ار  شطع  عبط و  تسوبی و  تایمح و  باهتلا  ساجا  بر  دـنرآ  ماقب  یتبرـشب  دـنریگب و  نآ  بآ  هک  دـشاب  ناـنچ  هکاوف  بوبر 
. دنریگ قیرط  نیدب  نیدم  بوبر  رتشیب  دیآ و  ماوق  هب  ات  دنناشوجب  یفاص  نآ  دننک و  یفاص  دنناشوجب و  بآ  رد  هیس  ولآ  نآ : تفص 

اب بآ  لطر  مین  اب  یلطر  دیس  هکرس  نآ : تفص  دنک . ارفـص  مغلب و  عطق  دوب و  دیفم  ار  هدس  یگنـشت و  داح و  تایمح  جذاس : نیبجنکس 
. نرآ ماوق  هب  لسع  اب  دنق  نم  کی 

. دوب دیفم  ار  هداح  تایمح  هینقلا و  ءوس  اقستسا  يروزب : نیبجنکس 
لطر هس  رد  هتفوک  مین  مرد  جنپ  هنایزار  خیب  تسوپ  مرد  هد  ینـساک  خـیب  تسوپ  مرد  هدزناپ  مخت  هس  مرد  جـنپ  ینـساک  مخت  نآ : تفص 

دنلامیم و تسدب  لفث  دنناشوجب و  نآ  زا  دعب  يزورهنابش  دنناسیخب  هکرس  یلطر  بآ و 
718 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنرآ ماوق  هب  دنق  نم  کی  اب  دننک و  یفاص 
ره نوسینا  یساک  هنایزار  سفرک  مخت  نآ : تفص  دنک  كاپ  تالضف  زا  ار  هدع  دنک و  لوب  راردا  دیاشگب و  هدس  راح : يروزب  نیبجنکس 

. دنزاسب دش  هتفگ  هچنانچ  مرد  هس  کی  ره  ثفاغ  دنویر  مرد  تفه  کی  ره  ربک  سفرک و  هنایزار و  خیب  تسوپ  مرد  جنپ  کی 
خیب تسوپ  مرد  تفه  ینـساک  خیب  تسوپ  مرد  هدزناپ  مخت  هس  مرد  هس  کی  ره  سفرک  هنایزار ، ینـساک  مخت  لدتعم : يروزب  نیبجنکس 

. مرد جنپ  هنایزار 
هکرـس دنق و  نم  کی  هب  بآ  نآ  تفـص  دوب  دیفم  ار  هقان  دیاشگب و  هدس  دروآ و  اهتـشا  دنک و  دبک  هدعم ، تیوقت  یلجرفـس : نیبجنکس 
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یمغلب لاعس  وبر و  یلصنع  نیبجنکس  دنرآ  ماوقب  تادارا  بح  هب  رتمک  اب  یلطر 
719 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

: نآ تفص  دشاب  دیفم  ار  یمغلب  ضارما  هوقل و  جلاف و  لاحط و  دبک و  هدسو 
کی ره  لفلف  بادس  هندوف  احرقرقاع  تیتلح  هنایزار  لیبجنز  نوسینا  دـننک و  یفرظ  رد  نم  هس  لسع  نم  ود  یفاص  بارـض  نم  ود  هکرس 

. دنراد هاگن  دننک و  یفاص  نانآ  روب  دنهن  باتفآ  رد  هتفه  دنزیر و  نآ  نایم  رد  هتفوک و  مین  مرد  جنپ  انامدرق  نومک  سفرک  مخت  مرد  هد 
زور تصش  هکرـس  نم  هد  اب  نم  کی  نآ  زا  دننک و  كاپ  بآ  نآ  لخاد  جراخ و  دنفاکـشب و  نیبوچ  دراک  هب  ار  لصنع  یلـصنع : هکرس 

ای سابیر  ای  هروغ  اب  کشرز  بآ  نم  جنپ  رانا  بآ  نآ  تفص  دوب . دیفم  ار  دبک  هدعم و  هقرحم  تایمح  ینامر  نیبجنکـس  دنهن  باتفآ  رد 
. دنرآ ماوقب  دنهن و  دنق  نهم  کی  ار  نآ  زا  نم  کی  ره  دنزیمایب و  مه  اب  مرد  یس  بالگ  نم  کی  تادارا  بح  هب  هکرس 

720 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دنک مرن  تعیبط  دوب و  دیفم  ار  دبک  هدسو  عاجوا  دنویر : نیبجنکس 

بآ لطر  راهچ  رد  هتفوک  مین  ماد  کی  لیبجنز  مرد  تفه  کی  ره  ینـساک  مخت  جیافـسب  دـبرت  نوقیراـغ  مرد  راـهچ  دـنویر  نآ : تفص 
. دنرآ ماوقب  دنق  لطر  راهچ  اب  دیآ  لطر  ود  هب  ات  دنناشوجب 

نوریب هناد  یفئاط  زیوم  ددع  تسیود  ناتسپس  نآ : تفص  دنک . مرن  ار  تعیبط  دوب و  دیفم  ار  هیر  قلح و  تنوشخ  لاعـس و  ناتـسپس : وقعل 
. دنرآ ماوق  هب  رکش  یلطر  ای  دیآ  نم  کی  هب  ات  دنناشوجب  بآ  نم  هس  رد  مرد  هدزناپ  ربنشرایخ  زغم  مهرد  راهچ  هدرک 

بآ لطر  هس  رد  مرد  تسیب  کـی  ره  اـسریا  اـفوز  نآ : تفـص  دـنک  كاـپ  ار  هیر  هنیـس و  دـشاب و  دـیفم  ار  نمزم  لاعـس  وب و  اـفوز : قول 
. دنرآ ماوق  هبدنق  یلطر  اب  دیآ  یلطر  هب  ات  دنناشوجب 

721 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
: نآ تفص  دنک . مغلب  عطق  دوب و  دیفم  ار  یمغلب  لاعس  نادنپس : قوعل 

اب دـیآ و  یلطر  هب  ات  دـنناشوجب  بآ  لطر  ود  رد  هتفوک  مین  مرد  هس  کی  ره  نوسینا  هنایزار  مرد  راهچ  کـهم  خـیب  مرد  هد  داـشرلا  بح 
مرد ود  اریتک  هتساشن  مرد  شـش  کی  ره  هلقاق  یبرع  عمـص  نآ  تفـص  دوب  دیفم  ار  هحرق  لس و  ریـشابط  قوعل  دنرآ  ماوق  هب  لسع  یلطر 

دنزیمایب و ماداب  نغور  مرد  تسیب  لسع و  یلطر  اب  دنبوکب و  مرد  تصش  دنق  مرد  تفه  رایخ  مخت  مرد  تفه  هزوغلچ  مرد  راهچ  ریشابط 
. دنروآ ماوق  هب 

: نآ تفص  دوب . دیفم  ار  هرجنح  قلح و  تنوشخ  لاعس و  هبلح : قوعل 
مرد تسیب  دنق  مرد  راهچ  هبلح  مرد  جنپ  کی  ره  رـشقم  ماداب  زغم  ودک  مخت  زغم  مرد  هد  کی  ره  سوسلا  بر  اریتک  هتـساشن  یبرع  غمص 

. دنرآ ماوق  هب  دنق  ریش  یلطر  دنبوکب 
722 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنبوکب و یمرد  کی  ره  افوز  نویـسارف  مرد  ود  اسریا  مرد  هس  هدرک  نایرب  ار  لسنع  نآ : تفـص  دوب . دیفم  ار  بطر  لاعـس  لصنع : قوعل 
. دننک لسع  یلطر  نایم  رد 

امرخ هدرک و  نایرب  گرزب  مرد  هد  کی  ره  یبرع  غمص  اسریا  اریتک  شقم  هزوغلچ  دوب  دیفم  ار  لاعس  ثفن و  هیر و  حورق  هزوغلچ : قوعل 
. دنزیر مرگ  لسع  نایم  رد  دننک  برچ  واگ  نغور  هب  دنیاسب و  مه  اب  مهرد  داتفه  هدرک  نوریب  هناد 

. دنزیر یلسع  نایم  رد  دنبوکب و  يواستم  هنایزار  مخت  ماداب  زغم  دنق  اریتک  سوسلا  بر  دوب  دیفم  ار  نمزم  لاعس  سوسلا : بر  قوعل 
: نآ تفص  دوب . دیفم  ار  اقستسا  عرص و  هقول  جلاف و  لوصالا : ءام 

نوسینا مرد  جنپ  رخذا  خیب  مرد  ود  کی  ره  هنایزار  سفرک و  خیب  تسوپ 
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723 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هـس کی  ره  هخیلـس  نادنپـس  مرد  هس  کی  ره  نادـیزوب  ناسلب  دوع  مرد  ود  کی  ره  انایطنج  نوراسا  ناسلب  رخذا  حاقف  لبنـس  مرد  راهچ 

قانتحا رخآ  دـنرآ  ماوق  هب  دـنق  نم  کی  اب  دـیآ  نم  کی  هب  اـت  دـنناشوجب  بآ  نم  هس  رد  مرد  تسیب  هدرک  نوریب  هناد  یفئاـط  زیوم  مرد 
نوسینا هنایزار  سفرک  مخت  مرد  هد  هنایزار  خـیب  مرد  تفه  کی  ره  ربک  سفرک و  خـیب  نآ : تفـص  دـیاشگب  ثمط  دوب و  دـیفم  ار  محر 

: خیب نآ  تفـص  دوب  دیفم  ار  هناثم  هیلک و  هاصح  رخآ  مرد  هدزناپ  یفئاط  زیوم  مرد  هس  کی  ره  داشرلا  بح  ایناواف  دوع  نیروطنق  دـنوارز 
هد ریجنا  مرد  هد  زیوم  مرد  هس  کی  ره  یتشد  زایپ  ناشوایسرپ  مرد  تفه  کی  ره  رایخ  مخت  يدنه  شام  مرد  جنپ  کی  ره  ربک  سفرک و 

هدس و رخآ  دنزیمایب  نآ  هب  دنبوکب و  دوهیلا  رجح  مرد  جنپ  دنرآ و  ماوق  هب  دنق  یلطر  اب  دیآ  یثلث  هب  ات  دـنناشوجب  بآ  لطر  هس  رد  ددـع 
تدورب و

724 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
خیب مرد  تفه  کی  ره  هنایزار  سفرک و  خیب  تسوپ  نآ : تفـص  دوب  دیفم  ار  یمغلب  تایمح  اقـستسا و  هدـعم و  تدورب  لاحط و  دـبک و 

ربک خـیب  تسوپ  ثفاغ  دروآ  داب  مرد  ود  کی  ره  ناسلب  دوع  کل  مین  یمرد و  کی  ره  لبنـس  یکطـصم  مرد  جـنپ  کـی  ره  حاـقف  رخذا 
دنرآ ماوق  هب  دنق  نم  کی  ات  دیآ  نم  کی  ات  دنناشوجب  بآ  نم  ود  رد  ددع  هد  ریجنا  مرد  تسیب  زیوم  مرد  هس  کی  ره  لگ  قرو  نیتنسفا 

رـس رب  دنزاس و  بالج  دنق و  نم  کی  دوش و  هدژم  ات  دنلامب  تسد  رد  نم  کی  خرـس  لگ  قرو  نآ : تفـص  مغلب و  عفار  يوقم و  دنقلگ 
دننک زاب  تسوپ  ددع و  هاجنپ  نیریش  بیس  یبرم  بیـس  دنهن  باتفآ  رد  دنزیریم و  دنق  زاب  دوش  مک  هاگ  ره  دنهن  باتفآ  رد  دنزیر و  نآ 

. دنزاس كاپ  نوردنا  دننک و  هراپ  ار  نآ  اما  دنزاس  نینچ  زین  برم  هب  دنناشوجب و  مرن  شتآ  هب  دنق  هریش  اب  گید  رد  و 
725 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنناشوجب و لسع  رد  دنرآ و  نوریب  سپ  دننک  اهر  زور  هس  دنناسیخب و  باشود  رد  رـشقم  ماداب  زغم  دوب  دـیفم  ار  هاب  هفرـس و  یبرم  ماداب 
دیامن و عفن  ار  دبک  دـهد و  توق  ار  هدـعم  هدرورپ  هلیله  دـننک  فرظ  رد  دـنناشوجب و  لسع  رد  دـنرآ و  نوریب  سپ  دـننک و  اهر  زور  هس 

دننک یفرظ  رد  ددع  دص  یلباک  هلیله  نآ : تفص  دوب  دیفم  ار  يوادوس  ضارما  دنادرگ و  زیت  نهد  دنک و  رـصب  تیوقت  ریـساوب و  حایر و 
هتفوک مین  وج  یفکاب  گید  رد  دـنیوشب و  زور  هد  زا  دـعب  دـننک  هزات  رتسکاخ  بآ و  زور  هس  ره  دـنزیر و  نآ  رـس  رب  رز  رتسکاـخ  بآ  و 

رب دنق  هریش  اب  هتفرگ  فک  لسع  دنهن و  یفرظ  رد  دننک و  اهخاروس  ثلثم  هب  وا  رد  دنرآ و  نوریب  هلیله  هاگ  نآ  دوش  هتخپ  ات  دنناشوجیم 
رد دوش و  یفتنم  بآ  ات  دنناشوجب  لسع  بآ و  رد  دننک  هراپ  هاگ  نآ  دـنناسیخب و  بآ  رد  زور  تسیب  زا  دـعب  دـنراذگب  دـنزیر و  نآ  رس 

یفرظ
726 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دننک
یفرظ رد  دنناشوجب و  لسع  هب  دنرآ و  نوریب  سپ  دنناسیخ  بآ  رد  زور  هد  لقاقـش  دوب  دیفم  ار  هناثم  هیلک و  دیازفیب و  ار  هاب  يرم : قاقش 

. دنزیر
دشاب رگا  اما  دننک  زاب  زین  نآ  تسوپ  یضعب  دنرآ و  نوریب  یشرت  دننک و  هراپ  ار  جنرت  نآ  تفص  دشاب . حرفم  هدعم و  يوقم  یبرم : جنرت 

زوج دـنزیر  نآ  رـس  رب  لسع  دـننک و  یفرظ  رد  هاگ  نآ  دوش  تسین  وا  تیئام  ات  دـنناشوجب  لسع  بآ و  هب  نیگنـس  گـید  رد  دوب و  رتهب 
: نآ تفص  دوب  هاب  يوقم  یبرم 

: دننک یق  یفرظ  رد  دنناشوجب و  لسع  رد  دننک و  زاب  نآ  لخاد  جراخ  تسوپ  دنناتسب و  دشاب  هدشن  کشخ  زونه  هک  زوج  هزات 

[ تاشراوج رد  مشش : باب  ]
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ینیچراد هبابـسب  هبابک  رابک  هلقاق  نآ  تفـص  دوب  دـیفم  ار  محر  عاج  وا  مضه و  ءوس  و  ناقفخ : ربنع  شراوج  تاشراوج ، رد  مشـش : باب 
کی ره 

727 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مرد کی  کشم  مرد  جـنپ  اوبزوج  مرد  ود  کی  ره  یکطـصم  ربنع  هنـشا  مرد  هد  کی  ره  نارفعز  لفنرق  هفرق  لفلفراد  لبجنز  مرد  راهچ 

لهـسم یجرفـس  شراوج  لاقثم  کی  یتبرـش  دننک  نهپ  هتخت  رـس  رب  هدروآ  ماوق  هب  دـنق  نایم  رد  دنـشرسب و  لسع  هب  دـنزپب و  دـنبوکب و 
دنبوکب نآ  زا  دعب  دنناشوجب  بارش  اب  رمخ  لخنم  ود  رد  دننک و  هراپ  لطر  کی  هدیسر  هب  نآ : تفـص  دیاشکب . جنلوق  دوب و  هدعم  يوقم 

ره نارفعز  هلقاق  لیه  مرد  ود  کی  ره  لفلفراد  ینیچراد و  لیبجنز و  هاگ  نآ  دنرآ  ماوق  هب  لسع  لطر  ود  اب  دننک و  یفاص  دنراشفیب و  و 
رب دنریگ و  ورف  هاگ  نآ  دوش  هتخیمآ  مه  اب  ات  دنزیر  نآ  رد  دنبوکب و  مرد  یـس  دبرت  مرد  هد  اینومقـس  مرد  جـنپ  یکطـصم  مرد  هس  کی 

هراپ دراکب  سپ  دوش  کشخ  ات  دنراذگب  دنشاب  هدرک  برچ  ار  نآ  هک  نآ  زا  دعب  دننک و  نهپ  دشاب  راک  نیا  يارب  هک  هتخت  ای  یگنس  رس 
یتبرش دننک 

728 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لفلف و مرد  مین  اینومقس  مرد  کی  اب  نآ  زا  مرد  راهچ  هاگ  نآ  دوش  نایرب  ات  دنهن  شتآ  نایم  رد  دنریگ و  ریمخ  رد  ار  هب  رخآ  لاقثم  جنپ 

نآ تفص  دوب ، دیفم  ار  لاهسا  یق و  هدعم و  فعض  ضباق  یجرفـس  شراوج  دشاب  مرد  کی  یتبرـش  دنـشرسب  دنبوکب و  لیبجنز  مرد  مین 
لفلف و لیجنز  دـنرآ  ماوق  هب  دـنق  نم  کـی  اـب  دـننک و  یفاـص  سپ  دوش  ارهم  هچناـنچ  دـنناشوجب  رمخ  لـخ  رد  هتفوک  نم  ودهدیـسر  هب 

يرمت شراوج  دشاب  لاقثم  کی  یتبرش  دنزیمایب  نآ  اب  دنبوکب و  مرد  ود  نارفعز  یمرد  سفرک  مخت  هاوخنان  مرد  راهچ  کی  ره  لفلفراد 
نایرب اینومقـس  مین  مرد و  هد  کی  ره  لفلف  لیبجنز  نویلاسارطف  ینامرک  هریز  ینمرا  هروب  نآ  تفـص  دوب  دـیفم  ار  هدـعم  عاجوا  جـنلوق و 

هدـیناسیخ رمخ  لخ  رد  زور  هنابـش  مرد  تسیب  هدرک  نوریب  هناد  کین  امرخ  دـنبوکب و  مرد  ود  بادـس  گرب  ماداب  زغم  مهرد  جـنپ  هدرک 
دوش و لح 

729 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دشاب لاقثم  جنپ  تیبرش  دنشرسب و  نآ  هب  هیودا  دنزیمایب و  لسع  ابو  دنیالایب 

، هفرق هسابـسب ، ینیچراد ، لـیبجنز ، اوبزوج  لـفلف  نآ  تفـص  دوب . دـیفم  ار  ظـیلغ  مغلب  ارمتـسا و  ءوس  هدـعم و  فعـض  روفاـک : شراوـج 
تیوقت دوع  شراوج  لاقثم  کی  یتبرـش  دنـشرسب  لسع  هب  دـنبوکب و  يواستم  نارفعز  روفاک  هیوملفلف ، لفنرق ، کـشمجنرف ، کـشمران ،

مرد جنپ  لفلف  دوع  یمور  نارفعز ، لفلفراد ، لیبجنز  ینیچراد  لفنرق  رابک  راغـص و  هلقاق  نآ  تفـص  دـنک . مغلب  تبوطر و  هلازا  هدـعم و 
. دشاب لاقثم  کی  یتبرش  دنزیمایب  لسع  اب  دنق  هریش  دنبوکب و 

کی ره  کشمجنرف  لفنرق  یلباک  هلیله  هفرق  هسابسب  مرد  هس  دوع و  یمرد  کی  ره  یکطصم  نوسینا  سفرک  مخت  لبنس  لبنـس : شراوج 
مرد هد 

730 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. مین مرد و  ود  کی  ره  هریرذل  بصق  لگ  قرو  مرد  هس  زوحامرم  مرد  کی  اوبزوج  مین  و 

ابو دنبوکب  مرد  تفه  یکطـصم  نآ : تفـص  دوب . دیفم  ار  باعل  نالیـس  حایر و  مضه و  ءوس  دـبک و  هدـعم و  تورب  یکطـصم : شراوج 
. دنرآ ماوق  هب  یلط 

