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یتنس یکشزپ  ياهوراد  همانگنهرف  هیودالا :  نزخم 

: هدنسیون

يزاریش یناسارخ  يولع  یلیقع  نیسح  دمحم 

: یپاچ رشان 

لاید ناوگهب  روپناک :

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هیودالا 108نزخم 

باتک 108تاصخشم 

109همدقم

( هر  ) یناسارخ یلیقع  نیسح  دمحم  دیس  راثآ  113همانیگدنز و 

113هراشا

113نادناخ

113هراشا

یناسارخ نیسح  نیدلارفظم  دّیس  . 1113

حیسم ازریم  . 2113

يولع يداهدمحم  ریم  . 3114

يزاریش مشاهدمحم  . 4115

يوسوم یقتدمحم  ریم  . 5120

یلیقع يداهدمحم  . 6120

ناخ یقن  یلع  . 7121

یناسارخ یلیقع  يولع  يداه  دمحم  نب  نیسح  دمحم  121دیس 

121هراشا

یلیقع 128راثآ 

یلیقع یقالخا  یملع و  ياه  138هصخاش 

نیلم لهسم و  ياود  مس و  رهزداف و  يوقلا و  بکرم  هیصاخلا و  وذ  اذغ و  اود و  نایب  رد  لوا : 143لصف 

143هراشا

قلطم ياذغ  - 1146

قلطم ياود  و  - 2146

یئاود ياذغ  و  - 3146
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یئاذغ ياود  و  - 4147

هیصاخ اوذ  - 5148

قلطم مس  و  - 6148

هیصاخلا وذ  ياذغ  و  - 7149

هیصاخلا وذ  ياود  و  - 8149

هیصاخلا وذ  ياود  اذغ و  و  - 9149

یمس ياود  و  - 10149

یمس ياذغ  - 11149

یمس ياود  ياذغ  - 12149

هیصاخلا وذ  لهسم  ياود  - 13150

لهسم ياود  و  - 14150

نیلم ياود  و  - 15150

اهنیزا کیره  ریثات  هیصاخلا و  وذ  يوقلا و  بکرم  نایب  رد  مود :  151لصف 

151هراشا

لوا هبترم  - 1151

مود ۀبترم  - 2151

موس ۀبترم  - 3151

يوقلا بکرم  اما  - 4153

هیصاخلا وذ  اما  و  - 5154

قایرت رهزداف و  ریثات  اما  و  - 6155

یهافالا قایرت  رد  اما  و  - 7156

هدئاف - 8157

مس ریثأت  اما  و  - 9157

هیودا رئاس  ریثات  اما  و  - 10158

اهنآ تاجرد  تفرعم  هجزما و  ماسقا  جازم و  نایب  رد  موس :  158لصف 

158هراشا
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اهنآ بتارم  هیودا و  تاجرد  تفرعم  تیفیک  اما  و  - 1161

هدئاف - 2162

یعانص تابکرم  اما  و  - 3164

سایق هبرجتب و  هیذغا  هیودا و  ۀجزما  تفرعم  قرط  نایب  رد  مراهچ :  164لصف 

164هراشا

لوا - 1164

مود - 2164

موس - 3165

مراهچ - 4165

مجنپ - 5166

مشش - 6166

لیصفتلاب - 7167

167لوا

167مود

168موس

168مراهچ

168متفه

168متشه

169مهن

معط اما  - 8170

فیرح اما  و  - 9172

رم اما  و  - 10172

حلاص اما  و  - 11172

ضماح اما  و  - 12173

صفع اما  و  - 13173

ضباق اما  و  - 14173
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مسد اما  و  - 15173

ولح اما  و  - 16174

هفت اما  و  - 17174

هحیار اما  و  - 18175

نول اما  و  - 19177

صاوخ تیهام و  رد  ابطا  لاوقا  فالتخا  ببس  نایب  رد  مجنپ :  180لصف 

هیودا - 1180

اهنا تناصح  ظفح و  هیودا و  ذخا  ۀقیرط  نایب  رد  مشش :  182لصف 

182هراشا

تاراصع اما  و  - 1184

هیناویح ۀیودا  اما  و  - 2184

ظفح روتسد  - 3185

ظفح روتسد  - 4185

ظفح روتسد  - 5185

راصتخالا لامجالاب و  هدرفم  ۀیودا  یضعب  رامعا  نایب  رد  متفه :  185لصف 

185هراشا

هکنادب هدئاف  - 1186

هیتابن هیودا  اما  - 2187

همعطا ندیشون و  بآ  ندروخ و  ماعط  بادآ  نایب  رد  متشه :  189لصف 

تسین بسانم  مهاب  اهنآ  عمج  هک  همعطا  ندیشون و  بآ  ندروخ و  ماعط  بادآ  نایب  رد  - 1189

 . . .و اهنآ  ماکحا  لسغ و  ریبدت  یلق و  هیوشت و  صیمحت و  هیودا و  قارحا  نایب  رد  مهن :  191لصف 

191هراشا

قروب قارحا  - 1192

قارحا - 2192

هیح قارحا  - 3192

فیطاطخ قارحا  - 4192
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بنرا قارحا  - 5193

جاجز قارحا  - 6193

جاجز دامر  - 7193

خینرز قارحا  - 8193

هافحلس قارحا  - 9193

ناطرس قارحا  - 10193

يرحب ناطرس  قارحا  - 11194

فدص جنش و  قارحا  - 12194

قیقع قارحا  - 13194

ناجرم دسب و  قارحا  - 14194

ؤلؤل قارحا  - 15194

حلم قارحا  - 16194

ابرهک قارحا  - 17195

ایمیلقا قارحا  - 18195

برسا قارحا  - 19195

دیدحلا ثبخ  قارحا  - 20195

دالوف نهآ و  قارحا  - 21195

بهذ لتق  - 22196

بهذ سیلکت  - 23196

نداد الج  روتسد  - 24197

هضف قارحا  - 25197

دمثا قارحا  - 26197

نارطق قارحا  - 27198

مشپ قارحا  - 28198

جنفسا قارحا  - 29198

تسوپ قارحا  - 30198
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يدنه دوع  قارحا  - 31198

برقع قارحا  - 32198

جلیلها قارحا  - 33199

ضیبرشق قارحا  - 34199

قلط سیلکت  - 35199

قلط قارحا  - 36200

قلط لح  - 37201

بهذ لح  - 38201

دیراورم اب  بهذ  لح  - 39201

هیرام مامح  تعنص  - 40202

ریطرط نهد  تعنص  - 41202

هیلقت صیمحت و  هیوشت و  اما  و  - 42202

هیلقت و  - 43203

ایتوت هیوشت  - 44203

نایرب روتسد  - 45203

ریبدت اما  و  - 46203

تیربک ریبدت  - 47206

یبره شیب و  ریبدت  - 48206

حیرارذ ریبدت  - 49206

هحالس ریبدت  - 50206

ایتوت ریبدت  - 51207

دیدحلا ثبخ  ریبدت  - 52207

نآ ۀیقنت  نهآ و  ةدارب  ریبدت  - 53207

هضیب تسوپ  ریبدت  - 54208

کسح ریبدت  - 55208

ردالب لسع  حالصا  ریبدت و  - 56208
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مربش حالصا  - 57209

طاشن تهج  هیودا  حالصا  - 58209

قبد حالصا  - 59210

هنشا ندیبوک  روتسد  - 60210

قبیز ۀیفصت  - 61210

نایطا لسغ  اما  - 62211

ناهدا لسغ  - 63211

حریش لسغ  - 64211

تفز لسغ  - 65211

رابآ لسغ  - 66212

هرون لسغ  - 67212

کنسادرم لسغ  - 68212

دروجال لسغ  - 69213

ربص لسغ  - 70213

قیوس لسغ  - 71214

موم لسغ  - 72214

ندرک دیفس  روتسد  - 73214

هیبرغم ۀبشع  ندیماشا  روتسد  - 74217

سارفصاص ندیماشآ  ۀقیرط  زین  و  - 75217

یبنلا هرجش  و  - 76218

وکایک لامعتسا  روتسد  - 77219

رتش ریش  لامعتسا  قیرط  - 78220

زب ریش  ندیماشآ  روتسد  - 79221

غالا ریش  ندیماشآ  روتسد  - 80222

ءاسنلا نبل  ندیماشآ  روتسد  - 81222

یناویح رهزداف  ندیماشا  روتسد  - 82222
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غود ندیماشا  روتسد  - 83223

ردنک ناخد  ذاختا  - 84224

نابل یصح  ناخد  ذاختا  - 85224

ردالب لسع  ذاختا  - 86224

جادیفسا ذاختا  روتسد  - 87225

ایتوت يور  قارحا  روتسد  - 88225

نیفعت قیرطب  اما  و  - 89225

ایتوت ذاختا  - 90226

تخس ار  ذاختا  - 91226

روپکسر ذاختا  - 92226

دیدحلا نارفعز  ذاختا  - 93228

قارحا نودب  دنمان  زین  فرجنش  هک  رفجنز  ذاختا  - 94228

رانب قارحا  قیرطب  رفجنز  ذاختا  - 95229

جنرسا ذاختا  - 96229

ینامیلس ذاختا  - 97230

کنسادرم ذاختا  - 98230

کنسادرم ندرک  دیفس  روتسد  - 99230

راجنز ذاختا  - 100231

هعانصلا راجنز  ذاختا  - 101231

يدنه هکرس  ذاختا  - 102232

ارطم دوع  تعنص  - 103232

عمشلا دبز  ذاختا  - 104232

تمکح نیط  ذاختا  - 105232

جاجزلا ءام  ذاختا  - 106233

رینپ مشیرس  ذاختا  - 107233

یجهت فورح  بیترتب  اهنآ  یماسا  هدرفم و  ۀیودا  تافص  لاعفا و  تفرعم  نایب  رد  مهد :  234لصف 
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234هراشا

فلالا فرح  - 1234

یلاج - 2235

بذاج - 3235

دماج - 4235

قلاح - 5235

كاکح - 6235

متاخ - 7235

قباد - 8236

عدار - 9236

رصاع - 10236

لاسغ - 11236

لتاق - 12236

رشاق - 13236

يواک - 14237

حایرلا رساک  - 15237

غدال - 16237

جزل - 17237

دربم - 18237

یهبم - 19237

ففجم - 20237

دمجم - 21238

قرحم - 22238

ککحم - 23238

للحم - 24238

رمحم - 25238
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ردخم - 26238

نشخم - 27239

ردم - 28239

لمدم - 29239

یخرم - 30239

بطرم - 31239

ققرم - 32239

قلزم - 33239

ددسم - 34240

نکسم - 35240

لهسم - 36240

یهشم - 37240

حلصم - 38240

بلصم - 39240

قرعم - 40240

سطعم - 41241

شطعم - 42241

يرغم - 43241

نفعم - 44241

ظلغم - 45241

تثفم - 46241

حتفم - 47242

ججفم - 48242

حرفم - 49242

یشفم - 50242

عطقم - 51242
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ئقم - 52243

حرقم - 53243

يوقم - 54243

فطلم - 55243

نیلم - 56243

جضنم - 57243

خفنم - 58244

حورق جسوم  - 59244

تبنم - 60245

هلوادتم ۀیبط  تاحالطصا  یضعب  نایب  رد  مهدزای :  245لصف 

245هراشا

فلالا فرح  - 1245

245هراشا

245قاشنتسا

لصا *245

هعبرا 245لوصا 

245ناصغا

245یلاموفا

245لاحتکا

246یلاموسکا

246لیلکا

246بابکنا

246هیدوا

246یئاسکوا

ءابلا فرح  - 2247

247رهزداب
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247روقاب

روکاب *247

247رتب

247روخب

247روبرب

قاصب 247قازب و 

247رزب

247عشب

247صیصب

248حیاطب

248رعب

248رکب

248کنب

ءاتلا فرح  - 3248

* 248قایرت

248قیعصت

248دیعصت

قیلعت *248

هغت *249

هیرکت *250

جرکت *250

ءاثلا فرح  - 4250

لیفث *250

شتمث *250

میجلا فرح  - 5250

250هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


هلرج *250

شیرج *250

فافج *251

دمج *251

ءاحلا فرح  - 6251

ضماح *251

داح *251

بح *251

فیرح *251

شیشح *251

هکاکح *252

قالح *252

252ولح

بیلح *252

لمح *252

لومح *252

ءاخلا فرح  - 7252

252هراشا

ءرخ *252

فیفخ *252

علخ *252

علعلخ *253

253لمخ

لادلا فرح  - 8253

قباد *253

مسد *253
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كولد *253

یئاذغ ياود  *253

یمس یئاود  *253

قلطم یئاود  *253

ینهد *254

لاذلا فرح  - 9254

254هراشا

یئوبدب رفذ  *254

ءارلا فرح  - 10254

عدار *254

صخر *254

وخر *254

سومیکلا يدر  *254

نیزر *254

بوسر *255

صمر *255

ثور *255

یلاصو دور  *255

يازلا فرح  - 11255

* 255هقوعز

255بغز

256رهز

نیسلا فرح  - 12256

256هراشا

لئاس *256

راز هروش  خابس  *256
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قیحس *256

256مس

نونس *256

کهس *256

لهس *256

نیشلا فرح  - 13256

257خماش

رجش *257

خدش *257

لضع 257خدش 

قدش *257

فرش *257

بطش *257

همش *258

داصلا فرح  - 14258

258هراشا

هیرخص *258

قفص *258

قیفص *258

داضلا فرح  - 15258

دامض *258

ءاطلا فرح  - 16258

یفاط *258

خیبط *258

نحط *258

هنوحاط 259*و 
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يرط *259

الط *259

بیط *259

نیعلا فرح  - 17259

259هراشا

هراصع *259

باریصع *259

رطع *259

صفع *259

دوقنع *261

نیغلا فرح  - 18261

261هراشا

ضغ *261

ظیلغ *261

ءافلا فرح  - 19261

رتاف *261

هلیتف *261

هجزرف *261

يریفرف *261

خسف *261

فاقلا فرح  - 20262

ضباق *262

نابضق *262

روطق *262

هعبنق *262

فاکلا فرح  - 21262
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ءاذغلا ریثک  *262

فیثک *262

دامک *262

سومیک *263

سولیک *263

ماللا فرح  - 22263

هخلخل *263

ءاحل *263

قوزل 263وقازل 

خوطل *263

فیطل *263

یباعل *263

قوعل *263

فیل *263

میملا فرح  - 23264

یلام *264

نطارق یلام  *264

عئام *264

دوربم *264

رم *264

خورم *264

تادزم *264

تبسم *265

رکسم *265

265حوسم

خیسم *265
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لوصم *265

غضم *265

هضمضم *265

فقعم *265

لوسغم *265

قرفم *265

وبدب نتنم  *266

نونلا فرح  - 24266

266فشان

یطبن *266

مجن *266

هراشن *266

قوشن *266

لوطن *266

خافن *266

خوفن *267

عیقن عوقن و  *267

واولا فرح  - 25267

بثو *267

یثو *267

رعو *267

دوقو *267

نهو *267

ءاهلا فرح  - 26267

مضاه *267

کته *267
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شه *268

ءایلا فرح  - 27268

خوفای *268

یلیز ناریا و  لها  هیدنه و  هیبط و  نازوا  نایب  رد  مهدزاود :  268لصف 

268هراشا

هیبط نازوا  - 1268

قیربا - * 1268

هزرا - * 2268

راتسا - * 3268

تالوبا - * 4268

هیقوا - * 5268

القاب - * 6268

هقدنب - * 7269

هسمرت - * 8269

هبح - * 9269

همزح - * 10269

هضمح - * 11270

بونرخ - * 12270

قناد - * 13270

یمخرد - * 14270

مهرد - * 15270

لطر - * 16270

هجرکس - * 17270

هریعش - * 18270

عاص - * 19270

هفدص - * 20270
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جوسط - * 21271

راجنلف - * 22271

یمور طسق  - * 23271

یقیلاطنا طسق  - * 24271

راطنق - * 25271

سوساوق - * 26271

یلوطوق - * 27271

طاریق - * 28272

فک - * 29272

هچنیک - * 30272

لیک - * 31272

لاقثم - * 32272

كوکم - * 33272

هقعلم - * 34272

نم - * 35272

لیطان لطان و  - * 36272

هیدنه نازوا  - * 37272

یتر - * 38273

کنات - * 39273

هلوت - * 40273

ماد - * 41273

رهم - * 42273

يدنه ریس  - * 43274

يریکملاع نم  - * 44274

لها ۀفراعتم  نازوا  - * 45274

یکیب زاغ  - * 46274
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يزاغود - * 47274

ریس - * 48274

یسران هد  - * 49274

لبذ - * 50274

روما ضعب  نایب  رد  مهدزیس :  276لصف 

تایعیبط موجنب و  هقلعتم  - 1276

المجم لحزب  هبوسنم  - 2283

المجم يرتشمب  هبوسنم  - 3283

المجم خیرمب  هبوسنم  - 4283

المجم سمشب  هبوسنم  - 5283

المجم هرهزب  هبوسنم  - 6283

المجم دراطعب  هبوسنم  - 7283

فلوم امهرس و  هّللا  سدق  دجام  دلاو  فلؤم و  دجام  دلاو  لاخ  بط  دانسا  نایب  رد  مهدراهچ : 285لصف 

285هراشا

تسا فلا  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  لوا  باب  - 1285

فلالا عم  فلالا  لصف  *285

285راباا

286سونباا

نآ 288تعیبط 

نآ عفانم  صاوخ و  288لاعفا و 

288لیباا

نآ 288تعیبط 

نآ صاوخ  288لاعفا و 

288رجاا

290تعیبط

لاعفا *290
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سارلا 290ضارما 

نا صاوخ  291لاعفا و 

291نیچاا

نآ 291تیهام 

292تعیبط

نآ صاوخ  292لاعفا و 

رافلا 292ناذاا 

292تیهام

نآ 292تعیبط 

نآ صاوخ  292لاعفا و 

سارلا 292ءاضعا 

حورقلا 293حورجلا و 

نآ 293تعیبط 

نآ صاوخ  293لاعفا و 

روثبلا 293ماروالا و 

نآ 294تعیبط 

نآ صاوخ  294لاعفا و 

سارلا 294ضارما 

نآ صاوخ  294لاعفا و 

نآ صاوخ  295لاعفا و 

تعیبط *296

296وبرذاا

نآ 296تیهام 

نا 297تعیبط 

نآ عفانم  صاوخ و  297لاعفا و 

سارلا 297ضارما 
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ردصلا سفنلا و  297ءاضعا 

* ضفنلا 297ءاضعا 

لصافملا تال  297لاحطلا و 

تاحارجلا *297

هنیزلا *297

مومسلا *297

299نویرذاا

نا 299تیهام 

نا 299تعیبط 

نآ عفانم  صاوخ و  299لاعفا و 

اهریغ لصافملا و  هدعملا و  بلقلا و  مفلا و  300ضارما 

300هلوتدراا

نآ 300تیهام 

300سیغراا

نا 301تیهام 

نا 301تعیبط 

نا صاوخ  301لاعفا و 

نیعلا 301ضارما 

ءاعمالا ءاذغلا و  301ءاضعا 

تخرد 302دازاا 

نا 302تیهام 

نا لک  302تعیبط 

نا عفانم  صاوخ و  302لاعفا و 

نذالا سارلا و  302ءاضعا 

ضفنلا ءاذغلا و  303ءاضعا 

عاجوالا حورجلا و  حورقلا و  ماروالا و  ریزانخلا و  صربلا و  303ماذجلا و 
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304ساا

نا 304تیهام 

نا 304تعیبط 

نا عفانم  صاوخ و  305لاعفا و 

سارلا 305ءاضعا 

306نیعلا

306نذالا

306مفلا

ردصلا سفنلا و  306ءاضعا 

ءاذغلا 306ءاضعا 

ضفنلا ءاضعا  *306

روثبلا ماروالا و  *307

لصافملا 307تالا 

هنیزلا *308

يرب ساا  اما  309و 

نآ تیهام  *309

صاوخ لاعفا و  *309

سارلا ضارما  *309

ءاذغلا ءاضعا  *309

ضفنلا ءاضعا  *309

309سویساا

تیهام *311

تعیبط *311

صاوخ لاعفا و  *311

312لالیرطاا

نآ تیهام  *312
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نا تعیبط  *312

لاعفا *312

314نسلاا

نآ تیهام  *314

نآ تعیبط  *314

نآ صاوخ  لاعفا و  *314

سارلا ضارما  *314

315سلیلماا

نآ تعیبط  *315

نآ صاوخ  لاعفا و  *315

ءاذغلا ءاضعا  *315

سفنلا سناا  *315

نآ تیهام  *315

مرک نا  تعیبط  *316

نآ صاوخ  لاعفا و  *316

سارلا ضارما  *316

همک 316بآ 

هدحوملا ءابلا  عم  فلالا  لصف  *317

317ریزابا

318هیمیهاربا

318مسیربا

321نوربا

323رازبا

سرع 326نبا 

اسلخ 328وبا 

سرع 329نبا 
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اسلخ 331وبا 

334سناقوبا

سطسق وبا  *335

335لهبا

337جرتا

343سیتا

343لثا

346قلثا

348دمثا

میجلا عم  فلالا  350لصف 

350صاجا

هلمهملا ءاحلا  عم  فلالا  353لصف 

353ضیرحا

353نویحا

همجعملا ءاخلا  عم  فلالا  354لصف 

رقبلا 354ءاثخا 

355سونینخا

355جاسرخا

356سوریخا

356كردا

همجعملا لاذلا  عم  فلالا  لصف  *356

356یقاراذا

359نویفاراذا

359رخذا

هلمهملا ءارلا  عم  362فلالالصف 

362وقارا
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362كارا

نیعبرا 365عبرا و 

366ناکترا

366ناوجرا

یقان 368قدرا 

368زُرا

372زرا

372هضرا

374نوطسرا

374ینوماغرا

374نوطِیقرا

375نویطقرا

کلامرا 376لامرا و 

377نینمرا

يرب 377بنرا 

يرحب 381بنرا 

382هسورا

دیرب 382دیرآ 

هلمهملا نیسلا  عم  383فلالالصف 

383هراشا

385دسا

سدعلا 387دسا 

387رارسا

388جنرسا

390عزورسا

390سیلاغارطسا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


390سودوخوطسا

395خانافسا

396سانیلفسا

396جنفسا

398نادنفسا

398جادیفسا

نیصاصجلا 400جادیفسا 

400جابدیفسا

402روقنقسا

405نویدروقسا

406نویردنقولوقسا

407لیقسا

وتکسا *411

411هدنکسا

412لسا

413جنلسا

جنلاس 414دوسا 

همجعملا نیشلا  عم  فلالا  * 415لصف

415راغرتشا

416صیخشا

418سارشا

420قشا

422نانشا

423هنشا

هلمهملا داصلا  عم  425فلالالصف 

رفصلا 425عباصا 
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نوعرف 426عباصا 

صوصالا عباصا  *426

كرطصا *427

هلمهملا ءاطلا  عم  فلالا  لصف  *427

427سوقیطارطا

428هلامرطا

هیرطا *429

همجعملا ياظلا  عم  فلالا  لصف  *431

بیطلا 431رافظا 

نجلا 432رافظا 

ءافلا عم  فلالا  لصف  *432

432هیوافا

432نومیتفا

437نویبرفا

440نیتنسفا

444جرشفا

444یعفا

450هجنلفا

451نوقینفا

451سطقیفا

453نودیمیفا

455نویفا

460ایقاقا

462ناوحقا

465نوسقا

465طقا
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466ایمیلقا

فاکلا عم  فلالا  لصف  *467

467عراکا

468تکمتکا

لبجلا 470لیلکا 

کلملا 470لیلکا 

ماللا عم  473فلالالصف 

473بلا

474جنلا

نوسولا 474نسولا و 

475یلامولا

477نیولا

477هیلا

میملا عم  فلالا  لصف  *478

478نطیراما

479سیرابربما

481نایردما

481دورما

483هرما

484خوسما

485اعما

486نالیغما

488جلما

بلکلا 490*ما 

دیب 490لما 

یئاچک 491لما 
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دبکلا عجو  491*ما 

سلاغانا *491

493سروغانا

494جبنا

498هلتنا

499سیلثنا

499رابجنا

501نادجنا

503هرجنا

مدآ 505ریجنا 

505نوراصوردنا

506نامهادنا

506سیلاطوردنا

507نوطوردنا

507تورزنا

512ارغنا

لجعلا 513فنا 

514هحفنا

لوکا لوکنا و  *515

515زیکنا

516ساننا

518نولیطونا

518نوسینا

521سویفاوا

522زوا

523دیبسوا
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523سادبومیفوا

524امونوا

525یلامونوا

525اینوا

یلاموا 527یلامروا و 

527لاها

529جلیلها

یلباک 532جلیلها 

رفصا 533جلیلها 

دوسا 533جلیلها 

ینیچ 535جلیلها 

535یناطونارایا

536سیلوثیا

536ریمامدیا

537نوغیدیا

اذیرا 537اذیا 

537نورافیریا

539اسریا

542یلاطونارامیا

543لیا

سارلا 546ضارما 

تسا هدحوم  ءاب  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  مود  باب  - 2546

فلالا عم  ءابلا  546لصف 

546جنوباب

550هیوبجنرداب

552جورداب
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554رهزداب

يذفنق 557رهزداب 

یندعم 558رهزداب 

561ناجنداب

يرب 563ناجنداب 

یئاطخ 564نایداب 

565دزراب

567دوراب

567نیامولیراب

568يزاب

569قشاب

570القاب

یطبن يالقاب  یطبق و  572يالقاب 

572رکاپ

573هسلاپ

یهوج 574کلاپ 

575وکنلاب

575هیماب

نیتدحوملا ءابلا  عم  ءابلا  576لصف 

576اغبب

578ربب

578هتیبب

580ههیبب

همجعملا ءاخلا  عم  هدحوملا  ءابلا  581لصف 

دارکالا 581روخب 

نادوسلا 583روخب 
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میرم 583روخب 

شوج 585هتخب 

585ناقشادب

585لهدب

هلمهملا ءارلا  عم  ءابلا  587لصف 

587رب

588يدرب

589ناشوایسرب

591نایسرب

591یقیناطرب

593كرب

يزاریش 594ککرب 

594فساجنرب

596مرب

یلباک 596کنرب 

597فونرب

599قاورب

599یناورب

601اتهرب

يرصم 601ایرب 

601هلایرب

602انوطقرزب

دنغزب 604جنغزب و 

604ناتکرزب

604هسابسب

رورفا 605ناتسب 
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607جایتسب

607دسب

609رسب

609جیافسب

همجعملا نیشلا  عم  ءابلا  612لصف 

612ماشب

613نینشب

هلمهملا داصلا  عم  ءابلا  615لصف 

615قاصب

615لصب

ئقلا 618لصب 

هلمهملا ءاطلا  عم  ءابلا  618لصف 

618طب

621خراطب

621مطب

622خیطب

يدنه 624خیطب 

هلمهملا نیعلا  عم  ءابلا  626لصف 

626رعب

همجعملا نیغلا  عم  ءابلا  626لصف 

626ارغب

626لغب

فاقلا عم  ءابلا  628لصف 

شحولا 628رقب 

629سقب

ءاقمحلا 630هلقب 
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هینامی 632ۀلقب 

هضماح 633ۀلقب 

يراربلا 633هلقب 

هامرلا 633هلقب 

635مقب

636اکب

636قب

638نثرفوثقب

639رقب

642یجکب

642نکب

643نومکب

643هدنیرهکب

645ردالب

648لب

649سالب

هرباب 650سالب 

650روطنسالب

ناتساد رازه  651لبلب 

652سوبلب

654حلب

654هتخلب

655هیخلب

655ناسلب

656یکسلب

657راغلب
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هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ءابلا  657لصف 

657رولب

658طولب

ضرالا 660طولب 

660یطولب

661لولب

662جلیلب

نادرو 662تانب 

663ادنب

664لادنب

665قدنب

يدنه 666قدنب 

667جنب

669نلفاطنب

672جسفنب

674هقنب

674کنب

674نب

681یکتسنب

681هلاینب

682قروب

685نادیزوب

يدنبرد 686شوب 

686لوب

لبالا 688لوب 

688نوینومالوب
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689يرسلوب

690نونیوب

691یئوب

ءاهلا عم  ءابلا  692لصف 

692نمهب

694یمهب

694لومرکهب

694هرکنهب

هلونا 697یئوهب 

697اکنارایب

اکنارایپ 701بح 

701لبیب

هایک نیرز  701خیب 

702مسیب

703شیب

اشیب شوم  706شبی 

709لیب

تسا هیناقوف  هانثم  ءات  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  موس  باب  - 3711

فلالا عم  ءاتلا  711لصف 

711لوبنات

714رات

هدحوملا ءابلا  عم  هیناقوفلا  هانثملا  ءاتلا  717لصف 

717نبت

هلمهملا لادلا  عم  هیناقوفلا  هانثملا  ءاتلا  718لصف 

718جردت

718بارت
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722دبرت

724سمرت

726نیبجنرت

727هنیرت

همجعملا نیشلا  عم  ءاتلا  727لصف 

727جزیمشت

ءافلا عم  هیناقوفلا  هانثملا  ءاتلا  728لصف 

728حافت

میملا عم  هیناقوفلا  هانثملا  ءاتلا  731لصف 

731رمت

ینوره 732رمت 

يدنه 733رمت 

735حاسمت

نونلا عم  ءاتلا  736لصف 

736نت

736وکابنت

739یئاطخوزنت

739راکنت

741نینت

741لباوت

741لابوت

744توت

747ایتوت

750يردوت

751یئروت

751راکهت
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752نیت

755جاویت

تسا هثلثم  ءاث  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مراهچ  باب  - 4757

فلالا عم  هثلثملا  ءاثلا  757لصف 

757ایسفاث

میجلا عم  ءاثلا  759لصف 

759ریجث

759دیرث

759بلعث

762لفث

762جلث

ینیص 763جلث 

763ناثلث

763مامث

لثالا 764هرمث 

افرطلا 766هرمث 

766شنمث

766موث

768نوموث

769لیث

تسا میج  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  مجنپ  باب  - 5771

فلالا عم  میجلا  771لصف 

رهنلا 771راج 

لهپ 771ماج 

ساهک 773ماج 

774سوماج
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775نوماج

777سرواج

778ریشواج

يرکنم 781لواچ 

یئاطخ 781ياچ 

هدحوملا ءابلا  عم  میجلا  786لصف 

786هربج

787نیسبج

788نبج

790کنهالبج

هثلثملا ءاثلا  عم  میجلا  790لصف 

790ثاجثج

هلمهملا لادلا  عم  میجلا  792لصف 

792راودج

هلمهملا ءارلا  عم  میجلا  797لصف 

ربلا 797دارج 

رحبلا 798دارج 

798ریجرج

ءاملا 801ریجرج 

801کلیمرج

801یجنورج

همجعملا ءازلا  عم  میجلا  804لصف 

804رزج

806عزج

هلمهملا نیعلا  عم  میجلا  807لصف 

807هدعج
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همجعملا نیغلا  عم  میجلا  808لصف 

808دغج

ءافلا عم  میجلا  809لصف 

دیرفآ 809تفج 

فاکلا عم  میجلا  810لصف 

810یکج

812هرتوکج

813دنوکج

ماللا عم  میجلا  815لصف 

815بالج

815ابالج

816دلج

817رانلج

819نیبجنلج

820زولج

820دیلج

میملا عم  میجلا  821لصف 

821رامج

821مجمج

822دمج

822تسمج

823لمج

825يروهمج

825زیمج

نونلا عم  میجلا  827لصف 

827اپنج
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رتسداب 828دنج 

830انایطنج

واولا عم  میجلا  832لصف 

ینیچ 832بوج 

یئاطخ ینیچ  بوچ  *835

هویح 835بوچ 

836زوج

839هبازوج

مقرا 839زوج 

841اوبزوج

مدنج 843زوج 

سمخلا 844زوج 

جنزلا 844زوج 

ورسلا 845زوج 

كرشلا 846زوج 

رهبعلا 847زوج 

هاطقلا 847زوج 

یقلا 848زوج 

لثوکلا 849زوج 

لثاملا 850زوج 

852اصیشوج

852یئالنوج

853تنیج

855رادیج

855کلکیج

تسا هلمهم  ءاح  اهنا  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  مشش  باب  - 6856
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فلالا عم  هلمهملا  ءاحلا  856لصف 

856یطقااح

857جاح

857اشاح

859شیشاح

859یقوساماح

860بابح

860بحابح

862ارابح

862وبحبح

863جربح

نابلا 864بح 

ناسلب 866بح 

ءارضخلا 867هبح 

نسارلا 869بح 

سابیرلا 869بح 

ملزلا 870بح 

هنمسلا 870بح 

زیزعلا 871بح 

تلقلا 872بح 

یلکلا 873بح 

بلحملا 873بح 

مسنملا 875بح 

لینلا 876بح 

877قبح

877رجح
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ضیبالا 878رجح 

رمحالا 879رجح 

ینمرالا 879رجح 

جنفسالا 880رجح 

یبارعالا 880رجح 

جورفالا 881رجح 

یقیرفالا 882رجح 

سطاغانالا 882رجح 

لیالا 882رجح 

یقرابلا 883رجح 

يرحبلا 884رجح 

هریحبلا 885رجح 

مربلا 885رجح 

رسبلا 885رجح 

فشبلا 886رجح 

رقبلا 887رجح 

رولبلا 889رجح 

سلوبلا 889رجح 

یشبحلا 889رجح 

مامحلا 891رجح 

توحلا 891رجح 

هیحلا 892رجح 

یمازخلا 894رجح 

یفزخلا 894رجح 

فیطاطخلا 894رجح 

رامخلا رجح  *896
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کیدلا 896رجح 

یحرلا 898رجح 

ماخرلا 898رجح 

هریزلا 900رجح 

ناولسلا 900رجح 

طیرطسلا 900رجح 

کمسلا 902رجح 

یلسعلا 902رجح 

سیطاغاغلا 903رجح 

هلیتفلا 904رجح 

لفلفلا 904رجح 

یطبقلا 905رجح 

رمقلا 906رجح 

روشیقلا 907رجح 

كرکلا 908رجح 

بلکلا 908رجح 

یلکلا 909رجح 

ینبللا 909رجح 

سفارعاوقوللا 909رجح 

هناثملا 911رجح 

کحملا 911رجح 

نسملا 911رجح 

ققشملا 913رجح 

سیطانقملا 914رجح 

یفنملا 915رجح 

رانلا 915رجح 
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رمنلا 916رجح 

يدنهلا 916رجح 

دوهیلا 916رجح 

نیتلمهملا لادلا  عم  ءاحلا  918لصف 

918هادح

920دیدح

نیتلمهملا ءارلا  عم  ءاحلا  922لصف 

922تبرح

923ابرح

924نودرح

925فشرح

926فرح

ضیبا 928فرح 

یلبابلا 928فرح 

حوطسلا 928فرح 

ءاملا 930فرح 

یقرشملا 931فرح 

931لمرح

933هلمرح

933رح

933ءازح

يرب 935ءازح 

رخصلا 937زازح 

937لبنزح

هلمهملا نیسلا  عم  ءاحلا  939لصف 

939کسح
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940لسح

940وسح

ثیغاربلا 940هشیشح 

سخادلا 941هشیشح 

جاجزلا 941هشیشح 

قلعلا 942هشیشح 

ندعملا 942هشیشح 

942هاصح

مرصح *943

يواجلا نابل  945یصح 

946ضضح

يدنه 947ضضح 

ماللا عم  هلمهملا  ءاحلا  949لصف 

949بالح

949هبلح

951بیبلح

951بوبلح

952تیتلح

954افلح

955نوزلح

957قلح

میملا عم  هلمهملا  ءاحلا  957لصف 

957محامح

یلها 958رامح 

شحولا 960رامح 

961ضامح
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963مامح

965امامح

966صمح

نونلا عم  هلمهملا  ءاحلا  968لصف 

968انح

970یقوقدنح

973هطنح

975لظنح

واولا عم  ءاحلا  977لصف 

977هراشا

978روح

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ءاحلا  979لصف 

979هیح

981سیح

فلالا عم  ءاخلا  981لصف 

981یقوساماخ

بئذلا 983قناخ 

بلکلا 983قناخ 

رمنلا 985قناخ 

هدحوملا ءابلا  عم  ءاخلا  985لصف 

985يزابخ

988زبخ

يراوحلا 989زبخ 

راکشخلا 990زبخ 

دیمسلا 990زبخ 

قباطلا 990زبخ 
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نوباطلا 990زبخ 

ینرفلا 992زبخ 

993ثبخ

دیدحلا 993ثبخ 

بهذلا 995ثبخ 

صاصرلا 995ثبخ 

هضفلا 995ثبخ 

ساحنلا 995ثبخ 

996هبخ

ضیبلا 998صیبخ 

هثلثملا ءاثلا  عم  ءاخلا  998لصف 

998اثخ

998وثخ

هلمهملا ءارلا  عم  ءاخلا  1000لصف 

1000نیطارخ

1002ناقمارخ

1002قبرخ

دوسا 1004قبرخ 

1005لدرخ

1007ناطقرخ

1008مرخ

1008بونرخ

1010عورخ

1012شومرخ

همجعملا يازلا  عم  ءاخلا  1012لصف 

1012یمازخ
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1013زخ

1014فزخ

هلمهملا نیسلا  عم  ءاخلا  1014لصف 

1014سخ

1017سخ

همجعملا نیشلا  عم  ءاخلا  1017لصف 

1017شاخشخ

روثنم شاخشخ  *1020

يدبز 1020شاخشخ 

نرقم 1020شاخشخ 

1021باشخ

1022نیبجنکشخ

نان 1022کشخ 

هلمهملا داصلا  عم  ءاخلا  1023لصف 

1023هیصخ

بلعثلا 1023یصخ 

کیدلا 1025یصخ 

بلکلا 1025یصخ 

لیجاجعلا 1026یصخ 

لیالا 1027یصخ 

هلمهملا ءاطلا  عم  ءاخلا  1027لصف 

فاطخ *1027

1029یمطخ

ءافلا عم  ءاخلا  1031لصف 

1031شافخ

ماللا عم  ءاخلا  1033لصف 
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1033لخ

1036فالخ

یخلبلا 1037فالخ 

1038دلخ

1039رلخ

1040جنلخ

میملا عم  ءاخلا  1040لصف 

1040نامخ

1042ناهامخ

1042رمخ

1046یعابر

1049ریمخ

نونلا عم  ءاخلا  1050لصف 

1050یثنخ

1052یلیردنخ

1053سوردنخ

1054ریزنخ

1056اسفنخ

يدزی 1058تاکنخ 

1058خوخ

1060صوخ

1060ناجنلوخ

1061ربنشرایخ

1063يریخ

1064نارزیخ

تسا هلمهم  لاد  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  متشه  باب  - 71065
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میجلا عم  هلمهملا  لادلا  1065لصف 

1065جد

1065جاجد

1070ناخد

ریراوقلا 1070ناخد 

ردنکلا 1071ناخد 

1071نخد

هلمهملا ءارلا  عم  لادلا  1073لصف 

1073جارد

1074بادرد

1074رادرد

1075سراطبورد

1076نونیفورد

1076يدرد

لخلا 1077يدرد 

1077جنورد

1078سایرد

1079نایرد

1081رعش

ءافلا عم  لادلا  1081لصف 

1081یلفد

1084بلد

1085ثوبلد

1086لدلد

1086علد

1086نیفلد
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1088قلد

1088کیلد

میملا عم  لادلا  1090لصف 

1090مد

نیوخالا 1092مد 

1093مدامد

1094غامد

رجشلا 1094هعمد 

1094ایمد

نونلا عم  لادلا  1094لصف 

1094دند

واولا عم  لادلا  1098لصف 

ایرغا 1098ایاود 

1098بود

1099مداود

لقبلا 1099دود 

ریرحلا 1099دود 

ربونصلا بشخ  1102دود 

لخلا 1102دود 

1104رسود

1106سقود

1107وقود

ءاهلا عم  لادلا  1108لصف 

1108نهد

ناسلبلا 1108نهد 

نجرکلا 1110نهد 
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1110جنهد

1112اسامهد

1112سجورفید

کید رب  1113کید 

1114سوقاسنید

1115رادوید

تسا همجعم  لاذ  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  مهن  باب  - 81116

فلالا عم  لاذلا  1116لصف 

یناردنکسالا 1116ینقاذ 

سادیو 1116ینقاذ 

هدحوملا ءابلا  عم  لاذلا  1117لصف 

1117بابذ

1119لبذ

ءارلا عم  لاذلا  1120لصف 

1120حیرارذ

1122هرذ

1122قرذ

نونلا عم  لاذلا  1122لصف 

لیخلا 1122بنذ 

فورخلا 1124بنذ 

عبسلا 1125بنذ 

برقعلا 1125بنذ 

طقلا 1126بنذ 

رافلا 1126بنذ 

ءاهلا عم  لاذلا  1126لصف 

1126بهذ
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ءابلا عم  لاذلا  1128لصف 

1128بئذ

فلالا عم  ءارلا  1130لصف 

1130جنایتار

1132یقزار

1132جنایزار

يرب 1134ۀنایزار 

1134نسار

1136کمار

1137دنوار

لیب 1139يار 

هدحوملا ءابلا  عم  ءارلا  1140لصف 

1140اتیبر

هیناقوفلا هانثملا  ءاتلا  عم  ءارلا  1140لصف 

1140متر

1142الیتر

میجلا عم  ءارلا  1143لصف 

بارغلا 1143لجر 

1144نیبخر

1144همخر

1147یتنودر

هلمهملا نیسلا  عم  ءارلا  1149لصف 

1149نوطاسر

1149عاسر

1149سویلیمسر

1149روپکسر
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هلمهملا داصلا  عم  ءارلا  1151لصف 

1151صاصر

دوسالا 1152صاصر 

هلمهملا ءاطلا  عم  ءارلا  1153لصف 

1153بطر

1153هبطر

هلمهملا نیعلا  عم  ءارلا  1154لصف 

1154داعر

لبالا 1155یعر 

رامحلا یعر  *1156

مامحلا 1156یعر 

فاقلا عم  ءارلا  1157لصف 

1157هعقر

ینامی هعقر  *1157

میملا عم  ءارلا  1159لصف 

دامر *1159

1161نامر

زم نامر  1163و 

ضماح 1163نامر 

يرب 1165نامر 

1165ثمر

1165لمر

مار 1167مر 

نونلا عم  ءارلا  1167لصف 

1167دنر

واولا عم  ءارلا  1167لصف 
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1167سور

1169ریصاور

1169نایبور

1170اذیرااذور

1171جتخسور

ایتوت 1171يور 

ءاهلا عم  ءارلا  1172لصف 

1172یشهر

1172هئر

1174سابیر

رحبلا 1175هئر 

1175ناحیر

نامیلسلا 1176ناحیر 

روفاکلا 1177ناحیر 

1177شیر

فلالا عم  يازلا  1177لصف 

1178جاز

ضیبا 1179جاز 

رمحا 1181جاز 

رضخا 1181جاز 

رفصا 1182جاز 

هفکاسالا 1182جاز 

رطقملا 1184جاز 

دماجلا 1184جاز 

خوبطملا 1184جاز 

هدحوملا ءابلا  عم  همجعملا  يازلا  1184لصف 
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1184دابز

1186دبز

رحبلا 1188دبز 

1190دجربز

قروبلا 1190دبز 

1191بزبز

1191بیبز

لبجلا 1193بیبز 

1195لبز

1195جاجز

هلمهملا ءارلا  عم  يازلا  1197لصف 

1197دنوارز

جرحدم 1199دنوارز 

1200بنرز

1201دابنرز

1203هفارز

1203روزرز

1204خینرز

1207ریرز

1207قیرز

هایک 1208نیرز 

1209رورعز

1210نارفعز

ءافلا عم  يازلا  1212لصف 

یمور 1212تفز 

يرحب 1212تفز 
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بطرلا تفز  *1213

سبای تفز  *1215

فاقلا عم  يازلا  1215لصف 

* 1215لاقز

1217موقز

ماللا عم  يازلا  1218لصف 

1218هیبالز

كولملا 1219فیالز 

میملا عم  يازلا  1219لصف 

1219جمز

1219یئاجمز

1220درمز

1222رومز

نونلا عم  يازلا  1222لصف 

1222ابنز

1222راجنز

1225لیبجنز

1227رفجنز

1229قبنز

1230روبنز

واولا عم  همجعملا  يازلا  1232لصف 

1232ناوز

سبای 1232يافوز 

بطرلا 1234ءافوز 

ءاهلا عم  همجعملا  يازلا  1235لصف 

حلملا 1235هرهز 
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ساحنلا 1235هرهز 

1236هرهز

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  همجعملا  يازلا  1236لصف 

1236قبیز

1239نوتیز

ءاملا 1241نوتیز 

1241تیز

1245راتیز

نادوسلا 1246تیز 

1246جابریز

تسا هلمهم  نیس  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مهدزاود  باب  - 91247

فلالا عم  نیسلا  1247لصف 

1247هراشا

1249نارواداس

1250جذاس

1251هنادوکاس

1251اردنمالاس

1253ناماس

صربا 1253ماس 

هدحوملا ءابلا  عم  همهملا  نیسلا  1255لصف 

1255جبس

1256ناتسپس

1257هیپس

همجعملا ءاخلا  عم  نیسلا  1258لصف 

1258راخس

1258هلاخس
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1258بادس

يرب 1261بادس 

1261ردس

هلمهملا ءارلا  عم  نیسلا  1263لصف 

برطقلا 1263جارس 

1265سرس

يرهن 1267ناطرس 

يرحب 1268ناطرس 

یجنرس *1269

1269ورس

1272یجنهرس

1272هکنوهپرس

برطقلا 1273جارس 

لیرطقلا 1273جارس 

هلمهملا ءاطلا  عم  نیسلا  1273لصف 

1273سنیخاطس

1275نویراطس

1276سطویطارطس

1277نوینورطس

هلمهملا نیعلا  عم  نیسلا  1278لصف 

1278دعس

1280طوعس

ءافلا عم  نیسلا  1280لصف 

1280سکیدافس

1281لجرفس

1283نویلودیفس
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1284اینومقس

1287ایردنقولوقس

فاکلا عم  نیسلا  1287لصف 

1287کس

1290جابکس

1290جنیبکس

1292رکس

رشعلا 1296رکس 

1297هجرکس

1297هوکس

ماللا عم  نیسلا  1297لصف 

1297تیجالس

1299هحالس

1299تلس

هیحلا 1301خلس 

1303هافحلس

1305نوینادلس

1305قلس

1307يولس

1308هخیلس

1309ینامیلس

میملا عم  نیسلا  1309لصف 

1309قامس

نیغابدلا 1312قامس 

1312ینامس

1313مسمس
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1316نطوقمس

1317کمس

هداعر 1321ۀمکس 

ءادیصلا 1322هکمس 

1323نمس

1326ردنمس

1326رومس

1326اریمس

1328نیمس

نونلا عم  هلمهملا  نیسلا  1328لصف 

1328یکمانس

1331جدابنس

1332لبنس

یمور 1334لبنس 

یلبج 1334لبنس 

یسراف 1336لبنس 

یطیلقا 1336لبنس 

1337هسوبنس

1337باجنس

1338سوردنس

1340سطیریدنس

1340هیوبسکنس

1341اراهکنس

1342ایهکنس

1343رونس

رتم 1344هنس 
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واولا عم  هلمهملا  نیسلا  1344لصف 

1344ینادوس

1345ناجنروس

1347سوس

1349نسوس

1352لافوس

1352نالوس

1352قیوس

1355هیقیوس

ءاهلا عم  نیسلا  1355لصف 

1355هنجهس

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  هلمهملا  نیسلا  1357لصف 

1357لبنیس

1358ویس

1358نوراسیس

1359نابسیس

1360ابسیس

1361نالیس

1361سویلاسیس

1362ربنسیس

تسا همجعم  نیش  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مهدزیس  باب  - 101363

فلالا عم  نیشلا  1363لصف 

1363جنداش

1366لطاش

1366فراش

1367هرتهاش
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1370کنابهاش

1370ضاش

1372بش

1374تبش

1375مربش

1377هبش

1378یبیبش

میجلا عم  نیشلا  1380لصف 

کلام یبا  1380ةرجش 

بهارلا 1381هرجش 

میرملا 1381هرجش 

میهاربا 1381هرجش 

هلمهملا ءاحلا  عم  نیشلا  1383لصف 

1383رورحش

1383محش

هلمهملا ءارلا  عم  نیشلا  1386لصف 

قورم 1386بارش 

1386نیبرش

1388بارش

1388هفیرش

نیتمجعملا نیشلا  عم  نیشلا  1389لصف 

1389تیرشش

هلاشملا هلمهملا  ءاطلا  عم  همجعملا  نیشلا  1389لصف 

1389هبیطش

هلمهملا نیعلا  عم  نیشلا  1389لصف 

1390رعش
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دایجلا 1391رعش 

لوغلا 1392رعش 

1394ریعش

ءافلا عم  نیشلا  1396لصف 

يربلا 1396نینفش 

يرحبلا 1397نینفش 

فاقلا عم  نیشلا  1397لصف 

1397لقاقش

1398قیاقش

1400قارقش

1400یعاکش

1402لاغیترکش

1402کش

1403دنقرکش

ماللا عم  نیشلا  1404لصف 

1404لش

1405مجلش

1407لیلش

میملا عم  نیشلا  1407لصف 

1407عمش

نونلا عم  نیشلا  1409لصف 

1409دنش

واولا عم  نیشلا  1409لصف 

1409ءاوش

1410ارصاوش

1411طحوش
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1411نارکوش

1414ردنوش

1415زینوش

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  نیشلا  1417لصف 

1417هبیش

1417حیش

يرحبلا 1419حیش 

1420تشخریش

1422هتسریش

1422جرطیش

1424قزریش

1424ملیش

تسا هلمهم  داص  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مهدراهچ  باب  - 111425

فلالا عم  داصلا  1425لصف 

1425نوباص

1427سارفصاص

1429یلصاص

1429امویرماص

1431باص

هدحوملا ءابلا  عم  داصلا  1431لصف 

1431ربص

1435یتبص

هلمهملا ءاحلا  عم  داصلا  1435لصف 

1435هانحص

هلمهملا لادلا  عم  داصلا  1435لصف 

1435فدص
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ریساوبلا 1438فدص 

ریفرفلا 1438فدص 

هلمهملا ءارلا  عم  داصلا  1438لصف 

يدجلا 1438همیرص 

1439درص

1439رصرص

هلمهملا نیعلا  عم  داصلا  1440لصف 

1440رتعص

ءافلا عم  هلمهملا  داصلا  1442لصف 

1442نوغارفص

ماللا عم  داصلا  1443لصف 

1443لص

میملا عم  داصلا  1443لصف 

1443غمص

طالبلا 1445غمص 

اثیمادلا 1446غمص 

1446هلمص

نونلا عم  داصلا  1446لصف 

1446لدنص

ربولا 1449نص 

1449ربونص

واولا عم  داصلا  1453لصف 

1453فوص

رحبلا 1453فوص 

فلالا عم  داضلا  1453لصف 

1454ناض
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هدحوملا ءابلا  عم  داضلا  1456لصف 

1456بض

اجرع 1456عبض 

1458جاجض

هلمهملا ءارلا  عم  داضلا  1459لصف 

1459ورض

1461عیرض

1461عرض

همجعملا نیغلا  عم  داضلا  1463لصف 

1463سویغض

ءافلا عم  داضلا  1463لصف 

1463عدفض

میملا عم  داضلا  1465لصف 

1465نارمض

فلالا عم  ءاطلا  1465لصف 

1465رفسیلاط

1467نوقیلاط

1468سوؤاط

1470ریشابط

1472قابط

1473جیهابط

هلمهملا ءاحلا  عم  ءاطلا  1473لصف 

1473لاحط

1474بلحط

همجعملا ءاخلا  عم  ءاطلا  1475لصف 

1475نوقیشخط
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1475ثیثارط

1477هنشارط

1477نوثغارط

1479نیغارط

1479نویغارط

1480نوخرط

1481افرط

1483خیرط

1483سودیرفرط

1484سلوفرط

1484نلفیرط

1486نویلوقیرط

ءافلا عم  ءاطلا  1486لصف 

1486لیشفط

ماللا عم  ءاطلا  1487لصف 

1487حلط

1487علط

1488ءالط

1488قلط

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ءاطلا  1490لصف 

1490هناریط

1490نیط

ضیبالا نیط  *1492

رمحالا 1492نیط 

رضخالا 1492نیط 

ینمرالا 1494نیط 
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رفصالا 1495نیط 

سطیرقالا 1495نیط 

یسلدنالا 1497نیط 

دولجلا 1497نیط 

رحلا 1497نیط 

همکحلا 1498نیط 

یناسارخلا 1499نیط 

یناتسغاد 1500نیط 

یقوقدلا 1500نیط 

یمورلا 1502نیط 

سوماش 1502نیط 

دیمح یفوص  1503نیط 

یسرافلا 1503نیط 

ایلومیقلا 1504نیط 

یسربق 1506نیط 

یمرکلا 1506نیط 

موتخملا 1508نیط 

رصملا 1510نیط 

یکطصملا هریزجلا  1510نیط 

هنیدم 1512نیط 

یناتلملا 1512نیط 

1512جوهیط

هدحوملا ءابلا  عم  ءاظلا  1512لصف 

1513یبظ

ءافلا عم  ءاظلا  1514لصف 

1514هرفظ
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طقلا 1514رفظ 

اروطق 1515رفظ 

ماللا عم  ءاظلا  1516لصف 

1516فلظ

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ءاظلا  1516لصف 

1516نایظ

تسا هلمهم  نیع  اهنا  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مهدجه  باب  - 121519

فلالا عم  نیعلا  1519لصف 

احرق 1519رقاع 

1522جاع

1522لوقاع

هدحوملا ءابلا  عم  نیعلا  1522لصف 

1522نارثیبع

1524رهبع

هثلثملا ءاثلا  عم  نیعلا  1524لصف 

1524قثع

میجلا عم  نیعلا  1525لصف 

1525هجع

هلمهملا لادلا  عم  نیعلا  1525لصف 

1525سدع

ءاملا 1527سدع 

هلمهملا ءارلا  عم  نیعلا  1527لصف 

1527رعرع

1528قرع

1529نرع

نیغابصلا 1529قورع 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


رفصلا 1529قورع 

هلمهملا نیسلا  عم  نیعلا  1531لصف 

لحنلا 1531لسع 

همجعملا نیشلا  عم  نیعلا  1535لصف 

هیبرغم 1535ۀبشع 

1537رشع

1540قرشع

1541هقشع

هلمهملا داصلا  عم  نیعلا  1541لصف 

1541روفصع

یعارلا 1543یصع 

1545بصع

1545رفصع

1545تاراصع

همجعملا داضلا  عم  نیعلا  1545لصف 

1545لضع

همجعملا ءاظلا  عم  نیعلا  1547لصف 

1547هیاظع

1549مظع

ءافلا عم  هلمهملا  نیعلا  1551لصف 

1551صفع

فاقلا عم  نیعلا  1552لصف 

1552باقع

1553برقع

يرحب 1556برقع 

1557قعقع
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1557قیقع

فاکلا عم  نیعلا  1560لصف 

1560ربکع

1561رکع

1561برکع

1563هنکع

ماللا عم  نیعلا  1563لصف 

1563سلع

1563قلع

مطبلا 1567کلع 

طابنالا 1568کلع 

1568قیلع

بلکلا 1570قیلع 

نونلا عم  نیعلا  1570لصف 

1570بانع

1573بنع

بلعثلا 1575بنع 

بدلا 1577بنع 

هیحلا 1578بنع 

1578ربنع

1581دوقنع

1581توبکنع

1584منع

واولا عم  نیعلا  1584لصف 

1584دوع

ناسلبلا 1588دوع 
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هیحلا 1588دوع 

ساطعلا 1589دوع 

حرقلا 1590دوع 

رسیلا 1590دوع 

بیلصلا 1590دوع 

1590جسوع

نا 1590تیهام 

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  نیعلا  1593لصف 

1593نونیع

1593ناویع

کیدلا 1594نیع 

1594نویع

رقبلا 1595نیع 

تسا همجعم  نیغ  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مهدزون  باب  - 131595

1595راغ

1597نوقیراغ

1599زاغ

1600سلاغاغ

1601ثفاغ

1602نویلاغ

1602نوملاغ

1603هیلاغ

هدحوملا ءابلا  عم  همجعملا  نیغلا  1603لصف 

یحرلا 1603رابغ 

1604اریبغ

همجعملا لاذلا  عم  نیغلا  1605لصف 
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1605فاذغ

هلمهملا ءارلا  عم  نیغلا  1606لصف 

1606بارغ

1607برغ

1609يرغ

دولجلا 1609يرغ 

کمسلا 1611يرغ 

نبجلا 1611يرغ 

نیتمجعملا ءازلا  عم  نیغلا  1613لصف 

1613لازغ

داضلا عم  نیغلا  1614لصف 

ینیصلا 1614راضغ 

ماللا عم  نیغلا  1614لصف 

1614یقلغ

نونلا عم  نیغلا  1614لصف 

1614منغ

واولا عم  نیغلا  1615لصف 

1615ابنغاتوغ

1616هنشوغ

تسا اف  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  متسیب  باب  - 141617

فلالا عم  ءافلا  1617لصف 

1617هتخاف

1618رهزداف

1618خذاف

1618راف

شیبلا 1620هراف 
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کسملا 1620هراف 

1620یساف

1621ارشاف

1623نیتسرشاف

1624طاف

1625هرغاف

1625سنربلاف

1626نقیجنلاف

1628ذیناف

1630ایناواف

1633هیغاف

هیناقوفلا هانثملا  ءاتلا  عم  ءافلا  1633لصف 

1633لئاتف

نابهرلا 1633لئاتف 

1634تیتف

میجلا عم  ءافلا  1635لصف 

1635لجف

یقیشع اب  1639لجف 

هلمهملا ءارلا  عم  ءافلا  1639لصف 

1639خارف

1639نویسارف

1644سرف

1645نویفرف

1645سویمرف

1646کشمجنرف

1647راخرف
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1647هشرف

هلمهملا نیسلا  عم  ءافلا  1648لصف 

1648سفاسف

1649قتسف

همجعملا نیشلا  عم  ءافلا  1650لصف 

1650غاشف

همجعملا داضلا  عم  ءافلا  1651لصف 

1651هضف

هلمهملا ءاطلا  عم  ءافلا  1653لصف 

1653رطف

1655نویلاسارطف

فاقلا عم  ءافلا  1656لصف 

1656عقف

1656عاقف

1659حاقف

مرکلا 1659حاقف 

حلملا 1659حاقف 

ماللا عم  ءافلا  1659لصف 

1659لف

1662زلف

1663لفلف

نادوسلا 1665لفلف 

ءاملا لفلف  *1667

هیوم 1667لفلف 

نونلا عم  ءافلا  1669لصف 

1669نویجنف
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1669کنف

واولا عم  ءافلا  1670لصف 

1670وف

1671جندوف

يرهن 1672جندوف 

1673جذوف

1673لفوف

1676هوف

ءاهلا عم  ءافلا  1678لصف 

1678دهف

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ءافلا  1678لصف 

1678جزوریف

1681لیف

1683شوجلیف

1683جرهزلیف

تسا فاق  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مکی  تسیب و  باب  - 151683

فلالا عم  فاقلا  1683لصف 

بلکلا لتاق  *1683

1685راق

1687یقیناطاق

1687ایلاقاق

1688هلقاق

راعص 1689ۀلقاق 

1691یلقاق

1692مقاق

1692هصناق
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1694دنواق

هدحوملا ءابلا  عم  فاقلا  1695لصف 

1695جبق

هیناقوفلا هانثملا  ءاتلا  عم  فاقلا  1697لصف 

1697داتق

هثلثملا ءاثلا  عم  فاقلا  1697لصف 

1697ءاثق

1699دثق

رامحلا 1702ءاثق 

هلمهملا لادلا  عم  فاقلا  1705لصف 

1705دیدق

هلمهملا ءارلا  عم  فاقلا  1706لصف 

1706دارق

1707ایصارق

1709نیوغراطارق

1709نطارق

1709طاطارق

نیعلا 1710هرق 

1711درق

1713انامدرق

1714هنعصرق

1718ساطرق

1719طرق

1719مطرق

1722نامطرق

1722ظرق
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1723عرق

رملا 1728عرق 

ینیچرادلا 1728هفرق 

1729نامقرق

1729امغموقرق

1731زمرق

1732نرق

1733لفنرق

یناتسب لفنرق  *1735

یماش 1735لفنرق 

لبنسلا 1737نورق 

1738سیرق

1738صیرق

همجعملا يازلا  عم  فاقلا  1738لصف 

1738حازق

هلمهملا نیسلا  عم  فاقلا  1740لصف 

1740سق

1740بسق

1742طسق

1745نورطسق

همجعملا نیشلا  عم  فاقلا  1746لصف 

1746ردنکراشق

1746رشق

1749شمشق

هلمهملا داصلا  عم  فاقلا  1749لصف 

1749صاصق
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هریرذلا 1752بصق 

رکسلا 1754بصق 

1755هعاضق

1755اطق

1757فاطق

1757فیاطق

نا صاوخ  1757لاعفا و 

يرحب 1760فطق 

1762بلطق

1762نطق

نیعلا عم  فاقلا  1765لصف 

1765بنعق

1765لبعق

ءافلا عم  فاقلا  1766لصف 

1766رفق

دوهیلا 1766رفق 

ماللا عم  فاقلا  1768لصف 

یلق *1768

1769شنالق

1770بلق

1771بلق

1772تلق

1772نویدوفوسلق

1773اینوفلق

1773ساقلق

1775سیدقلق
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1776راطقلق

1776لقلق

1777سمولق

1778نیامولق

1779يرمق

1780ماقمق

نونلا عم  فاقلا  1781لصف 

1781انق

1781يربانق

1782بنق

1786هربنق

1786طیبنق

1788لیبنق

1790نویروطنق

ریبک 1790نویروطنق 

ریغص 1792نویروطنق 

1795ذفنق

1797لدلد

1798سدنق

واولا عم  فاقلا  1798لصف 

1798نودیلوطوق

1800یفوق

ءاهلا عم  فاقلا  1800لصف 

1800هوهق

ءایلا عم  فاقلا  1800لصف 

1800یطوریق
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1802موصیق

1804رهقیق

تسا فاک  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مود  تسب و  باب  - 161805

فلالا عم  فاکلا  1805لصف 

1805تاک

1806يذاک

1809مشاک

1810روفاک

1815یکنیسارکاک

1815جنکاک

1817توکالاک

1818خماک

1819یجناک

یهجام 1820كاک 

1820بابک

1821هبابک

هتفاکش نهد  1822ۀبابک 

1822ثابک

1822دبک

1824ربک

1827تیربک

1829نوسبک

نا 1829تیهام 

1829جکیبک

هیناقوفلا هانثملا  ءاتلا  عم  فاکلا  1831لصف 

1831ناتک
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1833متک

1834هتبتک

1834هلیتک

هثلثملا ءاثلا  عم  فاکلا  1835لصف 

1835اریثک

میجلا عم  فاکلا  1837لصف 

1837رانچک

هلمهملا ءارلا  عم  فاکلا  1838لصف 

1838ثارک

1841ثارک

1841عارک

1841جاندرک

1843هنسرک

1845شرک

1845سفرک

نا صاوخ  لاعفا و  1850تعیبط و 

1851ندکرک

1852دنکرک

1852نهرکرک

1854یکرک

1855مرک

هناد 1858مرک 

1858بنرک

1861هدنورک

1862ایورک

1863الیرک

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


1864هربزک

بلعثلا هربزک  *1867

1867ناوزک

1868نیبکنزک

هلمهملا نیسلا  عم  فاکلا  1868لصف 

1868بسک

1870یتسک

1870اقومسک

1870لوسک

1872يدنوسک

1872وریسک

هلیسک 1874یلیسک و 

همجعملا نیشلا  عم  فاکلا  1874لصف 

تشکرب 1874تشک 

1876شمشک

1876ثوشک

هلمهملا نیعلا  عم  فاکلا  1879لصف 

1879بعک

1879کعک

ءافلا عم  فاکلا  1879لصف 

مدا 1879فک 

عبضلا 1881فک 

رهلا 1881فک 

میرملا 1882فک 

1882يرفک

فاکلا عم  فاکلا  1884لصف 
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1884لورکک

1884هدنورکک

ماللا عم  فاکلا  1885لصف 

1885بلک

1891خلک

يدؤاد 1892لک 

يدنهم 1892لک 

1893زلک

1894سلک

1896يولک

1898راهلک

هتاک 1899نایلک 

1899هیلک

میملا عم  فاکلا  1900لصف 

1900هامک

1902سویرذامک

1904ریشامک

1904سوطیفامک

1907يرثمک

ضماح 1909يرثمک 

يرب 1909يرثمک 

یلبج 1909يرثمک 

1910هرهزرمک

1911كرمک

توک 1911مک 

1912نومک
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نونلا عم  فاکلا  1915لصف 

1915ردنک

1917يردنک

1918سدنک

1920دزرکنک

1920یهکنک

يربط 1921سونک 

1921ناهنک

واولا عم  فاکلا  1923لصف 

1923لبنسوک

1924هلنوک

1925هموک

1925تیوک

ءاهلا عم  فاکلا  1927لصف 

1927ابرهک

1930ینرهک

ءایلا عم  فاکلا  1930لصف 

1930وکایک

هشاو 1933کیک 

1933یتنیک

فلالا عم  ماللا  1933لصف 

1933نذال

1936دروزال

1938نیرعال

1938هیغال

1940الال
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ینامعن 1940ۀلال 

1942یمال

1943ابل

1943خبل

1945بالبل

1947نبل

ناتالا 1951نبل 

دسالا 1953نبل 

رقبلا 1953نبل 

سوماج 1956نبل 

شافخلا 1956نبل 

ریزنخلا 1956نبل 

كامرلا 1956نبل 

ناضلا 1958نبل 

حاقللا 1958نبل 

زعملا 1960نبل 

ءاسنلا 1961نبل 

لازغلا نبل  شحولا و  رامح  1963نبل 

ضماحلا 1963نبل 

نادوسلا 1963نبل 

تاعوتیلا 1965نبل 

هیناقوفلا هانثملا  ءاتلا  عم  ماللا  1965لصف 

1965وکتل

میجلا عم  ماللا  1966لصف 

1966ولاجل

هلمهملا ءاحلا  عم  ماللا  1967لصف 
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1967محل

سیتلا 1971هیحل 

همجعملا ءاخلا  عم  ماللا  1973لصف 

1973سینخل

هلمهملا نیسلا  عم  ماللا  1973لصف 

1973ناسل

1974هاسل

لبالا 1974ناسل 

روثلا 1976ناسل 

لمحلا 1978ناسل 

عبسلا 1980ناسل 

ریفاصعلا 1980ناسل 

بلکلا 1981ناسل 

هلمهملا داصلا  عم  ماللا  1982لصف 

1982یقیصل

هلمهملا نیعلا  عم  ماللا  1982لصف 

1982باعل

يربرب 1984تبعل 

1984لعل

ءافلا عم  ماللا  1985لصف 

1985حافل

1987شفل

قل 1987قل 

1989کل

نونلا عم  ماللا  1991لصف 

1991سطیجنل
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واولا عم  ماللا  1991لصف 

1991ایبول

1993زول

رملا 1995زول 

ربربلا 1997زول 

1997سویخامیسول

1999سوطیدیجعول

1999فول

2003ؤلؤل

ءاهلا عم  ماللا  2005لصف 

2005سیقارغوقولوهل

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ماللا  2005لصف 

2005سلوناثیل

2007فیل

رحبلا فیل  *2008

2008هیفیل

2008ومیل

تسا میم  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مراهچ  تسیب و  باب  - 172011

فلالا عم  میملا  2011لصف 

2011ءام

رحبلا 2017ءام 

همجلا 2017ءام 

هامحلا 2019ءام 

دامرلا 2019ءام 

يریقلا یتفزلا و  2020ءام 

یتیربکلا 2020ءام 
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رملا 2020ءام 

ندعملا ءام  *2022

بهذلا ءام  *2022

حلملا 2022ءام 

نوتلا 2023ءام 

حادقلا 2025ءام 

2025هایکرام

2025اویکرام

2027جیهامرام

2029نویرزام

2033سام

2034شام

2036نودوفسام

2036زعام

نیزحلا 2040کلام 

ینگنک 2040لام 

2043ایلام

2043نطارقیلام

2046ناریمام

2047هنادوهام

2048جرهزیهام

هثلثملا ءاثلا  عم  میملا  2049لصف 

2049نانثم

2050ثلثم

میجلا عم  میملا  2051لصف 

2051حنجم
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2051ناقوچم

2053بلحم

همجعملا ءاخلا  عم  میملا  2053لصف 

2053خم

2054هصلخم

2055ضیخم

هلمهملا لادلا  عم  میملا  2057لصف 

2057دادم

هلمهملا ءارلا  عم  میملا  2057لصف 

2057رم

2062رارم

2063هرارم

2065نلفابرم

2065نارم

2065ناجرم

2067جنسادرم

2070شوجنزرم

2072سطسرم

2072يزعرم

2072اشیشقرم

2074زوحامرم

داز 2075امرم 

2075سوطامرم

2075سوهامرم

2076ورم

2078سطیهرم
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2078يرم

همجعملا يازلا  عم  میملا  2080لصف 

2080ززم

یعارلا 2080رامزم 

هلمهملا نیسلا  عم  میملا  2081لصف 

2081هلجعتسم

2081اینوقوحسم

2082کسم

2085ریسم

همجعملا نیشلا  عم  میملا  2086لصف 

لوغلا 2086طشم 

هناد 2086کشم 

عیشم 2087ارطکشم 

2089شمشم

هلمهملا داصلا  عم  میملا  2090لصف 

2090یکطصم

2094لصم

2094صوصم

همجعملا داضلا  عم  میملا  2095لصف 

2095ضم

همجعملا نیغلا  عم  میملا  2096لصف 

2096ثاغم

2097هرغم

2098اسینغم

فاقلا عم  میملا  2099لصف 

2099لقم
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یکم 2101لقم 

2101هعنقم

2101سنودقم

2102هراهکم

ماللا عم  میملا  2103لصف 

2103حلم

یناردنا 2108حلم 

رهبناس 2109حلم 

دوسا 2109حلم 

يدیشر 2109حلم 

نیجعلا 2110حلم 

دزربط 2111حلم 

رملا 2111حلم 

یطفن 2112حلم 

يدنه 2113حلم 

یکنرف 2114حلم 

نونلا عم  میملا  2114لصف 

2114نم

ناشوارز 2114جنم 

واولا عم  میملا  2115لصف 

2115وم

2116زوم

2119یلسوم

2121يرسلوم

2122ایموم

2130جنوم
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2130يدنوم

ءاهلا عم  میملا  2132لصف 

2132اهم

2132دهم

2134هیبلهم

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  میملا  2134لصف 

2134هبیم

2136نسیم

2136نونسیم

هلئاس 2137ۀعیم 

هسبای 2139ۀعیم 

2139جتخفیم

فلالا عم  نونلا  2141لصف 

2141لیجران

يرحب 2143لیجران 

2145نیدران

2145سرافران

رصیق 2146ران 

2146اویکران

2147کشمران

2148جنران

2150فطان

2151رسیکان

2153هاوخنان

2155ذیبن

بیبزلا 2157ذیبن 
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لسعلا 2157ذیبن 

رکسلا 2158ذیبن 

هکاوفلا 2158ذیبن 

رمتلا 2158ذیبن 

نالیسلا سبدلا و  2160ذیبن 

زرالا 2160ذیبن 

هلمهملا ءاحلا  عم  نونلا  2160لصف 

2160ساحن

2163ماحن

2163لحن

همجعملا ءاخلا  عم  نونلا  2164لصف 

2164عاخن

2165هلاخن

هلمهملا لادلا  عم  نونلا  2167لصف 

2167دن

هلمهملا ءارلا  عم  نونلا  2167لصف 

2167سقیترن

2169سجرن

2171كورن

هلمهملا نیسلا  عم  نونلا  2172لصف 

2172رسن

2173نیرسن

2175اشن

2176هراشن

2176فشن

هلمهملا نیعلا  عم  نونلا  2178لصف 
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2178ماعن

2179عنعن

همجعملا نیغلا  عم  نونلا  2180لصف 

2180رغن

ءافلا عم  نونلا  2180لصف 

2180طفن

2182لفن

فاکلا عم  نونلا  2182لصف 

2182ینوچاکن

میملا عم  نونلا  2183لصف 

2183رمن

2185لمن

2186سومن

واولا عم  نونلا  2186لصف 

2186سراون

2187رداشون

ءاهلا عم  نونلا  2188لصف 

2188امهن

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  نونلا  2189لصف 

2189هدین

2190یلفاطین

2190لین

2193جلین

2193مین

2195رفولین

فلالا عم  واولا  2197لصف 
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2197قاو

میجلا عم  واولا  2198لصف 

2198جو

هلمهملا لادلا  عم  واولا  2200لصف 

2200عدو

هلمهملا ءارلا  عم  واولا  2201لصف 

2201درو

يرب ضیبا  درو  *2201

يرب رمحا  درو  *2201

یناتسب رمحا  2201درو 

رفصا 2207درو 

یناتسب رفصا  2207درو 

قامحلا 2207درو 

هلمهملا ءارلا  عم  واولا  2207لصف 

2207سرو

نا 2207تیهام 

2209ناشرو

2209لرو

هلمهملا نیسلا  عم  واولا  2210لصف 

2210خسو

ریاوکلا 2211خسو 

همجعملا نیشلا  عم  واولا  2212لصف 

2212قشو

2212جیشو

هلمهملا نیعلا  عم  واولا  2213لصف 

2213لعو
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ماللا عم  واولا  2213لصف 

2213بلو

تسا اه  اهنا  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  متفه  تسیب و  باب  - 182215

فلالا عم  ءاهلا  2215لصف 

2215راهکنسراه

2217انومیساه

هلمهملا لادلا  عم  ءاهلا  2217لصف 

2217هبده

2218دهده

هلمهملا ءارلا  عم  ءاهلا  2220لصف 

2220یبره

2220نامطره

2221هونره

2222يرورفره

2222هسیره

ماللا عم  ءاهلا  2223لصف 

2223ماله

2223نویله

نونلا عم  ءاهلا  2225لصف 

2225ابدنه

يرب 2227يابدنه 

واولا عم  ءاهلا  2229لصف 

2229ءاوه

2231نوقیرافوه

2234موه

سوجملا 2234موه 
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2235سادیطسقوه

2235رشیه

اوب لاه  اوب و  2235لیه 

2236سوسلفوه

فلالا عم  ءایلا  2237لصف 

2237نیمسای

2239توقای

هدحوملا ءابلا  عم  ءایلا  2241لصف 

2241حوربی

منصلا 2242حوربی 

هیناقوفلا هانثملا  ءاتلا  عم  ءایلا  2246لصف 

2246عوتی

هلمهملا ءارلا  عم  ءایلا  2250لصف 

2250عوبری

فاقلا عم  ءایلا  2250لصف 

2250نیطقی

نونلا عم  ءایلا  2250لصف 

2250توبنی

2252همنی

واولا عم  ءایلا  2252لصف 

2252زوی

فلالا عم  لادلا  2253لصف 

2253يذاد

2255ینیصراد

ناعشیش 2257راد 

2259لفلفراد
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2260دلهراد

جوربا 2260جناد 

2262کناد

2262ءابد

2265سبد

2267قبد

2268ایرادیبد

زکرم 2270هرابرد 
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هیودالا نزخم 

باتک تاصخشم 

.ق 12 نرق يداهدمحم ، نب  نیسحدمحم  يزاریش ، يولع  یلیقع  هسانشرس : 

دیس نبا  يزاریـش  يولعلا  نیـسح  دمحم  دیـس  یگنـس /] پاچ   (] یتسرهف بختنم -  یـسراف ( هیودالا  نزخم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
يولعلا یلیقعلا  يداه  دمحم 

( روشک لون  یشنم  عبطم  روپناک : .ق ( 1332 ،1913م =  لاید ناوگهب  روپناک : رشن :  تیعضو 

25×33 س م عطق : ؛ لودجم ؛ .ص 766 يرهاظ :  تاصخشم 

یسراف نابز :  تشاددای : 

هعیانـص عیادـب  راوطا  زربا  داوم و  الب  تادوجوملا  داجیاب  هتردـق  راثآ  رهظا  يذـلا  هللادـمحلا  هلمـسب ...  : زاغآ هماجنا :  ماـجنا ، زاـغآ ،
يولعلا یلیقعلا  يداه  دمحم  دیـس  نبا  یجارلا ...  رادقمیب  هرذ  نیا  نالحذ ...  افـصلا و  ناوخ  ضرغب  دـعب  اما  تانئاکلا ...  ثادـحاب 

...هللارفغ نیسح  دمحم 

هلوسر یلع  هللا  یلـص  وًانطاب  ًارهاظ و  ًارخآ و  ًالوا  دـمحلا هللا  هقیفوت و  یلاعت  هللا  نوعب  ار  هدرفم  هیودا  هدومن  متخ  اـجنیاب  و  ماـجنا ...:
.طقف تمت  ًاریثک  ًامیلست  ملس  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هباحصا  هلآ و  دمحم و 

.ق 1332 1913م =  تباتک : خیرات  خاسنتسا :  تشاددای 

قیلعتسن : طخ هجرد  عون و  رثا :  يرهاظ  تاصخشم 

.زمرق روگنیلاگ  شکور  ییاوقم ، دلج  : دلج تانیئ  زت  عون و 

12  » ناشن اب  یتاحیحـصت  تسا و  هدـمآ  هخـسن  نیا  هیـشاح  رد  نینموملا  هفحت  باتک  : قاروا یـشاوح  دوجوم :  هخـسن  تایـصوصخ 
.تسا هدش  هدروآ  هیشاح  رد  ص»

.تسا هدش  ادج  هزاریش  زا  دلج.دش  یسررب  هخسن  هخسن :  تاحیضوت 

.تسا هدش  هدروآ  هخسن  رخآ  رد  نینموملا  هفحت  فنصم  بتک  یماسا  تسرهف  ...د :  هیامن  تاغللا و  فشک  تایآلا و  فشک 

هعیرذلا ( 737  : 4  ) کلم (، 4232  : 8-7  ) یناگیاپلگ هللا  هیآ  .ف  ( ، 69 : 3  ) یلم هدش : هدید  عبانم  رثا :  عبانم  اه و  هدیکچ  اه ، هیامن 
(221  : 20)
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ءادـتبا هدوب ، وا  ملعم  دـشرم و  هک  ینیـسح  یلع  دـمحم  ریم  رما  بسح  رب  هدوب  نامز  نابیبط  زا  هک  هدنـسیون  یگنـس :  پاـچ  یفرعم 
یسراف هب  ار  نیدابارق  نیا  بلاطم  ینیسح  یلع  دمحم  ریم  رما  هب  نآ  زا  سپ  دیامن  یم  فیلات  یبرع  هب  بط  هناگجنپ  نونف  رد  یباتک 

یلع دمحم  ریم  تایبرجت  يدنه و  هرکذت  دنچ  هدمآ و  باتک  همدقم  رد  اهنآ  همه  مان  هک  دـنچ  یبط  ياهباتک  زا  ار  نآ  دراگن و  یم 
دنمان و یم  هرکذت  هک  هدرفم  هیودا  رد  لوا : هلاقم  دوشیم : ریز  حرشب  هلاقم  ود  رد  رضاح  باتک  ماجنارس  دروآ و  یم  مهارف  ینیـسح 

رامعا اذغ و  اود و  نایب  رد  تسا  لصف  هدراهچ  رب  لمتـشم  نآ  همدقم  هک  دـنناوخ  یم  نیدابارق  هک  تسا  هبکرم  هیودا  رد  مود  هلاقم 
دشاب و لوصولا  لهس  نآ  بلاطم  ذخا  هک  هدش  یعـس  نیدابارق  رد  دیوگ  یم  هدنـسیون  .هیّبط  تاحالطـصا  يا  هراپ  هیذغا و  یـضعب 

تامیـسقت تابوسنم و  لودج  تسا ، هدمآ  ( 35  ) ات ص باتک  لوصف  هرابرد  همدـقم  .دـشاب  یجهت  فورح  بسح  رب  هیودا  ماـن  زین 
فلتخم تاغل  یماسا و  اب   ( 767 - 652 زا ص (  هیودا  گنهرف  هدمآ و  باتک  ( 40-35 زا ص (  بط  ملع  اب  نآ  طاـبترا  بکاوک و 

هدمآ لصف  دـنچ  رد  باب  ره  باب و  تشه  تسیب و  رد  یجهت  فورح  بیترت  هب  يدـنه  یکرت و  یـسراف ، ینایرـس ، ینانوی ، یبرع ،
.تسا هدیسر  پاچ  هب  هخسن  نیا  هیشاح  رد  نینموملا  هفحت  باتک.تسا 

3252778 .ق 1332 1913م =  ، لاید ناوگهب  روپناک : ینیسح ، نمؤم  دمحم  نینموملا / هفحت  دلجم :  نیا  رد  هدش  یفاحص 

نینموملا هفحت  عم  یسراف  هیودالا  نزخم  رگید :  نوگ  هنوگ  ياهناونع 

ریبک نیدابارق 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یسانشوراد --  عوضوم : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  ییوراد --  ناهایگ 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  یکشزپ 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یتنس --  یکشزپ 

نامرد اه --  يرامیب 

عبنم یکینورتکلا  سردآ  یکینورتکلا :  لحم  یسرتسد و 

23391-6 یبایتسد :  هرامش 

1 ص :

همدقم
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میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

قلخ *و  دادعتـسا الب  تانئاکلا  ثادحاب  هعئانـص  عئادب  راوطا  زربا  *و  داوم الب  تادوجوملا  داجیاب  هتردق  راثآ  رهظا  يذلا  هّلل  دـمحلا 
تایلکلا و صاخـشالا  عاونالا و  سانجالاب و  اهمـسق  *و  تایعرفلا تابکرملا  تایلـصالا و  تادرفملا  تاـیداملا  تادرجملا و  رهاوج 
و دالبلا * هرامع  *و  دابعلا عافتنال  * لاکـشا فاصوا و  ناولا و  روصب و  اهـسبلا  *و  لاعفا عفانمب و  اهنم  دـحاو  لک  صخ  *و  تاـیئزجلا

نم هقیلخلا  یجنم  *و  هیربلا داجیال  ثعابلا  * هیهاللا هیهاسلا  سوفنلا  بیبط  *و  هعشاخلا هرکاذلا  بولقلا  بیبح  یلع  مالسلا  هولصلا و 
برعلا و دیــس  داـنتلا * موـی  یف  * داـبعلا بر  ءاـقل  یلا  * هیادــهلا داـشرلا و  قـیرط  یلا  هوعدــلاب  هلالــضلا  يداــه  *و  هیاوـغلا هـطرو 

یط و  يربکلا * هعافـشلا  *و  یمظعلا هلاسرلاب  ءایبنالا  یلع  هّللا  هافطـصا  يذـلا  یفطـصملا  دـمحم  * ممالا هفاک  یط  ثوعبملا  * مجعلا
لها سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنا  مهناش  یف  لزن  نیذلا  رـشع  يدـحالا  هتیرذ  هدالوا و  هدـعب و  نم  هتفیلخ  همع و  نبا  هیلو و 

هبر همحر  یلا  یجارلا  * رادـقمیب ةرذ  نیا  دـناسر  یم  * اـفولا نـالخ  *و  افـصلا ناوـخا  ضرعب  دـعب * اـما   * اریهطت مـکرهطی  تیبـلا و 
دادجا و ابآ و  رثکا  نوچ  هک  امهبویع  رتس  امهبونذ و  هّللا  رفغ  نیـسح  دـمحم  يولعلا  یلیقعلا  يداه  دـمحم  دنـسلا  دیـس  نبا  * رافغلا
هرس و سدق  دجام  دلاو  تمدخب  بابش  ناوفنع  زا  زین  لهاج  نیا  دندوب و  لمع  ملع و  لوازم  بیبط و  نادمچیه  یـصاع  نیا  يابرقا 

ینیسحلا یلع  دمحم  ریم  ینعا  هینیسحلا  هبسنلاب  امهیلا  بستنملا  هیلو  هّللا و  بیبح  یمس  یقیقح  دشرم  ریپ و  باقلالا  ینغتسم  بانج 
دش یم  فیلات  عمج و  یباتک  بط  ۀسمخ  نونف  رد  رگا  هک  دومن  یم  روطخ  رتاف  رطاخب  یهاگ  هاگ  دوب و  یم  رـضاح  یلاعلا  هلظ  دم 

نیلوازم نف و  نیا  بالط  رب  هنیآ  ره  دوب  یم  هلوادـتم  بتک  رخأت و  ام  مدـقت و  ام  لاوقا  يواح  بلاـطم و  لـئاسم و  عیمج  عماـج  هک 
یتعاـضب و یب  ببـسب  نکیل  دـنتفای  یم  مارآ  هددـعتم  بتک  لـمح  عـمج و  جـنر  بعت و  زا  دـیدرک و  یم  ناـسآ  راـک  لـمع  ملع و 
دـص و کی  رازهکی و  هنـس  رد  هکنآ  ات  داتفا  یم  قیوعت  ضرعم  رد  عناوم  زا  اهریغ  هبرجت و  لوصح  مدـع  لمع و  ملع و  یکیاـمورف 
ات رس  زا  هصتخم  ضارما  رد  یباتک  فیلات  عمجب و  عورش  قافتا  مالسلا  هیحتلا و  فلا  فلا  هلآ  اهرجاهم و  یلع  يرجه  هس  داتـشه و 
رد دنام و  زاب  نآ  زا  عناوم  ضراوع و  ضعب  ضورع  ببسب  دش و  هتـشون  یبرع  نابزب  سارلا  ضارما  رخآ  ات  يردق  نا  زا  داتفا و  مدق 

ینیدابارق فیلات  عمج و  هجوتم  هتاضافا  هتادافا و  هّللا  مادا  بانج  نآ  ناعذالا  بجاو  مکحب  جنپ  داتشه و  دص و  کی  رازهکی و  هنس 
تعیبط نایب  یماسا و  دیقب  الوا  بیکارت  رثکا  رد  دنا  مظعا  وزج  دومع و  لصا و  هک  هیودا  ضعب  هک  قسن  نیدب  یسراف  نابزب  دیدرک 

لیذ رد  دیامن و  رکذ  تسنادب  قلعتم  هچنآ  اهریغ  لدب و  نآ و  عفد  حالـصا و  راضم و  تابرـش و  رادقم  صاوخ و  عفانم و  لاعفا و  و 
هکنآ يارب  اود  مسا  دیق  نودب  دنا  موسوم  صاخ  یمساب  کیره  هک  یتابکرم  اجباج  نیب  رد  ار و  نادب  هموسوم  بیکارت  نآ  کیره 

نآ مامتا  دعب  لوصف و  باوبا و  بتک و  نمـض  رد  یقلت  ذـخا و  تلوهـس 2 تهج  یجهت  فورح  بیترتب  عومجم  دـشاب  مات  عماج و 
دیدرک هدرفم  ۀـیودا  رد  یباتک  فیلات  عمج و  هجوتم  یلاعلا  هلظ  دـم  یماس  باـنج  نآ  رمـالا  بسح  زاـب  هقیفوت  نسح  هّللا و  دـمحب 

سیئرلا و خیـش  نوناق  دـننام  هلوادـتم  ةربتعم  بتک  زا  طقتلم  لوصف  باوبا و  نمـض  رد  ءاـی  اـت  فلا  زا  یجهت  فورح  بیترتب  اـضیا 
عماجب فورعم  هلهج  بیبطلل  عسی  الامب  موسوم  يدادغب  فسوی  خیـش  ةرکذـت  راطیب و  نباب  روهـشم  یقیلاملا  عماج  وا و  هیبلق  ۀـیودا 
ناحیر وبا  هرکذت  ۀمجرت  هّللا و  هبیه  نب  لیعمـسا  خیـش  داشرا  بابلالا و  یلوا  ةرکذتب  موسوم  یکاطنا  دؤاد  خیـش  ةرکذت  يدادـغب و 

زا يردق  ینباکنت و  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  نینمؤملا  هفحت  راطع و  نیدلا  نیز  یجاح  یعیدب  تارایتخا  يدیوسب و  روهشم  ینوریب 
ءابطالا روتـسد  زا  هیـسراف و  هیبرع و  هینانوی و  بتک  زا  اهریغ  هرـس و  سدـق  ناخ  يولع  دیـس  كولملا  دـمتعم  میکح  باون  تادرفم 

دنچ لضفا و  دمحم  ریم  میکح  یلضفا  تابرجم  هتـشرفب و  روهـشم  هاش  ودنهب  بقلم  مساق  دمحم  میکح  یمـساق  تارایتخاب  موسوم 
بانج نایب  زجعم  نابز  زا  هچنآ  هیدنه و  ۀیودا  رد  هتشون  هفحت  رب  دیمحلا  دبع  ریم  میکح  هک  یشاوح  هیدنه و  ۀیودا  زا  رگید  باتک 
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نیدب هدـیناسر  هبرجتب  هتفایرد و  ار  نآ  صاوخ  تیهام و  هدـید و  دوخ  فلؤم  دینـش و  دـمتعم  هقث  زا  یماسلا و  هلظ  دـم  یبام  داشرا 
نآ صاوخ  عفانم و  لاعفا و  تعیبط و  تیهام و  سپ  دـیامن  رکذ  نا  رد  هدراو  تاغل  یـضعب  بارعا و  دـیقب  ار  اود  مسا  ـالوا  هک  وحن 

هصتخم و ریغ  سپ  هدومن  مدق  ات  قرف  زا  هصتخم  ضارما  بیترتب  تاعارم  رثکا  رد  لیصفتلا و  صوصخلاب و  سپ  لامجالا  مومعلاب و 
لصا و اود  نآ  هک  یتابکرمب  هراشا  زین  ار و  نآ  لدب  تبرش و  رادقم  سپ  نآ  عفد  حالـصا و  راضم و  نایب  سپ  نادب  هقلعتم  صاوخ 
ره رد  دـمتعم  لصا و  دوش و  هدرک  هیهاملا  هلوهجم  ۀـیوداب  یئامیا  زین  هتفای و  رکذ  عماوجلا  عمجم  نیدابارق  رد  نا و  رد  تسا  دومع 

نآ و حاونب  ای  هدیـسر و  مهب  ناشوا  دـالب  رد  ینعی  هدوب  ناـشوا  دـالبب  صوصخم  اود  نآ  هک  دسانـش  ار  یباـتک  ناـبحاص  لاوقا  اود 
دوخ رگید و  نادلب  رد  هچنآ  هن  دنا  هتشون  هدیناسر  هبرجتب  ار  نآ  صاوخ  لاعفا و  تیفیک و  تیهام و  هتخانش  هدید و  دوخ  ار  يرثکا 

هچنانچ ار  هیودا  ۀفلتخم  یماسا  دادرارق و  همتاخ  همدقم و  باتک  نآ  يارب  دنا و  هتشون  قیقحت  یب  عامتـسا  دیلقت و  ضحمب  هدیدن و 
دروآ لوصف  باوبا و  نمض  رد  همتاخ  رد  باتک  رخآ  رد  هکلب  درکن  روکذم  دنا  هدومن  رکذ  اجباج  نیب  رد  هروکذم  بتک  نابحاص 

رکذ یجهت  فورح  بیترتب  ینیدابارق  نآ  يارب  دـنامن  رگید  باتکب  عوجر  هبکرم  ۀـیوداب  جایتحا  رد  هکنآ  نآ و  ماـمتا  تهج  زین  و 
* مود ۀلاقم   * دنمان هرکذت  هک  هدرفم  ۀیودا  رد  لوا * هلاقم   * تخاس مسقنم  هلاقم  ود  رب  ار  باتک  دومن و 
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مقس اجره  هکنآ  فصنم  نارظان  زا  عقوت  دینادرک  یهنلا  یلوا  ةرکذت  هیودالا و  نزخمب  یمـسم  دنناوخ  نیدابارق  هک  هبکرم  ۀیودا  رد 
عئاض صقان و  دـنیاین و  رد  يریگ  هدرخ  ماـقم  رد  دـنزاس و  نیزم  حالـصا  ملقب  غیلب  قمعت  لـمات و  دـعب  دـنیامن  هدـهاشم  یئاـطخ  و 

رب عالطا  هک  دنچ  يروما  نایب  رد  همدقم *  * یهتنملا هیلا  أدبملا و  هنم  هّللاب  الا  هوق  لوح و ال  ءازجلا ال  ریخ  ینع  هّللا  مهازج  دنرازکن 
بکرم هیـصاخلا و  وذ  اذـغ و  اود و  نایب  رد  لوا * لصف   * لـصف هدراـهچ  نمـض  رد  تسیرورـض  بولطم  رد  عورـش  زا  شیپ  اـهنآ 

ریثات هیـصاخلا و  وذ  يوقلا و  بکرم  نایب  رد  مود * لصف   * لامجالاب کیره  ماسقا  نیلم و  لهـسم و  ياود  مس و  رهزداف و  يوقلا و 
نایب رد  مراهچ * لصف   * اهنآ تاجرد  تفرعم  هجزما و  ماسقا  جازم و  نایب  رد  موس * لـصف   * یمـس يرهزداـف و  زا  اـهنا  زا  کـیره 

هیودا و صاوخ  تیهام و  رد  ءابطا  لاوقا  فالتخا  ببـس  نایب  رد  مجنپ * لصف   * سایق هبرجتب و  هیذغا  هیودا و  ۀـجزما  تفرعم  قرط 
ظفح و هیودا و  ذـخا  ۀـقیرط  نایب  رد  مشـش  لصف   * راصتخالاب دـنا  هدـش  هیودا  فیلات  عمج و  قیقحتب و  هجوتم  هک  یناسک  یماـسا 

* متفه لصف   * اهنآ تناضح 

بآ ندروخ و  ماعط  بادا  نایب  رد  متشه * لصف   * اهنآ توق  ياقب  نامز  هدرفم و  ۀیودا  ضعب  رامعا  نایب  رد 

هیلقت و هیوشت و  صیمحت و  هیودا و  ضعب  قارحا  تاروتسد  رد  مهن * لصف   * تسین بسانم  مهاب  اهنآ  عمج  هک  ۀمعطا  ندیـشون و  4
* مهد لصف   * کیره ماکحا  هیودا و  ضعب  عئانص  ذاختا و  اهریغ و  یبنلا و  هرجش  هبشع و  ینیچ و  بوچ  ندیماشآ  لسغ و  ریبدت و 

* مهدزای لصف   * اهنآ صاوخ  هدرفم و  ۀیودا  لاعفا  ضعب  تفرعم  نایب  رد 
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ضعب نایب  رد  مهدزیـس * لصف   * هیـسراف هیدـنه و  هیبط و  نازوا  ضعب  نایب  رد  مهدزاود * لصف   * هیبط تاحالطـصا  ضعب  نایب  رد 
بط دانسا  نایب  رد  مهدراهچ * لصف   * موجنب هقلعتم  روما 

( هر  ) یناسارخ یلیقع  نیسح  دمحم  دیس  راثآ  همانیگدنز و 

هراشا

لمکم بط  یکشزپ ، خیرات  تاعلاطم  هسسوم  شرافس  هب  مظان  لیعامسا  ردقیلاع ، داتـسا  شیاریو  همکحلا  هصالخ  باتک  همدقم  زا 
یمالسا و 

نادناخ

هراشا

زین تسا و  نادناخ  نیا  ناگرزب  زا  یکی  یناسارخ  نیدلارفظم  دّیـس  .دنوش  یم  هدرمـش  يوسوم  يولع  تاداس  وزج  یلیقع ، نادناخ 
دنوـسپ نآ  رب  هوـالع  .دـنوش  یم  هدرمـش  هداوناـخ  نیا  دارفا  هلمج  زا  تسا _  یلیقع  گرزبردـپ  هک  يوـسوم _  یقت  دـمحم  ازریم 
تحارص اب  زین  یلیقع  نیسح  دّمحم  میکح  .دنک  یم  تباث  ار  يو  تدایـس  تسا ، نادناخ  نیا  دارفا  زا  يرایـسب  مان  هارمه  هک  يولع 

.دنک یم  دای  دوخ  تدایس  زا 

هدیـسر ام  تسد  هب  هدنام و  خیرات  رد  اه  نآ  زا  یمان  طقف  هک  تسا  نادناخ  نیا  زا  يدارفا  یناگدنز  یـسررب  دیآ ، یم  یپ  رد  هچنآ 
.تسا هدشن  شرازگ  لقن و  یقیقد  عالطا  اه ، نآ  یگدنز  تایئزج  زا  و 

یناسارخ نیسح  نیدلارفظم  دّیس  . 1

هب هک  دوب  ناسارخ  ياّبطا  هلمج  زا  وا  هک  تسا  نیمه  میناد ، یم  يو  هراب  رد  هچنآ  .تسا  كدنا  رایـسب  وا  زا  هدـنام  اج  هب  تاعالطا 
نادنزرف زا  تسین و  تسد  رد  یعالطا  وا  زا  هدنام  ياج  هب  راثآ  تافو و  خیرات  تدالو ، لاس  زا  .دـش  نکاس  اجنآ  رد  تفر و  زاریش 

.تسا هدش  تبث  خیرات  رد  حیسم  ازریم  مان  اهنت  وا ،

حیسم ازریم  . 2

مان اهنت  .دوش  یم  هدرمـش  شیوخ  نامز  يابطا  زا  هدومن ، رکذ  یلیقع  هک  يا  هلـسلس  هب  هجوت  اب  تسام و  رظن  دروم  ِیلیقع  ّدـج  يو 
لاس زا  .تسا  ردنلق  يداهریم  نامه  هک  يداهدمحم  ریم  يرگید  يوسوم و  یقت  دّمحم  یکی  تسا ؛ هدش  لقن  وا  نادنزرف  زا  رفن  ود 

.تسین سرتسد  رد  یقیقد  عالطا  حیسم  ازریم  تافو  دلوت و 
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يولع يداهدمحم  ریم  . 3

هتـشاد ناوارف  ترهـش  زین  يرعاش  یطاـطخ و  یگدنـسیون ، یحارج ، رظن  زا  تباـبط ، رب  هوـالع  هدرک و  یم  یگدـنز  زاریـش  رد  يو 
نارـصاعم زا  تسا و  ررـش  يو  يرعـش  صلخت  .دـندرک  یم  ریبعت  ردـنلق  هب  وا  زا  یکلـسم  شیورد  یـشیدنا و  دازآ  ببـس  هب  .تسا 

رد یگدـنز  لاس  تصـش  زا  سپ  ق ، لاس 1107 ه . _ هب  ار  يو  تافو  .تسا  هدوب  رثا  ياعیفـش  یـشاک و  يابیجن  دـیحو و  رهاطریم 
زین رت  کچوک  رـسپ  هدوب و  مشاه  دمحم  شگرزب  دنزرف  مان  هدنام ؛ ياج  هب  رتخد  کی  رـسپ و  ود  يو  زا  .دنا  هدرک  شرازگ  زاریش 

.تسا هدرب  رس  هب  ار  راگزور  زاریش  رد  ایوگ 

رثا نیا  زا  .دنا  هداد  تبـسن  وا  هب  زین  ار  عماوجلا  عمجم  ناونع  اب  یباتک  دـنا و  هتـسناد  رظن  دروم  یلیقع  ار  رتکچوک  رـسپ  نیا  یـضعب 
هدـش دای  باتک  هب  یطبر  یلیقع ، فیلأت  عماوجلا  عمجم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا ؛ هدـنامن  ياـج  رب  رگید  زیچ  نآ  ماـن  زج  اـیوگ 

ای اـه و  هتـشون  زا  .تسین  تسد  رد  یعـالطا  تسا ، یلیقع  گرزبرداـم  هک  نآ  دوجو  اـب  زین ، يداـهریم  رتـخد  تـالاوحا  زا  .درادـن 
یقاب يرگید  زیچ  دومن _  میهاوخ  هراشا  نآ  هب  ًادـعب  هک  رثا _  کی  زج  هنافـسأتم  دـیامن ، وگزاـب  ار  يو  یملع  هاـگیاج  هک  يراـثآ 

: تسا راعشا  نیا  زا  يا  هنومن  ریز  تیب  دنا ؛ هداد  تبسن  وا  هب  ار  اه  هرکذت  زا  رعش  هعطق  دنچ  اهنت  هدنامن و 

راسگنس ناشیا  ياهتمالم  زا  دوب  مدیاب  لغب  رد  مراد  هک  ار  یعمج  سومان  هشیش 

خیراـت رد  .تسا  هدوـب  نّنفت  يور  زا  يو  راعـشا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تسوا و  راعـشا  رد  يدـنه  کبـس  دوـجو  رگناـشن  تیب ، نـیا 
شرازگ نیا  وا  یگدـنز  هرابرد  یخیرات  تادنتـسم  رگید  هب  هجوت  اب  هتبلا  هک  تسا  هدـش  شرازگ  زین  دـنه  هب  يرفـس  وا ، یناگدـنز 

.دیامن یمن  تسرد 
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؛ میوش یم  ور  هبور  ترهش  صلخت  اب  کلامملا  میکح  نیـسح  دمحم  مان  هب  یـصخش  اب  وا ، یگدنز  زا  هدمآ  تسد  هب  تاعالطا  رد 
میکح زا  هدــنام  ياـج  رب  رثا  هدــشن و  شرازگ  یقیقد  عـالطا  وا  راــثآ  یگدــنز و  زا  .تـسا  ردــنلق  يداــهریم  نادرگاــش  زا  يو 
جالع هویـش  نآ و  عاونا  عادص و  هرابرد  يرـصتخم  هلاسر  باتک  نیا  .يرعم  میهاربا  هرکذت  ناونع  تحت  تسا  یباتک  يداهدـمحم ،

.تسا هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب  يداهدمحم  میکح  هدومرف  هب  هک  تسا  نامیکح  براجت  زا  هدافتسا  اب  اهوراد  ناهایگ و  طسوت  نآ 

دوبن و شرازگ  نیا  رگا  هدش و  لقن  نآ  شراگن  يارب  هک  تسا  یخیرات  دنک ، یم  دییأت  ردـنلق  يداهریم  هب  ار  رثا  نیا  باستنا  هچنآ 
زا باتک  نیا  هک  تشاد  لامتحا  دوب و  لکـشم  يرما  ردنلق ، يداهریم  میکح  هب  باتک  نیا  باستنا  میتشاد ، دیدرت  نآ  تحـص  رد  ای 

.دشاب ام  رظن  دروم  یلیقع  ردپ  يداه ، دمحم  میکح  تافیلأت 

يزاریش مشاهدمحم  . 4

رد هک  تسا  ردنلق  يداهدمحم  ریم  میکح  دنزرف  يو  دوش ؛ یم  هدرمـش  نادـناخ  نیا  درف  نیرتروهـشم  یلیقع ، زا  دـعب  صخـش  نیا 
نیا هب  ناوت  یم  وا  رگید  دیتاسا  زا  .درک  لیـصحت  دوخ  گرزبردپ  ردپ و  دزن  دـمآ و  ایند  هب  زاریـش  رد  ق  _ . ای 1081 ه لاس 1080 

: درک هراشا  زین  دارفا 

؛ يزاریش هللا  فطل  ازریم  . 1

.ییاسف ياحیسم  دنوخآ  . 2

دنه هب  بیز ) گنروا  یهاـشداپ  رـصع  رد   ) ق _ . لاس 1111 ه رد  تفاین ، شیوخ  ياه  هتـساوخ  اب  قباطم  ار  زاریـش  طـیحم  نوچ  وا 
تمدخ هب  ضوع  رد  دشن ؛ بیز  گنروا  رابرد  ناکشزپ  وزج  زگره  اما  تفای ، هار  بیز  گنروا  رابرد  هب  دنچره  وا  .درک  ترجاهم 
دّمحم بیز ، گنروا  گرم  زا  سپ  .دروآرد  وا  دقع  هب  ار  دوخ  رتخد  يرتشوش  عیفش  دمحم  میکح  دمآرد و  وا  رـسپ  مظعا ، دّمحم 
تشپ هک  دشاب  يدارفا  تمدخ  رد  تسناوت  تفرگ ، رارق  شهار  رس  رب  هک  يددعتم  تالکـشم  دوجو  اب  دنام و  یقاب  رابرد  رد  مشاه 

مک و تسناوت  دیـسر و  تردق  هب  هاش  دّمحم  مان  هب  یـصخش  ق  لاس 1132 ه . _ رد  ماجنارس  .دندیسر  یم  تنطلـس  ماقم  هب  مهرس 
.دنامب یقاب  تنطلس  ماقم  رد  لاس  یس  شیب 
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هب .تسا  روهـشم  رتشیب  مان  نیا  هب  مشاه  دمحم  ًاقافتا  دوب و  هداد  ناخ  يولع  بقل  يزاریـش  مشاه  دّـمحم  هب  هاش ، دّـمحم  زا  لبق  رفن 
رد هیپور  رازه  هس  نازیم  هب  ینالک  قوقح  دوزفا و  يو  یلبق  باقلا  یماسا و  هب  ار  کلملا  دـمتعم  بقل  مه  دـیدج  هاـشداپ  لاـح  ره 
زا سپ  راشفا ، هاشردان  دنتفرگ ؛ رارق  یگرزب  دـیدهت  ضرعم  رد  دـنه  نایناکروگ  هک  دوب  اه  لاس  نیا  رد  .تشاد  رّرقم  يو  يارب  هام 
وا .دـش  هناور  یلهد  يوس  هب  ق ، _ . لاس 1151 ه رد  ناتسناغفا  رب  طلست  اه و  ناغفا  ندنار  نوریب  هیوفـص و  هلـسلس  نتخاس  ضرقنم 

.تشگزاب ناریا  هب  ناخ  يولع  یتنطلس و  تارهاوج  سوواط ، تخت  اب  سپس  درک و  حتف  ار  یلهد 

هدعم مخز  زا  تشاد ، تماقا  یلهد  رد  یتقو  وا  دنیوگ  یم  تشادن ؛ ار  دوخ  قباس  تمالس  رگید  دنه  زا  تعجارم  ماگنه  هب  هاشردان 
اب ار  دوخ  راک  نانچ  نآ  ناخ  يولع  تخاـس و  دوخ  ياوادـم  رومأـم  ار  ناـخ  يولع  وا  .دوب  هدرک  مرو  زین  شیاـهاپ  درب و  یم  جـنر 

.تشگزاب دوخ  روشک  هب  ناخ  يولع  بیترت ، نیا  هب  ددرگزاب و  ناریا  هب  وا  هارمه  ات  تساوخ  يو  زا  ردان  هک  داد  ماجنا  تیقفوم 

تمالس هدش و  عقاو  رثؤم  وا  لاح  هب  نانچ  ناخ  يولع  ياه  تبابط  ماگنه  نآ  رد  .دیسر  نیوزق  هب  یلهد  كرت  زا  سپ  لاس  ود  ردان 
هب هرابود  ناخ  يولع  تفرگ و  رارق  تباجا  دروم  تساوخرد  نیا  درک ، افعتـسا  ياضاقت  کـشزپ  نیا  یتقو  هک  دوب  هتفاـیزاب  ار  دوخ 

میرکلادـبع هتفگ  هب  اـنب  هتبلا  .دوـمن  اـطعا  يو  هب  نارود  نیمه  رد  ار  كوـلملا  دـمتعم  بـقل  هاـشردان  یلقن ، رب  اـنب  .تشگزاـب  دـنه 
وا تحص ، لوصح  زا  دعب  هک  نیا  هدعو  هب  ناقفخ و  ادوس و  نایغط  اقستسا و  ضرم  ياوادم  يارب  ار  ناخ  يولع  هاشردان ، يریمشک 

ق لاس 1154 ه . _ هب  نیوزق  زا  دوب ، هتفرگ  رداـن  زا  هک  یلوق  هب  اـنب  ناـخ  يولع  .دومن  ناریا  یهار  دـیامن ، یم  جـح  رفـس  هناور  ار 
رامیب هک  هاشدمحم  نامرد  هب  یلهد  رد  تشگزاب و  دنه  هب  ق  لاس 1156 ه . _ هب  جح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دش و  جح  رفس  راپسهر 

.تخادرپ دوب 
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براجتلا هصالخ  باـتک  هدنـسیون  بقل  اـب  بقل  نیا  تهابـش  تفاـی ؛ هلودـلا  ءاـهب  بقل  دوخ  رمع  رخاوا  رد  ردـقیلاع ، کـشزپ  نیا 
لاس تسیود  براجتلا ، هصالخ  هدنـسیون  هلودلا  ءاهب  هک  یلاح  رد  دنریگب ، هابتـشا  مه  اب  ار  ود  نآ  يا  هدع  هک  تسا  هدـش  بجوم 

.تسا هدشن  هابتشا  نیا  راچد  نهانوف  یبرغ ، ناسانش  قرش  نیب  رد  .دوب  تشرط  یلاها  زا  درک و  یم  یگدنز  ناخ  يولع  زا  لبق 

: دومن هراشا  ریز  صاخشا  هب  ناوت  یم  دنا ، هتخومآ  شناد  يو  رضحم  زا  هک  یناسک  زا 

هدـنام ياج  رب  ودرا  نابز  هب  نسحریم  بطم  مان  اب  یباـتک  يو  زا  .تسا  ناـخ  يولع  نمرخ  ناـنیچ  هشوخ  هلمج  زا  يو  نسحریم : . 1
.تسا هدرب  هرهب  رثا  نیا  زا  مظعا  ریسکا  باتک  فیلأت  رد  ناهج  مظان  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  ناتسکاپ  رد  هک  تسا 

میکح .تسا  هدوب  ناهج  مظان  ینعی  مظعا ، ریسکا  فلؤم  ردپ  ناخزابهش ، میکح  داتسا  صخش  نیا  یلیرب : نکاس  هللا  ءانث  میکح  . 2
.دشاب یم  مظعا  ریسکا  فیلأت  رد  عبانم  هلمج  زا  تسا و  هدرک  فیلأت  زین  ییانث  بط  مان  هب  یباتک  هللا  ءانث 

.تسا هدوب  مظعا  ریسکا  فلؤم  ناخ ، مظعا  دمحم  میکح  داتسا  يو  مالسالارون : میکح  . 3

.تسا مالسالارون  میکح  يومع  صخش  نیا  یلعدسا : میکح  . 4

يزیر هیاپ  رد  صاخـشا  نیا  .تسا  میکح  نیا  فیلأت  مظعا ، ریـسکا  باتک  عبانم  هلمج  زا  هک  جـالعلا  راونأ  باـتک  هللارون : میکح  . 5
.تشاد میهاوخ  يا  هراشا  بلطم  نیدب  دعب  ثحبم  رد  هک  دنا  هتشاد  ییازسب  ریثأت  دنه  هراق  هبش  بط 

.دنشاب یم  دنه  رد  یفورعم  نادناخ  هلسلس  رس  هک  لمجا ؛ میکح  لمکا و  میکح  6 و 7 .

رد ام  هچنآ  .دنوش  یم  هدرمش  بط  هنیمز  رد  يدنمشزرا  عبانم  اه  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  لقن  زین  یبوتکم  راثآ  ناخ  يولع  زا 
؛ هدش لقن  ام  يارب  نآ  شرازگ  هک  تسا  هلمج  نآ  زا  یشخب  اهنت  مینک ، یم  لقن  هراب  نیا 
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.هلماک هرشع  فلا )

ار راردا  يراجم  ضارما  هک  تسا  يویلک  ضارما  ناـیب  رد  باـتک  نیا  عماوجلا ؛ عمجم  اـی  عماوجلا و  عماـج  اـی  عماوجلا و  عمج  ب )
.تسا هداد  حرش  ءزج  هب  ءزج 

.یناخ يولع  نیدابارق  ج )

؛ دوش یم  هدرمش  مظعا  ریـسکا  فیلأت  رد  مهم  عبانم  ءزج  هک  تسا  یبتک  هلمج  زا  ناهج ، رظان  میکح  حیرـصت  رب  انب  باتک ، هس  نیا 
.تسا هتفاین  ار  نیدابارق  مامتا  قیفوت  ناخ  يولع  یلیقع ، حیرصت  رب  انب  هتبلا 

هراشا نادـب  هیوفـص  هرود  رد  بط  باتک  رد  دوگلا  لیریـس  ياقآ  هک  تسا  یتاـفیلأت  هلمج  زا  باـتک  نیا  سفنلا ؛ ءاـضعا  لاوحا  د )
.تسا نآ  ياه  يرامیب  یسفنت و  هاگتسد  هرابرد  باتک  نیا  عوضوم  .تسا  هدومن 

.تسا یبرع  نابز  هب  ناهایگ و  هب  عجار  هک  تایبنا ؛ ای  تاتابن  ه )_

ياه هتشون  يور  زا  ار  نآ  رد  جردنم  تاروتسد  زا  يرایسب  هک  هدش  هتکن  نیا  روآدای  باتک  نیا  رد  ناخ  يولع  ضارمألا ؛ جالع  و )
.تسا هدرک  سابتقا  دوخ  ردپ 

.تسین نایم  هب  یمان  بتک ، نیب  رد  باتک  نیا  زا  جالعلا ؛ تاروتسد  ز )

؛ ینیچ بوچ  هلاسر  ح )

: تسا هدنام  ياج  رب  ریز  ياه  مان  هب  زین  رگید  باتک  ود  يو  زا  هلاحک ، اضر  رمع  هتفگ  هبانب 

.خیراوتلا حاتفم  . 1

.یقیسوملا ملع  یف  هلاسر  . 2

: تسا بوسنم  يو  هب  زین  بتک  نیا 

.نوناق رب  زجوم  حرش  . 1

.تسا هدیدرگ  رکذ  یطسجم  حرش  باتک  نیا  مان  بتک  زا  یضعب  رد  هک  یطسجم ؛ . 2

.هیلعلا حاضیالا  هیولعلا و  هفحت  . 3

نیا یلو  .دش  هراشا  نآ  هب  رتشیپ  هک  دـشاب  ناخ  يولع  نادرگاش  زا  نسحریم ، فیلأت  باتک  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  هتبلا  بطم ؛ . 4
.تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  هک  دشاب  هدرک  فیلأت  مان  نیمه  هب  یباتک  زین  يو  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا 
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: درک هراشا  زین  رثا  دنچ  نیا  هب  ناوت  یم  وا  راثآ  رگید  زا 

.تسین يرثا  زین  باتک  نیا  هنافسأتم  .تساه  نآ  تابیکرت  اهوراد و  هرابرد  باتک  نیا  هیقابلا ؛ راثآ  . 1

.يدبیم همکحلا  هیاده  حرش  رب  هیشاح  . 2

.یسیفن تامالعلا  بابسألا و  حرش  رب  هیشاح  . 3

.سدیلقا ریرحت  رب  حرش  . 4

ادیپ دـنه ، ياه  هناخباتک  رد  اه  نآ  زا  يرثا  ناوتب  ریگیپ  شالت  اب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تسین و  تسد  رد  يربخ  زین  رثا  دـنچ  نیا  زا 
.درک

تسا هدوب  وا  یلصا  صـصخت  ایوگ  هک  بط _  زا  ریغ  هب  ناخ ، يولع  میکح  تفگ  ناوت  یم  اه ، نآ  عونت  يو و  تافیلأت  هب  هجوت  اب 
، يو یلـصا  صـصخت  عاعـشلا  تحت  همه  اه  نیا  هتبلا  هک  هتـشاد  تراهم  زین  هفـسلف و ...  خـیرات ، دـننامه : يرگید  ياه  هنیمز  رد  _ 

 . . . تسا هتخادرپ  یم  راعشا  ندورس  هب  ننفت  يارب  شردپ  دننامه  زین  يو  .تسا  هتفرگ  رارق  بط  ینعی 

يوسوم یقتدمحم  ریم  . 5

هب .تسا  هدشن  تبث  خیرات  رد  وا  نفد  لحم  تشذگرد و  لاس  نینچمه  وا و  دلوت  لحم  لاس و  .تسا  یلیقع  گرزبردپ  صخش  نیا 
دمحمریم یلیقع ، لقن  ربانب  .تسا  هدـنامن  ياج  رب  يرثا  هزورما  زین  وا  راثآ  زا  كدـنا و  رایـسب  وا  زا  هدـش  لقن  تاـعالطا  یلک  روط 

.میسانش یم  ار  ناخ  یقن  یلع  و  یلیقع ) ردپ   ) يداهدمحم وا ، نادنزرف  زا  .تسا  هدش  عقاو  وا  یبط  هلسلس  رد  یقت 

یلیقع يداهدمحم  . 6

هرابرد ام  ياه  هتسناد  اهنت  تسا و  كدنا  رایسب  وا  زا  هدش  لقن  تاعالطا  .دیآ  یم  رامش  هب  وا  ناداتسا  زا  یلیقع و  ردپ  صخـش  نیا 
یقیقد عالطا  وا  بوتکم  راـثآ  زا  .تسا  هدومن  هراـشا  نآ  هب  شیاـه  باـتک  رد  یهاـگ  شدـنزرف  هک  تسا  ییاـه  هتـشاگن  ناـمه  وا 

زا هتفرگرب  بلطم  نیا  هک  دـیامن  یم  حیرـصت  هاگ  هدومن و  هدافتـسا  راثآ  نیا  زا  شیاـه  باـتک  زا  يرایـسب  رد  یلیقع  هتبلا  .میرادـن 
یم هراشا  نادب  شدنزرف  بتک  نمـض  رد  هک  تایلکلا _  حرـش  یف  تاکنلا  هدبز  باتک  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  شردپ  ياه  هتـشون 

رقابدمحم میکح  هب  ناوت  یم  يوسوم ، یقتدـمحم  ریم  ینعی  شردـپ ، رب  هوالع  يداه  دـمحم  دـیتاسا  زا  .دـشاب  وا  راثآ  زا  مییامن _ 
.دومن هراشا  يزاریش  دومحم  نیدلادامع  میکح  دنزرف 

10 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


ناخ یقن  یلع  . 7

زا يو  دـسر  یم  رظن  هب  وا ، زا  یلیقع  ياه  لـقن  هب  هجوت  اـب  .تسا  کـلامملا  میکح  هب  بقلم  يو  .تسا  یلیقع  يومع  صخـش  نیا 
یم ریبعت  زین  یناث  ناخ  يولع  هب  هاگ  ناخ  یقن  یلع  زا  .میرادـن  یتسرد  یهاگآ  وا  یملع  راـثآ  یگدـنز و  زا  .دـشاب  یلیقع  دـیتاسا 

.تسا كولملادمتعم  یلیقع ، نادناخ  رد  بقل  نیا  زا  روظنم  قالطا ، تروص  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دوش ؛

یناسارخ یلیقع  يولع  يداه  دمحم  نب  نیسح  دمحم  دیس 

هراشا

میکح یملع  یناگدـنز  یــسررب  .تـسا  یلیقع  نیــسحدمحم  مـیکح  نادــناخ ، نـیا  ناـیم  رد  درف  نیرتراذــگرثا  نیرتروهــشم و 
رب وا  يراذگریثأت  ناگتـشذگ ، زا  وا  يریذـپریثأت  وا ، دـیتاسا  زا  قیقد  عالطا  وا ، بتک  رب  هطاحا  دـنمزاین  یلیقع  يولع  نیـسحدمحم 

.تسوا راثآ  يراگدنام  ناگدنیآ و 

راگزور رد  بط  هصرع  ناگرزب  زا  همه  هک  هدومن  یم  یگدنز  يا  هداوناخ  رد  وا  تسین ؛ يراوشد  نادنچ  راک  وا  دیتاسا  زا  یهاگآ 
ای رثا و  تروص  هب  هاگ  هک  اه _  نآ  هدنزرا  تایبرجت  زا  هدافتـسا  اه و  نآ  ضیفرپ  نمرخ  زا  ینیچ  هشوخ  ور  نیا  زا  .دـنا  هدوب  دوخ 

ردپ ناخ ، يولع  دوخ ، داتسا  تایبرجت  زا  یلیقع  .تسا  هدوب  نکمم  وا  يارب  تلوهس  هب  تسا _  هدنام  راگدای  هب  وا  يارب  يا  هخـسن 
ار تایبرجت  نیا  تاجلاعم ، رد  هچ  نیداـبارق و  رد  هچ  دوخ ، بتک  ياـج  ياـج  رد  هدرب و  یناوارف  ياـه  هدافتـسا  دوخ  ماوقا  رگید  و 

.تسا هدرک  لقن 

هولج شردـپ  وا و  دـیتاسا  هلمج  زا  هداوناخ و  نیا  ياه  ّتیـصخش  نیرتزراب  زا  یکی  ناونع  هب  كولملادـمتعم ، شقن  ناـیم ، نیا  رد 
اه هتشون  نیا  هک  مینک  اعدا  تیعطاق  اب  میناوتب  هزورما  ات  هدوبن  نودم  باتک  تروص  هب  تایبرجت  نیا  زا  يرایسب  .دراد  يرتشیب  يرگ 

ناونع هب  .تسا  هدیسر  یلیقع  تسد  هب  تسا  هدوب  ییاه  هخسن  ای  هدنکارپ و  ياه  هتشون  تروص  هب  رتشیب  هکلب  هدش ، هتفرگ  اجنآ  زا 
: دسیون یم  ردص  ياه  يرامیب  ثحبم  رد  تاجلاعم  دنمشزرا  باتک  رد  یلیقع  هنومن 
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هب وا  ياعما  زا  تفای  جارخا  دوب و  وا  ردص  رد  هلماک  هّدم  هک  ار  يدرم  نم  مدید  دنا : هتـشون  هرـس ، سدـق  كولملا ، دـمتعم  باون  و 
 . يزور كدنا  رد  دیدرگ  كاله  يرایسب و  هّدم  یق ، قیرط  هب  يو  زا  زارب و  قیرط 

 . ...دجام دلاو  دنا  هدومرف  یملق  دسیون : یم  یتارابع  نینچ  دنک و  یم  دای  رایسب  دوخ  ردپ  زا  نیدابارق  باتک  رد  وا 

هجوت اب  اه  هخسن  نیا  .تسا  هدش  هتشاگن  اه  نآ  نایفارطا  ناهاشداپ و  يارب  هک  تسا  یصخش  ياه  هخسن  اه ، هتـشون  نیا  زا  یـشخب 
تلاـح یـشخب ، اـّما  .دریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  یمومع  ياـه  هخـسن  ناونع  هب  دـناوت  یمن  تاـمزاول ، زا  يرایـسب  هب  تیاـنع  مدـع  هب 

هب هاگ  شخب ، نیا  .دـهد  یم  ناشن  ار  يرامیب  اب  کشزپ  دروخرب  نامرد و  ریـس  تسا و  شزرا  اـب  رایـسب  هک  دراد  یکـشزپ  شرازگ 
، هدـمآ تاـجلاعم  باـتک  رد  هک  ریز  تیاـکح  .دروخ  یم  مشچ  هب  یلیقع _  بتک  اـهنت  هن  یکـشزپ _  بتک  رد  یتاـیاکح  تروص 

: تساه شرازگ  نیا  زا  يا  هنومن 

تیاکـش دمآ و  نم  دزن  یناوج  درم  هک  دنا  هدومرف  امهرـس _ سدق  دـجام _  دـلاو  لاخ  ناخ  يولع  دّیـس  كولملادـمتعم ، باون  و 
میظع یلتمم  وا  ضبن  وا و  ندرگ  هربنچ  هناش و  بناج  هب  ات  هدیـشک  هدیـسر و  مه  هب  وا  تسار  يولهپ  رد  هک  يدیدش  عجو  زا  دومن 

، متفرگ وا  زا  نوخ  لطر  ثلث  ود  رادقم  قیلـساب و  دصف  هب  ار  وا  مدومن  رما  .دوب  هدرکن  دصف  هک  دیدم  تّدم  دـصف و  هب  داتعم  دوب و 
...تشاد تبحص  بش  عبر  ات  زور  رخآ  زا  دوخ  نارای  اب  تسشن و  تسناوت  هک  يدح  هب  تفای  نیکست  يردق  وا  عجو 
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يو دشاب _  سرتسد  رد  دوجوم و  ياه  نیدابارق  نیرت  گرزب  زا  دیاش  هک  نیدابارق _  دنمـشزرا  باتک  همدـقم  رد  یلیقع  لقن  ربانب 
هلآ و انّیبن و  یلع  نامیلس _  ترضح  یهلا  گرزب  ربمایپ  هلسلس  نیا  ردص  رد  .دیامن  یم  رکذ  دوخ  دیتاسا  يارب  ار  یقیرط  هلـسلس و 

نامیلس ترضح  زا  دعب  .دنک  یم  دییأت  ملع  نیا  ندوب  یهلا  رب  ینبم  همدقم ، رد  ار  ام  ياعدا  نخـس ، نیا  .دنراد  رارق  مالـسلا _  هیلع 
.دنراد رارق  طارقب  وا  زا  سپ  سونیلقسا و  مالسلا ، هیلع 

ياراد هیحاـن ، ود  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  .دـنراد  رارق  ناتـسربط  زوـخ و  ياـبطا  اـه  نآ  زا  سپ  ناّرح و  ياـیحا  طارقب ، زا  سپ 
ود نیا  ریثأت  ترهـش و  دـیاش  تسین و  حرطم  یـصاخ  صخـش  ماـن  ناـیم ، نیا  رد  هتبلا  .دـنا  هدوب  بط  رد  یملع  راذـگرثا و  یبتکم 
هک دنا  هتشاد  شقن  يرایسب  ناگتخیهرف  یملع ، ياه  هاگشناد  نیا  يزیر  هیاپ  رد  هکلب  تسا ، هدوبن  یصاخ  صخش  هب  هتـسب  بتکم ،

شیپ یتاحفص  رد  هک  حیسم _  ازریم  اب  هلسلس ، نیا  زا  يدعب  هبترم  رد  .دنا  هدش  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  خیرات  رذگرد  هنافـسأتم 
.میروخ یمرب  میدومن _  یسررب  ار  وا  یناگدنز 

دهد یم  ناشن  هلـسلس  نیا  هب  یهاگن  یلو  تسا ، ناسارخ  يابطا  زا  دوخ  هک  دشاب  یم  نیدلارفظم  دّیـس  دنزرف  دنچره  حیـسم ، ازریم 
سپ .تسا  ناتسربط  زوخ و  يابطا  نوهرم  ار  شا  یملع  ياه  هتخودنا  يو  هکلب  تسین ، ردپ  بتکم  هتخومآ  شناد  حیـسم  ازریم  هک 

ریم يوسوم ، یقتدـمحم  دّیـس  يولع ، يداهدـمحم  ریم  زا  سپ  هلـسلس  نیا  رد  .دراد  رارق  ردـنلق  يداه  دـمحم  ریم  حیـسم ، ازریم  زا 
زا يداهدمحم و  شردپ ، زا  یناسارخ ، یلیقع  نیـسحدمحم  میکح  هلـسلس ، نیا  رد  .دنراد  رارق  یلیقع  يداهدـمحم  مشاهدـمحم و 

ینیچ هشوخ  رگید  يداتسا  رضحم  زا  یلیقع  هک  تفگ  ناوت  یمن  دوجو  نیا  اب  .تسا  هدومن  ضیف  بسک  ناخ ، يولع  شردپ ، ییاد 
نیا رکذ  تسا  نکمم  .تسا  هتخوـمآ  شناد  زین  رگید  یناـسک  زا  يو  هـک  دوـمن  میهاوـخ  هراـشا  دـعب  تاحفـص  رد  تـسا ، هدوـمنن 
نیا رد  یلیقع  هک  نیا  بط و  شناد  ندوب  یهلا  یملع و  رب  دشاب  یحیرـصت  دـیکأت و  دـشاب و  هتـشاد  تافیرـشت  هبنج  رتشیب  هلـسلس ،

.مینک یم  هدهاشم  ییاور  تازاجا  رد  ار  هلسلس  نیا  هنومن  .تسا  هدرک  تیاعر  ار  يزومآ  شناد  بتارم  هنیمز ،
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صخش نیا  هرابرد  یلیقع  نخس  .تسا  ینیسح  یلعدمحم  ریم  مان  هب  یصخش  هدومن ، حیرصت  نانآ  تدارا  هب  یلیقع  هک  یناداتسا  زا 
هک دسیون  یم  هیودألا  نزخم  باتک  يادـتبا  رد  ًالثم  .تسا  هدوب  رترب  وا  دـیتاسا  رگید  زا  یلعدـمحم  ریم  ایوگ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب 

یفرعم ینیسحلا  یلعدمحم  ریم  ار  دوخ  داتسا  دعب  رطـس  دنچ  رد  یلو  هتخومآ ، ار  ملع  نیا  دجام  دلاو  تمدخ  رد  یناوج  ناوفنع  زا 
ناونع هب  .دناد  یم  وا  رما  لاثتما  ار  دوخ  تافیلأت  دیامن و  یم  تدارا  راهظا  داتسا  نیا  هب  دوخ  بتک  مامت  يادتبا  رد  یلیقع  .دنک  یم 

: دسیون یم  نینچ  نیدابارق  باتک  يادتبا  رد  هنومن 

تافیلأت هب  تسد  يولع  يداهدـمحم  میکح  نب  ناخ  يولع  دّیـس  میکح  هب  بطاخملا  مشاهدـمحم  روربم ، روفغم  دـجام  دـلاو  لاخ 
.منک مامت  ار  وا  راک  ات ]  ] هتساوخ نم  زا  نم ، دشرم  ریپ و  ینیسحلا ، یلعدمحم  ریم  دنام و  مامتان  دز و  ینیدابارق 

ریم يارب  وا  هک  یتاراـبع  هب  هجوـت  اـب  هتبلا  .تسا  هدرکن  یفرعم  یتـسرد  هب  ار  وا  هتـشاد ، صخـش  نیا  هب  هـک  یتدارا  ماـمت  اـب  یلیقع 
وا نمرخ  زا  زین  ینطاـب  یتـفرعم و  موـلع  رد  بط ، یلقن و  موـلع  رب  هوـالع  یلیقع ، هک  دـسر  یم  رظن  هب  هدروآ ، ینیـسح  یلعدـمحم 

، تسا هدوب  وا  یهافش  ياه  هتخومآ  زا  اهنت  یلیقع  ياه  هتخومآ  هتـشادن و  بوتکم  يرثا  داتـسا  نیا  ایوگ  .تسا  هدومن  ینیچ  هشوخ 
.وا ياه  هتشاگن  تافیلأت و  هن 

ار ینیـسح  یلعدمحم  ریم  دوخ ، رـصاعم  يابطا  یتح  بیبط و  دـص  زا  شیب  مان  رکذ  مغر  یلع  یلیقع  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  لیلد 
نایم هب  زین  وا  زا  یمان  دوب  هتـسیاش  دوب ، سرتسد  رد  يا  هخـسن  داتـسا  نیا  زا  رگا  هک  یلاح  رد  هدومنن ، رکذ  ناـبیبط  نیا  فیدر  مه 

هدیـسرن ام  تسد  هب  هک  هدوب  سرتسد  رد  مه  اب  اه  نآ  قیبطت  ناتـسودنه و  ناریا و  لـها  هیعرـش و  نازوا  رد  يا  هلاـسر  اـیوگ  .دـیآ 
.تسا هدرک  لقن  نیدابارق  مهدجه  لصف  رد  یلیقع  ار  هلاسر  نیا  شرازگ  .تسا 
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زا یکرت ، مالعألا  سوماق  زا  لقن  هب  ادـخهد  همان  تغل  رد  اهنت  تسا ؛ هدـشن  لقن  زین  خـیرات  رد  صخـش  نیا  یناگدـنز  زا  یـشرازگ 
صخـش نیا  تشذگرد  خیرات  هب  هجوت  اب  هتبلا  .تسا  هدـش  دای  هدوب _  ناتـسودنه  يارعـش  زا  هک  یلعدـمحم _  ریم  مان  اب  یـصخش 

تافو لاس  هک  ق ، _ . لاس 1180 ه زا  دعب  ات  يو  اریز  مینادب ، روظنم  یلعدمحم  ریم  ار  وا  میناوت  یمن  تسا ، هدش  رکذ  ق  _ . 1150 ه
.تسا هدوب  تایح  دیق  رد  تسا _  نیدابارق  باتک  فیلأت  لاس  هک  ق ، _ . لاس 1185 ه و  تسا ، ناخ  يولع 

رما نیا  دـنک و  یم  داـی  شیوخ  بتک  رد  یناوارف  ياـبطا  زا  يو  دـنچره  .تسین  سرتسد  رد  یقیقد  عـالطا  یلیقع  ناداتـسا  رگید  زا 
هتسناد نیا  زا  یتمسق  .تسا  هدومن  ضیف  بسک  یناوارف  ناداتسا  نمرخ  زا  هطـساولا  عم  ای  میقتـسم  روط  هب  يو  هک  تسا  نآ  رگناشن 

زا .تسا  هتشاد  یسرتسد  اه  نآ  هب  یتحار  هب  یلیقع  ایوگ  یلو  تسین ، ام  تسد  رد  زورما  هنافسأتم  هک  تسا  هدوب  یقاروا  تروص  هب 
ناخدواد و میکح  ناخ و  حـلاص  میکح  يزاریـش ، دومحم  نیدـلادامع  میکح  دـنزرف  رقابدـمحم  میکح  هب  ناوت  یم  دارفا  نیا  هلمج 

میکح نادنزرف  ود  ره  هک  يوسوم _  دمحا  میکح  اضردمحم و  میکح  دـنا _  ناخ  يولع  ییاد  هس  ره  هک  ناخ _  هللا  فطل  میکح 
.دومن هراشا  ناخ  حلاص  میکح  دنزرف  ناخ ، نسحم  میکح  دنا _  نامیلس 

یم هدافتـسا  زین  رگید  مولع  زا  یهاگ  شیاهباتک  رد  هدوبن و  هرهب  یب  زین  رگید  مولع  زا  تشاد ، بط  رد  هک  یتراهم  رب  هوالع  یلیقع 
هلمج زا  اطقاست  اضراعت  اذا  هلـصا و  یلا  یـش  لک  عجری  دـنک ؛ یم  هدافتـسا  یلوصا  یقطنم و  تاحالطـصا  زا  هاگ  ًالثم  .تسا  هدرک 
یهلا مالک  هب  وا  داقتعا  عالطا و  زا  یکاح  زین  مالسلا _  مهیلع  نیموصعم _  ثیداحا  نآرق و  تایآ  زا  هدافتسا  .دنا  تاحالطصا  نیا 

: دراگن یم  بط  ملع  تلیضف  نایب  رد  همکحلا  هصالخ  باتک  همدقم  رد  ًالثم  .تسا  ربمایپ  نادناخ  نانخس  و 
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 . نایدالا ملع  نادبالا و  ملع  ناملع  ملعلا  و  تسا : دراو  هک  سب  نیا  ار  نآ  فرش  تلیضف و  هک  نادب 

یف و  دـنک : یم  داهـشتسا  تایاور  تایآ و  نیا  هب  یهلا  تفرعم  تخانـش و  يارب  بط  هب  ناسنا  يدـنمزاین  نایب  رد  نامه ، همادا  رد  و 
 . هبرب مکفرعا  هسفنب  مکفرعا  هبر و  فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  هسفن ،  یلا  ناسنالا  رظنی  الفا  نورصبت ،  الفا  مکسفنا 

رد قشع  هلاقم  هب  رگا  .تسا  هدرک  یتاراشا  مولع  نیدب  زین  یهاگ  هاگ  وا  هتـشاد ؛ زین  رعـش و ...  ریـسفت ، نافرع ، رد  یتاعلاطم  یلیقع 
هتبلا مینک ؛ یم  هدـهاشم  ار  وا  يرادـم  تیالو  فیطل و  قوذ  زا  یناشن  قوف  ياـه  هبنج  رب  هوـالع  مینکفیب  یهاـگن  تاـجلاعم  باـتک 

: دراگن یم  نینچ  قشع  هرابرد  یلیقع  .تفگ  میهاوخ  نخس  لیصفت  هب  هدنیآ  رد  وا  تاداقتعا  هرابرد 

نوچ دـنادرگ و  یم  کشخ  ار  نآ  دـچیپ ، هک  یتخرد  ره  هب  هک  تسا  بالبل  زا  یعون  هک  .تسا  هقـشع  زا  قتـشم  نآ  هک  دـنا  هتفگ 
دصناپ و باب  رد  یبرعلا  نب  نیدلا  یحم  خیـش  .دنا و  هدـناوخ  مان  نیا  هب  اذـهل  دـنادرگ ، یم  کشخ  ار  دوخ  بحاص  زین  ضرم  نیا 

نآ هریغ  روگنا و  تخرد  رب  نوچ  هک  تسا  بالبل  هک  تسا  هقـشع  زا  ذوخأم  قشع  هک  دـیوگ : یم  یکم  تاحوتف  زا  تشه  هاجنپ و 
وا مشچ  دنادرگ و  یم  کشخ  رغال و  درز ، فیعـض ، ار  وا  قشاع و  لد  رب  دچیپ  یم  قشع  نوچ  دنادرگ و  یم  کشخ  ار  نآ  دچیپ ،

چیه یهللا و  ضرم  قشعلا  دنا : هتفگ  امکح  ضعب  .دندومن و  نادب  یّمـسم  اذهل  دشوپ ؛ یم  دوخ  بوبحم  قوشعمریغ و  ندـید  زا  ار 
.دـنا و هتفگ  دوخ  أدـبم  هب  لوصو  تهج  یقاـیتشا  یقوش  نارود  ار  كـالفا  نارود  یتـح  دـشاب ، یمن  قـشع  یب  ملاـع  نیا  رد  يرس 

دوخ شبات  تدح و  زا  .دـنا و  هدومن  تبحم  قشع و  شتآ  هب  لیوأت  ار  هدـئفالا .  یلع  علطت  یتلا  هدـقوملا  هللا  ران  همیرک  هیآ  یـضعب 
یم بح  تدش  تبحم و  دوب و  نایب  ریبعت و  رثکا  ار  قشع  تعیرش ، نابحاص  نابز  هب  دنادرگ و  یم  دوبان  هتخوس و  ار ]  ] رایغا تبحم 

.تاجانم ضعب  رد  هدمآ  زین  قشع  ظفل  ًاردان  دنیامن و 
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کلم و تمـشح ، هاج ، لانم ، لام ، رز ، زا  هیناف  هلئاز  هیویند  تابوبحم  تاقوشعم و  هب  قلعتم  یکی  تسا : عون  ود  رب  قشع  هلمجلاـب  و 
رورحم هلصوح و  مک  ردصلا ، قیض  یضعب  دنا : بتارم  هب  زین  نیا  نابحاص  وا و  دزن  هیهتشم  هبوغرم  هلیمج  روص  ای  اهریغ و  تیص و 
نادـبا طـالخا  نادـب ، لوصو  مدـع  دوخ و  بوغرم  بوبحم  قوشعم و  وصح  مدـع  ببـس  هب  يدوز  هب  هک  بلقلا  فیعـض  جازملا و 

يوق یـضعب  .تسا و  ضرم  تروص  نیا  رد  هلاـحمال  نیا  و  ددرگ ، یم  نونج  اـیلوخیلام و  ادوـس و  هب  رجنم  هتـشگ ، قرتـحم  ناـشیا 
تمه و تسپ  یـضعب  زین  هبترم  نیا  نابحاص  .ددرگ و  یمن  رجنم  نونج  ار  ناشیا  .دنتـسین  هلـصوح  گنت  دناردصلا و  عیـسو  جازملا 
دنروآ و یمن  دورف  هروکذـم  روما  نادـب  رـس  هک  دـنا  تمه  یلاع  یـضعب  تسا و  لذر  یند  تسپ  روما  ناشیا  قوشعم  هک  دـنا  یند 

.دنادزیم نِم  لَه  رد  مئاد  صیرح و  رایسب  یضعب  تسا و  فقی  دح  ار  یضعب  .دنا و  هیلاع  روما  بلاط  قشاع و 

فرظ گنت  هلـصوح و  مک  ضعب  ًالمجم ؛ دـنا  عون  ود  رب  زین  نیا  نابحاص  تسا و  هقح  همئاد  هیقاـب  هیورخا  روما  هب  قلعتم  يرگید  و 
ناشیا رب  هسدـقم  حاورا  هب  تاهّجوت  تادابع و  تاـعاط و  رون  روهظ  بلق و  هیفـصت  ببـس  هب  هیورخا  روما  زا  يزیچ  كدـنا  رگا  هک 

، دندرگ جردتـسم  دنیوگ و  قیالان  نانخـس  دنور و  رد  هب  رـس  زا  دنرادن و  نآ  رتس  طبـض و  ظفح و  تقاط  ددرگ ، رهاظ  فوشکم و 
يوعد یـضعب  تیالو و  تماـما و  يوعد  توبن و  يوعد  یـضعب  هک  تسا  روبزم  روطـسم و  ناـشیا  لاوحا  ریـس  بتک  رد  هچ  ناـنچ 

: تسا ناشیا  ضعب  هلوقم  زا  دنتسناد و  لماک  مات  ار  دوخ  دندومن و  داحتا  لوصو و 

17 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


موش تسب  مروخ  شیب  نیزا  هعرج  کی  رگا  هک  منانچ  نآ  قشع  یم  زا  تسم 

فوشکم رهاظ و  تشگ ، فوشکم  رهاظ و  نارگید  رب  هچنآ  زا  رازه  نارازه  رگا  هک  دـناردصلا  عیـسو  هلـصوح و  هبحاص  یـضعب  و 
: تسا ناشیا  ضعب  هلوقم  دنشوک و  یم  نآ  نامتک  رتس و  رد  دنروآ و  یمن  رطاخ  هب  چیه  ددرگ ،

تیورال بارشلا و  ذفن  امف  ساک  دعب  ًَاسأک  بحلا  تبرش 

.ادیهش تام  تام  متک و  فع و  قشع و  نم  تسا : دراو  ثیدح  رد  اذهل  و 

یبیغرت یحدـم و  ره  .تسا و  لّوا  عون  هب  عجار  تسا ، دراو  قشع  باـب  رد  هک  یتمذـم  ره  سپ  تشگ ، نیبم  لاـمجالاب  نیا  نوچ  و 
 _ نآ ناـبحاص  لاوـحا  هدـمآ و  نآ  رکذ  تاـجانم  هیعدا و  رثـکا  ثیداـحا و  یـضعب  رد  تسا و  مّود  عوـن  هب  عـجار  تسا  دراو  هـک 

.تسا نآ  رب  لاد  مهیلع _  هللا  تاولص 

یلیقع راثآ 

، بتک یماسا  دادـعت و  .دـشکب  ازارد  هب  دـیاش  هراب  نیا  رد  تبحـص  دنتـسه و  وا  یملع  هاـگیاج  شزرا و  هدـننک  ناـیب  یلیقع  بتک 
.میریگ یم  یپ  اتسار  نیا  رد  هک  تسا  یثحابم  اه ، نآ  يراذگریثأت  نازیمو  اه  نآ  دوجو  اه ، نآ  تاعوضوم 

میهاوخ هراب  نیا  رد  زین  يا  هراشا  ًادعب  هک  دشاب  هدنام  ياجرب  یبط  بتک  نیرت  لصفم  زا  دیاش  یلیقع ، زا  هدـنام  ياجرب  ياه  باتک 
میهاوخ هراشا  هدش ، هدرب  خیرات  رد  اه  نآ  زا  یمان  مک  تسد  هک  یبتک  ای  وا و  هدـنام  ياج  رب  تالاسر  ای  بتک و  هب  ریز  رد  .تشاد 

 . . .دومن

ییافش روتسد  . 1

نوزفا يزیچ  هدرک و  هدنسب  رادقم  نیمه  هب  یلو  هداد ، تبسن  يو  هب  ار  باتک  نیا  هعیرذلا ، ردقنارگ  هعوسوم  رد  ینارهت  گرزباقآ 
.تسا هتشاگنن  نیا  رب 
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ریغص نیدابارق  . 2

دوجو همکحلا  هصالخ  باتک  رد  هک  تسا  یلقن  اعّدـم  نیا  هرابرد  ام  نخـس  .دـیامن  یم  حیرـصت  باتک  نیا  فیلأت  هب  دوخ  یلیقع ،
فرح رد  ریبک  نیدابارق  رد  هیلع _  هللا  تاولـص  بانج _  نآ  زا  لالح  بارـش  فصو  دراگن : یم  نینچ  باتک  نیا  رد  یلیقع  .دراد 

.هدش روکذم  هبرشا  رد  نیشلا  فرح  رد  تادرفم  ریغص ، نیدابارق  رد  و  بیبز ، رد  ءازلا 

هتبلا .تسا  هدماین  تسد  هب  اه  هناخباتک  یطخ  ياه  تسرهف  رد  زین  نآ  زا  یشرازگ  تسین و  سرتسد  رد  هزورما  باتک  نیا  هنافسأتم 
باتک هب  نادنمـشیدنا  لابقا  زا  باتک ، نیا  فیلأت  دـشاب و  رما  نیا  ببـس  ریبک ، نیدابارق  دنمـشزرا  باتک  تیعماج  دـسر  یم  رظن  هب 

.تسا هتساک  یم  ریغص  نیدابارق 

بطلا هصالخ  . 3

نآ .دشاب  یم  دوجوم  لوبناتسا  نویامه  يارـس  لخاد  هناخباتک  رد  باتک ، نیا  هک  تسا  هتـشون  هعیرذلا  باتک  رد  ینارهت  گرزباقآ 
میظنت تسرهف  ساسا  رب  گرزباقآ  شرازگ  هتبلا  .دـشاب  همکحلا  هصـالخ  باـتک  ناـمه  باـتک  نیا  هک  هداد  ار  نآ  لاـمتحا  موحرم 

! یتادهاشم ياه  تفایرد  هن  تسا ، هناخباتک  نآ  هتفای 

نیا مسا  هک  نآ  مغر  یلع  تسا و  هتـشاد  بطلا  هصالخ  ماـن  هب  یباـتک  همکحلا ، هصـالخ  دنمـشزرا  باـتک  زا  ریغ  هب  یلیقع  ًارهاـظ 
همکحلا هصالخ  دنمـشزرا  باـتک  زا  يا  هصـالخ  بطلا ، هصـالخ  دـیاش  .تسین  نآ  زا  يرثا  تسا ، هدـمآ  فلتخم  بتک  رد  باـتک 

.دش هدرپس  یشومارف  تسد  هب  باتک  نیا  همکحلا ، هصالخ  تیمها  لیصفت و  هب  هجوت  اب  اهدعب  هک  دشاب 

تایلکلا حرش  یف  تاکنلا  هدبز  . 4

: دروخ یم  مشچ  هب  یمالسا  ياروش  سلجم  هناخباتک  تسرهف  رد  ریز  تایصوصخ  اب  تسا و  ینیمغچ  هچنوناق  حرش  باتک  نیا 

.يزاریش يولع  يداهدمحم  نب  نیسحلاوبا  فلؤم :

.1124 تباتک : خیرات 

.تایلک عوضوم :

19 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


.یبرع نابز :

باتک نیا  دیاش  تباتک  خیرات  هب  هجوت  اب  دنچره  .دشاب  يولع  يداهدمحم  نب  نیـسح  ای  نیـسحدمحم  دیاب  فلؤم  دسر  یم  رظن  هب 
هـصالخ هدـنزرا  باتک  فیلأت  لاس  هک  ق _  زا 1195 ه . _ دـعب  ار  تاجلاعم  باتک  یلیقع  اریز  دـشابن ؛ ام  رظن  دروم  یلیقع  فیلأـت 

باتک نیا  دراد  لامتحا  .تایلکلا  حرش  یف  تاکنلا  هدبز  باتک  شراگن  زا  دعب  لاس  ینعی 71  تسا ؛ هدرک  فیلأت  تسا _  همکحلا 
يولع يداهدـمحم  نیـسحلاوبا  ددرگ : طبـض  هنوگ  نیا  دـیاب  فلؤم  ماـن  نیا  رباـنب  دـشاب ، يداـه  دـمحم  ینعی  یلیقع  ردـپ  فیلأـت 

.يزاریش

لافطا لاحط  باب  رد  يا  هلاسر  . 5

: دراگن یم  نینچ  باتک  نیا  رد  يو  .تسا  همکحلا  هصالخ  باتک  رد  یلیقع  لقن  رب  انب  باتک  نیا  شرازگ 

ناشیا لاحط  هجلاعم  رد  نینچمه  هتشون و  ضرم  نیا  رد  هدح  یلع  يا  هلاسر  فلؤم 

.تسین سرتسد  رد  باتک  نیا  هزورما 

تماجح هلاسر  . 6

هب هلاسر  نیا  هنافـسأتم  .دـنک  یم  هراشا  تسوا ، دوخ  تاـفیلأت  زا  هک  باـب  نیا  رد  يا  هلاـسر  هب  همکحلا  هصـالخ  باـتک  رد  یلیقع 
.تسا هدیسرن  ام  تسد 

اقیمح يردج و  هبصح و  باب  رد  هلاسر  . 7

.تسا هدمآ  همکحلا  هصالخ  باتک  ریبک و  نیدابارق  باتک  رد  یلیقع  حیرصت  رب  انب  هلاسر  نیا  مان 

یندم قرع  هلاسر  . 8

.دروخ یم  مشچ  هب  نیدابارق  باتک  رد  هلاسر  نیا  شرازگ 

نینج باب  رد  يا  هلاسر  . 9

.دروخ یم  مشچ  هب  همکحلا  هصالخ  باتک  رد  هلاسر  نیا  مان 

لافطا هیرلا  تاذ  هجلاعم  هرابرد  یباتک  . 10

.تسا هدومن  هراشا  باتک  نیدب  همکحلا  هصالخ  باتک  رد  یلیقع 

، تایلکلا حرـش  یف  تاکنلا  هدبز  باتک  زین  هدش و  دـییأت  نآ  دوجو  ینارهت ، گرزباقآ  لقن  ربانب  هک  بطلا  هصالخ  باتک  زا  ریغ  هب 
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رکذ نیا  زا  شیپ  هک  رگید ، تـالاسر  بتک و  زا  دراد ، دوجو  سلجم  هناـخباتک  رد  یلیقع ، هب  نآ  باـستنا  رد  دـیدرت  مغر  یلع  هک 
هب .تسا  هدماین  نایم  هب  اه  نآ  زا  یمـسا  رگید  ياهباتک  رد  یلیقع ، ياه  باتک  ترهـش  مغر  یلع  تسین و  يربخ  هزورما  تفر ، نآ 

راثآ رگید  ندش  هدرپس  یشومارف  هب  ثعاب  هیودألا ، نزخم  تاجلاعم و  ریبک ، نیدابارق  همکحلا ، هصالخ  باتک  فیلأت  دسر  یم  رظن 
.تسا هدیچیپ  قافآ  رد  تافیلأت  نیا  اب  فلؤم  لضف  هیاپ  دنچ  ره  دیدرگ ؛ يو 
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تاجلاعم . 11

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  یلیقع  هک  تسا  عماوجلا  عمجم  لصفم  هعوسوم  زا  شخب  باتک  نیا 

نوچ هک  یلیقعلا  يولعلا  يداهدمحم  روربملا  موحرملا  نبا  نیسحدمحم  ینغلا  هبر  تمحر  هب  جاتحم  یطاخ  هدنب  دیوگ  یم  دعب  اما 
باتک زا  بیکرتلا  رئاخذ  هب  یّمسم  تابکرم  هیودألا و  نزخم  هب  یّمـسم  تادرفم  همکحلا و  هصالخ  هب  یّمـسم  تایلک  نف  فیلأت  زا 

رد مدـق  ات  رـس  زا  هصتخم  ضارما  تاجلاعم  فیلأت  هب  دومن  عورـش  لاح  دـیدرگ ، غراف  هفطل _  یلاعت و  هللا  نوعب  عماوجلا _  عمجم 
.هلاقم هدزاود  نمض 

، تسا هتخادرپ  همکحلا  هصالخ  باـتک  فیلأـت  هب  ق  _ . لاس 1951 ه رد  هک  هتـشاگن  دوخ  یلیقع ، هک  نیا  نخـس و  نیا  هب  هجوت  اـب 
.تسا هدرکن  یحیرـصت  هراب  نیا  رد  دوخ  فلؤم ، دنچ  ره  تسا ؛ يرجه  لاس 1195  زا  دعب  تاجلاعم  باتک  فیلأت  هک  تفگ  دـیاب 

زین باتک  لوصف  .تسا  لصف  دنچ  رب  لمتشم  باتک  نیا  زا  هلاقم  ره  .تسا  هلاقم  هدزاود  رب  لمتشم  فلؤم ، حیرصت  رب  انب  باتک  نیا 
.دنوش یم  میسقت  باب  نیدنچ  هب  دوخ 

( یبرع  ) تاجلاعم . 12

فیلأت هب  تسد  تاجلاعم ، همکحلا و  هصـالخ  نیداـبارق ، هیودـألا ، نزخم  ینعی  دوخ ، روهـشم  باـتک  راـهچ  فیلأـت  زا  لـبق  یلیقع 
مامتان میرادـن _  عالطا  نآ  زا  یتسرد  هب  زین  ام  هک  یللع _  هب  اـنب  راـک  نیا  هک  دوب  هدز  یبرع  ناـب  هب ز  تاـجلاعم  باـب  رد  یباـتک 

تسد هب  یـشرازگ  هزورما  زین  باتک  نیا  زا  هنافـسأتم  .تسا  هدرک  رکذ  ق  _ . ار 1183 ه باتک  نیا  فیلأت  لاس  یلیقع  .تسا  هدـنام 
.تسا هدیسرن  ام 

ریبک نیدابارق  ای  بیکارتلا  رئاخذ  . 13

ببـس باتک ، نیمه  همدـقم  رد  یلیقع  .تسا  هتـشاگن  عماجلا  عماوج  گرزب  هعومجم  زا  یلیقع  هک  تسا  یباـتک  نیلّوا  باـتک ، نیا 
: دراگن یم  نینچ  ار  نآ  فیلأت 
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موحرملا ذاتـسالا  دنـسلا  دّیـسلا  نبا  چـیه ، زا  مک  ِچـیه  ِیـصاع  هدـنب  هک ]  ] دـناسر یم  یناحور  ینامیا و  ناردارب  ضرع  هب  دـعب  اـما 
رتـس اـمهبونذ و  هللارفغ  نیـسحدمحم _  ناـخ  يداهدـمحم  میکحب  ریهـشلا  يزاریـشلا  مث  یناـسارخلا  يوـلعلا  یلیقعلا  يداهدـمحم 

ضارغا و رثکا  دشاب  لماش  يواح و  هک  دیامن  فیلأت  عمج و  بط  رد  یباتک  ات  تشاد  ار ]  ] نیا قایتشا  دـیدم  یتدـم  هک  امهبویع _ 
عناوم و زا  اهریغ  هبرجت و  لیصحت  مدع  لمع و  ملع و  نادقف  یگیامورف و  یتعاضب و  یب  ببس  هب  نکیلو  .ار  نآ  نف  جنپ  ره  بلاطم 
هک دوب  هتـشون  سأر  ضارما  رد  موسوم  نف  رد  یئزج  دـنچ  تفاـی و  یمن  روهظ  دوهـش  هصرع  هب  دـمآ و  یمن  لـعف  هب  هوق  زا  قئاوع 
ناخ يولع  دّیس  كولملا  دمتعم  میکحب  بطاخملا  مشاه  دمحم  روربم  روفغم  دجام  دلاو  لاخ  تادّوسم  زا  قّرفتم  دنچ  ءازجا  ًاقافتا 

هب عورـش  هک  دیدرگ  مولعم  نآ  زا  دمآ و  تسد  هب  یجهت  فورح  بیترت  هب  امهرـس _  هللا  سدـق  يولعلا _  يداهدـمحم  میکح  نب 
نآ زا  کی  ره  لیذ  رد  دیامن و  رکذ  ار  هروهـشم  هدرفم  هیودا  زا  یـضعب  ًالوا  هک  قسن  نیدب  دـندوب ، هدومن  ینیدابارق  فیلأت  عمج و 
رکذ نودب  ار  تابکرم  یضعب  ًادارطتـسا  دنزاس و  جردنم  فورح  بیترت  هب  زین  اه  نآ  رد  دنا ، دومع  لصا و  اود  نآ  هک  یتابکرم  اه 

.دوب هدیسرن  مامتا  هب  دنیامن و  داریا  زین  تادرفم 

بسح هک  هتادافا  هتاضافا و  لالظ  هللا  دم  هیلو  هللا و  بیبح  یمس  یقیقح  دشرم  ریپ و  یبآم  داشرا  ترـضح  باقلألا  ینغتـسم  بانج 
 _ هینیسحلا هیالولاب  ایقتا  ياوشیپ  ایلوا و  دّیس  ترضح  ایفـصا و  دنـس  ایبنا و  رورـس  ترـضح  هب  بانج  نآ  يونعم  يروص و  بسن  و 

عیاـض رـشتنم و  هک  تسا  فیح  ناـسر ، ماـمتا  هب  نک و  عمج  ار  نیا  قسن  نیمه  هب  هک  دـندومن  رما  دـسر ، یم  مهیلع _  هللا  تاولص 
ناوا نیا  رد  یلعألا ، فرـشالا  هرمأل  ًالاثتما  یبقُع  يارب  دشاب  يا  هریخذ  دیآ و  یلاعت  يادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  راک  هب  دیاش  .ددرگ 
دوجو اب  تسا  هتـشذگ  هلآ _  هیلع و  هللا  یلـص  یهانپ _  یمتخ  ترـضح  ترجه  زا  جنپ  داتـشه و  دصکی و  رازه و  کی  تدـم  هک 

 . دیدرگ نآ  فیلأت  عمج و  هجوتم  بتاکلادی  یف  ملقلاک  ینادان  لامک 
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: دنک یم  میسرت  نینچ  نیا  ار  نیدابارق  راتخاس  همکحلا ، هصالخ  باتک  همدقم  رد  یلیقع 

مان هب  تابکرم  نآ  تابکرم و  ضعب  رد  دنا  دومع  لصا و  هک  هدرفم  هیودا  ضعب  ًالوا  هک  ار  باتک  نآ  قسن و  نیدـب  ار  باتک  نآ  و 
بیکارت کی  ره  لیذ  رد  دـیامن و  رکذ  حالـصإ  ّراضم و  تبرـش و  رادـقم  عفانم و  صاوخ و  تعیبط و  نایب  اـب  دـنا ، روهـشم  اـه  نآ 

.ار نادب  هموسوم 

ّمات هک  نآ  يارب  نیعم ، صاخ _  ییاود  مسا  هب  هن  دنا _  صاخ  یمسا  هب  موسوم  کی  ره  هک  یتابکرم  زین  اج  هباج  نمض  رد  ًایناث  و 
رارق یقلت  ذـخا و  تلوهـس  يارب  یجهت  فورح  بیترت  هب  یگمه  .تانیدابارق و  زا  دـتفین ، رگید  یباتک  هب  جاـیتحا  دـشاب و  عماـج  و 

.دشاب یم  همتاخ  لوصف و  باوبا و  بتک و  نمض  رد  ما و  هداد 

، تقیقح رد  یلو  هدومن  لـیمکت  ار  ناـخ  يولع  ماـمتان  راـک  یلیقع  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  یلیقع  تراـبع  زا  رهاـظ  رد  دـنچره 
زا باتک  نیا  رد  یلیقع  دـنچره  تسا ؛ یلقتـسم  باتک  نیدابارق ، نیا  هکلب  تسین  ناخ  يولع  موحرم  راتـشون  هلابند  یلیقع  نیدابارق 

نیا .تسا  زورما  هب  ات  دوجوم  هدش  هتـشون  نیدابارق  نیرتگرزب  ریبک ، نیدابارق  .تسا  هدرک  ناوارف  ياه  هدافتـسا  ناخ  يولع  راتـشون 
یم صخـشم  ام  يارب  ار  باـتک  نیا  تیمها  تایـصوصخ ، نیا  هجوت  هک  تسا  رادروخرب  يدرف  هب  رـصحنم  ياـه  یگژیو  زا  باـتک 

.دزاس

یناوارف بلاطم  اه  نآ  زا  باتک  نیا  رد  یلیقع  هک  دوش  یم  ور  هبور  يدایز  صاخـشا  اب  دـیامن ، هعجارم  نیدابارق  باـتک  هب  سکره 
.تسا هدرکن  هراشا  نآ  عبنم  هب  هاگ  هدیـسر و  یلیقع  تسد  هب  هک  هدوب  اه  نآ  راتـشون  يور  زا  هاگ  اه ، لوق  لقن  نیا  .دـنک  یم  لقن 

شراگن رد  نینچمه  تسا و  هدومن  هدافتسا  ناوارف  دارفا  تایبرجت  زا  باتک  نیا  فیلأت  رد  یلیقع  هک  تسا  نآ  رگ  ناشن  بلطم  نیا 
هجوت اب  باتک ، نیا  هک  تسا  نیا  رد  نیدابارق  تیمها  .تسا  هتـشاد  رایتخا  رد  قباس  يامکح  تافیلأت  زا  یگرزب  هناخباتک  نیدابارق ،

هک یناوارف  يابطا  هب  هجوت  اب  نینچمه  دزاس و  نومنهر  هتـشذگ  يامکح  تایرظن  هب  ار  ام  دناوت  یم  نآ ، عبانم  هب  یـسرتسد  مدع  هب 
بط و ناهوژپ  شناد  هدافتـسا  دروم  هدوب ، بط  خیرات  رد  عماج  یعبنم  دناوت  یم  باتک  نیا  هدمآ ، نایم  هب  اه  نآ  مان  باتک  نیا  رد 

يارب يا  هتـشر  رـس  دـناوت  یم  رـصتخم  تاعالطا  نیا  یلو  تسا ، كدـنا  صاخـشا  نیا  هراـبرد  تاـعالطا  هتبلا  دریگ ، رارق  تمکح 
.دور رامش  هب  يدعب  تاقیقحت 
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هک دیامن  یم  رکذ  اهوراد  زا  یضعب  يارب  ییانشآ  ان  یماسا  باتک ، نیا  رد  یلیقع  هک  تسا  نیا  ریبک  نیدابارق  رگید  تایصوصخ  زا 
، هیرطا هچگرا ، درک : هراشا  یماسا  نیا  هب  ناوت  یم  تاملک  نیا  هلمج  زا  .میروخ  یمرب  اـه  هژاو  هنوگ  نیا  هب  رتمک  نیـشیپ  بتک  رد 

.ریگالم ناجیدورفا ، تانوقیلساب ، اهوزنت ، اه ، هزوب  تادورب ، هسیتب ، تاجنالکلک ، اذوقاید ، ناقراطفغ ، تانرهمار ، ایساناثآ ،

، دروخ یم  مشچ  هب  نیدابارق  رد  هک  هنوگ  نآ  اه ، نآ  دربراک  یلو  هدوب ؛ لامعتسا  دروم  زین  نیـشیپ  بتک  رد  اه  هژاو  نیا  زا  یـضعب 
هراشا زین  نادـب  دـعب  ثحابم  رد  هک  تسا  هتفای  هار  زین  رگید  بتک  هب  یلیقع  ياه  باـتک  زا  هاـگ  اـه  لامعتـسا  نیا  .تسا  هقباـس  یب 

زین رگید  ياه  باتک  رد  یلیقع  تسین و  باتک  نیا  هب  صتخم  یلحم ، ای  انشآان و  تاغل  لامعتسا  ینیرفآ و  هژاو  هتبلا  .دومن  میهاوخ 
یمن تفای  رگید  بتک  رد  هک  هدرک  لقن  اه  يرامیب  يارب  يا  یماسا  هاگ ، زین  اه  يرامیب  دروم  رد  ًالثم  .تسا  هدومن  راتفر  هنوگ  نیا 

یبط تاغل  هنیمز  رد  عماج  یعبنم  نیودـت  رد  ار  ام  دـناوت  یم  یلیقع  ياـه  باـتک  تیـصوصخ  نیا  .كزک  اـی  کـحیر  دـننام  دوش ؛
.دشاب نومنهر 

یهنلا یلوا  هرکذت  هیودألا و  نزخم  . 14

: دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  هیودألا  نزخم  همدقم  رد  يو  .تسا  هدز  باتک  نیا  فیلأت  هب  تسد  نیدابارق ، فیلأت  زا  سپ  یلیقع 

عمج و هجوتم  یلاعلا _  هلظدم  یماس _  بانج  نآ  رمألا  بسح  زاب  هقیفوت _  نسح  هللادـمحب و  ریبک _ ] نیدابارق   ] نآ مامتا  دـعب  و 
هربتعم بتک  زا  طقتلم  لوصف ، باوبا و  نمض  رد  ءای  ات  فلا  زا  یجهت  فورح  بیترت  هب  ًاضیأ  دیدرگ  هدرفم  هیودا  رد  یباتک  فیلأت 
موسوم يدادغب ، فسوی  خیش  هرکذت  راطیب و  نیا  هب  روهـشم  یقیلاملا ، عماج  وا و  هیبلق  هیودا  سیئرلا و  خیـش  نوناق  دننام : هلوادتم ،

خیـش داشرا  بابلألا و  یلوا  هرکذـت  هب  موسوم  یکاطنا ، دواد  خیـش  هرکذـت  يدادـغب و  عماج  هب  فورعم  هلهج  بیبطلل  عسیـال  اـم  هب 
هفحت راطع و  نیدـلا  نیز  یجاح  یعیدـب  تارایتخا  يدـیوه و  هب  روهـشم  ینوریب ، ناحیروبا  هرکذـت  همجرت  هللا و  هبیه  نب  لیعمـسا 

و هرـس _  سدـق  ناـخ _  يولع  دّیـس  كولملادـمتعم  میکح  باون  تادرفم  زا  يردـق  ینباـکنت و  نمؤم  دـمحمریم  میکح  نینمؤملا 
، هاشودـنه هب  بقلم  مساق ، دـمحم  میکح  یمـساق  تارایتخا  هب  موسوم  ءابطألا  روتـسد  زا  هیـسراف و  هیبرع و  هینانوی و  بتک  زا  اهریغ 

دیمحلادبع ریم  میکح  هک  یشاوح  هیدنه و  هیودا  زا  رگید  باتک  دنچ  لضفا و  دمحمریم  میکح  یلضفا  تابرجم  هتشرف و  هب  روهشم 
فلؤم هدینـش و  دمتعم  هقث  زا  و  یماسلا _  هلظدم  یبأم _  داشرا  بانج  نایب  زجعم  نابز  زا  هچنآ  هیدـنه و  هیودا  رد  هتـشون  هفحت  رب 

.هدیناسر هبرجت  هب  هتفایرد و  ار  نآ  صاوخ  تیهام و  هدید و  دوخ 
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: دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  نآ  ییاوتحم  شراگن  یگنوگچ  هب  یلیقع  همادا ، رد 

نآ صاوـخ  عفاـنم و  لاـعفا و  تعیبـط و  تیهاـم و  سپ  دـیامن ، رکذ  نآ  رد  هدراو  تاـغل  یـضعب  بارعا و  دـیق  هب  ار  اود  مـسا  ًـالوا 
سپ هدوـمن ، مدــق  اـت  قرف  زا  هـصتخم  ضارما  بـیترت  هـب  تاـعارم  رثـکا  رد  .لیــصفتلا و  صوصخلاـب و  سپ  لاـمجالا  مومعلاـب و 

یتابکرم هب  هراشا  زین  .ار و  نآ  لدب  تبرـش و  رادقم  سپ  نآ ، عفد  حالـصا و  راضم و  نایب  سپ  نادـب ، هقلعتم  صاوخ  هصتخمریغ و 
دوش و هدرک  هیهاملا  هلوهجم  هیودا  هب  یئامیا  زین  .هتفای و  رکذ  عماوجلا  عمجم  نیدابارق  رد  نآ و  رد  تسا  دومع  لصا و  اود  نآ  هک 

مه هب  ناشوا  دـالب  رد  ینعی  هدوب ، ناـشوا  دـالب  هب  صوصخم  اود  نآ  هک  دسانـش  ار  یباـتک  ناـبحاص  لاوقا  ود  ره  رب  دـمتعم  لـصا 
دنا هتشون  هدیناسر ، هبرجت  هب  ار  نآ  صاوخ  لاعفا و  تیفیک و  ّتیهام و  هتخانش ، هدید و  دوخ  ار  يرثکا  نآ و  یحاون  هب  ای  هدیسر و 

.دنا هتشون  قیقحت  هب  عامتسا  دیلقت و  ضحم  هب  هدیدن و  دوخ  رگید و  نادلب  رد  هچنآ  هن 

هدومن رکذ  اج  هب  اج  نیب  رد  هروکذم  بتک  نابحاص  هچ  نانچ  ار  هیودا  هفلتخم  یماسا  داد و  رارق  همتاخ  همدقم و  باتک  نآ  يارب  و 
هبکرم هیودا  هب  جایتحا  رد  هک  نآ  نآ و  مامتا  تهج  زین  .دروآ و  لوصف  باوبا و  نمـض  رد  باتک  رخآ  رد  هکلب  درکن  روکذم  دـنا ،

.دومن رکذ  یجهت  فورح  بیترت  هب  ینیدابارق  نآ  يارب  دنیامنن  رگید  باتک  هب  عوجر 

تایـصوصخ هیودا و  زا  هدافتـسا  هرابرد  یتایلک  رکذ  هب  هک  همدقم  نیا  .تسا  هدش  لیکـشت  همدـقم  کی  زا  ادـتبا  رد  هیودألا  نزخم 
هب ینعی  باب ، رد 28  ار  باتک  شخب  نیرت  لصفم  یلیقع  همدـقم ، زا  سپ  .تسا  لصف  هدراهچ  رب  لمتـشم  دراد ، هراشا  اه  نآ  یلک 

لـصف نیدـنچ  هب  اهنآ  مود  فورح  زین  هیودا و  دادـعت  ياضتقم  هب  بابره  .تسا  هدروآرد  شراگن  هب  یبرع ، يابفلا  فورح  دادـعت 
تروص هب  باتک  رد  هک  دزادرپ  یم  هیودا  یماـسا  رکذ  هب  تسا _  باـب  هک 28  باتک _  نیا  همتاخ  رد  یلیقع  .تسا  هدـش  میـسقت 
نزخم باتک  هزورما  .تسا  هدش  میـسقت  لصف  دنچ  هب  هیودا ، نیا  مود  فرح  ياضتقم  هب  زین  همتاخ  باوبا  .تسا  هدش  لقن  هدـنکارپ 

.دراد رارق  هتشر  نیا  نایوجشناد  سرتسد  رد  هراب  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  باتک  نیرتروهشم  نیرت و  لصفم  زا  یکی  هیودألا 
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همکحلا هصالخ  . 15

هعوسوم زا  باتک  نیموس  باتک  نیا  .دز  یکـشزپ  ملع  تایلک  هرابرد  یباتک  فیلأـت  هب  تسد  هیودـألا ، نزخم  ماـمتا  زا  سپ  یلیقع 
: دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  وا  تسا ؛ عماوجلا  عمجم  دنمشزرا 

دصکی و رازه و  کی  هنـس  هک  لاح  هتاکرب ؛ _  هضیف و  هللا  مادأ  بانج _  نآ  دادما  نوع و  مالع و  کلم  قیفوت  هب  نآ ، مامتا  دعب  و 
 _ هضیف هتفطاع و  لـالظ  هللاّدـم  باـنج _  نآ  فیرـش  رمـألا  بسح  دـندومرف و  نآ  تاـیلک  فیلأـت  عمج و  هب  رما  تسا  جـنپ  دون و 

مامتا و تروص  هک  تسا  بانج  نآ  تناـعا  دادـما و  و  هناحبـس _  وا _  قیفوت  لـضف و  زا  دـیما  .دـیدرگ  لـمع ] نیا  ماـجنا   ] هجوتم
هلاقم و ود  همدـقم و  رب  دومن  بترم  دـینادرگ و  عماوجلا  عمجم  تاّیلک  رد  همکحلا  هصالخ  هب  یمّـسم  ار  نیا  .دریذـپ  ماـتتخا  تمس 

.همتاخ

تیصو ناونع  هب  ینانخس  نایب  نآ و  فرش  عوضوم و  فده ، بط ، ملع  فیرعت  نایب  رد  تسا ، لصف  راهچ  هدنرادربرد  هک  همدقم ،
روما نایب  هب  فلؤم  هلاقم ، نیا  رد  تسا و  نکر  راهچ  رب  لمتـشم  باـتک  نیا  لوا  هلاـقم  .تسا  راـمیب  بیبط و  بادآ  رد  تحیـصن  و 
نکر لصف ، هدزای  رب  لمتـشم  مود  نکر  لصف ، تفه  حاتفم و  کی  رب  لمتـشم  هلاـقم  نیا  تسخن  نکر  .دزادرپ  یم  يروئت  يرظن و 

.تسا باب  جنپ  هدنریگربرد  مجنپ  نکر  لصف و  راهچ  نمضتم  موس 

ظفح هرابرد  يروما  لصف ، هدزناش  نمـض  رد  لوا  نف  رد  .تسا  نف  ود  رب  لمتـشم  هدش و  هتخادرپ  یلمع  روما  نایب  هب  مود  هلاقم  رد 
.تسا لصف  هس  لماش  نف  نیا  تسا ؛ هدش  رکذ  یلک  ییاه  لمعلاروتسد  تاجلاعم و  مود ، نف  رد  هدش و  نایب  تحص 
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رد هتبلا  .دوش  یم  ریبعت  ریبدـت  هب  اـه  نآ  زا  هک  تسا  ینیواـنع  هدـنریگربرد  هدـمآ ، باـتک  نیا  رد  همتاـخ  ناونع  هب  هک  رخآ  شخب 
یلیقع تقد  لیـصفت و  هب  ناگدنـسیون  زا  کی  چیه  اما  دروخ ، یم  مشچ  هب  دـعب  هب  یلعوب  نامز  زا  شخب  نیا  تایلک ، بتک  یمامت 

هک هدرک  نایب  هدریش  هلماح و  نانز  هرابرد  یلـصفم  تاحیـضوت  نانچ  هعـضرم ، یلبح و  ریبدت  لصف  رد  ًاصوصخم  تسین ؛ ریبادت  رد 
لماک یباتک  مادک  ره  خیاشم  ریبدت  لصف  لافطا و  ریبدت  لصف  نارفاسم ، ریبدت  لصف  نینچمه  .دشاب  هناگادج  یباتک  دناوت  یم  دوخ 

هب ات  هک  تسا  لافطا  يرامیب  ثحب  نیرت  لصفم  هدـمآ ، همکحلا  هصـالخ  رد  لاـفطا  يراـمیب  زا  هچنآ  ًـالثم  تسا ؛ دوخ  عوضوم  رد 
ثحب هحفص  راهچ  نوناق  رد  یتح  .تسا  هدرکن  ثحب  لافطا  يرامیب  رد  طوسبم ، دح  نیا  ات  یباتک  چیه  هدیـسر و  ام  تسد  هب  لاح 

.تسا هدش  رکذ  یلک  تروص  هب 

، بط تاّیلک  باب  رد  بلاطم  مجح  رظن  زا  دـشاب و  یم  بط  تایلک  هنیمز  رد  هتـشون  نیرت  لصفم  باتک  نیا  تمـسق ، نیا  زا  ریغ  هب 
بتک نیب  رد  هنرگو  .دـنک  یم  يربارب  نآ  اب  هک  تسا  يزاریـش  نیدـلا  بطق  فیلأت  یلعوب  نوناق  حرـش  هیدعـس ،  هفحت  باتک  طقف 

.تسا هدشن  هتشاگن  تاّیلک  باب  رد  مجح  نیا  هب  یباتک  لاح  هب  ات  یسراف 

یلیقع یقالخا  یملع و  ياه  هصخاش 

نآ رب  هوالع  .تسا  هدومن  ضیف  بسک  بط  دـیتاسا  نیرتهب  دزن  هتفای و  شرورپ  تبابط  ملع و  هداوناخ  رد  هک  هدوب  یـصخش  یلیقع 
شیاه باتک  رانک  هشوگ و  رد  هک  هتشاد  یهاگآ  زین  يدنه  بط  نونف  زا  هتسج و  هرهب  كولملادمتعم  مشاهدمحم  ریم  تایبرجت  زا 

.دنک یم  هراشا  اه  نآ  هب  ًاررکم 

نیرت یمیدـق  زا  سراف ، برع و  ات  هتفرگ  نانوی  يامکح  زا  اه ، نآ  زا  لوق  لقن  یمان و  بیبط  دـص  زا  شیب  ندرب  مان  نیا ، رب  هوالع 
شـشوک و زا  یکاح  روهـشم ، یبط  باتک  لهچ  زا  شیب  رکذ  ینازرا و  ربکا  میکح  دـننام  دوخ  رـصاعم  يابطا  ات  سونیلقـسا  اه  نآ 

یضعب رد  هکلب  هدرکن ، لوق  لقن  ار  بلاطم  هتشذگ  يابطا  زا  اهنت  فلؤم  .دراد  باتک  فیلأت  ّتیمها  بط و  ملع  رد  فلؤم  شهوژپ 
.هنقح باب  رد  یکاطنا  دواد  تارظن  در  دننام  تسا ؛ هدرک  در  ار  اه  نآ  هیرظن  هتفرگ و  لاکشا  اه  نآ  هب  دراوم ،
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؛ تسناد بط  تایلک  باب  رد  تاحالطـصا  تاغل و  گنهرف  کی  ناوت  یم  ار  همکحلا  هصالخ  باتک  تایـصوصخ ، نیا  هب  هجوت  اـب 
هـصالخ باـتک  عقاو  رد  .تسا و  هدـش  هداد  حرـش  یلاـع  تروص  هب  هوژپ  شناد  کـی  زاـین  دروم  بلاـطم  هیلک  باـتک  نیا  رد  اریز 

، هدرفم هیودا  ینعی  يدعب  لحارم  رد  راک  نآ ، تاحالطصا  يریگارف  باتک و  نیا  دوجو  اب  هک  تسا  بط  يریگارف  لّوا  هّلپ  همکحلا 
.دوب دهاوخ  ناسآ  رایسب  تاجلاعم ، هبکرم و  هیودا 

ياه باتک  هب  هک  ره  هکلب  تسین ، یحیضوت  چیه  دنمزاین  نخس  نیا  .تسا  رادروخرب  قیقحت  عبتت و  ّتیـصوصخ  ود  زا  یلیقع  بتک 
رتشیب ریبک  نیدابارق  هدیسر ، ام  تسد  هب  هک  وا  بتک  نایم  رد  دوش ؛ یم  هاگآ  هصیصخ  ود  نیا  زا  دزادنیب ، یلامجا  دنچ  ره  يرظن  وا 

، باتک نیا  مود  شخب  ثحابم  هب  هعجارم  اب  ًالثم  .تسوا  قیقحت  تیصوصخ  رگنایب  رتشیب  همکحلا  هصالخ  باتک  عبتت و  تیصوصخ 
.تسا لّوا  تسد  باتک  تمسق  نیا  بلاطم  هک  دوش  یم  هتسناد 

هک هدوبن ، لصفم  يا  هعومجم  يروآ  عمج  وا  فدـه  هتخادرپن و  ناگتـشذگ  دـیلقت  هب  اهنت  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  زین  دوخ  یلیقع 
اب .تسا  هدیـسر  تابثا  هب  يو  يارب  قیقحت  هبرجت و  اب  نآ  تقیقح  هک  هتفگ  ار  ینانخـس  وا  هکلب  تسا ، دنمـشزرا  یلمع  زین  رما  نیا 

، یشرق نانخـس  دقن  رد  هروراق  ثحبم  رد  ًالثم  هداد ، رارق  دقن  هتوب  رد  ار  هتـشذگ  نامیکح  نانخـس  هاگ  تایـصوصخ ، نیا  هب  هجوت 
: هتشاگن نینچ  هدرک و  دقن  ار  نآ  هدرک و  در  ار  یشرق  تشادرب  سیئرلا ، خیش  مالک  لقن  زا  سپ 

ناوسن خـیاشم و  هب  صوصخم  ار و  نانـسأ  صاخـشا و  عیمج  تسین  دومحم  لوب  داوس  هتفگ  هک  وا  رب  هدومن  حراش  هک  یـضارتعا  و 
 . هتفاین بوخ  ار  هللا  همحر  وا  دارم  تسا  عقاوریغ  ار ، همه  تسا  دومحم  هک  نآ  ینارحب  رگم  تسین ،
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: دسیون یم  دنک و  یم  لاکشا  هنقح  ثحبم  رد  ینامرک  سیفن  الم  هتفگ  رب  ای  و 

یتافتلا نکل  هدومن و  لخاد  اه  هنقح  رد  تاجلیله  دـننام : ار  رـصع  هب  تالهـسم  تامالع  بابـسأ و  حرـش  رد  ینامرک  سیفن  انالوم 
هب هن  دـشاب  قالزا  نییلت و  هب  اه  هنقح  لـمع  دـیاب  هک  تسا  نآ  هدیـسر ، فلؤم  صقاـن  رطاـخ  هب  هچ  نآ  اریز  دومن ؛ دـیابن  زین  نادـب 

لعف تسا و  لفاسا  هب  یلاعا  زا  بذـج  هدام و  هلاما  روظنم  زین  تسا و  دوصقم  فلاخم  اـه  نیا  .لـعف  رـصع و  عمج و  ضبق و  ناونع 
.تسا نآ  سکع  هب  رصاوع 

هنرگو .تسا  هدومن  زیهرپ  هناروکروک  دیلقت  زا  هتخادرپ و  یم  دـقن  هب  هراب  نیا  رد  هدوب و  قیقحت  وا  فدـه  هک  میبای  یمرد  نیاربانب 
هب دهد و  یم  خساپ  تالاکشا ، نیا  هب  دوخ  هاگ  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدوبن  ناینیـشیپ  نانخـس  نداد  هولج  شزرا  مک  يارب  وا  تالاکـشا 

دزاس یم  دراو  یلاکشا  یکاطنا  دواد  تایرظن  زا  یکی  رب  هنقح  ثحبم  رد  همکحلا  هصالخ  باتک  رد  ًالثم  .دزادرپ  یم  اه  نآ  هیجوت 
: دراگن یم  دنک و  یم  هیصوت  یهجو  هب  ار  نآ  اهتنا  رد  یلو 

یـضعب رد  ای  دشاب و  يرثکا  هکلب  دشابن ، هّیلک  لاوقا  نآ  زا  وا  دارم  هک  نآ  هب  دومن  یهیجوت  ار  دواد  خیـش  مالک  ناوت  یم  هک  نادـب 
سپ دنبای ، یم  یکیرحت  كدـنا  هنقتحم  طالخا  اوه  لادـتعا  ببـس  هب  نوچ  هک  هدومن  نآ  تهج  اوه  لادـتعا  طرـش  اهاج و  داوم و 

.ملعا هللاو  .رایسب  یمرگ  رایسب و  يدرس  فالخ  هب  دشاب ؛ یم  رتهب  رتشیب و  تساه ، نآ  بذج  هک  اه  نآ  رد  هنقح  لعف 

یلعوب زا  ًالثم  دنک ؛ یم  ریبعت  هتسیاش  یباقلا  اب  زا  اه  نآ  هاگ  دنک و  یم  تیاعر  زین  ار  بدا  بناج  ناگرزب ، نانخـس  دقن  نیع  رد  وا 
دنور بط و  زا  نینچمه  تسا و  هتشاد  یهاگآ  زین  دوخ  هنامز  مولع  زا  یلیقع  .دنک  یم  دای  همحرلا  هیلع  سیئرلا  خیش  ترابع  اب  انیس 

رهوج و حالما و  تایقرع و  زا  هک  یحیـسم  يابطا  هب  همکحلا  هصالخ  باـتک  ثحبم  رد  تسا ؛ هدوبن  ربخ  یب  رگید  کـلامم  رد  نآ 
.دراد يا  هراشا  دندرک ، یم  هدافتسا  هیودا  زا  جرختسم  نغور 
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عجار اه  نآ  لامعتسا  قرط  هدیدج و  هیودا  ناونع  تحت  تسا و  هدرک  دای  يراصن  هفیاط  هب  ار  للم  نیا  ریبک ، نیدابارق  باتک  رد  وا 
: دنک یم  نایب  یبیجع  لاوحا  نانآ  هب 

دـشاب و یم  ایرد  لحاوس  صوصخ  دالب ، ندروآ  تسد  هب  تاـسوسحم و  هب  فورـصم  میاد  ناـشتمه  هک  يراـصن  هفیاـط  هک  نادـب 
تـسد هب  ررکم  ریغ  بیرغ  بیجع و  رما  دـیدج و  يزیچ  هزات و  ياج  ددرگ و  یم  ایرد  يور  رب  ناـشیا  تازاـهج  بکاور و  هشیمه 

.دنیآ یم  رد  نآ  عفانم  صاوخ و  صّحفت و  سّسجت و  رد  دنتفای و  دندروآ و 

یبنلا هرجـش  دننام : اه  نآ  زا  یـضعب  هک  دـنا  هدرک  فشک  يا  هزات  هیودا  يراصن  تلم  نیا  هک  دـیوگ  یم  رگید  ياج  ّفلؤم  نیمه 
، ییاـتخ ناـیداب  ینیچراد ، ییاـتخ و  ياـچ  دـنویر ، هراـصع  اـپالچ ، هبوـچدرز ، ینیچ ، بوـچ  یبرغم ، هبـشع  ادراگـس ،) راکـساک  )

.دراد رایسب  ترهش  یکشزپ  يایند  رد  هنگ  هنگ  ییایرد و  لیگران  هنادوگاس ،

زا یـضعب  هکلب  هدرک ، رکذ  ار  يراصن  تلم  هدـیدج  هیودا  فرـص  هن  يزاریـش  نیـسح  دـمحم  هک  تسا  نیا  رگید  هجوت  لـباق  هتکن 
یـسراف و هیودالا  نزخم  رد  هک  تسا  نوخ  لاـقتنا  هقیرط ، نآ  هلمج  زا  .تسا  هدروآ  ثحب  ریز  زین  ار  گـنرف  ياـبطا  هجلاـعم  قرط 

.تسا هدش  جرد  مد  باب  رکذ 

يدنفا يولوم  هللا  فطل  .تسا و  هتـشون  دنمدوس  عماج و  يا  هلاقم  دیدج ، هیودا  نیا  صاوخ  لاعفا و  هرابرد  يزاریـش  نیـسحدمحم 
.تسا هدنادرگرب  یبرع  هب  یکرت  زا  ار  نآ  یبلچ 

هب همکحلا  هصالخ  باتک  رد  ًالثم  .دروخ  یم  مشچ  هب  يراکتبا  هاگ  دیدج و  تایرظن  وا  زا  هدـنام  ياجرب  ياه  باتک  هوبنا  نایم  رد 
هک دناد  یم  دشاب ، هتشاد  یهاگآ  نآ  تایفشک  دیدج و  بط  زا  یسک  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  هراشا  نینج  ياه  بل  تکرح 
رد دیوگ ، یم  لافطا  رد  هیلک ، گنس  زا  نخس  باتک ، نیمه  رد  يو  نینچمه  .دوش  یم  هدرمش  دیدج  بط  تایفـشک  زا  بلطم  نیا 

ار قورع  هکلب  هتسنادن ، بلق  زا  ار  ضابقنا  طاسبنا و  اهنت  زین ، رگید  یثحبم  رد  .تسا  نیرفآ  یتفگش  نخس  نیا  زین  هزورما  هک  یلاح 
، دیزادنیب يرظن  تسا _  هدمآ  همکحلا  هصالخ  باتک  رد  هک  اوه _  ریبدـت  ثحبم  هب  رگا  زین  .تسا و  هتـسناد  لیخد  رما  نیا  رد  زین 

.تسا هدومن  رکذ  دومن ، تیاعر  دیاب  ییایمیش  داوم  اب  ییورایور  رد  هک  ار  يدراوم  مامت  یلیقع  هک  دیوش  یم  هجوتم  یتفگش  اب 

30 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


ریـسکا دنمـشزرا  باتک  ًاصوصخ  و  ناخ _  مظعا  بتک  هک  دـنادب  هدـنناوخ  هک  دریگ  یم  رارق  هجوت  دروم  یماگنه  راک  نیا  شزرا 
 _ یلیقع بتک  هک  تفگ  ناوـتب  تأرج  هب  دـیاش  .تـسا  هتـشاد  ییازـسب  رایـسب  شقن  دـنه  هراـق  هبـش  بـط  يزیر  هیاـپ  رد  مـظعا _ 
هب یلیقع  بتک  زا  دـعب  هک  ییاـه  باـتک  دراد و  يا  هدـنزرا  شقن  ناتـسودنه  بط  رد  ًاـمومع _  وا  نادـناخ  بـتک  و  ًاـصوصخم _ 
هب هاگ  هدوب و  وا  ناـشیوخ  یلیقع و  ياـه  باـتک  زا  هتفرگرب  رتشیب  هدـش ، حرطم  ناتـسودنه  یملع  هعماـج  رد  هدـمآ و  رد  شراـگن 

هراب نیا  رد  ار  دـنه  ناگتخیهرف  املع و  هناّدـجم  ریگیپ و  شقن  لاح  نیا  اب  تساه ؛ نآ  صیخلت  اـی  همجرت و  نییبت ، ریـسفت ، تروص 
.تفرگ هدیدان  ناوت  یمن 

اب دوخ  زا  هاگ  زین  باتک  نتم  رد  دزاـس ؛ یم  زاـین  یب  رگید  نخـس  زا  ار  اـم  وا  بتک  همدـقم  هب  هعجارم  تسا ؛ عضاوتم  رایـسب  یلیقع 
یم ریبعت  نینچ  دوخ  زا  همکحلا  هصالخ  زا  یثحابم  رد  ًالثم  تسوا ؛ رد  یگنادرم  عضاوت و  حور  رگناـشن  هک  دـنک  یم  داـی  يریباـعت 

 . دابعلا رقحا  نادم ، چیه  مقار  دنک :

دنه ماکح  زا  یکی  زا  یناتساد  همکحلا  هصالخ  رد  .تسا  یمالسا  قالخا  هب  ّقلختم  عرـش و  هب  دنبیاپ  یـصخش  یلیقع  نیا  رب  هوالع 
تیالو یتریغ .  یب  یتیمح و  یب  یتذـل و  نینچ  نیا  رـس  رب  كاخ  دـیوگ : یم  هدروآ و  ناراکانز  تعماجم  رب  يرگ  هراظن  دروم  رد 
تیعبت و  نیعمجا _  مهیلع  هللا  مالس  راهطا _  همئا  تیالو  وا  .تسا  رگ  هولج  رهاظ  یتروص  هب  یلیقع  راتـشون  مالک و  رد  زین  يرادم 

هراب نیا  رد  وا  تسین ؛ تفاطل  زا  یلاخ  هراـب  نیا  رد  وا  نخـس  لـقن  .دـناد  یم  يرورـض  بط  شناد  يریگارف  رد  ار  ناـشیا  يـالو  و 
: دیوگ یم  نینچ 
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هب مهیلع _  هللا  تاولص  تیب _  لها  يالو  تیعبت و  تسا و  ثیدح  هقف و  ملع  لوا : تسا ؛ ملع  هد  ار  وا  رم  هیرورض  مولع  هلمج  زا  و 
انأ و هریـصب و  یلع  هللا  یلا  اوعدا  یلیبس  هذه  لق   )) هیادـه یفاو  هیآ  و  یبرقلا )) یف  هدوملا  ّالإ  ًارجا  هیلع  مکلئـسأ  لق ال   )) هیآ مکح 

هیسنا نیطایش  هیناسفن و  نیطایـش  تاهبـش  كوکـش و  دورو  هب  هک  نآ  ات  دراد  راوتـسا  نادب  ار  دوخ  نید  داینب  ساسا و  ینعبتا )) نم 
((. ...ددرگن مدهنم  دزغلن و  تماقتسا  هداج  زا  هک  دیاب 

دریگ رارق  هجوت  دروم  یساسا  یلـصا  ناونع  هب  نتخومآ  شناد  هار  يادتبا  رد  دناوت  یم  زین  هزورما  دراد ، رارـصا  نآ  رب  یلیقع  هچنآ 
 . دنهد رارق  بط  نازیم  ار  عرش  دنهدن ، رارق  عرش  نازیم  ار  بط  هک : 

رد يا  هناخباتک  تاقیقحت  اب  دوخ  تکربرپ  رمع  رـسارس  رد  هک  ردـقلا  لیلج  دیـس  ناشلا و  میظع  داتـسا  نآ  كاـپ  ناور  هب  دورد  اـب 
.تسا هدرک  هزاوآدنلب  ار  یمالسا  ناریا  مان  هدومن و  هضرع  شناد  ملع و  ناهج  هب  ار  يا  هدنزرا  تامدخ  ناکاین ، یکشزپ  هنیمز 

نیلم لهسم و  ياود  مس و  رهزداف و  يوقلا و  بکرم  هیصاخلا و  وذ  اذغ و  اود و  نایب  رد  لوا : لصف 

هراشا

کیره ماسقا  و 

زا رتشیب  ار  هیودا  داوم  تفار  تمحر و  تیاهن  تمکح و  ماکحا  تربخ و  تفاطل  لامک  زا  هرکذ  لج  يراـب  سدـقا  باـنج  هکنادـب 
ببسب هیذغا  هکنآ  رکید  هیذغا و  زا  لالعا  ضارما و  عفد  يارب  زا  تسا  هدایز  اهنادب  ناسنا  جایتحا  هکنآ  تهجب  هدیرفآ  هیذغا  داوم 

هیلک و نیناوق  تاعارم  مدع  زا  دنچ و  عناوم  ضراوع و  ببـسب  ندـب  هک  اریز  دـنا  هدـش  يداع  یعیبط و  يزورنابـش  لامعتـسا  ترثک 
یمسم هک  ددرک  یم  یتاذ  تحص  یلصا و  جازم  زا  فرحنم  رثکا  قئال  دح  زا  زواجت  تحص و  ظفح  رد  هررقم  ۀیرورض  ۀتس  دعاوق 

اود نآ  ار و  هربدـم  تعیبط  رم  جراـخ  زا  نواـعم  نیعمب و  دوخ  یلـصا  جازم  يوسب  نآ  در  عفدـب و  دوش  یم  جاـتحم  تسا و  ضرمب 
هناحبـس قح  ءاود  نیعبـس  هل  قلخ  الا  ءاد  هّللا  قلخ  ام  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  يوبن  فیرـش  ثیدح  صنب  یتلع  ره  يارب  زا  تسا و 

ءابطا و هچنآ  دـناد و  یم  یلاـعت  سدـقت و  دوخ  هک  یعفاـنم  لـلعب و  هدـیرفآ  رایـسب  ياود  دـحاو  ضرم  ره  يارب  هناـش  زع  یلاـعت و 
ۀمیرک ۀیآ  مکحب  رتمک  مهنا  زا  هکلب  ایرد  زا  تسا  ةرطق  لیبق  زا  لیلق  لقا  دنا  هتشون  اهنآ  راضم  هیودا و  عفانم  صاوخ و  رد  نیبرجم 

زا دارم  نیمخت و  سایق و  نظب و  اددـم  هلثمب  انئج  ول  یبر و  تاملک  دـفنت  نا  لبق  رحبلا  دـفنل  یبر  تاملکل  ادادـم  رحبلا  ناک  ول  لق 
ننفت هیودا و  ددعت  رد  هروکذم  عفانم  ۀلمج  زا  هکنادب  تسا و  ترثک  هکلب  تسین  نیعم  ددع  داتفهب  فیرش  ثیدح  رد  هدراو  نیعبس 

دوش تفای  هک  رکید  ياودب  دشاب  ترفن  نا  زا  ار  عبط  دوش و  تفای  ای  دوشن و  تفای  یئاود  رکا  الثم  هک  دـشاب  نآ  یکی  لمتحی  اهنآ 
دندروخ و ار  یئاود  نوچ  الوا  الثم  هکنآ  رکید  اذغ و  نینچمه  دنیامن و  يوادت  نادب  دشابن  رایـسب  ترفن  ای  دـشاب و  تبغر  نادـب  و 

ددرک یمن  لصاح  هب  دتعم  یعفن  جازم  تالاح  لدـبت  تداع و  لامعتـسا و  رارکت  ببـسب  نآ  زا  ایناث  هک  تسا  اسب  دـنتفای  نآ  زا  عفن 
جایتحا هلاحمال  هبکرم  ضارما  رد  اما  تسا و  هدرفم  ضارما  رد  نیا  اذغ و  رد  نینچمه  دنیامن و  رگید  ياودـب  لیدـبت  رییغت و  ار  نآ 

دیلاوم زا  هتبلا  درفم  بکرم و  ای  تسا  درفم  ای  اود  هکنادب * و   * دـمآ دـهاوخ  نآ  نایب  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هچنانچ  هیودا  ترثکب  تسا 
نیزا بکرم  ای  یناویح و  ای  یتابن و  هلاحمال  هک  اذـغ  فالخب  اهنیزا  فلؤم  بکرم  ای  دنـشاب و  دامج  ناویح و  تابن و  هک  تسا  هثلث 

یتیفیک و هدام و  کیره  اذغ  نینچمه  اود و  اضیا  یفخی و  امک ال  درادن  ناسنا  تیئاذغ  تیحالص  الصا  دامج  هک  اریز  تسا  ود  ره 
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تـسا تدورب  ترارح و  نآ  تسا و  تروص  ضراع  ای  ضرع  ضرع و  تیفیک  دـنارهوج و  ود  ره  تروص  هداـم و  دـنراد  یتروص 
مه تیفیکب و  مه  اود  ریثات  دـنا و  هلعفنم  تایفیک  زا  هک  تسا  تسوبی  تبوطر و  نآ  هدام و  ضراع  ای  دـنا و  هلعاـف  تاـیفیک  زا  هک 
نا زا  دـحاوب  ای  ریثات  هبلغ و  هکنادـب  داوم و  رثکا  رد  تیفیکب  اما  ابکرم  ادرفم و  تسا  تیـصاخب  مه  هیعون و  تروص  ینعی  تروصب 

کیرـش درم و  نآ  اب  لاح  ۀـمه  رد  نیب  ریغ  نآ  رثا  دـشاب و  لیلق  دـنچره  تیفیک  اما  هس  رهب  ای  ودـب و  اـی  یئاـهنتب و  تسا  هثلث  روما 
رد تسا و  تیفیک  دـئاز  بلاغ و  يوق و  قلطم  ياود  رد  الثم  دنتـسین  تیفیک  مزالم  هک  ود  ره  نآ  فالخب  درادـن  تقراـفم  تسا و 

هیصاخلا وذ  رد  فیعض و  بولغم و  رگید 
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رکذب ردصم  ار  نآ  ینعم  نیدب  هراشا  تهجب  اهریغ و  هیـصاخلا و  وذ  ياذغ  یئاود و  یئاذـغ  رد  تبـسن  نیمه  رب  بلاغ و  تروص  5
یقبم و يوقم  قفاوم و  ای  هیصاخلا  وذ  دنمان و  یم  اهنیا  لاثما  یمس و  ياود  يرهزداف و  ياود  یئاذغ و  ياود  یئاود و  ياذغ  هدومن 

مس ار  یناث  قایرت و  رهزداف و  ار  لوا  اهنآ و  ةدننک  یناف  دسفم و  فلاخم و  ای  تسا و  يوق  يزیرغ و  ترارح  یلـصا و  جازم  ظفاح 
ددرک یم  ندـب  دراو  هچنآ  هک  تسناد  دـیابب  سپ  دـیدرک  مولعم  لامجالاب  تامدـقم  نیا  نوچ  تسا و  هدام  زا  اذـغ  دـیلوت  دـنمان و 

ای دـنیوک و  قلطم  ياود  ار  نآ  طقف و  تیفیکب  ای  دـنمان و  قلطم  ياذـغ  ار  نآ  تسا و  طقف  هدامب  ای  نآ  ریثات  هک  تسین  نا  زا  یلاخ 
وذ ار  نآ  طـقف و  تروـصب  اـی  یئاذـغ و  ياود  ار  نآ  ود و  ره  هداـم  تیفیکب و  اـی  یئاود و  ياذـغ  ار  نآ  ود و  ره  تیفیک  هداـمب و 

مسق دنچب  مسقنم  اهنیزا  کیره  داسف و  ترضم و  ةدننک  ثادحا  فلاخم و  ای  تسا و  راضم  عفاد  قفاوم و  ای  نیا  دنیوک و  هیـصاخلا 
ار نآ  تروص و  هدامب و  ای  رهزداف و  ار  نآ  تسا و  طـقف  تروصب  اـی  دوب  عون  راـهچ  تسا  تقفاومب  نآ  ریثاـت  هچنآ  اـما  ددرک  یم 

ياذـغ ار  نآ  تروص و  تیفیک و  هدام و  زا  هس  رهب  ای  يرهزداـف و  ياود  ار  نآ  ود و  ره  تروص  تیفیکب و  اـی  يرهزداـف و  ياذـغ 
مه ار  نآ  تسا و  طقف  تروصب  ای  تسا  عون  دـنچ  رب  زین  دـشاب  تداضم  تفلاخمب و  نآ  ریثاـت  هچنآ  اـما  دـنیوک و  يرهزداـف  ياود 
رد رکا  دـنیوک و  یمـس  ياود  ار  نآ  تسا  توق  لامک  ود  رگا  تسا  بتارمب  زین  نیا  ود و  ره  تروص  تیفیکب و  اـی  دـنمان و  قلطم 

فیعـض ای  طسوتم  ای  تسا  يوق  ای  تسا  عون  هس  رب  زین  نآ  تسا و  هلهـسم  توق  نآ  اب  ای  تسا  عون  ود  رب  زین  نآ  تسین  توق  لامک 
تروص تیفیکب و  ریثات  ار  طسوتم  اما  دـنمان و  هیـصاخلا  وذ  لهـسم  ياود  ار  نآ  مهاب و  تسا  تیفیک  تروصب و  ریثاـت  ار  يوق  اـما 
صقان فیعض و  همه  نکیل  تسا و  هس  ره  تروص  هدام و  تیفیکب و  ریثات  رثکا  ار  فیعض  اما  دنیوک و  لهسم  ياود  ار  نیا  تسا و 

هکنآ لامجا  نیا  لیصفت  دنناوخ و  نیلم  ياود  ار  نیا  تسا و  تروص  صوصخ 
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قلطم ياذغ  - 1

دیامن نا  رد  ریثات  ددرک و  ندب  دراو  نوچ  هک  مسق  نیدب  تروص  تیفیکب و  هن  دشاب  طقف  هدامب  ندب  رد  نآ  رثات  ریثات و  هک  تسنآ 
هوقلاب ای  هدومن  فرـصت  نا  رد  هکلب  ددرکن  دوخ  یلـصا  جازم  زا  دوشن و  ریغتم  رثاتم و  نا  زا  ندـب  تسنآ و  مزال  هک  یتیفیک  طسوتب 

نآ ۀثلث  راطقا  رب  وضع و  زج و  ددرکب  هکنیا  دعتسم  دنادرک و  یطاخ  تروصب  یئاذغ  تروص  زا  لدبتم  ریغتم و  ود  روآ  لعفب  ار  نآ 
مخت ةدرز  فیطل و  ياهتـشوک  بآ  دـننام  بیرق  دادعتـساب  هناش  لج  ضایف  أدـبم  زا  يوضع  تروص  نا  رب  ددرک  ضئاـف  دـیازفیب و 

یلصا تیفیک  رب  بلاغ  یفانم و  طلخ  نآ  زا  هلـصاح  تیفیک  اهریغ و  لوقب و  بوبح و  رئاس  مدنک و  دننام  دیعب  ای  تشرب و  مین  غرم 
دشابن اضعا  ندب و 

قلطم ياود  و  - 2

نوچ هک  مسق  نیدب  دشاب  هتـشادن  ندـش  ندـب  وزج  تیئاذـغ و  تیلباق  نآ  ةدام  دـشاب و  طقف  تیفیکب  ندـب  رد  نآ  ریثات  هک  تسنآ 
رثاتم و ار  نآ  دیامن و  ندب  رد  فرـصت  وا  ایناث  هکلب  ددرکن  ریغتم  رثاتم و  دـیامن  فرـصت  نا  رد  يزیرغ  ترارح  ددرک و  ندـب  دراو 

رزب روفاک و  رفولین و  لیبجنز و  لفلف و  دـننام  اـبکرم  اـی  ادرفم  تسوبی  تبوطر و  تدورب و  ترارح و  زا  دزاـس  دوخ  تیفیکب  ریغتم 
اهنیا لاثما  هنایزار و 

یئاود ياذغ  و  - 3

هک ددرک  لصاح  یطلخ  نا  زا  رثات  ریثات و  دعب  هک  هدام  ۀبلغ  اب  وحن  نامهب  دشاب  ود  ره  تیفیک  هدامب و  ندب  رد  نآ  ریثات  هک  تسنآ 
تیفیکب دیامن  ندب  رد  یئام  رییغت  ندب و  یلصا  جازم  تیفیک و  رب  بلاغ  دشاب  یجازم  تیفیک و  كدنا  نآ  اب  دش و  دناوت  ندب  وزج 

خانافـسا و ءاقمحلا و  هلقب  روکنا و  هزبرخ و  هناودنه و  ودـک و  کنرداب و  رایخ  ریعـشلا و  ءام  سخ و  دـننام  هعیرا  تایفیک  زا  دوخ 
اهوحن ایبول و  دوخن و  سدع و  شام و  ملک و  ردنقچ و  كدرز و  مغلش و  تبش و  هنوباب و 
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یئاذغ ياود  و  - 4

نا رد  ندـب  ایناث  یئام و  رییغت  هب  دزاس  ریغتم  ار  ندـب  تیفیک و  ۀـبلغ  اـب  دـشاب  ود  ره  هداـم  تیفیکب و  ندـب  رد  نآ  ریثاـت  هک  تسنآ 
ندـش يوضع  تروص  ناضیف  ندـش و  ندـب  رهوج  تیئاذـغ و  تیلباق  هک  ددرک  لصاح  یمک  رایـسب  طـلخ  نا  زا  دـیامن و  فرـصت 

زایپ و ریس و  بلعثلا و  بنع  ینساک و  كرب  عانعن و  اندنک و  دننام  ندب  رب  بلاغ  یتیفیک  اب  دشاب  هتشاد 

یم هیلک  لاعفا  ار  هیذغا  هیودا و  هکنادـب * و   * اهنیا لاثما  هناودـنه و  هزبرخ و  رایخ و  رزب  دـننام  روزب  اه و  هویم  رثکا  ولآ و  توت و  6
تبالص و سییبت و  بطر و  نالیس  نییلت و  دراب و  فیثکت  دیربت و  راح و  لیلحت  قیرفت و  نیخست و  دننام  نآ  تایفیک  بسحب  دشاب 

لیلحت عدر و  دیدست و  حیتفت و  دننام  تسنآ  ۀیلک  لاعفا  هباشم  هک  تسا  هصوصحم  تافص  ار  هیودا  زا  کیره  زین  سبای و  كاسما 
دـساف اـی  تسا و  سوـمیکلا  حـلاص  اـی  اذـغ  هک  وـحن  نیدـب  مسق  هدژه  رد  تسا  رـصحنم  تافـص  ار  هدرفم  ۀـیذغا  اـهنیا و  لاـثما  و 

جایتحا و ردقب  یکدنا  رکم  رکید  طالخا  نآ  اب  دشابن  طولخم  هک  یفاص  یعیبط  نوخ  نا  زا  دوش  دلوتم  هک  تسنآ  لوا  سومیکلا و 
ریثک رکید  مسق  هسب  زاب  امهنیب و  طسوتم  فیثک و  فیطل و  مسق  هسب  دوش  یم  مسقنم  ود  ره  نا  زا  دـحاو  ره  تسنآ و  فالخب  یناث 

طـسوتم نآ و  سکعب  ءاذغلا  لیلق  دـیاب و  دـلوت  يرایـسب  نوخ  نا  زا  هک  تسنآ  ءاذـغلا  ریثک  امهنیب  طسوتم  ءاذـغلا و  لیلق  ءاذـغلا و 
تـسا فیطل  قیقر  ای  اذغ  هکنآ  رکید  نایبب  شـش و  رد  هس  برـضب  دوش  یم  هدژم  هیذـغا  ماسقا  سپ  ود  ره  نآ  نایم  طسوتم  امهنیب 

دیج ای  ود  ره  نا  زا  دـحاو  ره  هلاغزب و  تشوگ  بآ  دـننام  تسا  طسوتم  اب  رینپ و  دـننام  تسا  فیطل  ریغ  ظیلغ  ای  خانافـسا و  دـننام 
هزات و نان  دوخن و  هلاغزب و  تشوک  بآ  دـننام  تسا  طسوتم  اـی  هزیر و  یهاـم  غرم و  ۀـضیب  غرم و  ةز  وچ  تشوک  بآ  دـننام  تسا 

دننام تسا  اذغلا  لدتعم  ای  تشربمین  ۀضیب  ةدرز  دـننام  تسا  اذـغلا  ریثک  ای  اهنیزا  کیره  زایپ و  ریـس و  لدرخ و  دـننام  تسا  يدرای 
دیآ یم  هدومن  لودج  نیرد  هچنانچ  لوقب  رئاس  دننام  تسا  اذغلا  لیلق  ای  لسع و  اب  دوخن  قرم 
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هیصاخ اوذ  - 5

رایـسب يرما  یتبـسانمب و  هکلب  دـشاب  هیمهو  هیـسح و  ةرهاـظ  روما  تاـیفیک و  يارو  يرما  یتـیفیکب و  ندـب  رد  نآ  ریثاـت  هک  تسنآ 
ریبعت هک  ندب  رد  مس  رهزداف و  ریثات  ار و  هاک  نهآ و  ابرهک  سیطانقم و  بذج  دننام  یفخ  قیقد  فیطل 

ره نآ  ریثات  زا  تسا  یفخا  قدا و  فطلا و  ار  هاک  نهآ و  اـبرهک  سیطاـنقم و  بذـج  نکیل  دـنا و  هدومن  زین  هیعون  تروصب  نا  زا  7
توادـع طرف  دـنمان و  قـشع  هک  تبحم  طرف  زا  رگید  ضعب  رد  هیناـسنا  صاخـشا  ضعب  سوـفن  ریثاـت  زا  تسیا  هنوـمن  نیا  هکلب  ود 

لحم دراد و  یلوط  نیا  لیصفت  هک  مه  زا  ناشیا  ترفانم  تبسانم و  مدع  لامک  ای  مهاب و  ناشیا  سوفن  تسناجم  تبـسانم و  ببـسب 
قایرت رهزداف و  مسالا و  دنمان و  قایرت  رهزداف و  ار  نآ  تسا  تقفاومب  نآ  ریثات  رکا  هیـصاخلا  وذ  هکنادب * و   * درادن نآ  شیاجنک 
دـشاب يدـحب  اهنآ  تناعا  تیوقت و  تظفاحم و  تقفاوم و  قیرطب  حاورا  يوق و  يزیرغ و  ترارح  ندـب و  رد  نآ  ریثات  هک  تسا  نآ 
قایرت ار  نویفا  هکنآ  اما  دش و  دهاوخ  روکذم  لیـصفتب  هچنانچ  دیامن  تمواقم  يرای و  يذوم  مس  تیدا  تیاکن و  عفر  عفد و  رب  هک 

دراد كارتشا  یقیقح  قایرت  اب  رما  نیرد  تسا و  توق  ظفاح  هکنآ  تهجب  تسا  زاجمب  دنمان  یم 

قلطم مس  و  - 6

یناف دساف و  ار  يوق  حاورا و  يزیرغ و  ترارح  تلهم  الب  يدوزب  دشاب و  رهزداف  ریثات  دض  فلاخم و  ندـب  رد  نآ  ریثات  هک  تسنآ 
دنا کلهم  روفلا  یف  هک  اهنآ  ندیزک  يوق و  ياهرام  یعفا و  ةرهز  شیب و  دننام  دهدن  لاعفنا  لعف و  تصرف  دزاس و 
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هیصاخلا وذ  ياذغ  و  - 7

دنفـسوک نغور  دننام  رثات  ریثات و  لاعفنا و  لعف و  زا  روکذم  وحنب  بلاغ  هدام  اما  دـشاب  ود  ره  تروص  هدامب و  نآ  ریثات  هک  تسنآ 
دنیامن یم  تیمس  عفد  حیرفت و  ثادحا  هیذغت  دوجو  اب  هک  اهنیا  لاثما  ناکدرک و  زغم  اب  ریش  واک و  و 

هیصاخلا وذ  ياود  و  - 8

تیمـس عفد  تیقایرت و  دوجو  اب  هک  راغلا  بح  راودجو و  یناویح  رهزداف  دننام  دشاب  ود  ره  تروص  تیفیکب و  نآ  ریثات  هک  تسنآ 
دیامن یم  ندب  یلصا  جازم  رب  بلاغ  یترارح  ثادحا  مس  تیذا  و 

هیصاخلا وذ  ياود  اذغ و  و  - 9

بلاغ یتیفیک  كدنا  ثادحا  هیذـغت و  دوجو  اب  هک  رمخ  حافت و  دـننام  دـشاب  هس  ره  تروص  تیفیک و  هدامب و  نآ  ریثات  هک  تسنآ 
دروآ یم  رورس  حیرفت و  ندب و  رب 

یمس ياود  و  - 10

رب بلاغ  یتیفیک  ثادـحا  تیمـس  رثا  لوصح  اـب  رثاـت  ریثاـت و  دـعب  دـشاب و  ود  ره  هیعون  تروص  تیفیکب و  نآ  ریثاـت  هک  تسا  نآ 
هایس زب  دننام  دیامن  ندب  یلصا  تیفیک 

یمس ياذغ  - 11

دیامن و تیمـس  ثادحا  روطـسم  روتـسدب  هیذـغت  لوصح  اب  لاعفنا  لعف و  دـعب  دـشاب و  ود  ره  تروص  هدامب و  نآ  ریثات  هک  تسنآ 
هتفک یمس  ياذغ  یضعب  ار  ردالب  دنـشاب و  یمن  تایفیک  زا  یتیفیک  یب  هیمـس  يایـشا  هک  اریز  تسا  ققحتم  مک  جراخ  رد  نیا  لاثم 

نذا

یمس ياود  ياذغ  - 12

تیمـس ثادحا  بلاغ  یتیفیک  تیئاذغ و  لوصح  اب  رثات  ریثات و  دـعب  دـشاب و  هس  ره  تروص  تیفیک و  هدامب و  نآ  ریثات  هک  تسنآ 
یمس ياهایک  هیمس و  موحل  رئاس  یعافا و  موحل  دننام  دیامن 
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هیصاخلا وذ  لهسم  ياود  - 13

توق رـسک  يارب  ریثات و  تدـش  توق و  لامک  رد  دوب  هلهـسم  توق  زین  ناـب  دـشاب و  ود  ره  تروص  تیفیکب و  نآ  ریثاـت  هک  تسنآ 
حوطس و هیضنا و  رد  تیارـس  ذوفن و  رثات  ریثات و  ندب و  رد  دورو  حالـصا و  دعب  دشاب و  اهریغ  هیوشت و  ریبدت و  حالـصاب و  جاتحم 
بیوذت و قیقرت و  ریخستب و  ار  اهنآ  رثکا  ددرک و  هظیلغ  هقیقر و  تابوطر  طالخاب و  ثبشتم  طلتخم و  دیامن و  ندب  قامعا  قورع و 

مغلب ارفـص و  عفد  هیعون  تروصب  ترارح و  ثادحا  تیفیکب  هک  اینومقـس  دـننام  درب  لیلحتب  ار  یـضعب  دزاس و  عفد  اهریغ  عیطقت و 
اهریغ قبرخ و  دند و  نویرذام و  دننام  هیوق  ۀلهسم  ۀیودا  رئاس  نینچمه  دیامن و  یم 

لهسم ياود  و  - 14

یکم ءانس  دننام  دشابن  رایسب  حالصاب  جاتحم  دشاب و  رت  فیعض  كدنا  نا  زا  لعف  ره  رد  هکلب  دشابن  هباشم  نآب  نآ  ریثات  هک  تسنآ 
ماداب نغورب  تاجلیله  دـبرت و  ندومن  برچ  خرـس و  لک  اب  انـس  ینعی  رمحا  درواب  لامعتـساب  هک  اهنیا  لاـثما  تاـجلیله و  دـبرت و  و 

تسا یفاک 

نیلم ياود  و  - 15

یلاوح اعما و  هدـعم و  رد  هرـضاح  ةدوجوم  تابوطر  طالخاب و  ثبـشتم  نانچمه  دـشاب و  رت  فیعـض  مه  نا  زا  نآ  ریثات  هک  تسنآ 
تشخریش نیبجنرت و  ربنشرایخ و  سولف  دننام  دشابن  نادنچ  هذافن  توق  نآ  اب  دنادرک و  عفد  هتشک  اهنآ 

كدـناب جاـتحم  یـضعب  زین  اـهنیا  زا  دـشابن و  هیلاـج  توق  زا  یلاـخ  نکیل  اـهنیا و  لاـثما  صاـجا و  يدـنه و  رمت  خرـس و  رکـش  8و 
نآ ندیبسچ  ثبـشت و  عفر  يارب  دوش  هدومن  برچ  خرـس  لک  نغور  ای  ماداب  نغورب  دیاب  هک  ربنـشرایخ  سولف  دننام  دـنا  یحالـصا 

هروکذم تانیلم  رئاس  تشخریش و  نیبجنرت و  دننام  نادب  جات  رد  دنتسین  ای  ریحز و  جحس و  هحرق و  ثادحا  اعما و  حطسب 
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اهنیزا کیره  ریثات  هیصاخلا و  وذ  يوقلا و  بکرم  نایب  رد  مود :  لصف 

هراشا

عـضاوم رد  تسا  اهنآ  روهظ  لاعفا و  بجوم  ببـس  أدبم و  زا  ترابع  توق  هبترم و  هس  رب  تسا  رـصحنم  هیودا  ياوق  بتارم  هکنادـب 
هقئال

لوا هبترم  - 1

اب ناشیا  جازتما  رصانع و  بیکرت  زا  ناشیا  رب  همـسا  لج  ضایف  أدبم  زا  هلـصاح  ۀهباشتم  تیفیک  ببـسب  تسا  هیودا  ۀسوسحم  لاعفا 
دنمان یلوا  جازم  ار  نیا  رکیدکی و 

مود ۀبترم  - 2

هچ تسا  لوا  ۀبترم  مزاول  زا  نآ  اه و  دوخ  یتالم  رد  تسا  هیوناث  ۀـجزما  بحاص  ءایـشا  ۀـیوناث  ۀـجزما  زا  هلـصاح  ۀـسوسحم  لاعفا 
نیخـست دـننام  دـشاب  تسا  رثـالا  هفلتخم  یلوا  یجازم  یتیفیک و  ار  کـیره  هک  يازجا  زا  دـنا  بکرم  يوناـث  جازم  بحاـص  يایـشا 

دننام تسا  ازجا  نآ  راثآ  ریغ  نیا  رثا  دوش و  یم  لصاح  يوناث  تیفیک  یلوا  تایفیک  لعافت  عامتجا و  زا  یـضعب و  دـیربت  یـضعب و 
جازم رکا  دشاب  یعانـص  هچنآ  دنمان و  يوقلا  بکرم  دـشاب  یعیبط  يوناث  جازم  ار  هچره  اهریغ و  دـیربت و  نیخـست و  ضبق و  عدر و 

مه نیخـست و  مه  الثم  تسا  اهنآ  فلاخم  رگا  دنیوگ و  هوقلا  ۀـقفاوتم  ار  بکرم  نآ  تسا  وا  ةدرفم  يازجا  راثآ  قفاوم  رثا  ار  يوناث 
یعنام یقناع و  ار  وا  رگا  دیامن  یم  لامعتـسا  قئال  ناکم  رد  ار  کیره  اهقلاخ  نذاب  تعیبط  دنمان و  هوقلا  هداضتم  ار  نآ  دنک  دـیربت 

دشابن

موس ۀبترم  - 3

هاصح تیتفت  رد  دوهیلا  رجح  دننام  تسا  نآ  زا  ترابع  هیـصاخلاب  هیعون و  تروص  لاعفا  ۀطـساوب  تسا  یناث  لوا و  ۀـبترم  مزاول  زا 
ترارح مزاوـل  زا  هک  غامدـب  سودوخوطـسا  صاـصتخا  دـننام  دراد  مزـال  ار  طـالخا  عـیطقت  تسوا و  یجازم  تیفیک  مزاوـل  زا  هـک 

يوناث و جازم  مزاولب  دـیامن  یم  مه  عفد  هک  قاـیرت  دـننام  دوخ  ۀـیعون  تروصب  دـنک  یم  هیغاـمد  طـالخا  فیطلت  تسوا و  یجازم 
تابکرمب هیرصنع  روص  ياقب  هب  دنا  لئاق  هک  امکح  نیققحم  سیئرلا و  خیش  بهذم  رب  انب  هکنادب * و   * دوخ ۀیعون  تروص  ۀطساوب 

یم هسامتم  ۀلعافتم  يازجا  تایفیک  زا  لصاح  یلوا  جازم  ار  بکرم  هک  دـنا  هدومن  حیرـصت  هچ  دنـشاب  راهچ  اهتوق  بتارم  هک  دـیاب 
تینهد و تیئام و  زا  تسا  بکرم  هک  نبل  دننام  نآ  ریغ  تسیرثا  ار  يوناث  جازم  نینچمه  بتارم و  زا  تسا  ۀبترمب  نآ  ریثات  دشاب و 
هروکذم و راثآ  ریغ  تسا  يرثا  ار  یبیکرت  یعون  تروص  سایق  نیرب  بتارم و  زا  تسا  رگید  ۀبترم  يوناث  ۀبترمب  نآ  ریثات  تینبج و 

جاردنا دنـشاب و  لعاوف  ردـقب  اهتوق  هک  تسنآ  یـضتقم  سایق  دـنا و  هدرمـشن  بتارم  زا  ۀـبترم  ار  تابکرم  هلعافتم  ریغ  يازجا  ریثات 
زا یـضعب  هکنادب * و   * تسین رهاظ  یبیکرت  ۀیعون  روص  رثا  ۀـبترم  تحت  رد  هسامتم  ریغ  ۀـلعافتم  ریغ  يازجا  ۀـیعون  روص  رثا  ۀـبترم 

تسا فلوم  هک  يراخب  اوه و  بآ و  زا  تسا  بکرم  هک  یفک  بآ و  هب  طولخم  كاخ  دننام  دنا  هیعون  تروص  یب  هصقان  تابکرم 
* هکنادب و   * شتآ بآ و  زا 
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هّللا ءاـش  نا  دـمآ  دـهاوخ  نیزا  دـعب  نیا  لیـصفت  بیکرتلا و  مکحم  ریغ  اـی  تسا  بیکرتلا  مکحم  اـی  تسا  هیعون  تروص  اـب  هچره 
تسا نیا  لامجالاب  هیقاب  لیصافت  یلاعت و 

يوقلا بکرم  اما  - 4

يرگید و نیابتم  دـشاب  صاخ  یجازم  دوخ  رـس  رب  ار  کیره  هک  زیچ  دـنچ  زا  نآ  رهوج  دـشاب  بکرم  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  سپ 
نا زا  رثات  ریثات و  ندب و  رد  دورو  دعب  هک  دنشاب  هتفاین  یمان  جازتما  ینادحو  تروص  سابل و  ندیـشوپ  دحاو و  ئـش  رد  بیکرت  دعب 

يریثات و کیره  هتـشگ  ادـج  مه  زا  نآ  يازجا  ندـب  رد  دورو  دـعب  هکلب  دومن  دـنناوتن  دـحاو  ریثاـت  تشک و  دـنناوتن  زیاـمتم  مه  زا 
بیکرت و بسحب  يریدـب  یـضعب  يدوزب و  یـضعب  دـندرک  یم  هداضتم  ۀـفلاختم  راثآ  ءاشنم  دـنیامن و  یم  صاـخ  یتیفیک  ثادـحا 

یلاعت هّللا  ءاش  نا  لیصفتب  هچنانچ  دوخ  يازجا  داوم  تفاثک  تفاطل و  جازتما و 

لگ هیقایرت و  هیرهزداف و  ۀیودا  رثکا  هرو و  ءام  رمحا و  درو  ینیچ و  بوچ  راودج و  سیتلا و  رجح  دننام  دـمآ  دـهاوخ  نیزا  دـعب  9
نیرد اهنیا و  دـننام  دابلرز و  لیبجنز و  لیوط و  جرحدـم و  دـنوارز  اوبزوج و  نادـیزوب و  نینـسهب و  لقاقـش و  لثم  زین  هیهاب  ۀـیودا 

دنادرک و یم  هابت  دروخ و  یم  مرک  ار  نآ  يدوزب  اذهل  دشاب  یم  نآ  ۀیلصا  تبوطر  رب  بلاغ  هیلضف  تبوطر  رثکا  یتابن  ياود  نینچ 
یضعب ینامز  كدناب  دشاب و  هتشگن  جزتمم  یغبنی  امک  زیچ  نآ  يازجا  مامت  رد  هک  تسا  یتبوطر  زا  ترابع  هیلضف  تبوطر  هکنادب 

یناف ار  نآ  مامت  هتفر  هتفر  دروخب و  ار  نآ  مرج  هتفای  یمرک  تروص  نیفعتب  یـضعب  دزاـس و  قشنم  ار  نآ  مرج  دور و  لـیلحتب  نا  زا 
دنادرگ
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هیصاخلا وذ  اما  و  - 5

زا هک  تسوبی  تبوطر و  تدورب و  ترارح و  زا  یلوا  تایفیک  يار  دنمان و  ار  يوناث  راثآ  لاعفا و  حالطـصاب  تیـصاخ  هکنادب  سپ 
دننام دنمان  زین  ار  تلاوث  راثآ  لاعفا و  اهنیا و  لاثما  لیلحت و  هباذا و  قیقرت و  حیتفت و  ذوفن و  تعرس  تفاطل و  دننام  ددرک  رهاظ  یش 

ار نآ  دشاب  هویح  حاورا و  جازم و  تبـسانم  تقفاوم و  يرکا  نیا  تیمـس و  عفد  يوق و  ود  حاورا  تیوقت  حـیرفت و  هاصح و  تیتفت 
و  * ددرگ رهاظ  نا  زا  قایرت  راثآ  لاعفا و  دض  هک  دنیوگ  مس  ار  نآ  دـشاب  تبـسانم  مدـع  تداضمب و  رگا  دـنمان و  قایرت  رهزداف و 
زا زایتما  تروص  نآب  زیچ  نآ  هک  دوب  یتروصب  هکلب  دشاب  تیفیکب  هن  نآ  ریثات  هک  دـنمان  ار  يزیچ  هیـصاخلا  وذ  هکنآ  رگید * نایبب 

دنا و هتشگ  ادج  مه  زا  عون  عون  نآب  هک  دنمان  هیعون  تروص  ار  تروص  نیا  تهج  نیزا  دشاب و  هتشگ  صاخ  یعون  هتفای  ایشا  رئاس 
ار و نهآ  سیطانقم  بذج  دننام  دـنا  دـحتم  ریثات  نا  رد  عون  عون  ره  صاخـشا  اما  دـنیامن و  یم  يرگید  ریثات  يارو  يریثات  کیره 
سوطیدورثم و قوراف و  قایرت  راغلا و  بح  راودـج و  هیحلا و  رجح  سیتلا و  رجح  ریثات  دـننام  تفای و  رکذ  هچناـنچ  ار  هاـک  اـبرهک 
تقفاومب و هاوخ  دـنارثوم  هداـضتم  ضارما  هدراـب و  هراـح و  مومـس  رد  هک  هبکرم  هدرفم و  ۀـیقایرت  ۀـیرهزداف  ۀـیودا  زا  اـهنیا  لاـثما 

هقیقحلا یف  تفای و  رکذ  هچنانچ  تسا  عون  ود  هیـصاخلا  وذ  هک  اریز  مس  دـننام  تیدـض  ترفانمب و  هاوخ  رهزداف و  دـننام  تبـسانم 
تـسین نآ  تسا و  رما  کی  هکلب  مهب  بیرق  قیقدـتلا  قیقحتلا و  دـنع  عبطلاب  ام  هیـصاخلا و  وذ  يوقلا و  بکرم  هیفیکلاب و  اـم  عجرم 
بکرم ریثاـت  تسیئزج و  فیعـض و  هیفیکلاـب  اـم  ریثاـت  هکنآ  ـالا  بتارمب  ماـسجا  رد  تسا  سفن  روـهظ  رثا  نآ  هک  تعیبـط  رثا  رکم 

زا لمشا و  یلک و  سفن  ریثات  هدایز و  نا  زا  عبطلاب  ام  ریثات  لامجالاب و  رتشیب و  نا  زا  هیصاخلا  وذ  ریثات  رثکتم و  هدایز و  نا  زا  يوقلا 
نینچمه ررقم و  یطرـش  صاخ و  یعونب  نا  ذخا  قیلعت و  قیرطب  هک  هیودا  یـضعب  ریثات  هکنادب * و   * تسا یلما  عفرا و  يوقا و  همه 

اب ای  نتخوس و  ای  ندرک و  شرف  ندرک و  نفد  ای  نتخادنا و  اهنا  زا  یکی  ۀناخ  رد  ای  رـس و  ریز  رد  الثم  توادـع  ای  تبحم و  يارب  زا 
تامهوت سفن و  تاریثات  زا  نکیل  تسین و  یلخد  اهنا  رد  نادنچ  ار  تعیبط  تاریثات  هیبط و  دعاوق  دـنچره  اهنیا  ریغ  نتـشاد و  دوخ 

لیبق نیزا  یـضعب  اجباج  دـشابن  اـهنا  زا  یلاـخ  زین  باـتک  هکنآ  لـها و  لـکل  مکحب  ار و  لوقعلا  ءافعـض  صوصخ  تسین  نوریب  نا 
ددرک یم  روکذم  صاوخ 
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قایرت رهزداف و  ریثات  اما  و  - 6

يوسب ار  مه  نآ  ندومن  بذـج  تبـسانم و  تهج  زا  مه  تسنآ  ندوب  يوقلا  بکرم  تهج  زا  قاـیرت  رهزداـف و  ریثاـت  هکنادـب  سپ 
هک دوخ  قداصم  بساـنم و  زا  دوخ و  زا  ار  مس  رثا  نآ  ياـنفا  لاـطبا و  عفد و  تداـضم و  تهج  زا  مه  نا و  يوسب  مس  لـیم  دوخ و 

قامعا رد  صوغ  ذوفن و  تعرس  يراجم و  حیتفت  زا  رهزداف  رد  هروکذم  روما  تهج  زا  مه  دنشاب و  حاورا  يوق و  هیزیرغ و  ترارح 
لاصتا و دنادحتم  لصتم و  مهاب  همه  ندب  حاورا  يوق و  تابوطر و  يازجا  نوچ  هکنادب *  * تهج نامهب  اهنا  زا  مس  بذج  ندـب و 

اذـهل ینادـحو و  عامتجا  ظفح و  ضبق و  دـنا  لک  عمتجم  ظفاح و  ضباق و  یناویح  سفن  ندـب و  ةربدـم  تعیبط  ینادـحو و  داـحتا 
درجمب رایسب  یکنسرک  فعـض و  نیح  رد  هک  ددرک  یم  هدهاشم  هچنانچ  دسر  یم  ندب  مامت  رد  نآ  ریثات  ندب  رد  نآ  دورو  درجمب 

دورو

ار ندب  تیوقت  اذغ  ثادحا  ریثات و  اما  ددرک و  یم  لصاح  ندب  رد  یتیوقت  هعفد  فیطل  اصوصخ  حلاص  ياذـغ  ای  يوقم و  ياود  10
حاورا و يوق و  ترارح و  هیندب و  تابوطر  ۀطـساوب  نآ  ۀفیطل  يازجا  هکنآ  یکی  تسا  هجو  ود  هدعم  رد  دورو  درجمب  هدحاو  هعفد 

ۀیماح ةربدـم  تعیبط  هکنآ  مود  ددرک و  یم  حاورا  يوق و  تیوقت  ثعاب  دـسر و  یم  ندـب  مامتب  هعفد  مهاب  ناـشیا  داـحتا  لاـصتا و 
هزات ياذغ  نوچ  نآ و  نادقف  ماگنه  رد  دیامن  ندب  فرـص  كدنا  كدـنا  هک  تسا  هتـشاد  هاکن  هریخذ  هدامآ و  اذـغ  زا  هچنآ  ندـب 

ملعا هّللا  دوش و  ندب  تیوقت  بجوم  دروآ و  فرصب  هدایز  دراد  هریخذ  هک  ار  نآ  ددرک  نئمطم  دوش و  ندب  دراو 
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یهافالا قایرت  رد  اما  و  - 7

دوخ و يوسب  ار  تیمـس  تسا  یعفا  محل  بذج  نآ  دشاب و  زین  رکید  يرما  هروکذم  روما  اب  دـیاش  تسا  یعافا  موحل  نا  رد  هچنآ  و 
دسرن واب  تیذا  هک  دیاب  نا  بنذ  رس و  عطق  نیح  یعفا و  نتفرک  ماکنه  رد  هک  دنا  هدومن  رایسب  هغلابم  دیکات و  هک  تسا  تهج  نیزا 

مامت و تعرـسب  دـیآ و  نآ  بنذ  رـسب و  نآ  رهز  مامت  ات  دـنروآرد  بضغب  ار  نآ  توق  لامک  ماکنه  رد  ددرکن و  رغـال  یمخز و  و 
رکا هک  اریز  دیامنن  تیارس  نآ  ندب  رد  اقلطم  تیمس  دندرک و  لصفنم  هعفد  هک  دنیامن  عطق  هدومن  عمج  ار  ود  ره  نآ  تبرض  کیب 
نیا تلع  درک و  دهاوخن  یغبنی  امک  ار  تیمـس  بذج  زین  دناسر و  یم  ررـض  ببـس  نادب  دشاب  كدنا  دـنچره  دـنامب  نا  رد  تیمس 

يوسب يدوزب  ار  ناهدا  تاروصعم و  فئاطل  تابوطر و  تاراصع  مارجا  بذج  دننام  مسب  تسنآ  محل  تیسانمب  زین  تیمـس  بذج 
یفاص هک  دیاب  يدوزب  اهنآ  مارجا  ندیلام  تاخوبطم و  خبط  زا  دعب  هک  دـنا  هدومزآ  اذـهل  سوسحم و  نیب و  تسا  يرما  نیا  دوخ و 

ریثات و یتدایز  تهجب  زین  دـشک و  یم  دوخب  ار  اـهنآ  زاـب  ـالا  دـننک و  ادـج  اـهنآ  مارجا  فئاـثک و  زا  ار  رهاوج  فئاـطل و  دـنیامن و 
ذوفن و مامت  تعرـسب  ات  دنیامن  یم  یبنع  رمخب  ار  یعاقالا  قایرت  صوصخ  تاقایرت  يازجا  ریمخت  هروکذم  روما  رب  تناعا  تیوقت و 

جزل قرع  نا  زا  دعب  ددرک و  یم  مرک  ندب  الوا  نآ  لوانت  دعب  اذهل  دـیامن و  عفد  بذـج و  ار  تیمـس  هدومن  ندـب  قامعا  رد  صوغ 
دبای یم  تحص  سپ  دشاب  یم  وبدب  روبذم  روتسدب  زیت  زارب  لوب و  هک  تسنآ  رثکا  دوش و  یم  عفد  وبدب 
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هدئاف - 8

یهوک و واک  سیت و  دـننام  تاناویح  فوج  رد  هک  هیرجح  ۀـعوبطم  ةدرفم  ۀـیودا  رب  رهزداـف  قـالطا  هک  دـنا  هتفک  یـضعب  هکنادـب 
ۀبکرم ۀـیودا  راـغلا و  بح  راودـج و  دـننام  هدرفم  ۀـیتابن  ۀـیودا  رب  قاـیرت  زین و  تایندـعم  رب  ددرک و  یم  نوـکتم  اـهریغ  نوـمیم و 

یم بسنا  یلوا و  دـنا  هتفای  یبیکرت  يوناث  جازم  هک  اهریغ  هعبرا و  هینامث و  قایرت  سوطیدورثم و  یعافالا و  قاـیرت  دـننام  هعونـصم 
ملعا هّللا  تسا و  لمعتسم  زئاج و  يرکید  رب  یکی  قالطا  ینعی  دنا  هتفک  كارتشالاب  یضعب  دیامن و 

مس ریثأت  اما  و  - 9

ابره اهنازیرک  تسا و  تابوطر  حاورا و  يوق و  هیزیرغ و  ترارح  يانقا  لاطبا و  داـسفا و  هبلغ و  رهق و  تداـضمب و  هروکذـم  روماـب 
نا رد  اذهل  هیـضقا و  يراجم و  ضابقناب  نا  رد  اهنآ  ندـش  شوماخ  دامخا و  دـشاب و  بلق  هک  دوخ  عوبتی  أدـبم و  يوسب  دـضلا  نع 

هتشون افصلا  ناوخا  بحاص  ددرک و  یم  تدورب  هب  لدبم  نآ  ترارح  هایس و  دوبک و  هتفر  هتفر  درز و  ندب  رئاس  هرشب و  کنر  نیح 
بیبد تسا و  اهنآ  ندومن  یناف  تابوطر و  ۀباذا  ناونعب  ندب  رد  اهنآ  لاعفا  سپ  هراح  مومس  اما  دراب  راح و  تسا  عون  ود  مومس  هک 

سپ هدراب  مومـس  اما  دزاس و  یم  ریغتم  دنادرک و  یم  نیکنر  ار  با  مامت  هظحل  کی  رد  هک  بآ  رد  تسا  نارفعز  بیبد  دـننام  اهنآ 
تسا نادب  جازم  تحص  هویح و  ماوق  هک  تسا  اضعا  ۀفیطل  حاورا  تابوطر  نوخ و  داقعنا  دیمجت و  ناونعب  ندب  رد  اهنآ  ریثات  لعف و 
ریثاـت لـعف و  یناـمز و  كدـنا  رد  دزاـس  یم  هتمب  دـقعنم و  ار  نآ  دـننز  ریـش  رب  نوـچ  هک  تسا  هیاـم  هحفنا و  دـننام  اـهنآ  بـیبد  و 
دساف ار  نآ  يدوزب  هک  رفصعم  نارفعز و  کنرب  تخا  اهیشرت  ندیـسر  دننام  اهنآ  بیبد  تسا و  نآ  سکعرب  تاقایرت  تارهزداف و 

ار نآ  لعف  دنادرک  یم  لطاب  دزاس و  یم 
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هیودا رئاس  ریثات  اما  و  - 10

ةربدم تعیبط  ندیناسرب  زین  اعما و  هدعمب و  هبیرق  ةدساف  طالخاب  تسا  اهنآ  مارجا  تبشت  هروکذم  روما  رثکا  اب  اهریغ  هلهسم و  زا  11
يدورب اهنآ  رثا  ندیسر  دوخ و  يوسب  ار  اهنآ  تسا  اضعا  بذجب  زین  يراجملا و  هقیض  هدیعب و  ياضعاب  ار  اهنآ  فئاطل  يوق و  ندب 

صوصخم و وضعب  ات  اوه  ریثات  هفیطل و  يازجا  ندیـسر  ءزجف  ءزج  مهاب و  نآ  تابوطر  ندـب و  يازجا  لاصتا  رابتعاب  ندـب  مامت  رد 
قیرفت ای  عمج و  ضبق و  زا  دشاب  هک  يوحن  رهب  ریثات  دـشاب  ضرم  نآ  وضع و  نآب  صوصخم  زین  اود  نآ  هکنآ  هصاخ  صاخ  ضرم 

* ملعا هّللا  اهریغ و  راردا و  لاهما و  قیرعت و  فشن و  عفد و  لیلحت و  عیطقت و  قیقرت و  جضن و  حیتفت و  اخزا و  و 

اهنآ تاجرد  تفرعم  هجزما و  ماسقا  جازم و  نایب  رد  موس :  لصف 

هراشا

تایفیک زا  هلصاح  ۀطسوتم  ۀیرـصنع  تیفیک  زا  تسا  ترابع  لامجالاب  نآ  تسا و  لوعفم  مهاب  جزتسم  ینعمب  ردصم  جازم  هکنادب 
یماکنه تسا  هعبرا  رصانع  جازتما  هعبرا و  تایفیک  زا  هلصاح  ۀطسوتم  ۀباشتم  هیوناث  تیفیک  زا  ترابع  لیـصفتلاب  هداضتم و  ۀطیـسب 

دحاو ره  تروص  هک  يدـح  هب  دـنیامن  لاعفنا  لـعف و  دـندرک و  طـلتخم  لـصتم و  مهاـب  اـهنآ و  يازجا  دـنوش  هزیر  هزیر  رایـسب  هک 
سفطسا ناکرا و  هک  رصانع  دندرکن و  زاتمم  مه  زا  هک  دنناسر  مهب  ینادحو  تروص  دنکشب و  ار  يرکید  تیفیک  تدحو  تروص 

تیفیک ود  تسوبی و  تبوطر و  تدورب و  ترارح و  دناراهچ  زین  تایفیک  كاخ و  بآ و  اوه و  شتآ و  دناراهچ  دـنمان  زین  لصا  و 
تـسا تیفیک  ود  ار  ناکرا  زا  کیره  هلعفنم و  دشاب  تسوبی  تبوطر و  هک  رکید  ود  دنا و  هلعاف  دـشاب  تدورب  ترارح و  هک  اهنیزا 

ره سبای و  دراب و  كاـخ  بطر و  دراـب و  بآ  بطر و  راـح و  اوه  تسا و  سباـی  راـح و  شتآ  ـالثم  هلعفنم  يرکید  هلعاـف و  یکی 
مدـع تیدـض و  مه  دراد و  تهباشم  تبـسانم و  دوخ  تحت  ام  هب  تبـسن  مه  دوخ و  قوف  ام  هب  تبـسن  مه  يرکید  اب  اـهنیزا  دـحاو 

تیفیک ببسب  بآ  اب  تیدض و  تبوطر  رابتعاب  دراد و  تهباشم  تبـسانم و  دوخ  ترارح  تیفیک  رابتعاب  شتآ  اب  اوه  الثم  تبـسانم 
رکیدـکی و اب  تسا  اهنآ  شزیمآ  بالقنا و  تلع  نیمه  ناکرا و  رئاس  نینچمه  تیدـض و  ترارح  راـبتعاب  دراد و  تبـسانم  تبوطر 