هکرـس ردیم  زور  ابـش  ینامرک  هریز  نآ : تفـص  دوب  دیفم  ار  یمغلب  قاوف  هدـعم و  تدورب  يوادوس و  یمغلب و  تایمح  ینومک : شراوج 
اب دنبوکب و  مرد  هد  ینمرا  هروب  مرد  یس  کی  ره  لیبجنز  لفلف و  بادس و  قرو  اب  نآ  زا  مرد  لهچ  دننک  نایرب  هدرک  کشخ  دنناسیخ و 

. دشاب لاقثم  کی  یتبرش  دنشرسب  دنق  اب  لسع  نادنچ  هس 
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دنادرگ و وکین  ور  گنر  دنک و  یفاص  رکف  نهذ و  ردالب : شراوج 
731 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

طسق مرد  راهچ  کی  ره  رتسدیبدنج  هلمآ ، هلیلب ، یلباک ، هلیله  لفلفراد ، لفلف ، نآ : تفـص  دوب . دیفم  ار  نایـسن  هدعم و  عاج  وا  تدورب و 
زا دـعب  دنـشرسب و  لسع  هب  دـنزیمایب و  مرد  هدزناپ  کی  ره  واگ  نغور  ردالب و  لسع  اب  دـنبوکب  مرد  هد  زا  ود  کی  ره  دزربط  راـغلا  بح 

. دنروخب مرد  ود  هام  شش 
اوبریخ لفلفراد  اوبزوج  لفنرق  مرد و  یس  جنرت  تسوپ  نآ  تفص  دنک  شوخ  نهد  يوب  يور و  گنر  دنک و  ماعط  مضه  جرتا : شراوج 

. دنشرسب لسع  هب  دنبوکب و  یگناد  کشم  یمرد  کی  ره  ناجنولخ  ینیچراد  لیبجنز 
: نآ تفص  دوب . دیفم  ار  ریحز  صغم و  ریساوب و  اثایلقم : شراوج 

نایرب واگ  نغور  هب  یلباک  هلیله  تسوپ  مرد  هس  یکطـصم  یمرد  کـی  ره  هدرک  نیا  رب  هدـیناسیخ و  هکرـس  رد  هریز  هدرک  ناـیرب  فرح 
هب مرد  مین  هدرک 

732 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دنشرسب بالگ 

ره رانلگ  یبرع ، غمص  مرد  هس  نیریش  شرت و  هناد  رانا  مرد  جنپ  دروم  هناد  مرد  هد  قامـس  نآ : تفـص  دراد  زاب  لاهـسا  قامـس : شراوج 
. دنشرسب بالگ  هب  دنبوکب و  مرد  هس  کی 

مرد هد  کی  ره  دوع  لیبجز  لفنرق  اوبریخ  هلقاق  لاقثم  مین  کشم  نآ  تفـص  دوب  دیفم  ار  هدعم  بلق و  فعـض  ناقفخ و  کشم : شراوج 
مخت نآ  تفـص  دوب . هیلک  هاب و  يوقم  روقنقـس  شراوج  دنـشرسب  لسع  هب  دـنبوکب و  عیمج  لـثم  دـنق  مرد  ود  نارفعز  مرد  هس  ینیچراد 

هزوغلچ دجنک  ریفاصعلا  ناسل  ارـضخلا  هبح  مرد  هس  کی  ره  برت  ریجنا و  ریجرج و  رزگ و  مخت  اندـنگ  تبـش و  مغلـش و  زایپ و  نویله و 
ره ینینچراد  نینمهب  اوبزوج  مرد  جنپ  لفلفراد  ناجنلوخ  لقاقش  لیبجنز  مرد  هس  نایرب  لیقما  داشرلا  بح 

733 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ماعط مضه  ریساوب و  نمسم  شراوج  مرد  ود  یتبرش  دنشرسب  لسع  هب  دنبوکب و  هیودا  عیمج  نزو  هب  ذیناف  مرد  جنپ  روقنقس  مرد  ود  کی 
هاجنپ کی  ره  دجنک  زوج  مین  نم و  کی  ذـیناف  مرد  یـس  لفلفراد  مرد  هد  کی  ره  لفلف  لیبجنز  نآ : تفـص  دـهدب . هاب  توق  دـیفم و  ار 

. دوب لاقثم  کی  یتبرش  دنشرسب  لسع  هب  دنبوکب و  مرد 
734 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هفرق لفلف  کشمران  لیبجنز  جرطیش  نآ : تفص  دنک و  مرن  عبط  دیاشگب و  جنلوق  دوب و  دیفم  ار  دبک  هدعم و  تدورب  نارایرهـش : شراوج 
کی ره  دبرت  نومیتفا  مهرد  شش  کی  ره  نوسینا  هنایزار  سفرک  مخت  لبنس  ینیچراد  یکطـصم  هباسب  جذاس  لفنرق  رابک  راغـص و  هلقاق 

. دشاب لاقثم  کی  یتبرش  دنشرسب  لسع  هب  دنبوکب و  مرد  تسیب  دنق  مرد  شش  رتسدیبدنج  مرد  هد  اینومقس  مرد  هد  زا  ود 
: نآ تفص  دوب  دیفم  ار  هدعم  فعض  تدورب و  عجو  ردنک  شراوج 

دنبوکب و عیمج  لثم  دیفس  رکش  مهرد  هد  زا  ود  کی  ره  ناجنلوخ  لیبجنز  مهرد و  هدزناپ  ردنک  مرد  هس  کی  ره  اوبزوج  لفلفراد ، لفلف 
مرد جنپ  لفنرق  اوبزوج  مهرد  هزداود  ناجنلوخ  لیبجنز  مهرد  هد  زا  ود  کی  ره  لفلفراد  لفلف  مرد  تصش  ردنک  رخآ  دنـشرسب  لسع  هب 

اب مرد  مین  کشم 
735 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نوسینا هاوخنان  مشاک  هندوف  لبنس  لفلف  دنک  رخآ  دوب  دیفم  ار  لوبلا  لسلـس  يدعم و  لاهـسا  اهتـشا و  مدع  هدعم و  تدورب  دننک  مض  مه 
. مهرد هس  یتهبش  هیودا  نزو  هس  لسع  مرد  ود  زینوش  مرد  راهچ  هایس  هلیله 
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736 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نآ تفـص  دوب . دـیفم  ار  ظیلغ  حایر  یبلک و  توهـش  ضماح و  ياشج  ساوسو و  اهتـشا و  ءوس  هدـعم و  عاـجوا  تدورب  یلقاـق : شراوج 

هخیلـس سفرک  مخت  لیجنز  مرد  راهچ  کـی  ره  لبنـس  هماـمح و  مرد  هد  ناـسلب  دوع  مرد  تسیب  کـی  ره  لـفلفراد  هایـس  دیفـس و  لـفلف 
. دشاب مرد  ود  یتبرش  دنشرسب  لسع  هب  دنبوکب و  یمرد  کی  ره  نسار  سویلایس  نوراسا 

[ تافوفس رد  متفه : باب  ]

هدرک نایرب  هناد  رانا  نآ : تفـص  دوب  دیفم  ار  لاهـسا  یق و  یگنـشت و  اعما و  هدـعم و  فعـض  هنادرانا : فوفـس  تافوفـس . رد  متفه : باب 
هدرک نایرب  زینـشگ  طولبهاش  رانک  تسپ  دجنـس  دروم  هناد  قامـس  بونرخ  هدرک  نایرب  هدـیناسیخ  هکرـس  رد  ینامرک  هریز  مهرد  هدزناـپ 

نایرب زینشگ  رانک  تسپ  هریز  دروم و  هناد  قامس  طولب  مرد  هد  هناد  رانا  رخآ  دنزیمایب  مه  اب  دنبوکب و  مرد  جنپ  کی  ره  طرق 
737 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

تفص دوب  دیفم  ریـساوب  هدعم و  فعـض  ریحز و  صغم و  لاهـسا و  اثایلقم  فوفـس  مین  مرد و  ود  کمار  کس  مرد  جنپ  کی  ره  بونرخ 
ود یکطصم  مرد  جنپ  کی  ره  هدیناسیخ  بآ  رد  هایس  هلیله  اب  اندنگ  مخت  گرزب  مرد  هد  فوصوم  ریز  مرد  یـس  هدرک  نایرب  فرح  نآ 

. دنروخب درس  بآ  هب  یلاقثم  دنبوکب و  مرد 
738 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لگ یبرع  غمص  هتساشن  هدرک  نایرب  عومجم  مرفسهاش  مخت  کشرز  ورم  وکنب  نآ : تفص  دوب  دیفم  ار  جحس  لاهـسا و  هتـساشن : فوفس 
. دنروخب بالگ  اب  مهرد  جنپ  دننک و  برچ  لگ  نغور  هب  ای  هدرک  نایرب  ماداب  نغور  هب  دنبوکب و  مرد  هد  ینمرا 

بونرخ مرد  جنپ  دروم و  مرد  هد  هدرک  نیا  رب  کی  ره  کشرز  هناد  رانا  قامس  نآ : تفص  دوب . دیفم  ار  یگنشت  لاهسا و  قامس : فوفس 
. دنروخب یلاقثم  دنبوکب و  یمرد  یبرع  غمص  رانلگ  مرد  یس 

اب دـنبوکب  مرد  هد  کی  ره  دجنـس  درآ و  لیبجنز  هاوخنان  نایربهنا  رانا  قامـس  کشرز ، نآ : تفـص  دوب . هدـعم  يوقم  کـشرز : فوفس 
. دنزیمایب دنق  لاقثم  تسیب 

سفرک مخت  ایورک ، هاوخنان  نآ  تفص  دنکشب . اهداب  يروزب : فوفس 
739 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنک و وکین  يور  گنر  درآ و  اهتشا  رخآ  لاقثم  تسیب  دنق  مرد  مین  کی  ره  ره  لفلف  لیجنز  راغـص  هلقاق  لفنرق  مرد  ود  کی  ره  نوسینا 
هریز مرد  مین  رتسدـیبدنج  مرد  هس  کـی  ره  دـنک  هاوخناـن  یمرد  کـی  ره  سفرک  مخت  داـبنرز و  نآ  تفـص  دوـب  دـیفم  ار  نتـسبآ  ناـنز 

: نآ تفص  دشاب . دیفم  دوب  ترارح  زا  هک  ار  ینم  جورخ  تعرس  رخآ  مرد  تسیب  دنق  مرد  هد  دجنک  مرد  ود  ینامرک 
ینیچ دنویر  نآ : تفـص  دوب  دیفم  ار  براقع  عذـل  رخآ  دـنروخب  یلاقثم  دـنبوکب و  مرد  کی  زینـشگ  مرد  هس  كزوت  مخت  مرد  ود  وگنب 

نآ تفـص  دوب  دـیفم  ار  لصافم  عجو  سرفن و  رخآ  دـشاب  مرد  هس  یتبرـش  دـنبوکب  مرد  هد  کـی  ره  اـحرقرقاع  ربک  خـیب  لـیوط  دـنوارز 
دشاب عفان  ار  هدعم  فعض  لصافم و  عاجوا  رخآ  دشاب  مرد  هس  یتبرش  مرد  یـس  دنق  مرد  هس  هبابک  مرد  کی  اینومقـس  مرد  ود  ناجنروس 

ره دعس  زوج  ورم  لبنس  هلقاق  عانعن  نآ  تفص 
740 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هدس و رخآ  دنروخب  مرد  هس  دنبوکب و  یمرد  کی  ره  رخذا  کس  مرد  هس  کی  ره  ابرهک  لگ  قرو  سفرک  مخت  یکطصم  مرد  ود  کی 
مرد ود  دـنزیمایب و  مهرد  دـنبوکب و  مین  مرد و  کی  تشگنجنپ  مرد  جـنپ  جزامزک  ینـساک  مخت  نآ  تفـص  دوب  دـیفم  ار  لاحط  تبالص 

. مرد هس  کی  ره  نومک  دعس  نویلاسارطف  نآ  تفص  دنک و  لئاز  دول  ءالتما  زا  هک  قاوف  رخآ  دنروخب 
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741 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[ هریغ هلهسم و  ياهصرق  رد  متشه  باب  ]

: نآ تفص  دوب . دیفم  ار  یگنشت  لاعس و  هقرحم و  تایمح  دنک و  مرن  ار  تعیبط  ریشابط : صرق  هریغ . هلهـسم و  ياهصرق  رد  متـشه  باب 
دنبوکب مهرد  مین  کی  ره  ریتک  شاخشخ  یبرع  غمص  هتـساشن  مین  یمرد و  کی  ره  ودک  نیرایخ و  مخت  زغم  نیبجنرت  مهرد  ود  ریـشابط 

هس هتساشن  مرد  هد  اریتک  ریشابط  مهرد  شش  کی  ره  نیبجنرت  خرس و  لگ  قرو  رخآ  دشاب  لاقثم  کی  یتبرش  دنشرسب  وکنلاب  باعل  هب  و 
. دنشرسب نیبجنرت  بآ  هب  دنبوکب و  مرد 

مخت زغم  مین  یمرد و  کی  ره  خرس  لگ  قرو  کشرز  ریشابط  نآ  تفـص  دیفم  ار  شطع  بیهل و  هداح و  تایمح  لدتعم  ریـشابط : صرق 
. دنشرسب وکنلاب  باعل  هب  دنبوکب و  گناد  مین  روفاک  مرد  مین  کی  ره  لدنص  كزوت  ینساک و  وهاک  ودک  نیرایخ و 

742 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
بـالگ هب  دـنبوکب و  مرد  هس  یبرع  غمـص  هساـشن  مهرد  راـهچ  ریـشابط  مهرد  شـش  ضاـمح  مرد  جـنپ  لـگ  قرو  تسپ : ریـشابط  صرق 

یمرد و ینمرا  لگ  کشرطز  قامس  ریـشابط  مرد  هس  لگ  قرو  مرد  ود  کی  ره  هتـساشن  نایرب  ضامح  مخت  یبرع  غمـص  رخآ  دنـشرسب 
. دنزاس صرق  دنشرسب و  وکنلاب  باعل  هب  دنبوکب و  مین 

. دوب دیفم  ار  هدعم  دبک و  ماروا  یمغلب و  تایمح  ریبک : کشرز  صرق 
مخت ریـشابط  سوسلا  بر  ثوـشک  مخت  مهرد  شـش  کـی  ره  نیبـجنرت  لـگ  قرو  مهرد  هس  مخت  هس  زغم  کـشرز  هراـصع  نآ : تفص 

هناد کشرز  رخآ  دنشرسب  نیبجنرت  بآ  هب  دنبوکب و  مرد  کی  نارفعز  مهرد  ود  کی  ره  ینیچ  دنویر  کل  سانور  ثفاغ  لبنس  ینساک 
ینیچ دنویر  مهرد  جنپ  لگ  قرو  مهرد  هس  کی  ره  نیرایخ  مخت  ینساک  مخت  مهرد  هدزناپ  هدرک  وریب 

743 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دنشرسب نیبجنکس  اب  دنبوکب و  یمرد  کی  ره  لبنس 

بآ هب  دـنبوکب و  مرد  هد  نارفعز  مرد  هد  کی  ره  ابرهک  یکطـصم  شاخـشخ  نآ : تفـص  دوب و  دـیفم  ار  مد  فزن  ثفن و  ابرهک : صرق 
دنشرسب

هب دـنبوکب  يواـستم  ودـک  مـخت  زغم  كزوـت ، و  ینـساک ، مـخت  تـشگنجنپ ، نآ  تفـص  دوـب . دـیفم  ار  مد  فزن  لاهــسا و  راـنلگ : صرق 
. دنشرسب نیبجنکس 

ماداب نوراسا  نوسینا  سفرک  مخت  نیتنسنفا  نآ : تفـص  دوب . دیفم  ار  یمغلب  ضارما  لوبلا و  رـسع  لاحط و  دبک و  هدس و  نیتنـسفا : صرق 
. دنبوکب يواستم 

یمرد کی  ره  سوسلا  بر  لبنـس  ریـشابط  ثفاغ  مرد  تفه  لگ  قرو  نآ : تفـص  دوب . دـیفم  ار  يوارفـص  یمغلب و  تایمح  درو : صرق 
هب دنبوکب و 

744 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دنشرسب بآ 

هخیلـس رخذا  یکطـصم  لبنـس  دوع  درو  نآ : تفـص  دوب . دیفم  ار  یمغلب  تایمح  اقـستسا و  مضه و  ءوس  هدعم و  عاجوا  ریبک : درو  صرق 
هس کل  سانور  مهرد  شش  دنویر  نآ : تفص  دوب . دیفم  ار  یمغلب  تایمح  هدعم و  عاجوا  رخآ  دنـشرسب  یلاقثم  نیتنـسفا  ینیچراد  حاقف 

. دنشرسب بآ  هب  دنبوکب و  مرد  ود  کی  ره  ثفاغ  نوسینا  سفرک  مخت  مهرد 
، رایخ مخت  زغم  مهرد  راهچ  کی  ره  ریشابط  یبرع  غمص  مهرد  شش  لگ  قرو  نآ : تفص  دوب  دیفم  ار  قدو  هداح  تایمح  روفاک : صرق 
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. دنشرسب وکنب  باعل  هب  دنبوکب و  مهرد  مین  روفاک  مهرد  ود  نارفعز  مهرد  هس  هتساشن  مرد  تشه  نیبجنرت  کهم ، خیب  كزوت ، ودک 
. دوب دیفم  ار  دمر  عادص و  دوب و  مغلب  ارفص و  لهسم  هشفنب : صرق 
745 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

قشا مرد  ود  کی  ره  دنک  لقم  یکطصم  مهرد  کی  طسق  نوسینا  نارفعز  مهرد  هس  کی  ره  دنویر  درو و  هخیلس  رخذا  حاقف  نآ  تفص 
. مرد مین 

بح نارفعز  مهرد  ود  هنایزار  مهرد  شـش  کی  ره  سفرک  مخت  هنادهـش  نآ : تفـص  دوب و  دـیفم  ار  هناثم  هیلک و  حورق  جـنکاک : صرق 
بآ هب  دنبوکب و  مرد  تشه  رشقم  نیرایخ  مخت  ددع  جنپ  تسیب و  جنکاک  بح  مهرد  هس  کی  ره  نویفا  ماداب  زغم  ضامح  مخت  ربونصلا 
مرد ود  کهم  خیب  اریتک  هتساشن  مرد  راهچ  یبرع  غمـص  لگ  قرو  دوب  دیفم  ار  نآ  عجو  هنیـس و  حورق  شاخـشخ  صرق  دنـشرسب  هنایزار 

. مرد جنپ  ریشابط  مرد  هس  شاخشخ  گنادود  نارفعز 
هد هتخوس  ناطرـس  مهرد ، شـش  کی  ره  خرـس  لگ  هتـساشن  ینمرا  لگ  نآ : تفـص  دوب . عفاـن  ار  مد  ثفن  لـس و  هک  ینمرا : لـگ  صرق 

اریتک مهرد 
746 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

کهم خیب  كزوت  مخت  مرد  جنپ  رشقم  نیرایخ  مخت  رخآ  دنشرسب  نابزواگ  بآ  هب  دنبوکب و  مرد  هس  کهم  خیب  مرد  مین  جنداش  ریشابط 
. یمرد کی  ره  اریتک  هتساشن  مرد  ود  کی  ره  هتخوس  ناطرس  ریشابط  مرد  راهچ 

[ هریغ هلهسم و  ياهبح  رد  مهن : باب  ]

تفص دوب . دیفم  ار  هواشغ  لبس و  هتکس و  عرص و  طالخا و  مغلب و  زا  دننک  غامد  هیقنت  هرایا : بح  هریغ . هلهسم و  ياهبح  رد  مهن : باب 
مین یگناد و  کی  ره  يدـنه  کمن  لظنح و  محـش  مرد  مین  کی  ره  نوسینا  نوقیراغ ، یمرد  کی  ره  لینلا  بح  دیفـس ، دـبرت  هراـیا  نآ 

. دنشرسب هنایزار  بآ  هب  دنبوکب و 
جنپ خرس  لگ  مرد  هد  هدرز  هلیله  تسوپ  مرد  تسیب  ربص  نآ : فصو  دوب  عفان  ار  نیع  تملظ  غامد و  ضارما  هدعم و  عاجوا  بهذ : بح 