دـشاب شتآ  ةرک  هک  ریثا  ةرک  يدوبن و  روصتم  رثات  ریثاـت و  شزیمآ و  بـالقنا و  ـالاو  ناـشیا  زا  هفلتخم  راـثآ  روهظ  ریثاـت و  رثاـت و 
رد رکید  ةرک  ود  تسا و  لک  زکرم  همه و  نیئاپ  لقث  تفاثک و  لامک  رابتعاب  كاخ  ةرک  تسا و  بیرق  رمق  کـلفب  تفاـطل  راـبتعاب 

دیربت تدورب  تسا و  اتفا  ریخبت و  هباذا و  لیلحت و  قیرفت و  نیخست و  نآ  لعف  ترارح  الثم  هعبرا  تایفیک  زا  کیره  لاعفا  اما  نیب و 
بیلصت و نیـشخت و  فیثکت و  تسوبی  نالیـس و  قیقرت و  سیلمت و  نییات و  بیطرت و  تبوطر  ترارح و  دامخا  دیمجت و  عمج و  و 

روص نیا  يارو  لدتعم و  ریغ  رکید  تشه  لدتعم و  کی  تسا  هن  ارقتـسا  بسحب  هجزما  ماسقا  هکنادب  تسا و  ازجا  كاسما  ظفح و 
فارحنا دنجنـس  یم  نآـب  ینعی  تسا  لدـتعم  ریغ  هیلع  سیقم  نازیم و  هک  لدـتعم  زا  دارم  تسین و  ققحتم  روصتم و  رکید  تروـص 

يواست هن  هبسنلاب  ضرفلاب و  جزتمم  رد  تسا  رـصانع  يازجا  ریداقم  يواست  وفاکت و  ینعمب  هک  تسا  یبط  یـضرف  لدتعم  ار  هجزما 
عنام و مدـع  ببـسب  دوخ  زکرمب  کـیره  هجوت  لـیم و  تهجب  تسا  عنتمم  جراـخ  رد  یقیقح  لدـتعم  ققحت  هک  اریز  یعقاو  یقیقح 
زا تسا  تیفیک  کی  یتداـیز  هبلغ و  تهج  زا  اـی  لادـتعا  زا  جراـخ  تسا و  يرکید  رـساق  عناـم و  کـیره  یتداـیز  هبلغ و  رـساق و 
امم زارحا  نآ  سب و  تسا و  بلاغ  ترارح  ای  تسا  راهچ  نآ  دشاب و  لدتعم  رد  هک  تسا  راوازس  هچنآ  زا  جزتمم  رد  هعبرا  تایفیک 

ای یغبنی و  امم  زا  سبیا  نآ  تسوبی و  ای  یغبنی و  امم  زا  بطرا  نآ  تبوطر و  ای  یغبنی و  امم  زا  دربا  نآ  تدورب و  اـی  دـشاب و  یغبنی 
دوب و دـهاوخ  یغبنی  امم  زا  سبیا  رحا و  نآ  سپ  تسا  بلاغ  تسوبی  ترارح و  ای  تسا  راـهچ  زین  نآ  تسا و  تیفیک  ود  تهج  زا 
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زا سبیا  دربا و  نآ  تسوبی و  تدورب و  اـی  بطرا و  دربا و  نآ  تبوـطر و  تدورب و  اـی  بطرا و  رحا و  نآ  تبوـطر و  ترارح و  اـی 
نآ تسادرا و  يداریا و  اجنیا  تسا و  یغبنی  امم 
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هک دیاب  تسا  ران  رـصنع  جزتمم  بکرم  ءیـش  رب  بلاغ  رکا  سپ  رـصانع  زا  دنا  بکرم  ایـشا  هن  دـیوک  یـسک  رکا  الثم  تسا  نیا  12
هنوکچ سپ  نینچمه  دـشاب و  بلاغ  تبوطر  ترارح و  هک  دـیاب  تسا  اوه  رـصنع  رکا  دـشاب و  بلاـغ  تسوبی  ترارح و  یـش  نارب 

ای يرت و  ای  يدرـس و  ای  یمرک  ثادـحا  سبیا و  اـی  بطرا و  اـی  دربا و  اـی  تسا و  یغبنی  اـمم  زارحا  زیچ  نـالف  دـنیوک  یم  هک  تسا 
دربا و ای  بطرا و  دربا و  ای  بطرا و  رحا و  ای  سبیا و  رحا و  ینعی  تسا  بکرم  هچنآ  هک  تسا  نآ  باوج  دیامن  یم  رایسب  یکـشخ 
زورب و نا  زا  دـشاب  هلعفنم  يرکید  هلعاف و  یکی  هک  رـصنع  نآ  تیفیک  ود  تسا و  بلاغ  رـصنع  کی  اهنا  زا  کیره  رد  تسا  سبیا 

بلاغ اوه  رـصنع  رکا  تسا و  یغبنی  اـمم  زا  سبیا  رحا و  نآ  سپ  تسا  بلاـغ  راـن  رـصنع  جزتمم  نا  رد  رکا  ـالثم  دـیامن  یم  روهظ 
رد الثم  تسا  بلاغ  رصنع  ود  دشاب  درفم  هک  تسا  بلاغ  تیفیک  کی  نا  رد  هچنآ  نینچمه  دوب و  دهاوخ  نا  زا  بطرا  رحا و  تسا 

لعف و مهاب  دنـشاب  تسوبی  تبوطر و  هک  ود  ره  نآ  هلعفنم  تیفیک  ود  دنـشاب  اوه  راـن و  هک  تسا  بلاـغ  رـصنع  ود  یغبنی  اـمم  رحا 
ود ره  نا  زا  راح  زج و  ود  رکم  دـنام  یمن  یقاب  سپ  ددرک  یم  عفترم  ود  ره  رثا  لـعف و  اـطقاست  اـضراعت  اذا  مکحب  هدومن و  لاـعفنا 

لیلحت و تدش  ببـسب  دیامن  یم  سبی  ثادحا  ضرعلاب  رایـسب  ترارح  دـنچره  دوب و  دـهاوخ  یغبنی  امم  رحا  جزتمم  یـش  نآ  سپ 
بطرا دربا و  دنیامن  سایق  نیمه  رب  تاذلاب و  هن  تسا  ضرعلاب  هک  اریز  تسا  رتمک  ترارح  بنج  رد  سبی  نآ  نکیل  دوخ و  حـیتفت 
كاردا روصت  هک  تسا  مسج  رد  ءازجالا  هعمتجم  ةرقتسم  تئیه  زا  ترابع  تیفیک  هکنادب * و   * یفخی امک ال  ار  یغبنی  امم  سبیا  و 

ینعی دیامنن  دوخ  عوضوم  لماح و  ءازجا  رد  تبسن  ای  تمسق و  ياضتقا  زین  دشابن و  نا  زا  جراخ  يرما  كاردا  روصت و  بجوم  نآ 
ملعا هّللا  دشابن و  ریذپ  تمسق 
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اهنآ بتارم  هیودا و  تاجرد  تفرعم  تیفیک  اما  و  - 1

رد وا  يزیرغ  ترارح  ود  درک  كاردا  اب  سحلا  یکذ  ناوج  لادتعاب  بیرق  ای  جازملا و  لدتعم  ناسنا  ندـب  دراو  هچنآ  هکنادـب  سپ 
رارکتب تسنآ و  ندـب  تیفیک  لـثامم  رکا  هلـصاح  تیفیک  نآ  دروآ و  لـعفب  زورب و  ار  نآ  هوقلاـب  ۀـنماک  تیفیک  دـیامن و  ریثاـت  نا 
دزاسن ریغتم  ار  يوق  حاورا و  دـنکن و  نآ  یلـصا  جازم  رب  دـئاز  بلاغ و  تیفیک  ثادـحا  يریثات و  تبرـش  رادـقم  راثکت  لامعتـسا و 

رکا نآ  جورخ  لادـتعا و  زا  جراخ  الا  دـنمان و  لدـتعم  ار  نآ  ار  لاعفا  زا  یلعف  دـیامنن  لتخم  صقاـن و  هعبرا و  تاـیفیک  زا  یتیفیکب 
دیامن یمک  رییغت  نآ  لامعتسا  رارکت  رایـسب و  رادقم  دیامنن و  دئاز  بلاغ و  یتیفیک  ثادحا  ندب  رد  نآ  مک  رادقم  هک  تسا  هبترمب 

اما دیامن  دئاز  بلاغ و  یتیفیک  ثادـحا  نآ  مک  رادـقم  رکا  دـنیوک و  یلوا  ۀـجرد  ار  نآ  ار  لاعفا  زا  یلعف  دزاسن  لتخم  صقان و  اما 
ناصقن داسف و  ررض و  دحرسب  نآ  اب  رکا  دنمان و  هیناث  ۀجرد  ار  نآ  دسرن  داسف  ررض و  دحرسب  نآ  لامعتسا  ترثک  رادقم و  یتدایز 
دحرـسب دـیامن و  يوق  حاورا و  رد  میظع  رایـسب و  ررـض  رکا  دـنیوک و  هثلاـث  ۀـجرد  ار  نآ  دـشابن  کـلهم  نکیل  دـسر و  لـالتخا  و 

هک دنا  هدومن  نایب  یهن  نیدب  ار  نآ  هبلاغ  تیفیک  ریثات  هعبرا و  بتارم  زین  دنمان و  هعبار  ۀجرد  ار  نآ  دشاب  کلهم  دناسر و  تکاله 
هروصحم هیناث  تبوطرب  قورع و  رد  هروصحم  طالخا  رب  قورع و  دننام  يراجم  رب  هدعم و  دننام  هیـضفا  رب  تسا  لمتـشم  ندب  نوچ 

زا یلاخ  يرادـقمب  هچره  سپ  دـنا  يراس  هروکذـم  ياـضعا  عیمج  رد  هک  حاورا  اـضعا و  رب  یتاوس و  تاـهوف  هیرعـش و  قورع  رد 
دوقفم هدرک  هیضفا  لغاش  ياوه  رد  ریثات  یندب  تیفیک  زا  ندش  ریغتم  زا  دعب  هک  تسین  نا  زا  نوریب  ددرک  ندب  دراو  طیرفت  طارفا و 
زواجت تسا و  يراجم  رواجم  حور  رد  رصحنم  نآ  ریثات  رکا  یناث  تسا و  لدتعم  لوا  دنام  یم  یقاب  نا  زا  يرثا  ای  ددرک و  یم  رثالا 
تبوطر طالخا و  حور و  رد  رکا  مود و  ۀجرد  دیامن  یم  زین  طالخا  حور و  رد  ریثات  رکا  تسا و  یلوا  ۀجرد  دومن  دناوت  یمن  نا  زا 

ریثات تیاهن  هک  دنمان  مراهچ  ۀجب  رد  ددرک  لماش  ار  اضعا  لک  دـشاب و  هس  ره  رد  نآ  ریثات  رکا  موس و  ۀـجرد  دـیامن  یم  ریثات  هیناث 
نآ لوا  رد  کیره  رد  هبلاغ  تیفیک  رخآ و  طسو و  لوا و  ضرع  رد  دـنا  هداد  رارق  هبترم  هس  ار  تاجرد  زا  کـیره  هکنادـب * تسا 

هجرد
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زا هبترم  ره  رد  هعبار  ۀـجرد  هداـیز و  همه  زا  رخآ  رد  هداـیز و  نا  زا  طـسو  رد  ددرک و  یم  سوـسحم  رتـمک  نآ  طـسوب  هبـسنلاب  13
رد نآ  تیمس  تیذا و  هچنآ  دشاب و  یقایرت  هیعون  تروص  بسحب  هکنآ  رکم  یمس  ار  ئـش  نآ  دنا و  هتفک  مس  لوط  رد  ار  تایفیک 

تایفیک تاجرد  بتارم و  میـسقت و  نیا  تسین و  ریذـپ  حالـصا  نآ  رخآ  رد  هچنآ  تسا و  حالـصا  لباق  دـشاب  هجرد  نآ  يانثا  لوا 
یقیقحت هن  تسا  یئارقتسا  يرثکا و  هکلب  تسین  یلک  درادن و  یلصا  نادنچ 

هدئاف - 2

دئاز نآ  ترارح  رکا  هکنآ  تهج  یلوا  هجرد  زا  نآ  ترارح  دـنک  یمن  زواجت  بطر  راـح  ئـش  هک  اـمکح  دزن  تسا  ررقم  هکنادـب 
رکم رثکا  رد  موس  مود و  ۀجرد  رد  مرک  ياود  دـشاب  یمن  هک  تسا  نیا  يارب  سپ  ار  نآ  تبوطر  دزاس  یم  یناف  رادـقم  نا  رب  دوش 
دوخ ۀـیعون  تروصب  رثکا  تایمـس  ریثات  هجرد و  نا  رد  تسا  سبای  هتبلا  دـشاب  مراهچ  موس و  ۀـجرد  رد  راـح  هک  زیچ  ره  سباـی و 

مرک و هیوق  ۀیرهزداف  ۀیودا  رثکا  تفای و  رکذ  هچنانچ  ضحم  تیفیکب  هن  دش  روکذم  هک  ینعم  نامهب  دنمان  یم  تیـصاخ  هک  تسا 
تدورب ترارح و  هک  نیتلعاف  زا  کیره  ریثات  هک  اریز  یمس  تاناویح  مومس  نینچمه  دنـشاب  یم  کشخ  درـس و  ای  تسا و  کشخ 

یکی دنا  هداد  رارق  عون  ود  یلوا  تمـسقب  ار  جازم  زین * و   * فیعـض كدنا و  تبوطر  اب  دشاب و  یم  يوق  رایـسب و  تسوبی  اب  دنـشاب 
زا ثداح  یعانـص  يوناـث  مود  يرکید و  تیبولغم  یـضعب و  رب  یـضعب  ۀـبلغ  هعبرا و  رـصانع  جازتما  زا  لـصاح  یعیبط  یلـصا  یلوا 

تیفیک هکنانچمه  ینعی  تسا  ود  ره  تروص  تیفیک و  لماش  بیکرت  نیا  هعونـصم و  تاـبکرم  رد  هبکرم  اـی  هدرفم  ۀـیودا  بیکارت 
یلوا یکی  تسا  عون  دوب و  زین  تروـص  بسحب  نینچمه  تفاـی  رکذ  هچناـنچ  دـشاب  یم  زین  یعانـص  يوناـث  دـشاب  یم  یلـصا  یلوا 

ریغ وخر  فیعـض  صقان  بیکرتلا  مات  ریغ  مکحتـسم و  يوق  بیکرتلا  مات  دـنا  عون  ود  رب  کیره  زین  یعانـص و  یعرف  مود  یلـصا و 
مات لاعفنا  لعف و  مهاب  دنشاب و  یفاص  ریغص  فیطل  رایسب  نآ  جزتمم  يرصنع  طئاسب  يازجا  هک  تسا  نآ  بیکرتلا  مات  اما  مکحتسم 
نآ ۀفیطل  يازجا  زین  يران  یجراخ  ترارح  هکلب  یندب  يزیرغ  ترارح  هک  يدح  هب  دنـشاب  هتفای  ینادـحو  تروص  تیفیک و  هدومن 

هدحاو تیـصاخ  تیفیک و  هکلب  ددرک  رهاظ  صاخ  یتیـصاخ  یتیفیک و  يرثا و  کیره  زا  ات  دومن  دناوتن  قرفتم  ادـج و  هفیثک  زا  ار 
رئاس دـننام  دومن  قیرفت  دـنناوت  يراوشدـب  ای  بهذ و  دـننام  ددرک  رهاظ  رداص و  نا  زا  هلدـتعم  ریغ  ای  دـشاب و  هلدـتعم  هکنآ  زا  معا 

مه زا  ءازجا  قیرفت  ار  نا  زا  یـضعب  دـشاب  یم  بتارمب  زین  مکحتـسم  ریغ  وخر  فیعـض  صقان  بیکرتلا  مات  ریغ  اما  تاـقرطتم  تازلف 
هک تسا  فیعض  رایـسب  ای  بیکرتلا  صقان  هکنآ  رکید  نایبب  يراوشدب و  ار  یـضعب  کمن و  درکوک و  دننام  دشاب  یم  لهـس  رایـسب 

درجمب هک  اهنیا  لاثما  سدع و  نومیتفا و  دننام  درادن  رایـسب  خبط  تقاط  هک  لوقب  رثکا  ینـساک و  دننام  درادـن  نتـسش  لسغ و  بان 
ةریثک ۀـظیلغ  ةدراب  مارجا  هتفای  لیلحت  هدومن و  تقرافم  اهنآ  ۀـحتفم  ةذـفان  ۀـفیطل  ۀـفیفخ  ۀـلیلق  ةراح  يازجا  رایـسب  خـبط  نتـسش و 

زین ابطا  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  عراش  ترـضح  بانج  زا  تسا  هدش  دراو  یهن  اذهل  دنام و  یم  یقاب  اهنآ  ۀفیثک  ۀلیقث  ةددسم 
غرم و تشوک  دـننام  اهناب  هصتخم  لاعفا  ندـش  لطاب  مه و  زا  مارجا  نآ  ندـش  ادـج  تهج  زا  نآ  لاثما  ینـساک و  نتـسش  باـب  رد 
رد ددرک و  یم  ادج  بآ  رد  خیبط  زا  ضباق  فیثک  یضرا  ةدام  زا  اهنآ  لهـسم  یقروب  یلاج  فیطل  رهوج  هک  ملک  برت و  سدع و 

ددسم و هک  اهنآ  مرج  فالخب  تسا  عبط  نیلم  اهنآ  ۀقرم  ندیماشآ  اذـهل  اهنآ و  ۀـضباق  هیـضرا  ةدام  دـنام  یم  یقاب  دـیآ و  یم  بآ 
يوقا اهنآ  زا  لخاد و  زا  فالخب  تسا  جضنم  للحم و  جراخ  زا  سدع  برت و  ملک و  دـننام  اهنآ  ضعب  لامعتـسا  زین  تسا و  ضباق 

رد زایپ  ریس و  ریثات  هجو  ماخ و  ریس  هتخپ و  زایپ  اصوصخ  تسا  حرقتم  جضنم و  جراخ  زا  ود  ره  نآ  لامعتـسا  هک  تسا  ریـس  زایپ و 
تبوطر دننام و  یم  رقتـسم  نکاس و  اج  کیب  جراخ  رد  نوچ  هک  دشاب  نآ  دیاش  لخاد  فالخب  امهریغ  جاضنا و  حرقت و  زا  جراخ 

لخاد رد  دـندرک و  یم  حرقت  جاضنا و  ثعاب  اذـهل  دـنیامن و  یم  یغبنی  امک  ندـب  دـلج  رد  ریثات  نآ  ترارح  هیلاج و  ةراج  ۀـیقروب 
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دراد و یم  راسکنا  رـسک و  لاعفنا و  لعف و  بلقت  تکرح و  رد  مئاد  ار  نآ  ندب  ةربدم 14 تعیبط  هک  نوکس  رارقتسا و  مدع  ببسب 
ترارح زا  جراخ  رد  دنـشاب  هدش  هتخپ  هک  اصوصخ  دومن  ریثات  دـنناوت  یمن  اذـهل  دراد  یمن  رارقرب  ار  نآ  تروص  هیلـصا و  تروص 

هدـعم حطـس  هک  تسنآ  رثکا  نوچ  هکنآ  رکید  دـشاب و  هتفر  لیلحتب  يزیچ  اهنآ  ترارح  هیلاج و  ۀـیقروب  تبوطر  زا  بآ و  اب  هیراـن 
مغالب و ناب  طولخم  جوزمم و  اهنآ  زین  اهنآ و  ریثات  زا  دـنیآ  یم  عنام  لئاح و  اـهنآ  دـشاب و  یم  تاـبوطر  مغـالبب و  هتـشغآ  ولمم و 

جازملا رورحم  رکا  دومن و  دنناوت  یمن  ریثات  اذهل  دوش و  یم  اهنآ  تدح  رـسک  هدومن  ریثات  اهنآ  رد  هیندب  ترارح  هتـشک و  تابوطر 
ره نینچمه  ددرک و  یم  حرقت  جحـس و  ثعاب  هتبلا  ار  اهنآ  ماخ  اصوصخ  دروخب  دـشابن  تابوطر  تالـضف و  وا  ةدـعم  رد  هک  سبای 

ۀجزماب تسا  قفاوم  تهج  نادب  دنیامن  یم  لوانت  هیمغلب  ۀبطر  ةدراب  ۀحزما  نابحاص  هبطر  ةدراب  نادلب  رد  هک  داح  راح  ياذغ  اود و 
نا زا  دنیامن و  یم  لوانت  هیوارفـص  هیومد و  ةداح  ةراح  ۀجزما  نابحاص  هداح  ةراح  نادلب  رد  هک  ۀبطر  ةدراب  ۀیذغا  هیودا و  ناشیا و 

دـیامن و یم  رایـسب  دـیربت  اهنآ  لوانت  هک  تسا  هیودا  زا  يرایـسب  ار و  ناـشیا  لـباقم  تسا  رـضم  فلاـخم و  هتبلا  دـندرک  یم  عفتنم 
رهوج زا  تسا  بکرم  ود  ره  نآ  مرج  هکنآ  تهج  مهاب  طولخم  اصوصخ  وج  درآ  زینـشک و  دـننام  لیلحت  نیخـست و  اهنآ  دیمـضت 
لاحم فیطل  وزج  نآ  نا  رد  يزیرغ  ترارح  فرصت  هدعم و  رد  دورو  دعب  هک  للحم  فیطل  رهوج  زا  دیربتلا و  دیدش  یئام  یـضرا 
دننام ار  هدراب  ۀبطع  ماروا  دـنرب  یم  لیلحتب  اذـهل  جراخ و  رد  فالخب  دـیربتلا  دـیدش  یئام  رهوج  دـنام  یم  یقاب  دور و  یم  لیلحتب 

عبط لسغ و  زا  هکنآ  لاثما  تبـش و  دـننام  دـشابن  هبترم  نیاـب  هیودا  نآ  تواـخر  فعـض و  هکنآ  اـی  زین و  ار  هراـح  ماروا  ریزاـنخ و 
فلتخم و رهوج  ود  بحاص  هک  دنـشاب  یم  هیودا  زا  یـضعب  دـنبای و  یمن  لیلحت  دـندرک و  یمن  ادـج  هفیثک  زا  اـهنآ  ۀـفیطل  يازجا 

نآ درز  رشق  مخت و  هک  جرتا  دننام  دنا  سوسحم  رهاظ و  اهنا  زا  یضعب  مکحتسم و  مات  بیکرت  ریغ  زا  دنا  تایفیکلا  هداضتم  يازجا 
درـس نآ  ّبل  تسا و  مرک  نآ  مخت  نآ و  يالاب  قیقر  رـشق  هک  انوطقرزب  دننام  دنا  یفخ  ای  درـس و  نآ  بل  تضومح و  تسا و  مرک 
ددرگ رهاظ  نا  زا  يرثا  هک  دنبای  یمن  لیلحت  نآ  مخت  رشق و  دنک و  یم  دیربت  دوخ  دراب  یباعل  بل  ببسب  دنماشایب  تسرد  رکا  سپ 

قیرطب ار  نآ  ةدـیبوک  نوچ  جراخ  رد  اذـهل  دـنادرک و  یم  حرقتم  هتـشک  ینطاب  ياـضعا  حوطـسب  قصلم  دـنماشایب  دـنبوکب و  نوچ 
یماخ و جاجفنا و  ثعاب  نآ  تسرد  ةدـیبوکان  ددرک و  یم  اهنآ  راجفنا  جـضن و  لیلحت و  ثعاب  دـنراذکب  لیمامد  ماروا و  رب  دامض 

ملعا هّللا 
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یعانص تابکرم  اما  و  - 3

رجح دننام  اهریغ  هیقایرت و  هیرهزداف و  ۀیودا  رثکا  بوبح و  تاشراوج و  رابک و  نیجاعم  رئاس  سوطیدورثم و  قوراف و  قایرت  دننام 
فرـصت ندـب و  رد  دورو  دـعب  هک  دـنا  بیکرتلا  مات  ریغ  یناث  لیبق  زا  اهنیا  لاثما  لقاقـش و  دـنوارز و  اـنایطنج و  راودـج و  سیتلا و 

رد هچنانچ  ددرک  یم  رهاظ  هدح  یلع  یتیـصاخ  یتیفیک و  یلعف و  يرثا و  کیره  زا  هتـشک  ادـج  مه  زا  اهنآ  يازجا  اهنا  رد  تعیبط 
ینیچ بوچ  راودج و  رهزداف و  رد  دوخ و  نکاما  رد  لامجالاب  کیره  نایب  دش و  هدرک  نادب  یئامیا  هیـصاخلا  وذ  يوقلا و  بکرم 

ملعا هّللا  تسا و  روطسم  موق  بتک  رد  لیصفتب  دمآ و  دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  اهریغ  یئایموم و  و 

سایق هبرجتب و  هیذغا  هیودا و  ۀجزما  تفرعم  قرط  نایب  رد  مراهچ :  لصف 

هراشا

دناوت نارب  دامتعا  ات  تشاد  دـیاب  یعرم  طرـش  دـنچ  هبرجت  رد  سایقب و  ای  تسا و  هبرجتب  ای  هیذـغا  هیودا و  هجزما  نتـسناد  هکنادـب 
دومن

[ هبرجتب هیذغا  هیودا و  ۀجزما  تفرعم  قیرط  امأ  ]

لوا - 1

نوچ دیامن و  یم  ترارح  ثادـحا  دـشاب  مرک  هک  ماد  ام  بآ  الثم  هیجراخ  ۀبـستکم  تایفیک  زا  دـشاب  یلاخ  اود  نآ  هک  دـیاب  هکنآ 
رئاس اوه و  نینچمه  دنک و  یم  تدورب  ثادحا  ددرک و  یمرب  تسا  تدورب  هک  دوخ  یلـصا  جازمب  دوش  لئاز  نآ  یـضراع  ترارح 

هبکرم هدرفم و  ۀطیسب  يایشا 

مود - 2

نآ و ترثک  رادقم و  تلق  را  یتش  یمامت  اب  حیحـص و  كاردا  سح و  اب  ناوج  جازملا  لدتعم  صاخـشا  رب  ار  هبرجت  هک  دیاب  هکنآ 
رد

تدورب ترارح و  زا  دوش  رهاظ  هچنآ  دیآ و  تسرد  ات  دنیامن  هنیابتم  نانسا  لوصف و  نامزا و  تاقوا و  هداضتم و  ۀفلتخم  ضارما  15
هتشک رهاظ  نا  زا  هک  تیفیک  ناب  تسا  فیکتم  اذغ  نا  ای  اود و  نا  هک  دننک  نارب  مکح  تسوبی  تبوطر و  و 

49 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


موس - 3

ضرم يواسم  فعـض  تدش و  تیمک و  تیفیک و  رد  نآ  رادـقم  ینعی  دومن  دـناوت  تلع  توق  اب  تمواقم  نآ  توق  هک  دـیاب  هکنآ 
مات ریثات  نا  رد  دوخ و  دادـضاب  تمواقم  زا  دـنیآ  یم  زجاع  هک  تسا  هاک  هیودا  زا  یـضعب  هک  اریز  نا  زا  هداـیز  هن  رتمک و  هن  دـشاب 

یمک رادقم  یفیعض  تلع  رب  الوا  هک  دیاب  دوشن  لکـشم  وا  رب  راک  هک  دهاوخ  رکا  برجم  هک  تسا  نآ  یلوا  سپ  دومن  دنناوت  یمن 
قردبم نیعم و  اب  مه  یئاهنت و  هب  مه  دیامن  مولعم  ار  نآ  توق  هدومن  یقرت  هدایز  رادقم  يوق و  تلع  رب  جیردتب  دیامن و  هبرجت 

مراهچ - 4

رهاظ يرثا  یلعف و  نا  زا  لامعتـسا  لوا  رد  رکا  الثم  ددرک  یم  رهاظ  نا  رد  اذـغ  اب  اود و  رثا  لعف و  هک  دـیامن  ینامز  تاـعارم  هکنآ 
هیوق و ۀیودا  رثکا  ینیچ و  بوچ  دـننام  تسا  نینچ  يوقلا  بکرم  دـناد و  يوق  ار  اود  نآ  دوش  یم  رهاظ  يوق  رثا  رخآ  رد  ددرکن و 
هک رکید  ةردـخم  ۀـیودا  نویفا و  دـننام  رکید  يرثا  یلعف و  رخآ  رد  ددرک و  رهاظ  صاـخ  يرثا  یلعف و  نا  زا  لامعتـسا  لوا  رد  رکا 

يزیرغ و راح  دامخ  اب  حاورا  يوق و  تتاما  تدورب و  ثادحا  رخآ  رد  دنیامن و  یم  ترارح  ثادحا  ماسم  دس  ریدخت و  ببسب  الوا 
نکمم هیذغا  هیودا و  ضعب  رد  زین  تاذل و  اب  ار  یناث  دناد و  ضرعلاب  ار  لوا  لعف  هک  دـیاب  سپ  یلـصا  تابوطر  فیفجت  دـیمجت و 

الوا هک  هقرتحم  ةداح  هرارحلا  هریثک  ۀیودا  رثکا  دـننام  ضرعلاب  رخآ  رد  هچنآ  دـشاب و  تاذـلاب  دوش  رهاظ  نا  زا  الوا  هچنآ  هک  تسا 
تدورب ثادـحا  اهنآ  ندـیناسر  تیدامر  دحرـسب  نتخوس و  ببـسب  ایناث  دـنیامن و  یم  یمرک  ثادـحا  دـنزاس و  یم  مرک  ار  طالخا 

دنیامن یم  ضرعلاب 
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مجنپ - 5

ار نآ  تسا  يرثکا  ای  یمئاد و  رکا  ار  نآ  لعف  دیامن  هظحالم  هک  دیاب  ینعی  دراد  یعرم  ار  نآ  مدـع  لعف و  رارمتـسا  هک  دـیاب  هکنآ 
ضرعلاب یضراع و  الا  دناد و  تاذلاب  یتاذ و 

مشش - 6

ندـب رد  رکا  ـالثم  رکید  عاونا  نادـباب  هن  هدومن  هبرجت  نا  رد  ار  اود  نآ  هک  یعون  نادـباب  ساـیقب  اود  رب  دـنک  مکح  هک  دـیاب  هکنآ 
هک اریز  دیامنن  نآ  یمرکب  مکح  تاناویح  رئاس  رد  سب و  ناسنا و  ندب  رد  تسا  مرک  اود  نآ  هک  دنک  مکح  دـیامن  نیخـست  ناسنا 

ماداب و ۀنادکی  سرفب  رکا  هکنآ  دننام  رکید  یتیصاخ  تاناویح  رئاس  نادبا  رد  دراد و  یتیصاخ  ناسنا  ندب  رد  هک  یئاود  تسا  رایمب 
هرارحلا و هدیدش  ةراح  ۀیمس  ۀیودا  شیاشح و  رثکا  نینچمه  دنک و  یم  رایسب  قرع  دیامن و  رایسب  یمرک  ثادحا  دنناروخب  امرخ  ای 

ياذـغ هک  قـبرخ  دـنیوک و  روزرز  ار  نآ  هـک  تسیروناـج  ياذـغ  هـک  نارکوـش  نوـچ  تـسا  تاـناویح  رثـکا  ياذـغ  هـک  هدوربـلا 
تاناویح رثکا  ياذـغ  هک  رام  دـنمان و  شیب  شوم  ار  نآ  هک  تسیروناج  ياذـغ  هک  شیب  دـنناوخ و  ینامـس  ار  نآ  هک  تسیروناـج 

مـس رـضم و  ناسنا  ندب  هب  تبـسن  اهنیا  لک  نینچمه  زین و  سواط  دبای و  یم  نوکت  رهزداف  نآ  فوج  رد  هک  یهوک  زب  دننام  تسا 
اـسب هک  اریز  هدومن  نادـب  هراشا  طارقبا  داتـسا  میکح  هچنانچ  تسا  رایـسب  هرطاخم  هبرجت  رد  نوچ  هکنادـب * و   * دـنا کلهم  لتاق و 

هقلطم ۀلاتق  مومس  زا  اود  نآ  هک  دوب  دناوت  یم  هکنآ  تهجب  ددرک  یم  تکاله  بجوم  تلفغ  ای  طئارـش و  تاعارم  نودب  هک  تسا 
هتشاد نآ  ۀبرجت  ةدارا  هک  ياود  هک  دنا  هدومن  تیـصو  مدقت  ام  يابطا  اذهل  دنادرک و  كاله  نآ  كدنا  لامعتـسا  درجمب  هک  دشاب 
دننادب دشاب  هتشاد  یهیرک  معط  ای  یـشوخان و  رایـسب  يوب  رکا  دنیامن  نآ  معط  هحئار و  هظحالم  الوا  لوانت  زا  شیپ  هک  دیاب  دنـشاب 

دنبای تعیبط  رد  نا  زا  يرایـسب  ترفن  رگا  زین  دـنیامن و  لامعتـسا  ار  نآ  مامت  طایتحاب  دوب و  دـهاوخن  یترـضم  زا  یلاخ  اود  نآ  هک 
دننام دشاب  ناسنا  جازمب  بیرق  اهنآ  ۀجزما  هک  یتاناویح  هب  الوا  هبرجتلا  دـنع  هک  دـیاب  هبرجت و  نودـب  دـنیامنن  لامعتـسا  ار  نآ  هتبلا 
ماعط دنرادهاکن و  دوخ  دزن  زور  هس  ات  دنناروخب و  دشابن  یمس  تاناویح  اههابک و  زا  هیمس  ۀیودا  اهنآ  كاروخ  هکنآ  ریغ  هنیزوب و 

دنهدب واب  قئال  بارش  و 
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عبطلا ظیلغ  هینبلا  يوق  صاخشاب  الوا  هکنآ  ای  دور و  هدایزب  مک  رادقم  زا  جیردتب  ناسناب  سپ  تسا  رتهب  دننک  نینچ  ررکم  رگا  16و 
نارکیدب و سپ  دنناروخب  فیرش  عرـش  مکح  بسحب  لتقلا  بجاوب  الوا  ای  نآ و  لاثما  تاینویفا و  نویفاب و  داتعم  نسلا  ریبک  یمغلب 
صاوخ و هیذغا و  هیودا و  ۀجزما  تفرعم  قیرط  هک  تسناد  دیابب  زین  دنیامن و  مولعم  ار  نآ  تبرش  ردق  تیـصاخ و  تیفیک و  ۀجرد 

نآ زا  و   * لیصفتلاب ایناث  لامجالاب و  الوا  دنا  هتفای  زین  رکید  ياحناب  هکلب  تسین  تفای  رکذ  هچنادب  رصحنم  هبرجت  ناونعب  اهنآ  عفانم 
* هلمج

لیصفتلاب - 7

لوا

وا و دـنروآ و  ياذـغ  ياود و  وا  يارب  زا  هکنآ  اـی  دوـش و  دراو  ياـجب  هضراـع  ضرم و  بحاـص  یـصخش  ـالثم  تسا  قاـفتا  یکی 
ابطا امکح و  ای  هدـنروآ و  ای  دوخ و  صخـش  نآ  سپ  ددرک  وا  تحـص  افـش و  ثعاب  دروخب و  ار و  نآ  تیفیک  دـنادن  نآ  ةدـنروآ 

دنیامن مولعم  ار  نآ  تبرش  رادقم  صاوخ و  تیفیک و  دنیآ و  رد  نآ  ناحتما  صحفت و  سسجت و  رد  هتشک  نطفتم 

مود

دـماشایب و ار  نآ  بیرقت و  نودـب  اـی  بیرقتب و  دـنادن  ار  نآ  تیفیک  هک  ياذـغ  اـی  ياود و  لواـنت  رب  تسا  تعیبط  شهاوخ  لـیم و 
حـلمم و هدـیناشوج  خـلم  ندروخب  جالعلا  سویام  یقـستسم  تبغر  شهاوخ و  لیم و  دـننام  ددرک  وا  تحـص  افـش و  ثعاب  دروخب 

سویام موذـجم  ندروخ  دـش و  روکذـم  ریبک  نیداـبارق  رد  نویرذاـم  رد  هک  نا  زا  نتفاـی  افـش  ندروخ و  شورف و  خـلم  زا  ندـیرخ 
بیکرت ودب  نایب  رد  تسا و  روهشم  نآ  تیاکح  نآب و  ابطا  ندرب  یپ  نا  زا  دعب  نتفای و  افش  عالطا و  یب  یعفا  ةدرک  یقریـش  جالعلا 

تفای رکذ  زین  ریبک  نیدابارق  رد  نیا  دیؤم  یتیاکح  قوراف  قایرت 
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موس

صخش نآ  نآ و  تکاله  دصقب  دشاب  کلهم  رضم و  هک  دناروخب  يزیچ  يرکیدب  توادع  هار  زا  یصخش  رابجاب  ای  هارکاب و  هکنآ 
ضارما نابحاصب  شیب  رافلا و  مس  خینرز و  ندیناروخ  دننام  ددرک  وا  تلع  عفد  زیچ  نآب  دشاب و  هتشاد  نمزم  یضرم  اقافتا  هدنروخ 

اهریغ ماذح و  هنهک و  ۀفرس  سفنا و  قیض  زا  هقرتحم  ۀیوادوس  هبطر و  ةدراب 

مراهچ

لیبق زا  دشاب  هدروخن  هدـیدن و  یهاک  هک  دروخب  ياذـغ  ای  ياود  اقافتا  اهریغ  تحایـس و  ریـس و  ای  الغ و  یلاسطحق و  ببـسب  هکنآ 
خیب رب  عالطا  دب و  تیفیک  رد  هچنانچ  ددرک  وا  یهبرف  تیوقت و  تحص و  افش و  ثعاب  نآ  اهخیب و  اهرمث و  اهلک و  اههایک و  قاروا 

دش و روکذم  ریبک  نیدابارق  رد  دوخ  ياجب  کیره  رهزداف و  یئایموم و  رب  عالطا  تسا  لیبق  نیزا  دنا و  هتفک  یئاطخ  ياچ  ینیچ و 
دندرک نادب  فقاو  دنرب و  نآ  تیمک  تیفیک و  تقیقحب و  یپ  نا  زا  دعب 

متفه

هناش زع  قح  رما  عالطا و  ماهلاب و  ناشوا  هک  دـشاب  مالـسلا  هولـصلا و  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  داـشرا  هراـشاب و  هک  تسنآ  هبرجت  هوجو  زا 
دنشاب هدومرف 

متشه

دنادن دنامر و  دورن  یـضرم  يرما و  رد  یـصخش  الثم  دشاب  یکدنامرد  ریحت و  التبا و  جایتحا و  دزن  دشاب  بلق  رداقلا  ماهلاب و  هکنآ 
نالف هک  دنه  درد  وا  لد  رد  لاح  نا  رد  هاکان  يرکیدب  ندیناروخ  ای  اذغ و  زا  ای  اود و  زا  دروخ  دیاب  هچ  درک و  دـیاب  ریبدـت  هچ  هک 

هچنانچ نآ  رثا  دروآ  لمعب  نوچ  دومن و  لامعتـسا  دیاب  وحن  نباب  ابکرم  ای  ادرفم و  ار  اذغ  نالف  ای  اود و  نالف  اب  دومن و  دـیاب  ریبدـت 
دروآ لمعب  دوش و  رادـیب  نوچ  ار و  نآ  ریبدـت  دـنیب  باوخ  رد  دور و  باوخب  لاح  نامه  رد  هکنآ  ای  ددرک و  رهاظ  تسا  هدـش  اقلا 

دب و رکذ  رد  یهتهت  دمحا  الم  امکحلا  خیرات  زا  هجو  هس  ود  نیا  هچنانچ  دتفا  نآ  تفایرد  صحفت و  رد  سپ  هدید  هک  دوب  نانچمه 
دش روکذم  نیدابارق  رد  یئایموم  نویرذام و  رهزداف و  شیادیپ  قوراف و  قایرت  بیکرت  ابطا و  روهظ 
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مهن

سونیلاج ار  هنقح  لمع  هکنآ  دننام  دنبایرد  زع  لج و  مانا  قلاخ  ماهلاب  دوخ  تاجلاعم  رد  تاناویح  یضعب  لمع  هدهاشم و  زا  هکنآ 
ریز رد  ناتسمز  مایا  رد  نوچ  رام  هک  تسا  روهـشم  تفای و  رکذ  نیدابارق  رد  اضیا  هنقح  رد  احلا  فرح  رد  هچنانچ  تخومآ  رئاط  زا 

هک اوه  يدرس  تروس  رسک  ناتسمز و  مایا  ياضقنا  دعب  دوش و  یم  رون  مک  کیرات و  وا  مشچ  تهج  نادب  دشاب  یم  ناهنپ  نیمز 

زاب هک  دنیوک  ددرک و  یم  ینارون  نشور و  روتـسدب  وا  مشچ  دلام  یم  دوخ  مشچ  رب  دروخ و  یم  ار  هنایزار  هایک  هتفر  دیآ  یمرب  17
هک دنیوک  تیاکح *  * دروخ یم  ار  نآ  رگج  هدرک  دیص  دنمان  یم  سوقید  یناتویب  هک  ار  يرئاط  دبای  يدرد  دوخ  فوج  رد  نوچ 
نآ دندرک و  یم  نآ  نهد  رد  هدیئاخ  هدروآ  ار  عورخ  كرب  هدـش  عمج  اهنومیم  دوب  تکاله  رب  فرـشم  وا  دـیزک و  رام  ار  ینومیم 

رثکا زا  اهزیچ  رثکا  نینچمه  تسا و  مومس  قایرت  عورخ  كرب  بآ  هک  دنتفایرد  نیزا  تفای و  افـش  هکنآ  ات  تخادنا  یم  ار  نآ  لفث 
تفایرد دـنچ  یعفانم  صاوخ و  تایفیک و  لامعتـسا  رارکتب  ناسناب و  هدومن  لاقتنا  ابطا  امکح و  اهنا  زا  دـنا و  هدرک  لـقن  تاـناویح 

* ملعا هّللا  دنا و  هدرک  طبض  اهدوخ  بتک  رد  هدومن 

سایقب هیذغا  هیودا و  ۀجزما  تفرعم  قیرط  اما  و 

زین وا  هک  تسا  ندرک  مکح  ندومن و  رکید  رما  رب  لمح  ار  يرما  ببـس  تلع و  ندرب و  یپ  رگید  يرماب  يرما  زا  سایق  هکنادب  سپ 
تسا نول  هحئار و  معط و  نآ و  ءوطبر  دومج  تعرس  نآ و  ءوطب  هلاحتسا و  تعرـس  هلمج  نا  زا  تسا  هجو  دنچب  نآ  تسا و  نینچ 

درز رکا  دـنزادنا  شتآ  رد  نوچ  ینعی  الثم  ددرک  شتآ  دراو  هچنآ  هک  تسا  وحن  نیدـب  نآ  ءوطب  هلاحتـسا و  تعرـس  تفاـیرد  اـما 
يواسم ود  ره  نآ  مرج  هکنآ  طرشب  ددرک  نادب  لیحتسم  مرک و  رترید  هچنآب  تبـسن  دوب  دهاوخ  مرک  ددرک  نادب  لیحتـسم  ای  مرک 

هک اریز  نارب  درک  ناوتن  مکح  دنـشاب  فلتخم  رکا  هک  اهریغ  تظغ و  تقر و  تبالـص و  تواخزر و  فثاـکت  لـخلخت و  ود  دنـشاب 
نآ ءوطب  دومج و  تعرـس  سایق  نیرممه  اهنیا و  دادضا  فالخب  ددرک  یم  لیحتـسم  دوز  تسا  قیقر  ای  وخ و  رای  لخلختم و  هچنآ 
دوش دـمجنم  ددرک و  رثاتم  تدورب  زا  دوز  هچنآ  يواست  تروص  رد  دنـشاب و  يواستم  مهاب  هروکذـم  روما  رد  هک  دـیاب  ینعی  تسا 

دامجنا و داقعنا و  لعاف  تسا و  ترارح  قارحا  هباذا و  لـیلحت و  لـعاف  هک  اریز  رتمک  نآ  يدرـس  بتارمب  رترید  هچنآ  تسا و  دراـب 
بطر الا  تسا و  سبای  دـشاب  نآ  تابث  اقب و  روهظ  تدـش  ثعاب  رتیوق و  هک  کیره  ریثات  نا  رد  تدورب و  فیثکت  عمج و  ضبق و 

هدوربلا يوق  ای  هرارحلا و  يوق  هچره  ینعی  رت  فیعـض  تبوطر  اـب  تسا و  رتیوق  لـمع  تسوبی  اـب  ار  نیتلعاـفلا  يدـحا  هکنآ  تهج 
رومالا قئاقحب  ملعا  هّللا  بطر و  تسا  اهنیا  فالخرب  هچنآ  راجحا و  دننام  تسا  سبای  فثاکتلا  هبالصلا و  دیدش  ای  تسا و 
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معط اما  - 8

تضومح و تحوـلم و  ترارم و  تفارح و  تسا  هن  ءارقتـسا  بسحب  نآ  تاـیلک  سپ  تسا  موـعط  نآ  عـمج  هلدا و  لـک  يوـقا  هک 
هیناتحت و هانثم  يای  نوکس  هلمهم و  نیس  رسک  میم و  حتفب  دنمان  زین  خیـسم  هک  تهافت  توالح و  تموسد و  تضوبق و  تصوفع و 

هاوخ دـنااهنیا  زا  بکرم  اهنیا  ياوس  ام  هتفک و  تشه  ار  موعط  لوصا  هدـینادرکن و  موعط  لـماش  ار  تهاـفت  یـضعب  همجعم و  ياـخ 
يوق و داوم و  فالتخا  رابتعاب  موعط  فالتخا  تسبن و  رصح  دح و  ار  تابکرم  سوسحم و  ریغ  یفخ  ای  دنشاب و  سوسحم  نیبرهاظ 
یـضرا و فیثک  ای  تسا و  فیطل  ای  معط  يذ  ئـش  لماح  رهوج  هک  تسین  نا  زا  یلاخ  دنا  هتفگ  هک  اریز  تسا  اهنا  لعاوف  هجزما و 

تـسا راح  رکا  فیطل  وهرج  ود و  ره  نآ  نایم  رد  لدـتعم  ای  دراب و  ای  تسا و  راح  ای  نآ  جازم  توق  ود و  ره  نآ  ناـیم  طـسوتم  اـی 
تـسا راح  رکا  یـضرا  فیثک  رهوج  مسد و  تسا  تدورب  ترارح و  رد  طسوتم  رکا  ضماح و  تسا  دراـب  رکا  ددرک و  یم  فیرح 

حلام تسا  راح  رکا  تفاثک  تفاطل و  رد  طسوتم  رهوج  ولح و  تسا  تدورب  ترارح و  رد  طسوتم  رک  ار  صفع  تسا  دراب  رکا  ورم 
لباوق و زا  ترابع  هک  داوم  هک  تسین  نا  زا  یلاخ  هکنآ  رکید  نایبب * و   * خیـسم هفت و  تسا  لدـتعم  رکا  ضباق و  تسا  دراـب  رکا  و 

هـس برـضلا  لصاح  امهنیب و  لدتعم  فیثک  ای  تدورب  ای  دنا  ترارح  ای  لعاوف  امهنیب و  طسوتم  ای  فیثک  ای  دنا  فیطل  ای  دـنا  لاحم 
رد دـنادرک و  یم  فیرح  ار  نآ  دـیامن و  یم  تفارح  ثادـحا  دـیامن  فیطل  ةدام  رد  ریثات  هاکره  هیوق  ترارح  الثم  تسا  هن  هس  رد 

تدورب دزاس و  یم  حلام  ار  نآ  دیامن و  یم  تحولم  ثادـحا  هلدـتعم  ةدام  رد  دزاس و  یم  رم  ار  نآ  ترارم و  ثادـحا  فیثک  هدام 
فیثک ةدام  رد  دنادرک و  یم  ضماح  ار  نآ  دیامن و  یم  تضومح  ثادحا  فیطل  ةدام  رد  دیامن  ریثات  هاکره  هیوق 
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ةدام رد  ریثات  نوچ  هلدـتعم  ترارح  دـنادرک و  یم  ضباق  ار  نآ  تضوبق و  طسوتم  ةدام  رد  دزاـس و  یم  صفع  ار  نآ  تنوفع و  18
رد دیامن و  یم  ولح  ار  نآ  توالح و  ثادحا  فیثک  ةدام  رد  دنادرک و  یم  مسد  ار  ئش  دیامن و  یم  تموسد  ثادحا  دیامن  فیطل 
زا دعب  ترارم و  نا  زا  دعب  تسا و  هراح  يایـشا  ةدرفم  موعط  رخآ  تفارح  سپ  دزاس  یم  هفت  ار  نآ  تهافت و  ثادحا  هلدـتعم  ةدام 

نیرت لدـتعم  تموسد  تضویف و  نآ  زا  دـعب  تصوفع و  نا  زا  دـعب  تسا و  هدراب  يایـشا  ةدرفم  موعط  دربا  تضومح  تحولم و  نا 
تسا و داوم  لعاون و  بسحب  موعط  ماسقا  عماج  لودج  نیا  تهافت و  نا  زا  دـعب  توالح و  نا  زا  دـعب  تسا و  هلدـتعم  يایـشا  عاونا 

دننام دـشاب  بلاغ  تفاطل  تبوطر و  اهنا  هدام  رب  رکا  الثم  ددرک  یم  رهاظ  نیب و  اهنآ  هولح  صوصخ  رامثا  رثکا  رد  بتارم  نیا  رثکا 
یغبنی و امک  اهنا  رد  ترارح  ریثات  مدع  هدام و  تفاثک  رابتعاب  دنشاب  یم  ضباق  سپ  هفت  ادتبا  رد  هک  ود  ره  نیا  لاثما  هبنا و  روکنا و 

هتفر هتفر  دـندرک و  یم  تضومحب  لئام  صفع  هدومن  ریثات  هداـیز  كدـنا  اـهنا  رد  ترارح  دـنتفای و  یتفاـطل  كدـنا  هک  نا  زا  دـعب 
یم توالح  هتـسهآ  هتـسهآ  دنیامن و  یم  توالحب  لیم  دندیـسر  لادتعاب  بیرق  نوچ  دـهاک و  یم  تنوفع  دـیازفا و  یم  تضومح 

ترارح نوچ  مات  جضن  زا  دعب  دشاب  رفاو  رایـسب و  اهنآ  رد  تبوطر  رکا  دندرک و  یم  نیریـش  هکنآ  ات  دهاک  یم  تضومح  دـیازفا و 
هتـشادن تفاطل  نادـنچ  اهنآ  ةدام  رکا  دـندرک و  یم  ضماح  زاب  دـیامن  ریثات  اهنآ  رد  هبیرغ  ترارح  ددرک و  صقاـن  هیلـصا  ۀجـضنم 

نآ ضعب  رد  هدش  هدهاشم  موعط  رثکا  بتارم و  نیا  هبن  ار  دورم  ای  فیرح و  ار  اهنآ  دـنادرک  یم  دـشاب  يوق  هبیرغ  ترارح  دـشاب و 
كدنا اب  لعاوف و  داوم و  فالتخاب  رکید  رامثا  سایق  نیرب  مه  هدش و  تفایرد  زین  اهریغ  روفاک و  هنایزار و  هاوخنان و  تبـش و  معط 

رد نکیل  دـنا و  كراشم  مهاب  موعط  ضعب  هکنادـب   * تفای رکذ  هچنانچ  دـندرک  یم  فلتخم  تواـفتم و  اـهنآ  رثاـت  ریثاـت و  تواـفت 
هدام تفاطل  ببـسب  فیرح  رد  هکنآ  الا  تمارم  كراشم  هک  فیرح  دـننام  توافتم  لعاف  ریثات  هدام و  فالتخا  فعـض و  تدـش و 

را تسا  هدایز  رم  رد  لعاف  ریثات  هکنآ  الا  دـنا  كراشم  مهاب  حـلام  ورم  زین  رتمک و  ره  رد  تسا و  رهاـظ  هداـیز  لـعاف  ریثاـت  روهظ و 
دنادرک فیثک  ار  نآ  هدام  دزاس و  یناف  ار  نآ  تبوطر  تفاطل و  دیامن و  ریثات  قئال  دح  زا  هدایز  ترارح  حلم  رد  نوچ  اذهل  حـلم و 

كراشم هفت  اب  ضماح  ضماح و  اب  صفع  صفع و  اب  ضباق  نینچمه  ماعط و  حلم  فالخب  رم  حلم  دـننام  دـنادرک  یم  زین  رم  ار  نآ 
ملعا هّللا  دشاب و  یم  بتارمب  تبسن  نامهب  زین  کیره  لاعفا  راثآ و  روهظ  دنا و 
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فیرح اما  و  - 9

رد هک  تسا  نآ  دنمان  دنت  زیت و  یـسرافب  هک  اف  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  ددشم و  ود  ره  نا  زا  مود  نیتلمهم و  يار  ءاح و  رـسکب 
حیتفت و نا و  رد  صوغ  دلج و  حطس  ندیشارخ  الج و  نآ  لاعفا  زا  *و  دنک ذوفن  نابز  رد  نآ  يازجا  دزکب و  ار  نابز  ندیـشچ  نیح 

تـسا نآ  رهوج  رد  هک  یتفاطل  یمرک و  تدش  ببـسب  تسا  قارحا  نیخـست و  نیفعت و  هیقنت و  لیلحت و  عیطقت و  فیطلت و  قیقرت و 
دوخ بتارمب  دشاب  يزیت  يار  دوزیت  هچره  لدرخ و  لفلف و  دننام 

رم اما  و  - 10

ار نآ  حطـس  دیامن و  نا  رد  صوغ  دنک و  ذوفن  نابز  رهاظ  حطـسب  هک  تسا  نا  تسا  خلت  ینعمب  هک  هلمهم  يار  دیدشت  میم و  مضب 
نیـشخت عیطقت و  قیقرت و  فیطلت و  الج و  نا  لاعفا  زا  *و  دنزمهرب ار  تعیبط  دوب و  ترفن  تهارک و  نا  زا  ار  تعیبط  دزاس و  نشخ 

عنم نیخست و  فیفجت و  و 

الا تسا  فیرح  زا  رت  فیعض  لاعفا  رئاس  رد  تسا و  نآ  رهوج  رد  هک  یتیضرا  ترارح و  ببسب  فیرح  زا  رتمک  اما  تسا  نفعت  19
نا رد  خـلت و  هچره  ربص و  یکمرم و  دـننام  تسا  نآ  رهوج  رد  هک  یتیـضرا  ببـسب  تسا  نا  زا  هدایز  هک  نیفعت  عنم  فیفجت و  رد 

دوخ بتارمب  زین  تسا  یخلت 

حلاص اما  و  - 11

فیطلت و حیتفت و  نا  لاعفا  زا  *و  ار نا  حطس  دهد  الج  ندیزگ و  نودب  نابز  حطـس  رب  دنک  ذوفن  هک  تسا  نا  تسا  روش  ینعمب  هک 
تمارمب و ببرت  لاعفا  رئاس  رد  دوخ و  رهوج  لادتعا  ببسب  تسا  لادتعاب  نیخست  تنوفع و  عنم  لیصفت و  عیطقت و  الج و  لیلحت و 

دوخ بتارمب  زین  دشاب  تحولم  نا  رد  هچنآ  حالما و  دننام  رت  فیعض  نا  زا 
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ضماح اما  و  - 12

یتح دیا  ناهد  رد  بآ  دیامن و  نا  رد  ذوفن  دزکب و  كدنا  ار  نابز  حطـس  هک  تسا  نا  تسا  یـشرت  شرت و  ینعمب  هک  تضومح  و 
تـسا تبوطر  تدورب و  ثادحا  الج و  ددـس و  يراجم و  حـیتفت  ءاخرا و  ذـیفنت و  عیطقت و  فیطلت و  نآ  لاعفا  زا  و   * نآ روصت  زا 

زین تسا  یـشرت  نا  رد  هچنآ  تساـم و  بآ  شرت و  ياـه  هویم  بآ  هکرـس و  دـننام  دوخ  رهوج  تفاـطل  تیئاـم و  تدورب و  ببـسب 
دوخ بتارمب 

صفع اما  و  - 13

فیثک نشخ و  عمج و  دشک و  مهرب  ار  نابز  يازجا  هک  تسا  نآ  تسا  تخمز  ینعمب  هک  هلمهم  داص  اف و  رسک  هلمهم و  نیع  حتفب 
دوخ رهوج  تفاثک  تیضرا و  تدورب  ببسب  تسا  دیربت  نیشخت و  عدر و  رصع و  بیلصت و  فیثکت و  نآ  لاعفا  زا  دزاس و  بلص  و 

دوخ بتارمب  زین  دشاب  یتخمز  تصوفع و  نا  رد  هچنآ  طولب و  تفج  وزام و  دننام 

ضباق اما  و  - 14

ظیلغت و نآ  لاعفا  زا  *و  تخاس یم  صفع  هک  دزاسن  نشخ  نادنچ  دروآ و  مهب  ار  نابز  يازجا  هک  تسنآ  تسا  هدـنریک  ینعمب  هک 
لاـعفا رئاـس  رد  دوخ و  رهوج  تیـضرا  تدورب و  ببـسب  تسا  دـیربت  لاهـسا و  سبح  اهتـشا و  تیوقت  فیفجت و  ضبق و  فیثکت و 

دوخ بتارمب  زین  دشاب  تضوبق  نا  رد  هچنآ  لفوف و  دننام  نآب  تبسن  دوخ  رهوج  تفاثک  یمک  ببسب  تسا  صفع  زا  رت  فیعض 

مسد اما  و  - 15

طسبنم و میالم و  ار  نابز  حطس  هک  تسا  نآ  تسا  یبرچ  برچ و  ینعمب  هک  تموسد  میم و  هلمهم و  نیس  رسک  هلمهم و  لاد  حتفب 
تفاطل و ببسب  تسا  لیلق  نیخست  بلاغ و  طلخب  هلاحتسا  جاضنا و  قالزا و  ءاخرا و  نییلت و  بیترت و  نآ  لاعفا  زا  *و  دزاس يوتسم 

برچ ینهد  يایشا  نامسا و  ناهدا و  دننام  دوخ  رهوج  تیئام  تیئاوه و 
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ولح اما  و  - 16

میـالم و مرن و  ار  ناـبز  حطـس  هک  تسا  نآ  تسا  ینیریـش  نیریـش و  ینعمب  هک  توـالح  واو و  مـال و  نوکـس  هلمهم و  ياـح  مضب 
قاتـشم دیامن و  بذج  دوخب  يدوزب  ار  نآ  ۀیدبک  هبذاج  توق  دراد و  تسود  ار  نآ  ندب  ةربدـم  تعیبط  دزاس و  يوتـسم  طسبنم و 

ببسب تسا  لیلق  نیخست  نوخ و  بلاغ و  طلخب  هلاحتسا  هباذا و  قیقرت و  نییلت و  جاضنا و  اخرا و  الج و  نآ  لاعفا  زا  و   * دشاب نادب 
نا رد  هچنآ  هلمجلاب  هبنا و  ریجنا و  امرخ و  توت و  روکنا و  باـشود  لـسع و  رکـش و  دـننام  دوخ  رهوج  تفاـطل  ترارح و  لادـتعا 

خرس رکش  دننام  تسا  شطعم  نابز و  حطس  ةدننک  تشرد  نآ  سپ  ناخسالا  دیدش  هوالحلا  يوق  ولح  اما  دشاب و  نیریش  ینیریش و 
هدمآ شوجب  هنهک  داح و  لسع  عاونا  یضعب  و 

هفت اما  و  - 17

تهافت همجعم و  ياخ  هیناتحت و  هاشم  يای  هلمهم و  نیس  رسک  میم و  حتفب  دنمان  زین  خیسم  هک  اه  اف و  رسک  هیناقوف و  هانثم  يات  حتفب 
دشابن تعیبط  بوغرم  دزاس و  يوتسم  طسبنم و  میالم و  مرن و  رایـسب  ار  نابز  حطـس  هک  تسا  نآ  تسا  یکزمیب  هزمیب و  ینعمب  هک 

تدـش و هکنادـب  و   * دـشاب تبوطر  اب  رکا  تسا  اهنیا  لاـثما  تضوبق و  تنوشخ و  عفر  شطع و  ترارح و  نیکـست  نآ  لاـعفا  زا  و 
تسوبی و رب  تصوفع  تضوبق و  تنوشخ و  لادتعا و  رب  تلالد  نآ  تمیالم  لادـتعا و  دـنک و  یم  ترارح  رب  تلالد  معط  تدـح 

هبکرم يایـشا  تیفیک  دومن  تفایرد  ناوت  یم  اهنآ  بیکرت  زا  تبـسن و  ساـیق و  نیمه  رب  تبوطر و  رب  نییلت  تمیـالم و  تواـخر و 
دراب رهوج  ۀبلغ  ۀطـساوب  دوب  دراب  دشاب  معط  اب  راح و  يرکید  معط و  یب  دراب و  یکی  هک  زیچ  ود  زا  بکرم  ئـش  هک  تسا  هاک  زار 

نآ لعف  راح و  رهوج  ببسب  دشاب  یم  بلاغ  نآ  معط  بکرم  عون  نیرد  سپ  راح  رهوج  رب 
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نینچ نیا  تسا و  نآ  دراب  رهوج  زا  نآ  تدورب  ریثات  راح و  رهوج  زا  نآ  یخلت  هک  نویفا  دننام  دراب  رهوج  ۀـبلغ  ببـسب  تدورب  20
دنیامن لح  شرت  غود  زا  يرایسب  رد  ار  ربص  یکدنا  نوچ  هک  تسا  نآ  تعانـص  قیرطب  نآ  لاثما  دنمان و  یم  يوقلا  بکرم  ار  ئش 

ار يزیچ  معط  يزیچ  هک  دشاب  نکمم  تعانـص  قیرط  هاک  ره  سپ  دیامن  یمن  مرک  ار  نآ  جازم  اما  دزاس و  یم  خلت  ار  نآ  معط  هتبلا 
روکذـم لاثم  رد  دـنچره  تسا  زئاج  یلوا  قیرطب  تعیبط  بیکرت  جازتما و  قیرطب  سپ  دزاـسن  ریغتم  ار  نآ  جازم  دـنادرک و  فرحنم 

ود دندرک  یم  عمتجم  هاک  دـیامن و  یم  بولطم  اب  تفلاخم  اهاج  یـضعب  رد  هک  اریز  دـشابن  هیلک  موعطب  لالدتـسا  سپ  تسا  نخس 
تحولم ترارم و  دننام  دنمان و  یم  تعاشب  عشب و  ار  نیا  صـصح و  رد  عمتجم  تضوبق  ترارم و  دننام  دـحاو  ئـش  مرج  رد  معط 

رد دـح  زا  خوبطم  لسع  رد  تفارح  ترارم و  دـننام  دـنیوک و  یم  قاعز  تقوعز و  ار  نیا  روش و  ياـیرد  بآ  هخبـس و  یـضارا  رد 
اه و هویم  ضعب  رد  تضوبق  ترارم و  تضومح و  دننام  هتـشذک و  رد  دحرا  نیریـش  رامثا  یـضعب  هدمآ و  شوجب  هنهک  هتـشذک و 

تسا رایسب  زین  اهنیا  ریغ  تابکرم و  نیا  لاثما  ینساک و  رد  تهافت  ترارم و  دننام  ناجنداب و  رد  تضوبق  تفارح و  ترارم و  دننام 
اهلک قئاقحلاب  ملعا  هّللا  اهریغ و  یسامخ و  یعابر و  یثالث و  یئانث و  بیکارت  زا 

هحیار اما  و  - 18

ضحمب ینعی  هحئارلا  يذ  ءیـش  جازم  تیفیک و  رب  رما  رثـکا  رد  زین  نیدـب  دوـش  یم  هدرک  لالدتـسا  هک  تسا  حـیاور  نآ  عـمج  هک 
وخر يوب  دراد و  ترارح  رب  تلالد  يوق  داـح  يوب  هک  اریز  ار  نآ  جازم  دـنبای  یمرد  نآ  معط  تفاـیرد  ندیـشچ و  نودـب  ندـیئوب 
عقاو رایسب  هک  اریز  تسین  یلک  تسا و  رت  فیعض  موعطب  تبـسن  نیا  نکیل  نینچمه و  لادتعا و  رب  میالم  يوب  تدورب و  رب  فیعض 

دشابن و یتصوفع  یخلت و  زا  یلاخ  اهنآ  معط  هک  وب  شوخ  ياهلک  ضعب  دننام  دراد  تفلاخم  نآ  معط  اب  يزیچ  ۀحئار  هک  دوش  یم 
هدش و ادج  هک  تسا  اهنآ  هفیطل  يازجا  هک  دـنا  هتفک  یـضعب  هحیاور  مامـشتسا  تیفیک  رد  هکنادـب  دـشاب و  نآ  يارو  ناش  تیفیک 

هماش سحب  هدش  اوهب  طلتخم  هتشک و  ادج  هک  تسا  اهنآ  فیطل  ةرخبا  دنا  هتفک  یـضعب  دسر و  یم  هماش  سحب  هتـشک  اوهب  طلتخم 
اهنآ مرج  فیطل و  اهنآ  رهوج  هک  یـضعب  نینچ و  یـضعب  دشاب و  نانچ  هحئارلا  يذ  يایـشا  ضعب  دـیاش  تقیقحلا  یف  دنـسر و  یم 
هماش توقب  هدش  اوهب  طلتخم  هتـشک و  ادج  اهنا  زا  هفیطل  ةرخبا  مه  هریغـص و  يازجا  مه  هک  دوب  وحن  ود  رهب  دشاب  لخلختم  فیخس 

ةرخبا ای  هریغص و  يازجا  هک  دنشابن  نآ  لباق  هک  تبالص  تفاثک و  تیاهن  رد  هبلص  هفیثک و  يایشا  رثکا  اما  دندرک  كردم  دنسر و 
دـنرب و یم  راکب  اهریغ  تویب و  تارامع و  رد  هک  يراجحا  دـننام  دنـشاب  یم  هحئار  زا  یلاخ  دـسر  هماشب  هتـشک  ادـج  اهنا  زا  هفیطل 

یم مسقنم  حـیاور  هکنادـب  تسا و  دوقفم  دودـسم و  اهنآ  رد  هحئارب  لالدتـسا  قیرط  اذـهل  اهریغ و  درمز و  ساملا و  توقای و  رجح 
ببـسب موعط  نآ  مانب  هحیاور  نیا  دنوش  یم  هدرب  مان  ورما  رثکا  رد  موعط  زا  تسا  اهنآ  نراقم  هک  يزیچ  رابتعاب  لوا  مسق  هسب  دنوش 

هویم نالف  زیچ و  نالف  تسام و  هکرـس و  لسع و  رکـش و  باشود و  يوب  دـنیوک  یم  هکنآ  دـننام  رکیدـکی  اب  اهنآ  تنراقم  تدـش 
مود تسا  اهنآب  لالدتـسا  دـننام  اـهنیاب  لالدتـسا  موعط و  رئاـس  نینچمه  شرت و  يوب  زیچ  نـالف  هویم و  نـالف  دـنراد و  نیریـش  يوب 

بوغرم ذـیذل و  بیط و  تعیبط و  قفاوم  میالم و  هحئار  نیا  هک  دوش  یم  هتفک  هچناـنچ  تسا  اـهنآ  ترفاـنم  تمیـالمب و  لالدتـسا 
یم هدرک  اهنیاب  لالدتـسا  اهنیا و  لاثما  سجرن و  ینیچ و  درو  رمحا و  درو  زا  وب  شوخ  ياـهلک  بـالک و  ربنع و  هحئار  دـننام  تسا 

تعیبط فلاخم  رفانم و  بوغرم و  ریغ  هیرک و  هحئار  نالف  هکنآ  اـی  رثکا و  رد  اـهنآ  ةداـم  تفاـطل  ترارح و  رهوج  لادـتعا  رب  دوش 
ةدام تفاثک  ترارح و  رهوج  تیفیک  تدح  رب  اهنیاب  دوش  یم  هدرک  لالدتسا  اهنیا و  دننام  هفیج و  موث و  نتنم و  تیتلح  دننام  تسا 

ترارح نکسم  هحئار  نالف  دوش  یم  هتفگ  هچنانچ  هماش  ۀساح  رد  تسا  نآ  ریثات  لعف و  رابتعاب  موس  لاوحا  بلاغ  رد  اهنآ 
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غامد ةدـننک  کشخ  ترارح و  جـیهم  هحئار  نالف  هزات و  رایخ  بیـس و  هشفنب و  هزات و  رفولین  دـننام  تسا  غامد  شخب  توارط  21و 
تفاطل تیفیک و  تبوطر  تدورب و  رب  لالدتـسا  لوا  زا  اهنیا و  لاثما  زینوش و  لیبجنز و  لفلف و  رتس و  دیب  دنج  کشم و  دننام  تسا 
تـسوبی ترارح و  رب  تلالد  همیالم  ۀـقفاوم  ةداح  ةراح  ۀـحئار  ره  هلمجلاـب  تسوبی و  ترارح و  رب  یناـث  زا  دوش و  یم  هدرک  هداـم 

ترارح و ۀنکـسم  همیالم  ۀـحئار  ره  هدام و  تفاثک  تسوبی و  ترارح و  رب  تلالد  هیرک  ۀـیوق  ۀـحئار  ره  هداـم و  تفاـطل  تیفیک و 
دننک یم  هدام  تفاطل  تبوطر و  هبلغ  ترارح و  لادتعا  رب  تلالد  اهنیزا  یـضعب  ۀمونم  غامد و  هبطرم  حور و  بلق و  ۀحرفم  سفن و 

ملعا هّللا  تبوطر و  تدورب و  رب  یضعب  و 

نول اما  و  - 19

تسین یلک  نانچمه  تسا و  حیاور  زا  رت  برطضم  شوشم و  فیعض و  رایـسب  اهنیاب  لالدتـسا  هکنادب  سپ  تسا  ناولا  نآ  عمج  هک 
یم تبوطر  تدورب و  رب  تلالد  رثکا  ضایب  نول  هک  تسا  نآ  اهنیاب  لالدتسا  هجو  هلمجلاب  دندرک و  یم  فلتخم  هک  تسا  نآ  رثکا 

بتارمب داوس  نول  دوش و  یم  هدرک  هدـهاشم  فرب  خـی و  رد  هچناـنچ  ار  بطر  مسج  دـنادرک  یم  دیفـس  تدورب  هکنآ  تهج  دـنک 
رد دوش  یم  هدرک  هدهاشم  هچنانچ  ار  سبای  مسج  دنادرک  یم  هایـس  تدورب  هکنآ  تهج  دنک  یم  تسوبی  تدورب و  رب  تلالد  دوخ 
یم هایـس  کشخ و  فئاکتم و  اهنآ  مرج  دـسر  اهنآب  رایـسب  يدرـس  نوچ  هک  بآ  یب  سبای  سران  ماخ  ياـه  هویم  هسباـی و  راجـشا 

محف و ار  رت  مزیه  دـنادرک  یم  هچنانچ  هایـس  ار  بطر  ئـش  دـنادرک  یم  ینعی  تسا  نیا  سکعب  ود  ره  نا  رد  ترارح  لـعف  ددرک و 
الثم صاخ  ياود  زا  دـحاو  عون  فانـصا  هک  هاکره  دـنا  هتفک  اـبطا  داـمر و  ار  محف  دـنادرک  یم  هکنآ  دـننام  دیفـس  ار  سباـی  مسج 
سپ دنشاب  داوسب  لئام  یـضعب  ترفـصب و  لئام  یـضعب  تومحب و  لئام  یـضعب  ضایبب و  لئام  یـضعب  هک  کنر  ود  دنوش  فلتخم 
رمحا لدنـص  دننام  ترمحب  لئام  تسا و  دوخ  فانـصا  دربا  نآ  سپ  ضیبا  لدنه  دننام  هراب  نآ  عون  تعیبط  دشاب  رکا  ضایبب  لئام 

لئام تسوبی  رد  هدایز و  همه  زا  داوسب  لـئام  روتـسدب  رفـصا و  لدنـص  دـننام  رتمک  نا  زا  زین  رفـصب  لـئام  رتمک و  نا  زا  يدرـس  رد 
رکا تسا و  دوسا  رت  سبای  رت و  بلاغ  همه  زا  نا  زا  دعب  رمحا و  نا  زا  دعب  رفـصا و  نا  زا  دـعب  دوخ و  فانـصا  همه  زا  رتمک  ضایبب 

یم زبس  خرـس و  لسع  هک  زبس  خرـس و  دیفـس و  لسع  دننام  تسا  دراب  سکعرب  نآ  مکح  سپ  دشاب  ترارحب  لئام  اود  نآ  تعیبط 
رما رثکا  رد  تسا  سکعلاب  مکح  هزبرخ  هبنا و  حیطب و  رد  رتمک و  ود  ره  نا  زا  شیمرک  دشاب  یم  يدیفسب  لئام  مرک و  رایسب  دنشاب 
زین اهنآ  تلالد  دنا  بکرم  نوچ  رکید  ناولا  خرـس و  زا  دشاب  یم  رتهب  رت و  نیریـش  کنر  یتابن  درز و  ةزبرخ  هبنا و  هناودنه و  ینعی 

و  * دـناود ره  نا  زا  بکرم  ناولا  رئاس  تسا و  داوس  ضایب و  ناولا  لک  لصا  یـضعب و  رب  تسا  اهنآ  یـضعب  هبلغ  بیکرت و  بسحب 
زبس لادتعا و  تمالع  اقلطم  خرـس  تدورب و  تمالع  اقلطم  ضایب  روتـسدب  تسا و  ترارح  تمالع  اقلطم  داوس  دنا  هتفک  هکنادـب *
یم دراد  نویفا  هک  هحئار  تدـح  داوم و  لیلد  نیدـب  سپ  تسوبی  ترارح و  تمالع  اقلطم  درز  تسوبی و  تدورب و  تمالع  اـقلطم 
یلک هن  تسیرثکا  تسا و  برطـضم  شوشم و  فیعـض و  ناولاب  لالدتـسا  نوناق  هک  دـنا  هتفک  اذـهل  درـس و  هن  دـشاب  مرک  هک  دـیاب 

دندرکب هک  تیثیح  نیاب  نویبرفا  لاقثم  ود  ریش  لطرکی  رد  دوش  هدرک  طلخ  نوچ  الثم  دوش  یم  عقاو  طلغ  ههبش و  رثکا  هکنآ  تهج 
نآ کنر  هکنآ  دوجو  اب  دنناسر  مهب  یعانـص  يوناث  جازم  ریـش و  زا  ادـج  نویبرفا  ءازجا  ددرکن  سوسحم  دـحاو و  ئـش  ود  ره  نآ 
دناد راب  رایـسب  هکنآ  دوجو  اب  هک  روفاک  نویفا و  دـننام  زین  هحئار  معط و  رد  مکح  تسا  نینچمه  مرک و  رایـسب  دـشاب  هتـشکن  ریغتم 

کـشم ربنع و  رتس و  دیب  دنج  نارفعز و  لفلف و  دننام  يوق  ياهوب  اهمعط و  زا  يرثکا  رب  دنیآ  یم  بلاغ  هک  يدح  هب  دنادنت  خـلت و 
ازجا و لک  رب  ود  ره  نا  زا  کـیره  ۀـحئار  معط و  دـیآ  یم  بلاـغ  دـشاب  روفاـک  اـی  نویفا  هک  یجزتمم  یبیکرت و  رد  ینعی  اـهریغ  و 

لالدتسا سپ  دنتسین  یلک  زین  نآ  ءوطب  دومج و  تعرس  نآ و  ءوطب  هلاحتسا و  تعرسب  لالدتسا  نینچمه 
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اهناب دومن  ناوت  یمن  مزجلاب  مکح  تسا و  مامتان  صقان و  لامعتـسا  راثکت  رارکت و  هبرجتب و  دیئات  نودب  یئاهنت  هب  ۀـسمخ  روماب  22
بکرم جزتمم  ئـش  هک  دوب  دـناوت  یم  هک  اریز  اهنا  زا  ددرک  یمن  لصاح  بلاـغ  نظ  ینعمب  نیقی  هعبرا و  تاـیفیک  زا  یتیفیک  ۀـبلغب 

اهنآ فالخرب  یعامتجا  تیثیح  زا  دـنیامن و  نآ  فالخرب  تلالد  ادـجادج  کیره  نآ  نول  هحئار و  معط و  راح و  اـی  دـشاب و  دراـب 
دشاب ازجا  رکید  رب  بلاغ  يوق و  نول  هحئار و  ای  معط و  يذ  وزج  دشاب و  هفلتخم  ءازجا  زا  نآ  بیکرت  هک  تسا  نکمم  هکنآ  تهج 
نویفا نول  روفاک و  نویفا و  هحئار  هیروفاک  ای  هیدنوار و  ای  هینارطق و  ای  هینویفا و  بیکارت  رد  هچنانچ  ددرک  رهاظ  نامه  جزتمم  رد  و 

نویفا و اـما  زین و  موعط  ناوـلا و  هحیار و  نینچمه و  ددرک و  یم  رهاـظ  هدـهاشم و  تسا  درز  هک  دـنوار  نوـل  داوـس و  هک  نارطق  و 
نویفا نول  یلوقب  ترارح و  رب  تلالد  ود  ره  نآ  معط  هحیار و  تدـح  دـنراد و  تدورب  رب  تلالد  یلوقب  ود  ره  نآ  نول  هک  روفاـک 
قیفوت ناوت  یم  دنا و  هتسناد  راح  ار  ود  ره  نآ  هتشک و  یـضعب  مهوت  أشنم  اذهل  تفای و  رکذ  هچنانچ  دنک  یم  ترارح  رب  تلالد  زین 
فیطل یکی  تسا  بلاغ  وزج  ود  اهنا  رد  هک  دنا  يوقلا  هبکرم  ۀـیودا  ۀـلمج  زا  ود  ره  نآ  هک  دومن  قیرط  نیدـب  نیلوقلا  نیب  عمج  و 
تدورب لاعفا  رودـص  نول و  بجوم  هک  دراب  یـضرا  فیثک  يرکید  هتـشک و  ترارح  لاعفا  رودـص  ثعاب  هحئار و  لماح  هک  راـح 

یم لئاز  دور و  یم  لیلحتب  يدوزب  هدومن  دوخ  رثا  تعیبط  اب  لاعفنا  لعف و  ببـسب  نآ  راح  فیطل  وزج  ندـب  رد  دورو  دـعب  هدـش و 
عون شش  ناولا  هکنادب * و   * ددرک یم  رداص  نا  زا  تدورب  لاعفا  دیدم و  تدم  نآ  دراب  یضرا  فیثک  وزج  دنام  یم  یقاب  ددرک و 

عصان و عتاف و  ئناـق و  ققی و  دـننام  تسا  صاـخ  یتفـص  ار  کـیره  قرزا و  دوسا و  رـضخا و  رفـصا و  رمحا و  ضیبا و  دنـشاب  یم 
رد دیفس  ینعی  ققی  ضیبا  دنیوک  یم  هدومن  فاصتا  دوخ  لامک  تلاح  رد  تفـص  نادب  ار  نول  نآ  هک  حضاو  زین و  کلاه  بیرغ و 

هلدا حضاو و  قرزا  کلاه و  دوسا  ای  بیرغ و  دوسا  عصان و  رضخا  عقاف و  رفصا  ئناق و  رمحا  دنیوک  یم  نینچمه  يدیفـس و  لامک 
اهنآ رکذ  شیاجنگ  اجنیا  نوچ  تسا و  روکذم  نف  نیا  لئاسر  هطوسبم و  بتک  نوناق و  حورش  رد  لیصفتب  هروکذم  روما  زا  کیره 

تسا سبای  راح و  دشاب  ضبق  حیتفت و  نا  رد  هچنآ  هک  تسا  نانچ  اود  لاعفا  زا  ذوخام  لالدتـسا  اما  دومن و  افتکا  رادقم  نیدب  دوبن 
تسا و بلاـغ  تبوطر  تیراـن و  نا  رد  دوب  تجوزل  لـیلحت و  نا  رد  هچنآ  ترارح و  ۀـبلغ  اـب  تسا  يوقلا  بکرم  ینعی  تدورب  اـی 

نآ لیلد  ینساک  دننام  دشابن  نتـسش  لباق  ای  اینومقـس و  دننام  دشابن  ندیبوک  لباق  اب  دشاب و  فیفخ  فیطل و  رایـسب  نآ  توق  هچنآ 
لاوحا رب  لالدتـسا  سایق  نیمه  رب  رایـسب و  نآ  فیثک  دراب  یـضرا  وزج  تسا و  فیطل  لیلق و  رایـسب  نآ  يران  راـح  وزج  هک  تسا 

هناش لج  اهقلاخ  اهلعاف و  هنال  یهاک  رومالا  قئاقحب  ملعا  هّللا  دومن و  دیاب  رکید 
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صاوخ تیهام و  رد  ابطا  لاوقا  فالتخا  ببس  نایب  رد  مجنپ :  لصف 

هیودا - 1

لامک یماـخ و  یکنهک و  یکزاـت و  يرت و  یکـشخ و  هعبرا و  لوصف  نادـلب و  نکاـما و  ببـسب  هیودا  رثکا  نوچ  هک  دـنامن  یفخم 
نود یلـصف  رد  ای  يدـلب و  نود  يدـلب  رد  الثم  یـصخش  هاکره  سپ  دنـشاب  یم  تیهاملا  روصلا و  فلتخم  اهنیا  لاثما  یکدیـسر و 
اهنیا لاثما  یکدیـسر و  یکتخپ و  ماکنه  رد  ای  یـسران و  یماخ و  تقو  رد  ای  یکـشخ و  نامز  رد  ای  یکزات و  نیح  رد  اـی  یلـصف و 

يرکید دیامن و  نا  زا  اهنیا  ریغ  هحئار و  معط و  کنر و  لکش و  زا  تیهام  نایب  دوخ  كاردا  بسحب  دیامن و  هدهاشم  الثم  ار  ياود 
دیامن رکذ  دوخ  سوسحم  قفاوم  ار  نآ  راضم  عفانم و  تعیبط و  تیهام و  دـیامن و  هظحالم  رکید  لاوحا  تاقوا و  دـلب و  نآ  ریغ  رد 

رودـقم زیچ  ره  بتارم  لاوحا  عیمج  رب  هطاحا  دوب و  دـنهاوخ  رکیدـکی  فلاـخم  هلاـحمال  کـیره  هروکذـم  لاوحا  سپ  نینچمه  و 
هک تسا  رهاظ  دومن و  دنهاوخ  رکذ  دوخ  عالطا  بسحب  ار  نآ  ررض  عفن و  تیصاخ و  کی  کیره  نینچمه  تسین و  دحاو  صخش 

دوش و یم  عقاو  هیودا  صاوـخ  هجزما و  رد  فـالتخا  اـهنا  تاریغت  یکلف و  عاـضوا  بسحب  تسین و  نا  رد  رـصحنم  هروکذـم  روـما 
رد هابتشا  ثعاب 

لوا ددرک  یم  رهاظ  نیمدقتم  بتک  زا  هچنآ  هکنادب *  * ملعا هّللا  تسا و  هروکذـم  روما  نیا  ۀـیودا  رثکا  تیـصاخ  توت و  تیهام و 
دنناد و یم  میکح  نامقل  ار  وا  مدرم  یضعب  هک  دوب  ینانوی  سودیروقمید  هدیدرک  هیودا  فیلات  عمج و  قیقحت و  هجوتم  هک  یـسک 

سخامرودنا سپ  هدومن  عمج  ار  هیودا  وا  تسا و  میکح  سلوف  سپ  هدرک  فیلات  شیاشح  نایب  رد  هتس  تالاقمب  یمـسم  یباتک  وا 
نکیل هدوـمن  رکذ  ار  هدرفم  ۀـیودا  عفاـنم  هک  لـغبلا  سارب  بقلم  سونیلاـج  سپ  هدوـمن  بیکرت  عـمج و  ار  ربـکا  قاـیرت  وا  رغـصا و 

يراصن سوردید  هدش  ینانویب  ینایرـس  زا  لقن  همجرت و  هجوتم  هک  یـسک  لوا  هتـشکن  اهنآ  لاوحا  رئاس  حلـصم و  لدـب و  ضرعتم 
یتدایز اب  هدرک  لقن  یبرعب  ینایرـس  زا  يروپاشین  نینح  نب  قحـسا  سپ  هدرکن  ناـیب  يزیچ  رکید  همجرت  زا  هداـیز  وا  تسا و  یلباـب 
تافیلات باب  نا  رد  هعشاجن  سپ  هدرک  ادج  هیودا  زا  ار  هیذغا  وا  دلاو  نینح  هتـشک و  قحـسا  تالوقنمب  یمـسم  وا  ۀمجرت  تادافا و 

هیودالا و لماک  باتک  هک  تسا  ایرکز  نب  دمحا  نب  دمحم  هدش  نآ  فیلات  هجوتم  مالـسا  لها  زا  هک  یـسک  لوا  دنا و  هدرک  رایـسب 
نب ییحی  سپ  فیرش  سپ  يرونید  هفینح  وبا  سپ  ثعـشا  نبا  سپ  انیـس  نبا  یلع  وبا  سیئرلا  خیـش  سپ  هدومن  ریرحت  لماش  باتک 

ینوریب ناحیر  وبا  سپ  ینغم  بحاص  ذـیملت  نبا  سپ  هلودـلا  نیما  سپ  غئاـص  سپ  اـنحوی  نب  سیجرج  سپ  جاـهنم  بحاـص  هلزج 
خیـش سپ  یعیدـب  تارایتخا  بحاص  راطع  نیدـلا  نیز  یجاح  سپ  راطیب  نبا  خیـش  سپ  نآ  مجرتم  سپ  يدـیوس  ةرکذـت  بحاص 

بابلالا یلوا  ةرکذت  فلؤم  يرصم  یکاطنا  دؤاد  خیش  سپ  ياددغب  عماجب  روهـشم  هلهج  بیبطلل  عسی  ام ال  فلؤم  يدادغب  فسوی 
وا نینمؤملا و  هفحت  بحاص  ینباکنت  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  سپ  هداد  هیودا  رد  یطـسب  وا  نوناق و  حراش  ینالیک  یط  میکح  سپ 

رثکا هدـید  ررحم  هچنآ  ناشوا  تافلوم  زا  نکیل  هرـس و  سدـق  ناخ  يولع  دیـس  میکح  كولملا  دـمتعم  باون  سپ  هداد  یطـسب  زین 
مهرد ار  تابکرم  تادرفم و  ود  ره  یکاطنا  هلزج و  نبا  هدـشن و  هجوتم  دـیاش  طـسب  لوطب و  یـسک  رکید  تسا و  ماـمتان  رـشتنم و 

روهشم هاش  ودنهب  بقلم  مساق  دمحم  ریم  میکح  یمساق  تارایتخاب  موسوم  ءابطالا  روتسد  زا  رتهب  هیدنه  ۀیودا  رد  دنا و  هدومن  رکذ 
نایب هجوتم  کی  چـیه  دـنه  يابطا  زا  زین  نارکید  ود و  ره  نیا  نکیل  تسین و  لضفا  دـمحم  ریم  میکح  یلـضفا  تاـبرجم  هتـشرفب و 

رب دیمحلا  دبع  ریم  میکح  هک  ار  هیدنه  هیودا  یـضعب  دنا و  هدومن  هن  نایب  بوخ  مه  ار  صاوخ  لاعفا و  تعیبط و  دنا و  هدشن  تیهام 
ملعا هّللا  تسا و  رتهب  رت و  نیبم  هتشون  هفحت  ۀیشاح 
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اهنا تناصح  ظفح و  هیودا و  ذخا  ۀقیرط  نایب  رد  مشش :  لصف 

هراشا

نادلب زا  دنوش  یم  رتهب  رتیوق و  اجنا  رد  هک  ناکم  دلب و  ره  هروهـشم  هیوق و  ۀیودا  هک  تسنآ  قیلا  یلوا و  هکنادب  سپ  لامجالاب  اما 
دنیامن طاقتلا  ذـخا و  نآ  یکدیـسر  جـضن و  لامک  امن و  وشن و  كاردا  تیاهن  قئال و  لصف  نامز و  رد  اج  نامه  زا  رکید  نکاما  و 

هک طارقبا  داتـسا  لوقب  رکا  هلمجلاب  هیکاـطنا و  لـبج  زا  ار  اینومقـس  یمور و  هاـم  زا  لوا  نیرـشت  مهدزاـی  رد  ار  ناـیطا  هکنآ  دـننام 
تکلمم دـلب و  نامهب  هصتخم  هیوداب  ار  تکلمم  دـلب و  ره  ضارما  ۀـجلاعم  هدومن و  لمع  هدـلب  هضرا و  ریقاقعب  ضرم  لـک  اوجلاـع 
تکلمم دلب و  هیودا  زا  تکلمم  هدلب و  نآ  لها  يارب  زا  تحـص  هدئاف و  بلج  رد  دنا  عفنا  تبـسانمب  هکنآ  تهج  تسا  رتهب  دنیامن 

لیاوا نآ و  ةروهـشم  هفورعم و  ندـعم  زا  هک  تسنآ  رتهب  تسا  نایطا  راـجحا و  لـیبق  زا  یندـعم و  هچنآ  هکنادـب  لیـصفتلاب  رکید و 
زا جاز  سربق و  زا  سیدـقلق  دـننام  نآ  ریغ  زا  هن  دـنوش  یم  رتهب  هک  ناـکم  ره  تکلمم و  دـلب و  ره  رد  ینعی  دـنیامن  ذـخا  ناتـسمز 

اهنیا دننام  زومره و  نیرحب و  يایرد  زا  ؤلؤل  ووکیپ  زا  توقای  ناشخدب و  زا  لعل  روپاشین و  زا  هزوریف  رغـشاک و  زا  دروجال  نامرک و 
زا رکید  يزیچب  هتخیمآ  تتفتم و  هزیر و  دنـشاب و  رت  شغیب  كرزب و  صلاخ و  رادـبآ و  فافـش و  فاـص و  رت و  نیکنر  دـنچره  و 

لامک رارقرب و  نایطا  رهزداف و  دننام  کیرهب  هصتخم  ۀحئار  معط و  کنر و  هک  دیاب  زین  تسا و  رتهب  دنشابن  هریغ  كاخ و 
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تسا راهزا  قاروا و  هچنآ  ینعی  روکذم  روتسدب  تسا  یئابن  هچنآ  اما  اهنیا  لاثما  طفن و  یئایموم و  ریت و  نینچمه  دنشاب و  یبوخ  24
تخرد و زا  نداتفا  زا  شیپ  دوخ و  لامکب  ندیـسر  دـعب  قئال و  تقو  نامز و  لـصف و  کـیرهب  هصتخم  نکاـما  زا  دـنریکب  هک  دـیاب 

ظوفحم اهریغ  تابوطر و  رابغ و  زا  دـننک و  کشخ  مامت  طاـیتحاب  هیاـس  رد  نآ و  يوب  کـنر و  تأـیه و  ندـش  ریغتم  یکدرمژپ و 
دـنیامن و کشخ  طایتحا  لامکب  باتفآ  رد  هک  دـشاب  نآ  یکـشخ  لامک  ضرع  دـنا و  هدرکن  فیعـض  باـتفآ  ار  هچنآ  رکم  دـنراد 

لادتعا دحب  اهنآ  تبوطر  ندش  کشخ  مرج و  ندش  مکحتسم  نتسب و  دعب  ار  نآ  دنریکب  هک  تسا  بجاو  دشاب  روزب  لیبق  زا  هچنآ 
ءایشاب طالتخا  رابغ و  درک و  زا  دنیامن و  کشخ  هیاس  رد  روتـسدب  قاروا و  ندروآ  یگدرمژپ  يدرز و  هب  ور  یماخ و  ندش  لئاز  و 

هدرفم و رحنم  تایفیک  تاوذ  هیتابن  ۀیودا  هکنادب *  * دنراد ظوفحم  اهنادب  رایسب  یکشخ  یمرک و  تابوطر و  من و  ندیـسر  هبیرغ و 
اذهل دنشاب و  یم  رتیوق  یضارا  نادلب و  نا  رد  اهاود  هشیمه  دنوش و  یم  تفای  رتهب  هبلص  یـضارا  هیفیکلاب و  هفرحم  نادلب  رد  هبکرم 
رثکا رد  اهنآ  تفیک  زین و  سکعلاب  هراح و  نادلب  رد  هدراب  هیودا  روما و  رثکا  رد  یناتـسب  زا  دـنا  يوقا  يرب  یلهـس و  یلبج و  ۀـیودا 
یلوا یـضارا  نادلب و  نا  زا  اهنآ  ذخا  سپ  هسبای  نادلب  رد  هبطر  هلدتعم و  نادلب  رد  هلدتعم  ۀیودا  دشاب و  یم  رتیوق  رتدـیدش و  روما 

زا شیپ  نآ و  لاحب  قئال  لامکب  ندیـسر  ومن و  زا  دـعب  هک  دـیاب  روتـسدب  دـشاب  روشق  نابـصق و  لـیبق  زا  هچنآ  تسا و  اـهنآ  ریغ  زا 
زا دعب  تسا  لوصا  لیبق  زا  هچنآ  دنراد و  ظوفحم  هدومن  کشخ  روتسدب  دنیامن و  ذخا  یکدیچیپ  یجنک و  یکـشخ و  یکدرمژپ و 

روتـسدب تسا و  رتهب  فیرخ  لـصف  رخآ  هکلب  دـنیامن  ذـخا  اـهنآ  یماـمت  نتخیر  زا  لـبق  نا و  ياـهکرب  نتخیر  ماـکنه  رمث و  ذـخا 
ناصقن مدع  یکزات و  رت و  یکدیـسر و  غولب و  لامک  ماکنه  رد  دومن  دـیاب  ذـخا  یمامتب  دـشاب  شیاشح  زا  هچنآ  دـنیامن و  کشخ 

جضن و لامک  دعب  روتـسدب  زین  دشاب  رامثا  لیبق  زا  هچنآ  دیآ و  قیال  فرـصمب  ات  دنراد  هاکن  دننک و  کشخ  روتـسدب  دنیامن و  ذخا 
نآ سر  مین  ای  دشاب  نآ  ماخ  بولطم  روظنم و  هکنآ  رکم  دنیامن  ذخا  تخرد  زا  دوخبدوخ  نداتفا  ندش و  هدرمژپ  زا  لبق  ندیـسر و 

دومن دـیاب  قرو  ای  رـشقم و  ار  هچنآ  دـنیامن و  کشخ  تسرد  مسق  ناـمه  دومن  دـیاب  کـشخ  تسوپ  اـب  تسرد  اـهنآ  زا  ار  هچنآ  و 
طایتحاب یمک  باتفآب  ای  هیاـس  رد  هدیـشک  نامـسیرب  دیـشک  دـیاب  نامـسیرب  ار  هچنآ  دـنیامن و  کـشخ  هدرک  قرو  هدـنک و  تسوپ 

دیاب هلمجلاب  دـنراد و  ظوفحم  اهریغ  مرک و  ندروخ  داسف و  جرکن و  تسومن و  تبوطر و  من و  رابغ و  درک و  زا  دـنیامن و  کـشخ 
ذخا ندروآ  ناصقن  فعـض و  یکدرمژپ و  یکـشحبور و  زا  شیپ  توادـن و  یکدیـسر و  ماکنه  لاـمک  رد  ار  هیتاـبن  هیودا  لـک  هک 

هدروخ و ناراـب  هچنآ  نآ و  تبوطر  تدورب و  ترودـک و  ماـکنه  زا  تسا  رتهب  اوه  یکـشخ  یمرک و  افـص و  ماـکنه  رد  دـنیامن و 
رثکا و رد  تسا  رتمک  اهنآ  تماخـض  مجح و  هیناتـسب و  زا  دنا  يوقا  هیئارحـص  هیرب و  ۀیودا  تسا و  فیعـض  دشاب  ناب  دـهعلا  بیرق 

رکم نآ  فلاخم  زا  تسا  رتهب  دشاب  هدشن  هدرمژپ  هتفکش و  رتوبشوخ و  رت و  هدیلاب  هچنآ  اهلک  ياهفوکـش  هیرب و  زا  دنا  يوقا  هیلبج 
دشاب رت  هزات  رتوبشوخ و  رت و  میخض  هچنآ  اهکرب  زا  نآ و  یناتسب  نینچمه  تسا و  رتهب  نآ  ذخا  نتفکـش  یمامت  زا  لبق  خرـس  لک 

رت نیکنـس  رت و  برچ  رت و  هبرف  رتکرزب و  هچنآ  روزب  زا  دشاب و  رتمک  نآ  یکدرمرپ  یجک و  هچنآ  لوصا  نابـضق و  زا  تسا و  رتهب 
هدایز و رتهب و  هک  اهنیزا  کیره  هحئار  معط و  نول و  دشاب و  رت  نیکنس  رت و  تشوکرپ  رت  باداش  هچنآ  هکاوف  زا  تسا و  رتهب  دشاب 

ةزات رکا  الا  دنیامن و  ذخا  نا  زا  نبل  ررقم  قیرطب  دـسر  مهب  نآ  هزات  هاکره  موبـش  نبل  اما  اهنیا و  فلاخم  زا  تسا  يوقا  دـشاب  رتیوق 
مرک بآ  رد  ار  نآ  کـشخ  اـی  دـنیوشب و  ار  نآ  ةزاـت  تسوـپ  تاـعونی  رئاـس  روتـسدب  دوـش  هتفرک  نا  زا  ریـش  هک  دـش  رت  مـهب  نآ 

تسا نویفا  هک  ار  شاخـشخ  نبل  دنیامن و  کشخ  هدرک  ادج  ار  نآ  بآ  سپ  ددرک  جزل  ظیلغ و  ات  دنراذکب  باتفآ  رد  دنناسیخب و 
یلاعت هّللا  ءاش  نا  نویفا  رد  هک  یطورش  هب  نورزاک  رصم و  رد  يدابآ  میظع  ای  ینورزاک  ای  يرصم و  شاخشخ  زا 
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هوقلا يوق  بوخ و  هک  اج  ره  رد  هلمجلاب  هقئال و  نامزا  هصتخم و  نکاـما  زا  ار  ناـبلا  رئاـس  ناـسلب و  نبل  نینچمه  دـمآ  دـهاوخ  25
نتخیر ماکنه  ار  اهنآ  دنیامن  عمج  ذخا و  هک  تسا  بجاو  سپ  غومس  اما  دنشاب و  هوقلا  فیعـض  هک  ییاج  زا  هن  دنیامن  ذخا  دندرک 

هب ندش  کشخ  زا  شیپ  دشاب و  لدتعم  فاص و  اوه  هک  دـیاب  بورغ و  زا  دـعب  زور  رخآ  باتفآ و  عولط  زا  لبق  زور  لوا  هفوکش و 
دنزیرب هدش  هزیر  هزیر  ادج و  تخرد  زا  دوخبدوخ  هکنآ  زا  لبق  ینعی  دندرک  تتفتم  كرفنم و  هک  يدح 

تاراصع اما  و  - 1

دنیامن کشخ  باتفآ  اوهب و  هکلب  دنهدن  خبط  شتآب  دنیامن و  ذخا  اهریغ  لوصا و  رامثا و  قاروا و  زا  هدیج  ۀـیودا  زا  هک  دـیاب  سپ 
لامعتسا ماکنه  اهریغ و  سیراب و  ربنا  جلیلها و  ةراصع  ایقاقا و  دننام  دننک  تظفاحم  هفیثک  ۀبیرغ  يایشا  طالتخا  رابغ و  درک و  زا  و 

تسین زئاج  نآ  لامعتسا  هیوشت  نودب  هک  اینومقس  رکم  دنیامنن  خبط  زین 

هیناویح ۀیودا  اما  و  - 2

زا شیپ  فیص و  يادتبا  ای  راهب  نامز  رد  ءاضعالا  هقلخلا و  مات  مسجلا  حیحص  ناوج  تاناویح  زا  دنوش  هتفرک  هک  تسا  بجاو  سپ 
ناصقن بیع و  یب  هبرف  ناوج  زب  نوخ  هلمج  نآ  زا  اهنآ و  هوکذ  حـبذ و  نراـقم  ندروآ و  ناـصقن  فعـض و  يریپ و  يرغـالب و  ور 

لـصف لوا  هک  تسا  نانچ  نآ  هتـشک و  هّللا  دیب  موسوم  هناثم  هدرک و  کنـس  جالع  رد  نآ  ریثات  تدـش  ببـسب  هک  تسا  هلاس  راهچ 
رد ار  طسو  نوخ  دورب و  هک  دـنراذکب  ار  نآ  رخآ  لوا و  نوخ  دـنیامن و  حـبذ  ار  نآ  تسا  روکنا  نتفرک  کنر  ماکنه  هک  ناتـسبات 

دنیامن و نهپ  یکاپ  سابرک  ۀچراپ  رب  هدرک  هزیر  هزیر  سپ  ددرک  دمجنم  ات  دنراذکب  دنریکب و  یلافس  ای  یکنس و  فرظ  ای  کید و 
بآ اب  ار  نآ  لاقثم  کی  تجاحلا  دـنع  دـنیامن و  کشخ  باتفآ  رد  دنـشوپب و  نا  رب  رابغ  درک و  زا  تظفاـحم  يارب  یکزاـن  ۀـچراپ 
طبض ظفح و  مامتها  لامک  رد  دننک و  ذخا  نآ  ةررقم  طئارشب  ار  يزیچ  ره  هلمجلاب  دنشونب و  نآ  لاثما  بارش و  اب  ای  یلبج  سفرک 

دنیآ دوخ  قئال  راکب  ات  دنیامن 
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ظفح روتسد  - 3

رادـقم نآ  نا  رد  لسع  هک  ۀشیـش  رد  هتـسب  مکحم  ۀـطایخب  ار  نآ  يارجم  عطق و  لحم  هک  تسا  نآ  دـنامب  هزات  هک  تاـناویح  ةرهز 
ماوقب بوخ  ار  لسع  هک  دیاب  دـشاب  بلاغ  دـلب  نآ  ياوه  رب  تبوطر  ترارح و  رکا  دـنرادهاکن و  هتخادـنا  دـناشوپب  ار  وا  هک  دـشاب 

دنشاب هدروآ 

ظفح روتسد  - 4

یناـتک هتل  رد  هدرک  کـشخ  ۀشیـش  نا  زا  دـعب  دـنزادنیب و  زور  دـنچ  لـسع  رد  هک  تسا  نآ  ددرکن  نفعتم  هک  تاـناویح  زغم  هیپ و 
ددرک یمن  نفعتم  رتدوز  دننک  طبض  یعلق  فرظ  رد  هاک  ره  روتسدب  دنزیوآ و  هیاس  رد  هدیچیپ 

ظفح روتسد  - 5

نهآ اب  نهآ  ةدارب  لفلف و  اب  روفاک  لثم  دشاب  نآ  ياقب  بجوم  ات  دومن  دـیاب  عمج  مهاب  هک  ار  اهنآ  یـضعب  هک  تسا  نآ  هیودا  رئاس 
یعلق و فرظ  رد  ار  غومـص  تاراصع و  دومن و  عمج  دیابن  وا  سنج  ریغ  اب  ار  یندعم  لیبجنز و  اب  جذاس  کمن و  اب  غرم  مخت  ابر و 
ایتوت و يور  ای  ججزم و  فرظ  رد  ای  ندش و  درـس  دعب  اما  دننک  طبـض  کنترـس  ۀشیـش  رد  ار  هراح  هایم  اهقرع و  دنرادهاکن و  هرقن 

فرظ تشاد و  دیاب  رود  دنت  باتفآ  كانمن و  ياج  زا  ار  اهلک  اه و  جیب  قاروا و  عومجم  دـنام و  یم  رتهب  سم  فرظ  رد  راهب  قرع 
ملعا هّللا  تسا و  رتهب  هبکرم  هدرفم و  ۀیودا  رثکا  اهنغور و  ظفح  تهج  یعلق 

راصتخالا لامجالاب و  هدرفم  ۀیودا  یضعب  رامعا  نایب  رد  متفه :  لصف 

هراشا

عاونا ياهرمع  دوش  یم  فلتخم  یندـعم  سپ  دـنا  یناویح  ای  یتاـبن  اـی  یندـعم  اـی  دنتـسین  نوریب  سنج  هس  زا  هدرفم  ۀـیودا  هکنادـب 
بهذ و دننام  اهنآ  مدع  اهنآ و  رهاوج  مارجا و  ندوب  فیطل  ءازجالا و  ززلتم  بیکرتلا و  مات  تسخ و  تفارش و  بسحب  اهنآ  فانصا 

ياقب تدم  هرقن  اما  دندرک و  یمن  دساف  دننام و  یم  یقاب  دیدم  یتدـم  هک  تایندـعم  زا  اهنیا  لاثما  درمز و  توقای و  ساملا و  رجح 
رایـسب اهریغ  برـسا و  نهآ و  سم و  دننام  دنـشاب  بیکرتلا  صقان  ینعی  دنـشابن  هباثم  نادب  هک  یتایندعم  تسا و  بهذ  زا  رتمک  نآ 

سپ راجنز  اما  دننامب و  نا  رد  یتدم  دنیامن و  نفد  لک  بآ و  رد  هک  صوصخ  دندرک  یم  دـساف  یناف و  يدوزب  دـننام و  یمن  یقاب 
لاس شش  ات  نآ  توق  بآدیفس  ددرک و  یم  لطاب  هتفر  هتفر  لاس و  کی  ات  نآ  توق  دوش  یم  صقان 
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ایتوت و اشمیـشقرم و  ایمیلقا و  نینچمه  دنام و  یم  یقاب  رایـسب  ياهلاس  ات  نآ  توق  دشاب  کنـسرادرم  هک  کترم  دنام و  یم  یقاب  26
یقاب نآ  توق  دیدم  یتدم  زین  نآ  سلما  يوبـشوخ  کنرـشوخ و  عاونا  يراهدنق و  یئاطخ و  یندعم  رهزداف  ینعی  رهزداف  رجح  اما 
نایطا اما  تسا و  وکین  تسا  یقاب  نا  رد  افص  کنر و  بآ و  هک  ماد  ام  تسا و  رتمک  نا  زا  نآ  توق  ياقب  تدم  ؤلؤل  اما  دنام و  یم 

راجحا و لک  تسا و  رتمک  ؤلؤل  زا  اهنآ  توف  ياقب  تدم  دـنام  ود  ره  نادـب  هچنآ  موتخم و  یناتـسغاد و  نیط  دـننام  حـیاورلا  بیط 
دنوش یم  رکید  نایطا  راجحا و  لثم  هتفر  هتفر  ددرک و  یم  لئاز  فیعض و  اهنآ  توق  درذکب  اهنآ  رب  یتدم  دنیاسب و  نوچ  ار  نایطا 

یم لطاب  فیعض و  روتـسدب  سپ  تسا  يوق  تسا  یقاب  نآ  اب  هحیار  هک  ماد  ام  تسا  هحیار  بحاص  هچنآ  ام و  دوخ  بتارم  بسحب 
ملعا هّللا  دنوش و  یم  نایطا  راجحا و  رئاس  لثم  ددرک و 

هکنادب هدئاف  - 1

دنـشاب و افـص  رهوج و  یبوخ  تیاـهن  رد  ود  ره  نآ  هاـک  ره  سپ  تسا  تیربـک  قبیز و  تاـقرطتم  طـئاسب  ةداـم  هک  دـننارب  يرثـکا 
ددرک و یم  ضیاف  هرکذ  لج  ضایف  يادـبم  زا  بکرم  نارب  یبهذ  تروص  ندـعم  رد  دـشاب  بلاغ  هغباص و  تیران  توق  رد  تیربک 

يدر يازجا  نوچ  ددرک و  یم  نوکتم  هضف  دبای و  یم  یـضف  تروص  هدراب  توق  اب  دـشاب  بلاغ  قبیز  رکا  دـبای و  یم  نوکت  بهذ 
دبای یم  یبرسا  تروص  دشاب  رتشیب  رهوج  تءادر  هاکره  دریذپ و  یم  یعلق  تروص  هیئام  توق  اب  رتمک و  تیربک  دنـشاب و  رهاوجلا 

دبای و یم  یساحن  تروص  دنـشاب  رفاو  بابـسا  نآ  دنچره  مامتلاب  دشاب  هغباص  بابـسا  روهظ  عنام  هک  دوب  رهوجلا  دیج  قبیز  رکا  و 
دیج تیربـک  رکا  دریذـپ و  یم  دـنمان  زین  ینیـصراخ  هک  اـیتوت  يور  تروص  دـشاب  بلاـغ  نارب  هدـیدش  تسوبی  لاـح  نیا  هب  نوـچ 

نآ هدیقع  ار  ایمیک  تعنـص  لها  ددرک و  یم  ضیاف  ورب  يدیدح  تروص  غبـص  بابـسا  مدع  اب  دـشاب  رهوجلا  يدر  قبیز  رهوجلا و 
دیاش اما  تسا  نکمم  دوش  کیره  رهوج  يدب  عفر  هک  دوخ  بتک  رد  هنودم  ۀصوصخم  لامعاب  یضعب  هب  یـضعب  بالقنا  هک  تسا 

ساملا و توقای و  دـننام  هقرطتم  ریغ  ۀـسیفن  راجحا  نینچمه  تسا و  لاحم  قئاقح  بـالقنا  هک  اریز  دـشابن  شیب  یمهوت  نخـس  نیا 
ملعا و هّللا  اـهریغ و  ترودـک و  افـص و  زا  بتارم  فـالتخاب  تسا  تیربک  قبیز و  اـهنآ  طـئاسب  هداـم و  لـصا و  زین  اـهریغ  درمز و 

دیدم تدم  دوخ  ۀیعون  تروص  ظفاح  ینعی  مکحم  ریغ  بیکرت  دشاب  فاصان  تیربک  نکیل  دشاب و  وکین  دیج و  قبیز  رکا  نینچمه 
ملعا هّللا  دوب و  دیدم  تدم  دوخ  تروص  ظفاح  ینعی  ددرک  بیکرتلا  مکحم  دنشاب  یفاص  دیج و  ود  ره  رکا  دوب و  دناوتن 
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هیتابن هیودا  اما  - 2

قاروا و ای  تاعوتی و  نابلا و  ای  ناهدا و  ای  حاقف و  راهزا و  ای  تاراصع و  ای  غومص و  لیبق  زا  ای  هک  اریز  دنا  فنـص  هدزای  اهنآ  سپ 
ریـشواج و قشا و  اریثک و  یبرع و  غمـص  دننام  غومـص  سپ  دـنااهنیا  لاثما  روشق و  احل و  لوصا و  ای  ناصغا و  ای  روزب و  ای  رمث و  ای 
يدنه و ضـضح  ایقاقا و  دننام  تاراصع  اما  تسا و  لاس  هس  ات  اهنآ  توق  ياقب  تدـم  اهنیا  لاثم  ار  نیوخالا  مد  کل و  جـنیبکس و 
هک براجتلا  هصالخ  بحاص  لوقب  نیوخالا  مد  يدـنه و  تاک  هدوب و  يرب  شاخـشخ  ةراـصع  هک  میدـق  حالطـصاب  نویفا  یکم و 
لک رمحا و  درو  رفولین و  هشفنب و  دـننام  دنـشاب  اه  هفوکـش  اـهلک و  هک  حاـقف  راـهزا و  اـما  رتمک و  اـهنآ  زا  تسا  اـسلخ  وبا  ةراـصع 

سـآلا و قرو  يدـنه و  جذاـس  نویرذاـم و  ناـبزواک و  یکمانـس و  دـننام  قاروا  اـهنیا و  لاـثما  موصیق و  رخذا و  حاـقف  ناـبزواک و 
لطاب فیعض و  سپ  دشاب  یم  يوق  اهنآ  توق  لاس  ود  ات  تیاهن  لاس  کی  دوخ  فعض  توق و  بسحب  زین  اهنیا  لاثما  ناشوایسرپ و 

دنام یم  یقاب  لاس  تسیب  ات  نآ  توق  اینومفس  سپ  اه  نیا  لاثما  نویفا و  نویفرف و  اینومقـس و  دننام  تاعوتی  نابلا و  اما  ددرک و  یم 
دـشاب و یم  یقاب  نآ  توق  لاس  هاجنپ  ات  نویفا  لاس و  راهچ  ات  نویفرف  دوش و  یم  لطاب  هتفر  هتفر  ددرک و  یم  فیعـض  نا  زا  دـعب  و 
هنق و ناسلب و  نهد  تیز و  دـننام  ناهدا  اما  دـنام  یم  یقاب  لاس  هدـب  بیرق  ات  اهنآ  توق  ناـبلا  رثکا  هلمجلاـب  دـنا و  هتفک  زین  هداـیز 

ۀـسبای هبطر و  ةراح  عوبـسا و  هس  ود  کی  رد  هک  اهنآ  ۀـبطر  صوصخ  ددرک  یم  دـساف  يدوزب  اهنآ  ةدراب  سپ  اهنیا  دـننام  نارطق و 
بتارمب اهنآ 
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یقاب دـیدم  تدـم  نآ  توق  تسا و  نابلا  لیبق  زا  نآ  سپ  ناسلب  نهد  اما  ددرک و  یم  جرکنم  دـساف و  سپ  لاس  ود  ات  لاس  کی  27
راثا اما  لاس و  ود  ات  رخذا  نهد  تیز و  روفاک و  نهد  نینچمه  ددرک و  یم  رتیوق  دیج و  دوش  رت  هنهک  دنچره  دنا  هتفک  دـنام و  یم 

هلقاق و لفنرق و  اوبز و  وج  زوج و  زول و  رانا و  هب و  بیس و  ولاب و  ولآ  ولآ و  طولب و  وزام و  ناسلب و  بح  ناتـسهم و  بانع و  دننام 
ماداب و ناکدرک و  زغم  دـننام  تسا  نهدـلا  ریثک  اهنآ  زا  هچنآ  دنـشاب  یم  فلتخم  اهنآ  سپ  اهنیا  لاثما  هلیلب و  هلیله و  هلما و  لفلف و 

دنشاب دوخ  رشق  رد  رکا  لاس  کی  ات  اهنیا  لاثما  ودک و  هزبرخ و  هناودنه و  رایخ و  شاخشخ و  دجنک و  لیجران و  هزوغلچ و  هتسپ و 
وهاک زینشک و  ینساک و  ایورک و  نومک و  هنایزار و  رزب  دننام  روزب  اما  ناکرک و  هتسپ و  زغم  صوصخ  نا  زا  رتمک  هتفهک و  ات  الا  و 

ود تسا  اهنیا  لاثما  چـنابزار و  لدرخ و  فرح و  هبلح و  دـننام  نهدـلا  لیلق  هچنآ  ءاهنا  زا  سپ  اهنیا  لاـثما  دـجنک و  شاخـشخ و  و 
ضعب دـننام  رتمک  نهدـلا  ریثک  دـنام و  یم  یقاب  اهریغ  داب و  كاخ و  تبوطر و  من و  زا  ینابهاکن  ظفح و  بسحب  لاس  هس  ات  لاـس 

ینساک و خیب  دروآ و  داب  یعاکش و  جرطیـش و  بنرز و  ناسلب و  دوع  دننام  روشق  لوصا و  احل و  ناصغا و  اما  لبق و  ةروکذم  روزب 
ربک و خـیب  تسوپ  جرهز و  یهام  هخیلم و  هفرق و  ینیچراد و  دـبرت و  اـحرف و  رقاـع  اـنایطنج و  رخذا و  سفرک و  حاـفل و  هناـیزار و 

دننام هچنآ  سپ  فعـض  تواخر و  تبالـص و  رد  اهنآ  رهوج  توق  بسحب  اهنآ  ياقب  دـشاب  یم  فلتخم  سپ  اهنیا  لاـثما  راـبجنا و 
یم یقاب  لاس  هد  ات  اهنآ  توق  تسا  اهنیا  لاثما  لیبجنز و  اخیلـس و  هفرق و  ینیچراد و  هبوچدرز و  جنورد و  جو و  دـنوارز و  طسق و 

نینمهب جرحدم و  دنوارز  دابنرز و  لیبجنز و  ینیچ و  خیب  دننام  دشاب  هیلضف  تبوطر  اهنا  رد  هچنآ  رکم  هدایز و  اهنیزا  قبرخ  دنام و 
ات دنـشاب  هلهـسم  قرع  احل و  زا  هچنآ  اما  ددرک و  یم  دساف  فیعـض و  دروخ  یم  مرک  يدوزب  هک  اهنیا  لاثما  لقاقـش و  نادیزوب و  و 

رفاح و نرق و  هحفنا و  هرارم و  محـش و  دـننام  هیناویح  ۀـیودا  اما  ددرک و  یم  لطاب  جـیردتب  سپ  دـشاب  یم  یقاب  اهنآ  توق  لاس  هس 
نکیل دـنام و  یم  یقاب  نآ  توق  لاس  کی  ات  دـنیامن  دوس  کمن  دـنریکب و  هاکره  دـشاب  هیپ  هک  محـش  سپ  مدورعب  لـبز و  فلظ و 
توق ياقب  تدم  سپ  دشاب  ناویح  ةرهز  هک  هرارم  اما  دوب و  دهاوخن  ضارما  یـضعب  رکید و  بیکارت  یـضعب  مهارم و  رد  لمعتـسم 

نادریـش یـضعب  دـنمان  هیام  رینپ  هک  هخفنا  اما  دـنام  یم  اهلاس  دـنیامن  تظفاحم  وکین  دـننک و  کشخ  بوخ  تسا  مخت  زا  رتشیپ  نآ 
رفاح نرق و  اما  تسا و  لاس  ود  ات  لاس  کی  نآ  توق  ياقب  تدم  سپ  هریغ  یبارعا و  رتش  ۀیام  ریـش  دننام  هدروخان  هاک  ناویح  هچب 

زا ترابع  هک  مدورعب  لبز و  اما  دـنام و  یم  یقاب  اهلاس  اـهنآ  توق  سپ  دـشاب  نخاـن  مه و  خاـش و  زا  تراـبع  هک  اـهریغ  فلظ و  و 
اما نآ و  نوخ  نینچمه  لاس و  کی  ات  بض  زب و  رامح و  راـتفک و  کـس و  نیکرـس  دـننام  دـشاب  ناویح  نوخ  لکـشپ و  نیکرس و 

ملعا هّللا  دنام و  یم  یقاب  لاس  هد  ات  نآ  توق  سپ  رتسدیبدنج 
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همعطا ندیشون و  بآ  ندروخ و  ماعط  بادآ  نایب  رد  متشه :  لصف 

تسین بسانم  مهاب  اهنآ  عمج  هک  همعطا  ندیشون و  بآ  ندروخ و  ماعط  بادآ  نایب  رد  - 1

دماشاین و دروخن و  بارش  ماعط و  دوشن  هنشت  هنـسرک و  دباین و  دوخ  رد  یفعـض  ات  هک  تسا  مزال  تحـص  ظفح  بحاص  رب  هکنادب 
ماعط یباریـس  يریـس و  التما و  ماکنه  رد  تسا و  رـضم  هورکم و  هک  دسرن  همخت  ءالتما و  دحرـسب  هک  جایتحا  رورـض و  ردقب  مهنآ 

دـماشاین و دروخن و  ریـس  رایـسب و  بارـش  ماعط و  هعفد  کـیب  طرفم  شطع  رایـسب و  یکنـسرک  ماـکنه  رد  دـشونن و  بآ  دروخن و 
صوصخ كدنا  كدنا  تاعفد  جـیردتب و  رکم  جازم  رب  رایـسب  یمرک  يالیتسا  طرفم و  دـیدش  تکرح  تضایر و  زا  دـعب  نینچمه 

رایسب ای  مرک و  رایـسب  ای  لیقث  ظیلغ  بآ  نینچمه  دشاب و  درـس  رایـسب  ای  مرک و  رایـسب  ای  داتعم و  يداع و  ریغ  اب  لیقث و  ماعط  هکنآ 
دماشایب بآ  كدنا  كدنا  سپ  دباین  نیکست  نیزا  رکا  هبترم و  دنچ  دیوشب  اپ  ور و  تسد و  دیامن و  هضمـضم  الوا  هکلب  دشاب  درس 
کچوک دـیاب  ار  همقل  زین  پچ و  هن  تسار و  فرطب  هن  دوش  لوانت  تاذاحمب  هک  دـشاب  ور  ربارب  رد  ماـعط  فرظ  هک  تسا  بجاو  و 

ناتسبات رد  دیامن و  غضم  وکین  درادرب و 

کی ای  هبترم  ود  يزور  هنابـش  رد  لدـتعم و  ماعط  زیاپ  راهب و  رد  مرک و  ماعط  نآ و  طساوا  ناتـسمز  رد  درـس و  ماعط  زور  لـئاوا  28
زور بش و  لوا  اـی  زور و  رخآ  زور و  لوا  لوا  زور  هک  بیترت  نیدـب  تسا  رتـهب  دوـش  هدروـخ  هبترم  هـس  زور  ود  رهب  رکا  هـبترم و 

تمیالمب دـیاخب و  بوخ  هکلب  دروخن  زین  مامت  تعرـسب  وا  لکا و  نامز  دـهدن  لوط  رایـسب  هک  دـیاب  نینچمه و  زور و  طسو  میود 
غورآ ینعی  ءاشج  هنیـس و  هدعم و  رد  لقث  هک  ماد  ام  دروخن و  قباس  مضهنم  ریغ  ماعط  رب  دیدج  ماعط  ینعی  دنکن  لخادـت  درب و  ورف 
نییعت دماشایب و  بآ  دروخب و  ماعط  هک  دیاب  ددرک  هنـشت  دوش و  هنـسرک  بوخ  هک  تقو  ره  هلمجلاب  دنکن و  لوانت  ماعط  دـیآ  ماعط 
دراـب نافیعـض و  ناریپ و  مـضهلا و  يوـق  جازملا  رورحم  ناـناوج  لاـفطا و  ـالا  تـسا و  نیطـسوتم  يارب  يرثـکا و  نآ  تارمب  تـقو 

زونه دیامن  لوانت  ماعط  نوچ  هک  دیاب  زین  دومن و  ناوت  یمن  يراج  همه  رب  دحاو  مکح  دـشاب  یم  صاخ  یعونب  کیره  ار  ناجازملا 
عون کی  رب  راصتقا  دنک و  کبـس  لدتعم  ماعطب  ادتبا  دشکب و  ماعط  زا  تسد  هک  دشاب  یقاب  یکنـسرک  ماعطب و  تبغر  لیم و  يردق 

وکین و ساوح  ملاس و  حیحـص و  رثکا  ندب  ریبادـت  وحن  نیاب  هک  اریز  دور  هار  مدـق  دـنچ  نا  زا  دـعب  دـیامن و  عون  دـبای و  ماعط و  زا 
دیامن بانتجا  ددرک و  یم  يراط  لالعا  ضارما و  عاونا  دیلب و  ردک و  ساوح  لیقث و  ندـب  يروخرپ  مهرد و  زا  دـشاب و  یم  یفاص 

ماعط عاـمتجا  زا  دـیامن و  یم  راـخب  تنوفع و  ثادـحا  هکنآ  تهج  نآ  يـالاب  هلـصافالب  دزم  بآ  ندـیماشا  مرک و  ناـن  ندروخ  زا 
حلاـص مضهلا  عیرـس  نینچمه  فیثـک و  فیطل و  تشوک  يـالاب  هزبرخ  دـننام  فیثـک  ماـعط  يـالاب  ینیریـش  اـی  نیریـش و  فیطل و 

ار مضهلا  عیرـس  نیریـش  فیطل  ياذـغ  تعیبـط  هک  اریز  اـهنیا  لاـثما  ینیریـش و  اـی  سومیکلا و  يدر  مضهلا  یطب  يـالاب  سومیکلا 
عمج نینچمه  ددرک و  یم  ضرم  ینارک و  ثعاـب  اـهنآ و  فلاـخم  دـنام  یم  یقاـب  دـیامن و  یم  مضه  دـهد و  یم  هلاحتـسا  يدوزب 

ره ای  ضباق و  ود  ره  ای  خافن و  ود  ره  ای  جزل و  ود  ره  ای  هوقلاب و  ای  لعفلاب و  درـس  ود  ره  ای  مرک و  ود  ره  هک  ماعط  ود  نایم  دیامنن 
زا یهام و  برت و  زا  دـعب  ای  یهام و  برت و  اـب  تساـم  زا  جـنرب و  زا  دـعب  هکرـس  ندروخ  زا  دنـشاب و  یخرم  ود  ره  اـی  ظـیلغ و  ود 
ۀلک اب  روکنا  زا  هسیره و  اب  راـنا  زا  یهاـم و  اـب  ریـش  زا  غرم و  تشوک  اـب  ریـش  زا  سکعلاـب و  اـی  یهاـم و  تساـم و  رب  غرم  تشوک 

زا دـعب  مرک  بآ  زا  اهنیا و  لاثما  هبنا و  اب  هزبرخ  لسع و  اب  زیوم  لسع و  اب  هزبرخ  زا  شام و  اب  اـی  سدـع و  اـب  هکرـس  زا  دنفـسوک و 
تکرح ره  مامح و  عامج و  باوخ و  زا  دعب  نیریش و  مرک و  ماعط  ولح و  رت و  ةویم  صوصخ  هویم  زا  دعب  درس  بآ  زا  روش و  ماعط 

همعطا و نایم  عمج  تسا  نسحتسم  مامح و  رد  اتـشان و  ینعی  هدعم  ءالخ  رد  باوخ و  نیب  رد  رایـسب و  تضایر  فعـضم و  طرفم و 
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نآ نامک  ار  یضعب  زیت و  روش و  اب  برچ  شرت و  ماعط  اب  نیریش  ماعط  دننام  دیامن  رکید  ضعب  حالـصا  اهنآ  یـضعب  هک  یئاه  هویم 
ایوک سپ  دنا  هباشتم  رکا  داضتم  ای  دنا  هباشتم  ای  ود  ره  نآ  هتبلا  هکنآ  تهج  دـشاب  هک  اذـغ  عون  ره  نایم  عمج  تسا  زیاج  هک  تسا 
دوش یم  لصاح  لیدعت  دنیامن و  یم  يرکید  ترـضم  عفد  کیره  دناداضتم  رکا  رتشیب و  كدنا  هدش  هدروخ  ماعط  زا  عون  کی  هک 

حلـصم کی  چیه  دنـشاب و  رکیدکی  فلاختم  اذغ  ود  ره  نآ  هک  دوب  دناوت  یم  هچ  تسا  ظلغ  مهو و  دوخ  زین  رما  نیا  ندوب  یلک  و 
دننام لیدعت  هن  ددرک  ثداح  ترضم  ناشیا  عمج  زا  دزاس و  دساف  زین  ار  نآ  دیامن و  يرکیدب  تیارـس  هک  يداسف  دشابن و  يرکید 

ئـش ود  هک  دوب  دناوت  یم  دش و  دهاوخ  ررـضتم  يذاتم و  هتبلا  دنراذک  خی  فرب و  نارب  دشاب  هتخوس  شتآ  زا  یـصخش  وضع  هکنآ 
يرکید تیوقت  یکی  ظیلغ و  فیثکت  يرکید  ظیلغ و  فیطلت  یکی  الثم  دشاب  يرکید  حلـصم  ود  ره  نا  زا  کیره  دنـشاب و  هباشتم 
یتیصاخ دشاب و  ود  ره  ضراع  هک  یتیفیک  تهجب  دننک  ررض  دنشاب و  مه  هباشتم  ئـش  ود  هک  دوب  دناوت  یم  زین  نینچمه و  دیامن و 

جازم تفاثک  تفاطل و  فعـض و  توق و  تداعب و  هکلب  درادن  یلک  ةدـعاق  یلـصا و  نیا  هلمجلاب  تسا و  بیکرت  عامتجا و  مزال  هک 
ملعا هّللا  ددرکیمرب و 
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 . . .و اهنآ  ماکحا  لسغ و  ریبدت  یلق و  هیوشت و  صیمحت و  هیودا و  قارحا  نایب  رد  مهن :  لصف 

هراشا

یلق هیوشت و  صیمحت و  هیودا و  قارحا  نایب  رد 

زب ریش  رتش و  ریش  وکایک و  یبنلا و  هرجش  سارفصاص و  هبـشع و  ینیچ و  بوچ  ندیماشآ  روتـسد  اهنآ و  ماکحا  لسغ و  ریبدت  29و 
قارحا هکنادب  ایشا  ضعب  عئانص  ذاختا و  اهریغ و  رایخلا و  ءام  عرقلا و  ءام  ریعـشلا و  ءام  غود و  رهزداف و  ءاسنلا و  نبل  غالا و  ریـش  و 

رـسک توق و  ناصقت  يارب  زا  ای  رکید و  یتعیبطب  تسا  نآ  تعیبط  لاقتنا  يارب  زا  ای  تسا  هدیاف  دـنچ  يارب  زا  نادـب  جایتحا  هیودا و 
تدش تدـح و  توق و  یتدایز  ینعی  تیوقت  يارب  زا  ای  نیع و  ۀـیودا  رد  صوصخ  ناجرم  رأطقلق و  جاز و  دـننام  تسا  نآ  تدـح 

زا اهنیا  لاثما  وکابنت و  برت و  كرب  فدـص و  دـسب و  هرون و  رجح  تازلف و  رثکا  دـننام  رکید  جازمب  تسا  اهنآ  جازم  لاقتنا  ذوفن و 
ای حالما و  دننام  تسا  اهنآ  رهوج  فیطلت  يارب  زا  ای  اهریغ و  نابل و  یـصح  رهوج  دننام  هیودا  رهاوج  تادامر و  هعونـصم و  حالما 

قحس لباق  ایهم و  يارب  زا  ای  اهنیا و  لاثما  لیا و  خاش  تاناطرـس و  هروب و  دمنا و  دننام  تسا  اهنآ  ۀبیرغ  يازجا  عفر  هیقنت و  يارب  زا 
تیمـس تثابخ و  تیئادر و  ددرک  لطاب  هکنآ  يارب  زا  ای  اهنیا و  دـننام  مشیربا و  هرقن و  الط و  تیقاوی و  دـننام  تسا  اهنآ  ندـیدرک 

داح اـی  هیودا  هک  اریز  ریزاـنخ  ماذـج و  يارب  خـلاس  دوسا  یعقاو و  هاـصح  تیتفت  رد  نآ  لامعتـسا  تهج  برقع  دـننام  اـهنآ  رهوج 
ببـسب ددرک  یم  مک  اهنآ  ترارح  تدح و  فیعـض و  اهنآ  توق  دـنوش  هتخوس  نوچ  عون  ود  ره  لدـتعم و  ای  دـنارهوجلا و  فیطل 
ترارح بسک  قارحا و  ببـسب  دـناداح و  راح  ریغ  رهوجلا و  فیثک  ای  هروکذـم و  ۀـیودا  دـننام  اهنآ  داح  يران  راح  رهوج  لـیلحت 
ۀیلـضف تبوطر  اهنآ  رد  ای  دنا و  بلـص  هکنآ  ای  هرون و  رجح  تازلف و  دننام  ترارح  رد  مه  تدح و  رد  مه  دنبای  یم  تیوقت  يران 
يدوزب یناسآ و  تلوهـسب و  سپ  ددرک  یم  یناف  دساف و  مک و  اهنآ  ۀـجزل  هقـصتلم و  هکـسام  تبوطر  قارحا  ببـسب  تسا و  هجزل 

دننام دـندرک  لئاز  اهنآ  ۀـبیرغ  يازجا  هکنآ  ات  تسا  هبیرغ  يازجا  اـهنآ  رد  هکنآ  اـی  مشیربا و  راـجحا و  دـننام  دـندرک  یم  هدـیئاس 
رکا دوب و  دهاوخ  عبطلا  رمتـسم  هنیآ  ره  دنکن  كرت  الـصا  ار  دسج  ۀکردم  ضارعا  هک  دـشاب  یجهنرب  رکا  مسج  هکنادـب  نورطن و 
دحب هک  قارحا  تیاـغ  زا  دـنک و  تدوربـب  لـیم  قارحا  ببـسب  دـشاب  لـخلختم  مـسجلا و  فیخـس  رکا  سپ  دـنک  كرت  تقراـفم و 

هکنادب اضیا  دیامن و  ترارحب  لیم  تدورب  زا  دشاب  لخلختم  ریغ  مسجلا و  فیثک  رکا  ددرک و  لئاز  شتدـح  هیلکلاب  دـسر  تیدامر 
فالخب دـنیامن  هغلابم  راجحا  قارحا  رد  هرون و  کمن و  لثم  دـننازوسن  مهاـب  ار  فلتخم  سنج  ود  هک  تسا  طرـش  ایـشا  قارحا  رد 

قارحا دعب  دشاب  قرحم  مسج  دیربت  دارم  هاکره  تسا و  یفاک  یقارحا  یندا  ار  اهنیا  دننام  غومص و  ریرح و  اما  تاناویح و  تاتابن و 
هک رـصم  لها  حالطـصاب  تسا  سلک  زا  سیلکت  دومن و  لامعتـسا  لیوصت  نودب  الا  دنمان و  لیوصت  لسغ و  هک  تسـش  دیاب  ار  نآ 

ددرک قحس  لباق  قارحا  ببسب  دشابن و  ندیئاس  لباق  هک  بلص  مسج  ره  سپ  دشاب  یم  قحـسلا  عیرـس  نآ  دنمان و  کهآ  یـسرافب 
بنرا و دمثا و  تسا  هلمج  نآ  زا  سپ  تسین  زیاج  اهنآ  لامعتسا  قارحا  نودب  دنا و  قارحا  لباق  هک  یئایشا  اما  دنمان  سلکم  ار  نآ 

سپ دومن  ناوت  یم  لامعتسا  زین  قارحا  نودب  ار  هچنآ  اما  برقع و  قلط و  ناطرـس و  خلاس و  دوسا  دنمان و  رابآ  هک  صاصر  دسب و 
هّللا ءاش  نا  دوخ  موسر  رد  اهنیزا  کیره  تسا  اهنیا  لاثما  توقای و  ابرهک و  دوع و  بهذ و  سآلا و  بح  رابآ و  مشیربا و  دننام  نآ 

ددرک یم  روکذم  اجنیرد  یضعب  تفای و  دنهاوخ  رکذ  یلاعت 
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قروب قارحا  - 1

قشاق هکنآ  ای  دوش و  هتخوس  هکنآ  ات  دننادرکب  دنزادنا و  نا  رد  ار  نا  دنراذک و  رکخا  رب  ار  یلافس  فرظ  هک  تسنآ  دشاب  هروب  هک 
هکنآ ات  دنیامن  مرک  ار  قشاق  هبترم  دنچ  نینچمه  دنهد و  تکرح  دـنزادنا و  نا  رد  هدرک  هزیر  هزیر  ار  هروب  دـنیامن و  مرک  ار  ینهآ 

رتسکاخ دننام  ددرکب  دوش و  هتخوس 

قارحا - 2

بآ و هب  دنهاوخ و  هک  کیره  زا  رادقم  ره  دنریکب  هک  تسنآ  تسا  سیلکتب  یمـسم  هک  ود  ره  نیا  دـننام  رحبلا و  دـبز  نیـسبج و 
رب مرک  رایـسب  رونت  ای  مامح و  نوتای  يزپرجآ و  ةروک  رد  هدرک  تمکح  نیطب  نیطم  ةزوک  رد  هدومن  کشخ  دنیوشب و  كاپ  کمن 

دنراذکب یتشخ  يور 

دومن دیاب  لمع  نا  رد  ررکم  تسین  لماک  هتشکن  دیفس  هک  ماد  ام  ددرک و  دیفم  هتخوس و  هکنآ  ات  30

هیح قارحا  - 3

هدنز تسرد و  دنهاوخ  هک  ار  مادکره  خلاس  دوسا  ای  یعفا و  ای  یکناخ و  رام  دنریکب  هک  تسنآ  دشاب  رام  هک  خلاس  دوسا  یعفا و  و 
کـشخ هک  دنروآرب  سپ  دنراذکب  بش  کی  مرک  رایـسب  رونت  رد  هتفرک  ار  هزوک  تمکح  نیطب  هتـسب و  ار  نآ  رـس  هدرک  هزوک  رد 

دنیامن دامض  ریزانخ  رب  هدرک  ریمخ  تیز  اب  هدومن  قحس  دوب  دهاوخ  هدش 

فیطاطخ قارحا  - 4

كاچ ار  نآ  مکش  هدنک و  ار  نآ  رپ  هدومن  حبذ  ار  فیطاطخ  ۀچب  دنریکب  هک  تسنآ  دنمان  كوتسرپ  یـسرافب  تسا و  شیفافخ  هک 
تمکح لکب  ار  نآ  رـس  هدرک  هزوک  رد  هدیـشاپ  نا  رب  کمن  هتـسش و  كاپ  دنیامن و  رود  هدروآرب  تسا  نآ  فوح  رد  هچنآ  هدرک 

ددرک قرحم  ات  دنراذک  رکخا  زا  رپ  غاجا  رد  ای  رونت  رد  هتسب 
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بنرا قارحا  - 5

تسا فیطاطخ  قارحا  دننام 

جاجز قارحا  - 6

رابغ كاخ و  هزیر و  کنس  هک  ار  هزیکاپ  صلاخ  فافش  دیفس  فاص  جاجز  دنریکب  هک  تسا  نآ  دنمان  هشیش  هنیکبآ و  یسرافب  هک 
خرـس هکنآ  ات  دنراذکب  مرک  رایـسب  رونت  ای  مامح  نوت  رد  هتـسب  مکحم  ار  نآ  رـس  هدرک  هنوباب  نیطم و  ةزوک  رد  هدیئاس  مرن  دـشابن 

ددرک

جاجز دامر  - 7

ادج دشاب  هدش  سلکم  نا  زا  هچنآ  دنزادنا و  یعلق  بآ  رد  دـنیامن و  مرک  بوخ  ینهآ  ۀـچفک  رد  تسا  نآ  رتهب  نآ  رتسکاخ  ینعی 
ابه دننام  هک  دنیامن  قحـس  وکین  سپ  ددرک  سلکم  مامت  هکنآ  ات  نینچمه  دنزادنا و  یعلق  بآ  رد  هدومن  مرک  ار  همتت  زاب  دـنیامن و 

تسا لعفلا  يوق  هاصح  تیتفت  يارب  مرک  بآ  لاقثم  هدزاود  اب  یلاقثم  رادقم  نا  زا  یتبرش  ددرک  رابغ  و 

خینرز قارحا  - 8

رـس هدرک  تمکح  نیطب  نیطم  ةزوک  رد  هدومن و  القاب  دوخن و  دننام  هزیر  هزیر  ار  یفاص  صلاخ  يالعا  خـینرز  دـنریکب  هک  تسنآ 
یمرب هایس  راخب  نا  زا  هک  ماد  ام  دنراذک و  رکخا  رب  دنراذکب و  راخب  ندمآرب  يارب  یخاروس  نآ  رس  طسو  رد  هتسب و  مکحم  ار  نآ 

دوب دهاوخ  لماک  ددرک  دیفس  هتخوس  دیآرب  دیفس  نآ  راخب  نوچ  تسا و  صقان  دیآ 

هافحلس قارحا  - 9

هتسب ار  نآ  رس  هدرک  نیطم  ةزوک  رد  هتسش  كاپ  هدنکفا و  ار  نآ  ياشحا  هتفاکش  ار  تشپ  کنس  ینعی  هافحلس  مکـش  هک  تسا  نآ 
ددرک دیفس  هتخوس و  هک  دنراذکب  رادقم  نآ  غاجوا  رد  ای  رونت  رد 

ناطرس قارحا  - 10

ار نآ  مکـش  دنزادنیب و  ار  نآ  ياهاپ  دشاب و  دسا  جرب  رد  باتفآ  هک  یماکنه  دنهاوخ  هکنادـنچ  يرهن  ناطرـس  دـنریکب  هک  تسنآ 
ار نآ  رـس  هدرک  هدیدان  بآ  لافـس  ةزوک  رد  دـنیوشب  کمن  كات و  بوچ  رتسکاخ  اب  دـنزادنیب و  ار  نآ  فوجلا  یف  ام  دنفاکـشب و 

نایم رد  هدومن  کشخ  هتفرک  دنشاب  هتشرس  مهرد  کمن  یمطخ و  مدنک و  سوبـس  نا  رد  هک  یلکب  ار  هزوک  يالاب  دنزاس و  مکحم 
حبـص رکا  دنروآرب و  حبـص  دنـشاب  هتـشاذک  بش  رکا  الثم  دنـشوپب  ار  رونت  رـس  دنراذک و  دنـشاب  هدومن  مرک  بوخ  ار  نآ  هک  رونت 

دنرب راکب  هدیئاس  هدروآرب  هزوک  زا  سپ  ماش  دنشاب  هتشاذک 
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يرحب ناطرس  قارحا  - 11

تسا مسق  نامهب  زین 

فدص جنش و  قارحا  - 12

ددرک و هتخوـس  اـت  دـنراذک  رکخا  روـنت  رد  دـنریکب و  صلاـخ  نیط  ینعی  رج  نیطب  ار و  سلما  دیفـس  جنـش  دـنریکب  هک  تـسا  نآ 
هکنآ ات  دنراذکب  رونت  رد  هتفرک  روکذم  نیطبا  ددجم  ددرکن  هتخوس  هعفد  کیب  رکا  ددرک و  دیفس  هک  تسا  نآ  یکتخوس  تمالع 

دنیامن قارحا  قیرط  نیدب  زین  ار  نآ  لاثما  فدص و  ددرک و  هتخوس 

قیقع قارحا  - 13

هتخوس نآ  بآ  هکنآ  ات  دننک  نینچ  ررکم  دنزادنا و  یم  بآ  رد  هدومن  خرـس  شتآ  رد  هک  تسا  نآ  اهنیا  لاثما  توقای و  بشیو و 
ددرک قحم  لباق  تتفم و  کشخ و  و 

ناجرم دسب و  قارحا  - 14

رونت رد  هتفرک  لکب  ار  هزوک  دنشاب و  هدومن  هزیر  هزیر  ار  نآ  هکنآ  دعب  هدرک  یلافـس  ةزوک  رد  دنهاوخ  هک  ار  کیره  هک  تسا  نآ 
لوصح يارب  زا  نیا  دـنیامن و  ررکم  ددرکن  هتخوس  هعفد  کیب  رکا  دـسرن و  تیدامر  دـحب  اـما  ددرک  دیفـس  هتخوس و  اـت  دـنراذکب 

دنیامن لامعتسا  هدیئاس  مرن  دنروآرب و  سپ  تسا  نآ  تیقروب  تدح و 

ؤلؤل قارحا  - 15

شتآ نایم  رد  هدومن  مکحم  ار  فرظ  رس  هدرک  نیلافس  فرظ  رد  ریش  يردق  اب  ار  هتفسان  دیراورم  هک  تسا  نآ 

دشاب هدش  هتخوس  هک  دنروآرب  ینامز  زا  سپ  دنمدب و  دنراذک و  31

حلم قارحا  - 16

رونت رد  هتفرک  تمکح  لکب  هتـسب  یکزان  ۀچراپ  اب  دنراذک و  یناتک  ۀقرخ  رد  دـننک و  ریمخ  لسعب  دـنبوکب و  ار  حـلم  هک  تسا  نآ 
قیرط * دنیامن لامعتـسا  هدیئاس  مرن  دننک و  رود  نآ  زا  ار  لک  دنروارب و  رونت  ندش  درـس  زا  سپ  دـنراذکب و  یتشخ  يور  رب  هدـیبات 

دنریکب و تمکح  لکب  ار  نآ  رس  فارطا  دننک و  یلافس  کید  رد  هدوس  شیرج  دنیامن و  کشخ  هتسش  ار  حلم  هک  تسا  نآ  رکید 
نامز نآ  هک  دنامزاب  تکرح  نتـسج و  زا  حلم  هک  دـنراذکب  رادـقم  نآ  دـنیامن و  رپ  رکخا  زا  ار  کید  فارطا  دـنراذک و  شتآ  رب 

دنرب راکب  دنروآرب و  سپ  تسا  قارحا  غولب 
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ابرهک قارحا  - 17

دـنراذکب و مرک  روـنت  رد  بش  هتـسب  مکحم  ار  نآ  رـس  هدرک  تمکح  لـکب  نیطم  ةزوـک  رد  هدرک  هزیر  هزیر  ار  اـبرهک  هک  تسنآ 
دنرب راکب  هدوس  هدروآرب  حبص 

ایمیلقا قارحا  - 18

تسا وحن  نیمه  رب  زین 

برسا قارحا  - 19

يردق دننیچب و  مه  يور  رب  ینهآ  ۀبات  رد  دنزاس و  کنت  دننک و  هزیر  هزیر  ار و  برـسا  مرد  هد  دنریکب  هک  تسا  نآ  دنمان  رابآ  هک 
نا رب  يردق  وج  زاب  دنامب  يردق  رکا  ددرک و  هتخوس  برس  مامت  ات  دننز  مهرب  نهآب  دنزیر و  ناربوج  هضبقود  قوحسم و  بآدیفس 

يردـق نا  رب  دـنزاس و  كزان  ياهحفـص  ار  برـسا  هک  تسنآ  رکید * عون   * دوش هتخوس  ماـمت  اـت  نینچمه  دـننز و  مهرب  دنـشاپب و 
رد دنریکب و  تمکح  لکب  ار  نآ  فارطا  دنـشوپب و  دشاب  یخاروس  نا  رد  هک  یلافـس  شوپرـسب  ار  نآ  رـس  دنـشاپب و  هدوس  تیربک 

زرتحم لمع  ود  ره  رد  نآ  دود  زا  دنرب و  راکب  دنیوشب و  دنیاسب و  دنروآرب و  سپ  ددرک  هتخوس  نآ  مامت  ات  دنمدب  دنراذک و  هزوک 
* رکید عون   * دشابن هدایز  کناد  جنپ  زا  لاقثم  دص  ره  يازاب  تیربک  رادقم  هک  دیاب  دنشاب و 

دنمدب نادنچ  دنراذکب و  نادادح  ةزوک  رد  هدرک  ینهآ  ۀتوب  رد  سپ  دـنراذکب  درکوک  ردـق  اب  ار  صلاخ  فاص  برـسا  هک  تسنآ 
دنرب راکب  هتسش  دوش و  رتسکاخ  بوخ  هک 

دیدحلا ثبخ  قارحا  - 20

دنیامن هیفطت  هکرس  رد  هبترم  تفه  ات  هتفات  ار  نهآ  میر  هک  تسنآ 

دالوف نهآ و  قارحا  - 21

تاجلیله بآ  هب  کنـس  يور  رب  هدروآرب  سپ  دنناسیخب  واک  لوب  رد  زور  هنابـش  هس  هدومن  هدارب  دـنهاوخ  هک  ار  کیره  هک  تسنآ 
یلافـس شوپرـس  نآ  يالاب  دـنراذک و  یلافـس  کید  رد  ار  اه  ضرق  عومجم  دـنیامن و  کشخ  هتخاـس  اهـصرق  سپ  دـنیاسب  عوقنم 

هد ات  هدروآرب  سپ  دـنراذک  یئارحـص  واک  نیکرـس  نایم  رد  هتفه  کی  ات  دـنریک و  مکحم  تمکح  لکب  ار  نآ  فارطا  دـنراذک و 
ار نآ  رـس  دـنراذک و  یلافـس  فرظ  رد  هدومن  کشخ  سپ  زین  هزاـت  ربص  بآ  هب  هاـگ  هاـگ  نیب  رد  تاـجلیلها و  عوقن  بآ  هب  هبترم 
رد مدرم  یضعب  دنرب و  راکب  هدومن  قحس  هدروآرب  سپ  دنراذک  یئارحص  واگ  نیکرس  شتآ  نایم  رد  زور  تفه  ات  دنیامن و  مکحم 

قحم صلاخ  رداشون  يردق  اب  هدروآرب  سپ  دنراذک  یم  شرت  تسام  نایم  رد  زور  هنابش  کی  هدومن  هیالص  زاب  ار  نهآ  رخآ  ۀبترم 
لتق تدوج  تمـالع  دـنرب و  یم  راـکب  هدوس  مرن  هدروآرب  سپ  دـنراذک  یم  نیکرـس  شتآ  ناـیم  رد  رکید  زور  تفه  هدوـمن  غـیلب 

يدوزب دوشن  نیشن  هت  دتسیا و  بآ  يالاب  ندوس  دعب  هک  تسا  نآ  تازلف 
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بهذ لتق  - 22

هدرک ینهآ  ۀچفک  رد  ددرک و  رابغ  دننام  هک  دـنیامن  هدارب  مرن  ار و  بهذ  دـنریکب  هک  تسنآ  يرجنـس  دـمحم  نب  دوعـسم  روتـسدب 
هدومن هیالـص  سپ  دـنامب  بهذ  دورب و  بآ  ات  دـنناشوجب  دـنیامن و  لخاد  کـمن  بآ  نا  رد  دنـشاپب و  نا  رب  هدوس  برـسا  یکدـنا 

دنرب راکب  هتسش 

بهذ سیلکت  - 23

یفاـص هقلع  رجب  ار  ماـعط  حـلم  بآ  یلق و  بآ  هرون و  بآ  دـنیامن و  هدارب  ار و  بهذ  دـنریکب  هک  تسنآ  تسا  قـیرط  نیرتـهب  هک 
زا وزج  مین  حلم و  دوقعم  زا  وزج  میت  کهآ و  دوقعم  زا  وزج  ود  سپ  ددرک  دقعنم  ات  دنناشوجب  ادج  ادـج  کیره  ار  اهبآ  دـنیامن و 

هدرک خرـس  شتآب  هشیـش  فرظ  رد  هکنآ  زا  دـعب  دـنیاسب و  وکین  مهاـب  ار  وزج  راـهچ  ره  بهذ و  ةدارب  زا  وزج  کـی  یلق و  دوقعم 
كانمن ياج  رد  دـنیاسب و  دـننک و  خرـس  شتآب  روتـسدب  سپ  درادرب  من  ات  دـنراذکب  كان  من  ياـج  رد  زور  هنابـش  هس  سپ  دنـشاب 

سپ هبترم  راهچ  ات  نینچمه  دنراذکب و 

مرک بآ  هب  دنیاسب و  ددرک و  درـس  ات  دنراذکب  دنروآرب و  ار  هتوب  سپ  ددرک  خرـس  هتوب  هک  دنمدب  شتآ  يدـحب  هدرک  هتوب  ره  32
رد رکا  هک  هتفک  دنیامن و  لامعتـسا  هدرک  قحـسا  هدومن  کشخ  سپ  ددرک  صلاخ  ازجا  رئاس  زا  الط  ات  دـنیوشب  دـنناشوجب و  ررکم 
هک دنا  هتفک  دنیامن و  لامعتـسا  هدوس  هتـسش  كاپ  سپ  تسا  رثالا  عیرـس  دنیامن  هیقـست  دنت  ياهبآ  تیربکب و  قحـس  هیوشت و  نیح 

رادـقم درادـن و  لیدـع  روما  نیرد  تسا و  تحـص  ظـفح  هیوادوس و  ضارما  عیمج  عفر  رمع و  لوط  ثعاـب  ـالط  عون  نیا  ندروـخ 
لاحب نآ  يرانید  تروص  دشاب  رانید  رکا  دوش و  دامر  دننام  ددرک و  قحـس  لباق  الط  هک  رکید * عون   * تسا طاریق  کی  نآ  تبرش 

مرک شتآب  دنـشاب و  هدولآ  هک  هدوس  هکرـس  اب  کنـسادرمب  ار  هتوب  نطاب  هک  دـنراذک  هتوب  رد  ار و  راـنید  دـنریکب  هک  تسنآ  دـنام 
ار هتوب  نطاب  هبترم  ره  دنیامن و  لمع  نیا  ررکم  ددرک  درـس  ات  دنراذکب  دنروآرب و  ار  هتوب  سپ  ددرگن  هتخادک  هک  يدح  هب  دنیامن 

دنیامن لمع  نیا  زین  سلکم  برس  همرس و  جنرس و  دنیامن و  لامعتـسا  هتـسش  هدوس  سپ  دنیالایب  هزات  هدوس  هکرـس  اب  کنـسادرم  اب 
ار صلاخ  يالط  سپ  دنزیرب  رداشون  بآ  رد  هتخادک  هبترم  دنچ  ار  برـس  هک  تسنآ  تسا  دـنه  يامکح  روتـسد  هک  رکید * عون  *

کمن اب  دنراذک و  شتآ  رد  هدولآ  هکرـس  هایـس و  جازم  هتخاس  كزان  ياهحفـص  سپ  دنیامن  درـس  هبترم  دنچ  بآ  نا  رد  هتخادـک 
ینیچ فرظ  رد  قبیز  نآ  ثلث  اب  هتخادک  دنشاب  هدولآ  کنـسادرمب  نآ  نطاب  هک  هتوب  رد  هدرک  ناهوس  برـس  عبر  اب  دنیوشب و  بآ 
وکین قامـس  کنـس  رب  هتـسش  سپ  دیامن  تقرافم  نا  زا  قبیز  ات  دننزمهرب  دنراذک و  شتآ  يور  رب  دـنیاسب و  مرن  رایـسب  یحاجر  ای 

دنیامن لامعتسا  تسا  وکین  دتسیا  بآ  يور  رب  رکا  دنزیر  بآ  رب  ار  نا  زا  یکدنا  دنیامن و  قحس 
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نداد الج  روتسد  - 24

يدنه يایتوت  دنریکب  هک  تسنآ  هدرک  صلاخ  دننام  نیکنر  دنشابن و  صلاخ  کنرمک و  هک  الط  فورظ  یفرشا و  ندومن  نیکنر  و 
شتآ زا  سپ  ددرک  کشخ  ات  دنراذک  شتآ  رب  دنلامب و  نا  رب  هتشرس  بآ  اب  هدوس  يواسم  هس  ره  کنـس  کمن  سوماج و  خاش  و 
ةروش نزو  رد  دیفس  جاز  دنریکب  هک  تسنآ  رکید * عون   * دوب دهاوخ  قارب  نیکنر و  دنیوشب  سپ  دوش  درـس  ات  دنراذکب  دنرادرب و 

درس ات  دنراذکب  هدومن  خرس  شتآ  اب  ار  الط  فرظ  ای  یفرـشا و  دنیامن و  ریمخ  بآ  اب  هدوس  مرن  نزو و  کی  کیره  زا  ماعط  کمن 
شتآ زا  سپ  دوش  مرک  كدنا  ددرک و  کشخ  ات  دنراذک  شتآ  رب  سپ  دـنامن  یلاخ  نآ  ياج  چـیه  هک  دـنلامب  ناب  ار  هیودا  ددرک 

دننک ربص  هحمل  دنراذکب و  نآ  يالاب  هدرک  من  بآ  هب  ار  لاغز  رتسکاخ  دـنراذکب و  نا  رد  هدرک  يوک  كدـنا  نیمز  رب  دـنرادرب و 
ددرک نیکنر  ات  دنیامن  لمع  رارکت  الا  رتهب و  دشاب  هدش  نیکنر  رکا  دنیوشب  بآ  هب  دنروآرب و  سپ 

هضف قارحا  - 25

ررکم دنـشاب و  هدوـلآ  یعلق  بآدیفـسب  ار  هتوـب  ینعی  دـشاب  نا  رد  یعلق  هحیار  هـک  هتوـب  رد  ار  صلاـخ  ةرقن  دـنراذکب  هـک  تـسنآ 
ینهآ فرظ  رد  کـمن  بآ و  هب  هدوـمن و  هدارب  ار  هرقن  هک  تسنآ  رکید * عوـن   * ددرک قحـس  لـباق  هتخوـس  نآ  بآ  اـت  دـنزاذکب 

ددرک هتخوس  ات  دننازوسب  دنشاپب و  نا  رب  درکوک  يردق  دوشن  هتخوس  بوخ  رکا  دننازوسب و  دنت  شتآب 

دمثا قارحا  - 26

شتآ يور  رب  ینهآ  فرظ  رد  هدـیچیپ  دنفـسوگ  ای  زب  ۀبنکـش  برچ  ةدرپ  رد  اـی  دنفـسوک و  ۀـبند  رد  هدرک  هزیر  هزیر  هک  تسا  نآ 
دنرب و راکب  هدیئاس  مرن  هدرورپ  یتدم  فرب  ای  خی و  ای  بآ  رد  هتسش  كاپ  سپ  رایسب  هن  دنزوسب  يردق  ددرک و  لعتـشم  ات  دنراذک 

هبترم دنچ  هک  تسا  نآ  دنه  يامکح  قیرطب  هضف  سیلکت  اما  دنزادنا و  درـس  بآ  مخ  ای  ضوح و  رد  یتدم  دشابن  فرب  خی و  رکا 
سپ دـنزادکب  هدولآ  یعلق  بآدیفـسب  هتوب  رد  رکید  راب  دـنچ  دـنباتب و  شتآب  هدولآ  هکرـس  درکوکب و  هدومن  هقیقر  حئافـص  ار  نآ 
دننز مهرب  دنـشاپب و  نا  رب  درکوک  سپ  دور  لیلحتب  بآ  کمن و  ات  دـننازوسب  رایـسب  کمن  بآ و  هب  ینهآ  فرظ  رد  هدرک  ناهوس 

ددرک سلکم  ات 
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نارطق قارحا  - 27

دزادکب و هکنآ  ات  دنراذک  شتآ  رب  هدوک  نارطق  نا  رد  هتفرک و  تمکح  نیطب  نیطم  یحدـق  دـنریکب  هک  تسا  نآ  تانونـس  تهج 
نا رد  نهآ و  زا  یخیس  ای  یبوچ و  دنریکب  سپ  دسر  فصنب 

شتآ رب  زاب  الا  تسا و  هدش  هتخوس  ددرک  هتـسب  دقعنم و  رکا  دنرادب  اوه  رد  دـنروآرب و  سپ  ددرک  هتـشغآ  نادـب  هک  دـنرب  ورف  33
دنرب راکب  دنروآ و  دورف  سپ  ددرک  دقعنم  خیس  نآب  ای  بوچ و  نا  رب  ات  دنراذک 

مشپ قارحا  - 28

هزیر ضارقمب  هدرک و  هناش  نآ  ریغ  ای  نوباص و  زا  هتـسش  كاپ  دـنهاوخ  هک  ار  کیره  هک  تسا  نآ  نآ  لاثما  یمدآ و  رـس  يوم  و 
ددرک قحس  لباق  هک  دننز  مهرب  نادنچ  دنراذک و  شتآ  يور  رب  هدرک  ینهآ  اب  یلافس و  فرظ  رد  هدومن  هزیر 

جنفسا قارحا  - 29

دنیامن قارحا  يوم  مشپ و  روتسد  نامهب  هدومن  ضارقم  ار  جنفسا  هک  تسا  نآ 

تسوپ قارحا  - 30

دنیامن قارحا  هدایز  دنهاوخ  ار  نآ  رتسکاخ  رکا  تسا و  مشپ  مشیربا و  دننام  زین  روزب  شیاشح و  ودک و 

يدنه دوع  قارحا  - 31

لاغز هک  دننازوسب  رادقم  نآ  غاجا  ای  رونت و  رد  هدرک  یلک  ةزوک  رد  هدومن  هزیر  هزیر  ای  هدارب  هک  تسا  نآ  باشخا  زا  نآ  لاثما  و 
ددرک دامر  هک  دننازوسب  رادقم  نآ  دیاب  تسا  هاصح  تیتفت  يارب  هک  مرک  بشخ  اما  دسرن و  تیدامر  دحرسب  ددرک و 

برقع قارحا  - 32

دنیامن و مکحم  ریمخب  ار  نآ  رس  هتخادنا  یلافـس  اب  نهآ  ای  سم  فرظ  رد  ار  هدنز  برقع  هک  تسا  نآ  دنمان  زین  بواقعلا  دامر  هک 
دنراذکب بش  دنشاب  هدروآرب  رونت  زا  شتآ  هدومن  مرک  دشاب  هتشاد  تدح  نآ  شتآ  هکنآ  دننام  زر و  بوچ  ۀمیه  زا  هک  يرونت  رد 

دوش و رتسکاخ  هتخوس  مامت  برقع  هک  دشابن  مرک  رایسب  رونت  هک  دیاب  دنرب و  راکب  دنیاسب و  دنروآرب و  حبص  دنشوپب  ار  رونت  رس  و 
ار هدـنز  برقع  هک  تسا  نآ  رکید * عون   * تسا نآ  يرغال  یفیعـض و  يرن  تمـالع  تسا و  رن  برقع  رما  نیا  يارب  حـلاص  برقع 

تعاس تفه  شش  رادقم  دشابن  مرک  رایسب  هک  يرونت  رد  هدومن  مکحم  ار  نآ  رس  دننک و  دنشاب  هتفرک  تمکح  لکب  هک  هشیـش  رد 
هتخیپ ریرحب  هدـیئاس  سپ  دـنراذکب  رکید  تعاس  هس  ود  الا  رتهب و  هدـش  قحـس  لباق  رکا  دـنراذک  شتآ  رد  یتشخ  يور  رب  یموجن 

دنیامن لامعتسا 
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جلیلها قارحا  - 33

رئاـس زا  رتهب  رما  نیرد  یلباـک  جـلیلها  هثل و  نادـند و  تیوقت  مدـلا و  فزن  ریـساوب و  نوخ  عطق  نیع و  ضارما  رد  تارورذ  يارب  زا 
هدروآرب رونت  زا  سپ  دوش  هتخوس  اـت  دـنهن  روـنت  رد  فزخ  يور  رب  هتفرک  ریمخ  رد  ار و  هلیله  دـنریکب  هک  تسنآ  تسا  تاـجلیلها 

دنیامن لامعتسا  هدوس  ار  قرحم  ۀلیله  هدرک  ادج  ار  ریمخ 

ضیبرشق قارحا  - 34

دنناسیخب ررکم  کمن  بآ  رد  تسا  رتهب  دشاب  هدروآرب  هجوچ  تسوپ  رکا  ار و  غرم  مخت  تسوپ  هک  تسنآ  دنمان  ضیبلا  سلک  هک 
دننازوسب و هدرک  نیطم  ةزوک  رد  هدیبوک  مرق  سپ  دـنامن  قلطم  ددرک و  ادـج  مامتلاب  دـنمان  یقرغ  هکنآ  نوردـنا  ةدرپ  ات  دـنیوشب  و 

تسا یلوا  غرمرتش  تسوپ  دنرب و  راکب  هتسش  هدروآرب 

قلط سیلکت  - 35

هـسیک نآ  نایم  رد  امرخ  ۀتـسا  ددع  دنچ  هدرک  یلاود  مکحم  یـساپرک  ۀـسیک  رد  هدومن  ضرقم  ار  قلط  هک  تسنآ  دـنه  لها  روطب 
کشخ ار  نآ  دنریکب و  نا  زا  هقلع  رجب  ار  نآ  بآ  سپ  دیآ  نوریب  هسیک  زا  ات  دنلامب  تسدب  مرک  بآ  هب  یتشط  نایم  رد  دنزادنا و 

هنابش هس  دیدش  شتآ  دننک و  دودسم  ار  نآ  رس  هدرک  مکحم  نیطم  ةزوک  رد  هدومن  غیلب  قحـس  نزولا  يواسم  باقع  دشاب و  هدرک 
اب سپ  دورب  مامتلاب  ات  دنهد  شتآ  زاب  الا  اهیف و  دشاب  هتفر  مامتلاب  باقع  رکا  دـنیامن  نزو  هدومن  درـس  هدروآرب  هاکفا  دـنمدب و  زور 

تهج دش  دهاوخ  سلکم  دیفس و  رایسب  دنهد  شتآ  هدومن  نیطم  ةزوک  رد  لوا  روتسدب  هدومن  غیلب  هیالـص  یملق  ةروش  نآ  يواسم 
تسا برجم  دیفم و  دنرب  راکب  ریساوب  جلاف و 
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قلط قارحا  - 36

هـس دنیامن و  مرن  هقرطمب  هدرک  کشخ  هتـسش  كاپ  تسا  یفاص  دیفـس و  هک  ار  یلعا  عون  قلط  دنریکب  هک  تسا  نآ  دنه  لها  روطب 
دنبوکب مرن  دنروآرب و  هکرس  زا  دنهدب و  یشوج  دنچ  هکرس  نامه  اب  نا  زا  دعب  دنناسیخب و  دنت  رایسب  هنهک  يروکنا  ۀکرس  رد  زور 

قلط یمامت  ات  دنلامب  تسدب  دنراذکب و  دشاب  دنت  ۀکرـس  زا  رپ  هک  یفرظ  رد  دـننک و  اهزیرکنـس  اب  یمکحتـسم  قیفـص  ۀـسیک  رد  و 
نآ رس  رب  رکید  فرظ  هتشاذک  یلافس  فرظ  رد  هتخاس  اهصرق  دنیاسب و  مرن  کنس  يور  رب  دنروآرب و  هسیک  زا  سپ  دوش  لحمضم 

دنراذکب هتفه  کی  ات  یئارحص  واک  نیکرس  شتآ  نایم  رد  دنزاس و  مکحتسم  دنریکب و  تمکح  لکب  ار  فرظ  مامت  دنراذک و 

هلمآ هلیلب و  هـلیله و  عوـقت  بآ  هلوتاـت و  كرب  بآ  تـسا و  يدـنه  هاـیک  هـک  هرکنهب  بآ  اـب  هدروآرب  سپ  ددرک  رتسکاـخ  هـک  34
دصیس ات  هک  دنا  هتفک  دنیامن و  قارحا  روط  نامهب  یلافـس  فرظ  رد  هتخاس  کشخ  هدومن  اهـصرق  دنیاسب و  ررکم  ادجادج  کیره 
قلطم نا  زا  قرب  دـنرادب  باتفآ  رد  ار  نآ  رتسکاخ  نوچ  هک  تسا  نآ  نآ  قارحا  لاـمک  تمـالع  داد و  دـیاب  شتآ  هداـیز  هکلب  راـب 

روتسد اما   * دوشن رهاظ 

درس بآ  رد  هبترم  هس  ات  دنیامن و  خرس  شتآب  دنهاوخ  هک  ردق  ره  ار  قلط  دنریکب  هک  تسا  نآ  قلط  بلح  ایـشا  ضعب  لح  بلح و 
مامت توقب  ار  هسیک  هتخادنارد  یقدنف  ردقب  اهزیرکنـس  هدومن  یمکحتـسم  ساپرک  ۀسیک  رد  سپ  ددرک  هزیر  ات  دـنبوکب  دـنزادنا و 

ار نیـشن  هت  ددرک  نیـشن  هت  ات  دنراذکب  سپ  دنک  شوارت  هسیک  زا  هریـش  لثم  ات  دنراشفب  یلقاب  خیبط  رد  ای  مرک و  بآ  رد  دـنلامب و 
هدرک كزان  قلط  ياهحفـص  رب  ار  یبلح  نوباص  هک  تسا  نآ  تسا  لهـسا  نا  زا  هک  رکید * عون   * دـنیامن لامعتـسا  هدومن  کـشخ 
هتسش دنیامن و  هیالص  قامس  کنـس  يورب  رهاوج  قیرطب  هتفرکرب  شتآ  زا  سپ  دنزورفارب  دنراذک و  شتآ  رب  هدرک  هتوب  رد  هدیلام 

دنرب راکب 
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قلط لح  - 37

نآ يالاب  ناسنا  لوب  هدرک  دشاب  میخـض  هک  هنیکبآ  فرظ  رد  هدومن  هزیر  هزیر  دـنیامن و  قرو  قرو  هتفاکـش  ار  قلطم  هک  تسا  نآ 
لوب زا  سپ  دنشاب  هدومن  یم  لیدبت  ار  لوب  نییرد  دنراذکب و  لوب  نایم  رد  زور  لهچ  تدم  دوش و  ولمم  فرظ  هک  رادقم  نآ  دننک 
ۀکرس زا  هک  یمخ  نایم  رد  ار  فرظ  دنراذکب و  میخض  ۀشیش  فرظ  نایم  رد  ار  هناثم  هدرک  واک  ۀنانم  رد  دنیامن و  کشخ  هدروآرب 

تردقب دنروآرب  زور  هدزناپ  زا  دعب  سپ  ددرکن  لخاد  نا  رد  هکرـس  دسرن و  هکرـسب  هک  دنزیوایب  قلعم  دشاب  ولمم  دـنت  رایـسب  هنهک 
رد ار  لولحم  قلط  دنیامن و  یلاخ  ار  نآ  فوج  دنک و  خاروس  ار  برت  رس  هک  تسا  نآ  رکید * عون   * دشاب هدش  لح  هتخادک  یهلا 

يدیفس بآ  دننام  دنروآرب  سپ  دنیامن  نفد  زور  هس  ات  پسا  نیکرـس  رد  دنیامن و  مکحتـسم  برت  ۀچراپب  ار  نآ  رـس  دننک و  رپ  نا 
دوب دهاوخ  هتخادک 

بهذ لح  - 38

بالک و اب  الط  ۀتـسد  اب  الط  نواه  رد  ار  الط  قرو  دـنریکب  هک  تسا  نآ  هیوادوس  ضارما  رثکا  رمع و  لوط  تحـص و  ظفح  تهج 
اب دنـشوپب  دوش  هدروخ  صلاخ  الط  طاریق  ود  ات  طاریق  کـی  هک  رادـقم  نآ  يزور  دـنیامن و  غیلب  قحـس  تاـبن  يردـق  کشمدـیب و 

کشمدیب بالک و 

دیراورم اب  بهذ  لح  - 39

نآ نینج  ظفح  ینم و  دایدزا  هاب و  تیوقت  يوادوس و  ساوسوور  دنـس  راود و  عرـص و  ۀلازا  حاورا و  حـیرفت  بلق و  تیوقت  تهج 
بآ يور  رب  دتعم  ینامز  دـنزیر  بآ  رب  نوچ  هک  هدومن  وکین  ار  دـیراورم  هدومن و  غیلب  لح  دولج  مشیرـس  اب  ار  الط  قرو  هک  تسا 

نآ دنزیر  نا  رب  کمن  قرع  ای  تیربک  قرع  ای  دنت  رایـسب  رطقم  يروکنا  ۀکرـس  ای  جـنرت  بآ  هدرک  هشیـش  رد  ار  ود  ره  سپ  دتـسیا 
دنرادرب و هدومن  یفاص  ددرک  لولحم  هچنآ  دنهد و  شتآ  دنراذکب و  هیرام  مامح  رد  دتسیا و  نآ  يور  رب  تشکنا  راهچ  هک  رادقم 
دننراذکب و ریرح  زا  سپ  دنامن  لحنم  ریغ  يزیچ  ددرک و  لح  مامت  ات  دنهد  شتآ  دنزیر و  نآ  رب  هروکذم  ياهقرع  ای  جنرت  بآ  زاب 

دنرب راکب  هتسش  ار و  نیشن  هت  دنرادرب  سپ  دوش  نیشن  هت  نا  ۀصالخ  ات  دنزیر  نارب  ریطرط  نهد  يردق 
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هیرام مامح  تعنص  - 40

رب یبوچ  هدرک  بآ  نآ  فصن  دنراذک و  رونت  رد  يزپ و  سدع  يزپ و  هلک  کید  دـننام  دـشاب  دـنلب  نآ  فارطا  هک  یکید  دـنریکب 
بآ هب  هشیش  هچنانچ  دندنب  طوبظم  نآب  ار  میس  هتسب  یمیس  نآ  رس  رب  هدرک و  یمخ  ندرک  هشیش  رد  دنهاوخ  هچنآ  هتشاذک  نآ  رس 
دننک شتآ  زاب  ددرک  شوماخ  رونت  شتآ  نوچ  دنراذک و  رونت  رد  هک  تسا  نا  رتهب  و   * دنزورفارب شتآ  کید  نآ  ریز  رد  دـسرن و 

دنروآرب سپ  دشاب  هیرام  مامح  رد  زیچ  نآ  هک  یتدم  ات 

ریطرط نهد  تعنص  - 41

هک ینغور  دنیامن و  ریطقن  جک  ندرک  ۀشیـش  رد  دنیامن و  لسغ  هدومن  قحـس  مرد  هدزناپ  رادقم  ار  سلکم  دیفـس  ریطرط  هک  تسنآ 
تسا رمخ  يدرد  زا  ترابع  ریطرط  دنراد و  ظوفحم  دنریکب و  دیآ  نآ  يورب 

هیلقت صیمحت و  هیوشت و  اما  و  - 42

دیاب نایرب  ار  هچنآ  هک  .تسنآ  هیوشت  هکنادب  لیـصفتلاب  تسا و  ندومن  نایرب  ینعمب  لامجالا  كارتشالاب و  ظفل  هس  ره  نیا  هکنادب 
لیبق زا  رکید  يزیچ  فوجر  هدومن 

هک دـنیامن  نفد  مرک  رتسکاخ  ای  شتآ و  ریز  رد  ای  دـنراذک و  رونت  رد  هتـشاذک  اهنیا  لاثما  هب و  ای  بیـس و  اـی  لـک و  اـی  ریمخ و  35
رونت رد  هتفرک  لکب  هتـسب  هتل  رد  هتـشرس  لسع  اب  هدیبوک و  هکنآ  ای  اهنیا و  لاثم  اینومقـس و  لیقـسا و  دننام  دبای  هیوشت  ۀـتخپ  راخبب 

صیمحت اهریغ و  تانونـس و  تهج  اهنیا  لاثما  افرطلا و  هرمث  نوسینا و  دـننام  دـنرب  راکب  هدروآرب  سپ  دـنراذکب  بش  کی  لدـتعم 
هک مامت  تعرـسب  دنهد  تکرح  دنزیرب و  نا  رد  دـنهاوخ  ار  هچنآ  سپ  دوش  مرک  بوخ  هک  دـنراذکب  شتآ  زب  ار  یفرظ  هک  تسنآ 

هریز و کشخ و  زینـشک  شاخـشخ و  ورم و  ناحیر و  کنت و  راب  مخت  دننام  دزوسن  ددرک و  نایرب  تجاح  ردـقب  يواسم و  نا  همه 
طـسو دـح  تسا و  یلافـس  اـی  یکنـس و  رما  نـیا  يارب  زا  فورظ  نیرتـهب  دـنهاوخ و  هـک  ار  روزب  زا  يرزب  ره  هلمجلاـب  اـنوطقرزب و 

ددرک هتشرب  خرس و  كدنا  دیآرب و  يوب  يزیچ  نا  زا  هک  تسنآ  صیمحت 
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هیلقت و  - 43

دفکـشب و هکنآ  ردـقب  ای  روزب و  دـننام  ددرک  خرـس  درادرب و  وب  هک  يدـح  هب  دـنیامن  نایرب  نآ  ریغ  ای  واـک و  نغور  رد  هک  تسنآ 
اهنیا لاثما  دیدحلا و  ثبخ  دننام  تسا  هدش  نایرب  هک  دنبایرد  نیمختب  هک  يدح  هب  ای  صفع و  هلیله و  دننام  كرتب 

ایتوت هیوشت  - 44

رتفیطل نآ  يوشم  ددرک و  کشخ  ات  دننادرکب  دنراذکب و  لافـس  يور  رب  مرن  شتآ  رد  هدومن  صرق  بآ  هب  هدوس  ار  نآ  هک  تسنآ 
عذل یب  ففجم  نآ  لوسخم  تسا و  نا  تحص  ظفاح  مشچ و  يوقم  و 

نایرب روتسد  - 45

دنیامن نایرب  كدنا  یلافس  فرظ  رد  هدومن  هزیر  هزیر  ماداب  زغم  القاب و  ردقب  ار  نویفا  هک  تسنآ  نویفا  ندومن 

ریبدت اما  و  - 46

هکنآ ات  دشاب  هلئاغ  تءادر و  ای  تدح و  اهنآ  رد  هک  تسا  هیودا  ضعب  نداد  شرورپ  تیبرت و  ینعمب  نآ  سپ  دنمان  زین  حالصا  هک 
اینومقس هک  تسا  نآ  اهنیا  دننام  جزیمشت و  نویرذام و  دبرت و  دند و  كولملا و  بح  تورزنا و  اینومقس و  دننام  ددرک  لئاز  مک و 

رد هتـسب  هب  ای  بیـس  زا  ۀعطقب  ار  نآ  رـس  دنیامن و  رپ  رـشقم  دجنکب  ار  نآ  فارطا  دـنراذک و  هدومن  یلاخ  هب  ای  بیـس  فوج  رد  ار 
سپ ددرک  هتـشرب  هتخپ و  ریمخ  ات  دنراذک  دـشاب  لدـتعم  نآ  یمرک  هک  يرونت  نایم  رد  دـنریک و  ریمخ  رد  دـنچیپ و  یناتک  ۀـچراپ 
دوشن هتفای  هب  ای  بیـس و  رکا  دـنرب و  راکب  هتخاس  کشخ  هیاس  رد  هدروآرب  نآ  ناـیم  زا  ار  اینومقـس  هدرک و  رود  ار  ریمخ  هدروآرب 

رسیم رکا  هب  ای  بیـس و  بآ  هدرک  نا  رد  ار  اینومقـس  هتـسش  كاپ  هدروآرب  تسا  نا  فوج  رد  هچنآ  هدرک  خاروس  ار  غرم  ۀضیب  رس 
هدوس هشفنب  اب  ار  اینومقـس  دـشابن  هب  بیـس و  رکا  هتفک  ینزارا  میکح  *و  دـنیامن هیوشت  روتـسدب  نآ  نودـب  ـالا  هتخیر و  نا  رب  دـیآ 

دنیامن لامعتسا  دنیاسب و  هشفنب  اب  سپ  دنیامن  ربدم  هضیب  رد  الوا  رکا  دیوک  فلؤم  دراد و  حالـصا  هیوشت و  مکح  دنیامن  لامعتـسا 
تسا و رتهب 
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تورزنا

هبترم و ود  دنهاوخ  رتهب  هدایز و  رکا  هبترم و  کی  دومن  نایرب  بابک  دننام  هدولآ  ژک  بوچیر  تشرـس  غالا  ریـشب  دـیبوک و  دـیاب  ار 
ربدم دیاب  واک  نیکرس  رد  تسا  نیطالسلا  بح  هک  دند  دیناسیخ و  دیاب  زور  هنابـش  کی  ریـش  ای  ماداب و  نغور  رد  ار  كولملا  بح 

هدروآرب ار  نآ  زغم  نایم  هنابز  هدرک  رشقم  دشاب  هدشن  دساف  هایـس و  درز و  هنهک و  هکوف  ةزات  دند  زغم  دنریکب  هک  قیرط  نیدب  دومن 
هب هتفرک  هزات  واک  نیکرـس  رد  هدروآرب  سپ  دـنناسیخب  صلاخ  بآ  رد  بش  کی  دـننک و  یئالود  ای  یقیفـص و  ساـپرک  ۀـسیک  رد 
نآ يـالاب  دـننکب و  يوک  نآ  مجح  رادـقمب  نیمز  رد  دـشاب و  نیکرـس  تشکنا  راـهچ  هس  مجح  رادـقم  نآ  فرط  ره  زا  هک  يوحن 

هتخوس هزات  نیکرـس  نا  زا  تشکنا  کی  رادـقم  هکنآ  ات  دـنزورفارب  یلکنج  واک  نیکرـس  رتسکاخ  نآ  يالاب  دـننک و  مرک  رتسکاخ 
روکذم رادقم  نآ  فرط  راهچ  ره  ات  دنروآ  لمعب  روتـسدب  دـننادرکب و  رکید  فرطب  هدروآرب  سپ  دزوسن  نیطالـسلا  بح  ددرک و 
هدیبوک مرن  دنمان  كزیوم  هلیله  هک  یکنز  ۀلیله  ددع  کی  نیطالسلا  بح  ۀناد  ره  ددعب  هتـسش و  كاپ  هدروآرب  سپ  ددرک  هتخوس 

ود زا  یتبرـش  يدوخن  رادقمب  یبح  ره  دندنب  بوبح  هدومن  غیلب  قحـس  هتـشرس  هروغ  بآ  ای  ومیل و  بآ  اب  جنرب  درآ  ود  ره  نزوب  و 
نیکرـس رد  ار  هسیک  نا  هک  تسا  نآ  رکید * عوـن   * ار وا  تسا  رـضم  هک  داد  دـیابن  هدـعم  بـالقنا  بحاـصب  بح و  تفه  اـت  بح 

راهچ رادقم  دشاب  قرغ  ظیلغ  با  نیکرـس  نا  رد  دـسرن و  کید  نا  هتب  هک  دـنزیوایب  قلعم  یکید  رد  هدرک  لح  بآ  رد  هزات  يواک 
هدروآرب سپ  دنهد  یشوج  هدایز  هکلب  لماک  تعاس  جنپ 
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بر تسا و  جریوم  هک  قبدـلا  بح  ای  دـنزاس و  بوبح  هتـشرس  ومیل  بآ  هب  جـنرب  درآ  هلیله و  اب  روکذـم  روتـسدب  ۀتـسش  كاپ  36
هب هتخپ  هتفوک و  يواسم  يازجا  يرطوقس  ربص  یمور و  نیتنسفا  تقاغ و  شیـشح  یکطـصم و  دیفـس و  شه  نوقیراغ و  سوسلا و 

بح نیا  دشاب و  جابریز  اذغ  مرد و  ود  ات  مرد  کی  زا  یتبرش  دندنب  بح  هدرک  برچ  ناسلب  نغورب  ار  تسد  هتشرس و  سفرک  بآ 
يدنهب هک  هزات  لیبجنز  بآ  اب  ار  زبدـم  نیطالـسلا  بح  یـضعب  تسا و  عفان  اهنیا  لاثما  رهظ و  عاجوا  هشعر و  ءوقل و  جـلاف و  يارب 

کی تجاحلا  دنع  هدومن  کشخ  ۀیاس  رد  یکچوک و  دوخن  ردـقب  یبح  ره  هتـسب  بوبح  سپ  هدـیئاس  زور  هنابـش  ود  دـنمان  كردا 
لامعتـساب هدوس  لیبجنز  اب  هدیبوک  ضیرج  درک و  دـیاب  برچ  ماداب  نغورب  هدیـشارخ  ار  دـبرت  دـنیامن و  لامعتـسا  بح  ود  ات  بح 

دنرب و راکب  هدوس  هدومن  رشقم  سپ  ددرک  مرن  نا  تسوپ  ات  داد  دیاب  شوج  با  اب  غالا  نیکرس  رد  هتـسب  هتل  رد  ار  جزیمـشت  دروآ و 
مین دننک و  کشخ  هتـسش  سپ  دننک  لیدبت  ار  هکرـس  راب  هس  ود  نیب  رد  دنناسیخب و  هک  دـیاب  هکرـس  رد  زور  هنابـش  ود  ار  نویرذام 
رکذ نیدابارق  رد  رکید  عون  دنچ  لیـضفتب و  کیره  ریبدت  دنیامن و  لامعتـسا  دـنهاوخ  هک  وحن  رهب  هدرک  برچ  ماداب  نغورب  هتفوک 

ای ینیچ  فرظ  رد  هدومن  هزیکاپ  كاـپ و  دـشابن و  هدیـسوپ  هنهک و  هک  هزاـت  یناـمرک  ةریز  دـنریکب  هک  تسنآ  نومک  ریبدـت  * تفاـی
کی زور و  کی  سپ  دیآ  هریز  يالاب  تشکنا  راهچ  هک  رادقم  نآ  دـنزیر  نآ  يالاب  رب  هنهک  يروکنا  هکرـس  هدرک  رادـباعل  یلافس 

رب ددرک  کشخ  هک  دنهاوخ  دوز  رکا  دننک و  نایرب  كدـنا  هدومن  کشخ  هیاس  رد  سپ  دـنیامن  الاب  ریز و  نیب  رد  دـنراذکب و  بش 
ددرک کشخ  ات  دننز  مهرب  میاد  دننک و  نهپ  هزیکاپ  ساپرک  ۀچراپ 
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تیربک ریبدت  - 47

نهپ هدرک  هزیر  هزیر  ار  تیربک  هچراپ  نآ  يالاب  دندنبب و  یساپرک  ۀچراپ  نآ  رس  رب  دننک و  هسینات  واک  ریش  زا  ار  یفرظ  هک  تسنآ 
دننک و کشخ  واگ  نیکرـس  یلافـس  قبط  نایم  رد  دبـسچن و  درکوکب  هک  يوحن  هب  دنراذکب  درکوک  يالاب  لافـس  زا  یقبط  دننک و 

سپ دکچب  ریـش  نا  رد  مامت  هتـشذگ  هچراپ  زا  دوش و  بآ  درکوک  نآ  یمرگ  زا  ات  دنمدب  دننک و  رگخا  زا  رپ  هکنآ  ای  دـنزورفارب و 
دنزب راکب  هجاحلا  دنع  دیرادرب و  ریش  يور  زا  ار  درکوک 

یبره شیب و  ریبدت  - 48

واک ریـش  هک  یکید  رد  دننک و  هسیک  رد  هدومن  هزیر  هزیر  دنریکب و  دنهاوخ  هک  ار  مادکره  یبره  ای  شیب و  هشام  شـش  هک  تسنآ 
رد دنیوشب و  هدروآرب  ار  شیب  سپ  دسر  هفـصنب  ریـش  هک  دـنناشوجب  رادـقم  نآ  دـشاب  يدـنه  راثآ  هدزاود  هد  رادـقم  هدیـشود  هزات 

هوقل و جلاف و  تهج  ۀبح  رادـقم  هدومن  کشخ  ار  شیب  سپ  هبترم  هس  ات  دـنناشوجب  زاب  ریـش  رادـقم  نامه  رد  دـننک و  رکید  ۀـسیک 
دنرب راکب  اهنیا  لاثما  ماذج و  اقستسا و  اخرتسا و 

حیرارذ ریبدت  - 49

ار هزوک  رس  هدرک و  هزوک  رد  هدنز  ار  نآ  ددع  دنچ  هک  تسا  نآ  یناهفـصا  تفاب  تسا  نیـس  زا  یمـسقودهان  کنلکالا  یکرتب  هک 
لامعتسا هدیئاس  هاکنا  ددرک و  هدرورپ  هتشک و  جیرارذ  ات  دنرادب  دشوجب  شتاب  هک  هکرـس  راخب  يالاب  رب  سوکعم  هتـسب  یناتک  ۀتلب 

دنیامن

هحالس ریبدت  - 50

کـسخ راخ  با  نا  رب  هدرک  يون  فرظ  رد  ار  نآ  هک  تسا  نا  دوش  یم  عمج  وا  نکـسم  رد  هک  تسا  یهوک  زب  لوب  زا  ترابع  هک 
دننک و رکید  فرظ  رد  ار  نآ  فاص  دنلامب و  تسدب  مرک  شتاب  ای  باتفآ و  رد  دناشوپب و  ار  نآ  هک  دـنزیرب  رادـقم  نآ  واک  لوب  و 

ددرک ظیلغ  لسع  دننام  ات  دنراذک  باتفا  رد  زور  کی  تسیب و 
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ایتوت ریبدت  - 51

دـنزیر و نا  رب  هدرک  فاص  هروغ  با  هدرک  هشیـش  ای  ینیچ  فرظ  رد  هدوس  مرن  ار و  ینامرک  يایتوت  دـنریکب  هک  تسنا  هروغ  باـب 
فربب و هدرک و  فاص  هک  هروغ  باب  قامس  کنس  يور  رب  زور  هن  زا  سپ  دنیامن و  هزات  ار  هروغ  با  زور  ره  زور و  هن  ات  دنراذکب 

هدوس مرن  تیاغب  هکنآ  ات  دنیاسب  دنزیر و  نا  رب  درس  ةروغ  با  زاب  ددرک  کشخ  نوچ  دنیاسب و  یکتسه  اب  دنـشاب  هدرک  درـس  خی  ای 
دنرب راکب  هجاحلا  دنع  دنرادهاکن و  هشیش  رد  هدومن  کشخ  سپ  دوش 

دیدحلا ثبخ  ریبدت  - 52

نایرب ماداب  نغور  رد  هدرک  کشخ  هاکنا  دـنناسیخب  رمخ  ۀکرـس  رد  زور  هدراـهچ  تدـم  هتخیپ  هتفوک  ار  دـیدحلا  ثبخ  هک  تسنآ 
تسنا رکید * عون   * دنیامن لامعتسا  بیکارت  رد  دوشن و  نیشن  هت  يدوزب  دتسیاب و  با  يالاب  هچنانچ  دنیاسب  بوخ  دننک و 

زور تفه  ات  اندنک  بآ  رد  هدروآرب  سپ  دـنناسیخب  دـنت  ۀکرـس  رد  زور  هدراهچ  تدـم  هتخیپ  هتفوک و  مرن  ار  دـیدحلا  ثبخ  هک  37
نغورب ای  دـننک و  نایرب  ماداـب  نغورب  دـنیاسب و  بوخ  هدومن  کـشخ  هدروآرب  سپ  دـننک  هزاـت  ار  اندـنک  بآ  زور  ره  دـنناسیخب و 

تسا رتهب  ریساوب  ضارما  تهج  نیا  دنرب و  راکب  ولاتفش و  ای  ولادرز و  ۀتسخ 

نآ ۀیقنت  نهآ و  ةدارب  ریبدت  - 53

خرـس هدروآرب  سپ  دـنزادنا  دـجنک  نغور  رد  دـنزاس و  خرـس  شتآـب  هدـیدان  بآ  لافـس  ناـیم  رد  هدومن  هدارب  ار  نهآ  هک  تسنآ 
هدروآرب سپ  شرت  واک  تسام  غود  رد  سپ  دنزادنا  واک  لوب  رد  هدومن  خرـس  هدروآرب  سپ  دـنزادنا  يروکنا  ۀکرـس  رد  دـنیامن و 

دنرب راکب  هدیئاس  هتسش 
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هضیب تسوپ  ریبدت  - 54

ادج ار  نآ  نوردنا  قیقر  رـشق  دوش و  نفعتم  ات  دنراذکب  دنناسیخب و  نیریـش  بآ  رد  هتفرک  ار  غرمرتش  ای  غرم  ۀضیب  رـشق  هک  تسنآ 
* رکید عون   * دنرب راکب  هدوس  هدومن  کشخ  هدروارب  سپ  دوشن  نفعتم  بآ  رکید  ات  نینچمه  دنیامن و  لیدبت  ار  بآ  نآ  دننک و 

دنرب و راکب  هدوس  هدومن  کشخ  هتسش  كاپ  نیریـش  بآ  هب  رخآ  رد  دنناسیخب و  مسق  نامهب  رتسکاخ  کمن و  بآ و  هب  هک  تسنآ 
تسا رتهب  هدروآرب  هچب  تسوپ  رما  نیا  يارب 

کسح ریبدت  - 55

رد نیا  دنرب و  راکب  دنیامن و  کشخ  هبترم  ره  دنناسیخب و  هبترم  هس  زور  هنابـش  هس  هدیـشود  ةزات  ریـش  رد  ار  هنادکـسخ  هک  تسنآ 
تسا لیدع  یب  هاب  تیوقت 

ردالب لسع  حالصا  ریبدت و  - 56

روزب دـنریکب و  نادـب  ار  ردالب  ياهعطق  دـنیامن و  مرک  بوخ  شتآب  ار  يوق  ینهآ  ربنا  دـنیامن و  هراپود  نایم  زا  ار  ردالب  هک  تسنآ 
هکنآ ای  دنهاوخ و  هک  رادقم  ره  ات  نینچمه  دنیامن و  عمج  یفرظ  رد  هتفرک  یبوچ  دراک  مدـب  ار  نآ  دـیآرب و  نآ  لسع  ات  دـنراشفب 

مامتلاب نآ  لسع  ات  دنراشفب  روزب  دنراذک و  نا  رب  هدرک  مرک  ار  نآ  ریغ  ای  ینهآ و  ۀتسد  دنراذک و  ینهآ  ۀحفص  رب  هدب  رب  ار  ردالب 
رد دنیامن و  لامعتسا  دنناشوجب و  واک  نغور  دشابن  رکا  ناکدرک و  نغور  اب  دنیامن  لامعتسا  دنهاوخ  نوچ  سپ  دنیامن  عمج  دیآرب 

لسع ذخا  نیح  رد  هک  دیاب  دنیامنن و  مامتلاب  نآ  لسع  ذخا  رد  هغلابم  هک  دیاب  دوش  یم  لخاد  نآ  تسوپ  هک  نآ  ریغ  هنـسلا و  ءاود 
اضعا ندب  هب  نآ  لسع  راخب و  ندیسر  درجمب  ار  مدرم  یضعب  نوچ  ددرکن و  حورجم  ات  دنیامن  برچ  ناکدرک  نغورب  ار  تسد  نآ 

مرج هک  یماکنه  رد  دنا  هتفک  ددرکن و  نآ  ذخا  هجوتم  یسک  نانچ  نآ  هدومن  ناحتما  الوا  هک  دیاب  هن  ار  یضعب  ددرک و  یم  مروتم 
تسا نآ  حالصا  رشقم  لیجران  زغم  ای  دجنک و  اب  ای  ناکدرک و  زغم  اب  ار  ردالب  ندیبوک  مرن  تسا  لخاد  زین  نآ 
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مربش حالصا  - 57

دنیامن و کشخ  سپ  دننک  لیدـبت  ار  ریـش  راب  هس  نآ  ۀـصرع  رد  دـنناسیخب و  ریـش  رد  زور  هنابـش  کی  دـنبوکب و  ار  نآ  هک  تسنآ 
بآ رد  رکید  زور  هس  ریـشب  شرورپ  زا  دعب  دـنیامن  لامعتـسا  ادوس  مغلب و  لاهـسا  رفـصا و  ءام  اشحا و  ددـس  ماروا و  تهج  هاکره 

تسین زئاج  نآ  لامعتسا  هفرص  ضباوق  اب  دنرب و  راکب  دننک و  کشخ  دنناسیخب و  هنایزار  بآ  بلعثلا و  بنع  بآ  ینساک و 

طاشن تهج  هیودا  حالصا  - 58

ریـش رد  زورنابـش  هس  هتفوک  مین  هک  تسنآ  دنـشاب  تیمـس  ای  تسوبی و  تیاغ  رد  هک  اهنیا  لاثما  نارکوش و  خیب  یبیبش و  خیب  دـننام 
دنرورپب هتفه  کی  هتـسپ  نغور  ای  ودک و  مخت  نغور  ای  ماداب و  نغور  رد  هدرک  کشخ  سپ  دنیامن  ریـش  دیدجت  ررکم  دنناسیخب و 
طولخم هبـسانم  ياهزغم  اب  دـننک و  هدرورپ  هراح  ياهنغور  رد  ار  دراب  هدراب و  ياهنغور  رد  دـشاب  راح  زیچ  نآ  رکا  دـنرب و  راکب  و 

* رکید قیرط   * دنیامن

هـس ود  هکنآ  زا  دعب  ار  هفیکم  ۀیودا  هک  تسنآ  ما  هدومن  هدهاشم  هلئاغیب  تسا و  نم  لومعم  هک  هتـشون  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح  هک 
نآ ۀیودا  دیآ و  ماوقب  ات  دنناشوجب  لسع  اب  نیجاعم  تهج  ار  نآ  بآ  دنناشوجب و  دنشاب  هدیناسیخ  هبسانم  ياهقرع  اب  باتفا  رد  زور 
نآ توق  عفر  ندیـشوج  زا  هک  بح  نآ  ۀـیودا  زا  یـضعب  اب  هک  دـیاب  دـننک  لامعتـسا  بوبح  رد  هاکره  دنـشرسب و  نآ  اب  ار  نوجعم 
ریش عضاوم  نیرد  ریش  زا  دارم  هک  نادب  دنزاس و  بح  هتشرس  هیودا  رئاس  اب  هاکنا  دنک  دوخب  بذج  ار  اهبآ  همه  ات  دنناشوجب  ددرکن 

تسا زب  ریش  یلوا  تسا و  هدیشود  هزات  واک  ریش  ای  هدیشود و  هزات  زب 
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قبد حالصا  - 59

دنشاب هدروآرب  ار  نآ  هناد  هکنآ  زا  دعب  هک  تسنآ 

تسا نینچمه  دشاب و  هتشاد  تبسانم  نآب  هک  هیودا  رئاس  اب  دنبوکب  دنیامن و  طولخم  نآ  لاثم  ار  نوتیز  نغور  يردق  اب  نواه  رد  38
ندرک لخادب  جایتحا  دشاب  اهزغم  بوبل و  دننک  بیکرت  نا  رد  هک  یئاود  اب  ار  قبد  هاکره  هدنبسچ و  راد  هریش  ۀیودا  عیمج  حالـصا 

تسا ریجنا  دیب  ۀناد  زغم  قبد  حالصا  تهج  اهزغم  نیرتهب  دنبوکب و  اهنامه  اب  تسین  نغور 

هنشا ندیبوک  روتسد  - 60

ددرک یمن  هدیبوک  نآ  کشخ  هک  اریز  ددرک  هدیبوک  ات  دنبوکب  هدرک  رت  كدنا  بآ  هب  ار  نآ  هک  تسنآ 

قبیز ۀیفصت  - 61

شتآ رب  دـننک و  ترودـک  كرچ و  یب  فاـص  یعلقیب  یـسم  فرظ  رد  ار  قبیز  هک  تسنآ  تسا  اـیمیک  تعانـص  لـها  لوـمعم  هک 
نیریز حطس  هک  دنراذکب  یبوچ  ۀیاپس  رب  ای  دنرادب و  نآ  يالاب  هدرک  درس  بآ  رپ  ار  حطسم  رکید  فرظ  یکدنا  ۀلصافب  دنراذک و 
نیریز حطس  رد  هدرک  دوعص  تسا  صلاخ  فاص  قبیز  هچنآ  دشاب و  تسا  بامیس  نا  رد  هک  یفرظ  زا  رت  عیسو  رایسب  یئالاب  فرظ 
یکنـس نواه  رد  ار  قبیز  هک  تسا  نآ  تسا  فراعتم  قیرطب  هک  رکید * عون   * دنرب راکب  دـنرادرب و  ددرک  یم  عمتجم  یئالاب  فرظ 

قحس روتسدب  بلعثلا  بنع  بآ  هب  سپ  ددرک  لئاز  نآ  یهایس  برچ و  ات  دنیاسب  ریجنا  دیب  بآ  هب  رادباعل  ای  هشیش و  فرظ  رد  ای  و 
شتآب یکنـس  کید  رد  صلاخ  بآ  لاقثم  یـس  اب  ار  نآ  لاقثم  داتفه  دنیوشب و  سپ  دنیاسب  هلیله  عمقن  بآ  هب  موس  ۀبترم  دنیامن و 

خبط میالم  رایـسب  شتآب  سپ  دنامب  لطرکی  ات  دنیامن  لخاد  نا  رد  بآ  كدنا  كدنا  دور  لیلحتب  بآ  دـنچره  دـنناشوجب و  میالم 
هچنآ اما  *و  تسا حاورالا  بآ  هب  یمسم  تعنص  لها  حالطصاب  نیا  دنرادهاکن و  هشیش  رد  دنرادرب و  دنامب  قبیز  هتفر  بآ  ات  دنهد 

لیدعت ای  هشیرج و  هبیرغ و  يایشا  زا  فیظنت  ای  دیربت و  لسغ  هدئاف  هکنادب  سپ  تسا  نا  زا  ترابع  لیوصت  هک  دومن  لیسغت  دیاب  ار 
زا هیرجح  ۀیودا  رثکا  دـننام  عومجم  ای  دارفناب و  کیره  تسنآ  نایـشغ  تعاشب و  عفر  ای  قارحا و  زا  هبـستکم  ۀـیران  ترارح  عفر  ای 

کنـسادرم و فرجنـش و  اـیمیلقا و  خـسار و  دـننام  تسا  راـجحاب  هیبش  هچنآ  ینمرا و  رجح  دروجـال و  دـسب و  جـنداش و  تیقاوی و 
هچنآ هک  تسنآ  نآ  قیرط  اهنیا و  لاثما  جریـش و  قیوس و  ناهدا و  ربص و  تفز و  موم و  کل و  ناـیطا و  اـهنیا و  لاـثما  بادـیفس و 
دننام هچنآ  ات  دننز  مهرب  یکتـسهآب  هتخیر  نا  رب  بآ  هدرک  نآ  لاثما  نواه و  رد  هدـیئاس و  مرن  رایـسب  دـشاب  اهنآب  هیبش  ای  راجحا و 
هدرک لخاد  بآ  روتـسدب  هدیئاس و  زاب  ار  نآ  درد  هتخیر و  رکید  فرظ  رد  یکتـسهآب  ار  نآ  سپ  ددرک  طولخم  بآ  هب  دشاب  رابغ 

نا زا  دـعب  دور و  رکید  فرظ  نآ  رد  هدـش  طولخم  بآ  هب  هتـشک  رابغ  لثم  عومجم  ات  دـنیاسب  زاـب  ار  نآ  درد  دـنریکب و  ار  نآ  مرن 
دنیامن لامعتسا  هدرک  کشخ  ار  نیشن  هت  هتخیر  ار  نا  يالاب  بآ  سپ  ددرک  نیشن  هت  دوشن و  لخاد  يرابغ  ات  دنناشوپب  ار  نا  يور 
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نایطا لسغ  اما  - 62

دتـسیا نآ  يالاب  تشکنا  راهچ  هس  هکلب  دناشوپب  بوخ  ار  وا  هک  بآ  رادـقم  نآ  نا  رد  دـنیوشب  دـنهاوخ  هک  ار  یلک  ره  هک  تسنا 
دنرب راکب  هدومن  کشخ  ار  نیشن  هت  دوش  نیشن  هت  ات  دننارذکب  یساپرک  ۀچراپ  زا  سپ  دنناسیخب 

ناهدا لسغ  - 63

هک تسنآ  ار  نآ  دننک  هزات  لئاز و  هک  دنهاوخ  دشاب و  هدش  دـنت  نا  معط  هنهک و  جرکتم و  هک  ینغور  ره  هکنادـب  دـنمان  هیرظن  هک 
رکا دنرادرب و  بآ  يور  زا  سپ  دوش  بآ  فرب  ای  خی و  ات  دننز  مهرب  دنزیر و  نا  رد  فرب  ای  خـی و  دـننک و  یفرظ  رد  ار  نغور  نآ 

زین بالک  اب  دنیامن و  لمع  رارکت  هعفد  هس  ود  دیاین  حالصاب  هعفد  کیب  رکا  تسا و  بوخ  زین  درس  رایـسب  بآ  اب  دشابن  فرب  ای  خی 
شوج شرن  واک  غود  اب  ار  دنفـسوک  واک و  نغور  تسا و  بوخ  زین  درـس  بآ  اب  خـی و  اب  فرب و  اـب  بـالک و  اـب  دراد و  رثا  نیمه 

تسا بوخ  دزوسن  نغور  اما  ددرک  هتخوس  غود  ات  ندیشاپ  نا  رب  مدنک  ةدیم  درآ  شوج  نیح  رد  نداد و 

حریش لسغ  - 64

بآ اب  دننک و  ادج  کمن  بآ و  زا  سپ  دنناشوجب  مرن  شتآب  دننزمهرب و  رایـسب  کمن  بآ و  اب  هک  تسنآ  دشاب  دـجنک  نغور  هک 
دنرب راکب  هدرک  ادج  نا  زا  ار  بآ  سپ  دنناشوجب  دننزمهرب و  رایسب  صلاخ  فاص 

تفز لسغ  - 65

ددرک و نیـشن  هت  نآ  ترودک  ات  دـنزیرب  مرک  مین  فاص  بآ  رد  هتخادـک  هک  تسا  ربنع  یئایموم و  موم و  لسغ  دـننام  نآ  لاثما  و 
بآ يور  رب  هچنآ 
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دنرب راکب  هجاحلا  دنع  دنرادرب و  دتسیا  39

رابآ لسغ  - 66

دنهاوخ هک  ار  مادکره  هک  تسنآ  * اهنیا لاثما  کل و  قیقع و  درمز و  توقای و  جنداش و  ینمرا و  رجح  ایتوت و  جادیفسا و  دمثا و  و 
بآ هب  دـنیاسب و  زاـب  دوش  نیـشن  هت  هچنآ  دـنریکب و  یفرظ  رد  دوش  طولخم  بآ  هب  هچنآ  دـننک  طولخم  بآ  هب  دـنیاسب و  مرن  ـالوا 

فرظ رس  دننک و  رود  دنامب  هزیر  کنـس  يدرد و  هچنآ  رخآ  رد  هبترم و  دنچ  نینچمه  دنریکب و  ارنآب  طولخم  بآ  دننک و  طولخم 
تسا نیع  ضارما  يارب  زا  رکا  هدومن  کشخ  ار  نیـشن  هت  دنزیرب و  ار  نآ  يالاب  بآ  سپ  ددرک  نیـشن  هت  ات  دنـشوپب  ار  ناب  طولخم 

تسا یفاک  نآ  نودب  نآ  ریغ  رد  دنرب و  راکب  هدومن  هیالص  قحس و  زاب 

هرون لسغ  - 67

یفرظ رد  دننز و  مهرب  دـنزیر و  نا  رب  بآ  دـننک و  یفرظ  رد  ار  کهآ  هک  تسنآ  نآ  ترارح  يافطا  هیفـصت و  تهج  کهآ  ینعی 
بآ دنریکب و  ار  نآ  یفاص  بآ  دوش  نیشن  هت  ات  دنراذکب  ار  با  نآ  دننک و  رود  دشاب  هک  ةزیر  کنس  يدرد و  نیـشن و  هت  دننک و 

دنرب راکب  هدومن  کشخ  سپ  دنیامن  بآ  دیدجت  هبترم  تفه  ات  روتسدب  دننزمهرب و  دنزیر و  نا  رد  صلاخ 

کنسادرم لسغ  - 68

تـشکنا راهچ  هک  رادقم  نآ  دـنزیر  نآ  يور  رب  بآ  دـنیاسب و  کمن  نآ  نزو  مه  اب  ار  کنـسادرم  هک  تسنآ  هراح  ضارما  تهج 
دنزیر نارب  هزات  یفاص  بآ  دوش و  نیـشن  هت  ات  دنراذکب  سپ  دننزمهرب  هبترم  هس  زور  ره  دنراذکب و  زور  تفه  ات  دـیآ و  نآ  يالاب 

هدرک کشخ  سپ  زور  لهچ  ات  نینچمه  دننک و  دیدجت  زور  تفه  دعب  دننزمهرب و  نیب  رد  دنراذکب و  روتـسدب  رکید  زور  تفه  و 
دنیامن لامعتسا 
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دروجال لسغ  - 69

ریغ بوبح و  فوفس و  یـشاقن و  تباتک و  يارب  زا  هچنآ  تنایرکذ و  هک  تسا  رکید  راجحا  دننام  تسا  نیع  ضارما  يارب  زا  هچنآ 
روتـسدب دنزیر و  نا  رد  نوتیز  نغور  كدنا  دنناشوجب و  هدومن  هزات  بآ  هب  هیقـست  دـنیاسب و  وکین  ار  دروجال  هک  تسنآ  تسا  نآ 

هتخیپ هتفوک و  ار  دروجال  کنـس  هک  تسنآ  رکید * عون   * ددرک رابغ  دننام  ات  دننک  لسغ  قبط و  ةداعا  اررکم  دنهد و  لسغ  راجحا 
كدـنا هراومه  دـنلامب و  تسدـب  مرک  بآ  هب  دـننک و  ریمخ  سوردنـس  ای  ردـنک  نغور  اب  سپ  ددرک  رابغ  دـننام  ات  دـنیامن  هیالص 

دنرادب و تسد  دـنامن  دروجال  کنر  رکید  نغور  رد  هک  دـننیبب  نوچ  ددرک و  هتـسش  نآ  مامت  ات  دنـشاب  هتخپ  ریم  مرک  بآ  كدـنا 
نآ نیـشن  هت  تسا  رکید  فرظ  رد  هک  مود  بآ  تسا و  یلعا  دروجال  دوش  نیـشن  هت  نا  زا  هچنآ  دـنرادهاکن  ۀـساک  رد  ار  لوا  بآ 

موحرم ناخ  يولع  باون  ةدومرف  رب  انب  یموصعم و  نیدابارق  بحاص  لوق  رب  اـنب  دـنمان  طمـش  ار  مویـس  نیـشن  هت  طـسوا و  دروجـال 
تسا طمشب  فورعم  نامز  نیرد  ینمرا  رجح  روفغم 

ربص لسغ  - 70

یکطصم لطرکی و  یمور  نیتنسفا  دنریکب  سپ  دنزیپب  ریرحب  دنبوکب و  یکتسهآ  يراومهب و  نواه  رد  ار و  ربص  دنریکب  هک  تسنآ 
اب هدومن  یفاص  هدـیناشوج  بآ  رد  مرد  هس  کیره  زا  نوراسا  بیطلا و  لبنـس  هخیلـس و  ناـسلب و  دوع  ینیچراد و  ناـسلب و  بح  و 
زاب هدش  نیشن  هت  هچنآ  دنزیرب و  ۀساک  رد  هدش  بآ  هب  طولخم  هچنآ  دنهد و  تکرح  هتسدب  دنزادنا و  نواه  رد  هتخیپ  هدیبوک  ربص 

لمعب روتـسدب  دنزیر و  هساک  نا  رد  ددرک  بآ  هب  طولخم  هچبا  دنهد و  تکرح  هتـسدب  دـنزیر و  نارب  اهاود  خوبطم  بآ  دـنیاسب و 
رابغودرک زا  ددرک و  نیـشن  هت  ات  دـنراذکب  ار  اـهبآ  دـنیامن و  كرت  دـنامن  نواـه  هت  رد  يزیچ  هزیرکنـس  لـمر و  زا  ریغب  اـت  دـنروآ 

دننک نهپ  ینیچ  فرظ  رد  هدومن  جوزمم  هدیئاس  نارفعز  اب  ار  نیـشن  هت  دنریکب و  هقلع  رجب  ار  نآ  یفاص  بآ  سپ  دنیامن  تظفاحم 
ربص لاهـسا  توق  دـنرب و  راکب  تجاحلا  دـنع  هشیـش و  ای  ینیچ  فرظ  رد  دـنرادهاکن  دـنرادرب و  سپ  ددرک  کشخ  ات  دـنراذکب  و 

تسا رت  فیعض  لوسغم  ریغ  زا  لوسغم 
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قیوس لسغ  - 71

ات دنراذکب  دنزیر و  نا  رب  ناشوج  مرکبآ  هک  تسنا  دوش  لئاز  نآ  خـفن  ددرکن و  شرت  هدـعم  رد  دـنهاوخ  هکنآ  ریغ  مدـنک و  وج و 
یعنام رکا  دنیامن و  لوانت  دـنروآرب و  بآ  زا  دـنزیر و  نآ  رب  درـس  بآ  سپ  تسا  رتهب  دـنزیر  نا  رب  مرکبآ  هبترم  ود  رکا  دـیآرب و 

هک دنیامن  لوانت  دنزیر و  نا  رد  هتخاس  تبرـش  درـس  بآ  اب  لسغ  دعب  نا  لاثما  کشمدـیب و  بالک و  ینیریـش و  ندروخ  زا  دـشابن 
هک تسا  نآ  قیوس  لسغ  هک  دنا  هتفک  یضعب  تسا و  نآ  حلصم  رتهب و 

لامعتـساب دنیامن و  سآ  هدرک  کشخ  دنیوشب و  با  اب  نایرب  دعب  دنیامن و  نایرب  دهاوخ  هک  ار  یبح  ره  نا  ریغ  ای  مدنگ و  وج و  40
دنروآ

موم لسغ  - 72

یم عمتجم  نا  ریز  رد  تسیدرد و  هچنآ  ددرک و  درـس  اـت  دـنراذکب  دـنزیر و  درـس  بآ  رد  هتخادـک  ار و  موم  دـنریکب  هک  تسا  نا 
بآ يور  زا  ددرک  درـس  ات  دنراذکب  دننزمهرب و  بوخ  ددرک و  هتخادک  ات  دـنیامن  خـبط  مرک  بآ  رد  هکنآ  ای  دـنیامن و  رود  ددرک 

تسا وحن  نیدب  زین  تفز  لسغ  *و  ددرک صلاخ  فاص و  ات  دنیامن  ررکم  نینچمه  دنرادرب و 

ندرک دیفس  روتسد  - 73

تسا ءاحناب  نا  ینیچ و  بوچ  دیماشا  روتسد  تاروتسد * اما   * یلاعت هّللا  ءاش  نا  ددرک  یم  روکذم  عمش  رد  نیـشلا  فرح  رد  عمش 
ابوق و هیعاس و  هلاکا و  برج  هثیبخ و  حورق  ماذـج و  دـننام  هیوادوس  اصوصخ  هنمزم  ضارما  تهج  تسا  قیرعت  قیرطب  همه  نیرتهب 

نآ لامعتـسا  بکترم  ببـس  یب  ناجازملا  رورحم  ناناوج و  هک  دـیاب  اـما  اـهنیا  لاـثما  ندـب و  تیوقت  هظیلغ و  داوم  حاـیر و  لـیلحت 
ندب ندوب  هیقنت و  زا  شیپ  نینچمه  تسین و  یتعفنم  نادـنچ  هیمغلب  ةدراب  ضارما  رد  ار  نآ  دـنزادنین و  جـنر  رد  ار  دوخ  دـندرکن و 

زا هدایز  یتش  بتارمب  تروص  نیرد  نآ  ررـض  هکلب  هیفانم  هبـسانم و  ریغ  يایـشا  زا  ندومنان  زیهرپ  نا  رد  هدساف و  طالخا  زا  یلتمم 
دنهاوـخ نوـچ  هک  تسا  نآ  هلمج  نا  زا  * تسا رایـسب  ياـحناب  نآ  لامعتـسا  قرط  تـسا و  هبعـص  ضارما  ثروـم  تـسا و  نآ  عـفن 

عورـش سپ  هدومن  ربص  هتفه  ودـکی  تشک  لصاح  مات  ياقن  نوچ  بلاغ و  طلخ  بسحب  دـنیامن  ندـب  ۀـیقنت  ـالوا  دـنیامن  لامعتـسا 
یکتخپ رد  ءازجالا  هباشتم  کنر  یبالک  قرع  لاقثم  جنپ  زور  ره  زور  جنپ  جایتحا  بسحب  زور  لهچ  ای  زور  کی  تسیب و  ات  دنیامن 

رد نآ  يازجا  هک  دیفس  ماخ  کبس  وخر  رایسب  هن  هشیر و  رپ  کنر  هایس  غمصم  بلـص  رایـسب  هن  هک  تواخر  تبالـص و  یماخ و  و 
دنمان یلعا  ینیچ  بوچ  هک  دـشاب  جاو  جـک  ریغ  قشنم  ریغ  هدروخان  مرکون  هرک  مک  هک  دـیاب  هکلب  ددرک  درآ  دـننام  ندـیرب  ماکنه 

دننک و رود  دشاب  هدش  درآ  هزیر و  هچنآ  دنیامن و  درخ  دوخن  القاب و  ردقب  دش  دناوتن  رکا  دنیامن و  قرو  قرو  دراک  مدـب  دـنریکب و 
نآ اب  ار  نآ  ماش  دنناسیخب و  حبـص  صلاخ  بآ  اب  ای  تلع و  ضرمب و  رکید  هبـسانم  ياهقرع  ای  کشمدـیب و  ای  بالک و  يردـق  رد 

رادباعل یلافـس  یکنـس و  ای  هدرک  یعلق  هزات  سم  ای  هرقن  کید  رد  دـیآ  بورـشم  لوکام و  فرـصب  زور  هنابـش  رد  هک  بآ  رادـقم 
هدیـشوپ سنج  ناـمه  زا  یفرظب  ار  نآ  رـس  سپ  دـنامن  راـخب  شوج و  ياـج  هک  ددرکن  بآ  زا  ولمم  فرظ  نآ  هک  دـیاب  اـما  دـننک 

نزو کنس  دنیامن و  نزو  یعومجم  تأیهب  ار  نآ  سپ  دورن  نوریب  راخب  الصا  هک  دنیامن  مکحتـسم  شام  درآ  ریمخب  ار  نآ  فارطا 
خبط میالم  رایسب  شتآب  دندنب و  مکحم  ار  نآ  رس  دنیامن و  لخاد  زین  بآ  رادقم  نامه  هدرک  زاب  ار  نآ  رس  دنراد و  ظوفحم  ار  نآ 
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ۀنزو کنـس  ناب  رخا  رد  درادنرب و  ار  شوپرـس  راخب  هک  دـنراذک  نا  رب  نارک  یکنـس  شوج  نیب  رد  دـسر و  هفـصنب  بآ  ات  دـنیامن 
رب یئادر  دنروآ و  دوخ  دزن  هدرک  مرک  حبـص  هدیـشوپرس و  مسق  نامه  دنراذکب  دـنروآ و  دورف  دـشاب  ربارب  نوچ  دنجنـسب  ظوفحم 

ددرک مک  نآ  راخب  نوچ  دوش و  قرع  دسرب و  ندب  رـس و  مامتب  نآ  راخب  ات  دـنیامن  زاب  هتـسهآ  هتـسهآ  ار  کید  رـس  هدیـشوپ  دوخ 
دـص ات  لاقثم  هاجنپ  رادقم  دنیامن  فاص  ار  ینیچ  بوچ  خوبطم  دسرن و  اوه  هک  دنچیپ  هب  دوخب  ار  ادر  هدروآرب  ادر  ریز  زا  ار  کید 

لخاد دنماشایب و  بآ  ياجب  ار  همتت  دنـشونب و  ماش  تقو  رادقم  نیمه  مرکمین و  تابن  لاقثم  جـنپ  اب  ای  ینیریـش  نودـب  ار  نآ  لاقثم 
یلعا ینیچ  بوچ  رکا  ار  راد  هشیر  رادمرک و  ینیچ  بوچ  زا  يردق  دنماشاین و  قلطم  صلاخ  بآ  دننک و  هوهق  نان و  ریمخ  ماعط و 

زا تراهط  دنیوشب و  نا  زا  ور  تسد و  هدرک  فاص  دنهد و  خبط  يرایسب  بآ  رد  دشابن  هبولطم  ةررقم  مایا  بورشم و  ردق  زا  هدایز 
رتهب نآ  راخب  نتفرک  نیب  رد  دنشونب  دنروآرب و  يردق  الوا  زور  لوا  بورشم  يارب  رکا  لاح و  همه  رد  دشاب  مرک  مین  هک  دنیامن  نا 
خبط روبزم  روتـسدب  ار  هروکذـم  فاصواب  ینیچ  بوچ  لاـقثم  تفه  زور  ره  * رکید زور  جـنپ  *و  تسا نآ  ریثاـت  قرع و  رب  نیعم  و 

لاقثم و راهچ  زور  ره  رکید  زور  جنپ  لاقثم و  شـش  زور  ره  رکید  زور  جـنپ  دـشاب  زور  کی  تسیب و  هدارا  رکا  دـنماشایب و  هدومن 
ریثک رادقم  ینیچ  بوچ  خوبطم  بآ  زا  هعفد  هکنآ  يارب  هوالع  رکید  زور  هس 
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دننیشن قرعب  زور  راهچ  ره  ای  زور و  جنپ  ره  دنماشایب و  هدومن  خبط  روتـسدب  بآ  هب  ار  نآ  لاقثم  ود  دوشن  عوجر  صلاخ  بآ  هب  41
هتفاب نارزیخب  ار  یـسرک  هت  هک  دنیـشن  یـسرک  رب  ضیرع  وحن و  نامهب  دنیامن  خبط  بآ  رد  ار  ینیچ  بوچ  يردـق  هک  قیرط  نیدـب 
دسرب ندب  مامتب  نآ  راخب  ات  دنیامن  زاب  هتسهآ  هتسهآ  ار  نآ  رس  هدرب  یـسرک  ریزب  ار  کید  هتفرک  دوخ  رب  یفاحل  هدش  هنهرب  دنـشاب 
راخب نوچ  دـنروآرب و  دـنک  یکنت  سفن  نوچ  دـنرب و  فاحل  ریزب  ار  دردرـس  یهاک  هاک  دـشاب  دردرـس  رب  تلع  رکا  دوش و  قرع  و 
ندب رد  قرع  ات  دـباوخب  تسرد  هدـیچیپ  دوخب  ار  فاحل  هدـمآ  دورف  دـسرن  اوه  هک  یمـسقب  یکتـسهاب  یـسرک  زا  دوش  مامت  کید 

زور نیب  رد  ینیچ  بوچ  خوبطم  بآ  رکا  هک  دنراد  هاکن  هدومن  کشخ  ار  هزور  ره  لافنا  دیآرب و  هدیـشوپ  سابل  سپ  دوش  کشخ 
بوچ لافثا  دور و  مامحب  ما  یـس  ای  متفه  تسیب و  زور  رد  دنروآ و  فرـصب  هدومن  خبط  بآ  رد  ار  لفث  نا  زا  يردق  ددرک  فرص 

رد هک  يوحن  هب  ینیچ  بوچ  ياولح  ینیچ  بوچ  خوبطم  زا  غارف  دعب  دنیوش و  ار  ندب  ناب  هدومن  خـبط  باب  ار  هدرک  کشخ  ینیچ 
نیلـسوتم و يارب  زا  روتـسد  نیا  دـنیامن و  لوانت  زور  هدزاود  هد  دـش  دـهاوخ  روکذـم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نیداـبارق  رد  ءاـحلا  فرح 

جنپ تسیب و  ات  لاقثم  جـنپ  نارب  لاقثم  هس  ای  لاقثم و  ود  زور  راهچ  ره  رد  دنـشاب  يوق  ضیرم  ضرم و  رکا  تسا و  هفیعـض  ضارما 
نآ یمک  یتدایز و  مایا  عومجم  هک  زور  یـس  ای  زور  جنپ  تسیب و  ای  زور  تسیب  ات  دنهاکب  بیترت  نامهب  نا  زا  دعب  دـنیازفیب و  زور 

دنیشن قرعب  رابکی  زور  راهچ  ره  ای  زور  هس  ای  زور و  ود  ره  دشاب  يوق  رایسب  ندب  رکا  دشاب و  زور  تصـش  تیاهن  زور  جنپ  لهچ و 
زور هد  نیب و  رد  لبق و  زور  تشه  تفه  دـیاب  دـیامن و  لوانت  اولح  زور  تسیب  ای  زور  هدزناپ  ات  دور و  مامحب  روتـسدب  مامتا  دـعب  و 

يوادوس مد  دلوم  راح و  بطر و  ياه  هویم  درـس و  بآ  تاضومح و  تاینبل و  بوبح و  لوقب و  کمن و  نآ  ندروخ  زا  مامتا  دـعب 
رد صوصخ  یندـب  یناسفن و  ضارعا  یباوخ و  مک  رایـسب و  باوخ  ندروخ و  مک  رایـسب  ندروخ و  رپ  لـسغ و  عاـمج و  ادوس و  و 

ماعط ینعی  رفعزم  الپ و  ینخی  بابک و  والچ و  اب  هیلق  وـالچ و  ۀـمروق  رب  رـصحنم  اذـغ  دـنناد و  بجاو  مزـال و  باـنتجا  قیرعت  زور 
یب همه  هک  دیاب  غرم و  ۀضیب  ور  مین  همروق و  هیلق و  ای  بابک و  اب  نان  ای  رفعزم و  ۀلـش  ای  دـشاب و  مک  رایـسب  نآ  نارفعز  هک  نیریش 

هبرف و ناوج  ای  تسم  ریـش  ۀلاغزب  هرب و  تشوک  دننام  قئال  ياهتـشوک  زا  کمن و  مک  هفیفخ  ضارما  رد  هبعـص و  ضارما  رد  کمن 
ریپ و ناویح  تشوک  هخافن و  هظیلغ و  ۀیذغا  زا  دشاب و  اهنیا  لاثما  راوخکنـس و  جوهیط و  جارد و  کبک و  دننام  هفیفخ  ۀفیطل  رویط 
زا دشاب و  اهنیا  زا  عونصم  هک  تایولح  هزوغلچ و  کلجنا و  قدنف و  بوبل  زا  دنیامن و  بانتجا  ریپ  غرم  صوصخ  غرم  واک و  رغال و 

هکلب هام  شـش  ات  اهنیا  لاثما  تسام و  هلوک و  ساننا و  لهتک و  هبنا و  هزبرخ و  رانا و  هناودنه و  دـننام  اه  هویم  عامج و  تاضومح و 
هوهق و روتـسد  دـش و  روکذـم  لیـصفتب  ریبک  نیدابارق  رد  تسا و  بیبط  يارب  طونم  یقاب  دـنیامن و  زیهرپ  لاس  کی  اـت  اـهنیا  ضعب 

روکذـم دوخ  مسر  رد  کیره  یلاعت  هّللا  ءاـش  نا  زین  باـتک  نیا  نیداـبارق  رد  نآ  مهرم  عوقن و  نوجعم و  قرع و  اولح و  فوفس و 
دش دهاوخ 
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هیبرغم ۀبشع  ندیماشا  روتسد  - 74

هیوق و نادبا  رد  دنیامنن  لاقثم  هد  زا  هدایز  دنیامن و  عورـش  لاقثم  هس  زا  هکنآ  رکم  روما  همه  رد  تسا  ینیچ  بوچ  ندیماشآ  دننام 
بوچ رد  نیرد و  یهاک  جایتحا و  بسحب  دـنیامن  یم  بیکرت  مهاـب  ار  ود  ره  یهاـک  دـنیامنن و  زواـجت  لاـقثم  تفه  زا  هفیعـض  رد 

یم هفاـضا  ضوضرم  هدیـشارخ  سوسلا  لـصا  هفرـس  ناـبحاص  يارب  ناـجازملا و  دوربم  يارب  هدرک  هزیر  ینیچراد  يردـق  زین  ینیچ 
هبسانم ياهقرع  ای  کشمدیب  ای  بالک  ای  صلاخ  بآ  رد  هدرک  هزیر  هزیر  هدومن  قش  لوط  زا  ار  دیج  هیبرغم  ۀبـشع  هک  دیاب  دنیامن و 
روکذم هدرفم  ۀیودا  رد  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نآ  عفانم  صاوخ و  دـنرب و  راکب  دـنیامن و  خـبط  ینیچ  بوچ  رد  روکذـم  روتـسدب  رکید 

دش دهاوخ 

سارفصاص ندیماشآ  ۀقیرط  زین  و  - 75

فطام جضنم و  نیا  تسا و  ود  ره  نآ  دننام 

عفاد هیزیرغ و  ترارح  يوقم  هسیئر و  ياضعا  يوقم  هجزل و  ۀـظیلغ  طالخا  جـضنم  عطقم و  يراجم و  ددـس و  حـتفم  للحم و  42و 
هناثم و هدرک و  عجر  دـبک و  هدـعم و  دراـب  جازملا  ءوس  هنهک و  ۀفرـس  سفنلا و  قیـض  اقـستسا و  هینقلا و  ءوس  هبطر و  ةدراـب  ضارما 
ءیق و هضیه و  عفاد  ینم و  لوب و  يراجم  رد  هنقتحم  ۀظیلغ  حایر  للحم  ضیح و  لوب و  ردم  هاصح و  تتفم  هیمغلب و  هدراب  لصافم 

نا دش  دهاوخ  روکذم  نآ  عفانم  صاوخ و  باتک  نیا  ةدرفم  ۀـیودا  رد  لیـصفتب  تسا و  مومـس  نوعاط و  ابو و  عبر و  یمح  قاوف و 
تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  ۀمتاخ  رد  لامعتسا  قیرط  اب  یلاعت و  هّللا  ءاش 
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یبنلا هرجش  و  - 76

ۀقیرط * ددرک یم  روکذـم  یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا  هدرفم  ۀـیودا  رد  نآ  عفاـنم  صاوـخ و  تیهاـم و  دـنمان  روطنـسالب  یکنرف  ناـبزب  هـک 
تفای رکا  مرد  هد  نآ  یجراخ  رـشق  زا  مرد و  یـس  تسا  برچ  کنر و  هایـس  هکنآ  یلخاد  وزج  زا  دنریکب  هک  تسنآ  نآ  لامعتـسا 

دنیامن و هزیر  هزیر  دراک  مدب  ای  دننک و  هدارب  ناهوسب  دشاب و  مرد  لهچ  عومجم  هک  زین  یلخاد  وزج  زا  مرد  هد  نآ  لدـب  الا  دوش و 
روتسدب دسر و  فصنب  ات  دنهد  خبط  ینیچبوچ  روتسدب  سپ  دنناسیخب  زور  هنابش  کی  هشیش  ای  ینیچ  فرظ  رد  بآ  لطر  شـش  رد 

حبص و لوا  بآ  زا  دسر و  فصنب  ات  دنهد  خبط  بآ  رادقم  نامه  رد  ار  نآ  لفث  دنک  یمک  نآ  خوبطم  بآ  رکا  دنـشونب  ینیچبوچ 
زا مرد  لهچ  دـسر  مامتاب  بیرق  نوچ  دنـشونب و  بآ  ياجب  ار  مرد  بآ  دـنماشایب و  مرد  جـنپ  تابن  اب  ای  ینیریـش  یب  مرک  مین  ماـش 

خبط بآ  لطر  شـش  رد  روتـسدب  دـنریکب و  مرد  هد  یلخاد  وزج  زا  زین  نآ  لدـب  ـالا  نآ و  یجراـخ  رـشق  زا  مرد  هد  یلخاد و  وزج 
وزج زا  مرد  هاجنپ  سپ  دـسر  مامتاب  بیرق  ات  وحن  نامهب  دـنماشایب  دـنهد و  خـبط  روتـسدب  زین  ار  نآ  لفث  دـسر و  هفـصنب  اـت  دـنهد 

دـنماشایب و دـنهد و  خـبط  وحن  نامهب  دـنریکب و  یلخاد  وزج  زا  زین  مرد  هد  الا  دوش و  تفای  رکا  یجراـخ  رـشق  زا  مرد  هد  یلخاد و 
نانسا و هنکما و  هنمزا و  هجزما و  ضارما و  بسحب  نیرد  تافرصت  توافتالب و  تسا  ینیچبوچ  وحنب  هیذغت  هیقنت و  زیهرپ و  روتسد 

تـسا رمخم  نآ  عفر  يارب  تسا  هدـنیآ  شوخان  دراد  هک  یتضوبق  ببـسب  نآ  معط  نوچ  تسا و  قذاح  بیبط  يارب  طونم  زین  اهریغ 
نابحاص ۀجزما  رد  دـنیامن و  لخاد  تابن  ای  سوسلا و  لصا  یلیلق  ای  بح  زا  یقنم  زیوم  ۀـناد  دـنچ  ای  شمـشک  زیوم  تشم  کی  هک 

جایتحا و ردقب  کیره  لفنرق  ینیچراد و  هدراب  ۀجزما  رد  اود و  سمخ  ای  عبر و  رادقم  درز  لدنم  ای  ینساک و  خیب  تسوپ  راح  دبک 
هیردـص ضارما  رد  سویرذاـمک و  اـی  سوطیفاـمک  یلیلق  لـصافم  عـجو  رد  سودوخرطـسا و  اـی  شوـجنزرم و  هیغاـمد  ضارما  رد 

رد نیتنسفا و  ای  ثفاغ  ای  ینساک  خیب  تسوپ  هیدبک  ضارما  رد  هنادهب و  ای  سوسلا  قرع  ای  کشخ  ءافوز  ای  نویسارف  ای  ناشوایـسرپ 
ربک و خـیب  تسوپ  لاحطلا و  هشیـشح  لاحط  ضارما  رد  ودـک و  ای  راـیخ  اـی  هزبرخ  اـی  هناودـنه  مخت  اـی  سوسلا  قرع  هدرک  ضارما 
دراب و جـنلوق  راودور و  دـس  جـلاف و  هشعر و  يارب  زا  اود  نیا  نادـب و  هقئـال  ۀبـسانم  ۀـیودا  ضرغ  ضرم و  تلع و  ره  رد  نینچمه 
رد ریبک  نیدابارق  رد  لیـصفتب  تسا و و  عفان  تبوطر  تدورب و  زا  ثداح  هفیعـض  ةدعم  تیوقت  يوادوس و  یمغلب و  لصافم  عاجوا 

دش روکذم  هدیدج  ۀیودا  رد  نآ  ۀمتاخ 
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وکایک لامعتسا  روتسد  - 77

رد دـمآ و  دـهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاـش  نا  هدرفم  ۀـیودا  رد  نآ  صاوخ  تیهاـم و  دـنروآ و  یم  کـنرف  کـلم  زا  هک  تسا  یبوچ  نآ  و 
هک تسنآ  اهریغ  لوب و  يراجم  ۀثیبخ  حورق  رئاس  کشتآ و  ماذـج و  يارب  زا  تسا  عفان  هلمجلاب  تفای و  رکذ  ریبک  نیدابارق  ۀـمتاخ 

بارـش ود  ره  نزو  شـش  رد  هدومن  هدارب  زین  یلعا  ینیچبوچ  نآ  نزو  عبر  هس  اب  دنیامن و  هدارب  ناهوسب  ار و  وکایک  بوچ  دـنریکب 
راثآ و کی  هدرک  هدارب  وکایک  هک  هشتآ  هس  هکلب  هشتآ  ود  يدنق  قرع  ای  دیآ و  کنرف  کلم  زا  دوش و  یم  دـنت  رایـسب  هک  يدـلارب 
رپ هشیـش  هک  دیاب  دننک و  دـشاب  میخـض  هک  هشیـش  ۀـبارق  رد  الثم  دـشاب  راثآ  شـش  يدـنق  قرع  هدرک و  هدارب  راثآ  هس  ینیچ  بوچ 

بوخ ار  نآ  رس  سپ  دشاب  یلاخ  نا  زا  يردق  هکلب  دشابن 

ضیرم رکا  هلوت و  هس  تیاهن  ار  نآ  هلوت  رد  يزور  مات  ۀیقنت  دعب  هجاحلا  دنع  دندنب و  مکحم  ار  نآ  رس  دننلام و  هشیش  رد  هدومن  43
ات هاجنپ  تیاهن  زور  لهچ  ای  زور  کی  تسیب و  ات  دیناسر  ناوت  یم  هلوت  راهچ  ات  جیردتب  دشاب  بعـص  وا  ضرم  ندبلا و  يوق  رایـسب 
اب والچ  دشاب و  والچ  هدیشود و  هزات  واک  ریشب  رصحنم  هک  دیاب  بارش  اذغ و  تسنآ و  نآ  برش  مایا  تدم  تیاهن  هک  زور  تصش 
ام نیب و  رد  ریبادـت  رئاس  دـشاب و  تسام  یب  کمن و  یب  همه  هک  دـیاب  نکیل  دروخ و  دـناوت  یم  زین  والپ  بابک و  همروق و  اـی  هیلق و 

جیافـسب و هرتهاش و  نابزواک و  هیوبجنرد و  اب  قرع  رد  رکا  توافتالب و  تفای  رکذ  هک  تسا  ینیچبوچ  دننام  هنیعب  رخات  ام  مدـقت و 
هرجش سارفصاص و  هیبرغم و  ۀبشع  دننام  ضرم  تلع و  ره  ۀبسانم  ۀیودا  اب  ای  يدنق و  قرع  ياجب  هبـسانم  ياهقرع  زا  اهریغ  رخذا و 
عاجوا غامد و  باصعا و  فعـض  دننام  هطـسوتم  هفیعـض و  ضارما  رثکا  تهج  تسین  دب  دنیامن  بیترت  بیکرت و  اهنیا  لاثما  یبنلا و 
تسین دب  دنیامن  لامعتسا  هدیناسیخ  قئال  ردقب  کیره  زا  ینیچبوچ  عوقن  قیرطب  ای  اهنیا و  لاثما  اقـستسا و  ابوق و  برج و  لصافم و 

تسا بوخ  بیکرت  نیا  دنراد  يدنق  قرع  زا  بانتجا  هک  یناسک  يارب 
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یعمج ود  راب  سفنلا  قیض  عفار  بآدرز و  لهسم  زرپس و  رکج و  ةدس  حتفم  عفان و  تیاغب  نآ  لوب  اب  یلبط  یقز و  ياقستسا  تهج 
دنیامن نآ  لامعتسا  ةدارا  نوچ  هک  تسا  نآ  دنشونب * هلدتعم  هدراب و  ۀبرـشا  صارقا و  اب  نوچ  دنا  هتـسناد  لیدعیب  زین  نآ  راح  يارب 
تهجب اهنیا و  لاثما  ثوشک و  لیث و  وج و  درآ  ینـساک و  دـیربت  تهج  هکنآ  دـننام  دـنیامن  هبـسانم  بوبح  اهایکب و  فیلعت  ار  رتش 

هد زور  ره  دنیامن و  عورـش  یلطر  عبر  زا  اهنیا و  دننام  دنمان و  روش  هک  یلقاق  تبـش و  سفرک و  هنایزار و  هنمرد و  رکنک و  نیخـست 
نآ نزو  مین  ردقب  ات  دـشابن  بنتجم  عبط  رکا  دـیامن و  يوق  راردا  ددرک و  مضه  وکین  دـنکن و  ینارک  هک  يدـح  هب  ات  دـنیازفیب  مرد 

دیامنن و نطب  نییلت  ددرک و  ردحنم  دشاب و  نا  زا  هدایز  ریش و  رادقمب  ضرم  بحاص  لوب  هاکره  دومن و  ناوت  یم  طولخم  رتش  لوب 
نبجتم رکا  دومن و  ناوت  یم  هدایز  تسا  نآ  نبجت  مدع  تقفاوم و  تمالع  دوشن  شرت  هدعم  رد  ددرکن و  رهاظ  ریـش  معط  غورآ  رد 
دنیامن نارب  اذغ  بآ و  راصتقا  هک  دنناوت  دیامن و  رتشیب  تقفاوم  رکا  دنیامن و  لوانت  جنیبکـس  کناد  ود  نآ  نبجت  عفر  تهج  ددرک 
تسین دب  دنروخب  دنزپب  نا  زا  مدنک  درآ  ای  جنرب و  درآ  اب  ینرف  جنربریش و  دنهاوخ  رکا  رتهب و  دنماشاین  قلطم  بآ  رکید و  ياذغ  و 

یکطصم و دننام  هضباق  تایوقم  دنماشاین و  نایم  رد  زور  ود  ای  نایم  رد  زور  کی  ددرک  فعـض  ثعاب  دیامن و  هدایز  قالطا  رکا  و 
هتـسش كاپ  ار  یفرظ  هدـیبلط  دوخ  روضح  زور  ره  ار  رتش  هک  دـیاب  دـننک و  هفاضا  نآ  لاثما  ضباق و  کشرز  صرق  بیطلا و  لبنس 

نا رد  هدرک  هنامیپ  ار  رکید  یفرظ  دنشودب و  نا  رد  ار  ریش  هدرک  مرک  بآ  نا  زا  رتکرزب  یفرظ  رد  هدومن  مرک  شتآب  هدومن  کشخ 
نآ و لوب  جازم  تشادرب  ردقب  نا  زا  رتمک  ای  نآ و  عبر  اب  ای  یئاهنتب و  دنماشایب  مرکامرک  يدوزب  ار  روکذم  رادـقم  نآ  هدرک  فاص 

ۀیودا صارقا و  تافوفـس و  اب  ای  دـیامنن و  یمرک  رکا  هتخیپ  هتفوک  بیطلا  لبنـس  لاقثم  کی  ات  لاقثم  مین  لسع و  لاقثم  راهچ  اـب  اـی 
دنیامن كرت  يدوزب  وحن  چیهب  دنکن  تقفاوم  ریش  رکا  دشاب و  بسانم  رکا  نآ  لاثما  کل و  ءاود  کل و  فوفس  دننام  رکید  ۀبـسانم 

ددرک یم  نآ  ریغ  هدعم و  فعضب  رجنم  دشخبب و  ترضم  هک  دننکن  نآ  ندیشون  رد  ماربا  تجاجل و  و 
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ار زب  هک  تسا  نآ  قد  هراـح و  ۀـنمزم  ياـهمت  هناـثم و  قـلح و  هئر و  تحارج  مدـلا و  ثفن  ندـب و  بیطرت  تالـضف و  راردا  تهج 
اب لاقثم  لهچ  ات  لاقثم و  یـس  ای  لاقثم  جنپ  تسیب و  رادقم  دنـشودب و  ار  نآ  ریـش  رتش  ریـش  دننام  دنیامن و  فیلعت  هبـسانم  ياهفلعب 

یبرع و غمص  اب  نینچمه  هنیس و  للع  هفرس و  مدلا و  ثفن  تهج  مرک  مرک  ماداب  غمص  سوسلا و  بر  لاقثم  مین  اریتک و  لاقثم  کی 
بح اب  ای  نآ و  فوفـس  ای  ابرهک و  صرق  اب  ای  مرد و  کـی  لوسغم  هدـیئاس  ماـخ  کـل  اـب  مرد و  کـی  اـت  مرد  مین  کـیره  زا  اریتک 
جنپ تسیب و  زا  ندب  بیطرت  تهج  برجم و  مدلا  ثفن  تهج  دمآ  دهاوخ  نیدابرق  رد  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نآ  ۀخسن  هک  مدلا  سباح 

دیاین نارک  تعیبط  رب  هک  يدح  هب  ات  كدنا  كدنا  جیردتب  دنیامن و  عورش  لاقثم 

عفر تهج  دنیازفیب و  نآ  فصن  ای  عبر و  ات  صلاخ  بآ  يردـق  دـشاب  راردا  ةدارا  ای  دـشاب  بولطم  هدایز  بیطرت  رکا  دـنیازفیب و  44
ره دنکن و  ینارک  دیامن و  تقفاوم  هک  يدح  هب  ات  دنیازفیب  لاقثم  هس  يزور  دـنیامن و  عورـش  رادـقم  نامه  زا  هیقد  هقیتع و  تایمح 

یمرک رکا  هشفنب  تبرش  مرد  مین  دنمان و  كرتفش  یشکاخ و  یـسرافب  هک  هبخ  لوا  زور  مرد  کی  صلاخ و  بآ  نآ  نزو  عبر  زور 
مرد ود  هبخ و  مرد  جنپ  هب  ات  دنیازفا  یمار  ریـش  هچنانچ  دـنیازفیب  هشفنب  تبرـش  یلیلق  هبخ و  مرد  ثلث  يزور  دـنیامن و  لخاد  دـنکن 