دنشرسب بآ  هب  دنبوکب و  مرد  هس  کی  ره  نارفعز  اینومقس  یکطصم  اریتک  مرد 
747 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

یمرد کی  ره  لظنح  محـش  اینومقـس  مرد  ود  کی  ره  نیتنـسفا  هراصع  یکطـصم  ربص  ایاقوق  بح  باوخ  تقو  دـشاب  لاـقثم  ود  یتبرش 
. لاقثم کی  یتبرش  دنشرسب و  سفرک  بآ  هب  دنبوکب 

دبرت یلاقثم  يرطوقـس  ربص  نآ : تفـص  مغلب . زا  دنک  هدعم  غامد و  هیقنت  دوب  دیفم  ار  هوقل  حـلاف و  لصافم و  صرقن و  عاجوا  ربص : بح 
یگناد کی  ره  اریتک  لقم  مین  یگناد و  کی  ره  يدـنه  کمن  لظنح  محـش  مرد  مین  کی  ره  نوسینا  نوقیلاـغ ، لـینلا ، بح  مهرد  کـی 

. دنزاس بح  دنشرسب و  سفرک  بآ  هب  دنبوکب و 
اریتک لاقثم  کی  ناجرنوس  یمرد  کی  ره  هرهز  یهام  دیفـس ، دبرت  ربص  نآ : تفـص  دوب  دـیفم  ار  ءاسنلا  قرع  لصافم و  ناجنروس : بح 

يدنه حلم  مهرد  مین  کی  ره  نوقیراغ  لیلنا  بح  یگناد  کی  ره  لظنح  محش 
748 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دشاب یتبرش  نیا  دنشرسب  سفرک  بآ  هب  دنبوکب و  مین  یگناد و 
سوسلا بر  مرد  کی  دبرت  مرد  ود  هشفنب  نآ : تفص  دوب . دیفم  ار  هدعم  هرصب و  فعـض  دنک و  مغلب  ارفـص و  زا  غامد  هیقنت  هشفنب : بح 

. دشاب یتبرش  نیا  دنشرسب و  حارق  بآ  هب  دنبوکب و  گناد  مین  نایرب  اینومقس  یگناد  نوسینا  مرد  مین  کی  ره  درز  هلیله 
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دبرت مرد  جنپ  کی  ره  یلباک  درز و  هلیله  نآ : تفـص  دوب . دیفم  ار  يوادوس  یمغلب و  ضارما  ایلوخیلام و  عرـص و  سودوخوطـسلا : بح 
ره هندوف  لفنرق  مین  مهرد و  کی  لظنح  محـش  مرد  هس  کی  ره  نوقیراـغ  جیافـسب  نومیتفا  سودوخوطـسا  مهرد  شـش  ربص  مرد  تفه 

. دنزاس بح  دنشرسب و  بآ  هب  دنبوکب و  یمرد  کی 
هایس هلیله  نآ  تفص  دوب  دیفم  ار  دعقم  عاجوا  ریساوب و  لقم : بح 

749 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دنشرسب نآ  هب  هیودا  دننک و  لح  بآ  رد  مهرد  شش  لقم  دنبوکب و  مهرد  ود  کی  ره  هلمآ  هلیلب ،

. دنشرسب بآ  هب  دنبوکب و  يواستم  ثفاغ  هراصع  درز و  هلیله  ربص  نآ  تفص  دوب  دیفم  ار  هیوادوس  هیمغلب و  تایمح  ثفاغ : بح 
: نآ تفص  دوب . دیفم  ار  ریساوب  اعما و  عاجوا  جنلوق و  جنیبکس : بح 

هس یتبرش  دنـشرسب  بآ  هب  دنبوکب و  مهرد  هس  لظنح  محـش  مرد  تشه  دبرت  مرد  جنپ  کی  ره  درز  هلیله  تورزنا  سفرک  مخت  جنیبکس 
. مهرد

نوقیراغ و نیتنسفا ، هلمآ ، مهرد  شش  یلباک  هلیله  نآ  تفص  دنک . غلب  زا  غامد  هیقنت  دوب و  دیفم  ار  دراب  عادص  ریبک  نوقخیمطصا : بح 
ود کی  ره  نوسینا  نوراسا  سفرک  مخت  مهرد  کی  لفنرق  مرد  تفه  کـی  ره  دـبرت  ارقیف  هراـیا  مهرد  جـنپ  نومیتفا  مهدر  هس  اـینومقس 

بآ هب  دنبوکب و  گناد 
750 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دشاب لاقثم  کی  یتبرش  دنشرسب 
کی یتبرش  دنشرسب  بآ  هب  دنبوکب  گنادود  کی  ره  اینومقس  لظنح  محش  یمرد  کی  ره  لینلا  بح  يرطوقـس  ربص  مرد  ود  دبرت  رخآ 

. دوب لاقثم 
کی ره  جیافسب  سودوخوطسا  هدرک  برچ  ماداب  نغور  هب  هدیشارخ  دبرت  نوقیراغ  مرد  ود  نآ : تفـص  دوب . ادوس  لهـسم  نومیتفا : بح 

. دنشرسب هنایزار  بآ  هب  دنبوکب و  يدنه  کمن  یمرد 
: نآ تفص  دنک . مرن  تعیبط  دنکشب و  اب  داب  دیاشگب و  جلاف  ایدافا : بح 

رادقم دنزاس  بح  دنشرسب و  رکش  هب  دنبوکب و  مرد  هس  اینومقس  مین  یمرد و  کی  ره  کشمران  لفلفراد ، لفلف ، ینیچراد  لفنرق  لیبجنز 
. دنک لاهسا  یتبون  نآ  زا  بح  کی  ره  يدوخن و 

751 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دیفـس لدرخ  جو ، لـفنرق  لـیبجنز  مرد  تسیب  ربص  مرد  هد  دـبرت  نآ  تفـص  دوب  دـیفم  ار  جـلاف  هوقل و  لـصافم و  عاـجوا  جرطیـش : بح 
مهرد هس  یتبرـش  دنـشرسب  اندـنگ  بآ  هب  دـنبوکب و  مرد  راهچ  ذـیناف  یمرد  کی  ره  احرقرقاع  لفلفراد  لفلف و  مرد  ود  کی  ره  جرطیش 

. دشاب
هب دنبوکب و  مین  مرد و  ود  يدنه  کمن  مرد  راهچ  درز  هلیله  مهرد  شـش  هرایا  نآ : تفـص  دوب . دـیفم  ار  هدـعم  رـس و  لالعا  هرایا : بح 

یگناد لظنح  محش  یگناد  اینومقس  مرد  مین  يدنه  کمن  یمرد  کی  ره  هرایا  دبرت  رخآ  دشاب  مین  مرد  ود  یتبرش  دنـشرسب  سفرک  بآ 
. دشاب یتبرش  نیا  دنمشرسب و  بآ  هب  دنبوکب و  مین  و 

؟؟؟؟
752 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

یمرد کی  ره  شاخشخ  یبرع  غمـص  هتـساشن  هشفنب  نیرایخ  مخت  رـشقم  ماداب  زغم  دتفا  دیفم  دوب  ترارح  زا  هک  ار  لاعـس  لاعـسلا : بح 
زا هک  ار  یلاعـس  رخآ  دنهن  نابز  ریز  يدوخن  رادقم  دنزاس و  بح  دنـشرسب و  وکنب  باعل  هب  دنبوکب و  مرد  هس  القاب  مرد  ود  سوسلا  بر 
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یبح دنشرسب  وکنب  باعل  هب  دنبوکب و  يواستم  هنایزار  خیب  سفرک  مخت  سوسلا  بر  ناشوایسرپ  خلت  ماداب  زغم  دتفا  دیفم  دوب  تدورب  نآ 
. دنک شوخ  نهد  يوب  هک 

نآ هب  هیودا  دننک و  لح  بالگ  هب  یگناد  کشم  دـنبوکب  یمرد  کی  ره  ناجنلوخ  ینیچراد  روفاک  لفوف  لفنرق  هلقاق  اوبزوج  نآ  تفص 
هب دـنبوکب و  مهرد  هد  کی  ره  دعـس  هباسب و  هبابک ، لیبجنز  کشمران  لیه  اوبزوج  لفنرق  لبنـس  کـشمجنرف  نرت  تسوپ  رخآ  دنـشرسب 

. دنزاس بح  دنشرسب و  بآ 
753 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[ تاجهرایا رد  مهد : باب  ]

یکطـصم نآ : تفـص  دوب  دـیفم  ار  هوقل  جـلاف و  لصافم و  عاجوا  جـنلوق و  هدـعم و  رـس و  ضارما  ارقیف : هرایا  تاجهرایا . رد  مهد : باـب 
مه اب  دنبوکب و  عیمج  لثم  يرطوقس  ربص  مرد  ود  کی  ره  ناسلب  دوع  ینیچراد  لفلفراد  هخیلس  نوراسا  لفنرق  لبنس  ناسلب  بح  نارفعز 

. دننک لامعتسا  نآ  زا  لاقثم  کی  دنزیمایب و 
لقم نومیتفا  جیافسب  مهرد  هدزناش  کی  ره  نویفرف  هایس ، هبرخ  اینومقس ، قشا ، نایرب  رافلا  لصب  نوقیراغ  لظنح ، محـش  سونیلاج : هرایا 

لفلفراد و رتسدـیبدنج ، ریـشواج ، ینیچراد  دیفـس ، هایـس و  لـفلف  دـنوارز  جنیبکـس  مهرد  تفه  کـی  ره  نویـسارف  هخیلـس  سویرذاـمک 
رگید هخسن  رد  دشاب و  یتبرش  نآ  زا  لاقثم  ود  دنبوکب و  مهرد  راهچ  کی  ره  نویلاسارطف 

754 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. تسا لاقثم  کی  یتبرش  مهرد  راهچ  کی  ره  نارفعز  ربص  هک  دناهتفگ  یضعب  تسین و  هخیلس  سویرذاک  نومیتفا  جیافسب  لقم 

دوب دیفم  ار  بلعثلا  ءاد  ماذج و  عادص و  عرص و  هشعر و  هوقل و  جلاف و  هتکس  دنک و  هجزل  هظیلغ و  تالـضف  زا  ندب  هیقنت  ایزاغول : هرایا 
هرداـب و ماروا  هناـثم و  هـیلک و  ضارما  نوـنج و  ساوـسو و  لـقع و  ریغت  راود و  ممــص و  هفعــص و  قـهب و  صرب و  لـصافم و  عاـجوا  و 
، يرب ریـس  هایـس ، قبرخ  جذاس ، اشاح ، اینومقـس ، نوقیارغ ، نایرب  رافلا  لصب  مرد  جـنپ  لظنح  محـش  نآ : تفـص  دوب . دـیفم  ار  تاـناطرس 
، دـنوارز نویلاسارطف ، رم ، رتسدـیبدنج ، جنیبکـس ، جیافـسب ، ینیچراد  نارفعز ، لفلفراد ، هایـس ، دیفـس و  لفلف  هخیلـس ، هدـعج ، نوسارف ،،

ربص لقم  سویرذامک  نومیتفا  مرد  ود  کی  ره  سودوخوطسا  انایطنج و  لیبجنز ، امامح ، لبنس ، نویهرف ، نیتنسفا ، هراصع 
755 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مهرد هس  افوز  مهرد  هس  کی  ره  جیافـسب  نومیتفا و  زا  یبالج  ای  دوب  لاقثم  راهچ  یتبرـش  دنـشرسب . لسع  هب  دنبوکب و  مرد  هس  کی  ره 
. لاقثم هس  سودوخوطسا  لاقثم  جنپ  نابزواگ  مرد  هس  هلیله  تسوپ 

. دنک مغلب  ادوس و  زا  ار  ندب  هیقنت  دوب  دیفم  ار  بلعثلا  ءاد  سفور : هرایا 
نویلاسارطف دـنوارز  مهرد  شـش  کی  ره  ریـشواج  جنیبکـس ، مرد  هد  ناجنلوخ  مرد  جـنپ  ربص  مرد  تسب  سویرذامک  لظنح  نآ : تفص 

. لاقثم ود  یتبرش  دنزاسب  دش  هتفگ  هچنانچ  مرد  ود  کی  ره  رم  هدعج  لیبجنز  نارفعز  ینیچراد  هخیلس  لفلفراد 
جنـشت و بلک و  برج و  لصافم و  سفن و  رـسع  قلح و  عاجوا  بآ و  يادـتبا  عادـص و  عاجوا و  راود  هنمزم و  ضارما  سیناـغاکا  هراـیا 

نویسارف مهرد  ود  تسیب و  لظنح  محظ  نآ  تفص  دوب . دیفم  ار  جنلوق 
756 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

انایطنج نارفعز  نویفرف  ربص  نایرب  رافلا  لصب  مهرد  تسیب  کی  ره  سویرذامک  هایـس ، قبرخ  لفلفراد ، لـفلف ، اینومقـس ، سودوخوطـسا 
دنبوکب مهرد  ود  کی  ره  جرحدم  دنوارز  یلبج ، هندوف ، رخذا ، لبنس  جنیبکس  ینیچراد  هدعج  مرد  هد  کی  ره  ریشواج  قشا  نویلاسارطف 

مـض هیودا  هب  هتخوس  ناطرـس  مهرد  جنپ  دننک  لوانت  بلک  تهج  هب  رگا  هام  شـش  زا  دعب  دشاب  لاقثم  راهچ  یتبرـش  دنـشرسب  لسع  هب  و 
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محـش مهرد  کی  هایـس  برخ  سیئرلا  خیـش  هرایا  سفرک  بآ  هب  ار  دـبک  هیلک و  عجو  بادـس و  بآ  هب  ار  محر  مکـش و  عاجوا  دـننک و 
یلاقثم دیفـس  لفلف  یمرد  لگ  قرو  لاـقثم  مین  ینمرا  رجح  یلاـقثم  نوقیراـغ  مین  یمرد و  يدـنه  حـلم  مهرد  جـنپ  ربص  یلاـقثم  لـظنح 

مخت مرد  هد  نابزواگ  مرد  هس  کی  ره  رزگ  مخت  وقود  سفرک  مخت  رتعص  لینلا  بح  اشاح  نوراسا ، امامح  لاقثم  ود  لیبجنز 
757 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

کی یتبرـش  دنـشرسب  لسع  هب  دـنبوکب و  مین  یمرد و  مویفا  مهرد  ود  کی  ره  عاـنعن  جرتا ، مخت  کـشمجنرف ، مخت  وکنلاـب ، مرفـسهاش ،
ود لظنح  محـش  نآ : تفـص  دوب . دیفم  ار  لاحط  دبک و  هدعم و  للع  عادص و  دشاب و  رـصب  يوقم  هک  هرایا  هام  شـش  زا  دعب  دشاب  لاقثم 
ود نیتنسفا  هراصع  مهرد  شش  اینومقس  یمرد  کی  ره  نارفعز ، رم ، ربص ، مرد  ود  کی  ره  دیفس  هایـس و  لفلف  هخیلـس  سویرذاک  مهرد 

. مرد راهچ  یتبرش  دنشرسب  لسع  هب  دنبوکب و  مهرد 

[ هریغ تاعوقن و  تاخوبطم و  مهدزای  باب  ]

انس نآ : تفـص  دوب  عفان  ار  هداح  تایمح  دوب و  هقیقر  طالخا  ارفـص و  لهـسم  هکاوف : خوبطم  هریغ . تاعوقن و  تاخوبطم و  مهدزای  باب 
يدنه رمت  ددع  تسیب  کی  ره  هایس  ولآ  ناتسپس  ددع  هد  بانع  مهرد  هس  رفولین  ینساک  مخت  مرد  جنپ  هشفنب  مرد  تفه  یکم 

758 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. مهرد هدزناپ  کی  ره  ربنشرایخ  نیبجنرت  مهرد  راهچ  لگ  قرو  مرد  هد 

رفولین ینساک  مخت  مرد  تفه  کی  ره  یلباک  درز و  هلیله  مرد  هس  کهم  خیب  مرد  جنپ  انس  نآ : تفـص  دوب . ارفـص  لهـسم  هلیله : خوبطم 
هدزناپ کی  ره  نیجبنرت  ربنـشرایخ  ددـع  تسیب  کی  ره  هایـس  ولآ  ناتـسپس  ددـع  هد  بانع  مرد  هد  یفئاط  زیوم  مهرد  هس  کـی  ره  هشفنب 

. مهرد
، درز هیله  تسوپ  یلباک ، هلیله  تسوپ  انس  نآ : تفص  دوب . عفان  ار  يوادوس  ضارما  دشاب  هتخوس  طالخا  ادوس و  لهسم  نومیتفا : خوبطم 
، سودوخوطـسا هلمآ ، هلیله ، نابزواگ ، وکنلاب  مهرد  راهچ  کی  ره  ینـساک  مخت  رفولین ، هشفنب ، مرد  تفه  کی  ره  نومیتفا  لـگ و  قرو 

بآ لطر  جـنپ  رد  ار  نومیتفا  زا  ریغ  غومجم  مرد  هد  یفئاـط  زیوم  مرد  هد  دـبرت  مهرد  هس  هرتهاـش  ثوشک و  مخت  کـهم  خـیب  جیافـسب ،
رد دیآ  لطر  ود  ات  دنناشوجب 

759 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لح مهرد  تسیب  ربنـشرایخ  مهرد  هدزناپ  نیبجنرت  سپ  دنزب  شوج  هس  ات  دنزادنا  وا  رد  دندنب و  ناتک  هفرخ  رد  نومیتفا  نتفرگ  ورف  تقو 

. دننک
هلمآ هلیله و  مهرد  تفه  هایس  یلباک و  هلیله  تسوپ  مهرد  هد  درز  هلیله  هکنآ  تفص  دشاب و  ظیلغ  مغلب  ادوس و  لهسم  نوقیراغ : خوبطم 
هتفوک مین  جیافسب  مرد  هس  کی  ره  ثفاغ  سودوخوطسا و  وکنلاب ، نابزواگ ، ددع  هد  هایس  ولآ  مرد  هد  یفئاط  زیوم  مهرد  راهچ  کی  ره 

، نیتنـسفا ثفاغ ، هلمآ ، هلیلب  مهرد  هد  کی  ره  يدـنه  رمت  هایـس  یلباک و  هلیله  تسوپ  رخآ  مهرد  هد  نومیتفا  مرد  کی  نوقیراغ  مرد  ود 
مرد تفه  نومیتفا  مهرد  ود  کشمجنرف  مخت  یمهرد  کی  ره  یفئاط  زیوم  ددـع  تسیب  هایـس  ولآ  مهرد  راهچ  کی  ره  وکنلاب  ناـبزواگ 

محش گناد  ود  دروجال  رجح  یطفن  حلم  یمهرد  کی  ره  يرطوقس  ربص  نوقیراغ  دننک  یفاص  دنناشوجب 
760 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دنماشایب دنزیر و  نآ  رس  رب  مهرد  هد  رکش  مین  یگناد و  لظنح 
: نآ تفص  دنک . عفد  داح  ارفص  قیقر و  طالخا  ربنشرایخ : خوبطم 

ربنـشرایخ مهرد  جنپ  لگ  قرو  ددع  هد  کی  ره  بانع  هایـس و  ولآ  مهرد  هدزناپ  کی  ره  زیوم  يدـنه  رمت  مهرد  تفه  درز  هلیله  تسوپ 
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. مهرد هدزناپ 
هد ریجنا  ددع  تسیب  ناتـسپس  ددع  هد  بانع  مهرد  جنپ  انـس  نآ : تفـص  دوب . دیفم  ار  لاعـس  ردـص و  عاجوا  بنجلا و  تاذ  افوز : خوبطم 

هتفوک مین  رـشقم  وج  مهرد  راهچ  کی  ره  يزابخ  افوز  یمطخ  مخت  ناشوایـسرپ  مهرد  هس  کـهم  خـیب  مهرد  هدزناـپ  یفئاـط  زیوم  ددـع 
. مهرد هد  رکش  مهرد  شش 