چیهب ریش  رکا  دننکن و  لخاد  قلطم  هکنآ  ای  دنیازفین و  ار  تبرش  الا  دنکن و  یمرک  هشفنب  تبرش  هک  یتروص  رد  دسرب  هشفنب  تبرش 
دنیامن كرت  دنکن  تقفاوم  مسق 
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هدیناسیخ و وجب  ار  ناوج  ةدـیئاز  هزات  غالا  هک  تسنآ  اهنیا  لاثما  ترارح و  زا  ثداح  لازه  عفر  ندـب و  بیطرت  قد و  لس و  تهج 
مود لوا و  زور  مرکامرک  دنشودب و  هدیبلط  دوخ  روضح  رد  رتش  ریـش  روتـسدب  دنیامن و  فیلعت  هقفاوم  ۀبطر  ةدراب  ياهایک  اهفلع و 
بلق تیوقت  لسغ و  تهج  دنماشایب  هبسانم  ۀیودا  زا  اهنیا  ریغ  ؤلؤل و  ریشابط و  ابرهک و  صرق  اب  لاقثم  یـس  ات  لاقثم  جنپ و  تسیب  و 
لقث هک  دنتفایرد  نوچ  دنیازفیب و  دنک  تقفاوم  دیامنن و  لقث  دشاب و  رایسب  جایتحا  رکا  مه  هدایز  لاقثم و  شـش  ات  لاقثم  هس  يزور 

دنیامن كرت  دنکن  تقفاوم  الصا  رکا  دننک و  مک  ای  دنیامنن و  هدایز  دیامن  یم 

ءاسنلا نبل  ندیماشآ  روتسد  - 81

دشاب و هفیفخ  ۀفیطل  ۀبـسانم  ياهاذغ  هروکذم  نابلا  نابراش  ياذغ  هک  دیاب  هکنادب  *و  تسا غالا  ریـش  دننام  هروکذم  ضارما  تهج 
ضارعا بوبح و  تاینبل و  یـشرت و  زا  ددرکن و  ضراع  هضیه  همخت و  مضه و  ءوس  هک  لخادت  هلیقث و  ياهاذغ  زا  دـنیامن  بانتجا 

اهنیا لاثما  هیندب و  هیناسفن و 

یناویح رهزداف  ندیماشا  روتسد  - 82

هیقنت فیرخ  ای  راهب و  لصف  لوا  رد  هک  دیاب  دنیامن  هدارا  نوچ  هک  تسنآ  هاب  يوق و  حاورا و  ندب و  تیوقت  تحص و  ظفح  تهج 
هک دـیاب  اذـغ  دـشاب و  بلاـغ  مد  رکا  دـصف  تاـنیقم و  تالهـسمب و  هیدر  ةدـساف  طـالخا  زا  ددرک  هزیکاـپ  یقن و  ندـب  هک  دـنیامن 

لاقثم و مین  کیره  زنا  ریـشابط  دـیراورم و  اب  ار  يزب  یناویح  رهزداف  کناد  کی  لوا  لاس  سپ  دـشاب  فیطل  ياهاذـغ  بآدوخن و 
کناد و مین  کیره  زا  کشم  بهـشا و  ربنع  کناد و  کی  یکحـصم  کناد و  راهچ  کـیره  زا  نیلدنـص  کـناد  ود  يراـمق  دوع 
هدومن و لح  ار  هرقن  الط و  قرو  هدرک و  هیالـص  قامـس  کنـس  رب  ار  رهزداف  دیراورم و  ددع  تسیب  هرقن  قرو  ددع و  هد  الط  قرو 

هصح تفه  ای  هصح  جنپ  ای  هصح و  هس  دنزاس و  بوبح  هتـشرس  هدروآ  ماوقب  تابن  اب  ای  دنزاس  بوبح  مهاب  هتخیپ  هتفوک و  ار  هیودا 
لاس ره  دنشونب و  ینیریش  نودب  هدرک  نیریـش  تابن  دنق و  اب  کشمدیب  بالک و  اب  زور  ره  زور  تفه  ای  زور  جنپ  ای  زور  هس  هدومن 

کناد و مین  لاس  ره  جازملا  رورحم  دنا  هتفک  دنا و  هدومن  زیوجت  ار  لاقثم  ود  ات  یضعب  دسرب و  مین  لاقثم و  کیب  ات  دنیازفیب  يردق 
بکترم دـشاب  جازملا  رورحم  دـشاب و  هدیـسرن  لاس  لهچب  وا  نس  یناوج و  هک  یـسک  دـیاب  دـنیازفیب و  کـناد  کـی  جازملا  دوربم 

لبق و هتفه  کی  ندروخ  مایا  رد  هک  دیاب  تسین و  زئاج  یگلاس  تصـش  هاجنپ و  زا  لبق  ار  جازملا  رورحم  هکلب  ددرکن  نآ  لامعتـسا 
دنیامن و زیهرپ  عامج  یندـب و  یناسفن و  ضارعا  بوبح و  لوقب و  تاینبل و  تاضومح و  هظیلغ و  ياهاذـغ  زا  نا  زا  دـعب  هتفه  کی 
ار نآ  ریثک  رادقم  هک  اریز  دـنیامن  لوانت  یهاک  هاک  تجاح  ردـقب  هبـسانم  نیجاعم  بوبح و  اب  ار  نآ  مک  رادـقم  هک  تسا  نآ  یلوا 

تسا يوق  حاورا و  لیلحت  طالخا و  قارحا  داوم و  ناروث  یمرک و  ثعاب  ندروخ  هعفد 
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لخاد بآ  هدرک  یکـشم  ای  یفرظ  رد  ار و  يواک  ةزات  تسام  دـنریکب  هک  تسنآ  ندـب  يرغال  هداـح و  ضارما  ئق و  یمح و  تهج 
دـشاب نیریـش  رکا  دشاب و  یـشرتب  لئام  كدنا  نا  معط  هک  ار  غود  دنریکب  ددرک  ادج  مامتلاب  نآ  ةرک  ات  دننز  مهرب  بوخ  دـنیامن و 

نا رد  هدرک  هزیر  صلاخ  هدـیم  کـنت  ناـن  مرد  هد  اـب  ار  غود  نا  زا  مرد  یـس  ددرک و  هزم  شرت  كدـنا  اـت  دـنراذکب  تعاـس  دـنچ 
وکین ات  دنراذکب  دننک و  جوزمم 

لصاح نادب  تداع  دنامب و  فرص  غود  هکنآ  ات  زور  ره  نینچمه  دنیامن و  مک  نان  زا  مرد  کی  دنیازفیب و  غود  رب  مرد  جنپ  مود  45
یعرم هدایز  ار  طایتحا  یـضعب  دـنیامن و  كرت  دـسرب و  لوا  زور  رادـقمب  ات  دـنیامن  لمع  سکعرب  دـنهاکب  دـنهاوخ  نوچ  ددرک و 

ای مرد  یس  ات  دنیازفیب  نان  مرد  کی  غود و  مرد  هس  يزور  دنیامن و  عورش  هک  دیاب  نان  مرد  کی  غود و  مرد  ود  زا  دنا  هتفک  هتشاد 
ندروخب يداع  هک  یناسک  دنیامن و  مک  دنا  هدوزفا  هک  يروتـسد  هب  دنیامن  مک  دنهاوخ  نوچ  دسرب و  دـنهاوخ  هک  رادـقم  ره  هدایز 

یمح اب  هک  اریز  تسا  یفاک  دشابن  ینفع  یمح  وا  اب  هکنآ  مضه و  توق  تاعارم  نیمه  هکلب  دنتسین  ریبادت  نیاب  جایتحا  دنـشاب  غود 
نآ و لاثما  صلاـخ و  بغ  رد  هداـم  تدـح  تقر و  اوه و  یمرک  زا  دـنک  اـضتقا  تقو  هکنآ  رکم  تسین  زیاـج  نآ  لامعتـسا  ینوفع 
بوبح و اب  ددرک  فعـض  بجوم  نآ  نییلت  دـشاب و  نیلم  تعیبط  هک  یماکنه  ریـشابط و  صرق  اب  دـشاب  طالخا  رد  ینفعت  هک  ییاج 

بات نهآ  ای  باث و  کنس  هکنآ  ای  دنیامن و  لامعتسا  هبسانم  ۀضباق  ۀیودا  زا  اهنیا  لاثما  ثیثارط و  ای  ریـشابط و  اب  ای  هضباق و  صارقا 
ءام ندیماشآ  روتسد * اما  و   * نیبب یعفن  دشخب  یم  عفن  غود  اب  یناویح  رهزداف  یهاک  هک  هتشون  براجتلا  هصالخ  بحاص  دنیامن و 

لوقبلا ءام  فالخلا و  قرو  ءام  ابدـنه و  ءام  بلعثلا و  بنع  ءام  جرتهاشلا و  ءام  ثوشکنا و  ءام  رایخلا و  ءاـم  عرقلا و  ءاـم  ریعـشلا و 
روکذـم فلالا  عم  میملا  فرح  رد  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  زین  باتک  نیا  نیدابارق  رد  تفای و  رکذ  ریبک  نب  دابارق  رد  ادـج  ادـج  کـیره 

عم ءارلا و  عم  نیعلا  ءاهلا و  عم  لادـلا  فرح  رد  نیدابارق  رد  زین  اهرطع  اهقرع و  نتفرک  ناهدا و  ذـخا  روتـسد * اما  و   * دـش دـهاوخ 
اهنآ عئانص  هیودا و  یضعب  ذاختا  اما   * تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  تفای و  دهاوخ  رکذ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  ءاطلا 
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دنزورفارب و غارچ  ۀلیتف  دـننام  ۀـلیتف  نآ  ریز  رد  دـننیچب و  مه  يور  رب  یفرظ  رد  ار  ردـنک  ياهچراپ  هک  تسنآ  وم  ندـینایور  تهج 
فرظ رد  هکنآ  اب  دـنرادرب و  ددرک  عمج  نا  رد  هک  يدود  ره  دـننک و  بصن  سوکعم  نآ  يالاب  تشط  ای  حدـق  دـننام  رکید  یفرظ 
دنیامن بصن  دشاب  هتشاد  یقمع  هک  رکید  یلافـس  فرظ  نآ  يالاب  رب  دنزاس و  لعتـشم  هلیتفب  دننیچب و  مهرب  ار  نآ  ياهعطق  یلافس 

رد هچنآ  دنراذک و  نآ  يالاب  هدیچیپ  دنق  ۀلک  لکـشبا  رب  ذغاک  هکنآ  ای  ددرکن و  شوماخ  هک  دسرب  نادب  اوه  كدـنا  هک  يوحن  هب 
دنرب راکب  تجاحلا  دنع  تسا و  نامه  نآ  رهوج  ناخد و  هک  دنرادرب  ددرک  عمتجم  نا 

نابل یصح  ناخد  ذاختا  - 85

رد هدرفم  ۀیودا  رد  نآ  يارب  هک  یـصاوخ  زا  نآ  ریغ  تابوطر و  عفد  هاب و  هدعم و  تیوقت  تهج  دنمان  نابل  يدـنهب  هبل و  نسح  هک 
تسا و نابل  یـصح  رهوجب  روهـشم  ناخد  نیا  تسا و  نآ  رهوج  ردـنک و  ناخد  ذاختا  دـننام  تسا  روکذـم  داصلا  عم  ءاحلا  فرح 

دنمان نابل  تس  يدنهب 

ردالب لسع  ذاختا  - 86

قیرطب دنیامن و  دنب  فیلب  ار  هشیـش  رـس  دننک و  رپ  نیطم  ۀشیـش  رد  دنهاوخ و  هک  ردق  ره  دنیامن  ادـج  ار  ردالب  ياهرـس  هک  تسنآ 
خاروس ار  فرظ  نآ  طسو  هک  دننک  بصن  دـشاب  ربش  کی  رادـقمب  نآ  يدـنلب  هک  ۀـیاپ  هس  رب  ار  یکرزب  یلافـس  فرظ  هک  سیکنت 

ریزب دشاب و  فرظ  نوردناب  هشیش  ۀنت  دیآرب و  ریز  زا  خاروس  نا  زا  هشیش  ندرک  هک  دنراذک  نا  رب  سوکعم  ار  ۀشیش  دنشاب و  هدرک 
یئارحص کشخ  واک  نیکرس  تسا  نا  رد  هک  فرظ  نوردنا  هشیش و  مکـش  يالاب  دشاب و  بآ  نا  رد  هک  دنراذک  یفرظ  هشیـش  رس 

مامت دکچن و  هشیش  نا  زا  لسع  رکید  نوچ  دیآ و  بآ  فرظ  نا  رد  هشیش  ندرک  زا  لامک  مامت و  نآ  لسع  ات  دنزورفارب  دننک و  رپ 
ریبدت نایب  رد  نآ  لسع  ذخا  عون  ود  دـنرب و  راکب  هدومن  ریبدـت  ینعی  هدومن  حالـصا  دـنرادرب و  بآ  يور  زا  ار  لسع  ددرک  هتخوس 

دش روکذم  لصف  نیمه  رد  ردالب 
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جادیفسا ذاختا  روتسد  - 87

ياهحفص دنهاوخ  هک  ار  کیره  برـس  یعلق و  ینعی  نیـصاصر  هک  تسا  نآ  قارحا  اما  دشاب  یم  زین  نیفعتب  قارحا و  قیرطب  نآ  و 
دـص ره  يازاب  تیربک  رادقم  هک  دیاب  دنـشاپب و  هدوس  تیربک  يردـق  هحفـص  ره  رب  دـننیچب و  مهرب  یفرظ  رد  هتخاس  كزان  رایـسب 

ینهآ خیسب  دنزورفارب و  دنراذک و  شتآ  رب  سپ  دشابن  هدایز  کنادجنپ  لاقثم 

نا زا  کیره  هک  تسنآ * رکید  عون   * ددرک بآدیفس  هتخوس  ات  دنـشاب  زرتحم  نآ  دود  زا  ددرک و  هتخوس  نآ  مامت  ات  دننزمهرب  46
کی هدرک  نیطم  ةزوک  رد  سپ  ددرک  رتسکاخ  دننام  ات  دننزمهرب  ینهآ  ۀچفک  اب  دنراذکب و  یلافس  فرظ  رد  دنهاوخ  هک  ار  ود  ره 

دنراذکب هتفه  کی  دنشاپب و  نا  رب  دنت  يروکنا  ۀکرس  يردق  دشاب  هدشن  دیفـس  بوخ  رکا  ددرک  دیفـس  ات  دننک  شتآ  نآ  ریز  زور 
ددرک دیفس  ات 

ایتوت يور  قارحا  روتسد  - 88

فرظ رد  هدومن  کچوک  ياهعطق  ار  نآ  هک  دنیامن  یم  قارحا  وحن  نیدب  زین  دنه  لها  تسا  وحن  نیمه  زین  دنمان  تهج  يدـنهب  هک 
دنـشاپ یم  نا  رب  هدوـس  راـفلا  مس  يردـق  قارحا  نیب  رد  دـننز و  یم  مـهرب  ینهآ  خیـسب  دـنمد و  یم  دـنراذک و  یم  شتآ  رب  ینهآ 

مرن يدتعم  يردق  تسا  يدنه  هایک  هک  نکب  زادـک  دـعب  هتخادـک  ار  نآ  رکا  هک  دـنیوک  یم  ددرک و  یم  هبنپ  دـننام  قرحم  يدوزب 
هتـسش هدوس  سپ  ددرک  یم  قرحم  زین  رکید  يایـشاب  ددرک و  یم  هبنپ  دننام  قرحم  زین  دنزیرب  ای  دنـشاپب و  نا  رب  ار  نآ  بآ  هدـیئاس 

دنهاوخ ار  نآ  لوسغم  رکا  دنیامن  لامعتسا 

نیفعت قیرطب  اما  و  - 89

كانمن ناـکم  رد  هدرک  یفرظ  رد  هدـیلام  اـهنآ  رب  هدـیبوک  نآ  ۀـناد  اـب  ار  روکنا  ار و  برـس  اـی  یعلق و  حئافـص  دـنریکب  هک  تسنآ 
دنزیوایب هکرس  مخ  رد  هتشغا  هدیبوک  روکنا  اب  هدرک و  خاروس  ار  برـس  یعلق و  ۀحفـص  هکنآ  ای  و   * ددرک لح  نآ  همه  ات  دنراذک 

هک دندنب  مکحم  ار  مخ  نهد  ددرک و  عمتجم  نا  رد  دزیرب  ددرک و  بآدفیس  نا  زا  هچنآ  ات  دننک  بصن  اهعطق  ربارب  مخ  رد  یفرظ  و 
دنرادرب و دشاب  هتخیر  فرظ  نا  رد  هتشک  بآدیفـس  حیافـص  نآ  حطـس  زا  هچنآ  دننک  راب  زور  دنچ  رهب  دورن و  نوریب  هکرـس  راخب 

کبـشم فرظ  رد  ار  برـس  یعلق و  هک  تسنآ * رکید  عون   * ددرک بآدیفـس  نآ  همه  ات  دنراذکب  هدـیلام  نا  رب  هدـیبوک  روکنا  زاب 
هکرـس راخبب  ات  دشاب  قلعم  هک  يوحن  هب  دنراذکب  دنـشاب  هدرک  نا  رد  دنت  رایـسب  هکرـس  هک  یفرظ  رد  ار  فرظ  نآ  هتـشاذک  یلافس 

یعلق حیافص  دنریکب  هک  تسا  نآ  دنیوک  یمور  بآدیفس  يرغشاک و  بآدیفس  ار  نآ  هک  رکید * عون   * ددرک بآدیفـس  نآ  مامت 
دنراذک و هکرـس  مخ  رد  دشاب و  يروکنا  ۀکرـس  نا  رد  هک  یفرظ  رد  دنراذک  مه  يور  رب  دنلامب و  نارب  مخت  اب  هدیبوک  روکنا  ار و 

هدش بآدیفـس  هچنآ  دـنروآرب  سپ  ددرک  بآدیفـس  اهنآ  مامت  مایا  رورمب  ات  دورن  نوریب  هکرـس  راخب  هک  دـندنب  مکحم  ار  مخ  رس 
هدیئاس دوش و  رود  نا  زا  روکنا  ۀقـسا  ءازجا  یـشرت و  ات  دنیوشب  سپ  دنیامن  لمع  نامه  زین  نا  رد  هدـنام  یقاب  هچنآ  دـنرادرب  دـشاب 

دنرب راکب 
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ایتوت ذاختا  - 90

دنیامن یم  قارحا  تیربک  اب  یلوقب  جاز و  اب  هک  تسا  سم  يدنه  يایتوت  تفای و  رکذ  هدرفم  ۀیودا  رد  ینامرک  يایتوت 

تخس ار  ذاختا  - 91

نآ رشع  ردقب  دننیچب و  مه  يور  رب  یکید  رد  دنزاس و  قیقر  رایـسب  حیافـص  ار  سم  هک  تسا  نآ  تسا  هتخوس  سم  زا  ترابع  هک 
عومجم ات  دـنراذکب  مامح  نوت  رد  هتفه  کی  هدومن  مکحتـسم  ار  کید  نهد  دنـشاپب و  حیافـص  نا  رب  هفـصانملاب  کـمن  درکوک و 

لمع رارکت  دنیامن و  هعیفطت  هکرـس  رد  هدیـشاپ  نارب  نآ  لاثما  تیربک و  هتخادـک و  ار  سم  دـنهاوخ  رتدوز  هاکره  ددرک و  هتخوس 
دش هتسکش  هنهک و  نوچ  دنزاس و  یم  ینها  ای  یسم  کید  رد  ار  فرجنش  دنه  لها  هک  هدش  هدینـش  ددرک و  هتخوس  مامت  ات  دنیامن 

دنشورف یم  نآ  ياجب  ار  نیمه  ددرک  یم  تخسا  رب  هیبش 

روپکسر ذاختا  - 92

فناروصاـن و ریزاـنخ و  هیعاـس و  حورق  ثیبخ و  برج  دـنیوک و  یلچک  ار  نآ  هک  هثیبـخ  ۀفغـس  یـسراف و  راـن  کـشتآ و  يارب  زا 
فعض لازنا و  تعرس  عفر  هاصح و  تیتفت  يارب  زا  دشاب و  هدش  نمزم  هک  لوب  يراجم  هناثم و  هیلک و  حورق  ماسقا  هنهک و  ياهشیر 

هک هرغم  نیط  دشابن  رکا  ینمرا و  لک  بامیـس و  دنریکب  هک  تسنآ  دـنیامن  لوانت  لسع  اب  ار  نآ  هبح  ود  ات  هبح  کی  رادـقم  هک  هاب 
هک تسیدنه  رضخا  ءایتوت  دیفـس  جاز  ياجب  رکید  ۀخـسن  رد  کنات و  هن  کیره  زا  کس  کمن  دیفـس و  جاز  دنمان و  وریک  يدنهب 

ۀـساک رد  هدومن  کشخ  دـنزاس و  صارقا  هدرک  هیالـص  بآ  اـب  ار  عومجم  سپ  تسا  رتهب  لوا  ۀخـسن  دـنمان و  ههتوهت  هلین  يدـنهب 
هدودنا لئام  زوج  ةراصع  رتسکاخب و  هکنآ  دـننام  رکید  ۀـساک  دـنراذکب و  دنـشاب  هدرک  کمن  هساک  نآ  هت  رد  هک  رادـباعل  یلافس 

دنریکب و تمکح  نیطب  ار  ود  ره  دنراذک و  دنشاب 
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هن تسا  هاب  تیوقت  يارب  رکا  دشاب و  رایسب  نیکرس  نآ  فارطا  هک  دنهد  شتآ  کشخ  یئارحص  واک  نیکرـس  رد  زور  هنابـش  هس  47
نآ فارطا  فرظ و  هت  رد  هچنآ  دـنروآرب  سپ  دـنیامن  دـیدجت  زاـب  ددرک  ماـمت  شتآ  نوچ  هک  وحن  نیدـب  دـنهد  شتآ  زور  هناـبش 

داتفه و دیفـس  جاز  مین و  لاقثم و  تسیب  بامیـس  دنریکب  هک  تسا  نآ  رکید * عون   * تسا روپکـسر  نآ  هک  دنریکب  دشاب  هدـیبسچ 
خرس و لک  زا  هک  تمکح  لکب  هتسب  مکحم  ار  هشیش  رس  دننک و  هشیش  رد  دنیامن و  قحس  وکین  یکنس  نواه  رد  مهاب  لاقثم و  جنپ 

دنزورفارب دیدش  شتآ  نآ  رود  هدومن  کشخ  هتفرک و  دنـشاب  هدیزرو  هتفوک  بوخ  هتخاس  جنرب  سوبـس  رتسکاخ و  کمن و  هبنپ و 
دوش درـس  ات  دنراذکب  دنروارب و  سپ  دشاب  شتآ  نایم  رد  زور  عبر  هس  ات  هک  تسا  رتهب  دـشاب  یئارحـص  واک  نیکرـس  شتآ  رکا  و 
رکید راب  سپ  ددرک  کشخ  دمجنم و  ات  دنیامن  غیلب  قحـس  ومیل  بآ  هیودا  نآ  نزو  داب و  دنروآرب و  هشیـش  نورد  زا  ار  ءازجا  سپ 

نا رد  ار  هشیش  دننک و  لمر  هفـصن  ات  یلافـس  کید  رد  دنریکب و  تمکح  لکب  هتـسب  مکحم  ار  نآ  رـس  روتـسدب  دننک و  هشیـش  رد 
خرـس کیر  هک  رادقم  نآ  دـننک  شتآ  کید  ریز  رد  دـشاب و  ناهنپ  لمز  رد  هشیـش  مامت  هک  دـنیامن  لمر  زین  نآ  يالاب  دـنراذک و 

روپکـسر و زا  تراـبع  نـیمه  دـنرادهاکن و  ینیچ  فرظ  رد  دـنروآرب و  هشیـش  زا  ددرک  درـس  اـت  دـنراذکب  دـنروآرب و  سپ  ددرک 
تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  لامعتسا  ۀقیرط  نا و  زا  عونصم  بح  تسا و  دیفس  فرجنش 
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دیدحلا نارفعز  ذاختا  - 93

صلاخ بآ  اب  سپ  ددرک  لئاز  نآ  یهایـس  ات  دنیوشب  کمن  باب و  هبترم  دنچ  یکزیر و  تیاغ  رد  دننک  ناهوس  ار  نهآ  هک  تسنآ 
ات دنیامن  نفد  كانمن  ناکم  رد  دنیامن و  نهپ  یلافس  فرظ  رد  هتل  يور  رب  دننک و  غیلب  قحس  رداشون  نآ  نزو  عبر  اب  دنهد و  لسغ 
دص دنریکب  هک  تسنآ  تسا * تعانص  لها  لومعم  هک  رکید  عون   * ددرک قحس  لباق  یخرـسب  لئام  دوز  دنروآرب  سپ  موی  هدزاود 
نا زا  نوچ  دنزیر و  نا  رب  كدنا  كدنا  یقوراف  بآزیت  نآ  نزوب  دـننک و  نیطم  عرق  رد  هتـسش  روبزم  روتـسدب  ار  نهآ  ةدارب  لاقثم 

دنیامن و رطقم  میالم  شتآب  دننک و  لصو  نا  رب  قیبنا  دنیشن و  ورف  نآ  شوج  هک  دنناکچب  نا  رب  ناسنا  لوب  یکدنا  ددرک  رهاظ  دود 
دنرآرب هشیـش  زا  دـنریکرب و  شتآ  زا  سپ  ددرک  کنر  ینارفعز  سلکم  ات  دـننک  دـنت  ار  شتآ  دـیدرک  رطقم  بآزیت  عومجم  نوچ 

دنرب راکب  تجاحلا  دنع  ندش و  درس  زا  دعب 

قارحا نودب  دنمان  زین  فرجنش  هک  رفجنز  ذاختا  - 94

دنهاوخ ررکم  رکا  دـنریکب و  هقلع  رجب  ار  نآ  بآ  دـننک و  لح  بآ  رد  ار  الق  حـلم  هک  تسا  نآ  هلمج  نآ  زا  تسا  هفلتخم  ءاـحناب 
رارکت هبترم  تفه  ای  هبترم  جنپ  ای  هبترم  هس  ات  ار  لمع  نیا  نینچمه  دنریکب و  هقلعرجب  ار  نآ  بآ  دننک و  لح  نا  رد  ار  هزات  الق  زاب 
کهآ زا  نزو  کی  دوقعم و  نیزا  نزو  کی  دـنریکب  سپ  ددرک  دـقعنم  نآ  بآ  اـت  دـنراذک  شتآ  رب  هدرک  یفرظ  رد  سپ  دـنیامن 

کی دننز و  مهرب  یبوچ  زا  ار  نآ  ررکم  دنزیر و  نا  رب  بآ  نآ  نزو  راهچ  دنیامن و  غیلب  قحـس  مهاب  هدیدن و  بآ  مرکامرک  کنس 
دـنراذک و شتآ  رب  هدومن  ینهآ  ای  یکنـس  فرظ  رد  ار  بآ  نآ  سپ  دـنریکب  هقلعرجب  ار  نآ  لالز  بآ  سپ  دـنراذکب  زور  هناـبش 

نا رب  بآ  نزو  راهچ  هدیئاس و  هدومن  لخاد  هدیدن  بآ  مرک  کهآ  دوقعم  نیا  نزومه  زاب  ددرک و  دقعنم  ات  دنهد  خبط  یکتـسهآب 
لح زاب  دنیامن و  دقع  وحن  نامهب  زاب  دـنریکب و  هقلعرجب  ار  نآ  بآ  زور  هنابـش  کی  دـعب  دـننزمهرب و  یبوچ  زا  روتـسدب  دـنزیر و 

داسجا و رثکا  لح  يارب  زا  لاکا  داح  رایسب  ددرک  یم  نغور  دننام  ماکنه  نیا  سپ  دنیامن  رارکت  ار  لمع  نیا  هبترم  تفه  ات  دننک و 
نا زا  فرجنـش  هک  دنهاوخ  نوچ  دنراد و  ظوفحم  یمیخـض  ۀشیـش  رد  ددرک و  لحنم  دـنزیر  نا  رد  ار  يوم  نوچ  برجم و  حاورا 

کشخ ات  دنراذک  باتفآ  رد  دنیامن و  قحس  ار  ود  ره  بآ  نیاب  نزو و  ود  صلاخ  بامیس  نزو و  کی  یلعا  تیربک  دنریکب  دنزاس 
هبترم نیا  دنیامن  کشخ  باتفآ  رد  روتسدب  دنیامن و  قحس  نغور  نآب  زین  رکید  ۀبترم  سپ  دوب و  دهاوخ  هایـس  هبترم  نیرد  ددرک و 

نتشون یشاقن و  رد  هتسش  هدیئاس و  سپ  ددرک  کنرشوخ  خرس  رایسب  هکنآ  ات  نینچمه  دش و  دهاوخ  کنر  خرس  كدنا 
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تسا تعنص  لها  لمعتسم  فرجنش  عون  نیا  دنیامن و  لامعتسا  48

رانب قارحا  قیرطب  رفجنز  ذاختا  - 95

قحس وکین  ار  تیربک  خینرز و  لاقثم  ود  یلعل  خینرز  لاقثم  هدزاود  درز  تیربک  لاقثم  تسیب  صلاخ  بامیـس  دنریکب  هک  تسا  نآ 
رونت رد  دننک و  دنـشاب  هتفرک  تمکح  لکب  ار  نآ  نوریب  هک  ۀساک  رد  دوش  رابغ  نوچ  همه  ات  دنیاسب  نواه  رد  بامیـس  اب  دـنیامن و 

ار رونت  رـس  زور  ود  زا  دعب  دندنب و  مکحم  ار  رونت  رـس  تشخ و  هس  ود  يور  رب  دنراذک  دنـشاب  هدروآ  نوریب  ار  نآ  شتآ  هک  هتفات 
* رکید عون   * دنرادهاکن دننک و  ۀشیـش  رد  ار  نآ  یکنرـشوخ  یخرـس و  تیاهن  رد  دشاب  یفرجنـش  دـنروآرب  ار  هساک  دـنیامن و  زاب 

رـس دشاب و  هشیـش  فصن  ات  هک  دننک  تمکح  نیطب  نیطم  ۀشیـش  رد  هدیئاس  مهاب  وزج  ود  صلاخ  درکوک  وزج  تفه  صلاخ  قبیز 
هدرک رپ  کیر  نا  رد  هک  یلافـس  کید  رد  دننک و  کشخ  دنریکب و  تمکح  لک  نآ  يالاب  دننک و  دنب  همکحلا  جوراصب  ار  هشیش 

فرجنش ار  نیا  دنروآرب و  ددرک و  درـس  ات  دنراذکب  سپ  ددرک  خرـس  کیرات  دنزورفارب  شتآ  کید  ریز  رد  دنیامن و  نفد  دنـشاب 
وزج و تشه  درکوک  وزج  هدزاود  بامیس  یمور  رفجنز  رد  تسا و  يواسم  بامیـس  درکوک و  يدنه  رفجنز  رد  دنناوخ و  يرـصم 

تسا وزج  جنپ  خرس  خینرز 

جنرسا ذاختا  - 96

ار برس  یعلق و  ای  ار و  یعلق  بآدیفس  هک  تسا  نآ  هلمج  نآ  زا  تسا  رایسب  ءاحلاب  دنناوخ  رودنیـس  يدنهب  جنرـس و  یـسرافب  هک 
ینهآ ۀـچفک  ای  ینهآ و  خیـسب  دنـشاپب و  نا  رب  کمن  يردـق  دـنراذک و  كاشاخ  ین و  شتآ  ةروک  يور  رب  هدرک  یلافـس  ۀـبات  رد 
هروک يور  رب  هدرک  یکید  رد  ددرک  خرـس  كدنا  نوچ  ددرک و  یم  رتخرـس  دنهد  رتشیب  شتآ  دنچره  ددرک و  خرـس  ات  دننزمهرب 

ددرک یم  نیکنر  تیاغب  دنزورفارب  شتآ  نآ  ریز  فارطا و  دنراذک و 
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ینامیلس ذاختا  - 97

تفه رافلا  مس  زا  لاقثم و  دون  صلاخ  قبیز  زا  دـنریکب  هک  تسا  نآ  دـنمان  هنکـشاراد  یـسرافب  ثعـشلا و  ءاودـب  تسا  فورعم  هک 
دنیامن دعصم  هدرک  نیطم  ۀشیش  رد  روتسدب  دنیاسب و  وکین  مهاب  مین و  لاقثم و 

کنسادرم ذاختا  - 98

دنزادنا هکرس  رد  هدرک  یفرظ  رد  دنوش  جوزمم  ود  ره  ات  دنهد  نآ  دروخب  هتخوس  برس  ای  جنرـسا  هتخادک  ار  برـس  هک  تسا  نآ 
ادج وج  زا  سپ  ددرک  ارهم  قشنم و  وج  هک  يدح  هب  دنناشوجب  بآ  رد  وج  اب  هدومن  ادج  دشاب  هدش  جوزمم  هتخوس  بوخ  هچنآ  و 
هـس ره  دننزمهرب و  زور  ره  هدیناسیخ  بآ  رد  دنیاسب و  کمن  نآ  نزومه  هک  دیاب  دنیامن  هیفـصت  ار  نآ  هک  دـنهاوخ  نوچ  دـننک و 

دنیامن لامعتسا  هتسش  سپ  دنامن  ورد  ماخ  يازجا  دوش و  فاص  بوخ  ات  دنیامن  بآ  رییغت  زور 

کنسادرم ندرک  دیفس  روتسد  - 99

هکنآ ات  دنیامن  دیدجت  مشپ  نتشک  هایـس  القاب و  ندش  ارهم  دعب  دنناشوجب و  القاب  بآ  هب  دنچیپ و  هب  يدیفـس  مشپ  رد  هک  تسا  نآ 
دنراذک و باتفآ  رد  دنزیر و  نا  رب  بآ  دننک و  یفرظ  رد  کمن  نآ  نزومه  اب  ار  کنـسادرم  هک  تسنآ  رکید * عون   * ددرک دـیفس 
هت ات  دنراذکب  دننزمهرب و  بوخ  ندومن  دیدجت  تقو  رد  دنیامن و  بآ  دیدجت  نینچمه  دنزیرب و  ار  بآ  نآ  دوش  بآ  کمن  نوچ 

ار هدرک  دیفس  کنـسادرم  دنامن و  نا  رد  تحولم  الـصا  ددرک و  دیفـس  کنـسادرم  هکنآ  ات  نینچمه  دنزیرب و  ار  بآ  ددرک  نیـشن 
هیلطا و تارورذ و  رد  نیا  هدـمآ و  زین  میم  رـسکب  فاک و  هیناقوف و  هانثم  ءاـت  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  میم و  حـتفب  دـنمان  کـترم 

دنادرکن هایس  ار  وضع  هکنآ  ات  تسا  لمعتسم  هدمضا 
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راجنز ذاختا  - 100

دنیاسب رکیدکی  اب  سپ  دریکب  کنز  ات  كانمن  نیمز  رد  دنراذک  دنت  ۀکرس  رد  دنزاس و  كزان  رایسب  حیافـص  ار  سم  هک  تسا  نآ 
رد دنت  رایسب  ۀکرس  نآ  نزو  ود  اب  هدومن  هدارب  ار  سم  هک  تسا  نآ  رکید * عون   * ددرک راکنز  هدیـشاپ  حیافـص  مامت  ات  نینچمه  و 
زور هنابـش  هس  زا  دـعب  دـنیامن و  نفد  پسا  نیکرـس  اـی  كاـنمن و  نیمز  رد  دـنریکب و  ار  نآ  رـس  دـننک و  یعلق  یبون  یـسم  يوـبس 

دشاب هدش  راکنز  نآ  همه  دنروآرب 

هعانصلا راجنز  ذاختا  - 101

ۀکرس اب  سم  فرظ  رد  نآ  رـشع  ردقب  هیوسلاب  کمن  خرـس و  هروب  ینامی و  بش  اب  ار و  سم  ةدارب  وزج  کی  دنریکب  هک  تسا  نآ 
عاونا همه  زا  فطلا  هک  رکید * عون   * ددرک راجنز  هدوس و  بوخ  هکنآ  ات  دنیامن  لخاد  هکرـس  زاب  دوش  کشخ  نوچ  دنیاسب و  دنت 

ار لوسغم  تخس  ار  هک  تسا  نآ  تسا 

دننام ات  دنیامن  قحـس  دنناکچب و  نا  رب  دنت  رایـسب  ۀکرـس  نارطق و  جازتما  زا  دعب  دـنیاسب و  مرن  رایـسب  دعـصم  رداشون  نآ  لثم  ای  49
روتـسدب دنیاسب و  زاب  دنت  ۀکرـس  اب  ددرک و  کشخ  ات  دنراذک  باتفآ  رد  دنـشوپب و  یکزان  ۀـچراپب  ار  نآ  يور  سپ  ددرک  سیمخ 

یفـصم راجنز  هک  دـنیامن  هیفـصت  ار  نآ  دـنهاوخ  نوچ  ددرک و  راکنز  نآ  همه  ات  دـنیامن  لمع  رارکت  دـنیامن و  کشخ  باتفآ  رد 
رد ار  هکرس  نآ  ددرک  زبس  هکرس  ات  دنراذکب  دنناسیخب و  دنت  رطقم  دیفس  ۀکرس  وزج  جنپ  اب  ار  راجنز  وزج  کی  هک  تسا  نآ  دنمان 
ره ددرک و  زبس  ات  دنراذکب  دنزیر و  نا  رب  رطقم  ۀکرـس  زین  راجنز  يدرد  نزو  جنپ  ردقب  رکید  ۀبترم  دنهاوخ  رکا  *و  دـنریکب یفرظ 

دنراذکب ار  نیشن  هت  دنریکب و  هقلعرجب  ار  نآ  يالاب  یفاص  هکرس  ددرک  نیـشن  هت  ات  دنراذکب  هدرک  جوزمم  مهاب  ار  زبس  ۀکرـس  ود 
دوب دهاوخ  یلعا  رایسب  راکنز  دنرب  راکب  دنیاسب و  ددرک و  کشخ  ات 
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يدنه هکرس  ذاختا  - 102

دنناشوجب وا  وزرا  ینعی  جنرب  دنیوشب  هک  تسنآ  * تسا دیفم  اهریغ  يوارفـص و  ةداح  ضارما  رثکا  تهج  دنمان  یجنناک  يدـنهب  هک 
يور زا  ربش  کی  هک  رادقم  نآ  دنزیر  نا  رب  بآ  هدرک  رادباعل  یلافـس  ای  هشیـش  ای  ینیچ  فرظ  رد  هدومن  فاص  سپ  ددرک  ارهم  ات 

تجاحلا دـنع  هدومن  فاص  سپ  دـسرب  هک  زور  لهچ  ات  دـنراذکب  مرک  غاجا  تشپ  ای  باـتفآ و  رد  هدیـشوپ  ار  نآ  رـس  ددرکرب  نآ 
دنیامن لامعتسا 

ارطم دوع  تعنص  - 103

هاکنا دوش  مک  نآ  تبوطر  ات  دنراذکب  سپ  دوش  مرن  ات  دـنناسیخب  بالج  بالک و  رد  دـننک و  هزیر  هزیر  ار و  يرامت  دوع  دـنریکب 
رب رمجم  رد  ار  نا  زا  يردـق  تجاحلا  دـنع  دـنیامن و  کشخ  هبترم  ره  هتـشغآ  راب  دـنچ  نآب  هدوس  بآ  هب  ار  هنـشا  ربنع و  کـشم و 

دشخب توق  ار  ماشم  دیامن و  رطعم  ار  سلجم  دنراذک  رکخا 

عمشلا دبز  ذاختا  - 104

رب ود  ره  نآ  ریغ  ای  هشفنب  نغور  ای  لک  نغور  راتسا  ود  دنزیر و  نواه  رد  هتخادک  ار و  یفـصم  موم  زا  يرادقم  دنریکب  هک  تسنآ 
دیآ الاب  نغور  ات  دنراذکب  ددرک  هتخادک  فرب  خی و  نوچ  دننزمهرب  بوخ  دنزادنا و  نا  رد  فرب  ای  خـی  ۀـچراپ  دـنچ  دـنزیر و  نا 

دنیامن لامعتسا  دنزیرب و  ار  بآ  دنرادرب و  ار  نهد 

تمکح نیط  ذاختا  - 105

هچنآ دننک و  لح  بآ  رد  هک  وحن  نیدب  دـنیامن  یفاص  لمر  هزیر و  کنـس  زا  دـنیوک و  تسر  كاخ  یـسرافب  هکرح  نیط  دـنریکب 
هزیر هزیر  ناسنا و  رس  يوم  دنریکب  سپ  ددرک  نیـشن  هت  ات  دنراذکب  دنیامن و  رود  ار  يدرد  دنریکب و  یفرظ  رد  ددرک  باب  طولخم 

کمن باب  هتخیپ  هدیبوک  واک  نیکرس  نآ  نزومه  اب  تسا و  رتهب  دنیامن  یم  عمج  ناشارت  رس  هک  دشاب  یشارت  رس  يوم  رکا  دننک و 
لامعتـسا هدیزرو  هتـشرس  بوخ  سپ  ددرکن  کشخ  ات  دنـشاپب  نا  رب  کمن  بآ  زور  ره  دـنراذکب و  زور  تفه  هدرک  ریمخ  ار  همه 

دنیامن یم  لخاد  زین  هبنپ  دیدحلا و  ثبخ  مدنک و  سوبس  یضعب  دنیامن و 
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جاجزلا ءام  ذاختا  - 106

دـشاب نآ  يور  رب  فک  دننام  هچنآ  دـننک و  درـس  هتخادـک  هتوب  رد  هیوسلاب  ار  یعلق  یماش و  جاجز  دـنریکب  هک  تسنآ  نآ  روتـسد 
تسنآ جاجزلا  ءام  هک  دنرادرب 

رینپ مشیرس  ذاختا  - 107

ددرکن لصفنم  شتآ  بآ و  زا  دنـشرسب  نآب  اـی  دـننک و  لـصو  نآـب  ار  هچره  هک  تسنآ  نآ  صاوخ  زا  دـنمان و  عئانـصلا  رهوج  هک 
نآ دـنیامن و  شرف  هتخیپ  مرن  ار  هدـیدن  بآ  کـهآ  یحطـسم  کنـس  يور  رب  هدرک  هقیقر  قاروا  ار و  هزاـت  رینپ  دـنریکب  هک  تسنآ 

ار نآ  هک  يردق  هب  دنشاپب  هتخیپ  مرن  کهآ  زین  قاروا  نآ  يور  رب  دننیچب و  دنبـسچن  اهنآ  ياولهپ  رکیدمهب  هکنآ  يور  رب  ار  اهقرو 
رد هدرشف  مامت  رینپ  نآ  تینهد  ات  دنراذک  باتفا  رد  زور  هد  دنراذک و  نآ  يور  رب  نیکنـس  رایـسب  رکید  یحطـسم  کنـس  دشوپب و 
هب سپ  دنراذک  نارک  کنـس  ریز  رد  هتفه  کی  دننک و  هدیئاس  کمن  زا  فاحل  شرف و  روتـسدب  دنیوشب و  بآ  هب  سپ  دـیآ  کهآ 

ددرکن و رهاظ  نا  زا  یبرچ  دنراذک  باتفآ  رد  نوچ  هک  ددرک  عفر  لکلاب  دشاب  هتـشاد  هکنآ  یبرچ  یخرـس و  هک  هتـسش  كاپ  بآ 
یبرچ و مدع  رد  نآ  لامک  دـنامن و  نا  رد  یبرچ  الـصا  هک  دـسر  يدـحب  ات  دـنناشوجب  کهآ  کمن و  بآ  هب  زاب  ددرک  رهاظ  رکا 

هشیش رد  هک  غرم  مخت  يدیفس  بآ  اب  ار  يردق  تجاح  تقو  رد  دنراد  ظوفحم  هشیـش  رد  دنیاسب و  همرـس  دننام  سپ  تسا  یخرس 
هدز مهرب  رایسب 

الاب کنـس  هک  يدـح  هب  ات  دـنیاسب  یکنـس  ۀتـسد  اـب  کنـس  يور  رب  هتخیر  نارب  بآ  نا  زا  هرطق  هرطق  دنـشاب  هتفرک  ار  نآ  فک  50
نآ ددرک  لایس  مرن  هک  دنزیر  نا  رب  کهآ  بآ  نا  زا  هرطق  هرطق  هدرک  لح  بآ  رد  صلاخ  فاص  کهآ  سپ  دپسچب  نیئاپ  کنسب 

لاصوا دشرد  دنرادرب و  ددرک  کشخ  ینامز  كدنا  اب  دـننک  لصو  نآب  ار  رکید  زیچ  ای  هشیـش و  ای  ینیچ و  فرظ  نوچ  هک  رادـقم 
اهنیا و لاثما  دنوار و  دبرت و  هلیله و  هشفنب و  بر  دادم و  ذاختا *  * تسا هموتکم  رارسا  زا  نیا  دنرب و  راکب  اهریغ  هتسکش و  فورظ 

دهاوخ روکذـم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  زین  اجنیرد  تفای و  رکذ  نیداـبارق  رد  دوخ  مسر  رد  کـیره  یقوراـف  بآزیت  همکحلا و  جوراـص 
دش
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یجهت فورح  بیترتب  اهنآ  یماسا  هدرفم و  ۀیودا  تافص  لاعفا و  تفرعم  نایب  رد  مهد :  لصف 

هراشا

بیطرت و دـیربت و  نیخـست و  دـننام  هیلک  یلاعفا  اما  تسا  هیلکب  هیبش  دـنچ  یلاعفا  ۀـیئزج و  هیلک و  دـنچ  یلاعفا  ار  هیودا  هکنادـب * *
ضرم رد  تعفنم  دـننام  تسا  صاخ  یلاح  یتقو و  یـضرم و  رد  اهنآ  تعفنم  دـننام  هیئزج  لاـعفا  اـما  تسا و  اـهنیا  لاـثما  سیبیت و 
لاهسا رد  تعفنم  دننام  دنا  هیلک  لاعفا  هباشم  هک  یلاعفا  اما  اهنیا و  لاثما  هناثم و  هدرک و  کس  لاحط و  ناقری و  ریـساوب و  ناطرس و 
نینچمه ندب و  عیمجب  تسا  ماع  اهنآ  عفن  هک  دنا  يروما  نوچ  نکیل  دنا و  یئزج  دنچره  لاعفا  نیا  اهنیا و  لاثما  سبح و  راردا و  و 

هعبرا لاعفا  نامه  هیلوا  لاعفا  يوناث و  یـضعب  دـنا و  یلوا  اهنآ  ضعب  هیلک  لاعفا  زین  دـنا و  هیلک  هباشم  اذـهل  تسا  ماع  زین  اهنا  ررض 
قارحا و لثم  یناصقن  ای  یتدایز و  فرطب  يرکید  سایقب  ردقم  نکل  هنیعب و  دنا  لاعفا  نامه  اهنا  زا  یضعب  يوناث  اهنا و  دننام  دنا و 

رداص رکید  دنچ  لاعفا  زین  يرکیدب و  سیاقم  ردقم و  نکیل  دـنا و  تادـیربت  تانیخـست و  هنیعب  هک  اهنیا  دـننام  دامجنا و  تنوفع و 
لاـعفا دوش  یم  هدرک  رکذ  اـجنیرد  اـهریغ و  نیـشخت و  عیطقت و  هیرغت و  حـیتفت و  قازلا و  متخ و  ریدـخت و  دـننام  اـهنا  زا  ددرک  یم 

تفای رکذ  نیزا  لبق  همعطا  هیودا و  ضعب  تافص  نف و  نیا  تاحالطصا  ضعب  اب  ار  اهنآ  ةروهشم 

فلالا فرح  - 1

لاکا

دیامن وضع  رهوج  ءازجا  قیرفت  دراد  هک  يذوفن  الج و  لـیلحت و  توق  طارفا  ببـسب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  وضع و  ةدـنروخ  ینعی 
راجنز دننام 
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یلاج - 2

تاهوف وضع و  حطـس  زا  دشاب  اهنآ  عفد  هدـماج و  ۀـجزل  تابوطر  کیرحت  نآ  ناشزا  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـننک و  كاپ  ینعی 
دشابن هلهسم  توق  نا  رد  دنچره  تسا  عبط  نیلم  یلاج  یئاود  ره  لسعلا و  ءام  تورزنا و  دننام  تاماسم 

بذاج - 3

دوخ و ترارح  تفاطل و  ببسب  تسا  نآ  یقالم  هک  ار  یتابوطر  طالخا و  دروآرد  تکرحب  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدنـشک و  ینعی 
قمع زا  ار  راخ  ناکیپ و  دشاب  بذجلا  دیدش  هچنآ  ایـسفاث و  رتسدیب و  دـنج  دـننام  دـلج  رهاظب  دوخ و  يوسب  ار  اهنآ  دـیامن  بذـج 

نوزلح تشوک  دننام  دروآرب  دشکب و  ندب 

دماج - 4

هتساشن و موم و  دننام  دنادرک  هتسب  دمجنم و  ار  هلئاس  هقیقر  طالخا  هک  دشاب  نآ  ناشزا  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدننک و  هتـسب  ینعی 
ابرهک اریثک و 

قلاح - 5

هک دنک  تسـس  هکنآ  ای  دزاس و  عفد  ار  نآ  دـنادرک و  تسـس  ار  يوم  خـسب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  يوم و  ةدـنرتس  ینعی  قالح  و 
رتسکاخ بآدیفس و  هرون و  خینرز و  دننام  دوش  هدنک  یناساب 

كاکح - 6

هدننک شراخ  هدنزک  طالخا  ماسم  يوسب  دنک  بذج  دوخ  یمرک  تدح و  ببـسب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـنروآ و  شراخب  ینعی 
جکیبک دننام  ار  وضع  دنک  مخز  هک  دح  نآب  دشابن  وار 

متاخ - 7

دراذـکن و یتبوطر  یقرفت و  تحارج  رهاظ  حطـس  رب  دوخ  ۀـففجم  توق  ببـسب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  اهمخز و  ةدـننک  مامت  ینعی 
دیورب حلاص  تسوپ  تشوک و  هکنیا  ات  تافآ  زا  ار  نآ  درادهکن  ددنب و  هشیر  کشخ  ار و  نآ  دنک  کشخ 
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قباد - 8

قبد دننام  دبسچب  تسدب  دوخ  فیثک  رهوج  تجوزل  ببسب  هک  دنمان  ار  یئاود 

عدار - 9

هک یتفاثک  وضع  رد  دـنک  ثادـحا  دوخ  ضبق  توق  تدورب و  ببـسب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  وضعب  هدام  ةدـننادرکزاب  عنام و  ینعی 
هلایس هقیقر  طالخا  دنادرک  دمجنم  ظیلغ و  نا و  رد  تسا  هدش  ثداح  هک  یترارح  تدح  دنکشب  ار و  نآ  ماسم  دنادرک  کنت 

تسا بذج  لباقم  رد  عدر  ماروا و  رد  بلعثلا  بنع  دننام  درادزاب  اهنا  لوبق  زا  ار  وضع  دنزیرب و  وضعب  هک  دراذکن  وا  51و 

رصاع - 10

هقیقر تابوطر  زا  هچنآ  هکنآ  ات  دراشفب  ار  وضع  ازجا  دوخ  عمج  ضبق و  توق  تدش  ببسب  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدنراشف و  ینعی 
لمد رد  يدنه  رمت  ۀتسا  دامض  دننام  دنیآرب  دنبایب  هک  يذفنم  ره  زا  دندرک و  ادج  طغضنم و  تسا  نآ  جرف  للخ و  رد 

لاسغ - 11

دـشاب ترارح  هک  هلعاف  توقب  هن  دشاب  تبوطر  هک  دوخ  ۀـلعفنم  ۀـیلاج  توقب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـنهد و  وش  تسـش و  ینعی 
مرکمین بآ  صوصخ  بآ  ریعشلا و  ءام  دننام  وضع  حطس  زا  ار  اهنا  دنادرک  لئاز  ار و  طالخا  دروآرد  نالیس  تکرحب و 

لتاق - 12

دننام دزاس  كـاله  دـنادرک و  یناـف  دـساف و  ار  يوق  یناویح و  حور  دوخ  تیدـض  ببـسب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدنـشک و  ینعی 
یناوـیح ریغ  تسا و  مس  مساـب  صوـصخم  یناوـیح  رهز  هک  دـنا  هتفک  یـضعب  تسا و  مس  فدارم  نـیا  شیب و  نوـیفا و  نوـیبرفا و 

لتاقب صتخم 

رشاق - 13

دـساف تسوپ  دربب  دهد و  الج  دوخ  يالج  توق  تدش  ببـسب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  نآ و  ةدـننک  ادـج  تسوپ و  ةدنـشارخ  ینعی 
ار ود  ره  نیا  دننام  فلک و  قهب و  دشخب  هدئاف  عفن و  هچره  دنوارز و  طسق و  دننام  ار  وضع 
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يواک - 14

يراـجم دروآرد و  مهب  دوـخ  فـیفجت  قارحا و  تدـش  ببـسب  ار  دـلج  هک  تـسا  یئاود  نا  زا  دارم  هدـنزوس و  هدـننک و  غاد  ینعی 
راطقلق جاز و  دننام  هدش  هدرک  غاد  نایرب  مرک  وضع  دننام  دواکب  ار  وضع  دنک و  دنب  ار  ماسم  دزاس و  دودسم  ار  نآ  طالخا 

حایرلا رساک  - 15

قیقر دوخ  فیفجت  ترارح و  توقب  ار  اضعا  ۀنقتحم  ۀـظیلغ  حایر  ماوق  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  حایر و  ةدـننک  عفد  هدننکـش و  ینعی 
بادس مخت  دننام  درب  لیلحتب  ای  دیامن و  عفد  هتخاس 

غدال - 16

هبیرق ةریثک  ذـفانم  رد  لاـصتا  قرفت  رد  دورن و  وضع  رد  دوخ  ذوفن  تدـش  ترارح و  توقب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـنزک و  ینعی 
یئاهنتب هکرس  ای  هکرس و  اب  لدرخ  لامعتسا  دننام  دندرکن  سوسحم  ام  دارفناب  نآ  ءازجا  هک  دیامن  ثادحا  مهب 

جزل - 17

مه زا  نآ  يازجا  هتـشک  دادتما  لباق  نا  رد  یجازم  ترارح  ریثات  نیح  رد  هوقلاب  ای  لعفلاب و  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدنبـسچ و  ینعی 
يزابخ دننام  دندرکن  عطقنم 

دربم - 18

روفاک دننام  دیامن  تدورب  ثادحا  دراد  هک  هدربم  توقب  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  و 

یهبم - 19

ینم ةدام  دیلوت  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  تسا و  هظعنم  ۀظیلغ  حایر  ینم و  هکنآ  ةدام  ةدننک  هدایز  هاب و  توق  ةدـنروآ  تکرحب  ینعی 
هاب كرحم  لسانت و  ياضعا  تالـضع و  باصعا و  يراجم  رد  دوخ  ۀیلـضف  تبوطر  هلدتعم و  ترارح  ببـسب  دـیامن  هظعنم  حایر  و 

اهنیا دننام  كدرز و  نادیزوب و  نینمهب و  لثم  دوش 

ففجم - 20

ار نآ  تاـبوطر  دـیامن و  وضع  رد  یکـشخ  فیفجت و  ثادـحا  دوخ  ۀـففجم  توقب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـننک و  کـشخ  ینعی 
سوردنس دننام  درب  لیلحتب  دیامن و  فیطلت 

117 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


دمجم - 21

تابوطر طالخا و  دنادرک  دمجنم  دوخ  ضبق  تدورب و  توق  ببـسب  هک  دنیوک  ار  یئاود  تسا  للحم  دض  نآ  هدننک و  هتـسب  ینعی 
هتساشن جنبلا و  رزب  دننام  ار 

قرحم - 22

ثادـحا درب و  لیلحتب  ار  وضع  تابوطر  هفیطل و  يازجا  دوخ  ذوفن  ترارح و  توق  ببـسب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـنزوس و  ینعی 
خینرز نویفرف و  دننام  دیامن  لکات  قارحا و 

ککحم - 23

تاماسم يوسب  ار  هکاکح  ۀعاذل  طالخا  دیامن  بذـج  دوخ  ذوفن  ترارح و  توقب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـنروآ و  شراخ  ینعی 
هرجنا جکیبک و  دننام  دناسرن  حرقت  دحرسب  دلج و 

للحم - 24

هدیبسچ و هک  یعـضوم  زا  ار  طالخا  دنادرک  جراخ  دیامن و  ادج  دوخ  ترارح  توقب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـنرب و  لیلحتب  ینعی 
دنج دـننام  يزیچ  نا  زا  دـنامن  یقاب  هکنآ  ات  ءزجف  ءزج  دـنک  عفد  راخبب  مه و  زا  ار  نآ  ءازجا  دـنادرک  ادـج  نا و  رد  دـنا  هتفاـی  رارق 

رتسدیب

رمحم - 25

زا نادب  تسا  لصتم  یقالم و  هچنآ  ار و  وضع  دنادرک  مرک  دوخ  بذج  یمرک و  توقب  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدننک و  خرس  ینعی 
دننام غاد  یک و  لعفب  تسا  بیرق  نیا  لعف  نآ و  رهاظ  ددرک  خرـس  ببـس  نادب  يوق و  یبذـج  وضع  نآ  يوسب  دـنک  بذـج  نوخ 

جندوف ریجنا و  لدرخ و 

ردخم - 26

دیاـمن دـسو  ار  طـالخا  دـنادرک  دـمجنم  دوـخ  ضبق  تسوـبی و  تدورب و  توـقب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـننک و  سحیب  ینعی  52
یناسفن حور  هکنآ  ای  دـنامزاب و  تکرح  زا  دـنادرک و  سحیب  كدـنا  نا و  رد  یناسفن  حور  ذوفن  زا  دـیآ  عناـم  ار و  وضع  تاـماسم 

یم کشخ  درـس و  تاردـخم  رثکا  اذـهل  نویفا و  دـننام  ددرک  مک  نآ  تکرح  ساـسحا و  هک  دـنادرک  فیثک  ار  كرحتم  ساـسح 
دنشاب
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نشخم - 27

معا ءازجالا  فلتخم  ار  وضع  حطس  دنادرکب  دوخ  فیفجت  ضبق و  توق  تدشب  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدننک و  تشرد  ربز و  ینعی 
لدرخ کلملا و  لیلکا  دننام  ار  نآ  ۀسلمم  ۀبطر  ءازجا  دیامن  فیثکت  هکنآ  زا 

ردم - 28

ار هلایـس  لوضف  هیذـغا و  تیئاـم  دـیامن  عفد  جارخا و  دوخ  فیطلت  ترارح و  توـقب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـنروآ و  راردا  ینعی 
ریش قرع و  ضیح و  لوبب و 

لمدم - 29

رد هک  ار  یتبوطر  دنادرک  فیثک  کشخ و  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  حورق و  حورج و  ةدننک  قاچ  حالـصا و  هدنروآ و  لامدـنا  ینعی 
دنپـسچب هکنیا  اـت  يرغم  جزل  ظـیلغ و  ار  تبوطر  نآ  ماوق  دـنادرکب  دـنارکیدکی و  رواـجم  هک  تحارج  ءازجا  ناـیم  جرف و  لـلخ و 

اهنیا لاثما  یبرع و  غمص  اریثک و  ربص و  نیوخالا و  مد  دننام  رکیدکیب 

یخرم - 30

تاماسم مرن و  ار  ماسملا  هفیثک  ياضعا  ماوق  دنادرکب  دوخ  تبوطر  ترارح و  توقب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـننک و  تسـس  ینعی 
ناتک رزب  تبش و  دامض  دننام  ار  اهنا  رد  ۀسبتحم  ۀعمتجم  لوضف  اهنا  زا  دنادرک  عفدنم  یناسآ  تلوهسب و  هکنآ  ات  عیسو  ار  نآ 

بطرم - 31

دیامن تبوطر  ثادحا  دوخ  تبوطر  تدش  یتدایز  ببسب  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدنیازفا و  تبوطر  ینعی 

ققرم - 32

دشاب یم  تبوطر  ترارح و  هذفان و  توقای  تسا و  ظلغم  ربارب  رد  نیا  تابوطر و  طالخا و  ةدننک  قیقر  ینعی 

قلزم - 33

هک يدح  هب  دیامن  وضع  حطس  نییلت  دراد  هک  هقلزم  تبوطر  هنیلم و  توقب  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  طالخا و  لوضف و  ةدننازغل  ینعی 
هبعلا اراخب و  ولا  دننام  دیامن  عفد  هدومن  نآ  کیرحت  تسا و  سبتحم  نا  رد  هچنآ  دنازغلب 
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ددسم - 34

دیامن هدس  ثادحا  هیرغت  ببسب  ای  دوش  تفاثک  تسوبی و  ببسب  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  ددرک و  عنم  دیدست و  ثعاب  هچنآ  ینعی 

نکسم - 35

درادزاب یعیبط  ریغ  تاکرح  زا  ار  حاورا  طالخا و  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدننک و  نکاس  ینعی 

لهسم - 36

قورع یصاقا و  زا  دوخ  عفد  بذج و  قیقرت و  الج و  ذوفن و  ترارح و  هلهسم و  توقب  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدننک و  لاهسا  ینعی 
تفای رکذ  لوا  لصف  رد  نآ  لیصفت  اعما و  قیرطب  دیامن  عفد  جارخا و  بذج و  ار  هیدعم  لوضف  هدساف و  طالخا  ندب  ذفانم  و 

یهشم - 37

اذغ نتساوخب  دیامن  تعیبط  کیرحت  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  ماعط و  ةدنروآ  اهتشا  ینعی 

حلصم - 38

نآ لعف  تنواعم  ای  دیامن و  نآ  ررض  عفر  هاوخ  دیامن  بورشم  لوکام و  لاح  حالصا  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدننک و  حالـصا  ینعی 
هدیعب ۀقیض  ءاضعاب  نآ  لوصو  تهجب  دوش  نآ  ۀقردب  ای  دیامن  نآ  تدح  رسک  ای  توق و  ظفح  ای  دنک و 

بلصم - 39

رد نیا  دوخ و  فیثکت  عمج و  توق  سبی و  تدورب و  ببـسب  دـنادرک  تخـس  بلـص و  ار  داوم  اـی  وضع  رهوج  هک  دـنمان  ار  یئاود 
تسا یخرم  لباقم 

* یفطم *

ةداح طالخا  تروس  تدح و  دنکـشب  دوخ  لادتعاب  تدورب و  توقب  هک  دنمان  ار  یئاود  نا  طالخا و  تدح  ناروث و  هدنناشن  ینعی 
ار جذاس  راح  جازم  ءوس  ای  ار و  هراح 

قرعم - 40

قرعب ار  نآب  هبیرق  ءاضعا  دلج و  رد  ۀسبتحم  تابوطر  دوخ  قیقرت  فیطلت و  ترارحب و  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدنروآ و  قرع  ینعی 
دیامن جارخا  دزاس و  عفد 
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سطعم - 41

عفد هسطعب  موشیخ و  بناجب  دیامن  یغامد  داوم  کیرحت  دوخ  ذوفن  ترارح و  توقب  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدنروآ و  هسطع  ینعی 
دزاس

شطعم - 42

رکج و هدعم و  دننام  دوش  بآ  هب  حیورت  هکنآ  زا  معا  دزاس  حیورت  قاتشم  ار  تعیبط  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدنروآ و  شطع  ینعی 
بذاک هن  تسا  قداص  شطع  شطع  زا  دارم  هئر و  لد و  لثم  دراب  ءاوهب  ای 

يرغم - 43

عنام دنک و  دس  ذفانم و  تاهوف  ذفانمب و  دپـسچب  هک  دشاب  هجزل  تبوطر  نا  رد  هک  دـنمان  ار  یـسبای  ياود  نآ  هدـننک و  هیرغت  ینعی 
یئاود ره  هتسش و  کهآ  هتساشن و  یبرع و  غمص  اریثک و  دننام  ددرک  نالیس 

سباح داس  يرغم  ار  نآ  دنادرک  یم  دیامن  ریثات  نا  رد  ترارح  نوچ  قلزم  لایس  جزل  53

نفعم - 44

نا يوسب  هدنیآ  حاورا  تابوطر و  ار و  وضع  جازم  دنادرک  دساف  دوخ  ۀبیرغ  ترارحب  هک  دنمان  ار  یئاود  نا  هدننادرک و  وبدـب  ینعی 
دناسرن لکات  قارحا و  دحرـسب  زین  دنادرکن و  وضع  وزج  دـندرکب  هکنیا  لباق  ار  یناب  درب و  لیلحتب  ار  نآ  مامت  دـنادرک و  نفعتم  ار 

ایسفاث خینرز و  دننام  نفعتم  اهنآ  رد  هبیرغ  ترارح  فرصتب  دساف و  ار  اهنآ  دنادرکب  هکلب 

ظلغم - 45

تسا فطلم  فلاخم  نیا  هدننکظیلغ و  ینعی 

تثفم - 46

دسرب هرجحتم  ۀجزل  طالخاب  نوچ  هک  دشاب  هذفان  ةداح  توق  نا  رد  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هزیرکنس و  ةدننک  هراپ  هدننکـش و  ینعی 
هاصح ۀتتفم  ۀیودا  زا  اهنیا  ریغ  برقع و  دامر  یهام و  رس  کنس  دوهیلا و  رجح  دننام  ار  نآ  يازجا  دنادرک  مرن  هزیر و  هزیر 
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حتفم - 47

دـشاب هدـنام  اضعا  فیواجت  ذـفانم و  يراجم و  لخاد  هک  ار  هدام  دروآرد  تکرحب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  ددـس و  ةدـنیاشک  ینعی 
لیلحت فیطلتب و  ای  نیا  لعف  هکنآ  يارب  یلاج  لعف  زا  تسا  يوقا  تتفم  لعف  نویـسارف و  دننام  دندرک  حوتفم  هکنآ  ات  جراخ  يوسب 

لایـس فیطل  ره  حتفم و  فیطل و  رم  زیچ  ره  تسا و  حـتفم  فیرح  زیچ  ره  سپ  لیـسغت  فیطلتب و  ای  عیطفت و  فیطلتب و  ای  تسا و 
حتفم زین  ضماح  فیطل  ره  لدتعم و  ای  ترارح و  يوسب  لئام  دشاب  رکا  حتفم 

ججفم - 48

طالخا زین و  ار  یمیرغ  يزیرغ و  ترارح  لعف  دنادرک  لطاب  دوخ  سبی  تدورب و  توقب  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدـننک و  ماخ  ینعی 
جراخ رد  نآ  دامض  تسرد  انوطقرزب  دننام  تسا  مضاه  جضنم و  لباقم  رد  نیا  دزاس و  صقان  ار  مضه  ماخ و  ار 

حرفم - 49

ار اهنآ  دزاس  طسبنم  دیامن و  یناسفن  یناویح و  حور  طالخا و  فیطلت  جازم و  لیدعت  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـنروآ و  حرف  ینعی 
تلاسک دزاس و  یفاص  ار  نهذ  دنادرک و  وکین  ار  ساوح  دـشخب و  توق  ار  غامد  دزاس و  لئاز  ار  نزح  جراخ و  يوسب  دـهد  لیم  و 

بارش دننام  دنک  رود  ار 

یشفم - 50

دنادرک عفد  لباق  ار و  عمتجم  حایر  دزاس  هدنکارپ  قرفتم و  دوخ  ترارح  توقب  هک  دنمان  ار  یئاود  نا  هدننک و  هدنکارپ  ینعی 

عطقم - 51

وـضع حطـس  جزل و  طلخ  نیب  ام  دیامن  ذوفن  دوخ  ذوفن  تفاطل و  ترارح و  توق  ببـسب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـننکادج و  ینعی 
لدرخ نیبجنکس و  دننام  نآ  ماوق  رد  فرصت  نودب  ار  نآ  دیامن  عفد  نادب و  قصالم 
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ئقم - 52

ئقب ار و  هدعم  اذغ و  يراجم  رد  هعمتجم  ۀظیلغ  طالخا  دیامن  قیقرت  دوخ  ترارح  توقب  هک  دنمان  ار  یئاود  نا  هدنروآ و  ئق  ینعی 
برت مخت  دننام  دیامن  عفد 

حرقم - 53

دزاـس یناـف  درب و  لـیلحتب  دوـخ  بذـج  ذوـفن و  ترارح و  توـقب  هـک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـنروآ و  كرچ  هدـننک و  مـخز  ینعی 
دننام دـیامن  هحرق  ثادـحا  نآ و  يوسب  ار  هئر  داوم  دـنک  بذـج  ار و  نآ  ءازجا  دـهد  قیرفت  تسا و  دـلج  ءازجا  نایم  هک  یتابوطر 

ردالب

يوقم - 54

نآ و يوسب  هبـصنم  لوضف  لوبق  زا  دیآ  عنام  هکنآ  ات  دیامن  جازم  وضع و  ماوق  لیدعت  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدنـشخب و  توق  ینعی 
تسا نا  رد  هک  یتیصاخب  هیصاخلاب  ای  درو و  نهد  دننام  ار  دربم  دیامن  نیخست  ار و  نخـسم  دیامن  دیربت  هکنآ  ای  درادهکن  تافآ  زا 

موتخم نیط  دننام 

فطلم - 55

اشاح دننام  ار  ظیلغ  طلخ  دنادرک  قیقر  دوخ  ۀلدتعم  ترارحب  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  هدننک و  فیطل  ینعی 

نیلم - 56

تسا و اعما  هدـعم و  رد  هچنآ  دـیامن  جارخا  دوخ  تبوطر  هلدـتعم و  ترارح  توقب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  نطب و  ةدـننک  مرن  ینعی 
تشخریش يدنه و  رمت  ربنشرایخ و  سولف و  زغم  دننام  تسا  قلزم  جضنم و  زا  معا  نیا 

جضنم - 57

هکنآ زا  معا  ار  اهنآ  دزاس  عفد  لباق  دیامن و  طالخا  ماوق  لیدعت  هک  دنمان  ار  یئاود  نآ  داوم و  طالخا و  ماوق  ةدـنهد  لادـتعا  ینعی 
دننام دنادرک  لایـس  مرن  ار  دمجنم  ای  اشاح و  خیبط  دننام  دیامن  قیقر  ار  ظیلغ  هک  سکعلاب  ای  شاخـشخ و  دننام  دزاس  ظیلغ  ار  قیقر 

زا ددرک  لصاح  ات  نآ  قئال  بیـسحب  تسا  طلخ  ره  حـلاص  ماوق  تیمک و  تیفیک و  رد  طالخا  لادـتعا  زا  ترابع  جـضن  زین  هبلح و 
نیتم ماوق  لادتعا  زا  ترابع  نآ  حضن  هک  مد  دننام  نآ  يارب  دنا  قولخم  هک  یتعفنم  نا 
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دحرسب هن  اما  دشاب  داح  یفاص  قیقر  هکنآ  رفص  دشاب و  هتشاد  ار  ندش  وضع  وزج  تیحالـص  هک  تسا  نآ  ندوب  داح  ربع  یفاص  54
نوخب و هلاحتسا  تیحالص  ات  دشابن  ءازجالا  هباشتم  ریغ  یئام  قیقر  رایـسب  مغلب  ددرک و  رداص  نا  زا  هبولطم  لاعفا  ات  طیرفت  طارفا و 

تیحالـص ات  دشاب  قرتحم  ریغ  یفاص  مد  يدرد  ادوس  دشاب و  هتـشاد  نادب  هلاحتـسا  ای  نوخب و  طالتخاب  ار  ندـش  اضعا  ضعب  وزج 
تسا لماک  لدتعم  خبط  زا  ترابع  جضن  اذهل  دشاب و  هتشاد  نا  ۀبولطم  دیاوف  زا  نآ  ریغ  نوخب و  طالتخاب  اضعا  ضعب  ۀیذغت 

خفنم - 58

هیزیرغ ترارح  نا  رد  دیامن  لعف  نوچ  هک  دـشاب  هظیلغ  ۀـبیرغ  تبوطر  نآ  رهوج  رد  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  هدـنروآ و  خـفن  ینعی 
هیذغا و زا  تسا و  نیعب  رضم  عدصم و  تسا  خفن  نا  رد  هچره  هکنادب   * ایبول دننام  ددرک  حایرب  لیحتسم  هکلب  تعرسب  دباین  لیلحت 
دشاب و اج  نامه  رد  مامتلاب  زین  نآ  لالحنا  دنامب و  هدعم  رد  نآ  خـفن  حایر و  لوا و  مضه  رد  نآ  تبوطر  دـبای  لیلحت  هچنآ  هیودا 

هکلب مامتلاب  دورن  لیلحتب  اعما  هدعم و  رد  نآ  خفن  دوب و  نآ  حـیر  خـفن و  ةدام  نآ  دـشاب و  نا  رد  هیلـضف  تبوطر  هچنآ  اعما و  رد  ای 
حیر نامه  ظوعن  ثعاب  تسا و  ظعتم  نیا  ریجرج و  رزب  لـیبجنز و  دـننام  دور  لـسانت  ياـضعا  قورع  رد  نا  زا  يزیچ  دـنام و  یقاـب 

تسا

حورق جسوم  - 59

عناـم دـنادرک و  هداـیز  ار  اـهنا  حورق و  تاـبوطرب  ددرک  طولخم  هک  دـنمان  ار  یبطرم  یئاود  نآ  اـهمخز و  رد  هدـنروآ  كرچ  ینعی 
نغور موم  دننام  دیآ  اهنآ  ندش  قاچ  ندش و  کشخ 
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تبنم - 60

لدـتعم و دوـش  یم  تحارج  دراو  هک  ینوـخ  جازم  دـنادرکب  هک  دـنمان  ار  یئاود  نآ  تشوـک و  ةدـننایور  ینعی  دـنمان  زین  محلم  هک 
حلاص دیدج  تشوک  اجنا  رد  دوش  دقعنم  ددرک و  تشوکب  لیحتسم  هکنآ  ات  ففجم 

هلوادتم ۀیبط  تاحالطصا  یضعب  نایب  رد  مهدزای :  لصف 

هراشا

فلالا فرح  - 1

هراشا

ماجا

تسا راز  ین  ینعمب 

قاشنتسا

دشاب لئاس  رایسب  هک  دوب  عئام  يزیچ  ندیشک  ینیبب 

لصا *

هایک زا  ای  دشاب  رجش  زا  هکنآ  زا  تسا  ماع  نآ  خیب و  ینعی 

هعبرا لوصا 

تسا ربک  سفرک و  ینساک و  هنایزار و  خیب  زا  ترابع 

ناصغا

نصغ نآ  درفم  تسا و  رادخاش  هایک  رجشب و  صوصخم  نآ  اهخاش و  ینعی 

یلاموفا

ار نآ  دنهدن  شوج  دنرادهکن و  دننک و  لح  ار  لسع  نا  رد  هک  تسا  يزیچ 

لاحتکا

دوب يزیچ  ندیشک  مشچب 
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یلاموسکا

ایرد کمن  ای  روش  يایرد  بآ  نا  رد  دننک  یم  هدایز  یضعب  تسا و  لسع  هکرس و  زا  ذختم  نیبجنکس 

لیلکا

هلکا و تسا و  تاتابن  راب  هفوکـش و  ندوب  جـک  يربنچ و  نا  زا  دارم  هیودا  رد  تسا و  هدـمآ  زین  نآ  ریغ  کیرات و  ربا  جات و  ینعمب 
هدمآ نآ  عمج  لیلاکا 

بابکنا

دنشاب هدرک  مرک  ای  دنشاب و  هدیناشوج  بآ  رد  هک  هیودا  راخب  هب  تسا  وضع  نتشاد  هاکن  نا  زا  دارم 

هیدوا

تسا اه  هناخدور  ایرد و  ةرانک  ینعمب  يداو  عمج 

* یلامورذوا *

تسا هتشاذک  باتفآ  رد  هدومن  جوزمم  مهرد  هفصانملاب  ناراب  بآ  لسع و 

یئاسکوا
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تسا کمن  بآ و  اب  طولخم  ۀکرس 

ءابلا فرح  - 2

رهزداب

تسا مسا  نیاب  صوصخم  دشابن  بکرم  عونصم  دنک و  مس  عفد  هچره  دنیوک  تسا و  قایرت  یسراف  مسا 

روقاب

تسا رقب  عمج 

روکاب *

دسرب هک  تسا  هویم  نیتسخن 

رتب

ندیوب

روخب

دنیامن لامعتسا  ار  نآ  دود  هچره 

روبرب

دنمان روغلب  یسرافب 

قاصب قازب و 

دنیوک ار  نهد  بآ 

رزب

شاخشخ لثم  دشاب  رشق  رد  فالغ و  رد  تاتابن  راب  زا  هچنآ 

عشب

دنناوخ مسا  نیاب  دشاب  ضبق  ترارم و  زا  بکرم  معط  ار  هچره  تسا و  هزمدب  ینعمب 

صیصب
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هدنشخرد ینارون و 

حیاطب

دنمان بادرم  یسرافب  دشاب و  هدش  عمج  نا  رد  بآ  هک  یئاهنیمز 

رعب

تسا نیکرس  لوا  حتفب 

رکب

هزیشود لوا  رسکب  ناوج و  رتش 

کنب

دوش نوکتم  راجشا  قاس  رد  هک  تسا  اههرک  کیرحتب 

ءاتلا فرح  - 3

* قایرت

زا مس  ررـض  عفر  هک  دنک  يدحب  حور  جازم  تحـص  توق و  ظفح  هک  دـشاب  وا  ناش  رد  هچره  دـنمان و  كایرت  یـسرافب  ءات  رـسکب 
توق ظفح  تهجب  دنمان  یم  قایرت  ار  نویفا  هکنآ  تسا و  یعانـص  یئاودب  صوصخم  قایرت  دـنیوک  دـنمان و  مسا  نیاب  دـیامن  دوخ 

یقیقح قایرت  اب  رما  نیرد  هک  تسا  نآ 

دراد كارتشا  55

قیعصت

تسا بآ  اب  بارش  نتخیمآ 

دیعصت

دننک ذخا  ار  نآ  فیطل  دنیامرف  دوعص  ار  نآ  يازجا  شتآب  هچنآ 

قیلعت *

اضعا رئاسب  ندرکب و  يزیچ  نتخیوا 
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هغت *

دشاب ذیذل  هن  هک  تسا  یمعط  دارم  هزم و  یب  ینعی 
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هیرکت *

دشاب مغلب  دیلوت  رایسب و  ءاخرا  نییلت و  بیطرت و  نآ  ریثات  و 

جرکت *

ود ره  ای  وب  ای  تسا  معط  ندش  ریغتم  نآ  دنیوک و  رداپ  یسرافب 

سیلکت *

تهجب تسا  هیودا  یـضعب  نتخاس  ایهم  نا  زا  دارم  هدمآ و  نتـشادرب  هرهب  ندومن و  باریـس  زیچ و  نتخوس  ندرک و  جوراص  ینعمب 
رکید لمعب  ای  دشاب و  قارحاب  هاوخ  نآ  تفاثک  لقث و  ندرک  عفر  ریثات و  تعرس  ذوفن و 

ءاثلا فرح  - 4

لیفث *

دشابن لاوزلا  عیرس  دوب و  لعف  رید  هک  عبط  رب  ندمآ  نارک  ینعمب  نارک و  ینعی 

تابن ابرمث و  *

نآ لاثما  هویم و  ۀشوخ  لثم  تسا 

شتمث *

دشاب هایک  تخرد و  نیب  ام  تاتابن  زا  هچره  نا  زا  دارم  تسا و  ینانوی  تغل 

میجلا فرح  - 5

هراشا

تسا نتسب  ار  هتسکش  وضع  رسک  ربج 

هلرج *

خال ککنس  نیمز  هلمهم  ءار  رب 

شیرج *

دنمان روغلب  هک  هتفوک  مین 
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فافج *

یکشخ کشخ و 

دمج *

دنمان ار  زیچ  وزج  زین  يدرس و  زا  هدش  هتسب  هدش و  عمج  هدمآ و  درک  بآ  یناث  لوا و  حتفب 

ءاحلا فرح  - 6

ضماح *

شرت ینعی 

داح *

تسا نآ  يازجا  لاعفا  لثم  نآ  لعف  تسا و  تفارح  یخلت و  زا  بکرم  نآ  تسا و  دنق  ینعمب 

بح *

وج مدنک و  لثم  دشاب  فالغ  یب  زراب و  رمث  رد  هچنآ 

فیرح *

دیامن نآ  يازجا  قیرفت  دزکب و  رایسب  دور و  ورف  نابز  رد  نآ  يازجا  هک  هدنزک  ینعی 

شیشح *

دسرن شنمث  دحب  دشاب و  قاس  ای  هدوبن  نهپ  نیمز  يور  رب  هک  تسا  یتابن  صوصخم  دنیوک  هدش و  کشخب  هیبش  کشخ و  هایک 
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هکاکح *

دوش ادج  زیچ  ود  ندیئاس  زا  هچنآ 

قالح *

يوم ةدنرتس 

ولح

دنمان نیریش  دشاب  ذیذل  دنک و  ثادحا  نا  رد  ترارح  كدنا  دزاس و  طسبنم  ار  نابز  هچره  نیریش و  ینعی 

بیلح *

تسا هدیشود  هزات  ریش  نآ و  ریغ  اهمخت و  ةریش 

لمح *

رمث هباشم  رمث و  زا  معا  تسا  تاتابن  راب 

لومح *

تسا رمث  هباشم  رمث و  زا  معا 

ءاخلا فرح  - 7

هراشا

دنادرک ظیلغ  دروآ و  مهب  ار  طلخ  ءازجا  هچنآ  زئاخ 

ءرخ *

تسا اهریغ  رویط و  نیکرس 

فیفخ *

دشاب لاوزلا  عیرس  دوب و  ناسآ  نآ  لامتحا  عبل  رب  هچنآ  کبس و  ینعمب 

علخ *

دوخ ناکم  زا  ناوختسا  رس  نتفر  نوریب 
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علعلخ *

تسا عبض  مسا 

تسس عیلخ  *

لمخ

دشاب یم  هب  يور  رب  هچنآ  دننام  دشاب  نآ  رهاظ  حطس  رب  زرپب  هیبش  هچره  هیودا  رد  تسا و  زرپ  ینعمب 

لادلا فرح  - 8

قباد *

قبد لثم  دبسچب  تسدب  دوخ  ۀفیثک  تجوزل  تهجب  هچنآ 

مسد *

دنمان برچ  یسرافب  ترارح و  ثادحا  یب  دزاس  طسبنم  ار  نآ  يازجا  دزاس و  مرن  ار  نآ  ریغ  نابز و  هچره 

كولد *

دنلامب نآ  ریغ  نا و  دندرب  تشکناب  تانونس  زا  هچنآ  نا  زا  دارم  تسا و  ندیلام  ینعمب 

یئاذغ ياود  *

دشاب نآ  ةدام  تیمک و  ریثات  رب  هدایز  نآ  تیفیک  ریثات  هکنآ 

یمس یئاود  *

نویفا لثم  دشاب  هدنشک  تیصاخلاب  دوبن و  جازم  قفاوم  نآ  ریثات  تیفیکب  هکنآ 

قلطم یئاود  *

دوشن ندب  وزج  دنک و  تیفیکب  ریثات  هکنآ 
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ینهد *

يدنه دوع  رادرید و  ضیبا و  لدنـص  بوچ  اهمخت و  اهزغم و  لثم  ددرک  وا  لاعتـشا  ثعاب  دشاب و  دوجوم  یبرچ  وا  مسج  رد  هکنآ 
اهنیا دننام  و 

لاذلا فرح  - 9

هراشا

دنشاپب ای  دنلامب و  وضع  رب  یعئام  یب  ةدیئاس  هچنآ  رورذ 

یئوبدب رفذ  *

هیصاخلا وذ  *

رهز ای  دشاب  قایرت  هکنآ  زا  معا  دنک  دوخ  هیعون  تروصب  ریثات  هچنآ 

ءارلا فرح  - 10

عدار *

تسا بذج  لباقم  عدر  دزاسن و  نآ  دورو  لباق  ار  اضعا  هدش  وضعب  نتخیر  عنام  ار  داوم  هچنآ 

عیجر *

تسا ناسنا  لوا  مضه  ۀلضن 

صخر *

دشاب نکشدوز  كزان و  هچره  هیودا  رد  هدرورپزانب و  یناث  لوا و  حتفب 

وخر *

تسس مرن و 

سومیکلا يدر  *

دوش نوکتم  هیفیکلا  ماوقلا و  لدتعم  ریغ  ظالخا  نا  زا  هچنآ 

نیزر *
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دشاب مامت  يرهوج  شوخ  ینیکنس و  تناتم و  رد  هچنآ  هیودا  رد  رابرپ و  درم  هدیمرآ و 

بوسر *

بآ يور  رب  دنزادنا و  تاعیام  رد  هچنآ  تاعیام و  نیشن  هت 

دنمان بغار  ار  نآ  دتسیا  56

صمر *

دشاب هدنپسچ  هدش و  عمج  مشچ  کلپ  فارطا  رد  هک  دنمان  ار  یظیلغ  تبوطر 

ثور *

تاناویح نیکرس 

یلاصو دور  *

لسع اب  تسا  خرس  لک  ةراصع  زا  ذختم  بارش 

يازلا فرح  - 11

* هقوعز

تسا تحولم  ترارم و  زا  بکرم  هیرک و  رایسب  معط 

بغز

هزات يومب  هیبش  يزیچ  وا  حطـس  رب  هچنآ  هیودا  رد  دشاب و  يرغاس  هک  تسا  تخمیک  مسا  دـیآرب و  تاناویح  ندـب  رب  هک  يوم  لوا 
ولاتفش وله و  هب و  دننام  دنمان  بغزم  دشاب  هدمآرب 

129 ص :
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رهز

دشاب لک  هفوکش و 

نیسلا فرح  - 12

هراشا

ایرد رانک  لحاس 

لئاس *

اهنغور بآ و  لثم  دوشن  ای  دوش  عطقنم  وا  ءازجا  لاصتا  هکنآ  زا  معا  دنک  تکرح  تاهج  همه  رد  نآ  ءازجا  هچنآ 

راز هروش  خابس  *

طبس *

نآ ریغ  وم و  زا  دنمان  ار  هرک  یب  تسار 

قیحس *

دنشاب هدیئاس  مرن  رایسب  هچنآ 

مس

شیپ دننام  دزاس  دساف  ار  جازم  دوخ  تیصاخ  تیفیک و  تیدض  ببسب  دنمان و  رهز  یسرافب  هچنآ 

نونس *

دشاب نآ  رهوج  يوقم  دنلامب و  ای  دنشاپ و  نادندب  هچنآ 

کهس *

دنمان تیمس  یسرافب  هک  دیآ  ندب  زا  هک  قرع  يوب  تشوک و  ندش  وبدب 

لهس *

مرن نیمز 

نیشلا فرح  - 13

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 256 

http://www.ghaemiyeh.com


خماش

مشچ کلپ  ندب  رد  یناث  رسک  لوا و  حتفب  رتش  * دنلب هوک 

رجش *

رـشق و رزب و  غمـص و  فیل و  قرو و  رمث و  نآ  دـشاب و  هیتابن  هعـست  ءازجا  اب  هکنآ  وا  لماک  دـشاب و  یبشخ  خاش  اب  هک  تسا  یتاـبن 
امرخ تخرد  لثم  تسا  بحر  هراصع  لصا و 

خدش *

تسا يور  يدیفس  یخارف و  نتسکش و  رس 

لضع خدش 

نتخیسک ندش و  زاب  مه  زا  ینعمب 

قدش *

ناهد ۀشوک  ندش  خارف  نیتحتفب  ناهد و  ۀشوک  یخارف  یناث  نوکس  نا و  رسک  ای  لوا و  حتفب 

فرش *

رانا رس  دننام  دنمان  فرشم  دشاب  اهیکدمآرب  دیاوز و  وا  فارطا  رد  هچنآ  هیودا  رد  تسا و  اهرکنک  یناث  حتف  لوا و  مضب 

بطش *

نیاب هچره  هیودا  رد  ندرک و  زاب  تسوپ  ندش و  رود  ندیدرک و  ادج  یناث  نوکـس  لوا و  حـتفب  ریـشمش و  رهوج  یناث  لوا و  مضب 
دنیوک بطش  دشاب  تفص 
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همش *

دنک وب  هچنآ 

داصلا فرح  - 14

هراشا

دشاب و یعیبط  ردقب  نآب  طولخم  طالخا  رئاس  هتـشاد و  لادتعا  هکنآ  تاهج  همهب  ددرک و  دلوتم  ینوخ  وزا  هچنآ  سومیکلا  حـلاص 
دسرن مهب  وزا  دب  طلخ 

هیرخص *

ناتسکنس نیمز 

قفص *

اب وراد  نیچ  هچنآ  تاـتابن  رد  راـنک و  فرط و  ینعمب  ددرک و  درز  سپ  دـنزیرب  ون  کـشم  اـی  میدا و  رب  هک  یبآ  یناـث  لوا و  حـتفب 
دنمان قفصم  دشابن  میقتسم  هتشاد  یفرطب  لیم  يدرز و 

قیفص *

تسا هدش  هتفاب  مکحتسم  تشرد و  تسوپ 

داضلا فرح  - 15

دامض *

دشاب هتشادن  ای  دشاب و  هتشاد  نغور  موم و  هکنآ  زا  معا  دندنب  وا  رب  ای  دنلامب و  وضع  رب  دشاب  مرن  عئام و  هک  ماوقلا  ظیلغ  هچنآ 

ءاطلا فرح  - 16

یفاط *

دتسیا بآ  يور  رب  هچنآ 

خیبط *

دنیامن لامعتسا  ار  نآ  بآ  هدیناشوج  هچنآ 

نحط *
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ندرک درخ 

هنوحاط *و 

تسا مزال  مساب  یمسم  دشاب  ایسآ  هک 

يرط *

هزات

الط *

تسا بارش  زا  یعون  مان  دنلام و  وضع  رب  دشاب و  ماوقلا  قیقر  هچنآ 

بیط *

هزیکاپ ینعمب  نآ  دیدشتب  دنت و  وب و  شوخ  یناث  نوکسب 

نیعلا فرح  - 17

هراشا

تسا هایک  ینعمب  یناث  نوکس  لوا و  مضب  بشع 

هراصع *

دنیامن لامعتسا  دنشاب  هدرک  دقعنم  باتفآب  ای  اوهب و  شتآ  یب  هچنآ  رد  اما  تسا  ریصع  ینعمب 

باریصع *

دشاب هدشن  دمجنم  هک  تاتابن  زا  هدرشفا 

رطع *

یئوب شوخ  رسکب  شوخ و  يوب  حتفب 

صفع *

بیلـصت و فیثکت و  دـیربت و  نآ  لعف  دروآ و  مهب  تدورب  ببـسب  ار  نآ  يازجا  دزاس و  تشرد  ار  نابز  هک  تخمز  معطاـف  رـسکب 
تسا عدر  نیشخت و 
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دوقنع *

تسا نآ  عمج  دیقانع  تاتابن و  ۀشوخ 

نیغلا فرح  - 18

هراشا

هرغرغ

نآ نتخیر  ندربان و  ورف  ای  نآ و  ندربورف  قلح و  رد  تسا  تاعئام  نداد  تکرح  نا  زا  دارم  دیآ و  قلح  زا  هک  تسا  فلتخم  زاوآ 

ضغ *

تسا تاتابن  زا  سران  ةزات  رت و  همجعم  داضب 

ظیلغ *

تسا هیودا  رد  فیثک  ظفل  لامعتسا  تسا و  لوادتم  رتشیب  هیذغا  رد  تسا و  فیثک  ینعمب 

ءافلا فرح  - 19

رتاف *

تسا مرکمین 

هلیتف *

دشاب ربدب  صوصخم  هک  هفاش  ینعمب 

هجزرف *

دشاب صوصخم  ار  محر  لبق و  هک  هفاش 

يریفرف *

شفنب کنر  ینعمب 

تسا 57

خسف *
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تسا ندش  ادج  مه  زا 

فاقلا فرح  - 20

ضباق *

ریغ رد  تسا و  اهتـشا  تیوقت  ظیلغت و  فیفجت و  دیربت و  نآ  لعف  هزاسن و  تشرد  دروآ و  مهب  ار  نابز  يازجا  هک  دنمان  ار  هدـنریک 
دیامن كاسمتسا  سبح و  وضع  يازجا  ندروآ  مهب  ببسب  هک  تسا  سباح  ئش  نا  زا  دارم  معط 

نابضق *

تسا نآ  دحاو  بضق  تسا و  قاس  یب  هایک  ياهخاش 

روطق *

دنناکچب اضعا  زا  نآ  ریغ  شوک و  رد  هچنآ 

هعبنق *

تسا تشک  ۀشوخ  ياهبق  یناث  نوکس  ثلاث و  لوا و  مضب 

فاکلا فرح  - 21

ءاذغلا ریثک  *

دوش ندب  وزج  وا  رادقم  رثکا  هچنآ 

فیثک *

تعرـسب ندـب  يازجا  رد  ذوفن  دـنک و  یندـب  تیفیک  زا  لاـصفنا  لوـبق  يراوشدـب  وا  يازجا  هک  تسا  يزیچ  نآ  فـیطل و  فـالخب 
دیامنن

دامک *

مدنک سوبسب  دیمکت  لثم  دندنب  وضع  رب  هدرک  مرک  هچنآ 
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سومیک *

تسیدبک مضه  زا  هدلوتم  طالخا 

سولیک *

دشاب بآ  هب  لولحم  کفکب  هیبش  دسر و  مهب  هدعم  مضه  زا  هک  تسا  یباکشک 

ماللا فرح  - 22

هخلخل *

دننک وب  هدزمهرب  هدرک  یفرظ  رد  تاعئام  اب  هچنآ 

ءاحل *

تسا تابن  کیراب  ياهشیر 

قوزل وقازل 

دشاب یکدنپسچ  اب  دنناپسچب و  وضع  رب  هچنآ 

خوطل *

دشاب رتقیقر  دامض  زا  رتظیلغ و  الط  زا  هک  وضع  رب  تسا  يزیچ  ندودنا  ینعمب 

فیطل *

لثم دنک  تعرسب  ندب  يازجا  عیمج  رد  ذوفن  راغص و  رایسب  يازجاب  ددرک  مسقنم  ندب  رد  دورو  زا  دعب  هک  دشاب  نآ  ناش  رد  هچنآ 
نارفعز

یباعل *

دوش عفر  نآ  قازلا  دـننک  هتـشرب  نوچ  دـسر و  مهب  جزل  يزیچ  هدـش  تبوـطرب  طوـلخم  نآ  يازجا  بآ  رد  نآ  ندـیناسیخ  زا  هچنآ 
اهنیا دننام  یمطخ و  هشیر  انوطق و  رزب  هنادهب و  دننام 

قوعل *

دشاب رت  قیقر  نوجعم  زا  هک  تسا  چیپ  تشکنا  ینعمب 

فیل *
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دشاب احل  زا  رت  کیراب  دیور و  تاتابن  ياحل  لوصا و  زا  هچنآ 

میملا فرح  - 23

یلام *

تسا لسع 

نطارق یلام  *

* نطارقلا ءام  *و 

دنا لسعلا  ءام 

عئام *

دشاب ماوقلا  قیقر  دنک و  نالیس  دشاب و  دماج  دض  هچنآ 

دوربم *

دنشاب هدرک  درخ  ناهوسب  هچنآ 

رم *

الج و نیخـست و  نآ  لعف  دنز و  مهرب  ار  عبط  دوب و  تیهارک  اب  دزاس و  تشرد  دـنک و  ذوفن  نابز  رهاظ  حطـسب  هچره  خـلت و  ینعی 
تسا نفعت  عنم 

خورم *

تسا اضعا  رب  يزیچ  ندیلام 

تادزم *
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تسا هدنکارپ 

تبسم *

تسا فدارم  مونم  اب  دروآ و  باوخ  هچنآ 

رکسم *

دشابن ای  دشاب  حیرفت  اب  هکنآ  زا  معا  دروآ  یتسم  هچره 

حوسم

دننکن وضع  کندرد  هغلابم  ندب  رب  نآ  ندیلام  رد  هچنآ 

خیسم *

تسا فدارم  هفتاب  هزم و  یب 

لوصم *

دسرن تیدامر  دحب  نتخوس  رد  هچنآ 

غضم *

تسا يزیچ  ندیئاخ 

هضمضم *

دنهد تکرح  نهد  رد  هک  دنمان  ار  یعئام  ره 

فقعم *

تسا هدش  جک  هدیمخ و 

لوسغم *

دنشاب هدرک  هغلابم  نآ  نتسش  رد  هچنآ 

قرفم *

دنیوک قرفم  دشاب  هتشاد  دیاوز  هدوبن  راومه  نا  رس  هچره  اهلک  رامثا و  رد  ورس  كرات  ثلاث  رثک  لوا و  حتفب 
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وبدب نتنم  *

لوخنم

دشاب هتخیپ  هچنآ 

نونلا فرح  - 24

فشان

ار فشان  جنفسا و  نوچ  دشاب  یئرم  ای  هدیدن و  بآ  کهآ  لثم  دشابن  یئرم  وا  ذفانم  هکنآ  زا  معا  دنک  هلایس  تابوطر  بذج  هچنآ 
دنمان زین  لحق 

یطبن *

دنشاب هتشکن  ار  نآ  هک  تسا  يوردوخ  هایک  دارم  هیودا  رد  تسا و  یموق  تغل  زا  دارم  تاغل  رد 

مجن *

دنیوک هرایب  یسرافب  هک  دوش  نهپ  نیمز  رب  هک  تسا  قاس  یب  تابن 

هراشن *

دشاب هدش  هزیر  هرا  مد  ناهوسب و  هچنآ 

قوشن *

دنشک ینیبب  هچنآ 

لوطن *

تسا نا  زا  یمسق  هیوشاپ  دنزیرب و  اضعا  رب  ار  نآ  بآ  هدیناشوج  ار  هچره 

خافن *

رد هاوخ  اه و  هویم  لثم  اعما  هدعم و  رد  هاوخ  دوش  حایرب  لیحتسم  هتفاین  لیلحت  یندب  ترارح  زا  دشاب و  هبیرغ  تبوطر  نا  رد  هچره 
تسا هاب  تیوقت  لعف  ار  یناث  مسق  اهمخت و  رثکا  اهزغم و  دننام  قورع 
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خوفن *

دنمد ینیب  رد  یعئام  یب  هدیئاس  هسبای  ۀیودا  زا  هچنآ 

عیقن عوقن و  *

دنیامن لامعتسا  هدومن  فاص  شوج  نودب  هدیناسیخ  هچنآ 

واولا فرح  - 25

بثو *

ياج زا  نتسج 

یثو *

هدنزک

رعو *

تخس نیمز  هلمهم  نیعب 

دوقو *

شتآ نتخورفارب 

نهو *

یتسس

ءاهلا فرح  - 26

مضاه *

خبط و رب  تعیبط  تناعا  هچنآ 

یکطصم لثم  دوش  نآ  مضه  لوبق  ببس  دنک و  طلخ  اذغ و  ندینارذگ  58

کته *

ندش هراپ 
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شه *

نوقیراغ بوخ و  ربص  لثم  دوش  هزیر  ندرشفا  كدنا  اب  دشاب و  هدنزیر  تسس و  نآ  مرج  هچنآ 

ءایلا فرح  - 27

خوفای *

تسا رس  شیپ 

یلیز ناریا و  لها  هیدنه و  هیبط و  نازوا  نایب  رد  مهدزاود :  لصف 

هراشا

یمامت راصتخاب و  دوش  یم  هتـشون  اـجنیرد  ددرک  یم  روکذـم  هیودا  لامعتـسا  رد  رثکا  فراـعتم و  رایـسب  هک  ینزو  دـنچ  هکنادـب  *
تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  ۀمدقم  رد  لیصفتلاب  نازوا 

هیبط نازوا  - 1

قیربا - * 1

تسا نم  ود 

هزرا - * 2

تسا يرب  ۀلدرخ  ود  نزوب  یکرزب  یکچوک و  رد  طسوتم  جنرب  ینعی 

راتسا - * 3

تسا لاقثم  مین  راهچ و 

تالوبا - * 4

تسا طاریق  هن 

هیقوا - * 5

تسا مین  لاقثم و  تفه  دنمان  زین  هیقو  هک 

القاب - * 6
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تسا مهرد  مین 

هقدنب - * 7

مهردکی

هسمرت - * 8

تسا یمخر  هندارم  نآ  قلطم  زا  هزوج  طاریق  ود 

هبح - * 9

تسا دشاب  هریعش  ود  هک  هزرا  راهچ  لاقثم  زا  مین و  هدزاود و  مهرد  زا 

همزح - * 10

دنراذک و مهرب  ار  اهنآ  رـس  نوچ  هبابـس  ماهبا و  نایم  دـجنکب  دزاس و  ولمم  ار  فک  هک  تسا  رادـقم  نآ  همجعم  ءاز  هلمهم و  ياحب 
دنمان هتسدکی  هک  تسا  هضبق  کی  شیاشح  زا  دنا و  هتفک  لاقثم  ششب  بیرق  یضعب  لاقثم و  راهچ  نزو  بسحب 
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هضمح - * 11

وج عبر  کی  وج و  راهچ 

بونرخ - * 12

تسا طاریق  کی 

قناد - * 13

یتر هس  هیدنه  نازوا  قباطم  یبط  لاقثم  زا  هک  تسا  هبح  کی  طاریق و  هس  لاقثم  زا  طاریق و  ود  مهرد  زا  دـنمان  کناد  یـسرافب  هک 
دوش یم  انیمخت  یتر  راهچ  یفریص  زا  یتر و  مین  ود و  یبط  مرد  زا  یتر و  عبر  یتر و  جنپ  یفریصب  یتر و  عبر  هس  و 

یمخرد - * 14

تسا لاقثم  کی  یلوقب  مهردکی و 

مهرد - * 15

دوش یم  یتر  تفه  هشامکی و  يدنه  باسحب  هریعش و  تصش  هبح  رد  روکذم  باسحب  هک  تسا  هبح  تشه  لهچ و 

لطر - * 16

مهرد یس  دص و  کی  مهردب  لاقثم و  دون  لاقثمب  تسا و  هیقوا  هدزاود 

هجرکس - * 17

تسا راتسا  شش  اقلطم 

هریعش - * 18

تسا هزراود 

عاص - * 19

تسا نم  راهچ 

هفدص - * 20

تسا هیقوا  هن 
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جوسط - * 21

تسا هزرا  ود  مین و  هبح و  ود  لاقثم  زا  هبح و  ود  مهرد  زا 

راجنلف - * 22

تسا هقعلم  کی  رادقم 

یمور طسق  - * 23

دشاب هیقوا  تسیب  هک  تسا  لطر  سدس  فصن  لطر و  هن 

یقیلاطنا طسق  - * 24

زا مین و  لطر و  ود  زین  سیئرلا  خیـش  لوقب  لسع  زا  تسا و  مین  لطر و  ود  رهاس  شاـنک  رد  مین و  لـطرکی و  یعمج  دزن  لـطرکی و 
هیقوا هدژه  نغور  زا  لطر و  تشه  بارش 

راطنق - * 25

دنا هتسناد  لطر  تسیب  دص و  کی  یضعب  تسا و  نم  شش 

سوساوق - * 26

مین هیقوا و  کی  بارش  زا  یمخرد و  هدزاود  نغور  زا  تسا و  لاقثم  شش 

یلوطوق - * 27
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تسا هیقوا  تفه 

طاریق - * 28

تسا هبح  راهچ  یلوقب  هبح و  هس 

فک - * 29

تسا لاقثم  شش  دنمان  زین  هضبق  هک 

هچنیک - * 30

دشاب نم  نمث  تفه  نمکی و  هک  تسا  ۀنامیپ 

لیک - * 31

نم شش  یس و  یلوقب  تسا و  يرسک  مرد و  دص  هس 

لاقثم - * 32

دوش یم  یتر  عبر  هس  یتر و  جنپ  هشام و  ود  يدنه  باسحب  هک  مهرد  عبر  هس  مهردکی و 

كوکم - * 33

تسا هچلیک  هس 

هقعلم - * 34

لاقثم ود  کشخ  ۀیودا  زا  تسا و  لاقثم  راهچ  نیجاعم  لسع و  زا 

نم - * 35

دوش یم  هشام  تشه  هلوت و  لهچ  انیمخت  يدنه  باسحب  هک  مهرد  تصش  دص و  ود  مهردب  تسا و  لاقثم  داتشه  دص و  کی 

لیطان لطان و  - * 36

هیقوا ود  يدنجخ  دزن  تسا و  راتسا  ود 

هیدنه نازوا  - * 37

خرس *
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تسا طسوتم  وج  هس  دنمان  یچکنهک  يدنهب  هک  دشاب  کیدلا  نیع  هک 

یتر - * 38

تسا طسوتم  وج  راهچ  تسا  یندناچ  لک  مخت  هک  هلاکنب  فراعتم 

دابآ ناهج  هاش  یترو  *

یچکنهک تشه  دابآ  ناهج  هاش  ۀشام  تسا و  یتر  تشه  هلاکنب  هشام  *و  تسا یچکنهک 

کنات - * 39

خرس راهچ  تسیب و  یلوقب  هشام و  راهچ  یلوقب 

هلوت - * 40

ۀـسیپ دوش  یم  دابآ  ناهجهاش  ۀـشام  هدزاود  هک  هلاکنب  ۀـشام  هد  دابآ  ناهجهاش  فراعتم  هلوت  تسا و  هشام  هدزاود  هلاکنب  فراعتم 
تسا هشام  هد  نامز  نیا  فراعتم  ۀسیپ  تسا و  یشام  هدزاود  ۀلوت  هنیعب  يریکملاع 

ماد - * 41

دشاب هشام  تسیب  هک  تسا  کنات  جنپ 

رهم - * 42

هن یـضعب  یتر و  راهچ  هشام و  هن  نآ  صقان  تسا و  یتر  شـش  هشام و  هن  نآ  مات  دـنمان  یفرـشا  هک  يدـنه  كوکـسم  يالط  ینعی 
تسا یتر  جنپ  هشام و 
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يدنه ریس  - * 43

هلوت راهچ  تصش و  مات  ریس  ینعی  هتخپ  يریکملاع 

دشاب یم  فلتخم  صقان  ینعی  ماخ  ریس  هلاکنب و  ۀلوت  بسحب  تسا  59

يریکملاع نم  - * 44

تسا مات  ریس  لهچ 

لها ۀفراعتم  نازوا  - * 45

ناریا

یم يدنه  یتر  ود  یس و  هک  تسا  طسوتم  وج  تشه  تسیب و  دص و  کی  هک  تسا  نآ  حضاو  تسا  فالتخا  نیرد  یفریص  لاقثم 
دوش یم  هشام  راهچ  هک  دشاب 

یکیب زاغ  - * 46

دشاب هشام  تشه  هک  تسا  یفریص  لاقثم  ود 

يزاغود - * 47

تسا یفریص  لاقثم  راهچ 

ریس - * 48

دشاب هلوت  جنپ  هک  تسا  لاقثم  هدزناپ 

یسران هد  - * 49

هـس لاقثم و  هن  ران  مین  ود  دشاب و  هشام  هس  هلوت و  شـش  هک  تسا  لاقثم  عبر  هس  لاقثم و  هدجه  ران  جـنپ  تسا  مین  لاقثم و  تفه  و 
دـشاب يزاغ  ود  هاجنپ و  دص و  کی  هک  تسا  لاقثم  دـص  شـش  يزیربت  نم  دـشاب  هشام  مین  کی و  هلوت و  هس  هک  تسا  لاقثم  نمث 

نآ عبرکی  راهچ  کـی  تسا  نآ  فصن  يزیربت  نم  مین  دوش  یم  دـشاب  راـثآ  نمث  راـثآ و  هس  هک  هلوت  دـص  ود  يدـنه  باـسحب  هک 
ار نیا  تسا و  هیـس  فصن  هدزناپ  يزیربت  نمکی  ۀـصح  مهدزناش  زا  تسا  ترابع  هیـس  يزیربت  نم  نمث  زا  تسا  ترابع  هاجنپ  تسا 

تسا يزیربت  نم  ود  یهاش  نم  دنیوک  ران  هد  ناهفصا  لها 

لبذ - * 50
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هک دنیامن  عمج  ار  سمخ  فصن و  مهارد  زا  هک  تسنآ  لاقثمب  مهرد  لیوحت  * اهنآ تفرعم  یـضعبب و  نازوا  ضعب  لیوحت  نایب  رد 
دشاب جنپ  تسیب و  هک  میتفرک  فصن  هاجنپ  زا  تسا  لاقثم  دنچ  مهرد  هاجنپ  هک  دوش  هتـسناد  میتساوخ  شلاثم  تسا  لیقاثم  ددع  نآ 
تسا نآ  مهردب  لاقثم  لیوحت  تسا  لاقثم  جنپ  یس و  مهرد  هاجنپ  هک  دش  هتسناد  سپ  دش  جنپ  یس و  عومجم  هد و  هکنآ  سمخ  و 
مهرد دنچ  لاقثم  ود  لهچ و  هک  دوش  هتسناد  میتساوخ  شلاثم  ددرک  یم  لصاح  دارم  دوش  هدوزفا  عبس  هس  مهارد  ددع  رب  نوچ  هک 
مهرد تصـش  لاقثم  ود  لهچ و  هک  میتسناد  هروکذـم  لـیقاثم  ددـع  رب  تسا  ود  لـهچ و  عبـس  هس  هک  ار  هدـجه  میدوزفا  سپ  تسا 
دهاوخ لاقثم  تابح  دـنامب  هچنآ  سپ  دـنزادنیب  ار  نآ  نمث  دـنروآرد و  هبحب  هک  تسنآ  لاقثم  نودامب  مهرد  نود  ام  لیوحت  تسا 

هبح ود  یـس و  نآ  هدومن و  باـسح  هبحب  هک  دـیاب  دوـش  یم  لاـقثم  ردـق  هچ  مهرد  کـناد  راـهچ  هک  دنـسرپ  هاـکره  شلاـثم  دوـب 
تـسا لاقثم  زا  هبح  کی  طاریق و  هن  نآ  دنام و  یم  لاقثم  نزوب  هبح  تشه  تسیب و  دننک  عضو  ار  نمث  نوچ  ددرک و  یم  بوسحم 

مهرد تابح  نآ  عومجم  دنیازفا  نآ  عبـس  نارب  دنروآرد و و  هبحب  روکذم  روتـسدب  هک  تسنآ  مهرد  نودامب  لاقثم  نود  ام  لیوحت 
کی یس و  نآ  دنروآرد و  هبحب  ار  نآ  هک  دیاب  تسا  مهرد  زا  رادقم  هچ  لاقثم  مین  طاریق و  هد  هک  دنسرپ  نوچ  شلاثم  دوب  دهاوخ 
راهچ نآ  دوب و  دهاوخ  یمهرد  ۀـبح  شـش  یـس و  دـنیازفا  نا  رب  تسا  مین  هبح و  راهچ  هک  ار  نآ  عبـس  نوچ  دوش و  یم  مین  هبح و 
مولعم دـنهد و  هیدـنه  نازواب  قیبطت  دـنهاوخ  هک  ار  ینزو  ره  هکنادـب  هیدـنه  نازواب  رکید  نازوا  لیوحت  تسا  مهرد  مین  کـناد و 
رادقم هشامب و  ار  یتر  یترب و  ار  هریعش  دنرب و  هریعشب  تسا  لاقثم  ای  مهرد و  نود  ام  رکا  هک  دیاب  تسا  نا  زا  رادقم  هچ  هک  دنیامن 
تـسا هشام  دـنچ  ای  یتر و  دـنچ  مهرد  هک  دـننادب  هک  دـنهاوخ  نوچ  الثم  تسا  هشام  دـنچ  ای  یتر و  دـنچ  هک  دـنبایرد  ار  نآ  نزو 

قوف رکا  تفای و  رکذ  ریبک  نیدابارق  ۀـمدقم  رد  لاـقثم  مهرد و  نمـض  رد  دـنبایرد و  تفاـی  میقرت  هک  يروتـسد  هب  لاـقثم  نینچمه 
ار هشام  هدزاود  ره  تسا و  هشام  دنچ  هک  دنیامن  باسح  هتفایرد  يدنه  باسحب  ار  ود  ره  نا  زا  کیره  رادـقم  تسا  لاقثم  مهرد و 

قیبطت هلثما و  ددرک و  حضاو  ناسآ و  ات  نمکی  ار  ریـس  لهچ  ره  ریـس و  کی  ار  هلوت  راهچ  تصـش  ره  دـنراد و  بوسحم  هلوت  کی 
یم هشامب  ار  یتر  یترب و  ار  هریعـش  اجنآ  هلمجلاب  تفای و  رکذ  ریبک  نیدابارق  ۀمدقم  رد  زین  لمعلا  روتـسد  قیرطب  اجباج  اهنیا  ضعب 

دنبایرد دنرب و  نمب  ار  راثآ  راثآب و  ار  هلوت  هلوتب و  ار  هشام  اجنیا  دنرب 
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روما ضعب  نایب  رد  مهدزیس :  لصف 

تایعیبط موجنب و  هقلعتم  - 1

دنا كاخ  بآ و  اوه و  شتآ و  هک  هعبرا  رصانع  جازتما  زا  بکرتم  نوکتم و  دنـشاب  ناویح  تابن و  دامج و  هک  هثلث  تادلوم  هکنادب 
رکیدـکی اب  کیره  تارظن  تباوث و  تناعاب  رمق  دراطع و  هرهز و  سمـش و  خـیرم و  يرتشم و  لحز و  هرایـس  ۀعبـس  بکاوک  ریثاتب 

تایولع اصوصخ  هرایس  ۀعبس  هچنانچ  تسا  تعیبط  ود  ار  ناکرا  زا  کیره  زع و  لح و  راکدرورپ  رماب  راود  كالفا  کیرحتب 

رکذ هچناـنچ  تسا  تسوبی  تبوـطر و  هلعفنم  تدورب و  ترارح و  هلعاـف  هلعفنم  يرکید  هلعاـف و  یکی  تسا  توـق  ود  ار  سمش  60
يرتشم و ۀکراشم  هرهز  دـنا  تایولع  كراشم  عبات و  رکید  بکاوک  هس  دـمآ و  دـهاوخ  زین  بکاوک  تابوسنم  لوادـج  رد  تفای و 

تسا یمسم  ربعم و  کیره  عرش  ناسلب  سمـش  تایولع و  ۀیناحور  بکاوک و  همه  سمـش و  كراشم  رمق  لحز و  كراشم  دراطع 
کلام لیئاکیم  ار  يرتشم  هیناحور  دـنمان و  حاورا  ضباق  توملا  کـلم  لـیئارزع  ار  لـحز  ۀـیناحور  ـالثم  ماـظع  ۀـکئالم  زا  یکلمب 

ملاع نیرد  هچنآ  دنیوک و  ماهلا  لیزنت و  یحو و  لماح  لیئربج  ار  سمـش  ۀیناحور  روص و  خفان  لیفارـسا  ار  خیرم  ۀیناحور  قازرا و 
تبربک قبیز و  بیکرت  زا  دشاب  لحاوس  لابج و  نیمز و  رعق  رد  هاوخ  تسا  اهنآ  ریثات  زا  هناشلج  قح  مکحب  ددرک  یم  عقاو  حـناس و 

رکیدکی ترثک  تلق و  ای  ود و  ره  يواست  ترودک و  افـص و  تفاثک و  تفاطل و  زا  اهنآ  بتارم  فالتخاب  تسا  تایندـعم  ةدام  هک 
لخد و نا  رد  ار  یمدآ  لاـمعا  هاون و  مخت و  رزب و  طـسوت  یب  هاوخ  نیمز  حطـسب  کـیدزن  اـی  تفاـی و  رکذ  مهن  لـصف  رد  هچناـنچ 

عاونا ضعب  بیکرت  راجشا و  صرغ  اهتعارز و  عاونا  هک  دشاب  فرصت  لخد و  ای  دنشاب و  وردوخ  راجشا  اهایک و  هک  دشابن  فرـصت 
اریز تسا  نادب  هراشا  ینعم  کیب  َنوُدَـعُوت  ا�م  ْمُُکقْزِر َو  ِءا�مَّسلَا  ِیف  َو  هیادـه * یفاو  ۀـمیرک  هیآ  دنـشاب و  تاتابن  هک  تسا  ضعب  اب 

ناسنا ناویح و  ياذغ  هک  تاناویح  رامثا و  بوبح و  تاتابن و  عاونا  یـضارا  رب  بکاوک  رئاس  باتفآ و  ریثات  ناراب و  لوزن  نودب  هک 
ءامس و زا  ربعم  تلزنم  ناشولع  تعفر و  رابتعاب  نآ  ةدوعوم  معن  تشهب و  ضیف و  تکرب و  تمحر و  لوزن  دنـسر و  یمن  مهب  تسا 
اهراز و ین  اهلادوک و  كانمن و  ياهنیمز  اهکاخ و  لابج و  نیمز و  ياهخاروس  رد  هاوخ  نیمز  يورب  ای  تسا و  نآ  قوف  ءامس و  رد 
یلبج و یلهـس و  باود  ماعنا و  اهنیا و  ضعب  هک  جاتنب  ای  دنـشاب و  تارـشح  ماوه و  عاونا  هک  هدام  اب  رن  عمج  جاثن و  یب  اهنیا  لاـثما 

سرف اب  غالا  عمج  زا  هک  رتسا  دننام  رکید  ضعب  اب  ار  عاونا  ضعب  دنیامن  تفج  هک  ناسنا  تعنص  لمعتب و  ای  دنشاب و  یشحو  یلها و 
فالتخاب دنشاب  تاناویح  عاونا  هک  رکید  فنصب  یفنـص  ای  لیبق و  نیزا  یـشحو و  واک  اب  یلها  واک  یـشحو و  زب  اب  یلها  زب  تسا و 

اه هوک  اهراوید و  فاکـش  راجـشا و  رب  هثجلا و  ریبک  ای  دنـشاب و  هثجلا  ریغـص  هاوخ  هدـنیامن  زاورپ  ینعی  اوه  رد  اـی  دوخ و  فانـصا 
هکنآ نودب  ای  جاتن و  قیرطب  هاوخ  دنبای  نوکت  بآ  رد  ای  دوخ و  فانصا  فالتخاب  دنـشاب  رویط  عاونا  هک  دنزاس  یم  هناخ  هنایـشآ و 

زا اهریغ  سلفم و  ریغ  سلفم و  کمـس  اـهمرک و  تاـنوزلح و  فادـصا و  زا  دوخ  فانـصا  فـالتخاب  دنـشاب  یئاـم  تاـناویح  عاونا 
لج و قح  هک  يوق  بکاوک و  نآ  ریثات  طسوتب  صاخ  تسا  یئاذغ  ءاذغا و  ار  هثلث  تادلوم  نیزا  کیره  یئام و  تاناویح  فانـصا 
هدـلوم و هیمان و  هیذاغ و  هعفاد و  همـضاه و  هکـسام و  هبذاج و  زا  هدومرف  اطع  تیلباـق  جاـیتحا و  ردـقب  هثلث  عاونا  نیزا  کـیرهب  زع 

تاتابن رد  دنناد و  یمن  يوق  نآ  بحاص  ار  اهنآ  اذـهل  دـنرادن  یمات  زییمت  دـنا و  فیعـض  رایـسب  تادامج  رد  هعبـس  ياوق  نیا  نوچ 
طلتخم هیبارت  هیئام و  يازجا  فئاطل  زا  تاتابن  ياذـغ  دـنا و  هتفک  هیثابل  ياوق  ار  اهنآ  اهنآ و  بحاـص  دـنراد  ماـت  زییمت  يوق و  نوچ 

خاش قاسب و  تخرد  تسوپ  قورع و  ۀطـساوب  جیردتب  دنبای و  یم  امن  وشن و  هدومن  بذج  رجـش  هایک و  خیب  هشیر و  هک  تسا  مهاب 
هاون رزب و  دیلوت  هیمنت و  هیذغت و  نوچ  دنیامن و  یم  دوخ  ياذغ  ار  نآ  اهنآ  کیره  دنناسر و  یم  هاون  رزب و  رمث و  لک و  كرب و  و 

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین و روصتم  عضاوم  زا  کیره  رد  هعبرا  موضه  نودب  تسا  لثم  دـیلوت  ۀـلزنمب  هک  راجـشا  ضعب  فارطا  ياهخاش  لیـصف و  ای  و 
ۀنت رب  هک  ددغ  دنتسین و  نا  زا  یلاخ  زین  قیقحتلا  دنع  الا  دنیامن و  یمن  يرابتعا  نادنچ  اهنآ  رد  تسا  فیعض  تاتابن  رد  نوچ  نکیل 

ضعب ۀـنت  زا  يراج  بآ  تاعوتی و  نابلا و  غومـص و  بتارمب و  تسا  یناـث  لوا و  مضه  لوضف  دـسر  یم  مهب  اـهنآ  خـیب  راجـشا و 
ناویح ندـب  رد  هچنانچ  تسا  اـهنآ  ۀـثالث  موضه  لوضف  ددرک  یم  عمتجم  تاـتابن  ضعب  قاروا  قاروا و  خـیب  رب  هک  یفک  راجـشا و 

ضیح ریساوب و  مدلا و  ئق  مدلا و  لوب  فاع و  رب  نوخ  تدح  هبلغلا و  دنع  قرع  لوب و  زاربب و 
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اهریغ و ددـغ و  هروکذـم و  ضارماب  زین  مغلب  ادوس و  ارفـص و  دـساف و  مد  اـهریغ و  برج و  لـیمامد و  روثب و  ماروا و  هرمح و  61و 
یمدآ تافرـصت  لاـمعا و  ۀـلمج  زا  یندـب  ضارما  رد  بیبط  ریبدـت  هجلاـعم و  ددرک و  یم  عفد  هصتخم  ریغ  هصتخم و  ضارما  رئاـس 

تسا و لخد  نا  رد  زین  ار  بکاوک  تارظن  حاورا و  سوفن و  رد  تسا  وا  فرـصت  یناـحور  یناـسفن و  ضارما  رد  نادـبا و  رد  تسا 
نآ ۀنوکتم  تادامج  تسا و  تاتابن  يادتباب  هتسویپ  تادامج  قفا  ینعی  تسا  يرکید  ۀبترمب  هتـسویپ  هثلث  دیلاوم  زا  هبترم  ره  هکنادب 

هد لفط  ربش  کی  ردقب  سلفم  یهام  لکـشب  هنیعب  دش  هدـید  یکنـس  ناجرم و  دوهیلا و  رجح  دـننام  دـنراد  ةرهب  زین  تیتابن  زا  هبترم 
زین تیدامج  زا  هک  دنا  يراجـشا  هایک و  تاتابن  لوا  ۀبترم  دیفـس و  دوهیلا و  رجح  دننام  رهوج  لقث و  تبالـص و  رد  هلاس و  هدزاود 

يردق هاوخ  بآ و  ریز  مئاد  اهنآ  مامت  هاوخ  دنیور  یم  تسا  ناتسهوک  هک  اهایرد  ضعب  لحاوس  رد  هک  یتاتابن  دننام  دنراد  یبیصن 
تابن قفا  دنسر و  هیتابن  ۀعست  ءازجا  مامت  وذ  هیوقات  جیردتب  هفیعض و  راجـشا  تاتابن و  سپ  دشاب  نآ  ریغ  دم و  رزج و  ببـسب  نوریب 

هک منصلا  حوربی  دننام  تکرح  سح و  نودب  دشاب  یم  ناسنا  ناویح و  لکشب  هیبش  تاتابن  ضعب  هکنآ  اب  تسا  ناویح  لواب  هتسویپ 
نآ رمث  هک  تسا  راجـشا  ضعب  دیدج  ضرا  تادابریز و  دنه و  کلم  ياهلکنج  هشیب و  ضعب  رد  هک  هدش  هدینـش  دنمان و  هایک  مدآ 
یم ایوک  هک  تسا  هتخیوا  تخرد  خاشب  رـس  يومب  هک  هدام  رن و  دـشاب  یم  ناسنا  تأیه  مامتب  یـضعب  ندرک و  ات  ناسنا  ره  لکـشب 
نا زا  نوخب  هیبش  یتبوطر  دنیامن  عطق  ار  نآ  ياضعا  یـضعب  نوچ  درادن و  یتکرح  سح و  ملکت و  نکیل  دیامن و  ملکت  هک  دهاوخ 

دـمآرب و نآ  مشچ  ود  زا  نوخ  بآ  هب  هیبـش  هرطق  دومن و  ادـج  تخرد  زا  هدـیرب  ار  اـهنا  زا  یکی  رـس  يوـم  یـصخش  دـیآ و  یمرب 
یم رمث  یتخرد  هروکذم  نکاما  نا  رد  هک  هتشک  عومسم  زین  دمآرب و  نآ  زا  مخت  ددع  هس  تفاکـشب  ار  نآ  مکـش  دیدرک و  هدرمژپ 

هدومن شرورپ  اجنآ  دونه  دیآ و  یمرب  نا  زا  یکشجنک  ۀچب  رادقمب  یکچوک  ریاط  نا  زا  هتفاکش  دش  هدیـسر  رمث  نآ  نوچ  دروآ و 
یناویح قلطم  هک  دونه  یضعب  دنروخ و  یم  هدیـسر  مهب  تابن  زا  هتفاین و  نوکت  ناویح  زا  نوچ  ار  نآ  دسر  یم  یکـشجنک  رادقمب 

دنبای و یم  نوکت  رایسب  ياه  هشپ  زین  زیمج  رمث  رد  راددیفس و  تخرد  رمث  رد  دنیامن و  یم  بانتجا  زین  نآ  ندروخ  زا  دنروخ  یمن 
نآ ناهد  رد  کنر و  هایس  نآ  تروص  ناسنا و  رس  لکشب  دسر  یم  مهب  یکنـس  دنه  کلم  رد  دنمان و  یم  هشپ  تخرد  ار  نآ  اذهل 

لفوف لیجران و  لخن و  دننام  تیـصاخب  ای  دنمان و  زین  مارکلاس  ههتان و  سراپ  ار  نآ  دنتـسرپ و  یم  ار  نآ  دونه  تسا و  یئالط  ۀطقن 
لخن دننزن  دنیوک  لحف  حاقل و  هک  هدامب  ار  رن  لخن  تخرد  رمث  درک  ات  دنهد و  یمن  رمث  رکید  دـنربب  ار  اهنآ  تخرد  رـس  نوچ  هک 

کـشخ دننک  ادج  ار  راجـشا  لک  ۀنت  تسوپ  مامت  نوچ  هدام و  لخن  يوسب  رن  لخن  رـس  دیامن  یم  لیم  دهد و  یمن  بوخ  رمث  هدام 
دندرک و یم  فرطرب  زور  نامه  رد  دنیور و  یم  زور  کی  رد  هک  دنا  لیبق  نا  زا  یـضعب  دـنا  فانـصا  عاونا و  تاتابن  دـندرک و  یم 

هام هس  زا  رتمکب  یـضعب  اهلک و  نیحایر و  دننام  دـننام  یم  زور  دـنچ  دنـسر و  یم  لامکب  دـنبای و  یم  نوکت  زور  دـنچ  رد  یـضعب 
دننام هام  راهچ  زا  دعب  یضعب  اه و  تعارز  یضعب  تاوا و  رضخ  لوقب و  کنرداب و  رایخ و  دننام  دنیآ  یمن  رمثب  دنبای و  یمن  نوکت 

بوبح و رثکا  دننام  هام  هن  زا  دعب  یـضعب  دـنرادن و  هداتـسیا  قاس  دـنراد و  هرایب  هک  اهنیا  لاثما  لولپ و  ودـک و  هزبرخ و  هناودـنه و 
تـسا بوبح  نیزا  ناسنا  ياذغ  رثکا  اذهل  محر و  رد  نینج  نوکت  دننام  اهنیا  لاثما  نخد و  هرذ و  جنرب و  مدنک و  وج و  دننام  روزب 

نوکت و هروکذـم  مایا  نیزا  رتمکب  مود  میلقا  زا  دـشاب  بلاغ  نا  رب  تبوطر  ترارح و  هک  يدالب  هلاکنب و  کلم  رد  اـما  تبـسانمب و 
رـس و ۀـلزنمب  هشیر  خـیب و  الثم  ناویح  ياضعا  زا  تسا  يوضع  ۀـلزنمب  رجـش  تابن و  يازجا  زا  کـیره  هکنادـب  دـنبای و  یم  ماـمتا 

ۀلزنمب نآ  قورع  تسوپ و  نآ و  تشپ  رهظ و  ۀـلزنمب  تخرد  ۀـنت  تسا و  نآ  دـبک  ۀـلزنمب  يراـبتعاب  تسا و  نآ  قورع  باـصعا و 
نآ راخ  ود  الوا  هجیتن و  هفطن و  ۀلزنمب  نآ  رمث  لک و  ناتـشکنا و  اپ و  تسد و  ۀلزنمب  نآ  قاروا  اهخاش و  ناویح و  قورع  تسوپ و 

نخان خاش و  ۀلزنمب 
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سح جنپ  هک  یناویح  ۀناک  هدزاود  ياوق  زا  هک  تارشح  ماوه و  اه و  مرک  دننام  دنا  هفیعض  تاناویح  ناویح  ۀبترم  لوا  راقنم و  62و 
توق و راهچ  یضعب  توق و  هس  بحاص  یضعب  هکلب  دنراد  یمک  رایسب  هرهب  تسا  یبضغ  يوهش و  توق  نطاب و  سح  جنپ  رهاظ و 

نآ بحاص  لماک  يوق  مات  ناویحب  جیردتب  ات  ینعی  هروکذم  ۀیتابن  توق  تفه  نآ  اب  اهنآ  مامتب  ات  نینچمه  دنا و  توق  جـنپ  یـضعب 
یلکنج ناسنا  ار  نآ  هک  یضعب  تاناویح  عاونا  زا  اهریغ و  لیف و  نومیم و  سرخ و  زا  دنشاب  هینامث  تاخوسم  هک  دسر  توق  هدزاود 
هراشاب درادن و  ملکت  قطن و  هکنآ  الا  دشاب  یم  روعـش  كاردا و  سح و  اب  رایـسب  دنمان  سنامنب  يدنهب  هک  سانـسن  ینعی  دنمان  یم 
فیعـض ناسنا  هک  تیناسنا  هبترم  لواب  هتـسویپ  دنا و  تیناویح  ۀبترم  قفا  رد  تاناویح  نیا  دـبلط و  یم  دـنامهف و  یم  ار  اهزیچ  رثکا 

لصف و ۀلزنمب  هک  هدومن  اطع  واب  تاقولخم  لک  رب  هدایز  یهلا  سدقا  بانج  هک  یـضیف  تیناسنا و  تیزم  تفارـش و  زا  دـناهقلخلا و 
ملعت و يرکیدب و  دوخ  ریمـضلا  یف  ام  میهفت  میلعت و  راهظا و  تایلک و  كاردا  قطن و  هک  اهریغ  تیناویح و  زا  تسنآ  زایتمالا  هب  ام 

دننام دنراد  رفاو  مات و  ةرهب  ناسنا  نیلماک  دنراد و  یمک  رایـسب  ةرهب  هرکذ  لج  عناص  تفرعم  تسا و  يرکید  ریمـضلا  یف  ام  میهفت 
ریزب رـس  سوکعم و  ةدـیباوخ  ناسناب  ار  تاتابن  هدرم و  هکلب  هدـیباوخ  ناسناب  ار  تادامج  دـنا  هدومن  هیبشت  امکح  مهاـیلوا و  اـیبنا و 

لقع و اب  رایـشوه  ناسنا  ناویحب و  ار  ناسنا  هدـنور و  ياپ  تسد و  راچب  شوهدـم  ناسناب  ار  تاـناویح  ـالاب و  نوریب و  اـهاپ  نیمز و 
یضعب رغصا و  سحن  یضعب  ربکا و  سحن  یضعب  رغصا و  دعس  یضعب  دناربکا و  دعس  یـضعب  هروکذم  بکاوک  نآ  هکنادب  زییمت و 

دنارغصا ربکا و  دعسب  بوسنم  هلـضاف  ةدیح  ۀعفان  هیرهزداف  ۀیقایرت  ةروکذم  ۀثالث  تادلوم  بتارم  زا  کیره  سپ  اهنآ  عبات  طسوتم 
جوا و فرـشلا و  تیب  هناخ و  رد  هک  صوصخ  اهنآ  طسوتمب  اهنیا  طسوتم  بتارمب و  اهنآ  سحنب  کـلهم  دـسفم  رـضم  یمـس  ره  و 
اب سوحن  تارظن  ظح و  یب  طوبه و  تبرغ و  رد  هک  اهنآ  فالخب  دـشاب  اهنآب  دوعـس  تارظن  ای  دنـشاب و  ام  دوخ  ظوظح  تداعس و 

تیب هناخ و  رد  رکا  اهنیدب  بوسنم  اهنآ  دنااهنآ و  یبرم  هدیعـس  بکاوک  هک  تادلوم  زا  کیره  نوکت  ماکنه  ینعی  رتدب  دشاب  اهنآ 
نینچمه صقان و  رتمک و  تداعـس  رد  الا  دـنا و  تداعـس  لاـمک  رد  تسا  اـهنآب  دوعـس  تارظن  دـنادوخ و  ظوظح  جوا و  فرـشلا و 

مهاب بکاوک  یـضعب  هچنانچ  دـنراد  تفلا  تبـسانم و  یـضعب  اب  عئابط  یـضعب  هکنادـب  اهنآ و  تاـبوسنم  نوکت  هسوحنم و  بکاوک 
یقئاع و یب  هک  دنراد  قوشعم  قشاع و  مکح  دنـسر  مهاب  نوچ  هک  هاکاب  اب  رهاک  دیدح و  اب  سیطانقم  رجح  بهذ و  اب  قبیز  دـننام 
دنیاس و یم  ار  راجحا  عیمج  نآ  ۀطساوب  هک  هدابنس  کنس  دننام  دنا  یـضعب  ره  ات  یـضعب  دندرکن و  ادج  مه  زا  ةدننکادج  یعنام و 

راجحا عیمج  رب  ساملا  ملقب  دـننک و  یم  ناهوس  دنـشارت و  یم  ار  تازلف  راجحا و  رثکا  نادـب  هک  رادـبآ  نهآ  دـننام  دنـشارت و  یم 
دمجنم جزل  یقروب  تبوطر  ببسب  هک  تسا  اهزیچ  رثکا  ةدننازوس  هدننک و  هایـس  هک  تیربک  دنهاوخ و  یم  ار  هچنآ  دننک  یم  شقن 

ار سیطاـنقم  رجح  دزاـس و  یم  سلکم  دـنازوس و  یم  دوخ  اـب  ار  نآ  دپـسچ و  یم  دـسر  یم  هچرهب  هتخادـک  شتآ  ترارحب  دوخ 
تیربک تسا و  هرقن  الط و  زادک  کبـس و  نیعم  هک  راکنت  دننام  تسا  یتعیبط  نیعم  یتعیبط  دـنرب و  یم  دنـشارت و  یم  یـسم  تلآب 

یفاص ۀشیش  هتخادک  نآ  ۀطساوب  هک  تسا  لمر  هزیرکنـس و  زادک  نیعم  هک  یلق  اسینغم و  راجحا و  تازلف و  رثکا  سیلکت  نیعم  هک 
یم تنیز  هدومن  اهنآ  خاسوا  ۀیقنت  داسجا و  قامع  رد  دیامن  یم  صوغ  هک  رداشون  دـننام  تسا  یتعیبط  نیزم  یتعیبط  دـنزاس و  یم 

تسا یتعیبط  دسفم  یتعیبط  دنیامن و  یم  تازلف  يالج  هیفصت و  اهنادب  هک  هربدم  حالما  تاجاز و  بوبش و  هروب و  ار و  اهنآ  دشخب 
اب رجح  دننام  تسا  یتعیبط  زا  هدنزیرک  یتعیبط  لسع و  دسفم  هکرس  تازلف و  لک  دسفم  قبیز  تسا و  بهذ  دسفم  هک  برسا  دننام 
ره هک  ناسنا  ناویح و  نادبا  ۀحیحص  هلیله و  ءاضعا  رد  هیذغا  هیودا و  تاریثات  دننام  تسا  جزامم  یتعیبط  اب  یتعیبط  لحنلا و  ضغ 

ةربدم توق  تناعتساب  دنیامن  یم  بذج  تبسانمب  ار  دوخ  لاحب  قئال  ياذغ  دوخ و  تلعب  صوصخم  ياود  ءاضعا  زا  هک  يوضع 
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روما نیا  نوچ  عئاـبط و  رئاـس  نینچمه  هدـلوم و  هیماـن و  هیذاـغ و  توـق  ضرم و  ۀـعفاد  توـق  هیوـضع و  هکـسام  توـق  هیندـب و  63
هناخ و رد  ار  اهنادب  هبوسنم  بکاوک  ندوب  تابـسانم و  تادلوم  زا  کیره  طاقتلا  ذـخا و  ماکنه  رد  رکا  سپ  دـش  هتـسناد  لامجالاب 
رد يرکیدـب  اطع  ماکنه  رد  نینچمه  تسا و  یلوا  دـنیامن  تاعارم  اهنآ  اـب  دوعـس  تارظن  ندوب  دوخ و  جوا  ظـح و  فرـشلا و  تیب 

تاتابن رب  تسوبی و  تیبارت و  تادامج  رب  هکنادب  اهنآ و  تاعارم  مدع  تسین  یکاب  ترورـض  قیـض و  ماکنه  رد  اما  تقو و  ۀعـسوت 
یبط و یضرف  لادتعاب  ناسنا  رد  لادتعاب و  بیرق  راهچ  ره  تاناویح  رب  هفیعـض و  ترارح  تیئاوه و  اب  تسا  بلاغ  تیئام  تیبارت و 

تبوطرب خیرمب و  تدح  ترارحب و  هک  زایپ  دننام  دنا  بکوک  دب و  بوسنم  دوخ  تیفیک  ود  رابتعاب  راجحا  تاتابن و  ضعب  هکنادـب 
كرتشم تیفیک  دـنچب  زیچ  کـی  هک  تسا  اـسب  دراـطعب و  مه  ودـب و  مه  تسوبیب  لـحزب و  تدورب  هب  نویفا  تسا و  بوسنم  هرهزب 

سنج و کی  هک  دـشاب  یم  هاک  يوقلا و  بکرم  ياود  ره  زین و  رهزداـف  راودـج و  ینیچبوچ و  دـننام  تسا  بکوک  دـنچب  بوسنم 
زین و رکید  بکاوکب  اهریغ  لاکـشا و  فاصوا و  فالتخا  بسحب  تسا  بکوک  کیب  بوسنم  تیعون  تیـسنج و  بسحب  عون  کی 

بوسنم نآ  خیب  هک  بکوک  دنچب  بوسنم  صاوخ  ناولا و  تایفیک و  فالتخا  رابتعاب  تاتابن  راجـشا و  ضعب  يازجا  دـشاب  یم  هاک 
نآ بآ  محل و  مخت و  یبکوکب و  نآ  رمث  نآ و  كرب  یبکوکب و  نآ  لـک  یبکوکب و  نآ  راـخ  یبکوکب و  نآ  تسوپ  یبـکوکب و 

ریثات زا  زین  وج  تانئاک  توبکنع و  رات  نوکت  هکنادـب  اهنیا و  لاثما  راـنا و  هبنا و  ولاتفـش و  جـنران و  جرتا و  دـننام  یبکوکب  کـیره 
دوخ یـضارا  هایم و  تیلباق  داوم و  فالتخا  بسحب  اهنآ  ۀنخدا  هرخبا و  دوعـص  راهنا و  راحب و  یـضارا و  رب  تسا  هروکذم  بکاوک 

عمتجم ای  قرفتم و  مه  زا  کیراب  ياهرات  دننام  اوه  تظلغ  ببسب  ای  توبکنع و  نهد  باعل  زا  هک  نیمزب  بیرق  ياوه  رد  هچنآ  الثم 
نآ دبای  نوکت  اهریغ  لابح و  تارافم  راجـشا و  ياهکرب  اهخاش و  نیب  اه و  هزاورد  اهراوید و  جنک  فوقم و  رد  هدش  هتفاب  مهرد  و 

كدـنا ببـسب  تسا  بلاغ  تبوطر  نا  رب  فیطل و  كدـنا و  رکا  دور  الاب  دـیامن و  دوعـص  هچنآ  دـنمان و  توبکنع  راـت  خیـسن و  ار 
منبش عیقـص و  لط و  ار  نآ  دیامن  لوزن  اوه  اب  هتـشک  تبوطر  ناتـسمز  ياهبـش  يدرـس  اصوصخ  اهبـش و  رخآ  يدرـس  دننام  يدرس 
رکا رتمک و  هدیعب  رد  هدایز و  تابوطر  ایردب و  بیرق  یـضارا  رد  دشاب و  یم  دایز  مک و  هدام  ترثک  تلق و  بسحب  زین  نیا  دنمان و 

زا دـیآ و  دورف  هعفد  هتـشک  مکارتم  يدرـس  ببـسب  تسا  بلاغ  تیراـخب  تبوطر و  ناربوکا  دـسر  ریرهمز  ةرکب  اـت  دـیامن و  دوعص 
ندمآ و دورف  تعرـس  نآ و  ةدام  تلق  رادـقم و  ترثک  بسحب  زین  نیا  دـیآ و  رد  تکرح  جومتب و  حایر  نآ  ندـمآ  دورف  کیرحت 
رب ار  هرخبا  نآ  ءازجا  یـضعب  هکنآ  ای  تسا و  نیا  میظع  ياهداب  اهنافوط و  ببـس  دشاب و  یم  فلتخم  حایر  تلق  ترثک و  نآ  ءوطب 

يرایـسب تیئام  هعفد  دسر و  راهنا  راحب و  تبوطرب  رایـسب  یمرک  هکنآ  ای  دـنراب و  یمن  کشخ  ياهربا  اذـهل  ددرک و  اوهب  هلاحتـسا 
رایـسب تیئاوه  تیئاوهب و  رایـسب  تیئام  بالقنا  زین  ار  ایرد  دـم  رزج و  ببـس  دـیآرد و  تکرح  جومتب و  ددرک و  تیئاوهب  بـالقنا 
ناراـب رطم و  دـیآ  دورف  ددرک و  رطاـقتم  نوچ  دـنمان و  ربا  باحـس و  ار  همکارتـم  ةرخبا  نآ  دـنا و  هتفک  ار  نیا  هجو  کـیب  تیئاـمب 

رکا دنمان و  كرکت  ود  رب  ار  نآ  دیآ  دورف  هتـشک  دمجنم  دسر و  نادب  يدرـس  هار  نیب  رد  نتـشک  ادـج  رطاقت و  دـعب  رکا  دـنیوک و 
بلاغ نا  رب  سبی  تیناخد و  رکا  دنمان و  فرب  جلث و  ار  نآ  دیآ  دورف  ددرک و  دمجنم  دسر و  نادب  يرایسب  يدرـس  لاصفناب  بیرق 

رد هک  هنماک  ترارح  ددرک و  مکارتم  نآ  رهاظ  حطس  يدرس  ببـسب  هدیـسر  ریرهمز  ةرکب  دور و  رتالاب  دیامن و  دوعـص  هدایز  تسا 
يزاواب دیآرب  هتفاکـش  ار  دوخ  رهاظ  حطـس  دیآ و  ادص  نآ  تکرح  زا  دیآرد و  تکرح  نالوج و  ناجیهب و  نآ  نطاب  رد  هنخدا  نا 

دوش رهاظ  ینـشور  نا  زا  ددرک و  قرتحم  نتفاکـش  نیح  رد  تسا  تیتیربک  تینهد و  كدنا  نا  رد  رکا  دنمان و  دـعر  ار  نآ  دـیدش 
ترثک بسحب  زین  اهنیا  دنمان و  قرب  ار  نآ 
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دوعـص و دعب  دشاب  بلاغ  تیتیربک  تینهد و  هریثک  ۀنخدا  هرخبا و  نارب  رکا  یمک و  یتدایز و  رد  دشاب  یم  فلتخم  هدام  تلق  64و 
فیثک ۀتخوس  مرج  ددرک و  رهاظ  ادص  ینشور و  نا  زا  دنادرک و  قرتحم  ار  نآ  هتفای  لاعتـشا  نا  رد  هنماک  ترارح  دامجنا  مکارت و 

دنادرک و شوهدم  ریغتم و  دسرب  هکرهب  نآ  راخب  دور و  ورف  نیمز  رد  دنکـشب و  دـسرب  اجرهب  هک  یتیربک  مرک  يراخب  اب  دـتفیب  نآ 
دـسر فالغ  رد  ریـشمشب  رکا  هچنانچ  هفیفخ  ةوخر  ماسجا  زا  تسا  هدایز  ریثات  هلیقث  ۀبلـص  ماسجا  رد  ار  نآ  دزاس و  كـاله  اـنایحا 

نا دزادکب و  ار  رز  دنازوسن و  ار  هردب  دسرب  هکرز  ةردب  رب  دشارخب و  دنک و  خاروس  ار  نآ  غیت  دنکـشن و  دـنازوسن و  ار  نآ  فالغ 
تینهد و تیتیربک و  اب  فیطل و  ۀـنخدا  هرخبا و  نآ  رکا  دـنمان و  هقعاص  ار  ادـص  اب  هداـتفا  فیثک  لـیقث  مرج  نآ  قرب و  ار  ینـشور 

رهاظ هفلتخم  لاکشاب  هتـشک  قرتحم  كالفا  کیرحت  ترارح  ریثاتب  دور و  الابب  رایـسب  درادن  تیـضرا  لقث و  تسا و  رایـسب  تظلغ 
نآ ةدام  رکا  دـنیوک و  اهنیا  لاـثما  راد و  هلاـبند  ةراتـس  هباوذ و  وذ  باهـش و  ریت  كزاـین و  ار  نآ  ةداـم  ترثک  تلق و  بسحب  ددرک 

عولط و دـیامن و  یعابطتـسا  تکرح  كـالفالا  کـلف  يزور  هنابـش  تکرحب  دـسرن و  ماـمتاب  يدوزب  دراد و  ترثک  تظلغ و  رایـسب 
قفا فرطب  هدومن  دوعـص  يردق  دشاب  بلاغ  نارب  كدنا  تبوطر  رایـسب و  تیئاوه  رکا  دسر و  مامتاب  ات  دشکب  یتدم  دنک و  بورغ 

توافت اـهنا و  رد  باـتفآ  عاعـش  ریثاـت  ببـسب  ددرک  رهاـظ  هفلتخم  ناولاـب  يرکید  يـالاب  یکی  اـه  سوق  لکـشب  ینحنم  ياـهطخ  و 
روهظ دـننام  دـنمان  حزق  سوق  ار  نآ  اهنا  زا  کیره  تاذاحم  توافت  داوم و  فالتخاب  ار  باتفآ  عاعـش  رم  اـهنا  زا  کـیره  تاذاـحم 

لـئاوا و دـشاب  هدـیراب  یمک  ناراـب  هک  فیرخ  عیبر و  ماـیا  یـضعب  رد  رثکا  حزق  سوق  تیور و  رد  نوملقوب  ۀشیـش  زا  هفلتخم  ناولا 
ةرخبا اـما  دـشاب و  یم  دـعب  برق و  رد  فلتخم  یـضارا  تابـسانم  تاـفالتخا  بسحب  هیریرـصمز  ةرک  ددرک و  یم  رهاـظ  زور  رخاوا 

ردب دفاکـشب و  ار  نیمز  حطـس  هلاحمال  دباین  ندش  ردب  هار  ددرک و  رایـسب  نوچ  نآ  جرف  للخ و  نیمز و  فوج  رد  هعمتجم  ۀنوکتم 
نماد ای  دشاب و  کشخ  بلـص و  نیمز  هک  صوصخ  دنزرلب  دنیآرد و  تکرحب  نادب  هلـصتم  یـضارا  نا  نتفاکـش  ۀـمدص  زا  دـیآ و 

تسا و ترثک  تیاهن  رد  رکا  رتمک و  هوخر  ۀـبطر  یـضارا  رد  دوش و  یم  عقاو  رایـسب  اه  هوک  نماد  هبلـص و  یـضارا  رد  دوب و  هوک 
ار نآ  دور  ورف  دوش و  فسخنم  ددرک و  بارخ  اهرهـش  اـهیرق و  تاراـمع و  ضعب  رتاوتم  یلاوتم و  تدـش و  لاـمک  رد  نآ  ۀـمدص 

دبای یم  رکذ  لوادج  رد  لیصفتلاب  یضعب  لامجالاب و  هعبس  بکاوکب  هبوسنم  ۀیودا  هکنادب  دنمان و  فسخ  هلزلز و 
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المجم لحزب  هبوسنم  - 2

هچنآ دنبای  نوکت  هیبونج  ۀسلمم  ۀبلص  نکاما  یضارا و  رد  هک  دنا  هحیارلا  هیرک  تخمز  رادراخ  هایس  ای  کنر و  رتسکاخ  ربغا  ۀیودا 
يدب رد  هچنآ  عفان و  لاحط  ضارما  تهج  دبای  نوکت  نآ  فرش  تماقتـسا و  تعجر و  لحز و  لاح  یئوکین  حالـص و  رد  اه  نا  زا 

دنیامن تفایرد  ار  نآ  رثا  تیصاخ و  تیفیک و  نیزا  دنشاب و  رضم  سوحنم و  دبای  نوکت  نآ  طوبه  تعجر و  لاح و 

المجم يرتشمب  هبوسنم  - 3

برچ هدیج و  عضاوم  رد  دشاب و  فاص  اهنآ  كرب  ینوکنامـسآ و  ای  خرـس  اهنآ  لک  هک  تسا  معط  هحئار و  وکین  تینهد  اب  ۀـیودا 
ار تحارج  دننادرک  یم  محتلم  ار و  نوخ  دننادرک  یم  فاصوا  ردبک  دنا  عفان  اهنیا  هدیئور و 

المجم خیرمب  هبوسنم  - 4

دشاب هسبای  نکاما  نآ  تبانم  هدننازوس و  هچنآ  تسا و  رادراخ  نشخ و  ترمحب و  هلئام  ۀیودا 

المجم سمشب  هبوسنم  - 5

عاعش هک  هفوشکم  عضاوم  رد  اصوصخ  خرس و  اهنآ  كرب  اهنآ و  لک  شوخ و  اهنآ  هحئار  نیریـش و  ذیذل  يوبـشوخ  ةدیـسر  ۀیودا 
دنا مشچ  حور و  بلق و  يوقم  اهنیا  دسرب و  اهنادب  باتفآ 

المجم هرهزب  هبوسنم  - 6

محر و نانز و  ضارما  هیناوهـش و  ياوق  اهنیا  دشاب و  مرن  اهنآ  كرب  اهنآ و  لک  شوخ و  اهنآ  ۀـحئار  نیریـش و  اهنآ  معط  هک  ۀـیودا 
ینم نمس و  محش و  ةدننک  هدایز  دنا و  عفان  ار  طرفم  ریغ  ۀبطر  ةدراب  ضارما  ریکادم و 

المجم دراطعب  هبوسنم  - 7

دنیور بآ  نایم  رد  رادبآ و  كانمن و  ياهنیمز  رد  دنشاب و  رادبآ  میالم و  مرن و  ظیلغ و  اهنآ  كرب  هک  تسا  ۀیودا 
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ۀیودا هکنادب  تفای  دهاوخ  رکذ  لوادج  رد  زین  ضارما  ضعبب  هبـسانم  ۀیودا  اضعاب و  هبوسنم  هعبرا و  طالخاب  هبوسنم  ۀـیودا  و   * 65
هیحلا و فول  ریغـص و  يایند  دلخ  سویطارطـسا و  میرم و  روخب  دننام  دـنا  عفان  ار  علـص  روثب و  ماروا و  دنـشاب  لوصالا  ریدتـسم  هک 
اکنرتب و سطیقسا و  دننام  تسا  عفان  ار  تاحارج  دشاب  اه  بقث  اهنآ  قورع  رد  هچنآ  لصب و  موث و  نوقیراغ و  جنیبکس و  شارشا و 

دننام ار  حورج  حورق و  دشاب  تیغمص  تجوزل و  تیباعل و  اهنآ  رد  هچنآ  ثفاغ و  مامحلا و  یعر  اینارخ و  سویطارطسا و  انمسلم و 
یکطـصم و مـطبلا و  غمـص  نیوخـالا و  مد  ردـنک و  ورم  ربـص و  قـبد و  تورزنا و  سمـشلا و  لـیلکا  یمطخ و  ریبـک و  سطیقـسا 

یتهباشم ار  اهنآ  هچنآ  تسا و  عفان  ار  اهنیا  لاـثما  اـبوق و  برج و  هکح و  دـشاب  تنوشخ  اـهبقث و  اـهنآ  كرب  رد  هچنآ  یمیلاـموق و 
یم هدومن  لالدتسا  هاک  هیودا و  نآ  تعیبط  تیصاخ و  دوش  یم  هتسناد  تفای  رکذ  هچنآ  زا  ار و  ناویح  نآ  شهن  عفان  دشاب  ناویحب 
نیا زا  یللخ  ءایـشا  هک  اریز  تیتیربک  تیقبیز و  تیحلم و  زا  تسنا  رد  هک  يزیچب  اصوصخ  اهنآ  ۀنطابب  هرهاظ  لاوحا  ضعب  زا  دوش 

ار سکره  تسا و  اـهنآ  تیقبیز  زا  یماـمت  اـهکنر  تیتـیربک و  زا  یماـمت  حـئاور  تسا و  تـیحلم  زا  یکمه  موـعط  دنتـسین و  روـما 
تروص تبـسن  نایم  دومن  مکح  دناوت  یم  هنطاب و  روما  رب  هرهاظ  روما  زا  دیامن  لالدتـسا  هک  دناوت  یم  دشاب  تعانـص  رد  یتقادـح 
ۀقرفتم دـصاقم  بلاطم و  زا  کیره  کیرهب  رادـقم  نیدـب  اجنیا  دـشاب و  هدومن  هظحالم  نآـب  ار  هبرجت  هک  اـصوصخ  هنطاـبب  هرهاـظ 

 )*( تفرعم ملع و  تریصب و  نابحاص  ةرکذت  يارب  دش  هدومن  هراشا  هیبط  ۀیرورض  لئاسم  ۀقلعتم  هیعیبط  هیموجن و 
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80

فلوم امهرس و  هّللا  سدق  دجام  دلاو  فلؤم و  دجام  دلاو  لاخ  بط  دانسا  نایب  رد  مهدراهچ : لصف 

هراشا

داتـسا ناشوا  دـلاوب  ناخ  يولع  دیـس  كولملا  دـمتعم  میکحب  بطاخملا  مشاه  دـمحم  ریم  میکح  دـجام  دـلاو  لاخ  دنـس  هکنادـب  *
دمحم ازریم  دـلاو  حیـسم  دـمحم  ازریم  ءامکحلا  هوسا  ءابطالا و  داتـسا  ناشوا  زا  يولع و  يداه  دـمحم  ریم  ءامکحلا  دیـس  ءابطالا و 

زا نارح و  يابطاب  ناشوا  زا  ناتـسربط و  زوخ و  يابطاب  طیاسوب  حیـسم  دـمحم  ازریم  زا  مهرارـسا و  یلاـعت  هّللا  سدـق  يوسوم  یقت 
ریقف دسر و  یم  مالسلا  مهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ربمغیپ  دؤاد  نب  نامیلس  ترضحب  وا  زا  سوینلقساب و  وا  زا  میکح و  طارقبب  ناینارح 

دمحم ریم  زا  مه  دوخ و  دـجام  دـلاو  زا  مه  یقت  دـمحم  ریم  میکح  یقت و  دـمحم  ریم  میکح  زا  دـجام  دـلاو  دوخ و  دـجام  دـلاو  زا 
ذخا یلاعلا  هلظ  دـم  ینیـسحلا  یلع  دـمحم  ریم  یبآم  داشرا  بانج  زا  ریقف  زین  مهرارـسا و  یلاعت  هّللا  سدـق  هطـساو  الب  يولع  يداه 

هقیفوت باهولا و  کلملا  یلاعت  هّللا  نوعب  باتک  لوصف  باوبا و  رکذب  دومن  عورش  سپ  ار  همدقم  دیناسر  اجنیاب  هتفای و  اقلا  هدومن و 
نیرهاطلا نیبیطلا  هتیب  لها  دمحم و  هلوسر  یلع  هّللا  یلص  و 

تسا فلا  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  لوا  باب  - 1

فلالا عم  فلالا  لصف  *

راباا

هلمهم يار  فلا و  هدحوم و  ياب  حتف  فلا و  دمب 

تیهام

هدحوم و ياب  حتفب  کنب  يدنهب  تسا و  رابآ  یمور  مسا  نوقیلوما  دنیوک  دنمان و  نوقیلوما  ینانویب  تسا  قرحم  دوسا  صاصر  نآ 
رد سیئرلا  خیـش  دوش  یم  لصاح  دوسا  صاصر  ۀـتخوس  زا  زین  جنـسادرم  جنرـسا و  نینچمه  دـنمان و  یـسراف  فاـک  نون و  نوکس 

هلمجلاب دوسالا و  صاصرلا  امه  کنالا  رابآلا و  هدومرف  نوناق  تادرفم 
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تعیبط

مشچ و تقرح  تهج  نآ  لوسغم  لاحتکا  للحم و  یلاج و  ففجم و  نآ  عفانم  صاوخ و  لاعفا و  تسا  مود  رد  کشخ  درـس و  نآ 
تابوطر و نالیس  مدنا و  فزن  یناطرس و  هنهک و  ياهمخز  ریساوب و  باصعا و  هیـصخ و  تحارج  تهج  نآ  رورذ  نآ و  شـشوج 

نآ راضم  تسا  جنرـسا  نآ  لدب  عفان  اقـستسا  اهمرو و  لیلحت  تهج  هکرـس  اب  هدعقم و  جورخ  تهج  خرـس  لک  نغور  اب  نآ  يالط 
رد نآ  تافایـش  لـسغ و  قارحا و  روتـسد  دوب و  همـسد  قارما  هینهد و  يایـشا  نغورب و  ندرک  ئق  نآ  حالـصا  هدنـشک  نآ  ندروخ 

زین باتک  نیا  ۀمدقم  رد  نآ  لسغ  قارحا و  روتسد  تفای و  رکذ  عماوجلا  عمجمب  یمسم  ریقف  نیا  فیلات  نیدابارق 

سونباا

روهشم مسا  نیدب  زین  يدنهب  یسرافب و  تسا و  ینانوی  سنابا  برعم  هلمهم  نیس  واو و  نون و  مض  هدحوم و  ياب  رـسک  فلا و  دمب 
دننام میظع  رایـسب  بانع و  تخردب  هیبش  تسا  یتخرد  دنیوک  نآ  تیهام  دـنمان  سوطنیفافیـس  ینانویب  سنیـسکنا و  یمورب  تسا و 
نازیم لئاوا  رد  رایـسب و  تضوفع  یمک و  توالح  اب  یخرـسب و  لئام  کنردرز  روکنا و  دـننام  نآ  رمث  رتکرزب و  نا  زا  ناکدرک و 

انح مخت  دننام  نآ  مخت  دنک و  یمن  نازخ  نا و  زا  رتضیرع  ربونص و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دنروآ و  یم  دورف  تخرد  زا  دسر و  یم 
یم بآ  رد  یتدـم  دـشاب  یم  کنر  مک  نآ  تخرد  ندـیرب  ماکنه  رد  نآ  بوچ  هک  هدـش  هدینـش  اـنح و  لـک  دـننام  زین  نآ  لـک  و 

هک تسا  نآ  قرف  تسا و  سوـنبآ  تخردـب  هیبـش  هنیعب  ههباـک  تخرد  هک  هدـش  هدینـش  زین  ددرک و  یم  قارب  هایـس  نیکنر  دـنزادنا 
ریغ نیتاـسب و  رد  نوچ  ههباـک  دـشاب و  یم  رت  هایـس  نآ  بوـچ  رتدـنلب و  نآ  تخرد  دـیور  یم  ناتـسهوک  رد  رثـکا  نوـچ  سوـنبآ 

يرکید يدـنه و  یکی  دـشاب  یم  مسق  ود  نآ  تسا و  رتمک  كدـنا  نآ  بوچ  یهایـس  نهپ و  نآ  تخرد  دـیور  یم  زین  ناتـسهوک 
نآ بوچ  فوج  زا  ندرک  هتخت  ندیرب و  تقو  رد  يدنه و  زا  رت  نیکنس  رت و  سلما  رت و  بلص  رت و  هایس  نآ  یشبح  مسق  یشبح و 
نآ تخرد  تاقبط و  وذ  دیفس و  طوطخ  كدناب  کنرمک  سونبآب  هیبش  زین  مشیـش  دیآ و  یمرب  اه  هزیرکنـس  لمر و  ياهکر  اجباج 

دنا و هتسناد  نآ  يدنه  زا  یعون  ار  نیا  یضعب  هدش و  هدید  ضیرع  تسد  عارذ  دبات و  نآ  ۀتخت  هک  يدح  هب  دوش  یم  میظع  رایـسب 
هبترم نادب  تبالـص  رد  نیا  هدشن و  هدینـش  هدـید و  هدایز  مین  ربش و  کی  زا  هایـس  سونبآ  بوچ  ۀـتخت  هک  اریز  دـشابن  نینچ  دـیاش 

صوصخ دور  یم  ورف  دنزادنا  بآ  رد  نوچ  ار  مسق  هس  ره  تسین و 
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نآ ۀحئار  ار  نآ  ةزات  رت و  بوچ  دننازوسب  نوچ  تسا و  نابز  ضباق  هدنزک و  عاذل و  كدنا  سونبآ  بوچ  همعط  لوا و  مسق  ود  81
نا زا  دـعب  یـشبح و  رتشیب  ابطا  لمعتـسم  ددرک و  لعتـشم  نآ  کشخ  تسنآ و  یلـصا  ریغ  یلـصا و  ناـیم  قرف  نیمه  دـشاب و  بیط 

فیثک و نآ  نوردنا  دننکـشب  نوچ  ار  نآ  بوچ  دنـشاب و  هدرک  یطارخ  خاش  دـننام  هک  تسنآ  سلما  بلـص  کنر و  هایـس  يدـنه 
عملم یکی  تسا  عون  ود  نآ  هک  هتفک  دوخ  ۀیدیص  رد  ناحیر  وبا  باتک  مجرتم  دوب و  کنر  یتوقای  كدنا  نآ  ةدیئاس  دنیاسب  نوچ 

ار نآ  تخرد  فصو  دـنناوخ و  اوکیم  ار  نآ  رابکنز  لها  دـنروآ و  ناشیا  رئازج  رابکنز و  لـحاوس  زا  ار  نآ  يدرز و  یهایـس و  زا 
تسا عملم  عون  نیا  تفای و  رکذ  هک  نا  زا  رتفیطل  دوش  یم  زین  رکید  عون  حاون  نا  رد  هک  هتفک  زین  هتشون و  تفای  رکذ  هچنادب  بیرق 

ياه هتسد  نآ  بوچ  زا  لفلف و  دننام  نآ  مخت  لدنص و  بوچب  نآ  يدیفس  دنام و  کل  کنرب  نآ  یخرـس  يدیفـس و  یخرـس و  زا 
هتـشون و زین  تفای  رکذ  هک  یفاصواب  یهایـس  تیاغ  رد  نا  زا  رکید  عون  دننک و  بیکرت  نامک  هناخ  رد  نارک  نامک  دـنزاس و  دراک 

شتآ رب  نوچ  ار  تخرد  نآ  تسوپ  دـیآ و  یمرب  زین  دـنمان  ودـنیت  ار  نآ  يدـنهب  هک  یتـخرد  فوـج  زا  دـنیوک  دـنه  لـها  یـضعب 
رـس رب  یخرـسب و  لئام  کنردرز  يومیل  رادقمب  نآ  رمث  يدنه و  جذاس  كربب  تسا  هیبش  نآ  كرب  دیارب و  اهرارـش  نا  زا  دنزادنا 
نآ تبنم  بلـص و  کنردرز و  ینالوط و  نآ  مخت  صفع و  نیریـش و  كدنا  نآ  زغم  بلـص و  نآ  تسوپ  رودم و  یعمق  دـننام  نآ 

قارب هایـس و  نآ  نیرتهب  تسا و  اهریغ  تادابریز و  نهکد و  باجنپ و  هلاکنب و  تاـفاضم  کـنروم و  موهبریب و  لـحم و  جار  لاـبج 
دشاب یمک  ضبق  عذل و  نا  معط  رد  هک  تسنآ  يوبشوخ  نیکنس 
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نآ تعیبط 

دؤاد خیـش  يدادـغب و  فسوی  راـطیب و  نبا  لوقب  تسا و  مود  رد  کـشخ  مرک و  یعیدـب  تاراـیتخا  بحاـص  سیئرلا و  خیـش  لوقب 
مود رخآ  رد  کشخ  مویس و  لئاوا  رد  مرک  یکاطنا 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و 

تسنآ حایر  لاحط و  ةدس  حتفم  حایر و  للحم  هاصح و  تتفم  لوب و  ردم  یلاج و  فطلم و 

لیباا

دـنام و اقوقدـنحب  هک  تسا  یخیب  نآ  ین و  یقوثو  نآ  میود  فرح  رب  تسین و  عومـسم  مسا  نیا  دـیوک  ناـحیر  وبا  باـتک  مجرتـم 
رد نمؤم  دـمحم  ریم  میکح  دـنام و  رزک  مختب  نآ  مخت  دوب و  رایـسب  ياهخاش  ار  نآ  دـیور و  راهب  رد  دراد و  تهباشم  هبطر  تابنب 

مخت لـثم  شمخت  رایـسب و  نآ  ياـهخاش  تسپـسا و  دـننام  شکرب  معط و  شوـخ  مغلـشب و  هیبـش  شخیب  تسا  یتاـبن  هتـشون  هفحت 
دیور اهدور  رانک  رد  كدرز و 

نآ تعیبط 

مود رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و 

تبرش رادقم  هدومزآ  زرپس  تهج  لوب و  ردم 

رد تسا و  لـتاق  دـشاب  هتـسر  کـشخ  نیمز  رد  هچنآ  هک  دـیوک  یعیدـب  تاراـیتخا  فـلؤم  هک  هتـشون  تسا و  مـهرد  ود  اـت  نآ  82
هدماین رطنب  تارایتخا 

رجاا

زا هدمآ و  زین  لبا  فتک و  نزو  رب  نون و  هدحوم و  ياب  نوکس  مال و  رـسکب  نبل  یبرعب  هددشم  ۀلمهم  يار  میج و  مض  هزمه و  دمب 
دنمان هتینا  يدنهب  تشخ و  یسرافب  تسا و  هثلثم  تاغل 

تیهام

لامعا رد  لمعتـسم  رتهب و  مسق  نیا  دنزپ و  یم  يزپ  کهآ  ةروک  رد  هک  تسا  دیفـس  مسق  یکی  دـشاب  یم  مسق  ود  نآ  هکنادـب  نآ 
هتب هت  ار  هدرک  کـشخ  ماـخ  تشخ  هک  دـنزپ  یم  قیرط  نیاـب  يزپرجآ  ةروـک  رد  ار  نآ  تسا و  خرـس  رجآ  مود  مسق  تسا و  بط 
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یم شتآ  هتـشاذک  نآ  ریغ  ای  واک و  نیکرـس  ای  رکید  تخرد  بوچ  اـی  كاـن  تخرد  بوچ  ياـهخاش  نآ  هت  ود  ره  نیب  اـم  هدـیچ 
دوش درـس  اـت  دـنراذک  یم  سپ  ددرک  هتخپ  اهتـشخ  همه  دوش و  هتخوس  تسا  اـهرجآ  نیب  اـم  هک  نیکرـس  بوـچ و  ماـمت  اـت  دـنهد 

زا هک  اهنآ  رد  صوصخ  رداشون  يردـق  اهروک  یـضعب  رد  تسا و  نآ  ناسکی  هتخپ  ماـمت  نآ  نیرتهب  دـنروآ و  یم  چرخب  هتـشادرب 
یفزخ ياهعطق  زین  دیآ و  یم  لمعب  تالضف  اب  دشاب  هتشغآ  هکلب  دشابن  صلاخ  ینعی  رح  اهنآ  كاخ  ای  دنشاب و  هداد  خبط  تالـضف 
شتآ ترارح  تدش  زا  هک  تهج  نامهب  رتمک  یضعب  رد  رتشیب و  یضعب  رد  دیآ  یمرب  اهروک  همه  زا  شفنب  هایـس و  هدروخ  شوج 

دنام یم  نآ  فیثک  هتفای  لیلحت  نآ  فیطل  هتخادک 
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تعیبط

مراهچ رد  کشخ  مود و  رد  مرک  نآ 

لاعفا *

نآ عفانم  صاوخ و  و 

سارلا ضارما 

دیآ شوجب  هک  رادقم  نآ  دنزادنا  بارش  ای  بآ و  رد  دوش و  رکخا  دننام  هک  دنیامن  خرس  شتآ  رد  ار  هدیدن  بآ  دیفس  رجآ  نوچ 
هنهک رـس  درد  هنمزم و  تالزن  هیغامد و  ةدراـب  داوم  لـیلحت  تهج  دوش  قرع  اـت  دـنرادب  نآ  راـخبب  ار  رـس  هتفرک  رـس  رب  يرداـچ  و 
اهریغ ریـساوبلا و  ءاقـستسالا و  حایرلا و  روثبلا و  ماروالا و  عفان  زازح  تهج  هکرـس  کمن و  اب  نآ  دامـض  تسا و  برجم  لیدـعیب و 

هدیشاپ نارب  بارش  ای  بآ  يردق  هدرک  مرک  شتآب  دشاب  دیفس  هک  صوصخ  ار  نا  زا  ۀعطق  ای  تسرد  ةدیدن  بآ  ۀتخپ  تشخ  نوچ 
عـضوم رب  ای  دراب و  مرو  ای  سبتحم و  حیر  ای  يدرـس و  زا  ثداح  دراب  عجو  هک  يوضع  رب  هدیچیپ  يراد  هبنپ  ۀچراپ  ای  يدـمن و  رد 

تسنآ و عجو  نیکـست  لیلحت و  هدراـب و  داوم  عفد  وضع و  نآ  قیرعت  بجوم  دـنیامن  دـیمکت  دـشاب  هتـشاد  دـیدش  عجو  هک  ریـساوب 
یقز و یمحل و  ياقستسا  یمغلب و  روثب  ماروا و  لیلحت  تهج  واک  نیکرس  اب  نآ و  روهظ  عنم  يرش و  تهج  هروغ  بآ  اب  نآ  دامض 
ار يریـساوب  عجو  یحیر و  دراب  یبوطر و  ریحز  هدرک  مرک  رجآ  يور  رب  سولج  تاحارج و  نوخ  عطق  يارب  نآ  رورذ  هینقلا و  ءوس 
نآ درک  دنیاسب و  مهرب  ار  هدیدن  بآ  رجآ  ود  نوچ  دنشاب و  هتخیر  نا  رب  خرس  لک  نغور  هک  صوصخ  تسا  نآ  نکسم  برجم و 

دزاس لئاز  ار  نآ  مرو  عجو و  دننیشن  باتفآ  رد  دنـشاپب و  نارب  ار  نآ  دنلامب و  لسع  دشاب  هتـشاد  دراب  مرو  عجو و  هک  يوضع  رب  ار 
غود نآ  هدومن  یفاص  حبـص  دنراذکب و  بش  کی  دنزادنا و  واک  غود  رد  هدرک  هزیر  ار  رجآ  نوچ  هک  تسنآ  معز  ار  دنه  يابطا  و 

تسا مرک  تیاهنب  دنمان  زین  ذفنملا  نهد  كرابملا و  نهد  ار  نآ  هک  رجآ  نهد  اما  تسنآ و  عفان  ار  هنمزم  ۀحرق  دنشونب  ار 
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نا صاوخ  لاعفا و 

عفان و هوقل  جلاف و  عرـص و  يارب  نآ  دـیماشآ  نایـسن و  هوقل و  عرـص و  تهج  نآ  طوعـس  فطلم و  قرعم و  للحم و  ذوفنلا و  عیرس 
رخؤم رب  نآ  ندیلام  یغامد و  ةدراب  ضارما  جلاف و  يارب  نآ  قوشن  هعماس و  لقث  تهج  شوک  رد  عرص و  تهج  ینیب  رد  نآ  روطق 

ریظن یب  مشچ  رد  لزان  بآ  لیلحت  تهج  نآ  لاحتکا  هیر و  تالضف  عفد  سفنلا و  قیض  تهج  یفوز  بارش  اب  نایـسن و  يارب  غامد 
هناثم کنـس  تیتفت  اعما و  هدعم و  مرک  نتـشک  تهج  نآ  ندیماشآ  تسا و  نآ  ملا  نکـسم  مرک و  ةدنـشک  نا  دندوب  نآ  ندـیلام  و 
تهج دمجنم و  نوخ  لیلحت  ینطاب و  يرهاظ و  خـفف  حایر و  دراب و  صغم  هناثم و  ةدراب  ضارما  رئاس  لوب و  راردا  تهج  برجم و 
تهج نآ  ۀـجزرف  هدـعقم و  ياهمرک  عفر  نآ و  ۀـناد  طاقـسا  ریـساوب و  مد  ندوشک  تهج  نآ  لومح  دـیفم و  لصافم  اسنلا و  قرع 

مومس تهج  نآ  ندیماشآ  الط و  رثالا و  عیرس  همیشم  هدرم و  هدنز و  نینج  جارخا  ضیح و  مد  ندوشک 

رـضم لاقثم  ود  ات  لاقثم  کی  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  دـیفم  تیاهنب  زرپس  مرو  تهج  قشا  اب  نآ  دامـض  برقع و  ندـیزک  هدراـب و  83
عماوجلا عمجم  نیدابارق  رد  نآ  نهد  تعنص  صاوخ و  لاعفا و  یقاب  تسا و  اریثک  نآ  حلصم  هدرک  رضم  هکرس و  نآ  حلـصم  هدعم 

تفای رکذ 

نیچاا

نون هیناتحت و  تانثم  يای  نوکس  یسراف و  میج  رسک  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام 

وب و شوخ  دیفـس و  نآ  لک  رت و  میخـض  رتکرزب و  نوماج  هبنا و  كرب  زا  ینالوط و  ضیرع  كدـنا  نآ  كرب  میظع  تسا  یتخرد 
مامت نآ  تخرد  کنر و  خرـس  نآ  كرب  هقاس و  نوریب  فرط  درز و  اهکرب  نوردنا  نیئاپ  فرط  ددـع و  جـنپ  دیفـس و  نآ  ياهکرب 

دروآ یمرب  كرب  سپ  دنک  یم  لک  لوا  راهب  لوا  رد  دنک و  یم  نازخ 
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تعیبط

کشخ مرک و  نآ 

نآ صاوخ  لاعفا و 

نآ حلـصم  دـنک  یمرک  دـیامن و  هدایز  لاهـسا  رکا  عفاـن و  هثیبخ  حورق  کـشتآ و  تهج  يوق و  لهـسم  نآ  خـیب  تسوپ  ندـیماشآ 
تسا هبلص  ماروا  جضنم  للحم و  نآ  دامض  تسا و  غود  ندیماشآ 

رافلا ناذاا 

ههوچ يدنهب  شورم و  ینانویب  تسا  یبرع  تغل  هلمهم  يار  فلا و  اف و  مال و  فلا و  نون و  فلا و  همجعم و  لاذ  حـتف  فلا و  دـمب 
دنمان ینک 

تیهام

درب و نآ  قـالطا  هتـسناد و  دـنراذک  یم  هشیـش  نآ  ریز  هک  یـشیشحب  بیرق  ار  نآ  توـق  سونیلاـج  هـک  هدوـمرف  سیئرلا  خیـش  نآ 
هچنآ رب  رکید  درادـن و  یتبالـص  دـیآ و  یم  يزاـبخ  يوـب  نآ  كرب  زا  هـک  هدرک  رکذ  سونیلاـج  هـچنآ  یکی  دـنیامن  یم  شیـشح 

کـیراب و نآ  ياـهخاش  نیمز و  يور  رب  شورفم  نا و  زا  رتکچوک  نآ  كرب  بـالبلب و  تسا  هیبش  هک  هدرب  ناـمک  سودیروقـسید 
یم ار  نآ  فیطاطخ  زینـشک و  مختب  هیبش  نآ  مخت  کـنر و  یبـالک  نآ  لـک  يوق و  ۀـحئار  معط و  یب  نکیل  وب  شوخ  نآ  یناتـسب 

دنرچ

نآ تعیبط 

درادن و هضباق  توق  لوا و  رد  رت  درـس و  هدرک  رکذ  سونیلاج  هچنآ  دشابن و  بآ  هب  بیرق  نآ  تبنم  هچنآ  اصوصخ  تسا  داح  راح 
تسا هففجم  هضباق و  توق  اب  مرک و  هدرک  رکذ  سودیروقسید  هچنآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و 

نا زا  عقوتم  ریغ  تسا و  دیعب  نیا  تسا و  نیتنسفا  تعفنمب  بیرق  نآ  تعفنم  هتفک  حیسم 

سارلا ءاضعا 

عفان هوقل  غامد و  ۀیقنت  تهج  نآ  طوعس  عرص و  تهج  نآ  تبرش 
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حورقلا حورجلا و 

عـسی ام ال  بحاص  دیامن و  تاحرج  قازلا  حورق و  ۀـیقنت  دروآرب و  ار  ناکیپ  راخ و  نآ  دامـض  هدرک  رکذ  سودیروقـسید  ار  هچنآ 
راجـشا و نایم  هیاس و  ياهاج  نآ  تبنم  دـنمان  ینیـس  بل  ینانویب  ار  نآ  یناتـسب  يرب  یناتـسب و  دـشاب  یم  فص  ود  نآ  هک  هتـشون 

هایک رودـم و  کچوک  شوم  شوک  ینعی  دـنا  هدومن  هیبشت  نآب  هک  تسا  يزیچب  هیبش  نآ  كرب  تارامع و  فارطا  بآ و  ياهرانک 
دیآ نا  زا  رایخ  يوب  دنلامب  تسدب  نوچ  ولهپ و  هس  نآ  ياهخاش  دوش و  نهپ  نیمز  يور  رب  لک و  قاس و  یب  نآ 

نآ تعیبط 

یلیلحت توق  كدنا  اب  نآ  نبل  یضبق و  توق  كدنا  اب  هتسناد  رت  موس  رد  هفحت  بحاص  رت و  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و 

ةراصع روطق  نذالا  مشچ  ةراح  ماروا  لیلحت  تهج  وج  درآ  اب  نآ  دامـض  راـح و  عادـص  تهج  نآ  طوعـص  نیعلا  سارنا و  ضارما 
هدـعم مرک  طقـسم  نایثغ و  باهتلا و  نکـسم  نآ  ندـیماشآ  ءاذـغلا  ءاضعا  عفان  نآ  مرو  لیلحت  درد و  نیکـست  تهج  شوک  رد  نآ 

تسا

روثبلا ماروالا و 

کیراب نآ  ياهخاش  لوا  مسق  تسا  مسق  هس  نآ  يرب  عفان و  هرمج  هرمح و  اضعا و  عیمج  ماروا  لیلحت  تهج  وج  درآ  اب  نآ  دامض 
رت ینالوط  كزان و  نآ  ياهکرب  فوجم و  کنرخ و  رس  نآ  نیریز  ياهخاش  هتسر و  خیب  کی  زا  رایـسب  ياهخاش  نیمز و  زا  دنلب  و 
لک رایسب و  هزیر  ياهخاش  رب  لمتـشم  یخاش  ره  هتـسر و  جوز  جوز  دنت و  اهکرب  فارطا  بدحم و  اهکرب  تشپ  طسو  یناتـسب و  زا 

شوشغم یضعب  هبعش و  رپ  یتشکنا و  ردقب  نآ  خیب  دشاب و  یم  درز  لک  ار  یـضعب  هک  هتـشون  هفحت  بحاص  کنر و  يدروجال  نآ 
نویردنقولوقسا كرب  فالخب  تسا  زارد  مرن و  نیا  كرب  هک  تسا  نآ  قوف  نویردنقولوقساب و  ار  نیا  دننک  یم 
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نآ تعیبط 

مود رد  کشخ  تدورب و  ترارح و  رد  لدتعم 

نآ صاوخ  لاعفا و 

هدعم يوقم  عفان و  ار  عادص  هیغامد و  ةدراب  عاجوا  هوقل و  عرص و 

دیفم ار  یعفا  مس  لوب و  ردم  حتفم و  لاحم و  84و 

سارلا ضارما 

یغامد تابوطر  بذج  غامد و  ۀیقنت  تهج  لسعلا  ءام  اب  نآ  ةرغرغ  طوعس و  عفان و  راح  عادص  تهج  هکرس  اب  اصوصخ  نآ  دامض 
نآ روصان  تهج  یئاهنتب  مشچ و  راح  مرو  نییات  تهج  وج  درآ  اب  نآ  كرب  دامض  مشچ و  روصان  تهج  نآ  خیب  يالط  نیعلا  عفان 

یعافا عسل  تهج  بارـش  اب  نآ  برـش  هتفک  ماقـسالا  ءافـش  بحاص  دـیفم  سرـض  عجو  تهج  لسعلا  ءام  اب  نآ  ةرغرغ  مفلا  برجم 
تسا هفرخ  مخت  نآ  حلصم  دنیوک  شوجنزرم و  نآ  حلـصم  هناثم  رـضم  تسا  تاحارج  مروت  حورق و  راشتنا  عنام  نآ  دامـض  عفان و 

زا نآ و  یناتسب  كربب  هیبش  ریودتب  لئام  نآ  كرب  نیمز و  يور  رب  نهپ  نآ  ياهخاش  نآ  مود  مسق  لاقثم و  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم 
نآ لاصتا  یکزیر و  ببـسب  نکیل  تسین و  لک  یب  دـنیوک  هک  هتـشون  هفحت  بحاـص  لـک و  یب  تفارح و  كدـنا  اـب  رت و  هزیر  نآ 
موس رد  هفحت  بحاـص  مود و  رد  کـشخ  مرک و  نآ  تعیبـط  تسا  اـهرازکیر  رثـکا  نیا  تبنم  ددرک و  یمن  یئرم  نادـنچ  اـهخاشب 

هتشون

نآ صاوخ  لاعفا و 

جنک بیـضق و  رمک و  رب  نآ  ةزات  ةراصع  دامـض  ناکیپ و  راخ و  بذـج  مس و  عفد  راثآ و  عفر  هدراـب و  ماروا  تهج  هاـب و  كرحم 
نا و زا  رت  فیعـض  نکیل  دراد و  رثا  نیمه  زین  نآ  کشخ  خوبطم  ار و  نیـسویام  ناریپ و  یتح  هاب  کیرحت  ثعاب  راهز  تشپ  نار و 

بغزاب ریودـتب و  لئام  نآ  كرب  نآ  موس  مسق  تسا و  ناکیپ  راخ و  بذاـج  نآ و  تیمـس  عفاد  مس و  بذاـج  نآ  دامـض  نینچمه 
نآ تبنم  نیمز و  يور  رب  شورفم  دـیآرب و  عوتی  نا  زا  دـنیامن  عطق  نوچ  هک  عوتیاـب  وراد  بغز  دیفـس  کـیراب  ياـهراخ  دـیفس و 
مرک نآ  تعیبط  دنادرک  خرـس  دنراذک  هراسخر  اصوصخ  كزان  دلج  رب  نوچ  ار  نآ  كرب  دوب و  تدح  اب  دـشاب  بآ  زا  رود  هچنآ 

تسا نآ  ماسقا  نیرت  نوبز  تیمس و  توق  اب  موس و  رد  کشخ  و 
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نآ صاوخ  لاعفا و 

دنشونب و عانعن  اب  ار  نآ  بآ  هدیناشوج  ار  نآ  مین  لاقثم و  هس  نوچ  دلج و  حرقم  نآ  ریش  هدنشک و  نآ  ةدایز  لهسم و  يوق و  ئقم 
ار تیـصاخ  نیا  یکاطنا  دؤاد  خیـش  دوشن و  نوکتم  رکید  دـیامن و  عفد  ار  هدـعم  ياـهمرک  عیمج  دـنروخب  روش  یهاـم  نآ  بقع  زا 
تسا و شوجنزرم  ریغ  رافلا  ناذا  ماسقا  هک  دیامرف  یم  ینغم  رد  ذیملت  نبا  هک  هتشون  هفحت  بحاص  هدرک و  رکذ  نآ  یناتـسب  تهج 

كرب تسا و  تیرطع  اب  نیحایر و  ۀـلمج  زا  رکید و  تافـصب  فصتم  شوجنزرم  هچ  ددرک  یم  رهاظ  ینعم  نیمه  زین  بتک  رئاس  زا 
هتشون یکاطنا  دشاب و  یم  فافش  ناحیر و  مختب  هیبش  شمخت  تسا و  یخرسب  لئام  دیفـس  نآ  لک  تسین و  شوم  شوکب  هیبش  نآ 

مود رد  رت  درس و  عون  نیا  مرن و  فرشم و  درز و  نآ  لک  بدحم و  كزان  نا  زا  یضعب  كرب  دشاب و  یم  رایسب  فانـصا  ار  نآ  هک 
ریغ نآ  دـیامن و  یم  شوارت  نا  زا  یلاکا  داح  دیفـس  ریـش  ینعی  یعوتی  نیمز و  رب  شورفم  ینـالوط  کـیراب  بغزم  نا  زا  یـضعب  و 

کشخ مرک و  نیا  دشاب و  یم  هدیپسچ  نآ  ناصغاب  نآ  لک  هک  تسا  یشبح  نا  زا  یضعب  تسا و  رایسب  رصم  رد  نیا  تسا و  یثغم 
نادید طقـسم  نایثغ و  بیهل و  نکـسم  دیآ  رایخ  يوب  نا  زا  هک  یفنـص  ابرـش و  اخیرمت و  تسا  عامج  جـیهم  نآ  ةراصع  مود و  رد 
بحاص تسا  لاقثم  کی  نآ  تبرـش  رادقم  تسا  شوجنزرم  نآ  حلـصم  دروآ و  عادص  دنروخب و  روش  یهام  نا  زا  دـعب  رکا  تسا 

هک تسنآ  نآ  نیرتهب  دـنیامن و  یم  نیمز  يور  رب  طسبنم  قرولا  ریغـص  عبطلا  داح  یهاـیک  رب  مسا  نیا  قـالطا  هتفک  ماقـسالا  ءاـفش 
هلاکنب رد  هچنآ  باتک  ررحم  دـشاب و  یم  يدروجال  ینوج و  نامـسآ  درز  نا  لک  هک  اریز  دـشاب  هزات  کنر  يدروجال  نآ  ياـهلک 

زا دنراشفب  نوچ  هک  تبوطر  اب  رادمرک و  نیمز و  يورب  شورفم  نآ  ياهخاش  هبعـش و  رپ  ود  ره  دـشاب  یم  مسق  ود  هدینـش  هدـید و 
يدروجال ةزیر  نآ و  كرب  خیبب  هتـسویپ  زین  نآ  لک  نآ و  ياههوک  رـس  رب  نآ  كرب  دـیآ و  یمرب  یجزل  یباعل  تبوطر  كدـنا  نا 

كرب ینعی  لوکام  كرزب و  ضیرع و  كدنا  نآ  كرب  دیور  یم  كانمن  ياهنیمز  اهراوید و  رانکب  هکنآ  مسق  کی  هکنآ  الا  کنر 
هدرک و ضارما  نآ و  نایرج  ینم و  داسف  تهج  دـنروخ  یم  رکید  ياهیزبس  دـننام  هتخپ  هلاکنب  دـنه و  لها  ار  نآ  ةزاـت  كزاـن  مرن 

هناثم و
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یم دیفم  هاب  تیوقت  تهج  دنمان  كردا  يدنهب  هک  هزات  لیبجنز  يردـق  اب  لاقثم  هس  ود  رادـقم  زین  ار  نآ  دـنب  ياههرک  روتـسدب  85
ریغ نیا  شوم و  شوکب  هیبـش  هلمجلا  یف  ود  ره  دـنلب و  کـیراب  كدـنا  نآ  كرب  دـیور  یم  اـهبآ  راـنک  رب  هک  رکید  مسق  دـنناد و 

تسا لوکام 

تعیبط *

نآ ةدیئاس  كرب  دامض  روتسدب  دیفم و  نآ  روصان  مشچ و  ةراح  ماروا  تهج  مسق  ود  ره  نآ  بآ  دنناد و  یم  رت  درس و  ار  نآ 

وبرذاا

هدمآ زین  رخآ  رد  اه  ایب و  هیوبرذا  تسا و  ینانوی  تغل  واو  هدحوم و  ياب  مض  هلمهم و  يار  نوکس  همجعم و  لاذ  حتف  فلا و  دمب 

نآ تیهام 

هیبش کنر  هایـس  تسا  یتابن  خـیب  هک  هتفک  هفحت  بحاص  دـش و  دـهاوخ  روکذـم  اثبنطرع  رد  تسا و  اـثینطرع  لـصا  هتفک  يدادـغب 
هیبش شرمث  بنوک و  كوبب  هیبش  شکرب  خاش و  يربش و  ردـقب  رادراـخ  نآ  هاـیک  هتـسر و  هوک  دـننام  يزیچ  نآ  يور  رب  مغلـشب و 

تسا و اهرازتشک  نآ  تبنم  تسا و  درز  نآ  لک  هک  دنا  هتفک  دشاب و  یم  یکنردرز  ۀناد  ددـع  هس  ای  ددـع  ود  نا  رد  دوخن و  - الغب
زا كوچ  ندرب  رد  دوب و  میوم  روخب  زا  یمـسق  تسا و  نارذاـک  ةوـچ  ریغ  نا  ناغابـص و  ةوـچ  یـسرافب  دـنمان و  اـثینطرع  ینایرـسب 

رالق والب و  رالف و  ار  خیب  نآ  دراد و  درز  لک  تسا و  يواخ  خیب  نا  هتفک  تارایتخا  بحاص  تسا و  نوباص  دـننام  هماج  هنیمـشپ و 
نانشا کبوچ  يزاریـش  نابزب  دنناوخ و  زین  سوینرطـس  سوسالیعف و  تسا و  اثینطرع  خیی  نآ  دنیوک و  يوش  بصق  يوش و  میلک  و 

تسا نا  زا  یعون  میوم  روخب  و 
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نا تعیبط 

مویس رد  کشخ  مرک و 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و 

عفاد یغامد و  لوضف  بذاج  للحم و  هاصح و  تتفم  نینج و  طقسم  ضیح و  لوب و  ردم  قاوف و  نکسم  جتفم و  سطعم و  یلاج و 
دراد هک  یتیقایرت  توقب  عفان  نآ  درد  نیکست  ماوه و  ندیزک  ضیح و  سابتحا  تهج  دراد و  هک  ۀلهسم  توقب  لصافم  داوم 

سارلا ضارما 

عفانا لزاون و  ماکز و  سطعم و  تیاغب  دیفم و  هافصم  ةدس  تهج  نآ  طوعس 

ردصلا سفنلا و  ءاضعا 

دیفم یبوطر  دراب  ۀفرس  سفن و  عاطقنا  توص و  تحوحب  تهج  نآ  ندیماشآ 

* ضفنلا ءاضعا 

لئاز ار  قاوف  هتفک  يزار  بارـش  ای  ثلثم  اب  نآ  برـش  نینچمه  دـیفم و  لـمح  رب  تناـعا  محر و  ۀـیقنت  ریـساوب و  تهج  نآ  لومح 
هدرک لقن  سودیروقسید  زا  سیئرلا  خیش  دزادنیب  هچب  هک  دوب  نآ  میب  هسطع  تدش  زا  دونشب  ار  نآ  يوب  نتـسبآ  نز  رکا  دنادرک و 

دزادنیب هچب  تعاس  رد  دیامن  لومح  دنک و  سامم  نتسبآ  نز  نوچ  ار  نآ  یلبج  هک 

لصافملا تال  لاحطلا و 

نینچمه تسا و  عفان  ار  اسنلا  قرع  بحاص  هنقح  رد  دوش  هدرک  لخاد  نوچ  اـسنلا و  قرع  زرپس و  مرو  تهج  هکرـس  اـب  نآ  داـمض 
عفان كرو  عجو  اسنلا و  قرع  لصافم و  عجو  تهج  هکرس  اب  نآ  رتسکاخ 

تاحارجلا *

عفان ار  هثیبخ  تاجارج  هبسانم  ۀیودا  اب  یئاهنتب و  نآ  رورذ 

هنیزلا *

دیفم ار  بلعثلا  ءاد  هکرس  اب  نا  دامض 

مومسلا *
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لاقثم و کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  دنماشایب  بارش  ای  تلثم  اب  نوچ  ماوه  شهن  هغودلم و  مومس  اصوصخ  تسا  عفان  ار  مومس  یمامت 
یلاعت هّللا  ءاش  نا  تسا و  هدروخ  شدـنک  کنهالبج و  جالع  نآ  جالع  توق  طوقـس  يوق و  نایثغ  قانخب و  هدنـشک  نآ  لاقثم  هس 

نبل نآ  لدب  تارایتخا  بحاص  تسا و  جندوف  لیوط و  دنوارز  جرتا و  مخت  نآ  نزوب  مس  عفر  رد  نآ  لدـب  دـش و  دـهاوخ  روکذـم 
هتفک نآ  نزو  ود  دروآ  داب  نآ و  کناد  ود  نیتلا 
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نویرذاا

ینعمب نویرذآ  تسا و  تسرپ  باتفآ  لک  یـسرافب  تسا  هیناتحت  تانثم  ءای  هدـحوم  ياب  ياجب  نون و  یتدایزب  تسا  وبرذآ  نزو  رب 
تیاغب اهفوکـش  ناـیم  رد  نا  ۀفوکـش  دنیاتـس و  یم  ار  نآ  برع  يارعـش  دـنمان و  هوتح  ار  نآ  برع  هک  دـنیوک  تسا و  نوک  شتآ 
یهکم جروس  يدنهب  تسا و  نینچ  هن  هک  دنا  هدرک  در  ار  نا  یـضعب  تسا و  ناوحقا  زا  یعون  هک  دنا  هتفک  یـضعب  تسا و  روهـشم 

دنمان

نا تیهام 

یب مرن  هتـسشن و  يرابغ  ناربایوک  یبغز  كدنا  اب  ریجرج  كربب  هیبش  نآ  كرب  دشاب  یم  یناتـسب  يرب و  یعرذ  ردقب  تسا  یهایک 
يوب و دـنت  یخرـسب و  لئام  هایـس  ةزیر  ياهکرب  اهلک  نا  طسو  رد  هدنـشخرد و  نهپ و  كرزب و  یئـالط و  درز  نآ  ياـهلک  هفرش و 

زا رتیوق  نا  يرب  يوب  ددرک و  یم  هدرمژپ  بش  دیامن و  یم  تکرح  باتفا  تکرح  اب  دراد و  باتفآ  هب  ور  هشیمه  رظنم و  شوخ 

تسنآ یناتسب  86

نا تعیبط 

نا يازجا  ریاس  زا  هدایز  نا  لک  یمرک  هتفک و  مود  رد  یضعب  موس و  لوا  رد  تسا  کشخ  مرک و 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و 

یغامد و ةدراـب  ضارما  ناـیبصلا و  ما  تهج  غاـمد و  یقنم  يدـبک و  یغاـمد و  ددـس  حـتفم  تیقاـیرت و  توق  اـب  یلاـج و  لـلحم و 
ناقری و هئر و  تحارج  ریـساوب و  تهج  ظوعن و  ندروآ  هاب و  تیوقت  داوف و  عجو  رکج و  هدـعم و  تیوقت  نادـند و  درد  باصعا و 

تسا عفان  مومس  عفد  جنلوق و  عفر  هاصح و  تیتفت  نینج و  طاقسا  تالضف و  ضیح و  لوب و  راردا  اقستسا و 
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اهریغ لصافملا و  هدعملا و  بلقلا و  مفلا و  ضارما 

رورحم رد  بضغ  ناروث  ثروم  جازملا و  دراب  بلق  يوقم  نآ  مرد  کی  برـش  دراب و  نادند  درد  تهج  نآ  خـیب  بآ  هب  هضمـضم 
رب ریزانخ و  سرقت و  اسنلا و  قرع  لـصافم و  درد  تهج  نآ  دامـض  يوق و  ئقم  مرک  بآ  هب  نآ  كرب  بآ  زا  مرد  راـهچ  جازملا و 

تهج نآ  ةدـیبوک  كرب  بآ  برـش  رقاع و  لمح  رب  نیعم  نینج و  طقـسم  نآ  خـیب  لومح  دـیفم و  ظوعن  هاب و  تیوقت  تهج  رمک 
لدب لاقثم  کی  نآ  مرج  زا  لاقثم و  راهچ  ات  نآ  خیب  كرب و  لک و  بآ  زا  تبرـش  رادـقم  رثؤم  ضیح  سابتحا  عفر  نینج و  جارخا 
زرپس اقلطم و  زرپس  رضم  نیبجنکس و  نآ  حلصم  جازملا  رورحم  رصم  تسا  نارفعز  نآ  نزو  عبر  هخیلـس و  نآ  نزو  مین  کی و  نآ 

زا دنیـشن و  یمن  نآ  لک  رب  سکم  هک  تسنآ  نآ  صاوخ  زا  نیبجنکـس و  لسع و  ذیناف و  نآ  حلـصم  اصوصخ و  ار  جازملا  رورحم 
دزیرک یم  هساپلچ  شوم و  نآ  دود 

هلوتدراا

اه مال و  حتف  واو و  نوکس  هیناقوف و  تانثم  يات  مض  نیتلمهم و  لاد  ار و  نوکس  فلا و  دمب 

نآ تیهام 

ار نآ  یبرعب  دنروخ و  یم  هیامورف  شیورد و  مدرم  رتشیب  دنزپ و  یم  درآ  زا  هک  یچاک  دننام  تسا  یشآ  هتفک  عطاق  ناهرب  بحاص 
دمآ دهاوخ  داصلا  فرح  رد  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هچنانچ  تسا  نیا  ریغ  تانحم  هکنادب  دنمان  تانحم 

سیغراا

رـصم قشمد و  لها  نابزب  رخآ  رد  هلمهم  نیـس  هیناتحت و  تانثم  يای  نوکـس  همجعم و  نیغ  رـسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  فلا و  دـمب 
دنمان هدش  درز  خیب  تسوپ  یسرافب  حیرلا و  دوع 
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نا تیهام 

دنمان کشرز  یسرافب  هک  تسا  سیرابربنا  خیب  تسوپ 

نا تعیبط 

مود رد  کشخ  لوا و  رد  مرک 

نا صاوخ  لاعفا و 

حورق ففجم  عفان و  ار  هرصاب  فعض  هثل و  ياخرتسا  عالق و  هعدار و  توق  اب  حتفم و  طالخا و  نفعت  عنام  هضباق و  هدراب و  توق  اب 
تسا

نیعلا ضارما 

تیاغب نمزم  دـمر  يایاقب  عفر  مشچ و  زا  هلئاس  تاـبوطر  فیفجت  تهج  بـالک  رد  نآ  ةدـیناشوج  روتـسدب  نآ و  ةدـیناسیخ  روطق 
دنراد لمعتسم  نیع  ضارما  رد  ناریمام  لدب  رصم  لها  دیامن و  نآ  تحص  ظفح  دنـشک  مشچ  رد  دمر  ثودح  زا  شیپ  رکا  دیفم و 
تهج نا  خیبط  بآ  هب  هضمضم  مفلا  تسا  يدنه  ضـضح  دننام  لاعفا  رد  نآ  دوقعم  خوبطم  ةراصع  هرـصاب و  يوقم  نآ  لاحتکا  و 

دیفم هثل  تیوقت  نادند و  رد  نادند و  نب  ۀثیبخ  عالق 

ءاعمالا ءاذغلا و  ءاضعا 

هنقح بت و  اب  درـس  بآ  هب  بت و  یب  رکج  درد  تهج  بارـش  اب  نآ  مرج  هروکذـم و  ضارما  تهج  بارـش  اب  نآ  خـیبط  ندـیماشآ 
زا لاقثم و  ود  نآ  مرج  زا  تبرـش  رادقم  برجم  دنفـسوک  رکج  مرک  عفر  تهج  نآ  خـیبط  اعما و  ۀـحرق  كرچ و  یقنم  نآ  خـیبطب 

بحاص رضم  دنا  هتفک  یکم  ضضح  یضعب  نیع و  ضارما  رد  تسا  يدنه  ضضح  ینیچ و  ناریمام  نآ  لدب  مرد  یس  ات  نآ  خیبط 
هتفک یضعب  هک  هتشون  سیئرلا  خیش  تسا و  یکم  ضضح  دننام  لاعفا  رد  نآ  دقعنم  خوبطم  ةراصع  تسا و  لسع  نآ  حلـصم  هفرس 

لفسا زا  مد  نالیـس  تهج  دنک و  نینج  طاقـسا  دنیامن  نا  رب  خوطل  ای  دننزب و  هلماح  نز  مکـش  رب  هبترم  هس  ار  نآ  خیب  نوچ  هک  دنا 
عفان
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تخرد دازاا 

هیناقوف تانثم  يات  اخ و  هلمهم و  لاد  فلا و  همجعم و  ياز  حتف  هدودمم و  فلا  اب 

نا تیهام 

هرایخ ددع و  کی  رورعز و  مخت  دننام  نآ  مخت  راد و  هشوخ  خـلت و  کنردرز و  تسا و  رورعزب  هیبش  نآ  رمث  میظع  تسا  یتخرد 
راد و هنرش  یهایس  كدنا  اب  سلما  زبس  نا  كرب  دنام و  یم  تخرد  رد  ناتـسمز  ات  یتدم  دسر و  یم  راهب  رخآ  رد  هرپ و  شـش  راد 

خلت ینالوط و  كدنا 

تغلب سرتابور و  زین  ناوراد و  یلبج  نباکنت  تغلب  هلمهم و  ءار  دیدشتب  هطیرح  اضیا  هرحلا و  هرجـش  یبرعب  دنک و  یمن  نازخ  87و 
بنین يدنهب  ار  نآ  تخرد  هک  تسا  نا  نظ  ار  مدرم  یضعب  دنمان و  نیاکب  دنه  لها  نابـسیس و  ناردنزام  لها  نیمز و  رهز  ناجرج 

ناریا و کلامم  عیمج  رد  تخرد  دار  ار  هدشن  هدید  دنه  ریغ  رد  دـنیوک  زین  مین  هک  بنین  هک  اریز  تسا  مهوت  ضحم  نیا  دـنیوک و 
ریغ هک  دنا  هتفک  زین  تسا و  وب  شوخ  تیاهنب  کنرمک  شفنب  خرس  نا  لک  دنمان و  سوت  ار  نآ  نابزاریش  تسا و  رایسب  دنه  مور و 

تسا نیاکب 

نا لک  تعیبط 

دنا هتفک  نادب  بیرق  ار  نآ  كرب  کشخ و  مود  رد  یضعب  کشخ و  لوا  رخآ  رد  تسا و  مرک  موس  لوا  رد 

نا عفانم  صاوخ و  لاعفا و 

تیقایرت اب  ردم و  للحم و  حتفم و 

نذالا سارلا و  ءاضعا 

روتسدب تسا و  رس  عاجوا  عادص و  نکسم  نآ  ندنیوب  نیدوربم و  خیاشم و  يارب  زا  تسا  حلاص  یغامد و  ياه  هدس  حتفم  نآ  لک 
لوطن دوب و  دـیفم  ار  ینیب  یکتفرک  بطر و  دراب  عادـص  دـنیامن  قوشن  ار  نآ  كرب  بآ  نوچ  نیغ و  دـص  یناـشیپ و  رب  نآ  داـمض 

رد نآ  ةزات  كرب  بآ  روطقرـس  ۀحیقتم  حورق  یقنم  نآ  كرب  رمث و  دراب و  عادـص  نکـسم  یئاهنتب  نآ  كرب  ای  نآ و  خاش  كرب و 
تسا دراب  حایر  زا  ثداح  نینظ  يود و  عجو و  عفار  تابوطر و  عفاد  شوک 
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ضفنلا ءاذغلا و  ءاضعا 

تسا هدس  حتفم  نایثغ و  عنام  زین  نآ  ةراصع  برـش  نادید و  لتاق  فان  ریز  هدعم و  رب  نایثغ و  نکـسم  هدعم  مف  رب  نآ  كرب  دامض 
ددـس و حـتفم  نییثنا و  ياخرتسا  اسنلا و  قرع  هیدر و  تالـضف  ضیح و  لوب و  ردـم  هاصح و  تتفم  نآ  كرب  ةراـصع  ندـیماشآ  و 
هک اریز  رتهب  ود  ره  نیا  اب  جتخپیماب و  اب  لسع و  اب  ای  یئاهنتب و  تسا  هدراب  مومس  عفاد  هناثم و  رد  دمجنم  نوخ  للحم  جنلوق و  عفار 

ثمط سبح  محر و  عجو  عفاد  دنمان  كردا  يدنهب  هک  هزات  لیبجنز  بآ  يردق  اب  نآ  ةزات  كرب  بآ  ندیماشآ  دـننآ و  لعف  يوقم 
تسا لمح  ثعاب  یضراع و  رقع  و 

عاجوالا حورجلا و  حورقلا و  ماروالا و  ریزانخلا و  صربلا و  ماذجلا و 

هدراب ماروا  عاـجوا و  رب  ریزاـنخ و  لـلحم  نآ  خاـش  كرب و  دامـض  دـیفم و  ار  هثیبخ  حورق  صرب و  ماذـج و  نآ  مرج  هک  دـنا  هتفک 
اب دنه  نزوب  نم  مین  رادقم  ار  نیاکب  ةدش  درز  ةدیـسر  كرب  رمث و  نوچ  هک  هتفک  ابطالا  روتـسد  بحاص  تسنآ و  للحم  نکـسم و 

نیمز رد  هتفه  هس  هتـسب  ار  نآ  رـس  هدرک و  یمخرد  تسا  يزیربت  نم  هدزاود  يدـنه  نم  يدـنه و  ینعی  نزو  نامهب  بآ  نم  کـی 
نآ روحب  یـسبی و  ماذـج  يارب  زا  تسیئاود  نیرتهب  دـنماشایب  نا  زا  يروخ  بآ  ۀـساک  کـی  زور  ره  هاـم  شـش  اـت  سپ  دـننک  نفد 
عفاد دـنریکب  ررقم  روتـسدب  ار  نآ  راخب  هدومن  خـبط  بآ  رد  هک  دـنمان  ولاهبنه  يدـنهب  هک  تشکنجنف  مین و  كرب  اـب  اـی  یئاـهنتب و 

ةدنشک نآ  خوبطم  كرب  بآ  هب  لوسغ  روتسدب  تسا و  شپش  ةدنشک  رس  رب  نآ  لک  دامض  هنیزلا  تسا  هدراب  ماروا  للحم  عاجوا و 
زور ره  هک  رـس  رب  مه  یپ  زور  دنچ  لک  نغور  هدـیئاس و  کنـسرادرم  يردـق  اب  نآ  رمث  دامـض  تسا و  يوم  ةدـننک  زارد  شپش و 

حورق دنـشوپب  یفیفخ  سابلب  ار  رـس  دنلامب و  روتـسدب  زین  مامح  زا  دعب  دنور و  مامحب  زور  کی  زور  هس  ره  دنیامن و  دیدجت  رابکی 
رد نآ  مهرم  تعنـص  تسا و  يوم  ةدـننایور  عفان و  ار  رـس  حورق  هفعـس و  یلچک و  نآ  مهرم  دـنایورب و  يوم  دزاـس و  لـئاز  ار  نآ 

ةواشغ سفن و  یکنت  برک و  يوارفـص و  ئق  یثغ و  ثعاب  نآ  راثکا  هدـعم و  ردـص و  رـضم  نآ  رمث  راضملا  تفاـی  رکذ  نیداـبارق 
مـس نآ  كرب  تسا و  رانا  بیـس و  ندروخ  هدیـشود و  هزات  ریـش  ندـیماشا  ندومرف و  ئق  نآ  حلـصم  تسا  كالها  راود و  رـصب و 

ملعا هّللا  دوب و  توت  كرب  ریش و  ندیناروخ  نا  حلصم  تاناویح و 
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ساا

اب ةدننک  تموصخ  ینعی  اسفنلرک  ینایرسب  زین  دنمان و  زین  ناحیر  تسا و  ینایرس  ياسا  یسراف  مسا  هلمهم  نیس  نوکـس  فلا و  دمب 
ار سآلا  بح  دنیوک و  هریهدا  يدنهب  اروزا و  یشبخب  نینسرم و  یمورب  سطیق و  سرامیا و  اسرمار  یناتـسب  سا  ینانویب  دوخ و  نت 

تسا سآ  کنب  زین  سطیق  دنیوک  دنناوخ و  هلمهم  ياطب  رطنم  ار  سآ  کنب  دامع و  سوطق و  ماکب و 

نا تیهام 

زا رتمک  لوط  رد  رت و  میخـض  رتزبس و  نآ  كرب  تسا و  رانا  تخرد  دننام  نآ  يوب  تخرد  دشاب  یم  يرب  یناتـسب و  نآ  هکنادب  88
نآ رمث  يوبـشوخ و  کنردیفـس و  نآ  لک  رایـسب و  تصوفع  اب  خلت و  كدنا  نآ  معط  رطعم و  وب و  شوخ  دنک و  یمن  نازخ  نا و 

دیفـس نآ  مخت  كدنا و  تیئاذغ  تصوفع و  ترارم و  توالح و  كدنا  اب  کنر و  هایـس  ندش  هتخپ  ندیـسر و  دعب  زبس و  ادتبا  رد 
نآ یکچوک  یکرزب و  بسحب  دشاب  یم  هد  هن و  تشه و  ات  هدایز  یضعب  رد  هس و  اهرمث  یضعب  رد  سلما و  هزیر 

نا تعیبط 

اب رتمک  نآ  تدورب  ضباق و  سبای و  دراد  هک  یتیضرا  ببـسب  رتمک و  راح  وزج  بلاغ و  نا  رد  دراب  وزج  يوقلا و  بکرم  دنا  هتفک 
تـسوبی تدورب و  بتارم  رد  رکیدـکی  اـب  تبـسنب  نآ  خـیب  مخت و  مرج و  رمث و  لـک و  كرب  مود و  رد  نآ  تسوبی  لوا و  ۀـجردب 

تـسا يوقلا  بکرم  نآ  مخت  اما  سکعلاب و  نآ  يازجا  یقاب  تسا و  بلاغ  نآ  تدورب  رب  نآ  كرب  خیب و  مخت و  ینعی  دنا  توافتم 
سباح تصوفع  تهج  زا  مرک و  ۀفرس  تهج  تسا  عفان  توالح  تهج  زا  تفاطل و  توالح و  ترارم و  تصوفع و  نآ  معط  رد  و 

تسا لوب  ردم  ترارم  تهج  زا  لاهسا و 
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نا عفانم  صاوخ و  لاعفا و 

تیوقت ترانا و  تءاضا و  تناتم و  هیقنت و  بجوم  سپ  نآ  میالم  فیطلت  ضبق و  توق  ببسب  حور و  میالم  ۀحئار  تیرطع  ببسب 
ندمآ حورق و  شوک و  درد  دمر و  ردس و  راود و  عادص و  ناقفخ و  عفاد  بلق و  يوقم  هیصاخلاب  هروکذم و  بابساب  تسا و  حور 

مدلا ثفن  مدلا و  فزن  عومجم  حورق و  حورج و  ماروا و  للحم  هرصاب و  يوقم  نابز و  ياخرتسا  نآ و  عالق  نادند و  درد  كرچ و 
لاحم و ضباق و  لوب و  ردم  اشحا و  هدعم و  يوقم  قرع و  ندما  اخوطل و  ادامـض و  ابرـش و  دشاب  هک  يوضع  ره  زا  نوخ  ندـمآ  و 
اب نآ  رمث  رـسک و  رباج  ریـساوب و  هدرک و  فعـض  عفار  ضیح و  نوخ  عطاق  سباـح و  هاـصح و  تتفم  تالاهـسا و  سباـح  حرفم و 

برقع الیتر و  اصوصخ  تسا  مومس  عفاد  تیقایرت  توق 

سارلا ءاضعا 

یکدـنا اب  حورق و  فیفجت  زازح و  يالج  يارب  رـس  رب  فاعر و  سبح  تهج  یناشیپ  رب  هکرـس  اب  یئاـهنتب و  نآ  هزاـت  كرب  داـمض 
قفاوم یعیام  اب  نآ  خوطل  الط و  نینچمه  رس و  تسوپ  عطق  هطقس و  هبرض و  زا  ثداح  عادص  تهج  لجرفس  بآ  هب  کمار  ایقاقا و 
ثداح عادص  دـنزادنیب  هدـعم  رب  هدرک  رت  نادـب  ار  یناتک  ۀـقرخ  هدرک  لخاد  روفاک  یلیلق  بالک و  يردـق  نآ  كرب  بآ  رد  نوچ 

عفار دیدش و  يوارفص  یمغلب و  عادص  نکسم  رس  رب  بارش  اب  نآ  رمث  ۀتخپ  دامض  عفان و  ار  ارفص  هرم  ۀبلغ  ببسب  هدعم  تکراشمب 
اب نآ  كرب  بآ  روطق  دـیفم و  ار  هطقـس  هبرـض و  زا  ضراـع  ردـس  راود و  غرم  مخت  ةدرز  لـک و  نغور  اـب  نآ  كرب  دامـض  نآ و 
نآ رمث  خوبطم  بآ  زا  يردـق  ندـیماشآ  فاعر و و  تهج  هکرـس  ینمرا و  لک  اب  ینیب و  رد  دـیب  كرب  بآ  هدوس و  خرـس  لدـنص 
نا غامد  ندرک  لوبق  غامد و  يوسب  تسا  هرخبا  دوعص  عنام  غامد و  يوقم  نآ  ةزات  كرب  ندیئوب  رامخ و  عنام  بارش  برش  زا  شیپ 

ار پت  ریغ  پت و  رد  هدعاصتم  ةرخبا  زا  ثداح  تابس  رس و  ماروا  نا  نغورب  رس  ندومن  برچ  دیفم و  زین  ار  ردس  راود و  ار و  هرخبا 
رـس ندومن  قرع  رـس و  يوسب  ار  هدـیدج  ةرخبا  دوعـص  نا  عنم  ار و  هرخبا  لیلحت  ار و  غامد  نا  تیوقت  تدورب و  توق  تهجب  عفاـن 

ئقب و هیقنت  زا  دعب  تلع  يادتبا  رد  زور  دـنچ  ياهپت  رد  هدـعم  زا  هدـعاصتم  ةرخبا  زا  ثداح  ردـس  راود و  تهج  یئاهنتب  نا  نغورب 
عفان هنوباب  نغورب  جوزمم  ادتبا  زا  دعب  تاجرای و  اب  لاهسا 
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نیعلا

هعمد قالـس و  هرفظ و  ۀیودا  يازجا  زا  نادامر  دنمان و  ظوحج  هک  نا  یکدمارب  دـمر و  نیکـست  تهج  مشچ  رد  نا  كرب  باروطق 
تسا نا  لدب  ایتوت و  زا  رت  يوق  تسا و 

نذالا

عفان نا  حورق  كرچ و  ندما  نا و  تیوقت  عجو و  نیکست  تهج  شوک  رد  نا  كرب  باروطق 

مفلا

رمث بارش  كرب و  با  ندیماشا  نینچمه  مف و  عالق  نابز و  هثل و  ياخرتسا  نانسا و  ةراح  عاجوا  نکـسم  نا  خیبط  بآ  هب  هضمـضم 
نا

ردصلا سفنلا و  ءاضعا 

هفرس تهج  نا  رمث  بر  بارش و  نینچمه  نا و  هدیسر  رمث  ندروخ  نا و  بآ  هب  ندرک  الط  ناقفخ و  عفاد  بلق و  يوقم  نا  ندیئوب 
دیفم هئر  عاجوا  مدلا و  ثفن  و 

ءاذغلا ءاضعا 

هدعم يوقم  نا  رمث  برش 

عطاق نآ  خیبط  برش  دیامن  یم  راردا  ضبق  تدش  ببسب  هک  تسا  هاک  هضباق و  بویر  یضعب  اب  نا  قیوس  بر و  اصوصخ  تسا  89
ار يوادوس  يرارم و  لاهسا  فان  ریزب  نآ  كرب  دامض  هدعم و  يوسب  تسا  لوضف  نالیـس  عنام  نآ  مخت  تسا و  هلواطتم  تالاهـسا 

عنام نطب و  سباح  نا  بارـش  بر و  تسا و  مغلب  يوق  لهـسم  دنـشونب  دجنک  نغور  اب  ار  نآ  كرب  بآ  زا  لطر  عبر  نوچ  دـیفم و 
ۀناد طوقـس  تهج  نآ  روخب  یکنـشت و  ئق و  برذ و  هروکذـم و  ضارما  تهج  نآ  ةراـصع  روتـسدب  ریـساوب و  هنمزم و  تالاهـسا 

عفان ماوه  عفد  داب و  عفر  ریساوب و 

ضفنلا ءاضعا  *

ضیح و لوب و  ردـم  نآ  رمث  ةراصع  دـیفم و  ار  نآ  تابوطر  نالیـس  ضیح و  رورد  هناـثم و  ۀـحرق  لوبلا و  تقرح  نآ  رمث  ندروخ 
محر و هدعقم و  جورخ  نآ  كرب  خیبط  رد  سولج  هیصخ و  مرو  ریـساوب و  نآ  كرب  دامـض  محر و  تابوطر  نالیـس  نآ  رمث  خیبط 

دیاینرب رکید  دور و  دوخ  ياجب  دنلامب  دشاب  هدمآرب  هک  هدعقم  رب  ار  نآ  بآ  دنبوکب و  ار  نآ  نوچ  دیفم و  ار  نآ  نالیس 
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روثبلا ماروالا و  *

قرح دشاب و  اپ  تسدفک و  رد  هک  یحورق  سخاد و  حورق و  روثب و  يرـش و  هلمن و  هرمج و  هراح و  ماروا  نکـسم  نآ  كرب  دامض 
بارـش و رد  هکنآ  كرب  دامـض  زین و  نآ  بارـش  ندـیماشآ  دـنهد و  بیترت  نآ  نغور  زا  هک  ياـه  مهرم  نغور و  نینچمه  راـنلا و 
اب نآ  ۀـتخپ  رمث  دامـض  دـیفم و  ار  نآ  زین  نآ  یطوریق  نینچمه  سخادرب و  نآ  کشخ  كرب  رورذ و  زین و  دنـشاب  هدـیناسیخ  تیز 

كرب دامـض  روتـسدب  تسا و  نآ  ۀلبآ  عنام  زین و  ار  شتآ  یکتخوس  دشاب و  مدـق  بعک و  رد  هک  تسا  یحورق  ةدـننک  لئاز  بارش 
نغور موم و  اب  نآ  رتسکاخ  نینچمه  تیز و  اب  نآ 

لصافملا تالا 

دامـض عفان و  اپ  ۀنـشاپ  عجو  هطقـس و  هبرـض و  تهج  نآ  كرب  دامـض  عفان و  ار  لصافم  ياخرتسا  بارـش  اب  نآ  رمث  خوبطم  دامض 
ار ناریپ  دشاب و  هدش  ضراع  اهنآب  یتسـس  نهو و  هک  یباصعا  اضعا و  رب  ایقاقا  خرـس و  لک  سدع و  زبس و  صفع  اب  نآ  كرب  بآ 

مرک مین  لک  نغور  غرم و  مخت  ةدرز  اب  دـنمان  يرکل  هدـیم  ار  نآ  هک  يدـنه  ثاـغم  اـب  نآ  كرب  دامـض  نینچمه  دـیفم و  تیاـهنب 
ةریز اب  هتخیپ  هدیبوک و  مرن  ار  نآ  كرب  نوچ  نخان و  ءالج  تهج  هکرس  ینمرا و  لک  اب  نآ  كرب  دامض  هطقـس و  هبرـض و  تهج 
هطقس هبرض و  دنناپسچب  رمک  رب  هدرک  مرک  هدیلام  هدیدن  بآ  ساپرک  رب  هتشرس و  غرم  مخت  ةدرزب  هتخیپ  هدیبوک و  مرن  زین  ینامرک 
ثعاب هتـسکش  ناوختـسا  رب  لصافم و  عجو  نیکـست  تهج  نآ  كرب  خـیبط  لوطن  دـنادرک و  لـئاز  ار  نآ  یتسـس  نهو و  عجو و  و 
ءاضعا اپ و  ۀنـشاپ  جحـس  تهج  نآ  کشخ  كرب  رورذ  تسنآ و  ءالج  ثعاب  نآب  قهب  نتـسش  نینچمه  تسا و  نآ  راـبجنا  تعرس 

دیفم هتسکش 
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هنیزلا *

نینچمه دننآ و  یهایـس  ندش و  زارد  ثعاب  نداتفا و  عنام  وم و  يوقم  همه  نآ  ةراصع  نآ و  نغور  نآ و  رمث  كرب و  خیب و  خـیبط 
ۀبیرغ تابوطر  فشن  ندب و  تیوقت  تهج  مامح  رد  نآ  ۀـناد  ةدـیئاس  دامـض  نآ و  ۀـناد  اصوصخ  نآ  خوبطم  كرب  بآ  هب  نتـسش 

لغب و ریز  یئوبدب  عنام  نآ  كرب  رورذ  نآ و  جحـس  حلـصم  قرع و  عنام  دنفـسوک  ای  واک  نغور  اب  نآ  ۀناد  خیبط  دـلج و  زا  هیخرم 
رب دنزپب و  ردـنقچ  كرب  بآ  اب  ار  نآ  رمث  نوچ  تسا و  شمن  فلک و  ةدـننک  لئاز  نآ  رتسکاخ  نآ و  ۀـتخوس  اصوصخ  نار  جـنک 

دنلامب دشاب  هراسخر  تروص و  رب  هک  یفلک  رب  دنـشرسب و  القاب  بآ  هب  دنبوکب و  نوچ  دنادرک و  لئاز  ار  نآ  ۀیربا  روثب  دـنلامب  رس 
ةراصع زا  مهرد و  هس  ات  نآ  مرج  زا  تبرش  رادقم  بارش  اب  اصوصخ  دشاب  عفان  ار  الیتر  برقع و  یکدیزک  نآ  رمث  دنادرک و  لئاز 
تـسا توت  كرب  اقلطم  نآ  لدب  دـنیوک  ضـضح  ماروا  رد  ایقاقا و  مدـلا  ثفن  نطب و  ثمط و  سابتحا  رد  نآ  لدـب  هیقوا  هس  ات  نآ 

تسا و رت  ۀـشفنب  لک  نسوس و  نآ  حلـصم  تسا  یباوخیب  ثعاب  نآ  ندـیئوب  راثکا  ماکز و  راـح و  عادـص  رـضم  دـنیوک  نآ  راـضم 
ار نآ  هک  تسد  فک  هب  هیبش  دسر  یم  مهب  یهرک  نآ  تخرد  قاس  رد  تسا و  ماذج  جیهم  نآ  رت  بوچب  ندومن  كاوسم  دـنیوک 

تخمز ةدیـسران  بارـش  اـب  هدـینازوس و  هدـیبوک و  ار  نآ  نوچ  تسا  نآ  رمث  كرب و  زا  رتیوق  لاـعفا  عیمج  رد  دـنمان  سـالا  کـنب 
هزات بوچ  زا  نوچ  دنیوک  دنشاب و  هدومن  کشخ  هیاس  رد  هتخاس  صارقا 
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ملعا هّللا  دهد و  نیکست  ار  نآ  هیصاخلاب  دنک  قفاوم  رصنخ  رد  نار  جنک  درد  بحاص  هتخاس  يرتشگنا  90

يرب ساا  اما  و 

تسا و نآ  یسراف  مسا  مرفـسا  دروم  دنیوک و  ایرغا  اسیـسرم  ینانویب  روبقلا و  ناحیر  دنز و  یبرعب  دنمان و  مرفـسا  نورامـسا  ار  نآ 
تسا رخذا  نآ  هتفک  هک  یسک  هدرک  مهوت  دنمان و  زج  نباکنت  رد 

نآ تیهام  *

رت و بلص  نآ  بوچ  نانسب و  هیبش  رتزیت  نآ  كرب  رس  کنردرز و  رتضیرع و  نآ  كرب  رتکچوک و  یناتـسب  تخرد  زا  نآ  تخرد 
رد دیور و  یم  لصا  کی  زا  رایـسب  ياهخاش  دـیآیمرب و  كرب  طسو  زا  ددرک و  یم  خرـس  تیاهنب  ندیـسر  دـعب  ریدتـسم و  نآ  رمث 

دنک یمن  نازخ  ناتسمز 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

يوقم بذاج و  للحم و 

سارلا ضارما  *

زا تسا  عفان  نآ  ندیماشآ  ار و  غامد  نآ  تیوقت  لیلحت و  بذـج و  توق  ببـسب  غامد  تابوطر  عفد  يارب  زا  تسا  عفان  نآ  ندـیئوب 
غامد تیوقت  غامد و  زا  تابوطر  عفد  یمغلب و  عادص  عرص و  يارب 

ءاذغلا ءاضعا  *

مرک جارخا  تهج  نآ  لومح  ریش و  راردا  لاهـسا و  ناقری و  عفر  رکج و  هدعم و  تیوقت  تهج  بارـش  اب  نآ  كرب  رمث و  ندیماشآ 
دیفم هدعم 

ضفنلا ءاضعا  *

اضعا رب  هک  هطقس  هبرـض و  تهج  ذیملت  نبا  دیفم و  یبوطر  لوبلا  ریطقت  هاصح و  تیتفت  تهج  بارـش  اب  نآ  كرب  رمث و  ندیماشآ 
دنا هتسناد  نیتنسفا  لثم  یضعب  دناد و  یم  دروآ  داب  دننام  ار  نآ  توق  هیوجرسام  نبا  هتسناد و  دیفم  هیصاخلاب  دوش  عقاو 

سویساا
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دنمان ار  ینیچ  کمن  ینانوی  تغلب  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  يای  مض  هلمهم و  نیس  رسک  لوا و  دمب 
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تیهام *

تبوطر یضرا و  ةدام  زا  يدرزب  لئام  کنس  يور  رب  یعون  کبس و  دیفس  یکنس  يور  رب  روش  يایرد  رانک  رب  هک  تسا  یکمن  نآ 
ار کمن  نآ  سویسآ و  ار  کنس  نآ  کچوک و  كرزب و  ياهزیرکنـس  رداشون و  یلقب و  هیبش  دبای  یم  نوکت  باتفآ  شبات  ایرد و 

رداشونب هیبش  نکشدوز  صلاخ  کبس  دیفس  نآ  نیرتهب  تسا و  نآ  کنس  زا  رتیوق  نیا  دنمان و  یم  سویسآلا  هرهز  سویسآ و  حلم 
هتخادک مرن و  دسر  نادـب  تبوطر  من و  نوچ  دزکب و  ار  نابز  دـنراذک  نابز  رب  نوچ  دـشاب و  رئاغ  ریغ  درز  ياهکر  نا  رد  هک  تسا 

ددرک

تعیبط *

مود رد  نآ  کنس  کشخ و  مرک و  موس  رد  نآ  ةرهز 

صاوخ لاعفا و  *

نونس هنهک و  یمغلب  سفنلا  قیـض  هئر و  ۀحرق  تهج  قوعل  قیرطب  لسع  اب  نآ  کناد  ود  ات  کناد  کی  ندیماشآ  نفعم  عاذل و  نآ 
اهمخز یقنم  لسع  اب  ریزانخ و  لیلحت  تهج  تفز  مطبلا و  غمص  اب  هدرک و  زرپس و  مرو  تهج  هکرس  اب  نآ  يالط  نوخ و  عطاق  نآ 
ۀـسبای ۀنهک  حورق  تهج  دشاب و  رودـم  نآ  نهد  تسپ و  نآ  فارطا  دـنلب و  نآ  نایم  هک  هثیبخ  حورق  راشتنا  عنام  نغور  موم و  اب  و 

رغص ثعاب  هبرف  ۀمیظع  نا  دیآرب  مامح  رد  نآ  رورذ  تموادم  سرقن و  تهج  القاب  درآ  اب  هدایز و  تشوک  ندرب  لامدنالا و  هرـسع 
یبرع غمـص  نآ  حلـصم  جحـس  ثروم  راضملا  مرد  مین  ات  کناد  کی  زا  نآ  تبرـش  رادقم  نآ  رجح  نآ  ةرهز  لدب  تسا  يرغال  و 

تسا رتهب  هروکذم  لاعفا  رثکا  رد  یلاج و  فطلم و  دنشاب  هتسش  ایمیلقا  روتسدب  هک  ود  ره  نآ  لوسغم 
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لالیرطاا

ینعمب تسا  يربرب  تغل  مال  فلا و  مال و  حـتف  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  هلمهم و  يار  رـسک  هلمهم و  ياـط  نوکـس  فلا و  دـمب 
دنمان زین  نیطایشلا  زرح  ضرالا و  هشیشح  یبرعب  ار  نآ  هایک  بارغ و  لاکنچب  نآ  خاش  تهباشم  تهجب  بارغلا  لجر  ریطلا و  لجر 

رد تـسا و  نآ  ریغ  یـسم  هـک  دـنیوک  یـضعب  دـنیوک و  زین  یـسم  غاز و  ياـپ  ینعی  یکنچ  كاـک  يدـنهب  یغاـبا و  زاـغ  یکرتـب  و 
دنمان ناغاز  ياپ  ناتسرل  ناتسهوک و 

نآ تیهام  *

هیبش هریت  زبس  هچنآ  دسر و  یم  راهب  رخآ  رد  عبرم و  نآ  قاس  قرفتم و  نآ  كرب  دیفس و  نآ  لک  تبـشب و  هیبش  تسا  یهایک  مخت 
نیرتهب لمعتـسم و  دـنیوک و  ناد  لالخ  مخت  دـیور و  یم  زاوها  فرط  رد  عون  نیا  دـیوک  فلؤم  تسا  وق  ود  زا  مسق  تسا  هنایزارب 
دشاب هزات  نیکنس و  دزکب و  ار  نابز  دنت و  خلت و  تیاغب  ینالوط و  يدوبکب و  لئام  کنر  هریت  هزیر و  رایسب  هک  تسا  يرصم  نآ 

نا تعیبط  *

موس رد  تسا  کشخ  مرک و 

لاعفا *

دنماشایب لسع  اب  دننازوسب و  جاجز  اب  نوچ  هناثم و  هدرک و  یقنم  ددس و  حتفم  تالضف و  ردم  یلاج و  حایر و  للحم  نآ  صاوخ  و 
عفد تهج  لسع  اب  نآ  مهردکی  دیامن و  هاصح  تیتفت 

برش روتسدب  ینیب و  رد  نآ  خوفن  دلج و  راثآ  ةدننک  لئاز  حورق و  ففجم  نآ  دامض  دنا و  هتسناد  برجم  تیاغب  سوالیا  حایر  91
هتـشرس لسع  اب  یکناد  کیره  زا  لیبجنز  دبرت و  احرقرقاع و  اب  ار  نآ  مهردکی  ناتـسبات  لصف  رد  نوچ  دنیوک  نینج و  طقـسم  نآ 

رکا دنک و  قرع  ات  دباتب  ورب  باتفآ  ات  دنراد  فوشکم  ار  صرب  عضوم  هتـسشن  باتفآ  رد  دـنماشایب و  هقئال  تالهـسمب  هیقنت  زا  دـعب 
فرطرب هیلکلاب  نا  زا  بادرز  عفد  دـعب  دـنک و  هلبآ  صرب  عضوم  موس  زور  اـت  تیاـهن  لوا  زور  رد  دنـشونب  بآ  دوش  بلاـغ  شطع 

بیجع يرـس  نیا  هدش و  هدرک  ناحتما  تارکب  هک  دنا  هتـشون  یعیدـب  تارایتخا  بحاص  راطیب و  نبا  دـنا و  هتـسناد  برجم  ددرک و 
رتاوتم زور  هدزناپ  ات  لسع  اب  مهرد  هس  زور  ره  نآ  درفم  زا  هاکره  هک  دـنا  هتفک  زین  دنـشاب و  هدرک  هیقنت  لوا  هکنآ  طرـشب  اما  تسا 

زا صوصخ  دیامن  صرب  عفر  انیقی  دـنیامن  لامعتـسا  رکذـم و  تدـم  رد  احرقرقاع  اب  ای  روبزم و  روتـسدب  نآ  بکرم  زا  ای  دنـشونب و 
زا مین  وزج و  کـی  نوچ  دـنیوک  یـضعب  یئاـهنتب و  دـنا  هتفک  یـضعب  نآ و  ریغ  زا  دـنک  یم  رتدوز  جـالع  لوبق  هک  هیمحل  عـضاوم 

يروکنا بارـش  اب  ار  نآ  مهرد  هس  زور  رهز  رجنپ و  هتخیپ  هتفوک و  وزج  کی  کیره  زا  بادـس  كرب  رام و  تسوپ  زا  لالیرطآ و 
نآ لدب  بارش  ای  لسع  اب  مهرد  هس  ات  مهردکی  زا  نآ  تبرـش  رادقم  نا  زا  دنبای  افـش  یلاعت  هّللا  نذاب  دننیـشن  باتفآ  رد  دنماشایب و 

روهظ ودب  هک  هتشون  یقیلام  تسا  اریثک  نآ  حلـصم  هدرک و  رـضم  نیبجنکـس و  نآ  حلـصم  راح  رکج  رـضم  شدنک  صرب  ۀیلطا  رد 
يوسب هجوت  دصق و  مدرم  دوب و  هیاجب  لامعا  زا  ناهج  ینب و  هب  فورعم  ربرب  ۀلیبق  زا  طسوا  برغم  زا  نآ  ترهش  اود و  نیا  تعفنم 
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زا فـلخ  دـندیدرک  یم  میلعت  مدرم و  زا  دنتـشاد  یم  یفخم  دـندیزرو و  یم  تنـض  ضرم و  نآ  ياوادـم  يارب  زا  دـندومن  یم  نآ 
ار نآ  دندومن  لامعتـسا  تفای و  ترهـش  هدـش  هدـش  مدرم و  زا  یـضعب  رب  ار  نآ  دومن  رهاظ  یلاعت  هناحبـس  قح  هکنآ  ات  دوخ  فلس 

تفای رکذ  نا  زا  یضعب  هچنانچ  یتش  ياحناب 
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نسلاا

ماـش رد  ار و  هناوید  کـس  رهز  نآ  عفر  تهجب  بلکلا  يربـم  ینعمب  تسا  یناـنوی  تغل  نوـن  نیـس و  حـتف  مـال و  مض  فـلا و  دـمب 
تسا زین  تافحلسلا  هشیشح  هاجنلا و  هشیشحب  فورعم 

نآ تیهام  *

ام نآ  کنر  كانراخ و  رت و  تشرد  نا  زا  نویسارف و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هنایزار و  قاسب  هیبش  یعرذ  ردقب  نآ  قاس  تسا  یتابن 
يدنت و تدحب و  معط  رد  رت و  کچوک  سمرت  زا  هقبط و  وذ  فالغ  رد  هریت و  زبس  یتهپب و  لئام  نآ  مخت  یهایس و  یخرـس و  نیب 
وب و كرب و  قاس و  رد  تسا  تبـشب  هیبش  نآ  هایک  دنا  هتفک  دـیور و  یم  اهکرب  ریز  زا  یکریتب  لئام  خرـس  نآ  لک  هاوخنان و  یخلت 

تسا یتوالح  كدنا  نآ  معط  رد  كدرز و  زارد و  مغلش  دننام  ینالوط  نآ  خیب  هزیر و  کنس  اب  تسپ  ياهنیمز  نآ  تبانم 

نآ تعیبط  *

کشخ لوا  رخآ  رد  مرک و  موس  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لادتعاب و ففجم  عفان و  ار  نیکرو  لصافم و  عجو  هدرک و  هدعم و  حایر  سفنلا و  قیض  ماکز و  رـس و  درد  عطقم  یلاج و  للحم و 
تسا فلک  عفار  هدیزک و  هناویدکس  رهزداف  طرفم و  تدورب  دومج و 

سارلا ضارما  *

دامـض عفان و  ار  هئر  ۀبـصق  رد  عمتجم  مغلب  سفنلا و  قیـض  طرفم و  تدورب  دومج و  نآ  برـش  ماکز و  نآ  خیبط  طوعـس  ردصلا  و 
تـسا هاب  يوقم  تیاـغب  نآ  ندروخ  هاـبلا  دـیفم  زین  ار  فلک  دـیامن و  شوارت  بادرز  نا  زا  هکرـس  ياهـششوج  تهج  لـسع  اـب  نآ 
ۀمعطا رد  دـنبوکب و  نوچ  ار  نآ  مخت  بلکلا  مس  دـنادرک  نکاس  ار  بت  نودـب  ضفاـن  ار  نآ  خوبطم  دـنماشایب  نوچ  هتفک  یقیلاـم 

ار نآ  نوچ  هک  هتفک  سونیلاج  ار  نآ  تیمـس  دنادرک  لئاز  تسا و  نآ  رهزداف  دنیامن  لخاد  دشاب  هدـیزک  هناویدکـس  هک  یـصخش 
زور کی  تاعفدب  لسع  هیقوا  مین  راهچ و  اب  هقعلم  کی  رادقم  تجاح  تقوب  دنرادهکن و  هدـیبوک  هدرک  کشخ  ناتـسبات  طسو  رد 

نینچمه دیفم و  ار  هدیزک  هناویدکس  نآ  خیب  با  زا  مهرد  ود  ندیماشآ  تسا و  دیفم  تیاغب  دنناشونب  ار  هدیزک  هناویدکس  نایم  رد 
ینالوط خیب  بآ  هک  دیاب  دشاب و  كاله  رب  فرشم  دزیرکب و  دسرتب و  بآ  زا  هک  دنچره  تسا  دیفم  رایـسب  نآ  ةزرایخ  بیلح  ریش 

دیاین تسدب  هزات  رکا  دشاب و  نآ  ةزات 
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ود ات  نآ  تبرـش  رادقم  تسا  رتهب  دنناروخب  ریـش  اب  رکا  نآ و  هدیئاس  کشخ  خیب  زا  تلع  توق و  بسحب  مهرد  ود  ات  مهردکی  92
هایک نوچ  دنیوک  تسا و  اریثک  نآ  حلـصم  راح  رکج  رـضم  تسا  هاوخنان  نآ  نزو  ود  راغلا و  بح  نآ  نزو  فصن  نآ  لدـب  مهرد 

دردب صوصخم  ار  نیا  یکاطنا  دؤاد  خیش  دنک و  نآ  ملا  عفر  دندنب  یشاوم  كاندرد  ياضعا  رب  هتـسب  ۀچراپ  رد  ازجا  عیمجب  ار  نآ 
تسا نانز  قشعت  ثروم  نآ  نتشادهاکن  هناخ و  نآ  لها  تحص  ظفح  بجوم  هناخ  رد  رب  نآ  قیلعت  دنیوک  هتسناد و  ناسنا  ره 

سلیلماا

برغم دالبب  فورعم  تسا  يربرب  تغل  هلمهم  نیس  مال و  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  مال و  میم و  رسک  فلا و  دمب 

نآ تعیبط  *

بلاغ نارب  تسوبی  تدورب و  تسا و  يوقلا  بکرم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفان ار  اقستسا  هدس و  حتفم  زرپس و  رکج و  يوقم  ضباق و  رایسب 

ءاذغلا ءاضعا  *

لئاز ار  اقـستسا  هراسخر و  يدرز  دـیامن و  لاحط  دـبک و  تیوقت  دروآ و  مکـش  لاهـسا  نآ  کیراب  ياهـشیر  عوقن  بآ  ندـیماشآ 
دراد رثا  نیمه  زین  تشوک  اب  نآ  خوبطم  بآ  ینعی  نآ  بآ  تشوک  برش  مرج و  دربب و  ار  ناقری  دیاشکب و  اهدم  دنادرک و 

سفنلا سناا  *

ار نآ  هدیمان  هدرک و  رکذ  دوخ  باتک  رد  هیشحو  نبا  هک  هتشون  یقیلام  نیسواف  نون و  مال و  فلا و  نیس و  نون و  رسک  فلا و  دمب 
نماطاکشاب

نآ تیهام  *

درز و فرح و  ینعی  كزیت  هرت  دـننام  نآ  لـک  فیرـشت و  یب  نآ  كرب  ریجرجب و  هیبـش  دـیور  یم  لاـس  ره  یعیبر  تـسا  یهاـیک 
نآ قاس  دیامن و  یم  تکرح  اوه  تکرح  یب  يزابخ و  دننام  دنک  یم  لیم  باتفآ  تکرح  اب  دراد و  نآ  لکب  هطاحا  دیفس  ياهکرب 

دوب اهبآ  يراجم  نآ  تبنم  تسا و  رایسب  ماش  فارطا  رصم و  رد  دشاب و  یم  یهایسب  لئام  عبرم 
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مرک نا  تعیبط  *

تسوبی رد  لدتعم  مود  ۀجرد  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دنادرک وکین  ار  هراسخر  کنر  مشچ و  ضایب  عطاق  بارش و  بانم  بئان  دنادرک و  لئاز  ار  مومه  حرفم و  هظفاح و  ساوح و  يوقم 
تسا هاب  جیهم  قرع و  ضیح و  ریش و  لوب و  زا  تالضف  دم و  و 

سارلا ضارما  *

یتسم و نودب  تسا  بارـش  دننام  هنطاب  ساوح  غامد و  تیوقت  حیرفت و  مومه و  ۀلازا  رد  نآ  خیبط  اهریغ  هابلا و  بلقلا و  نیعلا و  و 
ار مشچ  ضایب  نآ  ةراصع  روطق  تسا و  هظفاح  يوقم  دناسر و  یمن  لقعب  للخ  دراد و  رثا  نیمه  روتـسدب  نآ  لک  زا  یلیلق  رامخ و 