کهم خـیب  مهرد  تفه  انـس  نآ : تفـص  دوـب . دـیفم  ار  لـصافم  عاـجوا  دـنک و  عـفر  ار  جزل  مغلب  هـقرحم و  طـالخا  ناـجنروس : خوـبطم 
هابور ناجنروس 

761 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ربنشرایخ دنقلگ  ددع  تسیب  ناتـسپس  ددع  هد  بانع  ریجنا  مهرد  هس  کی  ره  هشفنب  ینـساک  مخت  هنایزار  دبرت  مهرد  جنپ  کی  ره  کبرت 

. مهرد هد  کی  ره  نیبجنرت 
: نآ تفص  دوب  دیفم  ار  بنجلا  تاذ  هقرحم و  تایمح  هک  یخوبطم 

تـشخریش مرد  هس  يزابخ  ینـساک  مخت  ددـع  تسیب  ناتـسپس  ددـع  هد  بانع  مهرد  راـهچ  رفولین  مهرد  جـنپ  کـی  ره  هشفنب  یکم  اـنس 
. مهرد هدزناپ  کی  ره  نیبجنرت 

رد مرگ  بآ  لطر  هس  اب  دـنبوکب و  مهرد  شـش  يرطوقـس  ربص  مهرد  هد  نیتسنفا  نآ : تفـص  دوب . دـیفم  ار  يوادوس  عادـص  ربص : عوقن 
. دنماشایب ماداب  نغور  مهرد  هد  اب  نآ  زا  تسیب  دننک و  یفاص  زور  هس  زا  دعب  مرگ و  ياج  رد  بش  دنهن و  باتفآ  رد  زور  دننک و  یفرظ 

762 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ددـع تسیب  کی  ره  باـنع  هایـس  ولآ  مرد  هد  درز  هلیله  تسوپ  نآ  تفـص  دوب و  دـیفم  ار  مرگ  عادـص  دوب و  ارفـص  لهـسم  هلیله : عوقن 

بآ لطر  هس  رد  مرد  هد  نیبجنرت  مرد  هد  ربنشرایخ  مرد  هس  کی  ره  وهاک  ینساک  مخت  هشفنب  مرد  تسیب  يدنه  رمت  ددع  یـس  ناتـسپس 
. دنشونب نآ  زا  لطر  ود  دنناسیخب و  زور  ابش  مرگ 

ولآدرز مهرد  تسیب  يدـنه  رمت  ددـع  هد  باـنع  ددـع  تسیب  کـی  ره  یلیگ  ولآ  هایـس  ولآ  نآ : تفـص  دوب . ارفـص  لهـسم  هکاوف : عوقن 
. دنناسیخب بآ  نم  کی  رد  مهرد  هد  کی  ره  تابن  نیبجنرت  مرد  یس  کشخ 

مین مرد و  ود  کـی  ره  هناـیزار  نوـسینا  سفرک  مخت  مهرد ، تفه  هتفوـک  هزبرخ  مخت  نآ  تفـص  دـنک . ثمط  لوـب و  راردا  هـک  یعوـقن 
نآ زا  مرد  لهچ  دنهن و  باتفآ  رد  زور  هس  دننک و  یفرظ  رد  بآ  لطر  هس  اب  دنبوکب و 

763 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دنماشایب

یفئاط زیوم  هناد  یـس  کی  ره  ناتـسپس  هایـس  ولآ  نآ : تفـص  دـنک و  كاپ  لوضف  زا  ار  قرع  دوب و  دـیقم  ار  هداـح  ضارما  ياـیاقب  رخآ 
دنزیر نآ  رب  مرگ  بآ  دننک و  یفرظ  رد  مرد  هس  کی  ره  هتفوک  مین  همه  زینشگ  ثوشک  ینـساک  مخت  مرد  یـس  يدنه  رمت  مهرد  تسیب 

. دنماشایب نیبجنرت  اب  تابن  مرد  هد  اب  نآ  زا  مرد  لهچ  زور  هس  زا  دعب  دنهن و  مرگ  ياجب  بش  دنهن و  باتفآ  رد  زور  و 

[ اه نقح  رد  مهدزاود : باب  ]

ددع و یس  ناتـسپس  ددع  تسیب  بانع  ددع  هد  ریجنا  نآ : تفـص  دننک . لامعتـسا  هداح  ضارما  رد  هک  هنقح  اه . نقح  رد  مهدزاود : باب 
هس رد  دنناشوجب  مهرد  جنپ  هشفنب  یفک  کی  ره  کشخ  سوبس  مهرد  هد  هتفوک  مین  وج  مهرد  تفه  انس 

764 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
دنزیر و نآ  رـس  رب  دجنک  اب  هشفنب  نغور  هماک و  بآ  دـننک و  لح  نآ  رد  مرد  هد  خرـس  رکـش  دـننک و  یفاص  دـیآ  همین  هب  ات  بآ  لطر 
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ناتسپس ددع  هد  کی  ره  ریجنا  بانع  مرد  هد  کی  ره  كرزب  هبلح  نآ : تفـص  دوب  دیفم  ار  جنلوق  تشپ و  عجو  هک  هنقح  دننک  لامعتـسا 
دیآ یثلث  هب  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  راهچ  رد  مهرد و  هس  کی  ره  هنایزار  هاوخنان  یفک  کی  ره  تبـش  هنوباب  کشخ  یمطخ  ددع  تسیب 

ءاضعا تدورب  هک  هنقح  دـننک  مض  نآ  هب  مرد  هد  کی  ره  دـجنک  نغور  لسع  مهرد  مین  لق  مرد  هد  کمن  مرد  کی  هروب  دـننک  یفاـص 
سفرک مخت  هنایزار  هاوخنان  یمرد  کی  ره  رتسدیبدنج  ریـشواج  مهرد  جنپ  کی  ره  جنیبکـس  قشا  لقم  نآ : تفـص  دوب . دـیفم  ار  یلفس 

دیآ یثلث  هب  ات  دنناشوجب  زب  ریش  لطر  هس  بآ و  لطر  هس  رد  مهرد  تفه  کی  ره  تبش  هنوباب  کشخ  هبلح  مهرد  ود  کی  ره  سویلایس 
نغور اب  دننک و  یفاص 

765 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دننک لامعتسا  دنزیمایب و  مهرد  هد  کی  ره  لسع  واگ و  نغور  دجنک و 

ره یفئاط  زیوم  ناتـسپس  ددـع  هد  بانع  یفک  کی  ره  هشفنب  یمطخ  هتفوک ، مین  رـشقم  نآ : تفـص  دوب و  عفان  ار  هداح  تایمح  هک  هنقح 
. مهرد مین  کی  ره  هروب  کمن و  مرد  هد  کی  ره  نیبجنرت  هشفنب  دجنک  نغور  هناد  تسیب  کی 

ره اشاح  ناجنروس  رتعـص  نادنپـس  قرو  نویروطنق  ربک  خیب  دـنوارز  موصیق  هرتهاش  نآ  تفـص  دوب . دـیفم  ار  لصافم  صرقن و  هک  هنقح 
: نآ تفـص  دوب . دـیفم  ار  یمغلب  جـنلوق  هک  هنقح  مهرد  تسیب  دـجنک  نغور  مهرد  مین  کی  ره  نویرذاـم  لـظنح  محـش  مهرد  هد  کـی 

هنایزار مرد  هد  کی  ره  هتفوک  مین  هنادکسخ  ریجنا  مدـنگ  مهرد  تفه  لمرح  هبیم  یفک  کی  ره  تبـش  کـلملا  لـیلکا  هنوباـب  کـشخ 
یمطخ سوبس  یمرد  کی  ره  سفرک  مخت 

766 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هروب مرد  هدـکی  ره  هماکبآ  يریخ و  قبنز و  نغور  لسع و  هتـسد  کی  ره  قلـسرت  بادـس  ددـع  هد  ریجنا  مهرد  جـنپ  کی  ره  نویروطنق 
کی ره  طولب  رانک  تسیب  نآ  تفص  دوب  دیفم  ار  اعما  حورق  جحس و  هک  هنقح  مهرد  مین  ریشواج  مهرد  کی  جنیبکـس  لاقثم  کی  ینمرا 
هدرک نایرب  هضیب  هدرز  مهرد  هدزناپ  لمحلا  ناسل  بآ  دـنناشوجب و  مهرد  هد  زا  ود  دروم  قرو  مهرد  جـنپ  لگ  قرو  زیوم  رانلگ  مرد  هد 

هراصع مهرد  مین  کی  ره  نیوخالامد  هدرک  نایرب  هتـساشن  یمرد  هتخوس  ذغاک  دـسب  مرد  کی  ایقاقا  دـننزب  لگ  نغور  مرد  هد  اب  مرد  هد 
. دننک مض  نآ  هب  دنبوکب و  مهرد  مین  سیتلا  هتطحل 

شـش کی  ره  هندوف  بادس  قرو  مهرد  جنپ  کیراب  نویروطنق  مرد  کی  لظنح  محـش  نآ : تفـص  دیاشگب و  ار  یحیر  جـنلوق  هک  هنقح 
جنیبکس رتسدیبدنج  مهرد  هد  لسع  دننک  یفاص  دنناشوجب و  مهرد  جنپ  رتعص  مهرد 

767 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
. دننک مض  نآ  هب  مهرد  جنپ  کی  ره  ریشواج 

مهرد راهچ  لقم  هرد  هس  جنیبکـس  مهرد  تفه  کی  ره  ریجنا  دیب  هریز  سوبـس ، هنادکسخ  بادس  مهرد  هد  کی  ره  تبـش  هنوباب  هنقح 
. مهرد هدزناپ  تیز  نغور  مرد  هد  هماکبآ  مهرد  مین  هروب  مهرد  کی  لظنح  محش 

یمطخ ددـع  هد  ریجنا  مرد  راهچ  هشفبن  ددـع و  تسیب  ناتـسپس  ددـع  هد  باـنع  نآ : تفـص  دـننک . لامعتـسا  هراـح  ضارما  رد  هک  هنقح 
. دنیامن لامعتسا  دننک و  مض  نآ  هب  مهرد  هد  هماکبآ  مهرد  تسیب  دجنک  نغور  مرد  یس  ردنغچ  بآ  دنناشوجب و  یفک  کی  ره  سوبس 

[ اههجزرف اهفایش و  رد  مهدزیس : باب  ]

يواستم دنپـسا  راحلا  ءاثق  هروب  واگ و  هرهز  رتسدیبدنج  نآ : تفـص  دیاشگب . جـنلوق  هک  یفایـش  اههجزرف . اهفایـش و  رد  مهدزیـس : باب 
کمن ینمرا  هروب  رخآ  دنزاس  فایش  دنبوکب و 

768 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
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يرورحم رخآ  هتشرسب  خرـس  رکـش  هب  دنبوکب و  مرد  ود  کی  ره  رامحلا  ءاثق  واگ  هرهز  هروب  رخآ  دنبوکب . يواستم  لظنح  محـش  يدنه 
ره يدنه  کمن  یمطخ  نوباص  هروب  مهرد  جنپ  نیبجنرت  نآ : تفـص  دـنراد . راکب  دـشاب  رـصاق  هک  لهـسم  بقع  رد  دوب و  عفان  ار  جازم 

ربارب لـنظح  محظ  لـقم  هروب  جنیبکـس  نآ : تفـص  دوب  دـیفم  ار  یمغلب  جـنلوق  رخآ  دنـشرسب . دوقعم  رکـش  هب  دـنبوکب و  مهرد  ود  کـی 
. دنشرسب رکش  هب  دنبوکب و  يواستم  یمطخ  هروب  کن  نآ : تفص  دنرب . راکب  هداح  ضارما  تایمح و  رد  رخآ  دنشرسب  رکش  اب  هدیبوک و 

ایقاقا رم ، رخآ  دنشرسب . زینـشگ  بآ  هب  دنبوکب و  يواستم  نارفعز  ردنک  نویفارم  نآ  تفـص  دراد و  زاب  دعقم  زا  نوخ  نتفر  ریحز و  رخآ 
زا هک  ار  محر  عجو  دـیاشگب و  ضیح  هک  جـنزرف  دنـشرسب . دورم  بآ  هب  دـنبوکب و  یمرد  کـی  ره  ناـیرب  جـنرب  یبرع  عمـص  جـنبلا  رزب 

عفان دوب  تدورب 
769 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هنوباب نسوس  نغور  یکطـصم  هعیم  یمرد  کی  ره  رتسدیبدنج  نارفعز  قشا  ریـشواج  مرد  ود  کی  ره  لقم  هنق  ردنک  نآ : تفـص  دـشاب .
قانتخا رخآ  دنرادرب و  فوص  هب  دنزیمایب و  مه  هب  دنبوکب و  یقاب  دنراذگب و  هیپ  دنناسیخب و  مرد ؟؟؟ هس  کی  ره  طب  غرم و  هیپ  نوقیراغ 
تـصش غمـش  مرد  هس  کی  ره  نسوس  ناسلب و  نغور  یمرد  کی  ره  یکطـصم  اـمامح  لبنـس  نارفعز  طـب  غرم و  هیپ  دوب  دـیفم  ار  محر 

: نآ تفص  دوب  دیفم  ار  نوخ  نتفر  هک  رخآ  مهرد 
هب دـنبوکب و  مرد  مین  نومیتفا  یمرد  کی  ره  نارفعز  ینامی  بش  هتخوس  ظرق  هتـساشن  هتخوس  فدـص  رانلگ  مهرد  ود  کی  ره  اـیقاقارم 

قرو هجنزرف  دنزیمایب  لمحلا  ناسل  بآ  هب  دنبوکب و  يواستم  ینمرا  لگ  روفاک ، نارفعز  ندال  دنویر  ایقاقا  رم  رخآ  دنرادرب  دنـشرسب  بآ 
دننک لامعتسا  سیتلا  هیحل  هراصع  اب  دنناشوجب و  حلط  تسوپ  جسوع  دروم  رانا  تسوپ  لگ 

770 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
کی ره  هتخوس  ناـتک  اوبزوج  لـفنرق  مهرد  هس  کـی  ره  نیدراـن  نغور  ناـسلب  بح  نآ : تفـص  دوب . دـیفم  ار  محر  فعـض  هک  هجزرف 

یکطصم جنیبکس  هنق  بادس  سفرک و  تبش و  محش  نآ  تفص  دئوب  دیفم  ار  حایر  هک  هجزرف  مرد  مین  رتسدیبدنج  مهرد  ود  هریز  یمرد 
مد هک  رخآ  دننک  لامعتسا  هنوباب  ای  تبش  نغور  اب  دنبوکب و  يواستم  رتسدیبدنج  قشا  مطبلا  کلع  لبنـس  طسق  هلئاس  هعیم  انامدرق  امامح 

همرس ینمرا  لگ  موتخم  نیط  جاز  رانلگ  گنسادرم  رخآ  یگناد  کی  ره  جنبلا  رزب  نویفا  مرد  مین  ینامی  بش  نآ : تفـص  دراد  زاب  ثمط 
. دنرادرب دنزاس و  فایش  دنبوکب و 

. دنرادرب دنزیمایب و  قبنز  نغور  هب  دنبوکب و  هناد  مرک  نآ : تفص  دنک . مرگ  ار  جرف  هک  هجزرف 
رد نارفعز  کس  نآ  تفص  دنک و  وبشوخ  گنت و  ار  جرف  هک  هجزرف 

771 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
شیپ دناردب  زا  هراپ  تجاح  توق  هب  دنک  هراپ  ار  نآ  دوش و  کشخ  دکچب  دوخب  بآ  ات  دـنزادنا  نآ  رد  ناتک  هقرخ  دـنناشوجب و  بارش 

. عامج زا 
دنیالایب و نآ  هب  دـننک و  رت  بارـش  هب  هقرخ  دـنبوکب و  مهرد  ود  وزام  مهرد  کی  رخذا  حاقف  نآ : تفـص  دـنک : گنت  ار  جرف  هک  هجزرف 

تبوطر هک  هجزرف  دنرب  راکب  نآ  زا  هراپ  دننک و  کشخ 
تفج دـنبوکب  مهرد  مین  کی  ره  دـیدحلا  ثبخ  همرـس  مرد  ود  کی  ره  ضامح  مخت  وزاـم  نآ  تفـص  دراد . زاـب  ار  تبوطر  هک  هجزرف 

. دننک لامعتسا  دنیالایب و  هیودا  نیا  هب  دننک و  رت  نآ  هب  هقرخ  دنناشوجب و  رانلگ  طولب 

[ اهنغور رد  مهدراهچ : باب  ]

نآ دامض  بارـش و  دوب و  دیفم  ار  ینوردنا  عاجوا  هدراب و  ضارما  عمج  دراد و  رایـسب  عفانم  نیدران : نغور  اهنغور  رد  مهدراهچ : باب 
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ار و محر  ناقتحا  محر و  عاجوا 
772 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دروم لهبا  نسار  رخذا  ناسلب  دوع  جذاس  دعـس  راغ  قرو  هریرذـلا  بصق  نآ  تفـص  دراد و  دوسا  ار  هناثم  هیلک و  ندـیناکچ و  لـیلحا  رد 
نغور لطر  جـنپ  دتـسیا و  دـیآ  رـس  رب  هک  نادـنچ  بآ  بارـش و  اب  دـننک و  یگید  رد  دـنبوکب و  مرد  تسیب  کی  ره  شوجنزرم  انامدرق 
مهرد تشه  کی  ره  رم  رت و  دروم  هراصع  هخیلس و  امامح و  لگ و  نغور  دننک و  یفاص  سپ  دنناشوجب  شتآ  هب  دنزیرب و  نآ  رب  دجنک 
یمور لبنـس  مهرد  هاجنپ  اوبزوج  نآ  زا  دعب  دنیامن و  درـس  دـننک و  فاص  دـنناشوجب و  بارـش  دـناهدرک  فاص  لوا  هک  نغور  بآ و  هب 

دـنزیمآ و رد  یفاـص  نغور  نیا  وب  ارـش  بآ و  هب  دـننک و  هتفوـک  مین  هیودا  مهرد  شـش  ناـسلب  نغور  مهرد  یـس  کـی  ره  هعیم  لـفنرق 
. دنامب نغور  دورب و  بآ  ات  دنناشوجب 

: نآ تفص  دوب . دیفم  ار  هدراب  عاجوا  بصع و  يوقم  طسق : نغور 
773 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنناسیخ هکرس  رد  یبش  هتفوک  مین  مرد  جنپ  کی  ره  هخیلس  ناسلب  دوع  نسار  رم  مرد  هد  کی  ره  جذاس  لبنس  هعیم  اسریا  هنشا  هفرق  طسق 
رخآ دنامب  نغور  دورب و  بآ  ات  دنناشوجب  دنزیر و  نآ  رـس  رب  دجنک  نغور  لطر  جـنپ  دـیآ و  همین  هب  ات  دـنناشوجب  بآ  لطر  جـنپ  رد  و 

تصش زوحامرم  قرو  مهرد  شش  هخیلـس  مهرد  هد  طسق  دنایورب . يوم  دنک و  بصع  تیوقت  دوب و  دیفم  ار  هدعم  دبک و  تدورب  عاجوا 
یفاص سپ  دنامب  نغور  دورب و  بآ  ات  دنناشوجب  دننک و  نآ  رس  رب  دجنک  نغور  مین  یلطر و  رد  دنناسیخ  بآ  رد  یبش  هتفوک  مین  مهرد 

بآ رد  نم  هد  زا  ود  هزاـت  دروم  قرو  نآ  تفـص  دوب  دـیفم  ار  لـصافم  ياـخرتسا  دـنک و  تیوقت  دـنایورب و  ار  يوم  دروم  نغور  دـننک .
رخآ دوب  يوقا  دننک  دروم  هراصع  دروم  ضوع  رگا  دنام  یقاب  نغور  ات  دنناشوجب  دنزیر  نآ  رـس  رب  مین  نم و  ود  دجنک  نغور  دنناشوجب 

دروم
774 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هنوباب نغور  دنزیر  نآ  رد  دجنک  نغور  لطر  راهچ  دـننک و  یفاص  دـنناشوجب و  نآ  زا  دـعب  دـنناسیخب  بارـش  رد  دـنبوکب و  لطر  تسیب 
دجنک نغور  لطر  هد  رد  نآ  زا  لطر  کی  دـننک و  کشخ  هیاس  رد  دـنیوشب و  هزات  هنوباب  نآ : تفـص  دوب . دـیفم  ار  حایر  دـبک و  عاجوا 