حتفم سویام و  هلاس و  دص  صخـش  رد  یتح  تسا  هاب  جـیهم  دنفـسوک  ریـش  اب  ای  جـتخپیم  اب  نآ  مخت  زا  مرد  راهچ  دـنادرک و  لئاز 
زا مرد و  جـنپ  ات  نآ  مرج  زا  تبرـش  رادـقم  دزاس  لئاز  ار  ناقری  هبرف و  ار  ندـب  دـنادرک و  خرـس  وکین و  ار  هراسخر  کـنر  هدـس و 

ثروم نآ  راثکا  لسع و  نآ  حلصم  هدرک  رضم  نارفعز  ینیچراد و  اب  خوبطم  روکنا  بآ  نآ  لدب  مرد  هدجه  ات  نآ  خیبط  هراصع و 
عفان تیاغب  ار  ایلوخیلام  يوادوس و  ساوسو  تسا و  سفن  حرفم  نآ  تفای و  رکذ  نیدابارق  رد  نآ  بارش  تعنص  لصافم  درد 

همک بآ 

رد هک  دنریک  یهام  یعون  مکـش  زا  هک  وبدـب  هدـنک و  تیاغب  کنر و  يرتسکاخ  تسا  یبآ  میم  حـتف  فاک و  مض  ثلاث و  نوکـسب 
ار نا  زا  لاقثم  ود  رادقم  دنکـشب  هک  يوضع  ره  تهج  نوچ  دـنناوخ و  همجلا  ءام  ار  نآ  یبرعب  دـسر و  یم  مهب  زومره  نیچ و  رحب 

دنادرک تسرد  ار  هتسکش  وضع  دسرن  نادندب  هک  يوحن  هب  دنروخب 
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هدحوملا ءابلا  عم  فلالا  لصف  *

ریزابا

نیا لوقب و  ماعط و  جیاوح  لباوت و  حلاصم و  هیودا و  زا  تسا  معا  هک  دنا  هتفک  یضعب  تسا و  ماعط  حلاصم  هیودا و  لیعافا  نزو  رب 
رت کشخ و  لباوت  هک  تسا  نآب  لباوت  ریزابا و  نایم  قرف  هک  هتفک  نیدلا  بطق  انالوم  تسا و  باوصب  برقا  لوق 

ای تسا  رما  جـنپ  زا  یکی  اهکید  اهماعط و  رد  ریزابا  لباوت و  نتخادـنا  ببـس  دنـشاب و  یم  کشخ  هک  ریزاـبا  فـالخب  دـشاب  یم  93
ار نآ  دیامن  مضه  نآ و  يوسب  دنک  لیم  ار و  نآ  تعیبط  دنک  لوبق  هک  یمعط  بحاص  ار  نآ  دـنادرکب  هکنآ  ات  تسا  ماعط  تسافن 
دـنزادنا و نا  رد  ریزابا  نوچ  سپ  هحیار  یب  هفق و  دنـشاب  یم  هس  ره  نیا  نغور و  جـنرب و  تشوک و  زا  تسا  بکرم  وـالپ  هک  اریز 
رد نآ  نتخادنا  ببس  ار و  نآ  دنادرک  یم  مضه  نآ و  يوسب  دروآ  یم  ور  تعیبط و  ار  نآ  دنک  یم  لوبق  دناسر  مهب  هحیار  معط و 

تعیبط دراد  تسود  هک  یتیثیحب  ار  نآ  دنادرکب  بیط و  ار  نآ  ۀـحئار  دـنادرکب  هکنآ  ات  تسا  ماعط  هحئار  تهارک  تموهز و  ماعط 
نآ نداد  لیم  نآ و  حالـصا  جازم و  لیدعت  يارب  زا  هراح  ریزابا  نا  رد  دوش  یم  هدرک  لخاد  تسا و  ماعط  جازم  تدورب  ای  ار و  نآ 

دنادرکب هکنآ  ای  نآ و  مضه  ددرک  ناسآ  فیطل و  ار  نآ  دـنادرکب  هکنآ  ات  تسنآ  مضه  يراوشد  تظلغ و  اـی  لادـتعا و  يوسب  ار 
وا ندب  رد  دـشاب  هدـمآ  عمج  هک  یـسک  يارب  زا  تسا  حـلاص  يراجم و  هدـعم و  یلاج  يراجم و  حـتفم  فطلم و  فیطل و  ار  ماعط 

دنیامنن اهنا  رد  راثکا  هک  دـیاب  اما  همعطا  رد  ریزابا  لامعتـسا  تسا  راوازـس  هسمخ  بابـسا  نیاـب  سپ  ماـخ  جزل  ظـیلغ  یمغلب  لوضف 
ثادحا ریزابا  يرایـسب  زین  اهنارب و  اذغ  دـنک  یم  رورم  هک  یتالآ  نآ  ار  اذـغ  تالآ  دزک  یم  دوش  هدرک  رایـسب  هاکره  هکنآ  تهجب 

دنـشاب یم  ببـس  نیزا  هبعـص و  ضارما  ماروا و  حورق و  ببـس  دـندرکب  هک  دـشاب  اسب  هفیرح و  ةداح  تیفیک  سومیک  رد  دـنک  یم 
نآ حلصا  سپ  تیمک  یتدایزب  نآ  راضم  زا  هدایز  صخش  نآ  جازمب  تبـسن  یعیبط  تیفیک  زا  ندیدرک  ببـسب  نوخ  تیفیک  راضم 

هبـشا هسمخ  ياهـضرغ  زا  وخآ  ضرغ  هروکذم و  ضارغا  نآب  ددرک  لصاح  هک  يرادقم  رکم  دوشن  هدوک  لخاد  اذـغ  رد  هک  تسا 
ریزابا لامعتسا  تهج  نیزا  سپ  احصا  زا  رامیبب  تسا  هبـشا  وا  هفرـس  ۀفطلم  ۀیذغا  ار  وا  دشاب  قفاوم  هک  یـسک  هک  اریز  تسا  جالعب 
هماکبآ هکرس و  تسا و  کمن  نیخابط  ابطا و  دزن  هفورعم  ریزابا  اما  دشاب و  رکید  ياهضرغ  زا  هدایز  هک  دیاب  یم  ضرغ  نیرد  هراح 

هاوخنان و مشاک و  نادجنا و  رتعص و  ایورک و  کشخ و  زینشک  ینامرک و  ةریز  ناجنلوخ و  هلقاق و  ینیچراد و  لفلف و  راد  لفلف و  و 
صاوخ و لاعفا و  جازم و  تیهام و  اهنیا و  لاثما  يدنه و  جذاس  زینوش و  لفنرق و  لیبجنز و  راغرتشا و  نارفعز و  تبـش و  نایداب و 

هدرک لخاد  هیذـغا  رد  هاب  رما  تهجب  هک  هیوافا  ریزابا و  اما  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دوش  یم  هدرک  رکذ  دوخ  عضوم  رد  کـیره  راـضم 
نادـیزوب و ینیچراد و  لـیبجنز و  نارفعز و  داـشرلا و  بح  یلباـب و  فرح  ناـتک و  مخت  مغلـش و  مخت  ریجرج و  نآ  سپ  دوش  یم 

تسا نطقلا  بح  زغم  مطرقلا و  بح  بل  ناجنلوخ و  دیفس و  نمهب  خرـس و  نمهب  درز و  يردوق  خرـس و  يردوت  ریفاصعلا و  ناسل 
ینم راردا  يارب  زا  هیهاب  ۀیذغا  رد  هیودا  نیا  طلخب  جاتحم  دنشاب  یم  و 
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هیمیهاربا

نآ تیهام  *

دنت و دنزادنا و  کید  رد  دندنب و  یـساپرک  رد  هک  دشاب  دوع  يردق  هواح و  ۀیودا  نآ  جئاوح  هک  جابریز  دننام  بکرم  تسا  یـشآ 
دشاب هدایز  دنت  رطقم و  دعصم  ۀکرس  ای  دنیامن  لخاد  هروغ  بآ  نیرد  هکرس  ياجب  دنزیر و  نا  رد  دننک و  لح  بالک  اب  ماداب 

نآ تعیبط  *

لدتعم

نآ تیصاخ  *

تفای رکذ  زین  نیدابارق  رد  تسا و  راح  رکج  هدعم و  قفاوم  يوقم و  حرفم و 

مسیربا

رخآ رد  میم  هدمآ و  زین  مضب  هلمهم و  نیس  حتف  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  هلمهم و  يار  رسک  هدحوم و  ياب  نوکـس  لوا و  رـسکب 
دنمان هزمه  فذحب  مشیر  يدنهب  همجعم و  نیشب  مشیربا  یسرافب  کپیا و  یکرتب  هیراتش و  ینایرسب  زق و  یبرعب  ینرب و  ینانویب 

* نآ تیهام  *

رب دوخ  نهد  باعل  زا  ار  نآ  دـنریک و  یم  نا  زا  جاـتن  هدرک  هزیر  توت  كرب  ندـیناروخ  تیبرتب و  صاـخ و  تسا  یمرک  ياـه  هلیپ 
دنمان و یمن  مشیربا  ار  نآ  دنت  هلیپ  ود  ره  نآ  ریغ  ای  رانک  ای  توت  تخرد  رب  شرورپ  نودـب  دوخ  رـس  رب  هچنآ  دـنت و  یم  هلیپ  دوخ 

خاروس ار  اهنآ  اهنآ  نورد  ياهمرک  هک  تسا  یهبرف  کچوک  بطر  لکشب  مشیربا  رپ  کنردرز  ةدیلاب  كرزب  ياه  هلیپ  نآ  نیرتهب 
راتخم و دوش و  یم  رکید  ياهاج  زا  رت  نیکنر  هدـیلاب و  كرزب و  نآ  هلیپ  هک  هدـش  هدینـش  ناردـنزام  نـالیک و  رد  دنـشاب و  هدرکن 

لمعتسم

ار هچنآ  تسا و  هلیپ  ود  ره  نیزا  تراـبع  ماـخ  مشیربا  نآ و  ۀـتفر  رذـب  اـهمرک  هدرک  خاروـس  نا  زا  دـعب  تـسا و  هـلیپ  نـیا  اـبطا  94
هتفک یـضعب  دشاب و  نآ  ةدرکان  کنر  هک  دیاب  اما  دیاین  تسدب  نآ  ماخ  ۀلیپ  هکنآ  رکم  تسین  لمعتـسم  هدروآرب  خـن  هدـیناشوج و 
هدرک خاروس  اهمرک  ار  هچنآ  دنـشاب و  هدـینت  اهریغ  رانک و  توت و  تخرد  رب  هک  تسا  اـه  هلیپ  دـنمان  جـک  یـسرافب  هک  زق  هک  دـنا 
باتفآ رد  ار  اهنآ  رثکا  هک  تسا  لومعم  اه  هلیپ  ندینت  مامتا  دعب  اذهل  دیآ و  یمنرب  اهنا  زا  ینالوط  ياهخن  دنهد  شوج  نوچ  دنشاب 

جاتن يارب  هک  ار  اه  هلیپ  یـضعب  اهمرک  نوچ  دنور و  ردب  هک  دننکن  خاروس  ار  اهنآ  دـنریمب و  اهنا  رد  اهمرک  هک  دـنیامن  یم  کشخ 
یم عورـش  دندرک و  یم  رادرپ  کچوک  روناج  تأیهب  دنروآ و  یمرب  رپ  هدش  هدیلاب  كرزب و  دنتفر  ردب  هدرک  خاروس  دـنا  هتـشاذک 

تسوپ کنردیفـس و  کچوک و  رایـسب  یـشام  ۀناد  رادقمب  ددع و  دصراهچ  ات  کیره  دنهد  یم  يرایـسب  مخت  نداد و  مختب  دننک 
نآ تسوپ  زور  دنچ  دنرادهاکن  نآ  ریغ  لغب و  ریز  دننام  یمرک  ياج  رد  ار  اهنآ  نوچ  هتسویپ و  يراتب  اهمخت  نآ  رثکا  بلص و  نآ 
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رایـسب ار  توت  كرب  دنراذک و  یم  یکزان  مرن  ۀچراپ  رب  هک  دنیامن  یم  تیبرت  ار  اهنآ  سپ  دیآیمرب  هچب  نآ  نایم  زا  هتفاکـش  اهمخت 
ات نینچمه  دنیامن و  یم  رت  تسرد  كدنا  ار  اهکرب  دـندش  كرزب  كدـنا  نوچ  دـنروخ و  یم  اهنآ  دنـشاپ  یم  اهنآ  دزن  هدرک  هزیر 

دـسر یم  اهتناب  هکنآ  ات  ندـینت  دوخ  رب  مشیربا  دـننک  یم  عورـش  دـندش  كرزب  نوچ  توت و  ياهخاش  سپ  تسرد  ياـهکرب  هکنآ 
هک دننک  یم  کشخ  ار  اهنآ  تفای  رکذ  هچنانچ  اذهل  دنور و  یم  نوریب  هدرک  خاروس  ار  اه  هلیپ  دنراذکب  رکید  رکا  هک  اهنآ  ندـینت 

نکیل دسر و  یم  مهب  زین  رکید  ياهاج  ضعب  هلاکنب و  نیچ و  کلم  ناردنزام و  ناریا و  تانالیک  رد  مشیربا  دنورن و  ردب  دنریمب و 
یم نیچ  رد  هچنآ  مکحتـسم و  دوش  یم  ناریا  رد  هچنآ  اما  دـنرب و  یم  رکید  کلامم  فارطاب و  اـجنا  زا  رفاو و  رایـسب و  هلاـکنب  رد 

نیوکت تیفیک  نایب  تسین و  نآ  تمیالمب  تابث و  مک  تسس و  زین  دوش  یم  هلاکنب  رد  هچنآ  تابث و  مک  میالم و  مرن و  رایسب  دوش 
نآ خوبطم  ضرقم و  لمعتـسم  درادـن و  نآ  شیاـجنک  لـحم  دراد و  یلوط  هنـس  لوـصف  رد  هلیپ  ندیـسر  مهب  نآ و  مرک  شرورپ  و 

تسا
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ماخ تعیبط  *

دنا هتفک  یکشخب  لئام  ار  نآ  ةداد  شوج  خن  يرت و  یکشخ و  رد  لدتعم  یضعب  لوا و  رد  کشخ  مرک و  نآ 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

نهذ و هظفاح و  توق  اـهنآ و  يوقم  دـشاب و  یعیبط  یناویح و  یناـسفن و  حور  زا  تراـبع  هک  يدـبک  یبلق و  یغاـمد و  حور  حرفم 
توق اب  تسا و  اهدس  حتفم  هاب و  يوقم  ندب و  نمـسم  هدـعم و  فعـض  نآ و  تبالـص  هئر و  فعـض  ناقفخ و  نیع و  ضارما  عفار 
تسا نیعم  هک  اریز  تسنآ  ةددعتم  ياهتیصاخ  ببسب  هروکذم  لاعفا  زا  کیره  راسخر و  کنر  ةدننادرک  وکین  فیـشنت و  فیطلت و 
دعتسم ینارون و  ار  حور  سپ  تسا  حور  تابوطر  فشن  فیطلت و  ثعاب  هکنآ  ۀلدتعم  تسوبی  ترارح و  نآ  حیرفت  تیـصاخ و  رب 

نآ رکید  صاوخ  لاعفا و  نینچمه  دزاس و  یم  حرف 

سارلا ضارما  *

دنمد ینیب  رد  ار  نآ  رتسکاخ  دننازوسب و  هدومن  کشخ  هدرک  رت  فاعر  نوخب  ار  يزمرق  ضحم  ریرح  هچراپ  نوچ  دـنیوک  بلقلا  و 
هدس حتفم  دنشاب  هدروآ  ماوقب  دیفـس  دنق  اب  هدرک  فاص  هدیلام و  هتخپ و  بآ  رد  ار  نآ  ماخ  ۀلیپ  هکنآ  بارـش  دراد و  زاب  ار  فاعر 

نا زا  نوچ  عفان  ار  مشچ  برج  قالـس و  هعمد و  هحرق و  نآ  قرحم  تسا و  راسخر  کنر  ةدـننک  وکین  حرفم و  بلق و  يوقم  اـه و 
عنام ندب و  نیمست  رورس و  بجوم  فیطل و  مرن و  مرک و  میالم و  ضحم  ریرح  سابل  ندیـشوپ  دنـشک و  مشچ  رد  دنزاس و  یلحک 
ۀتفاب دنشوپب و  هتفاب  هتخیمآ  هبنپ  نامـسیر  اب  هک  تسا  نآ  شحالـصا  دنادرک و  یم  قیقر  ار  ندب  تسوپ  نکیل  تسا و  شپـس  دیلوت 

نآ ماسقا  دنمان و  یتوس  يدنهب  هجلا و  یـسرافب  تسا و  عورـشمب  روهـشم  دـنه  رد  هک  دـنناوخ  ینطق  یبرعب  ار  نامـسیر  اب  جوزمم 
نیا سکعلاب  ناتک  سابل  تسا و  هرشب  تبالص  بجوم  تسا و  ناتک  زا  رت  مرک  یمـشیربا  سابل  هتفک  ایرکز  نب  دمحم  تسا  رایـسب 

درس و ياهاوه  رد  ار و  درـس  جازم  نابحاص  ناریپ و  نآ و  ندیـشوپ  تسا  فیطل  راح و  دنمان  توس  مرک  ار  نآ  هکزق  بایث  تسا و 
طویخ اب  هک  تسنآ  زین  شحالصا  دنادرک و  مرک  ار  نوخ  عفان و  ار  نانز 
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تـسا عفاـن  نیع  ضارما  يارب  نکیل  هبرـشا و  رد  تسنآ  ضرقم  زا  رت  فیعـض  قرحم  مشیربا  هکنادـب  دـنزاس و  ساـبل  هتفاـب  هبنپ  95
قارحا و ضیرقت و  روتـسد  تسا و  لوسغم  قرحم  دیراورم  نآ  لدب  مهرد  هس  ات  مهردکی  زا  نآ  تبرـش  رادقم  تفای  رکذ  هکنانچ 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  اهریغ  بارش و  فوفس و  هریمخ و  زا  نآ  بیکارت 

نوربا

یمن نازخ  ار  نآ  تسا و  هویحلا  مئاد  ینعمب  ینانوی  تغل  نون  واو و  نوکـس  هلمهم و  يار  مض  هدحوم و  ياب  نوکـس  هزمه و  حتفب 
دنمان راهب  هشیمه  یسرافب  ملاعلا و  یح  یبرعب  دشاب و 

نآ تیهام  *

اههوک رتشیب  نآ  ریبک  تبنم  يرب  یناتـسب و  ریغـص و  ریبک و  دشاب و  یم  هزات  رت و  زبس و  راهب  هشیمه  نکیل  تسا و  نیحایر  ۀلمج  زا 
نابزب و هیبش  نآ  كرب  دپـسچ و  یم  تسدب  هک  جزل  یتبوطر  اب  نیهم و  یتشکنا  يربطـسب  زین  نا  زا  هدایز  یعرذ و  ردقب  نآ  قاس  و 

اهخال کنس  تبنم  ار  نآ  ریغص  تسنآ و  یهوک  زا  رتهب  نآ  یناتسب  يدیفس و  يدرز و  نیب  ام  نآ  لک  تبوطر و  اب  نا و  زا  رتکیراب 
نآ يدـنلب  بآرپ و  هزیر و  كربرپ و  هدـمآرب و  اج  کی  زا  هزیر و  نآ  ياهخاش  دـشاب و  هیاس  عضاوم  اهراوید و  ياپ  اـهطوحم و  و 

تـسا و رایـسب  ناریا  دـالب  رثـکا  رد  يزاـبخ و  مـخت  دـننام  نآ  مـخت  یخرـسب و  لـئام  درز و  کـچوک و  نآ  لـک  يرهـش و  ردـقب 
راد و بغز  هفرخب و  هیبش  كرب  دـق و  رد  دـنمان  نویفالیط  ار  نآ  هک  دـشاب  یم  ملاعلا  یح  زا  رکید  یعون  هک  هتفک  سودیروقـسید 

دولآرابغ
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نآ تعیبط  *

بحاص هتفک و  درـس  ار  نآ  ریبک  مرک و  ار  نآ  ریغـص  عون  سودیروقـسید  هضباق و  توق  اب  کـشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رخآ  رد 
اب نآ  مود  لوا و  عون  هک  هتـشون  هعباس  رد  هک  دـیامن  یم  لقن  سونیلاج  زا  راـطیب  نبا  لوا و  رد  کـشخ  مود و  رد  درـس  تاراـیتخا 

تسا یمرک  تیاهن  رد  هتفک  سودیروقسید  هچنآ  موس و  ات  تسا  رایسب  تدورب  فیفجت و  توق 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

لتق يوارفص و  لاهسا  هدعم و  تیوقت  هفرس و  شوک و  درد  مشچ و  ماروا  دمر و  رس و  درد  تهج  عدار  لاحط و  دبک و  ةدس  حتفم 
حورق لصافم و  عاجوا  زرپس و  سرقن و  خرس و  داب  عفر  محر و  ۀلئاس  تابوطر  عطق  ححـس و  مدلا و  فزن  عنم  اعما و  هدعم و  نادید 

عفان الیتر  ریزانخ و  حورج و  و 

سارلا ضارما  *

عفان راح  رس  درد  تهج  زین  رمخ  لخ  اب  یئاهنتب و  خرس  لک  نغور  اب  نآ  ةراصع  لوطن  مهرد و  جنپ  رادقم  نآ  بآ  ندیماشآ 

نیعلا ضارما  *

دیفم ار  دمر  نآ  ةراصع  لاحتکا  مشچ و  مرو  تهج  وج  درآ  اب  نآ  دامض 

نذالا *

دشاب عفان  ار  نآ  راح  عجو  دنناکچب  شوک  رد  دنناشوجب و  نوتیز  نغور  اب  ار  نآ  كرب  ةراصع  نوچ 

ردصلا *

تسنآ باهتلا  نکسم  راح  ردص  رب  نآ  دامض  دیفم و  رایسب  ار  هیومد  ۀفرس  نآ  ةراصع  ندیماشآ 

مدلا ثفن  ءاذغلا و  ءاضعا  *

راح و ةدعم  يوقم  نآ  ةزات  بآ  زا  هیقوا  کی  دربم  دوب و  لهسم  دیاشکب و  ار  هرارم  رکج و  ةدس  نآ  بآ  زا  مهرد  تسیب  ندیماشآ 
لاهـسا عفر  تهج  نآ  ةدـیئاس  كرب  برـش  عفان و  هدـعم  مرک  جارخا  تهج  بارـش  اب  جحـس و  لاهـسا و  تهج  مدـلا و  فزن  عفاـن 

تسا ارفص  باهتلا  یمرک و  نکسم  راح  ةدعم  دبک و  رب  نآ  دامض  دنا و  هتسناد  برجم  یضرم 
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اهریغ رانلا و  قرح  لصافملا و  حورجلا و  حورقلا و  روثبلا و  ماروالا و  *

سرقن و هـلمن و  لـصافم و  عـجو  هیعاـس و  حورق  هراـح و  ماروا  هـنهک و  ياـهمخز  هثیبـخ و  حورج  تـهج  وـج  درآ  اـب  نآ  داــمض 
ندـب شراخ  تهج  انحاب  برجم و  دـنیامن  دامـض  نارب  هدروآرب  عضوم  نا  زا  نوخ  هدز  غیت  هک  خرـس  داب  تهج  شتآ و  یکتخوس 

محر ۀـلئاس  تاـبوطر  عـطق  تهج  نآ  لوـمح  نآ و  بآ  زا  مهرد  تسیب  برـش  نینچمه  ـالیتر و  ندـیزک  نآ  ةراـصع  لوـطن  عفاـن 
دیفم محر  نالیس  تهج  نآ  كرب  ۀجزوف  روتسدب 

تبرش رادقم  *

نآ حلـصم  زرپس و  رـضم  دنیوک  تسا و  وهاک  نآ  لدب  لاقثم  جنپ  ات  نآ  كرب  زا  لاقثم و  تفه  ات  مین و  لاقثم و  هس  نآ  ةراصع  زا 
عون دامض  دیامن و  ندب  تیوقت  دناشن و  ورف  ار  ارفص  مد و  تدح  نیبجنکس  اب  نآ  بآ  زا  مهرد  جنپ  دیوک  سلوق  تسا  ینمرا  لک 

تسا ریزانخ  للحم  قیلع  محش  اب  هتفک  سودیروقسید  هک  موس 

96

رازبا

تسا رازبب  فورعم  ماوع  دزن  هلمهم و  يار  فلا و  هدمآ و  زین  هلمهمب  همجعم و  ياز  حتف  هدحوم و  ياب  نوکس  لوا و  حتفب 

نآ تیهام  *

یخلت و تدـح و  اب  نآ و  لک  ياجب  هدـیچیپ  مهب  اهکرب  نآ  قاس  ياهتنا  رد  نکـشدوز و  هزات و  رت و  نآ  قاس  یعیبر و  تسا  یتابن 
نیشن فرب  عضاوم  درس و  دالب  نآ  تبنم  دنروخ و  یم  هتخپ  ریش  رد  لصوم  دادغب و  رد  نویلهب و  هیبش  تأیه  رد  عذل و 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

يدـنت و ات  دـنناسیخب  کـمن  بآ و  اـب  نوچ  عفاـن و  هبکرم  هیحیر و  هوخر و  ماروا  تهج  نآ  ةراـصع  لـیقث و  مضهرید و  یهـشم و 
تسا هکرس  ایورک و  زینوش و  عانعن و  نآ  لقث  حلصم  هاب  كرحم  تیاغب  ددرک  لئاز  نآ  یخلت 

* رقبا *

یسراف و میج  مضب  راهکاهچ  يدنهب  هروش  یسرافب  تسا  يرصم  تغل  هلمهم  يار  فاق و  رسک  هدحوم و  ياب  نوکس  هزمه و  حتفب 
تسا روهشم  هروشب  يدنهب  زین  دنیوک و  رطیلش  یکنرفب  رخآ و  رد  هلمهم  يار  فلا و  اه و  فاک و  حتف  فلا و  اه و  يافخ 

تیهام *

نآ

دننام کـچوک  ياـه  هناد  يدیفـس و  بغز  تأـیهب  رثکا  دـبای  داـقعنا  نیمز  نآ  يور  رب  دـیآرب و  راز  هروش  نیمز  زا  هک  تسیراـخب 
هدومن جوزمم  بآ  اب  ار  نآ  الوا  هک  وحن  نیدب  دنیامن  یم  خبط  هدومن  عمج  نآب  جوزمم  كاخ  يردـق  اب  ار  نآ  دـشاب و  ایرد  کمن 
دنهاوخ رکا  سپ  ددرک  یم  راد  هناد  یئایرد  کمن  دننام  دیفس  داقعنا  دعب  ددرک و  دقعنم  ات  درس  ياهاج  ای  منبـش و  رد  دنراذک  یم 

یم نا  رد  ینالوط  کیراب  ياهخیـس  خـبط  دـعب  دـنهد و  یم  خـبط  روتـسدب  دـنیامن و  یم  لـح  یبآ  كدـنا  رد  دـنزاس  یملق  ار  نآ 
یم یملق  ةروش  ار  نآ  ددرک و  یم  دقعنم  دنلب  کیراب  ياهملق  ندش  درـس  دـعب  دـنراذک و  یم  درـس  ياهاج  ای  منبـش  رد  دـنزادنا و 

یملق ریغ  ةروش  ار  لوا  خوبطم  دنمان و 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

اب عفان و  رمک  درد  زرپس و  تهج  تسا  هروب  کمن و  زا  رت  يوق  تدح  تیاهن  رد  لهـسم  ندب و  خاسوا  مغلب و  یقنم  هدـس و  حـتفم 
دنیوک دـشاب و  مهرد  ود  رکـش  مهرد و  عبر  هروش  هک  دـیاب  اما  برجم  ددرکن  هدوشک  زیچ  چـیهب  هک  لوب  سابتحا  عفر  تهج  رکش 

رد دروخب  دـیماشآ  دـناوت  هک  رادـقم  نآ  رایـسب  بآ  رد  لدرخ  لاـقثم  ود  اـب  ار  یملق  ةروش  لاـقثم  کـی  لوبلا  سبح  بحاـص  رکا 
رد دنناروخب  یحیر  جنلوق  زرپس و  بحاصب  هدرک  دنمان  هلیک  يدنهب  هک  زوم  ددـع  ود  فوج  رد  رکا  ددرک و  هداشک  وا  لوب  تعاس 

یناردنا حلم  نآ  لدب  مهرد  مین  ات  نآ  تبرـش  رادقم  تسا  تیربک  ماقم  مئاق  نآ  قرع  دـنا و  هتـسناد  برجم  دـبای  تحـص  زور  هس 
سم نآ  لـثم  دـنیالایب و  خـینرز  اـب  ار  نهآ  نوـچ  هک  تسا  رقیا  صاوـخ  زا  تسا و  لـسع  اریثـک و  نآ  حلـصم  هدرک  يرم و  رـضم 
لوا خوبطم  عون  زا  دنه  لها  ددرک و  یم  یمرن  لامک  رد  نهآ  هدومن  دوعص  نهآ  زا  سم  دنـشاپب  نا  رب  هروش  نا  زا  دعب  دنراذکب و 
راهچ رد  هدرک و  درـس  بآ  اب  يداشک  نهد  ساط  رد  ار  نآ  يزیربت  نم  ودـکی  رادـقم  هک  وحن  نیدـب  دـنیامن  یم  درـس  ار  بآ  نآ 
رتهب دنمان  تسج  يدـنهب  هک  دـشاب  صلاخ  يایتوت  يور  زا  رکا  یحارـص  ساط و  هدرک و  فصن  ات  نیریـش  بآ  زین  یحارـص  ددـع 
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بآ نآ  هدروآرب  ار  اهیحارص  سپ  لماک  تعاس  عبر  ات  دننادرک  یم  مامت  تعرسب  ساط  نا  رد  ار  اهیحارـص  نا  صخـش  ود  تسا و 
دـنیامن و یم  هزات  بآ  زین  یحارـص  ود  نا  رد  دـنیامن و  یم  لخاد  نا  رد  هزات  ةروش  يردـق  اـب  ار  یحارـص  ود  بآ  هتخیر  ار  هروش 

دنراذک یم  ینامز  بآ  نا  رد  ار  اهیحارـص  نآ  دشاب  مراهچ  ای  موس  ای  مود  هک  رخآ  ۀبترم  رد  هبترم و  راهچ  ای  هبترم  هس  ات  نینچمه 
ررکم و یحارص  ود  نآ  هدروآرب  سپ  دنزو  یم  داب  نارب  نزدابب  دنـشوپ و  یم  نادب  ار  ساط  نآ  رـس  هدرک  رت  ار  یـساپرک  هچراپ  و 

بآ هک  دشابن  یخاروس  اقلطم  اهیحارص  رد  هک  دیاب  دنماشآ و  یم  هتخیر  یفرظ  رد  هتـسش  رابکی  دیدم  یحارـص  بآ  اب  ار  ررک  هس 
يدـح هروش  بآ  نا  رد  ار  اهیحارـص  نداد  تکرح  ندـینادرک و  نامز  هکنادـب  دزاس و  روش  دوش و  لخاد  دـنک و  ذوفن  نا  رد  روش 

ام بآ  نیا  تسا و  لـمعب  فوقوم  نآ  راـیعم  دوش و  یم  مرک  نا  رب  هداـیزب  ددرک و  یمن  درـس  بوخ  نا  زا  رتـمک  هب  هک  نیعم  تسا 
یـضعب رد  دـیاش  دوش و  یم  راوکان  هزمدـب و  تشک  لئاز  نآ  يدرـس  نوچ  تسا و  راوک  شوخ  ذـیذل و  تسا  درـس  بوخ  هک  ماد 

ملعا هّللا  دشاب و  رضم  هجزما 
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97

سرع نبا 

لوین يدنهب  امرخ و  شوم  وسار و  یسرافب  هلمهم  نیس  ار و  نوکس  هلمهم و  نیع  رسک  نون و  هدحوم و  ياب  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
دنمان سیوکنت  یکنرفب  و 

نآ تیهام  *

رایسب اهناخ  رد  رصم  رد  ناشفا و  نآ  مد  يوم  رتکرزب و  نا  زا  شوم و  زا  رتزارد  نآ  ياپ  رس و  شومب و  هیبش  فورعم  تسا  یناویح 
دنمان هسرع  ار  نآ  دریک و  یم  تفلا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

راخ و حاـیر و  لـلحم  رکج و  يوقم  یهبم و  عفاـن و  ار  لـصافم  هدرک و  درد  ریزاـنخ و  سرقن و  هدراـب و  مومـس  اقـستسا و  عرص و 
عرص تهج  دننک  لوانت  دنیامن و  کشخ  هدیشاپ  نا  رب  زینشک  کمن  ياجب  دنیامن و  حبذ  ار  نآ  نوچ  دنیوک  دیامن  بذج  ار  ناکیپ 

لسع و بآ و  اب  ار  نآ  نوخ  ای  هکرـس و  اـب  ار  نآ  تشوک  اـی  نآ  رـس  زغم  ندروخ  نینچمه  تسا و  یئاود  نیرتهب  ماوه  ندـیزک  و 
ای دـجنک  نغور  تیـش و  اب  ار  نآ  تشوک  نوچ  دـیفم و  ریزانخ  عرـص و  تهج  نآ  نوخ  يالط  نآ و  ةدرک  کشخ  مشچ  روتـسدب 

رهزداف جازملا و  دراب  اقستسا و  باحـصا  قفاوم  رکج و  يوقم  هظیلغ و  حایر  للحم  دنروخب  هتخپ  بآ  راخبب  ای  سران  نوتیز  نغور 
بارـش اب  ار  نآ  لاقثم  ود  دننک و  کشخ  هیاس  رد  هدودـنا  کمن  هدرک  كاپ  ار  شنوج  هدـنک و  ار  نآ  تسوپ  نوچ  تسا و  مومس 

داب هروکذم و  ضارما  تهج  دنیامن  لوانت  هتشاپنا  کمن  زینشک و  اب  نوچ  دیفم و  نوقیـسفط  رهز  عفد  ماوه و  مومـس  تهج  دنروخب 
درد تهج  مرکامرک  نآ  تشوک  دامـض  عفان و  ار  دبک  فعـض  تسا و  تدورب  ةدننک  رود  هاب و  توهـش  جیهم  دنیوک  عفان و  مومس 

یکدنز رد  ار  نآ  بعک  نوچ  دنیوک  هک  هتشون  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  رثؤم و  ندب  زا  ناکیپ  راخ و  مس و  بذج  لصافم و  رمک و 
دوشن و هلماح  دندنب  نز  رب  نوچ  هک  هتشون  تارایتخا  بحاص  دنک و  لمح  عضو  دنیامن  قیلعت  نتـسبآ  نز  نار  رب  دنرآ و  نوریب  نآ 
ار نآ  ۀـناثم  نوچ  دـنیوک  لـبحت و  مل  هأرملا  یلع  قلع  اذا  هک  تسا  نینچ  زین  راـطیب  نبا  عماـج  یکاـطنا و  ةرکذـت  عسی و  ـال  اـم  رد 

هدرک حـبذ  ار  سرع  نیا  نوچ  تسا و  برجم  ار  لوبلا  رـسع  دـنروخب  یناـحیر  بارـش  اـب  هدـیئاس  ار  نآ  مهرد  هس  هدوـمن  کـشخ 
ار نغور  نآ  هدوـمن  فاـص  سپ  ددرک  هتخوـس  هچناـنچ  دـنیامن  خـبط  دـجنک  اـی  تـیز  نـغور  اـب  هدرک  رود  ار  نآ  مکـش  شیـالآ 

زین تسا و  برجم  لیدـعیب و  دـنلامب  ریـساوب  حایر و  اضعا و  رئاس  عاجوا  سرقن و  لـصافم و  عاـجوا  رب  هجاـحلا  دـنع  دـنرادهکن و 
تهج نیزا  دروخب و  دشکب و  دـنیب  هب  نوچ  ار  رام  ددرک و  هداتـسیا  نآ  ندـب  ياهوم  دـنیب  ار  رادرهز  ماعط  سرع  نبا  نوچ  دـنیوک 

رد نآ  حلصم  اشح و  اب  رضم  شرت و  رانا  ینساک و  هکرس و  نآ  حلصم  نیرورحم  رضم  تسا  مومس  قایرت  مس و  بذاج  وا  تشوک 
تسنآ نتخپ  دجنک  نوتیز و  نغور 
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اسلخ وبا 

یبرعب تسا و  ینانوی  مسا  فلا  هلمهم و  نیس  حتف  مال و  نوکـس  همجعم و  ياخ  حتف  واو و  نوکـس  هدحوم و  ياب  مض  هزمه و  حتفب 
فاکب راکنـش  برعم  هک  هلمهم  يار  فلا و  میج و  نون و  نیـشب و  راجنـش  همامحلا و  لجر  هسورا و  رامحلا و  سخ  لوغلا و  ءاـنح 

يولق و ره  ولق و  ره  تسا و  اسلخ  وبا  زا  یعون  مسا  یبرعب  کیره  الیحک  الحک و  امولاح و  اعمش و  رقاع  ینایرـسب  رافیـش و  دشاب و 
توج نتر  يدنهب  هیوجوه و  یسرافب  دنیوک و  زین  سولیقیه 

نآ تیهام  *

کنر هایس  تنوشخ و  اب  نا و  زا  رت  کیراب  وهاک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا و  یهایک  فنص  لوا  دشاب  یم  فنـص  راهچ  دنیوک 
ردـقب نآ  خـیب  هایـس و  نآ  ۀـناد  لک و  رادراخ و  نیمز و  قصالم  نآ و  خـیب  یلاوح  زا  هدـیئور  رایـسب  اـهخاش  بغزم و  نآ  قاـس  و 

واو و هیناتحت و  هانثم  يای  میج و  نون و  افب و  نویجنف  تاغل  یضعبب  جذولاف و  قوع  دادغب  ماوع  ار  مسق  نیا  خرس و  رایسب  یتشکنا و 
ناتـسبات رد  نآ  کنر  هتفک  یقیلام  دنام  یم  یقاب  لاس  راهچ  ات  نآ  توق  دنمان و  نآ  ندوب  خرـس  رایـسب  ببـسب  اریمح  یبرعب  نون و 

بیط نا  كاخ  هک  تسا  یئاه  نیمز  نآ  تبنم  ار و  نآ  دنادرک  یم  کنر  دسرب  تسدـب  نوچ  نوخ و  کنر  دـننام  ددرک  یم  خرس 
دشاب

نا تعیبط  *

مود ۀجرد  لوا  رد  تسا  کشخ  مرک و 

لاعفا *

نآ عفانم  صاوخ و  و 

هراصع ندیماشآ  ففجم و  هدعم و  غباد  وا  ضیح  ردم  لاهسا و  ضباق  حلام و  يرارم و  طالخا  للحم  نآ 

182 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 328 

http://www.ghaemiyeh.com


97

سرع نبا 

لوین يدنهب  امرخ و  شوم  وسار و  یسرافب  هلمهم  نیس  ار و  نوکس  هلمهم و  نیع  رسک  نون و  هدحوم و  ياب  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
دنمان سیوکنت  یکنرفب  و 

نآ تیهام  *

رایسب اهناخ  رد  رصم  رد  ناشفا و  نآ  مد  يوم  رتکرزب و  نا  زا  شوم و  زا  رتزارد  نآ  ياپ  رس و  شومب و  هیبش  فورعم  تسا  یناویح 
دنمان هسرع  ار  نآ  دریک و  یم  تفلا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

راخ و حاـیر و  لـلحم  رکج و  يوقم  یهبم و  عفاـن و  ار  لـصافم  هدرک و  درد  ریزاـنخ و  سرقن و  هدراـب و  مومـس  اقـستسا و  عرص و 
عرص تهج  دننک  لوانت  دنیامن و  کشخ  هدیشاپ  نا  رب  زینشک  کمن  ياجب  دنیامن و  حبذ  ار  نآ  نوچ  دنیوک  دیامن  بذج  ار  ناکیپ 

لسع و بآ و  اب  ار  نآ  نوخ  ای  هکرـس و  اـب  ار  نآ  تشوک  اـی  نآ  رـس  زغم  ندروخ  نینچمه  تسا و  یئاود  نیرتهب  ماوه  ندـیزک  و 
ای دـجنک  نغور  تیـش و  اب  ار  نآ  تشوک  نوچ  دـیفم و  ریزانخ  عرـص و  تهج  نآ  نوخ  يالط  نآ و  ةدرک  کشخ  مشچ  روتـسدب 

رهزداف جازملا و  دراب  اقستسا و  باحـصا  قفاوم  رکج و  يوقم  هظیلغ و  حایر  للحم  دنروخب  هتخپ  بآ  راخبب  ای  سران  نوتیز  نغور 
بارـش اب  ار  نآ  لاقثم  ود  دننک و  کشخ  هیاس  رد  هدودـنا  کمن  هدرک  كاپ  ار  شنوج  هدـنک و  ار  نآ  تسوپ  نوچ  تسا و  مومس 

داب هروکذم و  ضارما  تهج  دنیامن  لوانت  هتشاپنا  کمن  زینشک و  اب  نوچ  دیفم و  نوقیـسفط  رهز  عفد  ماوه و  مومـس  تهج  دنروخب 
درد تهج  مرکامرک  نآ  تشوک  دامـض  عفان و  ار  دبک  فعـض  تسا و  تدورب  ةدننک  رود  هاب و  توهـش  جیهم  دنیوک  عفان و  مومس 

یکدنز رد  ار  نآ  بعک  نوچ  دنیوک  هک  هتشون  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  رثؤم و  ندب  زا  ناکیپ  راخ و  مس و  بذج  لصافم و  رمک و 
دوشن و هلماح  دندنب  نز  رب  نوچ  هک  هتشون  تارایتخا  بحاص  دنک و  لمح  عضو  دنیامن  قیلعت  نتـسبآ  نز  نار  رب  دنرآ و  نوریب  نآ 
ار نآ  ۀـناثم  نوچ  دـنیوک  لـبحت و  مل  هأرملا  یلع  قلع  اذا  هک  تسا  نینچ  زین  راـطیب  نبا  عماـج  یکاـطنا و  ةرکذـت  عسی و  ـال  اـم  رد 

هدرک حـبذ  ار  سرع  نیا  نوچ  تسا و  برجم  ار  لوبلا  رـسع  دـنروخب  یناـحیر  بارـش  اـب  هدـیئاس  ار  نآ  مهرد  هس  هدوـمن  کـشخ 
ار نغور  نآ  هدوـمن  فاـص  سپ  ددرک  هتخوـس  هچناـنچ  دـنیامن  خـبط  دـجنک  اـی  تـیز  نـغور  اـب  هدرک  رود  ار  نآ  مکـش  شیـالآ 

زین تسا و  برجم  لیدـعیب و  دـنلامب  ریـساوب  حایر و  اضعا و  رئاس  عاجوا  سرقن و  لـصافم و  عاـجوا  رب  هجاـحلا  دـنع  دـنرادهکن و 
تهج نیزا  دروخب و  دشکب و  دـنیب  هب  نوچ  ار  رام  ددرک و  هداتـسیا  نآ  ندـب  ياهوم  دـنیب  ار  رادرهز  ماعط  سرع  نبا  نوچ  دـنیوک 

رد نآ  حلصم  اشح و  اب  رضم  شرت و  رانا  ینساک و  هکرس و  نآ  حلصم  نیرورحم  رضم  تسا  مومس  قایرت  مس و  بذاج  وا  تشوک 
تسنآ نتخپ  دجنک  نوتیز و  نغور 
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اسلخ وبا 

یبرعب تسا و  ینانوی  مسا  فلا  هلمهم و  نیس  حتف  مال و  نوکـس  همجعم و  ياخ  حتف  واو و  نوکـس  هدحوم و  ياب  مض  هزمه و  حتفب 
فاکب راکنـش  برعم  هک  هلمهم  يار  فلا و  میج و  نون و  نیـشب و  راجنـش  همامحلا و  لجر  هسورا و  رامحلا و  سخ  لوغلا و  ءاـنح 

يولق و ره  ولق و  ره  تسا و  اسلخ  وبا  زا  یعون  مسا  یبرعب  کیره  الیحک  الحک و  امولاح و  اعمش و  رقاع  ینایرـسب  رافیـش و  دشاب و 
توج نتر  يدنهب  هیوجوه و  یسرافب  دنیوک و  زین  سولیقیه 

نآ تیهام  *

کنر هایس  تنوشخ و  اب  نا و  زا  رت  کیراب  وهاک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا و  یهایک  فنص  لوا  دشاب  یم  فنـص  راهچ  دنیوک 
ردـقب نآ  خـیب  هایـس و  نآ  ۀـناد  لک و  رادراخ و  نیمز و  قصالم  نآ و  خـیب  یلاوح  زا  هدـیئور  رایـسب  اـهخاش  بغزم و  نآ  قاـس  و 

واو و هیناتحت و  هانثم  يای  میج و  نون و  افب و  نویجنف  تاغل  یضعبب  جذولاف و  قوع  دادغب  ماوع  ار  مسق  نیا  خرس و  رایسب  یتشکنا و 
ناتـسبات رد  نآ  کنر  هتفک  یقیلام  دنام  یم  یقاب  لاس  راهچ  ات  نآ  توق  دنمان و  نآ  ندوب  خرـس  رایـسب  ببـسب  اریمح  یبرعب  نون و 

بیط نا  كاخ  هک  تسا  یئاه  نیمز  نآ  تبنم  ار و  نآ  دنادرک  یم  کنر  دسرب  تسدـب  نوچ  نوخ و  کنر  دـننام  ددرک  یم  خرس 
دشاب

نا تعیبط  *

مود ۀجرد  لوا  رد  تسا  کشخ  مرک و 

لاعفا *

نآ عفانم  صاوخ و  و 

هراصع ندیماشآ  ففجم و  هدعم و  غباد  وا  ضیح  ردم  لاهسا و  ضباق  حلام و  يرارم و  طالخا  للحم  نآ 
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هنهک ياهپت  ناقری و  هاصح و  تیتفت  هدرک و  درد  سرقن و  رکج و  زرپس و  درد  تهج  نطارقلا  ءامب  یمسم  بارش  اب  نآ  خیبط  ای  98
هکنآ یطوریق  دلج و  ققشت  تاحارج و  شتآ و  یکتخوس  تهج  لک  نغور  اب  ریزانخ و  لیلحت  قهب و  تهج  هکرـس  اب  نآ  يالط  و 

اب برجم و  هثیبخ  حورق  شتآ و  یکتخوس  تهج  دنزاس  یطوریق  نا  زا  هدرک  فاص  ار  نغور  دنهد و  شوج  تیز  نغور  رد  ار  نآ 
راضملا دیفم  لاهسا  سبح  نطب و  لقع  تهج  بارـش  اب  نآ  كرب  برـش  عفان و  دنمان  خرـس  داب  یـسرافب  هک  هرمح  تهج  وج  درآ 

ءاـم اـب  نآ  خـیب  لومح  روتـسدب  نآ و  لومخ  مهرد و  ود  نآ  تبرـش  رادـقم  تسا  ودـک  نغور  هشفنب و  نغور  نآ  حلـصم  عدـصم 
تسنآ كرب  زا  رتیوق  نآ  خیب  لاعفا  عیمج  رد  نینج و  جرخم  لسعلا 

یناث فنص  *و 

کیره هبعـشرپ  نشخ و  زارد و  نآ  قاـس  خـیب و  يوسب  هتـشکرب  وهاـک و  كرب  زا  رتدـنلب  رتضیرع و  رت و  نشخ  رت و  هزیر  كرب  ار 
فنص خیب  زا  رت  ضباق  نوخ و  دننام  خرـس  نآ  خیب  لوا و  فنـص  زا  هدایز  نآ  ضبق  هزیر و  یـشفنبب و  لئام  نآ  لک  یعرذ و  ردقب 

اهارحص نآ  تبنم  لوا و 

صاوخ و لاعفا و  *

نا عفانم 

تسا عبط  سباح  رایسب  عفنا و  قرع  نایرج  عنم  تهج  نغور  اب  نآ  ةدیئاس  هرمح و  تهج  وج  درآ  اب  نآ  دامض 

ثلاث فنص  و 

تبنم همه  زا  رت  معط  دـنت  یناق و  رمحا  زارد و  نآ  خـیب  شفنب و  نآ  لک  هزیر و  ياـهخاش  تنوشخ و  اـب  لوا و  زا  رت  هزیر  كرب  ار 
هیلمر عضوم  نآ 
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نا عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

عنام نآ  قیلعت  ماوه و  شهن  عضوم  رب  نآ  دامض  تسا و  هیودا  نیرتهب  یعفا  ندیزک  تهج  بارـش  اب  نآ  خیب  زا  لاقثم  ود  ندیماشآ 
تسا اهنآ  ندیزک 

عبار فنص  *و 

خرس تیاغب  رت و  هزیر  شلک  نا  زا  ثلاث و  مسقب  هیبش 

نا تعیبط  *

مود رخآ  رد  تسا  کشخ  مرک و 

عفانم صاوخ و  لاعفا و  *

نآ

کی ندروخ  ناهد و  عـالت  تهج  لـسع  اـب  نآ  ةراـصع  ةرغرغ  نیع و  تاـقبط  تظلغ  راـثآ و  عفر  غاـمد و  ۀـیقنت  تهج  نآ  طوعس 
هیپ اب  زب  هیپ  اب  نآ  دامـض  عفان و  تیاهن  اعما  مرک  رئاـس  عرقلا و  بح  تهج  اـنامدرق  کـشخ و  ياـفوز  نآ  لـثم  اـب  نآ  مین  لاـقثم و 

ضیح سابتحا  محر و  بلص  مرو  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  لومح و  هبلص و  ماروا  اسنلا و  قرع  سرقن و  ریزانخ و  تهج  كوخ 
لک خیب و  ندیماشآ  تسنآ و  كرب  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  نآ  لک  دیفم و  زرپس  تهج  ادامض  ابرـش و  هکرـس  اب  نینج و  جارخا  و 

بحاـص تسا و  مهارم  ضعب  مظعا  وزج  اـسلخ  وبا  عفاـن و  هدـنز  هدرم و  نینج  جارخا  ضیح و  راردا  تهج  لاـقثم  کـی  ردـقب  نآ 
رد سونیلاج  تفای و  رکذ  نیدابارق  رد  نآ  مهارم  یطوریق و  نهد و  هتـشون و  اـسلخ  وبا  ةراـصع  ار  نیوخـالا  مد  براـجتلا  هصـالخ 

تسا و یخلت  كدنا  اب  ضباق  نآ  خـیب  دـنمان  انلقول  وبا  هک  ار  یفنـص  هکلب  تسین  ربارب  راجنـش  فانـصا  همه  توق  هک  هتفک  هسداس 
دیفم و ار  دلج  رشقت  قهب و  هرمح و  هکرس  اب  ای  وج  درآ  اب  نآ  دامض  لاحط و  هدرک و  عجو  تهج  تسا  عفان  نآ  برش  تهج  نیزا 

ندیماشآ نطب  قالطتسا  تهج  تسا  عفان  اذهل  تسین و  یفیفجت  ضبق و  زا  یلاخ  نکیل  نآ و  خیب  زا  تسا  رت  فیعـض  نآ  كرب  اما 
بارش اب  نآ  قوحسم 
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سناقوبا

دنیوک و زین  ساقوا  سواق و  وبا  تسا و  ینانوی  تغل  هلمهم  نیس  نون و  رسک  فلا و  فاق و  حتف  واو و  نوکس  اب و  مض  فلا و  حتفب 
ناریا ماش و  لها  هکنانچ  دنیوش  هماج  نآ  خیب  زا  تسا و  رایسب  هیکاطنا  رـصم و  ماش و  دالب  رد  تسا و  یمور  لوساغ  مساب  فورعم 

تفای رکذ  دنمان و  کبوچ  يزاریشب  هک  اثینطرع  خیب  زا 

نآ تیهام  *

رتکیراب و نا  زا  نوتیز و  كربب  هیبش  نآ  كرب  یلمر  ياهنیمز  ایرد و  لحاوس  نآ  تبنم  هایک  تخرد و  نیب  ام  هزات  رت و  تسا  یتابن 
دـنمان و اسوسق  یناـنویب  هک  ریبک  بـالبل  لـکب  هیبش  دیفـس  نآ  لـک  کنردیفـس و  کـشخ  کـیراب  ياـهراخ  نآ  ياـهکرب  نیب  اـم 

ذخا قیرط  تسنآ و  تبوطر  هراـصع و  خـیب و  يوادـت  رد  لمعتـسم  یخلت و  تبوطر  زا  رپ  يوـق  نآ  خـیب  هدـنکارپ و  نآ  ياـهخاش 
نآب تسد  هدـیئاس  ار  نآ  لک  زین و  ار  نآ  صلاخ  دـنیامن و  یم  کنخ  هتخیمآ  هنـسرک  درآ  اـب  هک  تسنآ  نآ  نبل  ینعی  نآ  تبوطر 

دنمان یم  لوساغ  ار  نآ  ببس  نیاب  تسا و  رطعم  وب و  شوخ  دنیوش  یم 

99

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  لوا  رد 

نا عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

هدزاود روتـسدب  نآ و  صلاخ  تبوطر  زا  طاریق  هس  عفان و  ار  اقـستسا  بآدرز و  مغلب و  لهـسم  حـتفم و  یلاـج و  فطلم و  عطقم و 
دنیوک تسا و  یئام  تابوطر  بآدرز و  مغلب و  ارفـص و  لهـسم  لسعلا  ءاـم  اـب  نآ  ةدرک  کـشخ  هنـسرک  درآ  اـب  طولخم  زا  طاریق 

لـسعلا ءام  اب  نآ  ةراصع  زا  لاقثم  کی  نآ و  ۀتخیپ  هتفوک  مرن  خیب  زا  طاریق  هس  نینچمه  تسا و  برجم  راح  دبک  ياقـستسا  تهج 
اشحا و رـضم  هیدر  طالخا  خاسوا و  ۀـیقنت  لسغ و  زا  هماج  رد  تسنآ  لعف  دـننام  ندـب  رد  اود  نیا  لعف  دـنیوک  دـنک و  لمع  نامه 
هک تسا  رکید  تاراصع  دننام  نآ  ةراصع  ذخا  قیرط  تسنآ و  لاهسا  عطاق  بآ  رد  نتسشن  درس و  بآ  ندروخ  لسع و  نآ  حلصم 
هک هتـشون  بابلالا  یلوا  ةرکذت  رد  یکاطنا  دؤاد  خیـش  هچنآ  دـنیامن و  یم  کشخ  باتفآ  رد  هتفرک  ار  نآ  بآ  هدـیبوک  ار  نآ  خـیب 

تسنآ يارو  نانشا  هک  اریز  تسا  نانچ  هن  دنمان  نانشا  یبرعب  ار  نآ 
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سطسق وبا  *

نیس هلمهم و  ياط  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  فاق و  حتف  واو و  نوکس  هدحوم و  ياب  مض  فلا و  حتفب 

* نا تیهام  *

ربطـس نآ  خـیب  كزان و  ياهراخ  هزیر و  ياهکرب  اب  نیمز و  يور  رب  شورفم  هفوکـش و  یب  قاس و  یب  سناـقوباب  هیبش  تسا  یتاـبن 
تسا سناقوبا  تبانم  زین  نآ  تبنم 

نا تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و 

نا عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

هیئام و تابوطر  لهسم  نطارقلا  ءام  اب  طاریق  هن  رادقم  نآ  ةراصع  برش  عفان و  ار  اقـستسا  باصعا و  عاجوا  سفنلا و  قیـض  عرص و 
تسا لسع  نآ  حلصم  هدعم  رضم  لاقثم  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  دیفم  هروکذم  ضارما  تهج  هیمغلب و 

لهبا

ار نآ  هک  تسا  یهوک  ورـس  زا  یمـسق  هدـمآ  زین  ثلاث  لوا و  رـسکب  مال و  نوکـس  اه و  مض  هدـحوم و  ياب  نوکـس  هزمه و  حـتفب 
هـچنغ و سرب  سریا و  سروا و  یـسرافب  نوـثوری و  نورب و  یمورب  اـثورب و  ینایرـسب  سوـقرا و  یثارب و  یناـنویب  رعرع و  راـعرع و 
هک تسنآ  رمث  دارم  قـالطا  دزن  دـنیوک و  رادوید  يدـنهب  ار  يدـنه  لـهبا  دـنیوک  دـنمان و  ریهوه  ریهوا و  يدـنهب  جوررا و  یکرتب 

دنیوک لهو  مخت  یسرافب  رعرعلا و  هرمث  رعرعلا و  بح  ار  نآ  تسا و  ابطا  لمعتسم 

نا تیهام  *

هدایز و فنـص  نیا  ۀحئار  ورـس و  كربب  هیبش  قرولا  ریبک  رکید  زک و  كرب  دننام  قرولا  ریغـص  یکی  تسا  فنـص  ود  نآ  هکنادـب 
راب زا  رتکرزب  تسا و  لهبا  ریغـص  فنـص  نیا  رمث  رت و  هاـتوک  رتضیرع و  شتخرد  نآ  ریغـص  فنـص  رتکیراـب و  رتدـنلب و  شتخرد 

تدح و ضبق و  ینیریش و  كدنا  اب  هایس  نآ  ةدیسر  کنرخرس و  نآ  ةزات  قبنب و  هیبش  تسا و  یهوک  ورـس  رهـشا و  مسق  هک  رعرع 
فنص ود  نآ  هک  هتشون  سیئرلا  خیش  کنرزبس و  نآ  كرب  نیرتهب  دشاب و  نیکنس  هبرف  کنر  هایـس  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  تیرطع 
كرب بیط و  دنت و  نآ  ۀحئار  تسا و  هایـس  رایـسب  هکنآ  رکم  رورع  زب  تسا  هیبش  دنروآ  یم  مور  دالب  زا  ریغـص و  ریبک و  دشاب  یم 

دننام نآ  مود  فنـص  كرب  دشاب و  یمن  دنلب  رایـسب  دوش و  یم  ضیرع  نآ  تخرد  رادراخ و  رایـسب  ورـس و  دننام  نآ  فنـص  کی 
ورس دننام  نآ  معط  افرط و 
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نا تعیبط  *

توارح تسا  افرطب  هیبش  نآ  كرب  هکنآ  مود  فنـص  هک  هتـشون  سیئرلا  خیـش  موس و  رد  سونیلاج  لوقب  مود و  رد  کـشخ  مرک و 
لوا فنص  زا  تسا  رتشیب  نآ  سبی  رتمک و  نآ 

نا عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

جلاف و راح و  ماسرس  تهج  تسا  یفخ  وا  ضبق  هک  هتشون  سیئرلا  خیش  هعاذل و  هضباق و  هففجم و  هللحم و  توقاب  فیطل و  تیاغب 
هثیبخ و حورق  تانوفع  لاوز  نینج و  طاقسا  ضیح و  راردا  ریساوب و  اقستسا و  وبر و  نادند و  نب  تحارج  شوک و  يرک  اخرتسا و 

دیفم هراح  ماروا  دلج و  راثآ  عفر  ءاضعا و  دومج  بلعثلا و  ءاد  هنمزم و 

ضارما *

سارلا

نغور رد  نآ  رمث  نغور  روطق  نذالا  عفاـن  اـخرتسا  جـلاف و  تهج  نآ  رمث  ندـیماشآ  راـح و  ماسرـس  تهج  ره  رب  نآ  كرب  داـمض 
تهج لسع  اب  نادـب  ندومن  هرغرغ  كولد و  مفلا  عفان  تیاـغب  ار  يرک  دوش  هایـس  اـت  دنـشاب  هدـیناشوج  ینهآ  فرظ  رد  هک  دـجنک 

عفان نآ  ۀلکا  نفعت و  نادند و  نب  تحارج 

ردصلا ءاضعا  *

عفان و ریـساوب  وبر و  تهج  هتـشرس  لسع  مهرد  جـنپ  واک و  نغور  مهرد  جـنپ  اب  نآ 100 رمث  زا  مرد  هد  قوـعل  ضفنلا  ءاذــغلا و  و 
لسع و اب  نآ  لومح  نینچمه  رثوم و  نینج  طاقـسا  ضیح و  راردا  اقـستسا و  هدعم و  خـفن  لیلحت  تهج  نآ  رمث  خوبطم  ندـیماشآ 

دـشوپب ار  وا  هکنآ  ردقب  واک  نغور  اب  ار  نآ  یقنم  مرد  هد  نوچ  دنیوک  دشکب و  ار  هدعم  ياهمرک  عومجم  نآ  مهرد  هس  ندـیماشآ 
دروخب مرک  بآ  اب  جازملا  دراب  ار  نآ  مهرد  ود  حبـص  ره  هتـشرس  ذیناف  مرد  هد  اب  هدیئاس  سپ  دنک  بذج  ار  نغور  ات  دـنهد  خـبط 

برجم اعما  ياهمرک  ماسقا  عفر  ریساوب و  ندب و  لفاسا  ياهدرد  تهج 
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حورقلا *

عنام لسع  اب  نآ  دامـض  هنفع و  حورق  تاحارج و  لامدنا  هلاکا و  هیعاس و  حورق  تهج  نآ  رورذ  دـلجلا  راثا  ماروالا و  حورجلا و  و 
لوضف زا  هک  يراثآ  دلج و  یهایـس  هراح و  ماروا  تهج  نآ  كرب  دامـض  نا و  دامـض  نینچمه  دلج و  ةدوسم  هیعاس و  حورق  یعس 

تهج هکرس  ای  نآ  يالط  اضعا و  دومج  تهج  ریجناب  دشاب و  هدنام  وضع  رد  مخز  ندش  هب  زا  دعب  هک  یخرـس  دشاب و  هدیـسر  مهب 
ینیچراد نآ  نزوب  فیطلت  رد  هخیلس و  نآ  لثم  ورـسلا و  زوج  نآ  نزوب  نآ  لدب  مهرد  هس  ات  نآ  تبرـش  رادقم  برجم  بلعثلا  ءاد 

لهبا شراوج  تسا و  امامح  ناجنلوخ و  نآ  حلصم  نینج و  طقسم  راح و  رکج  رضم  نمس و  لسع و  نآ  حلصم  قلح  هدعم و  رضم 
تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  نآ و  قوعل  نآ و  فوفس  نآ و  نهد  نآ و  لومح  نآ و  بح  و 

هیناقوفلا هانثملا  ءاتلا  عم  فلالا  لصف  *

* ناتا *

تفای و رکذ  همدقم  رد  نآ  ندیماشآ  قیرط  عفان و  قد  پت  لس و  تهج  نآ  ریـش  تسا و  هدام  رخ  نون  فلا و  ات و  حتف  فلا و  مضب 
فرح رد  تسا  رامحب  بیرق  نآ  ياضعا  ازجا و  رئاـس  مـاللا و  فرح  رد  ناـبلا  رد  لـصفم  نآ  عفاـنم  صاوخ و  یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا 

دمآ دهاوخ  ءاحلا 

* نوطابتا *

نییوطرم ناریپ و  جازم  قفاوم  یلاـج و  فطلم و  مرک و  رایـسب  دـنهد  بیترت  هراـح  ۀـیودا  لـسع و  روکنا و  بآ  زا  هک  تسا  یبارش 
تسا

جرتا

اه و فاک و  حتف  هیناقوف و  هانثم  ءات  نوکس  میم و  مضب  هکتم  یبرعب  میج  هلمهم و  ءار  مض  هیناقوف و  هانثم  يات  نوکـس  هزمه و  مضب 
یـسرافب هژوجب و  يدـنهب  عنعنلا و  ناحیر  رـصم  تغلب  اغورطا و  ینایرـسب  اقـسیسرام و  ینانویب  زین و  ءاملا  ناحیر  کتم و  نآ  عمج 

جنرت دنیوک  دنمان و  هلام  هکدبم  ار  نآ  ریبک  ار و  نآ  ریغص  هلام  هینومیل  یکنرفب  کنل و  اب  ار  نآ  ریبک  عون  جنرت و  ار  نآ  ریغص  عون 
تسا زاوها  تغل  برعم 
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نآ تیهام  *

فنص دنمان و  جنرت  یسرافب  ار  نیا  کیراب و  نآ  فرط  ود  سلما و  يوتـسم  نآ  تسوپ  ریغـص و  یکی  تسا  فنـص  ود  نا  هکنادب 
فرط رت و  نهپ  كدـنا  تخرد  خاش  لصتم  فرط  هکلب  تسین  کیراب  نادـنچ  نآ  فرط  ود  يوتـسم و  ریغ  نآ  تسوپ  ریبک و  مود 

بیط نآ  هحئار  تسا و  یئالط  درز و  نآ  فنـص  ود  ره  تسوپ  کنر  دـنمان و  کـنلاب  یـسرافب  ار  نیا  رتکیراـب و  كدـنا  نآ  مود 
محل ددرک و  یم  لئاز  نآ  یخلت  تفای  رکذ  نیدابارق  رد  هک  يروتـسد  هب  ندرک  نیریـش  دعب  خلت و  نآ  معط  نآ و  ریغـص  صوصخ 

بآ رپ  تسا  كزان  رایسب  ياهفالغ  نایم  رد  هک  ینالوط  ظیلغ  ياه  هدرپ  نایم  رد  هکنآ  زغم  نیریش و  كدنا  میخـض و  دیفـس و  نآ 
نآ زغم  دیفس و  فالغ  رد  لکش  يربونص  هلمجلا  یف  ینالوط  كدنا  نآ  مخت  شرت و  نآ  شرت  زا  نیریـش و  نآ  نیریـش  فنـص  زا 
نآ ياهخاش  تماق و  مین  کی و  ات  تماق  کی  يدنلبب  ومیل و  تخردب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  تخرد  خلت و  كدـنا  نآ  معط  دـیفس و 
لک جنران و  ومیل و  كرب  زا  رت  كرزب  رتوبـشوخ و  زبس و  نآ  کنر  فیرـشت  اب  ضیرع  ینالوط و  كدنا  نآ  كرب  مهرد و  نهپ و 

راهب زا  رتظیلغ  وب  شوخ  رایسب  کنردرز و  کیراب  ياهرات  نآ  طسو  رد  میخض و  كدنا  کیراب  ینالوط  نآ  ياهکرب  دیفـس و  نآ 
دالب رتشیب  نآ  تبنم  تسنآ و  رمث  دارم  دـنیامن  جرتا  ظفل  قالطا  نوچ  تسا و  لمعتـسم  بط  رد  نآ  تخرد  يازجا  عیمج  جـنران و 

دنیامن و مخ  ار  نیمز  لصتم  ای  نیریز  ياهخاش  نوچ  دوش و  یمن  درس  رایسب  ریس  درس  رد  دشاب و  تبوطر  اب  هک  اصوصخ  ریس  مرک 
نا رد  هدومن  رفح  ار  نیمز  يردق 
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ای ربش و  کی  رادـقم  نآ  يالاب  دـنناباوخب و  ینعی  دـشاب  نوریب  اهخاش  رـس  اهخاش و  یقاب  هک  دـنراذکب  ار  اهخاش  نا  زا  يردـق  101
زا ار  نآ  لاصتا  لحم  سپ  دوش  مکحتـسم  ددـنب و  هشیر  بوخ  هک  هاـم  شـش  جـنپ  اـت  دنـشاب  هداد  یم  بآ  دـنزیر و  كاـخ  هداـیز 
ملق نوچ  دنریک  یم  زین  نآ  ملق  دشاب و  رمثم  خاش  نآ  هک  اصوصخ  دهد  رمث  يدوزب  دنیامن  سرغ  دنهاوخ  هک  اج  ره  هدیرب  تخرد 

مـسوم رمثب  ات  دنام  یم  تخرد  رد  اهتدم  نآ  رمث  دیآ و  یم  رمثب  رید  دنراکب  هک  ار  نآ  مخت  دنناشنب و  دنهاوخ  هک  اج  ره  دنیامن و 
تاسرب هک  تسا  شراب  مایا  لوا  هک  امرک  مایا  رد  رکید  ناتـسمز و  طـساوا  یکی  دـهد  یم  رمث  لـک و  مسوم  ود  هلاـکنب  رد  رکید و 

نینس فالتخاب  ازوج  لیاوا  ات  روث  رخاوا  رد  تسا  باتفآ  ندوب  ماکنه  نآ  دنمان و 

تعیبط *

درز تسوپ  ریز  رد  هکنآ  محل  ینعی  نآ  محـش  دـنا و  هتفک  مود  رد  مرک  یـضعب  مود و  رد  کـشخ  لوا و  رد  مرک  نآ  درز  تسوـپ 
درـس و تسا  شرت  هچنآ  نآ و  تبوـطر  زا  تسا  هداـیز  نآ  تدورب  نکیل  مود و  رد  رت  درـس و  تسا  نیریـش  نآ  زغم  هـچنآ  تـسنآ 

رخآ رد  نآ  شرت  زغم  ینعی  نآ  ضامح  تسا و  لدـتعم  یکـشخ  يرت و  رد  دـنیوک  رت و  درـس و  لوا  رد  دـنیوک  موس و  رد  کشخ 
كرب و کشخ و  مود  رد  مرک و  موس  لوا  رد  نآ  مخت  رت و  درـس و  نآ  نیریـش  دنا و  هتفک  موس  رد  یـضعب  کشخ و  درـس و  مود 

تسا کشخ  مرک و  مود  رخآ  رد  نآ  ۀفوکش 
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نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

عنام نآ و  تدح  نکسم  ارفص و  ةرم  عطقم  يوارفص و  ئق  نکسم  ارفـص و  زا  نوخ  یعیبط و  حور  ةدننک  فاص  ضباق و  فطلم و 
لاهـسا یکنـشت و  اـشحا و  ترارح  نیکـست  تهج  هدـعم و  رکج و  تیوـقت  راـح و  ناـقفخ  تهج  اـعما و  هدـعمب و  ارفـص  نـتخیر 

هماج و زا  بکرم  یهایـس و  کنر  علق  اـبوق و  فلک و  ناـقری و  عفر  رادـخاش و  راـم  هدـنرپ و  برقع  ندـیزک  يدـبک و  يوارفص و 
جرتا نا  رد  هک  ۀناخ  رد  ناطیـش  دوش  یمن  لخاد  هک  تسا  دراو  ثیدح  رد  تسا و  مومـس  قایرت  دیفم و  هدنام  قلح  رد  ولز  جارخا 

فیطلت و ناهد و  یئوب  شوخ  ناـیثغ و  عفد  اـشحا و  هدـعم و  درـس و  دـبک  غاـمد و  بلق و  تیوقت  تهج  نآ  درز  تسوپ  اـما  دـشاب 
ددرک یمن  مضه  الا  دوشن و  نآ  ندروخ  رد  راثکا  هک  ماد  اـم  لـسع  اـب  نآ  ياـبرم  صوصخ  عفاـن  مضه  رب  تناـعا  حاـیر و  لـیلحت 

ئق نکـسم  نآ  کـشخ  خـیبط  تسنآ و  تیـصاخ  رب  نیعم  نآ  ترارح  تسا و  هیقاـیرت  تاـحرفم  زا  زین  نآ و  ياـبرم  ریغ  صوصخ 
ندـیماشآ تسا و  اـهرهز  همه  ترـضم  عفاد  لـسع  اـب  نآ  ةدـیبوک  کـشخ  برـش  تهکن و  ةدـننک  وب  شوخ  نآ  غضم  يوارفص و 

قرحم ریغ  کشخ  نوچ  دیفم و  صرب  تهج  نآ  رتسکاخ  قرحم  يالط  یعفا و  ندیزک  تهج  دنـشاب  هتفرک  محـش  اب  هکنآ  ةراصع 
ار نآ  تعاس  رد  دنزادنا  بارـش  رد  ار  جرتا  ددع  کی  تسوپ  نوچ  تسا و  نآ  ندز  مرک  عنام  دنراذک  هماج  قودنـص و  رد  ار  نآ 

ندروخ نآ  ضامح  محـش و  اب  هشفنب و  لسع و  نآ  حلـصم  عدصم  جازملا و  رورحم  غامد  رکج و  رـضم  دزاس  هکرـس  دنک و  شرت 
ار نآ  ددع  شـش  صلاخ  درز  تسوپ  هکنآ  نغور  تسا و  لاقثم  جنپ  ات  نآ  يابرم  زا  مهرد و  جـنپ  ات  نآ  کشخ  زا  تبرـش  رادـقم 

هـس ره  دـنراذک و  باتفآ  رد  دـنزادنا و  دـجنک  نغور  لطر  ود  رد  دـشابن  رکا  لطرکی و  کیره  زا  يریخ  نغور  قبنز و  نغور  رد 
دنیامن لامعتسا  سب  رتشیب  ای  هبترم  هس  ات  دننک  دیدجت  هبترم  کی  زور  هنابش 
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نآ تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

عفانم صاوخ و  لاعفا و  *

نآ

جلف و ياخرتسا  تهج  نآب  نیهدت  هقیقش و  درد  يوادوس و  للع  درابرس و  درد  تهج  نآ  طوعس  هیقایرت  توق  اب  فطلم و  للحم و 
ندـینایور قرع و  یئوب  شوخ  هناثم و  هدرک و  درد  ینابـصع و  ةدراب  ضارما  اسنلا و  قرع  لصافم و  درد  جـالتخا و  هشعر و  هوقل و 

اوه داـسف  اـبو و  ماـیا  رد  نآ  ندـیئوب  رافـسا و  رد  اوه  تدورب  عفر  تهج  مدـق  لفـسا  رب  ماروا و  لـیلحت  عبر و  پت  زرل  عفر  يوم و 
تسا رتیوق  نآ  كرب  نغور  نکیل  دراد و  رثا  نیمه  زین  نآ  ۀفوکش  نغور  عفان و  نادند  درد  تهج  نآب  هضمضم  تسا و  نآ  حلصم 
زا رید  دراد و  هک  یتبالص  تدورب و  ببسب  تسا  ظیلغ  مضه و  رید  دنمان  تسباا  تسا و  کنلاب  تسوپب  روهشم  هکنآ  محش  اما  و 

راخب دوفـص  عنام  دوش و  مضه  رکا  ندب  يارب  زا  رایـسب  ياذـغ  نا  زا  ددرک  یم  لصاح  ددرک و  یم  جراخ  درذـک و  یم  هدـعم  102
فیعض دراب  ةدعم  يزیرغ و  ترارحب  تسا  رضم  عفان  ار  ارفـص  ةرم  باحـصا  تسا و  هدعم  ترارح  یفطم  هکنآ  تهج  غامدب  تسا 

رد تسین  سپ  نآ  شرت  زغم  بآ  ینعی  نآ  ضامح  اما  رکش و  ای  لسع و  اب  تسنآ  ندومن  ابرم  نآ  حلصم  جنلوق و  خفن و  ثدحم  و 
يوقم دـبک و  ترارح  یفطم  یلاج و  عطقم و  فطلم و  اعماب و  ارفـص  نتخیر  عناـم  جازملا و  راـح  بلق  يوقم  نکیل  یتیئاذـغ و  نا 

عطاق اشحا و  رکج و  ترارح  شطع و  نکسم  مغ و  ةدننک  لئاز  نوخ و  ارفص و  تدح  نکسم  ماعط و  یهـشم  یهبم و  راح و  ةدعم 
بارش ای  جرتا  بآ  رد  ار  نان  نوچ  دیفم و  يرامخ  عادص  رامخ و  نیکست  راح و  ناقفخ  تهج  يدبک و  يوارفـص و  لاهـسا  ئق و 

یم عنم  هک  تسا  نآ  نآ  بارـش  صاوخ  زا  عفان و  هدـعم  يالخ  زا  ثداـح  راود  عادـص و  نیکـست  تهج  دـنروخب  دـنناسیخب و  نآ 
ةرخبا زا  ثداح  ردس  راود و  يارب  زا  تسا  عفان  دراد و  هک  یضبق  توق  ببسب  دنک  یم  نآ  عمق  رس و  يوسب  ار  هرخبا  دوعـص  دیامن 
هکرـس رد  نآ  خوبطم  ةرغرغ  نآب و  لاحتکا  نینچمه  تسا و  نآ  ناقری  يایاقب  ةدـننک  لئاز  مشچ  رد  نآ  بآ  روطق  نوخ و  ارفص و 

تهج نآ  دامـض  هماج و  زا  بکرم  یهایـس و  کنر  اـبوق و  فلک و  ناـقری و  لـیزم  نآ  يـالط  هدـنام و  قلح  رد  ولز  جارخا  تهج 
بصع هنیس و  رضم  دروآ  ماعط  ياهتـشا  هدعم و  غباد  دناشنب و  ار  يوارفـص  ئق  نآ  بر  عفان و  رادخاش  رام  هدنرپ و  برقع  ندیزک 

نآ بآ  رد  ار  دیراورم  رهاوج و  نوچ  تسا و  ومیل  بآ  جـنران و  بآ  نآ  بآ  لدـب  نیت و  بارـش  شاخـشخ و  بارـش  نآ  حلـصم 
زا قرتحم  يادوس  زا  ثداح  يایلوخیلام  يارب  زا  تسا  عفان  دشاب  جرتا  بآ  نا  رد  هیئاذغ  ندروخ  دزاس و  لحمضم  دنناسیخب  ررکم 

تـسا رـضم  تضومح  تدش  ببـسب  نکیل  ار و  هیقارم  يایلوخیلام  ارفـص و  مد و  زا  هقرتحم  ۀیوادوس  ةرخبا  زا  ثداح  نوخ  ارفص و 
درفم رکا  ینعی  دـنق  رکـشب و  دوـش  هدرک  حالـصا  هک  دـیاب  سپ  تسا  ادوـس  جـیهم  رایـسب  فرـص  یـشرت  هک  اریز  ادوـس  باحـصاب 

اب ففجم و  للحم و  نآ  مخت  اما  دنشونب و  هتخاس  هرشفا  دنادرک و  وکن  ار  نآ  ۀقئاذ  هک  رادقم  نآ  هدرک  لخاد  دنق  دنیامن  لامعتـسا 
رد تسا  قوراف  قایرت  ماقم  مئاق  دنا  هتفک  نآ  رشقم  زا  لاقثم  ود  ندومن و  دامض  ندروخ و  تسا  مومس  عیمج  مواقم  هلهسم و  توق 

بارـش اب  ای  مرک  بآ  اب  تسا و  هبورـشم  هغودـلم و  مومـس  عیمج  قایرت  دـنا و  هتـسناد  ریبک  قایرت  زا  رتیوق  یناویح و  مومـس  عیمج 
نینج و ةدنشک  ضیح و  ردم  تیاغب  نآ  رشقم  مرد  کی  ناب  ندرک  دامض  نآ و  ندیماشآ  روتـسدب  برجم و  برقع  ندیزک  تهج 
تسا و نآ  رـشق  دننام  لاعفا  رئاس  رد  دـیفم و  هثل  تیوقت  تهج  نآ  نونـس  یمغلب و  مرو  لیلحت  تهج  نآ  يالط  تسا و  نآ  جرخم 
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رد ذوفنلا  عیرس  شوک و  ةدس  حتفم  ءالط و  ابرش و  برقع  مس  مواقم  بارش  اب  رثوم و  تیاغب  ابرش  ءالط و  ریـساوب  تهج  نآ  نغور 
رد جرتا  عومجم  خوبطم  دامض  دنک و  یمن  واب  یکیدزن  برقع  دنیوک  دنک  نیهدت  نآب  یـسک  نوچ  فطلم و  يوق و  للحم  اضعا و 

حتفم اشحا و  يوقم  هدعم و  نخسم  ماعط و  مضاه  نآ  كرب  عفان و  تالیبد  ماروا و  سرقن و  لصافم و  عجو  تهج  بارش  ای  هکرس 
لد و يوقم  جنرت  ندیئوب  رتفیطل و  نا  زا  تسا و  نآ  كرب  دـننام  لاعفا  رد  نآ  ۀفوکـش  دـیفم و  یمغلب  سفنلا  قیـض  تهج  ددـس و 
تسین و یتـعفنم  نادـنچ  ار  نآ  نیریـش  زغم  نآ و  كرب  ندرک  شرف  نینچمه  هدومزآ و  یئاـبو  ياوه  ردـخ و  عـفد  تهج  حرفم و 

چیه رد  عفان و  ار  هفرس  قلح و  هنیس و  تلع  دوب و  مغلب  عطاق  تسا و  نآ  نیریش  زا  رتیوق  نآ  شرت  هک  هتـشون  ابطالا  روتـسد  بحاص 
ینعی تاسرب  رد  دنق و  اب  ناتسبات  رد  لسع و  اب  ناتـسمز  رد  بسانم  يزیچ  اب  یلـصف  ره  رد  نکیل  تسین و  عنم  ار  نآ  ندروخ  لصف 

اولح و تاشراوج و  تاقایرت و  هتشون و  نآ  يارب  تفای  رکذ  هچنآ  لیبق  زا  صاوخ  یضعب  کنـس و  کمن  لیبجنز و  اب  شراب  مسوم 
تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  للخم  ابرم و  قرع و  هبرشا و  فوفس و  نیبجنکس و  بر و  ناهدا و 
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* نکنتا *

تسا و هرجنا  يدـنه  مسا  رخآ  رد  نون  یـسراف و  فاک  حـتف  نون و  نوکـس  يدـنه و  ۀـیناقوف  ۀـطقن  راـهچ  ياـت  حـتف  هزمه و  مضب 
دمآ دهاوخ 

103

سیتا

تسیدنه تغل  هلمهم  نیس  هیناتحت و  يای  نوکس  هیناقوف و  هانثم  يات  رسک  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

هیبش هلمجلا  یف  دیفـس  نآ  نطاب  ربغا و  نآ  رهاظ  کیراب  كدـنا  نا و  زا  رت  هاتوک  تشکنا و  کی  لوطب  يدـنه  تسا  یهاـیک  خـیب 
تسا و سیتا  یمـسم  مسق  کی  دنا  هتفک  مسق  هس  ار  نآ  یـضعب  درادن و  بلاغ  ۀحیار  یمعط و  یکچوک و  کیراب  لیوط  دـنوارزب 

لوا رد  کشخ  مود و  رد  مرک  نآ  تعیبط  هایس  دیفس و  دنا  هتفک  مسق  ود  یضعب  نک و  مایس  هب  موس  مسق  اکهب و  ترپ  هب  مود  مسق 
یلضف تبوطر  اب  و 

لاعفا و *

نا صاوخ 

ره نا  زا  ثداح  یقز  ياقستسا  ریـساوب و  نآ و  داسف  عنام  دساف و  يارفـص  مغلب و  عفاد  لاهـسا و  سباح  ماعط و  مضاه  هاب و  يوقم 
عفان ار  طلخ  ود 

هثلثملا ءاثلا  عم  فلالا  * لصف *

لثا

دنمان ؤاهج  يدنهب  تسا و  زک  تخرد  كرزب  عون  مسا  یبرع  تغلب  مال  هثلثم و  ياث  نوکس  هزمه و  حتفب 

تیهام *

نآ

تـسا یتخرد  هتفک  هیاهن  بحاص  تسا و  افرط  زا  یعون  هک  هتفک  سونیلاج  نشخ  هزیر و  نآ  كرب  هایک و  رجـش و  نیب  ام  تسیتابن 
ةزیر نآ  ياهکرب  ترمحب و  عملم  زبس  رایسب و  ياهخاش  اب  میظع  تسا  یتخرد  هتفک  نارمع  نب  قحسا  رتکرزب و  نا  زا  افرطب و  هیبش 
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لئام ربغا  نآ  کنر  يدوخن  رادـقمب  دـیور  یم  نآ  ياهخاش  ياههرک  رب  نآ  رمث  لک و  یب  صفع  نآ  معط  افرط و  كربب  هیبش  زبس 
يدنهب ار  نآ  دسر و  یم  ناتـسبات  رد  دـنمان و  هبذـع  ار  رمث  نآ  دـشاب و  یم  هدـیپسچ  مهب  هزیر  ياه  هناد  نآ  نوردـنا  رد  يدرزب و 

دنیوک نیئام  یتوهچ  نیئام و  یهنن 
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نآ تعیبط  *

مهوت کـشخ و  موس  رد  درـس و  مود  رد  نآ  رمث  ترارم و  تحولم و  كدـنا  هضباـق و  توق  اـب  کـشخ و  مود  رد  درـس و  لوا  رد 
هتسناد مود  رد  مرک  ار  نآ  هک  یسک  هدرک 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

نادند درد  يوم و  ندش  دیفـس  عنم  ماذج و  تهج  نآ و  مرو  نیلم  رکج و  يوقم  لاحط و  ةدس  حـتفم  یلاج و  نآ  خاش  كرب و  اما 
ةدس عفد  تهج  نآ  كرب  خاش و  خیب و  خوبطم  ندـیماشآ  عفان و  ار  هوقل  نآ  راخب  دود و  نتفرک  دـنیامن و  نآب  هضمـضم  نوچ  عفان 

نآ دامـض  نآ و  مرو  نییلت  رکج و  تیوقت  تهج  بارـش  هکرـس و  رد  نآ  خـیبط  عفاـن و  يوم  يدیفـس  ماذـج و  نآ و  مرو  زرپس و 
ياهـششوج ریـساوب و  دنمان و  هلبآ  هک  يردـج  ياه  هناد  طوقـس  هوقل و  تهج  عفد  تفه  ات  نآ  نیخدـت  رکج و  مرو  لیلحت  تهج 

اـضعا همه  نوخ  عطق  رد  عفاـن و  وم  تیوقت  هدـعقم و  جورخ  تهج  نآ  خـیبط  بآ  رتسکاـخ و  دـیامن و  شوارت  نا  زا  بآ  هک  هزیر 
نآ حلصم  هدعم  فعـضم  لاقثم  یـس  ات  نآ  ةراصع  زا  لاقثم و  جنپ  لهچ و  ات  نآ  خیبط  زا  تبرـش  رادقم  برجم  نآ  رتسکاخ  رورذ 

مدـلا و ثفن  عناـم  زرپس و  رکج و  هدـعم و  هثل و  مشچ و  يوقم  داوم و  عدار  نآ  رمث  اـما  تسا و  ورـسلا  زوج  نآ  لدـب  یبرع  غمص 
فاص دـنناسیخب و  بالک  رد  نوچ  محر و  تبوطر  ناـقری و  عفار  یبوطر و  يوارفـص و  لاهـسا  تـالزن و  بابـصنا  نوخ و  نـالیس 
تهج نآ  ندیئاخ  روتسدب  نآ و  خیبطب  هضمـضم  دیفم و  رـصب  تدح  نافحا و  تیوقت  داوم و  عدر  تهج  دنناکچب  مشچ  رد  هدومن 

ره زا  نوخ  نالیـس  ریـساوب و  ضیح و  رورد  وبر و  مدـلا و  ثفن  تهج  نآ  ندـیماشآ  اـهنآ و  تکرح  نانـسا و  لـکات  هثل و  تیوقت 
مرک بآ  رد  نآ  عوقن  نآ و  ۀیقوا  کی  خیبط  عفان و  اهنآ  عطق  یبوطر و  يوارفص و  لاهـسا  تالزن و  بابـصنا  عنم  دشاب و  هک  وضع 

هنفعتم و ۀـظیلغ  تابوطر  عفر  تهج  لافطا  جازم  رد  محر و  تابوطر  بطر و  برج  ـالیتر و  ندـیزک  ناـقری و  عفر  تهج  رکـش  اـب 
صارقا نآ  بقع  زا  دـنماشایب و  یلاوتم  زور  تفه  ای  زور  هس  ار  نآ  عیقن  نوچ  دـنیوک  عفان و  ندـب  یهبرف  راسخر و  کـنر  یئوکین 

اب سپ  دنماشایب  هدیئاس  اریثک  اب  غود  هدایز  ای  زور  تفه  سپ  دنروخب  نیلولـسم  یهبرف  تشوک و  یتدایز  رد  هلمعتـسم  ۀبطرم  ةدربم 
یم تراضن  قنور و  اب  وکین و  فاص و  ار  يور  کنر  دنادرک و  یم  هبرف  رایسب  دنروخب  هعنصلا  مکحم  دیمس  درآ  زا  لومعم  کعک 

دنادرک
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نآ عفانم  لیلد  *و 

دشخب و یم  هدعم  تیوقت  دزاس و  یم  كاپ  دنادرک و  یم  عفد  دشاب  هدساف  تابوطر  وا  ندب  رد  هک  یـسک  دماشایب  نوچ  هک  تسنآ 
دشخب یم  تیوقت  دشاب  یقن  كاپ و  وا  ندب  هدعم و  هک  یسک 

تسا عفان  ریـساوب  ثمط و  رورد  مد و  عطق  تهج  دراد و  یم  زاب  ار  یبوطر  نمزم  لاهـسا  راردا و  ار و  وا  ندب  دزاس  یم  هبرف  104و 
لاهـسا عطق  تهج  دنروخب  رادـقم  نیمه  هعفد  ره  هعفد  هس  ود  هک  رانلک  مین  مهرد و  ود  اب  روتـسدب  یندروخ و  لک  اب  نآ  ةدادوب  و 

بآ هکرس و  رد  نآ  خوبطم  دامـض  هیخرتسم و  باصعا  دیدشت  بجوم  نآ  دامـض  دیفم و  رایـسب  نوخ  نالیـس  سبح  رد  برجم و 
نوـخ عـطق  تهج  نآ  رورذ  لـمق و  عـفر  راـسخر و  کـنر  ندرک  وـکین  بطر و  برح  تهج  نآ  لوـسغ  عفاـن و  زرپـس  مرو  تهج 

دود نآ و  ةدینازوس  بوچ  روخب  عفان و  نآ  نالیـس  جرف و  محر و  تابوطر  عفر  تهج  نآ  لومح  دئاز و  تشوک  ندرب  تاحارج و 
صفع نآ  نزوب  نآ  لدب  مهرد  راهچ  ات  مهرد  ود  نآ  ةدیئاس  زا  تبرش  رادقم  وقود  نآ  حلـصم  رـس  رـضم  عفان  ار  هوقل  بحاص  نآ 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  صارقا  خیبط و  بارش و  شراوج و  هبذع و  ۀیوشت  ۀقیرط  نامر و  محش  ای  تسا 

قلثا

دـنمان و زین  هحنجا  هسمخ  وذ  قاروا و  هسمخ  وذ  تسا و  تشکنجنف  یبرع  مسا  فاق  مال و  حـتف  هثلثم و  ياـث  نوکـس  هزمه و  حـتفب 
نامک هکنآ  تهجب  دوخ  دـباعم  رد  دـنیامن  یم  شرف  دایعا  رد  عیبر  ماکنه  رد  داهز  هکنآ  تهجب  كاپ  رهاط و  ینعی  سینغا  ینانویب 

ینیطالب و وت و  نان  یکـسا  یکنرفب  ولاهبنـس و  يدنهب  تشکنجنپ و  یـسرافب  تسا و  توهـش  ةدننکـش  هاب و  فعـضم  هک  دـنا  هدرب 
یـسرافب تسا و  لسن  عطاق  هک  اریز  روفاک  یکنز  مان  لیبق  زا  سکعلاـب  دـنمان  لـسنلا  بح  دـقفلا و  بح  یبرعب  ار  نآ  رمث  سطی و 

دنناوخ اکنیر  يدنهب  بوشآ و  لد  يزاریشب  یهوک و  لفلف 
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نآ تیهام  *

نآ كرب  يوق و  بلص و  نآ  ياهخاش  دیور و  یم  نآ  ریغ  اهدور و  رانک  رد  بلص  عضاوم  رد  هایک و  رجـش و  نیب  ام  تسا  یتخرد 
جنپ یخاش  ره  رـس  رب  اهنآ و  تشپ  زا  رتزبس  نآ  ياهکرب  يور  رانا و  كربب  هیبش  هلمجلا  یف  رت و  مرن  رت و  کچوک  نوتیز  كرب  زا 
لئام دیفس  نآ  لک  دیآ و  نا  زا  یـشوخ  يوب  دنلامب  تسدب  نوچ  لوصالا و  هبراقتم  فارطالا  هقرفتم  تشکنا  جنپب  هیبش  كرب  ددع 

زا رتکرزب  نآ  تخرد  دنه  رد  هایس و  یضعب  دیفس و  یضعب  فلتخم  نآ  کنر  یکچوک و  لفلفب  هیبش  نآ  مخت  تقرز و  یخرسب و 
دوش یم  رکید  ياهاج 

نآ تعیبط  *

دنا هتسناد  کشخ  لوا  رد  درس و  مود  رد  یضعب  کشخ و  موس  رد  یضعب  مود و  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ناقفخ و نونج و  سغرثیل و  سطینارق و  دـننام  یمرو  یبوطر و  عادـص  يدـبک و  یغامد و  ةدـس  حـتفم  فطلم و  للحم و  ضباق و 
درط هدیزک و  ۀناوید  کس  ماوه و  رام و  رهز  هدعقم و  قاقـش  بصع و  ياوتلا  ضیح و  سابتحا  محر و  مرو  زرپس و  ةدس  ریـساوب و 
يور کی  هشام و  هس  رادقمب  یـصرق  ره  دنزاس  اهـصرق  بابک  یماش  دننام  بآ و  نودب  دنیاسب  نوچ  ار  نآ  ةزات  كرب  عفان و  ماوه 

ار نآ  صرق  کی  حبـص  زور  ره  زور  هس  ات  دـنزادنا و  هزات  دـیج  صلاخ  لسع  رد  دـنیامن و  نایرب  واک  نغور  اب  هبات  يور  رب  ار  نآ 
تحـص رکا  ماش  ار  یکی  حبـص و  ار  نآ  صرق  کی  زور  ره  هتفه  ود  ات  دومن  تقفاوم  رکا  نا  زا  دعب  دروخب و  توسرپ  بحاص  نز 
ندروخ مایا  رد  دروخب و  تقو  کی  ای  تقو و  ود  ره  زین  رکید  هتفه  کی  دشاب  هدنام  نا  زا  يرثا  رکا  دیامن و  كرت  الا  رتهب و  تفای 

زا دعب  ار  نانز  یضعب  هک  تسیرازآ  توسرپ  دیامن و  بانتجا  رایسب  نغور  هبطر و  يایشا  لوقب و  تسام و  تاضومح و  تاینبل و  زا 
دندرک و یم  رغال  فیعض و  درز و  دسر و  یم  مهب  برذ  ار  یـضعب  ناشیا  تالاح  دشاب  یم  فلتخم  ددرک  یم  ضراع  لمح  عضو 

بت ار  یضعب  دنبای و  یمن  مارآ  ددرکن  عفدنم  لاهساب  ات  دبای و  ماضهنا  رید  دنیامن  لوانت  یلیلق  نوچ  دنیامن و  یمن  یئاذغ  رب  تبغر 
ةدـس حـیتفت  نونج و  تهج  نآ  برـش  سطینارق و  دـننام  یمرو  یبوـطر و  رـس  درد  تهج  نآ  دامـض  دـشاب و  یم  نآـب  زین  یفیفخ 

ینم و فیفجت  ریـش و  ندرک  هدایز  حایر و  رـسک  ریـساوب و  سبح  زرپس و  رکج و  ةدس  حیتفت  یمغلب و  يوادوس و  ناقفخ  یغامد و 
هدعقم و قاقـش  عجو  تهج  باب  نآ  يالط  ضیح و  ندوشک  تهج  بارـش  اب  هناوید و  کس  ماوه و  رام و  ندـیزک  ضیح و  راردا 

هدعقم محر و  مرو  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  ضیح و  راردا  تهج  یئارحص  ۀندوپ  نآ  لثم  اب  نآ  رمث  كرب و  روخب  لومح و 
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ماروا و لیلحت  موم و  نتخیرک  ثعاب  نآ  روخب  نییثنا و  تبالـص  عفر  تهج  كات  كرب  هزات و  ۀکـسم  ینعی  هرکاب  نآ  مهرد  105و 
بآ لوزن  دراب و  مرو  رب  نآ  ةدرک  مرک  كرب  نتسب  تسا و  ماوه  ةدننازیرک  هاب و  توقرـساک  نتـسشن  نارب  نآ و  كرب  ندرک  شرف 
ریز رد  تسا و  عامج  توهـش  عطاق  بعت و  عنام  دنیامن  هیکت  نا  رب  هتخاس  اکتم  نا  زا  هکنآ  بوچ  رب  ندرک  هیکت  دنیوک  هضیب و  رد 

یبرع غمـص  نآ  حلـصم  عدـصم  هدرک و  رـضم  نآ  كرب  زا  رت  فیطل  نآ  مخت  طوعن و  عطاق  مالتحا و  عناـم  نتـشاذک  باوخ  شرف 
کی زا  هدایز  دنیامن و  هن  لامعتـسا  تسا  یبرع  غمـص  هکنآ  حلـصم  نودب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  رتهب  لاقثم و  کی  نآ  تبرـش  رادقم 

تسا هنادهاش  نآ  نزو  ود  دنیوک  نآ  لدب  زین  لاقثم 

دمثا

لحک یناهفـصا و  ینامیلـس و  لحک  لحک و  ار  نآ  تسا و  یبرع  تغل  هلمهم  لاد  میم و  رـسک  هثلثم و  ياث  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
دنمان نجنا  يدنهب  همرس و  یسرافب  نلخوک و  یمورب  ادیدص و  ینایرسب  ینیطالب و  سواسمط و  یناتویب  زین و  الج 

نآ تیهام  *

هب لئام  كدنا  هایس  یفنص  رتمک و  نا  زا  كدنا  یفنص  هریت و  هایـس  یفنـص  دشاب  یم  ناولا  فانـصا  قارب و  یحیافـص  تسا  یکنس 
اهاج همه  نیرتهب  هک  ناهفصا  دننام  تسا  دالب  زا  يرایسب  نآ  نداعم  هدش و  هدید  زین  دیفس  یفنص  خرس و  دیفـس  یفنـص  یـشفنب و 
اذهل دشاب  یم  برـس  اب  طولخم  نآ  رجح  اهریغ و  رـصم و  برغم و  نا  زا  دـعب  دـنروآ و  اجنآ  ۀـیاپهق  حاون  زا  هچنآ  صوصخ  تسا 

یکتخیمآ زا  صلاخ  قارب و  هایس و  بوخ  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  دزاس و  هدننکـش  ار  هرقن  دنزادکب  هرقن  اب  نوچ  تسا و  قارب  عملم 
ینالوط و كدنا  ياهملق  نآ  دیفس  ددرک و  تتفم  هتسکش و  دوز  دشابن و  بلص  رایسب  دشاب و  ترودک  كر و  یب  بیرغ و  يزیچ 

قرط نیرتهب  دـنا و  هتـسناد  دیفـس  خـینرز  ار  نآ  یـضعب  اذـهل  دـشاب و  قلط  یقرو و  خـینرزب  هیبش  هلمجلا  یف  دوب  قارب  حیافـص و  اب 
زب ۀبنکش  يالاب  هک  یبرچ  ةدرپ  رد  دشابن  رکا  دنفسوک و  ۀبند  رد  القاب  دوخن و  رادقمب  هدومن  هزیر  هزیر  هک  تسا  نآ  دمثا  لامعتسا 
خی رد  یتدم  هتسش  كاپ  هدروآرب  سپ  ددرک  لعتشم  هک  دننازوسب  شتآ  رب  یلافس  ای  ینهآ  فرظ  رد  هدیچیپ  دشاب  یم  دنفـسوک  و 
لک كرب  بآ  ای  هزات  زینـشک  كرب  بآ  ای  نآ  ةزات  كرب  بآ  ای  هنایزار  قرع  ای  بالک  اب  سپ  دنیامن  هدرورپ  درـس  بآ  ای  فرب  ای 

هچنآ اب  ای  یئاهنتب و  صلاخ  هدوس  رابغ  ابه و  دننام  قامـس  کنـس  رب  دـشاب  بسانم  قئال و  هچنآ  اب  هلمجلاب  صلاخ و  بآ  ای  قیاقش 
دنیامن لامعتسا  اهریغ  دیراورم و  هیتابن و  ۀیودا  راجحا و  زا  دنناد  بسانم 
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نآ تعیبط  *

مراهچ رد  کشخ  درـس و  نسح  نب  دمحم  هتفک و  مود  رد  کشخ  لوا و  رد  درـس  سیئرلا  خیـش  موس و  رد  کشخ  مود و  رد  درس 
هتسناد

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

نآ و باصعا  يوقم  مشچ و  تحـص  ظفاح  تسا و  نآ  لوسغم  قرحم  ریغ  زا  رتفیطل  نآ  لوسغم  قرحم  عذل و  یب  ففجم  ضباق و 
دشاب هک  یعضوم  ره  زا  مدلا  فزن  عادص و  تهج  تسنآ و  حورق  لامدنا  كرچ و  تبوطر و  ترارح و  عفد  ناریپ و  ةرـصاب  يوقم 

لتق شتآ و  یکتخوس  تاحارج و  قاصلا  هدـعقم و  حورق  لامدـنا  ضیح و  نایرج  دـئاز و  تشوک  ندرب  اـهمخز و  كرچ  ۀـیقنت  و 
دیفم شپس 

نیعلا *

دیفـس تابن  نودرح و  نیکرـس  دـیراورم و  اب  نآ و  خـسو  عفر  نآ و  باصعا  هرـصاب و  تیوقت  تهج  کشم  كدـنا  اب  نآ  لاحتکا 
اب هدوس و  مرن  نآ  نزوب  اـیمیلقا  اـب  نوچ  برجم و  مشچ  برج  هعمد و  تهج  قامـس  ضـضح و  اـب  مشچ و  ضاـیب  هواـشغ و  تهج 

مشچ و ود  رهب  دشاب  بناج  ود  ره  رد  عادـص  رکا  دزاس  لئاز  ار  عادـص  دـنیامن  لاحتکا  نآب  هدومن  جوزمم  قیقر  ۀـتفرک  فک  لسع 
يردج و ثادحا  يادتبا  رد  دشاب  روفاک  كدناب  هک  صوصخ  هزات  زینـشک  بآ  اب  نآ  لاحتکا  بناج و  نآ  مشچب  بناج  کیب  رکا 

رانا بآ  اب  روتـسدب  نآ و  حورق  لامدنا  تبوطر و  یمرک و  تاراخب و  نکـسم  مشچ و  رد  تسا  اهنآ  ۀناد  زورب  مدـع  ثعاب  هبـصح 
نینچمه هروکذـم و  ضارما  تهج  وزام  عوقن  بآ  ای  نـالیغما  ةزاـت  كرب  بآ  قامـس و  بآ  اـب  نینچمه  محـش و  اـب  روصعم  شرت 

هنیـس موقلح و  شوک و  بل و  ینیب و  ياه  هرب  نآ و  ریز  مشچ و  تشپ  رب  هروکذـم  هایم  اـب  نآ  يـالط  ینیب و  شوک و  رد  نآ  روطق 
نآ روهظ  زورب و  دعب  لمع و  رارکت  طرشب  اضعا  نا  رد  تسا  هبصح  هلبآ و  زورب  عنام 
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یناشیپ و رب  نآ  دامض  روتسدب و  زین  قامس  بآ  اب  نآ و  عفاد  للحم و  بالک  یلیلق  روفاک و  كدنا  هزات و  زینشک  كرب  بآ  اب  106
رورذ تسا و  اهنآ  للحم  ماروا  رب  نالیغما و  ۀتسر  ةزات  كرب  بآ  اب  صوصخ  غامد  بجح  زا  ثداح  فاعر  عطق  تهج  رـس  فصن 
وضع رد  نآ  غاد  لامدنا  دعب  نکیل  دیفم و  اضعا  رئاس  هیـصخ و  رکذ و  حورق  مشچ و  ۀینرق  ۀقبط  حورق  لامدنا  فیفجت و  تهج  نآ 
تهج بآدیفـس  هزات و  هیپ  اب  دـیفم و  شپـس  لتق  تهج  ندـب  رب  اـهنغور  اـب  نآ  ندـیلام  نوخ و  سبح  تهج  نینچمه  دـنام و  یم 
حورق ضیح و  نوخ  ناـیرج  عطق  محر و  تبالـص  نییلت  تهج  نآ  لوـمح  هجزرف و  نآ و  لامدـنا  حرقت و  عـنم  شتآ و  یکتخوـس 
دنیوک تسا و  زاوآ  یکتفرک  ثعاب  نآ  ندروخ  توص و  لصافم و  هئر و  ردـص و  ياـضعاب  رـضم  نآ  نغور  اـب  روتـسدب  هدـعقم و 

تسا و رابآ  مشچ  ضارما  رد  نآ  لدب  هبند  نغور  رکش و  اریثک و  نآ  حلصم  دراد  هک  یتیمس  ببـسب  تسا  لتاق  نآ  رایـسب  ندروخ 
تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  لاحتکا  صارقا و  فایش و  همرس و  رهاوج  دورب و  لسغ و  هیوشت و  قارحا و  روتسد 

میجلا عم  فلالا  لصف 

صاجا

هلمهم داص  فلا و  هددشم و  میج  حتف  هزمه و  رسکب 

* نآ تیهام  *

شرت سلدنا  برغم و  لها  نونیقسم و  یمور و  تغلب  نولیف و  اکوکداب  کنـس  اماکا و  اساج  ینایرـسب  فورعم  روهـشم و  تسیرمث 
دشاب یم  ناولا  فانـصا و  نآ  یناتـسب  دشاب و  یم  یهوک  یناتـسب و  ناولا و  فانـصا و  نآ  دنمان و  ولآ  یـسرافب  رقبلا و  نیع  ار  نآ 

ار نیا  یناـنویب  دـشاب و  یم  زین  کـچوک  كرزب و  نیا  درز و  یفنـص  تسا و  نآ  دارم  نآ  قـلطم  زا  كرزب و  رایـسب  هایـس و  یفنص 
قارع رد  ار  نآ  دیفس  تسا و  نآ  فانصا  رتفیطل  رتدرس و  تسا و  رتکزان  نیا  دشاب و  ولآ  رغصم  هک  دنمان  هچولآ  یسرافب  كردا و 
ماقم مئاق  تسا  درس  دشاب و  یم  شرت  رایسب  نآ  خرس  زا  یفنص  خرس و  یفنـص  یناطلـس و  ۀچولآ  ولآ و  هاش  ینعی  دنناوخ  جولهاش 

کچوک و نآ  یهوک  فنـص  دوش و  قرزا  هایـس و  ددرک  کشخ  نوچ  دـنمان و  هیـشک  ار  نآ  داوم و  قیقرت  هیفطت و  رد  يدـنه  رمت 
روکذـم قلطم  نوچ  صاجا  تسا و  یناتـسب  زا  رتکچوک  نآ  تخرد  هضباق و  توقاب  ددرک و  یمن  نیریـش  دـشاب و  یم  شرت  رایـسب 

نکاما فانـصا  نیرتهب  دشاب و  یم  معط  وکین  شوخیم  فافـش  یئابرهک  درز  نآ  ةزات  هک  تسا  یئاراخب  درز  يولآ  نا  زا  دارم  دوش 
هک تسا  یسراف  هایـس  يولآ  نا  زا  دعب  تسین و  نآ  دننام  دوش  یم  رکید  ياهاج  هچنآ  سب و  دوش و  یم  ناسارخ  رد  تسا و  رکید 

یئولآ یعون  قشم  درد  دـنیوک و  وشین  ار  نآ  هک  تسا  يربـط  نا  زا  یعون  تسا و  ناـیکام  لد  ینعی  جـجدلا  بولقب  روهـشم  یبرعب 
دوب ضباق  عون  نیا  دنمان و  سالیموقف  ار  نآ  یمورب  هک  دوش  یم 
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هایس تعیبط  *

نآ و رخآ  رد  رت  مود و  طسو  رد  درـس  نآ  شوخیم  درز  ینعی  زم  مود و  رد  رت  لوا و  رد  درـس  نآ  هوالحلا  قداـص  ةدیـسر  لاـمکب 
هدایز نآ  شرت  تدورب  هلمجلاب  تسا و  هضباق  توق  كدنا  اب  دشاب  یخلتب  لئام  كدنا  نآ  معط  كزان و  نآ  تسوپ  یمحل و  هچنآ 

هضباق توق  اب  کشخ و  لوا و  رد  درس  نآ  كرب  نآ  رخآ  رد  رت  مود و  طسو  رد  درس  نآ  شرت  سران  تسا و  نآ  نیریش  زا 

لاعفا *

نآ عفانم  صاوخ و  و 

ياهپت راح و  عادص  دـنروخب  ماعط  زا  لبق  نوچ  دراد و  هک  یتبوطر  تجوزل و  ببـسب  نآ  ةزات  صوصخ  قلزم  نیلم و  اذـغلا و  لیلق 
لهـسم ندب و  شراخ  نآ و  باهتلا  تدـح و  لد و  ترارح  یکنـشت و  يوارفـص و  ئق  ارفـص و  تدـح  یفطم  دـیفم و  ار  يوارفص 

نطب قالطا  اخرا و  نییلت و  رد  نآ  نیریـش  روما و  نیرد  نآ  شرت  شوخیم و  صوصخ  تسا  يوارفـص  ناـیثغ  عفاد  قیقر و  يارفص 
رد هاکره  هفطلم  ۀـعطقم  هضماح  يایـشا  هک  اریز  فیطلت  عیطقت و  توق  ببـسب  دـیامن  نطب  قـالطا  نآ  شرت  هک  دـشاب  اـسب  رتشیب و 

اعما هدعم و  هکنآ  اب  دندرک  یم  سبح  ضبق و  بجوم  الا  دنیامن و  یم  عفد  هدومن  عیطقت  فیطلت و  ار  نآ  دنبای  یلوضف  اعما  هدعم و 
تسا و لهسم  دیامن و  یم  نطب  نییلت  دراد  هک  یتبوطر  تجوزل و  ببسب  تهج و  نا  زا  هایـس  يولآ  سپ  تسا  ردان  لوضف  زا  كاپ 

لسعلا ءام  تسین و  قلطم  نیلم و  ذیذل و  ریغ  هکنآ  تهجب  نآ  ندروخ  تسا  دب  دشاب  ضباق  بلص و  کچوک و  هچنآ 
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ات ماعط و  زا  شیپ  ار  نآ  دیامن  لوانت  لوحطم  هک  تسا  نآ  راوازـس  درـس و  ةدـعم  زا  نآ  ررـض  عفد  نآ و  قالطا  رب  تسا  نیعم  107
رکـش ای  لسع و  ای  نیبجنرت و  اب  هدومن  یفاص  بآ و  اب  دنزپب  نوچ  ار  کشخ  يولآ  دیامنن و  ماعط  ندروخب  تردابم  ددرکن  ردحنم 

ناونعب نآ  ندروخ  شوخیم و  شرت و  دننام  تسین  لهـسم  تسا و  مضهلا  ئطب  دیفـس  يولآ  تعیبط و  نییلت  رد  تسا  غلبا  دـنماشایب 
یم هدیلام  تسدب  دنزپ و  یم  ار  نآ  شرت و  دوب و  خرـس  نا  زا  یـضعب  کنر  هک  یهوک  يولآ  جالع و  اود و  قیرطب  هن  بسنا  هکفت 

تهج دنیامن  یم  لقن  اهرهـشب  کنت و  نان  ةدرک  لکـشب  هتخاس  اهـصرق  نا  زا  دسر و  داقعنا  دحرـسب  ظیلغ و  هک  ینامز  ات  دـنراذک 
ای بالک  اب  نوچ  تسا  نطب  لقع  سبح و  بجوم  هدعمب و  تسا  رـضم  يرب  صاجا  دیآ و  راکب  نارامیبب  تاروزم  هیذغا و  حالـصا 

عفان راح  عادص  تهج  رس  رب  نآ  دامض  دیامن و  هلزان  داوم  عطق  دنیاخب  نوچ  ار  نآ  ۀفوکش  دنهد و  شوج  الط 

هرغرغ *و 

هدعم مرک  عفر  تهج  نآ  ندیماشآ  هثل  تیوقت  هاهن و  نیتزول و  مرو  یغامد و  تالزن  عنم  تهج  نآ  خیب  كرب و  خیبطب  هضمـضم  و 
دنقلک نآ  حلصم  هدعمب  بانع و  نآ  حلصم  غامدب  تسا  رضم  برجم  اعما  مرک  نتشک  تهج  فان  ریزب  هکرس  اب  نآ  كرب  دامـض  و 

یـسراف غمـص  هک  ار  نآ  غمـص  يدنه و  رمت  نآ  لدب  لطر  مین  ات  نآ  تبرـش  رادقم  لسعلا  ءام  ردنک و  یکطـصم و  نیدوربم  رد  و 
رصب تدح  تهج  نآ  لاحتکا  حورق و  محلم  هاصح و  تتفم  عفان و  ار  هفرس  نا و  زا  رتمک  شتسوبی  یبرع و  غمـص  زا  رت  مرک  دنمان 

خیبط و بارش و  نیبجنکس و  بر و  صاجا و  شآ  هیصاجا و  تسا و  دیفم  لافطا  ندب  ششوج  ابوق و  تهج  هکرس  اب  نآ  دامـض  و 
تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  تاعوقن  نوجعم و  خوبطم و  هروزم و  ابرم و 
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هلمهملا ءاحلا  عم  فلالا  لصف 

ضیرحا

قنخ و لک  هشفاک و  لک  یسرافب  همجعم  داض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  هلمهم و  يار  رـسک  هلمهم و  ياح  نوکـس  لوا و  رـسکب 
دنمان لوهپاک  مسک  يدنهب  هریجاک و  یملید  تغلب  نارفعز و  کنر 

تیهام *

نآ یناتـسب  کشخ و  مود  رد  مرک و  موس  رد  نآ  يرب  تعیبط  دشاب  یم  یناتـسب  يرب و  دوجولا  ریثک  نادـلب  رثکا  رد  فورعم و  نآ 
دنام یم  یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج اپ  تسد و  فک  رب  انح  اب  نآ  دامـض  اقلطم و  دمجنم  نوخ  ةدنزادک  دبک و  يوقم  مونم و  هضباق و  توق  اب  للحم و  جـضنم و 
يالط برجم و  لوب  سابتحا  تهج  هناثم  رب  تسام  اـب  اـبوق و  تهج  لـسع  اـب  نآ و  ضراوع  ففجم  زورب و  زا  لـبق  هلبآ  زورب  تلق 

راضملا دـیفم  رکج  مرو  خرـس و  داب  هراح و  ماروا  ندـب و  شراخ  تهج  هکرـس  ای  لافطا و  عالق  صرب و  قهب و  تهج  لسع  اـب  نآ 
دنیامن خبط  تشوک  اب  نوچ  صاوخلا  لاقثم  کی  نآ  تبرـش  رادقم  لسع  نآ  حلـصم  هدعم  دـسفم  زرپس و  رـضم  عدـصم و  رخبم و 

تسا همعطا  تذل  ندش و  ارهم  دوز  ثعاب 

نویحا

تسا ینانوی  تغل  رخآ  رد  نون  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  يای  مض  هدمآ و  زین  همجعم  ياخب  هلمهم و  ياح  نوکـس  هزمه و  حتفب 
یعفا رس  ینعمب 

نآ تیهام  *

لئام رادراخ  بغزم و  کیراب و  کچوک و  نآ  ياهخاش  نشخ و  نآ  تابن  قاس و  یب  یعفا و  رـسب  ۀـیبش  یـشنمث  تسا  یهایک  رمث 
هک جزل  یتبوطر  اـب  نا  زا  رت  هزیر  وهاـک و  اـسلخ و  وبا  كربـب  هیبـش  تسار  کـیراب  هزیر  ياـهکرب  نآ  فرط  ود  ره  زا  يدیفـسب و 

زارد یهایسب و  لئام  یتشکنا  رادقمب  نآ  خیب  یعفا و  رسب  هیبش  نآ  رمث  یشفنب و  لک  ياهکرب  کیدزن  دپسچب و  تسدب 

204 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 353 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ تعیبط  *

مود رد  رت  لوا و  رد  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بارـش و اب  رکا  دنـشونب و  بارـش  اب  نوچ  یعفا  صوصخ  یناویح  مومـس  عیمج  مواقم  نآ  خیب  قرع و  ریـش و  ضیح و  لوب و  ردـم 
تسا ریش  نآ  حلصم  ندب  ششوج  شراخ و  ثروم  تسا  برجم  رمک  درد  تهج  دنیوک  دنماشایب  بسانم  ياهزیچ 

همجعملا ءاخلا  عم  فلالا  لصف 

رقبلا ءاثخا 

ربوک ار  نآ  ةزات  رت و  يدنهب  واک و  نیکرس  یسرافب  هزمه  فلا و  هثلثم و  ياث  حتف  همجعم و  ياخ  نوکس  هزمه و  حتفب 

دنمان زین  هلپا  ههتیوک و  ار  نآ  کشخ  108و 

نآ تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  لوا  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

روطق برجم  هفعس  بلعثلا و  ءاد  ابوق و  تهج  ناکیپ و  راخ و  ةدننک  جارخا  ماوه و  ندیزک  ملا  عفار  مد و  سباح  بذاج و  للحم و 
اب نآ  ۀـتخوس  يالط  یناشیپ و  رب  نآ  ةزات  نیکرـس  دامـض  فاعر و  سبح  تهج  ینیب  رد  هدام  ۀـلاسوک  ةزاـت  نیکرـس  ةدرـشفا  بآ 

خـلت و ماداب  نغور  اب  نآ  مرن  رایـسب  ةدـیئاس  روطق  فاعر و  عطاـق  ینیب  رد  نآ  ۀـتخوس  خوفن  نینچمه  روتـسدب و  یناـشیپ  رب  هکرس 
نآ و لاثما  دراک و  زا  ثداح  تاحارج  مرو  تهج  نآ  مرکامرک  ةزات  دامـض  دـیفم و  رایـسب  شوک  نابرـض  ملا و  عفر  تهج  بارش 

وج درآ  اب  یثو و  ماوه و  ندـیزک  ملا  عفر  اسنلا و  قرع  لصافم و  درد  تاـحارج و  لامدـنا  محر و  یکدـمآرب  نوخ و  نالیـس  عطق 
ماروا تهج  لسع  اب  وناز و  مرو  درد  روبنز و  ندیزک  لولؤث و  هبلص و  ماروا  ریزانخ و  راح و  مرو  تهج  هکرس  اب  اهششوج و  تهج 
لیقسا بآ  اب  ناتسپ و  مرو  تهج  القاب  اب  جارخ و  ندوشک  تهج  نارفعز  اب  اقستسا و  تهج  نآ  لاثما  تیربک و  هنوباب و  اب  هدراب و 

راخ و ددرک  کشخ  ات  ندب  رب  نآ  نتـشاذک  نوتیز و  نغور  رد  نآ  ۀتخپ  دامـض  رارکت  برجم و  بلعثلا  ءاد  هفعـس و  ابوق و  تهج 
نینج لتق  ثعاب  دـنراذکب  یتدـم  نوچ  هدرم و  نینج  جارخا  تهج  نانز  فان  ریزب  نآ  دامـض  دروآ و  نوریب  ار  نآ  لاـثما  ناـکیپ و 
نغور اب  نآ و  مرو  درد و  تهج  هدـعقم  رب  رثالا و  عیرـس  یحیر  یمر و  جـنلوق و  عفر  تهج  هاکیهت  راهز و  تشپ  رب  ددرک و  هدـنز 

تفای رکذ  ناهدا  رد  تابکرم  رد  عفان و  بطر  برج  ابوق و  تهج  نآ  نغور  تدالو و  رسع  تهج  نآ  روخب  سرقن و  تهج 
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سونینخا

رخآ رد  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  نون و  مض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  نون و  رسک  همجعم و  ياخ  نوکس  هزمه و  حتفب 

نا تیهام  *

هتفاکـش و نآ  يـالاب  رتکچوک و  نا  زا  جورداـب و  كربب  هیبـش  نآ  كرب  اـه و  همـشچ  اـهرهن و  کـیدزن  نآ  تبنم  هک  تسا  یتاـبن 
هضباق توق  اب  کچوک و  هایس و  نآ  رمث  تبوطر و  زا  ولمم  نآ  كرب  خاش و  دیفس و  نآ  لک  ربش و  کی  يدنلبب  نآ  ياهخاش 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مـشچ رد  هتـشرس  مرد  راهچ  لسع  اب  هتخیپ و  هتفوک و  مرن  ار  نآ  رمث  مهرد  جنپ  نوچ  هففجم و  توق  اب  هبلجتم و  ۀسبتحم  داوم  عنام 
ار نآ  عجو  دنناکچب  شوک  رد  هدومن  طولخم  نورطن  تیربک و  اب  نوچ  ار  نآ  ةراصع  دـیامن و  عطق  ار  نآ  تابوطر  نالیـس  دنـشک 

دنک نکاس 

جاسرخا

رخآ رد  میج  فلا و  هلمهم و  نیس  حتف  هلمهم و  يار  نوکس  همجعم و  ياخ  حتف  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

دننام نآ  بوچ  هدایز و  یکدـنا  تماق و  کی  رادـقمب  نآ  يدـنلب  دـیور و  یم  کشخ  عضاوم  رد  هراح و  نادـلب  رد  هک  تسیرجش 
نآ رمث  رد  هـفت و  نیریـش  نآ  مـعط  سلما  رت و  كرزب  كدـنا  نا  زا  ریجنا و  دـننام  زین  نآ  كرب  فوـجم و  وـخر و  ریجنا و  بوـچ 

ناتوبکنع نآ  خیب  رب  خاش و  رب  ار و  هدعم  مف  دزکب  دروآ و  اشج  دنروخب  نوچ  دوش و  هدیئاخ  دـنیاخب  نوچ  هک  كزان  تسا  یمخت 
تهج نیزا  دـنیآ و  هارب  ناتوبکنع  نآ  دـنیامن  رود  ار  اشغ  نآ  نوچ  كزان  يدیفـس  ياشغب  ار  نآ  دنـشوپب  دـندرک و  دـلوتم  راـغص 

دشاب یم  رفنتم  نآ  ندروخ  زا  نامدرم  رثکا  سوفن 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

رب هکرـس  اب  نوچ  ار  نآ  رتسکاخ  دنادرک و  نکاس  ار  نآ  نابرـض  ياضعا  رب  دنزیرب  دنهد و  شوج  بآ  رد  ار  نآ  كرب  رمث و  نوچ 
دهد مایتلا  ار  تاحارج  دزاس و  لئاز  دنیامن  الط  ررکم  روثب  لیمامد و  برج و  تاحارج و 

سوریخا

رخآ رد  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  هلمهم و  يار  مض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  همجعم و  ياخ  رسک  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

ۀیودا رد  نآ  رمث  دیفـس و  نآ  لک  هزیر و  هایـس و  نآ  رمث  نزرا و  هایکب  هیبش  اهبآ  رانک  نآ  تبنم  یئارحـص  مدـنک  ریغ  تسا  یتاـبن 
تسا هضباق  هللحم و  هففجم و  توق  اب  لمعتسم و  شوک  مشچ و 

هلمهملا لادلا  عم  فلالا  لصف  *

كردا

قوشین دنیوک  دنمان و  یناطلس  ۀچولآ  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  فاک  هلمهم و  يار  حتف  هلمهم و  لاد  نوکس  هزمه و  حتفب 

تسنیا 109

نآ تعیبط  *

رت مود  رد  نآ  ةدیسر  درس و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قد بحاص  راح و  ۀفرس  تهج  نآ  ةدیسر  بآ  ئق و  عطاق  رصعب و  لهسم  نآ  سران  عبط و  نیلم  نآ  ةدیسر  ارفص و  تدح  نکـسم 
تسا دنق  لک  نآ  حلصم  هدعم  دسفم  خافن و  هدعم و  مرک  ةدنشک  نآ  كرب  بآ  دیفم و  تیاغب 

همجعملا لاذلا  عم  فلالا  لصف  *

یقاراذا

بح بلکلا و  لـتاق  یبرعب  تسا و  ینایرـس  تغل  اـی  فاـق و  رـسک  فـلا و  هلمهم و  يار  حـتف  فـلا و  هـمجعم و  لاذ  هزمه و  حـتفب 
تسا روهشم  مان  نیدب  زین  يدنهب  دنمان و  هلوچک  هلچک و  یسرافب  بلکلا و  قناخ  بارغلا و 
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نآ تیهام  *

نهپ ياـهناد  درادـن و  نادـنچ  یمحل  وب و  یب  کـنر و  خرـس  نآ  تسوپ  كرزب و  یجنراـن  رادـقمب  يدـنه  تسا  یتخرد  رمث  مخت 
یفالغ رد  هناد  ره  لهرب و  فوج  رد  يدنه  تسا  يرمث  زین  هک  لهرب  مخت  دننام  دشاب  یم  نآ  نایم  رد  خـلت  بلـص و  رایـسب  رودـم 

تسا و لوکام  ریغ  یمس  رودم و  نهپ و  كرزب و  هک  یقاراذا  مخت  فالخب  لوکام  نآ  محل  تسا و  کچوک  لهرب  مخت  هدحئلع و 
كرب زا  رتضیرع  رتکچوک و  نآب و  هیبش  كدنا  زین  نآ  كرب  يدـنه و  لیب  تخرد  رادـقمب  جـنران و  تخرد  زا  رتکرزب  نآ  تخرد 

دنرب یم  راکب  هدومن  هدارب  ناهوسب  هدرک  ادج  ار  نآ  تسوپ  دنناسیخ و  یم  بآ  رد  هک  وحن  نیدب  تسا  نآ  مخت  لمعتـسم  جنران و 
رتزبس و هشفنب  كرب  زا  نآ  كرب  دـنمان و  وراد  جالک  ناردـنزام  نباـکنت و  رد  تسا و  یخیب  نآ  هک  هتـشون  هفحت  بحاـص  هچنآ  و 

نآب هیبش  رکید  یخیب  دیاش  دوب و  دهاوخ  یهابتشا  خرس  رتربطس و  هشفنب  قاس  زا  نآ  قاس  یخرس و  تیاغ  رد  هشفنب و  لثم  نآ  لک 
نآ هن  دشاب 

نآ تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

رب تأرج  هک  دیاب  نکیل  حلاص و  دیج  راح  جازم  يوسب  دساف  يدردرـس  رایـسب  جازم  لدـبم  هیـصاخلاب  تسا و  رادـمد  تاناویح  مه 
رمک و درد  ینابـصع و  ضارما  رئاس  اخرتسا و  جـلاف و  تهج  نآ و  تاحلـصم  اب  دـیدش  يوق  تجاح  دزن  رکم  دـنیامنن  نآ  ندروخ 

بوجر هدراب  ضارما  لـصافم و  ضارما  اـسنلا و  قرع  اـبوق و  برج و  فلک و  تهج  نآ  دامـض  دـنا  هتـسناد  برجم  لـصافم  عجو 
ریشب ندومرف  ئق  وبشخ و  ۀیودا  رکش و  نآ  حلصم  هدنشک  نآ  لاقثم  کی  نهذ و  شوشم  رکـسم و  راضملا  عفان  هینبل  روثب  حرفتم و 
کی زا  نآ  تبرـش  رادـقم  نیریـش  ماداب  نغور  اب  تاباعل  ماداب و  نغورب  همـسد  تاـجاب  دیفـسا  قارما و  ندـیماشآ  هدیـشود و  هزاـت 

دنیامن یم  نایب  يرایسب  صاوخ  نآ  يارب  دنه  يابطا  تفای و  رکذ  نیدابارق  رد  نآ  نیجاعم  بح و  کناد و  ود  ات  کناد 
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نویفاراذا

نون واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  يای  مض  اف و  رسک  فلا و  همجعم و  لاذ  لوا و  حتفب 

نآ تیهام  *

کنرف زا  کبس و  رایسب  خاروس و  رپ  تسا  يزیچ  نآ  دنمان و  ایرد  فک  یـسرافب  هک  تسا  رحبلا  دبز  مراهچ  عون  سونیلاج  داقتعاب 
سویسا ةرهزب  هیبش  دنروآ 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

مـشچ ضایب  هنخان و  عفر  تهج  نآ  لاحتکا  هدنـشک و  نآ  کناد  ود  رادقم  هیوق و  مومـس  زا  يوقا و  رحبلا  دـبز  زا  لاعفا  عیمج  رد 
هک ار  يزیچ  نآ  لـمتحی  عفاـن و  روثب  فـلک و  برج و  ناتـسپ و  مرو  اـسنلا و  قرع  تهج  بآ  اـب  نآ  يـالط  رثؤـم و  رایـسب  باود 

دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  رحبلا  دبز  رد  يازلا  فرح  رد  دشاب و  هدوب  نیدب  بیرق  ای  نیا و  دنمان  یم  يروتسک  يدنهب 

رخذا

هلمهم يار  همجعم و  ياخ  رسک  همجعم و  لاذ  نوکس  هزمه و  رسکب 

نآ تیهام  *

یضعب دنمان و  سیخـس  سخـس و  یمور  تغلب  بیرغلا و  بیط  ینومام و  لالخ  هکم و  نبت  یبرعب  ار  نآ  یکم و  یکی  دوب  مسق  ود 
هایکروک و یسرافب  ایروس و  سور و  یهدنوس و  لوتنک و  لیبدتک و  سیهدنک و  يدنهب  تسا و  ینانوی  سیخـس  هک  دنا  هتفک  ابطا 

یتشد ۀبرک  ار  نآ  هک  یسک  هدرک  فیحـصت  رخآ و  رد  اه  نون و  حتف  همجعم و  ياز  نوکـس  فاک و  حتفب  یتشد  ۀنزک  هکم و  هاک 
هدناوخ هدحوم  ياب  حتف  هلمهم و  يار  نوکس  یسراف و  فاک  مضب 

نا زا  نالوک و  زا  رت  هزیر  نآ  كرب  ظیلغ و  نآ  خیب  هتسر و  خیب  کی  زا  کیراب  رایـسب و  ياهخاش  اب  تسا  یتابن  فنـص  نیا  110و 
هکم لها  حالطـصاب  نآ  خـیب  اب  ار  نآ  ةدـیئاس  وب و  دـنت  ینعی  هحئارلا  لیقث  يدرز و  یخرـسب و  لئام  رت و  کچوک  دـق  مجح و  رد 

نآ مود  فنص  اما  نابز  ةدنزک  معط و  دنت  تیرطع و  اب  دیفس و  هوبنا و  رایـسب و  نآ  ۀفوکـش  دنیوش و  یم  تسد  نآب  دنمان و  لوسغ 
هیبش لکـش  رد  نآ  هایک  تسا و  سخب  روهـشم  دنزاس و  یم  هناخـسخ  دنه  رد  نآ  خیب  زا  هک  تسا  یهایک  نآ  تسا و  یماجا  رخذا 

بیرق زارد  رایسب  کیراب و  وب و  شوخ  نآ  خیب  تسا و  نشخ  يرب و  رخذا  دننام  تسین  وب  شوخ  نآ  هایک  نکیل  تسا و  يربرخذاب 
لمعتـسم راتخم و  رتهب و  ردخم و  نآ  مخت  دشاب و  یم  ظیلغ  فنـص  نیا  دنیوک  يرب  رخذا  اما  دنمان و  الا  خیب و  یـسرافب  یعارذب و 

هکلب دشابن  نشخ  بلـص و  دنلب و  رایـسب  نآ  ياهکرب  هایک و  هک  تسا  نآ  ۀحئار  وکین  بیکرت  شوخ  یکم  یبرع  رخذا  حاقف  خیب و 
رد کیراب و  نآ  قاس  شفنب و  دوش  هتفاکش  نوچ  یخرسب و  لئام  نآ  حاقف  هچنآ  هتـشون  سیئرلا  خیـش  دشاب و  هاتوک  هوبنا و  مرن و 
نآ تعفنم  تسوکن  دـنازوسب  دزکب و  ار  نابز  دـنیاخب  نوچ  دـنلامب و  تسدـب  دـننک و  مرن  نوچ  دـشاب  درو  يوبب  هیبش  یئوب  شوخ 
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یکم و یبرع  تعیبط  تسا  نآ  بلص  کیراب  يوبشوخ  بلص  یبرع  نآ  نیرتهب  دوب و  نآ  ياهخاش  خیب و  حاقف و  لک و  رد  رایـسب 
دراب و نآ  فانـصا  همه  حیرج  نبا  دزن  دربم و  نآ  یماجا  دنا و  هتفک  زین  موس  رد  مود و  رد  کشخ  مرک و  تسا  نادـب  بیرق  هچنآ 

نآ یمرک  زا  رتمک  یمک  ضبق  اب  مرک و  كدنا  نآ  حاقف  ضبقلا و  دیدش  نآ  خیب 
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نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

هوقل و چلاف و  تهج  هینطاب و  ةدراب  عاجوا  نکـسم  هظیلغ و  ۀجزل  طالخا  جضنم  عطقم و  قورع و  هاوفا  دبک و  ةدـس  حـتفم  للحم و 
تابوطر عفد  رومع و  هثل و  تیوقت  نادـند و  درد  فوخ و  ۀـلازا  ظفح و  ياکذ  نایـسن و  ردـخ و  اخرتسا و  یئالتما و  بطر  جنـشت 

زرپس و تبالص  نآ و  ةدس  رکج و  هدعم و  مرو  تهج  هیمغلب و  تابوطر  هیدر و  تالضف  زا  تسا  رـس  یقنم  هکنآ  تهج  عفان  ناهد 
ره ۀبلص  ماروا  محر و  مرو  تالـضف و  ضیح و  لوب و  راردا  هاصح و  تیتفت  هئر و  هدرک و  للع  اقـستسا و  اهداب و  مدلا و  ثفن  عفر 

تـسا ماوه  مومـس  مواقم  دیفم و  لضع  خدش  رخاوا و  رد  یمغلب  ياهپت  اهریغ و  هدرک و  ای  دـبک و  ای  هدـعم و  هاوخ  دـشاب  هک  وضع 
ءالط وا  دامض  ابرش و 

سارلا ضارما  *

مطبلا و کلع  یکطـصم و  اب  نینچمه  جلاف و  يارب  یئاهنتب  نآ  ندـیئاخ  تسا و  یغامد  لوضف  یقنم  یکطـصم  اب  نآ  خـیب  ندروخ 
یلاقثم عبر  ندیماشآ  نینچمه  محر و  یغامد و  لوضف  ۀیقنت  یئالتما و  بطر  جنـشت  هوقل و  جلاف و  تهج  نآ  لاقثم  کی  ندیماشآ 

تهج باصعا  تبنم  رب  نآ  دامـض  یغامد و  لوضف  ۀـیقنت  تهج  زین  یکطـصم  اب  یئالتما و  بطر  جنـشت  تهج  لفلف  اب  نآ  خـیب  زا 
جلاف اخرتسا و 

ءاضعا ضارما  *

اهریغ ضفنلا و  بلقلا و  ءاذغلا و 

تهج نیبجنرت  اب  عفان و  فوخ  ۀـلازا  تهج  برجم و  یمغلب  نایثغ  عفر  تهج  لـفلف  لاـقثم  کـی  اـب  اـی  یئاـهنتب و  نآ  لاـقثم  کـی 
مدلا و ثفن  عفر  نآ و  ةدس  رکج و  هدعم و  مف  تیوقت  مرو و  هئر و  هدرک و  للع  اقـستسا و  تهج  هبـسانم  ۀـیودا  اب  زرپس و  تبالص 

لـصافم تهج  نآ  خـیبط  ندـیماشآ  تموادـم  ضیح و  لوب و  راردا  حایر و  خـفن و  لیلحت  تهج  نآ  خـیبط  ندـیماشآ  عفان و  اهداب 
تابوطر عفاد  رومع و  هثل و  تیوقت  نادند و  درد  تهج  نآب  نونـس  هضمـضم و  دـیفم و  تیاهن  اهپت  رخاوا  رد  نیبجنکـس  اب  هدراب و 

دامض نینچمه  ماوه و  عسل  تهج  نآ  خیب  لصتم  رت  هزات  كرب  دامض  ردخ و  تهج  نآ  مرج  دامض  نآ و  خیبط  لوطن  عفان و  ناهد 
درد محر و  مرو  تهج  نآ  خـیبط  رد  سوـلج  اـضعا و  عـیمج  حاـیر  هناـثم و  زرپـس و  رکج و  دراـب  مرو  هدـعم و  مف  مرو  تهج  نآ 

هیدنیـس يدنهب  هکنآ  ۀفوکـش  ینعی  نآ  حاقن  اما  هینطاب و  عاجوا  نیکـست  تابالـص و  جاضنا  نییلت و  قورع و  هاوفا  حیتفت  لصافم و 
ثفن دبک و  هدعم و  ماروا  عاجوا و  نایـسن و  جلاف و  هوقل و  يارب  زا  تسا  عفان  تسا و  نآ  شیـشح  زا  رتهب  لاعفا  رد  رتفیطل و  دنیوک 

عفر هکح و  تهج  نآ  نهد  هیمغلب و  تاـبوطر  هیدر و  تالـضف  زا  تسا  رـس  یقنم  هکنآ  تهج  ار  ظـفح  دـنادرک  یم  وکین  مدـلا و 
عفان ءایعا 
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لیـصفتب نیدابارق  رد  هروکذم و  ضارما  تهج  زا  دـنا  عفان  همه  نآ  نوجعم  نآ و  صرق  نآ و  قرع  نآ و  بارـش  نآ و  نهد  111و 
نیرورحم ةدرکب  تسا  رضم  دراد  هک  يراردا  تدش  ببـسب  دنیوک  راضملا  کیره  تعنـص  ۀقیرط  عفانم و  صاوخ و  اب  دش  روکذم 

لدب طسق و  نسار و  نآ  لدب  لاقثم  کی  ات  لاقثم  مین  زا  نآ  تبرش  رادقم  لدنص  رفولین و  قرع  بالک و  نآ  حلصم  تسا  عدصم  و 
تسا هریرذلا  بصق  نآ  حاقف 

هلمهملا ءارلا  عم  فلالالصف 

وقارا

دنمان کهیس  یسراف  واو  فاق و  مض  فلا و  هلمهم و  يار  لوا و  حتفب 

نا تیهام  *

دیور یم  سدع  مدنک و  نایم  رد  یفالغ و  رد  رودم  هایس و  تسا  یمخت 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

بآ هب  سپ  دـنراذکب  باـتفآ  رد  تعاـس  تشه  دـنیامن و  ریمخ  جوزمم  بآ  هکرـس و  اـب  دـننک و  درآ  ار  نآ  نوـچ  لـلحم  نـیلم و 
خافن و اذغلا و  يدر  راضملا  دزاس  لئاز  ار  نآ  عجو  دهد و  لیلحت  دنیامن  دامـض  عجوم  بلـص و  رایـسب  ماروا  رب  دنـشرسب و  صلاخ 

تسا ینیریشب  جوزمم  ۀکرس  نآ  حلصم  یحیر  جنلوق  ثروم 

كارا

زین لاـجوولیپ  يدـنهب  جوچ و  ناریا  يریـس  مرک  ناـبزب  كاوسم  تخرد  یـسرافب  رخآ  رد  فاـک  فلا و  هلمهم و  يار  لوا و  حـتفب 
دنیوک واو  نودب  لیپ  يدنهب  ار  نآ  مخت  رخآ و  رد  واو  مال و  مض  ای و  نوکس  یمجع و  ياب  رسکب  دنمان 

نآ تیهام  *

مرخ و زبس و  تسار و  دـنلب و  ضیرع و  نآ  كرب  راـنا و  تخردـب  هیبش  تسا  یتخرد  نآ  يرب  دـشاب  یم  یلبج  يرب و  نآ  هکنادـب 
هـشوخ مطب و  ردقب  نآ  رمث  یخرـسب و  لئام  نآ  لک  دشاب و  یم  زین  راخیب  رادراخ و  دـنک و  یمن  نازخ  تسـس و  نآ  بوچ  هوبنا و 
یضعب دیفس و  یـضعب  خرـس و  یـضعب  ندیـسر  دعب  رخآ  رد  زبس و  رایـسب و  تصوفع  اب  خلت و  كدنا  یماخ  رد  روکنا و  دننام  راد 
ۀـشوخ يدوخن و  رادقمب  نآ  رمث  هزیر و  نآ  مخت  تفارح و  تصوفع و  یخلت و  توالح و  كدنا  اب  هایـس و  سپ  ددرک  یم  شفنب 

دالب رد  تسا و  اهارحـص  اهیداو و  مود و  لوا و  میلقا  دالب  رثکا  نآ  تبنم  دـیآ و  تسد  ۀـضبق  رد  هک  رادـقم  نآ  کـچوک  نآ  رمث 
رتکرزب نآ  رمث  ۀشوخ  قرفتم و  ياهراخ  اب  یئارحـص و  زا  رتمک  نآ  یلبج  دشاب و  یم  زین  ناریا  تاریـس  مرک  ردانب  نهکد و  دـنه و 

صفع و نیریش و  كدنا  هایـس و  رخآ  رد  روتـسدب  مخت و  یب  رت و  هزیر  نآ  ياهناد  دیآ و  تسد  فک  ود  رد  هک  رادقم  نآ  يرب  زا 
دنشورف یم  رازاب  رد  ار  نآ  روکنا  دننام  دوش و  یم  یخلت  رایسب  مخت  اب  رتکرزب و  رت و  نیریش  دالب  یضعب  رد  دشاب و  یم  تفارح  اب 
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دنروخ یم  ار  نآ  مدرم  یضعب  و 

211 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 363 

http://www.ghaemiyeh.com


نا تعیبط  *

کـشخ و موـس  رد  مرک و  مود  رد  یکاـطنا  لدـتعم و  تسوـبی  ترارح و  رد  نآ  رمث  تسا و  سباـی  نآ  تخرد  هک  هتفک  يدادـغب 
هتسناد کشخ  مود  رخآ  رد  مرک و  لوا  رد  نمؤم  دمحم  ریم  میکح 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

لیلحت لاهـسا و  عفر  هدعم و  تیوقت  تالزن و  عنم  هظیلغ و  حایر  هجزل و  تابوطر  عفر  تهج  هدس و  حتفم  عطقم و  للحم و  یلاج و 
للحم و نآ  كرب  دامض  عفان  هثل  تیوقت  عاجوا و  نیکست  هلمن و  ارشام و  هفعس و  هناثم و  ۀیقنت  لوبلا و  رـسع  ریـساوب و  محر و  مرو 

هفعـس ریـساوب و  محر و  مرو  لیلحت  عاجوا و  نیکـست  تهج  نوتیز  نغور  رد  نآ  رمث  خوبطم  دامـض  هلمن و  ارـشام و  تالزن و  عنام 
هدعم و تیوقت  رد  نآ  مخت  روتسدب  لاهـسا و  عفر  هدعم و  تیوقت  هناثم و  ۀیقنت  لوبلا و  رـسع  تهج  نآ  رمث  خیبط  ندیماشآ  دیفم و 

نآ حلصم  جحـس  ثعاب  نآ  برـش  هاهل و  شـشوج  ثروم  نآ  راثکا  هثل و  يوقم  نادند و  یلاج  نآ  بوچب  كاوسم  لاهـسا و  عفر 
نارکید ءابطالا و  روتـسد  بحاص  تسا و  لدنـص  نآ  لدب  مهرد  هس  ات  نآ  مخت  زا  لطر و  مین  ات  نآ  خیبط  زا  تبرـش  رادـقم  اریثک 

مغلب داسف  عفاد  لهسم و  خلت و  دنمان  لاح  يدنهب  ار  نآ  رمث  عفان و  نوخ  داسف  ریـساوب و  ماذج و  برج و  تهج  نآ  كرب  دنا  هتفک 
عفان عرقلا  بح  نادید و  هراح و  تایمح  ماذج و  ماروا و  اقستسا و  اضعا و  شزوس  تهج  تسا و  ارفص  و 
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نیعبرا عبرا و 

دنمان هروحیکتک  يدنهب  اپرازه و  یسرافب 

نآ تیهام  *

کیراب و تارشح  ۀلمح  زا  تسا  یناویح 

نآ رد  هک  نامـسیر  دـننام  راد  هرک  نآ  ۀـنت  کـیراب و  یـضعب  يوق و  كدـنا  یـضعب  ربـش  کـیب  اـت  تشکنا  کـی  لوطب  دـنلب  112
مد ات  رس  کیدزن  زا  یبناج  ره  زا  هنابز و  ود  کیراب  كدنا  نآ  مد  کیراب و  خاش  ود  نآ  رس  رب  دشاب و  مهب  لصتم  رایسب  ياههوک 
رد ار  دوخ  ياهاپ  دیـسر  هک  يوضع  رهب  دزک و  یم  نهدـب  ددرکیمرب و  هاک  دور و  یم  هار  هاک  کیراب و  ةزیر  ياپ  ود  تسیب و  نآ 

شزوس كدنا  دیزک  هک  ار  يوضع  ره  تسین و  یتیمس  زا  یلاخ  نآ  ياهاپ  دومن و  ناوت  ادج  نا  زا  يراوشدب  هک  درب  یم  ورف  وضع 
نآ قایرت  ددرک  یم  ضراع  هنیـس  یکنت  دـیدش و  عجو  نآ  يدر  یمـس  رایـسب  عاونا  ندـیزک  زا  دـبای و  یم  نیکـست  سپ  دـنک  یم 
درآ ربک و  خیب  تسوپ  انایطنج و  لیوط و  دنوارز  ندیناروخ  نتـسب و  دوخ  یکدـیزک  عضوم  رب  تسا  هدـیزک  هک  یئاپرازه  ةدـیبوک 
مرک دنفسوک  ای  واک و  نغور  زین و  هکرس  اب  کمن  ءالط و  تسا  یثخلا  هرهز  بارـش و  اب  ای  لسعلا و  ءام  اب  يواستم  يازجا  هنـسرک 
یم شوک  رد  رثکا  نآ  کیراب  عون  هک  اریز  دور  شوک  رد  رکا  تسا و  یفاک  یئاهنتب  کیره  هدیئاس  يرـسلوم  لک  ندیلام  هدرک و 

دنروآ نوریب  هتفرک  یشاقنمب  دیآ  رظنب  رکا  ندرم  دعب  ار و  کمن  هکرـس و  دشابن  رکا  دنزیرب و  شوک  رد  هدومن  مرک  ار  نغور  دور 
رد رکا  دیآرب و  ات  دنهد  تکرح  ار  رس  شوک و  هتفرک  شوک  رد  ار  تسد  هدومن  تسا  هتفر  شوک  نا  رد  هک  یفرطب  جک  ار  رسالا  و 
زین نآ  ریبدـت  دـسر  مهب  وضع  رد  یـشزوس  كدـنا  شراخ و  مرو و  نآ  لامعتـسا  زا  دـنیامن  لامعتـسا  اربآ  نآ  دریمب و  دـتفا و  بآ 
یم ددرک و  یم  ادج  مه  زا  نآ  ياضعا  ياههوک  ور  دریم  یم  دنزیر  نا  رب  هدرک  مرک  نغور  نوچ  تسا و  هروکذم  يایـشا  ندـیلام 

دشاپ
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تیاکح *

نیب رد  مراـهچ  اـی  موس  بش  تاـقافتا  زا  دوب  دـیازت  رد  زور  هب  زور  دوب و  هدیـسر  مهب  اـپ  ناتـشکنا  اـت  كرو  زا  یعجو  ار  یـصخش 
رد یعجو  كدـنا  رکم  دوبن  قلطم  عجو  نآ  حبـص  درک  ساسحا  یعجو  كدـنا  صخـش  نآ  دـیزک و  ياپرازه  ار  نآ  يوناز  باوخ 

تفای تحص  تشک و  لئاز  مرک  نغور  ندیلامب  مهنآ  نآ  ةدیزک  عضوم 

ناکترا

تـسا یـسراف  تغل  دـنمان  زین  نکترا  ار  نآ  نون و  فاک و  حـتف  هیناـقوف و  هاـنثم  ياـت  نوکـس  هلمهم و  يار  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
دنیوک ارجا  ینانویب 

نا تیهام  *

هزیر و کنس  یب  کنردرز  کبـس  نآ  نیرتهب  ددرک و  خرـس  دننازوسب  نوچ  هک  کنرخرـس  کنردرز و  کبـس  تسا  اه  هزیرکنس 
تسا نآ  قرحم  ریغ  زا  رتفیطل  نآ  قرحم  هک  اریز  تسا  نآ  لوسغم  قرحم  لمعتسم 

تعیبط *

نآ

ضباق درس و 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

تهج یطوریق  اب  دساف و  دئاز  تشوک  ندرب  تهج  تاللحم  اب  تاحارج و  هراح و  ماروا  دربم  نآ  دـننام  زینـشک و  بآ  اب  نآ  يالط 
تسا یلوا  نآ  ندروخ  زا  بانتجا  عفان و  هاصح  ندینازیر  تهج  تاردم  اب  اهمخز و  ندرک  رپ  حلاص و  تشوک  ندینایور 

ناوجرا

دنیوک ادیعز  ار  نآ  تسا و  یسراف  ناوغرا  زا  برعم  نون  فلا و  واو و  حتف  میج و  مض  هلمهم و  يار  نوکس  هزمه و  مضب 

نآ تیهام  *

معط درادن و  نادـنچ  يوب  رظنم و  وکین  هوبنا و  یـشفنب و  لئام  خرـس و  رایـسب  نآ  لک  تسا  سراف  دالب  نآ  تبنم  هک  تسا  یتخرد 
یم حیرفت  هک  تسا  نآ  ناشیا  داقتعا  دننک و  یم  بارـش  ةزم  لقنت و  ار  لک  نآ  نایـسراف  ار و  نآ  دنروخ  یم  نیریـش و  كدنا  نآ 

دیور و نآ  لثم  نا  زا  هک  یمخت  رکم  درادن  يرمث  کبـس و  وخر و  نآ  بوچ  دـنادرک و  یم  فاص  وکین و  ار  زاوآ  قلح و  دروآ و 
دشاب نآ  عون  ظفاح 
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نآ تعیبط  *

تسا لادتعاب  لئام  مرک 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

خیبط ندـیماشآ  عفان و  نول  ۀیفـصت  تهج  هاصح و  تتفم  سفنت و  تالآ  یقنم  هیلک و  هدـعم و  تدورب  عفار  هجزل و  طالخا  جرخم 
رورذ تسا و  يوق  ئقم  مرد  ود  رادـقم  نآ  خـیب  ياهـشیر  تسوـپ  خـیبط  ندـیماشآ  هدـعم و  سفنت و  تـالآ  یقنم  ئقم و  نآ  لـک 

دنلامب ربارب و  نوچ  نآ و  کنر  یهایـس  ببـسب  دنزاس  یم  طاطخ  نا  زا  نانز  تسا و  وکین  باضخ  مدلا و  فزن  سباح  نآ  ۀتخوس 
مئاق نیع  ۀیودا  رد  نآ  مخت  خرس و  لک  نآ  نزو  مین  لدنـص و  نآ  لدب  تسا  مامن  بانع و  كرب  نآ  ئق  حلـصم  دنایورب  ار  ناکژم 

جزیمشچ هک  تسا  جزیمشت  ماقم 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  يابرم  ناوجرا و  رهز  بارش  دنمان و  زین  113

یقان قدرا 

تسا ینانوی  تغل  ای  فاق و  رسک  فلا و  نون و  حتف  فاق و  نوکس  هلمهم و  لاد  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  هزمه و  رسکب 

نآ تیهام  *

تاحلصم و اب  هیلطا  رد  رکم  تسا  یلوا  نا  زا  بانتجا  ترارح و  يدنت و  تیاغ  رد  عذال و  هحئار و  دنت  رایسب  ربکب  هیبش  تسا  یتابن 
دشاب یم  فالغ  رد  نآ  رمث  هک  هتفک  ینغم  بحاص  سلدنا و  تغلب  تسا  رامحلا  ءاثق  هتفک  تارایتخا  بحاص 

زرُا

جـنرب و یـسرافب  نـمث و  یبرعب  يزور و  ینایرـسب  تـسا و  یناـنوی  زیروا  ءازروا و  برعم  هـمجعم  ياز  هـلمهم و  ءار  هزمه و  مـضب 
دنمان لواچ  يدنهب  جنرک و  یناروتب 

نآ تیهام  *

هک ییاهیاچ  كانمن و  ياهنیمز  نآ  تعارز  لحم  ینعی  نآ  تبنم  رت و  مرن  رتدنلب و  نآ  قاس  اهکرب و  مدنک و  وج و  دـننام  نآ  هایک 
ات دالب  رثکا  رد  نآ  هایک  يدنلب  تاونق و  ناراب و  هناخ و  دور  همـشچ و  بآ  دننام  دسرب  نآب  رایـسب  بآ  هکنآ  ای  دـشاب و  بآ  نا  رد 

تاسرب هک  ناراب  مسوم  زا  شیپ  یکی  دـنیامن  یم  تعارز  ار  نآ  لصف  درد و  دـسر و  یم  تماق  ودـب  ات  هلاکنب  رد  تماـق و  کـی  هب 
رب هچنآ  دبای و  امن  وشن و  تسا  دنلب  ياهنیمز  رد  هچنآ  ناراب  بآ  اب  هک  تسا  ازوج  رخاوا  ات  روث  رد  باتفآ  ندوب  ماکنه  نآ  دنمان و 
یم دنلب  بآ  هک  رادقم  ره  اهبالیـس  اهبآ و  ینایغطب  ایرد و  ياهرانک  دنمان و  لیهج  يدـنهب  هک  اهریدـغ  دـننام  تسا  تسپ  ياهنیمز 

هک تدـم  ره  تسین  يررـض  یفوخ و  ار  نآ  تسا  بآ  زا  نوریب  نآ  ياهـشوخ  هایک و  رـس  هک  ماد  اـم  دوش و  یم  دـنلب  زین  نآ  دوش 
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بآ ریز  زا  يدوزب  دـیامن و  قرغ  دـشوپب و  ار  نآ  مامت  هک  دـیآ  یمیظع  بالیـس  ای  دـیامن و  یناـیغط  بآ  هعفد  اـنایحا  رکا  دـشاب و 
نومک رواشپ و  اصوصخ  تسا  دنه  دالب  دوش  یم  بوخ  اهنا  رد  هک  ینکاما  اهجنرب و  نیرتهب  ددرک و  یم  هدیـسوپ  دـساف و  دـیاینرب 

نآ و ياههید  زا  تسا  یهید  هک  ههکم  صوصخ  دابآ  میظع  تسا و  ونهکل  دابآ و  ناهجهاش  نیب  ام  هک  یلیرب  سناب  تروس و  ردنب 
يدنـس يدـنه و  دیفـس  کیراب  جـنرب  هک  اریز  هغارم  رد  رتهب  نا  زا  نامرک و  زراب  لامج  صوصخ  تسا  ناریا  دنـس و  دـنه  زا  دـعب 

خرـس جنرب  اما  دـشاب و  یم  هقئاذ  شوخ  وب و  شوخ  هکنآ  ةروکذـم  عاونا  صوصخ  تجوزل  یب  فیطل و  رایـسب  دـشاب و  یم  کبس 
جزل و لیقث و  رایـسب  رکید  نادلب  جـنرب  اما  ناریا و  جـنرب  روتـسدب  تسین و  یتجوزل  یلقث و  زا  یلاخ  يدنـس  يدـنه و  تشرد  ۀـناد 
دوش و یمن  اقلطم  اـهاج  یـضعب  رد  مک و  رایـسب  نکاـما  نیا  رثکا  رد  دوش و  یم  روش  ياـیرد  لـحاوس  رئازج و  رد  هچنآ  صوصخ 

جزل لیقث و  رثکا  دوش و  یمن  بوخ  درادن و  روفو  جنرب  دالب  نا  رد  هک  تسا  تهج  نیزا  ار  جـنرب  مور  نانوی و  يابطا  تمدـم  هجو 
تـسا رکید  بوبح  زا  رت  مضهلا  عیرـس  فیطل و  نکاما  نیا  يار  لبق و  ةروکذم  نکاما  جـنرب  الا  دـشاب و  یم  مضهلا  ئطب  خافن و  و 

هراح ۀجزما  رد  صوصخ 
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نآ تعیبط  رد  *

نیرد مود و  رد  سبای  دنا و  هتسناد  لدتعم  یضعب  دراب و  یضعب  لوا و  دراح و  یضعب  نآ  تدورب  ترارح و  رد  دنا  هدرک  فالتخا 
بآ رد  نوچ  هک  اریز  تسا  تسرد  زین  لوا  لاوقا  تسا و  باوصب  بیرق  يوقا و  نیا  هتسناد و  يوقلا  بکرم  یـضعب  دنراد و  قافتا 

نآ لوا و  رد  درـس  جنرب  نآ  مرج  دشاب  یم  دنمان  شکوالچ  یـسرافب  هک  دنهد  مد  ار  جـنرب  نآ  دـنریکب و  ار  نآ  بآ  دـنناشوجب و 
دـشاب یم  دنهد  یم  خـبط  وحن  نیدـب  ار  والپ  رثکا  دـنمان و  رب  بآ  هک  دـنهد  مد  دـنریکن و  ار  نآ  بآ  نوچ  اما  لوا و  رد  مرک  بآ 

اما دـنیامن و  خـبط  هتـسش  بآ  دـنچب  هدـیلام  بوـخ  دـنناسیخب و  بآ  هب  ار  نآ  یناـمز  خـبط  زا  لـبق  هک  دـیاب  نکیل  یمرکب و  لـئام 
رورحم رد  هیـصاخلاب  تسین و  زئاج  نآ  لامعتـسا  دـنزیرن  ار  نآ  جزل  ظیلغ  بآ  دـنهدن و  شوج  هبترم  دـنچ  نوچ  ار  جزل  ياهجنرب 

جنرب زا  هروزم  ار  یـضرم  نیرخأتم  رثکا  امدـق و  دـیاش  تهج  نیزا  دـنک و  یم  تدورب  جازملا  دوربم  رد  ترارح و  ثادـحا  جازملا 
لمتحی تسا و  طرش  هقفاوتم  تیفیک  احصا  رد  هداضتم و  تیفیک  ثادحا  یضرم  رد  هک  دنا  هتشاد  احصاب  صوصخم  دنا و  هدومرفن 

یضرم یضعب  هک  اریز  دشاب  دیج  يدنه و  ریغ  زراب  صوصخم  نیا  هک 

تسا رمع  دیزم  تحص و  ثعاب  هکنآ  نآ و  صاوخ  رد  مدنک و  نان  ار  یضعب  رکید و  بوبح  زا  تسا  رت  قفاوم  يدنه  جنرب  ار  114
تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  لیصفت  ددرک و  یم  حلاص  مون  ثعاب  هکنآ  رد  دنا  قفتم  زین  دنه  يابطا  تسا و  دراو  ثیدح 
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نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

ینم و دلوم  ندب و  نمسم  يوارفـص و  لاهـسا  يرارم و  طالتخا  عذل  نکـسم  یکنـشت و  عفار  وکین و  ياهباوح  حلاص و  طلخ  دلوم 
کنر ةدننک  وکین  ندب و  لاح  حلـصم  عفان و  ار  هناثم  هدرک و  ضارما  محر و  قانتخا  يومد و  لاهـسا  اعما و  حورق  جحـس و  ریحز و 

یکنشت ترارح و  نکسم  قامس  هزات و  غود  اب  ینم و  دلوم  ندب و  نمسم  یهبم و  اذغلا و  ریثک  رکش  ریش و  اب  نآ  ندروخ  راسخر و 
جحس و صفم و  تهج  قدنف  ای  نیریش  ماداب  نغور  زب و  ةدرک  هیپ  اب  ریحز و  تهج  زب  ریـش  اب  يوارفـص و  لاهـسا  سبح  نایثغ و  و 

باحصا يارب  زا  تسا  وکین  بوخ  ياهباوخ  ندید  ثعاب  حلاص و  طلخ  دلوم  راسخر و  کنر  یئوکین  ندب و  لاح  حلصم  نآ  راثکا 
حلاص تشوک  ار و  هحرق  دنادرک  یم  كاپ  هکنآ  تهج  دـشابن  ینفع  یمح  هک  یماکنه  دنـشاب  هتخپ  غالا  ریـش  اب  هک  صوصخ  لس 

ۀیذغا ياقن  زا  لبق  نوخ و  زا  هروراق  ياقن  دعب  اما  عفان  ار  مدلا  لوب  نآ  ةدیـصع  نآ و  ۀتخپ  هلاغزب  ۀـچیاپ  اب  نینچمه  دـنایور و  یم 
عفاـن و اـعما  ۀـحرق  جحـس و  تهج  نآ  لوسغم  بآ  اـب  هنقح  نیبـجنرت و  هب  نآ  ةدرک  نیریـش  بآ  هیقامـس و  دـننام  هضماـح  ۀـضباق 
ار نآ  دنشاب  هدرک  نایرب  هک  صوصخ  یضرم  لاهـسا  طارفا  تهج  دشاب  هتفای  خبط  وکین  هک  زب  ةدرک  هیپ  اب  نآ  ۀتخپ  درآ  ندیماشآ 
ددرکن و هایـس  دوش و  هریت  خرـس  هک  دـننک  نایرب  ار  جـنرب  نوچ  دـنیوک  عفان و  تیاغب  اعما  حورق  جحـس و  یلاود و  لاهـسا  تهج  و 
ار نآ  فاص  بآ  حبـص  دـنناسیخب و  بش  تسرد  مسق  نامه  بآ  لاقثم  هاـجنپ  لـهچ  رد  ار  نآ  لاـقثم  هدزناـپ  هد  رادـقم  دزوسن و 

طرفم شطع  نکـسم  نآ  ۀتخوس  عوقن  بآ  ندیماشآ  عفان و  دشاب  ترارح  تبوطر و  زا  هک  نایثغ  هدعم و  مرک  عفر  تهج  دنماشایب 
دیفم و هضیه  لاهسا و  سبح  تهج  دنماشایب  ار  نآ  فاص  بآ  دنناسیخب و  بآ  رد  ار  دیفس  جنرب  نوچ  اهریغ و  هضیه و  زا  ثداح 

یم اه  هرک  نآ  ياهخاش  رد  کیراب و  نآ  ياهکرب  شورفم و  نیمز  رب  هک  دـنمان  بود  هدـنوپ و  يدـنهب  هک  یهاـپک  اـب  نآ  ةدـیئاس 
ندیماشآ تسا و  دیفم  ار  مدلا  ثفن  دنماشایب  هتفرک  هریـش  صلاخ  بآ  يردق  دیفـس و  تابن  كدنا  اب  دنمان و  غرم  یـسرافب  دشاب و 

زور هد  هفـصانملاب  هزات  ریـش  اب  اعما و  هدعم و  يرارم  طالخا  عذل  نکـسم  دنمان  چـیپ  يدـنهب  هک  ریعـشلا  ءام  دـننام  نآ  خوبطم  بآ 
تهج نادب  لاستغا  تسا و  فاعر  عطاق  دسر  یم  مهب  ندیبوک  نیح  رد  هک  جنرب  درک  طوعـس  برجم و  ینم  دـیلوت  تهج  ندروخ 

زب ۀنرک  هیپ  اب  نآ  دامض  هزبرخ و  بآ  اب  نینچمه  دیفم و  دلج  راثآ  فلک و  عفر  تهج  سمرت  اب  نآ  يالط  ندب و  زا  خاسوا  يالج 
ریغ ۀلاخن  بآ  ای  جنرب و  خوبطم  بآ  اب  دـیراورم  صوصخ  ار  رهاوج  نوچ  هزات و  تاجارخ  تهج  نآ  رورذ  لمد و  ندوشک  تهج 

هب هدومن  کشخ  دنلامب و  بآ  هب  ار  نآ  مرن  رایـسب  درآ  نوچ  نینچمه  دـهد و  الج  دزاس و  لئاز  ار  نآ  كرچ  دـنیوشب  نآ  خوبطم 
یلاش یسرافب  هک  كوتلش  خوبطم  بآ  ندیماشآ  راضملا  دبای  الج  فاص و  رایـسب  دنیامن  رارکت  هبترم  دنچ  نینچمه  دنیوشب و  بآ 
تسا هدنشک  نآ  لاقثم  کی  هک  دنیوک  تسا و  مومس  زا  دنشاب  هدرک  هیالس  مرن  رایـسب  هک  كوتلـش  تسوپ  دنمان و  ناهد  يدنهب  و 

مدنک و ۀـلاخن  بآ  رد  تسا  نآ  ندـیناسیخ  نآ  حلـصم  دـناد  یم  عدـصم  برکم و  هرکذـت  فلوم  هدـس و  جـنلوق و  دـلوم  جـنرب  و 
ناـیرب و جـنرب  تسا و  لوسغم  وج  درآ  نآ  لدـب  دـنک  یم  نآ  ةدـس  عفر  دـنناشوجب  مطرق  بآ  رد  نوچ  ینیریـش و  اـب  نآ  ندروـخ 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نا  زا  عونصم  ۀمعطا  تایولح و 
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زرا

همجعم ياز  هلمهم و  ءار  نوکس  لوا و  مضب 

نآ تیهام  *

برع نیمز  نآ  تبنم  دوش  یم  لصاح  نا  زا  بطر  تفز  تسا و  راب  یب  ربونص  تخرد 

نآ تعیبط  *

تسا کشخ  مرک و 

هضرا

دنمان کمید  يدنهب  رخآ  رد  اه  همجعم و  داض  هلمهم و  ءار  لوا و  حتفب 

نآ تیهام  *

هزیر رایسب  تسا  ياهمرک 

شرف و سابل و  باتک و  ذغاک و  تخرد و  بوچ و  یجزل  تبوطر  زا  رپ  مرن و  اهنآ  ۀنت  بلـص و  كدنا  اهنآ  نهد  رـس و  دیفس  115
یم بلـص  كدنا  دوش  کشخ  نوچ  دشاب و  یم  دولآ  لک  نآ  فارطا  دنروخب  هک  ار  هچره  دنروخ و  یم  دنبایب  ار  هچنآ  لیبق  نیزا 

دننادرک یم  یناـف  دـساف و  یناـمز  كدـنا  اـب  ددرک و  یم  لـک  همه  دـنروخ  یم  ار  هچنآ  اـهنآ و  نـهد  باـعل  ماـمت  دـیاش  ددرک و 
اهنآ تحت  ای  شورف و  اهقودنـص و  تویب و  فوج  رد  هسبتحم  ۀـنقتحم  ةرخبا  اهنآ  نوکت  ةدام  ار و  سابل  شرف و  باتک و  صوصخ 
هچنآ نکاما  نا  رد  دـشاب و  فیخـس  مرن و  اهنآ  كاخ  هک  تسا  یتبوطر  اب  كانمن  ياهنیمز  عضاوم و  نآ  اهنآ  نوکت  لحم  تسا و 

یم امرخ  هتـسا  رادقمب  دنلب  هدیلاب  كرزب و  تاسرب  رخاوا  رد  هلاکنب  کلم  رد  دـنزاس و  یم  دـساف  دـنروخ و  یم  ار  همه  دـیور  یم 
رایـسب نآ  ۀثج  دنراد و  یهاشداب  هک  دنیوک  یم  دنه  لها  دندرک و  یم  یناف  ینامز  كدناب  دننک و  یم  زاورپ  هدروآرب  رپ  دـندرک و 

زا ناتـسمز  رد  تسا و  هاـب  يوقم  مرک و  رایـسب  نآ  ناـشیا  معزب  نآ و  دـنب  ود  لوـطب  یتـشکنا و  مجحب  دـشاب  یم  هدـیلاب  كرزب و 
نآ ۀنت  هدومن  رود  ار  اهنآ  رس  هک  وحن  نیدب  دنروخ  یم  هدروآرب  هوک  ياهنماد  اهارحص و  دننام  تسا  اهنآ  نوکت  لحم  هک  ینکاما 
نا زا  یجزل  بآ  هتخادـک  نآ  مامت  دـنراذکب  زورودـکی  دـنعلبن و  يدوزب  رکا  دـنیوک  یم  دـنعلب و  یم  هدومن  برچ  واـک  نغورب  ار 
هک یعـضاوم  رد  اهارحـص  رد  هک  تسنآ  تسا  اج  مادک  رد  اهنآ  هاشداب  هکنآ  تخانـش  تمالع  دنام و  یم  یلاخ  تسوپ  دیآیمرب و 

نفعت هتـشک و  رخبتم  باتفآ  شبات  ترارح  منبـش و  شراب و  تابوطرب  دـنیامن و  یم  عمج  اجباج  هدـنک  ار  تعارز  ياهفلع  ناناقهد 
ای کی  اهنا  زا  یضعب  رد  دنروآ  یمرب  هدنک  ار  عضاوم  نآ  دنراد  ار  نآ  تفرعم  هک  یـصاخشا  سپ  دبای  یم  نوکت  هضرا  نا  زا  هتفای 
رخ خوبطم  بآ  ندیـشاپ  تسا و  عفان  دنلامب  ریـساوب  رب  دننک و  لحرقب  مانـس  نغور  رد  ار  نآ  نوچ  دـنیوک  دـشاب و و  یم  ددـع  ود 

تسنآ ةدننازیرک  جنیتوف  کشخ و  زینشک  یکرک و  دهده و  رپ  ناخد  تسا و  نآ  ةدنشک  هرهز 
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نوطسرا

تفای رکذ  نیدابارق  رد  تسا و  دراب  ياشحا  يوقم  رمخ و  زا  رت  يوق  دنهد  بیترت  هراح  ۀیودا  رمخ و  زا  هک  ظیلغ  تسا  یبارش 

ینوماغرا

رخآ رد  اـی  نون و  رـسک  واو و  نوکـس  میم و  مض  فلا و  همجعم و  نیغ  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  هزمه و  حـتفب  ینوطـالفا  نزو  رب 
هتسوپ نب  يدنهب  دنمان و  خرس  اثیمام  یسرافب 

نآ تیهام  *

شاخشخ و رسب  هیبش  نآ  رس  خرس و  نآ  لک  نامعنلا و  قیاقش  كربب  هیبش  فرـشم و  نآ  كرب  يرب و  شاخـشخب  هیبش  تسا  یتابن 
ینارفعز درز  نآ  نبل  ینعی  هعمد  کنر  ریدتسم و  نآ  خیب  نهپ و  نآ  رس  نا و  زا  رت  ینالوط 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ار ماروا  دهد  نیکست  دنیامن  دامض  نوچ  دنمان و  ایلقان  ار  نآ  هک  یحورق  نساغرا و  ار  نآ  هک  نیع  حورق  یقنم  للحم و  داح و  راح 
ناهد و عالق  تهج  دنروخب  یلاوتم  زور  هس  هدرک  لح  بآ  اب  هدـیئاس و  هایـس  لفلف  ۀـنادکی  تسیب و  اب  ار  نآ  كرب  مین  ود  نوچ  و 

عفان نا  زا  تابوطر  نالیس 

نوطیِقرا

نوسیقرا برعم  نون  واو و  نوکـس  هلمهم و  ياط  مض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  فاـق و  رـسک  هلمهم و  يار  نوکـس  لوا و  حـتفب 
دنمان زین  نویقوسورق  تسا و  ینانوی 

نآ تیهام  *

لئام نآ  کـنر  قاـس و  یب  بغزم و  رت و  بلـص  رتکرزب و  نا  زا  ودـک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتاـبن  دـیوک  سودیروقـسید 
کنر خرس  یلیلکا  ار  نآ  عرذ و  کی  زا  رتمک  عبرم  نآ  قاس  بغزم و  تسا  یتابن  هتفک  یکاطنا  دیفس  كرزب و  نآ  خیب  یهایسب و 

تسا نیریش  دیفس و  مرن و  نآ  خیب  هتفک  هفحت  بحاص  تسا و  نآ  فیرح  هزات  نآ  نیرتهب  تسا و  هایس  ةریز  رادقمب  یمخت  و 
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نآ تعیبط  *

دنا هتفک  زین  موس  رد  مود و  رد  کشخ  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ عفانم  و 

قاقـش و اسنلا و  قرع  لصافم و  هدـملا و  ثفن  هنیـس و  نادـند و  ناهد و  ضارما  تهج  هضباق  توق  اـب  لـلحم و  ففجم و  یلاـج و 
نتشادهاکن نآ و  خیب  خیبطب  هضمضم  عفان  اهنخان  خیب  حورق  رانلا و  قرح  لوبلا و  رسع  تدورب و  زا  ثداح  ناتشکنا  رس  ۀحرق 

نآ مهردکی  ندیماشآ  شتآ و  یکتخوس  يدرس و  زا  ضراع  قاقش  رب  نآ  خیبط  نتخیر  نادند و  عاجوا  نکـسم  ناهد  رد  نآ  116
اسنلا و قرع  لوبلا و  رسع  تهج  نآ  خیبط  زا  لطر  مین  هنیس و  رد  نئاک  كرچ  هدملا و  ثفن  ردص و  عاجوا  تهج  ربونـصلا  بح  اب 

حورق تهج  نآ  كرب  رورذ  شتآ و  یکتخوس  لصافم و  عاجوا  ناتشکنا و  رس  ۀحرق  قاقش و  تهج  نآ  ةزات  دامض  لصافم و  درد 
تسا نآ  خیب  نآ  كرب  لدب  مرد  شش  ات  نآ  تبرش  رادقم  اهنغور  نآ  حلصم  هدرک  رضم  عفان  هنهک  ۀثیبخ 

نویطقرا

زین نوطقرا  ار  نآ  نون و  واو و  نوکـس  هیناتحت و  هانثم  يای  مض  هلمهم و  ياط  نوکـس  فاق و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  لوا و  حتفب 
دنمان

نآ تیهام  *

وخر نآ  قاـس  نیریـش و  دیفـس و  نآ  خـیب  ریدتـسم و  رایـسب  هداـیز و  نا  زا  نیا  بغز  سولف و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یهاـیک 
یکچوک ةریزب  هیبش  نآ  مخت  ینالوط و 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

نآ نتشادهاکن  ندرک و  هضمضم  نانسا  عاجوا  نیکـست  تهج  بارـش  اب  نآ  مخت  نآ و  خیب  خیبط  یلاج  ففجم و  فیطل و  رایـسب 
زا ضراع  قاقـش  اـهنخان و  نب  حورق  شتآ و  یکتخوس  رب  نآ  نتخیر  اـسنلا و  قرع  لوبلا و  رـسع  تهج  نآ  ندـیماشآ  ناـهد و  رد 

عفان اوه  يدرس 
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کلامرا لامرا و 

دنمان یلامرا  ینایرسب  هدمآ  مال  دعب  فاک  رکید  یتغلب  مال و  فلا و  میم و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

نیرتهب هفرق و  تبانم  نآ  تبانم  تسا  هفرق  زا  یفنـص  يدرزب و  لئام  نآ  کنر  تیرطع و  اب  هفرقب  هیبش  یبشخ  تسا  یتخرد  تسوپ 
تخرد تسوپ  هک  دنا  هتشون  هرـس  سدق  كولملا  دمتعمب  بطاخم  ناخ  يولع  دیـس  باون  تسا و  نآ  يوبـشخ  کنردرز  ةزات  نآ 

تسا يداک 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

ضارما هثل و  ماکحتسا  تهج  اهتوف و  عیمج  مضه و  رب  نیعم  اشحا و  لد و  يوقم  دنا و  هتسناد  هفرق  ینیچراد و  لفنرق و  بانم  بئان 
غامد و تیوقت  تهج  نآ  ندیئوب  عفان و  تالـضف  راردا  عاجوا و  نیکـست  هلکآ و  اهمخز و  راشتنا  عنم  دمر و  ناهد و  يوب  نادند و 

نآ ۀضمـضم  عبط و  تنیل  تالـضف و  راردا  دراب و  دـمر  ناهد و  يوب  دـشاب و  هک  اـجره  ههیرک  تاراـخب  عطق  تهج  نآ  ندـیماشآ 
حورق لامدنا  ماروا و  روثب و  تهج  نآ  دامض  هثل و  ماکحتسا  نادند و  درد  تهج  نآ  نونس  نادند و  ضارما  هثل و  ماکحتـسا  تهج 
نغور رد  هدرک  ریمخ  رکـش  مدـنک و  درآ  نآ  لثم  اب  هدـیبوک و  ار  نآ  نوچ  نخان و  حالـصا  تهج  نآ  يالط  اـضعا و  نفعت  عنم  و 

نآ حلصم  رورحم  عدصم  دیامن  نآ  عجو  نیکست  تعاس  رد  دنیامن  دیمکت  دراب  مشچ  درد  عجوم و  وضع  رب  مرکامرک  هدومن  نایرب 
ۀیـشاح رد  دیمحلا  دبع  ریم  میکح  هخیلـس و  نآ  ریغ  رد  هبابک و  تهکن  رد  نآ  لدـب  لاقثم  ود  ات  یئاهنتب  نآ  تبرـش  رادـقم  زینـشک 

هدول ریغ  لامرا  دـشاب  ۀهبـش  دـیاش  دـنمان و  رخآ  رد  اه  هلمهم و  لاد  واو و  نوکـس  مال و  مضب  هدول  يدـنهب  ار  نآ  هک  هتـشون  هفحت 
رد دنه  لها  نادب و  عفنلا  بیرق  رکید  یتخرد  تسوپ  هدول  دشاب و  هخیلـس  هفرق و  نیب  ینیچراد و  نوبز  عون  نآ  هک  لمتحی  تسا و 

دـنراد و لمعتـسم  نآ  ۀـیودا  رد  يوم  يزارد  يارب  اهریغ و  ضیح و  رورد  تابوطر و  عفد  يارب  ماحرا  ضارما  هروکذـم و  ضارما 
تسین وب  شوخ  تیرطع و  اب  نیا 
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نینمرا

تسا ینانوی  تغل  نون  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  نون و  رسک  میم و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

عبرم نآ  قاس  لهبا و  كربب  هیبش  نآ  ياهکرب  نآ  یناتـسب  لمعتـسم و  ریغ  نآ  يرب  دیور  یم  لاس  ره  یناتـسب و  يرب و  تسا  یتابن 
ربغا و ریدتسم و  نآ  يرب  مخت  زارد و  هایـس و  نآ  مخت  لفـسا و  فرطب  لئام  ایبول  فالغب  هیبش  نآ  رمث  فالغ  عارذ و  فصن  ردقب 

تفـص ریغ  نآ  تفـص  ام  نامز  رد  تسا  روهـشم  هچنانچ  تسا  نآ  ریغ  هک  هتـشون  راطیب  نبا  تسا و  نالقلق  تخرد  نینمرا  دـنیوک 
دمآ دهاوخ  فاقلا  فرح  رد  تسا و  نالقاق 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

هب نآ  دامض  نینچمه  یمغلب و  ماروا  للحم  نآ  خوبطم  دامـض  هاب  كرحم  تیاغب  بارـش  اب  نآ  مهردکی  ندیماشآ  بذاج  للحم و 
زین نآ  هایک  دامض  بآ و 

تسا و رتیوق  لاعفا  نیرد  نآ  یناتـسب  ریغ  عفان و  نآ  ضاـیب  نماـغراب و  یمـسم  مشچ  ۀـحرق  ۀـلازا  تهج  لـسع  اـب  نآ  روطت  117و 
نینج جرخم 

يرب بنرا 

هلمهم و يار  نوـنبرومن و  یبرعب  تسا و  ینایرـس  ياـبنرا  زا  برعم  هدـحوم  ياـب  نوـن و  حـتفب  هلمهم و  يار  نوکـس  هزمه و  حـتفب 
هسـسواسس و يدـنهب  ناشود و  یکرتب  شوکرخ و  یـسرافب  یـسوعال و  ینایرـسب  زین  سؤاسرغ و  سورغا و  نومیـسورف و  یناـنویب 

دنمان ههرهک 

نآ تیهام  *

دنلب و رایـسب  نآ  ياهـشوک  شوم و  تروصب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  تروص  مرن و  رایـسب  ياهیوم  اب  هبرک  ۀثجب  تسا  فورعم  یناویح 
هدامب نآ  رن  ددرک  یم  بلقنم  دنیوک  دنیب و  ضیح  نانز  دننام  نآ و  ياهیاپ  زا  رت  هاتوک  نآ  ياهتـسد  دنمان و  شوکرخ  ار  نآ  اذـهل 

ار نآ  هدومن  ههبـش  اذـهل  نآ و  ةدام  لاس  کی  ددرک و  یم  يوق  تسم و  رایـسب  نآ  رن  لاس  کـی  هکلب  درادـن  یلـصا  سکعلاـب و  و 
حبذم زا  نوخ  دنیامن  حبذ  دنناسرتب و  رایسب  ار  نآ  نوچ  دنیوک  دنا و  هتفک  مه  هدایز  تسا و  زور  داتفه  نآ  لمح  تدم  دنا و  هتفک 

دشاب یم  قلبا  ربغا و  هایس  کنرکی و  دیفس  دیآ و  یمنرب  نآ 
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نآ تعیبط  *

تسا نآ  روهشم  رتمک و  نآ  یکشخ  مرک و  رایـسب  نآ  یکرت  دیفـس  کشخ و  نآ  هایـس  یـضعب  معزب  مود و  رد  رت  موس و  رد  مرک 
ضارما جازملا و  دراب  ناـبحاص  نیجولفم و  تسا  عفاـن  تهج  هچ  زا  سپ  هک  دـنا  هدومن  داریا  لوق  نیاـب  تسا و  درـس  نآ  جازم  هک 

تسا نآ  باوج  قح  لازغ و  تشوک  زا  تسا  مرک  نآ  تشوک  نکیل  تسا و  درـس  دنچره  نآ  جازم  هک  دنا  هتفک  باوج  ار و  هدراب 
جازم تدورب  رکم  تسین  ود  ره  نیا  ببس  فوخ و  نبج و  زا  تسا  نآ  لاعفا  ترهش  نآ  ببس  تسا و  طلغ  تسا  روهشم  هچنآ  هک 

نیا رکا  تسا  درخ  يروناج  نآ  تسا و  برح  رب  مادقا  تدالج و  تأرج و  ترارح  مزاول  زا  تسا و  مرک  رایـسب  نآ  جازم  هکلب  نآ 
بلق هغلاب  تمکح  ریبدـت و  نسحب  یلاعت  سدـقت و  يراب  بانج  دوش  یم  كاله  ازغ  کنج و  زا  يدوزب  دـشابن  وا  اب  ترارح  مزاول 

یم فیعض  هدش  قرفتم  نآ  بلق  ياضف  رد  یناویح  حور  يزیرغ و  ترارح  سپ  هدرک  قلخ  كرزب  رایسب  نآ  ندب  اب  تبـسنب  ار  نآ 
عمتجم فوخ  اـی  بضغ  زا  ثداـح  یـضراع  ترارح  اـب  یجازم  یلـصا  ترارح  زین  دوش و  یم  وا  فوخ  نبج و  بجوـم  دـندرک و 

یمن دنک  یم  نآ  ةدام  هچنانچ  دیص  درک و  دناوت  یمن  زاورپ  رایسب  رن  زاب  تهج  نیزا  ددرک و  یم  نآ  فعض  رامغنا و  ثعاب  هتـشک 
درادن دراد  هدام  ریش  هک  یتدالج  يدلج و  نارن  ریش  زین  دومن و  دناوت 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

ةراح ریزاب  اب  هزربم  تایوقم  باـبک و  اـصوصخ  نآ  تشوک  زا  ذـختم  هیذـغا  شاـعترا  جـالتخا و  هوقل و  اـخرتسا و  جـلاف و  عرص و 
جلاف و يارب  زا  دنا  عفان  يرمب  ار  اهنیا  دنـشاب  هدرک  شرت  هک  تبـش  مخت  لدرخ و  رتعـص و  لفلف و  ینیچراد و  دننام  هیوقم  ههوفم و 

نینچمه شارن و  رد  لوب  لوبلا و  سلـس  لصافم و  عاـجوا  باـصعا و  لـلع  هدراـب و  ضارما  شاـعترا و  ردـخ و  اخرمتـسا و  هوقل و 
نآ ۀحفنا  زا  یلیلق  ردق  نوچ  یـشرت و  یب  دشاب  هفرـس  رکا  شیمواک و  رن و  واک  تشوک  زا  رتظیلغ  ظیلغ و  نوخ  دلوم  نآ و  يایالق 
وا ةدعم  رد  ریـش  هک  دـیاب  نکیل  باوخ و  رد  عزف  دـنمان و  نایبصلا  ما  ار  نآ  هک  عرـص  ثودـح  زا  ددرک  یم  نمیا  دـنناروخب  لفطب 

لـسع اب  ای  يروکنا  ۀکرـس  ای  واک  نغور  ای  واک  ۀکـسم  اب  نآ  ندـیناروخ  نینچمه  ددرک و  یم  نآ  داـمجنا  بجوم  هک  اریز  دـشابن 
خیبط بآ  اب  هتخوس  ینامی  بش  مرد  کی  اب  ار  نآ  ۀـحفنا  مرد  کی  نوچ  عرـص و  يارب  زا  تسا  عفاـن  اـمرخ  لـخب  لولحم  یفـصم 
عنام لاقثم  مین  زور  ره  زور  هس  رهظ  دعب  یئاهنتب  نآ  لومح  ندیماشآ و  دیاشک و  ار  هتـسب  نوخ  دنماشایب  زور  دنچ  بادـس  هنوباب و 
پت عفر  تهج  بارش  اب  نآ  طاریق  هس  عفان و  مکـش  محر و  تابوطر  نالیـس  عفر  تهج  نآ  لاقثم  ود  ندیماشآ  تسا و  نانز  لمح 

ات طاریق  کی  زا  هناثم و  رد  نوخ  دامجنا  ببسب  لوب  سابتحا  يارب  زا  دوخن  بآ  اب  نآ  مرد  کی  ندیماشآ  دنا و  هدرمش  برجم  عبر 
مومس عیمج  رهزداف  هلمجلاب  هلاتق و  ۀیودا  یعفا و  ندیزک  هدعم و  رد  دمجنم  ریش  لیلحت  عرص و  تهج  يروکنا  ۀکرس  اب  لاقثم  مین 

دیص دعب  حبذ  ماکنه  مرک  امرک  نآ  ندومن  علب  دوش و  هدرک  طلخ  تیزاب  نوچ  تسنآ  ۀیام  رینپ  سکعرب  ریثات  ار  نآ  ةرهز  تسا و 
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هتفک عفان  دنکن  يرای  وا  سفن  ای  دنز و  رایسب  سفن  ندیود  تقو  ای  تعرس و  راتفر  نیح  رد  هک  یسک  باصتنالا و  سفن  تهج  118
نآ ددرک و  یم  ضراع  هلاکنب  دنه و  کلم  رد  لافطا  يولهپ  رد  هک  یـضرم  تهج  مرک  مین  نآ  رکج  خوبطم  بآ  ندیناروخ  دنا و 

دنیامرفن قاشنتـسا  دنناروخن و  هکرـس  ات  هک  دـنک  هبلغ  نآ  براش  رب  ۀـبترمب  باوخ  دنـشونب  ار  نآ  ةرهز  نوچ  رثؤم و  دـنمان  هبد  ار 
هابتنا و ةدارا  نوچ  دروآ و  باوخ  بارـش  ندیماشآ  تقو  دـنماشایب  دـنزاس و  بح  هتـشرس  بادـس  ردـنک و  اب  نوچ  دـیاین و  شوهب 

طوعس ار  نآ  کناد  ود  هدومن  دوس  کمن  سرو  خلت و  کمن  اب  ار  نآ  ۀیصخ  نوچ  دنماشایب و  هنهک  ۀکرـس  دنیامن  نا  زا  یـصالخ 
رد دروخب  هتخپ  ار  نآ  جرف  نز  نوچ  دنیوک  هدومزآ و  همیـشم  جارخا  تهج  بادس  نغور  اب  نآ  ندروخ  دوب و  عفان  ار  هوقل  دنیامن 

دنروخب دنیامن و  نایرب  نوچ  ار  نآ  رس  زغم  دنا و  هتسناد  رثؤم  رایسب  باب  نیرد  ار  نآ  نیکرس  لومح  نینچمه  ددرک و  نتسبآ  لاح 
هکرـس و اب  نوچ  ددرک و  یم  لافطا  نادند  ندینایور  رب  تناعا  ثعاب  نادند  هثل و  رب  نآ  رـس  زغم  ندیلام  دـیفم و  ار  یـضرم  ۀـشعر 
ود زور  ره  زور  تفه  نوچ  دنیاین و  وا  کیدزن  دنزیرکب و  صخـش  نا  زا  ضرالا  تارـشح  دنلامب  ندب  رب  دـنناشوجب و  تیز  نغور 

لصنع زایپ  بآ  لسعلا و  ءام  سرخ و  هیپ  اب  نآ  غامد  رتسکاخ  دنک و  یم  يوم  يدیفس  عنم  دنشونب  هزات  ریـش  اب  ار  نآ  رـس  زغم  ۀبح 
ریزانخ و للحم  نآ  ناوختـسا  رتسکاخ  دامـض  عفاـن و  لـصافم  سرقن و  تهج  نآ  خـیبط  رد  سولج  دـیفم و  بلعثلا  ءاد  عفر  تهج 
هرـصاب و تدـح  تهج  مشچ  رد  نآ  لوب  روطق  شارف و  رد  لوـب  لوـبلا و  سلـس  تهج  ابرـش  مرد  کـی  اـت  مرد  مین  زا  نآ  نیکرس 

ياهدرد نکـسم  دـشاب و  رـس  رد  هک  دـنک  حـشرت  نا  زا  دـیپس  بآ  هک  يروثب  قهب و  فلک و  عفر  تهج  نآ  مرک  ةزات  نوخ  يالط 
دنیامن و حبذ  ار  نآ  ةدیئاز  هزات  ۀچب  نوچ  هک  دـنیوک  مومـس و  عفر  لاهـسا و  اعما و  ۀـحرق  تهج  نآ  ۀتـشرب  نوخ  ندروخ  هنهک و 
ما ار  نآ  هک  یلفط  هعـضرم  ریـش  اـب  ار  نآ  زا  يردـق  هجاـحلا  دـنع  دـنرادهاکن و  هدومن  کـشخ  دـنریکب و  ۀـچراپ  رد  ار  نآ  نوـخ 

نتخیر وم و  قاقشنا  عنام  نآ  هیپ  يالط  ددرک و  یم  نآ  ضرم  عفر  ثعاب  دنناروخب  لفط  نآب  هدومن  لح  دشاب  هدش  ثداح  نایبصلا 
يوم ندـب و  رد  تدورب  ریثات  عنام  ریـساوب و  عطاق  نآ  ناهدا  هدراب و  طـالخا  لدـعم  ندـب و  نخـسم  نآ  تسوپ  ندیـشوپ  تسنآ و 

نآ نتخپ  تسام و  شوخیم و  رانا  هکرس و  ینساک و  نآ  حلصم  رـضم  ار  جازملا  رورحم  راضملا  اضعا  همه  نوخ  سباح  نآ  قرحم 
وهآ بنرا و  محل  رکم  ار  لصافم  عجو  باحصا  تمیق  عفان  یمحل  چیه  دنا  هتفک  نغور و  اب  نآ  ندروخ  تبـش و  مرک و  بآ  راخبب 

یفرظ رد  ار  نآ  عوـمجم  نوـچ  دـنا و  هلمج  نا  زا  ود  ره  نیا  لوـضفلا و  لـیلق  ياـهمحل  دـیاب و  اذـغ  لـیلقت  ار  ناـشیا  هـک  اریز  هرب 
نغور اب  دننازوسب و  روتسدب  هدومن  كاپ  ار  نآ  فوج  نوچ  دیفم و  هدرک  کنس  تیفت  تهج  دنماشایب  ار  نا  لاقثم  هس  دننازوسب و 
قیلعت دنیوک  زین  رثؤم و  دب  مشچ  عفر  تهج  نآ  بعک  نتشادهاکن  دنیوک  تسا و  رثؤم  يوم  ندینایور  تهج  دنیامن  الط  خرس  لک 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  ۀیذغت  خیبط و  نهد و  قارحا و  روتسد  تسا و  اهرظن  رد  تبیه  ثعاب  نآ  مشچ  ود  ره 
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يرحب بنرا 

دنمان اساک  يدنهب  سویسالث و  شورشع و  ینانویب 

نآ تیهام  *

دنا هتفک  دشاب و  یم  کنس  وا  رس  رد  نانشا و  كربب  هیبش  زبس  يزیچ  نآ  يازجا  نیب  ام  یخرـسب  لئام  لکـش  یفدص  تسا  یناویح 
یهام دننام  وا  ندب  بنرا و  دننام  وا  رس  تسا  یناویح 

نآ تعیبط  *

تسا داح  مرک و  رایسب 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

نآ و خوبطم  نغور  يالط  نینچمه  يوم و  ةدنرتس  هرجنا  مخت  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  ةدیبوک  دامض  نادند و  رصب و  یلاج  نآ  رتسکاخ 
ذیملت نبا  یئاهنتب و  نینچمه  دـیفم و  تیاغب  بلعثلا  ءاد  تهج  سرخ  هیپ  اب  نآ  رـس  رتسکاخ  قهب و  فلک و  تهج  نآ  نوخ  يـالط 

نطب و عجو  یلیلق  نامز  دعب  دنماشایب  نوچ  تسا  لتاق  مس  راضملا  دـناد  یم  رثالا  عیرـس  رهزداف  روبنز  ندـیزک  تهج  ار  نآ  يالط 
کشخ و ۀفرس  سفنلا و  قیض  لوبلا و  رسع 

ندب زا  نفعتم  هیرک  قرع  وبدب و  دشاب و  ناوغراب  هیبش  كدنا  دنکب  لوب  رکا  دوش و  ضراع  ناقری  يوارفـص و  ئق  مدلا و  ثفن  119
ندیماشآ يزابخ و  كرب  ۀقالس  ندروخ  الوا و  غالا  ریـش  ندروخ  نآ  حالـصا  دیامن  نوخ  كدناب  طولخم  يوارفـص  ئق  دیارب و  وا 

میرم خیب  نآ و  خیب  ای  يزابخ  كرب  خوبطم  بآ  ندـیناروخ  سپ  دنـشاب  هدرکن  نآ  رـصع  رد  هغلابم  هک  روصعم  قیقر  یفاص  بارش 
ءام ای  نارطق  اب  اینومقـس  نبل  هایـس و  قبرخ  هدرک و  درـس  ریعـشلا  ءام  ندـیماشآ  يرهن و  ناطرـس  ندروخ  لطرکی و  رادـقم  هدـیبوک 

بـسحب ضارعا  نوکـس  زا  دعب  لاهـسا  ئقب و  دنیامن  نطب  فیظنت  دنیامن و  دـصف  دوش  دـصفب  جایتحا  رکا  لطرکی و  رادـقم  لسعلا 
باوخ ار و  نآ  ندروخ  سپ  نآ  ندـید  سپ  الوا  یهام  مان  ندینـش  ار  وا  دـیامن  هورکم  هک  تسنآ  نآ  بحاص  ءرب  تمـالع  قئـال و 

نآ نتفر  باوخب  ندید و  باوخب  ندمآ و 
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هسورا

ياب حتفب  هسناب  ار  نآ  تسا و  يدنه  تغل  رخآ  رد  اه  هلمهم و  نیـس  حتف  واو و  نوکـس  هطقن و  راهچ  يدـنه  يار  مض  لوا و  حـتفب 
دنمان زین  رخآ  رد  اه  هلمهم و  نیس  حتف  نون و  نوکس  فلا و  واو و  حتفب  هسنا  هدحوم و و 

نآ تیهام  *

دیب و كربب  هیبش  نآ  كرب  نا و  رب  هدایز  عرذ و  ود  يدنلبب  هایک و  رجش و  نیب  ام  دوش و  یم  رایسب  هلاکنب  دنه و  رد  هک  تسا  یتابن 
خرس یضعب  دیفس و  رتشیب  نآ  لک  دنزاس و  یم  لالخ  نا  زا  رثکا  دیفس و  نآ  بوچ  هرک و  رپ  نآ  ياهخاش  نا و  زا  رتضیرع  كدنا 

دنزاس یم  دوراب  نآ  لاغز  زا  دشاب و  یم  دنت  نآ  بوچ  شتآ  دشاب و  یم  زین  شفنب  و 

نآ تعیبط  *

دنا هتشون  درس  ار  نآ  لک  تسا و  درس  دنیوک  لوا و  رد  تسا  کشخ  مرک و 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

قیـض هفرـس و  تهج  نآ  خیب  دـنیوک  دـیفم و  نآ  تیران  لوب و  شزوس  نوخ و  تدـح  نیکـست  ارفـص و  عفد  قد و  تهج  نآ  لک 
یـسرافب كازوس و  يدنهب  هک  لوب  يراجم  حورق  لوبلا و  هقرح  ناقری و  ئق و  نایثغ و  يوارفـص و  یمغلب و  ياهپت  وبر و  سفنلا و 

دوش و یم  دنمان  یلکنج  رلوک  يدنهب  هک  یئارحـص  زیمج  رادقمب  نآ  رمث  تسا و  دـیفم  زین  ار  قد  پت  دـنا  هتفک  دـنمان و  کنزوس 
تسا عفان  ناشیا  ۀفرس  تهج  لافطا  يولک  رب  نآ  قیلعت  دنیوک  هزیر  نآ  ياه  مخت  کنر و  زبس 

دیرب دیرآ 

همه لاد  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  ار و  رسک  هدحوم و  ياب  حتف  لاد و  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  هلمهم و  يار  رسک  هزمه و  دمب 
هطقن یب 
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نآ تیهام  *

هک دشاب  سوبلد  خیب  نآ  هک  دیاش  دنا  هتفک  يدادغب  فسوی  یقفاغ و  دزیخ  ناتسجس  زا  هک  هتفاکش  زایپ  دننام  یـسراف  تسا  یئاود 
تسا نا  زا  ترابع  قبنز  هک  دنمان  دازآ  نسوس  یسرافب  هک  تسا  دیفس  نسوس  خیب  هک  هتفک  یکاطنا  تسیرب و  رمحا  نسوس 

نآ تعیبط  *

داح مرک و  رایسب 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

تسا مرد  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  ضیح  ردم  تیاغب  نآ  ندیماشآ  ریساوب و  نوخ  عطق  تهج  نآ  يالط  تسا  یلاج  باذج و 

هلمهملا نیسلا  عم  فلالالصف 

هراشا

* نوراسا *

دنمان رکت  يدنهب  نویبارس و  ینانویب  تسا  ینایرس  تغل  نون  واو و  نوکس  هلمهم و  يار  مض  فلا و  هلمهم و  نیس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

تیرطع و اهـشیر و  اب  هدش  هدید  زین  رت  يوق  رتکیراب و  هبوچدرز  زا  کنردرز  جـک و  ینالوط و  كدـنا  هرکرپ و  تسا  یهایک  خـیب 
لین و كربب  هیبش  نآ  كرب  نیمز و  يور  رب  طسبنم  نآ  هایک  اهلکنج و  نآ  تبنم  يدرزب و  لئام  ربغا  یـضعب  عاذل و  هحئارلا و  لیقث 

زین هرچواک  هک  مطرقب  هیبش  نآ  مخت  کنب و  لکب  هیبش  كرب  ریز  رد  شفنب و  نآ  لک  هرادتـساب و  لئام  رتکچوک و  نا  زا  بـالبل و 
یضعب يالاب  یـضعب  هبعـشرپ  نآ  قاس  يالاب  قیقد و  نویروطنق  دننام  نآ  كرب  رودم و  یعرذ و  ردقب  قاس  ار  نآ  زا  یعون  دنمان و 

يوبشوخ و هرک و  مک  رصنخ و  يربطـسب  نآ  خیب  یبغز و  يزیچ  نآ  فوج  رد  مدنک و  ياه  هناد  دننام  يزیچ  اهبعـش  فارطا  رد  و 
دچیپ و یم  راجشا  رب  کیراب و  هدنکارپ و  نآ  ياهخاش  بلص و  ربغا و  لوا و  عون  كرب  دننام  نآ  كرب  رکید  یعون  معط و  شوخ 

يراس نآ  خیب  یمطخ و  مخت  دننام  یمخت  نآ  فوح  رد  ربک و  رمث  دننام  نآ  رمث  شفنب و  كرزب و  نآ  لک 
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زا كرب  ار  یعون  اهرام و  ندیزک  مومـس و  عفدب  تسا  صوصخم  مسق  نیا  عاذـل و  خـلت و  يوبدـنت و  هرکرپ و  نیمز و  ریز  رد  120
اب خـلت و  نآ  معط  کـنردرز و  هرک و  یب  مرن و  نآ  خـیب  شفنب و  نآ  لـک  نیمز و  يور  رب  طـسبنم  ياـهقاس  رت و  هزیر  عاوـنا  هـمه 

کنرق و زا  هک  تسا  لوا  عون  همه  نیرتهب  تسنآ و  ۀـعبرا  عاونا  نیرت  فیعـض  عون  نیا  تسا و  هداس  ياههوک  نآ  تبنم  تیرطع و 
تسا نآ  خیب  لمعتسم  دزکب و  ندیئاخ  تقو  رد  ار  نابز  هک  دشاب  کیراب  هحئار و  دنت  وب و  شوخ  دزیخ و  ماش  هیقیرفا و 

نآ عومجم  تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  مود  رد  مرک و  موس  رد  یضعب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

هیخرتسم ۀلاب  ۀبطر  ةدراب  طالخا  زا  تسا  هدرک  زرپس و  رکج و  هدعم و  باصعا و  غامد و  یقنم  يوقم و  حـتفم و  للحم و  فطلم و 
یئالتما و جنـشت  اخرتسا و  جلاف و  هوقل و  عرـص و  دننام  هیغامد  ۀبطر  ةدراب  ضارما  تهج  هبـسانم  ۀیوداب  ای  یئاهنتب  نآ  ندـیماشآ  و 

عاجوا نیکـست  تهج  لسعلا و  ءام  اب  صوصخ  نایـسن و  محر و  تکراشمب  عادص  باصعا و  نآ و  نیخـست  غامد و  تیوقت  ردخ و 
کنس ۀیقنت  هیدر و  لوضف  هجزل و  تابوطر  زا  محر  لوب و  تالآ  ۀیقنت  زرپس و  رکج و  وخر  مرو  يدس و  ناقری  اقـستسا و  ینطاب و 

هک اصوصخ  عفان  سرقن  اسنلا و  قرع  كرو و  لـصافم و  عجو  ضیح و  ساـبتحا  لوبلا و  رـسع  نآ و  درد  نیکـست  هناـثم و  هدرک و 
ریـش اب  دـشاب و  روکنا  بآ  مین  لطر و  راهچ  نا  زا  لاقثم  هس  ره  يازاب  هک  دنـشاب  هدـیناسیخ  روکنا  بآ  رد  هاـم  دروما و  نبا  تهج 
کی رارداب و  هیلـضف  تاـبوطر  جارخا  دـبک و  هدـعم و  تیوقت  نیخـست و  نیبوطرم و  نیدوربم و  هاـب  تیوقت  تهج  دنفـسوک  رتش و 
ۀقبط ضارما  تهج  نآ  لاحتکا  نایـسن و  تهج  مئاد  نا  نغور  ندـیئوب  ضیبا و  قبرخ  دـننام  تسا  لهـسم  لسعلا  ءام  اـب  نآ  لاـقثم 
لها برجم و  ظوعن  تهج  راهز  تشپ  نار و  جنک  رب  هدیشود  هزات  ریش  اب  نآ  دامـض  عفان و  برقع  ندیزک  تهج  نآ  رورذ  هینرق و 

زا دنا و  هتسناد  برجم  دیآرب و  مک  رایسب  هلبآ  دنـشونب  جنرب  ذیبن  اب  ار  نآ  مرد  مین  هلبآ  زورب  زا  لبق  نوچ  هک  تسنآ  هدیقع  ار  دنه 
لاقثم هس  ات  لاقثم  کی  زا  نآ  تبرش  رادقم  جزبوم  نآ  حلصم  هئررضم  اهیئوبـشوخ  رد  دوش  یم  هدرک  لخاد  هک  تسیا  هیودا  ۀلمج 

نآ قرع  بارـش و  نوراسا و  شراوج  جو  نآ  فصن  ناجنلوخ و  نآ  فصن  ای  تسا  لیبجنز  ای  جو  نآ  نزوب  نآ  لدب  لسعلا  ءام  اب 
تفای رکذ  نیدابارق  رد 
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دسا

دنمان ههکاب  يدنهب  ریش و  یسرافب  هلمهم  لاد  نوکس  هلمهم و  نیس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

عابس ۀلمج  زا  روهشم  تسا  یناویح 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

نآ يالط  عامج و  يوقم  هدـعقم  بیـضق و  نییثنا و  نار و  جـنک  رمک و  رب  نآ  هیپ  دامـض  تعاجـش  ثروم  مضهرید و  نآ  تشوک 
زا عابس  نتخیرک  ثعاب  ندب  رب  نآ  ةرهز  هیپ و  يالط  لیدعیب و  ظوعن  تهج  لیلحا  رد  هرجنا  مخت  نغور  اب  نا  روطق  فلک و  تهج 
هاب لد و  يوقم  تیاغب  ریش  ۀیصخ  بابک  دیوک  وطسرا  اهرظن  رد  تبیه  ثروم  يور  رب  نآ  مشچ  ود  نیب  ام  هیپ  دامض  صخـش و  نا 

اتـشان مرک  بآ  اب  هدرک  برچ  قبنز  نغورب  دـننک و  کـشخ  هدومن  خـبط  یکطـصم  خرـس و  ةروب  اـب  ار و  نآ  دنفاکـشب  نوچ  تسا 
ةرهز تسا و  دیفم  رثؤم و  تیاغب  محر  رکج و  درد  ریساوب و  رهظ و  عجو  صغم و  جنلوق و  دننام  ینطاب  عاجوا  عیمج  تهج  دنشونب 
هتـسب نانز  زا  ار  نآ  هک  یـسک  تهج  تشرب  مین  غرم  مخت  ةدرز  اب  رن  ریـش  ةرهز  کناد  کی  ندیماشآ  الاحتکا و  هرـصاب  يوقم  نآ 

عفر تهج  نآ  تسوپ  رب  سولج  دـنیوک  دـنا و  هتـسناد  طرـش  هام  لـاله  نیح  رد  نآ  لامعتـسا  تقو  تسا و  برجم  دـنیوک  دنـشاب 
تهج نآ  يوم  روخب  عرـص و  هلازا  تهج  غولب  زا  شیپ  لافطا  ندرک  رب  نآ  يوم  اـی  تسوپ  نتـسب  تسا و  برجم  ریـساوب  سرقن و 

رکا تسا و  اهنآ  ندز  مرک  عنام  توخر  قودنـص  نایم  رد  نآ  تسوپ  زا  هعطق  نتـشاذک  عفاـن و  یموی  بت  عفر  عابـس و  ندـینازیرک 
تابن اب  ار  نآ  زا  یلیلق  ردـق  دـنیامن و  کشخ  ار  نآ  نابز  نوچ  دـنیوک  تسا  اـهنآ  لـتق  ثعاـب  دـشاب  دوجوم  قودنـص  نا  رد  مرک 

نز دنیامن و  کشخ  ار  هدام  ریش  ینیب  نوچ  دبای و  افش  دنناروخب  بطر  دراب  سفنلا  قیض  بحاصب  هدیئاس 
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ار نآ  جرف  نوچ  دنام و  ظوفحم  دنمان  توسرپ  يدنهب  هک  یضرم  زا  دنریک  زاب  ریش  زا  ار  لفط  هک  ینامز  ات  دراد  دوخ  اب  هلماح  121
نیکرـس مرد  کی  نوچ  دنادرک و  مرک  دنک و  کنت  ار  نآ  جرف  دـیامن  لامعتـسا  نز  هدوس  مرک  بآ  اب  هجاحلا  دـنع  هدومن  کشخ 

سورخ يادص  نوچ  دنیوک  ددرک و  ناشیا  شهاوخ  مدع  ترفن و  ثعاب  دنهد  رمخ  برش  نیداتعمب  دنیامن و  لح  بارش  رد  ار  نآ 
دریم یم  دونشب  ار  ریش  يادص  نوچ  حاسمت  هک  دنا  هدرب  نامک  یضعب  دیامن و  عزف  دتفا و  نآ  مادنا  رب  هزرل  دونـشب  ار  رادجات  دیفس 

لوبناـت كرب  كر  ناـیه  رد  هدومن  ضارقم  ار  نآ  توادـع  هار  زا  رثـکا  تسا و  مومـس  ۀـلمج  زا  نآ  لبـس  يوم  ندروـخ  دـنیوک  و 
رد هک  تسنآ  نآ  تمالع  دشاب  هدروخ  ار  نآ  هک  یـسک  وحن  رهب  هلمجلاب  دنراد  توادـع  وا  اب  هک  یـسک  هب  دـنناروخ  یم  هتـشاذک 

رکج دنروایب  هک  تسنآ  شریبدت  ددرک  هراپ  هراپ  كرب  نآ  دـنک  لوب  ریجنا  دـیب  كرب  رب  نوچ  دـنک و  دود  وا  مکـش  نتـسشن  تقو 
يدـنهب هک  دوسا  قبرخ  مرد  ود  درذـکب  نا  زا  لماک  تعاـس  هس  نوچ  دـنعلبب و  ماـخ  هدومن  هعطق  هعطق  هلاـغزب و  اـی  دنفـسوک  ۀـچب 

ریجنا دیب  تخرد  ۀخاش  دیاین  ءیق  دوز  رکا  دننک و  ءیق  دنروخب و  هساک  کی  ردـقب  مرک  مین  بآ  اب  هدوس  مرن  بوخ  دـنمان  یکتک 
رات اب  دنمان  اکنیهج  يدنهب  هک  نایبور  یهام  هکنآ  ای  دمآ و  دهاوخ  نوریب  رکج  ياهعطق  اب  ریـش  يوم  دـیآ و  ءیق  ات  دـننک  قلح  رد 
هایک خیب  سپ  دمآ  دهاوخ  نوریب  هدیبسچ  نآب  اهوم  دنشکب  ار  یهام  ۀچرات  هدومن  ربص  تعاس  هس  ود  دنعلبب و  ماخ  هتـسب  ینامـسیر 

يارب نخانب  ای  نادندب و  هاوخ  دزکب  ار  یـسک  ریـش  رکا  دنماشایب و  هدوس  جـنرب  هتـسش  بآ  اب  دـنمان  یئالوچ  يدـنهب  هک  زرم  دـیفس 
دامض نا  رب  هتـشرس  مهرد  لسع  اسریا و  دنوارز و  هک  دیاب  دناسر  یم  تیذا  دشاب  یم  یمـس  درـس و  عابـس  زا  نخان  نادند و  هکنآ 

دنراذک تیز  موم و  هضفلا و  ثبخ  راجنز و  ساحن و  روشق  زا  ذختم  مهرم  نا  رد  دنیوشب  هکرس  اب  سپ  دنیامن 
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سدعلا دسا 

نآ تیهام  *

یخرسب لئام  ربغا  نامسیر  دننام  کیراب  نآ  قاس  تجوزل و  اب  بغزم و  نآ  كرب  دنا  هتسناد  ثیثارط  زا  یعون  سدع و  هایکب  هیبش 
یلاوح رد  هک  یهایک  رب  کچوک و  رایـسب  رزک و  دننام  نآ  خیب  رتکچوک و  ناز  رایـسب  بالیل و  لکب  هیبش  درز  دیفـس و  نآ  لک  و 

دنمان كولاه  ار  نآ  اذهل  دزاس و  یم  دساف  ار  نآ  دچیپ و  یم  دسر  یم  مهب  نآ 

نآ تعیبط  *

کشخ موس  رد  هدراب و  توق  اب  مرک و  مود  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

تهج سفرک  بآ  ای  ناـقری و  تهج  نیبجنکـس  اـب  نآ  ندـیماشآ  هاـصح و  تتفم  لوب و  ردـم  قرتحم و  ریغ  يادوس  مغلب و  لـلحم 
دناسر یمن  یترضم  الصا  دوش و  یم  هبرف  ندب  يرغال  ثعاب  نآ  ماخ  ای  هتخپ  دنیامن  نآ  ندروخب  تموادم  هکرـس  اب  نوچ  هاصح و 
دنیوک دیفم  نآ  ندش  هدایز  عنم  هلمن و  تهج  هکرـس  اب  نآ  يالط  دزاس و  یم  ارهم  دوز  ار  تشوک  دـنیامن  خـبط  تشوک  اب  نوچ  و 

عبر رتعـص و  نآ  دننام  لازه  ضارما  رد  نومیتفا و  نآ  لدب  مهرد  جنپ  ات  نآ  تبرـش  رادقم  هشفنب  نآ  حلـصم  تسا  ینغم  بوکم و 
سوردنس نآ 

رارسا

تسا یبرغم  تغل  هلمهم  يار  فلا و  هلمهم و  يار  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  زمه و  رسکب 

نآ تیهام  *

دشاب یم  ملاعلا  یحب  هیبش  یعرذ  ردقب  خاش  کی  ندیئور  يادتبا  رد  زاجح و  يایرد  لحاوس  هداتسیا و  ياهبآ  نآ  تبنم  تسیرجش 
اب بغزم  ریدتـسم و  یقدـنف  رادـقمب  نآ  رمث  ددرک و  یم  رهاـظ  درومب  هیبش  هفوکـش  كرب و  نا  زا  دوش  بآ  يور  يذاـحم  نوچ  و 

خلت كدنا  نآ  كرب  معط  تصوفع و  توالح و  تعاشب و  كدنا 
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نآ تعیبط  *

نخسم يوقلا و  بکرم 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

نآ ةزات  هاب و  كرحم  تیاغب  دوربم  رد  بارـش  اب  رورحم و  رد  هزاـت  ریـش  اـب  نآ  ندـیماشآ  نادـند و  درد  تهج  نآ  روخب  كولد و 
جزل نآ  غمص  مرد  کی  ات  لاقثم  مین  زا  نآ  تبرش  رادقم  تاراخب  سباح  يزیرغ و  ترارح  شعنم  ددس و  حتفم  تابالـص و  للحم 

عفان لصافم  زا  تابوطر  عفد  هدراب و  ضارما  تهج  هیلضف  تبوطر  اب  توق و  رد  دشاب  یم  ردنکب  هیبش  ندش  کشخ  زا  دعب  و 

جنرسا

دنیوک رودنیس  يدنهب  هدمآ و  زین  هزمه  نودب  جنرس  میج و  نون و  نوکس  نیتلمهم و  ءار  حتف  نیس و  نوکس  هزمه و  مضب 

122

نآ تیهام  *

لئام كدنا  هتفکش  خرـس  ینعی  نا  زا  رت  کنرمک  هدوس و  كدنا  فرجنـشب  هیبش  هتخوس  بادیفـس  یعلق و  زا  عونـصم  تسا  يزیچ 
یلافـس ۀبات  رد  ار و  برـس  یعلق و  ای  یعلق  بآدیفـس  دنریکب  هک  تسا  نآ  هلمج  نآ  زا  تسا  رایـسب  قرط  ار  نآ  تعنـص  يدرزب و 
دنچره ددرک و  خرس  ات  دننزمهرب  ینهآ  ۀچفک  اب  دنشاپب و  نآ  رب  کمن  يردق  دنراذک و  كاشاخ  ین و  شتآ  ةروک  يور  رب  هدرک 
تیاغب هتخوس و  ات  دنزورفارب  نآ  فارطا  رب  شتآ  دـنراذک و  هروک  يور  رب  هدرک  یکید  رد  سپ  ددرک  رتخرـس  دـنهد  رتشیب  شتآ 

ددرک نیکنر 

نا تعیبط  *

نا زا  هدایز  نآ  یکشخ  دنمان و  بادیفس  هک  جادیفسا  زا  رتمک  نآ  يدرس 

لاعفا *

نآ عفانم  صاوخ و  و 

مرو عفد  تشوک و  ندـینایور  تهج  نوتیز  نغور  ای  خرـس  لک  نغور  اـب  نآ  يـالط  محل  تبنم  اـهمخز و  یقنم  یلاـج و  لـلحم و 
هیپ و اب  نآ  ۀنقح  شتآ و  یکتخوس  نوخ و  نالیـس  تهج  نآ و  یئوبدب  عطق  هدرم و  دئاز و  تشوک  ندرب  كرچ و  ۀیقنت  اهمخز و 

لاوز ثعاب  نآ  رارکت  حرقم و  میـس  كرب  بآ  ندـیلام  دـعب  اـبوقرب  نآ  ةدوس  مرن  رورذ  اـعما و  ۀـحرق  تهج  کـنت  راـب  كرب  بآ 
رد یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا  جادیفـسا و  ياوادـمب  بیرق  دـشاب  هدروخ  ار  نآ  هک  یـسک  ياوادـم  تسا  هلاـتق  مومـس  زا  جنرـسا  تسنآ و 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  مهرم  دمآ و  دهاوخ  جادیفسا 
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عزورسا

هلمهم نیع  نوکس  همجعم و  ياز  حتف  واو و  نوکس  نیتلمهم و  ءار  مض  نیس و  نوکس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

دسر یم  مهب  اهرازکیر  اهراز و  هزبس  رد  هک  تسا  یمرک 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

دهد مایتلا  تعاس  رد  ار  عوطقم  بصع  نآ  دامض 

سیلاغارطسا

نیس هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  مال و  رسک  فلا و  همجعم و  نیغ  حتف  فلا و  هلمهم و  يار  اط و  حتف  نیس و  نوکس  هزمه و  رـسکب 
ضیبالا باقعلا  بلخمب  تسا  فورعم  یبرعب  تسا و  ینانوی  تغل  هلمهم 

نآ تیهام  *

شفنب و هزیر و  نآ  لک  دوخن و  خاش  كربب و  هیبش  نآ  ياهخاش  كرب و  نیمز  يور  رب  شورفم  كدنا  کچوک  تسا  یـشنمث  خیب 
اب نآ  خیب  معط  یضعب و  رد  یضعب  کبشم  تاناویح  خاش  دننام  بلـص  هایـس  ياهبعـشب  بعـشنم  یماش  برتب  هیبش  ریدتـسم  نآ  خیب 
نآ خیب  لمعتسم  تسا و  دوجولا  ریثک  سلدنا  زا  سوام  رد  هک  هتشون  راطیب  نبا  هیاس  عضاوم  نیشن و  فرب  ياهلت  نآ  تبنم  تضوبق 

صاوخ و لاعفا و  *

نآ عفانم 

رب دنزیپب و  دنبوکب و  مرن  نوچ  دـنماشایب و  دـنناشوجب و  بارـش  اب  نوچ  لوب  ردـم  نطب و  سباح  حورق و  ففجم  ضباق و  نآ  خـیب 
دوش یم  هدیبوک  يراوشدب  تبالص  ببسب  نکیل  دیامن و  مدلا  فزن  عطق  دروآ و  حالصاب  دنشاپب  هنهک  حورق 

سودوخوطسا

واو و نوکـس  لاد و  مض  واو و  نوکـس  همجعم و  ياخ  مض  واو و  نوکـس  هطقن و  یب  ود  ره  اـط  مض  نیـس و  نوکـس  هزمه و  مضب 
ۀکم لها  حاورالا  کسمم  نون و  رـسک  هزمه و  دـمب  حاورالا  سنآ  یبرعب  حاورالا و  ظفاح  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  نیتلمهم  نیس 
هریزج مان  هک  سواحس  ینایرسب  مرضلا و  رهز  ار  نآ  لک  میم و  هلمهم و  يار  نوکس  همجعم و  داض  مضب  مرـض  ار  نآ  هایک  همظعم 

یم مه  هلاکنب  دابآ و  میظع  فارطا  رد  دـنمان  هنتنت  هلاکنب  رد  وراهد و  يدـنهب  مورت و  نباکنت  لـها  دـیور و  یم  اـجنا  رد  هک  تسیا 
توق مک  یکدنا  نکیل  دوش و 
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نآ تیهام  *

يورـس نآ  لک  کیراب و  رتزارد و  نا  زا  رتعـص و  كربب  هیبش  نآ  كرب  كانمن  ياهاج  نآ  تبنم  یعرذ  ردقب  یعیبر  تسا  یهایک 
هحئارلا و لیقن  مرن و  بغزم و  یخرس و  يدرز و  نآب  يدیفسب و  لئام  شفنب و  نا و  زا  رتکچوک  رایسب  وج  ۀشوخب  هیبش  هوبنا  لکش 

دعب نآ  يوب  درخ و  نزراب  هیبش  هلمجلا  یف  یهایـسب  لئام  هریت  درز  حطرفم و  كدنا  هزیر و  رایـسب  نآ  مخت  فیرح و  خلت و  كدنا 
دـنلامب و تسدـب  نوچ  هک  تسا  یمخت  ار  سودوخوطـسا  هک  هتفک  هیوسام  نبا  هچنانچ  روفاـک  يوبب  هیبش  تسدـب  ندـیلام  كدـنا 

نیمز رد  هچنآ  هک  ریز  تسا  تسرد  زین  درادن  یمخت  هک  هتـشون  یـضعب  هچنآ  زیت و  خلت و  نآ  معط  دیآ و  نا  زا  روفاک  يوب  دنیوبب 
بغزم مرن و  یخلت و  اب  هحئارلا و  يوق  مخت و  اب  دیور  یم  توقاب  ياهنیمز  برغم و  مور و  زاجح و 

نـشخ دیور  یم  هلاکنب  زا  رکن  ریکناهج  دابآ و  میظع  دنه و  دالب  عضاوم  یـضعب  دننام  فیعـض  ياهنیمز  رد  هچنآ  دـشاب و  یم  123
یعون تسا و  يدرزب  لئام  دیفس  هزیر  مخت  اب  مخت و  یب  یضعب  بغز و  یب  یشفنب و  كدناب  لئام  دیفس  یضعب  هریت و  هایس  یـضعب 
تفای رکذ  هچناب  هیبش  وب  رد  ربغا و  بغز و  یب  دـنلب و  كدـنا  کیراب  ناـشاپ  نآ  ۀـشوخ  ياـه  هناد  هک  دوش  یم  سودوخوطـسا  زا 

دشاب یم  وحن  هچ  هک  هدشن  هدید  نآ  ۀشوخ  نکیل  رتدنت و  هکلب 

نآ تعیبط  *

خیـش نآ و  معط  دنت  هحئارلا و  يوق  هزات  يزاجح  اصوصخ  تسا  حصا  نیا  دـنا و  هتفک  زین  مود  رد  لوا و  ۀـجرد  رد  کشخ  مرک و 
رد مرک  دؤاد  خیـش  فیطل و  يران  دراب و  یـضرا  رهوج  زا  بکرم  دـنا و  هتفک  مود  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک  ذـیملت  نبا  سیئرلا و 

لوقب نآ  مخت  هراح و  زا  رتمک  نآ  ةدراب  يازجا  يوقلا و  بکرم  یضعب  لوا و  رد  درـس  یـضعب  موس و  لوا  رد  کشخ  مود و  رخآ 
فیطل راح  يران  دراب و  یضرا  رهوج  زا  بکرم  زین و  مود  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک  ذیملت  نبا 
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نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

غامد لد و  ندب و  يوقم  دراب و  یـضرا  زجب و  هضباق  توق  اب  دوخ و  فیطل  راح  وزج  توقب  اهدس  حتفم  یلاج و  فطلم و  للحم و 
تالزن و لاعـس و  هنیـس و  ضارما  تهج  حرفم و  حور و  یفـصم  هرکفم و  هرکذم و  توق  ینطاب و  يرهاظ و  ياوق  عیمج  اشحا و  و 
هیوادوس و هبطر و  هیمغلب  ةدـساف  طالخا  دوخ  ۀـعفاد  هلهـسم و  توقب  هروکذـم و  لاعفا  ببـسب  ینابـصع  لـلع  هنفع و  ضارما  رئاـس 

لوب يراجم  یلاحط و  يدبک و  ضارما  تهج  نینچمه  عفان و  ار  غامد  نآ  تیوقت  غامدب و  نآ  صاصتخا 

هریغ سارلا و  ضارما  *

هبرـض و زا  ثداح  غامد  عزعزت  هطقـس و  هبرـض و  زا  ثداح  دـس و  راود و  یغامد و  ۀـشعر  تهج  یئاهنتب  نآ  مهردـکی  ندـیماشآ 
اب هکنآ  تهجب  هزات  يومیل  بارـش  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  ةزات  بارـش  ندیماشآ  نینچمه  لسعلا و  ءام  اب  صوصخ  نهذ  ۀیکذت  هطقس و 

لاهـسا نینچمه  لسعلا و  ءام  اب  نآ  خیبط  ندیماشآ  تموادم  تسا و  هدـعم  يوقم  هرخبا و  سباح  تسا  یفطم  عطقم و  هکنآ  دوجو 
یئالتما بطر  جنشت  اخرتسا و  يوادوس و  ساوسو  صوخش و  دومج و  نایـسن و  نونج و  ایلوخیلام و  عرـص و  تهج  تسا  عفان  نآب 

هیخرم تابوطر  یغامد و  لوضف  دیامن  یم  هیقنت  ادوس و  غارفتـسا  هکنآ  تهجب  عفان  هودنا  مغ و  لاوز  جالتخا و  ردـخ و  هشعر و  و 
دیامن یم  فیطلت  ار و  غامد  دشخب  یم  تیوقت  تسا و  اهنآ  نخـسم  يوقم و  باصعاب و  تسا  لزاون  بابـصنا  تانوفع و  عنام  ار و 

نآ بش  ره  نوچ  لسع  ای  رکش  اب  نآ  لک  يابرم  ینعی  نیبکنلک  روتسدب  لسعلا و  ءام  اب  نآ  مرج  ةدیئاس  نینچمه  ار و  یغامد  حور 
ساوسو صوصخ  هروکذم  ضارما  دنیامن  نا  رب  تموادم  دنشاپ و  نا  رد  سودوخوطـسا  لک  لاقثم  کی  رادقم  هک  دنماشایب  رادقم 

هدومن جوزمم  لظنح  محش  اب  نینچمه  عرـص و  تهج  جنیبکـس  احرق و  رقاع  اب  نآ  ندیماشآ  دزاس و  لئاز  لکلاب  ار  مغ  يوادوس و 
مرد کـی  عفاـن و  ار  يوادوـس  یمغلب و  عرــص  ندوـب  هدـعم  دـهعتم  ۀـیقنت  زا  دـعب  هـبترم و  دـنچ  یلاـس  رد  ندوـمن  نادـب  غارفتــسا 

روتـسدب زور و  جـنپ  یـس و  ات  نآ  تموادـم  تسا  عفان  ار  جالتخا  هشعر و  تیاـهنب  ارقیف  جراـیا  مرد  کـی  اـب  هدوس  سودوخوطـسا 
نآ تیوقت  هیقنت و  تهجب  عفان  یمغلب  يوادوس و  عرـص  تهج  لسعلا  ءام  اب  یئاهنتب  نآ  طوعـس  لسعلا و  ءام  اب  نآ  خیبط  ندیماشآ 
بآ سیراوق  شـش  رد  دـنزادنیب  نوچ  صوخب و  دومج و  نایـسن و  تهج  رـس  رب  نآ  دامـض  اـخرتسا و  يارب  نآ  روـخب  ار و  غاـمد 
رقاع اب  نا  زا  عورصم  دماشایب  سپ  دسرب  ات  هک  دنراذکب  هام  شش  هتسب  مکحم  ار  نآ  رس  یمخرد و  ار  سودوخوطسا  نمکی  روکنا 

رد هام  کی  نوچ  ماـکنه  نیرد  دـننک و  یم  هکرـس  روکنا  بآ  ضوعب  یهاـک  نیب و  یعفن  ار  نآ  دـشخب  یم  عفن  جنیبکـس  اـحرق و 
ای هیقوا  کی  نیبجنکس  نا  زا  دنزاس و  یلسع  ای  يرکش و  نیبجنکس  هکرس  نیزا  رکا  دومن و  ناوت  یم  لامعتسا  دنیامن  للحم  هکرس 
لک زا  تسنآ  یقنم  ینعی  تسا  غامد  بوراج  سودوخوطسا  هلمجلاب  تسا و  رتهب  دنیامن  لامعتسا  جنیبکـس  احرق و  رقاع  اب  هیقوا  ود 
نوچ هک  دنیوک  نآ و  حاورا  فطلم  هدساف و  حایر  هرخبا و  لک  للحم  يوق و  همه  يوقم  ددـس و  حـتفم  هلاب و  هیمغلب  ۀـیدر  لوضف 

ثلث اب  ار  نآ 
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ای دـنزاس و  نوجعم  ردـنک  یلباک و  ۀـلیله  یکطـصم و  زا  کیره  زا  نآ  سدـس  شوجنزرم و  زا  نآ  عبر  کشخ و  زینـشک  نآ  124
هرـصاب فعـض  هعماس و  ینارک  وبر و  لهرت و  دمر و  تالزن و  عفد  تهج  دنیامن  نا  رب  تموادم  دنماشایب و  باوخ  دزن  دـنناشوجب و 

لوب تالآ  يوقم  ادوس و  مغلب و  لهسم  حرفم و  رتیوق و  یفوز  زا  هلزن  لاعـس و  هنیـس و  ضارما  تهج  نآ  خیبط  ندیماشآ  برجم و 
هتشرس لسع  اب  ربک  خیب  وزج  کی  سودوخوطـسا و  زا  وزج  ود  ندیماشآ  اهریغ  لاحطلا و  دبکلا و  هدعملا و  تسا  هیقایرت  توق  اب  و 

ضارما هدرک و  لاحط و  ۀیقنت  اقـستسا و  رکج و  دراب  مرو  تهج  نآ  خوبطم  عوقن و  دیفم و  تیاهنب  ریـساوب  هدـعم و  تدورب  تهج 
تسا و يوق  لهسم  يدنه  کمن  نیبجنکس و  اب  عفان و  هبورشم  مومس  عالضا و  درد  باصعا و  درد  جفن و  تهج  بارش  اب  هدعقم و 

ياود اب  دـنناشوجب و  سفرک  مخت  رتعـص و  اب  نوچ  عفان و  لصافم  عاجوا  نیکـست  تهج  نآ  جـیبطب  دـیمکت  نینچمه  نآ و  داـمض 
رضم دنیوک  نیبجنکس  نآ  حلـصم  نیرورحم  برکم  یثغم و  شطعم و  جازم و  يوارفـص  رـضم  تسنآ  صغم  عفان  دنماشایب  لهـسم 

رد نویسارف و  سفنت  تالآ  رد  نآ  لدب  مرد  جنپ  ات  مرد  ود  زا  نآ  تبرش  رادقم  تسا  یبرع  عمض  اریثک و  نآ  حلـصم  شـشب  تسا 
جنپ ات  مرد  کی  نا  زا  یتبرـش  تسا و  غامد  زا  ادوس  لاهـسا  سودوخوطـسا  ۀصاخ  هتفک  يدادغب  فسوی  خیـش  نومیتفا  ادوس  ۀـیقنت 
دنا هتفک  اـبطا  یـضعب  درادـن و  رکید  حلـصمب  جاـیتحا  دوش  هدروخ  نیبجنکـس  اـب  نوچ  تسا و  اریثک  هئرب  نآ  ررـض  حلـصم  مرد و 
ارفص لهسم  دنا  هتفک  یضعب  تسا و  غامد  زا  مغلب  ادوس و  لهسم  یغامد و  ياه  هدس  حتفم  تسا و  ومیل  بارش  نآ  بارـش  حلـصم 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  خوبطم و  قرع و  هبرشا و  نیبجنکس و  نهد و  سودوخوطسا و  بوبح  تسا و  زین 
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خانافسا

سویخوسوف ناهوس  زین  سویخانوس و  ینانویب  همجعم  ياخ  فلا و  نون و  حتف  فلا و  اف و  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  هزمه و  رـسکب 
دشاب یمور  خانافسا  هک  تسا  فطق  يدنه  کلاپ  کلاپ و  يدنهب  سنپسا و  یکنرفب  جانپسا و  جانفسا و  یسرافب  ایقربا و  یمورب  و 

نآ تیهام  *

تسا نآ  ةدروخ  ناراب  نآ  نیرتهب  موعطم و  رد  تسا  لمعتسم  نآ  یناتسب  دشاب و  یم  زین  يرب  یناتسب و  فورعم  تسا  یهایک 

نآ تعیبط  *

زا قفوا  هکنآ  ـالا  تسا  قفاوم  ار  دوربم  رورحم و  تهج  نیزا  يدرـس و  یمرک و  رد  تسا  لدـتعم  دـنیوک  رت و  درـس و  لوا  رخآ  رد 
مرک و ياهپت  يارب  زا  عفن  دشاب  یم  ماکنه  نیا  دنیامن و  لوانت  نیریش  ماداب  نغور  ریعـشلا و  کشک  اب  هک  تسا  نآ  نیرورحم  يارب 

هراح ۀیوافا  اب  جنرب  هبرف و  تشوک  اب  نیدوربم  يارب  زا  قفوا  نطب و  سبح  اب  کشخ  ۀفرس 

لاعفا *

نآ عفانم  صاوخ و  و 

یکنـشت و باهتلا و  تهج  لوقب و  رئاس  زا  رت  خفن  مک  رتاذغلا و  دیج  مضهلا  عیرـس  عدار و  هلاسغ و  هیلاج و  توق  ببـسب  عبط  نیلم 
تالزن تهج  القاب  اب  هبسانم و  يایشا  اب  نآ  خوبطم  ندروخ  يومد  رمک  درد  لس و  مرک و  شـش  درد  هنیـس و  ضارما  مرک و  ياهپت 

ناقری و تاهل و  ولک و  درد  تهج  رکـش  اب  نآ  ةراصع  ندیماشآ  دـیفم و  تاهل  ولک و  درد  تهج  بآ  اب  نآ  ةرغرغ  برجم و  هراح 
سابتحا هراح و  مارا  راح و  لصافم  درد  تهج  نآ  ۀـتخپ  دامـض  يرارم و  طالخا  عذـل  نآ و  تقرح  لوب و  رـسع  تاصح و  تیتفت 
بآدیفـس اب  نآ  خوبطم  يالط  لیمامد و  راجفنا  روبنز و  ندیزک  ینومغلف و  مرو  تهج  نآ  ماخ  دامـض  دشاب و  ترارح  زا  هک  لوب 

بآ لفلف و  ینیچراد و  هزات و  واک  ۀکـسم  ای  ماداب  نغور  اب  تسنآ  نتخپ  نآ  حلـصم  عدصم  جازملا و  دراب  رـضم  دـیفم  روثب  تهج 
هراح ياهپت  اشحا و  درد  داوف و  عجو  تهج  نآ  مخت  فطق و  هفرخ و  نآ  لدب  لاقثم  ود  ات  نآ  ةراصع  زا  تبرـش  رادقم  تسا  هماک 
زرپس رـضم  دـیفم  رایـسب  هبلـص  ماروا  نییلت  هراح و  ماروا  عجو  تهج  نآ  ۀـتخپ  دامـض  برجم و  لـس  قد و  پت  تهج  نآ  ةریـش  و 

نغورب بیطم  راد  ینـشاچ  ای  هداس  نا  زا  هذختم  ۀیذغا  هتخپ و  خانافـسا  هکنادـب  مرد  ود  نآ  تبرـش  رادـقم  موتخم  لک  نآ  حلـصم 
ایلوخیلام تهج  هدیج  موخلاب  رس و  ةراح  ماروا  یسبی و  جنشت  عادص و  يارب  زا  عفان  دشاب  یم  هزات  واک  ۀکسم  ای  نیریش  ماداب 
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قیناوخ و راح و  ردـس و  راود و  تهج  هلاـغزب  ۀـچاپ  اـی  هرب  ۀـچاپ  اـب  يوارفـص و  يادوس  زا  ثداـح  اـتینلم  برطق و  نونج و  125و 
تایمح نآ و  تقرح  لوبلا و  سبح  بنجلا و  تاذ  تهج  رـشقم  شام  ریعـشلا و  کـشک  اـب  لاعـس و  لـس و  هئر و  ردـص و  ضارما 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  ناولا  هیخانافسا و  ۀیذغا  لیصفت  عفان و  شطع  نیکست  هراح و 

سانیلفسا

هلمهم نیس  فلا و  نون و  حتف  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  مال و  رسک  اف و  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  هزمه و  رسکب 

نآ تیهام  *

مدرم همه  ماش و  لها  دزن  تسا  روهـشم  يرباـنق  هتفک  نآ و  ریغ  یقیلاـم  هتـسناد و  يرباـنق  ار  نآ  سونیلاـج  تسا  هلوهجم  ۀـیودا  زا 
تـسا یهاـیک  نآ  هک  هتـشون  هثلاـث  رد  سودیروقـسید  تسا و  سانیلفـسا  تعفنم  تیهاـم و  ریغ  نآ  تعفنم  نینچمه  نآ و  تیهاـم 

کیراب و نآ  ياه  هشیر  دشاب و  تسا  ریبک  بالبل  هک  سوسق  كربب  هیبش  ینالوط  ياهکرب  نآ  ياهخاش  رب  ینالوط و  نآ  ياهخاش 
اهخال کنس  اهناتسهوک و  نآ  تبنم  سیفالاف و  مختب  هیبش  هزیر  نآ  مخت  هحئارلا و  لیقث  نآ  لک  وب و  مک  بیط و  رایسب و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ عفانم  و 

رد هضراع  ۀثیبخ  حورق  تهج  نآ  كرب  دامـض  رادرهز و  ناروناج  مومـس  عفر  شچیپ و  ریحز و  تهج  بارـش  اب  نآ  خیب  ندیماشآ 
هدرکن رایتخا  ما و  هدرواین  هبرجتب  نم  ار  اود  نیا  زونه  هک  هتشون  هعباس  رد  سونیلاج  عفان و  محر  ناتسپ و 

جنفسا

میغ هسامغ و  رحبلا و  باحس  يرطلا و  دبز  یبرعب  انوفیص و  ینانویب  میج  نون و  نوکس  اف و  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  لوا و  رسکب 
دنمان طولب  یکرتب  لداباوم و  يدنهب  نارذاک و  دزکشف  نهک و  ربا  هدرمربا و  یسرافب  هفشره و  نیماجحلا و  فوص  هناشن و  و 
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نآ تیهام  *

نوچ دـیامن و  یم  فشن  ار  بآ  دـنزادنا  بآ  رد  نوچ  ددرک و  یم  نوـکتم  روـش  ياـیرد  راـنک  ياهکنـس  يور  رب  هک  تسا  يزیچ 
رپ دـمنب و  هیبش  مرن و  هداشک و  نآ  ياهخاروس  لـخلختم و  هک  نا  زا  یمـسق  دـشاب  یم  مسق  ود  نآ  دـیآیمرب و  نا  زا  بآ  دـنراشفب 

دنمان رن  تسا  کنت  ریغص و  نآ  ياهخاروس  تبالص و  اب  هک  یمسق  دنیوک و  هدام  تسا  خاروس 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  لوا و  رد  مرک 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

ياهمخز ةدـنهد  مایتلا  مدـلا و  فزن  عطاق  هنهک و  ياهـشیر  هیمغلب و  ماروا  هنهک و  هراـث و  ۀـقیمع  حورج  حورق و  ففجم  لـلحم و 
دنراذکب هزات  تحارج  رب  هدرک  رت  بارـش  ای  بآ  هب  جوزمم  ۀکرـس  ای  صلاخ  ۀکرـس  اب  ار  نآ  ةزات  نوچ  قورع  هاوفا  حـتفم  هنهک و 

اهمخز مایتلا  تهج  صلاخ  بآ  اب  ای  لسع  اب  نآ  خوبطم  دامض  دشاب  هک  يوضع  ره  زا  دنک  مدلا  فزن  عطق  هیـصاخلاب  دهد و  مایتلا 
تهج دـسرن  نآ  قمعب  هچرکا  تحارج  رهاظ  رب  نآ  کشخ  تسرد  نتـشاذک  نینچمه  هقیمع و  حورق  ففجم  نآ  کـشخ  رورذ  و 
رورذ رتیوق و  هزات  ياهمخز  مایتلا  مدـلا و  فزن  عنم  تهج  نآ  ۀـتخوس  تسه و  زین  ار  نآ  ۀـبذاج  توق  هففجم  توق  دوجو  اـی  هکنآ 

تاحارج همومـضم و  قورع  هاوفا  حـیتفت  رـصب و  يالج  سبای و  دـمر  تهج  هتخوس  ناتک  ۀـشیر  اب  ای  هبنپ  اـب  اـی  یئاـهنتب  نآ  ةزاـقر 
تیزب اـی  دوهیلا و  رفقی  دـشابن  يرت  قلطم  نا  رد  هک  ار  نآ  کـشخ  ۀـعطق  نوچ  عفاـن و  نیع  ۀـیودا  رد  نآ  لوسغم  قرحم  هیـساج و 

نآ ترارح  هک  دنراذکب  دوشن  دـنب  نا  زا  نوخ  هک  طب  ای  عطق  عضوم  رب  ار  رکید  رـس  دـنزورفارب و  شتآب  ار  نآ  رـسکی  هدرک  هدولآ 
نآ نتفرک  ندیبسچ و  ببـسب  دیامن  دنب  ار  نوخ  تعاس  رد  دوش  هتخیر  نادب  نآ  رتسکاخ  هک  ار  نآ  دننک  غاد  دسرب و  عضوم  نادـب 

دنیامن رورذ  ار  نآ  رتسکاخ  دـننازوسب و  هدومن  برچ  هک  تیز  نغورب  نآ  ةدومن  برچ  ۀـتخوس  رتسکاخ  نینچمه  ار و  قورع  هاوفا 
ای یمـشیربا و  ۀـطایخب  درب  ورف  ناوـت  هک  يردـق  هب  ار  نا  زا  هعطق  نوـچ  دـیفم و  یلخاد  یجراـخ و  مدـلا  فزن  تـهج  نآ  برـش  و 
زا دعب  ددرک  هدیلاب  هدرک  تابوطر  بذج  هک  دننک  ربص  هحمل  دنریکب و  تسدب  ار  هطایخ  رس  دنیامن و  علب  هتسب  طوبـضم  ینامـسیر 

تسا و لیدعیب  دـشاب  هدـیبسچ  قلح  رد  هک  راخ  ولز و  جارخا  رد  دربن  ولک  هک  یمـسقب  دـیآ  نوریب  ولک  زا  هک  دنـشکب  ار  هطایخ  نا 
ار نآ  نارذاک  رـصم  رد  ار و  نآ  دـشک  یم  دروخب  شوم  اـت  دـنراذکب  هدومن  برچ  تیز  نغورب  ضارقمب و  هدومن  هزیر  هزیر  نوچ 

رد
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اب ار  بآ  نوچ  هک  تسنآ  نآ  تیـصاخ  زا  دنا  هتفگ  نآ و  ۀیفـصت  تهج  دنلام  یم  هماجب  هتفرک  ار  نآ  بآ  دنناسیخ و  یم  بآ  126
نوچ تسا و  سابیر  ای  هروغ  بآ  نآ  حلـصم  اشحا  رـضم  دندرک  یم  ادج  مه  زا  دنراذکب  نا  رد  ار  جنفـسا  دنیامن و  جوزمم  بارش 