. دنهن باتفآ  رد  دنزادنا و 
نغور نم  کی  اب  دـننک  یفاص  دـیآ  نم  کی  هب  ات  دـنناشوجب  نم  راهچ  رد  نم  کـی  هزاـت  هنوباـب  رخآ  دـنریگب  نینچمه  نیتنـسفا : نغور 

قرو ات  دنهن  شارف  ریز  رد  دننک و  هسیک  رد  نم  راهچ  رـشقم  دجنک  ای  رـشقم  ماداب  نم  کی  هزات  لگ  قرو  لگ  نغور  دـنناشوجب  دـجنک 
نم کی  اب  دنلامب و  تسد  هب  لگ  قرو  یلطر  یـضعب  دنیوگ و  ماداب  لگ  نغور  ار  نیا  دنـشگب  نغور  ار  ماداب  هاگ  نآ  دوش  کشخ  لگ 

. دنزیوایب باتفآ  هب  دننک  هشیش  رد  دجنک  نغور 
دش هتفگ  هکنانچ  ماداب  نم  ود  اب  نم  کی  هزات  هشفنب  هشفنب : نغور 

775 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
بآ دنبوکب و  دننک و  ردب  نآ  زا  زغم  دشارشخب و  تسوپ  ار  ودک  ودک  نغور  دنزاس  نینچ  زین  لقاقش  شگرن و  رفولین و  نغور  دنزاسب و 

. دنناشوجب دجنک  نغور  نم  کی  رد  بآ  نآ  زا  نم  راهچ  دنریگب و  نآ 
دجنک و نغور  لطر  هس  رد  یکطصم  لطر  کی  نآ : تفص  دنک  مرن  تبالص  دوب  دیفم  ار  هدعم  ماروا  هدعم و  فعـض  یکطـصم : نغور 

. دوش هتخادگ  ات  دنناشوجب  نغور  اب  دنبوکب و  یکطصم  هک  تسا  نآ  رتهب  دنامب و  نغور  دورب و  بآ  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  شش 
نغور ات  دنناشوجب  بآ  هب  دنبوکب و  ناب  بح  زغم  نآ : تفـص  دیامن  باصعا  تیوقت  دیامن و  لئاز  يود  دـنک و  مرن  باصعا  ناب : نغور 

. دیآ نوریب  وا 
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. دنزاس نینچمه  زین  ار  وا  دنک  هاب  نیمست  تیوقت و  لیجران : نغور 
776 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هاگ نآ  دننک  یفاص  دنناشوجب و  بآ  رد  هتفوک  مین  يواسم  ربونص  خیب  تسوپ  هلمآ  نآ  تفـص  دنک . رعـش  دیوست  تیوقت و  هلمآ : نغور 
. دنناشوجب دجنک  نغور  اب 

همین هب  ات  دنناشوجب  بآ  یلطر  رد  مهرد  هد  کمن  مهرد  راهچ  لیبجنز  نآ : تفـص  دوب . دیفم  ار  هدرگ  درد  لوب و  رـسع  کسخ : نغور 
. دنناشوجب دنزیر و  نآ  رب  دجنک  نغور  یلطر  دیآ 

يریخ نیمسای و  نغور  دنهن و  باتفآ  رد  دننک و  هشیش  رد  دجنک  نغور  اب  قبنز  لگ  نآ  تفـص  دوب . دیفم  ار  هدراب  ضارما  قبنز : نغور 
. دنریگب نینچمه  رخذا  و 

: نآ تفص  دنک . مرن  تبالص  دورب و  لیلحت  هب  ار  ماروا  نسوس : نغور 
مهرد جنپ  هفرق  لفنرق  مهرد  هد  کی  ره  یکطصم  نابلا  بح  طسق  هخیلس 

777 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ود زا  دعب  دنهن و  هیاس  رد  دننک و  یفرظ  رد  دنناشوجب و  یلطر  هدرگ  قرو  ینوج  نامـسآ  لگ  ددع  یـس  اب  هتفوک  مین  مهدر  هس  نارفعز 

. دنیامن لامعتسا  زور  هد  زا 
دجنک نغور  نم  راهچ  رد  بادس  قرو  نم  مین  نآ : تفـص  دوب . دیفم  ار  باصعا  ءاخرتسا  محر و  هناثم و  هیلک و  تدورب  بادـس : نغور 

ار يوم  هک  ینغور  دـنریگب  نینچمه  شوجنزرم  نغور  دـنام و  یقاب  نغور  ات  دـنناشوجب  بآ  نم  راـهچ  دـجنک و  قرو  بآ  نم  راـهچ  و 
ات دنناشوجب  بآ  یلطر  رد  هتفوک  مین  مهرد و  کی  نارفعز  مهرد  کی  نال  مهرد  هس  طسق  وزام  امامح  يدنه  جذاس  دـنک  زارد  ربطس و 

تـسوپ قئاش  لگ  ردـنغچ  مخت  سفرک  مخت  دروم  گرب  دروم  هناد  رخآ  دـنناشوجب  تیز  نغور  لطر  مین  اب  دـننک و  یفاص  دـیآ  همین  هب 
ریساوب و رخآ  دنبوکب  يواستم  ناشوایسرپ  ندال  زوج 

778 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
راهچ رد  هتفوک  مین  مهرد  جنپ  کی  ره  ماداب  زغم  ناسلب  بح  جیافسب  ریـشواج  قشا  مهرد  هد  لقم  نآ : تفـص  دوب  دیفم  ار  هدراب  ضارما 

. دنناشوجب دجنک  نغور  دیآ  یلطر  هب  ات  دنناشوجب  بآ  لطر 

[ تانونس رغارغ و  تاسوطع و  تاطوعس و  رد  مهدزناپ  باب  ]

نانز ریش  هشفنب  نغور  وهاک  بآ  دوب  دیفم  ار  مرگ  غامد  رهس و  هک  یطوعس  تانونس . رغارغ و  تاسوطع و  تاطوعس و  رد  مهدزناپ  باب 
اب دنبوکب و  مرد  مین  روفاک  هتـساشن  مرد  ود  ریـشابط  دوب  دیفم  ار  مرگ  عادص  هک  یطوعـس  دنـشک  ینیب  رد  دـنزیمایب و  دـنبوکب و  يواستم 

تشگنجنپ عیشمارط  کشم  یمرد  کی  رهجرطیشناریمام  لفلفراد  نآ : تفص  دوب . دیفم  ار  هوقل  دراب و  عادص  رخآ  دنـشکرب  هشفنب  نغور 
لفلف سودوخوطـسا  لنظح  محـش  نآ  تفـص  دوب  دیفم  ار  جـلاف  هوقل و  هک  رخآ  دنـشکرب  دـجنک  نغور  اب  دـنبوکب و  مهرد  هس  کی  ره 

شدنک رتسدیبدنج 
779 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مرد ود  کی  ره  ربص  شدنک  یمرد  کی  ره  لظنح  محش  هروب  رتسدیبدنج  زینوش  رخآ  دنیوبب  دندنبب و  گنت  هقرخ  رد  دنبوکب و  يواستم 
يواستم رتسدیبدنج  دیفـس  قبرخ  شوجنزرم  کشم  ینیچراد  ربص  هروب  رداشون  احرقرقاع  لیبجنز  لفلف  شدنک  رخآ  مرد  هس  شوجنزرم 

لفلف یگناد  کشم  مهرد  جـنپ  کـی  ره  لـگ  مخت  زینوش  شدـنک  لدرخ  نانـش  مهرد  هد  کـی  ره  شوجنزرم  هایـس  قبرخ  رخآ  دـنبوکب 
لدرخ مرد  ود  کی  ره  لفلفراد  لیبجنز  احرقرقاع  نآ : تفص  دروآ . دورف  رس  غامد و  زا  ار  تالضف  هک  هرغرغ  مرد  هس  کی  ره  لفلفراد 
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قانخ هک  هرغرغ  دشاب  عفان  دننک  هرغرغ  نآ  هب  دـنزیمایب و  یلـسع  نیبجنکـس  اب  دـنبوکب و  مهرد  جـنپ  هناد  رانا  مهرد  راهچ  کی  ره  لفلف 
برد دنزیمایب  زینشگ  بآ  مهرد  هد  اب  دنناشوجب و  مهرد  کی  کبرت  هابور  ددع  هد  بانع  یفک  سدع  نآ : تفص  دوب  دیفم  ار  هجیوذ 

780 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مرد هد  شرت  ریمخ  مهرد و  یس  ریـس  نآ  تفـص  دنادرگ . رجفم  دهد و  جضن  ار  قانخ  هحبذ و  هک  هرغرغ  دننک  لح  نآ  رد  مرد  هد  توت 

. مهرد جنپ  کشرورم 
زینشگ بآ  هب  دنبوکب و  مرد  کی  ریشابط  مرد  ود  کی  ره  سدع  زینشگ  نآ  تفـص  دوب . دیفم  ار  قلح  عاجوا  تاهل و  طوقـس  هک  هرغرغ 

لگ مخت  مهرد  ود  کی  ره  وزام  ینامی  بش  نآ  تفـص  دوب . دیفم  ار  نهد  هثیل و  توفع  هک  هضمـضم  دننک  هضمـضم  نآ  هب  دـنزیمایب و 
مرگ بآ  هب  دنبوکب و  يواستم  لدرخ  احرقرقاع  لیبجنز  دوب  دیفم  ار  نابز  لقث  هک  هضمضم  دنزیمایب . لسعلا  ءام  اب  دنبوکب و  مهرد  راهچ 
دننک هضمضم  نآ  هب  دنناشوجب و  هکرـس  رد  راغ  قرو  راغلا  بح  کنآ  تفـص  دوب . دیفم  ار  نادند  درد  هک  هضمـضم  دنزیمایب . هکرـس  و 

واگ خاش  نآ : تفص  دنک  كاپ  كرچ  زا  نادند  هک  ینونس 
781 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مهرد هس  اـحرقرقاع  مهرد  یک  هنداـش  مین  مهرد و  ود  کـی  ره  یکطـصم  رخذا  رداـشون  مهرد  جـنپ  کـی  ره  رحبلا  دـبز  هتخوس  یهوک 
. دنلامب نادند  كاوسم  هب  دنبوکب و 

، هتخوس وزام  مهرد  ود  جذاس  مهرد  هس  امامح  مهرد  راهچ  لفلف  مهرد  ود  لیبنق  نآ  تفـص  دنک . كاپ  ار  هدش  هایـس  نادـند  هک  ینونس 
هـس هتخوس  یناردنا  کمن  مهرد  راهچ  کی  ره  جرحدم  دنوارز  هتخوس  عومجم  ناطرـس  واگ  خاش  هتخوس  فدـص  ینونـس  مهرد  تفه 

هتخوس وجدرز  بوج  حیش  نآ  تفـص  دنک . كاپ  ار  نادند  دنادرگ و  تخـس  ار  هثیل  دنک و  شوخ  ناهد  يوب  هک  ینونـس  دنبوکب  مهرد 
راهچ قامـس  مرد  کی  لفنرق  مرد  ود  ینامی  بش  مهرد  جنپ  کی  ره  زگ  هرمخ  هبابک  احرقرقاع  مرد  هد  کی  ره  رحبلا  دبز  یناردنا  حـلم 

دنادرگ و تخس  ار  هثل  هک  ینونس  مهرد 
782 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

وزام مهرد  هس  جزیوم  مهرد  ود  رداشون  مهرد  هد  کی  ره  کل  هتخوس  کمن  هندوف  دروم  رانلگ  نآ : تفـص  دـنک و  لـئاز  نآ  تاـبوطر 
موتخم نیط  سیتلا  ۀـیحل  مهرد  هس  کی  ره  کس  زک و  هرمث  نآ : تفـص  دراد . زاب  نآ  زا  نوخ  نالیـس  هثیل و  حورق  هک  رخآ  مهرد  کی 

. دـنادرگ تخـس  ار  كرحتم  نادـند  هک  ینونـس  مهرد  جـنپ  یناـمی  بش  مهرد  هد  هندوـف  رخآ  مرد  مین  ینیچراد  یمهرد  کـی  ره  لـهبا 
کی ره  رانلگ  قامـس  مرد  ود  کی  ره  بادـس  یکطـصم  لبنـسرم  نارفعز  هتخوس  کـمن  مرد  هد  هتخوس  یهوک  واـگ  خاـش  نآ : تفص 

ار نادند  درد  هک  ینونس  دنبوکب  يواستم  رحبلا  دبز  ینمرا  هروب  جزامزک  دوع  محف  نآ  تفص  دنک . تخـس  نادند  نب  هک  ینونـس  یمرد 
رخآ مهرد  راهچ  کی  ره  لیبجنز  جزیوم  احرقرقاع  مهرد  شـش  ینمرا  هروب  مهرد  هد  لـفلف  نآ : تفـص  دـشاب : دـیفم  دوب  تدورب  زا  هک 

ود کی  ره  زینوش  ریس 
783 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

رم ینامی  بش  نآ : تفـص  دـنک . نانـسا  علق  هک  یئاود  طسق  تبـش  خـیب ش  جزیوم  رخآ  دـنهن  نآ  رد  رب  دـنبوکب و  مرد  کی  کمن  مرد 
دنرب ورف  نادند  فارطا  رد  رتشن  رخآ  دیآ  رب  هک  دننک  ربص  ینامز  دسرن و  رگید  ياهنادند  رب  هکنانچ  دنهن  نادند  رب  دـنبوکب و  يواستم 
لهچ دنناسیخب  هکرـس  رد  احرقرقاع  رخآ  دنهن  نادـند  رب  دنـشرسب و  نارطق  عمـش و  هب  دـنیاسب و  لفلفراد  ینامی  بش  جزیوم  وزام  جاز و 

. دنهن هیودا  نیا  دنرب و  ورف  نادند  یلاوح  رد  رتشن  دنیاسب و  نآ  زا  دعب  زور 

[ تالوطن تادامض و  هیلطا و  رد  مهدزناش  باب  ]
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هزبرخ بآ  هب  نانـشا  هضیبب  تسوپ  نآ : تفـص  دوب . دـیفم  ار  شمن  فک و  هک  یئالط  تـالوطن . تادامـض و  هیلطا و  رد  مهدزناـش  باـب 
ریش برت و  بآ  هب  دنبوکب و  يواستم  خلت  ماداب  دوخن  ناریمام  رحبلا  دبز  لفوف  القاب  درآ  سدع  تسوپ  ین  خیبوج  درآ  هدرورپ 

784 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
بح اسریا  خـلت  ماداب  طسق  مهرد  راـهچ  کـی  ره  هزبرخ  مخت  هنـسرک  هتفوک  دوخن  وج  ـالقاب  سمرت  رخآ  دـننک  ـالط  دنـشرسب و  نارتخد 
همین یمرد و  کی  ره  تورزنا  کشجنگ  نیگرـس  گنرب  جرطیـش  یمرد  مخت  لفلف  مهرد  ود  کی  ره  جرحدم  دنوارز  رحبلا  دـبز  ناسلب 
مهرد جنپ  کی  ره  جرطیـش  شدنک  مهرد  هد  خینرز  نآ : تفـص  دوب  دـیفم  ار  دیفـس  قهب  هک  یئالط  دنـشرسب  سوبـس  بآ  هب  دـنبوکب و 
سانور برت  مخت  ربک  خیب  تسوپ  هایس  قبرخ  جرطیش  نآ  تفـص  دربب  ار  صرب  هک  یئالط  دننک  الط  دنـشرسب و  هدرز  نغور  اب  دنبوکب و 
جزیوم قبرخ  شدنک  نآ  تفـص  دوب  دیفم  ار  دیفـس  هایـس و  قهب  هک  يدامـض  دننک  الط  دورم  بآ  هکرـس و  اب  دـنبوکب و  يواستم  لدرخ 
هکرـسب دـنبوکب و  مهرد  تشه  لظنح  محـش  برت  مخت  نویرذام  لدرخ  جرطیـش  سانور  مهرد  تسیب  قئاقـش  مرد  هد  کی  ره  اـینومقس 

دنشرسب
785 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

همه دنشکب و  رد  قبیز  دنبوکب و  يواستم  هرهزرخ  دنوارز  هرقن  كرچ  گنسادرم  لفلف  تیربک  نآ  تفص  دتفا  دیفم  ار  برج  هک  یئالط 
نآ تفـص  دوب  دـیفم  ار  ابوق  برج و  هک  یئالط  دـنیوشب  نانـشا  بآ  هب  سپ  دـننک  اهر  تعاس  شیـش  باتفآ  رد  دـننک و  الط  دـنزیمایب و 

هداح ماروا  هک  يدامض  دنشرسب . زینشگ  بآ  هب  دنبوکب و  ینمرا  لگ  نارفعز  اثیمام  فایش  دعس  ضضح  ایقاقا  رم  ربص  رز  يایملقا  خینرز 
هب دنبوکب و  مهرد  راهچ  کی  ره  هشفنب  لفوف  لگ  قرو  مهرد  یس  کی  ره  کلملا  لیلکا  هنوباب  نیلدنـص  نآ : تفـص  دوب . دیفم  ار  دبک 

لبق ضضح  ربص  نیتنسفا  یکطصم  لبنس  نآ  تفـص  دنک  نکاس  ار  دبک  بلق و  ترارح  هک  يدامـض  دنهن  نآ  رب  دنـشرسب و  لگ  نغور 
ار دـبک  بلق و  ترارح  هک  يدامـض  دنـشرسب  نآ  رب  هیودا  دـنزادگب و  مرد  هد  عمـش  دـنبوکب و  مهرد  راـهچ  دوع  مهرد  ود  ندـال  هرهز 

دنک نکاس 
786 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بآ بالگ و  اب  دـننک و  نواه  رد  دـنراذگب و  رگید  مه  اـب  مرد  تسیب  کـی  ره  هشفنب  لـگ و  نغور  مهرد  یـس  دیفـس  عمـش  نآ  تفص 
دوب دیفم  ار  لاحط  تبالـص  هک  يدامـض  دنهن  عضوم  نآ  رب  دنیاسب و  کین  زورفا  ناتـسب  رمخ و  لخ  ینـساک و  زینـشگ و  بآ  كزوت و 

دـنبوکب و مهرد  جـنپ  لبنـس  هنوباب  گرزب  هبلح  کـلملا  لـیلکا  دوخن  هنـسرک  سمرت  ـالقاب  مهرد  هد  قشا  مهرد  تسیب  لـقم  نآ : تفص 
دنزاس و الط  دننک و  مض  نآ  هب  هنوباب  تبـش و  نغور  یکدنا  دنـشرسب و  نآ  هب  هیودا  نیا  دوش و  لح  ات  دنناسیخ  هکرـس  رد  ریجنا  یلطر 

مهرد هد  خلت  ماداب  مهرد  راهچ  طسق  هدیناسیخ  هکرس  رد  ددع  جنپ  هایـس  ریجنا  رخآ  دوب  دیفم  دننک  الط  دنراذگب و  رمخ  لخاد  قشا  رگا 
عاجوا صرقن و  هک  يدامـض  دننک  الط  هدعم  ولخ  للخ  رد  دنـشرسب و  ریجنا  هکرـس و  نآ  يریخ و  نغور  اب  دنبوکب و  مهرد  هس  ربک  خیب 

دیفم ار  لصافم 
787 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هکرـس هضیب و  هدیفـس  دجنک و  نغور  اب  دـنبوکب و  يواسم  ناجنروس  وج  درآ  وکنب  یمطخ  ثاغم  دیفـس  لدنـص  هشفنب  نآ : تفـص  دوب 
تفص دنک . ثمط  لوب و  راردا  دنهن  راهزب  رگا  لاهسا و  دنهن  فان  رب  رگا  دروآ  یق  دنهن  هدعم  مف  رب  رگا  هیوملـس  هک  يدامـض  دنـشرسب 
مهرد هد  تیز  يور  مهرد و  جـنپ  زب  هیپ  مهرد  راهچ  کی  ره  گنـسادرم  دیفـس  قبرخ  مهرد  هس  کی  ره  رامحلا  ءاثق  یلباـک  جـنرب  نآ :

ره یمطخ  رم  مهرد  تسیب  کی  ره  ینمرا  لگ  ثاغم  نآ : تفص  دوب  دیفم  ار  علخ  رسک  هک  يدامض  لامعتسا  دنزیمایب و  مهرد  جنپ  عمش 
نسار ینامی  بش  مرد  هد  کی  ره  ربص  ینمرا  لگ  یمطخ  ثاغم  شام  رخآ  دنـشرسب  هدیفـس  اب  دنبوکب و  مهرد  جنپ  ایقاقا  مهرد  هد  کی 

هس نارفعز  مهرد  کی  ره  ینمرا  لگ  ندال  مرد  تسیب  شام  رخآ  دنشرسب  دروم  بآ  هب  دنبوکب  مهرد  جنپ  کی  ره  نارفعز  کس  ردنک 
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هب دنبوکب و  مهرد 
788 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

يواستم هتخوس  غود  وج  درآ و  نآ  تفص  دوشن و  گرزب  ات  دراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  ناتسپ  هک  رخآ  دنشرسب  بالگ  درـس و  مرگ و  بآ 
کلملا لیلکا  هکرس  يو  رد  نآ  تفص  دنک  مک  ناتسپ  زا  ریش  هک  يدامض  دننک  الط  یپایپ  زور  هس  هام  ره  دنشرسب و  هکرس  هب  دنبوکب و 

مین نارفعز  مرد  هد  کی  ره  کعک  یمطخ  وج  القاب  نآ  تفـص  دوب  دـیفم  ار  ناتـسپ  مرو  هک  يدامـض  دنـشرسب  هنوف  بآ  هب  القاب  درآ و 
يواستم جاز  لدرخ  لقم  دـنوارز  قشا  راجنز  نآ  تفـص  دوب  دـیفم  ار  هفعـص  هک  يدامـض  دنـشرسب  غرم  مخت  هدیفـس  هب  دـنبوکب و  مرد 

هتخوس جاز  هتخوس  يدنه  کمن  نآ : تفص  دوب  دیفم  ار  هنمزم  هفعـس  هک  يدامـض  دنـشرسب . لسع  هکرـس و  مدنگ و  نغور  اب  دنبوکب و 
تـسوپ مرد  جـنپ  وهاک  مخت  هشفنب  نآ : تفـص  دوب و  دـیفم  ار  مرگ  ناکز  رهـس و  هک  لوطن  دـنوارز  گنـسادرم  هبوچدرز  وزاـم  تیربک 

رفولین شاخشخ 
789 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

نآ تفـص  دشاب و  دیفم  ار  دراب  عادص  هک  لوطن  دنزیر  نآ  رـس  رب  دـنروآ و  دورف  نآ  رب  رـس  دـناشوجب و  یفک  کی  ره  هنوباب  لگ  قرو 
تفـص دوب و  دیفم  ار  ایلوخیلام  رخآ  مهرد  راهچ  کی  ره  حـشرغ  قرو  مامن  مهرد  تفه  کی  ره  تبـش  شوجنزرم  کلملا  لیلکا  هنوباب 

ددـع تسیب  ناتـسپس  مهرد  جـنپ  هنوباـب  یمطخ  لـگ  شاخـشخ  مخت  کـبرت  هاـبور  يزاـبخ  وهاـک  دـیب و  قرو  یمطخ  رفولین  هشفنب  نآ :
دوب و دـیفم  ار  یحیر  عادـص  هک  لوطن  دـنزیر  رـس  رب  هشفنب  نغور  مهرد  هد  اب  نآ  یفاـص  بآ  دـنرادرب و  نآ  راـخب  هب  رـس  دـنناشوجب و 

دوب دـیفم  ار  ایلوخیلام  لوطن  مهرد  راهچ  کی  ره  حیـش  راـغ  قرو  ماـمن  مهرد  تفه  تبـش  شوجنزرم  کـلملا  لـیلکا  هنوباـب  نآ  تفص 
ناتـسپس مهرد  جـنپ  کی  ره  دیفـس  لگ  شاخـشخ  مخت  کبرت  هابور  هنوباب  يزابخ  وهاک  قرو  دـیب  قرو  یمطخ  رفولین  هشفنب  نآ  تفص 

دنناشوجب ددع  تسیب 
790 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

هنوباب نآ  تفص  دوب  دیفم  ار  یحیر  عادص  هک  يدامض  دنزیر  رـس  رب  هشفنب  نغور  مرد  هد  اب  نآ  یفاص  بآ  دنرادب و  نآ  راخب  هب  رـس  و 
عفان ار  هدراب  حایر  لوب و  رـسع  جنلوق و  هک  نزبآ  دـنناشوجب  يواستم  بادـس  رتعـص  هریز  هنایزار  سفرک  مخت  شوجنزرم  کلملا  لیلکا 

دنناشوجب و یفک  شاخشخ  تسوپ  هشفنب  سوبس  هنایزار  یمطخ  کبرت  هابور  هبلح  تبش  کلملا  لیلکا  هنوباب  کشخ  نآ : تفـص  دوب و 
. دننیشن نآ  رد 

[ نیع هیودا  رد  مهدفه  باب  ]

تبوطر دشاب و  رـصب  يوقم  دوب و  عفان  ار  هواشغ  قالـس و  رـصب و  فعـض  راشتنا و  لوزن  يادتبا  هک  يزیرغ  نیع . هیودا  رد  مهدـفه  باب 
لوسغم هناثم  مرد  ود  کی  ره  لبنـس  نارفعز  ناطرـس  ربص  رز  ءایمیلقا  جذاس  هتفـسان  ولول  هتخوس  سم  لابوت  ایتوت  نآ : تفـص  دنک  لئاز 

یمرد و کی  ره  رداشون  لفلفراد  لفلف  مهرد  شش 
791 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ساحن جذاس  ساحن  لابوت  دـمثا  سم  لابوت  هتخوس  سم  يرحب  ناطرـس  ربص  ایتوت  رز  ایمیلقا  رخآ  گناد  مین  روفاـک  یگناد  کـشم  مین 
هعمد و هرفظ و  لبس و  برج و  ریبک  نوقیلـساب  یگناد  کشم  مین  مهرد و  ود  لوسغم  هنداش  یمرد  کی  ره  رداشون  لفلفراد  لفلف  قرحم 

جادیفـسا جذاس  یناردـنا  کمن  مهرد  هدزناپ  هتخوس  سم  مهرد  ود  کی  ره  رحبلا  دـبز  هرقن  ءایمیلقا  نآ  تفـص  دوب  دـیفم  ار  نیع  هکح 
یمرد کی  ره  يدنه  کمن  هنـشا  مهرد  جـنپ  ربص  مهرد  کی  لفنرق  مهرد  ود  کی  ره  دـمثا  لبنـس  رتسدـیبدنج  لفلفراد  لفلف  صاصر 
مهرد جـنپ  ربص  مهرد  کی  لفنرق  مهرد  ود  تسیب و  کمن  مهرد  راهچ  درز  هلیله  تسوپ  مهرد  هس  کی  ره  هبوچدرز  رداشون  ناریماـم 
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مهرد ود  تسیب و  کمن  مهرد  راهچ  درز  هلیله  تسوپ  مهرد  هس  کی  ره  هبوچدرز  رداشون  ناریمام  یمرد  کی  ره  يدـنه  کـمن  هنـشا 
اثیمام هراصع 

792 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
کمن جادیفسا  مهرد  جنپ  هتخوس  سم  مرد  هد  کی  ره  رحبلا  دبز  رز  ایمیلقا  ریغص  نوقیلـساب  دوش  رابغ  وچمه  ات  دننک  قحـس  مهرد  جنپ 
یمرد کی  ره  هنـشا  لفنرق  مهرد  مین  کی  ره  لـظنح  محـش  کـشم  مهرد  ود  کـی  ره  لـفلفراد  لـفلف  جذاـس  هدـعج  رداـشون  یناردـنا 

هروب هضف  ایمیلقا  هتخوس  سم  لوسغم  جنداش  نآ  تفـص  دوب  دیفم  ار  اضغ  هعمد و  تملظ و  ضایب  برج و  هرفظ و  لبـس و  هک  ییانـشور 
مهرد راهچ  کی  ره  لفنرق  لبنس  ربص  مهرد  تشه  کی  ره  رحبلا  دبز  رحبلا  دبز  لفلف  مهرد  راهچ  کی  ره  لفلفراد  راجنز  کمن  ینمرا 

نارفعز لفلفراد  لفلف  مهرد  جنپ  کی  ره  جـنداش  هتخوس  سم  رخآ  یمرد  کی  ره  رداشون  نارفعز  مرد  ود  کی  ره  لیبجنز  جـلین  مین  و 
نتخیر بآ  ندیراخ و  یکیرات و  نارفعز  لحک  مرد  ود  رز  ایمیلقا  یمرد  کی  ره  هروب  ربص  راخب  مرد  مین  کی  ره  لظنح  محش 

793 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مین روفاک  مرد  هس  وزام  مهرد  مین  رداشون  مهرد  کی  لفلفراد  مین  یگناد و  لـفلف  مرد  ود  لبنـس  نارفعز  نآ  تفـص  دوب  دـیفم  ار  مشچ 

ره هتفـسان  ولول  دسب  لوسغم  رز  ایمیلقا  مهرد  جـنپ  اشیـشق  رام  ایتوت  مهرد  تفه  دـمثا  نآ  تفـص  دوب  رـصب  يوقم  رهاوجلا  لحک  گناد 
اشیشقرام مهرد  شش  هکرس  نآ  تفـص  دنایوررب  هژم  دنک و  نیع  تیوقت  جذاس  لحک  مرد  ود  جنداش  مهرد  مین  نارفعز  مهرد  هس  کی 

هعمد هکح و  تملظ و  یجـسفنب  لحک  مین  یگناد و  ولول  یطاریق  کشمجنرف  مرد  مین  دـسب  نارفعز  مهرد  ود  بهذ  ءایمیلقا  مهرد  راهچ 
لبنـس گناد  ود  جذاس  یمرد  وزام  هتخوس  سم  یگناد  کی  ره  کشم  هلقاق  ناشوایـس  نوخ  مهرد  ود  هنداـش  نآ : تفـص  دوب . دـیفم  ار 

ره ناطرس  اشیشقرم  ناجرم  رامسوس  نیگرس  بهذ  ایمیلقا  رحبلا  دبز  دنک  لئاز  ار  ضایب  ایتوت  لحک  گناد  مین  روفاک  مهرد  مین  لفلفراد 
794 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

کی ره  لفنرق  لبنـس  لفلف  رداشون  راجنز  مهرد  هس  ءایتوت  مهرد  مین  کی  ره  هتفـسان  ولول  هنداـش  مهرد  جـنپ  دـمثا  گـناد  راـهچ  کـی 
سم لابوت  مهرد  هس  دمثا  مهرد  هس  اتیوت  دوب  دـیفم  ار  حورق  برج و  ربنعا  لحک  گناد  ود  کی  ره  يدـنه  کمن  ناریمام  مین  یگناد و 
تفـص دوب  عفان  ار  لبـس  برج و  دوب و  تبوطر  فشان  رـصب و  يوقم  يدامر  لحک  یمرد  رز  ءایمیلیقا  ولول  هتخوس  حیـش  مین  مهرد  کی 

ره لیبجنز  درز و  هلیله  تسوپ  دوب  دیفم  ار  لبـس  هک  لحک  ناریمام  مهرد  راهچ  کی  ره  هتخوس  حیـش  سم  لابوت  يدنه  ءایتوت  دمثا  نآ 
دوب دیفم  ار  هعمد  قالس و  لبـس و  برج و  مرـصح  دورب  مرد  ود  لوسغم  جنداش  مهرد  کی  رداشون  مرد  ود  دیفـس  لفلف  مهرد  جنپ  کی 

هب دنبوکب و  مرد  ود  کی  ره  ناریمام  يدنه  حلم  مرد  هس  لفلفراد  لیبجنز  مرد  جنپ  کی  ره  درز  هلیله  تسوپ  ینامرک  ءایتوت  نآ : تفص 
795 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ود کی  ره  لیبجنز  درز و  هلیله  مرد  هد  کی  ره  هبوچدرز  ایتوت  رخآ  دـنیاسب  دـننک  کشخ  نآ  زا  دـعب  دـنرورپب و  زور  تفه  هروغ  بآ 
هب دنیاسب و  مرد  جنپ  همرس  ایتوت  مهرد  راهچ  بهذ  ءایمیلقا و  دنک  نکاس  ار  نیع  ترارح  هک  يدورب  مهرد  کی  يدنه  کمن  مین  مرد و 
هک يدورب  دننک  قحـس  روفاک  گناد  ود  اب  دنیامن  کشخ  نآ  زا  دـعب  دـنلامب  دـنیوشب و  دـننک و  هقرخ  رد  دنـشرسب و  رمخ  لخ  بالگ و 

دنیاسب مرد  تصـش  جادیفـسا  مرد  راهچ  ایمیلقا  مرد  هس  یبرع  عمـص  مرد  تفه  کی  ره  هتـساشن  نویفا  هتخوس  جذاس  دوب  دـیفم  ار  دـمر 
یمرد هتخوس  سم  مهرد  جنپ  رم  گناد  ود  نارفعز  مهرد  کی  کشم  مرد  ود  روفاک  مرد  هد  نویفا  دوب  دیفم  ار  مشچ  عاجوا  دوسا  دورب 

رانلگ هبلح  ضـضح  گناد  ود  تابن  مرد  تسیب  همرـس  رد  یمرد  کی  ره  اشیـشقرم  هلقاق  ایتوت  مهرد  لهچ  یبرع  غمـص  مرد  جـنپ  ایمیلقا 
جذاس

796 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
مهرد ود  کـی  ره  هتـساشن  اریتـک  نوـیفا  مهرد  هد  زا  ود  جادیفـسا  مرد  هدزناـش  اـیمیلقا  دوـب  دـیفم  ار  ردـم  رد  ضاـیب  هک  يور  رب  یگناذ 
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مهرد جـنپ  هدرورپ  رخ  ریـش  هب  تورزنا  نآ  تفـص  دـشاب  دـیفم  دوب  تبوطر  زا  هک  ار  نیع  عاـجوا  ریبک  رفـصا  رورذ  مرد  تشه  تورزنا 
غمـص تابن و  مرد  ود  هتـساشن  مهرد  جنپ  تورزنا  ضیبا  رورذ  گناد  راهچ  نویفا  مرد  مین  کی  ره  نارفعز  لگ  مخت  ربص  مرد  ود  اثیمام 
مهرد ود  اثیمام  فایـش  مهرد  هد  هدرورپ  تورزنا  نآ  تفـص  دوب  دـیفم  ار  حای  رد  نایبص  دـمر  ریغـص  رفـصا  رورذ  یمرد  کی  ره  یبرع 

هد کی  ره  هضف  ءایمیلقا  جادیفسا  نآ : تفص  دوب . دیفم  ار  هنهک  دمر  هک  يرورذ  نیاسب  مه  اب  مهرد  هس  ریبک  رورذ  مهرد  راهچ  هتـساشن 
مین نویفا  مهرد  راهچ  یبرع  غمـص  مهرد  ود  کی  ره  جنورد  دـسب  مهرد  شـش  اریتک  مین  مهرد و  هس  کی  ره  هتخوس  سم  هنداش  مهرد 

رحبلا دبز  مهرد 
797 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

سورخ گلنک و  مهرد ؟؟؟ هاجنپ  هنایزار  نآ  تفـص  دوب  دـیفم  ار  هکح  تملظ و  هعمد و  هک  يرورذ  مهرد  راهچ  کی  ره  هتـساشن  تابن 
ار دمر  هک  يرورذ  دـننک  قحـس  سپ  دوش  کشخ  ات  دـننک  هدرورپ  هنایزار  بآ  رد  دـنیاسب و  لاقثم  مین  روفاک  کشم و  مهرد  هس  کبک 

دسب ولول  لوسغم  جنداش  نآ  تفص  دوب  دیفم  ار  نیع  حورق  نیرـسکا  دنیاسب  يواستم  تابن  هتـساشن  هدرورپ  تورزنا  نآ  تفـص  دوب  دیفم 
نآ تفـص  دوب  دیفم  ار  نیع  حورق  هک  يرورذ  یمرد  کی  ره  رحبلا  دبز  اشیـشقرم  همرـس  مهرد  ود  بهذ  ایمیلقا  هتخوس  سم  جـنر  لابوت 

ءایمیلقا يرحب  ناطرـس  دوب  دـیفم  ار  ضایب  هک  يرورذ  مهرد  جـنپ  هتـساشن  غرم  رتش  هضیب  تسوپ  مهرد  هد  کـی  ره  هتخوس  یـش  هنداـش 
یبرع غمص  مرد  هدزود  هنداش  دوب  دیفم  ار  هفرط  يرصیق  فایش  دنیاسب  يواستم  رحبلا  دبز  هتخوس  حیش  رامسوس  نیگرس  بهذ 

798 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هناـیزار بآ  هب  دـنیاسب و  دـنبوکب و  مین  مرد و  ود  نویفا  مهرد  تشه  کـی  ره  راـجنز  هتخوس  راـطقلق  مهرد  شـشک  يره  هتخوـس  سم 

بهذ ءایمیلقا  نآ  تفـص  دوب . دـیفم  ار  هرفظ  ترارح و  عجو و  نوج  راـنید  فایـش  دـننک  کـشخ  هیاـس  رد  دـنزاس و  فایـش  دنـشرسب و 
ره هتـساشن  نارفعز  هتخوس  سم  مهرد  راهچ  کی  ره  ناشوایـس  نوخ  ولول  دـسب  مهرد  جـنپ  کی  ره  رم  اریتک  مرد  هد  کی  ره  جادیفـسا 

فایـش دـنزاس . فایـش  دنـشرسب و  بآ  هب  دـنبوکب و  مهرد  مین  کی  ره  ایقاقا  نویفا  تابن  خرـس  خـینرز  مرد  کی  هبوچدرز  مرد  ود  کی 
بآ هب  دنیاسب و  یمرد  کی  ره  ناسلب  نغور  کبک  راتفک و  هرهز  مرد  هد  نارفعز  ربص  تورزنا  دوب  دیفم  ار  نیع  فعض  تملظ و  ارارم :

يواستم کشخ و  هیاس  رد  سورخ  هابور و  هشاب و  کبک و  زاـب و  باـقع و  سیت و  توبـس و  گـنلک  هرهز  رخآ  دـنزاس  فایـش  بادـس 
هد دنیاسب و 

799 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لحک دوب  دـیفم  ار  ضایب  لبـس و  هرفظ و  جزی  فایـش و  دنـشرسب  هنایزار  بآ  هب  دـنیاسب و  یمرد  کی  ره  نویفرف  لظنح و  محـش  اب  مرد 

هب دنبوکب و  ار  یقاب  دنناشوجب و  جنیبکـس  قشا و  مین  کی  ره  لفلفراد  جنیبکـس  قشا  مهرد  ود  ایمیلقا  مین  یمرد و  کی  ره  جذاس  راگنز 
مین گناد و  راهچ  کی  ره  نویفا  لبنس  مهرد  جنپ  ایقاقا  یمرد  کی  ره  اریتک  یبرع  غمص  مهرد  راهچ  جادیفسا  دوسا  فایش  دنشرسب  نآ 

لبنـس رـسم  مهرد  راهچ  کی  ره  یبرع  عمـص  هتخوس  سم  نویفا  جادیفـسا  رز  ءایمیلقا  دشاب  عفان  ار  هعدـم  دـمر و  نیع و  مرد  هک  یفایش 
دمر يادتبا  تقرح و  ضیبا و  فایش  دنشرسب  کبرت  هابور  بآ  هب  دنبوکب  مرد  راهچ  تسیب و  لوسغم  ایقاقا  مین  یمرد و  کی  ره  هتـساشن 

غرم مخت  هدیفس  هب  دنبوکب و  مهرد  شش  جادیفسا  یمرد  هضف  ءایمیلقا  مهرد  ود  کی  ره  اریتک  هتساشن  یبرع  غمص  دوب  دیفم  ار 
800 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