قحـس و قارحا و  روتـسد  دوش و  یمن  هدیبوک  نواه  رد  هک  اریز  دنماشایب  هدرک  ضرقم  هزیر  رایـسب  هک  دیاب  دـنماشایب  هک  دـنهاوخ 
نادـب و تسا  بیرق  تعیبـط  رد  دـسر  یم  مهب  جنفـسا  فوـج  رد  هک  اهکنـس  تفاـی و  رکذ  نیداـبارق  رد  نآ  ندرک  دیفـس  لـسغ و 
ذوفن و دـناد  یم  دعبتـسم  وا  هک  اریز  سونیلاـج  ریغ  دزن  هناـثم  کنـس  تتفم  یلاـج و  ففجم و  فـطلم و  رتـمک  نا  زا  نیا  ترارح 

هتفک هدرک  کنس  تتفم  نکیل  هناثمب و  ار  نآ  توق  ندیسر 

نادنفسا

رد نآ  تعنص  تسا  عفانملا  ریثک  یبارـش  نون  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  نوکـس  اف و  حتف  هلمهم و  نیـس  نوکـس  لوا و  رـسکب 
تفای رکذ  نیدابارق 

جادیفسا

یسراف بادیفسا  برعم  میج  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  اف و  رـسک  هلمهم و  نیـس  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
یکرتب هدیفـس و  يدنهب  اقیطقـسا و  ینایرـسب  نوقربز و  نوقیلـس و  نویـسمخ و  نوینومـس  ینانویب  قوراب و  یناربع  یبرعب و  تسا و 

دنمان ناترک 

نآ تیهام  *

صاصر هک  یعلق  زا  هک  تسنآ  هریغ  نیع و  ۀیودا  رد  لمعتسم  همه و  نیرتهب  قارحا و  قیرطب  دنزاس  ایتوت  يور  برـس و  یعلق و  زا 
تسا نآ  لوسغم  لمعتسم  دنمان و  زین  يرغشاک  یمور و  بادیفس  ار  نآ  دشاب و  دیفس  رایـسب  مرن و  نیکنـس و  دنزاس و  دنمان  ضیبا 

ددرک لئاز  نآ  عذل  تدح و  ترارح و  ات  نیع  ضارما  رد  صوصخ 
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نآ تعیبط  *

تسا موس  رد  کشخ  مود و  رد  درس  دنیوک  مود و  رد  کشخ  موس و  رد  درس 

نا عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

نغور هکرـس و  اب  شتآ و  یکتخوس  حورق و  لمدم  دساف و  دئاز  تشوک  علاق  يرغم و  ددسم و  دربم و  عذل و  یب  ففجم  فطلم و 
زا عونـصم  صوصخ  نآ  ةراح  ماروا  حورق و  ضایب و  روثب و  مشچ و  درد  تهج  نیع  ۀیودا  اب  رـس و  درد  تهج  هشفنب  خرـس و  لک 

بالکب هیقست  دنیوشب و  ررکم  ار  نآ  نوچ  دمر و  تهج  غرم  مخت  يدیفس  اب  نارتخد و  ریـش  اب  دنـشاب و  هتـسش  بوخ  هکنآ  ۀکرس 
هب برجم و  وم  ندینایور  عنم  تهج  بلعثلا  بنع  خـیب  بآ  ایمیلقا و  اب  مهارم  رد  راح و  دـمر  تهج  باتفا  رد  دـنیامن  کشخ  هدرک 

ریـش اب  مرک و  بآ  شتآ و  یکتخوس  راح و  مرو  هکح و  مدلا و  فزن  روثب و  خرـس و  داب  تهج  تاعدار  بلعثلا و  بنع  كرب  بآ 
ضیب و ضایب  اب  تاناویح و  مشچ  قیقر  ضاـیب  نآ و  روثب  مشچ و  درد  لفـس و  قاقـش  اـهمخز و  لـصافم و  ةراـح  ياـهمرو  تهج 

نوچ دـنزادنا و  یکتخوس  عضوم  رب  هدرک  رت  هدولآ و  نادـب  ار  هچراپ  هک  شتآ  یکتخوس  تهج  خرـس  لک  نغور  اب  اـی  یئاـهنتب و 
يرحب نینت  يرحب و  برقع  عسل  رب  نوچ  عفان و  ضیح  نالیـس  عطق  لـمح و  عنم  تهج  نآ  لومح  دـنیامن و  لیدـبت  ددرک  کـشخ 

هک دنادرک  مرن  تسـس و  ار  يوم  خیب  دنلامب  دنیامن  فشن  ار  نآ  يوم  هک  دنهاوخ  هک  یعـضاوم  رب  نوچ  ار و  نآ  دشخب  عفن  دنلامب 
جنرـسا رابآ و  نآ  لدب  دروخب  ار  دئاز  محل  دیامن و  رپ  ار  اهمخز  دـنیامن  لخاد  مهارم  رد  نوچ  دوش و  هدـنک  ملا  درد و  یب  یناسآب 

قیرطب مه  نآ  ذاختا  روتـسد  هدنـشک و  نآ  مرد  کی  زا  هدایز  لـمح و  ضیح و  عناـم  قاـنخ و  ثروم  نآ  ندـیماشآ  راـضملا  تسا 
قییضت يراجم و  رد  هدس  ضورعب  تسا  هدنشک  نآ  ندروخ  تفای و  رکذ  همدقم  رد  نآ  لسغ  روتـسد  قارحا و  قیرطب  مه  نیفعت و 

غامد ندب و  ندش  درس  لقع و  طالتخا  اضعا و  باصعا و  ياخرتسا  ندب و  هراسخر و  کنر  ندش  ریغتم  نابز و  ندش  دیفـس  اهنآ و 
سفنلا و قیـض  هفرـس و  داوف و  عجو  هدـعم و  رد  عذـل  صغم و  هدروخ و  وزام  ایوک  هک  یتصوفع  نتفایرد  قلح و  ندـش  کـشخ  و 

سفرک مخت  خوبطم  ندیماشآ  ئقب و  نآ  جالع  تسا و  کلهم  دنیامن  دعصم  رداشون  اب  رکا  اهتنا و  رد  قانخ  یشغ و  دیدش و  قاوف 
نوسینا و 
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لسعلا ءام  اب  لوب  تاردم  تسا و  نیتنسفا  ةراصع  نا  زا  دعب  لسعلا و  ءام  اب  اینومقس  مرذ  عبر  ریجنا و  خیبط  لسع و  اب  هنایزار  127و 

نیصاصجلا جادیفسا 

دنمان يدزی  بآدیفس  یسرافب 

نآ تیهام  *

دوش یم  لصاح  نآ  لاثما  چک و  ندعم  زا  ناهفصا  حاون  دزی و  رد  هک  تسا  یحیافص  قارب  یکنس 

نآ تعیبط  *

مود رد  کشخ  درس و 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

هرـشب و ةدـننک  یفاـص  برج و  راـثآ  عفار  يرغم و  یلاـج و  رتشیب و  نآ  عفن  رتـمک و  نآ  فیفجت  تجوزل و  رت و  فیطل  نآ  قرحم 
غرم مخت  يدیفـس  شوکرخ و  مشپ  اب  طولخم  ۀکرـس  اب  یناشیپ و  رب  نآ  يالط  تسا و  فاـعر  هزاـت و  تاـحارج  مدـلا  فزن  عطاـق 
هراح ماروا  خرـس و  داب  تهج  بآ  اب  یئاهنتب  نآ و  قازلا  ثعاب  هدـش و  هتفاکـش  نایرـش  زا  مد  جورخ  عنم  سبح و  فاـعر و  تهج 
ئقب نآ  ياوادم  يوقا و  نا  زا  جادیفـسا و  ضارعا  رثکا  جـنلوق و  ناهد و  یکـشخ  قانخب و  تسا  هدنـشک  نآ  ندروخ  راضملا  عفان 
مهرد عبر  ندـیماشآ  سپ  ایخولم  رت و  یمطخ  ةراصع  یباعل و  ياـهزیچ  لـسعلا و  ءاـم  اـب  لـینلا  بح  لاـقثم  مین  ندروخ  ندومرف و 

دنیامن نآ  ۀجلاعم  دوش  ضراع  جحس  رکا  دنیامن  لاهسا  ةداعا  زاب  الا  رتهب و  ضارعا  دوش  نکاس  نیاب  رکا  بالج  اب  اینومقس 

جابدیفسا

یسرافب میج  فلا و  هدحوم و  ياب  حتف  هلمهم و  لاد  رسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اف و  رسک  هلمهم و  نیس  نوکس  هزمه و  رـسکب 
تسا هیذغا  ۀلمج  زا  دنمان  ابروش 
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نآ تیهام  *

دنناـم نآ  ریغ  بوبح و  لوـقب و  هفیطل و  ۀـفیفخ  ياهتـشوک  زا  اـهنیا  ریغ  نـالح و  هلاـغزب و  غرم و  ۀـچب  تشوـک  زا  هک  تسا  یفرم 
دنهد بیترت  هبسانم  ةراح  ۀیودا  دنشاب و  هتشادن  بلاغ  یمعط  هک  اهنیا  لاثما  رشقم و  وج  رشقم و  شام  ودک و  خانافسا و 

نآ تعیبط  *

رت مرک  مود  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

رهس و تابس و  يوادوس و  نونج  ایلوخیلام و  راح و  ماسرس  دننام  رـس  ضارما  رثکا  يارب  زا  عفان  سونیکلا و  حلاص  بطرم  فیطل و 
قیض لاعـس و  دننام  ردص  ضارما  تهالب و  تدالب و  قمح و  تنوعر و  نهذ و  طالتخا  اخرتسا و  هوقل و  جلاف و  هتکـس و  نایـسن و 
هچب غرم  ای  هلاغزب و  تشوک  دنریکب  نآ  تعنـص  عفان  ار  ناجازم  يوادوس  ماذج و  دننام  يوادوس  ضارما  زاوآ و  یکتفرک  سفنلا و 
خبط دنریکب و  ار  نآ  فک  دنهد و  شوج  بآ  رد  هدرک  هچراپ  هچراپ  دـیآ و  رـسیم  دـشاب و  بسانم  هک  مادـکره  زا  هفیفخ  رویط  ای 
يزیچ سپ  ددرک  هتخپ  ات  دنزپب  هدرک  لخاد  هدومن  رـشقم  هدرک و  هزیر  هزیر  دشاب  بسانم  هچنآ  لوقب  بوبح و  زا  نا  رد  سپ  دنهد 

دنروخب دنـشکب و  هدروآ  دورف  سپ  دـبای  جـضن  ات  دـننک  دـنب  ار  شرـس  هتخیر  نا  رد  یکطـصم  زینـشک و  هبـسانم و  ةراح  لـباوت  زا 
قـشاق اب  مرکامرک  تسا و  رتهب  هکلب  تسین  دـب  دـنیامن  لخاد  خـبط  تقو  رد  جـنزب  لیلق  يردـق  رکا  وـالچ و  يردـقب  اـی  یئاـهنتب و 
تعنص صاوخ و  لیصفت  تسا و  عفان  رایسب  لاعس  ماکز و  باحصا  يارب  زا  دسرب  ندرک  رـسب و  نآ  راخب  هک  يوحن  هب  نآ  ندروخ 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ 
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روقنقسا

فلا و نودب  روقنقس  ار  نآ  هلمهم و  يار  واو و  نوکس  فاق و  مض  نون و  نوکـس  فاق و  حتف  هلمهم و  نیـس  نوکـس  لوا و  رـسکب 
یک یناـپ  يدـنهب  ار  یئاـم  لرو  تسا و  لرو  ریغ  هک  تسا  نآ  قـیقحت  تسا و  یئاـم  لرو  هک  دـنیوک  یـضعب  یبرعب  زین و  سقنقس 

دنمان زین  وهر  نب  يدنهب  روهمس و  ار  روقنقس  يوک و 

نآ تیهام  *

هتشون دنیامن و  یم  دیص  رصم  لین  زا  هک  تسا  یئام  لرو  نآ  هک  هتشون  سیئرلا  خیش  اپ  تسد و  اب  رتکرزب و  هچبزب  زا  تسا  یناویح 
ماقسالا ءافـش  بحاص  دبای و  یکـشخ  رد  امن  وشن و  دهد و  هچب  یکـشخ  رب  بآ  نوریب  رد  هک  تسا  حاسمت  لسن  زا  هک  دنیوک  هک 

دوش و یم  لین  بآ  لخاد  ار و  لمر  دفاکش  یمورصم  لین  فارطا  ياهلمر  رد  دوش  یم  هتفای  لروب  هیبش  رایسب  تسا  یناویح  هتـشون 
روقنقسا دشاب و  یم  اهارحص  رد  لرو  هک  تسا  نآ  لرو  نایم  وا و  نایم  قرف  تسا و  حاسمت  لسن  زا  هک  دنا  هتفک  یضعب  هک  هتشون 

رت و بلص  لرو  تسوپ  نادب و  بیرق  یلمر و  لین  طوطش  رد 

ایرد یهام  مه  تایاضع و  دننام  يرپ  تاناویح  مه  روقنقس  تسا و  يرب  يایشا  لرو  ياذغ  تسا و  روقنقس  تسوپ  زا  رت  نشخ  128
دور یم  بآ  رد  هچنآ  دروآ  یم  هچب  دراذک و  یم  هضیب  لین  دور  بل  رب  دشاب  کنهن  هک  تسا  حاسمت  لسن  زا  دـنیوک  دروخ و  یم 

نآ کیدزن  لین و  رد  تفای  رکذ  هچنانچ  روقنقس  هک  اریز  تسا  لرو  ریغ  نآ  روقنقـس و  دنام  یم  کیر  رد  هچنآ  دوش و  یم  کنهن 
سلما نآ  تسوپ  يدیفس  یهایس و  يدرز و  يزبس و  زا  قلبا  نآ  کنر  هدیشک و  کیراب  روقنقس  رـس  اهنابایب و  رد  لرو  دشاب و  یم 

نبا سلف و  یب  تشرد و  نشخ و  نآ  تسوپ  یخرس و  يدرز و  زا  قلبا  نآ  کنر  نهپ و  لرورس  تسا و  راد  سلف  دنیوک  یـضعب  و 
دیلوت لثم  نآ  دیلوت  هتفاین و  مضه  هدشن و  ریغتم  تایاضع  نآ  نتفاکش  دیـص و  دعب  نآ  ةدور  رد  نم  مدرک  هدهاشم  هک  هتفک  عیمج 

نآ ةدام  نآ و  هاکرمک  فوج  رد  رادقم  تقلخ و  رد  سورخ  ۀیـصخ  دننام  هیـصخ  ود  ار  نآ  رن  تسا و  هدام  رن و  زا  رکید  تاناویح 
مرک لمر  ترارحب  دبای  یم  مات  لیمکت  لمر و  رد  ار  نآ  دـنک  یم  نفد  ددـع و  تسیب  زا  هدایز  دراذـک  یم  مخت  تسا و  جرف  ود  ار 
یمن تفای  ام  رـصع  رد  هدرک و  رکذ  عیمج  نبا  هک  تسا  يزیچ  نآ  تقیقحب  روقنقـس  هتفک  عماج  بحاص  باتفآ و  شباـت  زا  هدـش 

تدـش زا  هک  دوش  یم  هلچ  رد  ناتـسمز  مایا  رد  نآ  دیـص  رثکا  دـنرب و  یم  هرهاقب  اجنا  زا  مویف و  دـالب  رد  رکم  رـصم  راـید  رد  دوش 
روقنقـس دوش  یم  هتفای  هاک  هک  دنا  هتفک  یـضعب  دنریک و  یم  دنبای و  یم  رعظ  نا  رب  سپ  دـیآ  یم  یکـشخب  هتخیرک  بآ  زا  يدرس 

قرـشم دالب  رد  مدرک  هدـهاشم  هک  هتفکن  یمیمت  نمحرلا  دـبع  مساـقلا  وبا  مزلق و  ياـیرد  شبح و  دـنه و  دـالب  زا  دـنچ  عضاوم  رد 
درز وا  کنر  عارذ و  مین  زا  رتمک  وا  ضرع  عرذ و  ود  ردقب  هلابند  ياوس  دوب  ینالوط  یناویح  نآ  روقنقـسب و  یمـسم  يرحب  ناویح 
نم دـنام و  یم  یتدـم  نآ  حلـصم  ریغ  تشوـک  تسا و  میحل  يوـق و  هک  تـسنآ  رن  مد  فاـن و  مکـش و  یلاوـح  تشوـک  لمعتـسم 

دننام تاضومح  اب  ار  نآ  تشوک  دالب  نآ  لها  دوب و  هدشن  ریغتم  ناهفـصاب و  ات  نآ  ندعم  زا  متـشاد  دوخ  اب  یتدـم  ار  نآ  تشوک 
رگم ددرک  یمن  نکاس  هک  يدح  هب  تسا  هاب  يوقم  رایـسب  نآ  دنیامن و  یم  لامعتـسا  نآ  ترارح  تدـش  ببـسب  نآ  لاثما  هکرس و 
دیاب دنیامن و  دیص  دافـس  زا  لبق  هک  دیاب  تسا و  نآ  دافـس  جیهت و  ماکنه  هک  عیبر  لصف  نآ  دیـص  تقو  سدع و  وهاک و  ندروخب 

رغال نآ  تشوک  هتخادک و  نآ  هیپ  الا  دنیامن و  حبذ  دندومن  دیـص  هک  زور  نامه  تسا و  مک  توق  ار  نآ  هدام  هک  اریز  دشاب  رن  هک 
نآ مد  رد  رایسب  توق  هک  دنربن  خیب  زا  نآ و  مد  زا  يردق  دنزادنیب و  ار  نآ  ياپ  تسد و  رـس و  سپ  نآ  توق  ددرک  یم  فیعـض  و 
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كاپ دنروآرب و  نآ  هیپ  هیصخ و  هدرک و  ياوس  تسا  نآ  فوج  رد  هچنآ  دنفاکـشب و  لوطب  ار  نآ  مکـش  سپ  نآ  رکذ  رد  تسا و 
داـسف زا  ددرک و  کـشخ  وکین  اـت  دـنزیوایب  اوهلا  لدـتعم  عضوم  رد  هیاـم  رد  سوکعم  هتخود  ار  قـش  عـضوم  هتـشاپنا  کـمنب  هدرک 

ار نآ  رکا  تسا  نآ  محش  اب  رایسب  تبحم  ار  شوم  هک  اریز  دنزیوایب  هتشاذک  لخلختم  لخن  ای  دیب  ۀلس  رد  هک  دیاب  دنامب و  ظوفحم 
مامت هدـیناسر  ار  دوخ  شوم  الا  دـنام و  ظوفحم  مه  راـبغودرک  زا  دـیناسر و  دـناوتن  نآـب  ار  دوخ  شوم  هک  یمـسقب  دـننکن  نازیوآ 

هدرک و هلاـبند و  تبنم  فاـن و  هاـکرمک و  هاـب  تیوقت  رد  نآ  ياـضعا  ياهتـشوک  نیرت  يوق  هکناـنچمه  دروـخ و  یم  ار  نآ  محش 
کی رازهکی و  هنس  رد  دابا  دشرم  رد  زین  فلوم  تسا  رکید  عضاوم  کمن  نیرت  يوق  عضاوم  نآ  کمن  نینچمه  تسا و  نآ  ۀیـصخ 
ناـخ یقن  یلع  میکح  دیـس  دوخ  ردـقیلاع  مع  تمدـخ  رد  هلاـکنب  راد  هبوص  هلودـلا  عاجـش  باون  ناـمز  رد  کـی  هاـجنپ و  دـص و 

مین نآ  ضرع  عرذ  دانیمخت و  نآ  لوط  دـندوب  هدروآ  هدرک  دیـص  هرپت  زا  هک  هدومن  هدـهاشم  هرـس  سدـق  یناث  ناخیولعب  بطاـخم 
نا زا  هکنآ  نودـب  رادومن  يزیچ  سلف  دـننام  نآ  تسوپ  رب  ربغا و  نآ  کنر  دـنلب و  نآ  ياهنخان  هاـتوک و  نآ  ياـپ  تسد و  عرذ و 
مهب دوش و  یم  هک  هدش  هدینش  زین  دابآ  مالسا  رد  زین و  نا  زا  دعب  دندوب و  هدروآ  هک  هدش  هدینـش  زین  نیزا  لبق  ددرک و  ادج  یـسلف 

دیدرکن عومسم  ینادنچ  صاوخ  دندومن  لامعتسا  ار  نآ  کمن  محل و  هک  یناسک  زا  نکیل  دسر و  یم 
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هزات تعیبط  *

کشخ موس و  رد  مرک  نآ  دوس  کمن  دنا و  هتفک  لوا  رد  رت  یضعب  مود و  رد  رت  مرک و  نآ  دوس  کمن  ریغ 

مود رد  نآ  ۀنهک  لوا و  رد  129

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

ندب و نیخست  باصعا و  ةدراب  ضارما  لصافم و  عاجوا  سرقن و  زازک و  ردخ و  هشعر و  هوقل و  جلاف و  تهج  نآ  تشوک  ندروخ 
لـسع اب  هک  صوصخ  دناسر  تکالهب  دیاش  هک  دنا  هدومن  هغلابم  يدحب  ینم  راردا  ظوعن و  ندروآ  هاب و  رما  رد  دـیفم و  هاب  تیوقت 

صیـصختب دنیامن و  لوانت  دـننآ  لعف  نیعم  هک  بالج  ای  تشربمین و  غرم  مخت  ةدرز  بیبز و  ذـیبن  بارـش و  سدـع و  خـیبط  اب  ای  و 
راح نآ  ياوه  هک  يدالب  رد  دشاب و  نینچ  هجزما  یـضعب  هسبای و  ةراح  نادلب  رد  دیاش  نآ و  رکذ  هیپ و  هروکذم و  عضاوم  تشوک 
نوچ ار  نآ  حـلمم  تبوطر و  ترثک  ببـسب  دـبای  نوکت  هلاـکنب  دـنه و  دـالب  رد  هچنآ  صوصخ  دوب  فیعـض  نآ  رثا  تسا  بطر  و 

نآ ةرس  هیپ و  کمن  صوصخ  ار  نآ  کمن  نینچمه  دنروخب و  هدیـشاپ  هدیئاس  ریجرج  مخت  ای  تشربمین  غرم  مخت  ةدرزب  دنبوکب و 
نوخ يالط  دیوک  سرایرهم  نآ  هیپ  تشوک و  زا  هدایز  لعفلا  میظع  هاب  تیوقت  تهج  هدیـشاپ  غرم  مخت  ةدرزب  هدوس و  ینیچراد  اب 
تفای رکا  دنک  یم  بآ  بلط  دزک و  یم  ار  ناسنا  روقنقـس  هک  دنا  هتفک  دنک و  یم  صرب  حضو و  کنر  رییغت  جلمآ  جـلیله و  اب  نآ 
ناسنا رکا  دریم و  یم  ناـسنا  تعاـس  رد  درک  نینچ  نوچ  دـطلغ و  یم  دوخ  لوب  رد  دـنک و  یم  لوب  تفاـین  رکا  دور و  یم  بآ  رد 

دبای یم  تحص  ناسنا  دریم و  یم  هداتفا  تشپ  رب  روقنقس  دیطلغ  دوخ  لوب  رد  ای  نآ و  نتفر  زا  لبق  تفر  ورف  بآ  رد  درک و  تقبس 
دلب و لصف و  نس و  جازم و  بسحب  لاقثم  هس  ات  لاقثم  کی  زا  نآ  تبرش  رادقم  نآ  تحص  ریدقت  رب  بیجع  تسا  یتیـصاخ  نیا  و 

حلصم رسب و  تسا  رضم  هتفک  قاحسا  دنیامن و  لامعتسا  حلـصم  یب  هک  اصوصخ  هسبای  ةراح  ۀجزما  رـضم  هبطر  ةدراب  ۀجزما  قفاوم 
شراوج درادن و  یلصا  تسا و  بلعثلا  هیـصخ  دنا  هتفک  یعمج  یهوک و  واک  کشخ  بیـضق  وا  دیـص  ۀکمـس  نآ  لدب  لسع و  نآ 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  روقنقسا و 

245 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 404 

http://www.ghaemiyeh.com


نویدروقسا

واو و نوکس  هیناتحت و  هانثم  يای  مض  هلمهم و  لاد  رسک  هلمهم و  يار  واو و  نوکس  فاق و  مض  هلمهم و  نیس  نوکس  هزمه و  مضب 
تسا یئارحص  ریس  بلکلا و  موثب  فورعم  هیحلا و  موث  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  دنیوک  زین  هزمه  فذحب  نویدروقـس  ار  نآ  نون و 

دنمان ریسوم  یسرافب  هک 

نآ تیهام  *

ار نآ  عاذـل و  ضباق و  خـلت و  نآ  معط  دوش و  یمن  ادـج  نا  زا  نآ  تسوپ  هناد و  یب  کـچوک و  لوا  فنـص  دـشاب  یم  فنـص  ود 
یخرسب و لئام  نآ  لک  یناتسب و  ریـس  زا  رت  ضرع  مک  ربغا و  هزیر و  نآ  كرب  دنمان و  يرب  ثارک  يرـصم و  یلبج و  نویدروقـسا 

نآ معط  هنادکی و  كرب و  لکـش و  بسحب  یناتـسب  ریـس  دـننام  مود  فنـص  اههوک و  يالاب  اهارحـص و  نآ  تبنم  زارد و  نآ  قاس 
دیفـس نآ  لک  قاس و  كرزب  هناد و  ود  زا  بکرم  نآ  مود  فنـص  هک  هتفک  نموم  دمحم  ریم  میکح  تیرطع و  اب  رتفیطل و  رتدـنت و 

تسا

نآ تعیبط  *

هیقایرت توق  اب  کشخ و  مرک و  موس  رخآ  رد 

عفانم صاوخ و  لاعفا و  *

نآ

موث رد  اثلا  فرح  رد  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  یناتسب و  ریس  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  اهرهز و  قایرت  ضیح و  لوب و  ردم  یلاج و  للحم و 
رتهب هروکذم  لاعفا  رد  نآ  للخم  لصنع و  دنیوک  رکذلا و  موث  نآ  لدب  مهرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  دش  دهاوخ  روکذم  احورـشم 

تسا جازملا  دوربم  یهبم  تیاغب  نآ  مخت  عفان و  ار  اقستسا  لاحط و  ضارما  سفنلا و  قیض  و 
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نویردنقولوقسا

هلمهم و لاد  حتف  نون و  نوکس  فاق و  حتف  واو و  نوکس  مال و  مض  واو و  نوکـس  فاق و  مض  هلمهم و  نیـس  نوکـس  هزمه و  مضب 
زین زرپسلا  يواک  ینعمب  افـصلا و  لیزم  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  نون  واو و  نوکـس  هیناتحت و  هاـنثم  ياـی  مض  هلمهم و  يار  نوکس 

يزاریـشب تسا و  رـسنلا  فکب  روهـشم  رـصمب  نابرفا و  سلدـنا  لها  تسا و  زرپس  ةدـننک  لئاز  هدـنزادک و  هکنآ  تهجب  دـنا  هتفک 
دنمان وراد  یکنز 

نا تیهام  *

فرط جیافـسب و  كرب  دـننام  فرـشم  نآ  كرب  هیاس و  ياهاج  اهخالکنـس و  نآ  تبنم  رمث  یب  هشوخ و  یب  قاس و  یب  تسا  یتابن 
خرس نیکنس  نآ  رتهب  هدیئور و  دیب  کی  زا  زبس و  نآ  يالعا  فرط  بغزم و  یخرسب و  لئام  نآ  كرب  لفسا 

تسا نآ  130

نآ تعیبط  *

هتشون موس  رد  کشخ  مود و  رد  مرک  هفحت  بحاص  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک 

صاوخ لاعفا و  *

نآ عفانم  و 

لیدـعیبا دامـض  ابرـش و  يوادوـس  ضارما  لاـحط و  ناـقری و  قاوـف و  عرـص و  تـهج  تـتفم و  ردـم و  حـتفم و  فـلطم و  لـلحم و 
اب دنیاسب و  نوچ  ار و  نآ  دهد  لیلحت  دنیامن  دامـض  لاحط  رب  دنماشایب و  زور  لهچ  دـنزپب و  ریـش  اب  نوچ  هک  هتفک  سودیروقـسید 

لـسع اب  زور  لهچ  نآ  ندروخ  دـنا  هتفک  عفان و  لوبلا  ریطقت  هناثم و  هدرک و  هاـصح  تیتفت  ناـقری و  قاوف و  تهج  دـنماشایب  بارش 
ۀتشذک بش  رد  هک  يزور  رد  ار  نآ  دنیامن  قیلعت  هک  تسا  نآ  راوازـس  ینتـسبآ و  عنام  نآ  قیلعت  برجم و  تسا و  زرپس  مرو  عفاد 

نآ لدب  لسع  نآ  حلصم  هناثم  رضم  یبرع و  غمص  نآ  حلصم  بلق  رـضم  هیـصاخلاب  مهرد و  هس  ات  نآ  تبرـش  رادقم  دشابن  هام  نآ 
خیـش هتـسناد و  يربربک  خـیب  ار  نآ  تخب  راحـص  هتخوس و  ناـجرم  دـنیوک  سویرذاـمک و  نآ  نزو  ود  دـنیوک  وربـک  خـیب  تسوپ 
برض هنا  موق  لاق  یفلا و  ریثکلا  ناکملا  یف  تبنی  يرخس  تابن  هنا  لیق  هک  نوناق  تادرفم  رد  هدومن  هراشا  ینعم  نیا  هب  زین  سیئرلا 

تسا هیهاملا  هلوهجم  ۀیودا  زا  هلمجلاب  کلذ و  ریغ  لیق  لیقسالا و  نم 
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لیقسا

دنیوک و زین  الیقسا  لاقسا و  تسا و  ینانوی  تغل  مال  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  فاق و  رسک  هلمهم و  نیـس  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
شوم زایپ  یتشد و  زایپ  یـسرافب  نالـصنع و  لصنع و  ربلا و  لصب  رافلا و  لصب  لصنعلا و  لصب  یبرعب  نوطیطا و  تاـغل  یـضعب  رد 

دنمان زین  يردنک  هدناک و  يدنهب  تسا و  شوم  ةدنشک  هکنآ  تهج 

نآ تیهام  *

دوجولا ریثک  زین  هدایز  لطر و  مین  ات  نآ  كرزب  دشاب و  یم  يرب  یلبج و  کچوک و  كرزب و  لکش  يدورما  زایپب  هیبش  تسا  یخیب 
دنلام و یم  نتفاب  تقو  رد  سابرک  دوپ  رات و  نامـسیرب  یتخـس  ماکحتـسا و  تهج  ار  نآ  باعل  رثکا  هلاکنب  ناجاسن  دالب و  رثکا  رد 

يدرزب لئام  زبس  فیوجت و  یب  نآ  قاس  اهنا و  زا  رتضیرع  رتدنلب و  اندنک و  زایپ و  سکرن و  نسوس و  قبنز و  كربب  هیبش  نآ  كرب 
شش رب  لمتـشم  یلک  ره  دیفـس و  اهلک  طسو  ینالوط و  دیفـس  ياهلک  نآ  رـس  رب  دیآیمرب و  ضیرع  كدنا  یقاس  نآ  زایپ  خیب  زا  و 

یلاله ياهزیچ  اهنآ  رـس  رب  یناوغرا و  ياهرات  ددـع  تفه  ات  جـنپ  اهلک  طسو  رد  ینالوط و  یناوغرا  طـخ  اـهنآ  طـسو  رد  كرب و 
یـضعب لک  رفولین و  لک  يوبب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  لک  يوب  ددرک و  یم  هایـس  ندش  کشخ  دعب  کنردرز و  نهپ  كدـنا  لکـشلا 

اب معط  نیریش  قارب  يدیفسب  لئام  درز  لکـش  يدورما  نآ  نیرتهب  نا و  زا  رتکرزب  زایپ و  مخت  دننام  نآ  مخت  یهایـسب و  لئام  دیفس 
یکچوک یکرزب و  رد  طسوتم  یخلت  تدح و 

نآ تعیبط  *
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دنا هتفک  کشخ  زین  موس  رد  هحرقم و  هقرحم و  تبوطر  هیلضف و  تبوطر  اب  مود  رد  کشخ  موس و  رد  مرک 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

جلاف اخرتسا و  جالتخا و  ردس و  راود  تابس و  درابرس و  درد  هقیقش و  ایلوخیلام و  عرص و  سغرثیل و  دننام  رـس  ضارما  رثکا  تهج 
تنوشخ وبر و  هنهک و  ۀفرس  سفنلا و  قیض  شوک و  درد  مشچ و  رد  بآ  لوزن  عنم  نآ و  تدح  هرصاب و  تیوقت  نایسن و  هوقل و  و 

اقـستسا و ناقری و  هدعم و  رـس  رب  نآ  نداتـسیا  عفد  ماعط و  ندـیراوک  همـضاه و  هدـعم و  تیوقت  مدـلا و  ئق  قلح و  تیوقت  هنیس و 
حورق نینج و  طاقـسا  ضیح و  راردا  لوبلا و  رـسع  هناثم و  هاـصح  تیتفت  اـسنلا و  قرع  لـصافم و  عجو  صغم و  لاـحط و  تبـالص 
فطلم حـتفم و  یلاـج و  هکنآ  تهج  عفاـن  هجزل  ۀـظیلغ  طـالخا  زا  اـضعا  ۀـیقنت  ماذـج و  بلعثلا و  ءاد  باـصعا و  عاـجوا  ینطاـب و 

شـش اب  هکنآ  يوشم  اـصوصخ  تسا  هظیلغ  طـالخا  لهـسم  لـلحم و  فطلم و  ندـب و  قمع  زا  لوضف  بذاـج  هظیلغ و  تاـسومیک 
ار هروکذم  ضارما  دـیامرف و  یم  وکین  لاهـسا  دـنروخب  هتـشان  ار  نآ  مین  لاقثم و  کی  هتـشرس و  نغور  يردـق  کمن و  نآ  رادـقم 

دیفم

سارلا ضارما  *

جلاف و اخرتسا و  ایلوخیلام و  عرص و  ردس و  راود و  تهج  لسع  اب  ای  یلسع و  بارـش  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  يوشم  لاقثم  کی  ندروخ 
نیقاس و رب  نآ  دامـض  نینچمه  ثلثم و  ای  رمخ و  لخاب  اـی  یئاـهنتب و  سغرثیل  بحاـص  رـس  رب  نآ  ةدـیئاس  مرن  دامـض  عفاـن و  هوقل 

داوم بذج  ثعاب  تابس  بحاص  نیقاس  وا  نیذخف 
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یکدـناب ای  یئاهنتب و  ددرک  مک  نآ  تدـح  عذـل و  هک  رادـقم  نآ  نآ  ةدرک  مرک  شتآب  هدـیئاس  دامـض  تسوا و  هبنت  هتاـفا و  131و 
لیقـسا هک  دـیاب  نکیل  تجاح و  ردـقب  يواستم  ریغ  ای  يواستم  يازجا  یکطـصم  یکمرم و  ربص و  نیتنـسفا و  یلیلق  ردـق  یمطخ و 
نتـشاذک وا و  نیقاس  رب  ندز  غیت  زا  دعب  وا  نیتبکر  ای  نیذخف و  ای  نیمدق و  نیقاس و  رب  نایـسن و  بحاص  رـس  رب  دشاب  عومجم  نزوب 
یکچوک ۀتسدکی  لدرخ  كرب  مرد و  هد  کیره  زا  جزیوم  یسراف و  رتعـص  اب  ای  یئاهنتب  وا  نیتبکر  نیمدق و  نیقاس و  رب  همجحم و 
هروکذـم ياضعا  رب  دوش و  مهرم  نوچ  ات  دـنیاسب  هتـسدب  نواه  رد  راغ  نغور  ای  نیمـسای  نغور  ای  هدـیئاس و  مرن  اـج  کـی  ار  همه 

دنلامب اوه  يدرس  زا  ضراع  قاقش  لیلاؤثرب و  نوچ  نینچمه  دنلامب و 

ضارما *

زاوآ یکتفرک  سفنلا و  قیـض  وبر و  تهج  دنروخب  دنزپب و  هتفرک  فک  لسع  نادنچ  داب و  نوچ  اهریغ  دبکلا و  هدعملا و  ردـصلا و 
دروآ و لاهسا  ار  نیتضیب  نآ  دنروخب  دبای و  جضن  ات  دنراذکب  لیقسا و  کی  فوج  رد  ار  غرم  ۀضیب  ود  دنیامن  هیوشت  نوچ  دیفم و 
مضه و ءوس  هدعم و  درد  تهج  دنروخب  هتخپ  لسع  رد  ار  نآ  طاریق  هن  نوچ  ار و  یضرم  ندش  ریک  نیمز  ینعی  ار  نمز  دزاس  لئاز 

ءام اب  نآ  يوشم  طاریق  هن  عفان و  لوب  سابتحا  صغم و  هئر و  ةدـم  ثفن  مدـلا و  ثفن  وبر و  هنهک و  ۀفرـس  ناـقری و  هدـعم و  تیوقت 
نوچ دـیفم و  سفنلا  قیـض  وبر و  تهج  دنـشاب  هدروآ  ماوقب  لسع  نادـنچ  ود  اب  هکنآ  كرب  بآ  ندـیماشآ  ماذـج و  تهج  لسعلا 

لک ریمخب و  ار  لیقـسا  نوچ  دنا  هتفک  دیفم  اقـستسا  تهج  دنـشونب  هدومن  ریمخ  ار  هنـسرک  نآ  بآ  ای  هدرـشف و  هدـیبوک  ار  لیقـسا 
الچ و اب  لاقثم  هس  رادقم  دـنروخب  هتـشرس  کمن  یمک و  ریـس  زایپ و  اب  ار  نآ  ۀـتخپ  زا  يردـق  دـنیامن و  خـبط  شتآ  ریز  رد  هتفرک 

نوچ تسیوق و  ئقم  دنشونب  دنبوکب و  مهاب  هکنآ  ياهـشیر  زا  نا و  زا  طاریق  کی  دیامن و  عفد  دشاب  هک  عون  ره  ار  مکـش  ياهمرک 
رد هدرک  هزیر  هزیر  نوچ  برجم و  دزاس و  لئاز  دـنلامب  دوشن  لئاز  اود  چـیهب  هک  یقهب  رب  ماـمح  رد  هدـیبوک  هکرـس  اـب  ار  نآ  زغم 

لصافم و درد  یکدزامرـس و  زا  فارطا  دومج  تهج  روبزم  نغور  ندـیلام  ددرک  هتخوس  مین  کـشخ و  اـت  دـنناشوجب  قبنز  نغور 
اب زازح و  هکح و  سباـی و  حرقتم و  برج  هیدهـش و  حورق  تهج  تیربـک  یلیلق  موم و  اـب  رثؤم و  نآ  ةدـس  شوـک و  درد  سرقن و 

نورطن اب  ار  نآ  يوشم  ریغ  نوچ  عفان و  یعفا  ندیزک  تهج  هکرـس  اب  نآ  ۀـتخپ  دامـض  لافطا و  رـس  ۀـسبای  روثب  تهج  انح  تفز و 
دنایورب يوم  دنادرک و  لئاز  ددرک  دولآ  نوخ  هک  دنلامب  نادنچ  نآ  اب  ار  بلعثلا  ءاد  عضوم  هتـسب  هچراپ  رد  هدـیبوک  نآ  عبر  ردـقب 

شوم لتاق  هیصاخلاب  تسا و  هدنزک  ياهسکم  ةدنشک  نآ  يوب  دنیوک  دنلامب و  زاب  تحارج  عفر  دعب  دنشاب  لمع  رارکتب  جاتحم  رکا 
سکم و هچروم و  لـمق و  راـم و  ماوه و  عابـس و  بره  بجوم  ناـکم  رد  اـی  دوخ  اـب  نآ  نتـشاد  دروخب و  ار  نآ  نوچ  تعاـس  رد 

کیدزن ار  لصنع  نوچ  دنیوک  بآ و  اب  هدیئاس  کنسادرم  نآ  حلـصم  نآ و  تیذا  هحرق و  ثعاب  ندب  رب  يوشم  ریغ  لصنع  ندیلام 
نیلم نآ  مخت  نآ و  ۀفوکـش  نتخیر  عنام  لجرفـس  رانا و  تخرد  ياپ  رد  نآ  سرغ  دروآ و  حالـصاب  ار  روکنا  دـنیامن  سرغ  كاـت 
نایم رد  ار  نآ  ددع  کی  دنزاس و  اهبح  هدرک  ریمخ  هکرـس  اب  هدیبوک و  نوچ  عفان و  مشچ  درد  هدعقم و  درد  صغم و  تهج  عبط و 

رد هک  یبآ  ای  مرک و  بآ  نا  زا  دعب  دنکمب و  ار  ریجنا  دـنروآ و  نوریب  سپ  دـنناسیخب  قیقر  لسع  نایم  رد  زور  کی  هتـشاذک  ریجنا 
امامح و نآ  حلصم  حیحـص  بصع  رـضم  برکم و  نیرورحم و  رـضم  دیامن  بعـص  جنلوق  عفد  دنماشایب  دنـشاب  هدیناشوج  هروب  نا 

هزات ریش  هتفک  یضعب  نیبجنکس و  نآ  حلـصم  دنا  هتفک  یـضعب  تابن و  دنق و  نآ  حلـصم  عطقم و  حرقم و  نایثغ و  ثروم  عدصم و 
يدر نیمز  رد  دشاب  هدـیئور  اهنت  هک  یلیقـسا  هکاوف و  بوبر  دنـشاب و  هدومن  غاد  هتفت  کنـسب  هک  یبارـش  هتفک  یـضعب  هدیـشود و 

قامس و هتخپ و  هکرس  رد  غرم  مخت  ةدرز  هروکذم و  يایشا  ندیماشآ  ندومرف و  ئق  نآ  ياوادم  تسا و  لاتف  داح و  هرارحلا  دیدش 
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نآ يوشم  ریغ  صوصخ  کلهم  رـضم و  نا  رب  هدایز  مهرد و  ود  اـت  نآ  تبرـش  رادـقم  اـثایلقم  فوفـس  هکـسم و  تاـباعل و  روزب و 
نآ حلصم 
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نآ نزوب  دـنیوک  نآ  لدـب  برچ  قارما  درـس و  ياه  هویم  بآ  يرغم و  ياهباعل  هدراب و  يایـشا  ندـیماشآ  ئقب و  ندـب  فیظنت  132
یصخ قیرط  تسا و  ربک  خیب  امامح و  نآ  ثلث  جو و  نآ  ثلث  لثم و  نآ و  نزوب  زین  انامورق  دشاب و  یئارحص  ریس  هک  نویدروقـسا 

نیجاعم تاقوعل و  قوراف و  قایرت  رد  لمعتـسم  صارقا  هرغرغ و  هبرـشا و  ناهدا و  اهاود و  تانیبجنکـس و  لخ و  هیوشت و  ندومن و 
تفای رکذ  لیصفتب  نیدابارق  رد  اهنآ  عفانم  صاوخ و  اب  نآ 

وتکسا *

نیریش ذیذل و  رایسب  رودم و  یخیب  نآ  دنیوک و  ار  ملزلا  بح  یبرعب  دنمان و  زین  ار  یهایک  ۀشیر  ياهمرک  تسا  دعـس  نباکنت  تغلب 
ياهرازکیر رد  لـک و  یب  رمث و  یب  دـشاب و  یمن  ددـع  هس  رب  هداـیز  تسا و  سارک  كرب  زا  رتکیراـب  نآ  كرب  يدوخن و  ردـقب  و 

دیور یم  اهبآب  بیرق 

هدنکسا

تسا يدنه  ياود  مان  اه  لاد و  نون و  يافخ  یمجع و  فاک  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  هزمه و  رسکب 

نآ تیهام  *

نآ نیرتهب  يدرزب و  لئام  دیفـس  نآ  نطاب  رهاظ و  کـیراب  كدـنا  نا و  زا  رتمک  تشکنا و  کـی  لوطب  خـلت و  كدـنا  تسا  یخیب 
دشاب هدروخان  مرک  كرزب  هک  تسنآ  يروکان 

نآ تعیبط  *

یلضف تبوطر  اب  کشخ  مرک و 

صاوخ و لاعفا و  *

نآ عفانم 

رمک و محر و  هاب و  تیوقت  یهبرف و  ندب و  تیوقت  همیدق و  ضارما  عفد  تهج  عفان و  ار  صرب  اضعا و  مرو  سفنلا و  قیض  هفرس و 
نانز ياود  هیماب و  ۀیودا  رد  رثکا  اذهل  دنناد و  یم  دیفس  نمهب  ماقم  مئاق  نیاسر و  ۀلمج  زا  دنه  لها  دیفم و  ادوس  مغلب و  داسف  عفد 

دنیامن یم  لامعتسا  لمح  عضو  زا  دعب 
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لسا

دنمان ینارسک  يدنهب  تسا و  یبرع  تغل  مال  هلمهم و  نیس  نوکس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

دنمان نالوک  ار  نآ  رن  دشاب  یم  هدام  رن و  دیور  یم  نآ  بیرق  رادبآ و  ياهنیمز  اهبآ و  رد  دـنفاب و  یم  ریـصح  نا  زا  هک  تسا  یتابن 
رد هبعش و  یب  کیراب و  نآ  ياهخاش  نآ و  ةدام  زا  رتربطس  نشخ و  نآ  هایک  هدام و  مخت  زا  رتکرزب  هرادتساب و  لئام  هایس  نآ  مخت 

ار نآ  زیت و  نآ  فارطا  نآ  یفنص  دشاب  یم  فنص  ود  نآ  هک  هتفک  سودیروقـسید  دنزاس و  یم  نا  زا  زین  لابرغ  نامـسیر و  قارع 
رت تشوکرپ  رتظیلغ و  فنص  نیا  بصق  ریدتسم و  هایس  يرمث  اب  مود  رمث و  یب  یکی  دوب  مسق  ود  زین  فنـص  نیا  دنیوک و  سنوجم 

نیا رمث  دنمان و  سونوجنم  ار  نیا  لوا و  فنص  ود  زا  رتیوق  رتشیب و  نآ  ياهخاش  رتظیلغ و  نآ  موس  فنـص  مود و  فنـص  بصق  زا 
رهوج بلاغ و  دراب  یضرا  رهوج  زا  بکرم  نآ  فنـص  ود  ره  تعیبط  لوا  زا  مود  فنـص  رمثب  هیبش  دیور  یم  نآ  فارطا  رب  فنص 

كدنا راح  یئام 

عفانم صاوخ و  لاعفا و  *

نآ

اب مهرد  هس  ردقب  نآ  فنـص  ود  ره  رمث  ندیماشآ  اقـستسا و  ایلوخیلام و  رهـس و  عاجوا و  نیکـست  ماروا و  لیلحت  تهج  نآ  دامض 
نآ مهرد  جنپ  ات  مونم و  تیاغب  نآ  موس  فنـص  رمث  ندـیماشآ  لوب و  راردا  محر و  مدـلا  فزن  لاهـسا و  عطق  تهج  جوزمم  بارش 

عیمج مدلا و  فزن  عطق  تهج  نآ  خیب  رتسکاخ  الیتر و  ماوه و  ندیزک  تهج  نآ  خـیب  لصتم  هزات  ياهکرب  دامـض  تابـس و  ثروم 
هکنآ قیقر  فنص  ندومن  شرف  یلفالف و  یلـسع و  نیبکنلک  نآ  حلـصم  تبـسم و  عدصم و  عفان  هکح  عفر  ریزانخ و  لیلحت  اضعا و 

دیفم هسبای  نادبا  تهج  نآ  ظیلغ  یقستسم و  هیوق و  نادبا  تهج  تسا  هدام 
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جنلسا

درادن یلصا  تسا و  سیتلا  هیحل  هک  هتشون  رهاوجلا  رحب  بحاص  میج  نون و  نوکس  مال و  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  هزمه و  رـسکب 
دنمان زین  لیخلا  بنذ  ار  نآ  و 

نآ تیهام  *

هرت هک  ریجرجب  هیبش  نآ  كرب  کنردرز و  زارد  نآ  خاش  اهرازکیر و  نآ  تبنم  تسا  یهایک  نآ  یناتـسب  دشاب  یم  يرب  یناتـسب و 
فیوجت و اب  ینب  هیبش  کنردرز و  کیراب و  نآ  ياهخاش  دـنیوک و  نوریل  ار  نآ  تسا و  برغم  ناغابـص  لمعتـسم  دـنمان و  كزیت 

نآ قاس  یخرسب و  لئام  یناتسب و  زا  رتکچوک  نآ  يرب  كرب  ربغا و  کیراب و  نآ  كرب 

ياهفالغب هیبش  یضعب  يالاب  یـضعب  مکارتم  رایـسب و  ياهفالغ  نآ  ياهخاش  فارطا  رد  نیمز و  يور  رب  نهپ  رایـسب  ياهعبـش  اب  133
ام نآ  کنر  یتشکنا و  يربطسب  نآ  ياه  هشیر  هایس و  کیراب  رایسب  ياهمخت  اهنآ  نوردنا  رت و  هاتوک  رت و  مرن  اهنا  زا  نکیل  جنب و 

مـسق تعیبط  دـنمان  لاینرلا  هیثیطلاب  ار  نیا  راجـشا و  یب  ياههوک  اـهرازکیر و  نآ  تبنم  معط و  دـنت  رایـسب  يدرز و  یخرـس و  نیب 
هدایز نا  زا  تیفیک  ود  ره  رد  نآ  يرب  مود و  رد  کشخ  موس و  رد  مرک  نآ  یناتسب 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

عفر تهج  نآ  خوبطم  كرب  دامض  لیدعیب  حایر  صغم و  مومـس و  ماروا و  عفر  هظیلغ و  طالخا  جاضنا  لیلحت و  تهج  نآ  یناتـسب 
مخت خـیب و  زا  مهرد  مین  عفان و  هرمج  تهج  وج  درآ  اب  نآ  جوزمم  خوبطم  يالط  دـنا و  هتـسناد  برجم  نآ  تدورب  یمغلب و  ماروا 

برجم و هلاتق  مومـس  برقع و  ندیزک  تهج  نآ  مرد  کی  یحیر و  جنلوق  هدـعم و  مرک  ظیلغ و  حایر  اشحا و  درد  تهج  نآ  يرب 
شدنک دنج و  هیوسلاب و  حیش  اب  نوچ  دیفم و  ار  لصافم  عجو  دنادرک و  یم  کچوک  ار  نایثنا  نآ  ندومن  دامـض  ندروخ و  دنیوک 
لکلاب ار  نیتضیب  نآب  تموادم  دنک و  لئاز  ار  نییثنا  حایر  دنشونب  ار  نآ  مهرد  ود  زور  ره  دنزاس و  بح  نآ  فصن  لثم  کیره  زا 

نآ فصن  ناجنلوخ و  نآ  لثم  نآ  لدب  مهرد  ود  ات  لاقثم  مین  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  یبرع  غمـص  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  دـیامن  عفد 
تسنآ مخت  خیب و  بط  رد  لمعتسم  رفصع و  نآ  لدب  یغابص  رد  انامورق و  نآ  سدس  نوراسا و 
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جنلاس دوسا 

دنمان كانالاک  يدنهب  تسا و  هایس  رام  مان 

نآ تعیبط  *

فیفجت تیاغ  رد  کشخ و  مرک و  مویس  رخآ  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

تدش تهج  نآ  لامعتسا  دیاشن  دنـشاب  هدومن  دیـص  رخآ  ات  مهد  زا  صوصخ  لمح  جرب  رد  باتفآ  ندوب  ماکنه  رد  هچنآ  دنا  هتفک 
نا رد  هک  یلاـمعا  سپ  دـنمان  یم  بهتلم  جرب  ار  نآ  یمرک  تدـش  ببـسب  تسا و  هیراـن  جورب  زا  لـمح  هک  اریز  نآ  تیمـس  توق 

تهج نادـب  هضمـضم  شوک و  درد  تهج  بارـش  رد  نآ  خوبطم  تسوپ  وطق و  تسا  رایـسب  ریثات  اهنا  رد  ار  ترارح  زین  دوش  هدرک 
نادند قیلعت  تسا و  رثالا  عیرس  لیلآث  ماذج و  تهج  دنشاب  هدیناشوج  نآ  ةرهز  رـس و  رام و  نادند  نا  رد  هک  ینغور  نادند و  درد 

هک دنا  هتفک  سیطارقم  يذ  سروهطا و  عفان و  عبر  پت  عفر  تهج  نآ  لد  قیلعت  روتـسدب  دنـشاب و  هدنک  نآ  تایح  تلاح  رد  هکنآ 
دنشاب هدرک  مرن  هدیناسیخ  بآ  هب  هک  کشخ  مرفسهاش  زا  دنروآ و  نوریب  ار  نآ  ياشحا  هتفاکش  هلابند  ات  رس  زا  ار  نآ  مکـش  نوچ 

کی دنیامن و  دامـض  هزات  صرب  رب  هدروآرب  ار  مرفـسهاش  نآ  سپ  دوش  هتخپ  ات  دنزیوایب  شتآ  رد  هتخود  ار  قش  لحم  هتخاس  ولمم 
دیاشن رما  چیه  رد  رام  ةرهز  لامعتـسا  هک  دنک  یم  لقن  دمحا  نب  دمحم  زا  هلودلا  نیما  برجم و  دننک  زاب  سپ  دنراذکب  زور  هنابش 

هلاس ره  هک  تسا  یتسوپ  زا  ترابع  هک  هیحلا  خلس  قیلعت  رثؤم و  بغ  بت  تهج  رادخاش  رام  خاش  قیلعت  تسا و  هلاتق  مومـس  زا  هک 
هکرس و اب  نوچ  ار  رام  مخت  ریساوب و  ۀناد  ففجم  نینج و  طقسم  نآ  روخب  تدالو و  تعرس  بجوم  نانز  كرو  رب  دزادنا  یم  رام 

نآ خیبط  دامر  نهد و  بآ و  لوزن  عنام  نآ  هیپ  لاحتکا  دـنا و  هتـسناد  برجم  هزات  صرب  عفر  تهج  دـننک  الط  هدـیئاس  ینمرا  ةروب 
تفای رکذ  نیدابارق  رد 
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همجعملا نیشلا  عم  فلالا  * لصف

راغرتشا

بحاص هلمهم و  يار  فلا و  همجعم و  نیغ  حتف  هلمهم و  يار  نوکس  هیناقوف و  هانثم  يات  مض  همجعم و  نیـش  نوکـس  هزمه و  مضب 
مجعلا لیبجنز  نابرع  تسا و  لامجلا  كوش  یـسرافب  نآ  لیوات  تسا و  راخرتشا  برعم  هدومن  دـیق  رخآ  رد  زوه  يازب  عطاق  ناهرب 
دنمان هراتک  تنوا  يدنهب  حاحل و  رصم  لها  زین و  هثلثم  ياثب  نویراثآ  نویفارف و  ینانویب  زین و  ثورحم  دنناوخ و  سرافلا  لیبجنز  و 

نآ تیهام  *

ياهراخ دیفس و  درز و  نآ  لک  دروآ و  دابب  هیبش  تسا  یتابن 

وبدب و غمـص و  یب  رتکیراب و  نا  زا  تسنآ و  ریغ  نادجنا و  خیب  هب  هیبش  نآ  خـیب  دروآ و  داب  ۀـناد  زا  رتکچوک  نآ  ۀـناد  زارد و  134
رادقم هبرجت  تهج  زا  تسا  رادریـش  تابن  هک  دیوک  ناحیر  وبا  باتک  مجرتم  نادجنا و  لعفب  بیرق  وا  لعف  خلت و  دـنت و  معطدـب و 

دوب یقاـب  تحارج  نآ  یتدـم  درک و  شیر  ار  عضوم  نآ  دیـسر  نم  تسدـب  دـمآ و  دـیدپ  نآ  مرج  زا  ریـش  نوچ  متفرکرب  ار  نا  زا 
نآ راتخم  دوجا و  یناسارخ و  نآ  نیرتهب  ناجیبرذآ و  دادـغب و  لـصوم و  لاـبج  ناوجحت و  ورم و  ناتـسکیر  ناـسارخ و  نآ  تبنم 

تسنآ و تعاشب  تفارح و  كدنا  اب  تمـصم  هرک  مک  مرجلا  لدعتم  هرارملا و  لیلق  یهایـس  يدرز و  زا  یلاخ  صلاخ  کبـس  دیفس 
لیوط و دشاب  یم  مسق  ود  هتفک  دؤاد  خیـش  دنیامن و  خبط  تشوک  اب  ناسارخ  لها  دنیامن و  یم  نآ  ریغ  نادـجنا و  خـیب  هب  شوشغم 

کچوک نآ  مخت  هک  تسنآ  دروآ  داب  نایم  نآ و  ناـیم  قرف  تسا و  يدر  نیا  تسا و  ربنع  براـشب  فورعم  نآ  لـیوط  لـیوط  ریغ 
نآ هایک  ياهراخ  دیفس و  درز و  دروآداب  مخت  دنروخ و  یم  لصوم  رد  وهاک  دننام  ار  نآ  ةزات  رت و  هایک  هیرفیصع و  ام  دزن  روهشم 

یلـصا تسا و  یناسارخ  نادجنا  خیب  دـنیوک  دـنروآ و  یم  ادومرب  زا  هک  تسنآ  نیرتهب  دـشاب و  یم  ضبق  یخلت و  نیرد  ینالوط و 
نآ مرج  زا  تسا  رتهب  نآ  هکرس  تسنآ و  للخم  ریغ  زا  رتهب  نآ  ةدرورپ  هکرسب  ینعی  نآ  خیب  للخم  درادن و 
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نا تعیبط  *

هتفک مود  رد  حیسم  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

تیقایرت توق  اب  هفلخ و  يرارم و  لاهسا  ناقری و  عفاد  لوب و  ردم  نآ و  هبنم  ماعط و  مضاه  یهشم و  هدعم و  نخـسم  اهدس و  حتفم 
ماعط و توهـش  جیهم  ادوسب و  طولخم  نفع  مغلب  ای  ینوفع و  عبر  پت  تهج  نآ  مرج  زا  لاقثم  کی  ندیماشآ  نآ و  لخ  صوصخ 
عفان و لصافم  عجو  هدراب و  مومـس  ررـض  هفلخ و  يرارم و  لاهـسا  ناقری و  عفد  نآ و  تیوقت  هدـعم و  تابوطر  يـالج  نآ و  مضه 

لاعفا رد  لصنع و  ۀکرـس  دـننام  توق  رد  نآ  ۀکرـس  مومـس و  عفد  اهدرد و  نیکـست  هدراب و  ماروا  تهج  هکرـس  اب  نآ  مرج  يالط 
یثغم و هدرک  غامد و  رـضم  مهرد  ود  ات  نآ  مرج  زا  لاقثم و  جنپ  ات  نآ  ۀکرـس  زا  تبرـش  رادـقم  نآ  مرج  زا  رتهب  تیاهنب  هروکذـم 

ياقب صوغ و  ذوفن و  تدش  ببسب  هکلب  نآ  مضه  يرید  ببسب  هک  دنام  یم  یتدم  نآ  ۀحئار  اشج و  مضهلا و  ئطب  عذال و  ئقم و 
نآ تبرش  ردق  عفان و  زرپس  رکج و  هدرک و  تهج  نآ  قرع  نادجنا و  نآ  لدب  سابیر  هروغ و  تبرش  نآ  حلصم  هدعم  مرج  رد  نآ 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  قرع  نیبجنکس و  لخ و  تعنص  تسا و  هیقوا  هس  ات 

صیخشا

ینانویب تسا و  یبرع  تغل  هلمهم  داص  هیناـتحت و  هاـنثم  ياـی  نوکـس  همجعم و  ياـخ  رـسک  همجعم و  نیـش  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
شنول دـشاب  یم  قرزا  خرـس و  دفیـس و  نآ  كرب  یـضارا  فالتخا  بسحب  هک  اریز  دـنمان  ناولالا  فلتخم  ینعی  شفول  نوـالاماخ 

یکطصم ياجب  نانز  دیآ و  یم  لمعب  یکطصم  دننام  غمـص  نا  زا  هکنآ  تهج  تسا  کلعلا  كوشب  فورعم  تسا و  دیفـس  ینعمب 
تسا رایسب  هلاکنب  زا  نبردنس  هار  رد  دنمان و  مکنب  يدنهب  هک  هتشون  دیمحلا  دبع  ریم  میکح  دنیامن  یم  لامعتسا 
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نآ تیهام  *

یـضعب دـنیوک و  شفول  نوـالاماخ  یناـنویب  نویرذاـم و  زا  یعوـن  تسا و  هناد  مرک  تخرد  هک  هتـشون  یعیدـب  تاراـیتخا  بحاـص 
دـنروآ و مزیه  اـب  دـنناوخ و  شیب  یـشورام  يزاریـشب  دـننازوس و  یم  ار  نآ  دوـب و  رایـسب  زاریـش  ناتـسهوک  رد  دـنمان و  هنالایـسفا 
هایـس و دیفـس و  دـشاب  یم  فنـص  ود  هک  دـنا  هتـشون  هریغ  هرکذـت و  بحاص  دوب و  هایـس  سلام  ریـسفت  دـنناوخ و  سلام  نوالاماخ 
رکنک و راخب  هیبش  يراخ  نآ  كرب  نایم  رد  دیفـس و  نآ  خـیب  قاـس و  یب  رکنک و  كربب  هیبش  كرب  ار  عومجم  یهوک  یئارحص و 

نانز یکطـصم  دـننام  دـیآیمرب  نآ  خـیب  کیدزن  زا  هک  ار  نآ  غمـص  مطرقب و  هیبش  نآ  مخت  يوم و  ياهراتب  هیبش  شفنب و  نآ  لـک 
فنص ربک و  رمث  دننام  نآ  رمث  لئام و  ینیریشب  نآ  معط  تیهارک و  یئوبشوخ و  زا  بکرم  نآ  قورع  ۀحئار  دنیامن و  یم  لامعتسا 

نآ لک  هبق و  خرس و  يربش و  ردقب  نآ  قاس  هایـس و  نآ  کشخ  خرـس و  نآ  ةزات  رت و  هزیر  رت و  مرن  لوا  مسق  زا  كرب  ار  نآ  هایس 
اهخاروس نا  رد  هاک  هایس و  ربطس و  نآ  خیب  راد و  هطقن  كانراخ و 

نآ یلاوح  رد  هک  یهایک  ره  هک  تسا  نآ  صاوخ  زا  تسا و  نآ  خیب  لمعتـسم  نابز و  ةدنزک  خرـس و  نآ  نوردنا  دشاب و  یم  135
ایرد لحاوس  اهلت و  اهخال و  کنس  نآ  تبنم  دزاس و  دساف  ار  نآ  دیور 

نآ دیفس  تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  مرک و  مراهچ  ات  موس  رخآ  رد  نآ  هایس  هیقایرت و  توق  اب  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نآ دیفس  عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *
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یلبج جـندوف  خـیبط  اب  عبط و  ضباق  بارـش  اب  نآ  طاریق  هدـجیه  شحوت و  عرـص و  نونج و  عفر  تهج  نآ  لاـقثم  کـی  ندـیماشآ 
يوقم ریش  اب  نآ  غمص  دیفم و  اقـستسا  بآدرز و  لاهـسا  ماوه و  ندیزک  لوبلا و  رـسع  تهج  نآ  خیبط  عرقلا و  بح  جارخا  تهج 
عدصم مهرد و  جـنپ  ات  نا  زا  تبرـش  رادـقم  عفان  يرهاظ  ةدراب  ماروا  لیلحت  تهج  هکرـس  اب  نآ  يالط  ینطاب و  مرو  للحم  اشحا و 

نآ يالط  لمعتسم و  ریغ  تابورشم  رد  لاتق و  نآ  لاقثم  ود  تسا  دنت  قرحم و  رایسب  هکنآ  تهجب  نآ  هایس  اما  رکـش و  نآ  حلـصم 
نآ و یقنم  هلکأتم  تاحارج  رب  نآ  دامـض  هدراب و  داوم  لیلحت  تهج  اهنغور  اب  قهب و  ابوق و  برج و  تهج  تیربک  اـب  اـی  یئاـهنتب 

طولخم نوچ  نانسا و  عجو  نکسم  نآ  خیبطب  هضمضم  رثؤم و  لیلآث  عطق  تهج  دوهیلا  رفق  درکوک و  هکرـس و  اب  نآ  خوبطم  خوطل 
تهج هکرـس  اب  نآ  خوبطم  دامـض  دـنادرک و  نکاس  ار  نآ  عجو  دنناپـسچب  نادـند  رب  موم و  نآ  لثم  لفلف و  نآ  يواسم  اـب  دـنزاس 

دروخب تیز  بآ و  اب  دـنیامن و  ریمخ  قیوس  اب  ار  نآ  نوچ  هلکأتم و  هثیبخ و  حورق  تهج  هلکأـتم  مهارم  اـب  نادـند و  عجو  نیکـست 
تهج نآ  عون  ود  ره  خـیب  رتسکاخ  هدروخ و  مرک  نادـند  ياوق  تتفم  نآ  غمـص  ار و  اهنآ  دـشک  یم  دـنهد  شوم  ریزنخ و  کس و 

دنا هتسناد  برجم  عالق 

سارشا

شیرس یسرافب  تسا و  یبرغم  تغل  هلمهم  نیـس  فلا و  هلمهم و  يار  حتف  همجعم و  نیـش  نوکـس  هدمآ و  زین  رـسکب  هزمه و  حتفب 
دنمان
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نآ تیهام  *

نآ خیب  كرب  رتضیرع و  رتدنلب و  سارشا  قاس  دیفـس و  نآ  لک  کچوک و  هاتوک و  یثنخ  قاس  هک  اریز  یثنخ  خیب  ریغ  تسا  یخیب 
ثحبم رد  نوناق  رد  سیئرلا  خیـش  نکیل  تسا و  تصوفع  اب  معط و  دـنت  ریدتـسم و  نآ  رمث  یخرـسب و  لئام  دیفـس  نآ  لک  رتیوق و 

سارشالا وه  یثنخلا  لصا  هک  ترابع  نیدب  هدومن  حیرصت  ابوق 

* نآ تعیبط  *

کشخ موس  رد  مرک و  مود  رد  نآ  قرحم  کشخ و  مرک و  لوا  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

دنماشایب هدرک  دروخ  نوچ  قلح و  تنوشخ  جحـس و  هتخوس و  يارفـص  زا  ثداح  ناـقری  هفرـس و  ولهپ و  درد  تهج  نآ  ندـیماشآ 
تهج نآ  دامض  دیفس و  قهب  بلعثلا و  ءاد  عفاد  هکرـس  اب  یمغلب و  مرو  للحم  ضیح و  لوب و  ردم  نآ  قرحم  دنارب و  ضیح  لوب و 

برج و تهج  دجنک  نغور  هکرس و  اب  بصع و  لضع و  یکتفوک  هیـصخ و  مرو  هثیبخ و  حورق  لمد و  هلیق و  قتف و  رـسک و  ربج و 
مرک هظیلغ و  طالخا  عطاق  یلاج و  نآ  مخت  عفان و  یمغلب  ياههرو  رب  نآ  يالط  هفعـس و  تهج  وج  درآب  تایالـص و  نییلت  هکح و 

هدـعم و یخرم  نیبجنکـس و  نآ  حلـصم  ددـس و  ثروم  عفان  رکج  ۀـیقنت  تهج  لسعلا  ءام  اـب  مدـلا و  ثفن  تهج  نآ و  لـصا  زا  رت 
لاعفا رثکا  رد  نآ  لدب  مهرد  ود  ات  نآ  مخت  زا  لاقثم و  کی  ات  نآ  قرحم  زا  مهرد و  جنپ  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  دـنقلک  نآ  خلـصم 
قودنص ناجارس و  نافاحص و  لمعتسم  هدومن  جوزمم  بآ  اب  هدیئاس و  ار  نآ  خیب  هنسرک و  ای  ثاغم و  دنیوک  تسا  کمـسلا  يرغ 

دشاب یم  مکحتسم  نآ  لصو  هدنپسچ و  جزل و  رایسب  هک  اریز  تسا  اهریغ  نارک و  شفک  نازاس و 
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قشا

میج و دیدشتب  جشو  جشا و  یبرعب  زین و  ینابلک  هشوا و  یسرافب  تسا و  یـسراف  ۀشا  برعم  فاق  همجعم و  نیـش  حتف  هزمه و  مضب 
قش و انقرـصم و  تغلب  زین و  شقن  رپ  هتفک و  یـضعب  زین  نقاینوما  هزمه و  زا  دـعب  هثلثم  ياثب  نوقناثا  ینانویب  بهذـلا و  قازل  قشو و 

دنمان ردناک  يدنهب  خلک و 

* نآ تیهام  *

یم مرن  دـنا  هتفک  هب و  بهذـت  سیرارکلا  ذـغاوکلا و  نال  بهذـلا  قازل  یمـسی  امبر  ثوثرطلا و  غمـص  وه  هک  هتفک  سیئرلا  خـیش 
هتفک يدادغب  راکنت و  دننام  ار  بهذ  دنادرک 

يدالب نآ  تبانم  رتشیب  تابنلا و  میقتسم  ریغـص  تسا  یتخرد  غمـص  نآ  هتـسناد و  ثوثرط  غمـص  ار  نآ  هک  یـسک  هدرک  طلغ  136
غمص هک  هتشون  هثلاث  رد  سودیروقـسید  هک  هتـشون  یقیلام  هعیبر و  راید  ماش و  دننام  دشاب  بلاغ  نا  رب  تدورب  ترارح و  هک  تسا 

ار نآ  تخرد  دـنناوخ و  ینروف  ار  نآ  هک  یعـضوم  رد  يونیلب  یمـسم  تسا  يدـالب  نآ  تبنم  لکـش  رد  ءاـثقب  هیبش  تسا  یتـخرد 
ردنکب هیبش  نآ  ۀعطق  صلاخ و  كرچ و  بوچ و  هزیر و  کنس  یب  کنرشوخ و  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  راتخم و  دنمان و  سیلوشاغا 

نا رد  هچنآ  دنناوخ و  امسروب  ار  نآ  دوب  تفص  نیدب  هچنآ  دشاب و  خلت  نآ  معط  رتسدیبدنج و  ۀحئارب  هیبش  نآ  ۀحئار  فثاکتم و  و 
نیب ام  نآ  تخرد  هتفک  یکاطنا  دنروآ و  یم  زین  دنمان  قفاما  ار  نآ  هک  یعضوم  زا  هاک  دنیوک و  امارتف  دشاب  هزیر  کنس  ای  كاخ و 
یم خرک  لابج  رد  تسا و  تقرز  یخرـس و  نیب  ام  نآ  لک  يدیفـسب و  لئام  بغزم  کیراب و  نآ  قاس  کچوک و  رجـش و  تابن و 

تسنآ و لالحنالا  عیرـس  صلاخ  فاص  مرن  دیفـس  نآ  نیرتهب  ددرک  یم  لصاح  غیت  ندزب  کـنردرز و  نآ  غمـص  ماـش و  هن  دـشاب 
ياـهناد نآ  صلاـخ  تسا و  نآ  يوبب  قرف  زین و  تیتلحب  تسا و  نآ  شوشغم  کـنر  يدرزب  قرف  دـنیامن و  یم  جنیبکـسب  شوشغم 

يزاریـشب ار  نآ  هک  تسا  یتابن  غمـص  هتـشون  یعیدب  تارایتخا  بحاص  دشاب و  یم  دـنج  يوبب  بیرق  خـلت  بلـص  فثاکتم  كرزب 
دنناوخ ناردب 
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* نآ تعیبط  *

هتفک مود  رد  کشخ  مرک و  قحسا  کشخ و  لوا  رخآ  رد  موس و  رد  یضعب  مود و  لوا  رد  مرک 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

هک يدـح  هب  قورع  هاوفا  زرپس و  رکج و  ةدـس  حـتفم  عاذـل و  كدـنا  ندـب و  قمع  زا  بذاج  یلاج و  نیلم و  يوق  ففجم  للحم و 
اهنآ لمع  حالصا  تهج  دوش  یم  هدرک  تالهسم  لخاد  اذهل  تسا و  تالهسم  حلصم  قورع و  هاوفا  زا  ار  نوخ  دنادرک  یم  يراج 

سارلا ضارما  *

مرد و کی  ار  نیطسوتم  مرد و  ود  ات  لاقثم  کی  زا  ار  ایوقا  یئالتما  بطر  جنشت  ردخ و  جلف و  عرص و  تهج  لسع  اب  نآ  ندیماشآ 
کی رادـقم  ندـیماشآ  نینچمه  ار و  نآ  دزاس  یم  عفد  دـیامن و  یم  مغلب  لاهـسا  هکنآ  تهج  نادـب  بیرق  ای  یمرد و  عبر  ار  افعض 
یفوز خیبط  ای  یفصم و  لسع  ۀیقوا  مین  راهچ و  ود  هنسرک  رادقم  عرص و  تهج  لسعلا  ءام  اب  نادب  یسحت  ریعشلا و  ءام  اب  نآ  لاقثم 
یغامد ضارما  رئاس  هروکذـم و  ضارما  تهج  مرک  بآ  اب  نآ  لولحم  ةرغرغ  عفان و  یئالتما  بطر  جنـشت  يارب  نادـجنا  خـیبط  ای  و 

دورف دـیامن و  یم  بلج  هکنآ  يارب  عفان  یمغلب  يوادوس و  ناقفخ  اهنیا و  لاثما  هوقل و  اخرتسا و  ردـس و  راود و  دـننام  بطر  دراـب 
ار اهنآ  دهد  یم  لیلحت  ناهد و  يوسب  هرجنح  کنح و  یغامد و  باصعا  غامد و  زا  يرایسب  تابوطر  مغالب و  دروآ  یم 

اهریغ ردصلا و  قلحلا و  نیعلا و  ضارما 

بلج هریعـش و  ضایب و  يالج  برج و  نافجا و  تنوشخ  نییلت  يارب  نآ  لاحتکا  مشچ و  کلپ  ةریعـش  تهج  هکرـس  اـب  نآ  يـالط 
وبر تهج  كدنا  كدنا  قوعل  قیرطب  ریعشلا  ءام  اب  نآ  لاقثم  کی  ندیماشآ  دیفم و  رصب  تملظ  عفد  نیع و  ةرئاغ  حورق  تابوطر و 

هروکذم و للع  تهج  زین  لسع  اب  نآ و  ۀـیقنت  ادوس و  ةرم  عفد  باجح و  حورق  ۀـیقنت  یمغلب و  قانخ  نآ و  باصتنا  سفن و  رـسع  و 
مین رادقم  ةدیناسیخ  هلهـسم و  ۀیودا  ررـض  عفد  اسنلا و  قرع  لصافم و  هرـساخ و  عجو  لوبلا و  رـسع  هجزل و  تابوطر  زا  هنیـس  ۀیقنت 

اسنلا قرع  رمک و  نیکرو و  هاکیهت و  درد  تهج  یئاهنتب  مرک  بآ  رد  ای  هبسانم  تاخوبطم  رد  نآ  لاقثم  کی  ات  مرد و  کی  ات  مرد 
هدرم و هدنز و  نینج  جارخا  هاصح و  تیتفت  رفـصا و  ءام  جزل و  ظیلغ  مغلب  لاهـسا  دبک و  لاحط و  تبالـص  هدـعم و  حایر  لیلحت  و 
اقستسا و زرپس و  رکج و  مرو  تهج  هکرس  اب  یئاهنتب و  عفان و  تابوطر  ضیح و  تالـضف و  راردا  عرقلا و  بح  اعما و  مرک  نتـشک 

لیلحت ریزانخ و  تهج  نورطن  هکرس و  اب  ابوق و  تهج  هکرس  اب  لصافم و  تبالص  نییلت  تهج  نآ  يالط  دامض و  نییثنا و  تبالص 
ثداح اسنلا  قرع  یئالتما و  يایعا  تهج  انح  نغور  هروب و  هکرـس و  اب  لصافم و  رجحت  لیلحت  تهج  تفز  لسع و  اـب  تاـبالص و 

قهب فلک و  تهج  تیز  اب  هدراب و  داوم  زا 
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هتفک سیئرلا  خیـش  مومـسلا  دراد  هک  یبذـج  توق  ببـسب  دـلج  رهاظب  ناکیپ  راخ و  بذاج  لسع  اب  نآ  دامـض  دـلج و  راثآ  137و 
نآ لومح  دنمان و  نوقیسفط  ار  نا  هک  یمس  صوصخ  تسا  مومس  رهزداف  یکمرم  تسا و  بارـش  زا  یعون  هک  الط  اب  نآ  ندروخ 

ماوه کیدزن  هدومن  تیز  دعسب و  طولخم  نوچ  ماوه و  درط  تهج  نآ  نیهدت  محر و  قانتخا  ضیح و  راردا  نینج و  جارخا  تهج 
دیج حلاص  تشوک  ندینایور  دئاز و  دساف  تشوک  ندروخ  اهنآ و  جـضن  ماروا و  لیلحت  تهج  نآ  مهرم  ار و  اهنآ  دـشک  یم  دـنرب 

هدعم و رضم  لاقثم  کی  ات  لاقثم  مین  زا  نآ  تبرش  رادقم  هبسانم  ۀیودا  اب  ابکرم  مه  ادرفم و  مه  دراد  يرایسب  عفانم  هلمجلاب  دیفم و 
جنیبکس نآ  لدب  نآ  ندومن  لامعتسا  مک  افوز و  نآ  حلصم  هدرک  رضم  نوسینا  نآ  حلصم  نوخ  راردا  مدلا و  لوب  ثروم  نآ  راثکا 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  مهارم  خسن  موم و  رب  ای  ریشواج  ای  تسا 

نانشا

ءار نوکـس  اـح و  مضب  ضرح  ار  نآ  تسا و  یبرع  تغل  رخآ  رد  نوـن  فـلا و  نوـن و  حـتف  هـمجعم و  نیـش  نوکـس  هزمه و  مـضب 
دنیوش یم  نادب  ار  بایث  هکنآ  يارب  دنمان  زین  لوساغ  همجعم و  داض  نیتلمهم و 

نآ تیهام  *

دشاب یم  هرکب  هیبش  اهزیچ  اهنا  رد  هتسر و  كرب  ياجب  کیراب  نآ  ياهخاش  كرب و  یب  تسا  یهایک  نآ  بطر و  یکی  تسا  عاونا 
دود ۀحئار  دنت و  مرک و  رایـسب  نآ  شتآ  ار و  نآ  دننازوس  یم  ربطـس و  نآ  بوچ  كرزب و  نآ  هایک  بآرپ و  هزات و  رت و  هشیمه  و 

اب دنهد  یم  شتآ  اهنا  رد  هدومن  رفح  يرادقم  ار  نیمز  هدومن و  عمج  ار  نآ  زا  يدـتعم  يردـق  يروشب و  لئام  نآ  معط  هیرک و  نآ 
کچوک ای  كرزب و  ياهعطق  ای  یصرق و  دننام  ددرک  یم  دمجنم  هدش  عمج  نا  رد  هتـشک  ادج  یبآ  نا  زا  هتخوس  همیه  راخ و  ین و 

وب هکلب  دـنروخ  یمن  يروش  ببـسب  ار  نآ  باود  کشخ و  ياهنیمز  اهبارخ و  اهراز و  هروش  نآ  تبنم  تسا و  یلق  زا  ترابع  نآ  و 
تخرد تسوپ  کیراب و  نآ  ياهخاش  عرذ و  ودب  ات  نآ  هایک  هک  دوش  یم  نآ  بطر  زا  رکید  عون  زین  دـنرذک و  یمرد  نا  زا  هدرک 
تبوطر اب  هریت و  زبس و  نآ  رکید  فرط  یـشفنبب و  لئام  زبس  نآ  فرط  کی  کنر  میخـض و  هزیر و  نآ  كرب  یخرـسب و  لئام  نآ 

یم رت  هشیمه  نآ  تخرد  ریز  تدـح و  يروش و  اب  نآ  معط  دـنادرک و  یم  هایـس  ار  نآ  دـنلامب  هچره  رب  هایـس و  نا  کنر  رایـسب و 
یم لمعب  یلق  زین  روبزم  روتـسدب  همامتب  نیا  ةزات  رت و  هایک  زا  دوجولا و  ریثک  ناتلم  دنـس و  رد  اهراز و  هروش  زین  نیا  تبنم  دـشاب و 
هایس دنلام  یم  اهنا  رب  هدیلام  ار  نآ  كرب  دشاب  یم  خرس  اهنآ  کنر  هک  یلافـس  فورظ  خبط  زا  دعب  دنـس  رد  نارک  لافـس  دنروآ و 

یـسراف لوساغ  ار  نیا  زبس  یعون  نآب و  نآ  تهباشم  تهج  دنمان  ریفاصعلا  ؤرخ  ار  نآ  دشاب و  یم  دیفـس  نا  زا  یعون  دندرک و  یم 
نآ نیرتهب  تسا و  سناقوبا  ریغ  نآ  دنرب و  یم  راکب  تباتک  رد  دادم  ياجب  دـنیامن و  یم  لح  ار  کل  نآ  بآ  اب  دـنیوک و  سبای  و 

تسا ریفاصعلا  ؤرخب  یمسم  هک  تسنآ  دیفس 
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نآ تعیبط  *

مود رخآ  رد  کشخ  مویس و  رد  مرک 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

تهج بآدرز و  لهـسم  نآ  زبس  مرد  هس  ضیح و  لوب و  ردم  ظیلغ و  لوضف  للحم  يوق و  ردم  حـتفم و  یقنم و  قرحم و  یلاج و 
هدنشک نآ  مرد  هد  هدرم و  هدنز و  نینج  طقسم  نآ  مهرد  جنپ  لوب و  ردم  نآ  مهرد  مین  ضیح و  ردم  نآ  مهردکی  عفان و  اقـستسا 

زغم نآ  حلـصم  نادند  دسفم  نآ  تموادـم  عفان و  نادـند  يالج  تهج  نآ  نونـس  اهمخز و  دـئاز  تشوک  ندرب  تهج  نآ  يالط  و 
تسا لسع  نآ  حلصم  هناثم و  رضم  هشفنب و  نغور  ودک و  مخت 

هنشا

هلاود و یـسرافب  دورقلا و  کـسم  زوجعلا و  هبیـش  یبرعب  نوـیوربا و  یناـنویب  اـه  نوـن و  حـتف  همجعم و  نیـش  نوکـس  هزمه و  مضب 
دنمان زین  خیس  ریسکا و  هریرچ و  هلیرهچ و  يدنهب  یلاود و  کلاود و 

نآ تیهام  *

اهتخرد رئاـس  ربونـص و  طولب و  تخرد  ياـهخاش  رب  هتفاـب و  مهرد  هدـیچیپ و  مهاـب  نهپ  کـیراب و  ياهنامـسیرب  هیبش  تسا  يزیچ 
هک تسنآ  نآ  نیرتهب  ددرک  یم  نوکتم 

تسنآ هایس  نآ  نیرت  نوبز  دشاب و  وب  شوخ  دیفس و  نآ  يور  ود  ره  138

نآ تعیبط  *

لوا و رد  مرک  یموق  لادـتعاب و  یـضبق  رتاف و  تدورب  نا  رد  هک  هتـشون  سیئرلا  خیـش  هضباق  توق  اب  يدرـس و  یمرک و  رد  لدـتعم 
مهب طولب  تخرد  زا  هچنآ  صیصختب  تسا و  سبیلا  دیدش  دراب و  هتفک  یـضعب  لوا و  رد  کشخ  مرک و  یـضعب  مود و  رد  کشخ 

دوش یم  نوکتم  ورب  هچنآ  فالتخاب  نآ  تعیبط  ددرک  یم  فلتخم  هلمجلاب  دسر و 
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نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

نآ و يوقم  حور و  رهوج  میـالم  دراد  هک  یتـیرطع  ببـسب  نآ و  يربونـص  صوصخ  هنیلم  هللحم و  هضباـق و  توق  اـب  نآ  عوـمجم 
يوقم هیـصاخلاب  بابـسا و  نیاب  سپ  دـیامن  یم  بلقب  ذوفن  دوز  دراد  هک  یتفاطل  هب  حور و  تناـتم  بجوم  دراد  هک  یـضبق  ببـسب 

ظفح تناتم و  یناویح و  حور  تیوقت  سفن و  رورس  بجوم  نآ  خیبط  ندیماشآ  ءاضعالا  رئاس  غامدلا و  بلقلا و  ضارما  تسا  بلق 
ضبق لیلحت و  نییلت و  تهجب  عفان  دبک  عجو  هاصح و  تیتفت  ئق و  نایثغ و  عفر  هاب و  هدعم و  تیوقت  عرص و  ناقفخ و  تهج  نآ و 

صوصخ دروآ  قرغ  باوخ  ضباق و  بارـش  رد  نآ  عوقن  ندـیماشآ  دـیامن و  یم  نآ  تلب  عفر  دـنادرک و  وب  شوخ  ار  هدـعم  نآ و 
نآ دود  نتفرک  رارکت  عرص و  هقیقش و  عادص و  تهج  نآ  روخب  دیامن و  یمـس  ماوه  شهن  خفن و  ۀلازا  هدعم و  تیوقت  ار و  نایبص 

عجو لصافم و  تبالص  هراح و  ماروا  اهدرد و  نیکست  تهج  نآ  خیبط  رد  نتسشن  محر و  قانتخا  عرـص و  هتکـس و  تهج  ینیب  رد 
دننام هنیل  موحل  هیخرتسم و  هفیعـض و  ياـضعا  تیوقت  تهج  بآ  رد  نآ  ةدـیناسیخ  قوحـسم  دامـض  ضیح و  ندومن  راردا  محر و 

عفر رکج و  هدعم و  تیوقت  ماروا و  عدر  تابالـص و  نییلت  اهنآ و  ةراح  مالآ  عفر  نار و  جنک  نیفتک و  نیب  ام  لغب و  ریز  شوکانب و 
زا هکنآ  عیقن  روطق  مشچ و  تیوقت  تهج  نآ  لاـحتکا  تسا و  لاـفطا  موـنم  تیاـهنب  زرپـس و  تهج  هکرـس  اـب  لـغب و  ریز  یئوبدـب 

تاـحارج و رب  مرن  تشوـک  ندـینایور  لـغب و  ریز  یئوبدـب  تهج  نآ  رورذ  مـشچ و  ترارح  هرمج و  تـهج  دـشاب  طوـلب  تـخرد 
تهج دنلامب  دنناشوجب و  ای  دـنیامن و  لح  ایعا  ۀـعفاد  ۀبـسانم  ياهنغور  رد  نوچ  لغب و  ریز  یئوبدـب  عفر  تهج  نآ  يالط  روتـسدب 
لخاد نآ و  نزوب  اـنامورق  نآ  لدـب  مهرد  هس  اـت  نآ  تبرـش  رادـقم  نوسینا  نآ  حلـصم  اـعما  رـضم  عفاـن  ماروا  لـیلحت  اـیعا و  عـفر 
دـشاب هتـشادن  من  دـنناسیخن و  ار  نآ  ات  دـنیامن و  یم  هریغ  لاحکا و  کـسملا و  ءاود  هخلخل و  هیلاـغ و  هجکرا و  دـننام  اهیئوبـشوخ 
هفحت یـشاوح  رد  دـیمحلا  دـبع  ریم  میکح  تفاـی  رکذ  نیداـبارق  رد  نآ  نهد  قرع و  شراوج و  ددرک و  یمن  هدـیبوک  نآ  کـشخ 

هک هتـشون  زین  یبآ  رکید  مسق  دنیوک و  مربرا  سک  سوم  یکنرفب  ار  نآ  هک  تسا  هدش  هدـید  یکنرف  تادرفم  باتک  رد  هک  هتـشون 
سک صوم  ار  نآ  نا و  زا  تسا  رت  کیراب  هنـشا  نیا  دـچیپ و  یم  بآ  ریز  رکید  راجـشا  یهام و  ناوختـسا  ناـجرم و  ياـهخاش  رب 

دنناوخ نیرم 
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نآ تعیبط  *

تسا عفان  رایسب  راح  لصافم  اضعا و  تقرح  تهج  نآ  دامض  رت  درس و 

هلمهملا داصلا  عم  فلالالصف 

رفصلا عباصا 

دنمان يدب  سنه  يدنهب  تسا و  میرم  فک  هشیاع و  فکب  فورعم  دنا  هتفک 

نآ تیهام  *

يالاب ات  قاس  نیئاپ  زا  شفنب  نآ  لک  دنلب و  کیراب و  نآ  قاس  اندنکب و  هیبش  نآ  كرب  تسا  یهایک  خیب  یمـسق  دشاب  یم  مسق  ود 
نآ کنر  تبوطر و  زا  ولمم  یکچوک و  ۀجنپب  هیبش  هبعـش  شـش  ای  جنپ  هب  بعـشتم  یلفط و  تسدفک  رادقمب  نآ  خیب  لک و  رپ  نآ 

ياهرازکیر یلمر و  ياـهنیمز  نآ  تبنم  نیریـش  كدـنا  نآ  معط  يدرزب و  لـئام  رتشیب  ربغا و  يدیفـس و  يدرز و  زا  قلبا  اـی  درز و 
فک هشیاع و  فک  ریغ  یکاطنا  لوا و  زا  رتدـنت  رت و  مرک  نیا  کـنلپ و  ریـش و  نخاـنب  هیبش  تسا  یخیب  رکید  مسق  ایردـب و  بیرق 

هدومن نآ  فصو  رکید  جهنب  هتفک و  میرم 

نآ تعیبط  *

دنا هتفک  مود  رد  کشخ  زین  موس و  رد  کشخ  مود و  رد  مرک 

صاوخ لاعفا و  *

نآ عفانم  و 

ضارما ساوسو و  نونج و  تهج  ماوه و  مومس  قایرت  ینابصع و  ياضعا  یقنم  هظیلغ و  لوضف  يوق  للحم  فطلم و 

تهج نآ  روخب  تابالص و  لیلحت  تهج  نآ  دامض  جنلوق و  عفر  لصافم و  عجو  باصعا و  تبانم  تیوقت  یمغلب و  يوادوس و  139
رـضم طوـلب و  دروـم و  مخت  نآ  حلـصم  لوـب  تـالآ  رـضم  نـینج و  طقـسم  نآ  مود  مـسق  عفاـن و  صربا  ماـس  شوـم و  ندـینازیرک 

ضارما نونج و  رد  نآ  لدب  لاقثم  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  یبرع  غمص  نآ  حلصم  بلق و  رضم  نیبجنکس و  نآ  حلـصم  نیرورحم و 
دعس نآ  ثلث  ود  ناشج و  رازه  نآ  مین  نزو و  کی  يوادوس 
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نوعرف عباصا 

نآ تیهام  *

اهنآ زا  کنـس  يادص  دنروخ  مهرب  نوچ  تواخر  ینهپ و  كدنا  اب  راد  هرک  فوجم و  ین  هب  هیبش  یتشکنا  رادـقمب  تسا  یئاهکنس 
یئایموم ماقم  مئاق  لاعفا  رد  ار  نیا  دشاب و  یم  یهایم  تبوطر  اب  نا  زا  یفنـص  دزیخ و  نامع  رحـش و  یلاوح  نمی و  فارطا  زا  دـیآ 

یم ناسانـشان  اود  نافقا و  انب و  هریرذـلا  بصق  لدـب  رـصم  لـها  تسنآ و  مرن  نکـشدوز  کبـس  طـطخم  نآ  نیرتهب  دـنا و  هتـسناد 
نا رب  ریبخ  رب  تسا  رهاظ  ود  ره  نایم  قرف  دنشورف و 

نآ تعیبط  *

مود رخآ  رد  کشخ  مرک و 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

تاحارج مایتلا  تهجب  دـنیامن  لامعتـسا  هتـشرس  تحارج  نوخ  اب  نوچ  هدراب و  ماروا  لـلحم  تاـحارج و  محلم  مدـلا و  فزن  عطاـق 
رتهب نیا  هک  دیاش  فوجم و  شه  کبـس  مدوب  هدیدن  رتشیپ  هک  مدید  رـصم  رد  ار  نآ  زا  یعون  هک  هتـشون  یکاطنا  درادـن و  لیدـع 

تفای رکذ  هچنآ  زا  دشاب 

صوصالا عباصا  *

نآ تیهام  *

نوچ كوتلـشب  هیبش  اهدالب و  لمعتـسم  نآ  مخت  يدنه  تسا  یئاود  نآ  هتفک  هدرکن و  نآ  تابن  فصو  ناحیر  وبا  ۀیدیـص  مجرتم 
دبع ریم  میکح  رثؤم  رایـسب  هاب  کیرحت  رد  هبنپ و  دننام  ددرک  رهاظ  نا  زا  يزغم  هدـش  قش  نآ  تسوپ  دـنرادهاکن  ناهد  رد  یتعاس 
کی ردقب  نآ  يدنلب  هایک و  رجش و  نیب  ام  تسا  یتابن  نآ  دنمان و  ناباپن  سیدناخ  تغلب  هتـشون  نینمؤملا  هفحت  ۀیـشاح  رد  دیمحلا 

لثم یلک  هشوخ  ره  رـس  رب  وج و  مدنک و  ۀشوخ  دـننام  دـشاب  یم  هشوخ  ار  نآ  یـسابع و  لک  كربب  هیبش  نآ  كرب  هدایز و  عرذ و 
بآ رد  ای  دـنرادهاکن  ناهد  رد  نوچ  وج  ۀـنادب  هیبش  نآ  مخت  دوبک و  نآ  لک  یـضعب  کـنرمک و  خرـس  نآ  کـنر  يریخ و  لـک 

دیآ نوریب  نآ  زغم  دنک و  ادص  هدش  قش  نآ  تسوپ  دنزیرب 
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كرطصا *

فاک هطقن و  یب  هس  ره  ار  اط و  حتف  داص و  نوکس  هزمه و  رسکب 

نآ تیهام  *

رد ردنک  ناخد  لدب  ماقم و  مئاق  نآ  ناخد  تسا و  نوتیز  غمص  دنا  هتفک  یضعب  تسا و  هعیم  زا  یعون  نآ  هک  هتفک  سودیروقسید 
کنردیفـس و جنیتا و  رب  هیبش  برچ  رقـشا  نآ  نیرتهب  هتفک  سودیروقـسید  تسا و  یمور  رجـش  غمـص  هتفک  یـضعب  روما و  عیمج 
اب هتخادک  موم  هبنپب و  شوشغم  بایمک و  نآ  صلاخ  تسا و  دب  نآ  هایـس  ددرک و  مرن  لسع  دننام  دنلامب  نوچ  هک  تسنآ  يوبـشخ 

دنشورف یم  هدومن  نآ  صلاخ  يردق 

نآ تعیبط  *

لوا رد  کشخ  موس و  رد  مرک 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

کلع يردق  اب  نوچ  عفان و  دشاب  يدرس  زا  هکنآ  عاطقنا  توص و  تحوحب  هفرس و  هلزن و  ماکز و  تهج  نیلم و  جضنم و  نخسم و 
تبـسم و عدصم و  عفان  ضیح  راردا  نآ و  ةدس  حـیتفت  محر و  تبالـص  تهج  نآ  نغور  دـنادرک و  مرن  ار  تعیبط  دـنرب  ورف  مطبلا 

ۀعیم نآ  لدـب  مین  مرد و  کی  ات  مرد  مین  نآ  تبرـش  رادـقم  هنایزار  مخت  نآ  حلـصم  دـیامن  هدـنز  نینج  طاقـسا  دروآ و  سار  لقث 
تسا هلئاس 

هلمهملا ءاطلا  عم  فلالا  لصف  *

سوقیطارطا

هلمهم نیس  واو و  نوکس  فاق و  مض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  تالمهم و  ياط  رسک  فلا و  ار و  حتف  اط و  نوکـس  هزمه و  حتفب 
بلاح رد  ثداح  مروا  تیـصاخلاب  نآ  قیلعت  هکنآ  تهج  تسا  یبلاـحب  فورعم  یبرعب  بکاوکلا و  هیبش  ینعمب  تسا  یناـنوی  تغل 

تسا عفان  ار 
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نآ تیهام  *

هیبش یلک  نآ  فارطا  رب  نشخ و  بلص و  یعرذ و  زا  رتمک  نآ  قاس  تسا  یهایک 

کیراب نآ  قاس  ياهکرب  بکاوکب و  هیبش  نآ  ياهلک  اهکرب و  عومجم  اهکرب و  نآ  رود  رد  یشفنب و  هب  لئام  یـضعب  هنوبابب و  140
خلت ربغا و  نآ  مخت  بغزم و  و 

* نآ تعیبط  *

تسین ضبق  توق  نا  رد  هک  هتشون  سیئرلا  خیش  هضباق و  هدربم و  توت  اب  کشخ و  مرک و  مد  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

مشچ و مرو  تهج  نآ  كرب  دامـض  قانخ و  تهج  دـنمان و  ناـیبصلا  ما  هک  لاـفطا  عرـص  تهج  نآ  ندـیماشآ  ففجم و  لـلحم و 
تسا مهرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  رثوم  تیاغب  نآ  مرو  نار و  جنک  درد  عجو و  نآ و  درد  نیکست  هقدح و  یکدمآرب 

هلامرطا

قاس تسا  یهایک  نآ  هک  هتشون  یقفاغ  هک  هتفک  یقیلام  اه  مال و  فلا و  میم و  حتف  هطقن و  یب  ود  ره  ار  نوکـس  اط و  هزمه و  حتفب 
كربب هیبش  رکیدکی  يزاوم  فص  راهچ  رد  نآ  ياهکرب  دشاب و  یم  لسع  دننام  یتبوطر  نا  رب  هبعـش و  یب  عرذ و  کی  يدـنلبب  نآ 

قدـنب و فالغ  لکـشب  هتفاکـش  نهد  رودـم  نآ  رمث  ياهفالغ  ربش و  کی  ردـق  هب  نآ  رمث  ۀـشوخ  نا و  زا  رتدرز  رایـسب  هناد و  هاش 
هایس یمخت  نآ  نوردنا  رد  يدوخن و  رادقمب  قدنب  دننام  زین  نآ  رمث  اهتناب و  ات  يرکید  يالاب  رب  فص  کی  مهب  لصتم  درز  رایـسب 

تهج نآ  مخت  هایک و  زا  یلاخ  ياهارحـص  کشخ و  ياهنیمز  نآ  تبنم  کـنردرز و  کـیراب و  نآ  لـک  کـیراب و  رایـسب  کـنر 
عفان الاحتکا  دراب  دسر  يادتبا  قالس و  برج و  دننام  نیع  ضارما 
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هیرطا *

دنمان هتشر  درآ و  شآ  یسرافب  تسا و  یبرع  تغل  اه  هیناتحت و  هانثم  يای  حتف  نیتلمهم و  ءار  رسک  اط و  نوکس  هزمه و  حتفب 

تیهام *

ۀتـشر هچیهام و  لماش  ناسارخ و  لها  صوصخ  تسا  ناروت  ناسارخ و  ناریا و  لها  ۀفورعم  ۀیذغا  زا  نآ  صاوخ  لاعفا و  جازم و  و 
رورض ردقب  کمن  بآ و  هب  ار  درآ  هک  مسق  نیدب  دنزاس  صلاخ  مدنک  درآ  زا  هاوخ  تسا  عاونا  نآ  تسا و  اهریغ  ارغب و  فیاطق و 

مرک بآ  رد  دنهاوخ و  هک  رادقم  ره  دنربب  دراکرا  ینالوط  کیراب  رایسب  ياه  هتـشر  هدرک  نهپ  هتخت  يور  رب  هدومن  تخـس  ریمخ 
دوش و لئاز  نآ  یماخ  معط  ددرک و  هتخپ  ات  دـنیامن  خـبط  دـنزیرب و  ناشوج  هیلق  بآ  رد  ای  ناشوج  مرک  ینخی  بآ  رد  ای  ناـشوج 
دنمان و جاموا  یکرتب  هتـشر و  شآ  یـسرافب  ار  نیا  دنیامن و  لوانت  دنروآ و  دورف  هدرک  لخاد  رورـض  ردـقب  هیرانا  هراح و  حـلاصم 

مـسق نامهب  هدیرب  رکید  لاکـشاب  ای  عبرم و  ای  رودم  ار  نآ  وکا  دنمان و  ار  هتخپ  سدع  اب  هدومن  هزیر  ةدرک  ریمخ  درا  جاموا  دـنیوک 
زا هتخاس  مرن  كدنا  دیمـس  درآ  زا  ار  نآ  ریمخ  هاوخ  دنیوک و  جامطط  یکرتب  هچیهام و  كرب و  شآ  یـسرافب  ارغب و  دـنیامن  خـبط 

عمق نآ  ياهخاروس  زا  ات  دنیامن  روز  یتلآب  ای  تسدـب  هدرک  رپ  عمق  فوج  رد  ار  ریمخ  هک  وحن  نیدـب  دـننارذکب  کنت  خاروس  عمق 
کـشخ دـنزاس و  کیراب  هطایخ  ياهرات  لثم  دـنلامب و  تسد  ود  ره  فکب  هکنآ  ای  دـیآ و  نوریب  هدـش  کیراب  ریمخ  هطاـیخ  لـثم 
یکدنا ات  دنیامن  یم  نایرب  یفرظ  رد  نغور  نودب  الوا  ار  نیا  تجاحلا  دنع  دنمان و  نیویـس  يدنهب  هریعـش و  یبرعب  ار  نیا  دنیامن و 

ریش هدومن  لخاد  هدرک  غاد  هزات  واک  نغور  سپ  دوش  هتخپ  ات  دنهد  یم  مد  هدرک  لخاد  رورض  ردقب  بآ  سپ  ددرک  هتشرب  خرس و 
يارب مود  ای  لوا  مسقب  زین  وج  درآ  زا  یهاـک  دـنیامن و  یم  لواـنت  هدیـشاپ  نارب  دیفـس  دـنق  هتخیر  نا  رب  هداد  شوج  هدیـشود  هزاـت 
رایـسب تبوطر  اب  لوا و  رد  مرک  لوا  مسق  ود  دنهد و  یم  بیترت  صلاخ  بآ  اب  تشوک  یب  لس  قد و  دننام  هداح  تایمح  نابحاص 

نا رد  تشوک  ندروـخ  هک  ضارما  یـضعب  ایاحـصا  تهج  تشوـک  اـب  یـضرم و  تهج  دـنیوک  نارب  شآ  هک  ار  نآ  تشوـک  یب  و 
ۀیام ریمخ  یب  هجزما  ضعب  رد  یـضعب و  دزن  نآ و  ریمخ  ندوب  ریطف  تهجب  تسا  رادحنا  مضهلا و  ئطب  نکیل  دیفم و  دـشاب  بسانم 

ماضهنا نوچ  نیریـش و  ماداب  نغور  لـفلف و  ود  ره  نآ  حلـصم  رت و  مضهلا  ئطب  نیکنـس و  لوا  مسق  زا  نآ  مود  مسق  رتکبـس و  نآ 
عفان و هدرک  يرغال  هناثم و  اعما و  ۀحرق  قلح و  نآ و  تنوشخ  هنیـس و  عجو  هفرـس و  تهج  دسر و  مهب  نا  زا  يرایـسب  ياذـغ  دـبای 

نوچ دراب و  ةدعم  یخرس 
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وج درآ  زا  هچنآ  نطب و  نیلم  رت و  قـفاوم  هروکذـم  ضارما  تهج  دنـشاب  هتخپ  ماداـب  نغور  اـی  خانافـسا  اـی  هفرح  كرب  نآ  رد  141
ناجازم و يوارفص  يارب  زا  لوا  مسق  ود  رد  یهاک  رتاذغلا و  لیلق  رادحنالا و  مضهلا و  ئطب  همه  زا  رایسب  تبوطر  اب  درـس و  دنزاس 
ای ولآ و  ای  رانا و  ای  هروغ و  ای  ومیل و  بآ  ای  هکرـس و  ای  تسام  ای  کشک  دـننام  هبـسانم  تاضومح  یـضعب  تذـل  یتدایز  تهجب  ای 
رت مضهلا  ئطب  دنمان و  قطاف  اب  شآ  یکرتب  ار  مسق  نیا  دنهد و  یم  بیترت  هتفرک  ینشاچ  ینیریش  كدنا  اب  اهنیا  لاثما  ای  کشرز و 

لثم هضباق  ۀیودا  اب  تعیبط  سبح  لاهـسا و  عفر  تهج  یـضعب  هراح و  ۀیودا  موث و  نآ  حلـصم  تسا و  ظیلغ  مغلب  دلوم  ددـسم و  و 
زا تسا  حلاص  مدنک  درآ  ریمخ  زا  ذختم  هیرطا  هک  دنا  هتفک  دنهد و  یم  بیترت  اهنیا  لاثما  نایرب و  کشک  شرت و  هب  قامـس و  بآ 

هراح و طالخا  نآ  ببـس  دـشاب  هدوبن  هاک  ره  لاعـس  يارب  زا  تسا  عفان  دـشاب و  نیتم  ياذـغب  جاتحم  هک  یـسک  جازملا و  راح  يارب 
جنرب درآ  زا  هچنآ  ظیلغ و  طلخ  دلوم  نآ  ینیریـش  ریـش و  اب  نینچمه  ندـب و  نمـسم  بطرم و  اذـغلا و  ریثک  دـشاب  تشوک  اب  هچنآ 

درآ زا  ار  نآ  دنمان و  یئاطخ  ۀتـشر  فیاطق و  ۀتـشر  یـسرافب  ار  نآ  هک  رکید  عون  تسا و  ضباق  مضهلا و  عیرـس  کبـس و  دـنزاس 
هک یعمق  رد  هدومن  فاـص  هدرک  بآ  هب  طولخم  هتـساشن  اـب  جـنرب  درآ  هک  وحن  نیدـب  دـنزاس  مهرد  ود  ره  اـی  هتـساشن و  اـی  جـنرب 

کیب ار  عمق  نآ  سپ  ددرک  مرک  بوخ  هک  هتشاذک  شتآ  رب  ار  یسم  ینیس  ای  یـسم  لیتاپ  هدرک و  دشاب  هتـشاد  کیراب  ياهخاروس 
هتـسب کید  رد  دیآرب و  نا  زا  کیراب  ياه  هتـشر  دـننام  ات  دـننادرکب  رتمک  ای  ربش و  کی  ۀلـصافب  نا  رب  مامت  تعرـسب  هتفرک  تسد 
یکی دشاب  كرزب  فرظ  ای  دشاب و  سک  ود  رکا  دـشاب و  صخـش  کی  رکا  دـنرادرب  تسا  هدـش  هتـسب  هچنآ  رکید  تسد  زا  دوش و 

زغم نایرب و  ماداب  زغم  نایرب و  ناکدوک  زغم  هدرک  یفرظ  رد  ار  نآ  سپ  دـنهاوخ  هک  رادـقم  ره  ماد و  ام  اـت  درادرب  يرکید  دزیرب و 
ةدولاپ يرکـش  بالج  ياجب  یـضعب  دنروخب و  هتخیر  يو  يور  رب  هدوس  لیه  ۀناد  اب  يدـنق  يرکـش و  بالج  هتفوک و  نایرب  ۀتـسپ 

عیرس کبس و  دنهد  بیترت  جنرب  درآ  زا  هچنآ  دنروخ  یم  هدرک  يو  يور  رب  دنیوک  قیقر  یتوقام  یـسرافب  ار  نآ  هک  قیقر  يرکش 
رت و ضباق  رت و  کبـس  نآ  ۀتخاس  هتـساشن  زا  رت و  مضهلا  ئطب  اذغلا و  ریثک  دنزاس  هتـساشن  ای  هدیم  درآ  زا  هچنآ  ضباق و  مضهلا و 
مغ و مه و  زا  ثداح  جذاس  سبای  يوارفـص و  عادص  صوصخ  عادـص  يارب  زا  تسا  عفان  درآ  شآ  ینعی  هیرطا  برقا و  تیئاود  هب 
ماکز و تهج  اهنیا  لاثما  لیبجنز و  يابرم  اب  ای  ناجنلوخ و  لفلفراد و  ینیچرادب و  بیطم  صوصخ  نایسن  سبای و  راح  يایلوخیلام 

نا زا  ددرک  یم  دلوتم  هکنآ  ببـسب  مدلا  لوب  لس و  تهج  دنـشاب  هتخپ  سدع  نا  رد  هک  صوصخ  مدـلا  ثفن  تهج  لسع  اب  هلزن و 
يارب زا  هرخبا و  نا  زا  ددرک  یمن  رخبتم  دیامن و  یم  ندب  بیطرت  دیربت و  هیقارتحا و  يادوس  اب  دـیامن  یم  تمواقم  هک  یمغلب  نوخ 
تذـل یتدایز  احـصا و  تهج  یهاک  بسانم و  تفای  رکذ  هک  هراح  ۀـیودا  لاثما  اب  بطر  ياه  هدـعم  هبطر و  ةدراب  ۀـجزما  نادـبا و 
کـشک ای  تسام  ای  هروغ و  بآ  ومیل و  بآ  هب و  بیـسب و  ینـشاچ  هتفوک  ای  همیق و  تشوک  اـب  هدرک  هزیر  ردـنغچ  تسرد و  دوخن 

تفای رکذ  لیصفتب  نیدابارق  رد  دنیامن و  یم  هیرطا  لخاد 
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همجعملا ياظلا  عم  فلالا  لصف  *

بیطلا رافظا 

تغل هدحوم  ياب  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  هلمهم و  ءاط  رـسک  هلمهم و  ءار  فلا و  اف و  حتف  همجعم و  ياظ  نوکـس  هزمه و  حـتفب 
دنمان سطروا  زیکنا  یکنرفب  اه و  فاک و  نون و  حتفب  هکن  يدنهب  ایوب و  نخان  سرخ و  نخان  نایرپ و  نخان  یسرافب  تسا  یبرع 

نآ تیهام  *

دیفس یـضعب  دشاب  یم  عون  دنچ  وب  شوخ  ریودتب و  لئام  نخانب و  هیبش  دنروآ  دنه  يایرد  لحاس  زا  هک  یفدص  تسا  یبلـص  مسج 
اب كرزب و  دیفـس و  یـضعب  دـنمان و  یـشرق  ار  نیا  ریعقت و  اـب  خرـس و  نا  زا  یـضعب  دـنناوخ و  یم  يدـنه  ار  نیا  یخرـسب و  لـئام 

وید نخان  یسرافب  ار  نیا  هایس و  یناث و  زا  رتکچوک  لوا و  زا  رت  كرزب  یعون  دوبک و  یضعب  تموسد و 

رد نوچ  دیا و  نا  زا  یهیرک  كدنا  يوب  دننازوسب  نوچ  ار  نا  عاونا  همه  تسنآ و  دیفـس  يدنه  لوا  عون  نآ  نیرتهب  دـنیوگ و  142
روناج شوک  ای  دـشاب و  فادـصا  لیبق  زا  یئایرد  مرک  هناخ  نآ  هک  لمتحی  ددرک و  رهاـظ  نا  زا  یـشوخ  يوب  دـنیامن  ناـیرب  نغور 

دنروآ یم  اجنا  زا  مدرم  هتخادنا  لحاسب  جاوما  هک  یئایرد 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

نآ و قانتخا  محر و  رکج و  دراب  درد  يدعم و  یبوطر و  ناقفخ  هتکـس و  عرـص و  تهج  هظیلغ و  طالخا  فطلم  تالـضف و  ردـم 
نیلم و هکرـس  اب  عفان و  هناثم  هدرک و  رد  دـقعنم  نوخ  تباذا  تهج  مرک  بآ  هب  نآ  مهرد  ود  ندـیماشآ  نآ و  ةدراـب  ضارما  عیمج 

نیبجنکس نآ  حلصم  عدصم  عفان  ضیح  سابتحا  محر و  قانتخا  یـشغ و  تالزن و  هتکـس و  عرـص و  تهج  نآ  روخب  نطب و  للحم 
عون ود  دنه  يابلا  لوقب  هریرذلا و  بصق  نآ  لدب  مهرد  هس  ات  مهردکی  زا  نآ  تبرش  رادقم  ینمرا  لک  نآ  حلصم  جحـس و  ثروم 

هکرـس اـب  نوچ  عفاـن و  مومـس  عـفد  اـهمخز و  عاوـنا  شراـخ و  ینم و  ناـیرج  يوادوـس و  یمغلب و  ضارما  ماذـج و  تهج  تسا و 
دیامن نطب  کیرحت  دنماشایب 
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نجلا رافظا 

دنمان تاپ  نرک  يدنهب  یهایسب و  لئام  ربغا  هدیچ و  نخانب  هیبش  لک  یب  كرب و  یب  تسا  یتابن  نآ  تیهام 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  لوا  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

ماروا لیلحت  تهج  دنـشاب  هتخپ  هکرـس  اب  هکنآ  يالط  عفان و  یباوخ  یب  عفد  تهج  هیـصاخلاب  کشخ و  ۀفرـس  دوسا و  ناقری  تهج 
تسا لاقثم  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  بانع  نآ  حلصم  غامد  رضم  دیفم 

ءافلا عم  فلالا  لصف  *

هیوافا

دننام تسا  هحئارلا  هبیط  هیرطع  ۀـیودا  هک  هتفک  يرجنـس  دومحم  دـننک و  یم  لـخاد  هبرـشا  همعطا و  رد  هک  دـنمان  ار  وبـشخ  ۀـیودا 
تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  هیوافا  صرق  قرع و  بارش و  نهد و  بح و  اهنیا و  دننام  اوب و  لیه  ینیچراد و  لفنرق و 

نومیتفا

تـسا ینانوی  تغل  نون  واو و  نوکـس  میم و  مض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  هیناقوف و  هانثم  ياـت  رـسک  اـف و  نوکـس  هزمه و  حـتفب 
دنمان لیب  لما  لیب و  ساکا  يدنهب  نویش و  یمورب  رومروس و  ینایرسب  عبضلا و  رجش  یبرعب  نونجلا و  ءاود  ینعمب 

نآ تیهام  *

یئایشا تاتابن و  رب  کیراب  نامسیر  هطایخ و  دننام  نآ  ياهخاش  عورف و  دنام و  یم  زین  فیص  ات  یعیبر و  کنر و  خرس  تسا  یتابن 
مخت هتخیران  نآ  لک  يدرزب و  لئام  خرس  رت و  هزیر  لدرخ  زا  نآ  مخت  هزیر و  رایسب  نآ  كرب  دنت و  یم  دنـشاب  یم  وا  کیدزن  هک 

یم نیمز  رد  یتدم  ات  كدرزب و  هیبش  نآ  خیب  وم و  دـننام  کیراب  رایـسب  ياهـشیر  اب  تربغب  لئام  خرـس  نآ  لک  کنر  ددـنب و  یم 
رئازج اهیداو و  لابج و  نآ  تبنم  يدـنت و  كدـنا  اـب  خـلت  نآ  معط  دـیور و  یمن  يزیچ  نآ  یلاوح  رد  هک  دـنیوک  يراـصن  دـنام و 
رایسب خرس و  نآ  کنر  دنروآ  سدقم  شطیرقا و  ةریزج  زا  هک  یسدقم  سپ  تسا  یـشطیرقا  نآ  نیرتهب  یلامـش و  یبرغ و  يایرد 
دـشاب یم  لک  اب  دنیامن  ذخا  عیبر  رخآ  رد  ار  هچنآ  دنا  هتفک  تسا و  رتهب  دشاب  هدایز  نا  رد  فاصوا  نیا  دنچره  دوب  دـنت  کیراب و 

ياهخاش هک  يوم  دننام  تسا  کیراب  رایسب  ياهرات  نآ  هک  دنا  هتفک  دنروآ و  یم  هتخیمآ  مهرد  رثکا  مخت و  اب  ناتسبات  رد  هچنآ  و 
توق هک  هتفک  سیئرلا  خیـش  درادن و  خـیب  هک  دـنا  هتفک  یـضعب  دنـشاب و  یم  هتخیمآ  هتـسکش  مهرد  نآ  مخت  لک و  قاروا و  نآ و 

تسا و نآ  مخت  هطایخ و  دننام  ياهرات  رتشیب  لمعتـسم  تسا و  اشاح  سنج  زا  هک  هتفک  یـضعب  تسا و  اشاح  توق  دننام  نآ  تابن 
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دـسا یکریت  یخرـسب و  قرف  زین و  سدـعلا  دـس  اب  اشاح و  فالخب  تسا  نومیتفا  کنر  یخرـسب  قرف  دـنیامن و  یم  اشاحب  شوشغم 
دننک وب  تسد و  فکب  دنلامب  ار  نآ  نوچ  هک  تسا  نآ  دشاب  هدیچیپ  رتعص  رب  هکنآ  یسدقم  یـشطیرقا و  نایم  قرف  تسا و  سدعلا 

هدیچیپ رتعص  رب  هچنآ 
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دنمان يرتعص  ار  نیا  هک  هتفک  ناحیر  وبا  هندیص  مجرتم  دشاب و  رت  فیعض  یشطیرقا  زا  لمع  رد  دیآ و  نا  زا  رتعـص  يوب  تسا  143
یکاطنا ار  یشطیرقا  تسنآ و  عاونا  نیرت  نوبز  نیا  دنیوک و  یناغمرج  دننک  نآ  ندعمب  تبـسن  نوچ  دننک و  نآ  يوبب  تبـسن  نوچ 

دنیوک ار  ياجب  مال  زین  یشطیلقا  فارطاب و  اجنا  زا  دنرب و  هیکاطناب  اجنا  زا  رتشیب  هک  اریز  دنمان  زین 

نآ تعیبط  *

مود رد  کشخ  زین  یـضعب  لوا و  رخآ  رد  کشخ  موس و  رد  مرک  اـبطا  رکید  نینح و  هتـسناد و  موس  رد  کـشخ  مرک و  سونیلاـج 
دنا هتفک 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

زا ینابـصع  یغامد و  ضارما  تهجب  زین و  ارفـص  لهـسم  هشفنب  اب  ای  یئاهنتب و  مغلب  ادوس و  لهـسم  ددس و  حـتفم  فطلم و  للحم و 
عاجوا ردـخ و  هوقل و  جـلاف و  يوادوس و  ساوسو  سوباک و  نونج و  اینام و  ایلوخیلام و  عرـص و  یئـالتما و  جنـشت  عادـص و  لـیبق 

خـئاشم و ناریپ و  ۀـجزما  قفاوم  دـیامن و  عفد  ار  حایر  هدـعم و  مرک  ادوس و  ۀـیقنت  ببـسب  بلق  حـیرفت  حرقتم و  ناطرـس  لـصافم و 
رد تسا و  ددس  حتفم  هتفک  ماقـسالا  ءافـش  بحاص  دنادرک  لئاز  ار  خفن  لیدعیب و  ادوس  ۀیقنت  يوادوس و  ضارما  تهج  هیـصاخلاب 

لیلحت لمع و  رب  نیعم  اهنآ  هکنآ  تهج  دیامن  یم  تعرـسب  لاهـسا  هفیطل  ۀیودا  لفلف و  نآب  دنیامن  مض  نوچ  لمعلا و  ئطب  لاهـسا 
دننآ

سارلا ضارما  *

عفر تهج  دنشونب  نیبجنکس  لاقثم  هدزناپ  اب  دنناسیخب و  هدیشود  هزات  ریـش  لطر  مین  رد  ار  نآ  مهرد  هد  زور  ره  هتفه  کی  نوچ  و 
يردق رد  ار  نآ  مرد  شـش  نوچ  نینچمه  دـنا و  هتـسناد  برجم  ناقفخ  شحوت و  یئالتما و  جنـشت  ایلوخیلام و  يوادوس و  عادـص 

ندیماشآ هبسانم و  تاجضنمب  جضن  زا  دعب  ادوس  ۀیقنت  يوادوس و  عادص  يارب  زا  دنماشایب  هدرک  لخاد  هدیشود  هزات  دنفـسوک  ریش 
ایلوخیلام يارب  نیتنسنا  نآ  لثم  اب  نآ و  يوادوس  جازم  ءوس  ببسب  بلق  تکراشمب  ثداح  عادص  تهج  نبجلا  ءام  اب  نآ  مرد  شش 

ياـیلوخیلام تسا  عفاـن  دـنماشایب  هدومن  یفاـص  هداد  یفیفخ  شوج  دـنچ  بح  زا  یقنم  زیوـم  مرد  هد  اـب  ار  نآ  مرد  شـش  نوـچ  و 
رـس خیبط  نا  رب  دـنیامن  هفاضا  رکا  لاوط  نادـید  جارخا  يوادوس و  ساوسو  تهج  نارب و  نامدا  رایـسب و  رمخ  ندـیماشآ  زا  ثداح 

زا نبجلا  ءام  اب  نینچمه  غلبا و  دـشاب  یم  نابزواک  هیوبجنرداب و  دـننام  یحرفم  همه  رب  دـنیامن  هفاـضا  نوچ  عفنا و  دـشاب  یم  هشفنب 
ضارما رثکا  سوباـک و  نونج و  اـینام و  اـیلوخیلام و  تهج  دیفـس  رکـش  هدیـشود و  هزاـت  ریـش  اـب  نآ  مرد  تشه  اـیلوخیلام و  يارب 
بجوم هدام  جـضن  دـصف و  زا  دـعب  اینومقـس  یکدـنا  لظنح و  محـش  نومیتفا و  اـب  يوادوس  ياـیلوخیلام  ةداـم  غارفتـسا  يوادوس و 

تـسا عفان  مهرد  هد  ات  مرد  جنپ  نا  زا  دنرب  ورف  هتـسب  بح  هتـشرس  یقنم  زیومب  هدیبوک و  ار  نومیتفا  نوچ  تسا و  نا  زا  يراکتـسر 
توقب ادوس  لاهـسا  دـنماشایب  هتـشرس  هداس  نیبجنکـس  مرد  تفه  اـب  هدـیبوک و  ار  نومیتفا  مرد  تفه  نوچ  ار و  یقارم  ياـیلوخیلام 

یم دوش  هدروخ  بیکرت  نیزا  هبترم  کی  هتفه  ره  نوچ  اینام و  یلاحط و  يایلوخیلام  يارب  زا  تسا  عفان  دنک و  لاحط  ۀیقنت  دیامن و 
نبجلا ءام  اب  نآ  ندیماشآ  نینچمه  دراب و  يادوس  زا  قرتحم  يوادوس  ضارما  عیمج  نونج و  ایلوخیلام و  اینام و  يارب  زا  عفان  دـشاب 
ساوسو نونج و  اینام و  ایلوخیلام و  يارب  زا  مرد  تسیب  هدیبوک  مطرقلا  بح  دـشاب و  لطر  ود  ریـش  رادـقم  هک  مطرق  ةریـشب  نبجتم 
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هچراـپ رد  ار  نآ  ددرک  مرک  مین  نوچ  هدروآ  دورف  هداد  شوج  يردـق  ار  ریـش  هدـیبوک  ار  مطرقلا  بح  هک  روتـسد  نیدـب  يوادوس 
بآ مامت  دنناکچب و  ررقم  روتـسدب  ار  نآ  سپ  دوش  هتـسب  بوخ  ات  دنراذکب  دیآرب و  نا  رد  نآ  ةریـش  مامت  هک  دـنلامب  نا  رد  هدرک 

باحـصا زا  يریثـک  قلخ  مدـید  هک  هدروآ  دوخ  تاـبرجم  رد  یلطـالط  دنـشونب  نومیتـفا  مرد  شـش  اـب  دـنریکب و  نزیورپ  زا  ار  نآ 
یئاود تسین  دنتفای و  افـش  دـنداد  اهنآب  لظنح  كرب  نیتنـسف و  اب  طولخم  نومیتفا  هک  يوادوس  ساوسو  نونج و  اینام و  ایلوخیلام و 

یفاص بآ  رد  هدومن  فاص  هدیلام  هداد  یشوجودکی  بآ  رد  ار  نومیتفا  نوچ  نا و  زا  يوادوس  ضارما  ایلوخیلام و  يارب  زا  رت  عفان 
فاص زاب  هدومن  لح  دنقلک  نآ 
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هدعم زا  هیقترم  ۀیوادوس  ةرخبا  زا  ثداح  سوباک  يارب  زا  تسا  عفان  هیوادوس و  ةدساف  طالخا  زا  دنک  رـس  ۀیقنت  دنماشایب  هدرک  144
غامد یقنم  هصوصخم  ۀـیودا  زا  نآ  لاثما  سودوخوطـس و  اب  نآ  ندـیماشآ  يوادوس و  سوباک  يارب  زا  نبجلا  ءاـم  اـب  رـس و  يوسب 

مرد و هد  ات  مرد  شـش  نا  زا  دـنریکب  نوچ  عفان و  ردـخ  یئالتما و  جنـشت  هوقل و  جـلاف و  یمغلب و  يوادوس و  عرـص  تهج  تسا و 
دنریکب نوچ  حرقتم و  ناطرس  ردخ و  یئالتما و  جنشت  يارب  زا  تسا  عفان  دنـشونب  دنراشفب و  هدیلام  جتخپیم و  رد  دنناشوجب  یکدنا 

هداس نیبجنکـس  مرد  هدزناپ  رادقم  دنیامن  نآ  ۀفاضا  هدومن  یفاص  دنناسیخب و  هدیـشود  هزات  ریـش  نمکی  رد  مرد و  هد  زور  ره  نا  زا 
تسا و عفان  ار  ردخ  جنـشت و  دنروآ  لمعب  ار  نیا  یلاوتم  زور  تشه  ات  دنماشایب و  دنناکچب و  سپ  ددرک  هدیرب  ات  هضومحلا  قداص 

هکرـس یلیلق  يدادغب  دیامن و  توقب  مغلب  ادوس و  لاهـسا  دنروخب  کمن  یلیلق  لسع و  يردق  اب  هدـیئاس  ار  نومیتفا  مرد  راهچ  نوچ 
رایـسب شوج  دیبوک و  دـیابن  مرن  رایـسب  ار  نآ  تسا  بیکرتلا  فیعـض  فیطل و  نومیتفا  نوچ  هکنادـب  هدرک  هفاضا  بیکرت  نیرب  زین 
خوبطم رد  دیبوک و  دیاب  شیرج  خوبطم  ریغ  رد  ار  نآ  هکلب  تسا  نآ  لعف  لطبم  رایـسب  شوج  ندیبوک و  مرن  هک  اریز  داد  دیابن  مه 

هداد یشوجودکی  هتخادنا  شوج  رخآ  رد  خبط  دعب  تاخوبطم  رد  هتسب  هدح  یلع  ةرـص  رد  ار  نآ  رکا  دومن و  افتکا  یـشوجودکیب 
ثروم ناجازملا و  رورحم  نابش و  يوارفص و  رضم  نومیتفا  تسا و  رتهب  دنیامن  رود  هدرشفا  ار  هرص  ندش  درـس  دعب  دنروآ و  دورف 

یبرع و غمص  نآ  حلصم  هئر و  رضم  دنیوک  ندرک و  برچ  ماداب  نغورب  اریثک و  نارفعز و  نآ  حلصم  تسا  شطع  یشغ و  برک و 
دزن لاقثم و  راهچ  سیئرلا  خیـش  لوقب  نآ  مرج  زا  تبرـش  رادقم  ناجازم  يوادوس  خـئاشم و  لوهک و  ةدراب و  ۀـجزما  قفاوم  اریتک و 
مین نزو و  کی  ینمرا و  رجح  دروجال و  لاهسا  رد  نآ  لدب  مرد  هد  ات  تاخوبطم  رد  هتفک و  مرد  ود  یـضعب  لاقثم و  هس  ات  یـضعب 

دومن دیاب  برچ  ماداب  نغورب  دیبوک و  دیابن  مرن  زین  ار  نآ  مخت  تسا و  ربدم  دیفس  دبرت  نآ  کناد  ود  اشاح و  نآ  لثم  ای  اشاح  نآ 
مخت مرد  هد  نوچ  دنناکچب و  نغور  نآ  يالاب  الا  دنیامن و  لامعتسا  ار  نآ  مرج  خوبطم  ریغ  رد  رکا  صغم  رد  تسا  نآ  حلـصم  هک 

رود هدرشفا  رکید  زور  دنراذکب و  امـسلا  تحت  بش  هتخادنا  يروکنا  بارـش  لطر  ثلث  ود  رد  هتـسب  یناتک  ۀچراپ  رد  هتفوک  ار  نآ 
ماداب نغور  لاقثم  کی  هدرک و  لخاد  نآ  رد  هشفنب  تبرـش  ۀـیقوا  ود  ررکم و  درو  تبرـش  ینعی  لـک  تبرـش  هیقوا  کـی  دـنیامن و 

تیاهنب دیامن  ادوس  ةرم  لاهـسا  عفان و  ار  يوادوس  ساوسو  ایلوخیلام و  دـنماشایب  هدرک  مرکمین  هتـشان  حبـص  هدـیناکچ  نارب  نیریش 
یئاهنتب نآ  تبرش  رادقم  تسا  رتهب  دنیامن  هفاضا  زین  ربنشرایخ  سولف  زغم  هیقوا  کی  رکا  یفعـض و  ثودح  یترـضم و  نودب  توق 

نبجلا ءاـم  عوقن و  خوبطم و  صرق و  بارـش و  نیبجنکـس و  فوفـس و  نومیتـفا و  بوبح  مرد و  راـهچ  اـت  نآ  ریغ  اـب  مرد و  ود  اـت 
تفای رکذ  لیصفتب  نیدابارق  رد  نآ  یلقم  نوجعم  ینومیتفا و 
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نویبرفا

نویبربا و نویبرف و  نویفرف و  نون  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  يای  مض  هدحوم و  ياب  رـسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  اف و  هزمه و  حتفب 
لحنلا و ظفاح  هشفنب و  لتاق  هشفنب و  لـکآ  یبرعب  هیناـتحت و  هاـنثم  ياـی  ود  ره  ناـیم  رد  نون  ودـب  نینفا  یمورب  دـنمان و  زین  نویبربا 

دنمان ادوسلا  نبل  رثکا  دنیوک و  هناتسب  یبرغمب  زین و  بوکات  سالاح و  ینانویب  منغلا و  شورک  لافطالا و  ظفاح 

نآ تیهام  *

ریـش ینـساک و  وهاک و  تابنب  هیبش  نآ  تابن  کنرخرـس  نآ  ۀنهک  دنت و  يوب  معط و  اب  يدرزب  لئام  کنر  يرتسکاخ  تسا  یغمص 
رتکیراب و رتدنت و  نآ  راخ  هایس و  نآ  كرب  یمسق  كانراخ و  هبعش و  رپ  نآ  تابن  دیفم و  نآ  كرب  یمسق  دشاب  یم  مسق  ود  وراد 

نآ تابن  ریز  رد  رود  زا  دالب  نآ  لها  نآ  ریـش  يوب  تدح  يدنت و  ببـسب  نادوس و  شبح و  ونیل و  دالب  نآ  تبنم  رتشیب و  نآ  ریش 
هتفاکش هک  دنناسر  یم  نآب  نآ  ریغ  هزین و  دننام  هبرح  رود  زا  دنراذک و  یم  هدرک  هیبعت  یفرظ  رد  هتسش  كاپ  ار  يدنفـسوک  ۀبنکش 

دنور یم  رود  ددرک و 

فارطاب هدرک  کشخ  ار  نآ  ددرک  یم  عمج  هبنکش  رد  هتخیرورف  نا  زا  يرایسب  ریش  هعفد  کیب  دسرن  ناش  ماشمب  نآ  يوب  هک  145
يدنت يدرزب و  لئام  کنر  يرتسکاخ  هزات  فاص  نآ  نیرتهب  درادن  یلصا  دنا و  هتسناد  نویرزام  تخرد  غمـص  یـضعب  دنرب و  یم 
دـشاب رتزیت  رتوبدنت و  دنچره  دنام و  یم  یقاب  نآ  عذل  یتدم  دزکب و  ار  نابز  دنراذکب  نابزب  نوچ  هک  تسا  نآ  معط  تدح  اب  يوب 

دوب و رقـشا  کنرخرـس  نآ  ۀنهک  دشاب و  لخلختم  نزو و  کبـس  دوش و  هتخادک  تیز  نغور  بآ و  رد  دوز  تسا و  رت  هزات  رتهب و 
تسین و هروکذم  فاصواب  دنزاس  یم  یبرع  غمـص  تورزنا و  زا  هکنآ  شوشغم  دشاب و  رتمک  نآ  يدنت  وب و  دوشن و  هتخادـک  دوز 

لوا دـنیامن و  دـنب  ار  ناهد  نیح  نا  رد  هک  دـیاب  سپ  ار  نآ  دـنازیر  یم  دـسرب  نادـندب  هعمد  نتفرک  تقو  رد  نآ  راخب  رکا  دـنیوک 
دنا هتفای  وا  رصع  رد  ابطا  هکنآ  اب  دوخ و  هدوب  هینوی  کلم  سانوی  غمص  نیاب  هدرب  یپ  هک  یسک 
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نآ تعیبط  *

ات فیعض و  نا  زا  دعب  دشاب و  یم  يوق  لاس  راهچ  ات  نآ  توق  دنا و  هتفک  موس  رد  کشخ  یـضعب  مراهچ و  لوا  رد  کشخ  مرک و 
ددرک یم  لطاب  لاس  هد 

صاوخ لاعفا و  *

* نآ عفانم  و 

جزل و مغلب  لهسم  تسا  اهغمص  نیرتداح  هک  تیتلح  زا  تسا  هدایز  هک  يدح  هب  نآ  ةزات  صوصخ  داح  قرحم و  فطلم و  یلاج و 
عرص و ردس و  راود و  ردخ و  هشعر و  یئالتما و  جنشت  اخرتسا و  جلاف و  هوقل و  تهج  باصعا و  زا  هیمغلب  لوضف  یقنم  بآدرز و 
زا هک  كرو  رهظ و  عجو  لصافم و  اسنلا و  قرع  هدرک و  يدرس  جنلوق و  زرپس و  اقـستسا و  صوخـش و  دومج و  سوباک و  هتکس و 

هوقل و تهج  رتخد  ریش  رد  لولحم  نا  زا  یسدع  رادقم  طوعـس  هوقللا  دیفم  نابرـض  ماسقا  نیکـست  هدراب و  مومـس  عفد  دشاب و  مغلب 
نا و زا  یمرد  عبر  زا  عونصم  بح  ندرب  ورف  روتـسدب  عفان و  هوقل  بحاص  يور  رب  نآ  ندیلام  ارـضخلا و  هبح  نغور  رد  نآ  لولحم 

نآ ندیئوب  راثکا  ءاخرتسالا  جـلافلا و  ار  نآ  دـنادرک  لئاز  دـیفم و  هوقل  تهج  مرد  مین  کیره  زا  قشا  دوهیلا و  لقم  جنیبکـس و  زا 
رادقم لولحم  طوعـس  ینیب و  يوسب  عاخن  بناج  زا  ار  داوم  دـهد  یم  لیم  دـنک و  یم  غامد  ۀـیقنت  هکنآ  تهجب  ار  جـلاف  تسآ  عفان 

نا ندیماشا  تهج و  نامهب  ار  جلاف  تسا  عفان  زین  رت  ریس  ةدرشفا  بآ  هب  ای  ردنغچ  ةدرشفا  باب  ای  شوجنزرم  بآ  هب  نآ  ةریعش  کی 
نویبرفا مهرد  هس  رادقم  نآ  لطرکی  رد  هک  تیز  نغورب  هیخرتسم  ياضعا  خیرمت  ار و  اخرتسا  ار و  نآ  تسا  عفان  زین  هبسانم  ۀیوداب 
طولخم رکا  ار و  هینابـصع  ضارما  زا  يرثکا  ار و  جـلاف  ار و  نآ  تسا  عفان  زور  هس  القا  زور  شـش  اـی  زور  تفه  دنـشاب  هدرک  لـح 

عفن و تیاهنب  ار  ود  ره  نآ  تسا  عفان  نآب  دـنیامن  خـیرمت  نغورب و  ار  نویبرفا  تدـح  دنـشاب  هتـسکش  هک  یطوریق  هب  ار  نآ  دـنیامن 
مرک راغ  نغور  ای  طسق  نغورب  دـنیامن  لح  نوچ  مرد و  هس  زا  نویبرفا  رادـقم  زور و  تفه  زا  هداـیز  نا  خورم  راـثکا  تسین  راوازس 
نوچ مغلب و  لـلحم  فـطلم و  تسا و  بصع  نخـسم  هکنآ  تهجب  اـخرتسا  جـلاف و  يارب  زا  تسا  عفاـن  دـنیامن  نآـب  نیهدـت  هدوـمن 

هتـسدب نواه  رد  هدرک  لخاد  دنـشاب  هتخادـک  موم  هیقوا  ود  نا  رد  هک  تیز  لطرکی  رد  هدوس  مرن  ار و  نآ  ۀـیقوا  کی  نزو  دـنریکب 
زا یمرد و  عبر  نا  زا  دنریکب  نوچ  نیب و  یعفن  ار  اخرتسا  جلاف و  تسا  عفان  نا  زا  یلیلقب  دنیامن  خیرمت  دوش و  مهرم  نوچ  ات  دنلامب 

هدیئاس نا و  زا  کناد  کی  رادقم  دـنریکب  نوچ  اخرتسا و  يارب  زا  تسا  عفان  دـنرب  ورف  هتخاس  بح  یمرد و  فصن  قشا  جـنیبکس و 
زا یـضعبب  ار  نویبرفا  دـنیامن  طولخم  نوچ  غیلب و  یعفن  ار  اضعا  ياـخرتسا  تسا  عفاـن  دـنماشایب  هدیـشاپ  تشربمین  غرم  مخت  ةدرزب 
نآ نزوب  دـنیامن  هدایز  رکا  ار و  یمغلب  جنـشت  تسا  عفاـن  نآـب  دـنیامن  خـیرمت  بادـس و  نغور  طـسق و  نغور  دـننام  هراـح  ناـهدا 
موم لطرکی و  هنهک  تیز  هیقوا و  کی  هزات  نویبرفا  زا  لومعم  یطوریقب  خـیرمت  نینچمه  عفنا و  دـشاب  یم  احرقرقاع  رتسدـیبدنج و 

دنیامن لامعتـسا  هدـیئاس  وکین  هتـسدب  نواه  رد  هدرک  طولخم  نآب  هدوس  مرن  ار  نویبرفا  هتخادـک  تیز  رد  ار  موم  هک  هیقوا  ود  خرس 
تیز مهرد  هد  رد  لولحم  نویبرفا  مهرد  کیب  خیرمت  ار و  یمغلب  ۀشعر  تسا  عفان  هبـسانم  ۀیودا  اب  نآ  ندـیماشآ  ددـمتلا  هشعرلا و 

هنهک
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نآ لولحم  نینچمه  ار و  ردخ  تسا  عفان  نآ  ندیماشآ  ینیچراد و  نغور  رد  نآ  لولحم  نیهدت  نینچمه  ار و  ردـخ  تسا  عفان  146
هدومن لح  یبسانم  نغور  رد  ار  نآ  مهرد  یس  نوچ  اخیرمت و  ابرش و  ار  نآ  تسا  عفان  رکید  راح  نغور  ای  رامحلا و  ءاثق  نغور  رد 

راود تسا  عفان  بسانم  نغور  اب  نادب  قوشت  نآب و  مامـشتسا  نویبرف و  اب  سیطعت  ار و  ردخ  تسا  عفان  دـنیامن  خورم  نآب  زور  شش 
یئاهنتب ار  نآ  دنیاسب  مرن  رایسب  نوچ  صوخشلا  دومجلا و  سوباکلا و  هتکسلا و  عرصلا و  ار  دراب  سومیک  زا  ثداح  یمغلب  ردس  و 

هرغرغ مرک و  بآ  هب  دـننک  لح  نوچ  ار و  ود  ره  نآ  تسا  عفان  دـنهد  هتکـس  عرـص و  بحاص  ینیب  رد  رکید و  ۀبـسانم  ۀـیودا  اب  ای 
داوم و ۀللحم  ۀقرحم  ۀیودا  زا  ود  ره  نیا  لاثما  ایـسفاث و  نویبرفا و  دـنیامن  الط  نوچ  ار و  وا  عفان  دـشاب  یم  عرـص  بحاص  نآب  دـنک 

عفان رـس  يوسب  اهنا  زا  هعرـصم  حایر  دوعـص  ببـسب  فارطا  تکراشمب  ثداح  عرـص  لاح  رد  هرخبا  دوعـص  عضوم  رب  وضع  ۀحرقم 
زا مرد  عبر  ندیماشآ  اپ و  تسد و  دننام  دشاب  نکمم  رکا  دشاب  وضع  نآ  يالاب  نتـسب  زا  دعب  الط  نیا  هک  تسا  مزال  ار و  نآ  تسا 

دومج و بحاص  رـس  رب  نیمـسای  نغور  لطرکی  رد  لولحم  نویبرفا  ۀـیقوا  کی  نتخیر  ار و  سوباک  تسا  عفان  هبـسانم  ۀـیودا  اـب  نا 
ءاقـستسالا و ار  تلع  ود  ره  نآ  تسا  عفاـن  رـس  رب  نیمـسای  نغور  رد  هدوس  رتسدـیبدنج  نویبرفا و  ندرک  ـالط  نینچمه  صوخش و 
كرولا و عجو  اسنلا و  قرع  هروکذم و  ضارما  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  نآ  ندیماشآ  اهریغ  لصافملا و  عاجوا  جـنلوقلا و  لاحطلا و 
رد بآ  لوزن  تهج  لسع  اب  نآ  لاحتکا  نینج و  طقسم  عفان و  زین  ار  دراب  مومس  هدرک و  يدرـس  دشاب و  يدرـس  مغلب و  زا  هک  رمک 

هعمد و لبـس و  تهج  ردنغچ  بآ  اب  نآ  طوعـس  دنام و  یم  دـیدم  تدـم  مشچ  رد  نآ  شزوس  ترمح و  تدـح و  اما  دـیفم  مشچ 
عفاد نآ  يالط  نا و  زا  ار  ناوختسا  دنیامن  تظفاحم  هک  دیاب  نآ و  رشقت  ثعاب  ناوختسا  رب  نآ  دامض  غامد و  ۀیقنت  مشچ و  ترمح 

بصع و ضارما  تهج  بسانم  ياهنغور  اب  نآ و  تیمـس  عفاد  ماوه  غدـل  هدـیزک و  هناوید  کس  مخز  رب  اـهمخز و  ةداـیز  تشوک 
سبتحم ضیح  راردا  رد  هبح  هس  ود  ات  هبح  کی  ردـقب  نا  لومح  نابرـض و  ماسقا  نیکـست  تهج  نویفا  نارفعز و  اب  لصافم و  درد 

رب تناعا  رد  دنـشاب  هدیئاس  کس  اب  هکنآ  ۀبح  کی  هجزرف  تسا و  نآ  عفاد  خرـس  لک  نغور  دیامن  شزوس  ثادـحا  رکا  برجم و 
نوخ وا  جازم  رب  هک  یسک  هراح و  ۀجزما  باحـصا  رـضم  راضملا  لیدع  یب  نآ  یئوبدب  عفد  محر و  تیوقت  جرف و  قییـضت  لمح و 
دننام هیوانا  سوسلا و  بر  قرزا و  لقم  نآ  حلـصم  یلفـس و  ياعما  رـضم  دـشونب و  ار  نآ  یئاـهنتب  هک  تسین  راوازـس  دـشاب  بلاـغ 
رضم لک و  نغور  نآ  حلصم  نییثنا و  رضم  دنیوک  نیریش و  ماداب  نغور  یبرع و  غمص  اریثک و  هخیلس و  بیطلا و  لبنـس  ینیچراد و 

نا زا  هدایز  طاریق و  ود  نآ  تبرش  رادقم  دنیامن  نآ  طاقسا  دنناوتن  نینج  ۀطقسم  ۀیودا  هک  يدح  هب  نآ  مف  ندروآ  مهب  ثعاب  محر 
نبا تسا  لاتق  نآ  هایـس  مسق  رتسدـیبدنج و  نزو  ود  ات  نآ  نزوب  جـنلوق  رد  نویرزاـم و  اقـستسا  رد  نآ  لدـب  هدنـشک  مهرد  هس  اـت 

ود ره  نا  زا  يرثا  هک  يدح  هب  دنادرک  یم  یناف  ار  يرکید  کیره  دننک  هشیـش  رد  مهاب  ود  ره  ار  نویفا  نویفرف و  رکا  هتفک  فلوم 
هدمـضا و ناهدا و  بوبح و  ددرک و  یمن  لئاز  نآ  توق  تقو  چـیه  رد  دـنرادهاکن  القاب  اب  ار  نویبرفا  نوچ  دـنا  هتفک  دـنام و  یمن 
زین و نآ  ررقم  رادـقم  زا  هدایز  براـش  رب  هیراـط  لاوحا  كرادـت  تفاـی و  رکذ  نیداـبارق  رد  نویبرفا  نیجاـعم  تاـیطوریق و  هیلطا و 
رد نآ  مهرد  هس  ددرک و  ضراع  دیدش  نطب  عذـل  بیهل و  دـیدش و  برک  قاوف و  اضعا و  شزوس  ساعن و  نآ  ندروخ  زا  هلمجلاب 

ندومن برچ  نآ  حلصم  تسا  نآ  ریغ  هیناویح و  ةدراب  مومـس  یـضعب  نویفا و  قایرت  نآ  اعما و  هدعم و  حرقتب  دوب  هدنـشک  زور  هس 
بآ اب  وج  قیوس  ندیماشآ  رتاوتم  بالک و  عرجن  درس و  بآ  رد  نتـسشن  فرب و  خی و  هب  هدرک  درـس  قیوس  ندیماشآ  نغورب و  نآ 

اب یناویح  رهزداف  برجم و  راودـج  برچ و  يابروش  بالک و  روفاک و  اب  لک  نغور  باکـشک و  نومیل و  شوخیم و  بیـس  رانا و 
واک ةزات  غود 
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تسا نتشاذک  رکج  رب  هدراب  هدمضا  ندیناروخ و  147

نیتنسفا

تسا و ینانوی  تغل  نون  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  هیناقوف و  هانثم  يات  رـسک  نون و  نوکـس  نیـس و  حتف  اف و  نوکـس  هزمه و  حتفب 
هورم یـسرافب  نویتسبا و  یمورب  فاق و  هحوتفم و  ۀـلمهم  يار  هنکاـس و  ۀـیناقوف  هاـنثم  ياـت  هحوتفم و  ۀـمجعم  ياـحب  قرتخ  یبرعب 

دنیوک وراتش  يرتجم و  يدنهب  دنمان و  هلمهم  ءارب  لبر  ار  نآ  یلبج  عون  هسیسد و  ار  نآ  نوبز  عون  رصم  تغلب  دنیوک و 

نآ تیهام  *

كربرپ هوبنا و  نآ  ياهخاش  دنلب و  نآ  قاس  دـنمان و  مشچ  واک  هنوباب  یـسرافب  هک  ناوحقاب  هیبش  هایک و  رجـش و  نیب  ام  تسا  یتابن 
نا رد  یکچوک و  ۀمکت  نآ  طسو  رد  رت و  هزیر  نا  زا  هنوباب و  لک  دننام  نآ  لک  بغز و  كدنا  اب  دولآرابغ و  رتعـص و  كربب  هیبش 
هک هتشون  نینح  هک  هتفک  سیئرلا  خیـش  یلقث  تیرطع و  اب  نآ  يوب  يزیت و  كدنا  ضبق و  یخلت و  اب  دنپـساب و  هیبش  کیراب  یمخت 

جنپ نیمدقتم  زین و  اهنیا  ریغ  دنروآ و  یم  ماکل  هوک  زا  هچنآ  یسوس و  یسوسرط و  یقرش و  یناسارخ و  دشاب  یم  عون  دنچ  نیتنسفا 
هدایز و نآ  لیلحت  ضبق و  توق  تسا و  تیرطع  اب  نآ  یطبن  یمور و  یناسارخ و  یطبن و  یسوس و  یسوسرط و  دنا  هتـسناد  فنص 

مفب رـضم  درادن و  مغلب  لاهـسا  رد  نادنچ  یعفن  دشاب و  هدعم  رد  دـنچره  دـیامن  یمن  مغلب  لاهـسا  تهج  نیزا  رتمک و  نآ  ترارح 
تبنم دنمان و  هسیسد  ار  نآ  رصم  لها  كرب و  یب  درز و  نآ  لک  دیفـس و  كدرز و  كرب  دننام  كرب  هک  ار  یفنـص  تسین و  هدعم 

فانـصا زا  نیتنـسفا  هک  دـنا  هتفک  تسا و  فانـصا  همه  نیرت  نوبز  تسا  قارع  ناسارخ و  هیلامـش و  دالب  یقرـش  رثکا  رد  هچنآ  نآ 
نآ فانـصا  نیرتهب  راتخم  دنا و  هتـسناد  یمور  ياثوشک  یـضعب  دـنا و  هدـیمان  یمور  حیـش  ار  نآ  امکح  ضعب  اذـهل  تسا و  حـیش 
نا زا  ربص  يوب  دنلامب  تسد  فک  هب  ای  دننکشب و  ار  نآ  بوچ  نوچ  هک  تسنآ  بغزم  یسوس  سپ  کنر  دیفـس  یـسوسرط  یمور 
معط خـلت  هحئار و  تیرطع  اب  کـنر  خرـس  یمور  عاونا  نیرتهب  دـنا  هتفک  زین  دـشاب و  یـضبق  یخلت و  تفرح و  نآ  معط  رد  دـیآ و 

نآ لک  كرب و  تسا و  رکید  فانـصا  زا  رتشیب  نآ  ضبق  دنروآ  سطین  ةریزج  زا  ار  هچنآ  دـشاب و  اه  هرک  نا  رد  هک  تسنآ  بغزم 
نآ نایم  قرف  دـنیامن و  یم  کشخ  دـنهد و  یم  شوج  بآ  رد  نآ  اب  هک  تیز  يدرزب  ار  نآ  دـننک  یم  شوشغم  هاک  رت و  کچوک 

صلاخ فالخب  دیآ  نا  زا  تیز  يوب  دنزادنا  شتآ  رد  نوچ  ار  نآ  شوشغم  هک  تسنآ  ود  ره 

278 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 440 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ تعیبط  *

نآ ةراصع  یمرک  تسا و  حـصا  نیا  دـنا و  هتفک  نآ  رخآ  رد  کشخ  مود و  لوا  رد  مرک  یـضعب  موس و  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک 
نآ شیشح  زا  تسا  يوقا  نآ  لک  مخت و  نینچمه  نا و  زا  يوقا  نآ و  شیشح  زا  هدایز 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

ۀیرارم طالخا  ریاس  رفصا و  ءام  ارفص و  لهـسم  تسنآ  یخلت  زا  هدایز  يوقا و  نآ  ضبق  خلت و  ضباق و  یهـشم و  فطلم و  حتفم و 
ادوس و لهسم  یقنم و  سودوخوطسا  نومیتفا و  اب  روتسدب  نومیتفا و  اب  شش و  هنیس و  قورع  یقنم  لوبب و  رارداب  هدعم  رد  هعمتجم 
نیع و ضارما  تابـس و  ایلوخیلام و  ردـس و  راود و  سوباک و  هتکـس و  عرـص و  هشعر و  اـخرتسا و  جـلاف و  هوقل و  عادـص و  تهج 

عفد هیحلا و  ءاد  بلعثلا و  ءاد  ایعا و  باصعا و  عاـجوا  ریـساوب و  ماـحرا و  لاـحط و  ةرارم  دـبک و  هدـعم و  قلح و  ناـهد و  شوک و 
ضارما زا  اهنیا  لاثما  نادـید و  ماسقا  لتق  قرع و  ریـش و  ضیح و  لوب و  راردا  اهتـشا و  هدـعم و  تیوقت  هشوهنم و  هبورـشم و  مومس 

هتکسلا و عرـصلا و  هشعرلا و  ءاخرتسالا و  جلافلا و  هوقللا و  عادصلا و  ادامـض  ابرـش و  عفان  نآ  ۀبـسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  کیره 
رد دـلوتم  ثداح  عادـص  دنـشاب  هدرک  لح  ارقیف  جرایا  يردـق  نا  رد  هک  اصوصخ  ینمرا  خیـش  اب  نآ  خوبطم  بآ  قوشل  سوباـکلا 

لـسع اب  ای  یئاهنتب و  نآ  خیبط  برـش  هوقل و  نآب  هرغرغ  تسیغامد و  حایر  للحم  هکنآ  تهج  نآ  خوبطم  ندـیماشآ  غامد و  مدـقم 
ۀیودا زا  هلـصاح  هراح  طالخا  وا  هدـعم  رد  هک  یجولفم  نوچ  عفان و  ار  سوباک  هتکـس و  عرـص و  هشعر و  اخرتسا و  جـلاف و  هوقل و 
طوعـس توکـسم و  يولکب  نآ  ةراصع  نتخیر  ضرعلاب و  دنک  یم  دیربت  ار و  اهنآ  دنادرک  یم  جراخ  ار  نآ  دشونب  دـشاب  هبورـشم 

ندومن
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زا ثداح  ردس  راود و  يرطوقس  ربص  اب  نآ  خوبطم  ندیماشآ  ایلوخیلاملا  ءایعالا و  تابسلا و  ردسلا و  راودلا و  دیفم  ار  نآ  نآ  148
ةداـم رکا  نآ و  خـیبط  بآ  زا  هیقوا  ود  زور  ره  عرجت  زین  ار و  اـیلوخیلام  نومیتـفا  اـب  نآ  خـیبط  تابـس و  نآ  عیقت  ار و  مغلب  ارفص و 
ةدراب حایر  قارم  رد  دوب و  قارم  تکرـشب  رکا  دنماشایب و  دننک و  لح  بآ  رد  ار  نآ  ةراصع  طاریق  هد  دشاب  يرارمب  لئام  ایلوخیلام 
يایعا تهج  نآ  لک  نغور  نیهدت  دنیامن و  روکذم  وحنب  نآ  ةراصع  ای  نیتنـسفا  خیبطب  نآ  ۀیقنت  دشابن  بیهل  مرو و  دـشاب و  هخفان 
دیمکت هدرب  ورف  ناـشوج  مرک  بآ  رد  هتـسب  یناـتک  هقرخ  رد  هدـیئاس  ار و  نآ  شیـشح  دـنریکب  نوچ  نیعلا  ضارما  دـیفم  یئـالتما 

دنک یم  بذج  دنیوک  هکنآ  تهجب  ار  نآ  دنادرک  لئاز  دشاب  هدیـشک  لوط  دیدم  تدـم  هتـشاد و  هفرط  هک  ار  یمـشچ  نآب  دـنیامن 
جتخپیم رد  نآ  خوبطم  يالط  دیآ و  یمرب  نا  زا  نوخ  دنراشفب  رکا  هک  دیآ  یم  هرص  نا  رد  نوخ  هک  يدح  هب  دوخ  يوسب  ار  نوخ 

تهج نیدران  اب  نآ  دامـض  مشچ و  کلپ  تحت  یـشفنب  راثآ  عفر  تهج  لسع  اب  نآ و  نابرـض  مرو و  هواـشغ و  مشچ و  درد  تهج 
بارـش رد  ای  ضباق  ینغور  اب  بآ  رد  ار  نیتنـسفا  نوچ  نذالا  ضارما  هواشغ  دـمر و  تهج  نآ  لاحتکا  نآ و  یطبن  اـصوصخ  دـمر 

نآ ةراصع  روطق  شوکاـنب و  رب  نآ  يـالط  نینچمه  ار و  شوکاـنب  مرو  ار و  نآ  عجو  تسا  عفاـن  دـنرادب  نآ  راـخبب  ار  شوک  هتخپ 
روطق تسا و  بآ  حایر  للحم  نادـید و  لـتاق  هکنآ  تهجب  عفاـن  ار  نآ  رد  بآ  نتفر  اـی  حاـیر و  اـی  نادـید و  ببـسب  ثداـح  عجو 

تحارج یقنم  شوک و  حایر  للحم  زین  زب  ةرهز  یلیلق  اب  دیآ  نغور  رد  نآ  توق  مامت  هک  يدح  هب  خـلت  ماداب  نغور  رد  نآ  خوبطم 
ندمآ زب  ةرهز  خلت و  ماداب  نغور  اب  نآ  خوبطم  بآ  جوزمم  روطق  نینچمه  دشاب و  هنهک  دـنچره  تسا  يرک  عفار  تعاس و  رد  نآ 

زا ای  کنح  رب  هتـشرس  لسع  نورطن و  اب  هدـیبوک و  نیتنـسفا  يالط  هئرلا  ردـصلا و  قلحلا و  مفلا و  ضارما  درادزاب  شوک  زا  ار  بآ 
ای نآ  خوـبطم  ةرغرغ  نینچمه  ار و  نآ  عـجو  شوکاـنب و  مرو  قاـنخ و  ار و  نآ  ۀـیلخاد  تالـضع  مرو  تـسا  عفاـن  قـلح  رب  جراـخ 
زا تسا  اهنآ  قورع  رد  هچنآ  هئر و  ردـص و  ۀـیقنت  تهج  نآ  خـیبط  بآ  ندـیماشآ  نآ و  ۀبـسانم  ۀـیودا  اب  اـی  یئاـهنتب  نآ  ةراـصعب 

ندیماشآ لصافملا  ریـساوبلا و  نادیدلا و  هدعقملا و  محرلا و  ءاعمالا و  لاحطلا و  هرارملا و  دبکلا و  هدعملا و  عفان  هیوارفـص  طالخا 
هدعم تیوقت  تهج  نآ  خیبط  برش  نآ و  دامض  نینچمه  حایر و  خفن و  هینطاب و  تابالص  لیلحت  هدعم و  درد  تهج  نیدران  اب  نآ 

اقستسا فارطا و  تروص و  جبهت  هرصاخ و  نینج و  عاجوا  تهج  تسا و  لعفلا  بیجع  دشاب  هدش  لئاز  هک  ماعط  ياهتشا  ندروآ  و 
نآ ةراصع  روتـسدب  هینقلا و  ءوس  يادـتبا  جازم و  داسف  حالـصا  هدـساف و  تاراخب  عفد  هدراب و  ةدـعقم  ضارما  لـصافم و  عاـجوا  و 

اهتـشا طوقـس  عفر  تهجب  نآ  خوبطم  بآ  زا  لاقثم  تسیب  رادقم  زور  ره  زور  هد  دنماشایب  نوچ  نینچمه  هروکذم و  ضارما  تهج 
هیودا اب  نینچمه  لاحط و  تهج  نومیتفا  اب  ای  لسع و  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  خیبط  ندـیماشآ  عفان و  ناقری  لاوز  دـشاب و  تبوطر  زا  هک 

قیقد ریجنا و  نورطن و  اب  روتـسدب  هکرـس و  اب  اصوصخ  اقـستسا  تهج  ملیـش  نورطن و  ریجناب و  نآ  ةدـیبوک  دامـض  رکید و  ۀبـسانم 
لـصافم عجو  تهج  هکرـس  اب  نآ  خوبطم  يالط  رخاوا و  رد  دـبک  مرو  تهج  هتخپ  تیز  رد  کلملا  لـیلکا  اـب  لاـحط  يارب  نسوس 

هدعقم و قاقش  ریـساوب و  رکج و  هنهک و  ةدعم  درد  هاکیهت و  درد  تهج  انح  نغور  ای  خرـس  لک  نغور  موس و  اب  نآ  خیرمت  راح و 
جارخا تهج  موم  اب  نآ  لومح  ضیح و  راردا  تهج  لسع  اب  نآ  ۀجزرف  یئاهنتب و  نآ  دامض  نینچمه  محر و  تبالـص  نآ و  عجو 
لاهسا ندروآ  مرک و  ماسقا  جارخا  لتق و  تهج  سدع  اب  ای  جنرب  اب  نآ  خوبطم  ای  یئاهنتب و  نآ  خوبطم  بآ  ندیماشآ  عرقلا و  بح 

رثوم و دشاب  هدیـسر  مهب  هدعم  رد  هبورـشم  ۀیودا  ببـسب  هک  هراح  طالخا  جارخا  هدعقم و  قاقـش  ریـساوب و  تهج  هکرـس  اب  عفان و 
طالخا زا  دیامن  یم  قورع  ۀیقنت  هدعقم و  قاقـش  ریـساوب و  عفد  هدعم و  تیوقت  فیـسارش و  ریز  ددمت  تهج  نآ  بارـش  ندـیماشآ 

عفد ارشلا و  هیحلا و  بلعثلا و  ءاد  یمحلا و  دیامرف  یم  راردا  هیئام و  هیرارم و 
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هیحلا و ءاد  بلعثلا و  ءاد  تهج  نیدران  اب  هنهک و  بکرم و  نفع و  ياهپت  تهج  نآ  خـیبط  ندـیماشآ  هنیزلا  اهریغ و  مومـسلا و  149
ندـیزک تهج  نآ  خوبطم  مرد  هد  ندـیماشآ  نآ و  دامـض  روتـسدب  هراسخر و  کنر  یئوکین  تهج  یئاهنتب  جازم و  داـسف  حالـصا 

اب نآ  دامض  رطق و  برـش  زا  ضراع  قانخ  تهج  هکرـس  اب  زین و  يرب  يرحب و  نینت  شهن  نارکوش و  مس  تهج  بارـش  اب  برقع و 
نتخیمآ بایث و  ندز  مرک  عنام  عاتم  نایم  قودنص و  رد  نآ  نتشاذک  هیحلا و  ءاد  بلعثلا و  ءاد  تابالص و  لیلحت  ارش و  تهج  بآ 

دنـشاب و هدرک  تباتک  بکرم  نآ  اب  هک  ار  یباتک  شوم  سوس و  مرک و  هضرا و  ندروخ  نآ و  ریغت  عنام  بکرم  اـب  نآ  خوبطم  بآ 
ةدنـشک نآ  خیبط  بآ  ندیـشاپ  ماوه و  ندـینازیرک  تهج  نآ  رورذ  سک و  نآب  تسا  هشپ  تنراقم  عنام  ندـب  رب  تیز  اب  نآ  يالط 

نآ ةراصع  ررـض  نکیل  نآ و  یطبن  ياوس  تسا  هدعم  مف  فعـضم  نیتنـسفا  دنا  هتفک  راضملا  ماوه  درط  ثعاب  نآ  نیهدـت  کیک و 
نآ و لاثما  رانا و  تبرش  نیرورحم  رد  یکطصم و  نوسینا و  نیدوربم  رد  نآ  حلصم  ففجم  عدصم و  تسا و  نآ  شیشح  زا  هدایز 

نآ تیوقت  هدعم و  يارب  زا  تسا  هیودا  نیرت  قفاوم  نیتنسفا  شیشح  هک  دنا  هتفک  نارکید  ماقـسالا و  ءافـش  بحاص  سیئرلا و  خیش 
بحاص زین  تسین و  نآ  شیـشح  رد  تسا  سبتحم  هک  یـضبق  توق  نآ  ةراـصع  رد  هکنآ  تهجب  تسا  نآ  فعـضم  نآ  ةراـصع  و 
ببسب تسا  نآ  عفن  زا  رتشیب  نیح  نا  رد  نآ  ررـض  هکنآ  تهجب  طالخا  جضن  زا  لبق  نآ  لامعتـسا  تسین  زیاج  هتفک  ماقـسالا  ءافش 

هک يران  ياوه  فیطل  رهوج  یکی  زین  رهوج  ود  ضبق و  توق  لاهسا و  توق  تسا  توق  ود  نا  رد  هلمجلاب  دراد و  هک  یـضبق  توق 
لاقثم کی  زا  نآ  مرج  زا  تبرش  رادقم  تسا  سبح  ضبق و  بجوم  هک  یضرا  فیثک  رهوج  يرکید  تسا و  حیتفت  لاهسا و  ثعاب 

عفر تهجب  دنیامن  لامعتسا  رکا  نآ  ریغ  فوفـس و  قیرطب  ار  نآ  مرج  نوچ  هک  دیاب  اما  تسا  مهرد  ود  ات  خوبطم  رد  لاقثم و  ود  ات 
فصن نوراسا و  نآ  نزوب  هدعم  تیوقت  تهج  تسا و  ینمرا  خیش  ثفاغ و  لاهسا  رد  نآ  لدب  دنیامن  برچ  ماداب  نغورب  نآ  ضبق 
کـشخ باتفآ  رد  هتفرک  ار  نآ  بآ  هدیبوک  ار  نآ  هکنآ  ةراصع  موصیق و  هدـعج و  ثفاغ و  ةراصع  رکج  تهجب  درز و  ۀـلیله  نآ 

تهج اعما و  يراجم  رکج و  هدـعم و  نیب  ام  يراجم  رکج و  ةدـس  حـتفم  للحم و  زین  تسا و  يوقا  هروکذـم  لاعفا  عیمج  رد  دـننک 
اقـستسا و هینقلا و  ءوض  يادتبا  ماعط و  ياهتـشا  ندروآ  هیرارم و  طالخا  زا  نآ  ۀیقنت  هدعم و  تیوقت  همیدق و  ۀـبکرم  هنهک و  ياهپت 
بلعثلا و ءاد  لاحط و  مرو  فارطا و  مرو  هجو و  حبهت  تهج  دیفم و  ابرش  جازم  داسف  حالـصا  راسخر و  کنر  ندرک  وکین  ناقری و 

نآ نزو  هس  نآ  لدب  مهرد و  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  دنویر  نآ  حلـصم  عادص و  برک و  ثروم  عفان و  ادامـض  ابرـش و  هیحلا  ءاد 
ببس نیمه  هک  تسنآ  نم  نظ  تسا و  عدصم  نآ  ةراصع  هتفک  سیئرلا  خیش  تسا  فیعض  نیا  تسا و  یعاکشاب  ثفاغ  ای  نیتنسفا 

هدمضا و هبرـشا و  ناهدا و  نیتنـسفا و  بح  تسا و  رانا  بآ  بر  رورحم  رد  نوسینا و  دوربم  رد  نآ  حلـصم  هدعمب  تسنآ  ترـضم 
کیره تعنص  لامعتسا و  قرط  عفانم و  صاوخ و  اب  تفای  رکذ  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  تاخوبطم و  صارقا و  هرغرغ و  قرع و 
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جرشفا

نآ لصا  دنمان و  ریصع  یبرعب  هک  تسا  یسراف  هرشفا  زا  برعم  میج  هلمهم و  ءار  حتف  همجعم و  نیـش  مض  اف و  نوکـس  لوا و  حتفب 
اهنآ بآ  هدرشف  هدیبوک  ای  هدیلام و  هک  تسا  رادبآ  ياه  هویم  بآ  اب  صوصخم  نآ  هدش  هدرشفا  لامعتـسا  ترثکب  هک  دوب  هدرـشفا 

زا ترابع  لعفلاب  دـنیوک و  هراصع  هک  دوش  ظیلغ  ات  دـنراذک  باتفآ  رد  ای  دـنمان و  بر  هک  دـنروآ  ماوقب  شتآ  رب  هاوخ  دـیریکب  ار 
ۀکرـس ای  جرتا و  ای  ومیل و  بآ  ای  کشرز و  توت و  ولابولآ و  رانا و  دـننام  شوخیم  ای  شرت  هدیـسر  رادـبآ  ياـه  هویم  ةدرـشفا  بآ 

قامس ای  تسیدنه  ياه  هویم  هک  نوماج  هسلاف و  ماخ و  ۀبنا  بآ  ای  بآ و  ای  لولحم  يدنه  رمت  ای  عانعن و  قرع  ای  يروکنا و 

شوخ هک  رادـقم  نآ  زین  بآ  هدرک و  لخاد  تابن  ای  دـنق  تجاح  ردـقب  هدرک و  فاص  هک  تسا  اـهنیا  لاـثما  بآ و  رد  لولحم  150
قرع دنـشونب و  دـننک و  لح  بآ  رد  هک  یـشوخیم  ای  یـشرت و  تبرـش  بررع و  ای  دنـشونب  نآ  نودـب  اـی  ماـعط و  اـی  ددرک و  معط 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  تسا  هعیفر  تاجرشفا  ۀلمج  زا  هک  یناطلس 

تعیبط *

دنزاس نا  زا  هک  تسا  يزیچنآب  عجار  کیره  صاوخ  لاعفا و  و 

یعفا

ینانویب ار  یعفا  نآ و  سنج  مسا  هیح  تسا و  هیح  زا  یعون  مان  یناربع  تغلب  رخآ  رد  ای  هلمهم و  نیع  حتف  اف و  نوکس  هزمه و  حتفب 
تسا رایسب  یماسا  ار  نآ  دنمان و  ایداحا  ایدحا و 

نآ تیهام  *

نهپ و نآ  رـس  دنمان و  مد  هلک  یـسرافب  هک  هدش  هدیرب  ایوک  كدـنا  نآ  هاتوک  کیراب و  ۀـلابند  اب  تسد و  عرذ  ود  ردـقب  تسیرام 
هک دنیوک  دیآ  يزاوآ  نا  زا  راتفر  تقو  رد  کیراب و  نآ  ندرک  دشاب و  یم  نآ  ندرک  فرطب  نآ  ةدعاق  هک  لکـش  ثلثم  كرزب و 

رایـسب و ناولاب  نولم  رادروز و  يوق و  رایـسب  تسین و  صاوخ  تئیه و  نیا  ار  اهنآ  هک  رکید  تایح  فـالخب  تسنآ  تسوپ  زا  زاوآ 
زا اهنیا  ریغ  قلبا و  یـضعب  یکریت و  هب  یـضعب  یخرـسب و  لئام  یـضعب  يدرزب و  لئام  هایـس  یـضعب  فلتخم  یکرزب  یکچوک و  رد 
رن نادند و  راهچ  ار  نآ  ةدام  دشاب  یم  هدام  رن و  هیمـسلا و  لیلق  یـضعب  لادتعاب و  لئام  یـضعب  هیمـسلا و  دیدش  یـضعب  زین  ناولا و 

هشیپ و لکنج و  ترامع و  بآ و  زا  رود  ناوج  یخرـسب  لئام  رقـشا  ةدام  قوراف  قایرت  رد  لمعتـسم  نآ  نیرتهب  نادند و  ود  ار  نآ 
فیص لئاوا  ای  راهب  رخآ  رد  دشاب و  یخرسب  لئام  شمشچ  هک  تسا  یکیرابب  لئام  دسج  بلص  رـس  ضیرع  اشک و  نهد  راز  هروش 

دشاب و هدشن  رغال  فیعض و  هک  دنـشاب  هدومن  عطق  ار  نآ  مد  رـس و  دوز  هدیـسرن و  واب  یمخز  یبرـض و  دیـص  تقو  رد  هدرک  دیص 
ربت ای  هشیتب و  هدومن  عمج  اجکی  ار  نآ  مد  رس و  مامت  تعرس  يدوزب و  هدومن  دولآ  مشخ  ار  نآ  هک  تسنآ  نآ  مد  رس و  عطق  قیرط 

ره زا  تشکنا  راهچ  رادقم  دشابن  هتخیر  اجباج  نآ  مد  دشاب و  دـنت  رایـسب  هک  رکید  یتلآب  ای  یباصق و  روطاس  ای  یـضیرع و  يراجن 
دنرادب نآ  مد  رس و  يذاحم  ۀسیک  دمآ و  دهاوخن  راکب  الا  دنامن و  یلصو  الصا  نا  رد  هک  دنیامن  ادج  یکتپ  اب  برـض  کیب  فرط 

تسا روهشم  هچنانچ  تسا  نآ  تیمـس  ترثک  تهجب  هن  دنا  هتفک  ار  ندرک  ادج  هلابند  رـس و  هجو  دسرن و  یـسکب  دتفا و  نا  رد  هک 
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نآ ياشحا  اعما و  هرهز و  هدرک  كاچ  ار  نآ  مکـش  دـننک و  ادـج  ار  نآ  تسوپ  سپ  تسین  یتشوک  نا  رد  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب 
دومن و دهاوخ  لتاق  رهز  دساف و  ار  نآ  تشوک  هک  دزیرن  نآ  نطب  رد  ددرکن و  هتفاکـش  نآ  ةرهز  هک  دنیامن  طایتحا  دـنروآرب و  ار 
رد کمن  یکدنا  تبش و  يردق  بآ و  اب  هتـسش و  كاپ  کمن  بآ و  اب  سپ  تسا  نا  رد  رایـسب  تیمـس  هک  اریز  دمآ  دهاوخن  راکب 

دیاب تسا و  رتهب  دشاب  رکخا  شتآ  رکا  دنیامن و  خبط  مدب  میالم  شتآب  هرقن  ای  هدرک و  یعلق  هزات  یسم  دشابن  رکا  یکنـس و  کید 
ات دنراذکب  ندش  ارهم  دعب  دنامن و  یقاب  رایـسب  دوش و  هتخپ  وکین  دیآ و  نآ  يالاب  هک  دشاب  نا  رد  رادقم  نآ  بآ  هتـسب  نآ  رـس  هک 

صارقا دنیامن  لامعتسا  دنهاوخ  هک  وحن  رهب  دنیامن و  ادج  ناوختسا  زا  مامت  ار  نآ  ياهتـشوک  هدرک  زاب  ار  نآ  رـس  سپ  ددرک  درس 
نغورب ار  تسد  هتـشرس  نآ  نزو  عبر  راکـشخ  نان  درآ  اب  دنبوکب و  مرن  یکنـس  نواه  رد  دنزاس  صارقا  رکا  نآ و  ریغ  ای  دـنزاس و 
تمالع دنرب و  راکب  هجاحلا  دنع  دنرادهاکن و  هشیش  رد  دنیامن و  کشخ  لابرغ  يور  رب  دنزاس و  كزان  صارقا  هدرک  برچ  ناسلب 
تکرح یب  دیآ و  نا  زا  یمک  نوخ  هلابند  رـس و  عطق  دـعب  هچره  تسا و  نتـشاد  دـنلب  ار  رـس  هشیمه  تکرح و  تعرـس  نآ  یناوج 
عوسلم ذفانم  ماسم و  زا  نوخ  نآ  ندیزک  زا  هک  رادخاش  ینعی  تسا  هنرغم  یکی  نآ  ۀیدر  فانـصا  زا  دومن و  دـیابن  لامعتـسا  دـشاب 

نا رد  دـنک  یم  انـش  لمر و  رد  دور  یم  ورف  هک  تسا  هساسد  رکید  دـنک و  یم  لوب  زین  نوخ  هک  دـنا  هتفک  ددرک و  یم  يراـج  نآ 
هک دـنا  هتفک  زین  کیراب و  نآ  رـس  دـشاب و  یم  ربش  هس  تیاهن  نآ  لوط  هک  تسا  سارلا  هللکم  هیکلم  رکید  بآ و  رد  یهام  دـننام 

دریم و یم  دتفا  نا  رب  رظن  ارک  ره  دشک و  یم  دوخ  ریغص  سفنب و  هک  تسیدحب  نیا  تیمس 
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کیراب نآ  ندرک  هدنک و  نآ  رمک  هک  یعفا  رکید  دشاب و  هغلابم  دیاش  لوق  نیا  دریم و  یم  زین  وا  دور  هدرم  نآ  کیدزن  هکره  151
وا تسوپ  دزکب  هک  ار  یـسک  دشاب و  یم  وبدب  دنام و  یم  طولب  رد  هک  هیطولب  رکید  دـشاب و  هایـس  ياهطقن  اب  ربغا  نهپ و  نآ  رـس  و 
بآ مئاد  هک  يدح  هب  ار  نآ  عوسلم  ددرک  یم  ضراع  رایـسب  باهتلا  تقرح و  طارفاب و  شطع  هک  هشطعم  رکید  ددرک و  یم  ادـج 
هایـس رکید  تسا و  کـلهم  زین  نآ  يوب  دوخ و  نهد  بآ  هب  دـشک  یم  هک  هقازب  رکید  دریمب و  اـت  ددرک  یمن  باریـس  دـشون و  یم 

دـشاب و یم  زین  رکید  ۀـیدر  عاونا  دـشاب و  اهلاخ  بحاـص  هچنآ  کـنر و  ود  ینعی  شقرم  قلبا و  ینعی  مقرا  خـلاس و  دوساـب  یمـسم 
دبک باصعا و  غاـمد و  بلقب و  بیرق  صوصخ  پچ  فرط  ياـضعا  شهن  رد  نآ  ریثاـت  تسا و  نا  زا  رتیوق  رثکا  هداـم  راـم  تیمس 

دیفـس و نآ  نادند  دزیر  یم  وضعب  ار  تیمـس  نادند  ۀطـساوب  ینعی  تسا  نآ  نادند  رد  رام  تیمـس  هدـیعب و  ياضعا  زا  تسا  عوها 
ار نآ  نادند  هک  يرام  نوچ  تسا و  هدیـشارت  ملق  دننام  فرحم  نآ  رـس  لوط و  رد  یخاروس  نا  رد  یجنرب و  ۀناد  رادقمب  کچوک 

يرام هتشک  عومسم  دناسر و  یمن  رایـسب  تیذا  نکیل  دیآ و  یمرب  نوخ  يردق  نآ  شهن  عضوم  زا  دزکب  ار  یـسک  دنـشاب  هدروآرب 
لثم یمـس  نادند  زاب  هام  شـش  زا  دعب  دنهد  رـس  رکا  لاس و  ود  زا  دعب  دنراد  سوبحم  رکا  دنـشاب  هدروآرب  ار  نآ  یمـس  نادند  هک 

دنادرک یم  كاله  روتسدب  دزکب  هک  ار  یسک  دروآیمرب و  لوا 

نآ تعیبط  *
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رد نآ  طسوتم  مود و  رد  سبای  راح و  دشابن  ترامع  بآ و  اب  بیرق  هکنآ  تسا و  لیلحت  فیفجت و  یکـشخ و و  یمرک و  تیاهنب 
مراهچ رد  کشخ  دشاب  یم  ناتسهوک  رود  رد  هکنآ  موس و 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

اندنک اب  ار  نآ  تشوک  دوش و  ارهم  ات  دـنیامن  خـبط  تمیالمب  رکخا  شتآ  رب  نوتیز  نغور  تبـش و  کمن و  كدـنا  بآ و  اب  نوچ 
زا دعب  هک  هدیـسر  هبرجتب  ینعم  نیا  موذجم  رد  دنا  هتفک  دهد و  یم  لیلحت  دنک و  یم  عفد  دلج  فرطب  ار  هظیلغ  داوم  دـنیامن  لوانت 

حرقتم ندب  نآ  رایـسب  ندروخ  زا  زین  تفای و  افـش  ضرم  نا  زا  تشک و  ادج  یهام  سلف  دننام  نا  زا  دش و  رـشقتم  وا  ندـب  ندروخ 
دنک یم  عفد  دلج  رشقتب  ار  هفیثک  شپشب و  لیحتسم  ار  هفیطل  ۀنفعتم  طالخا  نآ  مک  رادقم  دزیر و  یم  نا  زا  تسوپ  یهام  لثم  هدش 

فعض هغودلم و  هبورـشم و  مومـس  عفد  تهج  دنزپ  یم  قوراف  قایرت  يارب  هک  يوحن  هب  نآ  ۀتخپ  تشوک  اضیا  دشخب و  یم  عفن  و 
رکف و نهذ و  یئوکین  یناسفن و  یناویح و  ياهتوق  تیوقت  یناوج و  ظفح  ریزانخ و  یتدایز  عنم  صرب و  ۀلازا  بصع و  درد  رصب و 
دنیامنن و نا  رد  راثکا  نکیل  دنیامن و  لوانت  هبترم  کی  لاسب  هاک  ره  رثؤم  رمع  لوط  ینابصع و  ةدراب  ضارما  هشعر و  هوقل و  تهج 
بسانم و ياهنغور  موم و  مهارم و  ندیلامب  جراخ  زا  ار  اضعا  دنیامن و  ظفح  دـلج  تشوک و  ندـیئورب  عورـش  ندـب و  تیوقت  دـعب 

قیـض تهج  نآ  ۀـقرم  ندـیماشآ  اهنیا و  لاثما  هیوشم و  ۀـفیطل  موحل  لکا  محللا و  ءام  بارـش و  ندـیماشآب  لخاد  زا  هزاـت و  ۀکـسم 
ماخ ةدیبوک  تشوک  دامـض  ددرک و  یم  ارهم  هتخپ و  رید  نآ  تشوک  هک  اریز  دنزپب  مدب  ار  نآ  ۀـقرم  هک  دـیاب  بطر و  دراب  سفنلا 
عفان هدراب  ۀنمزم  عاجوا  ریزانخ و  هیحلا و  ءاد  بلعثلا و  ءاد  تهجب  عفان و  تیاهنب  اهرام  ماسقا  هدیزک و  یعفا  تیمـس  عفد  تهج  نآ 
راثکا دیامن و  عفد  ار  نآ  تیمـس  دنادرک و  نکاس  ار  نآ  عجو  دنراذک  نآ  ةدـیزکرب  مرکامرک  دـننک و  كاچ  ار  نآ  مکـش  نوچ  و 

رد تشوک  ندیناشوج  نیح  رد  هک  يدوخن  تسا و  هکاوف  بآ  هدیشود و  هزات  ریـش  نآ  حلـصم  عدصم و  طالخا و  قرحم  نآ  لکا 
نآ تشوـک  زا  رت  فیعـض  لاـعفا  رد  دنـشاب  هدرکرپ  نآ  فوـج  رد  هک  یکمن  یعفا و  صرقب  تسا  بیرق  لاـعفا  رد  دنـشاب  هتخپ  نا 

نتسب دننزب  نا  رب  یهرک  یعفا  کیره  يازاب  هدرک  هفخ  یناوغرا  خرس  مشپ  نامسیرب  ار  یعفا  ددع  تفه  نوچ  هک  دنا  هتفک  تسا و 
هدرک هفخ  نادب  ار  یعفا  هک  یناتک  نامسیر  روتسدب  بوجم و  هیـصاخلاب  تلع  نآ  عفر  تهج  قانخ  بحاص  ندرک  رب  نامـسیر  نآ 

دیفم مشچ  رد  بآ  لوزن  عنم  مشچ و  ینشور  تهج  الاحتکا  نآ  نوخ  عفان و  نیتزول  ماروا  قانخ و  تهج  دنشاب 
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تعرـسب تسا  يزیرغ  ترارح  حاورا و  ةدـننک  دـساف  اضعا و  طـالخا و  ةدـنزادک  تلهم و  ـالب  لـتاق  مس  نآ  ةرهز  روتـسدب  152و 
راردا تالزن و  لاحط و  ناقری و  اقستسا و  ردص و  ضارما  تهج  نآ  تسوپ  تسین و  زئاج  هجو  چیهب  نآ  لامعتسا  اذهل  هیصاخلاب و 

دشاب و قانخ  هک  ار  یـسک  دـیامن و  ماوه  درط  نآ  روخب  عفان و  دـنیامن  لامعتـسا  هک  عون  ره  هدـعقم  ضارما  هاصح و  تیتفت  لوب و 
رد تفاـی و  رکذ  همدـقم  رد  نآ  قارحا  ۀـقیرط  دـیامن و  لامعتـسا  تسنآ  لدـب  هکنآ  قرحم  ار  وا  دـیاین  شوخ  نآ  تشوک  ندروخ 
اب هدیشاپ و  هدیئاس  هیقوا  مین  لطرکی و  کیره  زا  ریجنا  تبش و  کمن و  یعفا  نا  رب  هک  تسا  نینچ  نآ  قارحا  قیرط  یقیلام  ۀخـسن 

هشیش رد  هدوس  مرن  سپ  لاغز  دننام  ددرک  هتخوس  ات  دنراذک  رونت  رد  ای  مامح  نوت  رد  هتسب  ار  نآ  رس  هتخیر و  نا  رب  لسع  هیقوا  هن 
بیطلا و لبنس  یلیلق  معط  یئوکین  یئوب و  شوخ  يارب  زا  هاک  دنیامن و  لامعتـسا  هجاحلا  دنع  دنراد و  ظوفحم  ینیچ  فرظ  رد  ای  و 

دنیامن یم  جوزمم  نآب  هدوس  مرن  يدنه  جذاس 

نآ دامر  عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

تیاغب لسع  اب  نآ  لاحتکا  هیحلا و  ءاد  بلعثلا و  ءاد  تهج  هکرـس  اب  ریزانخ و  لیلحت  تهج  نوتیز  نغور  اـب  نآ  يـالط  هک  تسنآ 
روهظ ءدب  زا  قوراف  قایرت  زین و  نآ  كرادت  هدروخ و  یعفا  ةرارم  نآ و  مس  كرادت  هدـیزک و  یعفا  تمالع  تسا و  هرـصاب  يوقم 
یعفا صرق  لیصفتب و  نآ  راضم  عفانم و  تابرش و  ریداقم  نآ و  عضاوم  لامعتـسا و  نامز  نتخاس و  ۀقیرط  خسن و  لامک و  ياهتنا  ات 

راـم اـی  یعفا و  هک  ار  یـسک  هلمجلاـب  تفاـی و  رکذ  نیداـبارق  رد  نآ  نوجعم  هقرم و  محللا و  ءاـم  خـیبط و  داـمر و  نهد و  بح و  و 
عسل و عضوم  ندرک  مرو  كرچب و  هیبـش  یبآدرز  سپ  عضوم  نا  زا  نوللا  ریغتم  نوخ  ندـمآرب  نآ  عـسل  تاـمالع  زا  دـشاب  هدـیزک 
يوارفـص و ئق  نایثغ و  ور و  کنر  يزبس  درـس و  قرع  ندب و  یمرک  نوردنا و  باهتلا  نابز و  ناهد و  یکـشخ  نآ و  ندـش  خرس 

مامت ماکحتـساب  تسا  عضوم  نآ  يالاب  نتـسب  هلـصافالب  روفلا  یف  تاجلاعم  نیرتهب  تسا و  كالها  ندب و  يدرـس  یـشغ و  امغا و 
هن لفاغت  هکنآ  دارم  رازا  دنبات  راتسد  دنبرمک و  زا  یتح  دشاب  رضاح  هک  يدنب  نامسیر و  رهب  ربش  کی  ات  تشکنا  جنپ  راهچ  ۀلصافب 

يرکید يالاب  یکی  تسا  رتهب  دـندنبب  اـج  ود  رد  رکا  دـشاب و  اـپ  تسد و  رد  رکا  ینعی  دـشاب  رـسیم  رکا  دـنیامنن  هلهاـسم  دـنزرو و 
دننک غاد  ای  تسا و  رتهب  دننکن  زاب  زور  هس  ات  رکا  دننکن و  زاب  دندرکن  عمج  رطاخ  بوخ  ات  ربش و  کی  ات  تشکنا  جنپ  راچ  ۀلصافب 

عفد دـساف  نوخ  تیمـس و  مامت  ات  هعفد  دـنچ  دنـشکب  ماـمت  توقب  همجحمب  هدز  غیت  روفلا  یف  ـالا  دـنیامن و  عطق  اـی  ار و  عضوم  نآ 
هک تسنآ  مس  تیـصاخ  هک  اریز  دشاب  یم  بآدرزب  هیبش  کنردرز  قیقر  كرچ  دننام  کنرمک  هدـیرب  نا  زا  عوفدـم  نوخ  ددرک و 

ملسم وا  ياه  نادند  هک  توق  اب  ناوج  یصخش  دیاین  رسیم  همجحم  رکا  دنادرک و  یم  دساف  دزادک و  یم  ار  اضعا  طالخا و  نوخ و 
دلامب و دوخ  ياهبل  رب  لک  نغور  دیوشب و  كاپ  ار  دوخ  نهد  دـشابن  اتـشان  دـشابن و  وا  نابز  ناهد و  رد  یعالق  یـضرم و  دـشاب و 

ودب یلـصا  قوراف  قایرت  روفلا  یف  زین  دزیر و  ورف  دنکفیب و  ار  ناهد  بآ  دکمب و  ار  عضوم  نآ  مامت  توقب  دنک و  هضمـضم  نادـب 
دنناروخب و دروآرب و  فک  ات  دـنلامب  بوخ  بآ  رد  دـنمان  ههتیر  يدـنهب  هک  هتر  ددـع  راهچ  هس  دـنلامب و  عضوم  نارب  دـنناروخب و 

خوبطم بآ  ای  هکرس و  رد  لولحم  هزات  شوکرخ  ۀیام  رینپ  هنهک و  بارش  ریـش و  دشاب و  هلاسودکی  القا  هک  هنهک  نغور  ندیناروخ 
قوقشخرط نیتنسفا و  یکمرم و  زک و  خیب  مشاک و  خیب  اثینطرع و  خیب  جنرت و  مخت  زغم  هجنوی و  مخت  دنپسا و  وا  رـشاف  راغ و  كرب 

راهچ ردـقب  لسع  اب  دـیآ  رـسیم  هچنآ  ای  یمامتب و  اهنیزا  بترم  نوجعم  اـی  لـفلف و  یلبج و  سفرک  لـیوط و  جرحدـم و  دـنوارز  و 
ار هدـنز  شوم  مکـش  نآ  عضوم  رب  توقب  هروبزم  ۀـیودا  یکمرم و  ندـیلام  ناـکدرک و  زغم  اـی  رایـسب  ماـخ  ریـش  ندروخ  کـناد و 

نارب ار  رام  ةرهم  دنراذکب و  نارب  مرکامرک  هتفاکـشب  ار  هدنز  سورخ  مکـش  روتـسدب  دنراذک و  عضوم  نا  رب  مرکامرک  دنفاکـشب و 
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نآ کنر  ود  رب  هن  ریش  رکید  هک  یماکنه  ات  دنشاب  هتخیر  یم  هدیشود  هزات  ریش  نا  رب  دپسچب و  ات  دنراذکب 
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ادـج تسا  یقاب  رهز  هک  ماد  ام  هک  تسا  نآ  یلـصا  راـم  ةرهم  تاـمالع  زا  هک  اریز  ددرک  ادـج  دوخبدوخ  هرهم  ددرکن و  ریغتم  153
هدرک لـح  لـطرکی  رادـقم  نارد  لـین  هک  یبآ  هب  ندوـمرف  ئق  ددرک و  یم  ریغتم  هدـیرب و  دـنزیر  یم  نارب  هک  يریـش  ددرک و  یمن 

رکا نادب و  ندومن  طوعس  تسا و  فورعم  يدنه  تابن  هک  هنایرب  كرب  بآ  ندیناروخ  عضوم و  نا  رد  نا  زا  يردق  نتسب  دنـشاب و 
لیبجنز يرهن و  ناطرسب  هیذغت  دسرب و  وا  غامد  ینیب و  یصقاب  هک  دنیامن  طوعـس  يوحنب  هدوس  ار  نآ  کشخ  كرب  دشابن  نآ  ةزات 

دـشاب لیلق  هک  دیاب  اما  تسا  نآ  مس  زا  ررـضت  مدع  ثعاب  وا  مشچ  رد  هدوس  بآ  اب  دندب  لاحتکا  دنا  هتفک  نانز و  ای  غالا و  ریـش  اب 
ئق ررکم  نآ  ریبدت  ددرک  ضراع  یشغ  یپرد  یپ  ار  وا  دشاب و  هدروخ  یعفا  ةرهز  هک  یـسک  دراد و  مشچب  ترـضم  لامک  هک  اریز 

قوراف و قایرت  ای  زب و  ای  واک و  ریـش  اب  ای  مرک  بآ  اب  هکـسم  هزات و  دـجنک  نغور  هروکذـم و  ۀـیودا  خوبطم  هتر و  بآ  هب  ندومرف 
ناطرـس هبرف و  ناوج  غرم  قرم  دـننام  فیطل  ياهتـشوک  بآ  ندـیماشآ  اهنیا و  لاثما  قئاف و  رهزداف  کسملا و  ءاود  سوطیدورتم و 

تسا اه  نیا  لاثما  نانز و  ای  غالا  ای  زب و  ریش  صلاخ و  کشم  اب  يرهن 

هجنلفا

دنمان کنرپ  لپ  يدنهب  اه  میج و  حتف  نون و  نوکس  مال و  حتف  اف و  نوکس  لوا و  حتفب 

نآ تیهام  *

دنیامن و یم  لخاد  اهیئوبـشوخ  رد  خلت و  نآ  معط  خرـس و  تیاغب  تیرطع و  اب  بیـس و  يوبب  هیبش  دنت  لدرخب و  هیبش  تسا  یمخت 
رزب مخت  دـننام  یفالغ  رد  نآ  مخت  دیفـس و  نآ  لک  ماداب و  كرب  دـننام  نآ  كرب  یعرذ  ردـقب  نآ  تابن  زین  اـهریغ  نیجاـعم و  رد 

تسا و یناتـسب  لفنرق  دنیوک  زین  تسا و  هبابک  کچوک  مسق  زا  دـنیوک  نوبز  نآ  هایـس  درز و  تسا و  دـنه  دالب  نآ  تبنم  جـنبلا و 
درادن یلصا  ود  ره  نیا 
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نآ تعیبط  *

هضباق توق  اب  کشخ و  لوا و  رد  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدنروآ غورآ  هدعم و  نخـسم  اشحا و  ةدس  حتفم  یهـشم و  حایر و  للحم  یغامد و  ةدس  حتفم  هدعم و  رکج و  غامد و  لد و  يوقم 
عدصم و دنک  یم  برقع  ندـیزک  درد  عفر  لاح  رد  نوتیز  نغور  اب  نآ  يالط  الیتر و  برقع و  اصوصخ  مومـس  عیمج  ماقم  مئاق  و 

لاقثم ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  نوتیز  نغور  نآ  حلصم  قانخ  برک و  ثروم 

نوقینفا

تسا ینانوی  تغل  نون  واو و  نوکس  فاق و  مض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  نون و  رسک  اف و  نوکس  لوا و  حتفب 

نآ تیهام  *

دیور یم  مدنک  تعارز  رد  درادن و  جرتا  يوب  هکوب  رد  رکم  سطقیفاب  هیبش  تسا  یتابن 

نآ تعیبط  *

تسا ردخم  درس و  تیاغب 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

تسین زئاج  نآ  برش  تسا  لمعتسم  هعدار  ۀیلطا  رد  جراخ  زا 

سطقیفا

للحم ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  هلمهم  نیس  هلمهم و  ياط  مض  فاق و  حتف  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  اف و  رسک  لوا و  حتفب 

نآ تیهام  *

نآ كرب  يدیفـسب و  لئام  نوللا و  لکـشلا و  فلتخم  نآ  لک  خاـش و  رپ  کـیراب و  نآ  قاـس  یعرذ و  زا  رتمک  یعیبر  تسا  یتاـبن 
نآ كرب  قاس  ینالوط و  كدنا  ریبک و  ینساک  كرب  دننام  دیفس  ياهمغزب  بغزم  یفخ و  تافیرشت  اب  بادس  كربب  هیبش  ضیرع 

مرن و هشیر و  یب  نآ  خیب  ربغا و  هایس و  نآ و  دننام  یفالغ  رد  برت و  مخت  ای  نا و  زا  رتکرزب  مغلش و  مختب  هیبش  نآ  مخت  کیراب و 
هیبش نآ  هایک  يوب  الاب و  فرطب  هدیئور  عبصا  کی  لوطب  کیراب  ناتشکناب  هیبش  هبعش  راهچ  ای  هس و  نآ  قاس  طسو  زا  تیرطع و  اب 

جنرت يوبب 
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نآ تبنم  *و 

لحاوس رـصم و  رد  دوخن و  سدع و  وج و  ياهعرزم  دشاب و  یم  دور و  یم  ورف  نا  رد  بآ  هک  ییاهاج  اهبآ و  رمم  ایرد و  لحاوس 
دنیامن یم  مغلش  مختب  شوشغم  تسا و  نآ  نیکنس  هدیسر  نآ  نیرتهب  دنمان  مجلش  ار  نآ  رصم  دیعص  رد  تسا و  رایسب  ماش  يایرد 

تسا نآ  یکرزب  هب  قرف  و 

نآ تعیبط  *

نآ یکشخ  زا  هدایز  نآ  یمرک  تدح و  كدنا  اب  کشخ و  مرک و  مود  ود 

* نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

مخت و كرب و 

حایر هظیلغ و  طالخا  ماروا و  لیلحت  لاحط و  ةدس  نآ و  ةدس  حیتفت  نآ و  ۀظیلغ  دراب  مرو  دبک و  عجو  تهج  نآ  يازجا  رئاس  154
ولح بارش  اب  زور  هس  هک  دیاب  عفان و  ادامض  ابرش و  هلاتق  مومس  عیمج  عفد  اپ و  درد  اضعا و  رئاس  تابالص  اشحا و  لاحط و  ۀخفن  و 

ار نآ  ةراصع  راهب  لصف  رد  هک  دـیاب  رتیوق و  عفاـن و  هروکذـم  ضارما  عیمج  رد  نآ  خـیب  ةراـصع  دـنیامن و  لامعتـسا  نیریـش  ینعی 
راثآ رد  نآ  نغور  لاقثم و  مین  نآ  مخت  زا  لاقثم و  ود  اـت  نآ  تبرـش  رادـقم  دـنام  یمن  یتبوطر  نا  رد  نا  زا  دـعب  هک  اریز  دـنریکب 

دنمان مجلشلا  تیز  ار  نآ  تسا و  نآ  دننام 

نودیمیفا

تغل نون  واو و  نوکـس  لاد و  مض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  میم و  رـسک  هیناتحت و  هاـنثم  ياـی  نوکـس  اـف و  رـسک  هزمه و  حـتفب 
دنمان سویفاف  ار  نآ  تسا و  ینانوی 

نآ تیهام  *

درادـن و يرمث  لک و  دـشاب و  یمن  ددـع  هدزاود  زا  هدایز  نآ  كرب  خاـش و  کـی  رد  رـصحنم  هاـیک و  رجـش و  نیب  اـم  تسا  یتاـبن 
معط یب  وبدنت و  هایس و  کیراب و  نآ  ياهشیر 
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نآ تعیبط  *

رت درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

زا تبرـش  رادقم  درم  نز و  دـلاوت  عنام  نآ  ندـیماشآ  سران و  نوتیز  نغور  اب  صوصخ  تسا  ناتـسپ  ندـش  كرزب  عنام  نآ  دامض 
دنشونب بارش  اب  هک  تسا  لاقثم  هس  دلاوت  عطق  تهج  نآ  خیب  كرب و 

سویفا *

دنمان زین  یقدـحلا  سویفاف  ار  نآ  تسا و  ینانوی  تغل  هلمهم  نیـس  واو و  نوکـس  هیناتحت و  هانثم  يای  مض  اف و  نوکـس  لوا و  حـتفب 
دنیوک زین  يرب  لجف  سنالاماخ و  ار  نآ  مدرم  یضعب  تسا و  هقدحب  هیبش  هکنآ  تهجب 

نآ تیهام  *

بوچب هیبش  دشاب و  یمن  هدایز  ددـع  هس  زا  کیراب و  بغزم و  نآ  قاس  دوش و  یمن  دـنلب  رایـسب  هایک و  رجـش و  نیب  ام  تسا  یتابن 
یفدص درز و  نآ  لک  هایـس و  لکـش و  يربونـص  یکچوک  رایخ  دننام  نآ  رمث  زبس و  رایـسب  بادـس و  كرب  دـننام  نآ  كرب  رخذا 

هایس نآ  رهاظ  دیفس  نآ  نطاب  دوش  کشخ  نوچ  تبوطر و  زا  رپ  ریدتـسم و  یثنخ و  برتب و  هیبش  يدورما و  ردقب  نآ  خیب  لکش و 
ددرک یم 

نآ تعیبط  *

رد ففجم  لوا و  ۀجرد  لوا  رد  ضباق  راح  ار  نآ  رمث  لوا و  رد  ففجم  مود و  رد  دراب  سونیلاج  عاذل و  کشخ و  مرک و  مود  رد 
هتفک مود 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

ات نایبص  ۀناهرب  تسا  وم  ندـیئور  عنام  ارفـص و  مغلب و  لهـسم  ئقم و  نآ  عومجم  لهـسم و  نآ  لفاسا  ئقم و  نآ  یلاعا  ندـیماشآ 
نآ تبوطر  زا  طاریق و  هس  نآ  مرج  زا  تبرـش  رادقم  لهـسم  ئقم و  نآ  ۀعمد  دـیفم و  ار  ناقری  نآ  رمث  دـنلامب و  نارب  نوچ  یتدـم 

ضایب دهد  یم  الج  هدش  هتفک  عفان و  تابالص  لیلحت  تهج  تسا  نآ  رمث  رد  هک  یتبوطر  هک  هتفک  یکاطنا  دؤاد  خیـش  طاریق  جنپ 
یفرظ رد  دنریکب و  ار  نآ  ۀعمد  دنراشفب و  دنبوکب و  ار  نآ  هک  تسنآ  نآ  ۀعمد  جارختسا  تیفیک  تسا و  لهـسم  ئقم و  ار و  مشچ 

دنیامن لامعتسا  هدومن  کشخ  دنهد و  تکرح  يرپ  اب  دنزیرب و  بآ  نارب  دننک و 
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نویفا

ینعی تسا  تبـسم  نآ  ینعم  تسا و  یناـنوی  نویبا  برغم  نون  واو و  نوکـس  هیناـتحت و  هاـنثم  ياـی  مض  اـف و  نوکـس  هزمه و  حـتفب 
اضعا و ةدـنناریم  ینعمب  لقیقـش  نونیم و  اـیهد  ینایرـسب  قاـیرت و  يربربب  دـقرم و  شاخـشخلا و  نبل  یبرعب  هدـنروآ و  قرغ  باوخ 

عاجوا رد  یئاود  تسین  هک  اریز  هدوب  نویفا  دناروخ  بارهـسب  هک  هدیبلط  سؤاکیک  زا  متـسر  هک  یکایرت  دنیوک  كایرت و  یـسرافب 
هلیاغلا دـیدش  یمـس و  یئاود  هکنآ  اب  تسا و  تیمـس  توق  نا  رد  نوچ  نآ و  ياوس  توم  ضیرم و  نایم  لـئاح  نکـسم و  هدـیدش 

تاحلـصم اب  ار  نآ  دنا  هدومن  بیکرت  اذهل  نا  زا  هراچ  دنا  هتـشادن  نآ و  لامعتـساب  دنا  هدوب  جاتحم  یعفن  نانچ  رابتعاب  ابطا  تسا و 
کشم رتسدیبدنج و  نارفعز و  دننام  نآ 

نآ تیهام  *

هایس و هاوخ  دشاب و  دیفم  شاخشخ  هاوخ  اقلطم  شاخـشخ  نبل  رب  لوا  زیچ  هس  زب  كارتشا  لیبس  رب  ار  نآ  دنیامن  یم  قالطا  هکنادب 
شاخشخ عرز  نامز  نا  رد  هکنآ  تهج  تسا  ابطا  يامدق  دزن  نیا  هایس و  شاخشخ  نبل  رب  مود  دنا  قفتم  نیرب  برغم  قرـشم و  لها 

یئارحص هایس  شاخشخ  زا  هدوبن و  دیفس 

فارطاب اجنا  زا  طویساب و  فورعم  نا  زا  یعضوم  رد  هصاخ  اهنت  رـصم  رد  رکم  هدوب  مک  رایـسب  نآ  یناتـسب  دنادنتفرکیم و  نبل  155
وهاک زا  دنا و  هدومرف  سیئرلا  خیش  سودیروقسید و  هچنانچ  دنیامن  کشخ  باتفآب  هک  هایس  شاخشخ  ةراصع  رب  موس  دنا  هدرب  یم 

دنریک و یم  نبل  شاخشخ  روتسدب  زین  نامعنلا  قیاقـش  زا  لمعلا و  فیعـض  اما  تسا  ردخم  زین  نیا  دنزاس و  یم  نویفا  زین  یئارحص 
نآ ةزوک  تخیر و  شاخشخ  لک  ياهکرب  نوچ  هک  تسنآ  نآ  ذخا  ۀقیرط  تسا  يوق  رایـسب  نکیل  دیآ و  یم  لمعب  مک  رایـسب  نیا 

ار نآ  رهاظ  فارطا  ددرک  کشخ  دوش و  مک  نآ  توارط  تبوطر و  هک  دیـسر  نآـب  بیرق  دـیدرک و  هتـسب  نآ  اـهناد  دـش و  كرزب 
ریـش و ات  دـنراذک  یم  بش  هدز  دـنک  اـهخاروس  دـسرب و  نآ  نوردـنا  اـب  دـشاب و  ریاـغ  هکنآ  ریغ  ینـالوط  غیت  راـهچ  هس  زور  رخآ 

دوز حبـص  سپ  دناسر  مهب  يداقعنا  يدومج و  هلمجلا  یف  اوه  يدرـس  ببـسب  دـیآ و  نوریب  عضوم  نا  زا  تسنآ  نورد  هک  یتبوطر 
عمج هشیـش  ای  ینیچ  ۀلاپب  ای  یفدص  ةرانک  رب  دنریک و  یم  تشکنا  اب  ار  اهنآ  دـشاب  هدـشن  مرک  اوه  هدرکن و  عولط  بوخ  باتفآ  هک 
رکید ۀبترم  هاک  رکید و  زور  نینچمه  دنریک و  یم  زین  دیآرب  اهنا  زا  دیامن و  شوارت  زاب  هچنآ  ات  دننک  یم  ربص  ینامز  دـنیامن و  یم 

تشکناب دنیامن و  یم  عمج  يدراک  تشپ  زا  ای  هقدص  زا  ار  نآ  نبل  مدرم  یضعب  دنرادیمرب و  روتـسدب  ار  نآ  نبل  دننز و  یم  غیت  زین 
زا دعب  سپ  ددرک  یم  نآ  لخاد  هدیـشارخ  شاخـشخ  ۀفیثک  يازجا  قیقر و  تسوپ  زا  يردق  هتبلا  تروص  نا  رد  هک  اریز  تسا  رتهب 

ظیلغ دور و  لیلحتب  نآ  تابوطر  زا  یضعب  ات  دنلام  یم  تسدب  دننک و  یم  هیالص  وکین  کنح  يور  رب  ار  نآ  نبل  یمامت  ذخا  مامتا 
یم ار  نآ  قاروا  تسوپ و  شاخـشخ و  رـس  هک  تسنآ  نآ  ةراصع  ذـخا  قیرط  اما  دـنزاس  نهپ  ياهملق  ای  هلیتف و  ای  اهـصرق و  ددرک 
یم تسدب  دنیاس و  یم  هیالص  کنس  رب  روتـسدب  ددرک و  ظیلغ  ات  دنراذک  یم  باتفآ  رد  دنریک و  یم  هدرـشف  ار  نآ  بآ  دنبوک و 

زا نا  زا  دعب  تسا و  هایـس  شاخـشخ  زا  ذختم  نویفا  نآ  نیرتهب  دـنیوک و  یم  نوینوفـس  نویفا  ار  نیا  دـنزاس و  یم  صارقا  دـنلام و 
زا ذوخام  رتنوبز  نا  زا  تسا و  نآ  ةراصع  زا  ذوخام  نآ  نوبز  يوقا و  رتهب و  يرابتعاب  همه  زا  نامعنلا  قیاقش  زا  دیفـس و  شاخـشخ 

ندـش و هتخادـک  بآ  رد  رهوج و  مرج و  تمـالم  تضوبق و  معط و  یخلت  وـب و  يدـنت  نآ  تدوـج  تمـالع  یئارحـص و  يوهاـک 
باوخ نآ  ندـیئوب  دـنامن و  نا  زا  یلفث  دـنیامن  فاص  نوچ  دـشابن و  نا  رد  يدرد  هک  ندوب  يواستم  هباـشتم و  نآ  لولحم  یئازجا 
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ددرک و هتخادک  مرن و  دنراذک  باتفآ  رد  نوچ  دشاب و  نیکنس  یخرسب و  لئام  دیفس  نآ  کنر  دننکـشب  ار  نآ  ۀعطق  نوچ  دروآ و 
یفاص نآ  ۀلعـش  دـنامن و  يرایـسب  مرج  نا  زا  ددرک و  هتخورفا  لعتـشم و  دوز  دـنرادب  غارچ  کیدزنب  اـی  دـنزادنا و  شتآ  رد  نوچ 

تسا و هروکذم  فاصوا  فالخب  نآ  شوشغم  دشاب و  يوق  دنت و  نآ  يوب  دننک  شوماخ  ار  نآ  نوچ  دشابن و  هریت  ردک و  دـشاب و 
هحئار معط و  زا  کیره  تمالع  دنیامن و  یم  نآ  لخاد  زین  رم  ربص و  سدع و  دـننک و  یم  يرب  سخ  ةراصع  ای  اثیمامب  شغ  ار  نآ 

ددرک یم  مولعم  بآ  رد  ندومن  لح  و 
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نآ تعیبط  *

یم بتارم  تیاهن  رد  ار  نآ  تدورب  کشخ و  درـس و  ار  نآ  نانوی  يابطا  روهمج  تسا  هدـش  رایـسب  فالتخا  نآ  جازم  رد  هکنادـب 
نآ تسوبی  رد  لوق  تسا  نینچمه  طسوا و  رد  یـضعب  مراهچ و  لوا  رد  یـضعب  تسا  فالتخا  زین  نا  رد  تسا و  مراـهچ  هک  دـنناد 

کشخ و مرک و  ار  نآ  دـنه  يابطا  ۀـلمج  تسا و  يوق  نآ  تسوبی  دـنا  هتفک  یـضعب  موس و  رد  تسا  سباـی  هک  دـنا  هتفک  یـضعب 
تسا ابطا  نایم  روهـشم  لعفلاب  هچنآ  مرک و  یـضعب  دنناد و  یم  درـس  ار  نآ  يرثکا  دنا  نانوی  يابطا  عبات  هک  سراف  يابطا  نیرخأتم 

شاخشخ زا  موه و  رخآ  رد  سبای  دراب  یناتسب  هایس  شاخشخ  زا  ذختم  مراهچ و  رد  تسا  سبای  دراب  يرب  هایس  شاخـشخ  زا  ذختم 
ار فلؤم  درـس و  یـضعب  دـنناد و  یم  مرک  ار  نآ  يرثکا  نامعنلا  قیاقـش  ةزوک  زا  ذـختم  موس و  لوا  رد  سبای  دراـب  یناتـسب  دـیفس 

دراـب وزج  یئاوه و  فیطل  راـح  وزج  تسا  وزج  ود  نا  رد  ینعی  تسا  يوـقلا  بکرم  تدورب  دوـجو  اـب  نوـیفا  هک  تسا  نآ  هدـیقع 
تسا بلاغ  نیا  اما  یضرا  فیثک 

لعف و نا و  رد  دورو  دـعب  ندـب  رد  نا  زا  ترارح  لاعفا  رودـص  راـنب و  لاعتـشا  تعرـس  رایـسب و  هحئار  تدـح  معط و  یخلت  156و 
تدورب لاعفا  ددرک و  یم  لئاز  دور و  یم  لیلحتب  دوز  تسا  لیلق  فیطل و  رایسب  نوچ  نکیل  تسنآ و  راح  وزج  ببسب  مهاب  لاعفنا 

رد نآ  دورو  لامعتسا و  ماکنه  لئاوا  رد  هک  تسا  نیزا  دنام و  یم  یقاب  تسا  رایـسب  نوچ  تسنآ و  یـضرا  فیثک  وزج  ببـسب  نآ 
ندب رهاظ  دنازیکنا و  یمرب  ار  يوق  نطاب  رد  ترارح  عامتجا  ماسم و  دس  ریدخت و  ببسب  ءالط  ادامض و  ابرـش و  ارهاظ  انطاب و  ندب 

یم قنور  یب  درز و  ار  ور  کنر  رغال و  فیعـض و  ار  ندـب  سکعلاـب  هتفر  هتفر  دـنادرک و  یم  هداـیز  ار  اهتـشا  دزاـس و  یم  مرک  ار 
حاورا يوق و  يزیرغ و  ترارح  تتاما  انفا و  تیدض و  ببسب  دزاس 
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نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

رثکا تهجب  بیکارت و  هیودا و  ظفاح  اهنآ و  داسف  طالخا و  نفعت  عنام  عاجوا و  نکـسم  للحم و  مونم و  ددسم و  ضباق و  ردخم و 
همیدق ۀنمزم  ياهپت  دنشاب و  ترارح  زا  هک  سفنلا  قیض  وبر و  هفرـس و  شوک و  مشچ و  ضارما  تالزن و  باصعا و  سار و  ضارما 
یئاود نآ  دـننام  اعما  ۀـحرق  جحـس و  لاهـسا و  عفر  یناویح و  حور  لیلحت  طالخا و  نفعت  عنم  عاجوا و  نیکـست  رد  عفاـن و  هبیاـن  و 
يامرس الغ و  طحق و  مایا  رد  ماعط  نتفاین  یکنسرک و  بلق و  فعض  هودنا و  مه و  مغ و  بعت و  ماکنه  اهرفـس و  رد  نوچ  تسین و 
جنلوق عجو  هاب و  توق  تدـش  لازنا و  تعرـس  ینم و  تدـح  نآ و  شزوس  لوب و  تقرح  نانـسا و  علق  تقو  هزور و  ماـیا  دـیدش و 

نآ حلـصم  اب  نا  زا  یلیلق  يالط  سارلا  ضارما  نآ  تیـصاخ  هروکذم و  لاعفا  تهجب  تسا  دنمدوس  دیفم و  دـنروخب  نا  زا  یکدـنا 
ءام اب  یمرد  عبر  ات  جیردتب  یمرد  نمث  رادقم  ندیناروخ  راح  عادـص  تهج  هقیقـش  یناشیپ و  رب  رکید  ۀبـسانم  ۀـیودا  اب  ای  یئاهنتب و 

ندیلامب هچرکا  نونج  برطق و  وا  رابص  يوارفص و  ماسرس  بحاص  میونت  وا و  يراکتسر  بجوم  عفان و  سطینارق  بحاصب  ریعـشلا 
اب نآ  مامـشتسا  نینچمه  نآ و  لامعتـسا  زا  دنیامن  زیهرپ  لامک  الا  دشاب و  يوق  وا  توق  رکا  ینیب  یناشیپ و  هقیقـش و  رب  دشاب  نویفا 
نآ میونت  تهج  طرفم  رهـس  بحاصب  نا  زا  رتمک  طاریق و  کی  رادـقم  ندـیناروخ  همونم و  خـلاخل  رد  هدرک  لـح  نارفعز  زا  ۀـمش 

ای ندروخ و  ریـشعلا  ءام  اب  ای  ههبج و  رب  نآ  ندـیلام  نآ و  دـیئوب  نینچمه  دـشاب و  هک  وضع  ره  رد  تسا  عاجوا  نکـسم  زین  دـیفم و 
دروخب هاوخ  اینولفا  اب  نا  زا  یلیلق  رادقم  لامعتسا  تسا  برطق  بحاص  ۀیدر  راکفا  نکسم  زین  هدعقم و  رب  نادب  هدولآ  هلیتف  نتشادرب 

دزن ریعـشلا  ءام  اب  نویفا  مهرد  مین  ندیناروخ  دنـشاب و  هدرک  لح  لک  نغور  رد  نارفعز  یکدنا  اب  هک  یتقو  اصوصخ  دـیوبب  هاوخ  و 
نارفعز یکدـناب  نا  زا  یلیلق  طوعـس  دروآ و  باوخ  ار  اینام  بلکلا و  ءاد  بحاـص  تسا  عفاـن  ترارح  ۀـبلغ  لـقع و  طـالتخا  توق 

راودـج و دـننام  زیچ  چـیه  غامدـب  نآ  ررـض  حالـصا  رد  دـنا و  هتفک  لیبجنز  اب  یـضعب  دـیفم و  تلع  ياهتنا  رد  هلزن  ماکز و  تهج 
رب هینویفا  ۀیلطا  هدمضا و  تافایش و  هبوچدرز و  ای  تسا و  نارفعز  هکنآ  حلصم  اب  نآ  ندیلام  نیعلا  ضارما  تسین  کشم  نارفعز و 

ندـیناکچ نذالا  ضارما  نارتخد  ریـش  نارفعز و  یکدـناب  نینچمه  عفان و  تلع  ياهتنا  رد  مشچ  عاجوا  دـمر و  بحاـص  مشچ  رود 
هبح ود  هب  نینچمه  نآ و  درد  نیکـست  تهج  تسا  نارفعزلا  نهد  هک  قولخ  نغور  ای  خلت و  ماداب  نغور  رد  لولحم  نویفا  یکدـنا 

رتسدـیبدنج اب  نآ  داـمر  لامعتـسا  شوک و  درد  تهج  نارفعز  رم و  خـلت و  ماداـب  نغور  اـی  نارتخد و  ریـش  رد  لولحم  رتسدـیبدنج 
هـشفنب نغور  رد  لولحم  هسدع  ردقب  يواستم  ود  ره  دیفـس  جنبلا  زب و  اب  نآ  روطق  عفان و  نآ  ۀـحرق  شوک و  عاجوا  نیکـست  تهج 

یتقو اما  دشاب  نابرض  اب  هکنآ  روثب  تهج  مرکمین  ةدرک  لح  ةدیشود  ةزات  ریـش  رد  نآ  طاریق  کی  ترارح و  زا  ثداح  عجو  تهج 
اهنیا دوجو  اـب  دـشاب و  یـشغ  لـقع و  طـالتخا  جنـشت و  فوخ  عجو  تدـش  زا  هک  دومن  شوک  رد  هینویفا  تاروـطق  لامعتـسا  دـیاب 

حورق و فیفجت  تهج  نآ  دامـض  یلوا و  قیرطب  تالاح  نیا  ریغ  رد  تسا و  هعماس  لقث  بجوم  هک  اریز  تسین  زئاج  نآب  تموادـم 
خرس داب  هک  هلمهم  ياح  مضب  هرمح  تهج  نارفعز  هتخپان و  غرم  مخت  ةدرز  اب  هراح و  ياهمرو 

292 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 458 

http://www.ghaemiyeh.com


هیوسلاب نارفعز  یکمرم و  اب  نآ  ۀـلیتف  راح و  سرقن  تهج  نارفعز  نارتخد و  ریـش  اـب  همجعم و  ياـخ  مضب  تاـجارخ  دـنمان و  157
ياوق رـضم  تسا  اهنآ  توق  ظـفاح  هبکرم  ۀـیودا  نیجاـعم و  رد  عفاـن و  برج  هکح و  تهج  نغور  موم و  اـب  برجم و  ریحز  تهج 

رکف مهف و  لیلقت  راسخر و  يدرز  ندب و  يرغال  تخوخیـش و  قد و  زازک و  ثدـحم  حاورا و  كاردا و  سح و  هیرهاظ و  هینطاب و 
هماش هعماس و  هرصاب و  توق  فعـض  ندش و  ناساره  فئاخ و  يزیچ  كدناب  ندوب و  نوزحم  مومغم و  تاقوا  رثکا  یقلخ و  جک  و 
نیاب نآ  ترـضم  ببـسب  تسا  اهنیا  ریغ  لوبلا و  رـسع  جنلوق و  خفن و  ثادحا  هاب و  هناثم و  هدرک و  هدعم و  دـبک و  بلق و  هقئاذ و  و 
راهچ ات  سدع  کی  زا  نآ  تبرـش  رادقم  لفلف  راودج و  لیبجنز و  نویفرف و  ینیچراد و  نارفعز و  رتسدـیبدنج و  نآ  حلـصم  اضعا 
خیب تسوپ  ای  حافل  مخت  نآ  نزوب  جنبلا و  رزب  نآ  لثم  هس  نآ  لدب  هدنشک  نآ  مهرد  ود  عونمم و  نآ  کناد  کی  زا  هدایز  طاریق و 
دنا هتفک  دیفس  يردوت  نآ  نزوب  نآ  لدب  یضعب  تسا و  ابرهک  روفاک و  موتخم و  نیط  ریشابط و  مدلا  سبح  رد  نآ و  ةراصع  ای  نآ 
ۀبلاغ تایفیک  ندیـسر  زا  دنراد  ظوفحم  ار  نآ  هک  دـیاب  دـنا و  هتفک  لاس  هاجنپ  اینومقـس  دـننام  ار  نآ  توق  ياقب  رمع و  تدـم  رد 

دوخ ۀیعون  تروص  زا  ار  نآ  هک  اهریغ  هبیرغ و  يایشا  شزیمآ  رابغودرک و  زا  تسوبی و  تبوطر و  تدورب و  ترارح و  ینعی  هعبرا 
قاوف و حاورا و  طالخا و  یکدرـسفا  ردـخ و  ار  وا  دروخب  نآ  تبرـش  رادـقم  زا  هدایز  هکره  دزاسن و  دـساف  فیعـض و  دـنادرکن و 

قرع زازک و  اهمـشچ و  نتفرورف  ندب و  شراخ  طرفم و  تابـس  نابز و  یکتفرک  سفن و  یکنت  ساوح و  یکدنکارپ  رـصب و  تملظ 
كالها سپ  ددرک  ضراع  اهنخان  تدومک  ندـیراخ و  تقو  رد  هک  صوصخ  ندـب  سفن و  ناهد و  زا  نویفا  ۀـحئار  ندـمآ  درس و 

هک یبارـش  ندیماشآ  هراح و  ۀنقحب  نیقحت  يدنه و  کمن  لسع و  لجف و  تبـشلا و  ءامب  ندرک  ئق  دنام  نادب  هچنآ  نآ و  ياوادـم 
مرک بآ  نایم  رد  ندومرف و  هسطع  دیمکتب و  رس  ندرک  مرک  دنـشاب و  هدرک  لخاد  رتسدیبدنج  احرقرقاع و  هدوس و  ینیچراد  نا  رد 

هقدـنب رادـقم  قیاـف و  رهزداـف  سوطیدورثـم و  نـیطل و  قاـیرت  هـعبرا و  قاـیرت  اینرجنــس و  قوراـف و  قاـیرت  ندـیناروخ  ندـیناشن و 
نارفعز نویفرف و  یلیلق  رکا  هتـشرس و  لسع  اب  هدـیئاس  لهبا  ینیچراد و  برجم و  راودـج  تیتلح و  لفلف و  کشم و  رتسدـیبدنج و 

ررکم یئایرد و  لیجران  اب  هدیـشود  هزات  ریـش  ای  کمن و  هروب و  مرک و  بآ  واک و  نغور  ندیناروخ  تسین و  دـب  دـنیامن  هفاضا  زین 
رتسدـیبدنج و کشم و  ندـیئوب  ندروخ و  نیریـش  برچ و  ياـهوسح  نیریـش و  برچ و  ياـهزیچ  لـسع و  نا  زا  دـعب  ندرک و  ئق 

ندروـخ تـسا و  رثوـم  زیلزوـج  ریـس و  ربـش و  جنربریــش و  نیریــش و  برچ  ياـهماعط  اهاذـغ و  مهاـب و  اـهنیا  ندروـخ  نارفعز و 
زا رکا  تسا و  رثؤم  زین  دور  باوخب  هک  نتـشاذکن  نیتنـسفا و  اـب  نیبجنکـس  ندـیماشآ  هدروخ و  نویفا  هک  هچنآ  ردـقب  رتسدـیبدنج 

ثعاب رـضم و  نآ  يالاب  تسام  هکرـس و  اهیـشرت و  تسین و  ریذپ  هجلاعم  هک  دنا  هتفک  دروخب  فشرـس  اب  دجنک و  نغور  نآ  بقع 
تعاسب تعاس  نیتنسفا  بارش  هنقح  زا  غارف  زا  دعب  هبسانم و  ياهنقحب  ندومرف  نیقحت  دوش  هنقحب  جایتحا  رکا  تسا و  بعص  جنلوق 

راضم و عفد  راضم و  عفاـنم و  ذـخا و  ۀـقیرط  نویفا و  نلیب  نویفا و  زا  تسا  هداـیز  نیقحتب  جاـیتحا  نارکوش  جـنبلا و  رزب  رد  نداد و 
تفای رکذ  نیدابارق  رد  یطسب  لیصفت و  كدناب  هینویفا  بیکارت 
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فاقلا عم  فلالا  لصف 

ایقاقا

تسا طنس  رمث  ظرق  تسا و  ظرق  ةراصع  مسا  ینانوی  تغلب  فلا  هیناتحت و  هانثم  يای  حتف  فاق و  رـسک  فلا و  فاق و  هزمه و  حتفب 
دنمان ایکاکا  یکنرفب  سراکرکیک و  ار  نآ  رمث  رکیک و  يدنهب  دیآ و  یم  لمعب  یبرع  غمص  نا  زا  هک 

نآ تیهام  *

خرـس فافج  زا  لبق  دنـشاب  هتفرک  هدـیبوک  نآ  ندیـسر  زا  لـبق  هچنآ  دـنمان  ظرق  هک  تسا  نـالیغما  زا  یعون  ةراـصع  لاوقا  حـصاب 
راتخم و دـشاب  یم  هایـس  دنـشاب  هدومن  ذـخا  ندیـسر  زا  دـعب  هچنآ  یهایـس و  یخرـسب و  لئام  زبس  یکـشخ  زا  دـعب  کنر و  یتوقای 

بیط هک  تسا  لوا  عون  لمعتسم 

دشاب بلص  نیکنس و  یهایسب  لئام  زبس  هحئارلا  158

تعیبط *

مود رد  کشخ  درس و  نآ  لوسغم  موس و  لوا  رد  کشخ  لوا و  رد  درس  نآ  لوسغم  ریغ 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

تهج يومد و  لاهـسا  هراـح و  تـالزن  سباـح  دـبک و  هدـعم و  يوقم  مدـلا و  ثفن  مدـلا و  فزن  عطاـق  ضباـق و  عدار و  ففجم و 
نآ و یخرـس  ةدننک  لئاز  تابوطر و  فطلم  رـصب و  يوقم  راح و  دمر  نکـسم  نآ  يالط  ادامـض  ابرـش و  محر  هدعقم و  ياخرتسا 
سخاد و تهج  اهنآ و  يوسب  تسا  داوم  بابـصنا  عنام  للحم و  هراـح  ماروا  رب  نآ  يـالط  هرفظ و  ۀـیودا  رد  دوش  یم  هدرک  لـخاد 

تهج خرس  لک  دروم و  كرب  اب  نآ و  ةدننک  هایـس  وم  رب  هدعقم و  لافطا و  فان  زورب  لصافم و  ياخرتسا  امرـس و  زا  ثداح  قاقش 
نآ ۀلبآ  عنم  شتآ و  یکتخوس  تهج  غرم  ۀضیب  ةدیفـس  اب  کنر و  یئوکین  ثعاب  راسخر  ندب و  رب  نآ و  يوبدب  قرع و  راردا  عطق 

نوچ دشاب و  هک  يوضع  ره  زا  مدـلا  فزن  عطق  تهج  نآ  رورذ  دـیفم و  سخاد  شتآ و  یکتخوس  تهج  نغور  موم  اب  روتـسدب  و 
فالتخا جحـس و  عنام  نادـب  ناقتحا  اهنآ و  يوسب  تسا  داوم  نتخیر  عنام  عفان و  دـنزیرب  هیخرتسم  لصافم  رب  دـنناشوجب و  بآ  رد 

هدـعقم و جورخ  مدـلا و  فزن  عنام  نآ  ۀـجزرف  لومح و  نآ و  ۀـیخرتسم  تابوطر  فشن  ثعاب  محر  رد  تسا و  اعما  يوقم  مدـلا و 
فیعـض دبک  رب  محر و  هدعقم و  مرو  خرـس و  داب  راح و  مرو  هقدح و  یکدـمآرب  تهج  نآ  دامـض  نآ و  نالیـس  اخرتسا و  محر و 

نغور ندالاب و  نآ و  نداتفا  زا  دیآ  عنام  دنادرک و  هایـس  ار  يوم  دنیوشب  نآب  ار  رـس  دـننک و  لح  بآ  رد  نوچ  نآ و  تیوقت  ثعاب 
سدع و نآ  نزوب  نآ  لدب  مهردکی  ات  نآ  تبرش  رادقم  ماداب  نغور  نآ  حلصم  هدس  ثروم  برجم  لافطا  لاهـسا  عطق  تهج  لک 
جضن و ماکنه  ار  نآ  تخرد  رمث  دـنریکب  هک  تسنآ  نآ  نتفرک  روتـسد  دـیامن و  یم  بسنا  نیا  تسا و  ضـضح  دـنیوک  لدـنص و 

کـشخ ات  دنراذکب  دنزیر و  اهبلاق  رد  دسر و  داقعنا  دحرـسب  ات  دـنهد  شوج  میالم  شتآب  دـنیامن و  فاص  دـنبوکب و  یکدیـسر و 
لـسغ ۀقیرط  تسا و  رتهب  دنزاس  دقعنم  باتفآب  رکا  دـنا  هتفک  دـنیامن و  یم  لخاد  زین  ار  نآ  كرب  بآ  يرثکا  دـنرب و  راکب  دوش و 
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هکنادب دنرب  راکب  هجاحلا  دنع  دنیامن و  کشخ  دنزاس و  اهـصرق  دنرادرب و  دتـسیا  بآ  يالاب  رب  هچنآ  دنیاسب  بآ  هب  هک  تسنآ  نآ 
نآ دنیامن  لسغ  نوچ  ددسم و  ضباق  یـضرا  فیثک  رهوج  صیاغ و  عاذل و  داح  راح  فیطل  رهوج  رهوج  ود  زا  تسا  بکرم  ایقاقا 
نآ لوسغم  ریغ  لامعتسا  عضاوم  یـضعب  رد  اذهل  دنامب و  نآ  یـضرا  فیثک  رهوج  ددرک و  لئاز  لاعفا  نآ  بحاص  فیطل  رهوج  ار 

دیاب مشچ  ضارما  دننام  نآ  لوسغم  اهاج  یضعب  رد  ماروا و  دننام 
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ناوحقا

یـسرافب دنیوک و  زین  یـضرملا  قادـحا  تسا و  یبرع  تغل  نون  فلا و  واو و  حـتف  هلمهم و  ياح  مض  فاق و  نوکـس  هزمه و  مضب 
شیکوک و نویبارف و  زین  اشف و  ینایرـسب  افیافیف و  یناربعب  سیناـبوا و  سناـیبوا و  یناـنویب  دـنمان و  مشچواـک  ۀـنوباب  واـک و  ۀـنوباب 

تسا ناوحقا  مان  هیروفاک  یضعب  دزن  دنیوک و  واکرک 

نآ تیهام  *

ار یناتسب  یناتـسب و  يرب و  تسا  عون  ود  زین  نیا  دنیوک و  راهب  یـسرافب  نمیلف و  ینانویب  ار  ریغـص  ریبک  ریغـص و  دشاب  یم  مسق  ود 
لک زا  دیفـس و  ةزیر  ياهکرب  نآ  فارطا  رد  رودـم  درز و  نآ  لـک  هناـیزار و  زینـشک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  کـیراب و  ياـهخاش 

شوشغم تسا و  هنوباب  زا  یفنص  هلمجلاب  اهارحص و  اهناتـسهوک و  نآ  يرب  تبنم  یخلت و  كدنا  اب  هحئارلا و  لیقث  رتکرزب و  هنوباب 
لک لمعتسم  تسا و  فوجم  نیا  تسین و  فوجم  هنوباب  لک  درادن و  نیا  دراد و  مخت  هنوباب  هک  تسا  نآ  قرف  دنیامن و  یم  هنوبابب 
معط یخلت  اب  درز و  نآ  نوردـنا  دیفـس و  نآ  لک  نوریب  زبس و  نآ  كرب  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  نآ و  خرـس  لـک  هن  تسا  نآ  درز 

دشابن دساف  هنهک و  دشاب و 

نآ تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  موس  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ عفانم  و 

قرع و لوب و  ردم  هدعقم و  مرو  هناثم و  رد  دمجنم  نوخ  للحم  فطلم و  قورع و  هاوفا  رکج و  ةدس  حـتفم  للحم و  يوق و  نخـسم 
عجو جنلوق و  هدعم و  رقارق  اقستسا و  زرپس و  مرو  هناثم و  درد  تهج  تیقایرت و  توقای  هاصح و  تتفم  نینج و  طقسم  ضیح و 
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ندـیئوب سارلا  ءاضعا  نومیتفاب  روتـسدب  مغلب و  ادوس و  لهـسم  کمن  اب  ای  نیبجنکـس و  اب  عفان و  نیتسیک  رد  بآ  لوزن  هناثم و  159
رشقم و وج  ناوحقا و  بش  ره  هک  مسق  نیدب  عفان  ناریپ  رهـس  تهج  نآ  لوطن  تابـس  نآ  تموادم  راثکا و  دروآ و  باوخ  نآ  ةزات 

ۀخسن رد  ار و  ناشیا  دروآ  باوخ  دنیامن  لوطن  رس  رب  هدرک  لخاد  اسریا  نغور  دنناشوجب و  نیریش  بآ  رد  يردق  کیره  زا  هنوباب 
نادب غارفتسا  اذهل  دیامن  یم  مغلب  ادوس و  غارفتسا  ناوحقا  نوچ  دراد و  لخاد  زین  مامت  وزج  کی  هدمآ و  رتعـص  ریعـش  ياجب  رکید 

هتفک لاقثم  ود  یـضعب  نآ و  خیب  زا  لاقثم  کی  زور  ره  ندیماشآ  نینچمه  عرـص و  عزف و  ایلوخیلام و  يارب  تسا  عفان  روکذم  وحنب 
تسیب و ات  یناحیر  بارـش  اب  مرد  ود  زور  ره  نآ  لک  ندیماشآ  نینچمه  عرـص و  ۀلازا  تهج  یلاوتم  زور  یـس  ات  ایناواف  خبط  اب  دنا 

عفر مشچ و  تاقبط  تیوقت  تهج  نآ  ةدوس  کشخ  لاحتکا  برغ و  يارب  نآ  لک  رتسکاخ  رورذ  عرـص و  تهج  یلاوتم  زور  جـنپ 
دنا هتشاد  صتخم  نآ  ریغص  عونب  ار  تیصاخ  نیا  یضعب  نا و  رد  بآ  لوزن  عفد  حورق و  راثآ  عفر  نآ و  يالج  رصب و  تملظ 

سفنلا ءاضعا  *

وبر تهج  کمن  نیبجنکس و  اب  نآ  کشخ  كرب  مرد  هس  ندیماشآ  مدلا و  ثفن  هفرـس و  وبر و  تهج  نآ  قوعل  ءاذغلا  ردصلا و  و 
کـشخ لاقثم  کی  ندیماشآ  نا و  رد  دمجنم  نوخ  لیلحت  هدـعم و  يوسب  هبلجتم  تابوطر  فیفجت  لیلحت و  ادوس و  ةرم  لاهـسا  و 

جنلوق عفر  قرع و  راردا  تهج  نآ  مرد  جنپ  ندیماشآ  هدعم و  یئوب  شوخ  اهتـشا و  نتخیکنارب  وبر و  تهج  نیبجنکـس  اب  نآ  ةدوس 
عفان
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ضفنلا ءاضعا  *

نآ لک  اب  نوچ  نآ و  عجو  نکـسم  هناثم و  هدـعم و  رد  دـمجنم  نوخ  للحم  تسا و  يوق  ردـم  لسعلا  ءام  اـب  نآ  خوبطم  ندـیماشآ 
نیتسیک رد  بآ  لوزن  نینج و  طاقسا  ثمط و  لوب و  راردا  تهج  بارش  اب  نآ  حاقف  دیامن و  جنلوق  حیتفت  هاصح و  تیتفت  دنماشایب 

ردم نآ  ۀجزرف  تسا و  ریساوب  هاوفا  نآ و  ةدس  حتفم  محر و  تبالص  للحم  دیامن و  مامت  توقب  ضیح  راردا  نآ  لومح  روتسدب  و 
تیوقت تهج  نار  جنک  بیضق و  نییثنا و  رب  نآ  ةزات  بآ  يالط  محر و  تبالص  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  محر و  یقنم  ضیح و 

عفد بصع و  ياوتلا  تهج  دـنراذک  نا  رب  هدرک  رت  هچراپ  نآ  خوبطم  بآ  هب  هک  مسق  نیدـب  نآ  دامـض  رثوم و  تیاغب  عامج  هاـب و 
هراح و ماروا  خرس و  داب  تهج  نآ  عیمج  دامض  نآ و  ریغ  نیقاس و  بلص  مرو  تهج  نغور  موم و  اب  هدنزک و  یمس  ناروناج  رهز 
هظیلغ و ماروا  لیلحت  تهج  نآ  لک  دامض  بیضق و  تحارج  هثیبخ و  حورق  اهشیر و  کشخ  رشقت  ریساوب و  تهج  اهتنا و  رد  هدراب 

حلصم نآ و  مف  رضم  هدعم و  برکم  نیبجنکس و  رفولین و  لک  نآ  حلـصم  سار  لقثم  عدصم و  نآ  راثکا  راضملا  دیفم  ددس  حیتفت 
رد نآ  ریغص  عون  نآ  نزو  ود  تسا  هنوباب  کلملا و  لیلکا  نآ  لدب  لاقثم  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  نیبجنکـس  نوسینا و  هشفنب و  نآ 

عفان بلص  مرو  لیلحت  راسخر و  کنر  یئوکین  تهج  بارش  اب  نآ  دامض  لوا  زا  رت  فیعض  لاعفا  رد  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود 
باتفآ رد  هتخیر  ةزات  دـجنک  نغور  ای  تیز  نغور  لطر  راهچ  نا  زا  لطر  کیره  رد  هک  ار  ناوحقا  لک  زور  لـهچ  هکنآ  نغور  و 

هدعقم و ندب و  لفاسا  مرو  بصع و  ياوتلا  هوقل و  تهج  نآب  نیهدت  نآ و  عاجوا  عفر  تهج  شوک  رد  نآ  روطق  دنشاب و  هتـشاذک 
رد نآ  روطق  عفان و  انیهدت  ابرش و  ینابصع  ياضعا  تاحارج  حالـصا  ماروا و  جضن  قرع و  راردا  تاماسم و  حیتفت  محر و  تبالص 
رهس یقروب و  تبوطر  زا  ثداح  رهس  يارب  زا  جرایا  بحب  غارفتسا  دعب  ناب  طوعس  نآ و  قاشنتسا  نآ و  عجو  نیکست  تهج  شوک 

اب ار  نآ  نغور  دنیامن  یم  بیکرت  هاک  دـیفم و  هوقل  تهج  نآ  خـیرمت  نآب و  رـس  قیرعت  نینچمه  ناشیا و  ندروآ  باوخ  خـیاشم و 
نآ عفانم  نیخست و  یتدایز  يارب  ضارغا  بسحب  هحتفم  ۀفطلم  ۀیرطع  ةراح  ۀیودا  یضعب 
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نوسقا

هیناتحت هانثم  يای  نوکس  نون و  رسک  اف و  نوکس  هزمه و  حتفب  نوثینفا  نون و  واو و  نیس و  مض  فاق و  نوکس  هزمه و  حتفب 

هدش هدید  زین  رخآ  رد  نون  واو و  نوکس  هثلثم و  ياث  مض  160و 

نآ تیهام  *

یم ار  نآ  دوش و  یم  رـشقم  يرت  ماـکنه  رد  نا و  زا  رتـظیلغ  رت و  هاـتوک  نآ  قاـس  دروآ و  داـبب  هیبـش  كرب  لـک و  رد  تسا  یتاـبن 
نآ مخت  اهنزوس و  دننام  نآ  كرب  بناوج  ياهراخ  راخرپ و  نآ  لک  ددرک و  یم  تدحب  لئام  خلت  نآ  معط  دسرب  نوچ  دـنروخ و 

ناتـسبات رخاوا  رد  ددرک و  یم  رهاظ  رایـسب  ترارح  نا  زا  دنیاخب  نوچ  ار  نآ  خیب  رت و  هزیر  دنمان  مطرق  هک  رفـصعم  مخت  زا  درز و 
دوش یم  عضاوم  رثکا  رد  دسر و  یم 

نآ تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هتفک برجم  ادامض  ابرـش و  لضع  خدش  ندرک و  ماروا  یئالتما و  جنـشت  زازک و  تهج  نآ  كرب  زا  مهرد  هس  رادقم  فیطل  رایـسب 
مهرد جنپ  ات  مهرد  هس  نآ  تبرش  رادقم  بارش  نآ  حلصم  هدرک  رضم  مومس  عفد  تهج  بارش  اب  نآ  مخت  بارش و  اب  اصوصخ  دنا 

تسا یعاکش  نآ  لدب  مهرد  ود  ات  نآ  مخت  زا  و 

طقا

طورق یکرتب  دنمان و  هاصح  هیداب  بارعا  قاتسور و  لها  ونپپ و  کشک  یسرافب  هلمهم  ياط  فاق و  رسک  لوا و  حتفب 

نآ تیهام  *

نیدابارق رد  نآ  تعنـص  دنـشاب و  هدومن  کشخ  دقعنم و  هتـشرس  کمن  اب  ار  تینبج  زا  تیئام  ندرک  ادج  خبطب و  هک  تسا  ینغور 
دش روکذم 
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نآ تعیبط  *

مود رد  کشخ  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ءاد تهج  نآ  ۀتخوس  دامـض  رثوم و  تیاغب  نمزم  لاهـسا  عفر  تهج  نآ  ةدرک  نایرب  مد و  ارفـص و  تدح  نکـسم  دربم و  ضباق و 
خرـس لـک  نغورب  ار  رـس  لوا  هک  برجم  زازخ  تهج  هیوسلاـب  هتخوس  وج  هتخوس و  مشپ  اـب  ریـساوب و  مدـلا و  فزن  عـفر  بلعثلا و 
ةدراب ۀـجزما  زا  صوصخ  ددـسم  ماخ و  ظیلغ و  مغلب  حایر و  دـلوم  مضهرید و  راضملا  دـنیامن  الط  نا  رب  نا  زا  دـعب  دـننک و  برچ 

زا نادید و  لتاق  ۀیودا  دوش  هدروخ  دوب و  نادید  ببـسب  عرـص  هاک  ره  هتفک  سایلا  نب  تسا  دنق  لک  تاشراوج و  نآ  حلـصم  هبطر 
نا رد  دشاب  یم  بیار  زا  هدش  هتفرک  ارف  طقا  رایـسب و  موث  اب  طقالا  ءام  زور  نا  رد  اذغ  دـشاب  هدوب  هک  دـیاب  یم  نآ  ببـس  عفر  يارب 
رکذ هچنانچ  طورق  ار  تینبج  زا  دنمان و  طورقارف  یکرتب  ار  نیا  تینبج و  زا  هتفرک  ارف  زا  رتمک  هدـعم  شررـض  هدایز و  هللحم  توق 