ود کی  ره  ابرهک  ولول  دـسب  مهرد  راهچ  هتخوس  سم  مهرد  شـش  لوسغم  هنداـش  نآ : تفـص  دوب  دـیفم  ار  دـمر  رمحا  فایـش  دنـشرسب 
نآ هب  دـنیاسب و  یقاب  دـنناشوجب  یبرع  غمـص  مهرد  مین  کـی  ره  نارفعز  ناشوایـس  نوخ  مهرد  جـنپ  کـی  ره  اریتک  یبرع  غمـص  مهرد 

هتخوس راطقلق  مهرد  هد  زا  ود  راجنز  مهرد  هدزناش  جنداش  نآ  تفص  دوب  عفان  ار  نفج  ءاخرتسا  لبـس و  قالـس و  برج و  رخآ  دنـشرسب 
راجنز نآ  تفص  دنک  لئاز  ضایب  رضخا  فایش  دنیاسب . بارـش  هب  دنیاسب و  مهرد  ود  ینامی  بش  مهرد  راهچ  هتخوس  سم  مهرد  تشه 
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هواشغ حورق  راثآ  ضایب و  لبس و  برج و  رخآ  دنشرسب  بآ  هب  دنبوکب و  یمرد  کی  ره  یبرع  عمص  هتساشن  قشا  جادیفـسا  مین  یمرد و 
فایش دنشرسب  نآ  هب  هتفوک  هیودا  دنناسیخب و  قشا  مهرد  ود  قشا  راجنز  یبرع  عمص  جادیفسا  یمرد  کی  ره  نومیتفا  ایمیلقا  دوب  عفان  ار 

801 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
ود خرـس  خـینرز  مهرد  راهچ  کی  ره  لفلف  ینمرا  هروب  رم  مهرد  تشه  کی  ره  اثیمام  تورزنا  دوب  عفان  ار  بآ  يادـتبا  هواـشغ و  رغـصا 

مهرد مین  نویفا  مهرد  ود  جحـس  مهرد و  جـنپ  کی  ره  اـیقاقا  رز  ءاـیمیلقا  دوب  عفاـن  ار  قالـس  هواـشغ و  رخآ  مین  یمرد و  نارفعز  مهرد 
. مهرد کی  دمثا  مهرد  راهچ  کی  ره  راجنز  یبرع  غمص 

[ تارورذ مهارم و  رد  مهدجیه  باب  ]

اب دـنیاسب و  مهرد  هد  جنـسادرم  نآ  تفـص  درب  لیلحت  هب  ار  بلـص  ماروا  ریزانخ و  نویلخاد : مهرم  تارورذ . مهارم و  رد  مهدـجیه  باب 
سپ ددرگ و  ظیلغ  ات  دنناشوجب  نآ  رـس  رب  مهرد  تسیب  کی  ره  یمطخ  گرزب و  هبلح و  باعل  سپ  دنناشوجب  تیز  نغور  مهرد  تسیب 

دیفس عمش  نآ  تفص  دنک  کشخ  شیر  دنایورب و  تشوگ  روفاک  مهرم  دوش  لصاح  یتناتم  ار  نآ  ات  دننز  مه  رب  دنریگ و  ورف 
802 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دنزیمایب مه  اب  یمرد  غرم  مخت  هدیفس  یگناد  روفاک  مرد  راهچ  لگ  نغور  مهرد  ود  کی  ره  جادیفسا 
نوخ گنـسادرم  رخآ  دنزادگب  تیز  اب  مهرد  راهچ  هنق  مهرد  جـنپ  کی  ره  جـنیتار  تفز  نآ  تفـص  دـنایورب  تشوگ  نوقیلـساب : مهرم 

. مهرد هدزناپ  دجنک  نغور  مهرد  جنپ  کی  ره  عمش  جنیتار  یمور  تفز  ربص  مهرد  مین  کی  ره  دنوارز  تورزنا  ناشوایس 
هد عمـش  مهرد  شـش  مطبلا  کلع  مرد  هد  کی  ره  قشا  هنق  مهرد  جـنپ  جنـسادرم  نآ  تفـص  دوب  عفان  ار  ناطرـس  ریزانخ و  رفجنز  مهرم 

گنـسادرم نآ  تفـص  دنایورب  تشوگ  دنک و  کشخ  ار  حورق  لخ  مهرم  دنزاس  مهرم  دجنک  نغور  اب  تیز  ار  مرد  راهچ  رفجنز  مهرد 
دننک مض  نآ  هب  دنیاسب و  هبوچدرز  مهرد  ود  دنیاسب و  مهرد  لهچ  کی  ره  هکرس  تیز و  اب  مرد  هد 

803 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
نغور اب  مرد  هد  راجنز  جـنپ  کی  رهجنیتار  مطبلا  کلع  نآ  تفـص  دـنادرگ  کشخ  ار  هحرق  دـنک و  لئاز  تشوگ  راجنز  مهرم  دـننزب  و 
مهرد لهچ  هتـسش  کهآ  رخآ  دنزیمایب  تیز  نغور  اب  دنیوشب و  کهآ  تفـص  دوب  دیفم  ار  شتآ  تقرح  هلکآ  هرون  مهرم  دنزیمایب  تیز 

دوب عفان  ار  نوعاط  ناطرـس و  ریزانخ و  بلـص و  ماروا  لسرم  مهرم  لطر  مین  لگ  نغور  مهرد  یـس  کـی  ره  عمـش  بنرک  ردـنغچ  مخت 
ره هعیم  دنوارز  مرد  تفه  قشا  مرد  هد  کی  ره  هنق  راجنز  ریـشواج  مهرد  راهچ  کی  ره  گنـسادرم  قرزا  لقم  جنیتار  عمـش  نآ  تفص 

. دنزاس مهرم  دنزادگب و  تیز  هب  ار  یقاب  دنبوکب  دشاب  ینتفوک  هچنآ  مرد  هس  کی 
مهرم دـنزیمایب  نآ  هب  مرد  هد  جادیفـسا  دـنزادگب و  مهرد  جـنپ  لـگ  نغور  مهرد  هد  عمـش  نآ  تفـص  دـنایورب  تشوگ  جادیفـسا  مهرم 

حورق راطقلق 
804 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دنیاسب مه  اب  مرد  لهچ  راطقلق  لـطر  مین  گنـسادرم  یلطر  کـی  ره  تیز  كوخ و  هیپ  نآ  تفـص  دوب  عفاـن  ار  ماروا  ناطرـس و  هنمزم و 
مهرد شش  عمـش  مهرد  تسیب  کی  ره  هشفنب  لگ  نغور  نآ  تفـص  دوب  عفان  ار  بیـضق  جورخ و  حورق  قاقـش و  وزج  ره  جنداش  مهرم 
تفـص دنک  کشخ  ار  بطر  حورق  دنایورب  تشوگ  هک  رخآ  مهرد  جنپ  نویفا  مهرد  ود  ینمرا  لگ  هنداش  سیتلا  ۀـیحل  هراصع  جادیفـسا 

عمش و اب  یمهرد و  کی  ره  هضف  ءایمیلقا  ینامی  بش  هتخوس  حیش  ناشوایس  هبوچدرز  همرس  جتخس  رانلگ و  مهرد  شـش  گنـسادرم  نآ 
کی ره  تفز  ناشوایس  نوخ  تورزنا  هنق  ردنک  سپ  دنناشوجب  تیز  مهرد  یس  اب  دنیاسب و  مهرد  هد  گنسادرم  رخآ  دنزاس  مهرم  تیز 
مهرد کـی  گنـسادرم  نآ  تفـص  دوب  عفاـن  ار  باود  ندـیزگ  دـعقم و  حورق  قارتحا و  هک  یمهرم  دـنزیمایب  نآ  اـب  دـنیاسب و  مهرد  ود 
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جنپ جادیفسا 
805 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دوب عفان  ار  ریـساوب  هک  یمهرم  دننزب  نآ  هب  غرم  مخت  هدیفـس  دنریگ  دورف  شتآ  زا  نوچ  دنزیمایب و  لگ  نغور  عمـش و  اب  دنیاسب و  مهرد 
هب هک  یمهرم  مهرد  هد  اندـنگ  بآ  یمرد  نویلاسارطف  مهرد  ود  تفز  مهرد  جـنپ  کی  ره  هتخادـگ  رتش  ناهوک  دیفـس  عمـش  نآ  تفص 

: نآ تفص  دتفا . دیفم  شتآ  تفرح 
تفص دنک  رجفنم  ماروا  دربب و  دئاز  تشوگ  هک  یمهرم  دنزیمایب  مه  اب  هضیب  هدیفس  لگ  نغور  لوسغم  هروب  ایلومیق  جادیفسا  هرقن  ثبخ 

دوب لاکا  ياود  گید  رب  گید  دـنزیمایب  هبوچدرز  نآ  عبر  اـب  دـنیاسب و  نواـه  رد  نوباـص  نادـنچ  مه  اـب  هدـیناسیخ و  بآ  رد  قشا  نآ :
مهرد ود  هدزن  بآ  کهآ  مهرد  ود  رم  مهرد  شش  کی  ره  درز  خرس و  خینرز  نآ : تفـص  دنک و  لئاز  دئاز  تشوگ  هلکآ و  تنوفع و 

دروخب دئاز  تشوگ  هک  يرورذ  دننک  کشخ  دنزاس و  صرق  دنشرسب و  رمخ  لخب  دنیاسب و  راجنز  مهرد  هد  اب 
806 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

دـنیاسب و مرد  هس  کـی  ره  قـبرخ  هضف  اـیمیلقا  ردـنک  مـهرد  ود  کـی  ره  راـطقلق  درز  خرـس و  خـینرز  هد  هدزن  بآ  کـهآ  نآ : تـفص 
حورق ریساوب و  هک  يروزد  لاقثم . کی  ره  صاصر  ثبخ  گنسادرم  لابوت  سم  راطقلق  مهرد  ود  جاز  مهرد  جنپ  کهآ  رخآ  دنرادهگن 
مهرد هد  ربص  نآ : تفص  دنک  کشخ  حورق  دنایورب و  تشوگ  هک  يرورذ  دنبوکب  يواسم  نیوخالامد  تورزنا  نآ : تفـص  دوب  دیفم  ار 

. دـنک رانلگ  نیوخـالامد  ربص  رم  تورزنا  نآ : تفـص  دـنک و  کـشخ  تاـحارج  دراد و  زاـب  نوخ  هک  يرورذ  مرد و  جـنپ  راـنلگ  ردـنک 
ار حورق  هک  يرورذ  يواستم  قشا  جـنیتار  راجنز  نیوخالامد  تورزنا  ربص  رم  نآ : تفـص  دوب  عفان  ار  دراـک  ریـشمش و  مخز  هک  يرورذ 

. هبوچدرز وزام  رم  رانلگ  ربص  يرروذ  يواستم  ءایمیلقا  لوسغم  جتخسور  رانلگ  ربص  نآ : تفص  دنادرگ و  لمدنم 
807 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[ تانمسم تالوح و  رد  مهدزون : باب  ]

راچ اب  نم  کی  دنق  نآ : تفـص  دوب  دیفم  ار  هقان  دـنادرگ و  هبرف  دـنک و  غامد  تیوقت  هک  یئاولح  تانمـسم . تالوح و  رد  مهدزون : باب 
ات دننک  نهپ  هتخت  رس  رب  دنزیر  نآ  رد  هتفوک  رشقم  ماداب  هیقوا  کی  دنرادرب و  سپ  ددرگ  دقعنم  ات  دنناشوجب  دننک و  گید  رد  بآ  یکی 

لسع و لطر  هس  دـننک و  نایرب  واگ  نغور  نم  کی  اب  دیفـس  درآ  یلطر  نآ  لـح  دـهد  تیوقت  ار  هاـب  هدرگ و  هک  یئاولح  دوش  کـشخ 
دنزیر و نار  قتـسف و  زغم  شاخـشخ و  سپ  دننک  نایرب  دـنزیر و  نآ  رب  دـنزیمایب  بآ  یلطر  نارفعز و  مهرد  کی  بالگ و  مهرد  تسیب 

رـس رب  دنق  نم  ود  سپ  دنناشوجب  دـجنک  نغور  لطر  کی  بالگ و  مهرد  هد  بآ و  لطر  هس  رد  نم  کی  هتـسش  درآ  رخآ  دـنروآ  دورف 
دوش لح  ات  دنناشوجب  بآ  نم  ود  اب  هدرک  نوریب  هناد  هب  وچ  امرخ  نآ  تفص  دوب  هاب  يوقم  رمت  هدیصع  دننزب  دننک و  نآ 

808 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هتفوک هدرک  درخ  کعک  دنناشوجب و  نارفعز  مهرد  کی  لسع و  یلطر  دـنق و  یلطر  اب  دـنیالایب و  دـنلامب و  تسد  هب  دـنریگ و  ورف  سپ 
ماداب زغم  نمسم  دننک  نایم  نآ  رد  رشقم  قتسف  ماداب و  زوج و  دننک و  نایرب  دجنک  نغور  نم  کی  اب  دنزیر  نآ  رد  دیاب  هک  ردقنآ  هتخیب 
ماداب نآ  تفص  دنک  هبرف  هک  یفوفس  دنروخب  مهرد  تسیب  رادقم  زور  ره  دنشرسب و  لسع  هب  دنبوکب و  هنادهـش  هزوغلچ  نب  قتـسف  قدنف 

هک ینمسم  دننک  لوانت  مهرد  تشه  دنبوکب و  عومجم  لشم  ذیناف  مهرد  هد  الیـسک  مهرد  تسیب  کی  ره  شاخـشخ  دجنک  زغم  نب  قدنف 
مدنگ و شاخشخ و  هتسش و  دیفس  جنرب  اب  نآ  زا  مهرد  یس  دنناسیخ و  واگ  ریش  رد  يزور  هنابش  دوخن  نآ : تفص  دوب  دیفم  ار  يرورحم 
هب دنروخب و  دنناشوجب  واگ  ریش  رد  نآ  زا  مهرد  یس  يزور  ره  دنبوکب و  مهرد  هاجنپ  رـشقم  ماداب  مهرد  یـس  کی  ره  دنق  رـشقم و  وچ 

مامح
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809 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
درآ نآ  لثم  ای  ود  نبوکب  یمرد  لفلف  ینامرک  ریز  مهرد  راهچ  زینـشگ  مهرد  ود  کی  ره  هاوخنان  دیفـس  فرح  ـالق  اـب  دوخن  رخآ  دـنور 

دنبوکب مهرد  هس  کی  ره  ابرهک  شاخشخ  اریتک  دابنرز  نمهب  مدنگ  زوج  ثاغم  رخآ  دنزاس  روسح  ریش  اب  دنزیب و  یناث  دنشرسب و  دیفس 
زاب دوش و  لصاح  نیط  لکا  زا  لازه  هک  ینمسم  دنزاس  وسح  نغور  ریش  اب  نآ  زا  مهرد  تسیب  زور  ره  دنزیمایب و  رکش  مدنگ و  درآ  اب  و 
هبرف شیم  هک  دنک  هبرف  هک  هنمـسم  دنور  مامح  هب  نآ  زا  دعب  دـنزاس و  بح  رکـش  ریـش و  اب  دـنبوکب و  دابنرز  نمهب  اریتک  اشخـشخ  دراد 

عومجم ات  دنناشوجب  دنبوکب و  مین  لطر و  ود  کی  ره  مدنگ  هتـسش و  جنرب  دوخن و  ریـش و  لطر  ود  هبند و  لطر  مین  دنبوکب و  دنناتـسب و 
زارب عفد  هکنآ  زا  دـعب  دـننک  لامعتـسا  دـنزیمایب و  مرد  هد  کی  ره  زوج  ماداب و  نغور  اب  هدرک  یفاص  بآ  نآ  زا  مهرد  هاـجنپ  دوش  ارهم 

باوخ هب  دنشاب و  هدرک 
810 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

. دننک نینچمه  تبون  جنپ  یهام  رد  دنور 

[ تاقرفتم رد  متسیب  باب  ]

وزام رم  ایقاقا  ربص  راطقلق  جاز  ردنک  ناشوایـس  نوخ  رانلگ  تورزنا  هتخوس  یهوک  واگ  خاش  هتخوس  ذـغاک  تاقرفتم ؟؟؟ رد  متـسیب  باب 
ره هتخوس  ذغاک  رانا  تسوپ  ایقاقا  هتخوس  هضیب  تسوپ  رخآ  دـنمد  یتیب  رد  دـنبوکب و  یگناد  روفاک  یمهرد  کی  ره  ینامی  بش  هتخوس 

دنبوکب مهرد  ود  کی  ره  هتخوس  ذغاک  رانا  تسوپ  ایقاقا  هتخوس  ینیب  رد  دنزاس و  هلیتف  دنشرسب و  دورم  بآ  هب  دنبوکب و  مهرد  ود  کی 
ناسل کمار  جاز  مهرد  جنپ  کی  ره  روفاک  ینامی  بش  ایقاقا  هتخوس  ذغاک  رخآ  دنمد  ینیب  رد  دـنزاس و  هلیتف  دنـشرسب و  دروم  بآ  هب  و 

تاسباح دنشرسب  لحلا  ناسل  بآ  هب  دنبوکب و  مرد  هد  هتخوس  کشخ  زینشگ  مهرد  هد  کی  ره  هدناشن  زاب  هکرس  هب  هتخوس  وزام  لمحلا 
تفص دراد  زاب  يوارفص  یق  هک  هیودا  یق 

811 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
هب ای  بیس  بآ  هب  نآ  زا  یلاقثم  دنبوکب و  مهرد  مین  قتسف  تسوپ  یمهرد  کی  ره  هروغ  هناد  ریشابط  رانلگ  قامـس  هناد  رانا  کشرز  نآ 
رد ینامرک  هریز  کشمجنرف  رم  لفنرق  دعـس  لبنـس  ماخ  دوع  قتـسف  تسوپ  عانعن  مهرد  هس  کشرز  مهرد  راهچ  لگ  قرو  رخآ  دنروخب 

مهرد هد  شرت  هناد  راـنا  دوـب  عفاـن  ار  هضیه  یق و  رخآ  دـنروخب  بآ  هب  نآ  زا  مهرد  ود  دـنبوکب و  مهرد  ود  کـی  ره  هدـیناسیخ  هـکرس 
نآ رـس  رب  دـنیاسب  یمهرد  کی  ره  کشم  دوع  دـننک  یفاص  دـیآ  همین  هب  ات  دـنناشوجب  بآ  یلطر  رد  یمهرد  کی  ره  عاـنعن  یکطـصم 

دنبوکب و یگناد  نویفا  مهرد  جنپ  کی  ره  ردنک  رانا  تسوپ  جزامزک  مهرد  هد  کی  ره  دعس  لفنرق  یمرد  کشم  رخآ  دنروخب  دنزیر و 
مهرد هد  کی  ره  سفرک  مخت  نوسینا  هاوخنان  ینامرک  هریز  دـنک  عطق  دـنروخ  لگ  ءاهتـشاک  هیودا  مهرد  کی  یتبرـش  دنـشرسب  بآ  هب 

مهرد ود  لفلف 
812 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مهرد هد  اب  دـنبوکب و  مهرد  مین  ینامرک  هریز  یمرد  ماـخ  دوع  مهرد  ود  یکطـصم  رخآ  دـنروخب  یلاـقثم  دـنبوکب و  مهرد  جـنپ  لـفنرق 
. دنروخب تبون  ود  هب  دنزیمایب و  نیبگلگ 

رد اـحرقرقاع  رخآ  دـنک  نینچ  زین  رکـشین  بآ  دـیاین و  قرع  دـنلامب  ندـب  رد  دـننک و  لـح  هنوباـب  نغور  هب  ینمرا  هروب  رگا  هیقرع : هیودا 
قرع دنلامب  ندب  رد  هدرورپ و  لگ  نغور  هب  هتفوک  هتخوس  وزام  رگا  زایپ و  ریس و  بآ  رد  لیبجنز  رخآ  دنلامب  دنناشوجب و  دجنک  نغور 