تفای

ایمیلقا

فذحب ایمیلق  فلا و  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  میم و  رـسک  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  مال و  رـسک  فاق و  نوکـس  لوا و  رـسکب 
اـشیشقرم سم و  هضف و  بهذ و  دننام  هقرطتم  داسجا  نتخادک  زا  هک  دنیوک  اریرچ  ینانویب  ایلیدق و  ار  نآ  هدـمآ و  زین  لوا  رد  هزمه 

ندیـسر مهب  زادـک و  دـعب  هک  تسنآ  فک  زاـب  دـسر  یم  مهب  تحت  رد  هچنآ  ددرک و  دـمجنم  نآ  تحت  ور و  رب  درد  فک و  لـثم 
هچنآ زا  فطلا  تسا  قوف  فرطب  هچنآ  هکنآ  الا  ددرک  یم  عمتجم  تحت  یضعب  قوف و  فرطب  یـضعب  زلف  نآ  تکرح  ببـسب  فک 

اـشیشفرم ثبخ  هضف و  ءایمیلقا  هضف  ثبخ  بهذ و  ءایمیلقا  بهذ  تبخ  ینعی  تسا  ایمیلقا  تازلف  ثبخ  دـنیوک  تسا و  تحت  فرطب 
هچنآ تسا و  یبهذ  همه  نیرتهب  تسا و  حصا  لوا  لوق  تسا و  ایمیلقا  ریغ  تازلف  ثبخ  هک  دنا  هتفک  یضعب  تسا و  اشیشقرم  ءایملقا 

دننز و یم  الط  رب  هک  تسا  هروب  ۀبلغ  زا  یبهذ  یهایس  يدیفـسب و  یـضف  يزبسب و  لئام  یبهذ  دشاب و  زلف  نآ  لصاب  هیبش  کنر  رد 
نیدابارق رد  باتک و  نیا  ۀمدقم  رد  نآ  لسغ  قارحا و  قیرط  تسا و  نآ  لوسغم  قرحم  لمعتسم  دشاب و  یم  یندعم  ءایمیلقا  دنیوک 

دش روکذم  زین  یئایمیلقا  تافایش  تارورذ و  نآ و  ندرورپ  روتسد  ریبک و 
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نآ تعیبط  *

بلاغ نآ  رپ  تسوبی  هکنآ  الا  تسا  نآ  لصا  دننام 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

جورخلا و مشچ  رد  بآ  لوزن  برج و  هواشغ و  هعمد و  هنخاـن و  لبـس و  نیع و  ضاـیب  ةدـننک  لـئاز  هرـصاب و  يوقم  نیعلا  ففجم 
ندینایور دئاز و  محل  ندرب  حورق و  نفعت  عفد  تاحارج و  ۀـیقنت  تهج  عاجوالا  ماروالا و  راثالا و  رئاس  فلکلا و  قهبلا و  حورقلا و 

لاحط و تابالص  لیلحت  هایس و  راثآ  فلک و  یلاج  ماروا و  عدار  نآ  يالط  قهب و  عفر  اهمخز و  ندومن  رپ  هزات و  حیحـص  تشوک 
نآ يالط  زا  طاریق  کی  ندیماشآ  بلقلا  دیفم  ار  سرقن  لصافم و  عاجوا  نغور  نارفعز و  نویفا و  اب 

تسا لوسغم  قرحم  کنسادرم  نآ  لدب  عفان  لد  تیوقت  ناقفخ و  تهج  161

فاکلا عم  فلالا  لصف  *

عراکا

نآ نیرتهب  دنمان  هچاپ  یسرافب  ار  نآ  تسا و  فاک  مضب  عارک  عمج  نیتلمهم  نیع  نوکـس  ار و  رـسک  فلا و  فاک و  هزمه و  حتفب 
تسا هلاسکی  زب  دنفسوک و  ۀچاپ 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

هقرتحم و يادوس  ریـساوب و  بحاص  نیهقان و  تهج  اذغلا و  لدتعم  قیقر و  حلاص  نوخ  دلوم  ماضهنا  زا  دـعب  مضهرید و  جزل و  نآ 
لازه لوبلا و  رـسع  مدلا و  ثفن  قد و  لس و  سبای و  ۀفرـس  زاوآ و  یکتفوک  نابز و  بل و  قاقـش  هنیـس و  قلح و  تنوشخ  جحس و 

هراح و داوم  عذل  عتم  يرارم و  لاهسا  شچیپ و  تهج  یبرع  غمص  اب  ناوختسا و  یکتـسکش  مایتلا  ینطاب و  ياهمخز  مایتلا  طرفم و 
يددس ریحز  صغم و  تهج  نآب  هنقح  جازملا و  سبای  عبط  نییلت  راح و  ۀفرس  تهج  هچاپ  بآ  بورـشم و  راح  ياود  ترـضم  عفد 

تهج لک  نغور  نویفرف و  اب  هچاپ  نوردـنا  نغور  يالط  هبلـص و  ماروا  ریزانخ و  لیلحت  غامد و  تسوبی  تهج  نآ  لوطن  برجم و 
سفرک و اب  نآ  نتخپ  لسع و  هکرـس و  هنهک و  بارـش  نآ  حلـصم  جـنلوق  دـلوم  برجم  راـح  لـصافم  نابرـض  رـس و  درد  نیکـست 

تسا رثوم  ریساوب  ۀناد  طاقسا  تهج  ربص  اب  تاحارج و  مدلا  فزن  عفر  تهج  نآ  ۀتخوس  ناوختسا  اهنیا و  دننام  ینیچراد و 
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تکمتکا

رد ار  نآ  تخرد  دنمان و  سیلبا  ۀیاخ  سراف  ماوع  ات  فاک و  رسک  میم و  حتف  هیناقوف و  هانثم  يات  نوکس  فاک و  رسک  هزمه و  حتفب 
يدنهب دش و  دناوت  یمن  اهنآ  لخاد  يروناج  یسک و  نآ  رایـسب  راخ  ببـسب  هکنآ  تهجب  دنناشن  یم  اهعرزم  تاغاب و  یـضعب  رانک 

دنمان هلوهگرگ  اه  ترک  سناس  تغلب  رخآ و  رد  میج  نون و  نوکس  هلمهم و  يار  فاک و  حتفب  جنرک  هوجنرک و  ار  نآ 

نآ تیهام  *

رتمک و لوط  رد  رانا  كرب  زا  هزیر  نآ  ياهکرب  هدـنکارپ و  نآ  ياهخاش  رانا و  تخردـب  هیبش  هلمجلا  یف  راـخ  رپ  تسا  یتخرد  رمث 
اهخاش مامت  هتسر و  مه  يذاحم  فرط  ود  ره  زا  رایسب و  نآ  ياهکرب  یخاش  ره  رب  درادن و  كون  فیرـشت و  یب  هدایز و  ضرع  رد 

لکش ثلثم  هناد  هس  یضعب  هناد و  ود  نا  زا  یضعب  فوج  رد  راخ و  رپ  هبنا و  ۀتـسا  فالغب  هیبش  نآ  رمث  فالغ  راخرپ و  نآ  قاس  و 
قدنف و زغمب  هیبش  هلمجلا  یف  دیفس  يزغم  نآ  فوج  رد  هدمآرب و  هطقن  ناشن  كدنا  نآ  رس  رب  بلـص و  کنر  يرهزداف  ینوتیز و 

كدنا نآ  ریبک  کنر و  زبس  نآ  ریغص  دشاب  یم  ریبک  ریغص و  خلت و  زین  نآ  ۀفوکش  كرب و  خلت و  رایـسب  تینهد و  یب  هچراپ و  ود 
دـنک و یم  تکرح  نا  رد  نآ  زغم  دـنهد  تکرح  دوش و  کشخ  نوچ  نآ  رمث  دـنا و  مهب  بیرق  صاوخ  رد  ود  ره  کـنر و  دـیفس 

رجح یف  رجح  وه  دنا  هتفک  هتسناد و  کنس  ار  نآ  هدومن  هبش  يرثکا  اذهل  دنک و  یم  ادص  نآ  تسوپ  دشاب  یم  بلص  نوچ 
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نآ تعیبط  *

دشاب يوقا  لوق  نیا  دیاش  دنا و  هتفک  زین  کشخ  مرک و  کشخ و  درس و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نیکـست تهج  هدیئاس  لفنرق  ۀناد  دنچ  اب  نآ  ۀـناد  فصن  یئاب و  ياوه و  ریثات  عنام  نآ  ندروخ  مدـلا و  فزن  سباح  ماروا و  للحم 
ریش اب  نآ  لومح  عفان و  هقیتع  ۀنمزم  تایمح  تهج  نآ  رمث  یکرزب  رادقمب  هتشرس  لسع  لفلفراد و  اب  برجم و  یحیر  جنلوق  عجو 

تهج رمثم  تخرد  رب  نینج و  ظفح  تهج  هتسب  خرس  نامـسیر  اب  نآ  قیلعت  رثوم و  همیقع  نانز  ندش  هلماح  تهج  هدیئاس  نارتخد 
هس يزور  نا  رب  هدایز  هتفه و  کی  ات  نوچ  تسا و  تدالو  لهـسم  هکنآ  رب  دنا  قفتم  ابطا  رثکا  دنا و  هتفک  رثوم  نآ  رمث  نتخیر  عنم 
بآ لوزن  تهج  دنروخب  بآ  هب  دنبوکب و  مرن  هدرک  رشقم  هدروآرب  سپ  ددرک  هتخپ  ات  دنیامن  مرک  رتسکاخ  ریز  رد  ار  نآ  رمث  ۀناد 

رد ود  ره  دیفـس و  ار  نآ  ریبـک  ریغـص و  یکی  ریبـک و  یکی  دـنا  هتفک  زین  مسق  ود  ار  نآ  دـنه  ياـمکح  تـسا و  دـیفم  نیتـسیک  رد 
ندـب رب  نوچ  ار  نآ  مخت  نغور  حایر و  عفد  هرـصاب و  توق  تهج  دـنیوک  یم  هتـسناد  کشخ  مرک و  مهب و  بیرق  عفانم  صاوخ و 
حایر ماذج و  نانز و  جرف  ضارما  عفاد  هیـصاخلاب  دنادرک و  کشخ  ار  برج  ياهناد  ار و  نآ  دهد  قنور  دـنادرک و  ینارون  دـنلامب 

مرک عفد  تهج  تسا و  اعما  هدعم و  رد  هسبتحم  هظیلغ و 

رد ار  نآ  زغم  نوچ  دـنا و  هتفک  دـیفم  نوخ  ادوس و  مغلب و  داسف  تهج  نآ  كرب  اضعا و  مرو  مومق و  داـسف  ریـساوب و  مکش و  162
نآ يردق  دنراد و  هاکن  ۀشیش  رد  هدرک  فاص  ار  نغور  نآ  سپ  ددرک  لاغز  دننام  هتخوس  هک  دنناشوجب  دجنک  نغور  نآ  نزومه 

ۀـضیب مرو  رب  دنـشاپب و  ریجنا  دـیب  كرب  رب  ار و  نآ  زغم  دـنیامن  فوفـس  نوچ  دزاـس و  محتلم  رپ و  دـنناکچب  رئاـغ  ياـهمخز  رد  ار 
دنادرک و رجفنم  ار  نآ  بناج  نا  زا  دشاب  یبناج  هجوتم  ظیلغ و  رایسب  هدام  رکا  ار  نآ  دهد  لیلحت  ررکم  دندنبب  ءام  لوزن  زا  ثداح 

یتیذا ملا و  نودب  دیامن  عفد 

302 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 469 

http://www.ghaemiyeh.com


لبجلا لیلکا 

دنمان اقواالقوا  ینانویب 

نآ تیهام  *

هیردنکـسا رد  دنمان و  لبجلا  لیلکا  ار  نآ  تهج  نیزا  هتـشخ و  هیرخـص و  عضاوم  لابج و  رتشیب  نآ  تبنم  یعرذ  ردقب  تسا  یتابن 
لئام هوبنا و  کیراب  زارد و  نآ  كرب  رترید و  یضعب  رد  رتشیب  دالب  یضعب  رد  دسر و  یم  ناتسبات  طساوا  رد  رثکا  دوش و  یم  رایسب 
كرب هزیر و  نآ  مخت  هرادتساب و  لئام  بلص  نآ  رمث  يدیفسب و  لئام  هتسر و  اهکرب  نایم  رد  نآ  لک  بلـص و  نآ  خاش  یهایـسب و 

تسا انامدرق  ریغ  وب و  شوخ  يدنت و  یخلت و  كدنا  اب  نآ  ۀفوکش  و 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

دـشابن و طرفم  دـیدش  شطع  ترارح و  اب  هک  یقز  ياقـستسا  دراـب و  ناـقفخ  وبر و  نمزم و و  یبوطر  ۀفرـس  تهج  نآ  ندـیماشآ 
هناثم و هدرک و  هاصح  تیتفت  يوادوس و  ناـقری  عفد  رکج و  درد  نیکـست  حاـیر و  لـیلحت  هئر و  ۀـیقنت  زرپس و  رکج و  ةدـس  حـیتفت 

نوچ ار  نآ  نآ و  يازجا  ریاس  زا  يوقا  هروکذم  لاعفا  رد  نآ  كرب  عفان و  هنمزم  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  دامـض  ضیح  لوب و  راردا 
رادقم نیبجنکس  نآ  حلصم  جازملا  رورحم  رضم  دروآ  حالصاب  تعاس و  رد  ار  نآ  عجو  دهد  نیکست  دنناپـسچب  دراب  مشچ  درد  رب 

دننک رپ  هایک  نیزا  هدرک  یلاخ  اشحا  زا  ار  دیـص  مکـش  نمچ  دـنا  هتفک  ورم  نآ  فصن  نیتنـسفا و  نآ  لدـب  مهرد  هس  ات  نآ  تبرش 
تسا کمن  زا  رتهب  موحل  نفعت  عنم  رد  دنک و  یم  نآ  نفعت  عنم 

کلملا لیلکا 
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ار نآ  فاک و  مال و  رسک  میم و  حتف  مال و  فلا و  مال و  مض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  مال و  رسک  فاک و  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
دنمان کنرپ  يدنهب  دنیوک و  رصیق  هایک  یسرافب  سطونیلام و  ینانویب  زین و  اکلم  دنمان و  کلملا  عباصا 

نآ تیهام  *

نآ ياهمخت  برت و  مخت  دننام  یفالغ  رد  لکـش و  یلاله  فنـص  کی  رمث  اما  مهب  هیبش  فنـص  ود  ره  هایک  دشاب و  یم  فنـص  ود 
كرب رتمک و  نآ  تیلاله  رتکیراب و  مود  فنـص  رمث  یلاله و  ریغ  فالغ  هبلحب و  هیبش  مخت  ار  یـضعب  لدرخ و  زا  رت  هزیر  رودم و 
ردقب قاس  ار  یضعب  نیمز و  يور  رب  طسبنم  یضعب  هدنکارپ و  بلـص و  تشرد و  کیراب و  نآ  ياهخاش  یمهرد و  ردقب  رودم  نآ 

نا زا  یـضعب  وا  لمحلا  ناسل  كربب  هیبش  قرو  ار  یـضعب  دیفـس و  یـضعب  یـشفنب و  لک  ار  یـضعب  .زیر و  درز و  نآ  لـک  یعرذ و 
یضارا و فالتخا  ببـسب  هلمجلاب  نآ و  رمث  روتـسدب  تسـس و  کیراب و  نآ  ياهخاش  كرزب و  یـضعب  نآ  هایک  نینچمه  رتزیر و 

معط رد  دنمان  کنرپ  هکنآ  يدنه  كرب  تسا و  نا  رمث  لمعتسم  فعض  توق و  رغص و  رمک و  رد  دشاب  یم  فلتخم  هیوها  نادلب و 
نایرب زایپ  نغور و  اب  هتخپ  هبلح  دـننام  هچنانچ  فرـشم  رتکزان و  رتکچوک و  هبلح  كرب  زا  دراد و  هبلحب  یتهباـشم  كدـنا  هحئار  و 

نیرتهب تسا و  کچوک  کیراب و  فیعـض و  رایـسب  نآ  يدنه  رمث  دنیامن و  یم  لخاد  زین  یهام  تشوک و  رد  دـنروخ و  یم  هدرک 
دشاب درز  نآ  مخت  دننکشب  نوچ  هک  تسنآ  ۀحئارلا  بیطا  يدیفسب  لئام  کنردرز  هزات  بلص و  کلملا  لیلکا 
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نآ تعیبط  *

هـتفک و دراــب  وزج  زا  هداــیز  نا  رد  سباــی  راــح  وزج  يوـقلا و  بـکرم  یــضعب  لوا و  رد  کــشخ  مرک و  سیئرلا  خیــش  لوــقب 
هتسناد تدورب  ترارح و  رد  لدتعم  سودیروقسید 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

تسا هبلص  ماروا  نیلم  اضعا و  يوقم  فطلم و  جضنم و  اذهل  نآ و  لیلحت  زا  رتمک  نآ  ضبق  اما  ففجم  ضباق و  جضنم و  للحم و 

سارلا ضارما  *

جالتخا و ردـس و  راود و  عادـص و  نآ  خوبطم  مرک  بآ  لوطن  نینچمه  رـس و  رب  لک  نغور  هکرـس و  اـب  نآ  دامـض  عادـص  تهج 
ضارما يارب  نآ  نهدـب  خـیرمت  بش و  زور و  ره  رد  مامح  رد  نآ  راخب  نتفرک  ارفـص و  مغلب و  زا  ثداح  ياخرتسا  هوقل و  هتکس و 

لوطن لسع و  مهرد  جنپ  اب  نآ  مهرد  ود  ندروخ  نایسن و  ایلوخیلام و  تدالب و  قمح و  تنوعر و  نهذ و  طالتخا  يارب  هروکذم و 
نآ ندرک  دامض  اخرتسا  جلاف و  يارب  مامح و  رد  هبترم  کی  کی  زور  هس  ره  رد  يوادوس  ساوسو  بحاص  رـس  رب  نآ  خوبطم  بآ 

یئالتما جنشت  تهج  هدعم و  رـس و  رب  مرکمین  نآ  خوبطم  بآ  لوطن  یمغلب و  زازک  ددمت و  تهج  یخرتسم و  وضع  بصع  أدبم  رب 
بآ ندـیماشآ  نینچمه  تبـش و  رتعـص و  هنوباب و  دـننام  رکید  ۀبـسانم  ۀـیودا  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  خوبطم  بآ  لوطن  تالزن  سبح  و 

نیتنـسفا اب  زرپس و  رکج و  هدعم و  درد  تهج  نآ  خوبطم  بآ  ندیماشآ  اهریغ  هدعملا و  ضارما  هروکذم  ضارما  تهج  نآ  خوبطم 
ینطاب لوضف  لـیلحت  تهج  نآ  خـیبط  بآ  ندـیماشآ  نینچمه  عضاوم و  نارب  زین  نآ  دامـض  محر و  وضع و  هس  ره  نآ  مرو  تهج 

یمغلب و شطع  نیکست  تابوطر و  ضیح و  لوب و  راردا  مومس و  ررض  عفاد  ینم و  ریـش و  ةدننک  هدایز  لسع و  ریجنا و  اب  اصوصخ 
سدع و یمور و  نیطورزام  دننام  تاففجم  یـضعب  اب  ای  یئاهنتب و  رـس  ۀیدهـش  حورق  تهج  جتخپیماب  اب  یئاهنتب و  نآ  ۀـتخپ  دامض 

شوک مشچ و  ةراح  هبکرم و  ماروا  تهج  جتخپیم  اب  نآ  دامض  روتسدب  ایسآ و  درک 
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ۀـضیب ةدیفـس  اب  طولخم  ای  یئاهنتب و  هبلـص  هراح و  ماروا  تهج  جتخپیماب  نآ  ۀتخپ  دامـض  روتـسدب  نییثنا و  محر و  هدعقم و  163و 
دیربت و ضبق و  جاضنا و  لیلحت و  ةدارا  جازم و  ضرم و  تجاح و  بسحب  شاخشخ  ینساک و  مخت  ناتک و  رزب  هبلح و  درآ  غرم و 

نآ مخت  اب  نآ  ةراصع  مهرد  هس  ندـیماشآ  دراب و  عادـص  شوک و  درد  تهج  خرـس  لک  نغور  اب  نآ  هزات  ةراـصع  روطق  اـهریغ و 
ندیماشآ اضعا و  همه  نابرض  نیکست  تهج  نارفعز  اب  نینچمه  عاجوا و  نیکـست  تهج  نآ  مخت  یب  اشحا و  مرو  تهج  جتخپیماب 

كرب و خـیبط  بآ  ندـیماشآ  نآ و  درد  نیکـست  هیقنت و  اـعما و  تیوقت  تهج  نآ  ۀـنقح  هاـصح و  تیتـفت  وـبر و  تهج  نآ  خـیبط 
حورق تهج  نتـسش  نادـبا  ندـب و  رـس و  نآ و  خـیبط  بآ  هب  مامحتـسا  نینج و  جارخا  ثـمط و  لوـب و  راردا  تـهج  نآ  ياـهخاش 

لاقثم و ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  زیوم  ریجنا و  لسع و  نآ  حلصم  نییثناب  رضم  نآ  ندیماشآ  عفان و  نیتضیب  شراخ  نیکست  هیدهش و 
هتفک زین  هدمـضا  رد  ریجنا  كرب  نآ  نزو  مین  رکذ و  نابل  نویـسارف و  تسا و  هنوباب  نآ  نزوب  نآ  لدـب  مرد  تسیب  ات  نآ  ةراصع  زا 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  خوبطم  نهد  دنا و 

ماللا عم  فلالالصف 

بلا

تسا یبرع  تغل  هدحوم  ياب  مال و  نوکس  لوا و  رسکب 

نآ تیهام  *

نآ يزبس  تراضن و  رتشیب و  نآ  راخ  نوتیز و  كربب  هیبش  رت و  هزیر  نآ  كرب  هکنآ  ـالا  جرتا  تخردـب  هیبش  تسیرادراـخ  تخرد 
هدایز
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نا صاوخ  لاعفا و  *

رد دروخن  دنک و  وب  رکا  دریمب و  تعاس  رد  دروخب  نا  زا  هک  یناویح  ره  دننک  هیذغا  لخاد  نوچ  رتیوق  یلفدزا  تاناویح و  همه  مه 
هک تسا  یـصخش  جالع  نآ  جالع  تسا و  هماهت  حاون  هارـش و  لابج  هماهت و  دالب  ياه  هاـیک  نیرت  نوبز  دوش و  رک  روک و  تعاـس 

دهاوخن هدـئاف  الا  دـنماشایب و  ار  نآ  ۀـعفاد  ۀـیودا  نآ  بقع  زا  هلـصافالب  هک  دـیاب  نیرد  نکیل  دـشاب و  هدروخ  یلفد  رمثملا و  قناخ 
دیشخب

جنلا

لها ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  میج  نون و  حتف  مال و  نوکس  هزمه و  حتفب 

نا تیهام  *

ینالوط و دیفـس و  نآ  مخت  كدرز و  لک  دـننام  دیفـس  نآ  لک  يربش و  ردـقب  ربطـس و  نآ  قاس  كدرزب و  هیبش  تسا  یتابن  خـیب 
تسنآ يدنه  نآ  نیرتهب  زوج و  دننام  ریدتسم  ۀبق  نآ  ياهخاش  رس  رب  قمرسب و  هیبش  جنرب و  زا  رتمک  نآ  لوط  رادلاخ و 

نآ تعیبط  *

مود رخآب  بیرق  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مین مود  زور  روتـسدب  هداس و  نیبجنکـس  ۀـیقوا  هس  اـب  ار  نآ  مرد  مین  لوا  زور  هک  وحن  نیدـب  تسا  برجم  يرـش  تهج  دـنا  هتفک 
یمسم بارش  اب  دنا  هتسناد  برجم  همیشم  طاقسا  تهجب  دنشونب و  ار  نآ  مرد  کی  موس  زور  نآ و  لاقثم 

تهج مهرد  کی  رادقم  نآ  خیب  ندیماشآ  دـیامن و  یم  جارخا  ار  نآ  مامت  توقب  دـنا  هتفک  تسا و  یلـسع  بارـش  هک  یلامولا  164
دیفم یبوطر  لوبلا  ریطقت 

نوسولا نسولا و 

واو نوکس  نیس و  مض  واو و  نوکس  مال و  هزمه و  مضب  مود  تغلب  نون و  هلمهم و  نیس  مض  واو و  نوکس  مال و  مض  هزمه و  حتفب 
ار هدیزک  هناوید  کس  تیذا  دنادرک  یم  لئاز  هکنآ  تهج  تسا  بلکلاب  بهذی  ینعمب  رخآ  رد  نون  و 
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تیهام *

نآ

هدرپ و ود  نایم  رد  سمرتب  هیبش  یمخت  اهکرب  نیب  ام  ریدتـسم و  نآ  لفـسا  ياـهکرب  تنوشخ و  اـب  هبنپ و  هاـیکب  هیبش  تسا  یهاـیک 
تسا لیثو  شرکع  زا  یعون  دنیوک  یخرس و  یهایسب و  لئام  نآ  كرب 

نآ تعیبط  *

دنا هتفک  زین  لوا  رد  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بیجع هیصخ  مرو  تهج  نارکوش  اب  لادتعاب و  عفان  راثآ  لک  لیلحت  فلک و  تهج  لادتعاب و  ففجم  ماروا و  للحم  راثآ و  یلاج 
لاقثم کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  شوجنزرم  نآ  حلصم  عدصم و  دنا و  هتـسناد  برجم  هناوید  کس  ندیزک  تهج  هیـصاخلاب  عفنلا و 

تسا

یلامولا

زین دؤاد  لسع  ار  نآ  هدش و  هدید  زین  لوا  مال  فذـحب  یلاموا  ای و  مال و  رـسک  فلا و  میم و  حـتف  واو و  نوکـس  مال و  هزمه و  مضب 
دناوخ دوخ  مانب  دوب و  وا  دیناسانش  مدرمب  تفای و  ار  نآ  هک  یسک  لوا  هکنآ  يارب  دنیوک 

نآ تیهام  *

ماوقلا ظیلغ  رایـسب  نآ  نیرتهب  دوش و  یم  لصاح  ذـمرت  رد  تخرد  قاس  زا  هک  تسا  هلئاس  ۀـعیب  هیبش  یفاـص  ظـیلغ  ینهد  یتبوطر 
تسا نآ  نیریش  يارب  یفاص 

نآ تعیبط  *

رت مود  رد  دنیوک  لوا و  رد  کشخ  موس و  رد  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفان و لصافم  درد  خورق و  برج و  تهج  هیدر و  طالخا  ارفـص و  ةرم  ماخ و  لوضف  لهـسم  بآ  ۀیقوا  هن  اب  نآ  ۀیقوا  هس  ندیماشآ 
ددرک لطاب  نآ  لعف  ات  دنک  رایـسب  تکرح  دباوخن و  هک  دیاب  تسنآ  ۀمزال  هک  دـسر  مهب  تابـس  تلاسک و  نوچ  ار  یلامولا  براش 

دنهاوخ هک  یبسانم  نغور  ره  ای  تیز  ای  دجنک  نغور  رد  ار  نآ  تخرد  ياهخاش  هکنآ  نهد  ذیبن و  هبیم و  نیبجنکس و  نآ  خلـصم 
دیفم حرقتم  برج  بصع و  درد  تهج  نآب  نیهدت  رصب و  تملظ  تهج  نآ  لاحتکا  دنیامن  لامعتسا  هدومن  یفاص  دنناشوجب و 
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نیولا

تسا ینانوی  تغل  نون  هیناتحت و  هانثم  يای  حتف  واو و  نوکس  مال و  مض  لوا و  حتفب 

نآ تیهام  *

نآ لک  کیراب و  هزیر و  نآ  كوب  كزان و  نآ  تسوپ  بلص و  کیراب و  نآ  ياهخاش  یخرسب و  لئام  یعرذ  زا  رتمک  تسا  یتابن 
اهراز کیر  نآ  تبنم  تسا  نومیتفا  مختب  هیبش  نآ  مخت  فیرح و  یتبوطر  اب  ردنغچب و  هیبش  نآ  خیب  يدرز و  یخرـسب و  لئام  مرن 

هتـسکش دننکـشب  نوچ  هک  تسا  نآ  غمـصم  دیفـس  لکـش  یبوبنا  ياهخیب  نآ  نیرتهب  دـشاب  یم  نآ  ریغ  قارع و  رد  اهبآ و  راـنک  و 
زغم دنروآ  یمرب  نیمز  زا  نوچ  هک  تسا  روتـسد  نینچ و  تسین  تسا و  دبرت  یـضعب  معزب  تسا و  فیلب  هیبش  نآ  نیرتدـب  ددرک و 

تسنآ مخت  تسوپ  لمعتسم  دشاب و  یم  لکش  یبوبنا  نآ  تسوپ  اذهل  دنزادنا  یم  هدروآرب  ار  نآ 

نآ تعیبط  *

دنا هتفک  زین  مود  رد  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هکرـس هیقوا  کی  بآ و  هیقوا  راهچ  کمن و  مهردـکی  اب  نآ  مخت  زا  لاـقثم  ود  اـت  مهردـکی  ندـیماشآ  حـتفم و  لاـسغ و  یلاـج و 
دوسا ناقری  تهج  رتیوق و  لعف  نیرد  نآ  خیب  تسوپ  رثؤم و  تیاغب  جالعلا  عوفرم  مکحتـسم  نونج  عفر  تهج  ادوس و  يوق  لهـسم 

مهرد ود  ات  نآ  خیب  تسوپ  زا  مهرد و  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  بانع  اریثک و  نآ  حلصم  جحس و  ثروم  عفان و 

هیلا

دنمان هبند  یسرافب  اه  هیناتحت و  هانثم  يای  حتف  مال و  نوکس  لوا و  رسکب 

نآ تیهام  *

تسا فورعم 

نآ تعیبط  *
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تسا رتظیلغ  نا  زا  نیا  هکنآ  الا  داقعنا  لعاف  هدام و  رد  تسا  نمسب  بیرق  رت  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ماروا للحم 

کی زور  ره  هدرک  هصح  هس  ار  هایـس  دنفـسوک  ۀبند  ددع  کی  نوچ  هدرک و  حلـصم  هتـساشن  اب  ندب و  باصعا و  نیلم  هبلص و  165
ات دندنب  وضع  رب  هدرک  قرو  ار  هبند  نوچ  دنا و  هتسناد  برجم  اسنلا  قرع  عفر  تهج  دنشونب  دبرت  لیبجنز و  احرقرقاع و  اب  ار  هصح 

ئطب راضملا  برجم  ماروا  جضن  دوخ و  ياج  زا  هدش  دنلب  باصعا  هرجحتم و  داوم  لیلحت  زازک و  یسبی و  جنشت  تهج  دوش  نفعتم 
نآ حلـصم  ددرک  هأجف  توم  بجوم  دوربم  رد  هک  دشاب  اسب  هک  هتفک  یکاطنا  همـضاه و  توق  فعـضم  ینغم و  برکم و  مضهلا و 

دوع و یکطـصم و  شراوج  دـننام  همـضاه  تاشراوج  ندروخ  ینیچراد و  لفلف و  لیبجنز و  دـننام  هراح  ریزاب  ای  نآ  ندومن  ناـیرب 
تسا هماکبآ  هکرس و  اب  نآ  ندروخ  روتسدب  نآ و  يالاب  نومک 

میملا عم  فلالا  لصف  *

نطیراما

هتشون راطیب  نبا  تسا  ینانوی  تغل  نون  هلمهم و  ءاط  مض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  میم و  هزمه و  حتفب 
هنیعب ما  هتخانش  نینچ  ار  نآ  نم  تسا و  موصیق  عاونا  زا  نم  دزن  نینچ و  تسین  دنا و  هتسناد  ناوحقا  عاونا  زا  یتعامج  هک 

نآ تیهام  *

نآ ۀبق  درک  رب  یقدنف و  ردقب  خرـس و  یـضعب  دیفـس و  ریدتـسم  نآ  ۀـبق  هدـنکارپ و  کیراب و  نآ  كرب  یعرذ و  ردـقب  تسا  یتابن 
تهج کنرف  مور و  دالب  رد  دـنمان و  راـبل و  نباـکنت  رد  راجـشا و  زا  یلاـخ  ياـههوک  نآ  تبنم  کـیراب و  نآ  مخت  يدرز و  ةریاد 

دنهد یم  بیترت  نا  زا  جات  مانصا 
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نآ تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

خدـش اسنلا و  قرع  ماوه و  شهن  تهج  ضیح و  لوب و  ردـم  نآ و  تاـبوطر  فشنم  هدـعمب و  داوم  نتخیر  عناـم  عطقم و  فطلم و 
بلج زین  دـشاب و  هتفای  دامجنا  اـهنآ  رد  هچنآ  هناـثم و  هدـعم و  رد  دـمجنم  نوخ  لـلحم  لـسعلا  ءاـم  اـب  نآ  فارطا  برـش  لـضع و 

ۀبق ندیماشآ  عفان و  هروکذم  ضارما  هلزن و  عطق  تهج  بآ  هب  ای  جوزمم  ضیبا  بارـش  اب  دیامن و  یم  نآ  فیفجت  هدعم و  تابوطر 
هک بارـش  اب  نوچ  دروآ و  ثمط  راردا  رثؤم و  لضع  طاسوا  خدـش  اـسنلا و  قرع  ماوه و  شهن  لوبلا و  رـسع  تهج  بارـش  اـب  نآ 

دیامن یم  ظفح  دنرادهاکن  بایث  رد  ار  نآ  هایک  نوچ  دیامن و  هناثم  مکـش و  رد  دمجنم  نوخ  ۀباذا  دنماشایب  تسا  یلامولاب  یمـسم 
تسا طاریق  هن  نآ  تبرش  رادقم  بآ  ندیماشآ  نآ  حلصم  هدعم  مف  رضم  مرک  ندروخ  زا  ار  اهنآ 

سیرابربما

هانثم يای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  هدحوم و  ياب  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  هدحوم و  ياب  حتف  میم و  نوکـس  هزمه و  حتفب 
دنمان زین  کنرز  جراز و  کشرز و  یسرافب  زاربا و  يربرب  تغلب  تسا  هدمآ  زین  میم  ياجب  نونب  سیرابربنا  هلمهم و  نیس  هیناتحت و 

نآ تیهام  *

ياهنماد اههوک و  رثکا  نآ  تبنم  هتسر  مهاب  اج  کی  راخ  هس  هتسر  راخ  هک  اجره  ینعی  ثلثم  نآ  ياهراخ  رادراخ و  تسا  یتخرد 
یب رثکا  ناوریـش  ناسارخ و  رد  اما  دـشاب  یم  اهریغ  مور و  ماش و  زاریـش و  فارطا  ناوریـش و  ناسارخ و  رد  بآ و  هب  کـیدزن  هوک 

كربب هیبش  نآ  كرب  دوش و  یم  رتهب  دـشاب  رتدرـس  دـلب  ياوه  دـنچره  راد و  هناد  رثکا  نآ  ریغ  زاریـش و  حاون  رد  باداـش و  هناد و 
یماخ رد  ینالوط و  راد و  هشوخ  نآ  رمث  عمتجم و  نآ  ياهرس  يدیفـسب و  لئام  درز  نآ  لک  نا و  زا  رتکیراب  رتکرزب و  نیمـسای و 

ود ردقب  نآ  تخرد  یکرزب  تسا و  ناتسبات  نآ  ندیسر  ماکنه  ددرک و  یم  هایس  شفنب  یشفنب و  هب  لئام  خرـس  ندیـسر  دعب  زبس و 
یقنم بیکارت  رثکا  رد  لعتسم  نیرتهب و  کنر و  خرس  رودم و  نیا  رمث  دشاب و  یم  زین  یئارحـص  بیـس  تخردب  بیرق  تماق و  هس 

ار نآ  کشخ  ای  هتفرک و  ار  نآ  بآ  هدرشفا  ار  نآ  هک  زین  نا  رد  هناد  بارش  بر و  هرشفا و  رد  تسنآ و  یهوک  ۀناد  یب  ای  هناد و  زا 
دنیامن لامعتسا  هتفرک  ینشاچ  تابن  ای  دنق و  اب  هدرک  فاص  هدیلام  هدیناسیخ  بآ  رد 
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نآ تعیبط  *

دنا هتفک  زین  مود  رد  هیقایرت و  هضباق و  توق  اب  موس و  رد  کشخ  درس و 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

ةدعم رکج و  لد و  يوقم  ریساوب و  لفـسا و  زا  نآ  نالیـس  نوخ و  نایلغ  رکج و  هدعم و  ترارح  یکنـشت و  نکـسم  ارفـص و  عطاق 
تهج اضعاب و  داوم  نتخیر  عنام  راح و 

حیتفت تهج  اهنیا  لاثما  لسع و  ینیچراد و  بیطلا و  لبنـس  دننام  هیوقم  ةراح  ۀیوداب  ای  یئاهنتب و  نمزم  محر  نالیـس  ریـساوب و  166
نمزم یمغلب  پت  ببسب  ای  رکج و  فعض  زا  هک  یلاهسا  عفر  اشحا و  يدرـس  رت و  درـس و  رکج  تیوقت  اقـستسا و  عفر  رکج و  ةدس 
لیلحت تهج  نآ  دامض  لوب و  راردا  رکج و  تبالص  تهج  نارفعز  اب  همضاه و  تیوقت  تهج  نیتنـسفا  بآ  اب  دشاب و  هدیـسر  مهب 

اشحا فعض  زا  هک  یلاهسا  جحـس و  اعما و  ۀحرق  تهج  هبـسانم  ۀیوداب  ای  یئاهنتب و  نآ  ۀناد  ئق و  نایثغ و  عنام  نآ  بآ  تابالص و 
دیفس رکـش  اب  دشاب و  یکی  فصن  هکنآ  عبر  ومیل  بآ  يواسم و  ود  ره  هدیـسر  بیـس  بآ  ار و  نآ  بآ  دنریکب  نوچ  دشاب و  هدوب 

توهش فعض  برک و  یشغ و  ناقفخ و  یعفا و  شهن  تهجب  تسا و  هلاتق  مومس  رهزداف  ددرک  دقعنم  ات  دنروآ  ماوقب  هدرک  فاص 
رثک تهج  تسا  عفان  ددرک و  یم  ریبک  قایرت  ماقم  مئاق  لولحم  دـیراورم  جرتا و  ضامح  نا  رب  دـنیامن  هفاضا  نوچ  برجم و  ماـعط 

جنلوق باحصا  يوادوس و  یمغلب و  جازملا  دوربم  رضم  قفاوم و  دیفم و  ار  يوارفـص  جازملا و  رورحم  سیرابربنا  هلمجلاب  ضارما و 
مرج زا  لاقثم و  تسیب  ات  نآ  بآ  زا  تبرش  رادقم  اهینیریش  رکش و  نآ  ریغ  رد  لفنرق و  دوربم  رد  نآ  حلـصم  نطب  لاقتعا  حایر و  و 
هکنآ خـیب  تسوپ  دیفـس و  لدنـص  نآ  ثلث  ود  خرـس و  لک  مخت  نآ  نزوب  نآ  لدـب  لاقثم  هس  ات  نآ  ۀـناد  زا  لاقثم و  هدزناپ  ات  نآ 
هریمخ باشوخ و  بح و  شراوج و  جرـشفا و  سیرابربنا و  ۀمعطا  ناولا و  غابـصا و  تفای و  رکذ  فلالا  عم  فلا  رد  دنمان  سیغرآ 

رکذ نونلا  عم  فلالا  فرح  رد  نیدابارق  رد  سیرابربنا  عوقن  حرفم و  صارقا و  هبرـشا و  تانیبجنکـس و  فوفـس و  صرق و  ياود  و 
تفای
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نایردما

تسا ینانوی  تغل  نون  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  نیتلمهم و  ءار  نوکس  لاد و  مض  میم و  نوکس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

بلاغ و يدیفس  اب  یکچوک  دوخن  ردقب  نآ  رمث  دنت و  نآ  يوب  نا و  زا  رتکچوک  كدنا  ربک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتخرد 
سدقملا و تیب  رثکا  نآ  تبنم  زین و  بویا  عومد  دـنمان و  یم  حـیبستلا  هرجـس  ار  نآ  اذـهل  دـنزاس  یم  حـیبست  نا  زا  رتمک و  یهایس 

دالب نآ  رباقم  نآ و  حاون 

نآ تعیبط  *

یکشخ يدرسب و  لئام  دشاب  یم  یفالغ  رد  هکنآ  مخت  کشخ و  مرک و  موس  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج مشچ  رد  نآ  ةزات  ةراصع  روطق  ریحز  نکـسم  ینطاب و  ماروا  لیلع و  رکج  يوقم  لـلحم و  فطلم و  ددـس و  حـتفم  جـضنم و 
بآ نآ و  ةزات  خاش  كرب و  بآ  جـنکاک و  بلعثلا و  بنع  دـننام  تاراصع  رئاس  زا  رتیوق  ماروا  تهج  نآ  خـیب  يالط  صایب و  عفد 

ماروا و تهج  نآ  برـش  روتـسدب  دامـض و  برقع و  اصوصخ  هدیزک  ۀناوید  کس  ماوه و  مومـس  عفر  تهج  زین  ود  ره  نآ  خوبطم 
رادـقم عفان  هزات  تاحارج  ماـیتلا  تهج  نآ  کـشخ  كرب  رورذ  فلک و  عفر  تهج  نآ  يـالط  قاوف و  لوب و  رـسع  سباـی و  برج 

لاقثم هدراهچ  نآ  خوبطم  زا  لاقثم و  تفه  نآ  ةزات  ةراصع  زا  تبرش 

دورما

هلمهم لاد  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  میم و  نوکس  لوا و  حتفب 

نآ تیهام  *

رد هک  يرمث  دمآ و  دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  فاکلا  فرح  رد  دنمان و  يرثمک  یبرعب  ار  نآ  هک  يرمث  نایم  كرتشم  تسا  یمـسا 
اب دیفس  نآ  تسوپ  رتکچوک و  نا  زا  دنمان و  ینیـسح  هک  طسوتم  دورما  عونب  هیبش  دنادابآ  دشرم  رد  تخرد  دنچ  دوش و  یم  هلاکنب 
رد یکشم  كدنا  هکنآ  يابرم  بآ و  مک  تصوفع و  كدناب  هفت و  معط  شرت  دیفس و  نآ  محل  یـشفنب و  هب  لئام  کنر  خرـس  غاد 
ریز رد  دنق و  ومیل و  بآ  هب  راد  ینـشاچ  ۀیلق  رد  دشاب و  یم  هحئار  شوخ  معط و  شوخ  ذیذل  دـنیامن  لخاد  هدرک  لح  بالک  اب  نا 

لئام کنرمک  خرـس  ياهرات  هکنآ  لک  تسین و  یفلکت  یفطل و  نادنچ  ار  نآ  ندروخ  ماخ  دشاب و  یم  ذیذل  زین  راد  ینـشاچ  ماعط 
نآ تخرد  دوش و  یم  ذیذل  زین  راد  ینشاچ  يایالق  رد  ذیذل و  رایسب  نآ  ةرشفا  دشاب  یم  هحئار  شوخ  معط و  شرت  تسا  یشفنب  هب 

هایـس نآ  بوچ  میخـض و  كدنا  فیرـشت و  یب  ربش و  کی  ردقب  رتدـنلب  رتکرزب و  نا  زا  ناکدرک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  میظع و 
بلص کنر و 
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نآ تعیبط  *

رتدرس

لاعفا *

167

نآ صاوخ  و 

هضباق توق  اب  نوخ و  ارفص و  تدح  نکسم 

هرما

اه هطقن و  راهچ  يدنه  ءار  حتف  میم و  نوکس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

رتکچوک و هرما  كرب  هکنآ  الا  ندومن  نازخ  كرب و  تئیه و  رد  نادـب  هیبش  ناکدوک و  تخرد  یکرزبب  يدـنه  تسا  یتخرد  رمث 
هشیریب و كزان و  زبس و  یماخ  رد  نآ  رمث  كرب و  نا  زا  دـعب  دروآ و  یم  رمث  هفوکـش و  لوا  تسا و  نآ  كرب  زا  رتکیراـب  رتمرن و 

اهنیا دـننام  دوخن و  ای  رـشقم و  سدـع  ای  رـشقم و  شام  زا  ترابع  هک  لاد  همروق و  هزاـیپ و  ود  هیلق و  رد  تصوفع و  كدـناب  شرت 
دنادرک و یم  ذیذل  شرت و  دنیامن  یم  لخاد  دنشاب  هتخپ  ینخی  بآ  ای  صلاخ و  بآ  ای  هدرک  نایرب  زایپ  نغور و  اب  بوبح  زا  تسا 

دعب ددرک و  یم  تخـس  دناسر و  یم  مهب  هشیر  هشیر  دـش  كرزب  نآ  رمث  نوچ  ددرک و  یم  مک  رایـسب  خـبط  زا  دـعب  نآ  تصوفع 
اب شرت و  كدنا  زین  نآ  كرب  دشاب و  یم  هدرک  ادج  تسوپ  ناکدرک  رادقمب  نآ  رمث  یکرزب  راد و  ینـشاچ  كدنا  درز و  ندیـسر 

یهام اب  دنروخ و  یم  هتخپ  زین  ار  نآ  كزان  ياهکرب  نآ و  رمث  دننام  ار  نآ  زین  فیطل و  نا و  زا  رت  شرت  نآ  لک  رایسب و  تصوفع 
خاش تاسرب  مسوم  يادتبا  نوچ  دوش و  یمن  دنه  رکید  دالب  رد  تسا و  رایسب  هلاکنب  رد  نآ  تبنم  دوش و  یم  ذیذل  رایـسب  دنزپ  یم 

دهد یم  رمث  دوش و  یم  میاق  نآ  خیب  لاس  کی  رد  دنناشن  یم  ار  نآ  تخرد 
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نا تعیبط  *

لوا رد  کشخ  مود و  رد  درس 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

ۀلیاغ عفد  تهج  هلاـکنب  لـها  ار  نآ  تخرد  تسوپ  عفاـن و  يوارفـص  لاهـسا  روتـسدب  يوارفـص و  ضارما  جازملا و  رورحم  تهج 
رد ار  نآ  لاقثم  شـش  جنپ  رادقم  دنمان  یم  هوها  دوش و  یم  مدرم  ینیب  رد  هک  دنیوک  یم  تسا و  دـلب  نادـب  صوصخم  هک  یـضرم 

تدح دهد  یم  نیکـست  اتـشان  حبـص  زور  هس  ود  دنماشآ  یم  هدومن  فاص  هدـیئاس  ماخ  هدیـشود  هزات  زب  ریـش  لاقثم  تصـش  هاجنپ 
تسا رتهب  دشاب  کنرکی  هایس  زب  ریش  رکا  هک  دنیوک  یم  دنلام و  یم  وا  ياپ  تسدفک و  رس و  رب  زین  ار و  نآ  ضراوع 

خوسما

بیبانا ینعمب  تسا  يربرب  تغل  همجعم  ياخ  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مض  میم و  نوکس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

اهبآ و رانک  اهخال و  کنس  رثکا  نآ  تبنم  راد و  هرک  فوجم و  ین  دننام  هایک و  رجش و  نیب  ام  نآ  ریبک  ریغص و  ریبک و  تسا  یتابن 
هرک بلص  کیراب  رایسب  ياهخاش  نآ  قاس  زا  یتشکنا و  يربطسب  بلص  یبشخ  نآ  قاس  نا و  زا  هدایز  ربش و  کی  ردقب  نآ  ریغص 
رمث درادن و  هفوکش  نوتیز و  كرب  دننام  نآ  كرب  دندرک و  ادج  مه  زا  اهخاش  ار  نآ  ياهدنب  عضاوم  دنشکب  نوچ  هک  هدیئور  راد 

یبشخ نآ  خیب  تسا و  یمک  ترارم  اب  تضوبق  نآ  تابن  معط  رد  ددرک و  یم  هایـس  ندـش  کشخ  دـعب  يدوخن و  ردـقب  خرـس  نآ 
تسا اهخال  کنس  زین  نآ  تبنم  بلص 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  درس و  لوا  رد  يوقلا  بکرم 

صاوخ و لاعفا و  *
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نآ عفانم 

نآ خیبط  لاهسا و  عطق  تهج  ضباق  بارش  اب  مهرد  جنپ  رادقم  نا  زا  دنماشایب  نوچ  تالزن و  عنام  ینطاب و  ياضعا  يوقم  ضباق و 
سفنلا رسع  هفرس و  تهج  ریجنا  بارش و  اب  لضع و  خدش  ینطاب و  ياضعا  تیوقت  هناثم و  هدرک و  ياهتلع  عنم  هلبق و  قتف و  تهج 

اـشحا رکج و  لد و  فعـض  تهج  لطر  مین  رادقم  دنماشایب  هدومن  فاص  دسر  هفـصنب  ات  بآ  رد  دـنناشوجب  ار  نآ  کشخ  نوچ  و 
زور ره  دنماشآ  یم  هدرک  فاص  هدومن  خـبط  روکنا  بآ  اب  ار  نآ  ةزات  برغم  نانز  دـنیامن و  نادـب  تموادـم  نوچ  اصوصخ  دـیفم 

ار و ناشیا  دـشخب  یم  عفن  دـیامن و  یم  لاهـسا  كدـنا  محر و  ۀـیقنت  ندـب و  یهبرف  راسخر و  کنر  یئوکین  تهج  لطرکی  رادـقم 
نآ يرغال  وا  یکچوک  رومض و  ثعاب  هلبق  رب  نآ  دامض  رثوم و  هزات  تشوک  ندینایور  تاحارج و  مدلا  فزن  عطق  تهج  نآ  رورذ 

دوش یمن  تفای  اجنا  ریغ  رد  هک  مرب  یم  نامک  دنروآ و  یم  سلدنا  زا  ار  نآ  هک  هتشون  یکاطنا  و 

اعما

يرتنا يدنهب  هدور و  یسرافب  زین و  نیراصم  یبرعب  تسا  اعم  نآ  عمج  فلا  هلمهم و  نیع  حتف  میم و  نوکس  هزمه و  حتفب 

تسا ینابصع  ياضعا  ۀلمج  زا  هک  تسا  تاناویح  ةدور  نا  زا  دارم  دمان  168

نا تعیبط  *

کشخ درس و  موس  رد 

لاعفا و *

نآ عفانم  صاوخ و 

دلوتم نا  رد  یئام  قیقر  يارفص  هک  هدعم  تهج  تسنآ  حلصم  هک  هراح  ۀیودا  نارفعز و  هکرـس و  تشوک و  اب  نآ  خوبطم  ندروخ 
ار نآ  هک  تسا  یلفالف  ینومک و  دوع  شراوج  نآ  حلـصم  جـنلوق  دراـب و  طـلخ  دـلوم  مضهرید و  اذـغلا و  لـیلق  دـیفم  دـشاب  هدـش 

دنروخب ار  بیکارت  نیزا  یکی  باوخ  زا  دعب  دنیامن و  باوخ  هدروخ 
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نالیغما

حلط و ار  نآ  ماوع  نون و  فلا و  مال و  حـتف  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  همجعم و  نیغ  رـسک  هروسکم و  میم  دـیدشت  هزمه و  مضب 
دنمان زین  لوبب  رکیک و  يدنهب  نالیغم و  یسرافب  زین و  هیبارعا  ۀکوش  هیرصم و  ۀکوش  رمس و  هیداب  لها 

نآ تیهام  *

لکش رد  ود  ره  کچوک و  رکید  كرزب و  یکی  دشاب  یم  مسق  ود  هوک و  ياهنماد  اهارحص و  رثکا  نآ  تبنم  رادراخ  تسا  یتخرد 
زبس لوا  رد  ربطـس و  نآ  قاس  جـک و  نآ  ياهراخ  راخرپ و  بیـس و  تخرد  زا  رتکچوک  نآ  تخرد  لوا  مسق  مهب و  بیرق  كرب  و 

ینالوط و فالغ  ود  بونرخ  یلقاب و  دننام  نیا  رمث  ددرک و  یم  یخرسب  لئام  هایس  سونبآ  دننام  دوش  هنهک  نوچ  يدیفـسب و  لئام 
ظرق فالغ  اب  ار  نیا  رمث  خرس و  نا و  زا  رتنهپ  یسمرت و  ردقب  نهپ  هناد  یهرک  ره  رد  زین و  هدایز  ددع و  هن  ات  شش  جنپ و  راد  هرک 
یفاص فافش  کنر  درز  کنر و  خرس  هک  ار  نیا  غمص  ایقاقا و  ار  نیا  ةراصع  زین و  هانصع  فعفع و  فلع و  برغ و  زین و  طنـص  و 

زا ار  نیا  نوچ  تسین و  غمص  دوش و  یم  عمج  غمصب  هیبش  يزیچ  حلط  بوچ  تسوپ و  نایم  رد  دنا  هتفک  دنمان و  یبرع  غمص  تسا 
تیاـهن رد  دـنیوشب  ار  یقاـب  دـنیامن و  ادـج  نا  زا  ار  نآ  نوچ  لایـس و  دـشاب  نوخب  هیبش  يزیچ  نآ  ناـیم  رد  دـنریکب  حـلط  تخرد 

نآ تخرد  مود  مسق  دنک و  وب  شوخ  ار  ناهد  ددرک و  ادج  وب  شوخ  نیریـش  بآ  نا  زا  دنیاخب  ار  نآ  کلع  دننام  دشاب و  يدیفس 
ظرق زین  ار  نیا  رمث  لوا و  زا  رت  کنر  هایـس  نآ  قاس  دـنمان و  ملـس  یبرعب  ار  نیا  هوبنا و  نآ  ياـهخاش  راـخیب و  یـضعب  راـخ و  مک 
نهپ كدنا  کچوک  ياهناد  نا  رد  یهایـسب و  لئام  شفنب  نآ  تسوپ  هرک و  یب  رودم و  اما  تسا  یلقاب  دـننام  یفالغ  رد  دـنیوک و 
دیفـس ةدرپ  هناد  ره  نیب  رد  یکچوک و  یکرزب و  فالتخاب  هناد  کی  یـس و  ات  هناد  هدزاـی  هن و  زا  یفـالغ  ره  رد  یـشام و  هریت  زبس 

کنر و درز  هدنپسچ  جزل  یتبوطر  یهایسب و  لئام  یشفنب  تسوپ  دیفـس و  ةدرپ  نآ  نایم  رد  زین و  اهناد  نآ  يالاب  رب  طیحم  کنر و 
کیراـب ياـهخاش  رد  هوبنا  هزیر  رایـسب  ینـالوط و  مهب و  هیبش  ود  ره  كرب  وب و  شوخ  همکت و  دـننام  رودـم  درز  مسق  ود  ره  لـک 

رد دوـش  یم  رکید  یمـسق  زین  تسا و  نآ  ریبـک  مسق  يازجا  رتـشیب  لمعتـسم  صفع و  نآ  معط  هتـسر و  فنـص  ود  رد  مه  يذاـحم 
راد هرک  نآ  ياهخاش  ردانب و  یضعب 
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تعیبط *

کشخ درس و  مود  رد  نآ  يازجا  عیمج 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اب ای  یئاهنتب و  ینطاب و  ياضعا  تیوقت  شحوت و  لد و  لوه  راح و  ناقفخ  تهج  نآ  لک  قرع  ندـیماشآ  عدار  تالـضف و  سباح 
بآ عوقن  هیخرتسم و  ياضعا  تیوقت  تهج  نآ  لوطن  ددس و  حیتفت  لاهـسا و  عطق  تهج  نآ  كرب  دـیفم و  هبـسانم  ۀبرـشا  هیودا و 

حورق تهج  دـنماشایب  هتفرک  ار  نآ  یفاـص  بآ  حبـص  هتـشاذک و  ءامـسلا  تحت  بش  هدـیناسیخ  بآ  رد  هکنآ  ۀتـسر  ون  ةزاـت  كرب 
دنچ درس  بآ  اب  اتشان  حبص  يواسم  راهچ  ره  نآ  غمـص  کشخ و  لک  تسوپ و  كرب و  فوفـس  دیفم و  نآ  تقرح  لوب و  يراجم 
عفان محر  نالیس  ینم و  نایرج  مالتحا و  ترثک  لازنا و  تعرـس  ینم و  تقر  عفر  تهج  مهردکی  ات  مهرد  مین  زور  ره  یلاوتم  زور 
هدرک فاص  هدیئاس و  بآ  اب  هتفکـشان  رانا  لک  ۀچنغ  ددع  ودکی  دیفـس و  ةریز  یکدنا  اب  نآ  ۀتـسرون  كرب  زا  يردق  ندـیناروخ  و 

جنپ ای  هبترم  هس  دنیامن  شوماخ  نا  رد  هدرک  خرـس  شتآ  رد  ار  فزخ  ياهچراپ  ای  هزیرکنـس و  تفه  ای  جـنپ  هک  هدومن  بات  کنس 
لئاوا رد  هن  دروآ  فعض  دنک و  یتدایز  رایـسب  هک  رخاوا  رد  ندروآرب  نادند  ماکنه  رد  اصوصخ  لافطا  لاهـسا  سبح  تهج  هبترم 

نازوا رادقم  رب  توق  نس و  بسحب  هک  دیاب  اما  عفان  زین  ار  لافطا  ریغ  و 

فـشن هدعقم و  زورب  تهج  نآ  خـیبط  رد  سولج  ماروا و  عفر  تحارج و  ماحتلا  تهج  نآ  ةزات  كرب  دامـض  دـنیازفیب و  هیودا  169
هداد شوج  بآ  رد  ار  نآ  هکنآ  رمث  ۀـجزرف  مدـلا و  ثفن  مدـلا و  فزن  عطاق  نآ  ةزاـت  رمث  كرب  هراـصع و  دـیفم و  محر  تاـبوطر 

ۀبترمب هک  تسا  يدـحب  لبق  قییـضت  تابوطر و  فشن  رد  درادرب  دوخب  نز  هدومن  کـشخ  هدرک  رت  ررکم  نادـب  ار  ساـپرک  ۀـچراپ 
يون ساپرک  ۀـچراپ  رب  ار  نآ  نوردـنا  فرط  هدرک  رود  ار  نآ  ياهمخت  هتفاکـش  هتفرک  ار  نآ  ماخ  رمث  نوچ  دـناسر و  یم  تراکب 

هک ینانز  دنب  هنیـس  هچراپ  نا  زا  ددرک و  هماج  موم  دننام  ندش  کشخ  زا  دـعب  هک  هدولآ  بوخ  نادـب  نآ  زغم  تابوطر و  ات  دـنلامب 
تحارج نوخ  عطق  تهج  نآ  خاش  قاس و  تسوپ  ددرک و  تلع  نآ  عفر  یتدم  ات  دندنب  هنیس  رب  دنزاس و  دشاب  هتخیوآ  اهنآ  ناتـسپ 

هد رد  هتفوک  مین  دـنهاوخ  هک  رادـقم  ره  ار  نآ  تخرد  تسوپ  نوچ  تسا و  ناعنـص  خیـش  نغور  يازجا  ةدـمع  عفان و  رایـسب  هزاـت 
دنرادهاکن و هشیـش  ای  ینیچ و  فرظ  رد  دننک و  فاص  دنلامب و  دسر و  هفـصنب  ات  دنناشوجب  سپ  زور  ود  ات  دنناسیخب  بآ  نادـنچ 
رمث و دشاب و  رکب  جرف  دننام  نآ  جرف  مئاد  ضیح  مایا  ره  رد  روتـسدب  دـنیامن و  اجنتـسا  نادـب  هبترم  ره  لوب  زا  دـعب  ضیح  مایا  رد 
دـنق و قرع  لصا  مظعا و  وزج  نآ  لـک  تسوپ و  زین  تسا و  وزاـم  ماـقم  مئاـق  تاـناویح  تسوپ  تغاـبد  تهج  نآ  تسوپ  كرب و 

كاوسم هثل و  ماکحتـسا  تهج  نآ  نوس  یلاج و  نآ  خیب  نآ و  تسوپ  صوصخ  لمعتـسم  رایـسب  هلاکنب  دنه و  رد  تسنآ و  بارش 
دنزاس یم  زین  نیمز  مخش  تلآ  اهریغ و  يداک و  هتر و  نودرک و  ۀیاپ  ماکحتسا  تبالص و  تهجب  نآ  بوچ  زا  نادند و  يوقم  نآ 

نیا نکیل  مسق و  ود  ره  نا  زا  رت  لکرپ  وبدب و  نکیل  تسوپ و  کنر و  رمث و  كرب و  رد  مود  مسقب  هیبش  دشاب  یم  زین  رکید  مسق  و 
تـسس كدنا  دزادـنا و  ریزب  ار  رـس  دـنرب  رام  دزن  نوچ  ار  نآ  ۀـشیر  تسا و  هلاکنب  صوصخم  رثکا  مسق  نیا  تسا و  لمعتـسم  ریغ 
قیرطب هک  دشاب  یمسق  مسا  کیره  دیاش  حلط  نالیغما و  ظرق و  مساب  دنا  هدرک  رکذ  هدرفم  ۀیودا  بتک  رد  ابطا  رثکا  هچنآ  ددرک و 

ددرک یم  هبش  عفر  لمات  دعب  دنا و  هدومرف  نایب  هابتشا 
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جلما

هلما و یسرافب  زیانس و  رـصم  تغلب  میم  رـسک  فلا و  دمب  تسا  جلمآب  روهـشم  میج  نوکـس  مال و  حتف  میم و  نوکـس  هزمه و  حتفب 
دنیوک جلما  ریش  ار  نآ  ةدرورپ  ریش  دنمان و  هلونآ  يدنهب 

نآ تیهام  *

دوش و یم  زین  یناکدرک  یکرزبب  ات  هچرک و  ولآب  هیبش  یکزاـت  رد  رایـسب و  تصوفع  اـب  شرت و  نآ  معط  تسا  يدـنه  تخرد  رمث 
نآ تخرد  دشاب و  هدـیلاب  هشیریب  هک  تسنآ  ةدـشن  جرکتم  دـساف و  کشخ  ای  هزات و  کنر  درز  نیکنـس  هشیریب  كرزب  نآ  نیرتهب 

یـضعب رد  هتـسر  يربش  ردقب  ینالوط  کیراب  ياهخاش  فرط  ود  ره  زا  هوبنا  هزیر و  رایـسب  زبس  نآ  كرب  ناکدرک و  تخرد  ردقب 
رد لمعتسم  رت و  بلص  نا  زا  دنمان و  بلد  یبرعب  هک  رانچ  بوچ  دننام  رادرهوج  نآ  بوچ  خاش و  هس  اج  یضعب  رد  خاش و  ود  اج 
ریش رد  هبترم  هس  ود  نآ  حالـصا  ضبق و  توق  رـسک  تهجب  هک  تسا  هدرورپ  ریـش  هناد  زا  یقنم  هشیریب  ةدیلاب  ۀلمآ  هریغ  نیجاعم و 

زین هدرورپ  ریش  ریغ  دنیامن و  یم  کشخ  هتسش  دنناسیخ و  یم 

نآ تعیبط  *

دراب تقیقحلا  یف  دنا و  هتسناد  مرک  یضعب  کشخ و  مود  رد  درس و  لوا  رد  نآ  ةدرورپ  ریش  کشخ و  موس  لوا  رد  درس و  مود  رد 
دنا قفتم  همه  نآ  تسوبی  رد  تسا و 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

هیوادوس و ةرخبا  ادوس و  تطلاخم  عنام  ندـب و  زا  ادوس  جرخم  نفعت و  زا  طالخا  ظفاح  اعما و  هدـعمب و  داوم  نتخیر  عنام  ضباق و 
تسا ضبق  هکنآ  لاعفا  هیصاخلاب و  تسا  بلق  تیوقت  حیرفت و  نهذ و  تدح  اکذ و  بجوم  بابـسا  نیاب  حورب و  هقرحتم  ۀیوارفص 
يارب زا  جازملا  دراب  ار  نآ  دنک  لامعتسا  هاک  ره  هک  تسا  راوازس  يوقم و  دشاب  یم  هضباق  ۀیودا  هک  اریز  تسنآ  تیـصاخ  رب  نیعم 

رد نآ  تعفنم  هک  هتفک  هیبلق  ۀـیودا  رد  سیئرلا  خیـش  اهنیا و  دـننام  ای  یکطـصم و  ای  ینیچراد  ای  لسعب  ار  نآ  دـنک  لیدـعت  تیوقت 
رئاـس ظـفح  نهذ و  تیوقت  يارب  زا  تسا  تعفنملا  دـیدش  هیودا  هلمج  زا  شحوـت و  يارب  زا  تسنآ  تعفنم  زا  هداـیز  بلق  تیوـقت 

ناهد و زا  نتفر  بآ  یکنشت و  ئق و  عطاق  هاب و  كرحم  هیصاخلاب  اضعا و 
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تابوطر فیفجتب  تسا  یهـشم  اعما و  هدـعم و  يوقم  رـصعب و  قیقر  مغلب  ادوس و  لهـسم  مدـلا و  فزن  ریـساوب و  نوخ  سباـح  170
مشچ لد و  يوقم  نوخ و  ترارح  نکسم  نمزم و  لاهسا  عطاق  هب  بآ  رانک و  درآ  اب  نآ و  لمخ  تغابد  هدعم و  ۀیخرم 

سارلا ضارما  *

قرتحم و يارفـص  زا  ثداح  یقارم  صوصخ  ایلوخیلام  يارب  زا  عفان  یغامد و  ساوح  باصعا و  يوقم  دشاب  یم  هروکذم  بابـس  ای 
دوعص عنام  نآ  عوقن  ندیماشآ  نآ و  یلسع  يابرم  ندروخ  نینچمه  لسع و  اب  نآ  ندیماشآ  هوقل  اخرتسا و  جلاف و  نایسن و  يارب  زا 

عطق میخـض  ظیلغ  دامـض  دنیامن  دامـض  یناشیپ  رب  دنـشرسب و  کنت  بآ  اب  دنبوکب و  مرن  ار  هلمآ  نوچ  رـس و  يوسب  هدعم  زا  هرخبا 
دیامن فاعر 

نیعلا ضارما  *

ار هلمآ  تعاـس  هس  ود  ره  زا  دـعب  هک  صوـصخ  برجم  ضاـیب  ۀـلازا  تهج  مشچ  رد  نآ  مـهرد  ود  هتفوـک  مـین  عوـقنم  بآ  روـطق 
رکـش نآ  نزو  مهاب  دـنیاسب و  مرن  نوچ  دـنناکچب و  مشچ  رد  سپ  هبترم  هس  اـت  دـنناسیخب  نآ  رد  هزاـت  ۀـلما  دـنیامن و  رود  هدرـشفا 
رصب فعض  تهج  دنماشایب  مرکمین  بآ  اب  ار  نآ  مهرد  جنپ  رادقم  اتـشان  هدرک  برچ  نیریـش  ماداب  نغور  كدنا  اب  هدومن  طولخم 

قئال ردـقب  هتـشرس  لسع  اب  ینامرک و  ةریز  نآ  نزو  مهاب  هدـیبوک  قوعل  اهریغ  ضفنلا و  ءاضعا  عفاـن  جحـس  تهج  نآ و  يـالج  و 
لوب هدعقم و  شزوس  هدعم و  ترارح  نمزم و  لاهـسا  عفر  تهج  هتفوک  مین  کشخ  زینـشک  اب  نآ  عوقن  عفان و  شارف  رد  لوب  تهج 

وم زین  نآ  نغور  دنادرک و  هایـس  دنیامن  باضخ  وم  رب  دننک و  ریمخ  نآب  ار  همـسو  ای  هلمآ و  عوقنم  بآ  اب  ار  انح  نوچ  هنیزلا  دـیفم 
لسع نآ  حلصم  زرپس  رضم  مهرد  هد  ات  خوبطم  رد  مهرد و  جنپ  ات  مهرد  هس  زا  نآ  مرج  زا  تبرـش  رادقم  دنادرک  لیوط  هایـس و  ار 

بح و هلمآ و  ياهشراوج  یئؤلؤل و  هداس و  ياهوراد  شونا  خسن  تسا و  نیریـش  ماداب  نغور  نآ  حلـصم  جنلوق و  دلوم  لبنـس و  و 
تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  ذیبن  حرفم و  نوجعم  خوبطم و  ابرم و  للحم و  بارش و  فوفس و  نهد و 
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بلکلا ما  *

نآ تیهام  *

اب ریدتـسم و  نآ  فارطا  نا و  زا  رتضیرع  كدنا  انح و  هیغال و  كربب  هیبش  نآ  كرب  يدرزب  لئام  یعرذ  ردـقب  یعیبر  تسا  يرجش 
نا زا  یهیرک  تیاغب  يوب  دزو  نادـب  داب  نوچ  تکوهـس و  اب  وبدـب  هیغال و  لکب  هیبش  درز  نآ  لک  یکدـیچیپ و  تنوشخ و  كدـنا 

عوبنی هب  تسا  یمسم  هک  برع  ۀیداب  رصم و  ۀیداب  رصم و  دالب  عرازم  رثکا  نآ  تبنم  دسر  ماشمب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ماسقا برقع و  هناوید و  کس  ندـیزک  تهج  نوتیز  نغور  اب  نآ  کشخ  زا  لاقثم  کی  نآ و  ةزات  ةراـصع  زا  لاـقثم  ود  ندـیماشآ 
تسین زئاج  نآ  لامعتسا  نغوریب  تعاس و  رد  نآ  عجو  نکسم  برجم و  رام 

دیب لما 

هلمهم لاد  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  هدحوم و  ياب  رسک  مال و  نوکس  میم و  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

نوچ هک  يدح  هب  یـشرت  تیاهن  رد  نآ  زغم  بآ  درز و  نآ  تسوپ  تسا و  ومیل  ماسقا  زا  یمـسق  جنرانب و  هیبش  يدـنه  تسیا  هویم 
طارفاب بوخ و  روبنهتنر  رد  دابآ  ناهجهاش  کیدزن  دـنه  رد  ددرک و  هتخادـک  دـنراذکب  یناـمز  دـنرب و  ورف  نا  رد  ار  ینهآ  نزوس 

دنروآ یم  نآ  ریغ  تهلس و  ناتسهوک  زا  هلاکنب  رد  تسا و 

نآ تعیبط  *

رت درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

زا یـضعب  هدرک  یخاروس  ار  نآ  رـس  نوچ  مغلب و  دلوم  ادوس و  جیهم  نوخ و  نایلغ  نکـسم  ارفـص و  عماق  بلق و  ضارما  رثکا  عفاد 
اهنیا لثم  هناد و  هایس  هدرک و  هزیر  هزات  لیبجنز  هاوخنان و  کمن و  هدیبوک و  هایس  لفلف  اوبزوج و  لفنرق و  دننام  همضاه  هراح  ۀیودا 

یبوچب ار  نآ  نوردنا  هبترم  کی  زور  شش  جنپ  ره  دعب  دنراذکب و  باتفآ  رد  هدومن  رپ  نآ  نایم  رد  هایس  کمن  يروهال و  کمن  و 
تیوقت تهج  نا  زا  يردـق  ندروخ  ددرک  کشخ  اـت  دـنراذکب  باـتفآ  رد  دـیامن و  نآ  تسوپ  مرج  رد  ذوفن  بوخ  اـت  دـننز  مهرب 

زین دسرب  ات  دنراذکب  دنزادنا و  دنت  ۀکرس  رد  ار  نآ  ةدرورپ  رکا  دیفم و  زین  ار  لاحط  عفان و  رایـسب  ماعط  ياهتـشا  ندروآ  همـضاه و 
دشاب یم  رتذیذل  رثؤم و 
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یئاچک لما 

يای فلا و  یسراف و  میج  حتف  فاک و  مض  مال و  نوکس  میم و  فلا و  حتفب 

نآ تیهام  *

يدنه تسا  یتابن 

رتکچوک نا  زا  يدنه و  رمت  كربب  هیبش  نآ  كرب  كانراخ و  یئارحص  171

نآ تعیبط  *

رت درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

فاص ار  نآ  كرب  بآ  ددرک و  مرک  بوخ  ات  دنراذک  شتآ  رب  ار  ینهآ  یفرظ  هک  هلوت  جـنپ  راهچ  ردـقب  نآ  كرب  بآ  ندـیماشآ 
هتخیر رکید  فرظ  رد  دـنزیر و  نا  رد  هدوس  مرن  دـنمان  يروهال  کمن  هک  دزربط  کمن  هشاـم  ودـکی  رادـقم  دـنزیر و  نا  رد  هدرک 

رد هک  یـضرم  قورع  رد  اوه  راشتنا  هداح و  تایمح  تهج  روتـسد  نیدـب  راهن  زور  تفه  ات  تیاـهن  زور  جـنپ  اـت  دـنماشایب  مرکمین 
ار نآ  بحاص  یمح  ترارح و  نایذـه و  لقع و  طالتخا  طرفم و  شطع  اضعا و  رد  باـهتلا  تدـح و  نآ  ببـسب  دوش  یم  هلاـکنب 

كرب هلاکنب  لها  دـنناد و  مزال  بجاو و  هخاـفن  ۀـیذغا  تاـضومح و  تاـینبل و  زا  باـنتجا  ماـیا  نیرد  تسا و  دـیفم  ددرک  ضراـع 
هداح تایمح  هروکذم و  ضارما  يارب  دنریک  یم  ار  نآ  راخب  دنماشآ و  یم  ار  نآ  بآ  هدیناشوج  بآ  رد  زین  ار  نآ  کشخ 

دبکلا عجو  ما  *

نآ تیهام  *

یعیبر ار و  نآ  درچ  یم  دراد و  یم  تسود  ار  نآ  دنفـسوک  ربـغا  هزیر  نآ  كرب  ربـغا و  نآ  لـک  هلقب  زا  رت  کـیراب  تـسا  یهاـیک 
دنام یم  ناتسمز  لئاوا  ات  تسا و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دیفم يوارفص  دبک  عاجوا  تهج 

نونلا عم  فلالا  لصف  *

سلاغانا *
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یطبن تغلب  هدـمآ و  زین  سلغانا  تسا و  ینانوی  تغل  هلمهم  نیغ  مـال و  مض  فلا و  همجعم و  نیغ  حـتف  فلا و  نون و  هزمه و  حـتفب 
دنمان ناکنا  یکنرفب  ریکانا و 
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نآ تیهام  *

عبرم و نیمز و  يور  رب  طسبنم  نآ  ياهخاش  هرادتـساب و  لئام  شوجنزرم و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دـشاب  یم  هدام  رن و  تسا  یهایک 
خرس نآ  رن  لک  کنر و  يدروجال  نآ  ةدام  لک  خلت و  دنت و  رایسب  شاخشخ و  ۀناد  ردقب  نآ  ياهناد  یفالغ و  دننام  نآ  رمث 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

طوعس نانسا و  عجو  نیکست  مغلب و  زا  رس  ۀیقنت  تهج  نآ  رمث  كرب و  بآ  ةرغرغ  هدس  حتفم  عذل و  یب  ففجم  بذاج و  یلاج و 
هنمک و برج و  نآ و  يالج  مشچ و  حورق  رصب و  فعض  تهج  دنشک  مشچ  رد  دنیامن و  لسع  اب  طولخم  نوچ  روتـسدب و  زین  نآ 
راخ و ندروآ  نوریب  تهج  نآ  دامـض  عفان و  هدرک  نینج و  دبک و  عجو  یعفا و  ندیزک  تهج  بارـش  اب  نآ  ندـیماشآ  عفان و  لبس 

نآ لک  هکنآ  ةدام  هک  هدرب  نامک  یـضعب  دـیفم و  تاحارج  حالـصا  خرـس و  داب  هثیبخ و  حورق  ندـش  هدایز  عنم  اضعا و  زا  ناـکیپ 
دنیاـمن دامـض  نوچ  تسا  خرـس  نآ  لـک  هکنآ  رن  ار و  نآ  دـیامن  یم  در  دـنیامن  دامـض  هدـمآرب  ةدـعقم  رب  نوچ  تسا  يدروجـال 

لدب لاقثم و  کی  ات  لاقثم  مین  زا  نآ  تبرش  رادقم  تسا  یبرع  غمص  نآ  حلصم  جحس و  ثروم  نآ  برـش  دروآ و  یمرب  سکعلاب 
تسا اثینطرا  نآ 

سروغانا

رـصم رد  تسا و  یمور  تغل  رخآ  رد  هلمهم  نیـس  هلمهم و  ءار  رـسک  واو و  نوکـس  همجعم و  نیغ  مض  فلا و  نون و  هزمه و  حتفب 
هدرکب نآ  تهباشم  يارب  دنمان  یلکلا  بح  ار  نآ  رمث  تسا و  ریزنخلا  بونرخب  فورعم 
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نآ تیهام  *

يوب ملک و  لکب  هیبش  نآ  لک  دـسر و  یم  رجـش  برقب  هکنآ  ات  دوش  یم  كرزب  تشکنجنپب و  خاش  كرب و  رد  هیبش  تسا  یهاـیک 
تسا روکنا  ندیسر  تقو  ناتسبات  نآ  رمث  ندیسر  ماکنه  نوللا و  فلتخم  نآ  رمث  لیقث و  نآ 

تعیبط *

هیکاطنا ماش و  رتشیب  نآ  تبنم  کشخ و  مرک و  نآ  يازجا  یمامت 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ توق  ددرک  کشخ  نوچ  عفان و  وخر  ياـهمرو  لـیلحت  تهج  تسنآ  يازجا  رئاـس  زا  رتمک  نآ  تدـح  هکنآ  ةزاـت  كرب  داـمض 
رادقم ار  نآ  كرب  بآ  نوچ  ئقم و  نیلم و  نآ  مخت  اما  نآ و  خیب  ياهشیر  نینچمه  ددرک و  یم  هدایز  نآ  فیفجت  عیطقت  رتیوق و 
نانزب نآ  قیلعت  دـنیوک  دـیامن و  ثمط  راردا  نینج و  همیـشم و  جرخا  عفان و  ار  عادـص  دـنماشایب  بارـش  اب  لاقثم  کی  ات  مرد  کـی 

تدالو زا  دعب  هک  دیاب  اما  دیفم  نآ  تعرس  لیهست و  تهج  تدالو  ماکنه  نتسبآ 

تسا ماروا  جضنم  للحم و  نآ  خیب  ةراصع  يالط  دروآ و  دیدش  ئق  دنروخب  ار  نآ  رمث  نوچ  دنیامنزاب و  يدوزب  172

جبنا

كزغن یناروتب  دنمان و  زین  بلآ  تسا و  يدنه  تغل  هبنا  برعم  میج  نوکس  اب و  حتف  نون و  نوکس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

زا لاـس  راـهچ  هس  زا  دـعب  هیوـها  یـضارا و  فـالتخاب  ناـکدرک و  تخرد  زا  رتـکرزب  میظع و  رایـسب  نآ  تخرد  تسا  يدـنه  رمث 
زین نا  رمث  ندیـسر  تقو  راهب و  لوا  دـنمان  لوم  يدـنهب  هک  ناراهب  ماکنه  دـیآ و  یم  رمثب  لاس  هن  تشه و  اـت  نآ و  مخت  ندـیناشن 
لاس لئاوا  رد  نا  رمث  دهد و  یم  رمث  لاس  تصـش  هاجنپ و  ات  تسا و  ناطرـس  ازوج و  جرب  رد  باتفآ  ندوب  ماکنه  نادـلب  فالتخاب 

نا رمثب  هیبش  زین  هحئار  رد  رتکرزب و  نا  زا  يدنه و  جذاس  كربب  هیبش  ینالوط  نآ  كرب  سکعلاب و  رخاوا  رد  دوش و  یم  رتهب  لاسب 
ددرک و یم  نیریش  ینب و  ریشب  دیامن  یم  عورش  سپ  ددرک و  یم  شرت  هتسهآ  هتـسهآ  دشاب و  یم  صفع  رایـسب  ادتبا  رد  نآ  رمث  و 
دسر و یمن  دوش  یم  نآ  مسوم  لصف و  رد  هچنآ  یبوخ  ینیریشب و  نکیل  دهد و  یم  رمث  لاس  مامت  راجشا  یـضعب  نکاما  ضعب  رد 
نالیـس و ةریزج  دـننام  دـشاب  یم  تخرد  رب  نآ  رمث  هشیمه  دـهد و  یم  رمث  هام  هدزاود  اوتـسا  طخب  بیرق  دـالب  ضعب  رد  نینچمه 

نآ یمـسوم  ریغ  نکیل  روتـسدب و  زین  دـسر  یم  مهب  نکاما  نا  رد  هک  رکید  ياه  هویم  رثکا  اـهنآ و  یلاوح  نتپاـنیچ و  يرچلت  ردـنب 
یبآ مک  یمحل و  يراد و  هشیر  یکـشیریب و  یباداـش و  هحئار و  مـعط و  لکـش و  یکچوـک و  یکرزب و  رد  تـسین  یمـسوم  دـننام 
هدید هلاکنب  رد  انیمخت  تسا  يزیربت  نمکی  هک  راثآ  ود  ات  راثآ  مین  زا  یکرزب  رد  هچنانچ  دـسر  یمن  هویم  چـیه  نآ  ماسقا  فالتخاب 
ۀلیله ربارب  یکچوک  رد  انیمخت و  تسا  يزیربت  نمکی  راهچ  کی  هک  رثکا  راثآ  مین  واپ و  هس  راثآ و  کی  اهتخرد  یـضعب  زا  هدش و 
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ینالوط و كدنا  رودم  یضعب  حطرفم و  كدنا  یضعب  جک و  كدنا  نآ  رس  ینالوط و  یضعب  لکـش  رد  دوش و  یم  یکرزبب  یلباک 
هیبش نآ  ۀحئار  یـضعب  ربنعب و  هیبش  نآ  ۀحئار  معط و  شوخ  هحئار و  شوخ  رایـسب  یـضعب  ناویح و  ةدرکب  هیبش  هلمجلا  یف  یـضعب 

یـضعب حـیاور و  موعط و  زا  اهنیا  ریغ  هناـیزارب و  هاوخناـن و  تبـشب و  هیبش  هحئار  ار  یـضعب  معط و  دـب  هشیررپ و  یـضعب  روفاـکب و 
يرایـسب عوتی  یـضعب  رد  تخرد و  خاـشب  نآ  رمث  لاـصتا  لـحم  رد  نیمه  یمک  عوتی  یـضعب  رد  معط و  ماوق و  رد  ازجـالا  فلتخم 

تسنآ و عوتیلا  لیلق  يوبـشوخ  هشیر  یب  ماوقلا  يوتـسم  باداش  نیریـش  رایـسب  نآ  نیرتهب  دـشاب و  یم  زین  نآ  تسوپ  ریز  رد  یتح 
تسدب ار  نآ  رادبآ  ةدیـسر  هک  تسنآ  نآ  ندروخ  راوطا  نیرتهب  رـضم و  دب و  یـضعب  ای  یکمه  دشاب  فاصوا  نیا  فالخرب  هچنآ 

نآ هشیر  دوش و  هدروخ  نآ  یفاص  بآ  مامت  ات  دنکمب  دوش و  رود  تسا  نا  رد  هک  یتعوتی  ات  دنربب  ار  نآ  رس  ددرک و  مرن  ات  دنلامب 
ثعاب دـسرب  اهبل  ناـبز و  رب  نوچ  نآ  عوتی  نیلم و  نآ  بآ  تسا و  مکـش  ضباـق  خاـفن و  لـیقث و  نآ  ۀـشیر  هک  اریز  دوشن  هدروخ 

ود ره  دوش و  رود  نآ  تیعوتی  هک  هدیرب  ار  نآ  رـس  دشاب  تخـس  كدنا  هک  ار  نآ  رادبآ  ۀشیر  یب  ددرک و  یم  تحارج  شزوس و 
هلاکنب رد  هک  ار  یلعا  یمـسق  ۀشیریب  ۀبنا  هک  تسا  فیح  تسا و  روط  نیرتهب  زین  نیا  هک  دـنیامن  لوانت  هدـیرب  ار  نآ  هتـسهآ  فرط 

مرن دوش  یم  یکلم  ۀنکرپ  دابآ  میظع  رد  اهاج و  رکید  هکاب و  یلاهک و  هنوچ  رد  هک  دابآدـشرم  فارطا  هدـلام و  لثم  اهاج  یـضعب 
رد هبنا  یمـسق  درادن و  هقیاضم  دشاب  مه  راد  هشیر  رکا  دشاب و  هتـشاد  قیقر  بآ  هک  وبـشخ  نیریـش  ۀبنا  ندیکم  يارب  دـنکمب  هدرک 
رد نیا  ماـسقا  زا  یـضعب  دوش و  یم  نیریـش  نآ  ماـخ  زبـس  دـنمان  یم  اوـمچک  ار  نآ  هک  تسین  رکید  دـالب  رد  هک  دوـش  یم  هلاـکنب 

لحاوس دننام  دوش  یم  هبنا  زین  رکید  دالب  یضعب  رد  ددرک و  یم  معط  دب  یکتخپ  رد  یضعب  دوش و  یم  شوخ  نیریـش و  یکدیـسر 
یم مهب  یلیلق  زین  رکید  نکاما  ضعب  تسا و  رال  عباوت  زا  تسا و  اینمب  روهـشم  هک  بانایم  لیمـس و  نادوس و  ناـمع و  نمی و  دـالب 

تسا هلاکنب  نهک و  دودنه  یمعط  شوخ  روفوب و  هن  اما  دسر 
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نآ تعیبط  *

نوخ دـلوم  مود و  رد  کشخ  مرک و  نآ  ةدیـسر  نیریـش  ادوس و  مغلب و  دـلوم  لوا و  رد  کـشخ  مود و  رد  درـس  تسا  ماـخ  هچنآ 
رت و بآ  مک  دنچره  يوادوس  ظیلغ 

هدایز نآ  تیوادوس  دشاب  رت  ماوقلا  ظیلغ  173

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

وکین هاب و  هناـثم و  يوقم  لکـش و  تبـسانمب  هدرک  اـعما و  هدـعم و  يرم و  سفنت و  تـالآ  هسیئر و  ياـضعا  حاورا و  يوق و  يوقم 
جنلوق برذ و  يریساوب و  لاهسا  ریساوب و  درابرس و  درد  سفنلا و  قیض  هفرس و  ناقفخ و  عفاد  ناهد و  يوب  راسخر و  کنر  ةدننک 

نیلم هکلب  دراذکن  ضبق  ار  تعیبط  دروآ و  لوب  راردا  دنادرک و  هبرف  ار  ندـب  ندـب و  یتسـس  تلاسک و  فعـض و  ایعا و  شطع و  و 
هکنآ تبرش  ای  باداش  ةدیسر  نوماج  ندروخ  نیبجنکس و  ندیماشآ  نآ  حلـصم  هدعم و  يالخ  رد  صوصخ  نیرورحم  رـضم  دراد 

ضباق و رتدب و  نا  زا  نآ  راد  هشیر  خافن و  مضهرید و  لیقث و  نآ  بآ  مک  یمحل  مسق  درس و  بآ  غود و  بآ  تسا و  يدنه  ةویم 
نآ يالاب  هک  کمن  دـنا و  هتفک  لیبجنز  دـنه  لها  نآ  خـفن  حلـصم  اـهریغ و  لـیمامد و  برج و  هکح و  يوادوس و  ضارما  ثروم 

ای کشرز  تبرـش  رما  نیرد  دیاش  زیوم و  نآ  حلـصم  رکج و  فعـضم  رتهب و  هدرورپ  کمن  رد  لیبجنز  هدومزآ و  دـنروخب  يردـق 
ریـش هاب  تیوقت  یهبرف و  تهج  دنا  هتفک  تسا و  ینم  ققرم  نادـند و  رومع و  هثل و  رـضم  دـشاب و  رتهب  نوماج  تبرـش  ای  نیبجنکس 

يوادوس یمغلب و  ماعط و  ياهتشا  هبنم  ارفص و  نکسم  نآ  شرت  ماخ  تسنآ و  لعف  نیعم  هداد  شوج  يردق  ای  ماخ و  ةدیـشود  ةزات 
هشبن و یسرافب  هک  سران  ماخ  يارضخلا  هبح  ۀحئارب  هیبش  نآ  ۀحئار  اضعا و  حرقم  راح و  نآ  عوتی  ادوس و  دلوم  رضم و  ار  ناجازم 
دراب و رایسب  نآ  ۀتسه  زغم  نآ و  لک  دشاب و  هدیـسر  نادب  هک  يوضع  هب  تسا  نغور  ندیلام  نآ  حلـصم  دنمان و  نب  ار  نآ  ةدیـسر 

نوچ دـنماشایب و  تجاح  ردـقب  هبـسانم  ۀـیوداب  هدومن  نایرب  كدـنا  هک  صوصخ  ینم  کسمم  ففجم و  لاهـسا و  سباح  سبای و 
رکـش مهرد  راهچ  اب  ار  نآ  مهردـکی  زور  ره  هدومن  کشخ  دـشاب  هدیـسر  مهب  هزاـت  ۀفوکـش  زا  هک  ار  نآ  کـچوک  رایـسب  سراـن 

نا رد  ار  نآ  لک  كرب و  هک  یبآ  هب  هضمـضم  تسا و  وم  یهایـس  ظفاح  دنیوک  دیامن و  عفد  ار  لازنا  تعرـس  ینم و  رورد  دنروخب 
نآ بوچ  رتسکاخ  رورذ  ناهد و  يوب  عفار  نآ  بوچب  كایتسار  تسا  اهنآ  ةدـننک  مکحتـسم  هثل و  نادـند و  يوقم  دنـشاب  هدـیئاس 
ۀبنا تسوـپ  ناـخد  روتـسدب  هدرک و  حاـیر  عـفد  تهج  نآ  کـشخ  كرب  ناـخد  نآ و  كرب  رورذ و  روتـسدب  مدـلا و  فزن  تـهج 
رکا نآ و  مخز  تهج  قلح  رد  نآ  دود  نتفرک  زین  دـسرن و  درـس  ياوه  وضع  نا  رب  نا  زا  دـعب  هک  لمع  رارکت  اب  عفان  هدرک  کشخ 

ینیب و نآ و  ذفنم  هک  ار  موقلح  مخز  دنشکب  وکابنت  دننام  نایلغ  رس  رد  هدیلام  دشاب  هتخیر  تخرد  زا  دوخ  هک  ار  نآ  تخرد  كرب 
ۀقاس خیب  هدیچ  تخرد  زا  ار  نآ  ةزات  رت و  كرب  نوچ  دروآ و  یم  حالـصاب  موی  لهچ  تدم  رد  دشاب  هدش  کی  هس  ره  رـس  كرات 
ۀقاس ددع  هن  نوچ  عجو و  درد و  یب  دنادرک  لئاز  دنلامب  دیآیمرب  مشچ  کلپ  رد  هک  هناد  رب  دیا  وب  نا  زا  هک  یتبوطر  هدرـشف  ار  نآ 

دیامن دنب  ددرکن  دنب  هک  ار  هضیه  ضراع  ئق  لاهسا و  دنرب  ورف  هتسب  بوبح  هدوس  مرن  بآ  اب  هایس  لفلف  ددع  هن  اب  ار  نآ  كرب  خیب 
ۀیودا یـضعب  اب  ای  یئاهنتب و  ماخ  ۀبنا  تسوپ  نا  رد  هک  ینغورب  نانز  رـس  يوم  نیهدـت  نینچمه  نآ و  كزان  ياهکرب  بآ  يالط  و 

هکنآ ماخ  رمث  ةدرـشفا  بآ  عفاـن و  نآ  طاقـسا  عنم  وم و  یهایـس  يرارد و  تهج  دنـشاب  هدرورپ  باـتفآ  رد  هتخادـنا  رکید  ۀبـسانم 
يابرم ماخ و  ۀیلق  نآ و  ۀتسه  صرق  نآ و  بآ  قرع  جرـشفا و  بارـش و  باشوخ و  اولح و  توما و  روچما و  ینچ و  دنمان و  سرما 
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یم مرن  هدرک  ادج  ار  نآ  تسوپ  هدروآرب  سپ  هتخپ  هدرک  شتآ  ریز  رد  ار  ماخ  ۀبنا  هلاکنب  دنه و  لها  تفای و  رکذ  نیدابارق  رد  نآ 
ای مومـس و  داب  هک  یماکنه  دنراد  یم  هاکن  هدرک  یفرظ  رد  هدرک  لخاد  دنمان  رک  يدنهب  هک  هایـس  دنق  يردق  هدرک  فاص  دـنلام و 

نوعب يدوزب  دنلام  یم  وا  ندب  مامت  رب  دنناروخ و  یم  واب  نا  زا  يردق  يدوزب  دسر  یسکب  یئابو  ای  يدر و  ياوه  ای  یمـس و  ياوه 
دبای یم  افش  یهلا 
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هلتنا

يدـنهب یـسلدنا و  راودـج  ار  نآ  تسا و  یملدـنا  یمجع  تغل  اه  مال و  حـتف  هیناقوف و  هانثم  يات  مض  نون و  نوکـس  هزمه و  حـتفب 
دنمان یسبرن 

نآ تیهام  *

عورف نالوک و  خیب  رادقمب  كرزب  عورفلا و  ریثک  نآ  خیب  هایس و  یکی  تسا  فنص  ود 

هب هیبش  دنیوک  بلعثلا و  بنعب  هیبش  یخرـسب  لئام  هوبنا  نآ  كرب  ولاتفـش و  ۀناد  دننام  خـلت  نآ  معط  نلفاطنب و  ۀـشیرب  هیبش  نآ  174
اب يدرزب و  لـئام  انـس و  كرب  دـننام  نآ  كرب  دـنمان و  قـهیفا  نیا و  سلدـنا  ۀـماع  دیفـس و  مود  فنـص  تسا و  ناشوایـسرپ  كرب 

دنه و ياههوک  یضعب  تبت و  ناتسهوک  نیچ و  سلدنا و  نآ  تبنم  تیرطع  اب  دنت و  كدنا  نآ  يوب  نیریش و  نآ  معط  تنوشخ و 
اهریغ تسا و  اطخ  ناتسهوکب  لصتم  هک  هسال  کنروم و 

نآ دیفس  تعیبط  *

موس رد  نآ  هایس  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ماوه عسل  تهج  دراب و  ینطاب  عاجوا  نکسم  حایر و  ةدننک  عفر  خفن و  للحم  هایس و  مسق  زا  رت  فیعض  ماوه  مس  عفد  رد  نآ  دیفس 
ماقم مئاق  تیقایرت  رد  نآ  هایس  فنـص  هاب و  كرحم  ناسنا و  ياوس  تاناویح  ةدنـشک  نآ  خیب  لاقثم و  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  عفان 
یلوح رد  هک  ار  یمس  ياههایک  نادنفسوک  یضعب  هکنآ  یتح  برجم  عفان و  ماحرا  عاجوا  نطب و  عاجوا  رد  اصوصخ  قوراف  قایرت 
يوسب يدوزب  دنیامن  تیمـس  ساسحا  نا  زا  دـنروخب و  نوچ  معط  ینیریـش  ببـسب  دـنا  هتفک  هچنانچ  دـیور  یم  اجکی  رد  نآب  نآ و 
یمغلب داوم  للحم  رکج و  هدعم و  نخسم  یهبم و  نآ و  تیمـس  زا  دنبای  یم  تاجن  دنروخ و  یم  ار  نآ  دنیامن و  یم  لیم  هلتنا  هایک 
نغورب نیهدت  اضعا و  رئاس  ماروا  للحم  نآ  دامض  نآ و  مرو  للحم  محر و  يوقم  نآ  لومح  ریساوب و  عطاق  بارـش  رد  نآ  ۀتخپ  و 

نآ حلـصم  تابوطر و  فیفجت  برک و  قانخ و  ثروم  نا  زا  هدایز  طاریق و  کی  نآ  تبرـش  رادـقم  تیاـغب  وم  يزارد  بجوم  نآ 
تسا ینیریش  دجنک و  نغور 
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سیلثنا

تسا ینانوی  تغل  هلمهم  نیس  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  مال و  رسک  هثلثم و  ياث  حتف  نون و  نوکس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

كرب دـننام  نآ  كرب  ور و  باتفآ  عضاوم  اهراز و  هروش  نآ  تبنم  هایک  رجـش و  نیب  اـم  تسا  یتاـبن  نآ  ریبک و  یکی  تسا  عون  ود 
رد نآ  مخت  وبدب و  یـشفنب و  هب  لئام  خرـس  نآ  لک  کیراب و  کچوک و  نآ  خیب  يربش و  دنلبب  نشخ  نآ  ياهخاش  مرن و  سدع و 
هب لئام  رتکچوک و  نا  زا  نآ  لک  هدایز و  نا  زا  نآ  بقز  سوطیفامکب و  هیبش  رت  كرزب  نآ  خاـش  كرب و  مود  عون  قیقر و  یفـالغ 

وبدب رایسب  هحئارلا و  لیقث  یشفنب و 

نآ تعیبط  *

لوا رد  کشخ  لادتعاب و  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اب عفان و  ار  هدرک  عجو  لوبلا و  رـسع  دنماشایب  نآ  عون  ود  ره  مخت  ای  خـیب و  لک و  زا  نوچ  یلاج  كدـنا و  ضبق  اب  رایـسب و  للحم 
زب ریـش  لـک و  نغور  اـب  نآ  عون  ود  ره  قوحـسم  لومح  حورج و  حورق و  لمدـم  نآ  عوـن  ود  ره  رورذ  عرـص و  تهج  نیبـجنکس 

لاقثم کی  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  لوا  زا  رت  فیعـض  هیلاـج  توق  رد  رتفیطل و  مود  عون  اـما  نآ  تاـحارج  محر و  ةراـح  ماروا  تهج 
تسا

رابجنا

تسا ربج  زا  قتشم  هلمهم  ءار  فلا و  هدحوم و  ياب  حتف  میج و  رسک  نون و  نوکس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

هبطر كربب  هیبش  نآ  كرب  ار  نآ  دزاس  یم  کبشم  دچیپ و  یم  دشاب  نآ  کیدزن  هچنآ  قیلع و  رب  رثکا  یتماق و  يدنلبب  تسا  یتابن 
کچوک ياهفالغ  لک  نتخیر  زا  دعب  خرس و  نآ  لک  یخرـسب و  لئام  هبطر و  زا  رتیوق  نآ  ياهخاش  رابغ و  دننام  یبغز  كدنا  اب  و 

ار نآ  هک  تسا  نآ  کیراب  ياهـشیر  لمعتـسم  خرـس و  یبشخ و  نآ  خـیب  دـشاب و  یم  هزیر  ياـهمخت  نا  رد  دـسر و  یم  مهب  نا  زا 
ماش دالب  نآ  تبنم  زین و  نآ  ةزات  خیب  ةراصع  تسا و  رتهب  نیا  نآ و  خـیب  تسوپ  کشخ و  هاوخ  دـشاب  رت  هاوخ  دـنمان  رابجنا  ياحل 

اهیوج نایم  اهدور و  رانک  رد  تسا 
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نآ تعیبط  *

هتسناد کشخ  مرک و  سونیلاج  موس و  ۀجرد  رد  کشخ  درس و 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

يوقم ئق و  نکـسم  تیذا و  ریغ  زا  تالزن  نمزم و  لاهـسا  سباح  ریـساوب و  هئر و  هنیـس و  زا  اصوصخ  اضعا  عیمج  مدلا  فزن  عطاق 
هزات و ةدم  مدلا و  لوب  اهتشا و  فعـض  لوبز و  یتح  نمزم  هزات و  لس  نوخ و  نایلغ  ارفـص و  باهتلا  نیکـست  تهج  اعما و  اضعا و 

نآ کته  خسف و  لضع و  یکتفوک  اضعا و  یکتسکش  يدبک و  لاهسا  جحـس و  هدعقم و  قورع  هاوفا  حاتفنا  مومـس و  عفد  نمزم و 
مهردکی نوچ  عفان 

تهج نآ  رورذ  رکید و  ۀبسانم  ۀیودا  اب  روتسدب  دنماشایب و  جتخپیم  ای  دنق و  يردق  اب  دنناشوجب و  بآ  رد  ار  نآ  لاقثم  کی  ات  175
كرب زا  مرد و  کی  نآ  ةراصع  زا  لاقثم و  کی  نآ  قرع  زا  تبرـش  رادقم  عفان  تیاغب  اهمخز  مدلا  فزن  عطق  تشوک و  ندـینایور 
رتیوق لاعفا  رثکا  رد  نآ  ةراصع  ینمرا و  لک  نآ  عبر  کشرز و  نآ  دننام  نآ  لدب  لیبجنز  نآ  حلـصم  نیدوربم  رـضم  مرد  جنپ  نآ 

دنریکب و ار  نآ  بآ  دنبوکب و  ار و  نآ  ةزات  خیب  تسوپ  دنریکب  هک  تسنآ  نآ  ةراصع  نتفرک  قیرط  تسا  نآ  خیب  خـیب و  تسوپ  زا 
اهـصرق دسر  داقعنا  دـحب  نوچ  دزاسن و  دـساف  ار  نآ  منبـش  هک  فقـس  ریز  رد  اهبـش  دـنراذک و  باتفآ  رد  دـننک و  یلافـس  قبط  رد 

دـشاب یم  یتوقای  خرـس  نیا  کنر  دنرب و  راکب  هجاحلا  دـنع  دـنیامن و  تظفاحم  رابغ  درک و  زا  دـنیامن و  کشخ  باتفآ  رد  هتخاس 
تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  یلغم  قوعل و  صرق و  بارش و  فوفس و  رابجنا و  بح 
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نادجنا

ار بیط  نادجنا  یناردنزامب  تسا و  یـسراف  نادکنا  برعم  نون  فلا و  هلمهم و  لاد  حـتف  میج و  مض  نون و  نوکـس  هزمه و  حـتفب 
نآ مخت  دارم  دوش  روکذم  قلطم  نادجنا  نوچ  دنیوک و  ناغردلاب  یکرتب  ار  نآ  قاس  ثورحم و  یبرعب  ار  نآ  خیب  دـنمان و  رپ  هلوک 

تسا

نآ تیهام  *

نا زا  ملک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  یتماق و  زا  رتدنلب  ربطس و  فوجم و  نآ  تابن  قاس  نتنم و  رکید  بیط و  یکی  دشاب  یم  مسق  ود 
یم وب  شوخ  رایسب  مهردب و  هیبش  نهپ  رودم و  دیفـس و  ندیـسر  زا  دعب  نآ  رمث  دیفـس و  تبـش و  دننام  يرتچ  نآ  لک  رتکچوک و 
مسق زا  رت  فیعض  نآ  قاس  خاروس و  رپ  هتخوس و  ۀحفـص  دننام  نآ  كرب  مود  مسق  دنمان و  یم  بیط  تیتلح  ار  نیا  غمـص  دشاب و 

نتنم و تیتلح  تسا  وبدـب  رایـسب  هک  ار  نآ  غمـص  هامک و  ار  نآ  هاـیک  راـغرتشا و  ار  نآ  خـیب  وبدـب و  رایـسب  هایـس و  نآ  رمث  لوا و 
کنیه دنهب  هدنک و  تشکنا  ار  نآ  ماوع  دنیوک و  یمجع  ياز  حتفب  دز  یـسرافب  ار  غمـص  هکنآ  تهج  دزکنا  یـسرافب  یناسارخ و 

یم وبدـب  اهنآ  تشوک  نکیل  دـنوش و  یم  هبرف  رایـسب  دـننارچ  یم  نآ  هایکب  ار  نآ  دنفـسوک  سراف  دالب  رد  دـنمان و  یمجع  فاکب 
ددرک

دیفس تعیبط  *

دنا هتفک  مود  رد  کشخ  مرک و  ار  نادجنا  قلطم  یموق  موس و  رد  نآ  نتنم  هایس  کشخ و  مرک و  مود  رد  نآ  بیط 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

مومس مواقم  فطلم و  للحم و  یلاج و  حتفم و 
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سارلا ضارما  *

ار نهذ  نآ  ندیماشآ  غامد و  رد  هعمتجم  ةدراب  طالخا  زا  ثداح  ردس  تهج  رـس  رب  هنـسرک  درآ  یمطخ و  اب  دوسا  نادـجنا  دامض 
ۀیذغا رد  هلمعتسم  لباوت  زا  دیفم و  ار  اخرتسا  هوقل و  جلاف و  دنادرک و  یم  لئاز  ار  قمح  تدالب و  نایسن و  هدایز و  ار  ظفح  وکین و 
ففجم هدـعم و  نشخم  هدـعم  رد  دـنام  یم  رید  مرجلا و  ظیلغ  نوچ  اهریغ  هدـعملا و  ردـصلا و  ضارما  تسا  ضارما  نیا  ناـبحاص 
همـضاه يوقم  ماعط و  ياهتـشا  ةدننازیکنا  حایر و  للحم  مغلب و  عطقم  هدعم و  يوقم  ناهد و  ۀحئار  ریغم  ماعط و  فطلم  تابوطر و 

لوب و ردم  یمغلب و  لوبلا  رسع  یمغلب و  قاوف  اقستسا و  ناقری و  زرپس و  مومس و  مواقم  هیمـس و  ۀیودا  هظیلغ و  ۀیذغا  ررـض  عفاد  و 
هکنآ للحم  اصوصخ  نآ  ندیماشآ  تسا  تدورب  زا  ثداح  لصافم  درد  عفار  هاب و  كرحم  هدور و  هدرک و  نخسم  ریـش و  ضیح و 

دنـشاب هتخپ  جـتخپیم  اب  هکنآ  نیبجنکـس  عضاوم و  عیمج  رد  تسین  زئاج  نآ  مرج  لامعتـسا  هک  اریز  دـنیامن  لامعتـسا  ار  نآ  ۀـکرس 
رد بارـش  اـب  برجم و  اـسنلا  قرع  یمغلب و  قاوق  عـفر  ناـقری و  اقـستسا و  هنیـس و  درد  هبکرم و  یمغلب و  ياـهپت  عـبر و  پت  تهج 

اسنلا و قرع  تاحارج و  ریزانخ و  تهج  نغور  موم  اب  توقب و  دلج  رهاظب  داوم  بذج  تهج  نآ  دامـض  رثالا و  يوق  نینج  جارخا 
نآ كرب  رورذ  ریـساوب و  تهج  رانا  تسوپ  هکرـس و  اب  نآ  خوبطم  يالط  نیع و  تحت  ۀـنمک  تهجب  نوتیز  نغور  اب  اهنیا و  لاـثما 

رـضم یبرع و  غمـص  نآ  حلـصم  اـعما و  رـضم  هزبرخ و  مخت  نآ  حلـصم  هناـثم  رـضم  عفاـن  قاوـف  تهج  نآ  ندـیئوب  هلکآ و  تـهج 
نآ و نزوب  دـشاب  راغرتشا  هک  ثورحم  نآ  لدـب  لاقثم  ود  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  نیبجنکـس  راـنا و  تبرـش  نآ  حلـصم  نیرورحم و 

دنیوک کناد و  ود  تیتلح 
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کی زور  ره  هلـصافالب  ضیح  زا  دـعب  نز  نوچ  دـنیوک  هک  هتـشون  یکاطنا  دؤاد  خیـش  تسا  بسنا  نیا  تسا و  ارفوز  نآ  نزوب  176
زا رت  يوق  لاعفا  رد  نآ  خیب  هایس  ای  دشاب  نآ  دیفس  هک  هدادن  صیصخت  دوشن و  نتسبآ  زکرم  هتفه  کی  ات  دروخب  نادجنا  مخت  مرد 

رضم دنیوک  لاقثم  مین  ات  نآ  تبرش  رادقم  اهمخز  محتلم  ریزانخ و  ندش  هدایز  عنام  ماروا و  للحم  نآ  يالط  تسا  نآ  يازجا  رئاس 
ریبک نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  قاس و  للخم  نیبجنکـس و  نادـجنا و  شراوج  تسا  لسع  نآ  حلـصم  مضهلا و  ئطب  هدـعم و  شش و 

یلاعت هّللا  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  احلا  فرح  رد  تسا  تیتلح  هکنآ  غمص  نایب  تفای و  رکذ 

هرجنا

یکرتـب هقرکزرملا و  راد  تغلب  ضیرق و  یبرعب  تسا  یـسراف  تغل  اـه  هلمهم و  ءار  حـتف  میج و  مـض  نوـن و  نوکـس  هزمه و  حـتفب 
دنیوک هکیتره  نالیک  تغلب  میرپ و  کیتوا  ینیطالب  نکنتا و  يدنهب  تیجک و 

نآ تیهام  *

ترمح و ثعاب  دوش  ندـب  قصالم  نوچ  رترهاظ و  نآ  قاس  ياـهراخ  هزیر و  راـخرپ و  هوبنا و  فیرـشت و  رپ  نآ  كرب  تسا  یتاـبن 
هیبش هلمجلا  یف  رتکرزب  دـجنک  زا  یکریتب  لئام  ینهپ و  كدـنا  اب  قارب و  مرن و  نآ  مخت  درز و  نآ  لـک  ددرک و  شراـخ  شزوس و 

تسنآ یهایسب  لئام  نیکنس  نآ  نیرتهب  نآ و  مخت  لمعتسم  ناتک و  رزبب 

نآ تعیبط  *

دنا هتفک  مرک  مود  رد  کشخ و  مرک و  موس  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

شش و هنیس و  یقنم  یهبم و  قرع و  ریش و  ضیح و  لوب و  ردم  هبلص و  ماروا  للحم  اضعا و  حرقم  بذاج و  هجزل و  طالخا  فطلم 
دننام ردص  ضارما  تهج  ریعـشلا  ءام  اب  نآ  خوبطم  كرب  ندیماشآ  نآ و  ندیماشآ  زرپس و  رکج و  ةدس  محر و  مف  حـتفم  هدـعم و 
لاقثم مین  لومح  فاعر و  عطاق  ینیب  رد  نآ  ةدیبوک  كرب  نتـشاذک  هظیلغ و  ۀـجزل  طالخا  زا  هنیـس  ۀـیقنت  باصتنالا و  سفن  وبر و 

لمد ندوشک  هلیبد و  لیلحت  محر و  یکدمآرب  فاعر و  سبح  تهج  نآ  ةزات  كرب  دامض  ضیح و  ردم  تیاغب  هفصانملاب  رماب  نآ 
زرپس و تهج  نغور  موم  اب  هدیزک و  ۀـناوید  کس  تحارج  تهج  کمن  اب  بصع و  ياوتلا  تهج  لسع و  اب  اصوصخ  لیلآث  عطق  و 
هنیـس و ۀیقنت  تهج  ریعـشلا  ءام  اب  نآ  خیب  حورق و  تهج  کمن  اب  نآ  دامر  دامـض  شوکانب و  مرو  تهج  نوتیز  نغور  اب  نآ  ۀـتخپ 
هاب و تیوقت  هدرک و  لاحط و  للع  جزل و  مغلب  رفصا و  يام  جارخا  اقـستسا و  سفنت و  تالآ  هفرـس و  وبر و  تهج  نآ  مخت  شش و 
كرچ و زا  هناـثم  ۀـیقنت  تهج  سوسلا  لـصا  اـب  نآ  خـیبط  تعاـس و  رد  هدرک  ولهپ و  لاـحط و  عجو  نیکـست  تهج  نیبجنکـس  اـب 

لسع اب  نآ  ۀلیتف  نتشادرب  روتسدب  لادتعاب و  مغلب  لهسم  بارش  اب  هاب و  جیهم  تیاغب  دنفـسوک  ریـش  سفرک و  مخت  اب  نآ  ندیماشآ 
لیلحت تهج  یئاهنتب  ناطرس و  حورق و  تهج  مهارم  اب  بیضق و  ندرک  كرزب  تهج  لسع  اب  نآ  دامض  ثمط و  ردم  نآ  لومح  و 

هاهل و مرو  للحم  نآ  ةراصع  ۀضمـضم  هاب و  كرحم  نار  جنک  بیـضق و  رب  لسع  اب  نآ  يالط  نآ و  كرب  دامـض  روتـسدب  ماروا و 
حلـصم اعما  هدرک و  رـضم  یتدح  عذـل و  یب  عفان  حرقتم  ناطرـس  لکاتم و  ياهمخز  فیفجت  تهج  نآ  کشخ  كرب  مخت و  رورذ 
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هدوربم و هبرشا  دیماشآ  نآ  حلـصم  کلهم  نا  رب  هدایز  مهرد  هس  ات  نآ  تبرـش  رادقم  بانع  نآ  حلـصم  اریثک و  یبرع و  غمـص  نآ 
هاب تیوقت  صوصخ  هروکذـم  لاعفا  رد  نآ  نهد  فرح و  ای  تسا  انامدرق  نآ  لدـب  يرغم  یباـعل  ياـهزیچ  هدراـب و  ياـه  هویم  بآ 

تفای رکذ  ناهدا  رد  نیدابارق  رد  لاهسا و  رما  رد  نینچمه  تسنآ و  رزب  زا  يوقا 
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مدآ ریجنا 

میم هلمهم و  لاد  هدودمم و  فلا  هلمهم و  ءار  رسک  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  میج و  رسک  نون و  نوکس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

یلقیص و يرتسکاخب و  لئام  هایـس  نآ  کنر  زوج و  زا  رت  كرزب  تسا  ةویم  هک  هتـشون  دوخ  ۀیدیـص  رد  ناحیر  وبا  هیدیـص  مجرتم 
یم راکب  یهبرف  تهجب  نانز  ار  نآ  دوب و  رایـسب  لباک  ياههوک  رد  دنیوک و  هلک  ار  نآ  يدـنهب  دـنام و  ریجنا  اب  يدرک  ینهپ و  رد 

دراد تهباشم  شوکرخ  هب  هک  تسیناویح  تسا  تخرد  نیا  تبنم  هک  اههوک  نا  رد  هک  دنا  هدروآ  نینچ  دنرب و 

هکره دـکمب و  اهنآ  ناتـسپ  زا  ریـش  دور و  اـهنآ  یپ  رد  هدومن و  اـهنآ  تعباـتم  ناویح  نآ  دـنیب  ار  نادنفـسوک  ۀـمر  اـجک  ره  177و 
مدآ ریجنا  ار  نآ  هک  دپـسخ  یتخرد  ریز  رد  هک  تسنآ  تداع  ار  ناویح  نیا  دوش و  هناوید  تعاس  رد  دروخب  ار  ناویح  نیا  تشوک 
مزیه اب  ار  نا  زا  یخاش  نوچ  دراد و  تهباشم  دـیب  تخردـب  نآ  ياهخاش  هک  دـنا  هداد  ناـشن  ناـنچ  ار  نآ  تخرد  تئیه  دـنیوک و 

دوش ربخ  یب  دتفا و  یشغ  ار  وا  دوش  مرک  شتآ  نآب  هکره  دنزورفارب  دنزیما و 

نوراصوردنا

تغل نون  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  فلا و  داص و  حتف  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  مض  لاد و  حتف  نون و  نوکـس  هزمه و  حتفب 
ربتب نآ  كرب  تهباشم  تهجب  دنمان  ربت  ینعی  ساف  سایفا و  ار  نآ  ناراطع  یضعب  تسا و  ینانوی 

نآ تیهام  *

رد لکش و  یسوق  کنر و  خرس  نآ  مخت  دوخن و  كرب  دننام  هزیر  نآ  كرب  وج و  مدنک و  ياهتعارز  نآ  تبنم  یشمث  تسا  یتابن 
دسر یم  ناتسبات  رد  یماش و  بونرخ  فالغب  هیبش  یفالغ  رد  دنمان  ناعار  ار  نآ  هک  تصوفع  اب  معط  خلت  يدیفس  ۀطقن  نآ  نایم 
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نآ تعیبط  *

یمک ۀضباق  توق  اب  موس  لئاوا  رد  کشخ  مرک و 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

ةدیئاس نینچمه  دیامن و  اشحا  ةدس  حیتفت  مهرد  ود  رادقم  نا  زا  دنماشایب  نوچ  هدعم  يارب  زا  تسا  وکین  ضباق و  فطلم و  حتفم و 
رهظ زا  دعب  لسع  اب  نآ  لومح  عفان و  نادید  طاقسا  لوبلا و  رـسع  لاحط و  تهج  دنماشایب  دنیامن و  خبط  تیز  اب  نوچ  نآ و  كرب 

دناد یم  ریفاصعلا  ناسل  ار  نآ  یمیمت  عماج  فلؤم  هک  هتشون  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  تسا و  ینتسبآ  عنام  یطو  زا  لبق 

نامهادنا

نون فلا و  میم و  اه و  حتف  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  نوکس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

فورعم ینامرک  تسا  یئاود 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بآ اب  ای  بالک و  اب  ای  درفم و  مین  لاقثم و  ود  ات  لاقثم  کی  نا  زا  دنیامن  یم  لامعتسا  یهاک  عفان و  نطب  قالطتسا  تهج  هیصاخلاب 
تسا دیفس  لدنص  نآ  نزو  فصن  رانا و  تسوپ  ای  ینمرا  لک  نآ  نزوب  نآ  لدب  تسا  نآ  لعف  يوقم  مرک 

سیلاطوردنا

هانثم يای  نوکـس  مال و  رـسک  فلا و  هلمهم و  ءاط  حـتف  واو و  نوکـس  نیتلمهم و  ءار  مض  لاد و  حـتف  نون و  نوکـس  هزمه و  حـتفب 
دنمان جالم  جنلک و  برغم  رد  تسا و  ینانوی  تغل  هلمهم  نیس  هیناتحت و 

نآ تیهام  *

مور ياـیرد  لـحاوس  رتشیب  نآ  تبنم  دـشاب  یلقاـق  زا  یعون  ارهاـظ  هک  هتـشون  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح  تسا و  يرب  دوخن  زا  یعون 
رد نآ  مخت  دـیامن و  یم  یخرـسب  لیم  رخآ  رد  خـلت و  معط و  دـنت  کـیراب و  نآ  خاـش  كرب و  یب  کـنر و  دیفـس  نآ  هاـیک  تسا 

هدیئور نآ  قاس  ياهتنا  رد  دوخن  فالغ  دننام  یفالغ 
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نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج تسا  ابطا  برجم  نآ  يالط  نا و  رد  سولج  نآ و  شیشح  خیبط  نآ و  مخت  ندیماشآ  لوب و  ردم  ففجم و  حتفم و  للحم و 
بارش و اب  لاقثم  کی  نآ  مخت  زا  تبرش  رادقم  بارش  اب  اصوصخ  ضیح  سابتحا  هناثم و  کنـس  لوبلا و  رـسع  سرقن و  اقـستسا و 

لطر عبات  هکرس  ای  رکش  اب  نآ  خیبط  زا  نآ و  لاثما 

نوطوردنا

نون واو و  نوکس  هلمهم و  ءاط  مض  واو و  نوکس  نیتلمهم و  ءار  مض  لاد و  حتف  نون و  نوکس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

رت ضیرع  نا  زا  هدش و  کشخدیب  كربب  هیبش  تسا  یکرب 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

عفان لصافم  درد  تهج  اشحا و  ةدس  حتفم 

تورزنا

هدجنک یناهفصاب  هدمآ  زین  نیعب  هیناقوف و  هانثم  يات  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  همجعم و  ياز  حتف  نون و  نوکـس  هزمه و  حتفب 
دنمان یئال  يدنهب  ینامرک و  لحک  یسراف و  لحک  یبرعب  وردک و  يزاریشب  کهورکا و  و 

نآ تیهام  *

غمص

نآ تبنم  ردنک و  تخرد  كرب  دروم و  كربب  هیبش  نآ  كرب  عرذ  ود  يدنلبب  دـنمان  هکیاش  ار  نآ  هک  تسا  يرادراخ  تخرد  178
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دننام یکدیلاب  رد  هک  تسنآ  ةزات  يدرزب  لئام  دیفس  نآ  نیرتهب  دشاب و  یم  يدرزب  لئام  دیفـس  خرـس و  ناتـسکرت و  سراف و  دالب 
دشاب یم  ینیریش  كدنا  اب  خلت  نآ  معط  نکشدوز و  راغص و  ردنک 

نآ تعیبط  *

نآ لوا  رد  کشخ  مود و  رخآ  رد  مرک 
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نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

بذاج تسا و  مغلب  تالهـسم  نیرتهب  اهریغ و  حورج و  حورق و  تابوطر  عذـل  یب  ففجم  هدـس  حـتفم  ظیلغ و  حایر  للحم  نیلم و 
محلم و لمدم و  يرقم و  ارفص و  لهسم  ضرعلاب  اهنیا و  لاثما  جنیبکـس و  هلیله و  دبرت و  اب  صوصخ  ندب  قمع  زا  لصافم و  زا  نآ 

یثو رباج 

سارلا ضارما  *

رد هدومن  ربدم  نارتخد  ریش  اب  ار  نآ  نوچ  دیفم و  یئالتما  جنـشت  عفر  تهج  ریجنا  دیب  مخت  نغور  اب  نآ  ندیماشآ  نذالا  نیعلا و  و 
اب نوچ  دیفم و  قالـس  برج و  تالزن و  عفر  مشچ و  کلپ  یکدیبسچ  دمر و  عفر  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  دنـشک  مشچ 

نوچ هتـسناد  برجم  هرکذت  بحاص  نیع  ضایب  ۀـلازا  تهج  دـنزاس  رورذ  هدوس  هیوسلاب  دیفـس  تابن  هتخوس و  ناجرم  دـیراورم و 
شوک درد  دنناکچب  شوک  رد  ار  نآ  بآ  سپ  دیآ  شوجب  ات  دـنراذک  شتآ  رب  هدرک  رپ  دیفـس  تورزنا  هدرک  یلاخ  ار  زایپ  فوج 

رثؤم رایسب  نآ  كرچ  ندرک  كاپ  تهج  دنراذک  شوک  رد  هدولآ  نادب  هلیتف  هتشرس و  لسع  اب  نوچ  دنادرک و  نکاس  ار 

لصافملا ضارما  *

نیمـست رد  دـیفم و  نینج  طاقـسا  اعما و  هدـعم و  مرک  جارخا  اـسنلا و  قرع  كرو و  لـصافم و  عجو  تهج  نآ  ندـیماشآ  اـهریغ  و 
هدرک طولخم  لیجران  مرد  هد  دنیوک و  ازردنا  ماوع  هک  رقبلا  رجح  طاریق  هس  اب  ار  نآ  مرد  جـنپ  نوچ  دـنیوک  رثؤم و  تیاغب  لوزهم 

يدادغب ددرک  بیجع  نیمـست  ثعاب  دنروخب  تشربمین  غرم  مخت  ةدرز  ددـع  دـنچ  ندروخ  زا  دـعب  زور  راهچ  دـننک و  هصح  راهچ 
دنیوک راضملا  دنماشآ  یم  زور  هد  ات  ندب  نیمست  تهج  دنناسیخ و  یم  زور  فصن  ات  هناودنه  بآ  رد  ار  نآ  رصم  نانز  هک  هتـشون 

دنا هدرمش  هموتکم  رارسا  زا  بولحم و  قلط  اب  اصوصخ  تسا  هدنـشک  اشحاب  ندیپسچ  ماسم و  دیدست  ببـسب  نآ  ةدیئاس  مهرد  جنپ 
تبرش رادقم  دشاب  نادنچ  هد  ماداب  نغور  اب  هک  دیاب  دنیامن  لامعتسا  درفم  هاک  ره  تسا و  ماداب  نغور  یبرع و  غمص  نآ  حلـصم  و 
جراخ رد  نآ  لامعتـسا  تسا و  ربص  نآ  نزوب  نآ  لدـب  لاقثم  کی  تالهـسم  رئاس  اب  ابکرم  لاقثم و  ود  اـت  لاـقثم  مین  زا  ادرفم  نآ 

عفر تحارج و  ماحتلا  حلاص و  تشوک  ندینایور  نوخ و  نالیـس  عطق  اهمخز و  كرچ  ندرک  كاپ  دـئاز و  تشوک  ندروخ  تهج 
ار و تورزنا  دنریکب  هک  تسنآ  نآ  ۀـیوشت  قیرط  عفان و  دـسر  مهب  قلح  رد  هک  ریزانخ  هنیـس و  مرو  تهج  نورطناب  يردـج و  راثآ 

كدنا ددرک و  کشخ  نآ  تبوطر  ات  دنزیوایب  مرک  رونت  رد  دنریکب و  زک  بوچب  هدرک  ریمخ  نارتخد  ریش  ای  غالا و  ریـش  اب  هدیبوک 
رتهب دنیامن  هیوشت  زاب  روتسدب  هتشرس  غرم  مخت  ةدیفس  اب  هدیبوک  رکید  هبترم  کی  رکا  دنیامن و  لامعتسا  هدروآرب  سپ  دوش  هتـشرب 

رورذ و اود و  تورزنا و  بح  تسین و  زئاج  هیوشت  یب  نآ  لامعتسا  هک  نیع  ضارما  رثکا  يارب  اصوصخ  ددرک  یم  برقا  لادتعاب  و 
تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  مهرم  روطق و  هلیتف و  دامض و  فایش و  هنمس و 
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* ناسنا *

كرچ تسا  هلدـتعم  نادـلب  رد  نکاس  هقلخلا  مات  جازملا  حیحـص  ناوج  نآ  نیرتهب  تسا و  رایـسب  راضم  عفانم و  وا  ندـب  يازجا  رد 
نآ ناوختـسا  عفان و  مشچ  ضایب  عفر  دمر و  تهج  نآ  لاحتکا  هقیقـش و  تهج  نآ  دامـض  هدننک و  شوهیب  حایر و  دلوم  وا  شوک 

رـس و ۀـلک  ناوختـسا  صوـصخ  برجم  هـلکآ  عـنم  رد  نآ  ةدیــسوپ  رورذ  يروـک و  ثروـم  نآ  تموادـم  هـکلهم و  ضارما  دـلوم 
بآ هدومزآ و  اسنلا  قرع  سرقن و  لصافم و  عرـص و  تهج  رکـش  نآ  نزومه  اب  لاقثم  کی  زور  ره  زور  هس  نآ  ۀتخوس  ندیماشآ 

فلک ابوق و  عفاد  الیتر و  برقع و  ندیزک  قایرت  دشاب و  هتفر  شوک  رد  هک  ياوه  للحم  شوک و  مرک  ةدنشک  اتشان  وا  نهد 

تهج کشجنک  نیکرس  اب  جازم و  يوارفص  اتـشان  نهد  بآ  صوصخ  تسا  رام  ةدنـشک  نیع و  ضایب  هفرط و  حورق و  راثآ  179و 
مدنک نوچ  عفان و  هحرق  راثآ  يالج  فلک و  تهج  لسع  اب  تاحارج و  لامدنا  مدلا و  فزن  عطق  تهج  یئاهنتب  ابوق و  لیلآث و  عطق 

عفر تهج  اتـشان  نادـند  نب  كرچ  دـهد و  جـضن  لیلحت و  دـنراذک  لـیمامد  ماروا و  رب  اتـشان و  صوصخ  دـنیامن  غصم  نهد  رد  ار 
لصافم و سرقن و  رب  نوچ  ار  دصف  تماجح و  نوخ  ندب و  نمـسم  وا  ةرهز  دیفم و  دلج  راثآ  فلک و  لافطا و  يابوق  هزات و  يابوق 

ياهدرد نیکـست  تهج  ضیح  نوخ  يالط  تدالب و  ثروم  نآ  ندـیماشآ  عفان و  اهنآ  عجو  نیکـست  تهج  دـنیامن  الط  اسنلا  قرع 
هتـسناد برجم  هزرل  پت  عفر  تهج  ضیح  ۀتل  روخب  لمح و  عنام  نآ  لومح  لتاق و  مس  نآ  ندروخ  دـیفم و  روصان  مایتلا  بعص و 

زرپس و سفنلا و  رـسع  هنهک و  ۀفرـس  تهج  اتـشان  نآ  ندیماشآ  ریغ  زا  هن  دوخ  صخـش  نا  زا  لافطا و  لوب  صوصخ  نآ  لوب  دنا و 
روطق ناقری و  عفر  تهج  لسعلا  ءام  اب  دوخن و  بآ  اب  ابوق و  هثیبخ و  حورق  هکح و  حرقتم و  برج  لوبلا و  رـسع  ناقری و  اقـستسا و 
نتخیر زین و  هفرط  تـهجب  دنـشاب و  هدـیناشوج  رایـسب  سم  فرظ  رد  لـسع  اـب  هـک  صیـصختب  نآ  ضاـیب  مـشچ و  درد  تـهج  نآ 

لوب کمن  اـبوق و  هکح و  حرقتم و  برج  یلاـج  نآـب و  حورق  حورج و  كرچ  نتـسش  نوخ و  سبح  تهج  مخز  رب  نآ  مرکاـمرک 
تسا قزریـش  دننام  لاعفا  رد  برجم و  فلک  مشچ و  ضایب  عفر  تهج  دنریکب  نا  زا  کمن  هداد  شوج  سم  فرظ  رد  ار  نآ  هکنآ 

دندوـمرف ضرم  يارب  زا  ناـسنا  لوـب  ندـیماشآ  زا  دـندومن  لاوـس  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هک  تسا  ثیدـح  رد 
سپ دبای  یمن  رکید  ياود  هک  تسا  نینچ  رکا  دـندومرف  نآ  ندـیماشآب  تسا  جاتحم  ضیرم  هک  دومن  ضرع  لئاس  ار  نآ  دـنماشاین 

دنفـسوک واک و  رتش و  لوب  ندیماشآ  زا  دندومن  لاوس  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نا  زا  وا  دوخ و  ریغ  هن  ار  دوخ  لوب  دـماشایب  هک  دـیاب 
قلح رد  نآ  کشخ  خوفت  دنـشاب  هدـیناروخ  نآ  اب  فیطل  ياذـغ  هک  لفط  ۀلـضف  تسین و  یکاـب  يرآ  ینعی  ساـب  ـال  معن  دـندومرف 
عفر تاحارج و  ماحتلا  هرمح و  لیلحت  تهج  نآ  يالط  نآ و  لیلحت  تهج  لسع  اب  نآ  دامض  روتـسدب  ولک و  مرو  قانخ و  بحاص 

لاهـسا عطق  هکح و  جنلوق و  رادرهز و  ۀـبرح  تحارج  تیمـس  ناقری و  عفر  تهج  نآ  لاقثم  کی  ندـیماشآ  دـیفم و  اضعا  تنوفع 
رداشون نآ  لثم  اب  نآ  لاقثم  کی  ندـیماشآ  هرئاد و  ياهپت  هلاتق و  ۀـیودا  ماوه و  ندـیزک  عفر  تهج  بارـش  لـسع و  اـب  لیدـعیب و 

نب نفعت  ۀلازا  تهج  نآ  قرحم  نونس  دنا و  هتسناد  برجم  هدعصم  قبیز  هنکشا و  راد  دننام  هدعصم  مومس  تیذا  عفر  تهج  دعصم 
هدروخ سمرت  صخـش  نآ  هک  صیـصختب  صرب  قهب و  رب  نآ  دامـض  هلکآ و  تهج  کـمن  اـب  صوصخ  نآ  ةزاـت  برجم و  نادـند 

تهج هدرک  لح  بآ  رد  ریمخ  اب  فان  ریزب  نآ و  حورق  تهج  نیقاس  رب  نآ  يالط  دنیـشن و  باتفآ  رد  هدیلام  یلاوتم  زور  ود  دـشاب 
هدرک کنس  ندینازیر  هلاتق و  مومس  اقـستسا و  رهب و  وبر و  عفر  تهج  نآ  ۀتخوس  يوم  دیفم و  نآ  ندیماشآ  روتـسدب  صغم و  عفر 

شوک و نادند و  درد  تهج  خرـس  لک  نغور  اب  نآ  روطق  نیع و  ضایب  عفر  يارب  نآ  لاحتکا  ابرـش و  يوم  يدیفـس  عنم  هناثم و  و 
ةدننک لئاز  نا  دامر  برجم و  هیعاس  هثیبخ و  حورق  اهمخز و  یتدایز  عنم  تاحارج و  فیفجت  مدلا و  فزن  هلکآ و  تهج  نآ  رورذ 
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یبا ندیماشآ  دـنیوک  برجم و  هاب  تیوقت  تهج  رکید  ۀبـسانم  ۀـیودا  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  نغور  هیعاس و  ماروا  تهج  ریـش  اب  روثب و 
صرب و قهب و  یلاـج  نا  ینم  دراد و  میظع  عفن  داوف  عجو  رکج و  مرو  بت و  ۀـلازا  تهج  دنـشاب  هتـسش  نادـب  ار  ناـسنا  ۀیـصخ  هک 
وا سافنا  ازجا و  عیمج  دنیامن  هیذغت  جیردتب  تامومـس  اب  ار  یلفط  نوچ  نا و  ندروخ  تسا  ماذـج  ثروم  نا  ۀمیـشم  ءالط و  فلک 

دنربب و ار  طقـسم  رـصنخ  تشکنا  نوچ  دنیوک  تسین و  دح  نیاب  نا  تیمـس  هیذـغت و  عون  نیا  لباق  رکید  یناویح  چـیه  دوب و  لتاق 
ار هایس  هدش و  درز  كرچ و  نادند  کنرف  لها  يابطا  ناحارج و  هک  هدش  هدینش  ددرکن  نتسبا  تسوا  اب  هک  ماد  ام  دیامن  قیلعت  نز 
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وحن ندب  دنیامن  یم  لیدبت  زین  ار  هدش  دساف  جک  هدروخ و  مرک  نادند  دـننادرک و  یم  قارب  دیفـس و  فاص و  تالآ  ناهوسب و  180
دنراذک و یم  دساف  ياجب  ار  حیحص  نادند  مامت  تعرسب  ار  صخـش  نآ  دساف  نادند  هدنک و  ار  حیحـص  ناوج  صخـش  نادند  هک 
دـنیامن و یم  عنم  اوـه  درـس و  بآ  ندـیناسر  هبلـص و  يایـشا  ندـیئاخ  ندروـخ و  رایـسب و  ملکق  زا  ار  نآ  بحاـص  زور  راـهچ  هس 
رد رب  هشیمه  تسا و  یناکد  رما  نیا  يارب  ناشوا  دلب  رد  ددرک و  مکحتسم  ات  دنیامن  یم  افتکا  مرکمین  بآ  هلش و  ابروش و  ندروخب 

تشه دص و  تفه  هک  نیرب  قباس  هک  هدش  عومسم  زین  دنـشاب و  یم  رـضاح  دوخ  نادند  نتخورف  يارب  ناکیامورف  ارقف و  ناکد  نآ 
ربص و دننام  دنچ  ۀیودا  داسف  تعرـس  مدع  ظفح و  يارب  دوخ  ناکرزب  امکح و  نیطالـس و  داسجا  رب  دـشاب  نیزا  شیب  ای  لاس  دـص 

دعب دنتـشاذک و  یم  یبوچ  ياه  بلاق  رد  اهنآ  داسجا  ندـش  کشخ  زا  دـعب  دـندیلام و  یم  یتدـم  ات  اهنیا  لاثما  طـفن و  ریق و  رفق و 
قارب هایس  يزیچ  هتشک و  اهنادب  لیحتـسم  زین  كزان  ياه  ناوختـسا  یـضعب  هکلب  نآ  يازجا  عیمج  لاس  دصـس  دص  ود  یتدم  رورم 

ناحارج ابطا و  یضعب  تسدب  داسجا  نا  زا  یضعب  هتشک و  كورتم  عونمم و  لمع  نآ  هک  نا  زا  دعب  هدش و  یئایمومب  هیبش  هدنپـسچ 
یئایموم دنتفای و  یئایموم  دننام  عفان  داوم  یضعب  رد  هدومن  لامعتسا  یئایموم  ياجب  هدمآ و  نآ  ناحتما  هبرجت و  ددصرد  اهنآ  هدمآ 

تسا نیزا  ترابع  یناسنا 

ارغنا

تسا ینانوی  تغل  فلا  هلمهم و  ءار  حتف  همجعم و  نیغ  رسک  نون و  نوکس  هزمه و  حتفب 
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نآ تیهام  *

كربب هیبش  نآ  كرب  تسین و  ینامزب  صوصخم  لابج و  نآ  تبانم  دـسر و  یم  نآ  یکرزبب  رانا و  تخرد  زا  رتکچوک  تسا  یتابن 
نا زا  بارـش  يوب  ددرک  کشخ  نوچ  کچوک و  دیفـس و  نآ  خیب  رتکرزب و  نا  زا  ران و  لک  دننام  نآ  لک  رتضیرع و  نا  زا  ماداب و 

دیآ

نآ تعیبط  *

هفیطل ترارح  كدنا  اب  درس  دنیوک  لدتعم و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نونج و شحوت و  عفر  تهج  نآ  خیب  كرب و  ندیماشآ  هیـصاخلاب  سفن و  بیطت  راکـسا و  حیرفت و  رد  تسا  رمخب  بیرق  توق  رد 
نآ خیبط  ای  نآ و  خیب  خاش و  كرب و  زا  یشحو  تاناویح  نوچ  هکنآ  یتح  رثؤم  تیاغب  سنا  ندیـسر  مهب  نهذ و  ساوح و  تیوقت 

عفان هثیبخ  حورق  یتدایز  عنم  تهج  نآ  كرب  دامض  ددرک و  ناشیا  سنا  ثعاب  دنروخب  ار 

لجعلا فنا 

تسا یبرغم  تغل  مال  میج و  نوکس  هلمهم و  نیع  رسک  مال و  فلا و  اف و  مض  نون و  نوکس  هزمه و  حتفب 

تیهام *

نآ

لمعتـسم نآ  رمث  نا و  زا  رت  هزیر  ینـساک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هاـیک و  رجـش و  نیب  اـم  نآ  تاـبن  واـک و  ینیبب  هیبش  تسا  يرمث 
تسا لمعتسم  نآ  كرب  هکلب  تسین 

هللحم توق  اب  يدرس و  یمرک و  رد  لدتعم  نآ  تعیبط  *

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ماوه ندیزک  عجو  نیکست  تابالص و  لیلحت  تهج  نا  لوطن  هیصاخلاب و  مومس  عفر  ضیح و  راردا  تهج  نا  كرب  خیبط  ندیماشآ 
روهـشم نا  زا  تیـصاخ  ود  نیا  ددرک و  یم  نیرظان  لوبق  ثعاب  دـنلامب  تروص  رب  دـنیامن و  لـخاد  نسوس  نغور  رد  نوچ  عفاـن و 

برغم رد  تسا 
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هحفنا

میج مضب  هتـسچ  كاچ و  يدـنه  هب  هیام و  رینپ  یـسرافب  تسا  یبرع  تغل  اه  هلمهم و  ءاح  اف و  حـتف  نون و  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
رخا ياه  هک  تسا  دنه  لها  رثکا  مسر  هچنانچ  دـنناوخ  زین  فلا  اه  ياجب  اه و  هیناقوف و  هانثم  يات  هلمهم و  نیـس  نوکـس  یـسراف و 

یلاـعت هّللا  ءاـش  نا  نآ  عفاـنم  صاوخ و  اـب  ناویح  نآ  رکذ  نیح  رد  یناوـیح  ره  هحفنا  دـننک و  یم  لدـب  فلاـب  ار  امـسا  تاـملک و 
دوش یم  نایب  یلک  قیرطب  اجنیا  دش و  دهاوخ  روکذم 

نآ تیهام  *

هاوخ هزات و  هاوخ  دنیامن  یم  لامعتـسا  دـنروآ و  یمرب  حـبذ  دـعب  هک  تسا  تدالوب  بیرق  ریغـص  رایـسب  ةراوخریـش  تاناویح  ةدـعم 
نآ نامز  نآ  دندروخ  هاک  دندش و  كرزب  كدنا  اهنآ  نوچ  هدومن و  کشخ 

مود و ۀجرد  رد  کشخ  مرک و  نآ  عومجم  تعیبط  هلمجلاب  ددرک  یمن  بترتم  نا  رب  عفانم  صاوخ و  نآ  دنمان و  یمن  هحفنا  ار  181
تسا موس  ۀجرد  ات  دنا  هتفک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

يوقا باب  نیرد  هک  بنرا  ۀـحفنا  اصوصخ  یمغلب  عرـص  تهج  لسع  اب  ای  هکـسم و  اب  ای  هکرـس و  اـب  عرـص و  تهج  نآ  ندـیماشآ 
عرص و زا  دندرک  یم  نمیا  دنناروخب  نا  زا  يردق  ار  نایبص  نوچ  دنشونب و  هدومن  لح  يروکنا  ۀکرـس  رد  ار  نآ  مرد  مین  هک  تسا 

تسا رتسدیبدنج  دننام  نآ  تیـصاخ  توق و  دسر  یم  مهب  مور  يایرد  رد  دنمان و  یفوق  هک  يرحب  ناویح  ۀحفنا  پسا و  ۀچب  ۀحفنا 
مجر قانتخا  یمغلب و  زازک  ددـمت و  يارب  زا  عفان  دنـشاب  یم  حـفانا  یماـمت  ندـیماشآ  ود و  ره  نا  زا  کـیره  ندـیماشآ  روتـسدب و 

نآ لولحم  اذهل  تسا و  هدش  هتخادک  ۀقیقر  طالخا  ظلغم  دمجم و  هدمجنم و  طالخا  لک  ةدـنزادک  للحم و  فطلم و  هکنآ  تهج 
دمجنم اضعا  رئاس  هناثم و  هدعم و  رد  هک  ریـش  نوخ و  للحم  هبـسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  هدعم و  رد  دـمجنم  نوخ  للحم  هکرـس  اب 
بـضغ جیهم  تسا  مرک  رایـسب  نوچ  اما  تسا  حرفم  بلق و  يوقم  هیـصاخلاب  لاهـسا و  سباح  لمح و  فاعر و  عنام  دشاب و  هدـش 

هک یتیقایرت  توق  ببـسب  بارـش  اب  نآ  مهرد  مین  رادـقم  ندـیماشآ  لـمح و  رب  نیعم  رهط  زا  دـعب  نآ  لومح  تسا و  حرف  زا  هداـیز 
نمزم هک  محر  زا  تابوطر  نالیس  اعما و  ۀحرق  نطب و  عجو  نمزم و  لاهـسا  عنم  هلاتق و  مومـس  ماوه و  شهن  ررـض  عفر  تهج  دراد 

نآ هیـصخ  ای  رن و  بنرا  ۀحفنا  نز  نوچ  دنا  هتفک  عرـص و  عفر  تهج  دنماشایب  رهط  زا  دعب  یلاوتم  زور  هس  نوچ  دیفم و  دشاب  هدش 
تهج دنماشایب  بارش  اب  نا  زا  القاب  کی  رادقم  نوچ  دروآ و  رتخد  هدام  زا  دیاز و  رسپ  ددرک و  نتسبآ  دماشایب  جوزمم  بارش  اب  ار 

عطق تهج  نیرخنمزب  نآ  يالط  دروآرب و  نا  زا  راخ  ین و  ناکیپ و  دنراذکب  ندب  رب  هتشرس  تیز  یمطخ و  اب  نوچ  عفان و  عبر  پت 
يردقب لیف  دنفـسوک و  رتسا و  وهآ و  یهوک و  زب  رخ و  روک  ۀحفنا  رثؤم و  نآ  ۀلازا  تهج  پت  بحاص  ماهبا  رب  نآ  قیلعت  فاعر و 

صلاخ دوش  هتخادک  رکا  دشاب  هک  رکید  ناویح  ۀحفنا  ره  نا  رب  دنزادنیب  هک  تسنآ  نآ  صلاخ  ناحتما  دـنا و  یهبم  تیاغب  يدوخن 
تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  فوفس و  اود و  هحفنا و  بح  صلاخ و  ریغ  الا  تسا و 
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لوکا لوکنا و  *

نآ تیهام  *

برچ و رایـسب  نآ  مخت  زغم  نیریـش و  نآ  ةویم  ولاتفـش و  كربب  هیبش  نآ  كرب  يدنه  تسا  یتخرد  هتـشون  دیمحلا  دبع  ریم  میکح 
تصوفع اب  خلت و  نآ  محل 

نآ تعیبط  *

مود رد  رت  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

تهج روش و  مغلب  نوخ و  داـسف  عفاد  عـبط و  نیلم  نآ  رمث  عفاـن و  رادرهز  ناروناـج  رهز  عـفد  ماروا و  اقـستسا و  تهج  نآ  داـمض 
رب هدیئاس  بآ  هب  ار  نآ  رمث  زا  ددع  کی  نوچ  نوعاط  مایا  رد  عفان و  ینم  لیلقت  لازنا و  تعرـس  تخوخیـش و  قد  اضعا و  شزوس 

هبترم تفه  رـشقم  هلمآ  بآ  رد  هتفوک  ار  نآ  مخت  رکا  تسا و  برجم  دنیوک  دـبای و  افـش  درذـک و  تیریخ  هب  دـنیامن  الط  نآ  ةرثب 
يوم دنیامن  طوعس  زور  لهچ  ات  نغور  نا  زا  دنروآرب و  نغور  دجنک  نغور  روتسدب  مخت و  نا  زا  هدومن  کشخ  سپ  دننک  هیقـست 

نآ دنشاب و  ناما  رد  رادرهز  تارـشح  رـش  زا  دنباوخب  نا  رب  بش  دنزاس و  رب  رـس  نآ  تخرد  بوچ  زا  رکا  دنادرک و  هایـس  ار  دیفس 
دبای افش  دنناروخب  ار  هیدر  ۀضیه  بحاص  عوذلم و  عوسلمب و  هدیئاس  نوچ  ار  بوچ 

زیکنا

دنمان یناواخ  هینافص  تغلب  همجعم  ياز  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  یسراف و  فاک  رسک  نون و  نوکس  هزمه و  حتفب 

تیهام *

نآ

يور رب  نوچ  نالیک  لابج  میرح  نآ  تبنم  تسا  یهایک  دیوک  هلودلا  نیما  هک  هتـشون  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  دـشاب  یم  هدام  رن و 
نامهب تسنآ  ةدام  هچنآ  ددرک و  هدهاشم  تسا  رزاب  تسا  نآ  رن  مسق  هچنآ  رکید  زور  دنناباوخب  نیمز  يور  رب  هتسشن  نآ 
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دنامب تئیه  182

تسا کشخ  مرک و  نآ  تعیبط  *

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تدـش بجوم  نآ  ةدام  مخت  ظعنم و  تیاغب  نآ  رن  مخت  دـنک و  لئاز  ار  قهب  زور  کی  رد  درکوک  بآ  اب  نآ  کـشخ  كرب  داـمض 
بآ اب  نوتیز  نغور  ندیماشآ  دوشن و  رادیب  نآ  براش  زور  هنابش  هس  ات  هک  يدح  هب  يوق  مونم  بارش  اب  نا  زا  یکدنا  نانز و  قیش 

مهرد ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  دنک  یم  نآ  باوخ  عفر 

ساننا

تسا يدنه  تغل  هلمهم  نیس  فلا و  ددشم و  مود  نکاس  لوا  نون  ود  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

يذاک و ربص و  تاـبنب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  تاـبن  معط  شوخ  وب و  شوخ  دوش و  یم  رایـسب  هلاـکنب  رد  فورعم و  يدـنه  تسیرمث 
یم یقاس  نآ  طسو  زا  رادراـخ و  یعرذـب و  اـت  رتکچوک و  نا  زا  نیا  تاـبن  رتکزاـن و  رت و  هاـتوک  يذاـک  ربص و  كرب  زا  نآ  كرب 

ساننا ود  قاس  کی  رد  هک  هدـش  هدینـش  هوبنا و  هاتوک  ياهکرب  زین  نآ  رـس  رب  دـسر و  یم  مهب  قاـس  نآ  يـالاب  رب  نآ  رمث  دـیور و 
نا زا  ددرک و  یم  زبس  زاب  دنناشنب  دنربب و  اهکرب  نآ  اب  ار  نآ  رـس  زا  يردـق  نوچ  دـسر و  یم  مهب  تردـنب  زین  رکید  يالاب  رب  یکی 

هدومن ادج  ار  اهنآ  نوچ  دیور و  یم  اه  هچب  زوم  لخن و  تخرد  دننام  زین  نآ  تابن  خیب  رمث و  رـس  فارطا  زا  دسر و  یم  مهب  ساننا 
ازوج و رد  باتفآ  ندوب  نآ  ندیسر  ماکنه  دیآ و  یم  لمعب  رمث  کی  یلاس  یتابن  ره  زا  دهد و و  یم  رمث  زین  رکید  ياهاجب  دنناشنب 

یم یجنران  ردـقب  کچوک  نیا  دـنمان و  یم  هلنوک  ساننا  ار  یکی  دـشاب  یم  عون  ود  اجنا و  رد  تسا  شراب  مسوم  هک  تسا  ناطرس 
كدـنا راد و  ینـشاچ  نیا  ةدیـسر  بوخ  زغم  كرزب و  رکید  یئـالط و  کـنر  درز  هحئار و  معط و  شوخ  نیریـش  نآ  زغم  دـشاب و 

هدـمآرب و یکزان  تسوپ  كدـنا  اهناخ  فارطا  هناخ و  هناخ  دـشاب و  یم  زبس  یماخ  ماکنه  رد  عون  ود  ره  تسوپ  شرت و  نیا  سران 
عون ود  ره  هریت و  درز  هزیر  ياهمخت  تسوپب  بیرق  هناخ  ره  رد  یلقیص و  قارب  كدنا  ددرک و  یم  یخرـسب  لئام  درز  ندیـسر  دعب 

زا قرو  کـی  ار  نآ  ۀـلنوک  عون  هک  تسا  نیا  نا  ندروخ  ۀـقیرط  نآ و  كرزب  عون  صوـصخ  رایـسب  ياـج  یقروـب  تبوـطر  اـب  نآ 
هک هتـشادرب  نآ  يـالاب  زا  رکید  قرو  کـی  سپ  ددرک  مک  نآ  تیقروب  اـت  دـنیوش  یم  بآ  کـمن و  كدـنا  اـب  هدومن  ادـج  تسوپ 
ای ینیچ  فرظ  رد  هدیرب  كزان  ياهقرو  ار  نآ  زغم  سپ  ددرک  لئاز  هدرک  ذوفن  نآ  مرج  رد  هکنآ  تسوپ  ياهناخ  تیبشخ  اهمخت و 

ببسب یضعب  دنشاپ و  یم  زین  بالک  يردق  دنیامن و  یم  لوانت  هدیشاپ  هدیبوک  تابن  ای  دنق و  نا  رب  یـضعب  دننیچ و  یم  مهرب  هشیش 
روتـسدب ار  نآ  كرزب  عون  دـنادرک و  یم  فرحنم  ار  نآ  معط  ینیریـش  هکلب  درادـن  جراخ  زا  ینیریـشب  جاـیتحا  دوخ  یتاذ  ینیریش 

سپ ددرک  مک  يردق  نآ  تیقروب  ات  دنراذک  یم  ینامز  كدـنا  هدـیلام  نا  رب  کمن  يردـق  هدومن  ادـج  ار  نآ  رهاظ  یبشخ  تسوپ 
نارب دنق  ای  تابن  هدرک  قرو  كزان  ار  نآ  زغم  سپ  نآ  تیبشخ  مخت و  ۀـلازا  يارب  هدومن  ادـج  نآ  يور  زا  رکید  قرو  کی  هتـسش 

دشاب یم  ذیذل  زین  ندروخ  کمن  اب  دشاب  یم  بلاغ  یشرت  كدنا  هک  یضعب  رد  دنیامن و  یم  لوانت  هدیشاپ 
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مود رد  رت  درس و  نا  تعیبط  *

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لیبجنز کمن و  اب  نآ  ندروخ  نآ  حلصم  نیبوطرم  نیدوربم و  رضم  مضهلا  ئطب  راح و  دبک  هدعم و  يوقم  ارفص و  تدح  نکـسم 
.دوش یم  بوخ  زین  نآ  تبرش  ابرم و  شآ و  راد و  ینشاچ  ؤالپ  تسا و  ندروخ  نآ  يالاب  کمن  ای  کمن و  اب  هدرورپ 

نولیطونا

تسا ینانوی  تغل  نون  واو و  نوکس  مال و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءاط  رسک  واو و  وکس  نون و  مض  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

ار اهنآ  دهد  مایتلا  لاح  رد  عفان و  تیاغب  هزات  تاحارج  تهج  دیوک  ذیملت  نبا  ودک و  تابن  هب  هیبش  رمث  یب  تسا  یتابن 

نوسینا

جنایزارلا یمررلا و  جنایزارلا  رزب  یبرعب  نون  واو و  نوکس  هلمهم و  نیـس  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  نون و  رـسک  هزمه و  حتفب 
دنمان یندنر  يدنهب  یمور و  ةریز  یمور و  نایداب  یسرافب  ولحلا و  نومک  هولحلا و  بح  یماشلا و 

183

نآ تیهام  *

یفالغ رد  نآ  مخت  يدیفسب و  لئام  نآ  لک  وبـشخ و  کیراب و  نآ  كرب  کیراب و  عبرم و  نآ  قاس  یعرذ و  زا  رتدنلب  تسا  یتابن 
نآ نیرتهب  تسا و  نآ  مخت  لمعتسم  لکش و  ثلثم  كدنا  يدرز و  يدیفـسب و  لئام  رتزبس  رتکچوک و  هنایزار  زا  ینالوط و  فیطل 

زیت و نآ  معط  تسا و  روزب  تسوپ  رد  رثکا  رایـسب  تیـصاخ  هک  اریز  هدشن  ادج  نا  زا  نآ  تسوپ  هک  تسا  نآ  ةدیلاب  هزات  يوبـشخ 
دشاب یم  لمعلا  فیعض  رت و  هزیر  نآ  یلاکنب  يدنه و  دشاب و  خلت 
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نا تعیبط  *

تسا حصا  نیا  دنا و  هتفک  زین  موس  رد  کشخ  مود و  رد  مرک  دنا و  هتفک  زین  موس  ات  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

کنر ةدننکوکین  قرع و  ریـش و  ضیح و  لوب و  ردـم  هضباق و  تیقایرت و  توق  اب  عاجوا و  نکـسم  یلاج و  حایر و  للحم  فطلم و 
راسخر

سارلا ضارما  *

هقیقش درابرس و  درد  تهج  نآ  طوعس  روخب و  تسا و  عرص  اخرتسا و  هوقل و  جلاف و  باحصا  ۀیذغا  رد  هلمعتسم  لباوت  زا  اهریغ  و 
یلین ناتک  ۀـچراپ  رد  هداد  وب  هدومن  کشخ  هدرک و  رت  يروکنا  ۀکرـسب  نوچ  عفان و  شوک  درد  هدراـب و  تـالرن  ردـس و  راود و  و 

هتـشرس دنقلک  مرد  هد  رد  هتفوک  یکطـصم  کناد  کی  نوسینا و  مرد  مین  ندروخ  هدراب و  تالزن  ماکز و  تهج  دـنیوبب  مئاد  هتـسب 
سپ تسا  هدـعم  يوقم  غامد و  جازم  لدـبم  هکنآ  يارب  عفاـن  یمغلب  تابـس  سغرثیل و  تهج  مغلب  غارفتـسا  زا  دـعب  مهیپ  زور  دـنچ 
یلسع نیبجنلج  مرد  هد  هدومن  یفاص  دنناشوجب و  بآ  رد  ار  نآ  مهرد  ود  نوچ  تسا و  سغرثیل  ببـس  هک  یمغلب  دنک  یمن  دیلوت 

دیفم و نویفا  دننام  هردـخم  ۀـیودا  ندـیماشآ  زا  یجراخ و  درب  زا  ثداح  تابـس  تهج  دـنماشایب  هدومن  یفاص  زاب  هدرک  لح  نا  رد 
ار نآ  نوچ  مطرقلا و  بح  زغم  تیتلح و  ای  هراح  ریزاب  اب  لـبوتم  ناوج  سورخ  تشوک  بآدوخن و  وا  ياذـغ  دـشاب  هدوب  هک  دـیاب 

یفاص هدرک  لح  نا  رد  دنق  لک  ای  دنماشایب و  یئاهنتب  هدیناشوج  ای  دنروخب و  هتشرس  دنق  لک  اب  هدیبوک  ای  دنیامن و  فوفس  هدیبوک 
تـسنآ راوازـس  عفان و  سوباک  تهج  لسعلا  ءام  اب  نآ  خوبطم  بآ  ندیماشآ  نآ و  یقارم  اصوصخ  ایلوخیلام  تهج  دنـشونب  هدومن 

نآ رد  یلسع  نیبجتلج  ۀیقوا  کی  اب  ای  یئاهنتب  دشاب  هدیناشوج  نوسینا  نا  رد  هک  یبآب  زور  تفه  ای  زور  راهچ  ای  جلاف  لئاوا  رد  هک 
دشاب و یم  یضبق  كدناب  ترارح  نا  رد  هکنآ  يارب  عفان  اخرتسا  تهج  نآ  دامـض  دنیامن و  راصتقا  دنـشاب  هدومن  یفاص  هدرک  لح 

يوبدب عفد  نادند و  يالج  تهج  نآ  نونس  دنا و  هتـسناد  برجم  هنهک  لبـس  تهج  نآ  لاحتکا  ار و  اضعا  دشخب  یم  تیوقت  اذهل 
تیوقت دراب و  ناقفخ  سفنلا و  قیض  هفرس و  هنیس و  درد  سفنت و  يراجم  يالج  هقیقش و  دراب و  عادص  تهج  نآ  ندیئاخ  ناهد و 
ضارما رهب و  ردص و  ضارما  تهج  سوسلا  لصا  اب  صوصخ  نآ  خوبطم  بآ  ندیماشآ  ایعا و  عفر  نآ و  تابوطر  عفد  هدـعم و  مف 

نالیس عطق  هنهک و  یمغلب  پت  هاصح و  تیتفت  هینقلا و  ءوس  اقستسا و  محر و  هناثم و  هدرک و  زرپس و  رکج و  ةدس  حیتفت  هروکذم و 
ۀلازا هدرک و  هاب و  تیوقت  ضیح و  لوب و  قرع و  ریـش و  راردا  اضعا و  رئاس  هدـعم و  رد  حایر  رقارق  لیلحت و  لوضف و  ۀـلازا  محر و 
باب ای  دنبوکب و  مرن  رایـسب  ار  نآ  نوچ  رما و  نیرد  نآ  ةدرک  نایرب  صوصخ  یبوطر  لاهـسا  فارطا و  هجو و  جـبهت  هلاتق و  مومس 
نینج جارخا  هدراب و  تالزن  دراب و  عادص  نیکست  تهج  نآ  روخب  نآ و  یحیر  اصوصخ  عفان  ریساوب  تهج  دنیامن  لامعتسا  هدیئاس 

هطقس و هبرض و  زا  ثداح  ۀعماس  لقث  يرک و  شوک و  درد  نیکست  تهج  شوک  رد  لک  نغور  اب  نآ  ةدیئاس  مرن  روطق  همیشم و  و 
هکرس رد  نآ  خوبطم  يالط  هدیئاز و  نز  راسخر  يدرز  عفر  تهج  رکش  اب  نآ  خیبط  ندیماشآ  لک و  نغور  رد  نآ  خوبطم  روتسدب 

زا نآ  تبرش  رادقم  نیبجنکس  نآ  حلصم  رورحم و  عدصم  هنایزار و  نآ  حلصم  اعما  رضم  عفان  شپـش  نتـشک  ماروا و  لیلحت  تهج 
ندومن نایرب  هیوشت و  روتسد  تسا و  هرجنا  نآ  لثم  هاب  تیوقت  رد  ابورک و  هنایزار و  تبـش و  مخت  نآ  لدب  مهرد  جنپ  ات  مهرد  ود 

اهریغ نیع و  ضارما  تهج  نآ 
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دـنرب و راکب  هدروآرب  سپ  دـنراذکب  بش  کـی  لدـتعم  رونت  رد  هتفرک  لـکب  هتـسب  هتل  رد  دنـشرسب و  لـسعب  ار  نآ  هک  تسنآ  184
تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  صارقا و  قرع و  فوفس و  نهد و  بح و  نوسینا و  شراوج 

واولا عم  فلالا  لصف 

سویفاوا

ضعب نامکب  تسا و  ینانوی  تغل  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اف و  رسک  فلا و  واو و  نوکـس  هزمه و  حتفب 
نآ كرب  درز و  نآ  نوردنا  شفنب و  هوبنا و  کچوک و  رایـسب  تسا و  سکرنب  هیبش  نآ  لک  هک  اریز  تسا  هقدـح  ینعمب  نیمجرتم 
یم بش  رد  عمـش  دـننام  دـشاب و  یم  ینارون  دـنیوک  سلما و  یتشکنا و  يربطـسب  يربـش و  ردـقب  نآ  قاـس  اندـنک و  كربـب  هیبـش 

رایسب ماش  رصم و  رد  سکرن و  زایپب  هیبش  نآ  خیب  دشخرد و 

تعیبط *

دراـب نآ  كرب  موس و  رخاوا  رد  ففجم  تدورب و  ترارح و  رد  لدـتعم  نآ  مخت  لوا و  رد  ففجم  مود و  رخاوا  رد  دراـب  نآ  خـیب 
تبوطر تسوبی و  رد  لدتعم  لوا و  رخاوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ندیئور عنم  تهج  ضیبا  بارـش  اب  نآ  دامـض  الیتر و  ندیزک  مومـس و  عفد  لوب و  راردا  لاهـسا و  سبح  تهج  نآ  خیب  ندـیماشآ 
غولب زا  لبق  لافطا  ۀـناع  نیوقح و  رب  نآ  نتـشاذک  نآ و  ندـمآرب  رید  ثعاب  ای  ندـیئور  عنام  غولب  زا  لـبق  نآ  ةزاـت  اـصوصخ  يوم 

نآ مخت  اریثک و  دنیوک  نآ  حلصم  هدرک  رضم  مهرد  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  نآ  يررقم  تقو  زا  نتشذک  ندش و  ملتحم  رید  ثعاب 
تسا مهرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  عفان  رفصا  ضیبا و  ناقری  تهج  برجم و  نمزم  لاهسا  عطق  تهج 
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زوا

زوا دنیوک  سناف  يدنهب  یباغرم و  زاق و  یسرافب  زورا و  ینایرسب  تسا و  یبرع  تغل  همجعم  ياز  هددشم و  واو  حتف  هزمه و  رـسکب 
دشاب زاق  هک  تسا  نآ  ریبک  عون  دارم  تسا و  یباغرم  سنج  مسا 

نآ تیهام  *

دنک یم  زاورپ  نآ  يوب  دنک و  یمن  زاورپ  نآ  یلها  دشاب و  یم  یشحو  يرب و  یلها و  تسا  فورعم 

تعیبط *

دنا هتفک  زین  نآ  رخآ  ات  مرک و  مود  ات  نآ  فانصا  عیمج 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رتهب و هراح  حـلاصم  ریزاـبا و  اـب  نآ  نتخپ  تسا و  هاـب  كرحم  ندـب و  نمـسم  دوش  مضه  نوچ  دـنیوک  مضهرید و  اذـغلا و  ظـیلغ 
هرارحلا دـیدش  نا  تشوک  هکنآ  تهج  تسنآ  ةدراب  عاجوا  دـبک و  تدورب  يارب  زا  هعفان  ۀـیذغا  زا  رانا و  با  هماکبآ و  نآ  حلـصم 

نفد نیمز  رد  ار  نآ  زین  هدایز  ای  تعاس و  هس  ود  حبذ  دعب  هک  دیاب  دنمان  تیمـس  یـسرافب  هک  تسا  رایـسب  تموهز  اب  نوچ  تسا و 
لیلق نیا  دنیامن و  خـبط  هتـسش  كاپ  هتفاکـش  ار  نآ  مکـش  هدـنک  ار  نا  ياهرپ  هدروآرب  سپ  ددرک  مک  نآ  تموهز  يوب  ات  دـنیامن 

ادامـض الکا و  قوتف  مایتلا  هناثم و  هدرک و  کنـس  ندینازیر  هدرک و  هیپ  ندرک  هدایز  تهج  نآ  ۀتخپ  رهم  تسا و  نایکام  زا  رتاذـغلا 
هریز و ینیچراد و  لـفلف و  نوچ  هراـح  ریزاـبا  اـب  نآ  نوطب  يوشم  روتـسدب  ددرک و  یم  ثداـح  پت  يدوزب  نآ  ندروخ  زا  رثؤم و 

نآ رکج  رایـسب و  ياذـغ  نا  زا  ددرک  یم  دـلوتم  دوـش  مضه  نوـچ  ماـضهنالا و  ئطب  ظـیلغ و  ذـیذل و  نآ  نادکنـس  اـهنیا و  لاـثما 
زغم اذغلا و  مضهلا و  حلاص  نا  ياهوزاب  رادحنالا و  عیرـس  رتشیب و  اهنا  زا  نیا  تیئاذـغ  تسا و  نآ  لاثما  تاناویح  رکج  نیرتذـیذل 

هدـعقم و تبالـص  هدراب و  ماروا  لیلحت  یئالتما و  جنـشت  زازک و  ددـمت و  تهج  نآ  هیپ  هدومزآ و  هدـعقم  مرو  تهج  ءالط  نآ  رس 
دـشاب هتفر  شوک  رد  هک  یبآ  تیذا  يارب  ابرـش و  جنـشت  يارب  انیهدت و  اخیرمت و  هیحلا  ءاد  بلعثلا و  ءاد  دـلج و  رـشقت  نآ و  قاقش 
هظفاح توق  تیوقت  لقع و  ینوزفا  تهج  نآ  تشربمین  مخت  ةدرز  عفان و  هیصاخلاب  ادامـض  ناتـسپ  مرو  تهج  القاب  درآ  اب  اروطق و 

بآ و اـب  نآ  مد  عفاـن و  ضیح  ساـبتحا  تهج  محر  رد  مرک  مین  تیز  اـب  نآ  روطق  کـشخ و  هفرـس  نایـسن و  لاوز  نآ و  ظـفح  و 
لبز تسا و  هیودا  نیرتهب  يومد  لاهسا  تهج  قوحسم  نآ  مخت  تسوپ  عفان و  رایـسب  ابرـش  هاصح  تیتفت  هناثم و  درد  تهج  کمن 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  نهد  دیفم و  کشخ  ۀفرس  تهج  نآ 
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185

دیبسوا

تسا یسراف  تغل  هلمهم  لاد  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  هلمهم و  نیس  حتف  واو و  نوکس  هزمه و  مضب 

نا تیهام  *

تسا يدنه  رفولین 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ریساوب عادص و  تهج  حافل  دننام  عبط  لعف و  رد  کشخ و  درـس و  نآ  خیب  مرد و  کی  نآ  تبرـش  رادقم  هدراب  داوم  حایر و  للحم 
تسا حافل  خیب  نآ  لدب  مهرد  مین  نآ  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم  هناثم  رضم  عفان 

سادبومیفوا

فلا و همجعم و  لاذ  هدحوم و  ءاب  حتف  واو و  نوکـس  میم و  مض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  اف و  رـسک  واو و  نوکـس  هزمه و  مضب 
دنمان نویراطالیف  هاک  زین و  نویخا  یضعب  هعیسلب و  فورعم  برغم  رد  جوردابب و  هیبش  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  هلمهم  نیس 

نآ تیهام  *

دننام یفالغ  رد  هایـس و  زینوشب و  هیبش  نآ  مخت  یکریتب و  لئام  بغزم و  يربش و  ردـقب  نآ  ياهخاش  جورداـبب و  هیبش  تسا  یتاـبن 
تسا نآ  خیب  لمعتسم  جنبلا  رزب  فالغ 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

تهج لفلف  فاصرم و  اـب  نآ  مهردـکی  ماوه و  یعفا و  شهن  تهج  بارـش  اـب  نآ  مهرد  ود  اـت  مهردـکی  عذـلیب  ففجم  فطلم و 
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دنا هتسناد  برجم  اسنلا  قرع 

امونوا

هنجالا طقسم  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  فلا  میم و  حتف  واو و  نوکس  نون و  مض  واو و  نوکس  هزمه و  مضب 

نآ تیهام  *
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رمث و یب  قاـس و  یب  لـک و  یب  هیوجوه و  كرب  زا  رت  مرن  کـیراب و  زارد و  نآ  كرب  دـنمان  هیوجوه  هک  تسا  اـسلخ  وبا  زا  یعون 
کنرب خرس  كدنا  ینالوط  فیعـض  کیراب و  نآ  خیب  هنـشخ و  عضاوم  رد  عیبر  ماکنه  رد  دیور  یم  دالب  رثکا  رد  یهایـسب و  لئام 

نوخ

نآ تعیبط  *

مرک تیاغب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رسع تهج  نآ  كرب  زا  مهرد  نمث  دنیوک  هظیلغ و  داوم  للحم  نآ  يالط  كانرطخ و  نآ  ندروخ  تیمـس و  اب  خلت و  دنت و  رایـسب 
روتسدب نآ  قیلعت  دیفم و  هدرم  هدنز و  ۀنجا  جارخا  تهج  نآ  مهرد  عبر  تدالو و 

یلامونوا

ینانوی تغلب  هیناتحت  هانثم  ياب  مال و  رـسک  فلا و  میم و  حـتف  هدـمآ و  زین  مال  نون  ياجب  نکاس و  واو  ود  ناـیم  رد  نون  لوا و  مضب 
دنمان ار  یلسع  بارش 

نآ تیهام  *

دیآ ماوقب  ات  دنناشوجب  روکنا  بآ  اب  ار  لسع  ای  دیآ و  ماوقب  ات  دنناشوجب  دنچ و  کی  لسع  دنچ و  ود  بارـش  دنریکب  هک  تسا  نآ 
ددرک یم  رتمک  نآ  نییلت  توق  دوش  هنهک  دنچره  رتیوق و  جاضنا  حیتفت و  لیلحت و  الج و  رد  ریخا  عون  و 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا هدعم  بالقنا  ثروم  اهتشا و  عطاق  هک  دومن  لامعتسا  دیابن  ماعط  زا  دعب  ردم و  عبط و  نیلم  للحم و  حتفم و 

اینوا

تسا ینانوی  تغل  فلا  هیناتحت و  هانثم  يای  نون و  حتف  واو و  نوکس  هزمه و  مضب 

نا تیهام  *

تسا و هدز  مرک  اـیوک  هک  خاروس  رپ  كزیت و  هرت  كربب  هیبـش  نآ  كرب  رـصمب  بیرق  برع  يداوب  نآ  تبنم  تسا  یتاـبن  ةراـصع 
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اثیمام ةراصعب  هیبش  نآ  ةراصع  كرزب و  درز و  نآ  لک  كرب  مه و  زا  هدنزیر  بآ و  مک 
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نا تعیبط  *

دنت مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

یتبوطر دنا  هتفک  یضعب  دنا  هدومن  نآ  تیهام  رد  فالتخا  دنا و  هتسناد  عفان  تیاغب  قالس  هعمد و  نآ و  ۀیقنت  رصب و  تملظ  تهج 
تسا و اثیمام  ةراصع  دنا  هتفک  یـضعب  تسا و  حـصا  نآ  ندوب  هراصع  تسین و  نآ  ةراصع  دـکچ و  یم  روکذـم  تابن  زا  هک  تسا 

هایک خـیب و  ةراـصع  اـی  یثنا  سلاـعانا  ةراـصع  یـضعب  دوسا و  شاخـشخ  ةراـصع  یـضعب  تسا و  دوسا  سودـیلاخ  ةراـصع  یـضعب 
ار نابز  دزک  یم  سم و  کنرب  هیبش  دسر  یم  مهب  رصم  دیعص  رد  هک  تسا  اهزیرکنس  دنا  هتفک  یضعب  دنا و  هتفک  دوسا  شاخـشخ 

تسا هیهاملا  هلوهجم  ۀیودا  زا  هلمجلاب  تسا و  دیعب  لوق  نیا  دنشچب و  نوچ 

186

یلاموا یلامروا و 

یلـسع و نهد  ار  نآ  تسا و  ینانوی  تغل  فورح  رخآ  اـی  مـال و  رـسک  فلا و  میم و  حـتف  هلمهم و  ءار  واو و  نوکـس  هزمه و  مضب 
دنیوک زین  دؤاد  لسع 

نا تیهام  *

دوش یم  رتهب  ددرک  رت  هنهک  دنچره  ددرک و  یم  لصاح  یتخرد  قاس  زا  هک  تسا  ینیریش  كدنا  اب  ظیلغ و  ینغور 

نا تعیبط  *

رت مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ثروم ماخ و  مغلب  يوق  لهـسم  بآ  اب  نآ  مهرد  تسیب  الاحتکا و  ابرـش و  عفان  مشچ  یکیرات  لـصافم و  هرد  بطر و  برج  تهج 
تفر دیابن  باوخب  دوشن  مامت  نآ  لمع  هک  ماد  ام  ندب و  یتسس  تابس و 

ءاهلا عم  فلالا  لصف  *

لاها

مال فلا و  اه و  هزمه و  حتفب 
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نآ تیهام  *

لخاد خبط  نیح  نآ  رد  یـشرت  هاک  دنماشآ و  یم  هدرک  فاص  هک  تسا  هخوبطم  لوقب  تشوک و  قرم  نآ  تسا و  هیذـغا  ۀـلمج  زا 
دنیامن یم  زین 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا نآ  لاثما  لوقب و  عون  عبات 

جلیلها

دنمان هرهوره  يدنهب  تسا  یسراف  ۀلیله  برعم  میج  مال و  حتف  ای و  نوکس  مال و  رسک  اه و  نوکس  هزمه و  رسکب 

تیهام *

نا

یلباک تسا  عاونا  نآ  هک  دـنا  هتفک  راد و  هشوخ  نآ  رمث  ینالوط و  کیراب  نآ  كرب  میظع و  نآ  تخرد  تسا  يدـنه  تخرد  رمث 
زیوم ردـقب  هک  يدـنه  هایـس  تسا و  رتکچوک  نا  زا  هک  کنر  زبس  ینیچ  تسا و  طـسوتم  هک  درز  تسا و  هدـیلاب  كرزب  درز و  هک 
دنیوک دنمان و  هریز  هلیله  تسا  هریز  ردقب  هک  رتکچوک  نا  زا  يوج و  هلیله  دنه  رد  تسا  يوج  ردقب  هک  ار  رتکچوک  نا  زا  تسا و 

ات هفوکـش  روهظ  يادـتبا  زا  هک  تسا  تخرد  کی  رمث  همه  هتـسویپ  قیقحتب  هچنآ  مهب و  هیبش  هدـح  یلع  تسا  یتخرد  رمث  کیره 
هریز دننام  هک  ار  نآ  کشخ  هفوکـش  الثم  هتـسناد  هدح  یلع  یعون  دنا و  هتـشاذک  یمان  ار  هبترم  ره  جضن  یکدـیلاب و  لامک  ياهتنا 
ۀلیله كزیوم و  تسا  هایـس  زیوم  رادـقمب  هایـس  هک  رتکرزب  نا  زا  يوج و  هلیله  تسا  وج  ردـقب  هک  رتکرزب  نا  زا  هریز و  هلیله  تسا 

نا زا  ینیچ و  ۀلیله  ار  يدرزب  لئام  زبس  سرمین  رتکرزب  نا  زا  دنرادن و  هتـسه  همه  اهنیا  دنمان و  دوسا  ۀلیله  يدنه و  ۀـلیله  یکنز و 
دـنه و دالب  رثکا  نآ  تبنم  دـنیوک و  یلباک  جـلیله  ار  سلما  یخرـسب  لئام  درز  هدیـسر  لاـمکب  رفـصا و  جـلیلها  ار  درز  رت  هدیـسر 
رد هک  موهبریب  سپ  سرانب و  نا  زا  دـعب  همه و  زا  رتهب  دوش  یم  تارجک  رد  هچنآ  اما  تسا و  هلاـکنب  سراـنب و  تارجک و  نهکد و 
نآ تهج  یلباک  لمعلا و  فیعـض  کچوک و  راد و  هشیر  اهاج  یقاب  دشاب و  یم  توق  اب  كرزب و  هدیلاب و  هشیریب و  تسا و  هلاکنب 
ره زا  نینچمه  دـسر و  یم  مهب  لباک  رد  هکنآ  هن  دـنرب  یم  ناریا  ناـسارخ و  ناروت و  دـالبب  تمـس  نا  زا  یکـشخ  هار  زا  هک  دـنمان 

لحاوس زا  ار  هچنآ  مایالا  میدق  رد  هک  دنیوک  نآ  تهج  ینیچ  اما  دـنمان و  يرـصب  هریغ  هرـصب و  دـننام  دـنرب  یم  يدـلبب  هک  یتمس 
نآ حاون  نالیـس و  رد  هک  ینیچراد  دننام  دنا  هدیمان  یم  ینیچ  ار  همه  دـنا  هدرب  یم  اهریغ  برع و  مور و  ناریا و  دالبب  دـنه  يایرد 

سایقلا اذه  یلع  نآ  حاون  تارجک و  رد  هک  لیبجنز  هلیله و  دسر و  یم  مهب 
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نآ عومجم  تعیبط  هلمجلاب  *و 

نآ یکدیسر  لامک  رابتعاب  تسا  رتمک  عاونا  رئاس  زا  یلباک  یکشخ  دنا و  هتفک  کشخ  مود  رد  درس و  لوا  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

رفعج نب  یـسوم  زا  مدینـش  دـنتفک  هک  انثلا  هیحتلا و  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  نانـس  نب  دـمحم  زا  تسا  لوقنم  همیالا  بط  رد 
بئاجع ملع  ترضح  نآ  يارب  دندرک  فیصوت  ءابطا و  دندمآ  سپ  ضرم  زا  ناشوا  دزن  دندرک  تیاکـش  قیقحت  هک  مالـسلا  امهیلع 

یمن راـصتقا  دـیور و  یم  رود  دور و  یم  امـش  رظن  زا  ارچ  ینعی  جـلیلهالا  مکب  بهذـی  نیا  مع  ترـضح  نآ  دـندومرف  سپ  هیودا و 
ماکنه یلاوتم و  زور  هس  یهام  ره  رد  یلاوتم  هام  هس  امرک  يادتبا  رد  تسا  رکـش  جنایزار و  جلیلها و  هک  هیودا  نیا  ندیـسرب  دـینک 

توم و ضرمب  رکم  دیوش  یمن  ضیرم  هک  یتسرد  هب  ناتـسمز  رد  یکطـصم  جنایزار  ياجب  دینادرکب  مسق و  نامه  ناتـسمز  ندمآ 
ساوسو حاورا و  ۀیفـصت  ایلوخیلام و  عادـص و  ددـس و  حـیتفت  ساوح و  ظفح و  نهذ و  غاـمد و  هدـعم و  تیوقت  تهج  نآ  عومجم 

ناقفخ يوادوس و 

ریساوب اقستسا و  راسخر و  کنر  ۀیفصت  دشاب و  ارفـص  قارتحا  زا  هک  ادوس  ةرئان  يافطا  غامدب و  تاراخب  دوعـص  عنم  نایثغ و  187و 
هدرک عنم  اقلطم  تایمح  رد  یـضعب  رـصعب و  ارفـص  مغلب و  قیقر  لهـسم  عفان و  رخاوا  طساوا و  رد  هبکرم  تایمح  ینوخ و  یحیر و 
زوجم نارحب  هدام و  قیقرت  جـضن و  زا  لبق  ادـتبا  رد  هکلب  لاـح  همه  رد  تسین  یلک  ملـسم و  لوق  نیا  ار و  تاـجلیله  لامعتـسا  دـنا 

نیا زین و  اه  هنقح  رد  روتـسدب  دنادرک و  یم  رجحتم  ظیلغ  ار  یقاب  دـنک و  یم  عفد  رـصعب  ار  هدام  قیقر  فیطل و  هکنآ  تهج  تسین 
هنقح رد  اهنا و  رد  هظیلغ  داوم  ياقبا  اضعا و  قورع  ماسم و  دیدست  مامضنا و  تسنآ و  رصع  عنم  تلع  تسین و  یلک  هدیدنسپ و  زین 
هبذاج هحتفم و  هنیلم و  ۀـیودا  اب  ار  نآ  هک  تسا  لومعم  ددرک و  اهنآ  دادـسنا  مامـضنا و  ثعاب  هک  ماـسم  هن  تسا  هیـضفار  داود  رثا 
هلیله هنقح  رد  يوارفص  ماسرس  ۀجلاعم  رد  بابسا  حرش  رد  اه و  هنقح  رد  دنیامن  یمن  لامعتسا  ار  هلیله  فرـص  دننک و  یم  بیکرت 

هک دـیاب  دـنیامن  بیکرت  رکید  تاـنیلم  نینچمه  ربنـشرایخ و  هشفنب و  اـب  نوـچ  هک  دـنا  هتفک  راود و  رد  نآ  نتم  رد  تسا و  لـخاد 
لامعتـسا مدع  یلوا  نکیل  ددرکن و  نآ  ریثات  عنام  دـیاین و  يرکید  توق  لطبم  فعـضم و  مداصم و  یکی  توق  هک  دـنیامن  هظحالم 

دنیامن لامعتـسا  ار  نآ  عوقن  هکلب  دومن  شوج  دـیابن  ار  نآ  الـصا  اه  هنقح  رد  هکنآ  خوبطم  مرج و  اصوصخ  اـه  هنقح  رد  تسا  نآ 
ماداب نغورب  سپ  هتفوکمین  ینعی  دشاب  شیرج  ضوضرم و  هکلب  دـنبوکن  مرن  رایـسب  ار  تاجلیله  هک  دـیاب  زین  تجاح و  تدـش  دزن 
تهج نآ  ۀناد  نونـس  نغور و  ببـسب  ددرک  مک  اهنآ  صغم  اهنآ و  لعف  ددرکن  لطاب  هکنآ  ات  دـنیامن  لامعتـسا  هدرک  برچ  نیریش 

زا هدایز  لاهـسا  رد  یلباک  صوصخ  تاـجلیلها  عوقن  لـمع  دـیفم و  نآ  تشوک  ندـینایور  نادـند و  نب  زا  نتفر  نوخ  هثل و  تیوقت 
دنام یم  نآ  سباح  مرج  دـیآ و  یم  بآ  رد  تسا  نآ  لاهـسا  توق  لـماح  هک  نآ  تیغمـص  هکنآ  تهج  تسنآ  فوفـس  خوبطم و 
اهنآ خوبطم  عوقنم و  زین  دـنویر و  نینچمه  نآ و  یمامت  فوفـس  رد  دـشاب و  یم  نآ  مرج  زا  يردـق  زین  نا  رد  هک  خوبطم  فـالخب 

لفث و رـضم  اهنآ  ظیلغ  ندنام  یقاب  طالخا و  قیقر  ندومن  عفد  ببـسب  دـنا  جـنلوق  ثدـحم  هک  اریز  تسا  اهنآ  مرج  ندروخ  زا  رتهب 
رکش ای  نیبجنرت و  دنق و  هزات و  واک  ای  ماداب و  نغور  تسا  اهنآ  رصع  مزال  هک  ضبق  حلـصم  ناتـسپس و  باتع و  نآ  حلـصم  سباح 

رانا و تسوپ  لاهـسا  ریغ  رد  اهنآ  لدب  مرد  هد  ات  مرد  تفه  زا  تاعوقن  تاخوبطم و  رد  مهرد و  جنپ  ات  اهنآ  مرج  زا  تبرـش  رادـقم 
جلیلها رد  نیدابارق  رد  دیامن و  یم  رایـسب  لمع  نآ  كدنا  لعفلا و  يوق  درز  یلباک و  ۀـلیله  کشخ  ةراصع  تسا و  صفع  دـنیوک 
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تفای رکذ 
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یلباک جلیلها 

تسا تاجلیلها  عاونا  يوقا  دشابن و  دساف  هنهک  هک  تسا  نآ  کچوک  هتسخ  هشیر  مک  زغم  رپ  هدیلاب  یخرسب  لئام  درز  نآ  نیرتهب 

نآ تعیبط  *

دنناد یم  لادتعاب  مرک  یضعب  کشخ و  لوا  رد  لدتعم و  تدورب  رد  یضعب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

راود ظفح و  اصوصخ  ساوح  عیمج  تیوقت  نایـسن و  عادـص و  تهج  لوب و  ردـم  طالخاب و  طولخم  ارفـص  ادوس و  مغلب و  لهـسم 
هـس اب  یئاهنتب و  هوقل  عرـص و  غامد و  لاح  حالـصا  ایلوخیلام و  ندومن و  نآب  هیقنت  یمغلب  ردـس  راود و  افوفـس و  رکـش  اب  يوارفص 

سودوخوطسا و جیافسب و  دننام  رکید  ۀیودا  اب  يوادوس  عرص  يارب  زا  يزوج و  کی  رادقم  زور  ره  هتشرس  رکش  ای  لسع  نآ  نزو 
هلیله ددـع  کی  هوقل  بحاص  نوچ  دـنیوک  لـسع و  نآ  نزو  هس  اـب  اـنوجعم  اـی  اـخوبطم و  نومیتفا  دروجـال و  رجح  ینمرا و  رجح 

دنراذـک لئام  بناج  رد  نوچ  نینچمه  درب و  ورف  ار  نآ  بآ  دوش و  مامت  اـت  دـیاخب  دریک و  ناـهد  رد  ار  هدرک  نوریب  هتـسا  یلباـک 
دوشن دیفـس  يوم  دـنیامن  لوانت  ار  نآ  ددـع  کی  زور  ره  لاس  کی  نوچ  دـنیوک  ار و  نآ  دـشخب  عفن  ار  یلباـک  ۀـلیله  ددـع  کـی 
رایـسب اـهبآ و  ررـض  عفر  تهج  هیـصاخلاب  دـنا و  هتـسناد  يدـنه  ۀـلیلهب  صوصخم  ار  تیـصاخ  نیا  یـضعب  نآ و  ةدرورپ  صوصخ 

یضعب تسا و  درز  ۀلیله  نآ  لدب  لاقثم و  تشه  ات  خوبطم  رد  لاقثم و  هس  ات  نآ  مرج  زا  تبرش  ردق  عفان و  بآ  ندروخ 

حتفم غامد و  هدعم و  يوقم  دشاب  هتـشذکن  نا  رب  لاس  کی  زا  هدایز  هکنآ  يابرم  دراد و  ار  درز  صاوخ  رئاس  دـنا و  هتفک  هایس  188
اـضعا و مدـلا  فزن  ریـساوب و  نوخ  عطق  تهج  نآ  قرحم  رورذ  لوب و  ردـم  نآ  ۀـناد  تسا و  رکج  ساوح و  يوقم  یمغلب و  ةدـس 

تسا لسع  نآ  حلصم  غامد  رضم  برجم  هثل  نادند و  تیوقت 
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رفصا جلیلها 

دشابن هنهک  هک  تسنآ  کچوک  هتسا  درز  ةدیلاب  زین  نیا  نیرتهب 

نآ تعیبط  *

کشخ مود  رد  درس و  لوا  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

يوارفـص و عرـص  يارب  ندب  لاهـسا  ندـیماشآ و  عفان  ردـس  راود و  تهج  غامد و  يوقم  تفای  رکذ  هک  تسا  یلباک  جـیلهاب  بیرق 
نایرب هزات  واک  نغور  رد  ار  نآ  نوچ  تسا و  ارفـص  لهـسم  هکنآ  تهج  زین  محـش  اب  روصعم  نیناـمر  بآ  رد  نآ  عوقنم  ندـیماشآ 

اب هدومن  جوزمم  هتخوس  لیجران  بلـص  تسوپ  لاـقثم  عبر  نا و  زا  لاـقثم  مین  هتفوکمین  هدرک  كاـپ  نغور  زا  هدروآرب  سپ  دـنیامن 
تابوطر فیفجت  هعمد و  تهج  نآ  رورذ  برجم و  ریساوب  يریساوب و  لاهسا  ریحز و  تهج  یلاوتم  زور  هس  دنماشایب  مرک  مین  بآ 

زین نآ  ۀناد  نونـس  دراد و  رثا  نیمه  نآ  ةدیناسیخ  بآ  روطق  روتـسدب  دننازوسب و  هتفرک  ریمخ  رد  هک  اصوصخ  عفان  رـصب  تدـح  و 
مهرد جنپ  ات  نآ  مرج  زا  تبرش  رادقم  تفای  رکذ  الوا  هچنانچ  ناتسپس  بانع و  نآ  حلـصم  لفث  رـضم  تسا  یلباک  جیلها  ۀناد  دننام 

مهرد هد  ات  مهرد  تفه  زا  عوقنم  خوبطم و  رد  و 

دوسا جلیلها 

تسنآ ةدشن  دساف  نیکنس  هناد  یب  بلص  هایس  نآ  نیرتهب  تفای  رکذ  لبق  دنمان و  يدنه  جیلها  هک 

نآ تعیبط  *

کشخ مود  رد  درس و  لوا  طسو  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

يوادوس و ساوسو  ایلوخیلام و  يارب  زا  عفان  تارودـک و  زا  حاورا  ادوس و  زا  نوخ  یفـصم  غاـمد و  ظـفح  نهذ و  ساوح و  يوقم 
ءام اـب  هتخاـس  بح  یمهرد  عبر  يوشم  یکاـطنا  اینومقـس  زا  مهردـکی و  لوسغم  ینمرا  رجح  زا  مهرد و  جـنپ  نا  زا  دـنریکب  نوچ 

بناج ناهد  رد  نآ  نتـشادهاکن  نینچمه  هوقل و  تهج  نآ  بآ  ندرب  ورف  ندومن و  غضم  عفاـن و  اـیلوخیلام  تهج  دـنرب  ورف  نبجلا 
لاهـسا و سبح  تـهج  نآ  ةدادوـب  ماذـج و  ریــساوب و  زرپـس و  درد  اـشحا و  تیوـقت  هدـعم و  تبوـطر  بـلج  تـهج  لـیلع و  قـش 

رادـقم لسع  نآ  حلـصم  رکج  رـضم  دـنیوک  رثؤم  تیاغب  هثل  تیوقت  نآ و  تیوقت  يوم و  یهایـس  ثعاب  ناهد  رد  نآ  نتـشادهاکن 
نآ سمخ  صفع و  نآ  نزو  فصن  ضبق  رد  یلباک و  ۀـلیله  نآ  لدـب  لاقثم  تفه  ات  خوبطم  رد  لاـقثم و  ود  اـت  نآ  مرج  زا  تبرش 

.تسا دروم  مخت 
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ینیچ جلیلها 

كرزب هناد  تشوک و  مک  ریودتب  لئام  کچوک  یهایس و  يزبسب و  لئام  درز  تسا  یلباک  فنص  زا  دنا  هتفک 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

رت هریز  ۀلیله  يوج و  هلیله  دومن و  دیابن  لامعتـسا  ار  نآ  تاجلیلها  رئاس  دوجو  اب  هک  يدح  هب  تسا  لعفلا  لمعلا و  فیعـض  رایـسب 
هبرشا و تافوفس و  بر و  جنالکلک و  نهد  بوبح و  تاشراوج و  تالفیرطا و  ابرم و  هیوشت و  قارحا و  ۀقیرط  رت و  فیعـض  نا  زا 

حاجن نیجاعم  تاحرفم و  نیجاعم و  تاخوبطم و  یجلیلها و  هکاوفلا  ءام  هویحلا و  ءام  تاجنالکلک و  صرق و  شونزوریف و  قرع و 
تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  جلیلها  تاعوقن  و 

هیناتحتلا هانثملا  يایلا  عم  فلالا  لصف  *

یناطونارایا

تغل اـی  نون و  رـسک  فلا و  هلمهم و  ءاـط  حـتف  واو و  نوکـس  نون و  مض  فلا و  حـتف  فلا و  هلمهم و  ءار  اـی و  حـتف  هزمه و  رـسکب 
تسا ینانوی 

نآ تیهام  *

ردقب ینالوط  نآ  ياهخاش  تسا  یتابن  دنمان  نویراطـسرا  ار  نآ  مدرم  یـضعب  هک  هتفک  هعبار  رد  سودیروقـسید  هک  هتـشون  یقیلام 
فرـشم و نآ  فارطا  کـیراب و  رتکچوک و  نا  زا  طولب و  كربب  هیبش  رود  مه  زا  نآ  ياـهکرب  نا و  رب  هداـیز  كدـنا  عرذ و  کـی 

کیراب ینالوط و  كدنا  نآ  خیب  نیریش و  كدنا  نآ  معط 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ةدیبوک خیب  ندیماشآ  نادند و  خیب  ۀثیبخ  حورق  عفد  تهج  بارش  اب  نآ  كرب  خیبطب  هرغرغ 

ردنک و لاقثم  مین  اب  اتشان  لاقثم  کی  رادقم  نآ  كرب  ندیماشآ  ماوه و  ررض  تهج  نآ  دامض  روتسدب  بارش و  اب  نآ  كرب  189و 
هیمغلب و ماروا  نیکـست  تهج  هروب  اب  نآ  دامـض  ناقری و  تهج  یلاوتم  زور  راهچ  هدرک  مرک  هنهک  بارـش  مین  لاقثم و  ود  هاجنپ و 

یمح تهج  نیمز  رب  هتسویپ  نانچمه  نآ  یلاوح  ياهکرب  اب  نآ  تابن  خاش  زا  موس  هرک  ندروخ  هخـسو و  حورق  ۀیقنت  هراح و  ماروا 
دنا هتفک  عفان  عبر  یمح  تهج  نآ  یلاوح  ياه  كرب  اب  نآ  مراهچ  هرک  روتسدب  بغ و 
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سیلوثیا

تغل هلمهم  نیس  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  مال و  رـسک  واو و  نوکـس  هثلثم و  ياث  مض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
تسا ینانوی 

نآ تیهام  *

نآ خـیب  فارطا  زا  رایـسب و  بغزاـب  سمولق  كربـب  هیبـش  نآ  كرب  تسا  یتاـبن  هتفک  هعبار  رد  سودیروقـسید  هک  هتـشون  یقیلاـم 
نآ اب  دنیوک و  نوطیقرا  ار  نآ  هک  یتابن  قاس  ای  دنمان  اناطیلام  ار  نآ  هک  یتابن  قاسب  هیبش  ظیلغ و  نشخ و  عبرم  نآ  قاس  هدـمآرب و 

لیوط و دیور  یم  نآ  خیب  کی  زا  رایـسب  قورع  دشاب و  یم  هناد  ود  یفالغ  ره  رد  هنـسرک  ردقب  نآ  رمث  دـیور و  یم  يرایـسب  هایک 
دنمان يذیا  ار  نآ  هک  یهوک  رد  اسیلسما و  دالب  نآ  تبنم  خاش و  دننام  ددرک  یم  بلص  هایس و  دوش  کشخ  نوچ  ربطس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لـسع اب  نآ  قوعل  روتـسدب  عفان و  اسنلا  قرع  هصوش و  هنیـس و  قلح و  تنوشخ  ردص و  مدلا  ثفن  تهج  نآ  قورع  خیبط  ندیماشآ 
دنیامن بیترت  هک 

ریمامدیا

تغل هلمهم  ءار  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  میم و  رـسک  فلا و  میم و  حتف  هلمهم و  لاد  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
تسا ینانوی 

نآ تیهام  *

دنمان جخاد  نباکنت  رد  ددرک و  یم  نوکنم  یلکنج  تخرد  ياهخاش  رب  خاش و  رپ  يزبسب و  لئام  مشپب و  هیبش  تسا  يزیچ 

نآ تعیبط  *

کشخ درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

حورق تـهج  نآ  قرحم  هـنهک و  ریغ  هـنهک و  تاـحارج  مدـلا  فزن  تـهج  نآ  قرحم  ریغ  قرحم و  رورذ  برحم و  لاهـسا  تـهج 
لاقثم هس  ات  لاقثم  ود  زا  نآ  تبرش  رادقم  رثوم  تیاغب 
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نوغیدیا

تغل نون  واو و  نوکس  همجعم و  نیغ  مض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسک  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  هزمه و  رـسکب 
تسا ینانوی 

نآ تیهام  *

لامعتـسا دنیامن و  یم  عمج  ار  نآ  ناغابـص  دوش و  یم  کشخ  ددرک و  یم  عمج  شفنب  ياهفدـص  رب  هک  غمـصب  هیبش  تسا  يزیچ 
دشاب یم  کنر  همرس  دننک و  یم 

نآ تعیبط  *

درس

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفان مشچ  ۀفیفخ  حورق  ۀیقنت  هراح و  ماروا  تهج  نآ  يالط  للحم و 

اذیرا اذیا 

حتف هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  هزمه و  حتف  فلا و  همجعم و  لاذ  حـتف  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  لوا و  حـتفب 
تسا ینانوی  تغل  فلا  همجعم و  لاذ 

نآ تیهام  *

رس رب  نآ  ۀفوکش  هتسر و  روکنا  كات  طویخب  هیبش  ینالوط  يزیچ  نآ  كرب  خیب و  زا  يرب و  سآ  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتابن 
ضباق رایسب  نآ  معط  دشاب و  یم  طویخ  نآ 

نآ تعیبط  *

کشخ موس  رد  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ خـیب  نآ و  کشخ  ای  هزات و  كرب  دامـض  نآ و  لاقثم  ود  ندـیماشآ  ضیح و  سباح  اعما و  حورق  لاهـسا و  مدـلا و  فزن  عطاـق 
تسا لاقثم  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  تقو  همه  رد  اضعا  همه  مدلا  فزن  عطاق  رن و  ضباق  رتدرس و 

نورافیریا
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نوکس هلمهم و  ءار  مض  فلا و  اف و  حتف  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  هزمه و  رـسکب 
سلدنا لها  عیبرلا و  یف  خیشلا  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  هدش  هدید  همجعم  ياز  ود  رهب  واو و  فذحب  خسن  یـضعب  رد  نون و  واو و 

یهوبنا يرایسب و  نآ و  لک  عامتجا  يارب  دنمان  یم  ایرش  ار  نآ 

355 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 538 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ تیهام  *

لئام یعرذ  ردقب  نآ  قاس  تسا  یتابن 

رد بیشب و  هیبش  وب  رد  هوبنا و  یـشفنبب و  لئام  نآ  لک  نا و  زا  رت  کچوک  رایـسب  كزیت و  ةرت  كربب  هیبش  نآ  كرب  یخرس و  190
اهراز هروش  اه و  بارخ  نآ  تبنم  ددرک و  یم  دیفس  راهب  رد  ینحنم و  ریغ  تسار  هتسر  يوم  یکیرابب  يزیچ  نآ  طسو 

نآ تعیبط  *

لیلحت كدنا  اب  درس و  رایسب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لک نایم  ياه  هرت  عفان و  ءاضعا  رئاس  بصع و  تحارج  تهج  ردنک  اب  هیـصخ و  هدعم و  مرو  تهج  جتخپیماب  ای  یئاهنتب  نآ  دامض 
تسا نآ  ياوادم  زین  نیا  ياوادم  رطف و  دننام  لعف  رد  دروآ و  قانخ  لاحلا  یف  دنروخب  ار  نآ  ةزات  نوچ  روتسدب و  زین  نآ 

اسریا

نآ لک  کنر  تهباشم  تهج  تسا  حزق  سوق  ینعمب  ینانوی  تغلب  فلا  هلمهم و  نیس  حتف  هلمهم و  ءار  ای و  نوکس  هزمه و  رـسکب 
تسا هشفنب  خیبب  روهشم  یسرافب  دنمان و  یناسوس  اراقع  ینایرسب  نومیربا و  یمورب  نادب و 

نآ تیهام  *

دـشاب و درز  نسوس  هک  تسا  سوبلد  يوب  نسوس  هک  دـنا  هتفک  یـضعب  تسا و  یلبج  يرب و  دوبک  ینعی  ینوکنامـسآ  نسوس  خـیب 
خرـس و دوبک و  نآ  تسوپ  هرک و  رپ  نارب و  هداـیز  یتـشکنا و  ردـقب  زارد  نهپ و  وب و  شوـخ  نآ  تسا و  یلبج  نسوـس  خـیباسریا 
یلک و نآ  رـس  رب  دیآیمرب و  یقاس  نآ  هایک  طسو  زا  دـشاب  یم  دیفـس  رایـسب  یـضعب  یخرـس و  يدرزب و  لئام  نآ  زغم  کنراکنر و 
وب و شوخ  كدنا  يزاوتم و  ياهطقن  نا  رب  یشفنب و  يدرز و  يدیفـس و  زا  بکرم  نآ  کنر  هتـشکرب و  ددع و  هس  نآ  ياه  كرب 

يوبشوخ راد  هرک  یخرسب  لئام  ازجالا  ززلتم  ربطس  بلـص  ینودقام  نآ  نیرتهب  تخـس  نآ  خیب  دنلب و  ربطـس و  نآ  هایک  ياه  كرب 
رد هک  دیاب  دروآ و  هسطع  توقب  دشاب و  يوق  ندیبوک  تقو  رد  نآ  يوب  دزکب و  كدنا  ار  نابز  دـشابن و  دـنلب  رایـسب  هک  تسا  نآ 

دـباین و هار  نا  رد  یتنوفع  هک  دـنیامن  کشخ  هیاس  رد  هتخاس  هدالق  ای  هدـیچیپ و  یناـتک  نامـسیرب  دـنروآرب و  نیمز  زا  راـهب  رخاوا 
مرک هنهک و  تسا و  نا  زا  رت  لـمعلا  فیعـض  تسا  یمور  هکنآ  دیفـس  دـشابن و  کـیراب  دـنلب و  وـخر و  ازجـالا و  لـخلختم  تسس 

دشابن راد  خاروس  هدروخ و 
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نآ تعیبط  *

نآ ةزات  زا  رت  کشخ  رت و  مرک  نآ  ۀنهک  نا و  زا  رتمک  یکشخ  رد  مرک و  مود  رخاوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ ۀنهک  لاهـسا  توق  دنا  هتفک  ظیلغ و  مغلب  ادوس و  ةرم  رفـصا و  ءام  لهـسم  یقنم و  یلاج و  جضنم و  حتفم و  نخـسم و  فطلم و 
دیامن ارفص  ةرم  یمغلب و  ظیلغ  سومیک  لاهسا  لسعلا  ءام  اب  مهرد  تفه  ات  لاقثم  هس  ندیماشآ  تسا و  هدایز 

سارلا ضارما  *

تهج نآ  لک  دامـض  دروآ و  باوخ  نآ و  خوبطم  روتـسدب  هنهک و  عادص  تهج  رـس  رب  لک  نغور  هکرـس و  اب  نآ  دامـض  هریغ  و 
جالتخا تهج  نآ  خیب  خیبط  ردخ و  يارب  زا  نآ  كرب  خیب و  ندیماشآ  زین  نآ و  ندیماشآ  روتسدب  ردخ و  یئالتما و  جنشت  هتکس و 

مرج ندروخ  روتـسدب  ظفح و  توق  یتدایز  نایـسن و  باوخ و  رد  نایبص  عزف  اخرتسا و  جلاف و  هتکـس و  هدعر و  هشعر و  ردخ و  و 
نآ كرب  طوعس  مشچ و  زا  هدئاز  تابوطر  عومد و  بلج  تهج  نآ  مرجب  سیطعت  یئالتما و  جنـشت  تهج  یناحیر  بارـش  اب  نآ و 

تهج نآب  هضمـضم  نآ و  يود  هدراب و  تالزن  عطق  تهج  شوک  رد  هکرـس  اب  نآ  خیب  خیبط  روطق  هقیقـش و  تهج  یلاوتم  زور  هس 
تهج جتخپ  یم  اب  نآ  مرج  ای  نآ و  خوبطم  ندیماشآ  رمخ و  يوبدب  تهج  نآ  مرج  غضم  هاهل و  رومض  یئالتما و  دراب  نادند  درد 
عفدلا هرسع  ۀسبتحم  ۀظیلغ  لوضف  عفد  یمعلب و  قانخ  هئرلا و  تاذ  سفنلا و  رسع  هفرس و  وبر و  سفنلا و  قیض  شش و  هنیـس و  درد 
مالتحا ترثک  ینم و  كاسما  تهج  صغم و  ایعا و  اسنلا و  قرع  ریساوب و  هاوفا  حیتفت  ناقری و  اقستسا و  دراب و  زرپس  رکج و  درد  و 

ةدس حیتفت  قاقـشنا و  محر و  ضارما  تهج  بارـش  اب  مرد  ود  نآ  مرج  روتـسدب  خوبطم و  ندیماشآ  عامج و  نودب  يذـم  نایرج  و 
ضفان زرل و  زرپس و  ةدـس  مرو و  هیمـس و  ۀـیودا  ماوه و  ندـیزک  تهج  هکرـس  اـب  لـضع و  کـته  خـسف و  ثمط و  ساـبتحا  نآ و 

دوخ و مرج  تظلغ  ببـسب  دـشاب  هدـش  دـنب  هک  یماکنه  نآ  مف  مامـضنا  تبالـص و  محر و  درد  تهج  نآ  ۀـتخپ  دامـض  تایمح و 
نادب دیمکت  روتسدب  هخس و  حورق و  هینبل و  روثب  ریزانخ و  هنمزم و  هبلص و  ماروا  نییلت  تهج 
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فلک عفر  اهنآ و  لیلحت  هینبل و  حورق  زا  هلئاه  تابوطر  عطق  ماروا و  لیلحت  ماوه و  ندیزک  اقستسا و  زرپس و  تهج  هکرـس  اب  191و 
نآ رورذ  هرئاغ و  ياهمخز  تهج  لسع  اب  قهب و  شمن و  فلک و  تهج  دیفس  قبرخ  نادنچ  ود  اب  روتـسدب  دیفـس و  قهب  شمن و  و 

تهج نآ  خیبط  رد  سولج  دشاب و  هدش  روصان  هک  یمخز  یئوبدب  هرئاغ و  ياهمخز  مایتلا  ناوختـسا و  رب  تشوک  ندـینایور  تهج 
دئاز محل  ندرب  هنطاـب و  ةرئاـغ  حورق  ریـساوب و  يوبدـب  اـسنلا و  قرع  تهج  نادـب  هنقح  هدراـب و  ضارما  هدـعقم و  محر و  تبـالص 

ندوشک یئالتما و  جنـشن  تهج  نآ  نغورب  نیهدت  نادید و  تهج  نآ  لومح  نینج و  جارخا  تهج  لسع  اب  نآ  ۀـجزوف  ریـصاوب و 
جنب و رطف و  تیمـس  عفر  لضع و  کته  یئالتما و  جنـشت  تهج  بارـش  ای  هکرـس  اب  نآ  ندیماشآ  ایعا و  عفر  ریـساوب و  قورع  هاوفا 
هئر و ۀبـصق  تنوشخ  تهج  لسعلا  ءام  اب  نآ  ةرغرغ  يوق و  لهـسم  نآ  ۀـیقوا  کـی  تاـیمح و  ضفاـن  دوب و  ننجم و  یلبج  زینـشک 

تیز رد  نوچ  نیرخنم و  یئوبدـب  عفر  تهج  ینیب  رد  یئاهنتب  هنمزم و  تـالزن  عنم  يود و  عفر  تهج  هکرـس  اـب  شوک  رد  نآ  روطق 
لدب دیفم  محر  ضارما  اسنلا و  قرع  تهج  نادب  هنقح  دنادرک و  لئاز  ار  هنهک  يرک  دنناکچب  شوک  رد  دبای و  جـضن  ات  دـنناشوجب 

دنک درد  هک  ینادند  رب  يردق  ار  نآ  خیب  رکا  تسا و  هبرجم  تامونم  زا  نآ  مخت  هک  هتفک  تارایتخا  بحاص  رافلا و  نهد  نآ  نهد 
ءام لاهسا  رد  نآ  لدب  لاقثم  ود  ات  اسریا  تبرش  رادقم  دنک  دساف  ار  نآ  هک  دسرن  رکید  نادندب  هک  دیاب  اما  دزادنیب  ار  نآ  دنراذکب 

نهد و دیبد و  بح و  شراوج و  لسع و  نآ  حلـصم  تسا  شـش  رـضم  دنیوک  رتش و  ریـش  لاقثم  تسیب  اب  نویرذام  نآ  ثلث  رفـصا 
تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  قوعل  صرق و 
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یلاطونارامیا

مال و رسک  فلا و  هلمهم و  ءاط  حتف  واو و  نوکس  نون و  مض  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  میم و  حتف  ای و  نوکس  هزمه و  رـسکب 
بحاص تماخض و  رد  نوتیز  كرب  اب  نآ  كرب  تهباشم  تهج  دنمان  هینوتیز  رصم  رد  همرکم و  ۀبـشع  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  ای 

دش دهاوخ  روکذم  هایک  نیرز  تیهام  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  ازلا  فرح  رد  تسا و  نینچ  هن  دشاب و  هایک  نیرزا  رهاظ  هک  هتشون  هفحت 

نآ تیهام  *

رتکچوک رتکیراب و  طولب  كرب  زا  قرفتم و  مه  زا  نآ  كرب  کیراب و  نآ  قاس  هرکرپ و  نآ  ياهخاش  یعرذـب و  هدایز  تسا  یتاـبن 
ار نآ  رهاظ  دننک  حرط  ار  هایک  نیا  سم  ۀنحص  رب  نوچ  درز و  نآ  لک  زارد و  کیراب و  نآ  خیب  نیریـش و  نآ  معط  راد و  هفرـش  و 

نآ مرج  رد  صوغ  ریغب  دنادرک  هرقن  کنرب 

نآ تعیبط  *

دنا هتفک  زین  لدتعم  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اب نآ  لاقثم  ود  ندیماشآ  نآ و  دامض  روتسدب  ماوه و  شهن  تهج  بارش  اب  نآ  كرب  خیب و  زا  لاقثم  ود  ندیماشآ  حتفم  ففجم و 
اب نآ  خـیبطب  هرغرغ  هاصح و  تیتفت  اقـستسا و  لاحط و  ناـقری و  تهج  یلاوتم  زور  راـهچ  هنهک  بارـش  ۀـیقوا  هن  ردـنک و  طاریق  هن 

ماروا نیکـست  تهج  نآ  كرب  دامـض  هاهل و  اهنآ و  عاجوا  نیکـست  ناـهد و  حورق  طاـسبنا  عنم  ناـبز و  روثب  حورق و  تهج  بارش 
تهج نآ  مود  هرک  یموی و  پت  تهج  زا  نآ  لفـسا  هرک  ندیماشآ  دنا  هتفک  نینج و  طقـسم  نآ  روخب  حورق و  تاجارخ و  هراح و 

مارکا و بجوم  کنرف  مور و  لها  ار  نآ  تابن  قیلعت  برجم و  عبر  تهج  مراهچ  بغ و  پت  تهج  نآ  موس  هرک  یمغلب و  ۀبون  بت 
تسا اریثک  نآ  حلصم  لفث  رضم  لاقثم  ود  ات  لاقثم  کی  زا  نآ  تبرش  رادقم  دنا  هتسناد  زازعا 
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لیا

هاکهانپ هک  دنیوک  نآ  تهج  لیا  ار  نآ  تسا  یبرع  تغل  هدمآ  زین  هزمه  مضب  مال و  هددشم و  ۀیناتحت  هانثم  يای  حتف  هزمه و  رـسکب 
اه و ار و  حتف  فلا و  هدـحوم و  ياب  حـتفب  اهکنیـس  هراب  يدـنهب  یهوک و  واک  نزوک و  یـسرافب  دزاس و  هوک  ياهراغم  رد  ار  دوخ 

هکنیـس هدزاود  ناشیا  تغلب  هراب  فلا و  اه و  یـسراف و  فاک  حـتف  نون و  يافخ  هیناتحت و  هاـنثم  ياـی  نوکـس  هلمهم و  نیـس  رـسک 
ینعمب

نادندب هیبش  تمصم  بلص  رایسب  دشاب و  یم  تخرد  ۀخاش  دننام  هبعش  هدزاودب  بعشنم  رثکا  نآ  خاش  هکنآ  تهج  تسا  خاش  192
رکید تاناویح  خاش  فالخب  رت  بلص  نا  زا  هکلب  مرج  رد 

نآ تیهام  *

ار نیا  دشاب و  یم  دشاب  رایـسب  ناتخرد  هک  اههوک  ياهنماد  رد  هکنآ  یکی  تسا  عون  هس  نآ  یلبج  یلبج  ریغ  یلبج و  تسا  یناویح 
هلابند یب  ددرک و  یم  خرس  امرک  رد  یهایسب و  لئام  نآ  يوم  ناتسمز  رد  رت و  كرزب  وهآ  زا  نیا  ۀثج  ربوج و  یکرتب  دنمان و  لعو 

رد هکنآ  موس  عون  دنمان و  رومحی  تسا و  راد  هلابند  نیا  رتکرزب و  لعو  زا  دشاب  یم  ریـس  مرک  ياههوک  رد  هکنآ  مود  عون  تسا و 
ریس مرک  ياهشیب  رد  لکیه و  يوق  کنردرز و  نآ  یلبج  ریغ  دنمان و  یلبجرقب  ار  نیا  هثج و  كرزب  دشاب و  یم  ریـسدرس  ياههوک 
یم خاـش  زیاـپ  ماـکنه  رد  لاـس  ره  اـهنآ  ۀـمه  تسا و  نیا  عاونا  نیرتهب  دـنمان و  نزوک  یـسرافب  شحولا و  رقب  ار  نیا  دـشاب و  یم 

رد رکید  ۀناثم  لاس  دص  ره  زا  دعب  دشاب و  یم  رمعلا  لیوط  هک  دنیوک  دـنروآیمرب و  نا  زا  رت  هبعـشرپ  رتیوق و  رکید  خاش  دـنزادنا و 
دج زا  ریقح  دلاو  هک  هتـشون  هفحت  رد  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  دنیامن  یم  مولعم  ار  نآ  رمع  هناثم  ره  ددعب  اذـهل  دـسر و  یم  مهب  نا 

کچوک رایسب  نآ  ةرارم  هکلب  تسا  نینچنو  درادن  هرارم  دنیوک  هک  هتشون  دوب و  هدید  ار  هناثم  تفه  بحاص  وا  هک  هدومن  لقن  ریقف 
نوچ دنا  هتفک  ددرک و  یم  رهاظ  مک  اذهل  دشاب و  یم  هدیپسچ  نآ  دـبک  رب  دوش و  یم  یلاخ  يدورب  ارفـص  زا  دـش  رپ  نوچ  تسا و 

دیآرب دروخب  عیشم  ارطکشم  نوچ  دباینرب و  دنیشن  نا  رد  ناکیب  دننز و  نا  رب  ریت 
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نآ تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رایسب ندیناود  زا  دعب  مرک  ياوه  رد  هچنآ  تشوک  نیدوربم و  هاب  يوقم  لوب و  ردم  مضهلا و  عیرس  ادوس و  دلوم  نآ  ماسقا  تشوک 
بآ هکنآ  زا  دعب  ناتـسمز  رد  هک  دیاب  سپ  تسا  تیمـس  اب  مرک و  رایـسب  دشاب  هنـشت  ناویح  نآ  هک  صیـصختب  دنـشاب  هدومن  حـبذ 
دیص دعب  دیامن و  رایسب  بارطضا  هک  دنراذکن  دنناروخب و  بآ  نآب  دیص  زا  دعب  هکنآ  ای  دنیامن و  دیص  دنشاب  هدیناروخ  نآب  رایـسب 
یم نفعتم  يدوزب  هک  دنامب  هک  دنراذکن  رایـسب  حبذ  دعب  دنیامن و  حـبذ  سپ  لیوط  ینامز  ات  دـنراذکب  هکلب  دـننکن  حـبذ  روفلا  یف 

ۀبرـشا نا  زا  دعب  دنیامن و  لوانت  رت  برچ  ياهزیچ  نغور و  اب  دوش و  ارهم  بوخ  ات  تبـش  كدنا  بآ و  اب  دـنیامن  خـبط  سپ  ددرک 
اب ار  نآ  لاقثم  کی  رادقم  دننازوسب و  مزیه  دننام  ار  نآ  خاش  نوچ  دنماشایب و  ذیناف  لسعلا و  ءام  ریجنا و  تبرـش  دننام  مکـش  ۀنیلم 

عفد نا و  رب  هنیعم  ۀیودا  اب  اصوصخ  يومد  یبوطر و  محر  نالیـس  نمزم و  لاهـسا  مدلا و  ثفن  عطق  تهج  دنماشایب  نآ  نزوب  اریثک 
ار نآ  رـس  هدومن  نیطم  یلک  ةزوک  رد  هدومن  هچراپ  هچراپ  نوچ  دـیفم و  زرپس  بعـص و  جـنلوق  اعما و  ۀـحرق  هناثم و  عجو  ناـقری و 

تهج دنیامن  نادـب  لاحتکا  هتـسش  ایقاقا  دـننام  سپ  ددرک  دیفـس  هتخوس  هکنآ  ات  دـنراذک  مامح  نوت  رد  ای  رونت و  رد  هدرک  مکحم 
الط هکرـس  اـب  نوچ  ار  نآ  لوـسغم  ریغ  برج و  هکح و  هواـشغ و  لبـس و  نآ و  حورق  ۀـیقنت  نا و  زا  لوـضف  نالیـس  نیع و  ضارما 

مهرد مین  نآ  ندـیماشآ  اپ و  تسد و  قاقـش  تهج  واک  نغور  اب  دـیفم و  دوش  قرع  ات  دننیـشن  باتفآ  رد  صرب و  قهب و  رب  دـنیامن 
هناع رب  رثوم و  تیاغب  ناکدوک  ناکرزب و  نادند  عالق  تهج  نآ  يالط  نادـند و  يالج  تیوقت و  تهج  نآ  نونـس  لاحط و  تهج 

نز رب  نآ  قیلعت  ماوه و  درط  تهج  نآ  روخب  سرـض و  عجو  نیکـست  تهج  هکرـس  اب  نآ  ۀضمـضم  دیامن و  ضیح  راردا  ناتـسپ  و 
يردق دنروخب و  یکدنا  دنیاسب و  لفلف  ۀناد  هس  ود  اب  نوچ  ار  نآ  قرحم  ریغ  تیذا و  ملا و  ریغب  لمح  عضو  تلوهس  ثعاب  نتـسبآ 
لاهسا عطق  تهج  نغور  یب  نآ  ۀتشرب  نوخ  لاقثم  کی  ندروخ  خنـشت و  تهج  نآ  هیپ  خیرمت  ولهپ و  درد  تهج  دنیامن  الط  نا  رب 

زغم ندیلام  دیفم و  نوقیـسفط  ینعی  ماهـسلا  مس  عفد  تهج  لاقثم  ود  رادـقم  نآ  ۀتـشرب  ای  نآ  ماخ  ندـیماشآ  اعما و  ۀـحرق  نمزم و 
نآ لدب  عفان و  غارفتسا  زا  دعب  جولفم  ببسلا و  دراب  يایعا  ۀلازا  تابالص و  جاضنا  حایر و  لیلحت  تهج  نآ  ۀبنکـش  هیپ  نآ و  قاس 

تشرب مین  مخت  ةدرز  لمع  نیرد 
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نار جنک  رکذ و  رب  بارش  اب  نآ  ناوختـسا  تشوک و  تسوپ و  يالط  نینچمه  همامتب و  نآ  ۀتخوس  ۀلابند  يالط  نآ و  دنچ  ود  193
ۀـشوک لادوک  فوج  رد  هک  یکرچ  ینعی  هعمد  دـنلامب و  رکید  یناویح  ره  رب  نوچ  نینچمه  ظوعن و  هاب و  کـیرحت  تهج  هناـع  و 
لفطب نوچ  تسا و  قوراف  قایرت  زا  رتیوق  یناویح  مومـس  عفد  رد  دـنمان  یهوک  واک  كایرت  ار  نآ  ماوع  دوش و  یم  عمج  نآ  مشچ 

نآ هویحلا  ماد  ام  دنناکچب  شماک  رد  هدومن  لح  ریـش  رد  كرچ  نا  زا  هبح  کی  رادقم  دـنهد  واب  ریـش  هکنآ  زا  لبق  تدالو  زا  دـعب 
هک هتفک  يدادغب  تسا و  برجم  دنام  زاب  تکرح  زا  دوش و  تسـس  دنیبب  ار  لفط  نآ  رام  نوچ  دشاب و  نمیا  ماوه  ندـیزک  زا  لفط 

روقنقس بانم  بئان  ظاعنا  هاب و  جیهت  رد  بوبح  نیجاعم و  رد  نآ  لاثما  بارش و  اب  نآ  قوحسم  ففجم  بیضق  درادن و  یلصا  نیا 
یئاهنتب کیره  نآ  خاش  تسوپ و  هیـصخ و  بیـضق و  قیلعت  هاصح و  تتفم  یعفا و  ندـیزک  قاـیرت  نآ  لاـقثم  کـی  دـنا و  هتـسناد 

رینپ دیاین و  رام  نآ  لماح  کیدزن  دندنب  وزاب  رب  ار  نآ  بیضق  نوچ  برجم و  ماوه  رئاس  روبنز و  برقع و  رام و  ندیزک  عنم  تهج 
برجم هعفد و  دشکب  ار  ولز  دنیامن  روخب  نوچ  ار  نآ  مس  تسا و  ینتسبآ  عنام  رهط  زا  دعب  زور  هس  نآ  لومح  هاب و  يوقم  نآ  ۀیام 

رب ار  دوخ  ینیب  هک  تسنآ  نآ  تیـصاخ  زا  دـنربب و  ار  نآ  مد  هلـصافالب  حـبذ  تقو  رد  دـیاب  اذـهل  تسا  لتاق  نآ  مدرم  دـنا  هتفک  و 
ندروخب عورش  ار و  نهآ  ابر  نهآ  دننام  دروآ  یم  نوریب  لیجعتب  دشک و  یم  دوخب  ار  رام  دوخ  سفن  توقب  دهن و  یم  رام  خاروس 

دوش یم  يراج  نا  زا  یبآ  ددرک و  یم  ادیپ  نآ  مشچ  رد  یـشزوس  یتدح و  دروخب  ار  نآ  مامت  نوچ  نآ و  ۀلابند  زا  دـیامن  یم  نآ 
هک تسا  قایرت  نآ  ۀـعمد  نآ  دوش و  یم  هتـسب  دـمجنم و  مایا  رورمب  ددرک و  یم  عمتجم  تسنآ  مشچ  ۀـشوک  رد  هک  یلادوک  رد  و 
زا دعب  نآ  ةدام  نآ و  عفد  تهجب  دروخ  یم  هتفرک  ار  ناطرـس  دبای  دوخ  رد  تیمـس  یمرک و  دروخب و  ار  رام  نوچ  زین  تفای و  رکذ 

حورجم دوخ  خاـشب  ار  یـسک  نزوک  نوچ  تسا و  دـیفم  ار  ساـفن  تلع  نآ  تسوپ  اذـهل  دروخ  یم  ار  دوخ  ناد  هچب  لـمح  عـضو 
تـسا لتاق  مس  مه و  یـشغ و  دـیدش و  برک  ددرک  یم  ضراع  لـیالا  بنذ  ندروخ  زا  تسا و  ریذـپ  هجلاـعم  مک  نآ  مخز  دزاـس 

بارـش و اب  مرد  مین  ات  کناد  ود  هرهز  لین  ندـیماشآ  سپ  ندرک  ئق  مرک و  مین  لسع  واـک و  نغور  اـب  اریثک  ندـیماشآ  نآ  جـالع 
* قدنف هتسپ و  زغم  ندروخ 
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سارلا ضارما 

كوکحم لاحتکا  نیعلا  دراد  زاب  فاعر  دـننک  الط  یناشیپ  رب  يردـق  دـنیامن و  قوشن  هدوس  کنت  راب  كرب  بآ  اب  ار  سونبآ  نوچ 
دمر هکح و  نیع و  برج  يومد و  ۀـعمد  نیع و  روثب  هحرق و  هواشغ و  قیقر و  ضایب  تهج  نآ  رورذ  يروک و  بش  عفر  تهج  نآ 

حورجلا و حورقلا و  نیع  ضارما  رثکا  يارب  زا  تسا  عفنلا  دـیدش  هلمجلاب  دـیفم و  ناکژم  ندـینایور  مشچ و  تحـص  ظفح  سبای و 
ضبق و توقب  تسنآ  ماحتلا  ثعاب  دراد و  دـنب  کشخ  مکح  عفان و  هزات  ياـهمخز  نوخ  سبح  تهج  نآ  ةراـشن  رورذ  مدـلا  فزن 

دنمدوس دنـشاپب  ار  نآ  نارب  دنلامب و  غرم  مخت  يدیفـس  ای  لک  نغور  دـشاب  هتخوس  هک  يوضع  رب  نوچ  رانلا  قرح  دراد  هک  یفـشن 
يالط ریزانخلا  تسا  رثـالا  عیرـس  هروکذـم  لاـعفا  عیمج  رد  برج و  هنمزم و  حورق  تهج  رتفیطل و  نا  ةراـشن  لوسغم  قرحم  دوب و 
تهج یئاهنتب  دنک و  یم  يراج  نوخ  يافطا  هیصاخلاب  دنیوک  تسا و  ریزانخ  للحم  بارش  رد  نآ  خوبطم  نینچمه  نآ و  قوحـسم 

هس ات  نآ  تبرش  رادقم  تسا  برجم  اضعا  ندرک  هلبآ  بآ و  رپ  ياهـششوج  عنم  حلاص و  تشوک  ندینایور  هثیبخ و  حورق  فیفجت 
تفای و رکذ  نیدابارق  رد  نآ  لسغ  قارحا و  قیرط  تسا  رانک  بوچ  نآ  لدـب  لـسع  یبرع و  غمـص  نآ  حلـصم  هدـعم  رـضم  مهرد 

ینم يذم و  يدو و  محر و  نالیس  لاهسا و  سبح  تهج  بآ  اب  دنشاب  هدومن  رود  ار  نآ  مخت  هکنآ  کشخ  رمث  فوفـس  ندیماشآ 
عفان نز  درم و 

تسا هدحوم  ءاب  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  مود  باب  - 2

فلالا عم  ءابلا  لصف 

جنوباب
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دنمان قنوباب  برغم  رد  هنوباب و  یسرافب  میج  نون و  حتف  واو و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نآ تیهام  *

ینالوط كدنا  کیراب  هزیر و  نآ  كرب  نا و  رب  هدایز  یعرذ و  ردقب  بعـشتم و  کیراب  كزان و  زبس و  نآ  ياهخاش  تسا  یهایک 
تسنآ و يوبـشوخ  رایـسب  ةزیر  لک  نآ  نیرتهب  رت و  هزیر  ناوحقا  لک  زا  دیفـس و  ةزیر  ياهکرب  نآ  فارطا  درز و  نآ  لک  طسو  و 

تسنآ لک  دارم  قالطالا  دنع 

نآ تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ لک  صاوخ  لاعفا و  *

تهج ضیح و  لوب و  ریـش و  قرع و  ردـم  هیقایرت و  توق  اب  هاب و  باـصعا و  غاـمد و  يوقم  حـتفم و  بذـج و  یب  لـلحم  فطلم و 
رکج و هنیـس و  درد  ولیعا  نیکـست  ناقری و  وبر و  شوک و  حایر  لیلحت  دـمر و  يایاقب  لیلحت  تالزن و  رـس و  درد  یغامد و  ضارما 

ادوس تنوفع  عفد  همیـشم و  جارخا  هناثم و  هاصح  تیتفت  اضعا و  رئاس  هضیب و  اهنآ و  ماروا  نییلت  لیلحت و  محر و  هدـعقم و  اشحا و 
ءالط وا  دامـض  ابرـش و  ضیح  سابتحا  بطر و  برج  تدالو و  رـسع  لوبلا و  رـسع  سوالیا و  جـنلوق و  ینوفع و  تایمح  مغلب و  و 

اب نآ  ۀتخپ  روخب  هروکذم و  للع  رثکا  رد  نآ  لوطب  نآ و  خیبط  رد  سولج  روتـسدب  دنادرک و  كاپ  هیدر  طالخا  زا  ار  ندـب  عفان و 
عالق تهج  نآ  ندیئاخ  دشاب و  هدام  ۀیقنت  زا  دـعب  هک  دـیاب  اما  دـیفم  نآ  تموادـم  اب  مشچ  درد  اهتنا و  رد  تالزن  عفر  تهج  هکرس 

ناهد
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شتآ رد  نآ  روخب  مشچ و  درد  تهج  یئاهنتب  نآ  خوبطم  بآ  هب  مشچ  نتـسش  عفاـن و  تیاـغب  رجفنم  برغ  تهج  نآ  رورذ  194و 
لسع و نآ  حلـصم  قلح  رـضم  ناوحقا  فساجن و  رب  موصیق و  نآ  لدب  لاقثم  هس  ات  نآ  تبرـش  رادقم  رثؤم  ماوه  ندینازیرک  تهج 
تسا و هاب  كرحم  رایـسب  لسع  بارـش و  اب  لاقثم  کی  نآ و  لک  زا  رتیوق  لاعفا  رد  رت و  کشخ  رت و  مرک و  نآ  خـیب  رانا و  تبرش 

هعفد هس  ات  دنیامن  دیدجت  هبترم  کی  ۀتفه  دنراذک و  باتفآ  رد  دنزادنا و  نآ  نزو  راهچ  دجنک  نغور  رد  ار  نآ  لک  هک  نآ  نغور 
خبط فعاضم  يردق  رد  رکا  دزوسن و  نغور  هک  دنیامن  طایتحا  دزوسب و  نآ  بآ  دنامب و  نغور  ات  دنهد  شوج  بآ  رد  هکنآ  ای  و 

دجنک نغور  رد  هدرک  فاص  هدیلام و  سپ  دـنریکب  نآ  ةزات  نزو  فصن  دـشاب  کشخ  رکا  دـیآ و  بآ  رد  مامت  نآ  توق  ات  دـنهد 
تسا رتهب  دنهد  خبط  دنیامن و  لخاد  نآ  نزو  راهچ 

نآ تعیبط  *

لدتعم یکشخ  رد  هکلب  لوا  رد  کشخ  مود و  رد  مرک 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

اـیعا و قرع و  راردا  يوادوس و  یمغلب و  تاـیمح  زرل  عفد  تهج  نادـب  نیهدـت  تاـبوطر و  ففجم  هبکرم و  هدراـب و  ماروا  لـلحم 
شوک رد  نآ  روطق  سرقن و  لصافم و  رمک و  درد  اـضعا و  رد  سبتحم  حاـیر  لـیلحت  ددـمت و  دـشاب و  امرـس  زا  هک  ماـسم  دـیدست 

عفان هعماس  لقث  تهج 

* دروآ داب  *

دنمان زین  دیفس  رکنک  تسا و  یـسراف  تغل  نیتلمهم  لاد  ار و  واو و  حتف  هزمه و  دم  هلمهم و  لاد  نوکـس  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتفب 
دنیوک يدنهب  دـناد و  یم  يرب  رفـصع  ار  نآ  یمیمت  عماج  ّفلؤم  روحاناس و  ینایرـسب  یقینیفول و  یمورب  ءاضیبلا و  هکوش  یبرعب  و 

تسا اساوج  هک 
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نآ تیهام  *

نآ رمث  رادراخ و  بغزم و  دیفـس و  ثلثم و  نا و  زا  رت  كرزب  ماهبا و  تشکنا  ردـقب  نآ  قاس  عرذ و  ود  ردـقب  رادراخ  تسا  یتابن 
رودم مطرقب و  هیبش  نآ  مخت  شفنب و  نآ  لک  مشپ و  دننام  يزیچ  نآ  ۀبق  فوج  رد  ینزوس و  ردـقب  يراخ  ره  رادراخ  هبق و  دـننام 

هک تسا  نآ  قیقحت  یسراف و  مسا  دروآ  داب  تسا و  نآ  یبرع  مسا  یعاکش  دنیوک  یم  دنناد و  یم  دروآ  داب  ار  یعاکـش  یـضعب  و 
دـش و دـهاوخ  مولعم  قرف  دـمآ و  دـهاوخ  نیـشلا  فرح  رد  یعاکـش  تیهام  یلاعت  هّللا  ءاـش  نا  نیع و  هن  دـنا  مهب  بیرق  سنج  ود 
رد نا و  رب  هدایز  یکدنا  ربش و  کی  ردقب  ات  رودـم  دیفـس  کیراب  دروآ  داب  قاس  هک  تسا  نآ  قیقحت  اهـشیب و  اه و  هوک  نآ  تبنم 
نآ رمث  نآ و  ياهخاش  نایم  لصتم  ینزوس و  ردـقب  كزان  مرن  راخ  هس  نآ  فارطا  دیفـس و  نآ  لک  یبغز و  كدـنا  نآ  قاس  خـیب 

ار نآ  داـب  ددرک  کـشخ  نآ  هاـیک  نوچ  کـنر و  دیفـس  مشپ  زرپ و  هب  هیبش  يزیچ  نآ  فوج  رد  ینـالوط و  كدـنا  همکت  لکـشب 
اهرازکیر هوک و  ياهنماد  نآ  تبنم  دنمان  دروآ  داب  ار  نآ  اذهل  دیامن و  هدنکارپ  دنکرب و 

نآ تعیبط  *

هدراـب و توق  اـب  نآ  مخت  كرب و  نکیل  تسا و  ترارح  رهظا  درـس و  لوا  رد  دـنیوک  يرتشمب و  بوسنم  لوا و  رد  کـشخ  مرک و 
نآ كرب  زا  نآ  مخت  نآ و  مخت  زا  رتیوق  نآ  خیب 

* نآ صاوخ  لاعفا و  *

هضباق و توق  اب  للحم و  هاصح و  تتفم  ضیح و  لوب و  ردـم  ددـس و  حـتفم  هدـعم و  يوقم  ادوس و  ظیلغ و  مغلب  لهـسم  نآ  كرب 
ندیزک لوبلا و  رسع  نآ و  تیوقت  هدعم و  درد  نمزم و  يدعم  لاهسا  هنیس و  مدلا  ثفن  تهج  نآ  خیبطب  هضمـضم  مومـس و  مواقم 

مین و مهرد و  کی  ات  مهردکی  زا  ناقری  اقستسا و  يوادوس و  یمغلب و  ۀنهک  ياهپت  دشاب و  هدعم  فعـض  ببـسب  هک  یئاهپت  ماوه و 
ءاد ندـیراخ  هیمغلب و  ةوخر  ماروا  لـیلحت  تهج  نآ  دامـض  نادـند  درد  تهج  تسا  نآ  كرب  خـیبط  زا  رتهب  نآ  خـیبطب  هضمـضم 

شهن برقع و  عذـل  رب  دـنیاخب و  نوچ  باهتلا و  یکنـشت و  عفر  تهج  نآ  بآ  برجم و  نآ و  ةدـننک  لئاز  نآ  ةزات  قاـسب  بلعثلا 
تهج نآ  مخت  دننکن و  نآ  یکیدزن  دنزیرکب و  ماوه  دنزیوایب  هناخ  رد  نوچ  هک  تسنآ  نآ  تیـصاخ  زا  عفان و  رایـسب  دـنراذک  رام 
هرتهاش نآ  لدب  نیتنسفا  نآ  حلصم  هئر  رضم  دیفم  رمک  كرو و  درد  حایر و  لیلحت  هفرس و  جنـشت و  لافطا و  زازک  اصوصخ  زازک 

لاقثم ود  ات  نآ  مخت  زا  نا  تبرش  رادقم 
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لاقثم هس  نآ  بآ  زا  195و 

هیوبجنرداب

اه هیناتحت و  هانثم  يای  حتف  واو و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  میج و  نون و  نوکس  نیتلمهم و  ءار  حتف  لاد و  نوکـس  فلا و  اب و  حتفب 
دنمان بلقلا  حرفم  یبرعب  تسا و  یسراف  هیوبکنرداب  برعم 

نآ تیهام  *

هرا و دـننام  فرـشم  نآ  كرب  فارطا  ینالوط و  فیطل و  نآ  كرب  ریغـص و  لوا  عون  دـشاب  یم  عون  ود  یعرذ و  ردـقب  تسا  یتابن 
دشاب یم  یعیبر  ریغص  عون  نیا  دنروخ و  یم  ماعط  اب  يزبس  ياجب  یخرـسب و  لئام  شفنب  نآ  لک  ناحیرب و  هیبش  هبعـش  رپ  نآ  قاس 

ناجنرت هیجرتا و  ۀـلقب  ار  نیا  ربغا و  نا و  زا  رتکچوک  ناتک و  مختب  هیبش  نآ  مخت  نآ و  ۀـشیر  هن  دوش  یم  زبس  نآ  مخت  لاـس  ره  و 
قاس و یب  دشاب  یم  زین  یناتـسب  یئارحـص و  نیا  ریودتب و  لئام  نآ  كرب  رتدـنت و  نا  زا  نآب و  هیبش  وب  رد  زین  مود  عون  دـنمان و  زین 

مخت مک  دیفـس و  نآ  لک  رتکرزب و  عانعن  كرب  زا  ضیرع و  یتنوشخ و  اب  نآ  كرب  دـیور و  یم  خـیب  کی  زا  رایـسب  نآ  ياـهخاش 
نیا هبرک  دوش و  یم  زبس  لاس  ره  عانعن  لثم  نآ  ۀشیر  دـنمان و  هیوبجنرداب  زرملا  راد  رد  ار  نیا  هک  هتـشون  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح 

رتکیراـب و وکنلاـب  مخت  هک  اریز  تسین  زین  وکنلاـب  تسا و  نینچنو  دـنناد  یم  یکی  ار  عون  ود  ره  یعمج  دراد و  یم  تسود  ار  عوـن 
مخت ریقح  هک  هتـشون  تسا و  ناحیر  دننام  وکنلاب  هایک  ربغا و  نا و  زا  رت  هاتوک  رت و  هدـیلاب  كدـنا  نیا  مخت  یلین و  هایـس  رتدـنلب و 

مرفسهاش دننام  وب  رد  تسا و  كرب  كرزب  زبس  ناحیر  نآ  هدومن و  هدهاشم  ناحیر  ۀلمج  زا  ار  نآ  هایک  هتشک  ار  وکنلاب 
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نآ تعیبط  *

لوـق نیا  دـنا و  هـتفک  مود  رد  کـشخ  یمرک و  رد  لدـتعم  لوا  رد  یـضعب  يرتـشمب و  بوـسنم  مود و  طـساوا  رد  کـشخ  مرک و 
حصا يوقا و  لوا  لوق  تسا و  فیعض 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

الکا و امـش و  سوباک  عفاد  فطلم و  یغامد و  ةدـس  حـتفم  حرفم و  رکج و  هدـعم و  ءاکذ و  ظفح و  ساوح و  غامد و  لد و  يوقم 
عفد هدرک و  نیکر و  ضارما و  صغم و  یمغلب و  ضارما  ادوس و  لیلحت  یحیر و  قاوف  یشغ و  ناقفخ و  يوادوس و  تشحو  تهج 

هس ندیماشآ  رثؤم و  رایسب  ناهد  يوبدب  ینعی  رخب  بارش و  يوب  ۀلازا  تهج  نآ  كرب  ندیئاخ  عفان و  ادامـض  ابرـش و  اقلطم  مومس 
دیفم غورامـس  رطف و  مس  عفد  تهج  نورطن  لاقثم  کی  اب  نآ  لاقثم  هس  صغم و  اعما و  ۀـحرق  تهج  نورطن  مهرد  مین  اب  نآ  مهرد 
رسع تهج  لسع  اب  نآ  قوعل  نادند و  داسف  تهج  نآ  خیبطب  هضمضم  دیامن و  یم  رطف  برـش  زا  ضراع  قانتخا  ۀلازا  هکنآ  تهج 

نآ دامـض  ابرـش و  الیتر  هناوید و  کس  ندـیزک  تهج  بارـش  اب  مهرد  هد  ات  مهرد  جـنپ  زا  نآ  ةدـیئاس  یباـصتنا و  سفن  سفنلا و 
زین ضرعلاب  دراد و  هک  یتیـصاخب  تسنآ و  رد  هک  یتوق  ببـسب  لـصافم  عاـجوا  نیکـست  بلق و  تیوقت  هروکذـم و  ضارما  تهج 
ریغ يوادوس و  ناقفخ  ۀلازا  تهج  اتشان  نآ  ندروخ  حورق و  یقنم  ریزانخ و  للحم  هکرس  اب  تسا و  ادوس  عفاد  للحم و  هکنآ  يارب 

برج تهج  نآ  كرب  بآ  يالط  ضرعلاب و  باوخ  اشج و  ندروآ  ظـیلغ و  ماـعط  فیطلت  بطر و  دراـب  ةدـعم  تیوقت  يوادوس و 
نآ كرب  ندـیئوب  لدـتعم و  مامح  رد  یمح  ضفان  هربرعـشق و  ریزاـنخ و  تهج  کـمن  اـب  هلکآ و  یـسراف و  راـن  هلمن و  يوادوس و 

ردنک یبرع و  غمـص  نآ  حلـصم  دنا  هتفک  كرورـضم  عفان  ضیح  سابتحا  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  یغامد و  ةدس  حـیتفت  تهج 
مهرد و تسیب  ات  نآ  ةزات  زا  مهرد و  هد  اـت  نآ  کـشخ  زا  تبرـش  رادـقم  جرتا  تسوپ  نآ  ثلث  ود  مشیربا و  نآ  نزو  ود  نآ  لدـب 

لاقثم ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  عفان  صغم  هریرعـشق و  زرل و  عفد  تهج  نآ  لاقثم  کی  نآ و  كرب  زا  رت  فیعـض  لاعفا  رد  نآ  مخت 
تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  قرع  بارش و  تسا و 
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جورداب

یهوک و ناحیر  یسرافب  كوج و  یبرعب  تسا و  یطبن  تغل  میج  واو و  نوکس  نیتلمهم و  ءار  مض  لاد و  نوکـس  فلا و  اب و  حتفب 
دنمان یلکنج  یسلت  یتغلب  يرباب و  يدنهب  یناسارخ و  ةرت 

نآ تیهام  *

هزیر و نآ  كرب  تسناحیر  زا  یعون 

دشاب و یم  یناتـسب  يرب و  دـنمان  رمحا  ناحیر  رـصم  رد  یخرـسب و  لئام  نآ  لک  ناحیر  زا  رتوب  مک  خاشرپ و  عبرم و  نآ  قاس  196
یم دـنق  تبرـش  اب  دـنروآ و  یم  زاریـش  زا  هک  دـشاب  یتبرـش  مخت  ارهاظ  هک  هتـشون  نینمؤملا  هفحت  بحاـص  یعیبر  هن  تسا  یفیرخ 

تسنآ يوبشوخ  نآ  هایک  نیرتهب  دنروخ 

نآ تعیبط  *

نآ ترارح  ببسب  تسا  يرتشمب  بوسنم  هیلضف  تبوطر  اب  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قاقـشنا و عفار  ماروا و  للحم  جـضنم و  قرع و  ضیح و  لوب و  ریـش و  ردـم  یهبم و  هدـعم و  مف  هماش و  توق  لد و  يوقم  حرفم و 
نغور وج و  قیوس  اب  نآ  دامض  هناثم و  کنـس  ندینازیر  زرپس و  ةدس  دراب و  رکج  فعـض  سفنلا و  رـسع  یـشغ و  ناقفخ و  تهج 

نآ مرو  لیلحت  تهج  ناتسپ  رب  يرب و  نینت  روبنز و  برقع و  ندیزک  تهج  یئاهنتب  ناتسپ و  مرو  هراح و  ماروا  تهج  هکرس  لک و 
ایرد بآ  هکنآ  ببـسب  داـح  صفع  تسا  یبارـش  نآ  تسا و  برغم  رئازج  زا  ةریزج  هک  شوبحب  بوـسنم  هک  یـشوبح  بارـش  اـب  و 

رـصب و يالج  تهج  نآ  ةراصع  روطق  تالزن و  عنم  مشچ و  مرو  تهج  نآ  يالط  مشچ و  نابرـض  نکـسم  دـننک  یم  نآـب  طولخم 
دنیامن غضم  نوچ  هک  تسنآ  نآ  تیصاخ  زا  شش و  هنیس و  یضراع  تابوطر  لاوز  نادند و  يدنک  عفر  تهج  نآ  ندیئاخ  هعمد و 

نآ یسک  نوچ  ملا و  عجو و  زا  لاس  مامت  اهنادند  دننام  یم  ملاس  دسرب  اهنادند  مامتب  هک  يوحن  هب  لمح  جربب  باتفآ  لوزن  لوا  رد 
رثؤم و نآ  عجو  نیکـست  تهج  شوک  رد  نآ  ةدیئاخ  نتـشاذک  دیامن و  یمن  نآ  ملا  ساسحا  دزکن  ار  وا  برقع  دـشاب و  هدروخ  ار 

مهرب ار  دوخ  ياهمـشچ  تقو  نا  رد  هک  تسنآ  راوازـس  سطعم و  نآ  قاشنتـسا  فاعر و  تهج  روفاک  هکرـس و  اب  نآ  بآ  طوعس 
ببسب نآ  راثکا  هدعم و  مرک  دلوم  تسا و  نطب  نیلم  دنیوک  یسطعم و  ره  رد  نینچمه  هسطع و  تقو  رد  دنراشفب  بوخ  دنراذک و 

ددرک ردـس  رـصب و  تملظ  ثعاب  دـنیامن  لوانت  هحلام  خـماوک  اب  نوچ  اـصوصخ  يدر  يرارم  طـلخ  ظـیلغ و  ةرخبا  حاـیر و  دـیلوت 
نوچ هک  تسنآ  كرب  صاوخ  زا  زینوش و  نآ  نزوب  نآ  لدب  لاقثم  هد  ات  نآ  بآ  زا  تبرش  رادقم  هفرخ  رایخ و  هکرس و  نآ  حلصم 

رب نآ  دامـض  خفن و  لیلحت  لوب و  رـسع  تهج  ادوس و  دیلوت  عنام  نآ  مخت  ددرک و  دـلوتم  نا  زا  مرک  دـنراذک  باتفآ  رد  دـنیاخب و 
نغور ات  دـنناشوجب  نوتیز  نغور  نآ  لثم  هس  اب  ار  نآ  كرب  بآ  هکنآ  نغور  لاقثم و  هس  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  ریـش  دـلوم  ناتـسپ 

دنامب
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نآ تعیبط  *

لیلحت هدراب و  داوم  عفد  تهج  نآ  يالط  هدـعم و  مرک  جارخا  تهج  مرک  بآ  اب  نآ  ۀـیقوا  فصن  ندـیماشآ  یلاج و  دـنت و  مرک و 
عفان باصعا  تیوقت  تابوطر و 

رهزداب

دـنمان و مسلا  رجح  یبرعب  تسا و  قایرت  سنج  یـسراف  مسا  هلمهم  ءار  اه و  همجعم و  ياز  هلمهم و  لاد  نوکـس  فلا و  اـب و  حـتفب 
ۀیمـس هجو  دنیوک و  یم  رهز  اب  دنزادنا و  یم  ار  لاد  هاک  دشاب و  رهزداب  برعم  هک  دنیوک  یم  رهزداف  دننک و  یم  لدـب  افباراب  هاک 

یناویح و نآ  تفای و  رکذ  لیـصفتب  ریبک  نیدابارق  رد  دـندیمان و  دـشاب  رهز  اب  هتخادـنا  ار  از  کـی  هک  تسا  رهز  زاـب  دـنا  هتفک  نآ 
یـضعب ةرهز  اـی  هدور و  اـی  نادریـش و  رد  هک  تسا  یکنـس  نآ  سپ  یناویح  اـما  تسا  رایـسب  عاونا  ار  کـیره  دـشاب و  یم  یندـعم 

نوچ دبای و  یم  نوکت  نآ  ةرهز  کیدزن  هک  هدش  هدینـش  دوش و  یم  تفای  ذفنق  نومیم و  یهوک و  واک  یهوک و  زب  دننام  تاناویح 
دشاب سراف  ةراکنابش  راسهوک  رد  هک  یهوک  زب  زا  هک  اصوصخ  تسا  نآ  عاونا  نیرتهب  هک  تسا  سیتلا  رجح  دارم  دوش  رکذ  قلطم 

لثم ددرک  یم  نامه  لکـشب  ددرک  دقعنم  هچره  رب  هکنآ  تهج  نهپ  رودـم و  یلکیه و  ینالوط و  دـشاب  یم  هفلتخم  لاکـشاب  نآ  و 
يزیچ رب  رکا  تسا و  بوخ  رایـسب  ود  ره  نیا  دشاب و  یم  یلکیه  ینالوط و  دشاب  هدش  دـقعنم  نآ  مخت  ای  هصلخم و  بوچ  رب  هچنآ 
دنمان یم  رهزداف  زغم  ار  هفلتخم  مخت  ای  بوچ و  نآ  دشاب و  یم  اهنآ  لکشب  دشاب  هدش  هتسب  مشپ  اب  رمت و  ای  امرخ  ۀتسا  دننام  رکید 
ددرک یم  نیـشن  هت  دنزادنا  بآ  رد  نوچ  تسا  مک  رکا  مشپ  نآ  دشاب و  یم  نآ  فوج  رد  مشپ  ینعی  تسا  یمـشپ  رثکا  نآ  نهپ  و 

دتسیا یم  بآ  يور  رب  تسا  رایسب  رکا  و 
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دنه و ناتـسهوک  دننام  تسا  تیـصاخ  مک  فیعـض و  رایـسب  دـسر  یم  مهب  نآ  حاون  هراکنابـش و  ریغ  رکید  نکاما  رد  هچنآ  197و 
ناویح نآ  كاروخ  تسا و  تیقایرت  توق  اب  هک  دشاب  یم  رایسب  هصلخم  هایک  هراکنابـش  ناتـسهوک  رد  هکنآ  تهج  اهریغ  نهکد و 

هدـش و هدـید  لاقثم  راهچ  ات  دـشاب و  یم  فلتخم  یکچوک  یکرزب و  رد  رهزداب  رادـقم  تسین و  رکید  ياهاج  رد  تسا و  نآ  رثکا 
رد هک  دـنیوک  دـشاب و  یم  زایپ  دـننام  هدرپ  يالاب  هدرپ  ینعی  وت  رب  وت  نآ  مرج  قارب و  فاص  ای  هریت و  ینوتیز  زبس  رتشیب  نآ  کـنر 
رد ندروارب  درجمب  ددرک  یم  بلـص  یجراـخ  ياوه  ندیـسرب  دـشاب و  یم  مرن  دـنروآ  یمرب  ناوـیح  نآ  فوـخ  زا  هک  یمرک  نیح 

سلما قارب و  داقعنا  ناهد و  زا  ندروآرب  دعب  اذهل  دنزاس و  یم  دنهاوخ  یم  هک  یلکـش  رهب  ار  نآ  نابز  بلقتب  دـنزادنا و  یم  ناهد 
نآ هکنادب  تسا و  قارب  سلما و  زین  نآ  نیریز  ياهدرپ  هک  اریز  دشابن  نیمه  ضحم  نآ  تیـسلما  تیقارب و  هجو  دیاش  دـشاب و  یم 

ینزوس نوچ  هک  تسا  نآ  قرف  دنزاس و  یم  رهزداب  لکـشب  هدرک  مهرد  رکید  ياود  دنچ  ردنک و  ربص و  زا  دـننک  یم  زین  لعج  ار 
تسا و یلعج  هایـس  رکا  تسا و  یلـصا  ددرک  هدهاشم  نا  زا  يدرز  دود  دوش و  درز  نزوس  رـس  رکا  دنرب  ورف  نا  رد  دننک و  مرک  ار 

يردق نوچ  ددرک و  ۀتـسپ  زبس  رتسکاخ  دنلامب  تسد  فک  رب  کشخ  دیفـس  رتسکاخ  اب  نوچ  هک  تسنآ  نآ  یبوخ  ناحتما  دـنیوک 
لصا تسا و  طسوتم  نآ  زبس  درز و  خرس و  دشاب و  یهایسب  لئام  خرس  نآ  ةدیئاس  دنادرک و  دمجنم  ار  ریش  دنزادنا  ریش  رد  هدیئاس 

لوعجم و ای  تسا  یلـصا  هک  دـنبای  یمرد  نآ  کـنر  شاـمق و  رهوج و  ندـید  زا  دـنا  هدـید  ار  نآ  ررکم  هک  یناـسک  هک  تسا  نآ 
دوخ لاثما  نایم  زا  دشاب و  یم  لاحشوخ  توق و  اب  رغال و  رثکا  هک  تسنآ  هتفای  نوکت  نآ  فوج  رد  هک  یناویح  تمالع  عونـصم و 

ددرک یم  اهنت  رود و 
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نآ تعیبط  *

کشخ موس  لوا  رد  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

هن دنا  هدومن  رکذ  هچنانچ  نآ  رثا  هکنآ  تهج  تسا  هیندـعم  هیتابن و  هیناویح و  ةدراب  هراح و  مومـس  رثکا  عفاد  هجزما و  عیمج  قفاوم 
ترارح هسیئر و  ياضعا  ساوح و  حاورا و  يوق و  عیمج  يوقم  تسا و  هیعون  تروص  تیصاخب و  هکلب  تسا  طقف  جازم  تعیبطب و 

نوعاط و تهج  بالک  اب  هراح و  ماروا  تهج  هزات  زینشک  بآ  اب  نآ  يالط  ابرش و  تسا  مغ  لیزم  طشنم و  حرفم و  هاب و  هیزیرغ و 
يردق هک  دیاب  تعاس و  رد  اهنآ  عجو  نیکست  ماوه و  یمس و  ناروناج  برقع و  یعفا و  رام  ندیزک  تهج  بارـش  اب  هدراب و  ماروا 

بذج نآ  ریغ  ماوه و  تحارج  عضوم  رب  نآ  رورذ  ماوه و  ندیزک  تهج  یئاهنتب  روتسدب و  زین  هنایزار  بآ  بالک و  اب  دنروخب  زین 
هظحل نامه  دنـشاب و  هدیناروخ  رهز  ار  صخـش  نوچ  دـنیوک  ددرک و  یم  نآ  مایتلا  ثعاب  دـنک و  یم  عفد  حـشرتب  دـیامن و  یم  مس 

نآ يالاب  دنراذکب و  ینیچ  ۀساک  رد  ار  فوصوم  رهزداف  ددع  دنچ  رکا  دـشخب و  مامت  عفن  درادـهاکن  ناهد  رد  ار  هدومزآ  رهزداف 
رادقم دشخب  یم  میظع  عفن  دنشونب  دشاب  هدومن  بسک  ار  رهزداب  تیفیک  توق و  يردق  ریـش  هک  ینامز  زا  دعب  دنـشودب و  واک  ریش 

هدایز دنا و  هدومن  زیوجت  طاریق  هس  ات  تاحلصم  یضعب  اب  ای  هبطر و  ةدراب  ۀجزما  یضعب  رد  طاریق و  ود  ات  طاریق  کی  زا  نآ  تبرش 
لیالا رجح  نآ  نزوب  نآ  لدب  هدربم  ءایشا  نآ  حلصم  نوخ  قارتحا  يومد و  لاهسا  باهتلا و  ثروم  نیرورحم و  رضم  هدنشک  نا  زا 
تیالو رد  نا  رب  عالطا  روهظ و  تیفیک  تسا و  دـجربز  ای  هنهک و  فافـش  یفاص  درمز  ای  یلعا و  عون  یندـعم  رهزداب  دـشابن  رکا  و 

لیصفتب ریبک  نیدابارق  رد  يرهزداب  حرفم  بوبح و  نآ و  ریغ  راهب و  لصف  لوا  رد  نآ  ندروخ  روتسد  تءادر و  تدوج و  سراف و 
یلکنج شیمواگ  یهوک و  واگ  ةدور  زا  تسا  نهکد  کلم  دودح  زا  هک  هناکنلت  هدـنک و  لوک  تیالو  رد  دـنیوک  یم  تفای و  رکذ 
رایـسب دـشاب و  یم  الج  یب  قنور و  یب  نکیل  لاقثم و  تسیب  ات  كرزب  کـچوک و  کـنر و  درز  زبس  رایـسب و  رفاو و  دـیآ  یمرب  زین 
نومیم ةدور  زا  هک  دسر  یم  مهب  ینومیم  رهزداف  زا  یعون  نیچ  دنه و  رحب  رئازج  رد  هک  دـنا  هتفک  زین  توق و  مک  لمعلا و  فیعض 

زارد کیراب  لکش و  یلکیه  تسا و  لئام  يدرزب  زین  نآ  کنر  دنروآیمرب و 
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عفانم صاوخ و  نآ  يارب  دنرادیم و  هاکن  دوخ  نئازخ  رد  دنرخ و  یم  الغا  تمیقب  تمه  نآ  ناهاشداپ  زین و  غرم  لد  لکـشب  198و 
.دنناد یم  هراکنابش  يزب  رهزداب  دننام  دوخ  نامکب  دننک و  یم  لقن  يرایسب 

يذفنق رهزداب 

دنا هتفای  نا  رب  عالطا  یکزاتب  کنرف  لها  هک  تسا  هدیدج  ۀیودا  ۀلمج  زا 

نآ تیهام  *

كدـنا كرزب  زوج  رادـقمب  كرزب  کـچوک و  نآ و  کـنرب  اوـبزوج و  لکـشب  بیرق  ینـالوط  كدـنا  رودـم  بلـص  تسا  يزیچ 
هیوانب ةریزج  نآ  هک  دـنیوک  ددرک و  یم  نوکتم  کنرف  کلم  رئازج  زا  یـضعب  رد  یلبج  ياهذـفنق  زا  یـضعب  ةرهز  رد  هک  ینالوط 

هدمآرب اهذفنق  نایم  زا  دوش و  یم  رغال  فیعـض و  زور  هب  زور  ناویح  نآ  هک  تسنآ  نآ  نوکت  تمالع  دـنمان و  زین  هواج  هک  تسا 
دنروآیمرب هتفاکش  ار  نآ  مکش  دنتشک  علطم  نوچ  دوش و  یم  كاله  رخآ  ددرک و  یم  اهنت  ادج 

نآ تعیبط  *

تسا يرتشمب  بوسنم  موس و  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدرک عاجوا  هضیه و  همخت و  مضه و  ءوس  مومس و  یضعب  عفد  هبطر و  ةدراب  ضارما  تهج  هک  تسنآ  هدش  هدهاشم  هدینش و  هچنآ 
نیریـش بآ  لاقثم  لهچ  ات  لاقثم  تسیرادـقم  یفرظ  رد  هک  تسنآ  نآ  لامعتـسا  قیرط  تسا و  عفان  يوق  یـضعب  تیوقت  هناـثم و  و 

کیب ار  بآ  نآ  هدروآرب  سپ  ددرک  خلت  بآ  ات  دنراذک  یم  نآ  نایم  رد  یکتسهآب  ار  کنـس  نآ  هحمل  دننک و  یم  یفاص  صلاخ 
رتهب و دیامن  خلت  ار  بآ  رتدوز  دنچره  نیا  دنراد و  یم  هاکن  هدومن  کشخ  ار  کنـس  نآ  دـنناروخ و  یم  ضیرمب  هعفد  ود  ای  هعفد 

خلت رترید  ار  بآ  بآ و  رد  دراذک  یم  دور و  یم  لیلحتب  كدـنا  كدـنا  نآ  مرج  لامعتـسا  ترثک  جـیردتب و  تسا و  رترثالا  يوق 
نیعم کلملا  زرابم  باون  ردقیلاع  ردارب  یـسدق  دون  دص و  کی  رازهکی و  هنـس  رد  هچنانچ  دوش  یم  مک  مه  صاوخ  دـنادرک و  یم 

درخ ددع  ود  هک  ار  نیمه  ددع  راهچ  ینمرا  رجات  ةدمع  زا  هتکلک  رد  کنج  رفظم  رداهب  ناخ  اضر  دمحم  دیـس  ناناخ  ناخ  هلودـلا 
هک اهنا  زا  یکی  هلمج  نا  زا  دندوب  هدروآ  هدومن  دیرخ  هیپور  رازه  راهچب  دـندوب و  هتفرک  الط  رات  رد  زوج  ربارب  ددـع  ود  نالک و  و 

رایسب ةدئاف  هدش  ناحتما  دوب  هدش  تلاح  ریغت  تدورب  ببسب  ار  ناوسن  یضعب  لمح  عضو  دعب  هضیه و  رد  اج  دنچ  دندوب  هداد  ریقفب 
هدومن روطسم  هک  یمسم  صاوخ  یقاب  دیشخب 
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یندعم رهزداب 

تسا ساطیق  رجحب  فورعم  تاغل  یضعب  رد  دنمان و  هرهم  رهز  یناک و  رهزداب  یسرافب  مسلا و  رجح  یبرعب  ار  نآ 

نآ تیهام  *

نامرک ناسارخ و  رتخاب و  راهدنق و  تبت و  نهک و  دوریمجا  دنه و  نیچ و  لابج  اطخ و  تکلمم  نآ  نداعم  تسا و  یندـعم  يرجح 
هک تسا  یـصیلخ  سپ  یناـسارخ  سپ  يراهدـنق  سپ  یئاـطخ  نآ  نیرتهب  تسا و  هبیط  ۀـنیدم  حاون  زا  هک  تسا  صیلخ  ناروت و  و 

فاصوا نیا  دنچره  دشاب و  رادفک  وب و  شوخ  دیفس و  نآ  ةدیئاس  کنرشوخ و  شامق و  شوخ  سلما و  معط و  شوخ  وب و  شوخ 
ار ود  ره  نآ  یخلت  دـنیاسب  مین  كرب  بآ  اب  ای  نویفا و  اب  نوچ  هکنآ  رکید  تسا و  رتیوق  نآ  رثا  رتهب و  دـشاب  رتشیب  هداـیز و  نا  رد 

نویفا نینچمه  ددرکن و  سوسحم  نآ  یخلت  دنروخب  هدیئاس  هرهم  رهز  نآ  نراقم  دنیاخب و  ار  مین  كرب  نوچ  هکنآ  ای  دـنک و  لئاز 
هن و ـالا  تـسا و  بوـخ  دـش  رهاـظ  نا  زا  رثا  عـفن و  رکا  دـنیامن  لامعتـسا  هغودـلم  اـی  هبورـشم و  مومـس  زا  یکی  رد  هـکنآ  رکید  و 

یعفا دروخب  دنیاسب و  ار  نآ  زا  وج  ود  ردقب  نوچ  هکنآ  دننام  دنتـسین  هغلابم  زا  یلاخ  اهنا  زا  يرثکا  دـنا و  هتفک  زین  رکید  تاناحتما 
تسا و بوخ  رایـسب  دنک  قرع  رکا  دنراذک  هدولآ  مس  ماعط  رب  نوچ  هکنآ  الف و  الا  تسا و  بوخ  دـیامن  كاله  ار  نآ  رکا  دـنهد 

شـش نیا  طقنم و  يدـخن و  ربغا و  زبس و  دیفـس و  درز و  تسا  شـش  نآ  ةدرفم  ناولا  دـنیوک  تسا و  ینهکد  نآ  نیرتدـب  ینالا و 
یخرـسب و لئام  درز  يزبسب و  لئام  درز  همـسو و  کنرب  يدیفـس و  يدرز و  نیب  ام  هایـس و  دننام  رکید  ناولا  هدید و  رقحا  ار  مسق 

مرج هدیسر و  رظنب  زین  اهنیا  ریغ  ناولا و  نادب  نولم  يربا  هایس و  درز و  زبسب و  ططخم  یمغلش و  یبالک  خرس 
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ینهکد و دننام  وخر  یضعب  یصیلخ و  یئاطخ و  دننام  طسوتم  یضعب  يدوصقم و  هاش  يراهدنق و  دننام  بلـص  رایـسب  یـضعب  199
يریمج

نآ تعیبط  *

مود رد  سبای  دشاب و  باوصب  برقا  لادتعاب  لوا  لوق  دیاش  ترارحب  لئام  لدتعم  یـضعب  درـس و  یـضعب  دـنناد و  یم  مرک  یـضعب 
قافتالاب

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

هن تسا  تیـصاخب  نآ  لعف  هکنآ  تهج  اهنآ  ظفاح  حاورا و  يوق و  همه  يوقم  شیب و  مس  مومـس و  عفاد  هجزما و  عیمج  قفاوم  نآ 
باصعا و يوقم  یهبم و  اهنآ و  تیمس  ۀلازا  طالخا و  نفعت  عنام  هیوها و  هایم و  فالتخا  یئابو و  ياوه  ررـض  عنام  طقف و  تعیبطب 

فعض ناقفخ و  شحوت و  مغ و  مه و  ۀلازا  سفنلا و  قیـض  وبر و  ایلوخیلام و  تهج  هدراب و  هراح و  ماروا  عدار  للحم و  لصافم و 
بآ اب  ای  رکید و  ۀبسانم  ياهقرع  ای  کشمدیب و  قرع  اب  ای  بالک  اب  ابرـش  عفان  ابو  نوعاط و  هضیه و  ئق و  لاهـسا و  هدعم و  بلق و 
ررـض عنم  تحـص و  ظفح  تهج  زور  لهچ  ات  دـنرب  ورف  طاریق  کـی  زور  ره  هتخاـس  بح  دـنیاسب و  بآ  هب  ار  نآ  نوچ  صلاـخ و 

رد ار  نآ  هک  هتفک  يزار  عفان  هاب  باصعا و  تیوقت  اهنآ و  تیمـس  ۀلازا  طالخا و  نفعت  عنم  هیوها و  هایم و  فالتخا  یئابو و  ياوه 
بـش دننام  قارب  راد  جوم  وخر  يدیفـسب  لئام  درز  رهزداب  نآ  متفای و  رکید  ۀبکرم  هدرفم و  ۀیقایرت  ۀیودا  زا  رتهب  شیب  تیمـس  عفد 

رد لهج  يور  زا  یـصخش  هک  تسا  نیا  نآ  راثآ  بیارغ  زا  هک  هتـشون  دوخ  ۀیرهزداف  ۀلاسر  رد  ینارهط  مشاه  میکح  دوب و  ینامی 
ره هعفد  هسب  هدـیئاس  رهزداف  نیزا  کناد  هس  دـیدرک  ضراع  وا  عالـضا  رکج و  بناج  رد  يدـیدش  درد  درک و  دـصف  همخت  تلاح 

قرع زا  کناد  مین  ندیماشآ  دنیوک  تفای و  تحص  زور  رخآ  ات  تفای  یم  فیفخت  وا  رازآ  هعفد  ره  مدیناروخ  واب  کناد  کی  هعفد 
زا دشاب و  هتشاد  یلصا  رکا  تسا  برجم  یمج  لاعتشا  مشچ و  درد  روفلا و  یف  ناقفخ  ۀلازا  تهج  دسر  مهب  باتفآ  شبات  زا  هکنآ 

ندب قورع  رئاس  تانایرش و  دیامن و  یم  بذج  ار  مس  نآ  هک  هدروآ  صاوخلا  عماج  باتک  رد  نوطالفا  دیارب و  قرع  رادقم  نیا  نا 
دوش هدومن  نآ  ندروخ  رد  تردابم  هاکره  دشاب  هک  یلتاق  مس  ره  دنادرک و  یم  صلاخ  تیمس  زا  ارنوخ  دزاس و  یم  كاپ  نا  زا  ار 
عـسل عضوم  رب  دنیاسب و  ار  نآ  رکا  عوسلم و  ای  غودلم و  ای  دـشاب  بورـشم  مس  نآ  هاوخ  ندـب  رد  ندـش  هدـنکارپ  راشتنا و  زا  شیپ 
تسد رد  دنزاس و  يرتشکنا  نآ  يالعا  عون  یندعم  رهزداب  زا  رکا  هک  هتفک  وطسرا  دیامن و  عفد  حشرتب  ار  مس  دنـشاپب  هیـضرا  ماوه 
دـشاب يرتشکنا  نیا  نا  رد  هک  یتسد  نآ و  ریغ  رد  هک  دنکن  يرثا  نادنچ  نآ  ةدـنراد  اب  مومـس  دـنرادهاکن  دوخ  اب  هشیمه  دـننک و 

دنراذک و مومسم  نهد  رد  ار  يرتشکنا  نآ  نوچ  دنادرک و  فیعض  دنکشب و  ار  نآ  توق  تدح و  دننک  مومـسم  یماعط  لخاد  رکا 
رب دننک و  شقن  یبرقع  تروص  دشاب  برقع  جرب  رد  رمق  هک  یتقو  رد  کنس  نیرب  رکا  هک  دنا  هتفک  ار و  وا  تسا  عفان  ار  نآ  دکمب 
زین يرتشکنا  نیا  نتـشاد  دوخ  اب  ددرکن و  وا  کیدزن  دناسرن و  ترـضم  نآ  ةدنرادب  برقع  دـنیامن  بصن  الط  يرتشکنا  ناد  نیکن 

حیرارذ دننام  مومـسلا  تاوذ  تارایط  ماوه و  برقع و  عذل  عضوم  رب  ای  دـکمب و  دـنراذک و  مومـسم  ناهد  رد  نوچ  دراد و  رثا  نیا 
نوچ دیامن و  عفد  قرع  قیرطب  ار  رهز  دنروخب  مومس  تهج  هدیئاس  ار  نآ  دیفـس  عون  نوچ  هک  دنا  هتفک  تسا و  رثوم  عفان و  دنلامب 
مومس عفد  رد  نآ  تبرش  رادقم  نآ  رکید  عاونا  روتسدب  دیامن و  نآ  مروت  عنم  ملا و  لاوز  دنیامن  الط  هطقـس  هبرـض و  ملا  عضوم  رب 

نآ و نزو  مین  درمز  نآ و  نزوب  تسا  یلعا  دجربز  نآ  لدب  کناد  ود  ات  طاریق  کی  زا  روما  رئاس  رد  کناد و  ود  ات  کناد  کی  زا 
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تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  فوفس  بوبح و  مین و  نزو و  کی  یناتسغاد  نیط 
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ناجنداب

يدنهب دغو و  دغم و  یبرعب  تسا  یسراف  ناکنداب  برعم  نون  فلا و  میج و  حتف  نون و  نوکس  هلمهم و  لاد  رسک  فلا و  اب و  حتفب 
دنمان اتناهب  یتغلب  نکیب 

نآ تیهام  *

یناتسب رمث  دارم  قالطا  دزن  دشاب و  یم  یناتسب  يرب و  تسا  فورعم 

دیفس تسنآ و  ینالوط  كدناب  رودم و  قارب  شفنب  تسوپ  مخت  مک  هزات  نآ  نیرتهب  ءاود و  ءاذغ و  تسا  لمعتـسم  هک  تسنآ  200
راهچ تسوپ  اب  ای  دننک و  ادج  ار  نآ  تسوپ  دنیامن  نآ  لکا  خـبط و  ةدارا  نوچ  هک  دـیاب  دـشاب و  یم  بوخ  زین  هروکذـم  فاصواب 

دنراذکب دننیچب و  مه  يورب  دنلامب و  کمن  نارب  دنیامن و  قرو  ای  دـنلامب و  کمن  نآ  نورب  نوردـنا و  رد  هدز و  راخ  هدومن و  قش 
ات دنیامن  دیدجت  نینچمه  دنزیر و  نارب  رکید  بآ  دنزیرب و  اربآ  نآ  سپ  ددرک  معط  زیت  هایس و  بآ  ات  درـس  بآ  رد  تعاس  هس  ود 

هزات واک  نغور  هبرف و  ناوج  غرم  ای  ناوج و  ۀلاغزب  هرب و  تشوک  اب  هتسش  كاپ  سپ  ددرک  مک  نآ  يزیت  ددرکن و  هایـس  بآ  هکنآ 
نادرانا و نیرانا و  بآ  ای  هماکبآ  ای  هکرـس  اب  سپ  ددرک  هتخپ  بوخ  ات  دنهد  مد  ینامز  دـننک و  نایرب  نغور  رد  ای  دـنیامن و  خـبط 

هدرک قرو  قرو  ای  هتخپ  روکذم  نغورب  تشوک  نودـب  ای  دـنیامن  لوانت  دـنا  هدـس  عفاد  حلـصم و  هک  اهنیا  لاثما  ایورک و  رپ و  هلوک 
هتخپ هک  دنراذکب  غاجا  مرک  رتسکاخ  رد  ای  رونت و  رد  ای  هدرک و  نایرب  نغور  رد  هدروآرب  زیت  هایـس و  بآ  هدیلام و  کمن  روتـسدب 

زایپ کمن و  نا  رد  تشوک  یب  ای  تشوک و  رد  هدیلام  بوخ  تسد  زا  هدرک  رود  اهشیر  هدرک و  ادج  ار  نآ  تسوپ  هدروآرب و  دوش 
دـننک و لوانت  دـنمان  هترهب  يدـنهب  هک  ماخ  ای  هدومن  نایرب  نغور  رد  هدرک  لخاد  تسام  يردـق  هدرک و  هزیر  هزیر  ار  رت  لیبجنز  و 
ات دـنراذکب  ینامز  دـنلامب و  نارب  ای  دـننک و  رپ  نآ  فوج  رد  کـمن  دـننزب و  نارب  اـهراخ  قرو  اـی  قش و  دـعب  دـننکن و  ناـنچ  رکا 

کمن بآ و  اب  هکنآ  ای  دـنیامن و  لوانت  هدومن  خـبط  روتـسدب  هتـسش  كاپ  صلاـخ  بآ  اـب  سپ  ددرک  ادـج  نا  زا  نآ  داـح  بآدرز 
تخـس ای  دشاب و  هدنام  تخرد  رب  یتدم  هک  یناجنداب  تسین و  دب  دنروخب  هدومن  خبط  سپ  دنزیرب  ار  نآ  بآ  هداد  یـشوج  ودـکی 

دروخ دیابن  ددرکن  هدیلاب  هتشک 
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نآ تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  موس  رد  یضعب  تسا و  يرتشمب  بوسنم  مود  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نغور اب  تابالـص و  نیلم  تسا و  لاحط  دبک و  ددسم  دوخ  هک  اریز  دشاب  هدیـسر  مهب  نآ  ریغ  زا  هک  يددس  حـتفم  هدـعم و  يوقم 
هک نانس  عفاد  مدلا و  قرع  عطاق  قرع و  ةدننکوب  شوخ  راح و  عاجوا  نکسم  تیصاخلاب  لوب و  ردم  ضباق و  هکرـس  اب  عبط و  نیلم 

دـسفم نآ  نامدا  ادوس و  دلوم  ریـساوب و  هناع و  ولهپ و  درد  ثروم  هبیرغ و  تابوطر  ففجم  دـشاب و  نار  جـنک  لغب و  ریز  یئوبدـب 
نغور و اهتـشوک و  اب  نآ  ندومن  خـبط  نآ  حلـصم  جـنلوق  يوادوس و  مشچ  درد  ریـساوب و  ابوق و  روثب و  ثدـحم  راـسخر و  کـنر 

دیامن لوانت  ماعط  هک  یصخش  ئق  عفد  هدعم و  تیوقت  تهج  دنروخب  روکذم و  روتسدب  دنیامن  نایرب  نوچ  تسا و  هروکذم  يایـشا 
زا نوچ  دیامن و  لوب  راردا  دنماشایب  دنلامب و  بوخ  بارـش  رد  هیقوا و  کی  رادقم  نآ  ۀتخپ  زغم  بآ  زا  دـنریکب  نوچ  دـنک و  ئق  و 

ددرک لئاز  هبترم  دنچ  دنیوشب  دیامن  قرع  هک  ار  اپ  تسد و  تفای  رکذ  هچنانچ  دنـشاب  هدیناسیخ  بآ  رد  ار  ناجنداب  هک  يداح  بآ 
هیاس رد  ار  نآ  ۀـلابند  ینعی  عامقا  نوچ  دـیامن و  علق  دـنلامب  لیلآث  رب  دـنیامن و  ریمخ  هکرـس  اب  ار  نآ  رتسکاـخ  دـننازوسب و  نوچ  و 

هنوباب ای  هشفنب  ای  خلت  ماداب  نغورب  ار  عضوم  نآ  هکنآ  زا  دعب  دنـشاپب  هدعقم  ضارما  رئاس  ریـساوب و  رب  هدیئاس  مرن  دـنیامن و  کشخ 
دنراشفب و هدروآرب  سپ  ددرک  هتخپ  مین  ات  دـننک  شتآ  ریز  رد  ار  ناجنداب  نوچ  هک  دـنیوک  دـنه  لها  دـیفم و  دنـشاب  هدومن  برچ 
هبرـض و ملا  عفر  تهج  دنماشایب  دنمان  رک  دنهب  هک  هایـس  رکـش  لاقثم  شـش  جـنپ و  اب  لاقثم و  هدزناپ  هد  رادـقم  دـنریکب  ار  نآ  بآ 

دوش هتخپ  ات  دـنیامن  خـبط  یکمن  لیلق  یبآ و  كدـنا  اب  ار  کچوک  ياه  ناجنداب  نوچ  برجم و  تسا و  یئایموم  ماقم  مئاـق  هطقس 
هدـمآرب لیلآث  رب  زور  دـنامب و  نغور  هتفر  بآ  ات  دـنهد  خـبط  میالم  شتآب  تیز  نآ  نزومه  اـب  دـنریکب و  ار  نآ  بآ  هدرـشف  سپ 

قاقـش و ۀلازا  تهج  دنیامن  ناتک  مخت  نغور  تیز  نغور  ياجب  رکا  دنادرک و  لئاز  ار  نآ  دندنب  هب  نارب  ار  نآ  لفث  بش  دـنلامب و 
هدیئاس مرن  ار  نآ  مخت  دوش و  ارهم  ات  دنزپ  مخت  اب  ار  هدیسر  ةدش  درز  ناجنداب  نوچ  دیفم و  یکدزامرس  بصع و  ماروا 
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دننک و یلاخ  ار  هدش  درز  ناجنداب  فوج  نوچ  دنادرک و  لئاز  لاح  رد  دنلامب  اپ  ۀنشاپ  ناتشکنا و  نایم  قاقش  رب  نغور  موم  اب  201
درد ۀلازا  تهج  دنناکچب  شوک  رد  هدروآرب  ار  نغور  سپ  دـنراذکب  زور  کی  رادـقم  مرکمین  رونت  نوت  رد  هدرک  رپ  ودـک  نغورب 

نآ تدـح  اب  مخترپ  شفنب  ای  ینالوط و  دیفـس  راضملا  لیدـعیب  ریـساوب  تهج  دـنیامن  هفاـضا  ار  شلک  عاـمقا و  نوچ  برجم و  نآ 
نآ رمث  دـهد و  یم  رمث  هام  هدزاود  ینعی  دـنمان  ایـسم  هراب  هلاکنب  دـنه و  رد  هک  تسا  یعون  هدایز  تءادر  رد  نا  زا  رـضم و  يدر و 
هک یعون  رکم  دوش  یم  دـنت  مخت و  رپ  زین و  ینالوط  ریغ  هدایز و  ربش و  کی  ات  تسا  ینالوط  کیراب  نآ  دوش و  یم  تفاـی  هشیمه 
هک تسا  ناجنداب  تیـصاخ  زا  درادن و  ررـض  نادنچ  تسین  دـب  دـشاب  یم  مخت  مک  رودـم و  دیفـس و  دوش  یم  تفای  هام  هدزاود  زین 
بآ رد  درذـکن و  هک  رکید  خاروس  درذـکب و  رکید  فرط  زا  هک  ضرع  رد  یکی  دـنیامن  خاروس  ود  تهج  فـالخرب  ار  نآ  نوـچ 

ددرک یمن  دساف  ریغتم و  دنراذکب  نآ  بآ  رد  دنهد و  یشوج  كدنا  کمن 

يرب ناجنداب 

دنمان نوشیفک  ینانویب  اترهب و  ار  نآ  كرزب  یئاتک و  تهب  يدنهب  هک 

نآ تیهام  *

یم ریبک  ریغـص و  نیمز و  يورب  شورفم  هداتـسا و  وردوخ و  عورزم و  رادراخ و  هبعـشرپ و  نا و  رب  هدایز  یعرذ و  ردـقب  نآ  تاـبن 
دعب زبس و  یماخ  رد  راخرپ و  ناکدرک و  نوتیز و  ردـقب  نآ  رمث  اهلیـس و  عضاوم  اهارحـص و  اه و  هناـخدور  راـنک  نآ  تبنم  دـشاب 

تیقروب اب  یخلتب و  لئام  زیت و  رایسب  نآ  معط  ددرک و  یم  درز  ندیسر 
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نآ تعیبط  *

تسا يرتشمب  بوسنم  یناتسب و  زا  رت  کشخ  مرک و 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

پت ارفص و  مغلب و  داسف  حالصا  سفنلا و  قیض  هفرس و  تهج  نآ  ندروخ  يوم و  ندرک  هایس  یمغلب و  ماروا  تهج  نآ  رمث  دامض 
ار هیتکتهب  هایک  نوح  دـنا  هتفک  عفان و  همیقع  نانز  ياهیرامیب  عفد  نادـید و  لـتق  هماـش و  سح  نـالطب  لوبلا و  رـسع  ولهپ و  درد  و 

هایک كرزب  دوک  رد  دـنراذکب و  کـنت  رـس  یفرظ  نا  رد  کـچوک و  يدوک  نآ  رعق  رد  دـننکب و  يدوک  هدومن  عمج  دـتعم  يردـق 
رد هتشک  ادج  نا  زا  بآ  هتخوس  يردق  ات  دنزورفارب  هدیچ  کشخ  واک  نیکرـس  ای  كاشاخ و  راخ و  نآ  يالاب  هدومن  رپ  ار  هیتکتهب 

ۀفرـس تهج  دنماشایب  یلیلق  اتـشان  حبـص  ره  دـنراد و  ظوفحم  ۀشیـش  رد  ار  بآ  دـنرادرب و  ار  فرظ  نآ  سپ  ددرک  عمج  فرظ  نا 
تسا دیفم  هنهک  بطر  دراب  سفنلا  قیض  هنهک و  یبوطر  دراب 

یئاطخ نایداب 

زا ای  هزمه و  فلا و  هلمهم و  ءاط  حتف  همجعم و  ءاخ  حتف  نون و  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  هلمهم و  لاد  رـسک  فلا و  اب و  حـتفب 
تسا دیدج  ۀیودا 

نآ تیهام  *

مخت نآ  نوردـنا  رد  قشنم و  اهنآ  يالاب  مهب  هتـسویپ  هچراـپ  ود  ةرپ  ره  هرپ و  تفه  یـضعب  هرپ و  تشه  کـنر  يزوج  تسا  يرمث 
دننام نآ  لکـش  هکنآ  تهج  زا  هن  دنمان  یئاطخ  نایداب  ار  نآ  اذهل  هنایزارب و  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  معط  کنر و  يزوج  زین  کچوک 

هایس هکنآ  هنهک  تسا و  نآ  ۀحئار  معط و  دنت  هزات و  لمعتسم  رتهب و  دنروآ  دنه  تاداب  ریز  نیچ و  لاپین و  لابج  زا  تسا و  هنایزار 
لمعتسم ریغ  دشاب  هدش  فرطرب  نآ  ۀحئار  معط و  کنر و 
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نا تعیبط  *

يرتشمب بوسنم  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج يراصن  لوب و  ردـم  حایر و  مغلب و  لیلحت  اشحا و  درد  ماعط و  لقث  حایر و  عفاد  همـضاه و  هدـعم و  يوقم  حـتفم و  لـلحم و 
ثروم عدـصم و  میلـس و  بصع  لضع و  رـضم  دنـشون  یم  ياچ  رد  روکذـم  روتـسدب  هدومن  خـبط  یئاطخ  ياچ  اـب  هروکذـم  روما 

تسا نآ  ندومن  نایرب  نآ  حلصم  یکنشت 

دزراب

یمساق یکرتب  ینابلخ و  ینانویب  هنق و  یبرعب  تسا  یسراف  تغل  هلمهم  لاد  همجعم و  ياز  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  فلا و  اب و  حتفب 
تسا فورعم  مان  نیاب  دنمان و  هزورهب  هدنک  یتغلب  اجیرب و  يدنهب  و 

نآ تیهام  *

ردنکب هیبش  يدرزب و  لئام  دیفـس  نا و  زا  رت  کیراب  نآ  قاس  جنیبکـس و  تابن  هباشم  رانچ  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتابن  غمص 
زا رتهب 

ار نآ  ۀـنت  هک  ورـس  ردـقب  میظع  تسا  یتخرد  نبل  هدـش  هدـید  هتـسویپ و  قیقحتب  هچنآ  نزولا و  لـیقث  تسا و  نآ  درز  خرس و  202
لوا رد  دـشاب  یم  دـنمان  ناـسلب  نهد  هک  ناـسلب  نبل  دـننام  دـیآیمرب و  دـیامن و  یم  شوارت  نا  زا  هدیـشارخ  اـجباج  نآ  ریغ  هشیتب و 

کـشخ كدـنا  خرـس و  سپ  هریت  درز  سپ  کنردرز  دـمجنم و  جـیردتب  ناسلب و  نهد  تقرب  هن  نکیل  قیقر و  كدـنا  کنردـیفس 
یم رتظیلغ  رترید و  نآ  هنهک  رت و  قیقر  رتدوز و  نآ  ةزات  ددرک  یم  هتخادک  دنراذک  شتآ  رب  نوچ  ددرک و  یم  ردنک  دـننام  بلص 

هـشیت مد  زا  هکنآ  تخرد  بوچ  ياهعطق  دنـشورف و  یم  نازرا  تمیقب  دنروآ و  یم  رایـسب  کنروم  ناتـسهوک  زا  هلاکنب  رد  دشاب و 
ات نآ  نبل  توق  تسا و  رادوید  نبل  دنا  هتفک  راد و  هشیر  وخر و  رادوید  ورـس و  دننام  نآ  بوچ  مرج  هدش و  هدید  نا  رد  هدش  ادج 

دنیامن و یم  القاب  درآ  قشا و  جنیتارب و  شوشغم  هک  اریز  تسنآ  شغ  یب  يوب  دنت  یفاص  ةزات  نآ  نیرتهب  دـنام و  یم  یقاب  لاس  هد 
رایسب یفاص  مرن  کنردرز  موس  نیکنس و  درز  بلص  فیثک  یکی  کشخ و  دیفس و  رایسب  کبـس  یکی  دشاب  یم  عون  هس  دنا  هتفک 

تسا عاونا  همه  نیرتهب  نیا  وبدنت و 
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نآ تعیبط  *

رت کشخ  نا  زا  نآ  ۀنهک  يرتشمب و  بوسنم  مود و  طساوا  رد  کشخ  موس و  لوا  رد  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ضارما لضع و  عطق  ریساوب و  عرص و  محر و  قانتخا  وبر و  هنهک و  ۀفرس  سفنلا و  رسع  تهج  نخـسم و  بذاج و  للحم و  نیلم و 
هاصح تیتفت  تهج  لسع  اب  همیشم و  جارخا  نینج و  طاقسا  ضیح و  راردا  زرپس و  رکج و  هدعم و  فعض  هیمغلب و  للع  هینابصع و 

تیم و نینج  طاقسا  نوقیـسغط و  مس  تهج  یکمرم  بارـش  اب  اهنآ و  بذج  مومـس و  عفد  تدالو و  لیهـست  هدرک و  ةدس  حیتفت  و 
نـسوس نغور  اب  نآ  روطق  دـنکن و  دوع  رکید  دـنماشایب  زور  هس  نوچ  لوب و  تقرح  ریـساوب و  تهج  بآ  اب  عفاـن و  همیـشم  جارخا 

ایعا زازک و  تهج  نآ  دامـض  یمغلب و  زازک  ایعا و  عفر  تهج  نسوس  نهد  اب  نآ  نیهدت  دیفم و  شوک  درد  یمغلب و  عادـص  تهج 
هدام زب  ةرهز  ای  قرحم  ساحناب  نورطن و  هکرس و  اب  اصوصخ  راثآ  علق  فلک و  عفر  ریزانخ و  لیمامد و  لیلحت  رمک و  ولهپ و  درد  و 

رب دـنیامن  لح  بالک  رد  نوچ  حـلاص  تشوک  ندـینایور  دـساف و  تشوک  ندروخ  تهج  اهمهرم  اب  فلک و  تهج  هدام  يوهآ  اـی 
هدرک مرک  هنهک  ۀبنپ  نآ  يالاب  رب  دنناپـسچب و  رکید  ةدرک  ات  هدرک  زا  رمک و  رب  هدیلام  یـساپرک  ۀـچراپ  رب  دـشاب و  ظیلغ  هک  شتآ 
راهز تشپ  رب  محر  عاجوا  تهج  روتسدب  تسا و  برجم  دنادرک و  لئاز  ار  نآ  درد  ددرک و  ادج  دوخبدوخ  ات  دندنب  هب  دنراذکب و 
عرص تهج  عمقب  نآ  روخب  روتسدب  نآ و  ۀحئار  قاشنتسا  نآ و  درد  نیکست  تهج  هدروخ  مرک  نادند  رب  نآ  نتشاذک  دنناپسچب و 

نآ قانتخا  ماروا و  لیبق  زا  محر  ضارما  تهج  نآ  نغور  نآ و  لومح  نینچمه  همیـشم و  نینج و  جارخا  محر و  قانتخا  ردـس و  و 
نآ نهد  ذـخا  روتـسد  عفان و  هجزرف  انیهدـت و  اخیرمت و  ابرـش و  باصعا  تیوقت  نآ و  حاـیر  لـیلحت  عاـجوا و  ضیح و  ساـبتحا  و 

دـنیامن و رطقم  تسا  ررقم  هچناـنچ  قیبـنا  عرق و  رد  هدومن  جوزمم  هبنا  تخرد  بوچ  رتسکاـخ  نآ  نزوـمه  اـب  ار  دزراـب  هک  تسنآ 
دـشکب ار  اهنآ  دـنراذک  ماوه  کیدزن  دـنیامن و  طولخم  تیز  دـنمان و  نویلودنقـس  ار  نآ  هک  یئاود  اب  ار  دزراب  نوچ  دـنرب و  راکب 

نآ تبرش  رادقم  حیحص  تشوک  دسفم  روفاک و  هشفنب و  نغور  نآ  حلصم  غامد  رـضم  هراح و  نادلب  لوصف و  رد  نیرورجم  رـضم 
ود ره  نا  زا  ار  ریشواج  هکنآ  تهج  ریشواج  نآ  عبر  نیبجنکـس و  نآ  نزو  مین  نآ  لدب  لاقثم  کی  ات  مومـس  تهجب  مرد و  کی  ات 

دنهاوخ نوچ  دنیامن و  لح  بادس  بآ  ای  خلت و  ماداب  نغور  رد  هک  دیاب  دنماشایب  ار  دزراب  هک  دنیامن  هدارا  نوچ  دنناد و  یم  رتیوق 
دنریکب دیآ  نآ  يالاب  تسا  یفاص  نغور و  هچنآ  ددرک و  هتخادک  ات  دنزادنا  مرک  بآ  رد  هریغ  بوچ و  زا  ار  نآ  دنیامن  فاص  هک 

دنرب راکب  دیآ و  نآ  اب  يدرد  هک  دنراشفن  اما  دنیامن  فاص  هچراپ  زا  و 
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203

دوراب

دـنمان و لاد  ياـجب  هیناـقوف  هاـنثم  ءاـتب  توراـب  يدـنهب  یـسرافب و  هلمهم و  لاد  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  مض  فـلا و  اـب و  حـتفب 
رکذ رقبا  رد  تسا و  هروش  مسا  قارع  لها  حالطصاب  دش و  روکذم  سویسا  رد  تسا و  سویـسالا  هرهز  مسا  برغم  لها  حالطـصاب 

لاثما ای  هسورا و  ای  رـشع و  ای  ریجنا و  دـیب  ای  ناجنداب و  ای  دـیب و  بوچ  لاغز  درکوک و  زا  بکرم  تسا  يزیچ  مسا  لعفلاب  تفای و 
پوت يارب  زا  رکا  الثم  هفلتخم  نازواب  یملق  ةروش  دشاب و  دنت  نآ  شتآ  دریکرد و  شتآب  دوز  هک  یتخرد  ره  بوچ  هلمجلاب  اهنیا و 
رایسب رکا  هدیبوک  مرن  رایسب  دننک و  یم  لخاد  لاغز  هلوت  مین  تفه و  درکوک و  هلوت  جنپ  هروش  يدنه  راثآ  کی  رد  دشاب  کنفت  و 

هدرک کشخ  هتخاس  راغـص  رایـسب  بوبح  دنبوک و  یم  هدرک  ریمخ  هشتآ  کی  ای  هشتآ  ود  بارـش  اب  ای  ناسنا و  لوب  اب  دنهاوخ  دنت 
بآ اب  الا  دنیامن و  یم  لامعتسا 

نآ تعیبط  *

دنا هتفک  زین  مراهچ  رد  موس و  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لامک اـب  اروف  تسا  هزاـت  حورج  مدـلا  فزن  سباـح  نآ  رورذ  عفاـن و  رهظ  عاـجوا  لاـحط و  تهج  ددـس و  حـتفم  عطقم و  یلاـج و 
هئر هدرک و  رـضم  دـنادرک  لئاز  ار  نآ  عجو  دـنلامب  نا  رب  هدـیئاس  مرن  ار  دوراب  هدز  اـهراخ  ار  لـصافم  عجو  عضوم  نوچ  شزوس و 

تسا لسع  اریثک و  نآ  حلصم 

نیامولیراب

هیناتحت و هانثم  ءای  مض  فلا و  میم و  حـتف  واو و  نوکـس  مال و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  اب و  حـتفب 
یـضعب نونیلقـس و  یـضعب  هتـسناد و  يدـجلا  همیرـص  ار  نآ  هک  یـسک  هدرک  طـلغ  تسا و  مشچب  هیبـش  ینعمب  سلدـنا  تغلب  نون 

دنمان زین  نیامولف 
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نآ تیهام  *

رب هدـیئور و  اهبعـش  نآ  كرب  کیدزن  ریغـص و  بالبل  كربب  هیبش  يدیفـسب  لئام  نارب و  طیحم  نآ  كرب  قاس و  یب  تسا  یهاـیک 
عمج ار  نآ  رمث  دپـسچ و  یم  دـسر  یم  هچره  نآ  ریغ  هماـج و  رب  هک  هدنپـسچ  رایـسب  یتبوطر  اـب  بغزم  قبدـب و  هیبش  يرمث  اـهنآ 

رب هک  تسا  یتاتابن  هلمج  زا  اهراز و  هروش  اـهبارخ و  تاراـمع و  نآ  تبنم  ظـیلغ و  نآ  خـیب  دـنیامن و  یم  کـشخ  هیاـس  رد  هدومن 
لمعتسم نآ  مخت  كرب و  دچیپ و  یم  دشاب  نآ  کیدزن  هچنآ 

نآ تعیبط  *

تسا يرتشمب  بوسنم  کشخ و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بارـش اب  نآ  لاقثم  کی  مدلا و  لوب  ثدحم  ود  ره  نآ  برـش  راثکا  تسا و  يوق  ردم  نآ  كرب  مخت و  ففجم و  عطقم و  للحم و 
میقع دنک و  یم  لسن  عطق  دنماشایب  هدایز  ای  رتمک  ای  زور  تفه  یس و  نوچ  هکنآ  یتح  ینم  فیفجت  زرپس و  سفنلا و  قیـض  تهج 

لیهـست قاوف و  نیکـست  ایعا و  سفنلا و  رـسع  تهج  دـنماشایب  بارـش  اب  ار  نآ  لاقثم  کی  ات  مرد  کی  رادـقم  نوچ  دـنادرک و  یم 
مغلب داوم  مرک و  ار  ندب  دنلامب  ندب  رب  تیز  اب  ار  نآ  مخت  كرب و  نوچ  دیفم و  لاحط  ضارما  تهج  زور  لهچ  ات  دـیفم و  تدالو 

دهد نیکست  ار  نآ  زرل  تایمح  ةرود  يادتبا  رد  دیامن و  لیلحت  ار  يوادوس  و 

يزاب

دنمان زاب  یسرافب  ای  همجعم و  ياز  رسک  فلا و  اب و  حتفب 

نآ تیهام  *

سورخ دننام  کنر  دیفس  یضعب  هایس و  ياهطقنب  طقنم  يدرز و  يدیفسب و  لئام  ربغا  تسا  فورعم  يراکـش  عابـس  رویط  ۀلمج  زا 
رد هدومن  تیبرت  میلعت و  راکـش  تهجب  دـنمان و  یم  رویط  هاـش  ار  نآ  ناـهاشداب  تسنآ و  طـقنم  زا  رتـکرزب  نیا  دـشاب و  یم  دـیفس 

دنرادیم هاکن  دوخ  روضح 
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نآ تشوک  تعیبط  *

تسا يرتشمب  بوسنم  کشخ و  موس  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مشچ رد  نآ  نوخ  روطق  تاحارج و  لامدنا  تهج  نآ  ۀتخوس  رپ  دوخب و  مومـس  بذاج  ماروا و  للحم  اذغلا و  يدر  مضهلا و  ئطب 
رب تناعا  تهج  نآ  لومح  راثآ و  يـالج  تهج  نآ  نیکرـس  يـالط  رثؤم و  تیاـغب  نآ  ةرهز  روتـسدب  هفرط و  ضاـیب و  عفر  تهج 

تسا ریزابا  نآ  حلصم  جنلوق  دلوم  دیفم  نینج  طاقسا  تهج  نآ  روخب  هحزرف و  لمح 

قشاب

دنمان هرج  يدنهب  رقص و  یبرعب  تسا و  یسراف  ۀشاب  زا  برعم  فاق  همجعم و  نیش  حتف  فلا و  لوا و  حتفب 

تیهام *

رت فیعض  نا  زا  لعف  رد  تسا و  يزاب  زا  رت  کچوک  نآ  ۀثج  تسا و  رویط  حراوج  هلمج  زا  نآ  204

نآ تعیبط  *

تسا يرتشمب  بوسنم  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

وبر و دراـب و  لاعـس  تهج  دنـشونب  درـس  بآ  هب  زور  هس  دـنیاسب و  هدرک  دوس  کـمن  ار  نآ  تشوـک  نوـچ  تسا  يزاـب  زا  رتـفیطل 
تهج نآ  غامد  روتسدب  نآ و  ةرهز  زا  مهرد  مین  هک  هتفک  سرایرهم  لاقثم  کی  نآ  تبرش  رادقم  نآ و  دوس  کمن  رکج  نینچمه 

نآ نیکرـس  يالط  زاـب و  ةرهز  زا  رتیوق  هفرط  نآ و  ضاـیب  مشچ و  رد  بآ  لوزن  تهج  نآ  ةرهز  روطف  برجم و  يوادوس  ناـقفخ 
اب ار  بآ  نآ  هدومن  فاص  سپ  دوش  ارهم  ات  دـنناشوجب  بآ  رد  ازجا  عیمج  رپ و  اـب  ار  نآ  هکنآ  نغور  برجم و  فلک  ۀـلازا  تهج 
نآ صاوخ  زا  دنیوک  عفان و  بعت  ایعا و  لصافم و  عجو  اسنلا و  قرع  تهج  نادـب  نیهدـت  دـنامب  نغور  ات  دـنناشوجب  نوتیز  نغور 

دنوشن هدنام  اهتفاسم  یط  زا  دندنب  پچ  يوزاب  رب  هتسب  يدوبک  ۀچراپ  رد  ار  نآ  مشچ  نوچ  هک  تسنآ 
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القاب

یطبق و تغلب  دـنناوخ  هدودـمم  فلاب  دـنهد  فیفخت  ار  مال  نوچ  هروصقم  فلا  هددـشم و  مال  حـتف  فاق و  رـسک  فلا و  اب و  حـتفب 
کسوک یتسیب  کسولاک و  يرجنس  تغلب  سواباوق و  سینارک و  یفوک  ینایرـسب و  رکرک و  برـص  هرجرج  قارعب  لوف و  يرـصم 

دنمان

نآ تیهام  *

هناد راهچ  ات  هس  ود  یفالغ  ره  رد  کیراب و  جک و  كدنا  نآ  فالغ  رـس  دـشاب و  یم  ینالوط  فالغ  رد  تسا و  هفورعم  بوبح  زا 
كدـنا هناد  ره  نیب  ام  رت و  تشرد  یـضعب  رت و  هزیر  یـضعب  یکچوک و  تشکنا  دـنبب  بیرق  هناد  ره  دـشاب و  یم  زین  هناد  تفه  اـت 

مهب هصح  ود  ینعی  قلف  ود  نآ  زغم  لکش و  یلاله  هدیچ  نخانب  هیبش  کنر  هایس  يزیچ  نآ  رـس  رب  یفالغ و  رد  اهناد  هلـصان و  ةدرپ 
دنناوخ فنس  ار  هنادکی  تسوپ  زین و  فونس  دنیوک و  درمش  هفدغ و  ار  نآ  دننام  ایبول و  تسوپ  نینچمه  ار و  نآ  تسوپ  هتسویپ و 

نآ ةزات  تعیبط  *

نوردنا تسوپ  فیطل و  لادتعاب و  مرک  نآ  لک  هیلضف و  تبوطر  اب  کشخ  مود  رد  درس و  لوا  رد  نآ  کشخ  رت و  درس و  لوا  رد 
ضباق ففجم و  نآ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

غامد زا  هقیقر  داوم  نتخیر  عنم  نآ و  تیوقت  شش و  هنیس و  ۀیقنت  تهج  ددسم  هریغ و  هدعم و  زا  رادحنالا  عیرـس  جضنم و  للحم و 
زا ثداح  لاهسا  دنروخب  تسوپ  اب  دنزپ و  هب  هکرس  بآ و  اب  نوچ  ئق و  لاهسا و  اعما و  ۀحرق  عفر  هاب و  تیوقت  لاعـس و  نیکـست  و 
بآ عفاـن و  قلح  هنیـس و  تنوشخ  هفرـس و  تهج  دـنق  ماداـب و  نغور  اـب  نآ  قیقر  درآ  دـیامن و  عطق  ار  نمزم  لاهـسا  اـعما و  ۀـحرق 
مرو هبرـض و  تهج  وج  درآب  نآ  دامـض  ددـس و  حـیتفت  هاـصح و  دـلوت  عنم  تاـبوطر و  يـالج  قلح و  تنوشخ  تهج  نآ  خوبطم 
مرو لمد و  لیلحت  تهج  لسع  هبلح و  اب  دنشاب و  هتخپ  عانعن  هکرس و  اب  نوچ  اصوصخ  نا  رد  دشاب  ریـش  دامجنا  ببـسب  هک  ناتـسپ 
مرو تهج  نآ  لاثما  یمطخ و  لک  اب  هقدح و  یکدمآرب  تهج  غرم  مخت  يدیفـس  خرـس و  لک  ردنک و  اب  مشچ و  ریز  شوک و  نب 
بـش وج و  درآ  اب  اصوصخ  ریزانخ  لیلحت  شمن و  فلک و  عفد  نیبلاـح و  مرو  تهج  بارـش  اـب  نآ  ۀـتخپ  هراـح و  ماروا  هیـصخ و 

نوردنا فرط  دننک و  هصح  ود  ار  هزات  يالقاب  نوچ  دنا و  هتـسناد  برجم  سرقن  تهج  كوخ  هیپ  اب  هنهک و  نوتیز  نغور  ینامی و 
تیمس بذج  ثعاب  هناوید  کس  ةدیزک  عضوم  رب  نآ  نتسب  دیامن و  نآ  نوخ  نالیـس  عطق  دنراذکب  نآ  لاثما  ولز و  مخز  رب  ار  نآ 
کلپ يربطـس  یخرـس و  تهج  يراـک  رهزداـف  نآ  عبر  اـب  نآ  يـالط  نادـب و  داوم  نتخیر  عنم  تهج  مشچ  رد  نآ  رورذ  تسنآ و 

نآ لـک  برجم و  قـهب  شتآ و  یکتخوـس  تهج  نآ  نوریب  تسوـپ  كرب و  قـهب و  تهج  نآ  تسوـپ  دامـض  عفاـن و  رایـسب  مشچ 
وـضع ره  رب  دنبوکب و  ار  القاب  نوچ  تسا و  وکین  باضخ  دنراذک  باتفآ  رد  هدـیئاس  یعلق  نواه  رد  نوچ  غامد و  ترارح  نکـسم 

رب ررکم  دنـشاب و  هدرتس  يوم  زا  ار  عضوم  نآ  هک  اصوصخ  درادزاب  نتـسر  زا  ار  يوم  دیورن و  وضع  نا  رد  يوم  دندنب  دنهاوخ  هک 
ندومن و رـشقم  نآ  حلـصم  تسا  طارفاب  رخبم  نهذ و  داسف  غامد و  لقث  حالتخا و  خـفن و  ثروم  ـالقاب  ندروخ  دـننک و  دامـض  نا 
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هراح ۀیودا  ماداب و  نغور  اب  نتخپ و  سپ  بآ  نآ  نتخیر  بآ و  رد  ندیناشوج 

385 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 571 

http://www.ghaemiyeh.com


ندب و شراخ  هتفـشآ و  ياهباوخ  ثدحم  ندروخ و  اهنیا  لاثما  نادجنا و  جندوف و  لفنرق و  ینیچراد و  لفلف و  رتعـص و  دـننام  205
راثآ عفر  تهج  القاب  هایک  رتسکاخ  تسنآ و  تسوپ  اب  زا  رتمک  نآ  رـشقم  خـفن  نینچمه  نآ و  ةزات  زا  رتمک  نآ  خـفن  هنهک  يـالقاب 

عفان هایس  برج 

یطبن يالقاب  یطبق و  يالقاب 

نآ كرب  ین و  خیب  دننام  ربطـس  نآ  خیب  هداتـسیا و  ياهبآ  نآ  تبنم  کنر  هایـس  سمرت و  ردقب  تسا و  فورعم  يالقاب  ةزیر  یعون 
خرس لک  ردقب  خرس  نآ  لک  یناتسب و  يالقاب  كرب  زا  رتکرزب 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  کشخ  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تـسا فورعم  يالقاب  زا  رت  غیلب  لاـعفا  رد  نمزم و  لاهـسا  اـعما و  ۀـحرق  تهج  تسا  ۀـیودا  نیرتهب  هدـعم و  قفاوم  ضباـق و  رایـسب 
دنا سمرت  یماش  يالقاب  يرصم و  يالقاب 

رکاپ

هلمهم ءار  فاک و  حتف  فلا و  یمجع و  ءاب  حتفب 

نآ تیهام  *

نوچ ینعی  رادریـش  نا و  زا  رتکرزب  جـنرت و  كرب  ردـقب  فیرـشت  یب  ینالوط  ضیرع  كدـنا  نآ  كرب  میظع  يدـنه  تسا  یتخرد 
ریـش زا  رتمک  اما  دیآرب  ریـش  زین  دنـشارخب  ار  نآ  تخرد  ۀنت  نوچ  دیآرب و  قیقر  يریـش  كدنا  دنیامن  ادـج  تخرد  زا  ار  نآ  كرب 
لها دشاب  یم  یکرزب  ۀچنغ  لکشب  هدیچیپ  ادتبا  رد  هک  نا  کیراب  ياهخاش  رـس  هتـسرون  ياه  كرب  نا و  زا  رت  قیقر  رپیپ و  تخرد 

دشاب یم  راد  ینشاچ  ذیذل و  تشوک  نودب  ای  تشوک و  اب  دنروخ  یم  هتخپ  ار  نآ  دنه 

نآ تعیبط  *

هعدار هضباق و  توق  اب  نآ  ریش  دشاب و  رتدرس  ارهاظ 
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عفانم صاوخ و  لاعفا و  *

نآ

ماروا و لـیلحت  عدر و  رد  نآ  نبل  عفاـن و  ارفـص  مغلب و  داـسف  اـضعا و  ماروا  اهـششوج و  روـثب و  لـیمامد و  عـفد  تهج  دـنیوک  یم 
ادامض تسا  رب  نبل  ماقم  مئاق  ادتبا  رد  لیمامد 

هسلاپ

هدمآ زین  اه  يافخب  هسلاهپ  اه و  هلمهم و  نیس  حتف  مال و  نوکس  فلا و  یمجع و  ءاب  حتفب 

نآ تیهام  *

نآ تخرد  هدیپسچ و  اهخاشب  یهاتوک  کیراب  رایسب  بوچب  اهنت و  کنر  لکـش و  رد  ولاب  ولآب  هیبش  هلمجلا  یف  يدنه  تسا  يرمث 
یتبرش ار  نآ  راد و  ینشاچ  باداش و  كدنا  یعون  دشاب  یم  عون  ود  فرشم و  نشخ و  ضیرع و  نآ  كرب  دورما و  تخردب  بیرق 

نا زا  نآ  تخرد  دـنمان و  يوکـش  ار  نیا  بآ و  مک  نآ  مود  عون  تسنا و  رب  هدایز  تماق و  کی  اـت  ردـقب  نآ  تخرد  دـنمان و  یم 
لوا عونب  تبسن  دراد  روفو  نیا  رت و  كرزب  رایسب 

نآ تعیبط  *

کشخ لوا  رد  درس و  موس  رد  ود  ره 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دیابن ار  نآ  ماـخ  قد و  یمح  اـضعا و  شزوس  یکنـشت و  قاوف و  ئق و  يوارفـص و  لاهـسا  عفار  راـح و  دـبک  هدـعم و  لد و  يوقم 
نآ خیب  تسوپ  عیقن  رت و  قفاوم  ار  جازملا  رورحم  ذیذل و  رایسب  نآ  یتبرش  عون  ةدرشفا  راح و  قانخ  تهج  نآ  بآ  ةرغرغ  دروخ و 

تـسوپ نوچ  تسا  رابجنا  خیب  تسوپب  بیرق  نآ  تخرد  ۀـنت  تسوپ  روتـسدب  دـیفم و  نآ  تقرح  مدـلا و  لوب  لوبلا و  سبح  تهج 
بـش با  هلاـیپ  کـی  رد  هدومن  بوکوج  هلوت  جـنپ  راـهچ  رادـقم  هدیـشارخ  ار  نآ  يـالاب  کـنر  هایـس  تسوپ  هتفرک  ار  نآ  تخرد 
راهچ هس  رد  دشاب  هدش  هنهک  دنچره  ار  سطیبایذ  دنـشونب  هدرک  لخاد  دیفـس  دنق  هشام  هس  ود  هدرک  فاص  هدیلام  حبـص  دنناسیخب 

تسا ینومک  هفسالف و  دنقلک و  نوسینا و  نآ  حلصم  نیدوربم  رضم  دنادرک  یم  لئاز  یلاعت  هّللا  نوعب  دنماشایب  هک  زور 
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یهوج کلاپ 

ای اه و  رسک  واو و  نوکس  میج و  مض  فاک و  نوکس  مال و  حتف  فلا و  یمجع و  ءاب  حتفب 

نآ تیهام  *

هحئارلا هیرک  هلمجلا  یف  ینالوط و  كدنا  مرن و  كزان  نآ  كرب  هدنکارپ و  تماق و  کی  ردقب  ات  يدنه  تسا  یتابن 

نآ تعیبط  *

تسا يرتشمب  بوسنم  رت و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لدنـص اب  نآ  خیب  تسوپ  دامـض و  دراد و  هک  يدنت  ببـسب  دـیامن  یم  مخز  انایحا  فلک و  قهب و  تهج  نآ  ةزات  كرب  بآ  يالط 
وکین نومیل  بآ  بالک و  اب  هک  دیفس  يدنه  تاک  لفلف و  قرحم و  جاز  دیفس و 

لفنرق و اب  نآ  ةزات  خیب  تسوپ  دامـض  زین  رثؤم و  هبترم  دـنچ  رد  عضوم  نآ  ندـیراخ  دـعب  دـنلامب  خرـس  يابوق  رب  هدومن  قحس  206
ات دنلامب  بوخ  ابوق  رب  دنیامن و  نآ  ندیئاس  رد  هغلابم  دـنیاسب و  مرن  رایـسب  بآ  اب  ار  همه  هنادـکی  ریـس  هلوت  کیره  زا  يربز  یلاک 
رد بآ و  نودب  دننک  هیالص  کنـس  رب  دنیامن و  کشخ  هیاس  رد  هشیر  تسوپ و  اب  ار  نآ  خیب  نوچ  ددرک و  لئاز  یلاوتم  زور  دنچ 

دنیامن و کشخ  هیاس  رد  هتخاس  صارقا  هتـسرس  بآ  اب  دنیامن و  هیالـص  نآ  اب  زین  هناد  تسوپ و  اب  اوب  لیه  ددع  هد  نآ  ۀـلوت  تشه 
خیب تسوپ  زا  دنریکب  نوچ  زین  تسا و  برجم  دنادرک  لئاز  هبترم  دنچ  رد  دنلامب  ابوقرب  هدوس  بآ  هب  بولطم  ردـقب  تجاحلا  دـنع 

ماد راهچ  کیره  زا  يدـنه  تاک  زبس و  نوزام  زا  ماد و  شـش  نایرب  دیفـس  جاز  راثآ و  اپ و  کیره  زا  هایـس  ۀـلیله  یهوج و  کلاپ 
دنع دـننک و  کـشخ  باـتفآ  رد  هتخاـس  صارقا  سپ  دـنیامن  غیلب  قحـس  ساـپ  هدزاود  يذـغاک  يومیل  بآ  اـب  هدوـس و  مرن  ار  همه 

یلاعت هّللا  نوعب  هبترم  دنچ  رد  دنلامب  کین  هدیلام  ینـشخ  ۀچراپب  ار  ابوق  عضوم  هدوس  قیقر  بالک  ای  بآ  اب  بولطم  ردقب  تجاحلا 
مئالم ددرک و  مرن  هک  دنیامن  مرک  شتآ  رب  تسا  موقز  زا  یعون  هک  جیس  تخرد  كرب  رکید  عون  هدیـسر  هبرجتب  ررکم  ددرک  لئاز 

دنرادهاکن هدومن  کشخ  هتخاس  صرق  هدیئاس  بآ  نا  رد  ار  یهوج  کلاپ  خیب  تسوپ  دیآرب  نا  زا  بآ  هک  دنراشف  تسدـب  دوش و 
تسا برجم  دنیامن  دامض  هدیلام  ینشخ  ۀچراپ  زا  ار  ابوق  هدیئاس  نا  رد  هتفرک  ار  روکذم  كرب  بآ  روتسدب  تجاحلا  دنع  و 
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وکنلاب

واو نوکس  یسراف و  فاک  مض  نون و  نوکس  مال و  حتف  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نآ تیهام  *

رت و هدیلاب  ناحیر  مخت  زا  نآ  مخت  فیرشت و  هرکنک و  یب  نآ  كرب  يدیفـسب و  لئام  زبس  نآب و  هیبش  وب  رد  ناحیر  زا  تسا  یعون 
مرفسهاش مختب  بیرق  لاعفا  رد  رتدنلب و 

نآ تعیبط  *

لوا رخآ  رد  رت  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دیفم ریحز  صغم و  تهجب  برجم و  بالک  اب  دشاب  اعما  زا  هک  يومد  يوعم و  لاهسا  شحوت و  عفر  ناقفخ و  تهج  بلق و  يوقم 
تسا ناحیر  نآ  لدب  لاقثم  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم 

هیماب

اه هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  میم و  رسک  فلا و  اب و  حتفب 

نآ تیهام  *

كدـنا اب  معط و  نیریـش  هنـسرک و  ردـقب  بلـص  هایـس  دوش  یم  رـصم  دالب  رد  تسا و  یتابن  رمث  هتـشون  سابعلا  وبا  هتفک  راطیب  نبا 
تابن مامت  رب  نینچمه  روثلا و  ناسل  بغزب  هیبش  یبغز  نا  رب  کیراب و  كدـنا  نآ  فرط  ود  لکـش و  سمخم  یفالغ  رد  یتجوزل و 

رد عالد  كربب  هیبش  نآ  كرب  کنر و  خرس  كدنا  احل و  ناصغا و  بعـش و  رد  نآ  تأیهب  یمطخ و  تخرد  ردقب  نآ  تابن  نآ و 
اب یمرن  یماخ و  رد  ار  نآ  رصم  لها  رادقم و  لکش و  رد  ریبک  کلم  یبا  ةرجش  لک  لثم  نآ  لک  یقرع و  رد  هس  هس  نتـسر  يادتبا 

دوش یم  زیت  نآ  حاون  دادغب و  رد  دـنروخ و  یم  هدرک  درآ  نتـشک  بلـص  ندـش و  هتخپ  دـعب  دـنروخ و  یم  تشوک  اب  هتخپ  فالغ 
ار نآ  دنروخ  یم  زین  اجنآ  لها 
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نآ تعیبط  *

لوقب رئاس  زا  هدایز  نآ  يرت  رت و  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هراح لباوت  يرم و  اب  ندروخ  نآ  حلـصم  تسا  هراـح  ۀـجزما  باحـصا  قفاوم  هتفک  یـضعب  يدر و  نآ  دـلوتم  نوخ  ءاذـغلا و  لـیلق 
راد و باعل  رایـسب  ولهپ و  جنپ  یـضعب  ولهپ و  راهچ  رثکا  دوش و  یم  هلاکنب  رد  يرمث  نیدب  هیبش  خبط و  رد  ندومن  نآ  لخاد  رایـسب 

خرـس كدنا  نآ  ياهخاشرـس  ازجا و  عیمج  رد  یمطخب  هیبش  نآ  تابن  دنیوک  یم  يدنهب  يدنه  رد  دنمان و  یم  لولپ  یتیالو  ار  نآ 
تـشوک اب  یماخ  رد  ار  نآ  رمث  لکـش و  کنر و  رد  هبنپ  لـکب  هیبش  نآ  لـک  عورخ و  یمطخ و  كربب  هیبش  زین  نآ  كرب  کـنر و 

تسا هاب  يوقم  ینم و  دلوم  هک  دنیوک  یم  دوش و  یم  ذیذل  تشوک  یب  دنروخ و  یم  هتخپ 

نیتدحوملا ءابلا  عم  ءابلا  لصف 

اغبب

یطوط یسرافب  يدنه و  تسا  يرئاط  مسا  فلا  همجعم و  نیغ  حتف  هلقثم و  مود  هففخم و  لوا  هحوتفم  ةدحوم  ءاب  ودب 

دنمان هطوط  يدنهب  207

نآ تیهام  *

نآ راقنم  دنمان  هندم  هلاکنب  رد  ار  نآ  كرزب  زا  یکی  کچوک  رد  كرزب و  نا  زا  هس  دـشاب  یم  عون  دـنچ  کنر و  زبس  تسا  یغرم 
یم وکنخـس  میلعتب  رظنم و  شوخ  رایـسب  هایـس و  یقوط  نآ  ندرک  رب  زبس و  نآ  ندـب  رئاس  خرـس و  نآ  قلح  ریز  شوکانب و  خرس و 
نآ ياهرپ  یهایـس و  قوط  زین  نیا  ندرک  رد  ینـساک و  لک  کنرب  نآ  شوکانب  خرـس و  نآ  راقنم  دنیوک  هندنچ  ار  يرکید  دوش و 
نیا رس  راقنم و  دنمان و  هلجک  ار  يرکید  ددرک و  یم  وک  نخس  زین  نیا  رتزارد و  همه  زا  کنر و  ئتسپ  درز  نآ  هلابند  زبس و  رایـسب 

ود دنمان  یم  يدیرن  ار  نآ  کچوک  زا  فنـص  کی  رتکیراب و  كدنا  هندم  تبـسنب  نیا  ۀثج  دوش و  یم  وک  نخـس  زین  میلعتب  هایس و 
کنر و شوخ  رایسب  مسق  ود  ره  ئتسپ  همه  درز و  راقنم  رکید  ئتسپ و  ندب  رئاس  درز و  راقنم  شفنب و  نآ  هلک  یکی  دشاب  یم  عون 
اب نیا  ملکت  كرزب و  عون  زا  رتـمک  نکیل  دـنوش و  یم  وک  نخـس  میلعت  زا  لوا  عون  زا  یـضعب  بیکرت و  رظنم و  شوـخ  کـچوک و 
زین نیا  ۀـلک  دـنیوک  هیتوت  ار  نآ  رتـکچوک و  نا  زا  رکید  یکی  دـنک و  یم  نازیوا  قـلعم  ار  دوـخ  هرجنپ  رد  اهبـش  نیا  تسا و  ریفص 

تاناویح رثکا  تاوصا  دلقم  نآ و  ریغب  مه  ریفـصب و  مه  ددرک و  یم  وک  نخـس  زین  نیا  ئتسپ و  زبس  نآ  ندب  رئاس  راقنم و  شفنب و 
يارب زا  ریک  لکنچ  سوقم و  همه  راقنم  دشاب و  یم  زین  رکید  عاونا  یطوط و  زا  رتمک  نکیل  امهریغ و  سورخ و  غالک و  دننام  تسا 

خرـس و لفلف  هلکنب و  ناپ  كرب  ۀـقاس  لفنرق و  تسا و  ناجنلوخ  هک  لوبنات  خـیب  ینعی  ناپ  خـیب  هلاـکنب  لـها  ناـشیا  توص  ۀیفـصت 
دـنمان و هلیک  يدـنهب  هک  تسا  زوم  ـالچاب و  ریـش  كوتلـش و  اـهنآ  رثکا  كاروخ  دـنناروخ و  یم  يدـنه  تسا  یهاـیک  هک  هرکنهب 

مطرق دروجـال و  هتـسپ و  ندروخ  زا  هک  هتـشون  نینمؤـملا  هفحت  رد  نمؤـم  دـمحم  ریم  میکح  هچنآ  دـنروخ و  یم  زین  رکید  بوـبح 
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دشاب نینچ  ناریا  رد  ای  رکید و  ياهاج  رد  دیاش  تسین  لومعم  هدشن و  هدینش  هلاکنب  رد  نخس  نیا  ددرک  یم  وک  نخس  رتدوز 
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نآ تعیبط  *

تسا يرتشمب  بوسنم  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ثروم نآ  ناـبز  لد و  ندروخ  دـیفم و  لـیلآث  عـفر  تهج  نآ  دامـض  هنمزم و  حورق  ماـیتلا  تهج  لد و  حرفم  مضهلا و  ئطب  رایـسب 
نآ نوخ  راسخر و  کنر  ندرک  وکین  راثآ و  فلک و  عفد  تهج  نآ  نیکرس  نابز و  تنکل  عفار  لافطا و  ملکت  تعرـس  تحاصف و 

تسا عفان  نیع  ضایب  ۀلازا  تهج 

ربب

تسا دسا  زا  رت  يوق  صاوخ  عیمج  رد  دنیوک  دسر و  یم  مهب  دنه  دالب  رد  هک  تسا  يریش 

هتیبب

اه هیناقوف و  هانثم  ءات  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  روسکم و  مود  حوتفم  لوا  یمجع  ءاب  ودب 

نآ تیهام  *

یهایـسب و لئام  هریت  کنر  يزوج  نآ  تسوپ  يرانا و  یجنران و  رادقمب  نآ  رمث  دنروآ و  یم  دیدج  ضرا  زا  هک  تسا  يرمث  مخت 
ره فوج  رد  نآ و  لکشب  ولادرز و  ردقب  نآ  رمث  هتسویپ  قیقحتب  هچنآ  لکش و  ثلثم  بلص  کنر  هایس  رایسب  اهمخت  نآ  فوج  رد 

یکزاتب نآ  ۀناد  زغم  تسا  خلت  همه  مخت  محل و  تسوپ و  زا  نآ  يازجا  عیمج  هکلب  دشاب  یم  خلت  رایسب  لکش  ثلثم  هناد  هس  يرمث 
ددرک یم  هایس  کنر و  یلدنص  جیردتب  ددرک  هنهک  نوچ  دیفس و 

نآ تعیبط  *

مراهچ لوا  ای  موس  رخآ  رد  سبای  راح و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هک هضیه  نودـب  طرفم  ئق  زین  دوشن و  دـنب  دـشاب و  لاهـسا  ئق و  اب  هک  یمغلب  دراب  ۀـضیه  تهج  نآ  ندـیماشآ  تیقایرت و  توق  اـب 
بآ و ای  بالک و  اب  لفلف  ۀـناد  هس  ود  اب  ای  هبـسانم و  ۀـیودا  اب  ای  یئاهنتب و  نا  زا  هبح  ود  اـی  هبح  کـی  رادـقم  دوشن  دـنب  زیچ  چـیهب 

ضارما رثکا  هلمجلاب  اهریغ و  لصافم و  عاجوا  یمغلب و  ریساوب  هدراب و  حایر  عاجوا  یمغلب و  دراب  ياقستسا  سفنلا و  قیـض  تهجب 
یئایرد لیجران  نآ  لدـب  هبح  ود  ات  هبح  کی  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  ناجا  زا  رورحم  هراـح و  ضارما  رـضم  دـیفم و  ار  هیمغلب  ةدراـب 

طرشب عفان  هروکذم  ضارما  تهج  زین  ندروخ  نآ  تسوپ  رد  بآ  تسا و  يذفنق  رهزداف  هنهک و 
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ددرک خلت  هک  دنراذکب  رادقم  نآ  نا  رد  ار  بآ  هکنآ  208

ههیبب

تسا يدنه  تغل  رخآ  رد  اه  اه و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  روسکم و  مود  حوتفم و  لوا  یمجع  ءاب  ودب 

تیهام *

نآ

لخلختم وخر  نآ  ۀنت  فوج  دوش و  یم  دنلب  تماق  هسب  ات  نآ  تخرد  دوجولا و  ریثک  هلاکنب  رد  صوصخ  يدـنه  تسا  یتخرد  رمث 
رتکرزب نا  زا  رت و  مرن  نا  زا  ریجنا و  دیب  كربب  هیبش  نآ  كرب  هاتوک و  ياهخاش  نآ  رـس  رب  دـنلب و  قاس  کی  رثکا  تبوطرلا و  ریثک 

نادب و هیبش  هلمجلا  یف  یبشخ و  تسوپ  اب  یطـسوتم  ای  یکچوک و  لیجران  رادقمب  لیجران و  دننام  نآ  ياهخاش  کیدزن  نآ  رمث  و 
ندیـسر دـعب  دیفـس و  رایـسب و  نبل  اب  دیفـس و  نآ  زغم  زبس و  یماخ  رد  دـسر  یم  ناتـسمز  رد  دـشاب و  یم  تخرد  رب  لاس  مامت  رد 

دننام ةدرپ  نآ  فوج  زغم  يـالاب  ددرک و  یم  رتمک  نآ  تیعوتی  نیریـش و  كدـنا  کـنر و  خرـس  نآ  زغم  کـنر و  درز  نآ  تسوپ 
هتسویپ هدرپ  نادب  يدیفس  کیراب  ياهـشیر  اب  یلفلف  رادقمب  ریودتب  لئام  کچوک  رایـسب  ياهمخت  نآ  فوج  رد  هزبرخ و  زغم  ةدرپ 
كردا يدنهب  هک  هزات  لیبجنز  بآ  اب  یلیلق  نوچ  ار  نآ  نبل  ةرطق  هس  ود  اب  ار  نآ  تسوپ  زغم  نینچمه  یهیرک و  كدنا  هحئار  اب  و 

زا يردـق  نوچ  نینچمه  دـیامن و  ارهم  ار  نآ  يدوزب  دـنزاس  بابک  اـی  دـنیامن  خـبط  واـک و  تشوک  یتح  دـنلامب  تشوک  رب  دـنمان 
دنیامن لخاد  بولطم  ردقب  ینیریـش  دنیامن و  خبط  بآ  رد  هکنآ  هدیلاب  ماخ  مین  رمث  ياولح  دنیامن و  خـبط  تشوک  اب  ار  نآ  تسوپ 
هدـیلاب كرزب  نآ  نیرتهب  دـشاب  یم  ذـیذل  دـنیامن  بیطم  هدوس  بالکب  کشم  یلیلق  نارفعز و  يردـقب  دـننک و  ناـیرب  نغور  اـب  و 

تسنآ يوب  مک  باداش  نیریش  میخض  هدیسر  لامکب 
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نآ تعیبط  *

مود رخآ  اتوت  رت و  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نوخ مغلب و  دـلوم  مضهلا و  ئطب  راضملا  عفان  دـبک  هدـعم و  بلق و  باهتلا  لوب و  يراجم  هحرق  راح و  ریـساوب  مدـلا و  ثفن  تهج 
نبل يالط  بآ و  لوزن  هیمغلب و  تایمح  ثعاب  تابوطر  مغالب و  زا  ندب  يالتما  نیح  رد  نیدوربم و  رـضم  رقارق و  حایر و  یمغلب و 

برجم یشراخ  یکدنا  اب  رایسب  تابوطر  جزل و  بآدرز  جارخ  اب  تسنآ  لاوز  ثعاب  عفد  هس  ود  رد  ابوق  رب  نآ 

همجعملا ءاخلا  عم  هدحوملا  ءابلا  لصف 

دارکالا روخب 

لاد فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  فاک و  نوکـس  فلا و  حتف  مال و  فلا و  هلمهم و  ءار  مض  واو و  نوکـس  همجعم و  ءاخ  مض  اب و  حتفب 
رایسب تاروخب  رد  دوخ  دالب  رد  نادرک  هک  دنمان  تهج  نا  زا  دارکالا  روخب  نویـساردنا و  ینایرـسب  هروطبرب و  سلدنا  تغلب  هلمهم 

دنیامن یم  لامعتسا 

نآ تیهام  *

یم نیمزب  بیرق  نآ  خیب  یلاوح  زا  هشوخ  هتـسد و  دننام  هوبنا و  نآ  كرب  درز و  نآ  لک  هنایزار و  قاسب  هیبش  نآ  قاس  تسا  یتابن 
کنر خرـس  غمـص  نآ  قاس  زا  راجـشارپ و  ياههوک  نآ  تبنم  تبوطر  رپ  هحیارلا و  لیقث  بلـص  هدیلاب و  هایـس و  نآ  خـیب  دـیور و 

هک مسق  نیدب  دنریک  یم  زین  یعوتی  نا  زا  ددرک و  یم  دمجنم  نارب  ردنک  دننام  دیآ و  یمرب  دزک  یم  ار  نابز  هک  یعاذل  دنت  يوبدب 
عوتی نوچ  دنادرک و  یم  فیعـض  ار  نآ  توق  باتفآ  هکنآ  يارب  دنیامن  یم  کشخ  هیاس  رد  هتفرک  ار  نآ  عوتی  هدز  غیت  ار  نآ  قاس 

ار نآ  ةراصع  دوش و  یم  فیعـض  نآ  توق  ددرک  کشخ  نآ  خیب  نوچ  نینچمه  ددرک و  یم  فیعـض  نآ  خیب  توق  دنتفرک  ار  نآ 
عوتی زا  تسا  رت  فیعـض  نیا  توق  دنیامن و  یم  کشخ  هتفرک  ار  نآ  تبوطر  هدیبوک  ار  نآ  ةزات  خیب  هک  وحن  نیدب  دـنریک  یم  زین 

تروص ینیب و  ياه  هرپ  نآ  نبل  ذخا  ماکنه  رد  دیاب  هک  دنا  هتفک  لامعتسالا و  ریثک  نآ  عوتی  غمص و  نآ و  غمص  زا  نآ  عوتی  نآ و 
دروآ یم  رصب  تملظ  عادصالا و  دنیامن و  برچ  لک  نغورب  ار  غامد  و 
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نآ تعیبط  *

مود رد  نآ  هایک  مود و  رخآ  رد  نآ  خیب  موس و  لوا  رد  نآ  ةراصع  کشخ و  مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

سغرثیل یمغلب و  عادص  جلاف و  دننام  بصع  ةدراب  ضارما  تهج  نآ  غمص  نینج و  طقسم  هاصح و  تتفم  تالـضف و  ردم  حتفم و 
ضارما اهنیا و  دننام  زازک و  و 

نآ ۀحیار  دنزادنا و  شتآ  رب  نوچ  نآ و  ۀعمد  زا  لاقثم  مین  رادقم  روتسدب  ابرش و  بلص  لاحط  مرو  هفرس و  دننام  شش  هنیس و  209
هک صوصخ  یئابو  ياوه  تالزن و  عفر  یغامد و  تابوطر  فیفجت  یماکز و  ةدس  تابس و  هیغامد و  ةدراب  للع  دنیامن  قاشنتـسا  ار 

هدروخ مرک  نادـند  رب  نوچ  عفان و  ماوه  ندـینازیرک  تهج  دـشاب و  هتـساخرب  هریغ  لاتق و  ببـسب  ناسنا  تاـناویح و  ۀـفیج  يور  زا 
اب نآ  نبل  روتـسدب  نآ و  لولحم  غمـص  روطق  دـنازیر و  یم  هدرک  تتفتم  ار  نآ  هک  تسا  اسب  دـهد و  نیکـست  ار  نآ  عجو  دـنراذک 

تهج لک  نغور  هکرـس و  اب  نآ  دامـض  نآ و  عجو  نیکـست  هعماس و  لقث  عفر  هدس و  حیتفت  تهج  شوک و  درد  تهج  لک  نغور 
هکرس و اب  نآ  ندیماشآ  روتسدب  زرپس و  لیلحت  تهج  هکرس  اب  اسنلا و  قرع  جلاف و  نمزم و  عادص  ردس و  زازک و  یمغلب و  ماسرس 

دننک یم  لح  هاک  دزاس و  رشقم  ار  نآ  دنراذکب  ناوختسا  رب  ار  نآ  غمص  نوچ  باصعا و  نییلت  تهج  تیز  هکرـس و  اب  نآ  خیرمت 
ۀبـسانم ۀـیودا  یـضعب  لالعا  ضارغا و  بسحب  هاک  ددرک و  مرن  ات  دـنراذک  یم  مرک  نان  نآ  فوج  رد  هک  وحن  نیاب  ار  نآ  ةراصع 
دوصقم هک  ار  یطلخ  دیامن  جارخا  هک  يرادقم  هب  اهنیا  لاثما  بادس و  خلت و  ماداب  زغم  دـننام  دـننک  یم  هفاضا  نآب  زین  اهنآ  ۀـقفاوم 

لیلحت صغم و  لوبلا و  رـسع  تهج  نآ  نبل  ندـیماشآ  تباذ و  اب  ای  حـیتفت و  هب  ای  لیلحت و  هب  ای  رارداب و  اـی  نییلتب و  تسنآ  جارخا 
نآ رورذ  خفن و  للحم  هناثم و  درد  صغم و  لوبلا و  رسع  عفار  عبط و  نیلم  نآ  خیب  عفان و  هناثم  عجو  نیکـست  تعیبط و  نییلت  خفن و 

محر و نتن  حورق و  یئوبدب  عفر  اهنآ و  لامدـنا  فیفجت و  بطر و  جازملا  ءوس  زا  ثداح  لامدـنالا  هرـسع  هثیبخ و  تاحارج  تهج 
طاریق کی  لومح  دیامن و  لمح  عضو  یناساب  دنیامن  ریخبت  تدالو  دزن  هلماح  نز  ینیب  رد  نوچ  نآ  روخب  روتسدب  لغب و  ریز  قرع 
دنلامب رـس  ۀـینبل  هبطر و  حورق  رب  دـنیامن و  طولخم  واک  نغور  تیز و  اـب  ار و  نآ  دـننازوسب  نوچ  دـیامن و  هدـنز  نینج  جارخا  نآ 
بانتجا نآ  يوب  زا  دننکن و  لامعتسا  اهنت  هک  دیاب  ینعی  رفولین  نآ  حلـصم  نیرورحم  برکم  فیعـض و  غامد  رـضم  دنادرک  کشخ 

راغلا بح  نآ  لدب  لاقثم  ود  نآ  مرج  زا  لاقثم و  کی  نآ  ةراصع  غمص و  زا  تبرش  رادقم  دنیامن 

394 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 582 

http://www.ghaemiyeh.com


نادوسلا روخب 

فلا و هلمهم و  لاد  حتف  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مض  مال و  فلا و  هلمهم و  ءار  مض  واو و  نوکـس  همجعم و  ءاخ  مض  اب و  حتفب 
نون

نآ تیهام  *

دپسچ یم  تسدب  هک  جزل  تبوطر  اب  دیفس و  نآ  لک  يدروجالب و  لئام  نآ  کبتشم  ياهخاش  يربش و  ردقب  کبتشم  تسا  یتابن 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هبلص و ماروا  للحم  نوتیز  نغور  اب  نآ  خوبطم  دامض  دنا  هتـسناد  برجم  اسنلا  قرع  تهج  حتفم و  هظیلغ و  حایر  صغم و  نکـسم 
تسا لاقثم  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  یبرع  غمص  نآ  حلصم  جحس  ثروم  هیوادوس و  هیمغلب و 

میرم روخب 

هیقیرف اب  میم  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  میم و  حتف  هلمهم و  ءار  واو و  نوکـس  همجعم و  ءاخ  مض  اب و  حتفب 
تسا فلوب  ماشب  خیاشملا و  رجب  فورعم 

نآ تیهام  *

راـهچ ردـقب  نآ  قاـس  بغزم و  يدیفـسب و  لـئام  رکید  يور  زبـس و  نآ  يورکی  ریبـک  بـالبل  كربـب  هیبـش  نآ  كرب  تسا  یتاـبن 
میرم رجش  ار  نآ  هایک  هایس و  نا و  زا  رتضیرع  مغلـش و  دننام  نآ  خیب  زین و  دوبک  یـضعب  لک  خرـس و  لک  دننام  نآ  لک  تشکنا و 

ریغ اثینطرع و  زا  تسا  یمـسق  نآ و  خـیب  زا  رتیوق  نآ  ةراصع  تسا و  نآ  خـیب  لمعتـسم  كانمن و  هیاـس  ياـهاج  نآ  تبنم  دـنمان و 
خاش ملک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  میرم و  روخب  هایک  قاس  زا  رتزارد  نآ  قاس  خاشرپ و  رادراـخ و  اـثینطرع  زا  هاـیک  هک  اریز  تسنآ 

میرم روخب  فالخب  دشاب  یم  هدمآرب  هرکب  هیبش  يزیچ  نیرد  نکیل  هایس و  میرم و  روخبب  هیبش  نآ 
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نآ تعیبط  *

کشخ نآ  رخآ  رد  مرک و  موس  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ۀیقنت دـبک و  ددـس  حـیتفت  ناقری و  تهج  نینج و  طقـسم  قرع و  ریـش و  ضیح و  لوب و  ردـم  فطلم و  بذاج و  لـلحم و  حـتفم و 
راطقا زا  ارفص  نآ و  لوضف 

يوقا و دشاب  یم  دنماشایب  بارش  ای  لسع و  اب  نوچ  دننآ و  حلـصم  هک  اریثک  رانا و  بآ  اب  نآ  لاقثم  هس  ندیماشآ  ذفانم  ندب و  210
ندرک هدایز  هلاتق و  ۀیودا  ررض  عفر  تهج  بارـش  اب  تسا و  عفان  زین  ار  وبر  دننکن و  زواجت  لاقثم  ود  زا  هک  دیاب  ماکنه  نیرد  نکیل 

ياهاود رهزداف و  اب  نآ  دامض  عفدلا و  رذعتم  طلخ  رجحتم و  لبز  ظیلغ و  طلخ  مغلب و  لاهـسا  تهج  لسعلا  ءام  اب  بارـش و  یتسم 
ۀلزا هدـعقم و  یکدـمآرب  بصع و  ياوتلا  سرقن و  بلعثلا و  ءاد  تهج  هکرـس  اـب  نآ  بآ  يـالط  هبذاـج و  توقب  تسا  لاـتق  یمس 

تابالـص و رئاـس  ریزاـنخ و  تهج  هللحم  هیودا  اـب  دـشاب و  هدیـسر  مهب  امرـس  زا  هک  یقاقـش  تهج  هنهک  نوتیز  نغور  اـب  فـلک و 
ار نآ  تدـح  هکلب  نآ  تدـح  ببـسب  دنـشکب  هک  دـیابن  مشچ  رد  یئاهنتب  نکیل  مشچ و  رد  بآ  لوزن  تهج  لسع  اـب  نآ  لاـحتکا 

رـس رب  ار  نآ  خوبطم  بآ  نوچ  نآ و  ۀـبذاج  توق  ببـسب  غامد  ۀـیقنت  تهج  نآ  بآ  طوعـس  دـنیامن و  لامعتـسا  هتـسکش  هتـساشنب 
راثآ ۀلازا  تهج  نآ  کشخ  لوسغ  دشاب و  هدش  ضراع  امرس  ببـسب  هک  یقاقـش  لاوز  تهج  تروص  رب  نآ و  حورق  تهج  دنزیرب 

لومح دـننک و  رت  نآ  بآ  اب  ار  یفوص  ۀـچراپ  نوچ  عفاـن و  بصع  ياوتلا  سرقن و  تهج  نآ  داـمک  بلعثلا و  ءاد  فلک و  هرـشب و 
ةدعقم رضم  عفان  تیاغب  تدالو  رسع  تهج  نآ  قیلعت  نینج و  طاقـسا  تهج  نآ  ۀجزرف  يوق و  ياضاقت  دیامن  زارب  ياضاقت  دنیامن 
تـسا نآ  صاوخ  زا  لاقثم و  هس  ات  نآ  خیب  مرج  زا  مرد و  مین  نآ  ةراصع  زا  تبرـش  رادـقم  رانا  بآ  اریثک و  نآ  حلـصم  نیرورحم 
لیلحت تهج  همامتب  نآ  ةزات  هایک  دامـض  نینج و  طاقـسا  لـمع  رارکت  اـب  محر  رب  دـیامن و  قـالطا  دـنیامن  ـالط  مکـش  رب  نوچ  هک 

نآ لاحتکا  بلعثلا و  ءاد  بلـص و  مرو  ریزانخ و  شمن و  فلک و  ۀـلازا  تهج  نآ  دامـض  یلاج و  نآ  مخت  لیدـعیب  لاحط  تبالص 
نآ كرب  لینب و  هیبش  هایک  ار  میرم  روخب  زا  یمـسق  تسا و  رتیوق  لاعفا  نیا  رد  نآ  خیب  هراصع و  دیفم و  مشچ  رد  بآ  لوزن  تهج 
رد ار  نآ  خیب  تبـش و  مختب  هیبش  نآ  مخت  تبـش و  لیلکا  دننام  ۀبعـش  نآ  فارطا  رد  کیراب  یعرذ و  ردقب  نآ  جـیلاسع  کیراب و 

دنا هتسناد  برجم  لمح  عنم 
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شوج هتخب 

هدرک کید  رد  هبرف  ةرب  تشوک  اب  ار  روکنا  ةریـش  هک  تسا  نانچ  نآ  دنـشاب و  هدیناشوج  دنچ  ياود  اب  ار  نآ  هک  دـنیوک  ار  یبارش 
یم هدرک  فاص  نا  زا  دـعب  دوش  ارهم  تشوک  ات  دـنناشوجب  دـنزادنا و  یم  کید  رد  دـننک و  یم  هسیک  رد  هتفوکمین  ار  هیودا  یقاـب 

دنشون

هلمهملا لادلا  عم  ءابلا  لصف 

ناقشادب

ناشکدب و ناقشدب و  تسا و  یسراف  ناکسدب  زا  برعم  نون  فلا و  فاق و  حتف  همجعم و  نیش  رسک  فلا و  هلمهم و  لاد  اب و  حتفب 
دنمان زین  فلکلا  فک  هیبا و  لتاق 

نآ تیهام  *

نآ تبنم  نا  زا  رت  مرن  يدرب و  زا  رت  کیراب  یبهذ و  کـنر  درز  تسا  نآ  ریغ  دـنمان و  رزیپ  یـسرافب  هک  يدربب  هیبش  تسا  یهاـیک 
تسا رایسب  ناجیابرذآ  رد  دنیوک  دنزاس و  یم  نا  زا  نجنرب  تسد  جنز  لها  هداتسیا و  ياهبآ  اهراز و  ین 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

زا نآ  تبرـش  رادـقم  تسا  تشکرب  تشک  نآ  لدـب  عفاـن و  هیبوطر  هیمغلب و  ةدراـب  ضارما  تهج  لوـب و  ردـم  لـلحم و  فـطلم و 
تسا ینامرک  ةریز  نآ  نزوب  جنورد و  نآ  مین  نزو و  کی  نآ  لدب  مهرد  هس  ات  مهردکی 

لهدب

هطقن راهچ  ءارب  لهربب  روهـشم  تسا و  يدنه  یتخرد  رمث  مسا  مال  نوکـس  اه و  حـتف  يدـنه و  ۀـطقن  راهچ  لاد  نوکـس  اب و  حـتفب 
تسا يدنه 

نا تیهام  *

نآ تسوـپ  دـیاوز و  اـب  ریودـتب و  بیرق  نآ  رمث  ضیرع و  كرزب و  نآ  كرب  ناـکدرک و  تخردـب  بیرق  تسا  میظع  نآ  تـخرد 
سکعلاب و یضعب  رب  یشرت و  رب  بلاغ  ینیریش  یضعب  رب  راد و  ینشاچ  نآ  معط  هناخ و  هناخ  یئالط و  درز  نآ  رغم  درز و  بغزم و 
دنراذک و یم  والپ  ماعط  ریز  رد  هدرک  ادج  ار  نآ  مخت  تسوپ و  لجرفس و  فالخب  تموه  زاب  لجرفـس و  ۀحئارب  بیرق  نآ  ۀحئار 
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ياهمخت نا  رد  دوش و  یم  رایسب  هلاکنب  رد  ددرک و  یم  ذیذل  دنق  ومیل و  بآ  ینشاچ  اب  دننک  یم  لخاد  هیلق  رد 
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مخت تأیهب  ینالوط  یضعب  ياهمخت  لکش  هدایز و  یضعب  رد  رتمک و  مخت  تسا  بوخ  رایسب  هک  یضعب  رد  دشاب و  یم  رایـسب  211
شرت دیفس و  نآ  مخت  زغم  ثلثم و  كدنا  یضعب  ولآدرز و 

نآ تعیبط  *

دنا هتفک  رت  مرک و  یضعب  رت و  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ینم و للقم  ناجازم و  یمغلب  رد  صوصخ  هیمغلب  تایمح  ثدحم  نآ  زغم  ندروخ  راثکا  ارفـص و  عفاد  مغلب و  دلوم  خافن و  لیقث و 
واب هعـضرم  ریـش  اب  هدیئاس  ار  نآ  ۀناد  ود  ای  هنادکی  هک  مسق  نیدب  یئاهنتب  لافطا  عبط  نیلم  نآ  مخت  ماعط و  ياهتـشا  هاب و  فعـضم 

رادقم روتـسدب  هلاکنب و  لها  لمعتـسم  تسا و  ناشیا  تالهـسم  يازجا  زا  هدیبوک و  ار  نآ  ۀناد  ودکی  رکید  ۀیودا  اب  ای  دـنناروخب و 
تسا برجم  لافطا و  لهسم  هبسانم  تاخوبطم  اب  نآ  ریش  زا  یلیلق 

هلمهملا ءارلا  عم  ءابلا  لصف 

رب

تسا يدنه  هطقن  راهچ  ءار  اب و  حتفب 

نآ تیهام  *

هدیـسر و نیمزب  یـضعب  نیمزب و  بیرق  یـضعب  نازیوآ  دـنلب  ياهـشیر  نآ  ياهخاش  زا  هدـنکارپ و  نآ  ياهخاش  میظع  تسا  یتخرد 
هلاکنب و دنه و  کلامم  رد  هبعش و  یب  فیرشت و  یب  میخـض و  كدنا  رت و  كرزب  تسد  فک  زا  ینالوط  ضیرع  كدنا  نآ  كرب 

نآ تخرد  دـنمان و  یم  لول  ار  نآ  اجنآ  مدرم  ناـبزب  دوش و  یم  زین  سراـف  رداـنب  یـضعب  تاریـس و  مرک  رد  دوجولا و  ریثک  نهکد 
كرب خیب  زا  دـنوش و  هداتـسیا  تخرد  نآ  هیاس  ریز  رد  راوس  رازه  هک  هدـش  هنهک  تخرد  یـضعب  صوصخ  دوش  یم  كرزب  رایـسب 

هدنپسچ دیآ  یمرب  ینبل  دننکشب  نوچ  نآ 
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نآ تعیبط  *

رت مرک و 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

هزات باتفآ  عولط  زا  لبق  حبـص  زور  ره  ار  نآ  نبل  نوچ  ریـساوب و  عفاد  هاب و  كرحم  ماروا و  عدار  حایر و  للحم  نآ  نبل  ندیماشآ 
زا هک  جایتحا  ردقب  رتمک  ای  هدایز و  ای  زور  کی  تسیب و  ات  دنروخب  اتشان  هدومن  جوزمم  دیفـس  رکـش  نآ  نزومه  اب  دنریکب و  هزاتب 

نایرج و دشاب و  هک  عون  ره  ریـساوب  تهج  دنیامن  مک  روتـسدب  زاب  مرد و  هس  ات  دنیازفیب  يردـق  زور  ره  دـنیامن و  عورـش  مرد  کی 
روهظ يادتبا  رد  ماروا  رب  نآ  ةزات  ریـش  دامـض  برجم و  عفان و  هسیئر  ياضعا  تیوقت  مالتحا و  ترثک  لازنا و  تعرـس  ینم و  تقر 
رجفنم دـشاب  رایـسب  داوم  رکا  دـهد و  یم  لیلحت  تسا  مک  داوم  رکا  ءادـتبا  لیمامد  رب  برجم و  عدار و  نار  شک  مرو  رب  صوصخ 

نهد دـشاب  هیخبب  جاتحم  هک  هزات  مخز  رب  هدومن  مرک  كدـنا  ار  نآ  كرب  نوچ  تسا و  مهرم  زا  رتهب  درآ و  یم  ماـیتلاب  دوز  هدومن 
رادقم نآ  ۀنخیوآ  ياهشیر  ندیماشآ  دزاس و  مئتلم  قصلم و  دننکن  زاب  زور  هس  ات  دندنب و  مکحم  دنراذک و  نارب  هدروآ  مهب  ار  نآ 

عفان نآ  نالیس  نایرج و  عفر  ینم و  كاسما  تهج  بآ  يردق  اب  هدومن  جوزمم  دیفس  رکش  مهرد  کی  اب  مهرد  مین 

يدرب

لها تغلب  ازیپ و  هتهپ و  لدنوک و  يدنهب  رزیپ و  یـسرافب  تسا  یبرع  تغل  ای  نوکـس  نیتلمهم و  لاد  رـسک  ار و  نوکـس  اب و  حـتفب 
كرب و هک  تسنآ  نآ  زا  رکید  یمسق  دنمان و  سروناب  ینایرسب  لخن و  كربب  نآ  كرب  تهباشم  تهج  صوخ  یتغلب  ریقاف و  رصم 

دنزاس یم  ذغاک  نآ  ۀبنپ  زا  رصم  رد  دشاب و  یم  رترودم  رتظیلغ و  ینالوط و  نآ  قاس 
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نآ تیهام  *

ریدتـسم و نآ  لک  دنهد و  یم  بیترت  نامـسیر  نا  زا  هدرک  هزیر  ار  نآ  مرن  رودـم و  یعرذ و  رب  هدایز  ظیلغ و  نآ  قاس  تسا  یتابن 
توالح اب  نآ  خیب  خلت و  هبلح و  زا  رت  هزیر  نآ  مخت  زارد و  امرخ و  كرب  دننام  نآ  كرب  رظنم و  شوخ  یبهذ و  دیفـس و  میخض و 
يرکـش يدرک  دننام  یبغز  نآ  يالاب  يربش و  رادـقمب  ۀـلیتف  عمـش  دـننام  نآ  رـس  رب  کیراب و  دـیور  یم  یقاس  نآ  تابن  نایم  زا  و 

رد دشاب و  یم  معط  شوخ  نیریش و  دنروخ  یم  دنشورف و  یم  هتخاس  اهصرق  نا  زا  دنیامن و  یم  ادج  نا  زا  ار  نآ  دشاب و  یم  کنر 
ار نآ  یناهفـصاب  ماکحتـسا و  يارب  دنیامن  یم  جوراص  لخاد  نایانب  دنزاس و  یم  ذغاک  نا  زا  مرن و  هبنپ  دننام  يزیچ  بغز  نآ  ریز 

دشاب یم  هداتسا  اهبآ  نا  رد  هک  یئاهنیمز  نآ  تبنم  تسا  دنه  دالب  يدرب  هب  صوصخم  درک  نآ  دنمان و  یم  یئول 

نآ تعیبط  *

کشخ لوا  رد  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ندیئاخ نآ و  خیب  روتسدب  زرپس و  تهج  هکرس  اب  اقلطم و  مدلا  فزن  عطاق  نادند و  یلاج  نآ  بآ 

تهج نآ  قرحم  رورذ  ماروا و  لیلحت  تهج  نآ  دامـض  نآ و  خـیب  اصوصخ  ذـیبن  بارـش و  زاـیپ و  ریـس و  يوب  عفر  تهج  نآ  212
قرحم ندیماشآ  هزات و  تاحارج  مدلا و  فزن  مدلا و  ثفن  ناهد و  ۀلکا  اصوصخ  هلکا  هثیبخ و  حورق  هنهک و  هزات و  ياهمخز  مایتلا 

لسع نآ  حلصم  تسا و  اشحا  رضم  دنیوک  عفان  زرپس  تهج  هکرس  اب  نآ 

ناشوایسرب

ینعمب تسا  ینانوی  تغل  نون  فلا و  همجعم و  نیش  واو و  حتف  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  نیتلمهم و  نیـس  ار و  رـسک  اب و  حتفب 
قاس رئبلا و  هربزک  بالکلا و  رعـش  انقلا و  هدعج  ریزانخلا و  رعـش  نجلا و  رعـش  ضرالا و  رعـش  لابجلا و  رعـش  یبرعب  ردصلا و  ءاود 
یلاک يدنهب  لبنس و  ماوع  یمجع و  يابب  ناشوایسرپ  یسرافب  رعـشلا و  ریثک  ینعی  نوخنوطولوب  ینانویب  فیـصولا و  قاس  دوسالا و 

دنمان توکترواجرک  پناهج و 
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نآ تیهام  *

نآ تبنم  کنر  خرـس  هایـس و  بلـص و  کیراب و  رایـسب  نآ  ياهخاش  رمث و  قاس و  یب  زینـشک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتابن 
لاس کی  نوچ  دنام و  یم  یقاب  هام  شش  ات  نآ  توق  اهبارخ و  هنهک و  ياهراوید  ياپ  هاچ و  ياهرانک  دننام  هیاس  كانمن و  عضاوم 

تسا نآ  هایس  بلص  ۀخاش  سفرکب  هیبش  كرب  رپ  نآ  نیرتهب  ددرک و  یم  لطاب  نآ  توق  درذکب  نارب 

نآ تعیبط  *

یکشخ یمرکب و  لئام  لدتعم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدعم و رد  دوجوم  مغلب  ادوس و  ارفـص و  ندومرف  لاهـسا  تهج  نآ  خوبطم  ندـیماشآ  ففجم  للحم و  جـضنم و  حـتفم و  فطلم و 
جارخا سافن و  ضیح و  ندومن و  لوب  راردا  هاصح و  ناقری و  هنیس و  درد  سفنلا و  قیـض  وبر و  شـش و  هنیـس و  ۀیقنت  تهج  اعما و 

ماکز و فنا و  ةدـس  حـیتفت  تهج  نآ  ۀـتخپ  بآ  لوطن  ماکز و  تهج  نآ  خوبطم  بآ  قاشنتـسا  هناوید و  کس  ندـیزک  همیـشم و 
دنیاخب و نهد  رد  نوچ  تالیبد و  ریصاون و  ریزانخ و  بلعثلا و  ءاد  تهج  نغور  اب  نآ  ۀتخپ  دامـض  دراب و  عادص  تهج  نآ  دامض 

تهج نآ  کشخ  فوفـس  ندیماشآ  عفان و  دندنب  نارب  ار  نآ  ةدـیئاخ  مرج  ای  دـنناکچب و  مشچ  جـنک  روصان  برغ و  رب  ار  نآ  بآ 
هثیبخ و حورق  تهج  نآ  ةزات  يالط  نآ و  تبالص  مرو و  لیلحت  تهج  نییثنا  رب  نآ  ۀتخپ  دامض  دیفم و  نطب  كاسما  لاهسا و  عفر 

تهج واک  قاس  زغم  اب  نآ  ةدیبوک  يالط  دـنلامب و  بلعثلا  ءادرب  توقب  ار  نآ  ةزات  هک  اصوصخ  بلعثلا  ءاد  هناوید و  کس  ندـیزک 
نوچ نینچمه  يوم و  يوقم  بارـش  یفوز و  نسوس و  نغور  دروم و  نغور  ندـال و  اـب  نآ  ةدـیبوک  دامـض  عفاـن و  رایـسب  رـسدرد 

نآ قرحم  دامـض  دیفم و  رـس  حورق  تهج  دـنیوشب  نادـب  ار  يوم  لسع و  بارـش و  نآ  رتسکاخ  ای  خـیبط و  بآ  اب  دـنیامن  طولخم 
اب نآ  لومح  هلکا و  هثیبـخ و  حورق  لامدـنا  فـیفجت و  تهج  نآ  قرحم  رورذ  زازح و  نآ و  ندـینایور  يوـم و  نتخیر  عـنم  تهج 

مهرد تفه  ات  نآ  مرج  زا  تبرش  رادقم  هشفنب  لک  دنیوک  یکطصم و  نآ  حلصم  زرپس  رـضم  عفان  محر  نالیـس  عفر  تهج  یکمرم 
تـسنآ صاوخ  زا  دـنیوک  سوسلا  لصا  نآ  فصن  هشفنب و  لک  نآ  نزوب  هئر  ضارما  رد  نآ  لدـب  مهرد  تسیب  ات  نآ  خوبطم  زا  و 

دروآرب ار  ناکیپ  دیآ و  عضوم  نادب  دنراذک  دشاب  هتفر  ناکیپ  هک  يوضع  فلاخم  عضوم  رب  ار و  نآ  ةزات  دنبوکب  نوچ  هک 
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نایسرب

هدمآ زین  رخآ  رد  فلاب  انایسرب  نون و  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  نیتلمهم و  نیس  رسک  ار و  نوکس  اب و  حتفب 

نآ تیهام  *

دسر و یم  زومت  لوا  رد  دنک و  یم  مخت  لک و  هفوکش و  یب  تسا و  هفوک  یلاوح  هک  لباب  دالب  نآ  تبنم  تسا  یتابن  یـسراف  مسا 
تسا هروهشم  ریغ  ۀیودا  زا 

نآ تعیبط  *

تسا يرتشمب  بوسنم  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بآ يالط  طالخا و  لهـسم  فطلم و  حایر و  للحم  هدعم و  رکج و  رـصب و  یناسفن و  حور  غامد و  يوقم  نآ  ندیماشآ  ندـیئوب و 
ریغ بوج و  زا  هک  یهایـس  راثآ  علق  تهج  مامح  رد  هبترم  هس  ای  هبترم  ود  هدـیئاس  خرـس  لک  كرب  بآ  اب  نآ  خوبطم  اـی  روصعم و 

رد تسا  هیوبجنرداـب  دـننام  صاوخ  رد  دـهد و  لـفنرق  يوب  نآ  قرع  ینعی  رطقم  بآ  هب  دـنا  هتـسناد  برجم  دـشاب  هدیـسر  مهب  نآ 
سفن حیرفت  تیوقت و 

213

یقیناطرب

ینانوی تغل  ای  نوکس  فاق و  رسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  نون و  رـسک  فلا و  هلمهم و  ءاط  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  اب و  حتفب 
دنمان یلاورس  يدنهب  تسا و 

نآ تیهام  *

نآ قاـس  بـغزم و  رت و  هایـس  رت و  هزیر  نا  زا  يرب و  ضاـمح  كرب  هیبـش  نآ  كرب  تـسا  زورفا  ناتـسب  ریغ  یعیبر و  تـسا  یتاـبن 
تسا يریخب  هیبش  نا  زا  یمسق  یخرسب و  لئام  نآ  لک  کیراب و 

تعیبط *

نآ

يرتشمب بوسنم  دنا و  هتفک  کشخ  مرک و  مود  لوا  رد  یضعب  هضباق و  توق  اب  يوقلا  بکرم 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

نهد و حورق  تهج  نآ  کشخ  خیبطب  هضمـضم  تاحارج و  مایتلا  تهج  نآ  ةراصع  كرب و  راثآ و  یقنم  ماروا و  للحم  نآ  دامض 
تانوفع عفد  يارب  زا  تسا  هلمعتـسم  ۀضباق  ۀـیودا  نیرتهب  عفان و  اهپت  تهج  نآ  دـیماشآ  ناهد و  يوبدـب  مرو و  نفعتم و  ياهمخز 

تسا ردنغچ  بآ  نآ  لدب  بانع  نآ  حلصم  نایثغ  ثروم 

كرب

تسا تخرد  تسوپ  ینعمب  یشلکنا  تغلب  فاک  ار و  اب و  حتفب 

نآ تیهام  *

رد تیورحبب  بقلم  ناسیـسق  زا  ۀـفیاط  دـنا  هتفک  دـنروآ  یم  دـیدج  ضرا  زا  هک  رت  هریت  نا  زا  هفرقب و  هیبـش  تسا  یتـخرد  تسوـپ 
تشک و اهنآب  بوسنم  اذهل  دندروآ و  کنرفب  دنتفای و  عالطا  رشق  نیا  تیصاخ  رب  تسا  عقاو  یبونج  ياکیرما  رد  هک  ویرپ  تکلمم 
زا نآ  ةدـیبوک  کنر  دراد و  یتضوبق  كدـنا  هکنآ  رکم  تسین  بلاغ  ۀـحئار  یمعط و  تسوپ  نیرد  دـنمان و  كرب  سیتورج  ار  نآ 

رتمک هفرق 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ماکنه رد  هک  مسق  نیدب  دیفم  ددرکن  لئاز  هک  هیقنت  دعب  هقیتع  ۀـیرود  عبر و  دـننام  دربب  ۀقوبـسم  هبئان  هنهک و  ۀـنمزم  تایمح  تهج 
تفه ات  زور  جنپ  ای  مهیپ  زور  هس  دنماشایب  هدرک  لح  درـس  بآ  هب  ار  نآ  یبط  لاقثم  کی  ات  مرد  کی  رادـقم  تبون  ياضقنا  هرتف و 

رد تسا  يدـنه  يرهک  جـنپ  هک  یموجن  تعاس  ود  ود  ۀلـصافب  رکید  تبون  ات  زور  ود  ات  بش و  کی  زور و  کی  ات  ناـکنرف  زور و 
یجازم و یـضرع و  تایمح  رد  دـنناروخ و  یم  هدرک  لح  درـس  بآ  هب  دوش  یم  هشامود  هک  یبط  مردـکیکی  روکذـم  تقو  ناـمه 

تایمح رد  دشاب و  هدیـسر  مهب  اشحا  رد  ةدس  ای  هدش  خفتنم  هدرک و  مرو  فیـسارش  هک  یماکنه  هدـساف و  ةریغتم  ۀـجزما  یحورق و 
رد نینچمه  تسا و  لمعتـسم  ریغ  عفنلا و  میدع  اود  نیا  دشاب  لامک  دـحب  طالخا  نفعت  داسف و  التما و  ماکنه  رد  هقرحم و  همزال و 
رد تبون  ياضقنا  لاهـسا و  ئقب و  هیقنت  زا  دعب  رکم  دشاب  هتـشاد  مظتنم  ةرود  هک  ضارما  رثکا  محر و  ۀبئان  ضارما  يرود و  عادص 

مهیپ زور  هس  ات  رادقم  نامه  تقو و  نامه  هنهک  عبر  یمح  تهج  ریطرط  حلم  كدـنا  اب  دـنمان و  زین  هنک  هنک  ار  نآ  دـیفم و  يرثکا 
دنهد یم  زین 
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يزاریش ککرب 

ءار حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  همجعم و  نیش  رسک  نکاس و  مود  حوتفم و  لوا  یـسراف  فاک  ود  هلمهم و  ءار  نوکـس  اب و  حتفب 
تبسن ءای  همجعم و  ياز  رسک  فلا و  هلمهم و 

نآ تیهام  *

دنمان زین  قدنبلا  دوع  تسا و  يرب  دوع  نآ  خیب  تسا و  بدلا  بنع  زا  یمسق  كرب 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  رایسب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا هدنشک  نونج و  ثروم  نآ  ةدایز  يوق و  رکسم 

فساجنرب

یـسرافب الیوس و  یبرعب  ایـسام و  هیطرا  یناـنویب  اـف  هلمهم و  نیـس  حـتف  فلا و  میج و  حـتف  نون و  نوکـس  هلمهم و  ءار  اـب و  رـسکب 
دنمان کسارترب  يزاریشب  نارداموب و 

نآ تیهام  *

لئام دیفـس و  درز و  رادرتچ و  تبـش  دـننام  نآ  لک  هزیر و  نآ  كرب  کیراب و  نآ  ياهخاش  یعرذـب و  بیرق  نآ  قاس  تسا  یتابن 
ریم میکح  دیور  یم  لاس  ره  ون  رـس  زا  راد و  هیاس  ياهارحـص  اه و  هوک  نآ  تبنم  یکدنپـسچ و  كدـنا  نآ  تابن  اب  زین و  يدوبکب 

دیور و یم  هشیر  کی  زا  قاس  کی  رثکا  نیتنـسفاب و  تسا  هیبش  مویـصق  هچ  تسا  موصیق  ریغ  نآ  هک  هتـشون  هفحت  رد  نموم  دمحم 
درز دیفس و  نآ  لک  یلیلق و  یکدنپسچ  اب  رت و  هزیر  رایـسب  نا  زا  قبنز و  قاس  كربب و  هیبش  نآ  كرب  يربش و  رب  هدایز  خاش و  یب 

هک تسا  اه  هوک  صوصخم  نآ  تبنم  هحئار  لقث  یب  يوق  تیرطع  اب  و 

زیچ ود  هک  یـضعب  دـنا و  هتـسناد  زیچ  کی  ار  ود  ره  دـنا و  هدرک  رکذ  شوشم  نیباشع  ابطا و  رثکا  دوش و  رتشیب  اجنا  رد  ناراـب  214
هحئارلا لیقث  يوبشوخ  نآ  نیرتهب  دنا  هتخاس  روکذم  موصیق  رد  ار  نآ  تافص  فساجنرب و  رد  ار  موصیق  تافص  زا  یـضعب  هتـسناد 

تسا نآ 
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نا تعیبط  *

تسا يرتشمب  بوسنم  دنا و  هتفک  کشخ  لوا  رخآ  رد  مرک و  مود  رد  زین  کشخ و  مرک و  موس  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بح هدعم و  مرک  ماسقا  جارخا  تهج  لسع  اب  نآ  درز  لک  مهرد  ود  ندیماشآ  هاصح  تتفم  ضیح و  لوب و  ردم  حتفم و  فطلم و 
مامـضنا تدالو و  رـسع  لوب و  ضیح و  سابتحا  عفر  تهج  نآ  خوبطم  رد  سولج  نآ و  لاقثم  ود  خیبط  ندـیماشآ  برجم و  عرقلا 

نآ مهرد  ود  رادـقم  عوقن  بآ  ندـیماشآ  دـیفم و  محر  حورق  ۀـیقنت  نینج و  همیـشم و  هناـثم و  کنـس  جارخا  نآ و  مرو  محر و  مف 
لوانت نغور  یب  اذـغ  هک  دـیاب  اـما  محر  ضارما  صوصخ  هروکذـم  ضارما  رثکا  تهج  نآ  خوبطم  روتـسدب  تاـیمح و  عفر  تهج 

هنیس درد  تهج  هنیس  رب  تابس و  یمغلب و  ماسرس  غامد و  تیوقت  یغامد و  ةدس  حیتفت  رـس و  درد  ماسقا  تهج  نآ  دامـض  دنیامن و 
ضارما تهج  نادب  دیمکت  نآ و  لوطن  روتـسدب  اهدرد و  نیکـست  ماروا و  لیلحت  ضیح و  لوب و  سابتحا  عفد  يارب  مکـش  ریز  رب  و 

نآ و لک  مامـشتسا  یغامد و  ضارما  ماکز و  عفر  تهج  نآ  خیبط  قاشنتـسا  راود و  ردس و  ماکز و  موشیخ و  ةدس  عفر  هروکذـم و 
فیفجت تهج  نآ  عومجم  هتخوس  رورذ  دـشاب و  نآ  جارخا  دارم  هچنآ  محر و  تالـضف  عفر  تهج  فاص  رماب  نآ  ةراـصع  لومح 

دنیامن و هن  لامعتسا  ار  نآ  دامض  ندب  يالتما  ماکنه  رد  هک  دیاب  ثمط و  لوب و  راردا  تهج  مکـش  ریز  رب  نآ  خیب  دامـض  حورق و 
لاقثم هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  نوسینا  نآ  حلـصم  هدرک و  رـضم  وضع  نآ  يوسب  دشاب  بابـصنا  ددس  رد  هدام  هک  یماکنه  نینچمه 

تسا نیتنسفا  ضارما  ریاس  رد  جنوباب و  نآ  نزوب  دراب  سارلا  ضارما  رد  نآ  لدب 
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مرب

ۀفوکش يدادغب  عماج  فلؤم  دناد و  یم  نالیغ  ما  هفوکش  ینغم  فلؤم  هک  هتشون  هفحت  بحاص  میم  هلمهم و  ءار  نوکـس  اب و  حتفب 
یفوص نآ  لک  تسا و  نآ  رمث  بونرخ  هک  يراخ  كرب  دـننام  نآ  كرب  نا و  زا  رت  كرزب  لثا و  تماقب  كرزب  يرادراخ  تخرد 

هتسناد هحئار  تیرطع  اب  زیمآ و  يدیفس  اب  درز  رورعز و  رادقمب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هک دوب  وا  لوقب  قوثو  هک  یـصخش  نم  يارب  درک  تیاکح  هک  هتـشون  يدادغب  مونم و  تحوزل و  اب  نآ  ةزات  سفن و  بیطم  حرفم و 
هک یحیرفت  یئوبـشوخ و  تهجب  تسنآ  قرع  زا  تراـبع  هکنآ  رطقم  بآ  قارع  رد  لهـسم و  نآ  ةزاـت  نـطب و  سباـح  نآ  کـشخ 
هک نم  يارب  درک  تیاکح  برع  يابطا  یـضعب  تسا و  یغمـص  ار  نآ  لمعتـسم و  ریغ  بط  رد  تسا و  لمعتـسم  تایرطع  رد  دراد 
هک هتـشون  هفحت  بحاص  دـیفم و  تسا  نیوخالا  مد  هک  یکم  رطاـف  ءاـم  اـب  مدـلا  ثفن  تهجب  تسا و  عفاـن  نمزم  ۀفرـس  تهجب  نآ 

تسا کشمدیب  قرع  دننام  صاوخ  رد  نآ  قرع  دنیوک 

یلباک کنرب 

برعم تسا  یسراف  مسا  تبـسن  ءای  مال و  رـسک  اب و  مض  فلا و  فاک و  حتف  یـسراف و  فاک  نون و  نوکـس  هلمهم و  ءار  اب و  حتفب 
دنمان کنرباب  يدنهب  تسا و  جنرب  قترب و  نآ 

نآ تیهام  *

رورحم هک  يدـح  هب  دـنت  نآ  ۀـحئار  یخلت و  كدـنا  اب  دیفـس و  نآ  زغم  رت و  هزیر  لفلف  زا  سلما  هایـس  رودـم  کچوک  تسا  ۀـناد 
عون ود  نآ  ندیبوک و  نیح  رد  غامدب  نآ  درک  ندیـسر  ای  نآ و  ةدـیبوک  مامـشتسا  زا  ددرک  ضراع  فاعر  هک  دـشاب  هاک  ار  جازملا 
رتهب يوق و  نیا  یخرسب و  لئام  نآ  کچوک  ئقم و  رت و  مرک  يدیفس و  اب  هتخیمآ  هایـس  نآ  كرزب  کنر  کچوک  كرزب و  تسا 

تسا نآ  رشقم  زغم  لمعتسم  عرقلا و  بح  هدعم و  مرک  عفد  رد  تسا 

406 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 596 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ تعیبط  *

تسا فیعض  رایسب  لوق  نیا  دنا و  هتفک  کشخ  مرک و  لوا  رد  یضعب  موس و  رد  یضعب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ و  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ادوس ظیلغ و  مغلب  لهسم  جرخم و 

هکنآ یتح  عرقلا  بح  اصوصخ  اعما  هدـعم و  مرک  ماسقا  جرخم  حورق و  تابوطر و  ففجم  توقب و  لصافم  زا  هجزل  طالخا  215و 
هتخیپ هتفوک و  هک  مهرد  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  ددرک  یم  مقب  دننام  نآ  براش  لوب  کنر  دنک و  یم  نآ  ۀسیک  جارخا  لاصیتسا و 

زین نآ  نزوب  تسا و  لیبنق  نآ  نزو  مین  سمرت و  نآ  نزوب  نآ  لدب  اریثک  نآ  حلصم  اعما  رضم  دنماشایب  هتخیمآ  هدیشود  هزات  ریش  اب 
دنا هتفک 

فونرب

تسا جناباش  نآ  برعم  هک  دنمان  کباباش  یسرافب  اف  واو و  نوکس  نون و  مض  هلمهم و  ءار  نوکس  اب و  حتفب 

نآ تیهام  *

نآ ۀفوکـش  وبدب و  دـنت و  نآ  ۀـحئار  بغزم و  رت و  هریت  نا  زا  رورعز و  كربب  هیبش  نآ  كرب  خاشرپ و  راناب و  بیرق  تسا  یتخرد 
راد بغز  نآ  ۀفوکش  طسو  يدرز و  اب  هشوخ و  دننام 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

لیلحت ناهد و  زا  تابوطر  نالیس  لافطا و  عرص  تهج  نآ  كرب  ةراصع  دراب و  ظیلغ  ياهداب  ةدننکش  تابوطر و  ففجم  للحم و 
مکش ندرک و  یتیب و  ياهرپ  عادصا و  لصافم و  رب  نآ  بآ  اب  هدیئاس  لین  ابرش و  ناشیا  ياشحا  درد  نیکست  هدعم و  تیوقت  حار و 
دنچب ناشیا  ۀعـضرم  نبل  اب  لولحم  نآ  كرب  ةراصع  مهردـکی  رادـقم  ندـیناروخ  روتـسدب  ندـیلام و  ناشیا  ياپ  تسد و  ياهفک  و 

قرتحم مغلب  يوق  لهسم  ریشواج  کناد  کی  اب  نآ  ةراصع  زا  مهرد  هس  ندیماشآ  عفان و  نایبصلا  ما  هروکذم و  ضارما  تهج  هعفد 
لک صغم  نانز و  نادرم و  جنلوق  عجو  نکسم  ریشواج  هبح  کی  اب  نآ  لاقثم  کی  تسا و  نا  زا  ثداح  عاجوا  عفاد  ادوس و  يوسب 

هک ینایـسن  دومج و  تهج  خلت  ماداب  نغور  رتسدـیبدنج و  بادـس و  ةراصع  اب  نآ  ةراصع  طوعـس  دـشاب و  يدرـس  زا  هک  تاناویح 
رورد ماکز و  غامد و  هیشغا و  نیرجنم و  ةدس  حیتفت  تهج  نآ  كرب  ندیئوب  یلاوتم و  زور  هس  غامد  ۀیقنت  دنمان و  سیمیلبا  ینانویب 
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شوجنزرم نآ  لدـب  یبرع  غمـص  نآ  حلـصم  اعما  رـضم  عفان  زازح  تهج  تفزاب  نآ  دامـض  حورق و  مایتلا  تهج  نآ  کـشخ  كرب 
تسا مین  مهرد و  ود  ات  نآ  کشخ  كرب  زا  لاقثم و  هس  ات  نآ  ةراصع  زا  تبرش  رادقم 
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قاورب

فاق فلا و  واو و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  اب و  حتفب 

نآ تیهام  *

قارع رد  دـشاب و  يدیفـسب  لـئام  دـنیاسب  نوچ  هک  تسا  يدرز  کبـس  کنـس  مسا  یمجعب  تسا و  یبـشخ  مسا  برغم  لـها  تغلب 
دیابرب ار  هاک  سوردنس  ابر و  هاک  دننام  ددرک و  نوکتم 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ندیـشوپ رثؤم و  تحارج  ماـیتلا  تهج  نآ  رورذ  عفاـن و  ادامـض  ابرـش و  زرپـس  ناـقفخ و  تهج  اـقلطم و  تسا  نوـخ  نالیـس  عناـم 
ندید ثعاب  ندیباوخ  نتشاذک و  رـس  ریز  رد  قامقچ و  کنـس  اب  هچراپ  رد  نآ  ندیچیپ  ندش و  قرغ  زا  ینمیا  ثعاب  نآ  يرتشکنا 

نآ هباشم  نکیل  تسا و  نآ  ریغ  فلا  فذحب  قورب  تسا و  برجم  دنیوک  ددرک و  هحناس  زور  نا  رد  هچره  تسا  باوخ  رد 

یناورب

دنمان سناوقسا  ینانویب  سوربع و  ینایرسب  تسا  یمجع  تغل  ای  نون و  رسک  فلا و  واو و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  اب و  حتفب 

نآ تیهام  *

نآ خـیب  دـنت و  نآ  معط  نوتیز و  دـننام  نآ  رمث  دیفـس و  نآ  لک  هدـیمخ و  جـک و  نامک  دـننام  نآ  ياهخاش  خاشرپ و  تسا  یتابن 
يدرز اب  نآ  خیب  تسوپ  دیفس و 

نآ تعیبط  *

رت مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ماروا لیلحت  بلعثلا و  ءاد  قهب و  تهج  نآ  دامـض  ریـساوب و  اقـستسا و  تهج  هاصح و  تتفم  ردم و  غامد و  هنیـس و  قفاوم  حرفم و 
نآ لدـب  نوسینا  نآ  حلـصم  هناثم  رـضم  عفان  مشچ  ۀـعمد  يدیفـس و  تهج  نآ  ةراصع  رکج و  تیوقت  تهج  لـسع  اـب  نآ  ۀـتخوس 

تسا سابیر 
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اتهرب

تسا كرزب  یئاتک  مان  يدنه  تغلب  فلا  يدنه و  ۀیناقون  ۀطقن  راهچ  ءات  اه و  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  اب و  رسکب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

سفنلا قیض  عفاد  طالخا و  ةدنزادک  یهشم و  لد و  يوقم 

تسا نطب  ضباق  ماذج و  هدعقم و  هدعم و  مرک  مغلب و  داسف  رقارق و  حایر و  مکش و  درد  هنهک و  پل  هفرس و  216و 

يرصم ایرب 

دیور یم  رصم  رد  هک  هلقب  ینعی  تسا  هلقب  ینعمب  يرصم  تغلب  فلا  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  اب و  حتفب 

نآ تیهام  *

دالب الوا  نآ  تبنم  کیراب و  زبس و  نآ  مخت  يدـنت و  كدـنا  اب  هنایزار  يوب  دـننام  نآ  يوب  وب و  شوخ  سفرکب و  هیبش  تسا  ۀـلقب 
دنام یم  فیص  لئاوا  ات  تسا و  یعیبر  دنا و  هدومن  لقن  رکید  ياهاجب  اجنا  زا  هدوب و  رصم 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

كرحم هدرک و  ندب و  نخـسم  لوب و  ردم  زرپس و  رکج و  ةدـس  حـتفم  تالزن و  عنام  حایر و  للحم  اشحا و  رکج و  هدـعم و  يوقم 
هسابسب و نآ  لدب  لاقثم  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  رفولین  نآ  حلـصم  غامد  رـضم  عفان  رایـسب  ریـساوب  تهج  لوب و  يراجم  یقنم  هاب و 

تسا نآ  مخت  زا  رت  فیعض  رامخ  عفد  لاعفا و  رئاس  رد  هدومزآ و  هراسخر  يدرز  عفر  تهج  نآ  تابن  ندروخ  تموادم 

هلایرب

هدمآ زین  مال  ياجب  هلمهم  يارب  اه و  مال و  حتف  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  ار و  نوکس  اب و  حتفب 
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نآ تیهام  *

كزان رودم و  کچوک و  نآ  كرب  هزیر و  دیفـس و  نآ  لک  یکی  دشاب  یم  عون  ود  بلعثلا و  بنع  تابنب  هیبش  يدنه  تسا  یهایک 
نآ لک  نادب و  هیبش  زین  مود  دنلب و  کیراب و  دیفس و  نآ  خیب  بلعثلا و  بنع  قاس  زا  رت  بلص  نآ  قاس  هزیر و  ياهفرشب  فرشم  و 

درز

نآ تعیبط  *

دنا هتسناد  درس  یضعب  رت و  مرک و 

نآ دیفس  صاوخ  لاعفا و  *

دنیامن فاص  دنلامب و  حبـص  دنناسیخب و  بآ  رد  بش  ار  نآ  كرب  هک  مسق  نیدب  دـشاب  یم  یباعل  هکنآ  ةزات  كرب  بآ  ندـیماشآ 
هدیزک رام  رهز  عفر  تهج  رکـش  نودب  نآ  ةدـیبوک  كرب  بآ  ینعی  نآ  ةراصع  ریـساوب و  هاصح و  تیتفت  ینم و  نایرج  عنم  تهج 

وا غامد  فنا و  یـصقاب  هک  دـنمدب  وا  ینیب  هب  دـشاب  شوهیب  هدـیزک  رام  رکا  نآ و  کشخ  كرب  طوعـس  روتـسدب  اطوعـس و  ابرش و 
دیفم لیمامد  جضن  عاجوا و  ماروا و  لیلحت  تهج  نآ  درز  عون  يالط  دامض و  دسرب و 

* همجعملا يازلا  عم  ءابلا  لصف  *

انوطقرزب

تـسا یبرع  تغل  فلا  نون و  حتف  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءاط  مض  فاق و  حتف  هلمهم و  ءار  رـسک  همجعم و  ياز  نوکـس  اب و  حـتفب 
زین يدنه  رد  دنمان و  واو  فذحب  واوب و  لغبسا  لوغبسا و  سویفسا و  یسرافب  ثوغربب و  هیبش  ینعی  یثوغرب  ینعمب  نویلسف  ینانویب 

دنمان قوراب  ینراق  یکرتب  زین و  هدیرد  مکش  تسا و  وکنبب  زاریش  رد  هزرپساب و  روهشم  ناهفصا  رد  تسا و  روهشم  مان  نیدب 

نآ تیهام  *

رت و کیراب  نا  زا  جـنرب و  هایک  اندـنکب و  هیبش  هلمجلا  یف  دـنلب  کیراب و  نآ  كرب  عرذ و  کیب  ات  تیاـهن  کـچوک  تسا  یهاـیک 
نآ فوج  رد  یفالغ و  نآ  يالاب  مدنک و  ياهـشوخ  دننام  ۀشوخ  اهنآ  رـس  رب  دـیآ و  یمرب  کیراب  ياهقاس  نآ  خـیب  زا  رتکچوک و 
بآ رد  هکنآ  ةدیلاب  صوصخ  تسا  فانصا  نیرتهب  نیا  دیفـس و  یکی  دشاب  یم  فنـص  هس  دسر و  یم  ناتـسبات  رد  نآ و  ياهمخت 
همه نیرتدب  هک  هایس  موس  دنناد و  یم  رتهب  ار  نیا  یضعب  عفن و  رد  تسا  نا  زا  رت  فیعض  نیا  کنر و  خرس  مود  ددرک و  نیـشن  هت 
یم رـصم  زا  فورعم  تسا  یعـضوم  ماـن  هک  سیلرب  زا  ار  نآ  خرـس  تسا و  رایـسب  رـصم  رد  نآ  دیفـس  هک  هتـشون  یکاـطنا  تسا و 

دنروآ و یم  یلع  ادیعـص  زا  هک  تهج  نادـب  زین  دـنمان  يدیعـص  ار  نآ  هایـس  نادـب و  بوسنم  دـنمان  ایـسیلرب  ار  نآ  اذـهل  دـنروآ و 
تسا نآ  کنرب  کیره  ۀفوکش 
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نآ دیفس  تعیبط  *

تسا یلوا  نآ  هایس  لامعتسا  زا  بانتجا  تسوبی و  اب  نآ  هایس  لوا و  رد  رت  نآ  خرس  رت و  مود  رد  درس و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هنیـس و تنوشخ  نوخ و  نایلغ  هراح و  ياهپت  تهج  عبط و  نیلم  هللحم و  توقاب  ترارح و  یکنـشت و  نکـسم  نآ  دیفـس  ندیماشآ 
عفد ریحز و  اعما و  ۀـحرق  صغم و  هتخوس و  طالخا  حالـصا  يومد و  ضارما  بنجلا و  تاذ  يوارفـص و  للع  رـس و  نابز و  قلح و 

ای یئاهنتب و  نآ  باعل  روتسدب  هراح و  ۀیودا  برش  ارفص و  زا  ثداح  اعما  تسوبی 

نغور هکرس و  اب  نآ  دامـض  ماسرب و  بحاص  تعیبط  نییلت  شطع و  نیکـست  ماسرب و  هروکذم و  ضارما  تهج  ماداب  نغور  اب  217
یتداـیز و زا  اـهنآ  عنم  تاـجارخ و  ریزاـنخ و  شوک و  بقع  مرو  يرهاـظ و  ماروا  نییلت  سرقن و  راـح و  لـصافم  عجو  تهج  لـک 

نآ باعل  يالط  لمد و  راجفنا  جـضن و  تهج  نهد  بآ  اب  هرمح و  هرمج و  بلـص و  مرو  تهج  تسوبی و  زا  ثداح  بصع  ياوتلا 
عفر باصعا و  غامد و  پیطرت  راح و  رـسدرد  نیکـست  تهج  هشفنب  نغور  اـب  رـسدرد و  تهج  بـالک  اـب  نآ  ةدـیبوک  دامـض  اـب  و 

تـسوپ خرـس و  لـک  نـغور  نآ  لـثم  اـب  دـنلامب و  یپرد  یپ  زور  دـنچ  نوـچ  صوـصخ  نآ  ندرک  مرن  يزارد و  يوـم و  قاقــشنا 
رد نآ  ةدیناسیخ  مهرد  هس  ات  مین  مهرد و  ود  رادقم  دنماشایب  نوچ  برجم و  نآ  درد  نیکـست  هراح و  ماروا  تهج  هتخپ  شاخـشخ 
نآ خوبطم  ندیماشآ  دیفم و  لاهسا  نییلت و  تهج  نیبجنکـس  ای  دیفـس و  رکـش  اب  دیآرب  دوز  نا  تجوزل  باعل و  هکنیا  ات  مرک  بآ 

دنیامن برچ  خرس  لک  نغورب  دنیامن و  نایرب  نوچ  دنماشایب و  دنناشوجب و  بآ  رد  هک  دیفم  راح  ۀنیس  درد  تهج  مرکمین  بآ  رد 
لئاز ریحز و  صغم و  نیکـست  نایبص و  جحـس  عفر  تهج  نیریـش  ماداب  نغور  اـب  مکـش و  تیـضبق  لاهـسا و  عفر  تهج  دنـشونب  و 

يرغال دنادرک و  هبرف  مرن و  وکین  ار  ندب  دـنلامب  ندـب  رب  دـنبوکب و  نوچ  عفان و  دـشاب  ارفـص  قارتحا  نآ  ببـس  هک  مغ  ندـینادرک 
نآ و مخت  تدـح  یـضعب  ار  نآ  هجو  تسا و  لتاق  هک  دـیماشآ  دـیابن  ار  هدـیبوک  يانوطق  رزب  دـنا  هتفک  دربب و  ار  یمرک  زا  ثداح 
وا ندب  الوا  دنیوک  دماشایب  ار  نآ  ةدیبوک  زا  مرد  هد  رادقم  یـسک  نوچ  دنا و  هتفک  نآ  حرقت  هینطاب و  حوطـسب  نآ  ندـیپسچ  ضعب 

جالع توم و  ضبن و  طوقـس  یـشغ و  سپ  ددرک  ثداح  ار  وا  سفنلا  قیـض  نایثغ و  برک و  مغ و  اخرتسا و  ردخ و  ددرک و  درس 
عانعن لفلف و  اب  تاجابدیفـسا  تشربمین و  غرم  مخت  ةدرز  ندیناروخ  هبترم و  دـنچ  هروب  کمن و  راح و  لسعلا  ءامب  ندومرف  ئق  نآ 

مخت بیطرت  دیربت و  رد  هنادهب و  هفرس  قلح و  هنیس و  تنوشخ  تعیبط و  نییلت  رد  انوطقرزب  لدب  تسا  ثلثم  ندیناروخ  جنیتوف و  و 
تسا مهرد  هد  ات  مهرد  ود  زا  نآ  تبرش  رادقم  ناتک  مخت  جضن  رد  هفرخ و 
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دنغزب جنغزب و 

نون و نوکـس  نیتمجعم و  نیغ  مض  ياز و  نوکـس  اب و  مضب  میج و  نون و  نوکـس  نیتمجعم و  نیغ  مض  ياز و  نوکـس  اـب و  مضب 
تسا یسراف  تغل  رخآ  رد  هلمهم  لاد 

نآ تیهام  *

نآ ددنب و  یمن  لاس  کی  دنمان و  یم  هتسپ  ار  نآ  ددنب و  یم  زغم  لاس  کی  هتسپ  رمث  دنیوک  تسا و  هتسپ  ۀتسبان  تخرد  راب  دنیوک 
تسا ایقاقا  دننام  لاعفا  رد  حرفم و  ضباق و  کشخ و  درس و  رایسب  هکلب  تسین  هتسپ  نوریب  تسوپ  دننام  صاوخ  رد  نیا  جنغزب و  ار 

دنیامن یم  تغابد  ار  تاناویح  تسوپ  نا  زا  ناغابد  و 

ناتکرزب

نغور تسا و  ظعنم  یهبم و  نآ  ندیماشآ  تسا  نآ  دارم  رزب  نهد  رزب و  قلطم  زا  یسیت و  یـسلا و  يدنهب  دنمان و  كرزب  یـسرافب 
دش دهاوخ  روکذم  ناتک  رد  ءاتلا  عم  فاکلا  فرح  رد  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نآ 

*** هلمهملا نیسلا  عم  ءابلا  لصف  ***

هسابسب

يدنهب زابزب و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  رخآ  رد  اح  هلمهم و  نیس  حتف  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  هلمهم و  نیس  نوکـس  لوا و  حتفب 
دنمان يرتواج 

نا تیهام  *

یخرسب لئام  رقشا  نآ  نیرتهب  دشاب و  یم  هدیچیپ  نآ  یفدص  بلص  تسوپ  يالاب  رب  هک  تسا  اوبزوج  یبشخ  تسوپ  نیریز  تسوپ 
دشاب یضبق  كدنا  اب  هک  تسنآ  ةزات  میخض  معط  دنت  وبدنت 

نآ تعیبط  *

ۀیضرا رهوج  هفطلم و  ترارح  هضباق و  توق  اب  تسا و  حصا  لوا  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رد  دنیوک  کشخ و  مرک و  مود  رد 
هبلاغ
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

حتفم ناهد و  ةدـننک  وب  شوخ  مضاه و  جازملا و  دراب  رد  اصوصخ  ینم  ةدـننک  هدایز  ظعنم و  هاب و  دـبک و  هدـعم و  يوقم  حرفم و 
ثداح لوبلا  سلس  تهج  ظیلغ و  یجراخ  ینطاب و  تابالص  حایر و  للحم  تابوطر و  ففجم  ددس و 

نتخیر عنم  زرپس و  درد  هنهک و  لاهسا  شش و  هنیس و  تبوطر  بلج  اعما و  ۀحرق  مدلا و  ثفن  جحـس و  تبوطر و  تدورب و  زا  218
نغور ای  مرک  بآ  اب  نآ  طوعـس  نآ و  يوبـشوخ  تبوطر و  فشن  محر و  تیوقت  نآ و  تبوطر  فشن  فیعـض و  ةدـعمب  تالـضف 

ای یئاهنتب و  نآ  دامض  عرص و  هقیقش و  رسدرد و  تهج  رـس  رب  نآ  يالط  هظیلغ و  حایر  زا  ثداح  بطر  درابرـس  درد  تهج  هشفنب 
زب و نیکرس  اب  لغب و  ریز  یئوبدب  عفر  تهج  دروم  كرب  اب  لوبلا و  سلس  تهج  رهظ  نیئاپ  تارقف  هناع و  فان و  رب  هبسانم  ۀیودا  اب 

رهظ زا  دعب  نآ  ۀجزرف  برجم و  سافن  حایر  هدیئاز و  نز  تشپ  درد  تهج  مامح  رد  لسع  اب  نآ  يالط  هبلـص و  ماروا  تهج  لسع 
رضم دنیوک  دیفم و  اعما  ۀحرق  جحـس و  تهج  فان  ریزب  نآ  یطوریق  ندیلام  نآ و  حلـصم  محر و  یقنم  نارفعز  اب  لمح و  رب  نیعم 
بیرق لاعفا  رد  تسا و  اوبزوج  نآ  لدب  مهرد  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  بالک  نآ  حلـصم  عدصم و  یبرع و  غمـص  نا  حلـصم  رکج 

تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  نهد و  اود و  شراوج و  نا و  زا  رتفیطل  تسا و  نآب 

رورفا ناتسب 
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ياز واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  مض  اف و  نوکـس  هزمه و  حتف  نون و  فلا و  هیناقوف و  هانثم  ءات  حتف  هلمهم و  نیـس  نوکـس  اب و  مضب 
هایک ره  تسا و  رظنم  شوخ  رایسب  هکنآ  تهج  دنیوک  زین  حاد  نیحایرلا و  هنیز  ینانسب و  قمح  یبرعب  تسا و  یـسراف  تغل  همجعم 

نآ ریبک  ینکوک و  ار  نآ  ریغـص  عون  يدنهب  فسوی و  لک  اولح و  لک  سورخ و  جات  یـسرافب  دـنیوک و  حاد  برع  ار  رظنم  شوخ 
خرـس و نآ  قاس  ناولاـب و  رت و  ضیرع  نآ  كرب  محاـمح  هچ  دـشاب  یطبن  قبح  هک  تسا  محاـمح  ریغ  نآ  دـنمان و  يراـهدامج  ار 

یب یـشفنب و  هب  لئام  خرـس  نآ  لک  لک و  رپ  هزیر و  زبس و  نآ  كرب  زورفا  ناتـسب  دـشاب و  یم  لک  مک  رتکرزب و  رتیوق و  نآ  تابن 
قارب هایس و  هزیر و  نآ  مخت  هحئار و 

نآ عومجم  تعیبط  *

عدار ضباق و  کشخ و  درس و 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

هدـعم و ترارح  عفر  تهج  نیبجنکـس  بالح و  اب  نآ  خوبطم  بآ  روتـسدب  مین و  هیقوا و  کـی  رادـقم  نآ  روصعم  بآ  ندـیماشآ 
هیقوا و کی  ات  نآ  بآ  زا  تبرش  رادقم  نیبجنکس  نآ  حلـصم  لیقث و  نآ  مرج  عفان و  رمنلا  قناخ  تیمـس  عفر  زرپس و  ةدس  رکج و 
رد بش  دـنناسیخب و  ریـش  لطرکی  رد  دـنبوکب و  نوچ  کنتراب و  مخت  بانم  بئاـن  لاهـسا  تهج  نآ  مخت  محاـمح و  نآ  لدـب  مین 

تبرـش رادقم  برجم  مدلا  لوب  لوبلا و  هقرح  عفر  تهج  هدایز  ای  زور  هس  دننک  نارب  تموادم  دنـشونب و  حبـص  دـنراذکب و  باتهم 
لاقثم ود  نآ 
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جایتسب

دنمان يدس  یبرعب  هکم و  لالخ  یسرافب  میج  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  هیناقوف و  هانثم  ءات  رسک  هلمهم و  نیس  نوکس  اب و  حتفب 

نآ تیهام  *

رس رب  هدیئور و  خیب  کی  زا  يربش  ردقب  نآ  ياهخاش  قرزا و  دیفس و  نآ  لک  هزیر و  تنوشخ و  اب  نآ  كرب  رادراخ و  تسا  یتابن 
هزیر و دنت و  نآ  معط  هاوخنانب و  هیبش  نآ  مخت  دنزاس و  لالخ  نآ  کیراب  ياهخاش  زا  نشخ و  هتـسر و  هبق  دننام  يزیچ  یخاش  ره 

دنمان كزیشخ 

نآ هایک  تعیبط  *

تیرطع كدنا  اب  کشخ و  مرک و  مود  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

محر و لاح  حالـصا  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  ماروا و  لیلحت  تهج  نآ  بآ  يالط  نادند و  تیوقت  تهج  نآب  ندرک  لالخ  نآ 
صغم و حایر و  قاوف و  لاعس و  تهج  دنمان  یکرت  ۀنمرد  یـسرافب  ار  نآ  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد  نآ  مخت  عفان و  لوب  راردا 

هـضمضم لصافم و  درد  اقـستسا و  جلاف و  تهج  نوتیز  نغور  رد  نآ  خوبطم  دامـض  عفان و  لوب  راردا  رکج و  ةدس  حیتفت  هاصح و 
لدب لاقثم  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  سمرت  نآ  حلصم  رس و  رـضم  زینـشک و  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  دیفم  نادند  درد  تهج  نآ  خیبطب 

تسا ینمرا  حیش  نآ 

دسب

لورق نآ  دنا  هتفک  هدمآ و  زین  نآ  حتفب  نیس و  دیدشت  اب و  رسکب  نیتلمهم و  لاد  ددشم و  ففجم و  نیس  حتف  اب و  مضب 

دنمان فشان  یبرعب  نلاوق و  یتغلب  نویرولوق و  یمورب  تسا و  ینانوی  نویلاورق  برعم  219
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نآ تیهام  *

نیا ياه  خاروس  نکیل  روبنز و  ۀناخ  دننام  خاروسرپ  خرس  تسا  یکنس  هکلب  درادن  یلصا  تسا  ناجرم  خیب  هک  تسا  روهـشم  هچنآ 
ءافـش بحاص  دبای و  یم  نوکت  بآ  ریز  رد  اهریغ  بیدـلام و  سراف و  نمی و  نامع و  يایرد  لحاوس  رد  بلـص و  رتکیراب و  نا  زا 
تخس دسرب  نادب  اوه  دنروآرب و  ایرد  زا  نوچ  دیور و  یم  ایرد  فوج  رد  تسا و  يرحب  تابن  نآ  هک  دنا  هتفک  هک  هتشون  ماقـسالا 

یمن فرط  نیـشن  هت  دوش و  یم  هدـیئاس  مرن  بوخ  هک  اریز  تسا  دـسب  کسملا  ءاود  رد  لمعتـسم  هک  هتـشون  ددرک و  یم  بلـص  و 
خرس نآ  نیرتهب  تسا و  نآ  خرس  زا  رتوخر  نآ  دیفس  رت و  بلص  نآ  هایس  دشاب  یم  زین  هایـس  دیفـس و  نآ  ناجرم و  فالخب  ددرک 

تسا لمر  یب  فافش  بلص 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  درس و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

زرپس و هدرک و  هناثم و  کنس  اهتـشا و  داسف  هدعم و  فعـض  ناقفخ و  عرـص و  نونج و  ساوسو و  عفاد  ففجم و  ضباق و  حرفم و 
فـصن اب  هکنآ  لاقثم  مین  لوبلا و  رـسع  اعما و  حورق  يدبک و  ایراطنـسوذ  يومد و  لاهـسا  مدلا و  ثفن  مدلا و  فزن  عطاق  ریـساوب و 

ۀتخوس اصوصخ  برجم  مدلا  ثفن  ینطاب و  مدلا  فزن  عطق  تهج  دنشونب  درس  بآ  اب  هتشرس  غرم  مخت  يدیفس  اب  یبرع  غمـص  نآ 
راثآ عفر  اهمخز و  دئاز  تشوک  ندروخ  تهج  نآ  رورذ  نآ و  قرحم  اصوصخ  دـشاب  هدـش  دـمجنم  لد  رد  هک  ینوخ  للحم  نآ و 
عفد تهج  نآ  لوسغم  قرحم و  لاـحتکا  نآ و  يدرز  ندرک  لـئاز  نادـند و  تیوـقت  يرهاـظ و  مدـلا  فزن  تهج  نآ  قرحم  نآ و 

يرک و هعماس و  لقث  تهج  شوک  رد  ناسلب  نغور  اـب  نآ  روطق  نآ و  لاـثما  قالـص و  برج و  هعمد و  هرـصاب و  تیوقت  تاروثب و 
دـیفم و نآ  ةدـس  زرپـس و  مرو  عفر  تهج  دنـشونب  نیبجنکـس  اـب  ار  نآ  کـناد  راـهچ  زور  ره  زور  هس  نوچ  هک  هتفک  هلودـلا  نیما 

دنا هتـسناد  برجم  ماذـج  عفد  رد  ار  نآ  لولحم  هروکذـم و  لاـعفا  عیمج  رد  نینچمه  رتیوق و  رما  نیرد  نآ  قرحم  بآ  اـب  روتـسدب 
لاقثم و کی  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  نیوخالا  مد  نآ  نزوب  نوخ  سبح  تهج  نآ  لدـب  اریثک  نآ  حلـصم  عوهت  ثروم  هدرک و  رـضم 

هتخادک مهرد  دسب  ردـقب  کیره  زا  ار  هرقن  الط و  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  زا  عفان و  نآ  للع  عیمج  عفر  تهج  هدـعم  رب  نآ  قیلعت 
اب تنراقم  دوخ  داحتا  دح  رد  سمـش  رمق و  هک  ینیح  رد  دـننک  بصن  نا  رد  ار  دـسب  دـنهد و  بیترت  نا  زا  یناد  نیکن  ای  يرتشکنا 
زا دسرن و  یمغ  زکره  ار  نآ  ةدنراد  دوش و  فرطرب  وا  عرص  لاح  رد  دراد  هاکن  دوخ  اب  ار  نآ  عرص  بحاص  دنـشاب و  هتـشاد  هرهز 

ةزوک رد  هدرک  هزیر  هزیر  هک  تسنآ  نآ  قارحا  تعنـص  لد و  يوقم  تیاـغب  نآ  هایـس  عوـن  لوـسغم  قرحم  دـنام و  نمیا  دـب  مشچ 
دشاب و هدیـسرن  تیدامر  دحرـسب  هک  دیاب  دـنیامن و  لامعتـسا  هدـیئاس  هدروآرب  سپ  بش  کی  دـنراذک  رونت  رد  هدرک  نیطم  یفزخ 

تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  دسب و  صارقا 
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رسب

نیتلمهم ءار  نیس و  نوکس  اب و  مضب 

نا تیهام  *

روکذـم یلاعت  هّللا  ءاش  نا  رمت  رد  ءاتلا  فرح  رد  امرخ  هناک  تفه  بتارم  دـشاب و  هدـش  ینیریـشب  لئام  درز و  هک  تسا  امرخ  ةروغ 
دیازفا یم  نآ  ترارح  هبترم  ره  رد  تسنآ و  مراهچ  ۀبترم  رسب  دش و  دهاوخ 

نآ تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ ماکحتسا  هثل و  تیوقت  تهج  نآ  ندیئاخ  ریساوب و  مدلا و  ثفن  نطب و  كاسما  تهج  ضباق و  يزیرغ و  ترارح  هدعم و  يوقم 
ماخ دلب  ياوه  يدرـس  ببـسب  هچنآ  اصوصخ  حایر  خـفن و  ماخ و  طلخ  دـلوم  ددـسم و  مضه و  رید  عفان و  تافآ  لوبق  زا  نآ  عنم  و 
بآ زا  عونصم  بارـش  هک  یلام  دروآ  قیتع  اب  ار  رـس  نوچ  تسا و  بسق  زا  هدایز  رـسب  ضبق  نآ و  يدیعـص  نینچمه  دشاب و  هدنام 
هدعم يوقم  رکسم و  وب و  شوخ  رایسب  رـسب  ذیبن  دنادرک و  يوق  ار  يزیرغ  ترارح  نکاس و  ار  باهتلا  دنماشایب  تسا  لسع  ناراب و 
هشوخ زا  نداتفاب  عورش  هدیسر  یکدیسر  لامکب  تسا  نآ  کبس  هدیسر  رسب  نیرتهب  تسا و  نطب  کسمم  ضبقلا و  دیدش  اعما و  و 

ضفان هریرعشق و  خفن و  حلصم  دیامن و 

جازم رد  رسب  بر  شاخشخ و  نآ  حلصم  هنیس و  هئر و  رـضم  تسا و  نیبجنکـس  نیریـش و  رانا  شوخیم و  رانا  بآ  ندیکم  نآ  220
عفان هدعم  فعض  لاهسا و  ئق و  تهج  تسا و  رسب  دننام 

جیافسب

زیمـشت و رجحلا و  بقاث  بلکلا و  سارـضا  یبرعب  میج  هیناتحت و  هانثم  ءای  رـسک  فلا و  اف و  حـتف  هلمهم و  نیـس  نوکـس  اـب و  حـتفب 
دنمان یلاکنهک  يدنهب  ناوتشاب و  فورعم  رصم  رد  لجرالا و  ریثک  ینعی  نویذولوب  ینانویب 
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نآ تیهام  *

هک تسنآ  نآ  نیرتهب  هدمآرب و  کیراب  ياهشیر  یهوک  ره  زا  راد و  هرک  اپرازهب و  هیبش  کیراب و  یهایسب و  لئام  ربغا  تسا  یخیب 
نوبز نآ  هایس  دشاب و  هتسپ  زغم  دننام  زبس  نآ  نوردنا  کنر  دننکـشب  نوچ  دشاب و  ضبق  توالح و  كدنا  اب  ربطـس  معط و  یلفنرق 
كرب خاش  کی  قاس و  یب  نآ  تابن  دروآ و  یم  یهایـس  یخرـسب و  ور  دوش  هنهک  دـنچره  دـشاب و  یم  ئتسپ  نآ  ةزات  کنر  هکلب 

نایم زا  دشاب و  یم  درز  ياهطقن  نارب  بغزم و  ربغا و  ةزیر  نآ  ياهکرب  ربش و  کی  ردقب  سخرس  هایک  دننام  رویط و  لابب  هیبش  راد 
هک هتشون  ماقسالا  ءافش  بحاص  دسر  یم  ناتسبات  رد  تسا و  یعیبر  دیور و  یم  طولب  اصوصخ  راجـشا  خیب  زا  ناتخرد و  ياهخاش 

هفحت رد  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  تسا و  نادب  هیبش  زین  نآ  كرب  رتظیلغ و  نا  زا  ناشوایس و  رپب  هیبش  خرـس  کیراب و  نآ  ياهخاش 
دنمان زامچ  راد  ار  نآ  نباکنت  رد  هک  هتشون 

نآ تعیبط  *

رد یضعب  مود و  رد  مرک  موس و  رد  کشخ  یـضعب  دنا و  هتفک  زین  موس  رد  مرک  یـضعب  نآ و  لوا  رد  کشخ  مود و  رخآ  رد  مرک 
تسا حصا  لوا  لوق  دنا و  هتفک  زین  لدتعم  تسوبی  رد  مرک و  لوا 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ریغ ریش  ةدننک  دمجنم  جنلوق و  هدعم و  رد  دمجنم  ریش  خفن و  للحم  دنک و  تاقالم  هک  یطلخ  رهب  ظیلغ و  مغلب  ادوس و  ةرم  لهـسم 
عفر تهج  همعطا  اب  ذیناف و  رکـش و  اب  نآ  ندـیماشآ  اعما و  ۀـیقنت  لصافم و  يوادوس و  للع  ماذـج و  ادوس و  عفد  تهج  دـمجنم و 
داوم لاهـسا  بجوم  لسعلا  ءاـم  اـب  جـتخپیم و  رد  نآ  نتخپ  صوصخ  ار  هیودا  ندـیماشآ  دراد  هورکم  هک  یـسک  يارب  نآ  تیهارک 

نوسینا سوسلا و  لصا  اـب  نآ  خوبطم  ندـیماشآ  تسا و  ررـض  یب  لـصافم و  هدـعم و  زا  هیطاـخم  هجزل و  ۀـظیلغ  طـالخا  يوادوس 
هس ندیماشآ  رثوم و  تیاغب  ریساوب  ۀناد  طوقـس  تهج  بانع  اب  نآ  خوبطم  ندیماشآ  تموادم  وبر و  سفنلا و  قیـض  هفرـس و  تهج 

باحـصا نوچ  برجم و  عرـص  نمزم و  ةدـعم  درد  ریـساوب و  حاـیر  عفد  تهج  نیبـجنرت  اـی  ربنـشرایخ  سولف  اـب  نآ  خوبطم  لاـقثم 
لئاز ار  تلع  ود  ره  نآ  دـنماشایب  زور  تفه  ربنـشرایخ  سولف  زغم  ۀـیقوا  راهچ  اب  ار  نآ  مین  مهردـکی و  زور  ره  ماذـج  ایلوخیلام و 

دوجوم دسرب و  هک  یطلخ  رهب  لمعلا و  حلاص  خفن و  جنلوق و  للحم  لسعلا  ءام  ای  ریعشلا  ءام  اب  نآ  خوبطم  بآ  ندیماشآ  دنادرک و 
دیامن یم  غامد  بلق و  زا  ادوس  رهوج  غارفتـسا  هکنآ  تهجب  ضرعلاب  حرفم  عفان و  ار  هیوادوس  للع  عیمج  دیامن و  عفد  ار  نآ  دشاب 
كاچ ار  نآ  مکـش  دنیامن و  حبذ  سپ  ددرک  هتـسخ  ات  دنناودب  ار  سورخ  هک  هدروخ  لاس  ریپ  سورخ  اب  ار  نآ  دنیامن  خبط  نوچ  و 

دنیامن و هنایزار  یکدنا  ای  لیبجنزب  بیطم  ددرک و  ارهم  بوخ  ود  ره  ات  دـنیامن  خـبط  هتـشاپنا  هتفوک  مین  جیافـسب  هدومن  كاپ  هدرک 
ددرک وکین  نآ  لعف  دبای و  حالصا  رت  شیاشح  کشخ و  هکاوف  اب  ای  درفم و  ار  نآ  دنیامن  خبط  نوچ  دیامن و  وکین  لاهـسا  دنماشایب 

ندومن خـبط  ناشوایـس و  رپ  نآ  حلـصم  هنیـس  رـضم  دـنا  هتفک  عفاـن و  ناتـشکنا  نیب  اـم  قاقـش  بصع و  ياوتلا  تهج  نآ  دامـض  و 
زا تبرش  رادقم  درز  هلیله  نآ  حلصم  هدرک و  رضم  دنماشایب  هدیشاپ  نارب  هدیبوک و  مرن  ای  ردنغچ و  ریعشلا و  ءام  اب  ار  نآ  ضوضرم 

نـس توق و  جازم و  بسحب  دنا  هتفک  زین  مهرد  تفه  مهرد و  شـش  ات  مهرد  ود  زا  خوبطم  رد  مهرد و  هس  ات  مهردکی  زا  نآ  مرج 
هتفک نم  ذاتـسا  هک  هتـشون  ماقـسالا  ءافـش  بحاص  تسا و  يدنه  کمن  نآ  عبر  نومیتفا و  نآ  فصن  يواوس  داوم  تهج  نآ  لدـب 

رد نآ  خوبظم  بارش و  فوفـس و  جیافـسب و  بح  ددرکن و  خفتنم  هکنآ  ات  دومن  لامعتـسا  هدیبوک  مرن  هدیـشارت  ار  نآ  تسوپ  دیاب 
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تفای رکذ  نیدابارق 
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221

همجعملا نیشلا  عم  ءابلا  لصف 

ماشب

میم فلا و  همجعم و  نیش  اب و  حتفب 

نآ تیهام  *

رد دنا و  هدومن  لقن  رـصم  قارع و  سدقملا و  تیب  هب  اجنا  زا  هدوب و  زاجح  يادـتبا  لصا  رد  نآ  تبنم  ینعی  يزاجح  تسا  یتخرد 
ریغـص ریبک و  تسا  عون  ود  تسا و  لمعتـسم  نآ  نبل  دوع و  بح و  ناسلب  ياجب  لـعفلاب  تسا و  رایـسب  هفرـشم  ۀـکم  یلاوح  لاـبج 

تـسار نآ  ياهخاش  دیب و  توت و  تخرد  ردقب  ات  ددرک  یم  میظع  دنلب و  سپ  دشاب  یم  روکنا  تخرد  ردـقب  الوا  نآ  ریبک  تخرد 
نآ لک  یمک و  ینیریش  هدنپـسچ و  یتبوطر  اب  نا و  زا  رتکرزب  رتعـصب و  هیبش  هزیر  نآ  كرب  راد و  هرک  جاو و  جک  هکلب  دشاب  یمن 

یـضعب خرـس و  یـضعب  يدرزب و  لئام  ياـهناد  نا  رد  راد و  هشوخ  نآ  رمث  برچ و  هزم و  یب  هباـبکب و  هیبش  خرـس  نآ  مخت  درز و 
دـنروخ و یم  ار  نیا  هیداب  بارعا  یـضبق و  ینیریـش و  كدـنا  یکزم و  یب  هب  لـئام  معط  یب  مرن و  ربونـصلا و  بح  دـننام  ینـالوط 

دنیامن عطق  نوچ  یهایسب و  لئام  نیکنـس  نشخ و  نآ  بوچ  لفلف و  دننام  رودم  بح  ار  نآ  زا  یفنـص  تیرطع و  اب  زبس  نآ  بوچ 
يدرزب و لئام  دوش  کشخ  نوچ  تسا و  نآ  نبل  هعمد و  هک  دـیآ  یمرب  نا  زا  يدیفـس  بآ  ار  نآ  فنـص  ود  ره  كرب  اـی  ار و  نآ 

لیصفت ءاهلا  عم  لادلا  فرح  رد  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  تسا و  ناسلب  نهدب  یمـسم  تسا و  نآ  يازجا  نیرتهب  نیا  ددرک و  یم  یخرس 
تسا رمث  یب  دنیوک  نآ  ریغص  عون  دمآ و  دهاوخ  نآ 
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تعیبط *

هیلضف تبوطر  اب  نآ  كرب  لوا و  رد  کشخ  مود و  رد  مرک  نآ  يازجا  یمامت 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ضیح لوب و  ندومن  راردا  دراب و  نادند  درد  قرع و  مدلا و  فزن  عطق  اهنآ و  فیفجت  اهمخز و  ۀیقنت  نیع و  ضایب  تهج  نآ  ۀعمد 
ئطب هینطاب و  ياضعا  هدعم و  يوقم  نآ  بح  عفان و  نآ  حایر  لیدعت  محر و  ۀیقنت  لمح و  رب  تناعا  تهج  نارفعز  اب  نآ  لومح  و 

صغم و ثروم  ادوس و  ةرم  مغلب و  لهسم  نآ  بح  نغور  عفان و  ادامـض  اغـضم و  ابرـش و  برقع  ندیزک  تهج  هدعم و  زا  جورخلا 
دنراذکب بش  کی  دنلامب و  يوم  رب  دنبوکب و  ای  دنیامن و  خبط  نوچ  تسا  وکین  باضخ  هبـسانم  ياهنغور  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  كرب 

تـسدب هتخاس  نا  زا  اصع  نتـشاد و  دوخ  اب  ار  نآ  بوچ  ددرک و  هایـس  ات  دـنهد  شوج  نغور  رد  دـنبوکب و  ار  نآ  ةزات  كرب  اـی  و 
تهج نآ  بوچب  ندومن  كاوسم  دـنمان و  یـسوم  ياصع  رـسیلا و  بشخ  ار  نآ  ببـس  نیزا  تسا و  تجاح  ياضق  بجوم  نتفرک 

تسا یلوا  نا  زا  بانتجا  تسا  هیدر  ضارما  برک و  ثروم  نآ  بح  نوچ  عفان و  هثل  ماکحتسا  تیوقت و  ناهد و  یئوب  شوخ 

نینشب

رد هکنآ  تهج  زا  دنمان  لینلا  سیارع  ار  نآ  رصم  لها  نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نون و  رسک  همجعم و  نیش  نوکـس  اب و  حتفب 
دیور یم  نا  رد  اجباج  نآ  ندنام  لین و  بآ  نتشکرب  ماکنه 

نآ تیهام  *

بآ زا  نآ  رـس  ددرک و  یم  دنلب  طسبنم و  دنک  یم  عولط  باتفآ  نوچ  دنیوک  دنلب و  کیراب و  نآ  قاس  رفولینب و  هیبش  تسا  یهایک 
نا و زا  رتکرزب  شاخشخ و  ةزوک  دننام  نآ  رس  دور و  یم  ورف  بآ  رد  نآ  رـس  هاتوک و  ضبقنم و  دیامن  یم  بورغ  نوچ  دیآیمرب و 

نآ بیس و  مغلش و  دننام  نآ  خیب  دنزاس و  یم  نا  زا  نان  هدرک  درآ  هدومن و  کشخ  ار  نآ  رـصم  لها  سرواجب و  هیبش  اهناد  نا  رد 
دشاب یم  فنص  ود  معط و  کنر و  رد  غرم  مخت  ةدرزب  هیبش  کنردرز  نآ  ۀتخپ  دنروخ و  یم  ار  نآ  ۀتخپ  ماخ و  دنمان و  نورایپ  ار 

تیرطع اب  نآ  خیب  رتهب و  نآ  یبارعا  یبارعا و  يریزنخ و 
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نآ تعیبط  *

رت موس  لوا  رد  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هاب و هدعم و  يوقم  دنیامن  لوانت  دنهد و  خبط  تشوک  اب  نوچ  یترارح  كدنا  اب  نآ  یبارعا  خیب  تسا  رفولین  دـننام  لاعفا  عیمج  رد 
نآ لک  زا  لومعم  نغور  هللحم و  توق  اب  نآ  لک  تسین و  اذغلا  يدرو  عفان  هفرس  تهج  ریـش  اب  يوارفـص و  لاهـسا  ریحز و  تهج 

تبرش دننام  لاعفا  رد  نآ  تبرش  دیفم و  ءالط  اطوعـس و  بنجلا  تاذ  هقیقـش و  راح و  رـسدرد  نونج و  عفر  تهج  لک  نغور  دننام 
للحم نآ  ۀناد  تسا و  رفولین 

رد تسا و  رفولین  نآ  لدب  لاقثم  هدجیه  ات  نآ  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم  هناثم و  رضم  دنیوک  عفان و  ریساوب  تهج  اهمرو و  222
ار نآ  بآ و  ینایغط  ماکنه  لئاوا  رد  دـنمان  یم  لیهج  بالات و  هک  اهزیچب  اهریدـغ و  رد  دوش  یم  نیاـب  هیبش  يزیچ  هلاـکنب  دـنه و 

نیریز فرط  نا و  زا  رتکرزب  رتوبـشوخ و  رفولین و  لکب  هیبش  نآ  لک  یکلـس و  ار  نآ  خـیب  هتک و  لونک  نآ  رمث  دـنمان و  یم  لونک 
فوجم نآ  قاس  لد و  تأیهب  لکش  يربونص  نآ  ۀچنغ  رظنم و  شوخ  رایسب  کنرخرس و  یبالک و  نآ  يالاب  دیفـس و  نآ  ياهکرب 

رد يا و  هراوفرـس  یکرزب و  رایـسب  شاخـشخ  ةزوـک  تأـیهب  نآ  رمث  شورفم و  بآ  يور  رب  نـهپ و  نآ  كرب  ینـالوط و  رایــسب  و 
كدنا زبس  تسوپ  اب  ینالوط  كدـنا  رودـم  دـنمان  مین  يدـنهب  هک  نا  زا  رتکچوک  قدـنف و  سوط و  رمث  رادـقمب  اهناد  نآ  نوردـنا 
كزان زبس  ۀنابز  نا  رد  هچراپ و  ود  القاب  هتـسپ و  ماداب و  قدنف و  زغم  دننام  نآ  زغم  یکزان و  دیفـس  تسوپ  نآ  نوردنا  رد  یبلص و 

ندش کشخ  ندیسر و  دعب  دنروخ و  یم  ار  نآ  كزان و  ذیذل و  نیریش و  یماخ  ماکنه  رد  نآ  زغم  هدرک و  رود  ار  نآ  یمعط  خلت 
قیوس قیرطب  هتخپ  نان  هدومن و  سا  ار  نآ  زین  دـنروخ و  یم  زین  هدرک  ناـیرب  شتآ  يـالاب  یلک  یفرظ  رد  ار  نآ  ددرک و  یم  بلص 

دنناد یم  هاب  يوتم  کسمم و  دنروخ  یم  هتخپ  ندیسر  دعب  ماخ و  یماخ  رد  زین  ار  نآ  خیب  دنروخ و  یم  زین 
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لاعفا *

نا عیمج  صاوخ  و 

تسا رفولین  هب  بیرق 

هلمهملا داصلا  عم  ءابلا  لصف 

قاصب

هک ماد  ام  تسا  ناسنا  نهد  بآ  دارم  هدمآ  زین  همجعم  يازب  قازب  هلمهم و  نیـسب  قاسب  فاق و  فلا و  هلمهم و  داص  حـتف  اب و  مضب 
تسا ناهد  رد 

نا تعیبط  *

رد ضایترا  بضغ و  تلاـح  رد  هداـیز و  نآ  سبی  ترارح و  یکنـسرک  نیح  رد  رما و  رخآ  رد  سباـی  لـعفلاب و  تبوطر  اـب  مرک و 
ترارح لامک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ماروا و جضن  تهج  اتشان  مدنک  ةدیئاخ  وا  روطق  شوک  مرک  لتاق  ءالط و  تدومک  یهایس و  ابوق و  فلک و  قهب و  دننام  راثآ  یلاج 
ناسنا رد  دنزادنا و  نآ  نهد  رد  نوچ  تسا  یعفا  رام و  ةدنشک  مومـس و  رهزداب  ترارح  لامک  لاح  رد  عفان و  ادامـض  اهنآ  لیلحت 

تفای رکذ  لامجالاب  نآ  صاوخ  زین 

لصب

تسا روهشم  مان  نیدب  زین  يدنهب  دنمان و  زایپ  یسراف  هب  مال  هلمهم و  داص  اب و  حتفب 

نآ تیهام  *

نارموک یکرتب  ار  نیا  زایپ و  دننام  نآ  يوب  كرب و  معط  دوجولا و  ریثک  اه  هوک  اهراسمشچ و  رد  نآ  يرب  دشاب  یم  یناتسب  يرب و 
ةدیلاب كرزب  دیفـس  همه  نیرتهب  دشاب  یم  کچوک  هدیلاب و  كرزب  خرـس و  دیفـس و  نآ  یناتـسب  تسا و  یناتـسب  زا  رتیوق  دـنمان و 

تسنآ رادبآ 

نا عومجم  تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  کشخ  موس  لوا  رد  مرک و  موس  رخآ  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

اهبآ فالتخا  نوعاط و  یئابو و  ياوه  ترـضم  عفاد  برچ و  تشوک  اب  نآ  ۀتخپ  اصوصخ  هاب  ماعط و  نیتوهـش  يوقم  هدس و  حتفم 
ریثک نآ  يارهم  خوبطم  هاصح و  تتفم  ضیح و  لوب و  ردـم  نان و  اب  نآ  ماـخ  ندروخ  نادـلب  رد  دورو  لوا  رافـسا و  رد  اـصوصخ 

هکرس اب  نآ  ۀتخپ  هجزل و  طالخا  زا  شش  هنیـس و  ۀیقنت  تهج  هبند  یبرچ  اب  نآ  ۀتخپ  ضماح و  ياشج  نکـسم  عبط و  نیلم  اذغلا و 
عنام یئاهنتب  یمغلب و  يوارفص و  نابتغ  عنم  همـضاه و  تیوقت  اهتـشا و  نتخیکنارب  زرپس و  ناقری و  تهج  هکرـس  اب  نآ  ةدرورپ  ای  و 

رد هاش  نزوب  نا  زا  کی  راهچ  کی  نوچ  اصوصخ  عفان  هدیزک  هناوید  کس  ررض  عفر  تهج  نآ  بآ  مومـس و  عفاد  ههیرک و  ۀیودا 
بآ و لوزن  يادتبا  برج و  هکح و  هعمد و  تهج  ندب  ۀـیقنت  دـعب  مشچ  رد  نآ  روطق  برجم و  تیاغب  دوش  هدروخ  زور  هس  ضرع 

نآ ندیئوب  غامد و  یقنم  نآ  طوعس  هظیلغ و  داوم  تابوطر و  زا  ثداح  تملظ  رـصب و  فعـض  نیع و  ۀحرق  ضایب و  تهج  لسع  اب 
هعماس و لقث  عفر  تهج  شوک  رد  نآ  بآ  ندـیناکچ  راخب و  لیلحت  یغاـمد و  ةدـس  اوه و  نفعت  یئاـبو و  ياوه  ررـض  عفر  تهج 
هد رادـقم  نآ  روصعم  ةدـیبوک  بآ  ندـیماشآ  یمغلب و  قانخ  تهج  نآب  کنحت  نآ و  حایر  لـیلحت  كرچ و  ندرک  كاـپ  نینط و 

لاقثم
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عفنلا و برجم  شهن  عضوم  رب  نآ  ةدیبوک  دامض  هدیزک و  برقع  تیمس  عفر  تهج  نآ  تدش  فعـض و  بسحب  لاقثم  تسیب  223
فلک و لیلآث و  صرب و  عفر  تهج  کمن  دوراب و  لسع و  اب  راـسخر و  کـنر  یئوکین  دـلج و  رهاـظب  نوخ  بذاـج  نآ  دامـض  زین 

تهج لسع  بادـس و  کمن و  اب  روتـسدب  هدـیزک و  هناوید  کس  مخز  تهج  یمدآ  يوم  اـب  تسا و  برجم  دـنیوک  هیدهـش  حورق 
اب هدراب و  ماروا  جضن  تهج  هبـسانم  ۀیوداب  ای  یئاهنتب و  نآ  ۀتخپ  دامـض  روبنز و  برقع و  ندـیزک  تهج  ریجنا  اب  هدـمآرب و  لیلآث 

جنـشت و عفر  تهج  رتش  ناهوک  نغور  اب  نآ و  مرو  لیلحت  هکح و  هدـعقم و  عاجوا  عفد  تهج  هیپ  ای  هزات  نغور  اـی  غرم  مخت  ةدرز 
تهج تیز  نـغور  رد  نآ  ةدرب  ورف  رـشقم  لوـمح  برجم و  نخاـن  یجک  عـفر  تـهج  تـیز  اـب  ریحز و  ریـساوب و  هدـعقم و  قاـقش 

تسوپ يالط  دیفم و  هزوم  شفک و  زا  اهاپ  شیر  تهج  غرم  هیپ  اب  نآ  یطوریق  رثؤم و  نوخ  راردا  ریـساوب و  ياهکر  نهد  ندوشک 
نآ راـثکا  نیرورحم و  رـضم  نآ  ریغ  زا  رتیوق  نآ  كرزب  دیفـس  لاـعفا  عیمج  رد  برجم و  هلکآ  تهج  هتخوس  يوم  اـی  نآ  ۀـتخوس 

ةزات اصوصخ  نیرورحم  عدصم  یکنشت و  هدعم و  مرج  رد  ظیلغ  طلخ  هدعم و  مرک  دلوم  هظیلغ و  حایر  سغرثیل و  نایـسن و  ثروم 
عفار ندرک و  لوانت  ینساک  رانا و  بآ  نا  زا  دعب  ندروخ و  هکرس  اب  کمن و  بآ و  اب  تسنآ  نتـسش  نآ  حلـصم  خیماوکاب و  نآ و 

دنیامن خبط  زایپ  اب  ار  تیمـساب  ۀمهز  بوبح  لوقب و  تشوک و  نوچ  تسا و  هتخوس  نان  يوشم و  ناکدرک  زغم  القاب و  نآ  یئوبدـب 
اب کـشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد  نآ  مخت  ددرک و  یم  ذـیذل  دـیامن و  یم  نآ  عفد  دـننک  ناـیرب  نغور  رد  هدرک  قرو  زاـیپ  اـب  اـی  و 

اود و لـصب و  يوسح  تسا و  لاـقثم  کـی  نآ  تبرـش  رادـقم  عفاـن  قهب  بلعثلا و  ءاد  تهج  نآ  دامـض  یهبم و  هیلـضف و  تبوـطر 
تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  للخم  مهارم و  قوعل و  یطوریق و 
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ئقلا لصب 

هزمه اب و  نوکس  فاق و  حتفب 

نآ تیهام  *

رتزارد نا  زا  لوط  رد  سوبلب و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هایس و  نآ  تسوپ  هزیر و  تسا  يزایپ 

نآ تعیبط  *

مرک رایسب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دنماشایب ار  نآ  مرج  ای  دنروخب و  نا  زا  هدایز  يردق  نوچ  دروآ و  ناجیهب  ار  ئق  دنماشایب  ار  نآ  بآ  دـنهد و  شوج  بآ  رد  نوچ 
اصوصخ تسنآ  لامعتسا  كرت  یلوا  ددرک و  توق  طوقس  قانخب و  رجنم  هک  دشاب  اسب  هدرک و  عفد  ئقب  هلـضف  ئق  تدش  تیاغ  زا 

هن نآ  دـننام  لثالا و  بح  دـننام  هدـعم  تایوقم  اـب  ندـبلا  یلتمم  جازملا  يوق  صخـش  رد  تجاـح  تدـش  ماـکنه  رد  رکم  نآ  خـیب 
یئاهنتب

هلمهملا ءاطلا  عم  ءابلا  لصف 

طب

كدبانیچ و يدنهب  فاک و  نیتلمهم و  لاد  حتف  ار و  نوکـس  هزمه و  مضب  كدرا  یـسرافب  رخآ  رد  هلمهم  یئاط  نوکـس  اب و  حتفب 
دنمان زین  ختب 

نآ تیهام  *

هاتوک نآ  ياهیاپ  دنمان و  سته  جار  يدنهب  زاق و  یسرافب  هک  زوا  زا  رتکچوک  ناولالا  فلتخم  قلبا  تسا  یبآ  رویط  زا  یفنـص  مسا 
دشاب یم  یلکنج  یشحو و  یلها و  و 

نآ تعیبط  *

جازملا دوربم  رد  دنا  هتفک  یـضعب  تسا و  یلها  رویط  نیرت  مرک  نآ  یلها  هیلـضف و  تبوطرب  بطرم  کشخ  لوا  رد  مرک و  مود  رد 
پت ثروم  رورحم  رد  دنک و  یم  یمرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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عیرـس ظیلغ و  نوخ  دـلوم  یهبم و  هدرک و  ندـب و  نمـسم  نآ  ياهوزاب  رکم  خافن  مضهرید و  راـح و  حاـیر  عفاد  اذـغلا و  ریثک  نآ 
رکج ندروخ  يوق و  رئاس  ینم و  ةدام  ندرک  هدایز  هاـب و  تیوقت  رد  تسا  اـه  تشوک  نیرتهب  دوش  مضه  نوچ  عدـصم و  نفعتلا و 
تهج کمن  اب  نآ  تشوک  دامـض  دـیامن و  یم  توص  ۀیفـصت  دـیفم و  ار  ناقفخ  حـلاص و  نوخ  دـلوم  نآ  ياـهوزاب  اـصوصخ  نآ 
دامـض دیفم و  دـعقم  ماروا  تهج  نآ  رـس  زغم  هذـفان و  توق  اب  للحم و  نیلم و  فیطل و  مرک و  تسا  اه  هیپ  نیرتهب  نآ  هیپ  لیلآث و 

یکشخ هفرس و  عفان و  هروکذم  ضارما  تهج  نآ  ندیماشآ  هدراب و  عاجوا  نیکست  ناتسپ و  مرو  ناقفخ و  تهج  القاب  درآ  اب  نآ 

424 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 619 

http://www.ghaemiyeh.com


اب ناهدا و  اب  نآ  هتخادـکب  نیقحت  نادـب و  نیهدـت  نینچمه  ندـب و  قامعا  نآ و  عاجوا  اـعما و  عذـل  توص و  تنوشخ  هنیس و  224
تهج ابرهک  اب  هنیس و  درد  هفرس و  لازه و  عفر  يارب  غرم و  مخت  زا  رت  فیعض  مضه و  رید  رتظیلغ و  نآ  مخت  دیفم و  هبـسانم  ۀیودا 

رکش دیراورم و  اب  نآ  تسوپ  ةدیئاس  لافطا و  ملکت  تعرس  تهج  نوتیز  نغور  بادس و  اب  نآ  ۀتشرب  ریحز و  نوخ و  نالیـس  عطق 
تسا و اـشحا  هدـعم و  يوقم  دوش  مضه  نوچ  رود و  نفعت  زا  مضه و  رید  نآ  نادکنـس  رثـالا و  يوق  صاـیب  عفر  تهج  رداـشون  و 

يوطب ثروم  عفان  ریزانخ  شمن و  فلک و  لاوز  تهج  مرک و  رایـسب  نآ  لبز  دـیفم و  ریزانخ  لـیلحت  تهج  نآ  لاـب  رپ و  رتسکاـخ 
هک دیاب  دنیامن  نایرب  رکا  جنتوف و  سفرک و  بادس و  دننام  هراح  ۀیودا  نیبجنکس و  لیبجنز و  هکرـس و  نآ  حلـصم  عادص  مضه و 
نآ فوج  رد  دنزاس  جابدیفـسا  رکا  دننک و  نایرب  نآ  ریغ  ای  تیز  نغور  اب  دنراذک و  نآ  فوج  رد  هروکذـم  ۀـیودا  زا  هریغ  زایپ و 
هک دیاب  لاح  رهب  دنیامن و  خبط  ینیچراد  اندنک و  دوخن و  اب  دنراذک و  کشخ  ریـس  ۀناد  ودکی  زایپ و  بادس و  سفرک و  زینـشک و 

تفاـی و رکذ  نیداـبارق  رد  عفاـن و  لـصافم  عاـجوا  تهج  نآ  نهد  ددرک و  لـئاز  نآ  تکوهـس  تموهز و  دوش و  هتخپ  ارهم  بوخ 
كاـپ هدروآرب  سپ  دـنیامن  نفد  نیمز  رد  تعاـس  هس  ود  حـبذ  زا  دـعب  نآ  تموهز  عفر  يارب  دـیاب  تسا  تموهزلا  ریثـک  زوا  نوـچ 

هدرک قرو  زایپ  كدنا  اب  سپ  دنزیرب  ار  بآ  نآ  دنهد و  شوج  صلاخ  بآ  اب  هعفد  هس  ود  هک  مسق  نیدب  نا  رد  دنیامن  خـبط  هدرک 
یلوا تسا  رایـسب  نآ  تموهز  یئارحـص  يرب و  طب  دننک و  لوانت  دنهاوخ  هک  وحن  رهب  دنیامن و  خـبط  ریـس  هراح و  لوقب  هیوافا و  و 

تسا نا  زا  بانتجا 
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خراطب

یتشکنا ردقب  وا  دماج  دشاب و  هدشن  مخت  زونه  هک  تسا  یهام  مخت  ةدام  مسا  همجعم  ءاخ  هلمهم و  ءار  مض  فلا و  اط و  اب و  حـتفب 
تسنآ لئاس  يدرزب  لئام  ةزات  نآ  نیرتهب  کیر و  دننام  دشاب  یم  زین  وا  لئاس  و 

نآ دوس  کمن  تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هیـصاخلاب لیبجنز و  نآ  حلـصم  نفعتلا  عیرـس  نیرورحم و  رـضم  عفان  حایر  زرپس و  هدرک و  تهج  هئر و  ۀبـصق  یلاج  مغلب و  عطاـق 
نیدب تسا  لعفلا  بیرق  دنزاس  یم  لیبشا  ار  یهام  مخت  نالیک  رد  هچنآ  اقلطم و  تسا  اهیشرت  نیبجنکس و  نآ  یکنشت  عطاق 

مطب

دنمان رقس  تخرد  یکرتب  یسرافب و  تسا و  ارضخلا  هبح  تخرد  میم  هلمهم و  ءاط  نوکس  اب و  مضب 

نآ تیهام  *

نا زا  سدـع و  قامـسب و  هیبـش  نآ  مخت  رطعم و  نآ  رمث  ینـالوط و  نآ  كرب  دـنک و  یم  نازخ  رید  دوـش و  یم  میظع  نآ  تـخرد 
یبشخ و تسوپ  نآ  زغم  يالاب  رت و  برچ  رتکزان و  نا  زا  هتسپ و  زغمب  هیبش  تینهد  اب  نیریش و  زبس و  نآ  زغم  هشوخ و  اب  رتکرزب و 

کنخنلک یـسرافب  دـشاب و  یم  كزان  رایـسب  نا  زا  یعون  رتکزاـن و  نا  زا  هتـسپ و  تسوپب  هیبش  یفدـص  تسوپ  نآ  زبس  تسوپ  ریز 
شوخ تصوفع و  اب  نآ  ماخ  دنمان و  نب  یـسرافب  شرت و  نآ  معط  یهایـسب و  لئام  زبس  نآ  تسوپ  بلـص و  كدنا  یعون  دـنمان و 

هّللا ءاش  نا  ارـضخلا  هبح  رد  نآ و  معط  هحئار و  یبوخ  تهج  دنیامن  یم  لخاد  هنیتسام  رد  دـنمان و  هشبن  زاریـش  رد  معط و  هحئار و 
بلص کشخ  ياهنیمز  هوک و  ياهنماد  اهناتسکنس و  نآ  تبنم  دش  دهاوخ  روکذم  لیصفتب  یلاعت 
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تعیبط *

کشخ مرک و  موس  رد  نآ  کشخ  لوا و  رخآ  رد  کشخ  مود و  رخآ  رد  مرک  نآ  ةزات  خاش  كرب و  تخرد و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تـسا وکین  یباضخ  نآ  ۀتـشرس  بآ  هب  هتخیپ و  هدیبوک  کشخ  كرب  ماروا و  للحم  نآ  تسوپ  لوطن  تدح و  اب  ضباق و  للحم و 
نآ ریغب  اـی  نغور و  اـب  نآ  بوچ  رتسکاـخ  يوم و  تنوشخ  عفر  یئوـکین و  ندرک و  زارد  ندـینایور و  تهج  نغور  هکرـس و  اـب  و 

دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  مطبلا  کلع  رد  دنمان و  زقس  یکرتب  یسرافب و  ار  نآ  غمص  دیفم و  بلعثلا  ءاد  تهج 

خیطب

دنمان هزبرخ  یسرافب  سفاف و  ینانویب  تسا و  یمور  تغل  همجعم  ءاخ  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هددشم و  ءاط  اب و  رسکب 

225

نا تیهام  *

دنمان و نویله  هک  کمرک  هذیج و  فانـصا  زا  اهنیا  ریغ  یئاراد و  يدنقرمـس و  یئاراخب و  دـشاب  یم  عاونا  تسا و  فورعم  مولعم و 
رتفیطل رت و  نیریش  دنچره  هلمجلاب  دراد و  یلوط  نآ  لیصفت  هک  رایسب  فانـصا  زا  اهنیا  ریغ  نآ و  طسوتم  تسپ و  فانـصا  زا  هزیئاپ 

رتنوبز دشاب  رتظیلغ  رت و  هفت  دنچره  تسا و  رتهب  نآ  رهوج  دشاب  رتکزان  و 

نا تعیبط  *

لوا رد  نآ  هفت  لدتعم و  يرت  یمرک و  رد  نآ  کمرک  مرک و  مود  ۀجرد  طساوا  رد  نآ  نیریـش  رت و  مود  رد  لدـتعم و  ترارح  رد 
رت مود  رد  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اـصوصخ عفان  ناقری  اقـستسا و  تهج  ددس و  حـتفم  نآ و  نمـسم  ندـب و  غامد و  بطرم  ذوفنلا و  عیرـس  فطلم و  عطقم و  یلاج و 
اصوصخ دمر  ثروم  يوارفص  يوم و  درد  بلاغ و  طلخب  هلاحتسالا  عیرس  هاصح و  جرخم  لوب و  قرع و  ریش و  ردم  نآ و  کمرک 

ینطاب و حورق  هدرک و  لاح  حلصم  هدعم و  رد  هدوجوم  طالخا  زا  دسر  واب  هچنآ  لهـسم  نآ  لوانت  راثکا  هراح و  ۀجزما  نادلب و  رد 
دننام هفیثک  هیذغا  اب  همخت و  بجوم  ماعط  يالاب  رب  يوارفص و  ياهپت  ثروم  نآ  ندروخ  اتـشان  عدصم  اشحا و  یخرم  نآ و  يالج 

بآ هکرـس و  نآ  حلـصم  دشاب  هدش  ردحنم  هدعم  زا  لوا  ماعط  هک  تسا  ماعط  ود  نیب  ام  نآ  لوانت  تاقوا  نیرتهب  هدس و  ثعاب  رینپ 
عومجم دامـض  دلج و  راثآ  فلک و  عفر  تهج  هروب  اب  هبلـص و  ماروا  مشچ و  درد  مرو و  نیکـست  تهج  نآ  محل  دامـض  شرت  رانا 

ود ندـیماشآ  لافطا و  تهج  اصوصخ  یغامد  مرو  تـالزن و  عنم  تهج  نآ  تسوپ  دامـض  قهب و  فلک و  تهج  دـلج و  یلاـج  نآ 
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هدـش و هدومزآ  تسا و  تشوک  ندـش  هتخپ  دوز  ثعاب  کید  رد  نآ  نتخادـنا  هاصح و  ندـینازیر  تهج  نآ  کشخ  تسوپ  مهرد 
رت مود  رد  مرک و  لوا  رد  نآ  مخت  عفان و  هیدهـش  حورق  تهج  لسع  اب  نآ  دامـض  يوق و  ئقم  لاقثم  ود  ات  لاقثم  کی  زا  نآ  ۀشیر 

راح و ۀفرـس  تهج  هنکاس و  داوم  ۀکرحم  توق  اب  یهبم و  عبط و  نیلم  اعما و  هناثم و  هدرک و  یقنم  لوب و  ردـم  دـبک و  ةدـس  حـتفم 
تهج زا  هک  بیضق  تنوشخ  هحرق و  نیکست  لوبلا و  هقرح  یکنـشت و  هبکرم و  هراح و  ياهپت  قلح و  نابز و  تنوشخ  هنیـس و  درد 

رب نآ  رـشقم  ریغ  ةدـیبوک  دامـض  رثوم و  تیاغب  لوب  يراـجم  رکجب و  هیودا  توق  ندـش  هقردـب  تهج  دـشاب و  هدیـسر  مهب  هاـصح 
زا نآ  تبرـش  رادقم  هشفنب  لسع و  نآ  حلـصم  زرپس و  رـضم  دنیوک  برجم  فلک  عفد  تهج  هرـشب و  یلاج  تیاغب  ندب  هراسخر و 

تیاغب دشاب  هدیـسر  مهب  مشچ  رد  فرب  یکدزامرـس و  زا  هک  یمرو  تهج  مهاب  نآ  مخت  تسوپ و  روخب  مهرد و  جـنپ  ات  مهرد  ود 
نآ ياهشیر  اب  هتسشان  ار  نآ  مخت  هک  صوصخ  دشاب  هتسب  خی  لیلحا  يارجم  رد  لوب  اوه  يدرـس  تدش  ببـسب  نوچ  نینچمه  عفان 

تسا ناریا  لها  ضعب  مسر  هچنانچ  دنشاب  هدومن  کشخ  هتشاذک  نآ  تسوپ  رد 
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يدنه خیطب 

تسا و هناودنهب  فورعم  يدنه و  ةزوبرخ  یـسرافب  زین و  هقوباد  غالا و  یبرعب  دنمان و  زین  رـضخا  خیطب  يدـنه  خـیطب  یقر و  خـیطب 
دنمان زوبرت  يدنهب 

نا تیهام  *

ای یلـسع و  درز و  نآ  کنر  هاوخ  تسا  نآ  ۀشیر  یب  ةدننکـش  باداش  نیریـش  هدیـسر  نآ  نیرتهب  دـشاب  یم  عاونا  تسا و  فورعم 
تبسن ءای  فاق و  رسک  هلمهم و  ءار  حتفب  یقر  قلبا و  هاوخ  خرـس و و  هاوخ  دشاب و  هایـس  هاوخ  نآ  مخت  خرـس و  هاوخ  دشاب و  یتابن 
كزان مرن و  نآ  مرج  بوخ و  اجنا  رد  دادغب و  زا  تسا  ۀیرق  مسا  هقر  دنا  هتفک  ماش و  زا  تسا  یعـضوم  مسا  هک  تسا  هقرب  بوسنم 

تسا فیحصت  طلغ و  همجعم  ياز  رسکب  یقز  رکید و  ياهاج  تبسنب  دشاب  یم 

نا تعیبط  *

رت نآ  رخآ  رد  درس و  مود  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بغ هقرتحم و  تایمح  تهج  ندب و  بطرم  نیریش و  مغلب  قیقر و  نوخ  دلوم  لوب و  ردم  یکنشت و  نوخ و  ارفص و  تدح  نکـسم 
رغال وا  ندب  دشاب و  رایسب  تیمک  رد  يدر و  تیفیک  رد  هک  اصوصخ  ددرک  دلوتم  ارفـص  وا  دبک  هدعم و  رد  هک  یـصخش  صلاخ و 

ضبق توق  نا  رد  هچنآ  رکید و  تاعطقم  اهیـشرت و  لامعتـسا  زا  تسا  رتهب  اود  نیاب  وا  جازم  لیدعت  دـشاب  جازملا  رورحم  کشخ  و 
داوم ناقری و  تهج  نیبجنکس  اب  نآ  ندیماشآ  دشاب و 

ضارما تهج  ریـش  اب  دـیامن و  هدایز  دـیربت  رکـش  اب  هدرک و  کنـس  تیتفت  لوب و  راردا  مضه و  رب  تناـعا  هقرتحم و  ۀـیوارفص  226
يدر طلخ  عفد  هراح و  ياهپت  تهج  نآ  لاثما  تشخ و  ریـش  اـب  هکح و  برج و  هیوارفـص و  داوم  تهج  يدـنه  رمت  اـب  هیوادوس و 
ماعط يالاب  دشاب و  هتفای  رادحنا  لوا  ماعط  هک  تسا  ماعط  ود  نیب  ام  نآ  لوانت  تاقوا  نیرتهب  دیفم  دـشاب  مک  نآ  رادـقم  هک  هیفیکلا 

يردق دنیامن و  خاروس  ار  هناودنه  رس  نوچ  دشاب و  بلاغ  رایسب  شطع  مرک و  اوه  هک  اصوصخ  رضم  ندروخ  هتشان  مضه و  دسفم 
یثغم و اما  ددرک  یم  رکسم  بارش  دننام  دنیامن  نفد  پسا  نیکرس  ریز  رد  هتفه  کی  هتسب  مکحتـسم  ار  نآ  رـس  هتخیر  نا  رد  لسع 

ودک بآ  دننام  ددرک  یم  ارفـصب  لیحتـسم  تفاطل  تهج  زا  دشاب  بلاغ  رایـسب  ارفـص  هک  یجازم  رد  هناودنه  تسا و  هدـعم  دـسفم 
درد ثروم  هاب و  فعـضم  حلـصم  نودـب  جازملا  دوربم  رد  دـنقلک و  لسع و  نآ  حلـصم  درـس و  ةدـعم  جازملا و  دراب  زرپس و  رـضم 

هکرحتم داوم  هنکـسم  توق  اب  تسا و  ودـک  مخت  دـننام  لاعفا  عیمج  رد  رت و  درـس و  مود  رد  نآ  مخت  تسا و  نآ  لاـثما  لـصافم و 
تـسوپ يابرم  تسا و  برجم  دـنیوک  هدـعم  زا  ءاذـغ  رادـحنا  هاصح و  جارخا  تهج  مهرد و  جـنپ  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  نآ  دـننام 

همضاه تیوقت  دشاب و  یثارک  طلخ  زا  هک  هدعم  فعض  هنیس و  درد  یسبیرهب و  ساوسو و  ماسرب و  تهج  رکـش  لسع و  اب  هناودنه 
زین نآ  بارش  تفای و  رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  تعنص  عفان و 
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هلمهملا نیعلا  عم  ءابلا  لصف 

رعب

رتش دنفسوک و  نیکرس  لثم  دشاب  درفنم  مه  زا  کشخ و  هک  تسا  تاناویح  نیکرس  مسا 

تسا ریغص  قب  ضوعب  *

دنمان یکاخ  ۀشپ  یسرافب  هک 

تسا لمج  مسا  ریعب  *و 

همجعملا نیغلا  عم  ءابلا  لصف 

ارغب

فلا هلمهم و  ءار  حتف  همجعم و  نیغ  نوکس  هدحوم و  ءاب  مضب 

نا تیهام  *

دنهد یم  بیترت  هدـیرب  اه  مهرد  ردـقب  هدرک و  نهپ  ۀـتخت  رب  هدرک و  ریمخ  مدـنک  درآ  زا  هک  تسا  ناسارخ  لـها  ۀـیذغا  ۀـلمج  زا 
بآ ای  دـنق و  اب  ومیل  بآ  ای  باشود  ای  هکرـس  ینـشاچ  سپ  ددرک  هتخپ  بوخ  ات  دـنزیر  یم  هیلق  ای  یتخی و  بآ  رد  هک  وحن  نیدـب 

دنیامن یم  لوانت  هدروآ  دورف  هداد  رکید  یشوج  ودکی  هدرک و  لخاد  اهنیا  لاثما  ای  تسام و  ای  کشک و  ای  هروغ و 

نا تعیبط  *

تسا لادتعاب  لئام  مرک 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

نوخ دلوم  تضایر و  نابحاص  هدرک و  لاح  حلصم  هدس و  حتفم  ندب و  يوقم  یکنشت و  باهتلا و  يوارفص و  ئق  نکسم  یهشم و 
صاوخ لاعفا و  عیمج  رد  دنمان  كرب  شآ  هک  هچیهام  شآ  تسا و  ینیچراد  نآ  حلصم  تسا و  حایر  دلوم  مضهلا و  ئطب  حلاص و 

تسنآ لثم  زین  دنهد  یم  خبط  روتسدب  دنرب و  یم  ینالوط  کیراب و  ار  نآ  ریمخ  هک  هتشر  شآ  تسنآ و  دننام 

لغب
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دنمان رچخ  يدنهب  رتسا و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  رخآ  رد  مال  همجعم و  نیغ  نوکس  اب و  حتفب 

نا تیهام  *

لمعب ردان  تسا و  رتهب  دـشاب  نایدام  نآ  ردام  غالا و  نآ  ردـپ  هک  هچنآ  دـبای  یم  دـیلوت  غـالا  پسا و  یکیدزن  زا  هک  تسا  یناویح 
يراوس يرادربراب و  تقـشم و  بات  ناویح  نیا  دوجولا و  ریثک  رت و  تسپ  نا  زا  دشاب  بسا  نآ  ردپ  غالا و  نآ  ردام  هچنآ  دـیآ  یم 

نآ بوخ  صوصخ  دشاب  یم  راتفرشوخ  دراد و  غالا  پسا و  زا  هدایز  رافسا  و 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

ره زور  هس  دـنهد و  خـبط  ار  نآ  لد  نوتیز  نغور  اب  نوچ  اسنلا و  قرع  سرقن و  نکـسم  نآ  هیپ  لـصافم و  درد  تهج  نآ  تشوک 
لاقثم هس  زور  ره  زور  هس  هلصافالب  رهظ  زا  دعب  نز  نوچ  دنادرک و  یم  میقع  ار  درم  دشونب  یعارلا  یـصع  بآ  اب  لاقثم  راهچ  زور 

نآ و يوم  تسنآ و  طقـسم  زین  دـنماشایب  نوچ  ار  نآ  لوـب  روتـسدب  نآ و  لد  روتـسدب  دـیامن و  وا  لـمح  عـنم  دروـخب  ار  نآ  رکج 
لبز و روخب  نینچمه  تسا و  ماوه  ةدننازیرک  همیشم و  طقسم  نآ  مس  روخب  دراد و  تیـصاخ  نیمه  زین  نآ  شوک  كرچ  هجزرف و 

دنایورب وم  دنلامب  دشاب  هتخیر  وم  هک  اجرهب  هدرک  جوزمم  دروم  نغور  اب  ار  نآ  مس  مهرد  جنپ  تسا و  ماوه  ةدننازیرک  نآ  يوم 

نآ ندروخ  تسا و  لمح  عنام  دشابن  هلماح  رکا  تسا و  نینج  طقسم  نآ  تسوپ  نتشاد  دوخ  اب  دنادرک و  لئاز  ار  بلعثلا  ءاد  227و 
دنادرک و زارد  هایـس و  ار  وم  دنلامب  وم  رب  دنیامن و  خـبط  تیز  رد  دـنبوکب و  وزام  اب  ار  نآ  رکذ  نوچ  عفان و  جـنلوق  نیکـست  تهج 

نا زا  تسا  رت  فیعض  نکیل  دراد و  رثا  نیمه  زین  غالا  رکذ  دنا و  هتسناد  برجم 

فاقلا عم  ءابلا  لصف 

شحولا رقب 

هلین یسرافب  تسا و  لیا  ریغ  شحولا  رقب  هک  اریز  دشاب  یهابتشا  دیاش  دش و  روکذم  تسا و  لیا  زا  یعون  هک  هتـشون  هفحت  بحاص 
خاش دننام  نآ  ياهخاش  تسا و  واکب  هیبش  هلمجلا  یف  دنمان و  اه  میج و  حـتف  لوهجم و  واو  هلمهم و  ءار  مضب  هجور  يدـنهب  واک و 

تسنادب بیرق  صاوخ  رد  درادن و  دنمان  نزوک  یسرافب  هک  لیاب  تهباشم  هبعش و  یب  عورف و  یب  نآ 
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سقب

داشمـش یـسرافب  راشمـش و  ماش  لها  تسا و  ینانوی  نویـسقب  ای  نیـسقب و  زا  برعم  هلمهم  نیـس  نوکـس  فاق و  هدحوم و  ءاب  حتفب 
دنمان

نآ تیهام  *

دوش کشخ  نوچ  بلـص و  دیفـس و  نآ  قاـس  رتزبس و  رتکچوک و  نا  زا  دروم و  راـنا و  كرب  دـننام  نآ  كرب  میظع  تسا  یتخرد 
زین ذغاک  دننام  كزان  ياهقرو  نآ و  یفاص  یمرن و  ببـسب  دنزاس  اهریغ  هناش و  یکتم و  اصع و  قشاق و  نا  زا  ددرک و  يدرزب  لئام 
نآ مخت  رایسب و  تیرطع  اب  دیفس  نآ  لک  دنک و  یمن  نازخ  ناشیرپ و  نآ  ياهخاش  دنسیون و  یم  باتک  نآرق و  نارب  دنزاس و  یم 

لفلف سآلا و  بح  دننام  هایس 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  درس  کشخ و  مرک و  مود  رد 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

اب نآ و  نوؤش  قرفت  عادـص و  عفد  يوم و  تیوقت  تهج  رـس  رب  انح  اـب  نآ  ةراـشن  دامـض  رتش و  اـصوصخ  تاـناویح  مس  نآ  كرب 
مخت برجم و  هدعقم  جورخ  تهج  نآ  كرب  خیبط  لوطن  نهو و  یثو و  لصافم و  ماکحتسا  تهج  مدنک  درآ  غرم و  مخت  يدیفس 
تهج دسر  ماوق  دـحب  هک  بارـش  اب  نآ  خوبطم  دامـض  ناهد و  زا  باعل  نالیـس  عطاق  اعما و  هدـعم و  تابوطر  ففجم  ضباق و  نآ 
هدرک نوریب  ار  نآ  ۀـناد  هکنآ  ةزات  مخت  زا  تبرـش  رادـقم  عفان  دـلج  راثآ  عفر  تهج  انح  لسع و  اب  هفعـس و  هیعاس و  ۀـلمن  هرمج و 
نوچ تسا و  جنران  راهب و  قرع  زا  رت  يوق  غامد  لد و  تیوقت  رد  نآ  هفوکش  قرع  لاقثم و  هس  نآ  کشخ  زا  هیقوا و  کی  ات  دنشاب 

دنادرک عفد  ار  نآ  داسف  دشخب و  تیوقت  ار  يوم  دنزاس  هناش  نآ  بوچ  زا 
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ءاقمحلا هلقب 

تغل فلا  فاق و  حـتف  میم و  نوکـس  هلمهم و  ءاح  مض  مال و  نوکـس  هیناقوف و  هانثم  ءات  مض  مال و  حـتف  فاق و  نوکـس  اـب و  حـتفب 
كروت و هفرخ و  یـسرافب  ارهزلا و  هلقب  همطاف و  ۀلقب  هکرابم و  ۀلقب  هنیللا و  هلقب  بیـسح و  هلجر و  خفرف و  یبرعب  زین  تسا و  یبرع 
هک تسا  نآ  اقمحب  نآ  ۀیمـست  هجو  دـنمان و  اـینول  ار  نآ  کـچوک  مسق  هفلخ و  يدـنهب  یلاـس و  لاـغرب  یکنرفب  ملیغرا و  یناربعب 
یم فیفخ  رت و  مرن و  رایسب  نآ  هایک  درادن  یلحمب  صاصتخا  دیور و  یم  اج  یب  كانمن  ياهاج  اه و  هناخدور  اهیداو و  لیـسمد و 

دشاب

نآ تیهام  *

رایـسب یتشکنا و  يربطـسب  نیمز و  رب  شورفم  رثـکا  نآ  قاـس  یعرذ و  زا  رتـمک  نآ  كرزب  هاـیک  کـچوک  كرزب و  تسا  عون  ود 
نآ كرب  رد  هزیر و  هایس  نآ  مخت  دیفـس و  نآ  لک  میخـض و  كدنا  ریودتب و  لئام  نآ  كرب  یخرـسب و  لئام  هدننکـش و  كزان و 

دیامن و یم  نطب  كاسما  یضعب  رد  قالطا و  هجزما  یضعب  رد  نآ  خوبطم  اذهل  دشاب و  یم  یضبق  توق  نآ  ياهخاش  رد  یتجوزل و 
ینساک و كرب  سفرک و  یناخرت و  هندوپ و  عانعن و  زا  رکید  ياهیزبس  دننام  دنروخ  یم  زین  ار  نآ  ماخ  هسبای  ةراح  دالب  یـضعب  رد 

رثـکا نیا  یـشرت و  كدـنا  رایـسب و  تیقروـب  اـب  رت و  هزیر  رایـسب  نا  زا  نآ  مخت  كرب و  نـیمز و  يورب  شورفم  نآ  کـچوک  عوـن 
قاـس كرب و  كرزب  عون  نآ  نیرتهب  نآ و  ریبـک  عون  فـالخب  تسا  دوجولا  ریثـک  عون  نیا  هلاـکنب  رد  صوصخ  دـشاب  یم  وردوخ 

تسا وردوخ  ینالوط و  كدنا  نآ  كرزب  هکنآ  كربز  دوش  یم  رکید  عون  زین  تسنآ و  خرس 
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نآ تعیبط  *

دنا هتفک  رت  زین  موس  رد  رت و  مود  رد  درس و  موس  رد 

یضبق توق  كدنا  اب  231

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هیوارفـص و هراح و  ياهپت  تدـح  هدـعم و  رکج و  ترارح  نوخ و  نکـسم  نآ و  عماق  ارفـص و  نکـسم  یلاـج و  نآ  قاـس  كرب و 
ئق غامد و  دربم  هراح و  تالزن  عنام  دیآ و  هنیـس  زا  هک  یکرچ  مدـلا و  فزن  مدـلا و  ثفن  عطاق  راح و  عادـص  سطیبایذ و  شطع و 

هیماد و ریـساوب  ریـصاون و  اعما و  هناثم و  لوب و  يراجم  تقرح  هحرق و  هفرـس و  تهج  دیامن و  لوب  راردا  هاصح و  تیتفت  درادزاب و 
بآ نوچ  خرـس  داب  عرقلا و  بح  تهج  دوخ و  تدورب  ضبق و  توقب  ضیح  سباح  نآ و  عجو  تقرح و  محر و  ترارح  نیکـست 
هدرک هتـشرب  زایپ  نغور و  كدنا  اب  نآ  ۀتخپ  ندروخ  دنماشایب و  رکـش  ای  مهرد و  ود  رادـقم  تابن  اب  مهرد  هد  رادـقم  هتفرک  ار  نآ 

صوصخ عفان  تیاغب  ندومن  هراح  ضارما  پت و  بحاص  تاروزم  لخاد  هراح و  تایمح  اعما و  تیوقت  يرارم و  لاهسا  عطق  تهج 
ندروخ هکرس  اب  دنادرک و  هبرف  رت و  ار  ناشیا  نادبا  دنیامن  لوانت  کشخ  رغال و  ناجازملا  رورحم  نوچ  هراح و  لوصف  نادلب و  رد 

لخاد ار  نآ  ةراصع  سرـض و  ثدـحم  نآ  راثکا  سرـض و  عفر  تهج  نآ  ندـیئاخ  عفاـن و  هدرک  عاـجوا  تهج  ءاذـغلا و  لـیلق  نآ 
اب هراح و  ماروا  شتآ و  یکتخوس  ینابرـض و  راخ  عادص  نیکـست  تهج  لک  نغور  اب  نآ  دامـض  عفان و  ندومن  تادورب  لاحتکا و 

برج و یغامد و  ماروا  سولقاقس و  ۀمدقم  مشچ و  مرک  ياهمرو  راح و  عادص  نیکـست  تهج  وج  درآ  اب  رـس و  روثب  تهج  بارش 
نیکـست تهج  دـبک  هدـعم و  رب  شتآ و  یکتخوس  اضعا و  ترارح  نیکـست  تهج  یئاهنت  هب  هرمج و  يرـش و  نییثنا و  مرو  هکح و 

تهج نآ  يالط  روتـسدب  عفان و  لمع  رارکت  طرـشب  قهب  نآ و  ترارح  نیکـست  تهج  ياپ  تسد و  فک  رب  اـنح  اـب  نآ و  ترارح 
راح و نییثنا  عجو  تهج  نآ  بآ  هب  هنقح  ینابرـض و  راح  عادـص  تهج  رـس  رب  لـک  نغور  اـب  نآ  بآ  نتخیر  هروکذـم و  ضارما 
نیرورحم و هاب  يوقم  نآ  قاـس  كرب و  نآ و  تاـجن  زا  رتیوق  لـیلآث  تهج  نآ  خـیب  دامـض  دـیفم و  محر  اـعما و  زا  لوضف  نـالیس 
سفرک و یکطصم و  نآ  حلصم  مشچ  یکیرات  ثروم  نآ  راثکا  اهتشا و  طقـسم  هیـصاخلاب  هرارحلا و  فیعـض  نیدوربم و  فعـضم 
تسنآ و بآ  دننام  لاعفا  عیمج  رد  نآ  مخت  مالتحا و  عنام  نآ  تابن  ندومن  شرف  لاقثم و  تسیب  ات  نآ  بآ  زا  تبرـش  رادقم  عانعن 

نآ ریغ  لافطا و  ناهد  روثب  عالق و  تهج  نآ  رورذ  نآ  كرب  زا  رتیوق  شطع  نیکست  رد  داوم و  ۀنکسم  توق  اب  رت و  فیعـض  نا  زا 
هدیبوک مرن  ار  نآ  مهرد  جنپ  نوچ  هتشون و  دیفم  زرپس  تهج  ماقسالا  ءافـش  بحاص  تسا و  دراب  ةدعم  زرپس و  رـضم  دنیوک  عفان و 

دـیامن و نطب  نییلت  عفان و  دنـشونب  اعما  هدـعم و  عذـل  دـبک و  باهتلا  راح و  ۀفرـس  هراح و  تایمح  تهج  بالج  اـی  رکـش  اـب  هتخیپ 
نآ ةدادوب  ریغ  ضباق و  نآ  ةداد  وب  ینعی  نایرب  انوطقرزب و  روما  رثکا  رد  نآ  لدب  مهرد  جـنپ  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  دـنق  نآ  حلـصم 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  ءاقمحلا  هلقب  رزب  ياولح  هریرح و  عبط و  نیلم 
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هینامی ۀلقب 

ناجرج اراخب و  لها  جنم و  خلب  لها  زرم و  دیفـس  یـسرافب  سطیلب و  سلدنا  لها  زوبرج و  زوبری و  هیئام و  ۀلقب  هیبرع و  ۀلقب  ار  نآ 
دنمان یئالنوچ  يدنهب  يراهتناف و  يدنسب  ینم و  روب 

نآ تیهام  *

دیور و یم  اهبآ  رانک  رد  معط و  یب  یخرـسب و  لئام  رت  هزیر  نا  زا  ینـساکب و  هیبش  تسا  یهایک  هک  دـنا  هتـشون  يدادـغب  یقیلام و 
مختب تسا  هیبش  نآ  مخت  هک  دیوک  ذیملت  نبا  دنمان و  ینکـشا  ناتـسربط  نباکنت و  رد  هک  هتـشون  هفحت  رد  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح 

نآ و نایم  تبسانم  ولآدرز و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هتشون  ناحیر  وبا  هیدیص  مجرتم  تسا و  زرم  خرس  نآ  ةدام  مسق  زورفا و  ناتسب 
عون دنراد و  مامت  تهباشم  مهاب  ود  ره  مخت  رد  زبس و  جـنم  تابن  دـشاب و  یم  خرـس  زورفا  ناتـسب  تابن  هک  تسا  نآب  زورفا  ناتـسب 

یئالنوچ حـصا و  لوق  نیا  هدام و  ار  مود  عون  دـنیوک و  زین  حـنخپ  ار  نآ  تسا و  رتزارد  خرـس و  نآ  خاـش  كرب و  هک  ار  نآ  خرس 
دشاب یم  نیمز  يور  رب  نهپ  رثکا  هکلب  دوش  یمن  دنلب  رایسب  هلاکنب  رد  نآ  دیفس  تسا و  نینچ 

نا تعیبط  *

رت درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ترارح یفطم  اذغلا و  لیلق  ندب و  بطرم  عبط و  نیلم 

اب نآ  ةراصع  يالط  دنیامن و  خبط  ماداب  نغور  رانا و  بآ  اب  نوچ  راح  ۀفرـس  یکنـشت و  نکـسم  حـلاص و  طلخ  دـلوم  هبیرغ و  232
لیلآث و مشچ و  مرو  حورق و  جارخ و  هراح و  ماروا  هکح و  برج و  تهج  نآ  دامـض  یقارتحا و  یـسمش  عادـص  تهج  لک  نغور 

تهج هراـح و  تاـشراوج  نآ  حلـصم  هاـب و  عطاـق  نیدوربـم و  رـضم  مضهلا و  ئطب  عفاـن و  نوـخ  ناـیلغ  هیدهـش و  ینطاـب و  حورق 
نیریـش و ماداب  نغور  اب  نآ  ۀتخپ  هداد و  شوج  اصوصخ  ارفـص  ةرم  ترارح و  زا  ضراع  شطع  هفرـس و  نکـسم  عفان و  نیرورحم 

کشخ درس و  نآ  مخت  عفان و  سمش  قارتحا  زا  ضراع  عادص  تهج  نآ  بآ  يالط  کشخ و  ای  هزات  رت  زینشک  نیریش و  رانا  بآ 
دنیاسب بآ  اب  نوچ  ار  نآ  خیب  هک  هتشون  ءابطالا  روتسد  بحاص  دیفم و  ادامـض  ابرـش و  مرک  ماروا  هراح و  ضارما  تهج  عدار و  و 

هس ات  نآ  تبرش  رادقم  رکش  نآ  حلصم  هدرک  رضم  تسا  عفان  دنلامب  دنمان  وران  يدنهب  ویپ و  هتـشر و  یـسرافب  هک  یندم  قرع  رب  و 
تسا لاقثم 
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هضماح ۀلقب 

دنمان هکوچ  كاس  يدنهب  کشرت و  قاس  یناسارخ و  ةرت  یسرافب 

نا تیهام  *

شرت نآ  معط  دیور و  یم  كانمن  ياهاج  رد  رتکچوک و  بنرک  كرب  زا  تسا و  قاس  یب  قرو  كرزب  ضامح  زا  یمسق 

نا تعیبط  *

لوا رد  دنیوک  کشخ و  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ار دوربم  عفان و  ار  جازملا  رورحم  دشاب و  ترارح  زا  ناصقن  هاک  ره  دروآ  ماعط  ياهتـشا  دوب و  دنمدوس  ار  ارفـص  ةرم  ددنبب و  مکش 
تسا لسع  نآ  حلصم  روتسدب  ار  بصع  رضم و 

يراربلا هلقب 

تسا یلمر  ياهارحص  رثکا  نآ  تبنم  هکنآ  تهج  دنمان  زین  لمرلا  هلقب  ار  نآ 

نا تیهام  *

هتفرورف نیمز  رب  نآ  خـیب  هک  يرباـنق  فـالخب  درز  نآ  لـک  نیمز و  يور  رب  نهپ  نآ  خـیب  رتکچوک و  يرب  ینـساک  زا  تسا  یتاـبن 
هب هیبش  نآ  مخت  دنروخ و  یم  یمور  هام  ناسین  رخآ  رد  دیور و  یم  ناتـسمز  رخآ  رد  یخلت و  يروش و  كدـنا  اب  نآ  معط  تسا و 

تسا هناد  هبنپ 

نا تعیبط  *

تسا کشخ  مرک و  دنیوک  لدتعم و  تبوطر  رد  درس و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اهنادـند و نب  تشوک  ینعی  رومع  تیوقت  هثل و  ماکحتـسا  ناهد و  یئوبـشخ  بلق و  ناقفخ  تهج  مضهلا و  عیرـس  هجزما و  حلـصم 
زا عفان و  هیمغلب  یمح  عبر و  یمح  تهج  نآ  قرع  روخب  دیامن و  عفد  ار  ارفـص  عفان و  اشحا  دبک و  هدعم و  همـضاه و  توق  تیوقت 

دننیب بوخ  ياهباوخ  دنراذک  باوخ  ۀماج  ریز  نوچ  هک  تسنآ  تیصاخ 

هامرلا هلقب 
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اه فلا و  میم و  حتف  هلمهم و  ءار  مضب 

نا تیهام  *

نوردنا هایس و  نآ  نوریب  هبعـش و  رپ  کیراب و  نآ  خیب  تربغب و  لئام  رت و  هزیر  نا  زا  کنت و  راب  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتابن 
دنام یم  ناتسبات  طساوا  ات  دیور و  یم  راهب  رد  لاس  ره  تسا و  زوخ  رئازج و  هینیمرا و  برغم و  دالب  رثکا  نآ  تبانم  دیفس و  نآ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

يریت ناکیپ  ره  رب  ددرک  تفز  دننام  هایـس  ظیلغ و  ات  دنیامن  خبط  هتفرک  ار  نآ  ةراصع  دنراشفب و  دنبوکب و  نوچ  ار  نآ  خـیب  تسوپ 
ياجب ار  نآ  رـشقم  خـیب  سلدـنا  لها  دـشک و  یم  تعاس  رد  ار  نآ  دـسرب  نآ  نوخب  دـننزب و  هک  یناویح  رهب  دـنلامب و  هک  هبرح  و 

ئقب تسا  هدنشک  نآ  مهرد  هس  یکشخ و  یمرک و  تیاهن  رد  دنیامن  یم  لامعتسا  شدنک 

* عاجوالا هلقب  *

دنمان هرجوت  برغم  لها  ایلاقاق و  ار  نآ  ینانویب 

نا تیهام  *

یخلت كدنا  اب  نوسیناب و  هیبش  معط  رد  هیقیرفا  يداوب  نآ  تبنم  یبرغم و  تسا  یتابن 

نا تعیبط  *

تسا دیفم  ینامز  ره  رد  یصخش  ره  مکش  درد  تهج  کشخ و  مرک و  مود  لئاوا  رد 

مقب

میم فاق و  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

رمث درز و  رایـسب  نآ  لک  ماداب و  كرب  دـننام  نآ  كرب  رابکنز و  نهکد و  دابریز و  دـنه و  لـحاوس  نآ  تبنم  میظع  تسا  یتخرد 
نیریش هایس و  ندیسر  دعب  ددرک و  یم  خرس  رخآ  رد  یخرسب و  لئام  رودم  نآ 

تسنآ رمث  مخت  کیدلا  نیع  دنیوک  دوش و  یم  یکنر  شوخ  تیاغب  دادس  دنناسیخب  ار  نآ  بش  هس  ود  نوچ  233و 
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نا تعیبط  *

کشخ مراهچ  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

یئوکین تهج  نآ  بآ  هب  لوـسغ  هلئاـس و  حورق  فـیفجت  مدـلا و  فزن  عـطق  هزاـت و  تحارج  هنهک و  حورق  ماـیتلا  تهج  نآ  رورذ 
تائیقم و نآ  جالع  قلقم  قانخب  ار  یـضعب  نوکـس و  سبی و  هب  هدنـشک  نآ  مهرد  جـنپ  عفاـن و  لـصافم  تیوقت  هراـسخر و  کـنر 
ار نآ  بوـچ  ناغابـص  تسین و  ریذـپ  جـالع  دـنیوک  تـسا و  جاـیتحا  تروـص  رد  دـصف  هلدـتعم و  تـالومج  اـهنقح و  تاـبطرم و 

دنراد لمعتسم  هریغ  ساپرک و  کنر  رد  هدیناشوج 

فاکلا عم  ءابلا  لصف  *

اکب

فلا هددشم و  فاک  اب و  حتفب 

نا تیهام  *

رت كرزب  رترودم و  نآ  رمث  رت و  هزیر  نا  زا  نآ  كرب  ماشب و  هب  هیبش  افرـش  یلاعت  هّللا  اهداز  همظعم  ۀکم  رد  فورعم  تسا  یتخرد 
ددرک یمن  خرس  ماشب  ۀعمد  دننام  ندنام  زا  دکچ  یم  نا  زا  هک  يدیفس  ۀعمد  نا و  زا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عنم هثل و  تیوقت  تهج  نآ  بوچب  كاوسم  تابالـص و  ریاس  هبکرم و  هیمغلب و  ماروا  هبلـص و  لیمامد  جـضن  تهج  نآ  رمث  داـمض 
عفان هب  ادوس و  هیمغلب و  ماروا  هفرس و  تهج  هدعم و  يوقم  نآ  مخت  نانسا و  عجو  تهج  نآ  هعمد  نادند و  زا  تافا 

قب

فاک و مضب  ناتک  زاجح  نمی و  رصم و  لها  دنمان و  رهچم  يدنهب  هشپ و  یسرافب  سومان و  یبرعب  فاق  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
دنیوک میج  میم و  نوکس  همجعم و  داض  حتفب  جمض  فیطق  اسحل و  نیرحب و  همامی و  نامع  لها  هیناقوف و  هانثم  ءات  دیدشت 
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تیهام *

نآ

مـضلاب هضوضعبلا  هنتنم و  ءارمح  هحطرفم  هبیود  یه  هضوـعبلا و  هقبلا  هک  سوماـق  بحاـص  مـالک  زا  تسا  فـالتخا  نیرد  هکنادـب 
وه سومانلا و  ینعا  هضوعبلا  یطاـن  دـنع  عقی  مسا  هل  قبلا  هک  یکاـطنا  دؤاد  خیـش  مـالک  زا  ءادوس و  هبیود  یه  ءاـسفنخلاک و  هبیود 

هکرحلا عیرس  راغص  عبرا  لجرا  هل  دوسا و  هسار  رمحا و  ناویح  وه  قبلاب و  رـصملا  ماشلاب و  فرعی  سفاسفلا و  هنا  حیحـصلا  طلغ و 
تسا یناویح  هکلب  تسا  هشپ  ریغ  هک  ددرک  یم  مولعم  هنفعلا  یضارالا  رصحلا و  بشخلاب و  فیـصلا  نمز  هراحلا  هنکمالا  یف  دلوتی 

ضوعبلا هدـحاو  حـتفلاب  هضوعبلا  هک  نیرحبلا  عمجم  بحاص  مالک  زا  دـنمان و  لمنهک  يدـنهب  کخرـس و  زک و  بش  یـسرافب  هک 
لجرا و هعبرا  لیفلل  ناف  ءاضعا  رثکا  اهنا  الا  لیفلا  هقلخ  یلع  یه  هقبلا و  ضعبک  اهنال  ضعبلا  نم  اهقاقتـشا  قبلا و  راغـص  وه  يذـلا 
هب تنعط  اذاف  فوجم  اهموطرخ  تمـصم و  لیفلا  موطرخ  هحنجا و  هعبرا  ناتدـئاز و  نالجر  ءاضعالا  هذـه  عم  اهل  ابنذ و  اـموطرخ و 

دوش و یم  مولعم  هشپ  زین  هفحت  بحاص  مالک  زا  موقلحلا و  موعلبلاک و  اهل  وهف  اهفوج  یلا  هب  تفذـق  مدـلا و  یقتـسا  ناسنالا  دـسج 
كرزب و تسا  عوـن  ود  نآ  تاـغل و  یـضعب  رد  سفاـسف  رب  تسا  قـب  قـالطا  هابتـشا  ياـشنم  تسا و  هابتـشا  نآ  تسا و  تسرد  نیا 

ین رد  ضوعب و  ار  نآ  کچوک  دنمان و  سومان  قب و  ار  نیا  هتـشون و  نیرحبلا  عمجم  بحاص  هک  تسا  یتأیهب  نآ  كرزب  کچوک 
ياپ کیرات و  ياهاج  رد  نآ  کچوک  تیمـس و  اـب  هدـنزک و  دـشاب و  یم  رایـسب  نآ  كرزب  عون  هاـیک  بآ و  رپ  ياهـشیب  اـهراز و 

هدومن رکذ  قب  رد  ار  سفاسف  صاوخ  رثکا  دؤاد  خیـش  تیعبتب  هفحت  بحاـص  نکیل  رتمک و  نا  زا  نیا  تیمـس  كاـنمن و  ياـهراوید 
رد هدـیچیپ  ار  نآ  دـشک و  یم  نا  رد  مدـب  ار  تاعئام  بآ و  تسنآ  ینیب  ياجب  فوجم و  هکلب  تسین  تمـصم  لیف  موطرخ  هکنادـب 

دروخ یم  هتخیر  دوخ  ناهد 

438 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 637 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عبر پت  ۀبون  زا  لیق  رادخاروس  یلقاب  فوج  رد  نآ  ددع  تفه  علب  یمح و  عطق  لوبلا و  رسع  عفر  تهج  انح  اب  نآ  ةدنز  ندومن  علب 
وضع رد  دراد  هک  یتیمس  ببسب  دزکب  نوچ  عفان و  هاصح  تیتفت  لوب و  راردا  تهج  لبلحا  رد  نآ  هدیئاس  خوفن  دنا و  هتفک  برجم 

واک هیپ  اب  ار  رداشون  هدـیئاس و  خـینرز  نوچ  تسا و  ومیل  بآ  نغور و  ندـیلام  نآ  حلـصم  ددرک  ثداـح  یمرو  كدـنا  شراـخ و 
واک نیکرس  هاک و  دود  زا  دنا و  هتسناد  برجم  دیامن و  نآ  دلوت  عنم  دننک  روخب  دشاب  رایسب  نا  رد  هک  یناکم  رد  زور  دنچ  هتـشرس 

تسنآ شین  ملا  ررض و  تلق  ثعاب  زین  تروص  ندومن  برچ  دزیرکب و  ربونص  بوچ  زینوش و  جاز و  و 

نثرفوثقب

ینانوی تغل  نون  هثلثم و  ياث  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  اف و  رـسک  واو و  نوکـس  هثلثم و  ياث  مض  فاق و  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
تسا

نآ تیهام  *

نآ مخت  جورداب و  لکب  هیبش  نا  لک  عبرم و  نآ  قاس  معط و  زیت  رت و  میخـض  نا  زا  كزیت و  ةرت  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتاـبن 
اهخال کنس  نآ  تبنم  بارش  يوبب  هیبش  نآ  يوب  بیس و  زا  رتکچوک  يدرزب و  لئام  رودم  هایس  نآ  خیب  اندنک و  مخت  دننام 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رتیوق نآ  مخت  ندـب و  زا  ناکیپ  راخ و  بذـج  هسوکنم و  لیلاوث  میظع و  تاجارخ  تهج  نآ  كرب  دامـض  عطقم  فطلم و  للحم و 
يوق للحم  وج  درآ  اب  نآ  دامض  نآ و  كرب  زا 
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يدر ياهباوخ  لاقثم  کی  نآ  مخت  زا  دنماشایب  نوچ  نآ و  ةدـنروآ  نوریب  رهاظ و  يوسب  ندـب  قمع  زا  ناکیپ  راخ و  بذاج  228و 
تسا لسعلا  ءام  هک  نطارقلا  ءام  اب  ار  نآ  لاقثم  ود  رادقم  دنماشایب  نوچ  رت و  فیعض  نا  زا  لاعفا  عیمج  رد  نآ  خیب  دننیب و  شوشم 

تسا لاقثم  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  دیامن  ادوس  ةرم  مغلب و  لاهسا 

رقب

دنمان ياک  يدنهب  هدام و  واک  یسرافب  هلمهم  ءار  نوکس  فاق و  اب و  حتفب 

نآ تیهام  *

لمج زا  تسا و  کشخ  مرک و  نآ  رمع  هلاسکی  زا  هدایز  نآ  تشوک  تعیبط  دنمان  لیب  يدـنهب  دـشاب  روث  هکنآ  رن  تسا و  فورعم 
رت کشخ  زب  زا  رتمک و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

زرپس مرو  ماذج و  ناطرـس و  دننام  يوادوس  ضارما  ثدحم  يوادوس و  ظیلغ  نا  زا  دلوتم  نوخ  ظیلغ و  مضهلا و  ئطب  نآ  تشوک 
لصافم و باحـصا  رـضم  نآ  تموادـم  ضارما و  زا  اهنیا  دـننام  عبر و  پت  ساوس و  اـبوق و  برج و  قهب و  یلاود و  لـیفلا و  ءاد  و 

یئوبدب ظیلغ و  راخب  دوعص  هدس و  ببـسب  هءاجف  توم  هکح و  برج و  ثروم  تقو و  زا  شیپ  تدالو  ضیح و  عطاق  اسنلا و  قرع 
یم مضه  ار  نآ  رمخ  هکنآ  تهج  دنیامن  یم  لامعتـسا  رایـسب  اذهل  دـنماشآ  یم  رمخ  نآ  يالاب  نوچ  يراصن  غامد و  بلق و  يوسب 

لوانت ار  نآ  تشوک  هک  یـسک  دیاب  دیامن و  لامعتـسا  هک  دیابن  دـماشآ  یمن  رمخ  هک  یـسک  دراد و  یم  یقاب  ار  نآ  توق  دـیامن و 
ندیماشآ زا  دیامن  بانتجا  دوشن و  لوب  راردا  ضرعتم  دشاب و  هدومن  یم  ادوس  لهـسم  ندـیماشآب  ادوس  ۀـیقنت  یهاک  هاک  دـیامن  یم 

هکرـس نآ  خیبط  رد  ای  دماشایب و  هکرـس  یـشزوس  یباهتلا و  دوخ  ندب  رد  دـبایب  نوچ  هداتـسیا و  اهراز و  ین  ظیلغ  ياهبآ  اهبارش و 
ودک نابحاص  يارب  زا  دـشاب و  یم  ذـیذل  معط  رد  نآ  محل  تسا و  ادوس  دـیلوت  یتدایز  رب  نیعم  نآ  اب  هکرـس  نکیل  دـیامن و  لخاد 

ۀلاسوک تشوک  نآ  نیرتهب  تسا و  نوخ  نفعت  ثعاب  اـما  قیقر و  رارم  عطاـق  ندـب و  يوقم  نمـسم و  تسا و  وکین  قتف  تاـضایر و 
تاـقوا نیرتهب  ناولا و  رئاـس  زا  رتهب  نآ  درز  دـنناد و  یم  هلاـس  راـهچ  دنفـسوک  زا  رتهب  ار  نآ  یـضعب  تسا و  جازملا  حیحـص  هبرف 

هدعم و زا  هدام  نالیـس  عنم  دنزپ  جابکـس  نآ  تشوک  زا  نوچ  تسا و  لیلع  رغال و  ریپ و  نآ  نیرتدـب  تسا و  عیبر  مایا  نآ  ندروخ 
دبک هدعم و  يوسب  يوارفص  داوم  بابصنا  عنم  تهج  هکرـس  اب  دنـشاب  هتفرک  مامت  ار  نآ  تینهد  هکنآ  ۀقرم  ندیماشآ  دیامن و  دبک 

ةدـعم بحاص  جازملا و  دوربم  نوچ  عفاـن و  يوارفـص  لاهـسا  عطق  ارفـص و  راردا  ناـقری و  عفد  ندـب و  رد  نآ  راـشتنا  عنم  اـعما و  و 
اهینیریـش لسع و  هکرـس و  ای  ریـس و  بادـس و  مشاک و  اب  دـیامن و  خـبط  ارهم  بوخ  ار  نآ  هک  دـیاب  دـیامن  نآ  لوانت  ةدارا  فیعض 

هکنیا ات  دـنماشاین  يدوزب  نآ  يالاب  بآ  هک  دـیاب  تسا و  وکین  نا  زا  دـعب  لدرخ  كزیت و  هرت  ندروخ  دـیامن و  لوانت  اـمرخ  ياوس 
دنیامن و نایرب  ار  نآ  یبرچ  یب  تشوک  نوچ  خرس و  ای  درز  قیقر  جازملا  لیلق  بارـش  نآ  يالاب  دنماشایب  سپ  هدرک  کشخ  مکش 