يواستم وزام  دروم  رانلگ  رخآ  دراد  زاب  قرح  دنلامب  ندب  دورم  بآ  هب  دنیاسب و  هدرورپ  لگ  نغور  هب  جنسادرم  ینمرا  لگ  رخآ  ددنبب و 
دیفس لدرخ  هتفـسان  ولول  یلاقثم  کی  ره  جنورد  دابنرز  زواگ  هرهز  روقنقـساریتک  خرـس  نمهب  لبح  هیودا  دنلامب  هروغ  بآ  هب  دنلوکب و 
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لسع هب  دنبوکب و  لاقم  مین  کی  ره 
813 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

لمح بجوم  دننک  تعماجم  نآ  زا  دعب  دنروخب  یلاقثم  یپایپ  زور  هس  دنـشرسب و  لسع  هب  دنبوکب  لاقثم  یپایپ  زور  ره  زور  هس  دنـشرسب 
فوص هب  دـنزیمایب و  مه  اب  مهرد  هس  لسع  یمهرد  کی  ره  سگرن  خـیب  ریـشواج  مهرد  ود  ناسلب  نغور  مهرد  راهچ  لـقم  هجزرف  دوش 

نارفعز رخآ  دنرادرب  دنشرسب و  لسع  هب  دنبوکب و  یمهرد  کی  ره  دوع  نارفعز  رم  قامس  وا  نیگرس  شوگرخ و  هیام  رینپ  رخآ  دنرادرب 
هد هضیب  هدیفس  اب  مهرد  ود  کی  ره  لبنـس  نغور  عمـش  غرم  طب و  هیپ  مهرد  تفه  انامدرق  جذاس  مهرد  هس  کی  ره  لیلکا  لبنـس  امامح 

هزات واگ  نغور  هب  دنبوکب و  يواستم  ناعـشیشراد  شوگرخ  نوخ  بادس  دوب و  عفان  هک  يروخب  دـنرادرب . رهظ  زا  دـعب  دـنزیمایب و  مهرد 
تشه راغلا  بح  مهرد  جنپ  کی  ره  وزام  جورم  هعیم  رس و  زوج  خینرز  رگید  دنریگ و  ریز  هب  دنهن و  شتآ  رمجم  رد  دنشرسب و 

814 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
طقـسم نینج  دننک  لامعتـسا  نوچ  هک  یئاود  دننک  ریخبت  نآ  هب  رهظ  زا  دـعب  دـنزاس و  بح  دنـشرسب و  هنهک  بارـش  هب  دـنبوکب و  مهرد 

لاقثم مین  کس  مهر  هد  زا  ود  دنق  مهرد  ود  لیبجنز  یمهرد  کی  ره  ریشابط  تیتلح  رتسدیبدنج  وزام و  جنورد  دابنرز  نآ  تفـص  دوشن 
: نآ تفص  دوب  عفان  باب  نیا  رد  هک  هجزرف  دنروخب  لاقثم  ود  ات  مهرد  ود  دنشرسب  لسع  اب  دنیاسب و 

رد هک  هیودا  دـنرادرب  تعماجم  زا  شیپ  دنـشرسب و  لسع  هب  ود  نبوکب  یمهرد  کی  ره  لفلف  نویفا  مهرد  ود  کی  ره  حیـش  نویلفاطـسف 
کی ره  ینیچراد  لفنرق  هعیم  مهرد  ود  کی  ره  ناسلب  بح  ردنک  هن  ای  دش  دهاوخ  نتـسبآ  نز  هک  نادـب  دـنیوج  لالدتـسا  نآ  لامعتـسا 
نهد زا  نآ  راخب  يوب  رگا  دنریگ  ریز  رد  دنهن و  شتآ  رمجم  رد  دـنزاس و  بح  دنـشرسب و  دـنبوکب  مین  ذاس  مهرد  راهچ  لبنـس  یمهرد 

هک هیودا  دش  دهاوخ  نتسبآ  دیآ  نوریب 
815 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

مهرد جـنپ  نوـسینا  دـنوش  جاـتحم  نآ  هب  دادیمن  تقاـط  يرایـشه  تلاـح  رد  هک  یغاد  اـی  یناـکیپ  جارخا  تهج  هک  هاـگ  دـشاب  رکـسم 
بآ ات  دنناشوجب  نآ  رد  كاپ  مدنگ  لطر  مین  دـیآ  یلطر  هبات  دـنناشوجب  بآ  لطر  هس  رد  مهرد  تسیب  وهاک  مخت  مهرد  ود  شاخـشخ 

لاقثم جنپ  کی  ره  وهاک  مخت  شاخشخ  رخآ  دوش  دوخیب  دنهدب  ار  هک  ره  نآ  زا  یلاقثم  دنبوکب و  دننک و  کشخ  سپ  دوش  تسین  مامت 
دوخب دنهدب  دنناشوجب و  بارش  رد  هنشا  رگا  دوب  رکـسم  نآ  زا  یلاقثم  دنروآ  ماوق  هب  دنق  اب  دننک و  یفاص  دنناشوجب  لاقثم  ود  جبنلا  رزب 

رگا نهدب  ریبک  قایرت  دوش  يذاتم  نآ  زا  رگا  دنناشوجب و  بارش  رد  هنایزار  ای  دنهدب  دنـشوجب و  تبـش  دوش  هقافا  هک  دهاوخ  نوچ  دنک 
رگا هدرک  درس  فرب  هروغ  بارش  زا  تیبرـش  ای  فرب  ای  واگ و  غود  اب  دنهدب  بالگ  اب  هنهک  هکرـس  دوش  رایـشوه  دوز  تسم  هک  دهاوخ 

رد نآ  هب  زور  راهچ 
816 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

بعک حیش  ینامی  بش  یلاقثم  کی  ره  لقم  نیبجنکـس و  رگا  ددرگ و  بارـش  نمـشد  دنهدب  ار  یـسک  بارـش  نآ  زا  هدیناسیخ و  بارش 
هک ره  اب  دوش  کشخ  ات  دنراذگب  دننک و  الط  لیلحا  رب  دنـشرسب و  هنایزار  بآ  هب  دنیاسب و  مه  اب  هتخوس  یلاقثم  کی  ره  هنایزار  كوخ 

هتخوس و گنلپ  نادند  ناریمام و  جادیفسا و  رگا  دننک و  نیمه  دنلامب  بیـضق  رب  لیبجنز  لسع و  دش و  یتسود و  بجوم  دننک  تعماجم 
وکنلاب رگا  ددرگ و  ینمشد  بجوم  دراد  رب  دنروخب  نز  دنیاسب و  یگناد  دنـشاب  مادک  ره  هتخوس  نانـشا  سرخ و  هرهز  رتوبک و  نیگرس 

قشاع هک  ار  یسک  اتشان  هب  یلاقثم  بیـس  بارـش  هب  دنبوکب و  یلاقثم  کی  ره  دسب  ماخ  رتعـص  شوجنزرم  زوخامرم  ناریمامإلإل  نابزواگ 
شدنک موصیق  نویسارف  اینولف  تشگنجنپ  بنرک  مامن  مخت  زور  نآ  ناتسب  رفسیلاط  خرس  نمهب  رگا  ددرگ  لئاز  وا  قشع  دنهدب  دشاب 

817 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
قـشاع دشابن  قشاع  هک  دـنهد  ار  یـسک  دـنیاسب و  نآ  زا  مهرد  مین  دـنزاس و  صرق  دنـشرسب و  يزابخ  بآ  هب  دـنبوکب و  یلاقثم  کی  ره 
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ار بیضق  رگا  ددرگ و  گرزب  دوش  هدیلام  رایسب  هک  نآ  زا  دعب  دنکالط  رکذ  رب  دجنک  نغور  اب  دنبوکب و  ار  نیطارخ  قلع و  رگا  ددرگ و 
دنیاسب لصنع  بآ  مهرد  هد  اب  مهرد  ود  احرقرقاع  رگا  دوب  نینچمه  نک  الط  نیمـسای  نغور  هب  تفز  نآ  زا  دعب  دنلامب  تشرد  يزیچ  هب 

نوچ دنهن  رکذ  هب  دنرادرب و  دـنزادنا و  نآ  رد  هقرخ  دوش و  مرگ  ات  دـنهن  باتفآ  رد  شرت  هکرـس  رگا  دـنک و  نیمه  دـننک  الط  رکذ  رب  و 
فوص یگناد و  کشم  یمهرد  کی  ره  کمار  لفنرق و  رم  نسار  دعـس و  دوع و  رزب  رگا  دننک و  نینچ  ررکم  دنرادرب  رگی  دوش  کشخ 

هقرخ دنناشوجب و  ینامیر  نارفعز  کس و  کشم و  رگا  دنادرگ و  گنت  ار  جرف  دریگ  رب  دوخب  دنیالایب  هیودا  نیا  هب  دننک و  رت  بارـش  هب 
دننک و رت  نآ  هب 

818 ص : يروصنم ،) هیافک   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
لیبجنز و لفلف  رگا  دوش و  لصاح  تذل  دنلامب  بیـضق  رب  نآ  بآ  دنراد و  نهد  رد  تیتلح  اب  هبابک  رگا  دنادرگ و  مرگ  ار  حرف  دـنرادرب 

. دنک لمع  نیمه  دننک  الط  رکذ  رب  لسع  اب  اینومقس 
820 ص : ینیچ ،) بوچ  هلاسر   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

[ ینیچ بوچ  هلاسر  ]

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
821 ص : ینیچ ،) بوچ  هلاسر   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 

سباـی ترارح ، رد  یهورگ  تسا و  نیمه  داـقتعا  مه  ار  دـمحم  نیدـلا  داـمع  میکح  لوا ، رد  تـسا  رت  مرگ و  یموـق  دزن  ینیچ ، بوـچ 
يدرـس دیزم  بجوم  بآ  هب  جازتم  دناهدرک و  نامرگ  مود  هبترم  لوا  رد  کشخ  لوا و  هبترم  لوا  رد  درـس  یهورگ  دناهتـسناد و  لدـتعم 
یبوطر هجزما  رد  ددرگیم و  بلقثتم  يدوزب  تسا و  هاب  يوقم  اذهل  دـنراد  رایـسب  هیلـضف  تبوطر  عیمج  دزن  وا  شیپ  صیقنت  تسا و  يو 
ترارح تسوبی و  بآ  ترواـجم  ببـس  هب  نکیل  دناهتـسناد  کـشخ  مرگ و  یـضعب  تبوطر و  لاوز  رب  اـنب  تسا  هداـیز  زا  خاروـس و  رثا 

هاب هسیر و  اـضعا  يزیرغ و  ترارح  يوقم  ینیچ  بوچ  تسا  فـالتخا  ندوب  داز  رد  نکیل  يوقلا  بکرم  نیققحم  دزن  دوشیم و  فیعض 
هظیلغ و داوم  للحم  هدش و  حتفم  ندب و  قمع  رد  ذوفنلا  عیرس  فطلم و  هبیرغ  تبوطر  ففجم  هدعم  لسانت و  ءاضعا  و 

822 ص : ینیچ ،) بوچ  هلاسر   ) ینیچ بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک 
کشتآ و جالعلا و  رسعتم  هنمزم  حورج  حورق و  عماق  تادقعت و  تابالص و  نیلم  نوخ و  تافاثک  زا  حور  یفنم  تسا و  قرع  لوب و  ردم 

دننام یمغلب  ضارما  رثکا  ریـصاون و  عبر و  نونج و  اـیلوخیلام و  ماذـج و  هکح و  برج و  لـثم  هیوادوس  لـلع  عیمج  روثب و  ماروا و  هلکآ 
ریظن یب  نویفا  عطق  طلخ و  تمس  عفر  هیصخ و  ضارما  ندب و  نیمست  میونت و  نول و  نیخست  تهج  نآ و  لاثما  اقـستسا و  ناکز و  هلزن و 

قیرعت ار  ررحم  فـیحن  هچ  تسا  هجزما  تاـعارم  مدـع  زا  دناهتـسناد  رـضم  هجزما  یـضعب  رد  هک  نآ  عـفنا و  ۀـیاغ  رد  ار  ریـساوب  عاوـنا  و 
هک نآ  مرج  اشحا  هدس و  بحاص  ینیچ و  بوچ  ردـق  تلق  اب  بآ  ترثک  دـیربت و  رد  ار  دوربم  درفم و  هراح  هیودا  اهنیریـش و  لامعتـسا 

غامد هدعم و  فعض  رد  رگم  وا  خیبط  زا  تسا  رثالا  فیعض  وا  يابرم  تسا و  وا  هدناشوج  لامعتـسا  داوم  رثکا  رد  اذهل  تسا  یلوق  ددسم 
بآ رد  هاگ  ره  ینعی  یقرع  مین  هک  دناهتفگ  یـضعب  دشاب و  یقرغ  هرگ  مک  يو و  رد  هک  تسا  نآ  ینیچ  بوچ  یبوخ  هک  تسناد  دیاب  و 

تخـس هنهک و  هدروخ و  مرگ  هدیـسوب و  تجاجف و  لیلد  يو و  لقث  طارفا  لیلد  یقرغ  هچ  ددرگن و  نیـشنهت  دتـسیاب و  نایم  رد  دنزادنیب 
هنهک و هدروخ و  مرک  هدیـسوب  تجاجف و  لیلد  يو و  لقث  طارفا  لـیلد  یقرغ  هچ  ددرگن و  نیـشن  هت  دتـسیاب و  يراوشد  هب  راـک و  زا  هک 
هک تسین  دب  یگرزب  دشاب  هنسح  تافـص  عماج  رگا  یگرزب  يورخ و  رد  دشاب  هنایم  دشابن و  دوش  هدیرب  يراوشد  هب  راک و  زا  هک  تخس 
يو رهاظ  حطـس  دـشابن و  جـک  رایـسب  نامک  لثم  هک  نآ  رگید  تسا  رتهب  رتکچوک  دـشابن  تافـص  عماـج  رگا  رت و  رتهب  رتگرزب  دـنچ  ره 

عیمج رد  جضن  ءاوتسا  لیلد  ءاوتسا  هک  اریز  دوب  ازجا  يوتـسم  نول  تبالـص و  نیل و  رد  دشاب و  رت  خرـس  یکدنا  هکلب  دوبن  نطاب  فلاخم 
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رب تسا  لیلد  بلاغ  معط  دوب و  ینیریـش  هب  لئام  سوسحم  ریغ  دیق  هب  دشابن و  بلاغ  وا  رب  یمعط  تسا و  ازجا  عیمج  رد  جـضن  تسا  ازجا 
زا هک  نآ  رگید  هحئار  يذ  ياهزیچ  هب  طالتخا  مدع  دوخ و  تعیبط  رب  نیا  ندوب  رب  تسا  لیلد  هک  دوب  هحیاریب  هدومن و  یمط  هکنآ ؟؟؟

باتفآ یمرگ  نایرد  بآ  ناراب و  یمن  ندیـسر  نآ و  لاثما  کسم و  کهآ و  رتسدـیبدنج و  نویفرف و  روفاک و  تردابم  لثم  و ؟؟؟ م ؟؟؟
دیاب دننک  ندروخ  دصق  هاگ  ره  دشابن و  رادهشیر  هک  نآ  رگید  تسا  مرک  نداتفا  عنام  رکش  لسع و  رد  نآ  نتـشاد  هاگن  دشاب و  ظوفحم 
كرت ود  ره  تجاح  مدـع  طرـش  هب  یهاگ  دوشیم و  هدومن  افتکا  یکی  رب  یهاـگ  دـتفا و  لهـسم  دـصف و  تجاـح  بح  هب  هیقنت  لوا  هک 
عورش لبق  تسا و  هتفه  کی  بآ  كرت  تدم  ینادا  دنزرو و  افتکا  هبسانم  ياهرع  رب  الـسغ و  ابرـش و  دنیامن  كرت  بآ  دیآیم و  هدومن 

فیرخ و مرگ  جازم  يارب  دشاب و  یقاب  کمن  زا  یلیلق  ندومن  عورش  تقو  هک  نآ  ات  دنیامن  کمن  ندروخ  مک  هب  تداع  چیه  نیا  ندومن 
مایا رد  درک و  دیابن  اود  نیا  لامعتسا  ترورض  ندب  عونمم و  لامعتسا  درس  امرـس  رد  مرگ و  امرگ  رد  تسا  بسانم  عیرب  دراب  جازم  يارب 
عامج هدـعم و  ءالتما  لکا و  ترثک  هظیلغ و  همعطا  کمن و  لوانت  هبطر و  هکاوف  تالوقب و  تاضومح و  درـس و  بآ  زا  باـنتجا  ندروخ 

نس و رگا  دنزیهرب  مرگ  رایـسب  هیودا  طرفم و  ياهینیریـش  زا  دنناد و  مزال  دشاب  تحـص  یفانم  هچنآ  نآ  زج  هفلتخم و  تاکرح  مامح و 
نآ زج  شچیپ و  لثم  ضراوع  رگا  درک  دیاب  لامعتسا  هبرشا  رگید  کشم و  دیب  هارمه  نآ  لاثما  هفرخ و  هریـش  دشاب  دیربت  یـضتقم  جازم 

تحرف و هب  دـنیامن و  باـنتجا  نآ  زج  مغ و  زار  دـقم و  اـت  دومن و  دـیاب  لامعتـسا  تاـیقرع  اـب  ینیچ  بوچ  هارمه  ضرم  نیا  هیودا  دـهد 
هتسهآ هتـسهآ  دنراد و  یعرم  زور  لهچ  ات  دوب  بآ  ندروخ  نایم  رد  هک  زیهرپ  نامه  دوش  غارف  يو  ندروخ  زا  نوچ  دننارذگب و  تجهب 

رگا درک  دـیاب  زیهرپ  نیعبرا  ود  ات  بجاو  مامح  زا  دـننک و  کمن  ماـمت  زور  تسیب  هصرع  رد  جـیردت  هب  دـنیامن و  دوخ  تداـع  هب  عوجر 
ددرگیم و ترضم  بجوم  هک  دشاب  اسب  درادن و  يروصق  زور  تسیب  زا  دعب  دشاب  رایسب  شهاوخ 

قیرط هب  ار  اود  نیا  ندروخ  بیکرت  تسا و  زوـجم  زین  بابـش  رخآ  رد  دوـب و  تخوخیـش  يادـتبا  تلوـهک و  ینیچ  بوـچ  ندروـخ  ماـیا 
دزیر هزیر  راک و  زا  ینیچ و  بوچ  لاقثم  کی  دنریگب  هک  تسینا  تسا  نامدود  نیا  صوصخم  هک  يروط  اما  هدـش  موقرم  هلاسر  رودـص 

رت بش  رهپ  ود  ات  دشاب  راثآ  ود  نزو  هب  هک  بسانم  ياهقرع  هتخادنا  راد  یعلق  رایـسب  سم  ای  لافـس  ای  هرقن  ای  گنـس  گید  رد  هدرک  رپ 
مهرد جنپ  دننک  او  فرظ  نهد  هتـسهآ  هتـسهآ  سب  دنامب  هصح  راهچ  هک  دنزپب  مئالم  شتآ  رب  درذـگب و  رهپ  ود  هک  نآ  زا  دـعب  دـنیامن 

درآ نان  اذغ  دـنیامن  فرـص  بآ  ياج  هب  یقاب  دـنروخب  هوهق  قیرط  هب  هدرک  نیریـش  تابن  يردـق  اب  ماش  تقو  مهرد  جـنپ  حبـص و  تقو 
[3] مدنگ

________________________________________

: پاچ نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگـشناد  دلج ، 1 ینیچ ، بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک  دـمحم ، نب  روصنم  يزاریـش ، ساـیلا  نبا  [ 1]
1382 ه.ش. لوا ،

: پاچ نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگـشناد  دلج ، 1 ینیچ ، بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک  دـمحم ، نب  روصنم  يزاریـش ، ساـیلا  نبا  [ 2]
1382 ه.ش. لوا ،

: پاچ نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگـشناد  دلج ، 1 ینیچ ، بوچ  هلاسر  يروصنم ، هیافک  دـمحم ، نب  روصنم  يزاریـش ، ساـیلا  نبا  [ 3]
1382 ه.ش. لوا ،
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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)
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 
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 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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