حلـصم دـیامن و  نآ  ۀـلبآ  عنم  دـنلامب  شتآ  یکتخوـس  رب  نوـچ  دـشکب و  ار  نآ  مرک  دـنناکچب  شوـک  رد  هتفرک  ار  نآ  بآ  نوـچ 

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 639 

http://www.ghaemiyeh.com


ارهم دنزادنا  کید  نا  رد  هزبرخ  تسوپ  يردق  خبط  ماکنه  رد  نوچ  تسنآ و  نتخپ  ارهم  لیبجنز و  لفلف و  ینیچراد و  نآ  تشوک 
اب نوچ  دـیازفیب و  هاب  توق  دـنادرک و  لئاز  ار  پت  نآ  رـس  دوب و  تاضایر  مامحتـسا و  هلاـسوک  تشوک  حلـصم  دـنادرک و  ذـیذل  و 
ار رن  واک  خاش  نوچ  تسا و  موس  رد  کشخ  مود و  رد  درـس  نآ  خاش  دنادرک و  لئاز  دـنلامب  صرب  رب  باتفآ  عولط  زا  شیپ  هکرس 
اب فاعر و  سبح  تهج  دـنماشایب  درـس  بآ  اب  ار  نآ  لاقثم  کی  رادـقم  نآ و  ياـهرانک  زا  اـصوصخ  دـنیامن  هدارب  هدومن  کـشخ 

يـالج عجو و  نیکـست  تهج  نآ  ۀـتخوس  مس  نآ و  ینیب  ناوختـسا  هتخوـس و  خاـش  نینچمه  لاهـسا و  سبح  تهج  صفع  بارش 
نیبجنکـس اب  ار  نآ  مهرد  مین  زور  ره  نوچ  دـیامن و  عرقلا  بح  جارخا  دـنماشایب  لـسع  اـب  ار  نآ  لاـقثم  ود  نوچ  دـیفم و  اهنادـند 

روخب تسا و  هلکا  یتدایز  عنام  نآ  رورذ  دنازیکنارب و  ار  هاب  دـهد و  لیلحت  ار  میظع  لاحط  مرو  دـنیامن  نارب  تموادـم  دـنماشایب و 
نایبصلا ما  عرـص و  تهج  پچ  تسد  تشکنا  رد  دنـشوپب  دنزاس و  يرتشکنا  نآ  پچ  خاش  زا  نوچ  ماوه و  ندـینازیرک  تهج  نآ 

نادوس لها  عفان و 
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مشچ و ضایب  يالج  تهج  نآ  لاحتکا  نآ  لـئاوا  رد  هکلب  مراـهچب  بیرق  کـشخ  مرک و  نآ  ةرهز  دـنراد و  لمعتـسم  رایـسب  229
تسین رود  دنراد و  لمعتسم  ضرم  نا  رد  ار  نیا  رصم  لها  دنمان و  کشتآ  هک  یسراف  ران  هکح و  قانخ و  تهج  لسع  اب  نآ  قوعل 

تهج شوک  رد  نآ  ندـیناکچ  قانخ و  تهج  قلح  رب  نوریب  زا  نآ  ندـیلام  نینچمه  تسین و  زئاج  نآ  لامعتـسا  لـسع  یب  نکیل  و 
نورطن اب  حورق و  رئاس  تهج  نآ  يالط  تیز و  بادس و  بآ  اب  ای  لسع و  اب  اصوصخ  نا  زا  میر  كرچ و  عطق  نآ و  عجو  نیکـست 

تهج شوک  رد  نانز  ریـش  ای  زب  ریـش  اب  نآ  روطق  نینچمه  نآ و  حورق  تهج  هدـعقم  رب  یئاـهنتب  فلک و  دـلج و  راـثآ  لاوز  تهج 
بآ اب  دـشاب و  هدـش  ضراـع  نا  رد  هک  یقارخنا  اـی  دـشاب و  هدیـسر  مهب  نا  رد  هک  جارخ  ندومن  قاـچ  نا و  زا  كرچ  نالیـس  عطق 

حیتفت عنام  میجب و  هرمج  تهج  مهارم  اب  لسع و  اـب  نآ  ةرغرغ  دـشاب و  هدیـسر  مهب  شوک  رد  هک  یئاهادـص  نینط و  تهج  اندـنک 
مومـس عفد  يارب  یـضعب  دنادرک و  لئاز  ار  نآ  تیمـس  دـهد و  نیکـست  ار  نآ  درد  دـنلامب  یمـس  ناروناج  شهن  رب  نوچ  تسنآ و 

هثیبخ حورف  تهج  لسع  اب  نآ  يالط  دنماشآ و  یم  مومس  عفد  تهج  تسا  لسع  اریثک و  هکنآ  حلـصم  اب  ار  نآ  کناد  کی  رادقم 
نیط نورطن و  اـب  نآ  دامـض  تسا و  اـهنآ  ماروا  لـیلحت  رب  نیعم  نییثـنا و  فـالغ  رکذ و  جرف و  حورق  عـجو  نآ و  عـجو  نیکـست  و 

اب نآ  ۀـجزرف  ینم و  ندرک  فاص  تهج  نیجاعم  اب  عفان و  دـلج  راثآ  فلک و  رـس و  ۀسوبـس  صرب و  حرقتم و  برج  تهج  ایلومیق 
هکنآ ةزرخ  تسا و  نآ  رمث  رد  نداـتفا  مرک  عناـم  تخرد  ۀـنت  رب  نآ  ندـیلام  محر و  ۀـیقنت  ضیح و  ساـبتحا  تـهج  هبـسانم  ۀـیودا 

ددرک و یم  بلـص  كدنا  نادب  اوه  ندیـسر  ندروآ و  رب  دعب  دشاب و  یم  مرن  ددرک و  یم  ناواک  یـضعب  ةرهز  رد  هک  تسا  يزیچ 
رد رقبلا  ءاشحا  دـمآ و  دـهاوخ  نآ  رکذ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  راجح  ار  داـحلا  فرح  رد  دـنمان  نهورواـک  يدـنهب  رقبلا و  رجح  ار  نآ 

نییلت و تهج  وج  درآ  اب  نآ  دامـض  ظیلغ  کشخ و  مرک و  رایـسب  نآ  رن  واک  ینعی  روث  نوخ  تفاـی و  رکذ  اـحلا  عم  فلـالا  فرح 
نآ ندروخ  برجم و  لصافم  سرقن و  عجو  نیکـست  تهج  نآ  ةدرک  مرک  ضیح و  نوخب  نآ  طولخم  يالط  هبلـص و  ماروا  لیلحت 

برک و نابز و  یخرـس  نیتزول و  هرجنح و  مرو  ثودح  حور و  ذفانم  دس  ببـسب  قانخب  هدنـشک  هیقوا  عبر  رادـقم  حـبذ  تعاس  رد 
نوخ ۀـعطق  ندـش  رهاظ  نابز و  یخرـس  سپ  راجـضنا  بارطـضا و  دـیدش و  نایثغ  ار  نآ  براش  ددرک  یم  ضراع  دـیدش و  یـشغ 

اب اهیام  رینپ  هکلب  دنیامرفن  ار  وا  ئق  هک  تسنآ  نآ  جالع  زازک و  قانتخا و  جنـشت و  مرو و  سپ  قلح  یحاون  عجو  نانـسا و  رب  دماج 
هروب تیتلح و  دنمان و  روثوق  ینانویب  هک  قابط  كرب  ریجنا و  ریش  ریجنا و  بوچ  ورـس و  رتسکاخ  بنرک و  مخت  هدومن و  لح  هکرس 

تادربم تاعدار و  وا  قلحب  ررکم  هداح و  ۀـنقحب  دـنیامرف  نیقحت  جـسوع و  ةراصع  لفلف و  اب  ار  نآ  ةدـیناشوج  ای  دـنناروخب و  واـب 
وا ءرب  تمالع  دنیامن و  دامض  لسعلا  ءام  وج و  درآ  وا  مکش  رب  تاخوطل و  تامومشب و  ار  وا  قلح  غامد و  دنیامرف  تیوقت  دنزیرب و 
نآ نوخ  رد  هتخپ و  نوچ  هک  تسنآ  تشوک  صاوخ  زا  دـنا  هتفک  ددرک و  عفد  نارفعزب  هیبش  يزیچ  وا  لفـسا  جرخم  زا  هک  تسنآ 

ۀـشیش رد  ار  اهمرک  نآ  دتفا و  مرک  ددرک و  نفعتم  ات  دنراذکب  زور  لهچ  ات  دـندنب و  مکحم  ار  نآ  رـس  دـننک و  هشیـش  رد  هدرب  ورف 
نوچ هدنشک و  تعاس  رد  نآ  مهرد  مین  تسا و  لتاق  مس  مرک  نآ  دنامب  مرک  کی  دنروخب و  ار  رکیدکی  ات  دنراذکب  دننک و  رکید 
نوچ نادند و  درد  تهج  هکرـس  اب  فلک و  يالج  تهج  نآ  لوب  دنادرک و  شوهیب  دنمد  ینیب  رد  هدیئاس  ار  نآ  يردق  جنبلا  رزب  اب 
کی هلاسوک  لوب  رد  ار  هاوخنان  نوچ  تسا و  برجم  ددرک و  لئاز  نآ  ردـخ  ار  رودـخم  وضع  نآب  دـنیوشب  دـنناشوجب و  لمرح  اـب 

دیفم و اقـستسا  تهج  دنیامن  لوانت  جازم  تشادرب  رادقمب  زور  ره  دـنبوکب و  مرن  هدومن  کشخ  هدروآرب  سپ  دـنناسیخب  زور  هنابش 
هلاسوک ةدرک  کشخ  بیـضق  تسنآ و  ةدـننک  لـئاز  هدرک  جوزمم  یمدآ  لوب  اـب  نآ  لوبب  عبر  پت  بحاـص  ياـپ  تسد و  لاـستغا 

هدعم هئر و  هبصق  حورق  فعض و  هفرس و  تهج  نآ  هیپ  نآ و  ةدومن  هدارب  هدرک  کشخ  هیصخ  روتسدب  ظوعن و  هاب و  يوقم 
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دـیفم و ریـساوب  حورج و  حورق و  ریزاـنخ و  رب  نآ  يـالط  تسا و  كوـخ  هیپ  زا  رتـهب  لاـعفا  عـیمج  رد  ابرـش و  لوـبلا  هـقرح  230و 
رپ هتـسش  كاپ  هتفرک  ار  نآ  ياهدور  نوچ  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذـم  نابلا  رد  نآ  نبل  لاوبا و  رد  نآ  لوب  تیـصاخ 

اهغزو اهنآ  رد  هک  يرهن  ای  ریدـغ و  ای  ضوح و  رد  ار  داب  رپ  ياهدور  نآ  دـندنب و  اهنآب  ینامـسیر  هتـسب  ار  اهنآ  رـس  دـنیامن و  داـب 
دنزیرکب دندرک و  شوماخ  سرت  زا  هدومن  رام  لایخ  اهغزو  همه  دنهد  تکرح  دنهد و  رس  بش  دننک  دایرف  دنشاب و  رایسب 

یجکب

دنیوک زین  یچباب  تسا و  يدنه  تغل  ای  نوکس  یسراف و  میج  رسک  فاک و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مضب 

نا تیهام  *

رد مهب  بیرق  ددع  راهچ  هس  رودـم  یفالغ  رد  دیفـس و  نآ  نوردـنا  هایـس و  نآ  رهاظ  نهپ و  ینالوط و  كدـنا  رودـم  تسا  یمخت 
کنر یبالک  نآ  لک  هیناسارخ و  ۀلقب  كرب  دننام  نآ  كرب  بلعثلا و  بنع  دننام  ۀشوخ 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  کشخ  درس و  کشخ و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رکید ۀبسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  ادامض  ابرش و  ماذج  نوخ و  داسف  برج و  قهب و  صرب و  تهج  حرفم و  یهشم و  خافن و  نیلم و 
دنه لها  رتیوق و  هروکذم  لاعفا  رد  نآ  مخت  عفان و  لوب  يراجم  حورق  عرقلا و  بح  نادید و  هیمغلب و  تایمح  ارفـص و  داسف  تهج 

دنناد یم  نیاسر  ۀلمج  زا  ار  نآ  مخت 

نکب

دنیوک زین  میمب  مکب  ماوع  نون و  نوکس  هددشم و  فاک  حتف  هدحوم و  ءاب  مضب 
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نا تیهام  *

اهکرب خیب  رودم  كدنا  نآ  رـس  یمک و  ۀفرـش  اب  ینالوط و  نهپ  كدنا  هزیر  نآ  كرب  نیمز  يور  رب  شورفم  يدـنه  تسا  یهایک 
کیراب

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ دامض  عفان و  هناثم  هاصح  نآ و  تقرح  لوبلا و  سبح  دراب و  ۀفرـس  هنفع و  هیمغلب و  تایمح  عفر  تهج  نآ  كرب  بآ  ندیماشآ 
هتخوس ار  نآ  دـنزیر  نارب  يدـتعم  يردـق  هدـیئاس  ار  نکب  زادـک  نیح  رد  هتخادـک و  ار  ایتوت  يور  نوچ  دـنیوک  لیمامد و  جـضنم 

یبوخ تیاغ  رد  دنادرک  یم  بآدیفس 

نومکب

دنمان جفرع  یبرعب  تسا و  یسراف  تغل  نون  واو و  نوکس  میم و  مض  فاک و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مضب 

نا تیهام  *

لئام دشاب و  یمن  ددع  جنپ  رب  هدایز  نآ  ياهخاش  قامس و  تخردب  هیبش  دیور  یم  اهبآ  رانک  رد  نآ  هایک  تسا و  تاعوتی  ۀلمج  زا 
مهرد و دیفـس و  نآ  لک  هدـیچیپ و  جاک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دـنمان  ناصغالا  هسمخ  وذ  ار  نآ  تهجنیزا  رادریـش و  یخرـسب و 

دنناد یم  دقفلا  بح  ار  نآ  هناد و  هاشب  هیبش  نآ  مخت 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لاس نا  رد  دـیامن  لوانت  ار  نآ  مخت  زا  ددـع  کی  یلاس  رد  نز  رکا  هک  دـنا  هتفک  عفاـن و  تیاـغب  زرپس  تهج  اـشحا و  ددـس  حـتفم 
دوشن هلماح  تقو  چیه  دیامن  تموادم  نادب  لاس  تفه  رکا  ددرکن و  نتسبآ 

هدنیرهکب

يدنه و ۀطقن  راهچ  لاد  نون و  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  اه و  يافخ  یسراف و  فاک  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
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تسا يدنه  تغل  اه 
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نآ تیهام  *

عورخ نیا و  نایم  قرف  دوش و  یم  هلاکنب  رد  هک  تسا  عورخ  زا  یعون  ارهاظ 

هشوخ و یب  نیا  رمث  ریجنا و  دـیب  كرب  دـننام  نیا  كرب  دـشاب و  یم  هدـیئور  نیئاـپ  زا  هدـنیرهکب  تخرد  ياـهخاش  هک  تسنآ  234
هلوتات دننام  ردخم  دیفس و  نیا  مخت  زغم  فاص و  زبس و  نآ  تسوپ  ینالوط و  كدنا  رودم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

برجم تعرسب و  نآ  مدلا  فزن  عطاق  هزات و  تاحارج  محلم  قصلم و  نآ  كرب  ۀقاس  عوتی 

ماللا عم  هدحوملا  ءابلا  لصف  *

ردالب

يدـنه و ةوالهب  زا  ذوخام  تسا  یـسراف  تغل  هدـمآ  زین  همجعم  لاذـب  نیتلمهم و  ءار  نوکـس  لاد و  مض  مال و  هدـحوم و  ءاب  حـتفب 
دنمان ایدرقنا  یمورب  ناویح و  بلقب  نآ  تهباشم  تهجب  بلقلا  بح  مهفلا و  بح  یبرعب 

نا تیهام  *

هک ۀخاش  اج  ره  هداتفا و  نیمز  رب  نیمزب و  لئام  هتـسر  خـیب  زا  نآ  ياهخاش  اسلاهپ و  تخردـب  هیبش  نآ  تخرد  يدـنه  تسا  يرمث 
یماخ رد  یهب و  یجنرانب و  هیبش  نآ  رمث  ریغـص و  یکی  دشاب  یم  عون  ود  اهلکنج و  نآ  تبنم  ددنب  یم  هشیر  دسر  یم  نیمز  رب  نآ 

ار نآ  مدرم  یضعب  يرایسب و  تصوفع  یمک و  ینشاچ  اب  نیریش  كدنا  یمحل  نآ  نوردنا  رد  ددرک و  یم  درز  ندیسر  دعب  زبس و 
یم هایس  ندیـسر  دعب  دشاب و  یم  نآ  لک  نآ  رـس  رب  ناویح و  لد  دننام  لکـش  يربونـص  ۀناد  لیلکا  دننام  نآ  رـس  رب  دنروخ و  یم 

یضعب رایسب  تصوفع  اب  راد  ینشاچ  نیریش  كدنا  نآ  تشوک  دشاب و  یم  اهمخت  نآ  رمث  نوردنا  رد  دزیر و  یم  نآ  لک  ددرک و 
ریز زغم و  نآ  يالاب  رب  ماداب و  زغم  دـننام  دراد  نیریـش  يزغم  تسا  ردـالب  هکنآ  يـالاب  لـیلکا  دـنروخ و  یم  ار  نآ  مدرم  لاـفطا و 

یعمق دـننام  هکنآ  رـس  هک  تسنآ  نآ  لسع  ذـخا  ۀـقیرط  دـنمان و  زین  ردالب  نهد  هک  تسنآ  لسع  نآ  جزل و  ظـیلغ  یتبوطر  تسوپ 
ای هشیـش و  یفرظ  رد  ای  یفدص و  رد  دیآرب  نا  زا  لسع  هچنآ  مامت و  توقب  دنراشفب  دـنریکب و  نادـب  هدرک  مرک  ار  ربنا  هدـیرب  تسا 

نواه ۀتـسد  دنراذکب و  ینهآ  ۀبات  ای  یکنـس و  يور  رب  هکنآ  ای  دیآرب و  بولطم  ردقب  ات  رکید  ۀـناد  نینچمه  دـنیامن و  عمج  ینیچ 
کمن كدنا  دنبوکب و  مرن  دجنک  اب  هکنآ  ای  دنیامن و  عمج  روکذم  روتسدب  دیآرب و  نآ  لسع  ات  دنراشفب  نارب  هدرک  مرک  ار  ینهآ 

عمج سپ  دیآرب  یناسآ  یبوخب و  تسا  نا  رد  نغور  هچنآ  ات  دنشکب  هجنکش  رد  هتخادنا  يوق  ساپرک  ۀچراپ  رد  هدیـشاپ  نارب  یبآ 
رد هک  اریز  ددرکن  اهنآ  مروت  ثعاب  هک  دـنیامن  تظفاحم  ار  ینیب  نهد و  تسد و  لاوحا  عیمج  رد  هک  دـیاب  دـنرب و  راـکب  دـنیامن و 

الوا رکا  سپ  نآ  لسع  ندیـسر  ياج  هچ  ددرک  یم  ناشیا  نادبا  مروت  ثعاب  نآ  ۀحئار  راخب و  تقفاوم  مدـع  ببـسب  هجزما  یـضعب 
رد ار  تسرد  ردالب  هک  دـیاب  دـنیامن  لواـنت  ار  نآ  زغم  هک  دـنهاوخ  نوچ  تسا و  رتهب  دـندرک  نآ  ذـخا  هجوتم  سپ  هدومن  ناـحتما 

لوانت ار  نآ  زغم  هدرک  رود  ار  نآ  ۀـتخوس  لسع  تسوپ  سپ  دزوسن  نآ  زغم  ددرک و  هتخوس  نآ  لـسع  تسوپ و  اـت  دـنزادنا  شتآ 
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اب ای  دننک و  طلخ  برچ و  هزات  واک  نغور  ای  هزات  دـجنک  ای  ناکدرک و  زغم  نغورب  هک  تسنآ  نآ  لسع  لامعتـسا  ۀـقیرط  دـنیامن و 
ای نهد و  نودب  یئاهنتب  دننک و  اهریغ  نیجاعم و  لخاد  ای  دنیامن و  لوانت  هتشرس  هدیئاس  لیجران  ای  رشقم و  دجنک  ای  ناکدرک و  زغم 

رمث تخرد و  تسا  یکنرف  ماداب  هب  روهشم  دنه  هلاکنب و  رد  هک  ریبک  مود  تسین و  زئاج  نآ  لامعتسا  تفای  رکذ  هچنانچ  ینهد  ئش 
زغم رتمک و  نیا  لسع  دـشاب و  یم  نآ  یکرزبب  زب و  ةدرک  تأیهب  دـنمان  یکنرف  ماداب  هکنیا  لیلکا  هکنآ  الا  تسا  نادـب  هیبش  زین  نیا 

یضعب لوا  عون  رد  تسا و  لوا  عون  روتسدب  زین  نیا  زغم  ندروخ  روتسد  تسا و  لمعتـسم  ریغ  نیا  لسع  لوکام و  رت و  نیریـش  نیا 
دنمان یم  رکذ  ردالب  ار  نیا  دشاب و  یم  کشخ  لسع و  مک  اهناد 
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نآ لسع  تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  موس  رد  نآ  زغم  موس و  رد  نآ  تسوپ  کشخ و  مرک و  مراهچ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نایسن ردخ و  هشعر و  هوقل و  جلاف و  دننام  هیبوطر  هیغامد و  ةدراب  ضارما  حورق و  تهج  دلج و  حرقم  فطلم و  للحم و  نخـسم و 
نادند باصعا و  نهذ و  ظفح و  تیوقت  هیدلج و  راثا  ریاس  مشو و  لوبلا و  سلس  حایر و  تابوطر و  عفد  لیلآث و  عطق  جالتخا و  و 

نوخ قرحم  نیرورحم و  رضم  عفان  هاب  و 

نآ ةزات  زغم  ناکدرک و  نغور  نآ  حلصم  ندب  جیهن  ناهد و  شـشوج  ایلوخیلام و  ماسرـس و  نونج و  غامد و  تسوبی  ثروم  235و 
نا زا  ضراع  جـبهت  حلـصم  هدراب و  ءایـشا  ریعـشلا و  ءام  ندـیناروخ  هشفنب و  نغور  قاشنتـسا  رـشقم و  دـجنک  هزات و  لیجران  زغم  و 
عبر زا  نآ  تبرـش  رادقم  دنلامب  ندب  رب  هدومن  خـبط  دـجنک  نغور  رد  هک  دـنمان  هرکنت  يدـنهب  هک  تسا  هزیر  یهام  نغور  دـنیوک 

لاحتکا تسا و  طفن  نآ  سدس  ناسلب و  نغور  نآ  عبر  قدنف و  نآ  نزو  جـنپ  نآ  لدـب  هدنـشک  نآ  مهرد  ود  مهرد و  مین  ات  مهرد 
نآ زغم  عفان و  هدراب  ضارما  عیمج  تهج  هحرقم  ریغ  ۀبـسانم  ۀیودا  اب  نآ  دامـض  قبرخ و  نآ  عفار  ضایب و  ثروم  نایاپراچ  رد  نآ 

ربدم مطب  نغور  اب  هک  اصوصخ  رثوم  تیاغب  يوم  یهایـس  تهج  هاب و  جیهم  نآ  تسوپ  هاب و  جـیهم  یهبم و  ترـضم و  یب  ذـیذل و 
شراوج ایدرقنا و  دننام  تسا  نآ  لسع  اهنا  رد  دومع  لصا و  هک  یتابکرم  ردالب و  ندروخ  نآ و  لسع  ذخا  روتسد  دنـشاب و  هدومن 

هک یـصخش  هکنادـب   * تفای رکذ  نیداـبارق  رد  نآ  نوجعم  رمعلا و  دـیزم  هینولوط و  ۀـنابل  قرع و  نهد و  هرهبلد و  اولح و  ردـالب و 
هدـش ضراع  ساوسو  قلح و  نابز و  شـشوج  باهتلا و  تاـحارج و  نطاـب و  شزوس  هداـح و  ضارما  ار  وا  دـشاب و  هدروخ  ردـالب 

دنلامب ررکم  وا  ندب  رب  دنناروخب و  هزات  دجنک  نغور  ای  دنفسوک و  ای  واک و  نغور  هزات و  ۀکـسم  ار  وا  هک  تسا  نآ  وا  جالع  دشاب 
غود ریعـشلا و  ءام  سپ  دبای  نیکـست  كدنا  نآ  عذل  تدح و  هکنآ  ات  دنناروخب  هدیئاس  هزات  واک  غود  اب  برجم  راودج  رهزداف و  و 

رب دنناکچب و  ماداب  هشفنب و  نغور  وا  ینیب  رد  دـنناروخب و  هزات  دـجنک  نغورب  صوصخ  برچ  جـنرب  برچ و  يابروش  شرت و  واک 
کشخ و ۀـشفنب  هک  یبآ  نآ  رـس  رب  دـنیامن  لوطن  نآ و  لاثما  نانز و  ریـش  اب  لـک  نغور  دـننام  دـنلامب  زین  کـنخ  ياـهزیچ  وا  رس 

فاص ددرک و  خرـس  بآ  هکنآ  ات  دنناشوجب  نا  رد  تشم  کی  کیره  زا  حافل  خـیب  وهاک و  مخت  رـشقم و  وج  شاخـشخ و  تسوپ 
حورق حلـصم  دنناروخب و  اهتـشوک  بآ  هبطر و  ةدراب  ءایـشا  رانا و  بآ  بالج و  اب  انوطقرزب  باعل  دـنزیرب و  وا  رـس  رب  ررکم  هدومن 

ینطاب ای  دشاب  يرهاظ  حورق  هاوخ  تسا  لک  نغور  دیفس و  موم  زا  عونصم  نغور  موم  ردالب  زا  ثداح 
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لب

تغلب يرچک و  ار  نآ  يدنهب  دنیوک  ریبک و  رایخ  زا  رتکرزب  تسا  دنه  رایخ  مسا  يدنه  تغلب  دنیوک  مال  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
دنمان یم  رک  هلاکنب  لها 

نا تیهام  *

يدرزب لئام  دیفـس  نآ  نوردـنا  هایـس و  نآ  رمث  تسوپ  برچ و  نآ  زغم  خـلت و  نآ  مخت  هک  هتـشون  نموم  دـمحم  ریم  میکح  هچنآ 
درز ندیـسر  دـعب  زبـس و  یماـخ  رد  نآ  رمث  تسوپ  تسا و  ناـنچ  نآ  مخت  هکلب  تسا  نینچ  هن  يرچک  تأـیه  دـیوک  فلؤم  تسا 

دشاب و یم  وب  شوخ  رایسب  ددرک و  یم  شرت  كدنا  ندیسر  دعب  خلت و  یماخ  رد  نآ  محل  کنرکی و  درز  یضعب  يزبسب و  ططخم 
رتکیراب و نیا  ياه  خاش  رایخ و  تابنب  هیبش  نآ  تابن  تسا و  هیوبنتـسد  ياجب  دـنراد و  یم  هاـکن  دوخ  دزن  ار  نآ  یئوبـشوخ  تهج 

بغز یب  مرن  كزان و  رتکچوک و  نیا  كرب 

نا مخت  تعیبط  *

رتمک نا  زا  نآ  محل  هضباق و  توقاب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تاشراوج اب  هبیرغ و  تابوطر  حایر و  ریساوب و  یمغلب و  ضارما  رئاس  هوقل و  جلاف و  تهج  بصع و  تابالص  للحم  اشحا و  يوقم 
کی ات  نآ  تبرـش  رادقم  دـیفم  رایـسب  ریـساوب  تهج  نآ  روخب  یهبم و  عبط و  ضباق  عفان و  نآ  ریغ  ریـساوب و  حایر و  لیلحت  تهج 

اب ار  نا  زا  يردق  نوچ  هک  يدـح  هب  تسا  مضاه  للحم و  رایـسب  دـنیوک  نآ  محل  زینـشک و  نآ  حلـصم  نیرورحم  عدـصم  لاقثم و 
ماضهنا تهجب  تسا و  دابآ  ناهجهاش  لها  ناخابط  رثکا  لومعم  ددرک و  یم  مضاه  وب و  شوخ  هتخپ و  يدوزب  دنیامن  خبط  تشوک 

اب ای  دنـشونب و  مرک  بآ  كدنا  اب  دـنزاس و  فوفـس  هدومن  کشخ  نوچ  برجم  عفان و  رایـسب  یحیر  جـنلوق  حایر و  لیلحت  ماعط و 
ۀناد لب  هک  هتـشون  نارمع  نب  قحـسا  اهریغ و  تافوفـس و  ای  نیجاعم و  ای  تاشراوج و  لـیبق  زا  دـنیامن  بیکرت  رکید  ۀبـسانم  ۀـیودا 

لمعتسم نآ  برچ و  يزغم  نآ  لخاد  رد  زیت و  نآ  رس  نا  زا  رتکرزب  ردب و  هیبش  تقلخ  رد  هایس  تسا 
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هلوهجم ۀیودا  زا  هلمجلاب  تسا و  دراو  نآ  تیهام  رد  زین  رکید  لاوقا  هتسناد و  نآ  تسوپ  ار  لیب  یضعب  دنروآ و  دنه  دالب  زا  236و 
لوـمعم هچناـنچ  دـشاب  هدوـمن  هعطق  هعطق  کـشخ  لـیب  هک  لـمتحی  تفاـی و  رکذ  هک  تسا  ناـنچ  تسا و  فورعم  يرچک  تـسا و 

دنشورف یم  هدرک  کشخ  هدومن  هعطق  هعطق  هک  تسا  دنه  لها  ناراطع 

سالب

دنمان زین  وسیت  كاهد و  ار  نآ  تسا و  يدنه  تغل  هلمهم  نیس  فلا و  مال و  یسراف و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

رادقمب نآ  کچوک  میظع و  نآ  كرزب  تخرد  کچوک  رکید  كرزب و  یکی  دشاب  یم  فنـص  ود  روهـشم و  يدنه  تسا  یتخرد 
هایـس نآ  لک  ۀچنغ  کیراب و  نآ  خیب  رودـم و  نآ  كرب  رـس  زوج و  كرب  دـننام  مهب و  هیبش  ود  ره  كرب  قاس و  یب  تماق و  کی 

لمعتسم هلاکنب و  دنه و  دالب  رثکا  نآ  تبنم  لکرپ و  رایـسب  رظنم و  شوخ  ددرک و  یم  یجنران  درز  نتفکـش  دعب  بغزم و  کنر و 
زین نآ  غمص  تسا و  نآ  لک 

نا كرب  تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  یضعب  اذهل  رایسب  تصوفع  اب  رت و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هفلخ برذ و  تهجب  جنلوق و  نطب و  رد  هسبتحم  ۀظیلغ  حایر  مکـش و  حایر  روثب و  لیمامد و  لیلحت  تهجب  یهبم و  ماعط و  یهـشم 
مغلب داسف  عفاد  مکش و  ضباق  کشخ و  درس و  نآ  لک  تسا و  یئایموم  ماقم  مئاق  دنیوک  ماظع  رـسک  ربج  رد  ریـساوب و  نادید و  و 

هناع رب  سیک و  رد  بآ  لوزن  ماروا و  لـلحم  نآ  خوبطم  دامـض  هاـب و  يوقم  رایـسب  نآ  دیفـس  لـک  لوب و  ردـم  نوخ و  ارفـص و  و 
مکش مرک  ریساوب و  هناثم و  هدرک و  ضارما  عفاد  رت و  مرک و  نآ  رمث  محر و  هناثم و  مرو  لیلحت  ضیح و  لوب و  سابتحا  عفد  تهج 

مغلب ادوس و  داسف  و 
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هرباب سالب 

اه هلمهم و  ءار  یسراف و  ءاب  فلا و  یسراف و  ءاب  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  فلا و  مال و  یسراف و  ءاب  حتفب 

تیهام *

نا

نهپ ندـش  کشخ  دـعب  یبلاغ و  معط  یب  یباعل  كدـنا  يدرزب و  لـئام  دیفـس  نآ  زغم  درز و  نآ  تسوپ  يدـنه  تسا  یتخرد  رمث 
دیفس و درز و  دوبک و  خرس و  دشاب  یم  عون  راهچ  ددرک و  یم  لکش  يورک  میخض  کچوک  كرب  دننام  ینالوط  ضیرع و  كدنا 

دناربارب صاوخ  رد  همه 

نا تعیبط  *

رت مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدـیناسیخ بالک  رد  هیوسلاب  هلیله  تسوپ  یناردـنا و  حـلم  اب  نآ  روطق  عفاـن و  عرقلا  بح  نادـید و  ریـساوب و  تهج  نآ  ندـیماشآ 
برجم نیع  ضایب  عفر  تهج 

روطنسالب

یکنرف تغل  هلمهم  ءار  واو و  نوکـس  هلمهم و  ۀـفلؤم  ءاط  مض  نون و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  حـتف  فلا و  مال و  یمجع و  ءاـب  حـتفب 
تسا هکرابم  ةرجش  یناث  یبنلا و  هرجش  لوا  ظفل  ینعم  دنمان و  زین  وطنس  ونیل  وطنسد و  ار  نآ  یبنلا و  هرجش  ینعمب  تسا 

نا تیهام  *

اود نیدب  تفرعم  دندروآ  فرصت  رد  دنتفای و  ار  دیدج  ضرا  هک  يرجه  دصتـشه  هنـس  رد  کنرف  ۀفئاط  هک  تسا  هدیدج  ۀیودا  زا 
یجراخ یکی  تسوپ  ود  اب  یعومجم و  تأیهب  ریفاصعلا  ناـسل  تخردـب  هیبش  تسا  یتخرد  نآ  دـندرب و  فارطاـب  دـندیناسر و  مهب 

بوچ درز و  لدنـص  دـننام  يدیفـسب  لـئام  درز  زبس و  نیا  نآ و  زغم  ینعی  بوچب  لـصتم  كزاـن  مود  طولب و  تسوپب  هیبش  ظـیلغ 
ددرک و یم  لعتـشم  شتآب  ربونـص  بوچ  دـننام  هک  تینهد  اـب  سونبآ و  دـننام  نیتم  نیکنـس  هایـس  تسنآ  بل  ۀـلزنمب  هکنآ  لـخاد 
دنزاس و یم  ریـشمش  رجنخ و  دراک و  ۀـضبق  اجنا  رد  نا  زا  دـنروآ و  یم  هینیطنطـسقب  هدومن  لمح  بکارم  رب  ناکنرف  ار  روطنـسالب 

سونبآب هیبش  کنر  هایس  زغم  عفنلا  دیدش  لمعتسم و  دشاب و  هدشن  هدیسوپ  هنهک و  هک  تسنآ  ةزات  تینهد  رایسب  نیکنس  نآ  نیرتهب 
نآ یجراخ  تسوپ  سپ  درز  لدنصب  هیبش  یلخاد  تسوپ  نا  زا  دعب  تسنآ و 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  موس  رد  سبای  یضعب  مود و  ۀجرد  رخآ  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نایسن و عرص و  تهج  اهنآ و  عفاد  مومس و  مواقم  تیـصاخلاب  هیقایرت و  توقاب  ففجم و  للحم و  عطقم و  قرعم و  ققرم و  حتفم و 
دـبک و ةدـس  حـیتفت  اعما و  هدـعم و  تیوقت  رخب و  لاوز  ناـهد و  يوب  یئوکین  سفنلا و  قیـض  مشچ و  رد  بآ  لوزن  لزاون و  عیمج 

تشپ ولهپ و  درد  هنکمتم و  ۀمیدق  لاحط 

هلمجلاب هنهک و  ۀکح  ترج و  عاونا  تاناطرس و  دنمان و  رجـش  هک  کشتآ  ریزانخ و  هدراب و  ماروا  جاضنا  لصافم و  سرقن و  237و 
تیوقت يزیرغ و  ترارح  شاـعنا  دـنادرک و  لـئاز  ار  نآ  سبی  ئق و  طرفم و  لازه  دـیفم و  ار  هیدر  ۀـیوادوس  هیمغلب و  ضارما  رثکا 

دنا و هدیمان  تعیبط  ناسلب  هیلـصا و  تبوطر  ناسلب  هفلاختم  تایفیک  هداضتم و  راثآ  رودص  ببـسب  نیا  دیامن و  جازم  لیدعت  حور و 
ینیچ بوچ  دـننام  اـبکرم  اـی  ادرفم  هدومن  خـبط  ینیچ  بوـچ  دـننام  ار  نآ  طـقف و  تیفیک  زا  هن  دـنا  هتـسناد  نآ  ۀـیعون  تروـص  زا 

زین باتک  نیا  ۀمدقم  رد  تفای و  رکذ  لیصفتب  ریبک  نیدابارق  ۀمتاخ  رد  نآ  لامعتسا  خبط و  ۀقیرط  دنیامن و  یم  لامعتسا 

ناتساد رازه  لبلب 

مال ود  نوکس  هدحوم و  ءاب  ود  مضب 

نا تیهام  *

حیلم نحل و  وکین  دیفـس و  هایـس و  نآ  رـس  کیدزن  کنر و  زبس  لکـش و  شوخ  کچوک  یکـشجنک  ردـقب  فورعم  تسا  يرئاـط 
دنیامن یم  تیبرت  دنراد و  یم  هاکن  اهناخ  رد  ار  نآ  اذهل  توصلا و 

نا تعیبط  *
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موس رد  کشخ  موس و  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

راسخر کنر  یئوکین  تهج  نآ  دامض  هضباق  توق  اب  یلاج و  رایسب  نآ  نیکرس  نآ و  ۀضیب  رس و  زغم  اصوصخ  هاب  كرحم  تیاغب 
نوخ ندیماشآ  تاحارج و  مایتلا  تهج  نآ  رپ  رتسکاخ  رثؤم و  نینج  طاقـسا  تهج  نآ  لومح  نافجا و  دئاز  رعـش  فلک و  ۀـلازا  و 

تسا رضم  ار  نیرورحم  عفان و  ار  نیدوربم  دیفم و  توص  هئر و  هبصق  ۀیفصت  تهج  نآ  مرکامرک 

سوبلب

بئذلا لصب  هب  برع  دزن  فورعم  تسا و  ینانوی  تغل  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  مال و  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
دنمان مرط  ناتسرل  رد  یلاغوس و  غاد  یکرتب  زایپ و  ۀخلت  ریز و  یسرافب  ریزلا و  لصب  و 

نا تیهام  *

زایپ و دننام  نآ  كرب  جنشتم و  هایس و  نآ  تسوپ  تسا و  هنادکی  ریس  دننام  هکلب  تسین  وت  رب  وت  هکنآ  الا  تسا  یکچوک  زایپ  دننام 
تسا تالوکام  زا  ینیریشب و  لئام  خلت و  كدنا  دوش و  یم  كرزب  ناراب  زا  نآ  خیب  زایپ و  هب  هیبش  يوب  معط و  رد  رتضیرع و  نا  زا 

غرم مخت  نوچ  دنزاس و  هنوکلک  نا  زا  ینامر و  یناوغرا و  نآ  کنر  ینالوط و  کچوک و  تسا و  زایپ  لثم  هک  دیوک  ذـیملت  نبا  و 
اب نآ  معط  هشفنب و  هب  هیبش  نآ  لک  ثارک و  لثم  نآ  كرب  هیبش و  سکرن  زایپ  هب  دـنک و  یم  کنر  سانور  لثم  دـنناشوجب  نآـب  ار 

دشاب یم  هزم  یب  یضعب  خلت و  یضعب  معط و  نیریش  نا  زا  یضعب  دنا  هتفک  توالح و 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  لوا  رخآ  رد  یضعب  کشخ و  مرک و  موس  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

جرخم دیفم و  هاب  تیوقت  تهج  بیـضق  یلاوح  رمک و  رب  نآ  دامـض  ندب و  نمـسم  دلج و  رهاظب  نوخ  بذاج  یلاج و  هاب و  جـیهم 
لـسع اب  نینچمه  ناوختـسا و  یکتفوک  بصع و  ياوتلا  تهج  لسع  اب  اـی  یئاـهنتب و  نآ  دامـض  ندـب و  زا  تسا  راـخ  ریت و  ناـکیپ 

مدلا هنمک  تهج  غرم  مخت  ةدرز  اب  هدعم و  درد  تهج  لفلف  اب  هناوید و  کس  ندیزک  دشاب و  هدـش  تسـس  هک  ندـب  تیوقت  تهج 
اب نآ و  ۀبطر  حورق  رس و  ۀلاخن  ۀیقنت  تهج  يوشم  نورطن  اب  قرع و  سبح  هیرامسم و  لیلآث  علق  تهج  هبسانم  ۀیدوا  اب  مشچ و  ریز 

حورق و راـثآ  قهب و  فلک و  تهج  رمنلا  قناـخ  اـب  نخاـن و  لـضع و  فاکـش  تهج  وج  درآ  اـب  نآ و  ۀـینبل  روثب  تهج  نیبـجنکس 
تهج ینمرا  ةروب  اب  رتسکاخ  ریز  رد  نآ  ۀتخپ  يالط  برغ و  تهج  هکرـس  اب  تحارج و  لامدـنا  دـعب  ندـب  رد  هدـنام  یقاب  یهایس 
دنمان یم  ربص  رصم  رد  هک  يراغص  کمـس  سؤر  اب  مرک  رتسکاخ  ریز  رد  نآ  يوشم  دامـض  روتـسدب  هزات و  ياهمخز  رـس و  ۀلاخن 

زا شیپ  ار  ناناوج  رثکا  دـیامن و  رکید  یـضعب  هب  تیارـس  اهناد  نا  زا  یـضعب  هک  نقذ  ۀیوارفـص  حورق  تهج  اـهنآ  نتخوس  زا  دـعب 
اب دنزپب و  بآ  اب  نوچ  تسا و  مشچ  میظع  قآم  مرو  هک  برغ  تهج  هکرـس  اب  دـنام و  یم  رید  ددرک و  یم  ضراع  شیر  ندـمآرب 
داح جزل  ظیلغ  طلخ  دلوم  مضهلا و  ئطب  راضملا  عفان  همیـشم  نینج و  جارخا  تهج  نآ  لومح  لضع و  نهو  تهج  دنروخب  هکرس 

خفن عفاد  لسع و  اب  هزات  ریش  ینساک و  نآ  حلصم  صغم  ثروم  بصع و  رضم  و 
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تسا نیبوطرم  هاب  كرحم  هکرس  رد  نآ  ةدرورپ  ینعی  نآ  للخم  نوسینا و  نآ  238

حلب

دنمان امرخ  ةروغ  یسرافب  هلمهم  ءاح  نوکس  مال و  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

دنشاب هدومن  هن  ینیریشب  لیم  هدماینرب و  يزبس  زا  زونه  هک  تسا  امرخ  تخرد  رمث 

نا تعیبط  *

ضباق کشخ و  نآ  رخآ  رد  درس و  مود  لوا  رد 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

نوخ محر و  نالیس  لوب و  راردا  نمزم و  لاهـسا  يوارفـص و  ئق  عطاق  یخرتسم و  بصع  رکج و  هدعم و  هثل و  يوقم  تیرطع و  اب 
هضمضم روتـسدب  هثل و  يوقم  نآ  ندیئاخ  نآ و  سباح  قرع و  ةدننک  وب  شوخ  هزات و  تاحارج  قصلم  نآ  دامـض  ابرـش و  ریـساوب 

ابرم و ۀشفنب  لسع و  نآ  حلـصم  ددس  حایر و  ظیلغ و  طلخ  دلوم  هنیـس و  شـش و  رـضم  ماذج  عطاق  نآ  لکا  تموادم  نآ و  خیبطب 
هروغ بآ  اب  ار  نآ  بآ  نوچ  تسا و  اهیئوبشوخ  رثکا  کمار و  کس و  مظعا  وزج  مهرد و  ود  نآ  تبرش  رادقم  شاخـشخ  تبرش 

برجم قالس  برج و  هعمد و  عطق  تهج  دنشک  مشچ  رد  ددرک و  ظیلغ  ات  دنناشوجب 

هتخلب

تسا یبرغم  تغل  هدمآ  زین  هلمهم  ءاحب  اه و  هیناقوف و  هانثم  ءات  حتف  همجعم و  ءاخ  نوکس  مال و  هدحوم و  ءاب  رسکب 

نا تیهام  *

ةریاد لکـشب  نیمز  يور  رب  اهمرک  ندـیچیپ  دـننام  هدـیچیپ  مهب  خرـس  کـیراب و  نآ  ياـهخاش  نیمز و  يور  رب  طـسبنم  تسیهاـیک 
دیفس خرس و  نآ  لک  ریدتسم و 

نا تعیبط  *

یکشخب لئام  لوا و  رد  مرک 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

نینچمه يوق و  للحم  نآ  كرب  دامـض  هدنام و  قلح  رد  يولز  جارخا  تهج  نآ  خیبط  هراصعب و  هرغرغ  عطقم و  فطلم و  للحم و 
تسین لمعتسم  بط  رد  نآ  ندروخ  عفان و  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  خوبطم  كرب و  لوطن 

هیخلب

زا هک  خلب  رد  هکنآ  ببـسب  دنمان  یخلب  فالخ  ار  نآ  اه و  هددشم و  ءای  حتف  همجعم و  ءاخ  رـسک  مال و  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حـتفب 
روکذم فالخ  رد  ءاخلا  فرح  رد  دنیوک و  کشمدیب  یـسرافب  دـنمان و  یم  زین  جـمارهب  دـسر و  یم  مهب  رایـسب  تسناروت  تکلمم 

تسا يرتشمب  بوسنم  دنا  هتسناد  تسوبیب  لئام  لوا و  رد  مرک  ار  نآ  یضعب  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ 

ناسلب

نون فلا و  هلمهم و  نیش  مال و  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

شطع یمرک و  يدرس و  زا  ددرک  یم  يذاتم  ناسنا  دننام  تیبرتب و  دسر  یم  مطبلا  هرجش  رادقمب  ات  میظع  تسا  یتخرد  دنا  هتـشون 
كربب هیبش  نآ  كرب  دسرب و  دوخ  قیال  لامکب  ات  لصف  نامز و  ره  بسحب  دنیامن و  ریبدت  ار  نآ  هک  تسنآ  راوازس  سپ  یباریـس  و 

بتک رد  هک  هتـشون  یکاطنا  رـصم و  ياههید  زا  تسا  یهید  هک  هدوب  سمـشلا  نیع  لوا  نآ  تبنم  نا و  زا  رتدیفـس  رایـسب  بادس و 
نآ کیدزن  دومن  تماقا  اجنآ  دمآ و  هیرطمب  تخیرک  نوچ  مالسلا  امهیلع  حیسم  ترضح  اب  میرم  ترضح  هک  تسا  موقرم  يراصن 

ار نآ  نغور  دنیامن و  یم  رایسب  میظعت  يراصن  اذهل  دیئور و  نا  زا  ناسلب  تخرد  ار  نآ  بآ  تخیر  ار و  دوخ  بایث  تسـشب  هاچ و 
بوچ نیرتهب  تسا و  لثم  یب  ۀسیفن  ةدرفنم  ۀـیودا  زا  نانابهر و  هقراطب و  دزن  دـنراذک  یم  هریخذ  دـنرخ و  یم  الط  نزو  فاعـض  اب 

رد هک  تسنآ  نآ  نغور  نیرتهب  دـشاب  درز  نآ  تسوپ  هک  تسا  نآ  کنر  خرـس  نیکنـس  يوبـشوخ  ةزاـت  دـنمان  ناـسلب  دوع  هکنآ 
ار یمشپ  ای  هبنپ  نوچ  دور و  ورف  دنزادنا  بآ  رد  نوچ  هک  تسنآ  نآ  یبوخ  ناحتما  دنشاب و  هتفرک  هینامی  يرعش  عولط  دزن  ناطرس 

یبوچب دنیالایب و  نادب  ار  تشکنا  نوچ  دنامن و  يزیچ  نآ  رد  نآ  تجوزل  زا  ددرک و  هتـسش  لحنم  مامت  ات  دنیوشب  دنیالایب و  نادـب 
ظفل هباشم  نآ و  قرع  ینعی  دعـصم  رمخ  تکراشم  رما  نیرد  دـناسرن و  بوث  بوچب و  تیذا  دـننازوسب  دـنلامب و  یبوث  يالاب  اـی  و 

نآ ياجب  نبل  بح و  دوع و  زا  ار  ماشب  تخرد  يازجا  ناراطع  ناـباشع و  هدـش و  فرطرب  رـصم  زا  ناـسلب  هک  تسیتدـم  زا  تسا و 
دش دناوت  یمن  نآ  لدب  فیعض و  رایسب  لاعفا  رد  نیا  دنیامن و  یم  لامعتسا  مدرم  دنشورف و  یم 
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بح تعیبط  *

دهاوخ روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دوخ  ياجب  کیره  صاوخ  روتسدب  نآ و  دوع  نهد و  و 

نآ خوبطم  روطق  هدنام و  قلح  رد  يولز  جارخا  ظیلغ و  حایر  خفن و  لیلحت  تهج  نآ  خـیبط  ندـیماشآ  سپ  نآ  كرب  اما  دـش  239
یبوطر دراب  عادص  عفر  تهج  نآ  دامض  نینچمه  یبوطر و  عادص  نیکست  تهج  نادب  دیمکت  نآ و  عجو  نیکست  تهج  شوک  رد 

لیلاث و عفر  تهج  هکرس  اب  نآ  ۀتخوس  ياهشیر  خیب و  دامض  لیلآث و  علق  تهج  هکرس  اب  نآ  خیب  تسوپ  دامض  برقع و  ندیزک  و 
نآ بآ  دـنزپب و  بآ  رد  ار  نآ  كرب  خاش و  نوچ  دـیفم و  نآ  تابوطر  عفر  هدـعم و  تیوقت  تهج  لسع  اب  نآ  ةزات  تسوپ  يابرم 

جازم ترارح  ببـسب  دنا  هتفک  دنا و  هتـسناد  ناسلب  نغور  ماقم  مئاق  ار  نغور  نآ  دنامب  نغور  ات  دنناشوجب  هزات  دـجنک  نغور  اب  ار 
تسا يرتشمب  بوسنم  نآ 

یکسلب

فورعم برغم  لها  دزن  تسا و  یبرع  تغل  هیناتحت  هانثم  ءای  فاـک و  رـسک  هلمهم و  نیـس  نوکـس  مـال و  حـتف  هدـحوم و  ءاـب  مضب 
دنمان هیربلا  توق  ار  نآ  هینالدیص  هاعرلا و  یفصمب 

نا تیهام  *

لک هرادتـساب و  لئام  سانور و  كربب  هیبش  قرفتم و  نآ  كرب  زارد و  نآ  ياهخاش  قاـس و  عبرم و  نشخ و  خاـش و  رپ  تسا  یتاـبن 
یفـصم اذـهل  دـننک  یم  فاص  يوم  زا  نآب  ار  ریـش  ناناپوچ  نوچ  یجکب و  لئام  نآ  ناـیم  رودـم و  بلـص و  نآ  مخت  دیفـس و  نآ 

دنمان هاعرلا 

نا تعیبط  *

ترارح زا  هدایز  نآ  سبی  بلاغ و  نارب  تسوبی  ترارح و  يوقلا  بکرم 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

جنپ یعفا و  الیتر و  تهج  عفنلا  برجم  بآ  اـب  اـی  جوزمم و  ضیبا  بارـش  اـب  نآ  ةراـصع  زا  هیقوا  مین  ندـیماشآ  یلاـج و  فطلم و 
اب نآ  دامـض  شوک و  درد  نیکـست  تهج  هشفنب  ای  لک  نغور  اب  نآ  خوبطم  ای  هراصع و  روطف  روتـسدب و  زین  نآ  شیـشح  زا  مهرد 

تسا يرتشمب  بوسنم  دوخ  ترارح  ببسب  دیفم و  ریزانخ  يادتبا  تهج  كوخ  هیپ 

راغلب

دنمان رادوب  يدنهب  زین و  نیتالت  رخآ و  رد  هلمهم  ءار  فلا و  همجعم و  نیغ  حتف  مال و  نوکس  اب و  مضب 

نا تیهام  *

هک تسنآ  دـنیوک  نآ  يوب  ببـس  دـنروآ و  یم  ناـخرتشه  زا  هک  وب  شوخ  راد  هناد  میخـض  کنرـشوخ  کـنر  خرـس  تسا  یمرچ 
دوش یمن  رکید  ياج  دلب  نآ  ياوس  رد  تسا و  وب  شوخ  تخرد  نآ  هک  دنیامن  یم  یتخرد  تسوپ  زا  ار  نآ  تغابد 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

بلق و يوقم  نا  زا  عونـصم  یناوا  رد  ندروخ  بآ  دش و  دهاوخ  روکذـم  میجلا  فرح  رد  تسا و  دولج  نآ  صاوخ  لاعفا و  دـننام 
دنیامن رپ  هزات  تاحارج  رد  هکنآ  ۀتخوس  اصوصخ  مد  سباح  نآ  ۀشارت  رورذ  هاب و  فعضم  ناقفخ و  عفار 

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ءابلا  لصف 

رولب

دنیوک واو  فیفخت  یناث و  لوا و  مضب  رولب  یسرافب  هلمهم  ءار  واو و  نوکس  هددشم و  مال  حتف  اب و  رسکب 

نا تیهام  *

رد رت و  فافش  رت و  بلـص  ریمـشک  دننام  نکاما  یـضعب  رد  هشیـش و  زا  رت  بلـص  درمز و  زا  رت  تسـس  فافـش  دیفـس  تسا  یکنس 
دشاب یم  رتمک  نآ  تیفافش  رت و  مرن  دابآ  میظع  دننام  دالب  یضعب 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا رثؤم  ناشیا  نتسج  باوخ  زا  لافطا و  شاعترا  تهج  نآ  قیلعت  برج و  لبس و  ضایب و  عفر  تهج  نآ  ةدیئاس  مرن  لاحتکا 

طولب

ماود و هیکاطنا  تغلب  طولاب و  یـسرافب  يزامراد و  ناتـسربط  تغلب  هلمهم  ءاط  واو و  نوکـس  هددشم و  مال  مض  هدحوم و  ءاب  حـتفب 
دنمان داؤفلا  رمث  رصم  تغلب  جیصفع و  قارع  تغلب 

نا تیهام  *

لیطتـسم و یمـسق  دـشاب  یم  مسق  ود  یلوـقب  فورعم و  نآ  رمث  اـهخال و  کنـس  اهناتـسهوک و  نآ  تبنم  میظع  تسا  یتـخرد  رمث 
نآ تخرد  دالب و  لها  لوکام  رتذیذل و  لیطتـسم  مسق  زا  نیا  دنیوک و  کلملا  طولب  طولب و  هاش  شهب و  ار  نیا  ریدتـسم و  یمـسق 

دشاب و طولب  هاش  هک  ریدتسم  مسق  کی  تسا  بوصا  لوق  نیا  هک  هتفک  هدرک و  رکذ  مسق  هس  عسی  ام ال  فلؤم  تسا و  قدنفب  هیبش 
ود ره  ناتـسربط  ملید و  رد  هچنانچ  لوکام  ریغ  ترارم و  اب  يرکید  لوکام و  توالح و  اـب  یکی  مسق  ود  نیزا  لیطتـسم و  مسق  ود 

سونیلاج زا  دمحا و  نب  دمحم  زا  هلودلا  نیما  دشاب و  یم  مسق 

هتفک ناحیر  وبا  ۀنادیـص  مجرتم  وزام و  لاس  کی  دروآ و  یم  راب  طولب  لاس  کی  طولب  تخرد  دالب  یـضعب  رد  هک  هدرک  لقن  240
راب هتـسپ  لاس  کی  هتـسپ  تخرد  هچنانچ  رکید  یعون  رکید  لاس  دروآ و  راب  هویم  زا  یعون  لاس  کـی  رد  یتخرد  تسا  نکمم  هک 

لـصتم نآ  تسوپ  ریز  رد  دمآ و  دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  قتـسف  رد  تفای و  رکذ  جنغزب  رد  هچنانچ  جنغزب  رکید  لاس  دروآ و  یم 
هدرک ناـیرب  هتخادـنا  شتآ  رد  ار  نآ  ةزاـت  رمث  دـنمان و  یم  طوـلب  تفج  ار  نآ  هک  دـشاب  یم  کـنر  يزوـج  كزاـن  تسوـپ  زغمب 

نان نیتاهد  نایئاتـسور و  هدومن  درآ  ار  نآ  کشخ  زغم  دـشاب و  یم  ذـیذل  كزان و  دـنروخ  یم  کمن  یب  ای  کمن و  اـب  مرکاـمرک 
ریغ زغم و  مک  وزامب و  هیبش  يزیچ  لاس  کی  ددرک و  یم  هدـیلاب  بوخ و  نآ  رمث  لاس  کـی  هک  تسنآ  قیقحت  دـنروخ و  یم  هتخپ 

دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  صفع  رد  هچنانچ  تسا  وزام 
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نا تعیبط  *

تسا ضباق  صفع و  بانم  بئان  کشخ و  موس  لوا  رد  نآ  خلت  کشخ و  مود  رد  درس و  لوا  رد  نآ  لوکام  نیریش 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نایثغ ناقفخ و  تهج  مدلا و  ثفن  مدلا و  فزن  نمزم و  لاهسا  سباح  ددسم و  دبای  ماضهنا  نوچ  اذغلا  ریثک  مضهلا و  ئطب  ظلغم و 
اب نآ  دامض  لاهسا و  سباح  لوب و  ردم  نآ  قرحم  نآ و  ریطقت  لوبلا و  سلس  اعما و  ۀحرق  جحـس و  دشاب و  هدعم  مف  زا  ثداح  هک 
نآ ۀتخوس  رورذ  روتـسدب  نآ و  ۀـتخوس  دامـض  هبلـص و  هیمغلب و  ماروا  نار و  جـنک  ینعی  بلاح  مرو  تهج  دوس  کمن  كوخ  هیپ 

اب ردـنک  نآ  نزو  مین  اـب  ار  طولب  نوچ  عفاـن و  نآ  لاـثما  محر و  نالیـس  عطق  تهج  نآ  لومح  هیعاـس و  حورق  عـالق و  عـفر  تهج 
راـن فیفجت  ینم و  يذـم و  راردا  شارف و  رد  لوب  لوبلا و  سلـس  عطق  تهج  دـنیامن  نآ  ندروخب  تموادـم  هتـشرس  نوـتیز  نغور 

لاقثم کی  زا  نآ  تبرش  رادقم  دنق  نیبجنکس و  نآ  حلصم  ددس  ادوس و  دلوم  عدصم و  لیقث و  نا  نان  دنا و  هتسناد  برجم  یسراف 
عطق رد  هدایز و  نآ  کیراب  ياهـشیر  سبی  سبای و  دراب  نآ  تخرد  يازجا  عیمج  تسا و  یطبن  بونرخ  نآ  لدـب  لاقثم  هدزناـپ  اـت 

هک یبآ  دـیفم و  هلکا  تهج  نادـند و  یلاج  نآ  بوچ  رتسکاخ  هزات و  تحارج  مایتلا  تهج  نآ  كرب  عفان  نآ  لاثما  محر و  نالیس 
تهج عدار و  يوق و  ففجم  نآ  تفج  تسا و  طاطخ  زا  رتهب  ربا و  باـضخ  تهج  ددرک  یم  رهاـظ  طولب  بوچ  نتخوس  نیح  رد 

رانا و تسوپ  دـنیوک  رانلک و  نآ  لدـب  عفان و  زین  ادامـض  قتف  تهجب  ادامـض و  ابرـش و  تابوطر  نوخ و  نالیـس  سبح  تاـحارج و 
ارهم ار  نآ  تخرد  تسوپ  نوچ  لاقثم و  هس  ات  تاخوبطم  رد  لاقثم و  کی  نآ  مرج  زا  تبرـش  رادقم  تسا  نآ  لدـب  هیوسلاب  دروم 

كدنا اب  طولب  هاش  دنک و  هایـس  تیاغب  دنـشاب  هتـسش  ایلومیق  نیطاب  نا  زا  لبق  هک  دـنیامن  دامـض  ای  دامک و  يوم  رب  بش  کی  هتخپ 
يوشم هدرک و  هیپ  دلوم  ندب و  نمـسم  هیلاج و  توق  اب  بلاغ و  نآ  تیئاذغ  طولب و  زا  رتمک  نآ  سبی  دشاب و  یم  ضبق  ترارح و 

ماسقا خافن و  طولب و  زا  رت  فیعض  صاوخ  رئاس  رد  رثؤم و  تیاغب  مومـس  عفر  تهج  ندب و  يوقم  هاب و  جیهم  یهبم و  هبرـشا  اب  نآ 
تسا كوتلش  تسوپ  دننام  تیمس  رد  طولب  هاش  تفج  نیبجنکس و  رکش و  اقوق و  دنه  رزب  نآ  حلصم  هناثم  قلح و  رضم  طولب 
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ضرالا طولب 

نآ تبنم  زبـس و  ضیرع و  ینـساک  كرب  دـننام  نآ  كرب  هک  یتاـبن  خـیب  سویرذاـمک و  ناـیم  كرتـشم  تـسا  یمـسا  نآ  تیهاـم 
معط دننام  یخلت  كدنا  اب  نیریـش  نآ  معط  دـشاب و  یـسلدنا  دیفـس  راودـج  هک  تسا  لیـسارت  زا  یعون  هک  نالوک  ریز  اهرازکیر و 

دیور یم  نیمز  زا  نآ  كرب  دشاب و  یم  نیمز  رد  طولبب و  هیبش  نآ  خیب  دنام و  نادب  زین  لکش  رد  طولب و 

نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هنفعتم ۀنمزم  حورق  ۀیقنت  زرپس و  للع  عفر  تهج  لسع  اب  نآ  دامض  ضیح و  لوب و  ردم  ینطاب و  ياضعا  ةدس  حتفم  لوضف و  عطاق 
مهرد هس  ات  مهردکی  زا  نآ  تبرش  رادقم  عفان  هناثم  هاصح  تهج  یضعب  نظب  عفان و  حورق  یتدایز  عنم  دئاز و  تشوک  ندروخ  و 

241

یطولب

دنمان روجهک  یجک و  يدنهب 

نا تیهام  *

نآ كرب  بغزم و  هدیئور  خـیب  کی  زا  هایـس و  عبرم و  هوبنا و  نآ  ياهخاش  کنر و  هایـس  ریـس و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتابن 
ربغا درز  هحئارلا و  لیقث  رودم و  نآ  لک  وبدب و  بغزم و  نا و  زا  رت  هایس  نویسارف و  كربب  هیبش 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هتسناد برجم  ریساوب  تهج  مرک  رتسکاخ  ریز  رد  نآ  ۀتخپ  دامـض  هناوید و  کس  ندیزک  تهج  کمن  اب  نآ  كرب  دامـض  للحم و 
تسا نویسارف  ياجب  نیا  نزو  رد  نویسارف و  ماقم  مئاق  لاعفا  رد  عفان و  هخـس  حورق و  ۀیقنت  تهج  لسع  اب  نآ  ةدیبوک  دامـض  دنا و 

دوخ ترارح  ببسب  تسا  يرتشمب  بوسنم  و 
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لولب

مال نوکس  واو و  حتف  مال و  نوکس  یسراف و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

مین ریس و  زبس  نآ  تسوپ  کیراب و  كدنا  نآ  فرط  ود  ربک و  رایخ  رادقمب  یکچوک  رایـسب  رایخ  لیبق  زا  يدنه  تسا  یهایک  رمث 
زایپ نغورب و  هتخپ و  ار  نآ  محل  هدروآرب و  ار  نآ  رثکا  بلـص  رودـم و  كدـنا  دیفـس و  نآ  مخت  ینـالوط و  طوطخب  طـطخم  ریس 

یم ذلا  نآ  راد  ینـشاچ  ذیذل و  زین  نآ  ۀملود  ذیذل و  رایـسب  دـنیامن  یم  لوانت  جـنرب  ای  نان  اب  تشوک  اب  ای  تشوک  یب  هدومن  نایرب 
تنوشخ یب  سلما  نکیل  رایخ و  دننام  نآ  كرب  هایک و  دشاب و 

نا تعیبط  *

مود رد  رت  لوا و  رد  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مکـش و مرک  روثب و  لیمامد و  پت و  تهج  ادوس و  ارفـص و  مغلب و  نوخ و  داسف  هفرـس و  عفاد  ماعط و  یهـشم  یهبم و  لد و  يوقم 
عفان هقیتع  تایمح  تهج  نآ  ةرایب  عوقن  بآ  مغلب و  داسف  عفاد  نآ  ةراـیب  ارفـص و  داـسف  عفاد  رت و  درـس و  نآ  كرب  عفاـن و  هدـعقم 
هلوت کی  اب  دنمان  یتل  لولپ  هک  ار  نآ  ةرایب  هلوت  کی  هک  تسنآ  هلاکنب  دنه و  لها  لومعم  رتشیب  دنـشونب و  یلاوتم  زور  دـنچ  نوچ 

دنماشآ یم  صلاخ  لسع  هشام  ود  اب  هدرک  فاص  هدیلام  كدنا  حبـص  دنناسیخ و  یم  بآ  رد  بش  هدومن  بوکوج  کشخ  زینـشک 
تسین و دـیفم  نادـنچ  ار  جازملا  رورحم  نکیل  هقیتع و  تایمح  تهج  یلاوتم  زور  دـنچ  ماـش  ار  نآ  فصن  یحبـص و  ار  نآ  فصن 

دنا هتفک  هثالث  طالخا  داسف و  عفاد  نآ  لک  نیلم و  دنت و  خلت و  نآ  خیب  رضم و  كدنا  هکلب  دش  هدهاشم  هچنآ 
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جلیلب

دنمان هریهب  يدنهب  میج  نوکس  مال و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  مال و  رسک  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

تـسوپ زا  رتکزان  ربغا  درز و  نآ  تسوپ  صفع و  زا  رتکرزب  کیراب و  كدـنا  نآ  رـس  هرادتـساب و  لـئام  يدـنه  تسا  یتخرد  رمث 
ناکدرک هّرما و  كربب  هیبش  نا  زا  رت  هاتوک  هبنا و  كرب  زا  رتضیرع  نآ  كرب  میظع و  نآ  تخرد  تسنآ و  تسوپ  لمعتسم  هلیله و 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رخآ  رد  درس و  لوا  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عادص عفر  تهج  تاراخب و  تابوطر  عطاق  ارفص و  لهسم  عبطب  ادوس و  لهسم  تیصاخلاب  اهتشا و  هدعم و  يوقم  ضباق و  فطلم و 
نآ تبرش  رادقم  رکش  لسع و  نآ  حلصم  لقث  رضم  دیفم  هعمد  تهج  نآ  لاحتکا  عفان و  نمزم  لاهسا  تهج  نآ  ةداد  وب  ریـساوب  و 

يزور نوچ  تسا و  هایس  ۀلیله  نآ  سدس  دروم و  نآ  ثلث  نآ و  لثم  انح  ۀفوکش  نآ و  ثلث  ردقب  رشقم  ۀلمآ  نآ  لدب  مهرد  هس  ات 
زا هلئاس  تابوطر  عطق  هرصاب و  توق  تیوقت  تهج  دنیامن  نا  رب  تموادم  دنشونب و  مرک  بآ  اب  رکـش  مهرد  مین  اب  ار  نآ  مهرد  مین 

تسا دیفم  ناهد 

* نونلا عم  هدحوملا  ءابلا  لصف  *

نادرو تانب 

ودت و ماوع  کسوس و  یـسرافب  نون  فلا و  نیتلمهم و  لاد  حتف  ار و  نوکـس  واو و  حتف  هیناقوف و  هانثم  ءات  فلا و  نون و  اب و  حـتفب 
دنمان اورکنوس  هروچ و  لیت  هلاکنب  لها  يدنهب و  زین و  مامح  كوزخ 

نا تیهام  *

460 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 662 

http://www.ghaemiyeh.com


دراد و اپ  شش  لبس و  ود  دیفس و  نآ  مکش  ریز  قارب و  نآ  رپ  هریت و  خرس  یضعب  دیفس و  یضعب  کنر و  خرس  رثکا  تسا  یناویح 
تسا و وبدب  دبای و  یم  نوکت  نفعتم  كانمن  ياهیاج  اهبآ و  بیرق  تامامح و  رد  ایبولب و  هیبش  کنر  خرس  نآ  مخت  درز و  نآ  رس 

نیچ لها 

دنروخ یم  هتخاس  ابرم  رد  ار  نآ  کنرف  ضعب  242و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

طاقـسا نآ و  تقرح  لوب و  سابتحا  عفد  سفنلا و  رـسع  تهج  لسع  مین  لاقثم و  کـی  اـب  نآ  ۀـتخوس  ندـیماشآ  ففجم  لـلحم و 
تهج تیز  نغور  رد  نآ  ةدـیئاس  فاوجا  خوبطم  روطق  تاـیمح و  ضفاـن  ماوه و  مومـس  عفر  محر و  درد  نیکـست  نینج و  ندومن 

انامدرق اب  ار  نآ  نوچ  لوب و  سابتحا  هدرک و  محر و  درد  تهج  نآ  نزوب  غرم  مخت  ةدرز  موم و  اب  نآ  دامض  شوک و  درد  نیکست 
هدعقم ضارما  ریساوب و  تهج  نادب  نیهدت  ددرک  ارهم  ات  دنناشوجب  نوتیز  نغور  اب  دنیوک  ساس  یـسرافب  هک  سفاسف  زا  یکدنا  و 

تالوکام اب  نآ  نوخ  ندروخ  لیدعیب و  هروکذـم  حورق  عفد  رد  نآ  ۀـضیب  عفان و  قاس  حورق  تهج  ریجنا  اب  تسا و  برجم  دـنیوک 
تسنآ ندینازیرک  ثعاب  رداشون  خینرز و  روخب  صرب و  ثروم 

ادنب

ءاخلا فرح  رد  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دـنمان و  ناـظفرخ  یبرعب  تسا  يدـنه  تغل  فلا  لاد و  حـتف  نون و  نوکـس  هدـحوم و  ءاـب  حـتفب 
دمآ دهاوخ 

نا تیهام  *

هن ای  دشاب و  هداتفا  نارب  ریجنا  مخت  هاوخ  ناب  دچیپ  دیور و  رکید  تخرد  رب  هک  تسا  یتخرد 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  کشخ  درس و  کشخ و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دنک و یم  ادیپ  نآ  تیصاخ  دچیپ  دیور و  هک  یتخرد  ره  رب  عفان و  مومس  روثب و  لیمامد و  تهج  دساف و  نوخ  مغلب و  ادوس و  عفاد 
تسا روکذم  لیصفتب  دنه  لها  بتک  رد 

لادنب

دنیوک زین  هرپکنس  مال و  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

رودم نآ  رمث  هیاس و  ياهاج  اه و  بآ  رانک  نآ  تبنم  لوبنات  كرب  هب  هیبش  نآ  كرب  دچیپ  یم  راجـشا  رب  هک  يدـنه  تسا  یهایک 
دشاب یم  مسق  ود  دور و  یم  نیمز  ریز  رد  رایسب  نآ  خیب  ددرک و  یم  درز  ندیـسر  دعب  زبس و  یماخ  رد  هشیر و  رپ  خلت و  ینالوط و 

رتهب نآ  دیفس  درز و  دیفس و 

نا تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لـسعلا ءاـم  اـب  هدـیئاس  ار  نآ  لاـقثم  مین  دـننک و  کـشخ  هیاـس  رد  هدرک  ادـج  ار  نآ  تسوپ  دـنروآرب و  نیمز  زا  ار  نآ  خـیب  نوچ 
یم اقـستسا  ناقری و  تهج  دـنه  لها  دروآ و  ئق  کمن  اب  دروآ و  میظع  راردا  لاهـسا و  عفاـن و  هدرم  نینج  طاقـسا  تهج  دـنروخب 

مخت دیفم و  یمغلب  ۀفرس  سفنلا و  قیـض  وبر و  پت و  تهجب  دشخب و  یم  عفن  دراد  هک  يوق  راردا  حیتفت و  توق  ببـسب  دنناروخ و 
اب ار  نآ  کشخ  رمث  ةدرک  نوچ  دنک و  یم  عفر  ار  ناقری  دیامن و  یم  يراج  ینیب  زا  بآ  رایـسب  نآ  طوعـس  عفان و  ناقری  تهج  نآ 

راردا دنروخب  رکـش  اب  نوچ  دهد و  نیکـست  ار  نآ  عجو  دنک و  کشخ  ار  نآ  ۀـناد  دـنیامن  دامـض  ریـساوب  رب  دنـشرسب و  واک  ةرهز 
لاهسا ئقب و  تسا  هدنشک  نا  زا  هدایز  برجم و  دیامن و  ثمط 
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قدنب

دنمان زولج  یبرعب  تسا و  یسراف  قدنف  زا  برعم  فاق  هلمهم و  لاد  مض  نون و  نوکس  اب و  مضب 

نا تیهام  *

لئام ولهپ  هس  نآ  رمث  تسا و  درـس  رایـسب  دالبب  صوصخم  دیور و  یم  تردـنب  زین  نیتاسب  ارحـص و  رد  یلبح و  تسا  یتخرد  رمث 
یکزان تسوپ  نآ  يالاب  رب  هچراپ و  ود  ماداب  زغم  دننام  رایـسب و  تینهد  اب  يدرزب و  لئام  نآ  ۀنهک  دیفـس و  نآ  ةزات  زغم  ریودـتب و 

دنیامن یم  لوانت  ار  نآ  زغم  هتسکش  ندیسر  لامک  دعب  کنر و  يزوج  یفدص  بلص  تسوپ  نآ  يالاب  رب  یکریتب و  لئام  خرس 

تعیبط *

نآ

فیفجت تصوـفع و  هضباـق و  توـق  اـب  كرب  ناـصغا و  اـت  نآ  تـخرد  يازجا  عـیمج  نآ  لــئاوا  رد  کــشخ  لوا و  رخآ  رد  مرک 
سبی تیاغ  رد  نآ  یفدص  تسوپ  زغم و  نیب  ام  تفج  نآ و  نوریب  تسوپ  اصوصخ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مومـس تهج  ماعط  دـعب  بادـس و  ریجنا و  اب  نآ  ندـیماشآ  غامد و  رهوج  ةدـننک  هدایز  مئاص و  ياعم  صوصخ  اعما  يوقم  یهبم و 
رب تناعا  هفرـس و  تهج  رکـش  ای  لسع و  اب  نمزم و  ۀفرـس  تهج  لسعلا  ءام  اب  نآ  هیقوا  کی  برقع و  ندـیزک  تهج  عفان و  هدراـب 

تهج نوسینا  اب  شـش و  هنیـس و  قفاوم  هدراب و  ۀـلزن  جـضنم  لـفلف  یکدـنا  اـب  نآ  ةدادوب  هاـب و  تیوقت  هئر و  ردـص و  ثفن  جارخا 
هقرح هدرک و  لازه  ناقفخ و 

بلعثلا ءاد  تهج  كوخ  هیپ  ای  سرخ و  هیپ  اب  نآ  تسوپ  ۀتخوس  دامض  عفان و  برقع  رهز  هدراب و  مومـس  هاب و  تیوقت  لوبلا و  243
دنیوک عفان و  ناشیا  کلپ  يوم  هقدـح و  یهایـس  مشچ و  یقرزا  عفر  تهج  راوخریـش  لافطا  خوفایرب  تیز  نغور  اـب  نآ  ةدـیئاس  و 

رد دـنیاخب و  نوچ  تسا و  برقع  ندـیزک  عنام  نآ  نتـشادهاکن  دوخ  اب  نینچمه  هناخ و  نکر  راهچ  رد  نآ  ددـع  راـهچ  نتـشاذک 
جیهم هدعم و  رـضم  هدعم و  دیدمت  حایر و  دـلوم  نآ  ندروخ  راثکا  تسا و  اهزغم  ظلغا  نآ  زغم  عفان و  دـنناکچب  هفرط  تهج  مشچ 

نآ رشقم  ریغ  رادحنالا و  عیرس  نآ  رشقم  بالج و  نیبجنکـس و  رورحم  رد  ذیناف و  لسعلا و  ءام  جازملا  دوربم  رد  نآ  حلـصم  ئق و 
تـسیب ات  نآ  تبرـش  رادقم  ناکدرک  زغم  ربونـصلا و  بح  نآ  لدب  هلهـسم  تاشراوج  ذـیناف و  نآ  حلـصم  عدـصم و  نطب و  سباح 
ندیزک تهج  نآ  نیهدـت  دـشاب و  تدورب  زا  هک  رکج  هنیـس و  درد  دراب و  ۀفرـس  تهج  مود  رد  کشخ  مرک و  نآ  نغور  مهرد و 

تفج هنهک و  لاهسا  سباح  نآ  کناد  ود  ضبق و  تیاغ  رد  نآ  زبس  تسوپ  هبیم و  نآ  حلـصم  هدعم و  رـضم  عفان و  الیتر  برقع و 
روتسدب نآ 
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يدنه قدنب 

دنمان طامطا  وطومطا  يربربب  هتر و  یطبن  هب  ههتیر و  يدنهب 

نا تیهام  *

یتبوطر نآ  ریز  رد  ناتـسپس و  دـننام  راد  نیچ  یخرـسب و  لئام  هریت  نآ  تسوپ  رتکرزب و  قدـنف  زا  تسا  يدـنه  میظع  تخرد  رمث 
زین نآ  ریز  رد  دوش و  یم  لئاز  هکنآ  ات  ددرک  یم  رتمک  ددرک  هنهک  کـشخ و  نوچ  خـلت و  رایـسب  نیریـش  كدـنا  کـنر  هریت  جزل 

نیریـش و دیفـس  نآ  زغم  میخـض و  بلـص  کنر  هایـس  یمخت  نآ  فوج  رد  نآ و  يالاب  تسوپ  زا  رت  بلـص  یبلـص  كدـنا  تسوپ 
تسا نآ  رمث  تسوپ  لمعتسم 

تعیبط *

نا

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

کی جـنلوق و  عفار  نیبجنکـس  بارـش و  اب  نآ  طاریق  هد  ره  مومـس و  عفر  هیخرتسم و  ياضعا  باـصعا و  همـضاه و  هدـعم و  يوقم 
هدرک فاص  دروآ و  فک  ات  دـنلامب  بآ  رد  هک  ابرـش  هضیه  لاهـسا و  عبر و  پت  الیتر و  برقع و  رام و  ندـیزک  تهج  نآ  لاـقثم 

تـسا مش  نالطب  زا  ترابع  هک  مشخلا  حیر  ردس و  عرـص و  جلاف و  هوقل و  هواشغ و  لبـس و  هقیقـش و  عادـص و  تهج  دـنناروخب و 
تهج هکرـس  اـب  ـالیتر و  برقع و  راـم و  ندـیزک  تهج  نآ  دامـض  ناـیبصلا و  ما  نونج و  تهج  نآ  روخب  یلفلف و  ردـقب  اـطوعس 

بآ رد  نوچ  مشچ و  رد  بآ  لوزن  یلوحا و  عفر  تهج  همرـس  اب  نآ  خـیبط  لاحتکا  لافطا و  عرـص  تشپ و  رمک و  حایر  ریزانخ و 
دراب و بنجلا  تاذ  تهج  نآ  تخرد  خیب  زا  مهرد  ود  عفان و  دنناروخب  هدیزک  رامب  ار  نآ  فک  دنک و  فک  ات  دننز  مهرب  دنلامب و 

تبرش رادقم  عفان  محر  درد  تهج  نآ  مهردکی  ضیح و  سابتحا  نینج و  جارخا  تهج  نآ  زغم  ۀجزرف  مدلا و  ثفن  هفرـس و  وبر و 
ددرک و رثالا  عیرـس  تیاغب  لاهـسا  رد  دننک  طولخم  هدومحم  کناد  مین  نآ  لاقثم  کیره  رد  نوچ  مهردـکی و  ات  لاقثم  مین  زا  نآ 

هداد غیلب  خبط  رـشقم  وج  ای  سدع  اب  ار  نیبجنکـس  نآ  سپ  دنناسیخب  یتدم  بالج  ای  نیبجنکـس  رد  هدیبوک  ار  نآ  مهرد  ود  نوچ 
لقث تروم  دشاب  یم  نآ  زغم  نایم  هک  يزبس  ندیماشآ  ددرک و  هقرتحم  طالخا  جارخا  ثعاب  دنشونب  اینومقـس  يردق  اب  ار  نآ  قرم 

تسا هعماس 
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جنب

سوملاـم و زا  ینایرـسب  نوقیفا و  یناـنویب  نارکیـس و  یبرعب  تسا و  یـسراف  کـنب  برعم  میج  نون و  نوکـس  هدـحوم و  ءاـب  حـتفب 
ریفقب تسا  هیبش  نآ  فالغ  هچ  دنیوک  کجربک  یملید  تغلب  یناسارخ و  نیاوجا  يدنهب  زین و  ساریقسا  تیفطقا و  يربربب 

نا تیهام  *

یهایـسب لـئام  زبـس  رایـسب  رت و  كرزب  نا  زا  لوط  ضرع و  رد  ظـیلغ و  رایـسب  هیوبجن و  رداـب  كرب  هب  هیبـش  نآ  كرب  تسا  یتاـبن 
رد نآ  رمث  مشپ  دننام  یبغز  نارب  ظیلغ و  نآ  قاس  نادب و  هیبش  زین  نآ  يوب  ناینز و  معطب  هیبش  زیت  كدنا  دـنت و  نآ  معط  بغزم و 

هیلحب هیبش  یمخت  زا  ولمم  قاروا و  تحت  رد  يرکید و  ریز  یکی  نآ  ياهخاش  لوط و  رد  مکارتم  لکش و  رد  رانا  لکب  هیبش  یفالغ 
دشاب یم  عون  هس  نآ  رودم و  ریغ  نا و  زا  رت  هزیر  رایسب  و 

خرس لک  رتمک و  ناحیر  مخت  زا  یهایس و  كدنا  ناحیر و  مختب  هیبش  نآ  مخت  شفنب و  نآ  هایس  لک  دیفـس و  خرـس و  هایس و  244
ریغ تیمس و  اب  لوا  عون  ود  ره  رتمک  نآ  كرب  تفاثک  یهایس و  دیفس و  نآ  دیفس  لک  يردوتب و  هیبش  نآ  مخت  يدرزب و  لئام  نآ 

ار نآ  خرس  نآ  ياجب  یضعب  رت و  بایمک  ود  رهب  تبسن  تسا و  لمعتسم  دشاب  دیفس  هک  موس  دراد و  هک  یتیمـس  ببـسب  لمعتـسم 
دنع دـنیامن و  یم  کـشخ  باـتفآ  رد  هـتفرک  ار  نآ  ةراـصع  هدـیبوک  ازجا  عـیمجب  ار  نآ  ةزاـت  اـبطا  یـضعب  دـنیامن و  یم  لامعتـسا 
لاس کی  ات  نآ  توق  دنیامن و  یم  کشخ  هتخاس  صارقا  هدرک  لخاد  مدنک  درآ  هدـیبوک  ار  نآ  یـضعب  دـنرب و  یم  راکب  تجاحلا 

ددرک یم  فیعض  نا  زا  دعب  دنام و  یم  یقاب 
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نآ هایس  تعیبط  *و 

موس لئاوا  رد  ینعی  رتمک  همه  زا  نآ  دیفس  رتمک و  نا  زا  نآ  خرس  مراهچ و  لوا  رد  هکلب  موس  رخآ  رد  کشخ  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

وضع و ره  زا  مدلا  فزن  عطاق  مونم و  ردخم و  شوک و  عاجوا  نکسم  مشچ و  يوسب  دنا  تابوطر  نالیس  تالزن و  عنام  اهنآ  یمامت 
نآ ةراصع  دامـض  سرقن و  اسنلا و  قرع  لصافم و  نابرـض  نمزم و  عادـص  نکـسم  ففجم و  عدار و  اضعا و  يوقم  محر و  نالیس 
زا دـعب  نآ  يـالط  هیـصخ و  ناتـسپ و  مرو  سرقن و  تهج  بارـش  اـب  نآ  مخت  مشچ و  شوک و  درد  هراـح و  ماروا  تهج  وج  درآـب 
اب نآ  دامر  يالط  حورق و  ففجم  نویفا  نآ  ثلث  اـب  هکرـس و  اـب  نآ  خوبطم  لـمع و  رارکت  طرـشب  نآ  ندـیئور  عناـم  يوم  ندـنک 
رد ار  نآ  ةزات  خاش  كرب و  نوچ  هدعقم و  ضارما  ریساوب و  تهج  ریجنا  اب  نآ  ۀلیتف  هدعم و  درد  تهج  لسع  لیبجنز و  ینیچراد و 
عفر تهج  بارـش  اب  نآ  كرب  ددع  راهچ  هس  ندروخ  زور و  هس  ات  تسا  لقع  لالتخا  ثعاب  اما  نمـسم  تیاغب  دنهد  خـبط  دـیاصع 

مدـلا و فزن  عطق  نادـند و  مرک  تسد و  برج  تهج  نآ  روخب  ماظع و  عجو  نیکـست  دـشاب و  ود  ره  تدورب  ترارح و  اب  هک  پت 
اضعا و همه  مدلا  فزن  مدلا و  ثفن  عطق  هفرس و  تهج  لسعلا  ءام  شاخشخ و  مخت  نادنچ  ود  اب  نآ  مخت  زا  طاریق  شـش  ندیماشآ 

ۀلکا تهج  تسا  بارـش  زا  یعون  هک  ـالط  اـب  نآ  برـش  نآ و  كرب  دامـض  سرقن و  عجو  نکـسم  لـسع  اـب  نآ  طاریق  هس  محر و 
ناتسپ و ندش  كرزب  عنم  تهج  القاب  درآ  اب  هیصخ و  نار و  جنک  درد  تهج  هیپ  اب  غرم و  مخت  ةدرز  اب  نآ  ۀتخپ  يالط  ناوختسا و 

رزب زا  نوچ  لفـس و  عجو  نیکـست  تهج  غرم  مخت  ةدرز  ای  هیپ  اب  نآ  يوشم  كرب  دامـض  هیـصخ و  درد  تهج  لـسع  اـب  هیـصخ و 
اب هدـیئاس  ار  حـبنلا  رزب  نوچ  درآ و  لیوط  باوخ  دـنرب  ورف  يدوخن  ای  القاب  کـی  ردـقب  هتخاـس  بح  يواـسم  ود  ره  نویفا  حـنبلا و 

محر و حورق  عفر  تهج  نآ  ۀـجزرف  دـهد و  نیکـست  ار  نآ  عجو  ود  رد  دـنیامن  رپ  هدروـخ  مرک  نادـند  خاروـس  رد  هتـشرس  نارطق 
نآ لدب  عفان و  نادند  درد  تهج  نآ  خیب  خیبط  نآ و  خیبطب  هضمـضم  نمزم و  رکج  درد  تهج  نآ  دامـض  نآ و  تابوطر  فیفجت 
نآ حلـصم  تسا  نادـب  بیرق  نآ  خرـس  هتفک و  سونیلاج  هچنانچ  نآ  هایـس  اصوصخ  نونج  قانخ و  راود و  ردـس و  ثروم  نویفا و 

طاریق و راهچ  ات  نآ  هایـس  زا  طاریق  شـش  ات  نآ  خرـس  زا  لاقثم  مین  ات  طاریق  شـش  زا  نآ  دیفـس  زا  تبرـش  رادـقم  نوسینا  لـسع و 
اب شوک و  عجو  نکـسم  لسع  اب  نآ  ةراصع  روطق  نآ و  غمـص  زا  عاجوا  نیکـست  رد  ریثاتلا  يوق  نآ  كرب  زا  لومعم  صرق  داـمض 

هدـیبوک ار  نآ  هک  یئاهنتب  نآ  ةزات  مخت  ةراصع  نینچمه  نآ و  ةزات  مخت  خاش و  كرب و  ةراصع  نادـند و  عجو  نکـسم  لک  نغور 
عفان نا  زا  هلئاس  ةداح  تبوطر  نالیس  نآ و  عجو  نیکست  تهج  نیع  عاجوا  هنکسم  تافایش  اب  دنریکب  هدرشف  هدیشاپ  نارب  مرک  بآ 

ددرکن و نتـسبآ  دشاب  وا  اب  هک  ماد  ام  دیامن  قیلعت  نز  هتـسب  نزوک  تسوپ  رد  هتـشرس و  نایدام  ریـشب  هتفوک و  ار  جنبلا  رزب  نوچ  و 
سفنلا و قیـض  سپ  یمرک  دـعب  ندـب  يدرـس  نآ و  ترمح  نیع و  تملظ  تابـسب و  تسا  هدنـشک  نآ  هایـس  زا  مهرد  راهچ  رادـقم 

نتـشذک رد  زور  ود  دـعب  قانخ و  ندـمآ و  ناهدـب  فک  نتفکان و  نخـس  ناسل و  مرو  نیع و  ةواشغ  نونج و  ندـب و  کنر  يدرز 
مخت ربونـصلا و  بح  خـیبط  ریـش و  رد  ریجنا  خـیبط  ندـیماشا  واک و  ای  غالا  ای  زب  ریـش  ای  لسعلا  ءام  اب  ندومرف  ئق  ررکم  نآ  جـالع 

تسوپ اثیمام و 
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عفان رایـسب  هدرک  مرک  تسا  بارـش  زا  یعون  هک  الط  هنهک و  ریزنخ  هیپ  اـب  ریجنا  كزیت و  هرت  زاـیپ و  ریـس و  مغلـش و  اوبزوج و  245
هدرـشفا سپ  دوش  کشخ  كدـنا  ات  دـنراذک  باـتفآ  رد  هدرک  ریمخ  مرک  بآ  اـب  هدـیبوک  ار  دیفـس  جـنبلا  رزب  هکنآ  نغور  تسا و 

تهج نآ  روطق  یباوخیب و  راح و  رس  درد  عفر  تهج  نآ  طوعس  هکح و  برج و  رس و  يوارفـص  حورق  تهج  نادب  نیهدت  دنریکب 
نا زا  نغور  هدیبوک  شاخـشخ  مخت  نآ  ثلث  وهاک و  مخت  نآ  فصن  اب  نوچ  عفان و  محر  تبالـص  تهج  نآ  لومح  شوک و  درد 

عفان انیهدت  اطوعس و  ابرش و  سفنت  يدنت  ساوسو و  ایلوخیلام و  ماسرس و  تهج  تسا و  مومس  قایرت  دنریکب 

نلفاطنب

قاروا و هسمخ  وذ  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  نون  مال و  مض  اف و  حـتف  فلا و  هلمهم و  ءاط  حـتف  نون و  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  رـسکب 
ماسقا و هسمخ  وذ  ینعمب  سوطاطنب  یضعب  قاروا و  هسمخ  وذ  ینعمب  نلیفاطنب  ینانویب  تشکنجنپ و  یسرافب  هک  تسا  قلثا  ریغ  نآ 

تسا اهنیدب  بیرق  اهنآ  ینعم  هدمآ و  زین  رکید  تاغلب  دنمان و  هحنجا  هسمخ  وذ  ینعمب  یطاناطنب  یضعب 

تیهام *

نآ

ددـع و جـنپ  یخاش  ره  رد  عانعن و  كربب  هیبش  نآ  كرب  يربش و  ردـقب  کـیراب و  نآ  ياـهخاش  تشکنجنپ و  هب  هیبش  تسا  یتاـبن 
لئام نآ  لک  هک  قلثا  فالخب  يدرز  يدیفـس و  نیب  ام  نآ  لک  هرا و  دننام  فرـشم  نآ  كرب  فرط و  ود  هدایز و  یـضعب  رد  ردانب 

هسابسب و هب  هیبش  تیرطع  رد  نآ  يوب  دنلامب  تسدب  نوچ  رت و  هزیر  نا  زا  نوتیز و  كربب  هیبش  نیا  كرب  تسا و  یقرزا  یخرسب و 
ردقنآب نیا  تابن  هک  نلفاطنب  فالخب  تسا  لفلف  ردقب  دشاب  نآ  رزب  هکنآ  رمث  بلص و  نآ  ياهخاش  رانا و  تخردب  بیرق  نآ  تابن 
یخرسب لئام  نلفاطنب  خیب  تسا و  اهبآ  کیدزن  ود  ره  تبنم  تسا و  رمث  یب  درادن و  تبالص  نادنچ  نیا  ياهخاش  دوش و  یمن  دنلب 

تفارح تدحیب و  تعفنملا و  ریثک  ظیلغ و  لیوط و  و 
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نآ يازجا  عیمج  تعیبط  *

هففجم توق  اب  دنا و  هتسناد  مرک  مود  رد  یضعب  کشخ و  موس  رد  لادتعاب و  بیرق  ترارح  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ءام اب  تسا  ناراب  بآ  لسع و  زا  لومعم  بارـش  هک  یلامورذاب  نآ  كرب  زا  لاقثم  ود  ندـیماشآ  هلاتق  ۀـیودا  مومـس  قایرت  للحم و 
يارب دـنماشایب  نوچ  هک  تسا  نآ  صاوخ  زا  عفان و  هنمزم  ۀـیمغلب  ۀـبئاب  صلاخ و  ریغ  بغ  یمح  يارب  لـفلف  نآ  نزومه  اـب  لـسعلا 
کی موی  یمح  يارب  كرب و  ود  هیئان  یمح  يارب  خاش و  هس  زا  كرب  هس  بغ  یمح  يارب  خاـش و  راـهچ  زا  كرب  راـهچ  عبر  یمح 
طاریق هن  ندـیماشآ  تموادـم  دـنک و  عفر  ار  نمزم  عرـص  دـنروخب  ار  نآ  خاش  کی  كرب  زور  ره  هام  کـی  نوچ  نآ و  ةزاـت  كرب 

کمن و اب  نآ  كرب  دامـض  يرهاظ و  تهج  نآ  دامـض  ینطاـب و  مدـلا  فزن  عطق  تهجب  برجم و  ناـقری  تهج  نآ  كرب  ةراـصع 
مدـلا و فزن  هروکذـم و  ضارما  تهج  زین  اعما  ای  لبق و  رب  نآ  دامـض  نینچمه  سخاد و  ریـساوب و  تاحارج و  ماـیتلا  تهج  لـسع 

تهج نآ  كرب  بآ  طوعـس  مـالتحا و  لـیلقت  ثعاـب  باوخ  ۀـماج  رب  نآ  كرب  ندوـمن  شرف  دـیفم و  هزاـت  تاـحارج  رب  نآ  رورذ 
عفر تهج  نآ  خـیب  ةراصع  دـنک و  قرع  هک  دـنادرکب  ار  نآ  يرادـقم  نآ  ندومرف  طوعـس  زا  دـعب  هکنآ  طرـشب  عفان  پسا  يردـج 
خیب دامض  عفان و  هلاتق  ۀیودا  مومس  تهج  نآ  لاقثم  هس  عرص و  اسنلا و  قرع  لصافم و  اعما و  ۀحرق  شـش و  رکج و  درد  لاهـسا و 

نایرـش ندرک  سامآ  ندش و  دـنلب  هیمغلب و  هبلـص و  ماروا  ریزانخ و  لیلحت  هلمن و  راشتنا  عنم  تهج  هکرـس  رد  نآ  خوبطم  ةدـیبوک 
دورب بآ  ثلث  هک  بآ  رد  نآ  خیب  خیبطب  هرغرغ  برج و  دشاب و  رهاظ  نآ  ۀـناد  هک  ریـساوب  سخاد و  هرمح و  تالیبد و  دوضفم و 

نآ برش  راشتنا و  زا  نآ  هثیبخ  حورق  عنم  نانسا و  عجو  نیکست  تهج  ناهد  رد  نآ  نتشادهاکن  هضمضم و  قلح و  تنوشخ  تهج 
کی زا  نآ  تبرـش  رادقم  نیبجنکـس  نآ  حلـصم  هدعم  رـضم  عفان  اسنلا  قرع  لصافم و  عجو  اعما و  ۀحرق  نطب و  لاهـسا  عفر  تهج 

یم مسق  هس  نآ  دنمان و  لهله  يدنهب  ار  نلفاطنب  دنیوک  درمز و  عرص  رد  نویردنق و  ولوقـسا  قایرت  رد  نآ  لدب  لاقثم  هس  ات  لاقثم 
نآ لک  یمسق  تسا و  تعانص  لها  دزن  زیزع  رایسب  نیا  درز و  نآ  لک  یمسق  دشاب 
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هبعـش ره  رب  ۀبعـش و  رپ  عرذ و  ود  تیاهن  عرذ و  مین  کی و  ات  نآ  هایک  دشاب و  یم  رایـسب  نیا  دیفـس و  نآ  لک  یمـسق  خرس و  246
خاش ود  کی  نآ  کیراب  ياهخاش  خـیب  رد  يوبدـب و  رایـسب  عانعن و  كربب  هیبش  كرب  جـنپ  یخاش  ره  رـس  رب  کـیراب و  ياـهخاش 

نآ رمث  هک  کیراب  يدنلب  ۀلیتف  اب  کیراب  ياهخاش  اهنآ  فارطا  زا  کچوک و  رایسب  كرب  نآ  رـس  رب  هتـسر و  رکید  کیراب  رایـسب 
فوجم و نآ  هایک  ياهقاس  ددرک و  یم  هایـس  ندیـسر  دعب  حطرفم و  كدنا  هزیر  رایـسب  ياهناد  زا  ولمم  نآ  فوج  هدـمآرب و  تسا 

هـس روطق  دنناد و  یم  عفان  حایر  جـنلوق و  اقـستسا و  تهج  دـنروخ و  یم  هتخپ  ار  نآ  كرب  دـنناد و  یم  رت  مرک و  ار  نآ  دـنه  لها 
نوچ دنیوک  ددرک و  یم  لئاز  سپ  دسر  یم  مهب  میظع  عجو  لوا  رد  اما  عفان  نآ  درد  شیر و  تهج  شوک  رد  نآ  كرب  بآ  ةرطق 

ار نآ  خیب  ددرک و  لئاز  هعفد  کیب  دنناروخب  یمغلب  بت  بحاصب  دـندنب و  بح  هدـیبوک  لثام  زوج  كرب  کی  اب  ار  نآ  كرب  کی 
موی راهچ  هس  ات  نینچمه  نآ و  ۀبون  روهظ  راثآ  زور  رد  تسا  هیمغلب  یمح  زا  یعون  هک  رجناس  تهج  دنروخب  لوبنات  كرب  اب  نوچ 

تشکنا راهچ  هک  دنزیر  نآ  رس  رب  نآ  ةراصع  زا  رادقم  نآ  هدومن  قحـس  زور  ود  ار  یقنم  دیدح  ةدارب  نوچ  تسا و  برجم  عفان و 
اب دننارذکب و  ریرح  ۀـچراپ  زا  هدومن  قحـس  سپ  ددرک  یم  سلکم  شتآ  نودـب  زور  لهچ  ات  دـنراذک  باتفآ  رد  دـیآ و  نآ  يالاب 
زا عفان و  یحیر  جنلوق  هظیلغ و  حایر  خـفن و  لیلحت  تهج  بح  کی  زا  یتبرـش  یکچوک  رانک  ردـقب  دـندنب  بح  لوبنات  كرب  بآ 

عفان اقستسا  تهج  ندیماشآ  نآ  نزوب  هاوخنان  اب  مهردکی  نآ  مخت 
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جسفنب

دنمان وربا  ینانویب  ریفرف و  یبرعب  تسا و  یسراف  ۀشفنب  زا  برعم  میج  هلمهم و  نیس  حتف  اف و  نوکس  نون و  اب و  حتفب 

نا تیهام  *

تسا نآ  كرب  ياهقاس  اهنامه  هک  هتسر  خیب  کی  زا  رایـسب  کیراب  ياهخاش  اب  مین  ربش و  کی  ات  ربش  کی  نآ  يدنلب  تسا  یهایک 
هلمجلا یف  هدـمآرب و  كدـنا  نآ  ۀـشوک  ود  ره  رتکرزب و  رتضیرع و  نآ  كرب  نیئاـپ  هکنآ  ـالا  اـنح  راـنا و  كربب  هیبـش  نآ  كرب  و 

رد کـنر و  شفنب  وب  شوخ  کـچوک  لـک  کـی  یخاـش  ره  رـس  رب  هتـسر و  کـیراب  ياـهخاش  نآ  هاـیک  ناـیم  زا  لکـش  يربونص 
يدروجال لک  رتشیب  لمعتـسم  دـشاب و  یم  کنردرز  رتکچوک و  كدـنا  نآ  لک  نکیل  دوش و  یم  زین  نآ  حاون  لاـپین و  ناتـسهوک 

دشاب هدشن  دساف  هنهک و  هک  تسا  نآ  يوبشوخ  کنر 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  زین  رت  مرک و  لوا  رد  یضعب  رت و  درس و  لوا  رد  یضعب  رت و  مود  رد  درس و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ناقفخ و هراح و  تایمح  تهج  نوخ و  تدح  شطع و  نکسم  اعما و  هدعم و  رد  دشاب  سبتحم  هچنآ  صوصخ  قفرب  ارفص  لهـسم 
هنیس و تنوشخ  هفرـس و  ماکز و  تالزن و  لافطا و  عرـص  هراح و  عادص  هبلـص و  هفیطل و  ماروا  لیلحت  ولآ و  ریعـشلا و  ءام  اب  یـشغ 

درد نآ و  سابتحا  لوب و  هناثم و  تقرح  هدـعقم و  زورب  لاحط و  دـبک و  هدـعم و  تهج  هئرلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  قانخ و  قلح و 
قیرطب مهرد  راهچ  ات  مهرد  ود  زور  ره  زور  دنچ  نآ  ندیماشآ  تموادـم  مونم و  نآ  ةزات  ندـیئوب  وا  دامـض  الوطت و  ابرـش و  هدرک 

عیرس لهسم  نآ  لاثما  رکش و  تشخریش و  اب  نآ  ةدیئاس  لاقثم  هس  برجم و  عاذل  يوارفص  لاهـسا  عفر  تهج  درـس  بآ  اب  فوفس 
نآ خیبط  لوطن  تسا و  مونم  مومس و  رهزداف  نآ  ةزات  لک  دنیوک  لیدعیب و  هبکرم  ياهپت  تهج  دنقلک  ةریش  اب  نآ  ۀتـشرس  لمعلا و 
رس رب  نآ  ةدیئاس  مرن  رایسب  دامض  عفان و  اضعا  غامد و  تسوبی  هفرس و  تهج  ترارح و  ۀلازا  عجو و  نیکست  تهج  رـس  رب  هنوباب  اب 

فعـض ثروم  نآ  راثکا  راضملا  دیفم  هدعقم  مرو  قاقـش و  هراح و  ماروا  رئاس  دبک و  هدعم و  ةراح  ضارما  عادص و  تهج  نیبج  و 
حلـصم دنا و  هتـسناد  نآ  کشخب  صوصخم  ار  راضم  نیا  یـضعب  هراح و  ياهپت  باهتلا  نایثغ و  هدـعم و  لقث  برک و  ثعاب  لد و 

لک هفرـس  رد  يزابخ و  كرب  رفولین و  نآ  لدـب  شوجنزرم و  يریخ و  نآ  حلـصم  ماکز و  ثعاب  نآ  ندـیئوب  نوسینا و  یکدـنا  نآ 
اب نوچ  ار  هشفنب  دـنا  هتفک  لاقثم و  هد  ات  خوبطم  رد  لاقثم و  جـنپ  ات  نآ  مرج  زا  تبرـش  رادـقم  سوسلا  لصا  نآ  نزوب  ناـبزواک و 

دننام دشاب  رصعب  نآ  لعف  هک  یئاود  ینعی  يرصاع  ياهاود 
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شوج هک  دیاب  رایسب  زین  ددرکن و  يرکید  توق  لطبم  مداصم و  یکی  توق  هک  دنیامن  نآ  تاعارم  هک  دیاب  دننک  بیکرت  هلیله  247
نآ و فعضم  لسع  اب  لاهـسا و  رد  تسا  نآ  لعف  يوقم  رکـش  اب  نآ  لامعتـسا  تسا و  نآ  لعف  لطبم  رایـسب  شوج  هک  اریز  دنهدن 

يوق جلیله  هرتهاش و  يدنه و  رمت  بانع و  ولآ و  اب  نآ و  مرج  زا  رترادـحنالا  عیرـس  هدـعم و  رب  تسا  رتکبـس  نآ  خوبطم  لامعتـسا 
رب ماداب  نغور  هدومن  فاص  زاب  هدیلام  ربنـش  رایخ  سولف  زغم  تشخریـش و  نیبجنرت و  يور  رب  دنیامن  فاص  هک  اصوصخ  لاهـسالا 

دامض رثؤم و  تیاغب  لافطا  ةدعقم  جورخ  تهج  رکش  نآ  ثلث  اب  مهردکی  رادقم  نآ  كرب  بآ  ندیناروخ  دنماشایب و  هدیناکچ  نا 
ندـیماشآ تسا و  لیدـعیب  هکح  يوارفـص و  برج  هدـعقم و  یکدـمآرب  مشچ و  ترارح  هدـعم و  باهتلا  هراـح و  ماروا  تهج  نآ 

مونم و رت و  درس و  نآ  نغور  هدعم و  باهتلا  نیکـست  هئرلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  تهج  نآ  لک  دنقلک  ینعی  نآ  يابرم  اب  بارش و 
ررکم نخان و  تحص  ظفح  لصافم و  اضعا و  ندرک  مرن  يوم و  نتخیر  هفرـس و  هنیـس و  یکـشخ  دسج و  تحارج  برج و  تهج 

عفان و تیاغب  لاعـس  تهج  لافطا  ۀنیـس  رب  موم  اب  نآ  دامـض  سفنلا و  قیـض  تهج  مامح  رد  قیرعت  زا  دعب  نآ  مهرد  ود  ندـیماشآ 
فان نیهدـت  دـیفم و  یباوخیب  راـح و  رـس  درد  تهج  نآ  طوعـس  هناـثم و  ترارح  لوبلا و  هقرح  تهج  لـیلحا  رد  نآ  روطق  رثؤم و 

درادن و لیدع  میونت  رد  دنیامن  دامض  دعقم  رب  هدولآ  هشفنب  نغور  اب  ار  هبنپ  ای  ار و  جنفسا  نوچ  برجم و  نمزم  لاعـس  تهج  نادب 
هدرک یساپرک  ۀسیک  رد  رـشقم  ماداب  ای  رـشقم  دجنک  اب  هکنآ  یکی  تسا  عون  دنچب  نآ  نغور  نتفرک  قیرط  رفولین و  نغور  نآ  لدب 

دنهاوخ هک  تقو  ره  سپ  نآ  کنرب  دوش  نیکنر  دجنک  ای  ماداب  زغم  هکنآ  ات  دـننک  دـیدجت  ار  لک  دـننک و  کشخ  دـنلامب و  ررکم 
باتفآ رد  دـنزادنا و  لاقثم  یـس  یلطر  ره  رد  دـجنک  نغور  رد  ار  هزاـت  هشفنب  لـک  هکنآ  رکید  عون  دـنریکب  ار  نآ  نغور  هدـیبوک 

عفان رکـش  اب  نآ  لومعم  بارـش  درادرب و  ار  هشفنب  يوب  کنر و  ات  دننک  هزات  ار  هشفنب  هدومن  فاص  زور  دنچره  زا  دـعب  دـنراذک و 
دیفم لوب  راردا  هدرک و  عجو  هصوش و  هئر و  بنجلا و  تاذ  تهج  نآ  يابرم  نینچمه  هفرس و  يارب  زا  تسا 
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هقنب

اه فاق و  حتف  نون و  نوکس  اب و  حتفب 

نا تیهام  *

تسین نآ  ریودت  يدیفسب و  نکیل  تسا و  ولخ  زا  یمسق  دنیوک  وشم  يزاریشب  رت و  هدیلاب  نا  زا  سدعب و  هیبش  تسیا  هناد 

نآ تعیبط  *

ضباق لادتعاب و  لئام  کشخ  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نغور نآ  حلـصم  ادوس  دلوم  نآ  راثکا  سدع و  دـننام  صاوخ  رئاس  رد  عفان و  هیعاس  حورق  تهج  نآ  رورذ  لاهـسا و  قتف و  تهج 
تسا

کنب

فاک نون و  اب و  حتفب 

نآ تیهام  *

یضعب تسا و  ینمی  نالیغ  ما  تسوپ  هک  دنا  هتفک  یئوبشوخ و  ضبق و  اب  درز و  کبس و  ینمی  تسا  یتخرد  تسوپ  هتفک  یکاطنا 
نیرتهب تسا و  لاوقا  حـصا  بسنا و  نیا  دـسر و  یم  مهب  نآ  خـیب  رد  هک  تسا  یئاههرک  نآ  تسا و  سالا  کـنب  نآ  هک  دـنا  هتفک 

تسا نآ  يوبشخ  ضباق و  نیریش و  کبس و  نآ 

نا تعیبط  *

لوا ۀجرد  رخآب  بیرق  کشخ و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تدورب زا  ثداح  نایثغ  يوارفص و  لاهـسا  عطق  لوب و  راردا  هاب و  تیوقت  تهج  غامد و  رکج و  هدعم و  يوقم  تسا و  تایرطع  زا 
ۀحئار عطاق  نآ و  ةدننکوبشخ  قرع و  عنام  نآ  يالط  تابوطر و  فیفجت  لاحط و  لیلحت  تهج  نآ  دامض  ابرش و  تابوطر  فشن  و 

تسا سآ  نآ  لدب  مهرد  جنپ  ات  نآ  تبرش  رادقم  نآ  تحت  تابوطر  دلج و  یقنم  هرون و 

نب
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یم قالطا  لعفلاب  تسا  هدوب  هوهقب  فورعم  روهشم و  هک  نمی  تغلب  تسا  ظیلغ  رمخ  مسا  لصا  رد  هددشم  نون  هدحوم و  ءاب  مضب 
دنماشآ یم  نآ  ياجب  ار  نیا  هدرک  كرت  ار  نآ  تمرح  يارب  صاخ و  يرمث  رب  دنیامن 
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نآ تیهام  *

مهب زین  تادابریز  رئازج  زا  تسیا  هریزج  هک  هیوانب  رد  هشبح و  کلم  نآ و  حاون  نمی و  لـبج  رد  هک  یناتـسهوک  تسا  یتخرد  رمث 
دسر یم 

مه ینعی  دشاب  یم  یلـصف  ریغ  یلـصف و  دـسر و  یم  دـنا  یمور  هام  مسا  ود  ره  هک  بآ  رد  دـنراک و  یم  رذآ  رد  ار  نآ  مخت  248و 
دنرب و یم  ار  نآ  رایسب  کیراب  ياهخاش  هک  دیآ  یم  لمعب  بوخ  رایـسب  تیبرتب  یناتـسب و  عورزم  مه  یئارحـص و  یلکنج  وردوخ 

تیب رد  هک  تسنآ  یناتـسب  نیرتهب  دـنیامن  یم  قئال  دـحب  نآ  ریغ  يرایبآ و  ار  نآ  دـننک و  یم  رود  ار  نآ  ةراـکان  فیعـض  ياـهلک 
شوخ دـشاب و  یم  برچ  نآ  ةدـیبوک  ةدادوب  وب و  شوخ  یکرزب  یکچوک و  رد  طسوتم  زبس  ياـهناد  نآ  دوش و  یم  نمی  زا  هیقفلا 

تـسدب هیبش  دـسر  یم  تسد  عرذ  هس  ات  عرذ  ودـب  نآ  دـنلب  ماهبا و  تشکنا  يربطـسب  دراد  قاس  کـی  نآ  تخرد  هحیار و  معط و 
رت كزان  نآ  تسوپ  یکچوک و  قدـنف  یکرزبب و  راغلا  بحب  هیبش  کنر  هایـس  یفالغ  رد  نآ  رمث  کنر و  دیفـس  نآ  لک  رورعز و 
نا زا  نکیل  امرخ و  ۀتـسه  مدنک و  ۀناد  فاکـش  دننام  یفاکـش  يزغم  ره  طسو  رد  زغم و  رد  نآ  نوردـنا  رد  ود و  ره  نآ  تسوپ  زا 
نآ نیرتهب  یخلت و  كدنا  اب  هدیچیپ  كزان  ةدرپ  نآ  فوج  رد  کنر و  زبس  رتکچوک و  امرخ  ۀتسه  زا  رتکرزب و  مدنک  زا  رت و  نهپ 

دیفـس و نآ  يواتب  معط و  دب  خـلت و  دـب و  رایـسب  نآ  هایـس  یـشبح و  سپ  دور  بآ  هت  رد  هک  تسنآ  ینمی  کنر  زبس  نیکنـس  ةزات 
ددرک کشخ  نوچ  یتصوفع و  توالح و  یکدنپسچ و  تبوطر و  كدناب  نآ  ةزات  تسوپ  یشبح و  ینمی و  زا  رتکبـس  رت و  كرزب 

رد هک  یلاعت  هّللا  همحر  یلذاش  نسحلا  وبا  خیش  هک  تسنآ  نا  رب  عالطا  ببس  دنیوک  ددرک و  یم  لئاز  هتفر  هتفر  مک و  نآ  توالح 
رمث یضعب  یتقو  اقافتا  دندش  یم  هدنام  لسک و  تاضایر  يرادیب و  بش  ترثک  ببـسب  وا  نادیرم  تشاد و  هعموص  نمی  ناتـسهوک 

وا دنتفک  دوخ  ریپ  هب  دنتفای  عفن  دندروخ و  زین  ناشیا  دنتفک  نارکیدب  ار  نیا  دش و  ناشیا  یکدنام  لسک و  عفر  دندروخ  هتفای  ار  نآ 
ثعاب دندیماشآ  یم  ار  نآ  بآ  هداد  شوج  بآ  رد  ار  هویم  نیا  نوچ  سپ  دنماشایب  ار  نآ  بآ  هداد  شوج  بآ  رد  هک  دومن  مکح 

یم يرثکا  دـنتخاس و  رـشتنم  دـندرب و  دالب  لک  رد  راجت  تفاـی و  ماـمت  ترهـش  هتفر  هتفر  سپ  دـش  یم  ناـشیا  لـالم  لـالک و  عفر 
رد ار  نآ  ةزات  اصوصخ  دنمان  رـشق  هکنآ  نوریب  تسوپ  نآ  حاون  نمی و  لها  صاخ  يوحنب  یئاج  يدـلب و  ره  لها  نکیل  دـنروخ و 

عولو دـنماشآ و  یم  نا  زا  دـعب  يرثکا  ماعط و  زا  شیپ  كرزب  ياهلایپ  مرک  مین  مرکامرک و  هدرک  فاـص  هداد  شوج  يرایـسب  بآ 
امهداز هبیط  ۀنیدم  همظعم و  ۀکم  لها  نآ و  ةزات  اصوصخ  دشاب  یم  تصوفع  ینیریـشب و  لئام  زین  نآ  معط  دـنراد و  نارب  يرایـسب 

ماخ و یـضعب  ار  نآ  زغم  اهریغ  کنرف و  ناتـسودنه و  ناروت و  ناریا و  مجع و  برع و  زا  رکید  دالب  اـمیرکت و  افرـش و  یلاـعت  هّللا 
خبط بآ  رد  هتفوک  مرن  یضعب  هتفوک و  مین  یضعب  دسر  قارحاب  بیرق  هک  نایرب  یضعب  ددرک و  کنر  يزوج  هک  نایرب  مین  یضعب 

ناکنرف دنماشآ و  یم  هدرکان  فاص  یضعب  هدرک و  فاص  یضعب  طسوتم و  یضعب  قیقر و  رایسب  یضعب  ظیلغ و  كدنا  یضعب  هداد 
دامع ریم  میکح  تسا  فالتخا  نآ  جازم  عبط و  رد  دش و  روکذم  نیدابارق  رد  لیـصفت  هب  هچنانچ  دنماشآ  یم  تابن  ریـش و  يردق  اب 

رد هکنآ  تهج  تسا  مود  ۀجرد  رد  کشخ  درس و  هک  دنا  هتـشون  هوهق  نایب  رد  دوخ  ۀینویفا  ۀلاسر  رخآ  رد  يزاریـش  دومحم  نیدلا 
دحرـسب نآ  يدرـس  هک  دـنا  هتفای  هبرجتب  دـیامن و  نآ  ترارح  رب  تلالد  ساـیق  هک  تسین  نول  هحیار و  معط و  رب  بلاـغ  یتیفیک  نا 

دوخ ۀـلاسر  رد  یـضاق  ازریم  تسا و  لماتب  فوقوم  يرکید  رب  تسوبی  تدورب و  زا  کیره  ۀـبلغ  يواست و  رد  دـسر و  یمن  رارـضا 
هتشون يدزی  نیدلا  کلاس  میکح  تسا و  مود  ۀجرد  رد  نآ  یکشخ  لوا و  ۀجرد  رد  نآ  يدرس  هک  هتفای  ریقف  ۀبرجتب  هک  دنا  هتشون 

هکنآ ۀطـساوب  تسا  هثلاث  رد  نآ  تسوبی  هیناث و  ۀجرد  لوا  رد  نآ  تدورب  هک  دنا  هتفر  نارب  هیودا  صاوخ  نافقاو  زا  یـضعب  هک  دنا 
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لوا و رد  مرک  هک  هتفک  یکاطنا  دؤاد  خیـش  ار و  نآ  نابراش  دـسر  یم  مهب  جازم  یکـشخ  یباوخیب و  غامد و  تسوبی  نآ  طارفا  رد 
مرک یخلت  ره  تسا و  خـلت  نآ  تسوـپ  هکنآ  تهج  تسا  نینچ  هن  تسا  کـشخ  درـس و  هک  هتفاـی  عویـش  هچنآ  مود و  رد  کـشخ 

درس ای  لدتعم و  نآ  زغم  دشاب و  مرک  نآ  تسوپ  هک  نکمی  تسا و 
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یمغلب و ۀفرـس  تابوطر و  فیفجت  تهج  هک  هدیـسر  هبرجتب  تسنآ و  تصوفع  دنک  یم  نآ  تدورب  رب  تلالد  هچنآ  لوا و  رد  249
هفحت رد  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح  تسا و  نآ  تسوبی  ترارح و  لیلد  زین  اه  نیا  تسا و  عفاـن  لوب  راردا  اهدـس و  حـیتفت  تـالزن و 
دیوک فلؤم  دشاب  نآ  زا  رت  کشخ  مرک و  نآ  رشق  بلاغ و  نارب  یکشخ  لدتعم و  یمرک  رد  هک  ددرک  یم  رهاظ  سایقب  هک  هتشون 
فیثک يرکید  بطر و  راح  یئاوه  فیطل  یکی  تسا  وزج  ود  نا  رد  هکنآ  تهج  نآ  ةزات  صوصخ  دـشاب  يوقلا  بکرم  هک  دـیاش 

یم رداص  نا  زا  اهریغ  نییلت و  راردا و  جضن و  حیتفت و  فیطلت و  حیرفت و  زا  ترارح  راثآ  لاعفا و  لوا  وزجب  هک  سبای  دراب  یضرا 
عنم نآ و  عذل  ارفص و  تدح  مد و  نایلغ  ناروث و  یکنشت و  ترارح  نیکست  زا  تسوبی  تدورب و  راثآ  للعفا و  یناث  وزجب  ددرک و 

ددرک هنهک  نوچ  دشاب و  یم  هدایز  نا  رد  لوا  وزج  نآ  دشاب  رت  هزات  دنچره  دوش و  یم  رهاظ  نا  زا  اهنیا  ریغ  غامد و  تسوبی  مون و 
نآ و ندومن  نایرب  رادـقمب  ددرک  یم  لئاز  رتمک و  زین  نآ  دـنیامن  ناـیرب  نوچ  نآ و  رـشق  صوصخ  دوش  یم  لـئاز  مک و  جـیردتب 

دنچره سبای و  دراب و  نآ  نایرب  صوصخ  نآ  ۀنهک  تسا و  تسوبی  ترارحب و  لئام  نآ  ماخ  رـشق  صوصخ  نآ  ون  هزات و  هلمجلاب 
دیازفا یم  نآ  تسوبی  تدورب و  رب  دنیامن  نایرب  هدایز  ددرک و  رت  هنهک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عاجوا و نکـسم  دراد  هک  یتیرهزدافب  تسا  ددـس  حـتفم  نآ  خوبطم  بآ  برـش  هک  تسنآ  دـنا  هدومرف  نایب  هروکذـم  يابطا  هچنآ 
تایمح رد  اذهل  تسا و  اهنآ  تظلغ  طالخا و  یفـصم  ققرم و  نآ و  قارتحا  ادوس و  ارفـص و  عذل  تدـح و  نوخ و  نایلغ  ناروث و 
دنمدوس ار  ناقری  يومد و  يارش  تسا و  دیفم  عبر  يردج و  هبـصح و  زورب  دعب  لئاوا و  رد  اصوصخ  هیوادوس  هیوارفـص و  هیومد و 

دمر و عادص و  عاونا  رثکا  هدـعم و  تیوقت  ایعا و  عفر  تالزن و  یمغلب و  ۀفرـس  تهج  بابوطر و  ففجم  لوب و  ردـم  عبط و  نیلم  و 
عنم ار و  طالخا  نیا  قیقرت  هیفـصت و  تهجب  دـشاب  اـهنآ  داـمجنا  طـالخا و  تظلغ  ببـسب  هچنآ  نآ و  یقارتحا  اـصوصخ  اـیلوخیلام 

ۀفرـس تهج  لسع  اب  نآ  قوعل  هتفر و  ردـب  وضع  ربج  تهج  لسع  اب  نآ  دامـض  تسا و  عفان  ار  ریـساوب  دـنا  هتفک  ار و  هرخبا  دوعص 
یمغلب و ۀفرـس  زین  تلع و  نیمه  تهجب  دـشاب  عفاـن  زین  ار  موذـجم  هک  مرادـنپ  هدومرف  دومحم  نیدـلا  داـمع  ریم  میکح  بطر  راـح 
مون و ترثک  نآ و  ناـیرب  مین  اـصوصخ  ار  لاهـسا  غامدـب و  نآ  تاراـخب  دوعـص  تاـبوطر و  فیفجتب  ار  هدـعم  تواـخر  تـالزن و 

عفر زین  دیفم و  ددرک  جازم  فارحنا  فعـضب و  يدؤم  هکنآ  یب  كدـنا  بارـش  ماعطب و  ندومن  افتکا  ود و  ره  نارب  ربص  یکنـشت و 
رد ار  یعابر  نیا  نآ  برـشب  ناصیرح  نابغار و  یـضعب  دـیامن و  یم  اهتقـشم  تاکرح و  رافـسا و  لالم  لالک و  یکدـنام و  اـیعا و 

دنا هتفک  نآ  حدم 
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* یعابر *

لسک لسک  ازف و  حور  هوهق  تسیحار 

لحمضم ناریپ  رطاخ  شخب 

تسا وکابنت  ةرشفا  رظن  سؤاط  رپ  كایرت  رامخ  شآ  رفس  مامح  هوهق  هتفک  ار  درف  نیا  يرکید  و 

ینم و لیلقت  هاب و  توهـش  عطق  نول و  ترفـص  ندب و  يرغال  يرادیب و  ثعاب  دروآ و  یم  عادص  دـنا  هتفک  هک  تسنآ  نآ  راضم  زا 
دراب هلمجلاب  تسا و  ریـساوب  دـلوم  نآ و  یتشرد  سفنت و  تالآ  ندومن  کشخ  سوباـک و  اـیلوخیلام و  جـنلوق و  خـفن و  ناـقفخ و 

دنا هتفک  نآ  تمذم  رد  افرظ  یضعب  رضم و  رایسب  ار  هدساف  طالخا  ۀبلغ  باحصا  نیبوطرم و  جازملا و 

* تیب *

هوهق وا  مان  هک  ور  هیس  نآ 

* تسا هوهشلا  عطاق  مونلا و  عنام  تسا 

دیاش هجزما  یضعب  رد  هکنآ  رشق  اصوصخ  نآ  ماخ  هن  دشاب  نآ  ةدش  هایـس  ةدرک  نایرب  رایـسب  هنهک  رد  رثکا  راضم  نیا  هکنآ  بلغا 
نیا باوج  رد  دشاب و  هجو  ود  نیمه  ماعط  يالاب  نآ  ندـیماشآب  نمی  لها  عولو  هجو  هک  نکمی  دـشاب و  ماعط  مضاه  هاب و  كرحم 

هک تسنآ  قح  دـیوک  ررحم  تسا و  مرک  ياه  هویم  اـمرخ و  ندروخ  جازم و  ترارح  ترثک  نادـب  ناـشیا  عولو  هجو  هک  دـنا  هتفک 
ترارح و توق و  تداعب و  رثکا  تسا  اج  یب  نآ  راضم  عفانم و  رد  نیفرط  زا  رایسب  هغلابم 

نآ راـضم  عفاـنم و  زا  کـیره  هوجو  ناـیب  دنتـسین و  یلک  کـی  چـیه  ددرکیمرب و  نآ  ندـیماشآ  ترثک  تلق و  جازم  تدورب  250و 
هکنآ ببـسب  اود  نیا  دشاب  مرک  ناشیا  جازم  هک  یعمج  اما  هتـشون  یـضاق  ازریم  درادن و  اهنآ  لیـصفت  شیاجنک  ماقم  دراد و  یلوط 

دروآ و یم  باوخ  ار  ناشیا  هک  تسا  هاک  اذهل  دور و  یم  لیلحتب  مک  تابوطر  ترارح  یمک  ببـسب  دـنادرک و  یم  مک  ار  ترارح 
ماسرـس هک  یـسک  دننام  درک و  یمن  باوخ  اهبـش  ببـس  نادـب  تشاد و  ترارح  لامک  وا  جازم  هک  مدـید  ار  یـصخش  هلمج  نآ  زا 

هوهق نوچ  تشک و  لـئاز  تلاـح  نآ  دـمآ و  باوخ  ار  وا  دومن  تموادـم  هوهقب  بش  هس  ود  نوچ  درک  یم  بارطـضا  دـشاب  هتـشاد 
رد ار  دیراورم  هکنآ  تهج  زورب  زا  دعب  يردج  هبـصح و  رد  اصوصخ  تسا  یلوا  دنیامن  لامعتـسا  دیراورم  اب  رکا  تسا  بلق  رـضم 

وکین دنزادنا  نا  رد  خبط  نیح  رد  هقاط  دنچ  هک  نارفعز  اب  بلق  تیوقت  تهج  نآ  لامعتسا  زین  تسا و  مامت  یعفن  يردج  هبـصح و 
لالم و لالک و  بعت و  عفار  تاینویفا  ندروخ  دعب  رایسب و  تقشم  بعت و  دعب  نینچمه  ندمآ و  دورف  تقو  رد  رفاسم  نوچ  تسا و 

حبـص هکلب  دـیماشآ  دـیابن  ررکم  اذـغ  زا  التما  تقو  رد  اتـشان و  دـنا  هتفک  نآ و  ناجنف  دـنچ  ندـیماشآ  تسا  عبط  یکتفکـش  ثعاب 
رکا دـنماشایب و  هلاـیپ  دـنچ  نآ  يـالاب  هدروخ  تسا  هوهقلا  تحت  هب  روهـشم  ماوـع  فرع  رد  لـعفلاب  هک  اتـشان  قـیرطب  اذـغ  كدـنا 

دنماشایب هلایپ  دنچ  بش  فصنب  بیرق  صوصخ  اشع  زامن  زا  دعب  ای  زور و  رخآ  نانیـشن  بش  تاینویفا و  نویفاب و  نیداتعم  دـنهاوخ 
هتـشون یکاطنا  دؤاد  خیـش  تسا و  اهنیا  لاثما  بالک و  تابن و  کسملا و  ءاود  لـیبجنز و  نآ  حلـصم  دـنا  هتفک  دـیامن و  اـهنآ  عفد 
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اب رایسب  نغور  هتسپ و  نغور  ینیریش و  هک  دیاب  دیامن  میدرک  رکذ  هچنآ  تلاسک و  عفر  طاشن و  يارب  نآ  برش  ةدارا  هک  یـصخش 
هک تاحلـصم  نیرتهب  هک  دیوک  یم  ررحم  تسا و  صرب  ثادحا  فوخ  تسا و  اطخ  نیا  دـنروخ و  یم  ریـش  اب  یموق  دروخب و  نآ 

نارفعز سپ  تسا  بهشا  ربنع  دزاس  یمن  هقیاذ  دب  هیرک و  دنادرک و  یم  ذیذل  بیط و  ار  نآ  هحیار  معط و 
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یکتسنب

دنمان زین  یکتهچ  نب  ای و  نوکس  فاک و  رسک  يدنه و  ۀطقن  راهچ  ءات  نوکس  هلمهم و  نیس  رسک  نون و  نوکس  یسراف و  ءاب  حتفب 
تسا ناشاپ  ینعمب  کتهچ  لکنج و  ینعمب  يدنه  نابزب  هدحوم  ءاب  حتفب  نب  هک  اریز  ناشیرپ  یلکنج  تخرد  ینعی 

نا تیهام  *

رایـسب ياهخاش  رب  لمتـشم  یخاش  ره  هوبنا  یتشکنا و  يربطـسب  کیراب  رایـسب  ياهخاش  اب  هایک  رجـش و  نیب  ام  يدـنه  تسا  یتاـبن 
زا رت  هاتوک  رتضیرع و  رت و  كرزب  كدنا  یضعب  کچوک و  یـضعب  انح  كربب  هیبش  هلمجلا  یف  کچوک  ياهکرب  اهنا  رب  کیراب و 

یبلاغ معط  یب  ددرک و  یم  شفنب  ندیسر  دعب  زبس و  یماخ  رد  رت و  نهپ  نا  زا  كدنا  بلعثلا و  بنعب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  رمث  نا و 
اهبآ رانک  نآ  تبنم  کنر  زبس  هزیر  ياهمخت  نآ  فوج  رد  و 

نا تعیبط  *

دشاب کشخ  مرک و  ارهاظ 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

دیب كرب  نآ  يالاب  دـنیامن و  دامـض  هدرک  مرک  دـشاب  مرو  هک  اج  ره  ات  یقـستسم  مکـش  رب  دـنیاسب و  مرن  ار  نآ  رمث  كرب و  نوچ 
دروآ و يوـق  راردا  بش  راـهچ  هس  اـت  نـینچمه  دـنراذکب و  بـش  ماـمت  دـندنب و  هـب  هچراـپ  اـب  دـنراذکب و  هدرک  مرک  زین  ار  ریجنا 

دیفم نینج  ندومن  طاقسا  نآ و  نالیس  محر و  تبوطر  عفد  تهج  هدیئاس  بآ  اب  نآ  کیراب  ياهخاش  رمث و  كرب و  ندیماشآ 

هلاینب

اه مال و  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  نون و  نوکس  یسراف و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

کچوک مخت  شش  جنپ و  یضعب  فوج  رد  یشرتب و  لئام  یضعب  راد و  ینشاچ  یـضعب  نآ  معط  یئولآ و  ردقب  يدنه  تسا  يرمث 
هیبـش زین  راـخ  یب  یـضعب  رادراـخ و  یـضعب  نآ  تخرد  دـشاب و  یم  مخت  کـی  نا  رد  هک  ولآ  فـالخب  هداـیز  یـضعب  فوج  رد  و 
نوچ دشاب و  هدش  یم  نینچ  بآ  اوه و  تظلغ  ببسب  هلاکنب  کلم  رد  هک  دشاب  ولآ  زا  یعون  دیاش  خاش و  كرب و  رد  ولآ  تخردب 

ار و نآ  دنکمب  سپ  ددرک  ادج  نآ  محل  زا  اهمخت  دوش و  مرن  ات  دنلامب  بوخ  ار  نآ  هک  دیاب  دنیامن  لوانت  دنهاوخ  ار  نآ  ۀتخپ  رمث 
دشاب یم  صفع  شرت و  الا 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

مسوم رخآ  رد  هچنآ  صوصخ  یمح  ثروم  رضم و  ار  ناجازم  یمغلب  عفان و  ار  ناجازم  يوارفـص  مغلب  جیهم  ارفـص و  نکـسم  251
تسا رت  نیریش  رتکچوک و  رمث  ار  نآ  یلکنج  دسر و  یم  نازیم  یلاوح  هلبنس و  رد 

واولا عم  هدحوملا  ءابلا  لصف 

قروب

دنمان نول  يرپاپ  يدنهب  تسا و  یسراف  هروب  زا  برعم  فاق  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  واو و  نوکس  اب و  مضب 

تیهام *

نا

تـسا یندعم  نآ  نیرتهب  عونـصم  یندعم و  دشاب  یم  عاونا  کمن و  بآ و  زا  ددرک  یم  دـلوتم  راز  هروش  نیمز  رد  هک  تسا  یکمن 
ار نیا  دـشاب و  روش  نآ  معط  هک  خاروس  رپ  کبـس  دیفـس  یـضعب  دـشاب  یم  ناولا  فانـصا و  نیا  دنـشاب و  هدروآ  نآ  ندـعم  زا  هک 

نیا نیرتهب  دنمان و  نورطن  ار  نیا  کنرخرـس و  یـضعب  تسا و  فانـصا  دوجا  یلعا و  دنروآ و  هینیمرا  زا  هکنآ  تهج  دـنمان  ینمرا 
تهج تسا  نیزانخلا  قروبب  فورعم  نیا  یحیافص و  ربغا  یـضعب  تسا و  یخلت  یـشرت و  كدنا  تحولم و  اب  مرن  خرـس و  يرـصم 

ددرک و نان  قنور  يدیفس و  ثعاب  ات  دنناپـسچ  یم  رونت  رب  دنلام و  یم  خبط  زا  شیپ  نان  صرق  رب  هدومن  لح  بآ  رد  نازابخ  هکنآ 
نآ هکنآ  تهج  دنراد  لمعتسم  هرقن  يالج  هیفصت و  رد  نارکرز  تسا و  نیکنس  یجنس  دیفس  نآ  دنمان و  هعانصلا  قروب  ار  یـضعب 
نیا دنروآ و  یم  هیقیرفا  زا  ار  نآ  دشاب و  یم  یمرن  تفخ و  تیاهن  رد  نیا  تسا و  يدبز  یـضعب  دهد و  یم  الج  افـص و  رایـسب  ار 
دننام تروص  رد  هک  تسا  عاذـل  کنر  شفنب  تیتفتلا  عیرـس  قیقر  یحیافـص  کبـس  فنـص  نیا  نیرتهب  تسا و  فانـصا  نیرتداح 
يدبز هکنآ  تهج  تسنآ  ریغ  کبـس  قروب  دبز  اما  یمور  الا  تسا و  یقیرفا  تسا  بلـص  فیفخ  رکا  زین  نیا  دشاب و  دمجنم  فک 

دبز سویـسا و  ةرهز  نایم  قرف  تس  ترمح  تیبارت و  اب  دـمجنم  يدـبز  ةروب  صلاخ و  مدـنک  درآب  هیبش  مجحلا  ریبک  کبـس  قروب 
زا ار  هچنآ  سپ  نآ  عونصم  اما  نآ و  فالخب  دشاب  یم  يدرز  كدنا  اب  رت و  نیکنس  دیفـس و  رایـسب  قروبلا  دبز  هک  تسنآ  قروبلا 
یم خبط  شتآب  هتخیر  نارب  رایسب  یلق  لولحم  بآ  اب  هدومن و  یلق  لولحم  بآ  هب  ۀیقـست  هدوس  نزولا  يواسم  برـس  هشیـش و  ةدارب 
بآ هک  دـنروآ  یم  لمعب  برغ  تخرد  زا  هچنآ  دـیآ و  یم  لمعب  مسق  نیزا  راکنت  دـشاب و  یم  تنازراـب  دزوسب و  هکنآ  اـت  دـنهد 
نیا دشاب و  یم  تحولم  یهایسب و  لئام  دیفس  کبـس و  رایـسب  نیا  دنزاس و  یم  اهـصرق  ددرک و  ظیلغ  ات  دنناشوج  یم  ار  نآ  كرب 

تسا يدبز  همه  نیرتدنت  تسا و  هروکذم  فاصواب  ینمرا  فانصا  همه  نیرتهب  دنمان  برغلا  قروب  تسا و  بای  مک  رایسب 
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نا تعیبط  *

مراهچ طساوا  ات  یقیرفا  يدبز  قروب  نورطن و  نآ و  رخاوا  ات  کشخ  موس و  طساوا  ات  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هاب و جـیهم  جـنلوق و  عفار  صغم و  نکـسم  هظیلغ و  طالخا  عطاق  نآ  ینمرا  ندـیماشآ  دـلج و  رهاظب  نوخ  بذاج  یلاج و  للحم و 
اشاح ای  یفوز  خیبط  اب  لسعلا و  ءام  ینامرک و  ةریز  نآ  نزومه  اب  یمغلب و  ۀفرس  تهج  هبسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  مومـس و  مواقم 

واک و مرک  نوخ  ترـضم  عفر  تهج  نادـجنا  خـیباب  طرفم و  صغم  نیکـست  حایر و  لیلحت  تهج  اهنیا  لاثما  تبـش و  ای  بادـس  ای 
نوچ تسا و  اهنآ  لعف  توق  جارخا و  ثعاب  نادید  ۀلتاق  ۀیودا  اب  حیرارذ و  تهج  بارـش  بآ و  اب  هدعم و  رد  دـمجنم  نوخ  لیلحت 
دنزیر نا  رد  بذع  تیز  لطر  عبر  ددرک و  بآ  هکنآ  ات  دنهد  شوج  میالم  شتآ  رب  دنزادنیب و  بآ  لطر  مین  رد  ار  نآ  مهرد  جنپ 

لهـسم یبرع  غمـص  هشفنب و  اب  ار و  برـس  هرقن و  ناک  دنزادک  ددرک  ضراع  هک  یجنلوق  صوصخ  سبای  جـنلوق  تهج  دنـشونب  و 
بآ و اب  نآ  لولحم  روطق  رطن و  برـش  زا  ضراع  قانخ  عفر  تهج  جـتخپیم  یناـمرک و  ةریز  اـب  هدـعم و  مرک  جرخم  ظـیلغ و  مغلب 
نآ و كرچ  ۀـیقنت  تهج  هکرـس  اب  نا و  زا  يراج  تبوطر  عطق  يود و  ددـس و  حـیتفت  عاجوا و  عفر  تهج  شوک  رد  یفوز  بارش 

هکرس غالا و  هیپ  اب  نآ  دامض  رصب و  تدح  تهج  لسع  اب  نآ  لاحتکا  هدنام و  قلح  رد  يولز  طاقسا  تهج  رمخ  لخ  اب  نآ  ةرغرغ 
اقـستسا و تهج  ریجنا  اب  اهنآ و  حاتفنا  تهج  لـیمامد  رب  مطبلا  غمـص  اـب  هناوید و  کـس  ةدـیزک  تیمـس  عفر  تهج  ریزنخ  هیپ  اـی  و 

تایطوریق اب  نآ  دامض 
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رب تلع و  طاـطحنا  دزن  دـشاب  هدوـمن  فـلخ  يوـسب  لـیم  ندرک  نا  رد  هک  یجلاـف  برج و  هکح و  زازح و  لازه و  عـفر  تهج  252
کنر یئوکین  تهج  یئاهنتب  زین و  قرع  عفر  تهج  یئاهنتب  قرع و  عفر  تهج  هنوباـب  نغور  اـب  نآ  يـالط  عفاـن و  زین  بصع  ياونلا 

قبنز نغور  مهرد  هس  اب  نآ  مهرد  ود  ندب و  ةدننک  هایس  نآ  لامعتسا  تموادم  دنهاوخ و  هک  يوضع  ره  زا  يوم  ندرتس  راسخر و 
هاکیهت و فان و  مکـش و  رب  نغور  اب  نآ  ندیلام  لسع و  اب  نینچمه  تسا و  یئاود  نیرتهب  ظاعنا  جـیهت  تهج  نآ  فارطا  رکذ و  رب 

بحاص ندب  رب  نآ  ندیلام  هللحم  ای  هنخسم  ناهدا  اب  نآ و  جارخا  لتق و  ثعاب  دشاب  مرک  وا  مکش  رد  هک  یـسک  نتـسشن  شتآ  دزن 
هب رـس  نتـسش  صرب و  هکح و  برج و  تهج  مهارم  اب  عفنلا و  نیب  شتآ  کیدزن  نتـسشن  هریرعـشق و  درب و  ماکنه  هیرود  تاـیمح 
نآ حلـصم  ئق  كرحم  هدعم و  دسفم  دـیفم  ضیح  سابتحا  محر و  تابوطر  عفد  تهج  نآ  ۀـجزرف  زازح و  تهج  نآ  لولحم  بآ 

کی نآ  لدب  لاقثم  کی  ات  لاقثم  مین  زا  نآ  خرـس  مسق  زا  مهرد و  ود  ات  مهردـکی  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  یبرع  غمـص  یکطـصم و 
تقر ثعاب  يوم  رب  نآ  ندیشاپ  دنا و  هتفک  یناردنا  حلم  نآ  نزوب  یـضعب  نارطق و  نآ  نزو  فصن  یـضعب  کمن و  نآ  مین  نزو و 

ار نآ  رـس  هدرک  ةزوک  رد  هک  تسنآ  نآ  قارحا  ۀـقیرط  دـننازوسب  ار  نآ  دـنهاوخ  نوچ  عفاـن و  هیحلا  ءاد  بلعثلا و  ءاد  تهج  نآ و 
دنیامن و لامعتسا  هدیئاس  ددرک و  درس  ات  دنراذکب  هتـشادرب  شتآ  زا  سپ  ددرک  خرـس  ات  دنراذکب  دنراذک و  رکخا  رب  هتـسب  مکحم 

تسا يدبز  قروب  توقب  بیرق  دایز و  نآ  تدح  رت و  فیطل  نآ  قرحم 

479 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 684 

http://www.ghaemiyeh.com


نادیزوب

دنمان هلجعتسم  یبرعب  نون  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  همجعم و  ءاز  رسک  واو و  نوکس  اب و  مضب 

نا تیهام  *

یـضعب تنوشخ و  اب  هدیـشک و  طوطخ  نآ  رهاظ  رب  بلـص و  تمـصم و  نارب و  هداـیز  یتشکنا و  لوط  مجحب و  دیفـس  تسا  یخیب 
یم شغ  یضعب  دنا و  هتسناد  هیربرب  تبعل  یضعب  تسا و  هلجعتسم  عورف  زا  نآ  هک  هتفک  یضعب  تسا و  هلجعتسم  زا  یعون  هک  هتفک 

هلجعتسم طوطخ  مدعب  ناشیا  نایم  قرف  دنشورف و  یم  ار  هبربرب  تبعل  یضعب  هلجعتـسم و  یـضعب  نآ  لدب  ینعی  ود  رهب  ار  نآ  دننک 
دنیوک نادیزوب و  فالخب  تسا  راد  هرک  يربرب  تبعل  هکنآ  تسا و  توالح  یب  هک  يربرب  تبعل  فالخب  نادیزوب  توالح  تسا و 

نوبز و اهنآ  فالخب  تسا و  هروکذم  فاصواب  ربطـس  نآ  نیرتهب  تسا و  تیهاملا  لوهجم  نآ  تابن  هلمجلاب  دـنروآ و  یم  دـنه  زا 
فیعض رایسب 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  دنا  هتفک  زین  موس  لوا  رد  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرک و 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

بصع و هدـعم و  یقنم  زرپس و  رکج و  ةدـس  حـتفم  سرقن و  لصافم و  عاجوا  نکـسم  عامج و  كرحم  یهبم و  تیقایرت و  توق  اـب 
هدراـب و مومـس  عـفار  قـیقرت و  هباذاـب و  هدراـب  ۀـظیلغ  طـالخا  ۀـلازا  هدـعم و  مرک  عـفر  اقـستسا و  تهج  نینج و  طقـسم  لـصافم و 
لاقثم و کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  لدرخ  لسع و  نآ  حلصم  نایثنا  رضم  عفان  ریـساوب  تهج  انامدرق  اب  بآدرز و  لهـسم  تیـصاخلاب 

تسا لیوط  دنوارز  ود  ابنرز  نآ  نزو  مین  تیقایرت  رد  جو و  نآ  نزوب  دنیوک  دیفس و  نمهب  نآ  لدب  مین 
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يدنبرد شوب 

ای هلمهم و  لاد  رسک  نون و  نوکس  هدحوم و  ياب  حتف  نیتلمهم و  ءار  نوکس  لاد و  حتف  همجعم و  نیش  واو و  نوکس  اب و  مضب 

نا تیهام  *

رتکچوک و هنادهاش  زا  رودم و  نآ  مخت  انح و  كربب  هیبش  نآ  كرب  یکچوک و  تخرد  ردـقب  یتابن  هایک  كرب و  زا  تسا  یـصرق 
کشخ هتخاس  اهصرق  هدیبوک  ار  نآ  هایک  كرب و  دلب  نآ  لها  هینیمرا  روز و  رهـش  حاون  اصوصخ  مجع  دالب  نآ  تبنم  يدرزب  لئام 

دنرب یم  فارطاب  هدومن 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  کشخ  درس و  لوا  رخآ  رد  کشخ و  لوا  رد  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بلعثلا بنع  بآ  اب  اصوصخ  سرقن  دـمر و  عاجوا  نیکـست  اهنآ و  یتدایز  عنم  هراح و  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  يـالط  نیلم  عدار و 
تسا ضفح  اثیمام و  فایش  نآ  لدب  عفان و 

253

لوب

تسا باشیپ  هب  روهشم  توم و  يدنهب  شاش و  زیمک و  یسرافب  مال  واو و  نوکس  اب و  حتفب 

نا تیهام  *

دنک یم  عفد  لبق  ای  لیلحا و  هناثم و  هدرک و  هار  زا  تعیبط  هک  تسا  ناسنا  ناویح و  موعطم  بورشم و  تیئام  نآ  تسا و  مولعم 

تعیبط *

نا

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لاوبا و رئاس  زا  لدعا  ناسنا  لوب  دشاب و  یم  فلتخم  اهنآ  ۀـجزما  بسحب  تاناویح  زا  کیره  لوب  عطقم و  فطلم و  یلاج و  رایـسب 
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لامدـنا و ریـصاون و  هثیبـخ و  حورق  تهج  ددرک  دـقعنم  ظـیلغ و  اـت  دـنناشوجب  هک  ار  یلوب  ره  تسا و  واـک  رتـش و  لوب  نا  زا  دـعب 
یتدایز عنم  هلبآ و  هفعـس و  زازح و  هکح و  برج و  هیعاس و  هبطر و  ۀـقیمع  حورق  تهج  ناسنا  لوب  تسا و  لیدـعیب  اـهنآ  فیفجت 

دنیوشب و نادب  ار  غدـل  عضوم  هک  هناوید  کس  ندـیزک  تهج  خرـس  ةروباب  دـسر و  یم  مهب  رـس  رد  هک  بآ  رپ  روثب  هثیبخ و  حورق 
یمس ناروناج  ندیزک  اوه و  داسف  تهج  نآ  ندیماشآ  ءالط و  الـسغ و  شتآ  یکتخوس  دلج و  رـشقت  صرب و  بلعثلا و  ءاد  تهج 
حابـص ره  دوخ  لوب  تموادـم  ماوه و  رئاس  هدـیزکرام و  تهج  فک  ود  ردـقب  لفط  لوب  دوخ و  لوب  تموادـم  هلوکاـم و  مومـس  و 

نا زا  لبق  دنناوت  رکا  هکنآ  طرشب  کنرداب  رایخ  كرب  بآ  نآ  نزو  مین  اب  روتـسدب  لیدعیب و  زرپس  عفد  تهج  فک  ود  ردقب  اتـشان 
نآب يوم  نتسش  کشتآ  ضرم  رد  نآ و  مرو  تهج  مرک  لوبب  هدعقم  نتـسش  دنـشونب و  سپ  دندرک  هتـسخ  هک  دنور  هار  رادقم  نآ 
لوب لفث  دنـشاب و  هدرک  مرک  رانا  تسوپ  رد  هک  صوصخ  شوک  مرک  تهج  نآ  روطق  صغم و  تهج  نآب  هنقح  نآ و  نتخیر  عناـم 
يالط رصب و  تملظ  دمر و  برغ و  تهج  نآ  لاحتکا  نا و  رد  ندیناکچ  مرک  ياهنغور  اب  محر و  مرو  تهج  الومح  انح  نغور  اب 
دشاب هدش  ریمخ  لوب  اب  هک  زر  رتسکاخ  دامض  دشاب و  هدیسر  مهب  هحرق  زا  هک  ضایب  علق  تهج  لسع  اب  سم  فرظ  رد  خوبطم  لوب 

رثؤم و لیلآث  تهج  نآ  فک  يالط  باصتنا و  سفن  سفن و  رـسع  تهج  غلابان  لفط  لوب  ندـیماشآ  اضعا و  مدـلا  فزن  عطق  تهج 
درد تهج  فاصرم  اب  ریـساوب و  دراب و  ةدـعم  درد  تهج  رن  واک  زا  ریـصاون و  لافطا و  حورق  تهج  یلاج و  تیاغب  هداـم  واـک  لوب 

ضایب و علق  تهج  كوخ  لوب  دنا و  هتـسناد  برجم  ردخ  تهج  لدرخ  اب  نآب  وضع  نتـسش  نادند و  درد  تهج  هکرـس  اب  شوک و 
نآ لوب  لاقثم  لهچ  رادقم  زور  ره  هک  بیطلا  لبنـس  اب  زب  لوب  هدرک و  درد  تهج  رخ  لوب  لیدعیب و  هناثم  هدرک و  کنـس  ندینازیر 

ةدـس رکج و  مرو  تهج  رتش  لوب  شوک و  درد  تهج  نآ  روطق  یمحل و  ياقـستسا  تهج  دـنماشایب  بیطلا  لبنـس  لاقثم  کی  اب  ار 
فاصواب شیمواک  لوب  عفان و  شوک  تحارج  تهج  نآ  روطق  اشحا و  ةدراب  ضارما  هاب و  تیوقت  زرپس و  تبالـص  اقـستسا و  نآ و 

یلاعت هّللا  ءاـش  نا  دوخ  ياـجب  کـیره  تاـناویح  لاوبا  صاوخ  دـیفم و  لـیلآث  تهج  کـس  لوب  برجم و  دراـب  شوک  درد  تهج 
دمآ دهاوخ 
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لبالا لوب 

دنشورف یم  همارک  افرش و  یلاعت  هّللا  اهداز  همظعم  ۀکم  رد  جح  مسوم  رد  دنروآ و  یم  نمی  زا  هک  تسا  یصارقا 

نا تیهام  *

اجنادـب صوصخم  دوش و  یم  اجنا  رد  هک  یهایک  يارچب  لاس  زا  یلـصف  رد  ار  دوخ  ياهرتش  نمی  لها  هک  هدرک  تیاـکح  يوارهز 
هک تسا  نینچ  هن  هک  هتفک  یقیلاـم  دـنزاس و  یم  اهـصرق  نا  زا  دـنیامن و  یم  تظفاـحم  هدومن  عمج  ار  اـهنآ  لوـب  دـنرب و  یم  تسا 

هایـس ياـهعطق  نآ  نآ و  ریغ  همظعم و  ۀـکم  ناتـسهوک  ياـهراغم  رد  دوش  یم  هتفاـی  هک  تسا  يزیچ  هکلب  هدرک  تیاـکح  يوارهز 
تسا طاوطو  لوب  هک  دنا  هتفک  یـضعب  دنزاس و  یم  صارقا  هتفرک  ار  اهنآ  بارعا  زا  راجت  ربولا و  نصب  فورعم  تسا  رجحتم  کنر 

لوب اب  هدیبوک  ار  نآ  هک  زاجح  لابجب  صوصخم  تسا  یهایک  هک  هتفک  یضعب  اهراغم و  رد  دوش  یم  مکارتم  یضعب  رب  یـضعب  هک 
تسا تیهاملا  هلوهجم  ۀیودا  زا  هلمجلاب  دنزاس و  یم  صارقا  هتشرس  رتش 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ماروا لیلحت  تهج  لسع  اب  ریساوب 254و  لمح و  عطق  تهج  نآ  لومح  مدلا و  فزن  عطق  تاناویح و  حورق  حورج و  لامدنا  تهج 
لک نغور  نآ  حلصم  تسا و  نآ  حرقت  ثعاب  ندب  رب  نآ  ندنام  رایسب  عفان و  ءالط 

نوینومالوب

تغل نون  واو و  نوکـس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  نون و  رـسک  واو و  نوکـس  میم و  مض  مال و  حـتف  واو و  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  مضب 
تسا ینانوی 

نا تیهام  *

رت و ینالوط  بادس  كرب  زا  نآ  كرب  هبعش و  رپ  کیراب و  نآ  خاش  شیـشح و  رجـش و  نیب  ام  نآ  هایک  تسا و  هصلخم  زا  یمـسق 
جنوردب و هیبش  نآ  خیب  هایـس و  ياهمخت  نا  رد  دـشاب و  یم  کچوک  رـسب و  هیبش  ریدتـسم  يزیچ  نآ  ياهخاش  فارطا  رب  رتکرزب و 

تسا نآ  خیب  كرب و  لمعتسم  خال و  کنس  نشخ  بلص  ياه  نیمز  لابج و  نآ  تبنم  تبالص  اب  زارد و  دیفس و 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رد همیشم و  جارخا  ثمط و  لوب و  راردا  تهج  مهرد  کی  رادقم  نآ  كرب  ای  خیب و  ندیماشآ  حتفم و  یلاج و  ففجم و  فطلم و 
اب اسنلا و  قرع  لوبلا و  رـسع  تهج  بآ  اب  ماوه و  ندیزک  تهج  بارـش  اب  زرپس و  تبالـص  تهج  هکرـس  اب  اعما و  ۀحرق  كرود و 

یبرقع هکنآ  رکم  دزکن  برقع  ار  وا  زکره  دشونب  اتشان  ار  نآ  طاریق  هس  هکره  دنیوک  عفان و  هاصح  تیتفت  تهج  هدیشود  هزات  ریش 
عنام نآ  قیلعت  يدرـس و  زا  نانـسا  عجو  نیکـست  تهج  نآ  غضم  دـیامن و  لوانت  ار  نآ  ایناث  هک  دـیاب  دـنک  نینچ  نوچ  دـشکب و  ار 

رهزداب نآ  لدب  بانع  نآ  حلصم  هدعم  رضم  لاقثم  کی  ات  نآ  تبرـش  رادقم  نآ  حایر  للحم  نایثنا  رب  نآ  دامـض  برقع و  ندیزک 
تسا

يرسلوب

لوب هلاکنب  رد  هدمآ و  زین  اه  يافخب  يرسلوهب  ای و  نوکس  نیتلمهم و  ءار  رسک  نیـس و  حتف  مال و  واو و  نوکـس  هدحوم و  ءاب  مضب 
دنمان زین  میمب  يرس  لوم  و 

نا تیهام  *

ددرک و یم  رتوبـشوخ  ندـش  کشخ  زا  دـعب  وبـشخ و  فرـشم و  رودـم و  کـچوک  نآ  لـک  نوزوم  میظع و  يدـنه  تسا  یتخرد 
دـشاب و یمن  اجنا  رد  اپرازه  دـشاب  نآ  هک  ییاج  رد  دـنیوک  یم  هکنآ  تهج  دـنیامن  یم  رپ  هیکت  شلاب و  رد  یـضعب  ار  نآ  کشخ 

یم یجنران  خرـس  درز و  ندیـسر  دـعب  زبس و  یماخ  رد  یطـسوتم و  راـنک  باـنعب و  هیبش  هلمجلا  یف  لکـش  رد  نآ  رمث  دور و  یمن 
هیبش یفالغ  رد  نآ  مخت  دـنروخ و  یم  ار  نآ  مدرم  لافطا و  یـضعب  رایـسب و  تصوفع  ینیریـش و  كدـنا  اب  یمک  تیمحل  ددرک و 

تینهد كدنا  اب  خلت و  نآ  زغم  ینالوط و  یکدنا  رت و  هزیر  نا  زا  قدنفب و 
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نا لک  تعیبط  *

هضباق توق  اب  هدایز و  نا  زا  نآ  رمث  کشخ و  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج سر  مین  ای  سران و  صوصخ  نآ  رمث  ندـیئاخ  يوارفـص و  لاهـسا  ارفـص و  داسف  عفد  نادـند و  درد  نیکـست  تهج  للحم و 
ینم ۀکسمم  ۀیودا  زا  نآ  سران  رمث  ینم و  کسمم  خافن و  مکش و  ضباق  نآ  ندروخ  هثل و  نآ و  ماکحتسا  نادند و  عجو  نیکـست 

نآ لک  قرع  دروآیمرب و  غامد  زا  يرایسب  بآ  عفان و  یغامد  ضارما  هوها و  يارب  ینیب  رد  اروطق  اسوطع و  نآ  ةزات  ةراصع  تسا و 
يوقم وب و  شوخ  رایـسب  دـنیامن  بترم  لدنـص  ةدارب  اب  هکنآ  رطع  عفاـن و  هدراـب  هروکذـم و  ضارما  تهج  حرفم و  حاورا و  يوقم 

دنمان و یم  هوها  يدنهب  دوش و  یم  هلاکنب  رد  هک  یضرم  اضعا و  عجو  نیکـست  تهج  نآ  تخرد  تسوپ  خوبطم  ندیماشآ  تسا و 
رمث تخرد و  تسوپ  ةراصع  هثل و  نآ و  ماکحتـسا  نادـند و  عجو  نیکـست  تهج  نآ  ۀضمـضم  دوش و  یم  ینیب  رد  هک  دـنیوک  یم 

تسوپ تابث و  اب  دشاب و  یم  هایـس  نآ  کنر  دنلام و  یم  نآ  ياهرات  رب  مشیربا  کنر  ماکحتـسا  تهج  ناف  اب  مشیربا  ار  نآ  سرمین 
* مشیربا ندومن  کنر  تهج  دنهد  یم  خبط  هدیناسیخ  بآ  رد  هتفوک و  زین  ار  نآ  ماخ  رمث  تخرد و 

نونیوب

تسا ینانوی  تغل  نون  واو  نوکس  نون و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  رسک  واو و  نوکس  اب و  مضب 

نا تیهام  *

هزیر و نآ  مخت  تبـش و  لکب  هیبش  نآ  لـک  نا و  زا  رتفیطل  سفرک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  یتشکنا و  ردـقب  نآ  قاـس  تسا  یتاـبن 
تسنآ ةراصع  مخت و  كرب و  لمعتسم  وب و  شوخ 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هناثم و هدرک و  تهج  مکـش و  مرک  همیـشم و  طقـسم  لوب و  ردم  نآ  كرب  مهردکی  صغم و  حایر و  للحم  حتفم و  یلاج و  دنت و 
ریطقت تهج  نآ  كرب  راهچ  لسعلا و  ءام  اب  اصوصخ  عفان  زرپس 

نآ لومح  ریزاـنخ و  لـیلحت  تهج  مرک  مین  کـمن  بارـش و  اـب  نآ  دامـض  روتـسدب و  نآ  مخت  زا  مهرد  مین  صغم و  لوـبلا و  255
هزات ریـش  بانع و  نآ  حلـصم  یـشغم  عدصم و  دنیامن  یم  ذخا  نآ  كرب  اهخاش و  زا  ار  نآ  ةراصع  دـیفم و  اعما  مرک  جارخا  تهج 

تسا ردنک  نآ  لدب  لاقثم  مین  نآ  مخت  زا  لاقثم و  کی  ات  نآ  كرب  زا  تبرش  رادقم  هدیشود 

یئوب

ای نوکس  هزمه و  رسک  واو و  نوکس  یسراف و  ءاب  مضب 

نا تیهام  *

دور و یم  الاب  ودک  كات و  دننام  هناخ  فقـس  اهراوید و  راجـشا و  رب  دوجولا و  ریثک  هلاکنب  رد  مجن و  لیبق  زا  يدـنه  تسا  یهایک 
تجوزل تبوطر و  اب  كزان و  رت و  میخـض  نا  زا  زبس و  لوبنات و  كربب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  ياهکرب  یتشکنا و  يربطـسب  نآ  قاـس 

ینعی خرس  مود  تسا  رایـسب  نیا  زبس و  نآ  كرب  کنر و  دیفـس  نآ  ۀقاس  ینعی  دیفـس  یکی  دشاب  یم  مسق  ود  بغز و  یب  رایـسب و 
ياهیزبس دننام  دنروخ  یم  هتخپ  ار  نآ  دنه  لها  تسا و  نا  زا  رت  بای  مک  نیا  کنر و  خرس  زین  نآ  كرب  ياهکر  خرس و  نآ  ۀقاس 

تسا رایسب  تجوزل  اب  رکید و 

نا تعیبط  *

رت درس و 
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صاوخ لاعفا و  *

نا

تهج نآ  كرب  بآ  يـالط  هراـح و  تاـیمح  تدـح  نیکـست  قلح و  توـص و  تـالآ  نییلت  ینم و  داـیدزا  تهج  یهبم و  موـنم و 
* نادب بیرق  رایسب  نتخوس و  ماکنه  رد  دنلامب  مهیپ  ررکم و  نوچ  عفان  هتخوس  شتآب  وضع  ندرک  هلبآ  عنم  شزوس و  نیکست 

ءاهلا عم  ءابلا  لصف 

نمهب

تسا یسراف  تغل  نون  نوکس  میم و  حتف  اه و  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

نآ تبنم  يراومهان و  یلیلق و  تنوشخ  اـب  یجک و  تبالـص و  كدـنا  اـب  یکچوک و  كدرزب  هیبش  هلمجلا  یف  یـسراف  تسا  یخیب 
ریثک كانراخ و  طسبنم و  صاجا  كرب  دننام  نآ  كرب  نا و  زا  رتمک  هدایز و  يربش و  ردقب  نآ  هایک  ناسارخ و  نمرا و  ناتـسهوک 
خرس دیفـس  خرـس و  دشاب  یم  مسق  ود  دسر و  یم  زومت  رد  لک و  یب  هدیچیپ و  مهاب  اهنآ  رـس  دنچ  یکرب  نآ  قاس  رب  فیرـشتلا و 

دیفـس و نآ  نطاب  مه  رهاظ و  مه  نآ  دیفـس  نآ و  نطاب  زا  رتخرـس  نآ  رهاظ  هدایز و  نآ  تسوپ  يراومهان  رتدنلب و  رت و  هدیلاب  نآ 
حاون زا  نآ و  دیفس  نینچمه  دشاب و  یضبق  یتجوزل و  كدنا  اب  دنیاخب  نوچ  هک  تسنآ  يوبشوخ  نیکنس  یفاص  نآ  خرـس  نیرتهب 

دنروآ ناسارخ  هینمرا و 

نا تعیبط  *

مرک و ار  ود  ره  حیسم  یضبق و  توق  هیلضف و  تبوطر  اب  ود  ره  دیفس و  زا  رتیوق  موس و  ات  مرک  نآ  خرـس  کشخ و  مرک و  مود  رد 
هتسناد رت 

صاوخ لاعفا و  *

نا

تهج نیدوربم و  قفاوم  جزل و  ظیلغ  مغلب  حایر و  للحم  حتفم و  ینم و  ةدام  ةدـننک  هدایز  ندـب و  نمـسم  لد و  هاب و  يوقم  تیاغب 
بآ رد  نوچ  رتیوق و  ظاعنا  هاب و  تیوقت  تهج  نآ  خرس  هبـسانم و  ۀیودا  اب  صوصخ  هناثم  هدرک و  هاصح  تیتفت  ناقری و  ناقفخ و 
خلت کمن  اب  نآ  دامض  دوخن و  ماداب و  اب  اصوصخ  دروآ  میظع  یهبرف  دنماشایب  اتشان  رکش  اب  ار  نآ  بآ  دوش و  ارهم  ات  دنیامن  خبط 

نآ دیفس  ۀجزرف  يوم و  یئوب  شوخ  شپس و  نتشک  تهج  نادب  رس  نتسش  راسخر و  کنر  یئوکین  ثعاب  نانز  تروص  رب  لسع  و 
زا تبرش  رادقم  بانع  اریثک و  نوسینا و  نآ  حلـصم  لفـس و  رـضم  نآ  عون  ود  ره  نآ و  یئوب  شوخ  محر و  ۀیقنت  تهج  نارفعز  اب 

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 692 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ فصن  يردوت و  نآ  نزوب  ود  ره  لدب  دـنا و  يرکید  لدـب  کیره  هیقوا  هس  ات  نآ  خوبطم  بآ  زا  لاقثم و  ود  ات  ود  ره  نآ  مرج 
تسا دابنرز  نآ  دیفس  لدب  جنورد و  نآ  خرس  لدب  يروکان و  دنکسا  هایس و  دیفس و  یلصوم  ریفاصعلا و  ناسل 
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یمهب

ای میم و  رسک  اه و  نوکس  اب و  حتفب 

نا تیهام  *

راد هیاس  عضوم  نآ  تبنم  ملیشب و  هیبش  نآ  ۀشوخ  رت و  کیراب  رت و  هاتوک  نا  زا  وج و  هایکب  هیبش  تسا  یتابن 

نا تعیبط  *

ضباق رایسب  مود و  رد  کشخ  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

زا مهرد و  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  عفان  لوبلا  سلـس  دشاب و  هریلا  عوفرم  هک  مدلا  فزن  نمزم و  لاهـسا  سباح  نآ  برـش  تموادم 
دنک فزن  نا  زا  نوخ  هک  يوضع  رب  هدـیچیپ  یخرـس  لاـش  رد  اـی  یناوغرا  کـنرب  نوـلم  مشیربا  رد  نوـچ  هک  تسنآ  نآ  تیـصاخ 

دنزیوایب

* دنا هتسناد  برجم  نآ  عطق  رد  دندنب  هب  ای  256و 

لومرکهب

مال واو و  نوکس  میم و  مض  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  حتف  اه و  نوکس  یسراف و  ءاب  مضب 

نا تیهام  *

کنر هایس  زیت و  خلت و  رایسب  ياهشیر  اب  يدنه  تسا  یخیب 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفان ادامض  ابرش و  ولهپ  درد  سفنلا و  قیض  ماروا و  لیلحت  هبکرم و  تایمح  یمغلب و  یحایر و  ضارما  تهج  یهبم و  یهشم و 

هرکنهب
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اه هلمهم و  ءار  حتف  یسراف و  فاک  نون و  نوکس  اه و  يافخ  اب و  حتفب 

نا تیهام  *

نآ معط  باداش و  نآ  قاس  كرب و  رتضیرع و  نا  زا  رانا و  كربب  هیبش  نآ  كرب  یعرذ و  رادـقمب  ات  نآ  تابن  يدـنه  تسا  یهایک 
نآ هایـس  لک  رتمک و  نآ  قاس  كرب و  يزبس  دیفـس و  نآ  يدیفـس  لک  هایـس  درز و  دیفـس و  دشاب  یم  عون  هس  زیت و  خلت و  كدنا 

رایـسب عون  ود  ره  نیا  يدرزب و  لئام  زبس  نآ  قاس  كرب و  درز و  نآ  درز  لک  یهایـسب و  لـئام  هریت  زبس  نآ  خاـش  كرب و  هاـیس و 
دنا بایمک 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد  هس  ره 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مرو و مغالب و  ود و  ره  نآ  فعـض  تابوطر و  عفر  عفد و  هاب و  توق  رـصب و  تیوقت  تهج  نآ  هاـیک  ۀـقاس  كرب و  بآ  ندـیماشآ 
رس رب  نآ  يالط  دراب و  دمر  تهج  مشچ  رد  نآ  روطق  نادند و  درد  ناهد و  ضارما  تهج  نآ  ۀضمـضم  ماذج و  لاحط و  تبالص 
ره عضوم  ندیراخ  تموادـم و  طرـشب  یئاهنتب  هیدـلج  ضارما  رثکا  ابوق و  ماذـج و  صرب و  قهب و  بلعثلا و  ءاد  رب  عادـص و  تهج 

يارب ضیبا و  قبرخ  اب  صرب  قهب و  ماذج و  يارب  سوسلا و  لصا  اب  بلعثلا  ءاد  يارب  زا  هکنآ  دننام  رکید  ۀبسانم  ۀیودا  هب  ای  هبترم و 
نآ ندیماشآ  دنا  هتفک  تسا و  هیدلج  ضارما  ندب و  حلـصم  تیـصاخلاب  نینچمه و  قرحم و  رـضخا  يدـنه  يایتوت  اب  بطر  برج 

دنماشایب مرد  هس  کیره  زا  هیوسلاب  کمن  اب  ار  نآ  هایک  نوچ  هک  دـنیوک  نآ و  هایـس  عون  اـصوصخ  تسا  شیر  يوم  ةدـننک  هاـیس 
هک راونپ  مخت  وسیت و  لک  کشخ و  ةرکنهب  نیعبرا  کی  تدم  دشاب و  نمزم  جنلوق  رکا  دـهد و  نیکـست  تعاس  رد  ار  جـنلوق  عجو 
عفد دـنیامن  لوانت  هلوت  کی  زور  ره  هتـشرس  هنهک  دـنق  نآ  نزومه  اب  هتخیب  هتفوک  هیوسلاـب  هلمآ  هلیلب و  هلیله و  تسا و  هیوبـسکنس 

هلاسکی ۀنهک  دنچره  مکش  درد  دنرب  ورف  دنیامن و  غضم  مهاب  کنس  کمن  هشام  هس  اب  ار  نآ  كرب  هلوت  کی  نوچ  برجم و  ددرک 
ردالب بآ  بآ  ياجب  دنراکب و  وکین  نیمز  رد  دـنناسیخب و  ردالب  ةراصع  نم  مین  رد  ار  نآ  مخت  رکا  دـنیوک  دـنادرک و  لئاز  دـشاب 

رد هدروآرب  هشیر  زا  ار  هایک  نآ  ددرک  هایـس  رپ  نآ  هاک  ره  دنرب  ورف  نآ  هایک  ياپ  رد  دیفـس  غرم  رپ  کی  ددرک و  زبس  ات  دـنهد  نآب 
کی ات  زور  ره  تسد  فک  کی  هدیئاس  هدومن  کشخ  سپ  دنیامن  هیقست  هزات  ةرکنهب  ةریـش  رد  هبترم  تفه  ات  دننک و  کشخ  هیاس 

رئاس هعماس و  هرـصاب و  دنروخب  يردـق  زور  ره  رکـش  دـجنک و  اب  ار  نآ  مخت  رکا  دـنادرک و  لئاز  ار  صرب  ماذـج و  دـنروخب  هتفه 
دنادرک لئاز  ار  جنلوق  دنروخب  لفلف  راد  یکی  نزو  عبر  يواسم و  راهچ  ره  هلمآ  هلیلب و  هلیله و  اب  رکا  دنادرک و  يوق  ار  هیندب  ياوق 
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هلونا یئوهب 

ات يربش  ردقب  نآ  هایک  هکنآ  تهجب  ینیمز  ۀلمآ  هایک  ینعمب  تسا  يدـنه  تغل  اب  هزمه و  رـسک  واو و  نوکـس  اه و  ءافخ  اب و  مضب 
کیراب نآ  ۀخاش  کچوک و  ياهناد  نآ  كرب  ریز  رد  دشاب و  یم  هلمآ  كربب  هیبش  هزیر  نآ  ياهکرب  عرذ و  کی 

نا تعیبط  *

تخمز خلت و  نآ  معط  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ لامدنا  تهج  یلاوتم  زور  دنچ  هثیبخ  حورق  روصان و  رد  دـنیامنن  لخاد  جراخ  زا  بآ  اقلطم  هک  همامتب  نآ  ةزات  تابن  بآ  روطق 
عفان هطقس  هبرض و  تهج  یئاهنتب  دیفم و  برج  تهج  کمن  اب  نآ  ةدیئاس  دامض  رثؤم و 

اکنارایب

فلا یسراف و  فاک  نون و  نوکس  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  یمجع و  ءاب  حتفب 

تیهام *

تـسوپ کنر  راد و  هرک  یـضعب  زین و  هدایز  ربش و  ودـب  ات  نآ  لوط  نارب و  هدایز  یتشکنا و  تماخـضب  ینالوط  تسا  یخیب  نا  257
نآ زغم  خلت و  رایسب  نآ  معط  دوش و  یم  یهایسب  لئام  ددرک  هنهک  نوچ  راد و  هرک  كدنا  نآ  رهاظ  قارب و  یخرـسب  لئام  درز  نآ 

روفو رایسب  دنرب و  یم  فارطاب  اجنا  زا  دابآ و  مالسا  تهلسب و  دنروآ  یم  دنمان  زین  کنخر  هک  ماخر  کلم  زا  بلـص و  راد و  هشیر 
درادن

نا تعیبط  *

تسا يرتشمب  بوسنم  هیلضف و  تبوطر  اب  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

سارلا ءاضعا  ضارما  دنراد  لمعتسم  صاخ  یئاود  اب  یضرم  ره  رد  دنیامن و  یم  لقن  رایـسب  صاوخ  عفانم و  نآ  يارب  راید  نآ  لها 
يارب ددرک و  یم  نکاس  درد  روفلا  یف  هک  دنیوک  یم  دنیامن و  یم  الط  یناشیپ  رب  هدیئاس  بالک  اب  ار  نآ  زا  يردق  رـس  درد  تهج 

يروکبـش يارب  دنناروخ و  یم  هدیئاس  لفط  ۀعـضرم  ریـش  اب  لفلف  هنادکی  لفنرق و  ۀنادکی  اب  اکنارایپ  خرـس  کی  رادـقم  نایبصلا  ما 
دنـشک یم  مشچ  رد  هتفرک  ار  نآ  ةدود  هتخوس  هدرک  رت  نادب  ار  هچراپ  هدیئاس  نانز  ریـش  اب  هشامکی  کیره  زا  هبوچدرز  اکنارایپ و 

هـشامکی کیره  زا  نویفا  يدـنه  ضـضح  راد  هرک  ۀـبوچدرز  یتر  راهچ  اکنارایپ  ضایب  يالج  یخرـس و  عفر  مشچ و  درد  يارب  و 
یلاوح رب  نآ  یخرـس  مشچ و  درد  يارب  هدرک  مرک  ریـش  هدومن  لح  هدیئاس  لماک  یموجن  تعاس  هس  ات  بآ  اب  یتر  ود  دیفـس  جاز 
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يردق اب  ار  نآ  زا  يردـق  مشچ  درد  يارب  اضیا  دنـشک و  یم  مشچ  رد  لیم  اب  نآ  عطق  ضایب و  يالج  يارب  دـنیامن و  یم  الط  مشچ 
درد يارب  دیامن و  یم  لئاز  ار  مشچ  یخرس  درد و  دنیامن  یم  الط  مشچ  رود  رب  هدیئاس  يواسم  هس  ره  ای  نویفا و  یلیلق  هبوچدرز و 

يردـق هتفرک  ار  نآ  بآ  دـنراشف و  یم  دـننک و  یم  مرک  شتآ  رب  تسرد  ار  ناجنداب  ددـع  ود  دـشاب  يراـج  نآ  كرچ  هک  شوک 
نکاس ار  درد  اروف  دنیوک  یم  دنناکچ و  یم  شوک  رد  نا  زا  هرطق  هس  ود  هدومن  مرک  ریـش  هدرک  فاص  دنیاس و  یم  نا  رد  اکنارایپ 
تخرد تسوپ  رتسکاخ  هدرک  نایرب  تیتلح  وکابنت و  یناردنا  کمن  اکنارایپ  نادند  درد  يارب  دنک و  یم  لئاز  ار  میر  دنادرک و  یم 

زاب نهد  دنلام و  یم  نادند  رب  هتخیپ  هتفوک و  مرن  يردق  کیره  زا  دنیوک  هیتکتهب  يدنهب  هک  یتشد  ناجنداب  تخرد  تسوپ  رشع و 
دـسر یم  مهب  ینیب  رد  دنه  کلم  رد  هک  تسا  یـضرم  هک  سنیپ  يارب  ددرک و  عفد  تابوطر  بآ و  ات  دـنراد  یم  ریزب  ار  رـس  هدرک 

ءاضعا دنیامن  یم  طوعـس  كدنا  كدنا  هدرک  لح  بوخ  واک  نغور  رد  هشامکی و  کیره  زا  يدـنه  يایتوت  اکنارایپ و  دـنریک  یم 
زور هس  ات  دنماشآ  یم  هدومن  فاص  هدوس  مرن  بآ  هب  لقاقش  دیفس  ةریز  هناد  هایس  هشامکی  اکنارایپ  نانز  ریـش  یتدایز  يارب  ردصلا 

رد هدومن  مهرد  هشامکی  کیره  زا  هیهکنک  خیب  تسوپ  هرایرب و  خیب  تسوپ  اب  اکنارایپ  هشامکی  هنهک  ۀفرس  سفنلا و  قیـض  يارب  و 
يدنهب ار  نآ  هک  ار  رـسکب  یتکنر  تسوپ  خوبطم  بآ  اب  هنهک  ۀفرـس  سفنلا و  قیـض  يارب  اضیا  دنـشک  یم  وکابنت  دـننام  نایلغ  رس 

ات دـنهد  یم  شوج  صلاخ  بآ  راثآ  مین  رد  ار  نآ  تسوپ  اپ و  مین  هک  وحن  نیدـب  دـشاب  یتشد  ناجنداب  دـیاش  دـنمان و  زین  هیتکتهب 
نامه رد  اکنارایپ  هشامکی  هدومن  فاص  دـنروآ و  یم  دورف  شتآ  زا  هدرک  نآ  لخاد  کمن  يردـق  سپ  دـنامب  بآ  اـپ و  مین  هکنآ 

ار بآ  نا  زا  هلوت  کی  رادقم  دوش  یم  یموجن  تعاس  مین  کی و  انیمخت  هک  يرهک  راهچ  راهچ  ۀلصافب  زور  هنابـش  رد  هدیئاس  بآ 
ددرکن لئاز  بآ  رادقم  نیزا  دـشاب و  هنهک  ضرم  رکا  دوش و  فرـص  مامت  بآ  نآ  هکنآ  ات  نینچمه  دنـشون و  یم  هدومن  مرک  ریش 

پچ يولهپ  رد  هک  دنمان  یم  زین  یهکب  یلـسپ و  رازآ  يدنهب  ار  نآ  هک  لافطا  ۀـبد  يارب  زا  دـنماشآ و  یم  هداد  بیترت  رکید  ۀـبترم 
پچ يولهپ  صوصخ  نداتفا  دوک  ولهپ و  نتـسج  پت و  نآ  تمالع  دسر و  یم  مهب  هعفد  هلاس  هس  ات  هلاس و  مین  ود  ات  ریغـص  لافطا 
هدـح یلع  ۀـلاسر  رد  هچنانچ  تسا  ندوب  مارآ  یب  يرارقیب و  رایـسب و  هیرک  ناتـسپ و  نتفرکن  سفن و  رتاوت  ندیـشک و  الابب  سفن  و 
هدرک رت  كوخ  ةرهز  رد  ار  نآ  دـشاب و  هک  مادـکره  هایـس  لفلف  ای  لفنرق و  هنادـکی  اب  اکنارایپ  یتر  کی  رادـقم  هتفای  رکذ  ـالمجم 

دزن دنراد  لمعتسم  ار  نآ  نوچ  دنه  تاروع  یضعب  دنشاب و  هدومن  کشخ 
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هدعم تیوقت  يارب  ءاذغلا  ءاضعا  دبای  یم  مارآ  روفلا  یف  هک  دنیوک  یم  دنناروخ و  یم  هدیئاس  نآ  ۀیاد  ریـش  اب  دشاب  یم  ناشوا  258
زا اکناپ  کمن  هایـس  کمن  برت  کمن  هایـس  لفلف  يدـنه  جرطیـش  خـیب  نایداب  لیبجنز  هاوخنان  هشام  هس  اـکنارایپ  اهتـشا  یتداـیز  و 
یم قحـس  لماک  تعاس  هن  ات  ومیل  بآ  هب  هتخیپ  هتفوک  هشامکی  کـیره  زا  ناـیرب  جاز  یکرت  جودیفـس  ۀـمهکب  هلوت  کـی  کـیره 

هدعم تیوقت  يارب  زا  دنرب و  یم  ورف  مرکمین  بآ  هب  ماش  بح  کی  یئالقاب  يدوخن و  ردقب  یبح  ره  دـندنب و  یم  بوبح  دـنیامن و 
ومیل بآ  هب  هلوت  کی  کیره  زا  هایـس  کمن  کنرب و  اب  هناـیزار و  هاوخناـن و  اـب  ار  نآ  ۀـشامکی  مضه  تعرـس  اهتـشا و  یتداـیز  و 
هتـسب بوبح  سپ  ددرک  کشخ  مامت  اهنآ  بآ  هک  رادقم  نآ  دنیامن  یم  غیلب  قحـس  ددع  هدزاود  هد  رادقم  بآ  ومیل  ینعی  يذغاک 

عفر هدعم و  تیوقت  يارب  زا  هتفه و  کی  ات  دنروخ  یم  بش  زور و  ماعط  غارف  زا  دعب  هشام  ود  ات  هشامکی  زا  یتبرـش  دنراد  یم  هاکن 
نآ نزو  کی  هبطر  ةدراب  ضارما  رثکا  هلمجلاب  مکش و  رقارق  حایر و  دراب و  ۀفرس  یبوطر و  سفنلا  قیض  ریساوب و  تالاهسا و  عاونا 

هبرجتب نیا  دـنهد و  یم  ماش  بح  کی  حبـص و  بح  کی  هتخاس  يدوخن  ردـقب  بوبح  هتخیپ  هتفوک  مرن  هایـس  لـفلف  نزو  ود  اـب  ار 
اب ار  نآ  هشام  مین  رادقم  ود  ره  ای  لاهسا و  ای  ئق و  نا  ناونعب  يراج  هاوخ  دشاب و  سبتحم  هاوخ  هضیه  عاونا  عفد  يارب  زا  هدیـسر و 

تسیب و لفنرق و  هناد  هس  ود  اکنارایپ و  یتر  ود  رادـقم  یمغلب  یبوطر و  ۀـضیه  يارب  زا  دـنروخ و  یم  هدـیئاس  بآ  اب  اـی  بـالک و 
کی مضهلا  ءوس  همخت و  يارب  زا  تسا و  رتهب  دـنیامن  لخاد  زین  اتیپپ  لیلق  يردـق  رکا  دـنروخ و  یم  هدوس  مرن  هایـس  لـفلف  هنادـکی 

دـنیاخ و یم  هتخادـنا  نهد  رد  اـکنارایپ  یتر  ود  رادـقم  هدومن  فاـص  دـنهد و  یم  شوج  بآ  رد  هدومن  بوکوج  ار  هناـیزار  هلوت 
هیهکنک بآ  اب  هدیبوک  مرن  هایس  لفلف  نزو  مین  اب  ار  نآ  نزو  کی  یبوطر  لاهسا  عفر  ریساوب و  يارب  دنماشآ و  یم  ار  نآ  نآ  يالاب 
یبوطر لاهـسا  ریـساوب و  دـنرب  ورف  ماش  تقو  بح  ود  اتـشان و  حبـص  بح  ود  یتبرـش  یلفلف  ردـقب  یبح  ره  دـنزاس  بوبح  هتـشرس 

خیب تسوپ  هایـس  لفلف  دیفـس  ةریز  هبلح  مخت  هاوخنان  اکنارایپ  اقـستسا  يارب  زا  سفنلا  ءاضعا  تسا  دیفم  ار  هدعم  فعـض  زا  ثداح 
حبـص و فصن  ار  هصح  کـی  زور  ره  هدومن  هصح  تفه  هتخیپ  هتفوک  مرن  هشاـم  هس  کـیره  زا  یلکنج  راـنک  خـیب  تسوـپ  ةراـیرب 

بآ رد  هلوت  راهچ  کیره  زا  رانا  خـیب  تسوپ  هرایرب و  خـیب  هنایزار و  هاوخنان و  بآ  ياجب  دنـشون و  یم  نایداب  قرع  اب  ماش  فصن 
فوفـس دـبای  یم  رکذ  هک  هیودا  اب  اتـشان  زور  تفه  اقـستسا  يارب  زا  اـضیا  دـنناروخ  یم  بآ  ياـجب  هدومن  فاـص  دـنناشوج و  یم 
کیره زا  دیفـس  ةریز  هبلح  مخت  هاوخنان  هشام  ود  دیفـس  امهکب  یتر  راهچ  اکنارایپ  تسا  نیا  هیودا  دنروخ  یم  درـس  بآ  اب  هتخاس 

دیاب دنیوک  یم  دنماشآ و  یم  اتـشان  زور  تفه  ار  نآ  ۀـصح  تفه  هدومن  هصح  تشه  دـنزاس و  یم  فوفـس  هدوس  مرن  هشام  راهچ 
ةرهز اـکنارایپ  لاـحط  يارب  زا  ددرک و  یم  لـئاز  تدـم  نا  رد  یلاـعت  هـّللا  ءاـش  نا  دـنروخب  هکـشخ  اـب  لاد  نآ  يـالاب  يدوزب  هـک 

هـشامکی کیره  زا  هتخوس  راکنت  هتخوس  يدنه  يایتوت  هتخوس  دیفـس  جاز  هتخوس  هبوچدرز  یهام  ةرهز  هایـس  غاز  ةرهز  شوکرخ 
حبـص بح  کی  زور  ره  دندنب  یم  بح  لدرخ  شام و  ۀناد  رادقمب  هدومن  لح  بوخ  دنمان  راوکیهک  يدنهب  هک  ربص  كرب  بآ  هب 
یلیلق دنیامرف و  یم  زیهرپ  يداب  یـشرت و  زا  دنهد و  یم  لدرخ  ردـقب  بح  ار  ریغـص  شام و  ردـقب  بح  ار  ریبک  ماش و  بح  کی  و 

هک توسرپ  عفد  يارب  زا  دنیامن و  یم  الط  لاحط  مرو  رب  هدیئاس  هکرـس  اب  ار  اکنارایپ  يردق  دنیامن و  یم  لخاد  نآ  ماعط  رد  نغور 
رثکا ددرک و  یم  رغال  فیعـض و  درز و  زور  هب  زور  نز  نآ  ددرک و  یم  ضراع  ندیئاز  زا  دـعب  ار  تاروع  یـضعب  هک  تسا  يرازا 
يدنه تسا  يروناج  هک  سینهد  تشوک  هشام  ود  اب  هایـس و  لفلف  هنادکی  تسیب و  اب  ار  اکنارایپ  یتر  ود  دـشاب  یم  نیلم  وا  تعیبط 

یم اهبح  هدوس  مرن  دنـشاب  هدرک  کشخ  هدروآرب  شمکـش  زا  هدومن و  حـبذ  ار  شردام  لمح  رد  هک  وهآ  ۀـچب  تشوک  هشام  ود  و 
اتشان زور  تفه  ات  دنزاس و 
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صلاخ کشم  بهشا و  ربنع  اب  ار  اکنارایپ  خرـس  کی  توسرپ  يارب  اضیا  دنیامن  یم  زیهرپ  بسانمان  ياهاذغ  زا  دنناروخ و  یم  259
دنشاب هدروارب  شردام  مکش  زا  ماخ  هک  وها  ۀچب  تشوک  سینهد  تشوک  هنادکی  تسیب و  هایس  لفلف  هشام  ود  کیره  زا  نارفعز  و 

يداب و یشرت و  زا  دنناروخ و  یم  ار  نآ  بح  کی  زور  ره  هشامکی  ردقب  یبح  ره  دندنب  یم  بوبح  هدوس  مرن  هشام  هس  کیره  زا 
رانک خیب  تسوپ  هرایرب  خیب  تسوپ  هشامکی  هاوخنان  یتر  ود  اکنارایپ  لوبلا  سلس  عفد  يارب  دنیامن و  یم  زیهرپ  هدراب  ياه  هیذغا  زا 

رب هدیئاس  دیفـس  لیجرذ  اب  ار  اکنارایپ  بآ  لوزن  يارب  دنماشآ و  یم  اتـشان  حبـص  هتخیپ  هتفوک  مرن  هشامکی  کیره  زا  هیهکنک  مخت 
تسوپ يدنه و  جرطیش  تسوپ  اب  ار  نآ  هشام  شش  هیصخ  رد  بآ  لوزن  يارب  هایس و  لفلف  اب  روتسدب  دنیامن و  یم  الط  مرو  عضوم 
هدومن مرک  هدرک  لح  بوخ  نیاکب  تخرد  تسوپ  ةراصع  اب  هدومن  کشخ  هشام  شـش  کیره  زا  هرابرب  خیب  تسوپ  هلوتات و  خـیب 

ریـش اب  اکنارایپ  يردـق  روفلا  یف  هدـیزک  رام  يارب  مومـسلا  ددرک  یم  لئاز  هبترم  راـهچ  هس  رد  یلاـعت  هّللا  نوعب  دـنیامن  یم  داـمض 
يردق دنیامن و  یم  الط  عضوم  نا  رب  هدوس  مرن  دنمان  جیسروهت  يدنهب  هک  موقز  تخرد  ریش  دنمان و  هکآ  يدنهب  هک  رـشع  تخرد 

دجنک ای  فشرـس  نغور  راثا  اپ و  رد  ار  اکنارایپ  هشام  هس  عاجوالا  زین  لفلف  اب  دنناروخ و  یم  هدـیئاس  برجم  راودـج  ای  ار  اکنارایپ 
عاجوا تهج  اضیا  دنراد  یم  ظوفحم  درس  ياوه  زا  دنلام و  یم  عجو  عضوم  رب  هدومن  مرک  بش  هدرک  فاص  دننازوس و  یم  بوخ 

هدرک هشیـش  رد  هتخادـنا  فشرـس  نغور  راثآ  کی  رد  هتفوک  هلوت  کی  کیره  زا  درز  ۀـلیله  هواهد و  لک  اب  ار  اکنارایپ  هلوت  کـی 
لیلحت يارب  دـنلام و  یم  عجو  عضوم  رب  هدومن  مرک  تجاحلا  دـنع  سپ  دـننز  یم  مهرب  هاکاک  دـنراذک و  یم  باتفآ  رد  زور  لهچ 

دنیامن یم  دامض  هدرک  مرک  هدوس  مرک  مین  بآ  هب  هایس  لفلف  نآ  نزو  ود  اب  عاجوا  نیکست  ددغ و  ماروا و 
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اکنارایپ بح 

تعنص اهریغ  هثیبخ و  حورق  حورج و  کشتآ و  ماذج و  هدعم و  مف  شزوس  هفرس و  سفنلا و  قیـض  دننام  ضارما  رثکا  يارب  زا  عفان 
هتفوک ار  ازجا  هشامکی  کیره  زا  یئایموم  صلاخ و  روفاک  یتر  کی  کیره  زا  صلاخ  کـشم  نارفعز و  یتر  راـهچ  اـکنارایپ  نآ 
جازم رکا  هکشخ و  اب  هیلق  بش  بآ و  دوخن  رهظ  تقو  اذغ  دنروخ و  یم  اتـشان  ار  نآ  بح  کی  زور  ره  دنزاس  یم  بح  هس  هتخیپ 

دنیامن یم  زیهرپ  تاینبل  تاضومح و  زا  دنروخ و  یم  يرفس  ۀلیک  رهظ  تقو  دومن  دناوت  مضه  دشاب و  يوق 

لبیب

تسا يدنه  تغل  مال  هیمجع و  ءاب  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هیمجع و  ءاب  رسکب 

نا تیهام  *

كرب دنیامن و  یم  میظعت  ار  نآ  زونه  دشاب و  یم  رادرتچ  میظع و  رایـسب  دسر و  یم  مهب  دنه  کلم  عیمج  رد  تسا  يدـنه  تخرد 
زیت دنلب و  نآ  كون  یمک و  ةرکنک  اب  ینالوط و  كدنا  ضیرع  نآ 

تعیبط *

کشخ مرک و  نآ  تخرد  تسوپ و  كرب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رب لیلحتب  دندنب  هدرک  مرک  لمد  رب  هک  ار  نآ  كرب  روصان و  مخز  ماروا و  لیلحت  تهج  دـشاب  میخـض  هکنآ  تخرد  تسوپ  دامض 
اربآ نآ  كرب و  تفه  ات  دنزادنا  درـس  بآ  رد  مرکامرک  هتخوس  دتفا  تخرد  زا  دوخبدوخ  هکنآ  کشخ  كرب  دـیامن و  هتخپ  ای  ود 

* دنمان ار  لفلف  راد  يدنهب  لپیپ  زین  درادزاب و  ار  ئق  عوهت و  دنشونب 

هایک نیرز  خیب 

یسراف و فاک  رسک  نون و  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رـسک  همجعم و  ياز  حتف  همجعم و  ءاخ  ای و  نوکـس  اب و  رـسکب 
دنمان وسیج  یکنرفب  اه  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف 
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نا تیهام  *

كدنا بلص و  رایسب  نیکنس و  يدرزب و  لئام  یضعب  رت و  بلص  رت و  نیکنس  رت و  ینالوط  نا  زا  دیفس و  نمهب  هب  هیبش  تسا  یخیب 
تـسا اـهب  نارک  دـنروآ و  یم  تاداـب  ریز  نیچ و  زا  تسا و  نآ  نیرتـهب  نیا  هدـش و  درز  ناوختـساب  هیبـش  هلمجلا  یف  یئـالط  قارب 

نآ يدرزب  لئام  نیکنس  بلص  عون  اصوصخ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هتفوک ای  دنماشایب و  دنیاسب و  بالک  اب  ار  نا  زا  لیلق  رادقم  نوچ  هاب  حاورا و  يوق و  يوقم  حرفم و 

* مهرد مین  ات  کناد  کی  نآ  تبرش  رادقم  دنشونب  هدیشاپ  تشوک  بآ  رب  هتخیپ  260

مسیب

میم نوکس  هلمهم و  نیس  رسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اب و  رسکب 

نا تیهام  *

ای دورما و  بیس و  زا  دنویپ  ار  نآ  تخرد  هک  هتفک  یکاطنا  هب و  زا  هدایز  رایسب  بغزاب  بلـص و  یکچوک و  هب  هب  هیبش  تسا  يرمث 
تـسا دیب  هک  فاصفـص  حافت و  زا  دنویپ  رایـسب  دوجولا و  ریثک  دنیامن و  یم  تسا  طولب  هاش  هک  لطـسق  ای  دـیب و  ای  طولب و  لاهن  اب 

دنام یم  ناتسمز  طساوا  ات  تسا و  رکید  رامث  ندیسر  ماکنه  نآ  رمث  ندیسر  ماکنه  دنیامن و  یم 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هراح و مومـس  رهزداف  نآ  خـیبط  ماروا و  للحم  لسع  اب  غامد و  هدـعم و  يوقم  ناقفخ و  عنام  نوخ و  عطاق  ئق و  لاهـسا و  سباـح 
نآ كرب  ریـساوب و  محر و  مدلا و  فزن  مدـلا و  ثفن  عطق  تهج  نآ  خـیبط  رد  سولج  نادـند و  تیوقت  تهج  نآ  خـیبط  ۀضمـضم 

طولب و نآ  لدـب  ماداب  نغور  نآ  حلـصم  لوبلا  رـسع  ددـس و  دـلوم  نآ  راثکا  دـیفم و  تیاغب  هزات  تحارج  قاـصتلا  ماـیتلا و  تهج 
مرد هدزناپ  ات  مرد  هد  زا  نآ  تبرش  رادقم  صفع 
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شیب

همجعم نیش  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اب و  رسکب 

نا تیهام  *

نآ عاونا  زا  کی  چـیه  رد  دـشاب و  یم  عاونا  دـیور و  یم  نآ  حاون  دـنه و  لابج  رثکا  رد  هک  لاـتق  یمـس  رایـسب  يدـنه  تسا  یخیب 
دنا کلهم  فعض و  توق و  رد  دوخ  بتارمب  طالخا  حاورا و  نفعم  روفلا  یف  دناردخم  همه  نکیل  تسین و  تدح  يزیت و  یخلت و 

خاشب نآ  تهباشم  تهجب  دنمان  ایهکنیـس  ار  نآ  عون  کی  تسا  یخلت  يدنت و  نآ  ماسقا  یـضعب  رد  دنا  هتفک  یـضعب  ببـس و  نادب 
هک اریز  تیمـس  تثابخ  تءادر و  لامک  تهجب  دنناوخ  زین  لادنچ  ار  نیا  دنیوک و  ار  خاش  ههکنیـس  يدـنه  تغلب  هک  اریز  هرب  وهآ 
رد هک  ورادیک  ناتـسهوک  رد  تسا و  عقاو  اطخ  دنه و  نایم  هک  تیرباد  هوک  رد  رثکا  نیا  دنمان و  ار  ثیبخ  لیذر  رایـسب  موق  لادنچ 

نیرت يوق  نیرتهب و  دـسر و  یم  مهب  زین  لاپین  یتاماکنار و  روپکنر و  کنروم و  ناتـسهوک  رد  تسا و  عقاو  کـچوک  تبت  دـحرس 
سپ درز  سپ  هریت  خرس  نآ  نوردنا  هچنآ  نا  زا  دعب  دشاب و  قارب  غمصم  هایس  نآ  نوردنا  بلـص و  نیکنـس و  نزوب  هک  تسنآ  نآ 

نوریب نوردنا و  هچنآ  سپ  دشاب  هتـسشن  هدوس  روفاک  ای  قلط و  دـننام  يزیچ  نآ  يور  رب  هایـس و  ياهطقن  نآ  رهاظ  رب  هریت و  دـیفس 
ندب اپ و  تسدب و  ار  نآ  یسک  نوچ  هک  تسا  هبترمب  نآ  هایس  توق  دنا  هتفک  بتارمب  کیره  دنمان  ینمهرب  دشاب  دیفس  ود  ره  نآ 

ار نآ  توق  ناحتما  دنه  يامکح  دنیوک  یم  دوخ و  ریثات  تعرس  ببـسب  دنک  یم  كاله  تعاس  رد  دناسرب  نابز  رب  ای  دولآ و  قرع 
مکش غامد و  زا  نوخ  دنا  هتفک  یضعب  دمآرب و  ناتسپ  زا  نوخ  رکا  دنلام  یم  رادریـش  شیمواک  خاش  رب  هدیئاس  هک  دنیامن  یم  نادب 

واک خاش  رب  ار  نآ  تسرد  ۀناد  نوچ  هک  دنا  هدومن  دح  نیاب  هغلابم  یـضعب  فیعـض و  الا  تسا و  يوق  رایـسب  درم  دش و  يراج  نآ 
دنیوک دنا و  هتشون  زین  نیا  ار  ایکهنیس  ۀیمست  هجو  فیعض و  الا  تسا و  يوق  رایسب  دیآ  ناتسپ  زا  نوخ  ریش  ياجب  رکا  دنیامن  قیلعت 

بکارب و شفک  هزوم و  نوریب  زا  دـنلامب  باکر  رب  رکا  زین  دـنک و  یم  ریثات  زین  رد و  دوش  راوس  واک  ای  شیمواک و  نارب  یـسک  رکا 
روفلا و یف  تسا  هدنشک  نا  زا  هل  درخ  رادقم  ندروخ  هک  تسنآ  لصا  تسا و  هدنشک  زین  نآ  يوب  دنک و  یم  تیارـس  نآ  ةدنـشوپ 

دوخ نیکن  ریز  رد  نئازخ  رد  ماـکح  نیطالـس و  باـیمک و  یـشیب  نینچ  نیا  دـنیوک  یم  تسا و  رایـسب  هغلاـبم  هروکذـم  روما  رثـکا 
هایـس و نآ  نوریب  راودجب و  هیبش  رهاظ  يراومهان  تایه و  رد  هک  تسا  یخیب  نیا  تسا و  كانهچب  مود  عون  دـنراد و  یم  ظوفحم 
نآ و فالخب  تسا  حالصا  ریبدت و  لباق  رت و  فیعض  نا  زا  نیا  تیمـس  ایهکنیـس و  تبانم  زین  نیا  تبنم  کنر  يرکـش  نآ  نوردنا 

هریت درز و  غارچ  نغور  کنرب  هک  ار  نآ  يایلیت  صوصخ  دنیامن  یم  لامعتـسا  ار  كانهچب  حالـصا  ریبدت و  زا  دعب  دنه  يابطا  اذهل 
همه زا  نزوک و  خاش  دننام  کیراب  نآ  رس  ربطس و  دشاب و  یم  یهایسب  لئام 
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يرثکا کنر  لکش و  تایهب و  فیعض و  همه  نکیل  تسه و  زین  رکید  ماسقا  ار  كانهچب  دنا  هتفک  تسا و  رتهب  كانهچب  ماسقا  261
اهنآ مهرد  مین  ات  کناد  ود  زا  دـنا و  فیعـض  كانهچب  ماسقا  زا  هس  ره  نیا  نیاحمک و  کنلچاب و  اـتنم و  دور  دـننام  دـنا  مهب  هیبش 

ار نیا  دعسب و  هیبش  يدرزب  لئام  نآ  نوریب  کچوک  لکش و  يربونص  رکید  یمسق  طالخا و  حاورا و  داسفا  نیفعتب و  تسا  هدنشک 
ار نآ  تیمس  هداد  شوج  ریـش  رد  نادیقم  اب  یـضعب  تسا و  راودجب  هیبش  نیا  تسا و  یخلت  يدنت و  تیاغ  رد  دنمان  كزیت  يدنهب 
رد انایحا  دنمان و  لبنسلا  نورق  ار  نیا  تسا و  کلملا  لیلکاب  هیبش  رکید  یمسق  دنـشورف و  یم  راودج  ياجب  هدرک  کنر  هدومن  مک 
هرک ین  خیب  هب  هیبش  لکش  یطورخم  ریغ  يدرزب  لئام  دیفس  نیا  دنیوک و  تاروص  هارهب  ار  رکید  یمـسق  دوش و  یم  تفای  زین  لبنس 
یم مهب  رکید  عضاوم  زا  نآ  ریغ  ریمـشک و  یلاوح  ناتـسهوک  یلاعا  رد  دنمان و  زین  یمهرب  ار  نیا  دـشاب و  یم  یتشکنا  ردـقب  راد و 
دوخ ۀبلاغ  تیفیکب  تسا  هدنـشک  نیا  کناد  کی  دشاب  یم  يدنت  یخلت و  زین  نیا  معط  رد  دنمان و  زین  هدوهم  ار  نآ  یـضعب  دسر و 
ینعی دنمان  هیدله  ار  رکید  یمـسق  اهنآ و  لیلحت  حاورا و  نیفعت  جنـشت و  لاهـسا و  ئق و  طارفا  ترارح و  ۀـبلغ  نوردـنا و  شزوسب 

ادـج هبوچدرز  نایم  زا  الوا  دنـسانش  یم  ار  نآ  هک  یناسک  دـسر و  یم  مهب  هبوچدرز  نایم  رد  تردـنب  هکنآ  تهج  هبوچدرزب  هیبش 
طقنم يدرز و  كدنا  اب  ربغا  زبس و  نیا  کنر  دنیامن و  یم  نادلبب  لقن  لمح و  هدرک  کشخ  هدومن  شوج  ار  نآ  نا  زا  دـعب  هدومن 
ماـکنه رد  هک  تسنآ  نآ  هاـیک  تیـصاخ  زا  دـنیوک  تسا و  تیمـسلا  يوق  دـنمان و  یم  زین  توکـالاک  ار  نیا  دـشاب و  یم  یهایـسب 

نایم رد  هکنآ  تهج  لیبجنزب  هیبش  ینعی  دنمان  یم  اوتـس  ار  یمـسق  دشاب و  یم  كرحتم  داب  نوکـس  ماکنه  رد  نکاس و  داب  ندـیزو 
ماسقا زا  مسق  جنپ  نیا  هقیقحلا  یف  دیاش  دنا  هتفک  تسا و  مسق  راهچ  ره  زا  رت  فیعـض  توق  رد  نیا  دوش و  یم  تفای  انایحا  لیبجنز 

ار همه  هکنآ  ات  دنریک  یمس  خیب  سنج  مسا  ار  شیب  هکنآ  ای  دنا و  هدناوخ  شیب  زاجمب  هک  دشاب  رکید  یمـس  خیب  هکلب  دشابن  شیب 
نیا نیرتهب  لمعتـسم و  مسق  تشه  لمعتـسم و  ریغ  نوبز  مسق  هد  هلمج  نا  زا  مسق  هدجیه  ات  دنا  هتفک  زین  رکید  ماسقا  دشاب و  لماش 

كربب هیبش  نآ  كرب  قاس و  کی  اب  يربش و  ردقب  نآ  هایک  دومن و  هنرکذ  لیوطت  رب  انب  تفای و  رکذ  هچنانچ  تسا  ایلیت  مسق  تشه 
یناسک هک  تسنآ  یمس  ياهخیب  رئاس  شیب و  ذخا  قیرط  دنیوک  شفنب  یضعب  درز و  یضعب  خرس و  یـضعب  لک  ینـساک و  وهاک و 

یم ریس  عضاوم  نآ  ياهفلع  رد  هتفر  اه  بش  دندیسر  اهخیب  نآ  هک  یتقو  رد  دنا  هدرک  تایمس  لامعتـساب  تداع  دنـسانش و  یم  هک 
یم عضوم  نا  رب  تمالع  ناشن و  يارب  زا  رتسکاخ  يردق  ددرک  یم  رهاظ  یعاعـش  عضوم  نا  زا  دوب  يوق  یمـس  خیب  هک  اج  ره  دننک 

ماسقا هک  ینیمز  رد  دنیوک  دنیامن و  یم  کشخ  هیاس  رد  دنروآیمرب و  طایتحاب  ار  خیب  نآ  هتفاکـش  ار  عضوم  نآ  هتفر  زور  دـنزیر و 
عارذ دـنچب  زین  نآ  راودـج و  رکم  دـیور  یمن  رکید  هایک  چـیه  توکالاک  كانهچب و  ایهکنیـس و  دـننام  دـیور  یم  نآ  يالعا  خـیب 

مان فلا  هلمهم و  ءاح  حتف  واو و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مضب  احوب  دیاش  تسا و  شیب  نآ  قایرت  راودج  نآ  نآ و  فارطا  رب  رترود و 
نآ لک  مسوم  رد  تسا و  برچ  ایوک  هک  دیامن  یم  نانچ  دشاب و  یم  یهایـسب  لئام  عضوم  نآ  كاخ  نآ  ریغ  هن  دشاب  راودـج  نیا 

دنمان و اشیب  شوم  ار  نآ  هک  یناویح  الا  دندرک  یم  كاله  دسرب  ناشیا  رب  نآ  يوب  رکا  هک  اریز  ددرک  یمن  نآ  درک  یناویح  چـیه 
دراد رایسب  تیمس  زین  ناویح  نآ  تسا و  اهخیب  نا  زا  زین  نآ  كاروخ  اهنآ و  نایم  نآ  رقم 
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نا تعیبط  *

هکنآ تهج  دنناد  یم  مراهچ  ۀجرد  رد  درس  ار  نآ  دنه  يامکح  عیمج  تسا  رایسب  فالتخا  نا  رد  ار  نانوی  دنه و  يامکح  هکنادب 
ۀبترم رد  کشخ  مرک و  ناـنوی  ياـمکح  دـنناد و  یم  یناویح  حور  رهوج  یفاـنم  ار  نآ  رهوج  صاوخ و  عباـت  ار  نآ  داـسفا  راـثآ و 

نآ راثآ  زا  یضعب  تفایرد  تهجب  مراهچ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قیض هفرس و  دننام  هنمزم  ۀیمغلب  هیوادوس و  ضارما  صرب و  ماذج و  تهج  نآ  ةدومن  حالصا 

دننام نآ  ۀعونـصم  تابکرم  ندروخ و  ریبدـت  روتـسد  عفاـن و  ءـالط  ابرـش و  تاحلـصم  اـب  نآ  مک  رادـقم  هثیبخ  حورق  سفنلا و  262
نیدابارق رد  دشاب  هدروخ  شیب  هک  یـسک  ریبدـت  یـشیب و  ياشکلد  حرفم  نشور و  یـشیب و  نوجعم  یـشیب و  بوبح  کنل و  باترت 

دـشاب هدروخ  شیب  هک  ار  یـصخش  ددرک  یم  يراـط  هک  یلاوحا  ۀـلمج  زا  هکنادـب  دـبای  یم  رکذ  اـجنیا  یلمجم  تفاـی و  رکذ  ریبک 
عرـص و راود و  فاعر و  هقدـح و  زا  نآ  ندـمآرب  مشچ و  یکریخ  نابز و  اهبل و  ینطاب و  ياضعا  مرو  اضعا و  یـسحیب  ترادـخ و 

لـسب هک  تسا  یلیلق  دبای  تاجن  ضارعا  نا  زا  هکره  ددرک و  یم  ضراع  عرـص  زین  نآ  لک  ۀحئار  مامـشتسا  زا  دنیوک  تسا  یـشغ 
یندـعم و یناویح و  رهزداف  نآ و  رم  اصوصخ  کـسملا  ءاود  سوطیدورثم و  برجم و  راودـج  ندـیناروخ  نآ  جـالع  ددرکن  رجنم 

ندیماشآ سپ  هنهک  نغور  مجلـش و  رزب  خیبطب  ندومرف  ئق  ررکم و  ریجنا  دیب  كرب  بآ  تسا و  ربک  خـیب  تسوپ  صلاخ و  کشم 
ریبادت تلهم  دشابن و  يوق  رایـسب  رکا  تسا  دیفم  ربک  خـیب  تسوپ  قوراف و  قایرت  کسملا و  ءاود  اب  طولب  تفج  خـیبط  هیقوا  راهچ 

یندعم و رهزداب  لفلف و  کشم و  ندیناروخ  زین  ار و  قیاف  راودج  رکم  تسین  يریثات  نیرد  نادنچ  ار  قوراف  قایرت  دنیوک  دـهدب و 
یبره لفنرق و  دنوارز و  تیتلح و  ورس و  مخت  جنرت و  مخت  ربک و  خیب  تسوپ  قیاف و  راودج  موتخم و  نیط  لیبجنز و  ریـس و  ریش و 

دیدج نیطلا  قایرت  لماک و  قایرت  هعبرا و  قایرت  شیب  شوم  هدرک و  دیدق  یتشد  روث  تشوک  و 
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اشیب شوم  شبی 

نا تیهام  *

یناویح تامومس  رئاس  شیب و  قایرت  نآ  تشوک  تسا و  شیب  تبنم  هک  تسا  یعضوم  نآ  ناکم  شومب  هیبش  تسا  یناویح  دنیوک 
تـسوا رهزداف  دیور و  یم  شیب  یلاوح  رد  تسا  یتابن  نآ  هک  دنا  هتفک  یـضعب  عفان و  ماذج  صرب و  قهب و  تهج  تسا و  یتابن  و 

دنتفای رکذ  شیب  رد  ود  ره  هایک  ناویح و  نآ  دنمان و  احوی  ار  نآ  و 

* ضیب *

ۀیاخ مخت و  یـسرافب  هک  تسا  یکناخ  غرم  مخت  نآ  قلطم  زا  دارم  همجعم  داـض  هیناـتحت و  هاـنثم  ءاـی  نوکـس  هدـحوم و  ءاـب  حـتفب 
دنمان ادنااکیغرم  يدنهب  نایکام و 

نا تیهام  *

تسا و نآ  دـسفم  اوه  ترارح  هک  اریز  دـشاب  هدرک  دـلوت  غرم  زا  زور  ناـمه  رد  هک  تسنآ  رادـقم  كرزب  نآ  نیرتهب  تسا  مولعم 
نتشادهاکن کمن  رد  اوه  داسف  زا  نآ  ظفاح 

نآ ةدرز  تعیبط  *

کشخ و درـس و  مود  لوا  رد  نآ  نوریب  تسوپ  مود و  رد  رت  درـس و  نآ  يدیفـس  لوا و  ۀـجرد  رخآ  ات  یمرکب  لئام  يوقلا  بکرم 
لوا رد  کشخ  درس و  دنمان  یقرغ  هکنآ  نوردنا  قیفص  تسوپ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هنیـس زا  هراح  تالزن  عنم  تهج  یهبم و  ندب و  غامد و  لد و  يوقم  لوضفلا و  لیلق  اذغلا  ریثک  سومیکلا  حلاص  نآ  تشربمین  ةدرز 
نوخ هک  یـصخش  يوقم  هناثم و  هدرک و  ۀحرق  هناثم و  هدور و  هدعم و  تنوشخ  مدلا و  ثفن  نآ و  تنوشخ  هنیـس و  لاح  حالـصا  و 

نآ ریغ  ای  ینیچ  فرظ  رد  ار  نآ  ةدرز  نوچ  يوادوس و  جازم  قفاوم  دشاب و  هدیناسر  مهب  دصف  زا  یفعـض  ای  هدـش و  عفد  وزا  هدایز 
رد ددرک و  هتخپ  مین  ات  دنهد  شوج  دنراذکب و  دـشاب  بآ  نآ  رد  هکنآ  ریغ  سم و  یفرظ  رد  يرم  ای  لفلف  كدـنا  اب  دـننز و  مهرب 

مدلا و ثفن  هفرـس و  قلح و  تهج  تسا و  اذغلا  دـیج  مضهلا  عیرـس  تسا و  نآ  خـبط  عاونا  نیرتهب  نیا  دنـشاب و  هدز  یم  مهرب  نیب 
راـثکا و هدـعم و  رـضم  دـیفم  هناـثم  تقرح  توص و  ۀیفـصت  راـم و  ندـیزک  تیذا  عفر  تهج  نآ  ماـخ  ةدرز  ندروخ  هاـب و  تیوقت 

اصوصخ مضهرید  نآ  ۀتخپ  رایسب  ریش و  بانم  بئان  لافطا  جازم  رد  نآ  ۀتخپ  مین  فلک و  قهب و  هدرک و  هاصح  دلوم  نآ  تموادم 
ناتک مخت  اب  هفرس و  تهج  ردنک  اب  هماک و  بآ  هراح و  ۀیودا  نآ  حلصم  جنلوق  ثروم  دشاب و  بلاغ  تبوطر  رایسب  هک  یجازم  رد 

ابرهک و ای  ریحز و  تهج  نیوخالا  مد  اب  لیدـعیب و  ندـب  نیمـست  تهج  تورزنا  ردـنک و  کمن و  كدـنا  اـب  سفنلا و  قیـض  تهج 
لاهسا تهج  اهنیا  لاثما  روکنا و  زیوم و  ۀناد  وزام و  قامس و  اب  جحس و  قورع و  تاهوف  دیدست  نوخ و  نالیس  عطق  تهج  ریشابط 

کمن كزیت و  ةرت  مخت  اب  مکش و  درد  تهج  نآ  دننام  یکطصم و  اب  يرارم و 
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نتخیر عنام  عبط و  ضباق  هکرـس  رد  نآ  ۀـتخپ  عفان و  تیاغب  هاب  تیوقت  تهج  ینیچراد  یهوک و  واک  بیـضق  ةراشن  روقنقس و  263
باصعا و ماروا و  نییلت  تهج  نغور  موم  اب  هدـعقم و  نییثنا و  مشچ و  مرو  تهج  هنوباب  لک و  نغور  اـب  نآ  دامـض  هدـعمب و  داوم 
هدـعقم و يریـساوب و  مرو  تهج  مشچ و  نابرـض  لزاون و  عنم  تهج  یناشیپ  رب  وج  درآ  لک و  نغور  نارفعز و  اب  نآ  ۀـتخپ  يالط 

یئاهنتب دـشاب و  هدیـسر  مهب  ظیلغ  نوخ  زا  هک  یمرو  تهج  نارفعز  ورم  اـب  یهایـس و  راـثآ  فلک و  تهج  لـسع  اـب  نآ و  ناـبرض 
هدـیبوک مرن  هنوباب  لک  ینامرک و  ةریز  اب  هدایز  ای  ددـع و  جـنپ  راـهچ  بولطم  ردـقب  ار  نآ  ةدرز  نوچ  عفاـن و  یلفـس  قاقـش  تهج 

دشخب و تیوقت  دهد و  نیکست  ار  نآ  عجو  درد و  دنناپسچب  رمک  رب  هدرک  مرک  هدیلام  هدیدان  بآ  ساپرک  ۀچراپ  رب  هتـشرس  مهرد 
دنهاوخ هک  یمرو  ای  لمد و  رب  دـنلامب و  نا  رب  هدومن  یکچوک  خاروس  ار  نآ  طسو  هدـیچ  رودـم  ار  یـساپرک  ۀـچراپ  نوچ  یئاهنتب 
نیهدـت جازملا و  رورحم  قفاوم  نآ  يدیفـس  اـی  يدرز  ندروخ  دزاـس  یم  رجفنم  زورودـکی  رد  دنناپـسچب  هدومن  مرک  ددرک  رجفنم 

تدورب و زا  ثداـح  یئـالتما  جنـشت  ددـمت و  تـهج  هاـب و  تیوـقت  يارب  نآ و  ریغ  شیر و  يوـب  ندـمآرب  تـهج  نآ  ةدرز  نـغور 
زا مدلا  ثفن  مدلا و  فزن  عطاق  وج  درآ  اب  مضهرید و  جزل و  ماخ و  طلخ  دلوم  نآ  ندروخ  يرغم و  نآ  يدیفـس  برجم و  تبوطر 

ندرک هلبآ  عنم  مرک و  بآ  شتآ و  یکتخوس  هثیبخ و  ةراح  حورق  هدـعقم و  ترارح  مشچ و  درد  تهج  نآ  دامـض  تحت و  قوف و 
دیآ و غامد  ياهدرپ  زا  هک  فاعر  نوخ  عطق  تهج  عذل  یب  هضباق  ۀیودا  اب  شتآ و  باتفآ و  ترارح  راثا  عفر  تهج  هرـشب  رب  نآ و 
روفاک و اب  عفان و  هراح  ماروا  تهج  ماسم و  ددـسم  عدار و  یئاهنت  هب  نآ  يـالط  مشچب و  هلزن  نتخیر  عنم  تهج  ههبج  رب  ردـنک  اـب 

نآ لاثما  کلملا و  لیلکا  اب  نآ  ۀـنقح  شتآ و  ای  باتفآ و  یمرک  زا  ثداـح  شزوس  تدـح و  عفر  مشچ و  دـیربت  تهج  جـنبلا  رزب 
بلـص تسوپ  دیفم و  محر  هدـعقم و  نابرـض  تهج  لک  نغور  اب  نآ  لومح  يرارم و  لاهـسا  جحـس و  اعما و  عجو  نیکـست  تهج 

سلکم روطق  مشچ و  ضایب  تهج  فدـص  اب  نآ  رورذ  هکح و  برج و  تهج  فاـعر و  عطاـق  حورق و  ففجم  یلاـج و  نآ  نوریب 
هک يردق  هب  نآ  ۀتخوس  خوفن  رثالا و  عیرـس  تیاغب  مشچ  ضایب  عطق  تهج  لسع  اب  نآ  ةدش  دیفـس  کهآ  دـننام  هتخوس  ینعی  نآ 

هاب و جیهم  مهرد  ود  ردـقم  نآ  قرحم  ریغ  قوحـسم  ةزات  ندروخ  برجم و  کلهم  فاعر  عطق  تهج  ددرکن  رتسکاخ  دوش و  هایس 
دیفم هزات  تاحارج  قاصلا  هنهک و  تاحارج  مایتلا  تهج  نوخ و  عطاق  نآ  رورذ  ماروا و  لیلحت  تهج  هکرـس  لسع و  اب  نآ  يـالط 

سلکم مخت  تسوپ  دنا و  هدرمـش  رارـسا  زا  تسا و  تراکب  دیفم  الومح  رتوبک  ۀچب  نوخ  اب  یقرغ  ینعی  نآ  تسوپ  قصالم  ةدرپ  و 
دنراذکب ناشوج  مرک  بآ  رد  هاکره  هک  هداد  رارق  نآ  ندومن  تخپ  مین  تهجب  يدح  سونیلاج  تسا  کهآ  دننام  لاعفا  عیمج  رد 

رادقم دوش و  یم  هتخپ  مین  دنیامن  رامـش  هک  ددع  دص  هس  ات  دنراذک  شتآ  رب  درـس  بآ  رد  نوچ  دـننک و  رامـش  هک  ددـع  دـص  ات 
ضیب هلمجلاب  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  تفای  دـنهاوخ  رکذ  دوخ  نکاـما  رد  رویط  رئاـس  مخت  ددـع و  هدزناـپ  اـت  ددـع  جـنپ  زا  نآ  تبرش 
یکناخ غرم  مختب  دنا  هیبش  کبک  جارد و  جوهیت و  مخت  وردت و  مخت  مومس و  عفد  تهج  همخر  ضیب  عرـص و  تهج  يرب  هافحلس 

ور و مین  وکوک و  ماسقاب و  هجع  خسن  هکنر و  شش  یسرافب  هک  هجنر  شش  هتشر و  نآ و  ةدرز  ياولح  نآ و  رـشق  سیلکت  قیرط  و 
تفای رکذ  نیدابارق  رد  تسب  مین 
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لیب

تسا يدنه  تغل  مال  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اب و  رسکب 

نا تیهام  *

ندیسر دعب  بلص و  رایسب  نا  زا  دعب  مرن و  زبس و  یماخ  رد  نآ  تسوپ  طسوتم و  یهب  یکرزب و  رانا  ردقب  يدنه  تسا  یتخرد  رمث 
نآ زغم  همدـص و  هبرـض و  ندیـسرب  ددرک  یم  هتـسکش  دوز  هک  كزان  كدـنا  نآ  تسوپ  کنر و  مک  درز  یـضعب  يدرزب و  لـئام 

هدایز ای  شش و  جنپ و  یفالغ  ره  رد  ینالوط و  ياهفالغ  رد  نآ  مخت  مرن و  يدرزب و  لئام  هحئارلا  بیط  معط  شوخ  نیریـش  كدنا 
اه مخت  نآ  يالاب  نآ  رمث  عون  يدب  یبوخ و  بسحب 

تـسوپ ریز  اهنآ و  نیب  رد  اـهفالغ و  نآ  يـالاب  تصوفع و  تدـح و  اـب  خـلت  كدـنا  جزل  یتبوطر  نآ  فـالغ  فوج  رد  ینعی  264
كرزب و هک  تسنآ  نآ  نیرتـهب  هدرک و  ذوفن  نآ  زغم  فوج  رد  هدـیئور  تسوپ  زا  هک  دراد  زین  کـیراب  ياهـشیر  نآ و  زغم  بلص 

دشاب مک  نآ  ياهمخت  تصوفع و  یب  هحئار و  معطشوخ و  نیریش و  رایسب  نآ  زغم  وب و  شوخ  رایسب  كزان و  نآ  تسوپ  هدیـسر و 
تیارـس نآ  زغمب  نآ  هجزل  تبوطر  ددرک و  هتفاکـش  هکنآ  نودب  تلوهـسب و  رود و  مه  زا  کچوک و  هروکذـم  ياهفالغ  نآ  ینعی 

زا دنیامن و  لح  بآ  رد  نوچ  دومن و  ادج  نا  زا  ناوت  ینآساب  هک  دشاب  مک  زین  نآ  ياهـشیر  ددرک و  ادج  دنادرک  معط  دب  دـیامن و 
یئوکین يارب  جراخ  زا  ینیریـشب  جاتحم  نآ  تبرـش  دنامب و  نا  رد  یمک  ۀشیر  درذکب و  یفاص  زا  نآ  زغم  یمامت  دـننارذکب  یفاص 

نآ تخرد  تسا و  نوبز  دـشاب  هروکذـم  فاـصوا  فـالخب  هچنآ  ددرک و  نیریـش  یلیلق  ردـقب  دـشاب  رکا  دـشابن و  ینیریـش  معط و 
هلمجلا یف  دوش و  یم  بیـس  كرب  زا  رت  كرزب  نآ  كرب  دوش و  یم  زین  نا  زا  رتکرزب  بیـس و  ناکدرک و  تخرد  ردـقب  اـت  كرزب 

هشیر مک  نیکنس و  بلص و  نآ  بوچ  نآب و  هیبش 
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نآ نیریش  ةدیسر  ۀتخپ  تعیبط  *

ۀضباق توق  اب  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  درس  نآ  سر  مین  مود و  رد  درس  نآ  ماخ  رایـسب  سران  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک 
هسباح

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اب ای  ینیریـش و  یب  ار  نآ  زغم  هاوخ  ضیح  تاجوزل و  عطاق  نمزم و  لاهـسا  سباح  ضباـق و  هدـعم و  دـبک و  بلق و  غاـمد و  يوقم 
راثکا راضملا  دنـشونب  بالک  اب  ای  بالک و  یب  ینیریـش  یب  ینیریـش و  اب  هدرکلح  بآ  رد  ینعی  هدومن  تبرـش  ای  دنروخب و  ینیریش 
لکب نوچ  ار  نآ  سر  مین  نآ و  نزوب  اـت  نآ  نزو  مین  رکـش  نآ  حلـصم  نآ و  سر  مین  اـصوصخ  ددـس  ریـساوب و  دـلوم  نآ  لواـنت 

نزومه اب  تجاح  بسحب  مه  هدایز  لاقثم و  تشه  ات  لاقثم  راهچ  هس  رادقم  نآ  ۀتخپ  زغم  زا  دنهد و  خـبط  شتآ  ریز  رد  دـنریکب و 
نآ مخت  نغور  برجم و  عفان و  نمزم  لاهـسا  سبح  تهج  دنروخب  اتـشان  تجاح  بسحب  زین  نآ  نزو  مین  ای  تابن و  ای  رکـش و  نآ 

نورقم هبرجتب  رکا  دنا  هتشون  نآ  يارب  رایسب  صاوخ  هدش  فیلات  ناتسودنه  رد  هک  یسراف  بتک  رد  هک  هتفک  ابطالا  روتسد  بحاص 
تدم دنریکب و  ار  نآ  نغور  رتنج  لاتپ  قیرطب  ار و  نآ  مخت  دنریکب  هک  تسنآ  نآ  ذخا  قیرط  دوب  دـهاوخ  رداون  بئاجع و  زا  دـیآ 

بآ هلایپ  هس  رد  هک  ددـع  هس  کـیره  زا  یقنم  هلمآ  هلیلب و  هلیله و  خوبطم  بآ  اـب  ار  نآ  ماد  کـی  رادـقم  زور  ره  دـنروخب  هاـم  هن 
هلمآ هلیلب و  هلیله و  زا  دنریکب  هک  هتـشون  زین  دنیامن و  هدـهاشم  رامـش  یب  عفانم  بئاجع و  دنـشونب  دـنامب  هلایپ  کی  ات  دـنهد  شوج 

دنماشایب زور  لهچ  ات  دنیامن و  جوزمم  نآب  ار  نغور  نیزا  کنات  کی  دنیامن و  فاص  دنناشوجب و  بآ  رد  هلوت و  کی  کیره 
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تسا هیناقوف  هانثم  ءات  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  موس  باب  - 3

فلالا عم  ءاتلا  لصف 

لوبنات

دنمان زین  ناپ  لوبنت و  تسا و  يدنه  تغل  مال  واو و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  نون و  فلا و  ات و  حتفب 

تیهام *

نا

دننک یم  تسبراد  زین  نآ  يارب  نا و  زا  رتکیراب  نآ  خاش  قاس و  روکنا و  دـننام  راد  هرایب  تسا  یتابن  ینعی  تسا  یمجن  تابن  كرب 
نآ كرب  ۀـقاس  بغز و  فیرـشت و  یب  سلما  ضیرع  نآ  نیئاپ  زیت و  نآ  رـس  يربونـص و  نآ  يـالاب  فصن  نهپ و  زبس  نآ  كرب  و 

ههکم نآ  تبنم  لمعتب و  ددرک  یم  دیفـس  کچوک و  كزان و  نآ  ياهکرب  هک  تسنآ  عون  کی  دشاب  یم  عون  دـنچ  دـنلب و  كدـنا 
تدـح مک  فیطل و  معط و  وکین  وب و  شوخ  نیا  دـنمان و  یهکم  ار  نآ  اذـهل  دابآ و  میظع  راهب  ۀـبوص  تاـفاضم  زا  تسا  یهد  هک 

تسا

نا تعیبط  *

نآ كرب  دوش  یم  نهکد  نآ و  حاون  دابآربکا و  داـبآ و  ناـهج  هاـش  رد  هک  تسیریکنک  رکید  عون  تسوبی و  ترارح و  رد  لدـتعم 
رایـسب زبس و  كرزب و  نآ  ياهکرب  هک  تسنآ  رکید  عون  نآـب و  بیرق  جازم  صاوخ و  لاـعفا و  عیمج  رد  یهکم و  كرب  زا  رتکرزب 

رد دنمان  یم  يروفاک  دوش و  یم  هلاکنب  زا  رکن  ریکناهج  تافاضم  يارق  زا  تسا  ۀیرق  هک  نوناک  رانسرد  كزان و  فیطل و 

دشاب یم  لفنرقب  هیبش  هحئار  يدنت  معط و  تدح  265

نیا تعیبط  *

ددرک و یم  دیفـس  لمعتب  كزان و  زبس و  طسوتم  كرزب و  نآ  ياهکرب  هک  رکید  عون  نآ و  طساوا  رد  کشخ  مود و  رخآ  رد  مرک 
هـس نآ  ۀـحئار  تفاطلب  نکیل  تسا و  وب  شوخ  فیطل و  زین  نیا  دـنمان و  یم  یچناس  ار  نیا  دوش و  یم  هلاکنب  دـنه و  دـالب  رثکا  رد 

تسین عون 
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نیا تعیبط  *

هحئار و معط و  تدـح  اب  اهنا و  زا  رتکرزب  زبس و  نآ  ياهکرب  هک  تسا  نآ  رکید  عون  تسا و  هیناث  هجرد  لئاواب  بیرق  سباـی  راـح 
تسا هلاکنبب  صوصخم  هکنآ  تهج  دنمان  یم  هلکنب 

نیا تعیبط  *

رد یمـسقب  یئاج  يدلب و  ره  رد  دـشاب  یم  فانـصا  هلکنب  یچناس و  زا  کیره  نا و  طساوا  رد  سبای  مود و  ۀـجرد  رخا  ار و  دراح 
كدـنا کچوک و  كزان و  نآ  ياهکرب  هچنآ  هلکنب  فانـصا  زا  رتکچوک و  اـهاج  یـضعب  رد  رتکرزب و  نآ  ياـهقرو  اـهاج  یـضعب 

نیا دـسر و  یم  مهب  اـجنا  رد  هک  دابآدـشرم  تاـهید  زا  تسا  یهید  ماـن  روـپکلمب  بوـسنم  دـنمان  یم  يروـپکلم  دـشاب  یم  ضیرع 
روهشم و یمانب  صاخ و  یعونب  یئاج  يدلب و  ره  رد  دشاب  یم  رایسب  فانـصا  عاونا و  ار  نآ  هلمجلاب  تسا و  هلکنب  فانـصا  نیرتهب 

رایسب ياهکرب  هک  وحن  نیدب  دنیامن  یم  دیفـس  لیمعتب  ار  یـضعب  ندیچ  زا  دعب  دشاب و  یم  زبس  تسا  تخرد  رد  ات  اهنآ  مامت  كرب 
يدنهب هک  مدنک  ای  جنرب  هاک  ینعی  لاشیپ  هب  ار  نآ  رـس  هدرک  دنمان  یم  يرکوت  يدـنهب  هک  ةریکاید  يدبـس  ای  یلیبنز و  رد  ار  نا  زا 

نا زا  ار  شتآ  سپ  ددرک  مرک  يردق  ات  دنزورفا  یم  شتآ  لادوک  نا  رد  هدنک و  نآ  رادقمب  يدوک  نیمز  رد  هدیشوپ و  دنمان  لاوپ 
ياهکرب هکنآ  يارب  یلیقث  يزیچ  ای  یکنس و  نآ  يالاب  رب  دنراذک و  یم  نآ  نایم  رد  زور  هنابش  کی  ار  لوبنات  لیبنز  هدروآرب  دوک 

دیفس و نآ  ياهکرب  دنراد  یم  هاکن  مرک  ياج  ناتسمز  رد  منبش و  رد  اهبـش  ناتـسبات  رد  سپ  دنراذک  یم  دننیـشن  هب  مهرب  هدش  مرن 
نا دمآ  دهاوخ  نآ  نایب  ناجنلوخ  رد  دنمان و  نجیلوک  يدنهب  هک  تسا  ناجنلوخ  هتـسویپ  قیقحتب  هچنآ  نآ  خیب  ددرک و  یم  كزان 

رایسب ای  هدومن و  ذخا  هزات  زبس  سرون و  ماخ  كرب  تسا و  نآ  ۀنهک  كزان  دیفـس  طسوتم  كرب  اقلطم  نآ  نیرتهب  یلاعت و  هّللا  ءاش 
دشاب یم  تصوفع  اب  تخمز و  نیا  ذیذل و  كزان و  نیا  هک  اریز  نوبز  همه  هتفر  لیلحتب  نآ  تابوطر  هدنام و  تخردب  هنهک 
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صاوخ لاعفا و  *

نآ

نآ غضم  تالـضف و  ردـم  حـتفم و  ةدـنروآ و  طاشن  مهف و  هظفاح و  لد و  غاـمد و  رکج و  هدـعم و  يوقم  یهـشم و  حرفم و  قلطم 
یکنسرک و یمغلب و  بذاک  شطع  نیکست  ناهد و  يوبشوخ  هثل و  نادند و  تیوقت  ماکحتسا و  هثل و  ناهد و  تابوطر  عفر  تهجب 

فزن عطاق  عفان و  لیه  ۀناد  لفوف و  اب  اصوصخ  همضاه  هدعم و  تیوقت  یمغلب و  یبوطر  دراب  ۀفرس  سفنلا و  قیـض  توص و  ۀیفـصت 
دشاب هضیب  رد  هک  بآ  لوزن  رب  هدرک  مرک  هلکنب  ناپ  كرب  نتسب  هزات و  تاحارج  محلم  اهنآ  دامض  اهنآ و  ماروا  لیلحت  هاهل و  مدلا 

ود دنرواین  بات  دنک و  یمرک  رایسب  رکا  درب و  یم  لیلحتب  زور  هس  ود  رد  ادتبا و  رد  دیفم  رایسب  هت  هس  ینعی  مه  يالاب  كرب  هس  ود 
نوچ دور و  لیلحتب  ات  نایم  رد  زور  ود  ای  زور  کی  قیرافتب  هکلب  دندنب  هن  یلاوتم  هکنآ  ای  دـندنب و  كرب  کی  ای  مه و  يالاب  كرب 
اهنیاب هبطاق  دنه  لها  تسا و  لوسغم  کهآ  كدنا  يدنه و  تاک  یلیلق  هدرک و  قرو  لفوف  يردق  هکنآ  حـلاصم  اب  ار  لوبنات  كرب 

دعب نینچمه  دنلامب و  ندوب  دولآ  نوخ  یشارت و  رس  دعب  رس  یلچک  مخز  رب  امومع و  هزات  مخز  رب  ار  نآ  بآ  دنیاخب و  دنروخ  یم 
نآ ندروخ  روتسد  ددرک و  یم  لامدنا  تعرس  یکشخ و  بجوم  دنک و  یم  دنب  ار  نآ  نوخ  دنشاپب  ای  دنناکچب و  نارب  لافطا  ۀنتخ 

ثروم ددسم و  نآ  لفث  هک  اریز  دنزادنا  یم  ار  نآ  لفث  دنروخ و  یم  ار  نآ  بآ  هدومن  غضم  بوخ  هروکذم  حلاصم  اب  هک  تسنآ 
ۀناد ودکی  ای  رابک و  ای  راغـص و  ۀـلقاق  ۀـناد  دـنچ  هیمغلب  طالخا  عیطقت  هدـعم و  تیوقت  يارب  ای  تذـل و  يارب  یهاک  تسا و  جـنلوق 
یم لاهسا  اتشان  هجزما  یضعب  رد  ار و  جازملا  رورحم  صوصخ  رـضم  نآ  ندروخ  اتـشان  دنیامن و  یم  هروکذم  حلاصم  دیزم  لفنرق 

تعیبط تشادرب  بسحب  هدایز  ای  ار  نآ  كرب  هد  ات  تشه  تفه  کـمن  اـب  هروکذـم  حـلاصم  یب  نوچ  نآ و  ۀـلکنب  صوصخ  دروآ 
سفنلا قیض  هفرس و  دیامن و  یم  مغلب  لاهسا  دنروخب 
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اهریغ تابن و  تبرـش  اویزوج و  لوبنات و  كرب  زا  هک  تسا  يرکـس  بکرم  ناشدارم  دنیوک  لوبنات  هاکره  دنه  لها  دـیفم و  ار  266
زین نآ  قرع  تفای و  رکذ  نآ  ۀخسن  نیدابارق  رد  دنهد و  یم  بیترت 

رات

هلمهم ءار  فلا و  ات و  حتفب 

نا تیهام  *

رب لمتـشم  کیره  رادرتچ و  دـنلب و  یقاـس  اـب  کـیره  اـهکرب و  نآ  رـس  رب  يوق و  دـنلب و  رایـسب  نآ  ۀـنت  يدـنه  تسا  یتخرد  مسا 
یم نزداب  دنه  لها  نآ  رتچ  زا  لیجران و  امرخ و  كرب  زا  رت  میخض  كدنا  دنلب و  یمدآ و  ۀجنپ  هب  هیبش  هتسویپ  مهب  رایسب  ياهکرب 
نا رب  ار  دوخ  رتافد  ینهآ  ملق  اب  ذغاک  ياجب  دنمان  زین  هسیدا  هک  کتک  لها  ناکدنـسیون  دنفاب و  یم  ایروب  نآ  ياهکرب  زا  دـنزاس و 
یم رمث  نآ  ةدام  رن و  لخن  دننام  ددنب  یمن  رمث  دروآیمرب و  هشوخ  نآ  رن  دـشاب  یم  هدام  رن و  نآ  دـنام و  یم  اهتدـم  دنـسیون و  یم 

یـضعب رد  نهپ  كدـنا  ياـهناد  نا  رد  هشیر و  رپ  نآ  فوج  تسوپ و  اـب  ماـخ  لـیجرانب  هیبش  لکـش  رد  هلمجلا  یف  نآ  رمث  ددـنب و 
یماخ رد  دـنمان و  یم  لکرات  يدـنهب  ار  نآ  دـشاب و  یم  هنادـکی  یـضعب  رد  ود و  یـضعب  رد  هس و  یـضعب  رد  هناد و  راهچ  اـهرمث 

دشاب و یم  هتـسب  هزات  لیجران  زغم  دمجنم و  ةدولاف  دننام  نیریـش  كدنا  كزان و  باداش و  رت و  دنروخ  یم  دنروآ و  یمرب  هتفاکش 
ياهشیر نایم  رد  ماکنه  نیرد  دوش و  یم  بلص  رایـسب  یئایرد  لیجران  زغم  دننام  هکنآ  ات  ددرک  یم  بلـص  دوش  رت  هدیـسر  دنچره 
یـضعب دسر و  یم  مهب  کنر  خرـس  یئوبدب  یخلتب و  لئام  نیریـش  كدنا  جزل  تبوطر  تسا  راد  هشیر  هبنا  دـننام  هکنآ  ۀـناد  يالاب 

دابآ میظع  هلاکنب و  لها  دنروخ  یم  هدرک  نایرب  هلولک  لثم  نغور  رد  هدرک  لخاد  ینیریش  كدنا  مدنک و  ةدیم  يردق  ار  نآ  مدرم 
دندنب و یم  نادب  ار  یلک  یفرظ  هدیرب  یماخ  روهظ و  ءدب  رد  رتشیب  هدام  زا  هدام و  هاوخ  رن و  هاوخ  ار  نآ  رمث  ۀشوخ  رس  دنه  لها  و 

هلمجلا یف  لئام و  ینیریـشب  كدنا  نآ  معط  دـنمان و  یم  يرات  ار  نآ  دـنماشآ و  یم  دـنرادیمرب و  ددرک  یم  عمج  نا  رد  بآ  هچنآ 
دمآ شوجب  نوچ  تسا و  رکـسم  ریغ  هک  دنیوک  یم  هدماین  شوجب  هدیـسرن و  نادب  اوه  یمرک  زونه  هک  یکزات  رد  هحیارلا و  هیرک 
لامک ببـسب  دـشاب  میدـق  يراتب  هدولآ  نآ  فرظ  هکنآ  اـی  دـسر و  ودـب  هک  یباـتفآ  ترارح  یمرک و  كدـناب  ددرک و  یم  رکـسم 

یم ار  نآ  هک  یناسک  باتفآ  عولط  زا  لبق  دندنب و  یم  نادب  ار  يون  فرظ  بش  اذهل  ددرک و  یم  رکـسم  دـیآ و  یم  شوجب  تفاطل 
ار فرظ  هبترم  ره  دنروخ و  یم  ندروآ  دورف  درجمب  هتفر  نآ  تخرد  کیدزن  دنراد  نادب  عولو  نآ و  ندروخب  شهاوخ  دـنروخ و 

یم رکـسم  كدنا  اوه  یمرک  ببـسب  نیا  زاب  دنروآ و  یم  دورف  تعاس  راهچ  هس  ۀلـصافب  دنا  هتـسب  زور  هچنآ  دنیامن و  یم  دـیدحت 
دشاب یم  فیطل  شرت و  رایسب  هکرس  نآ  دنزاس و  یم  زین  هکرس  نا  زا  دشاب و 
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تعیبط *

کشخ و درس و  نآ  ۀتخپ  رمث  ۀناد  يرایـسب و  تبوطر  یفیعـض و  ترارح  اب  يوقلا  بکرم  نآ  يرات  رت و  درـس و  نآ  ماخ  رمث  ۀناد 
هضباق توق  یب  رت و  درس و  نآ  ۀکرس 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لوب و ردم  هطقس و  هبرض و  نوخ و  ارفـص و  داسف  عفار  هاب و  يوقم  یکنـشت و  عفار  خافن و  مضهلا و  ئطب  لیقث و  نآ  ماخ  رمث  ۀناد 
حورق لوب و  تقرح  تهج  لوب و  ردـم  یکنـشت و  عفار  طـشنم و  حاورا و  يوقم  نمـسم و  ظـعنم و  هاـب و  يوقم  خاـفن و  نآ  يراـت 

* نآ رکسم  صوصخ  راود  ثروم  نآ  راثکا  عدصم و  كدنا  عفان و  نآ  يراجم 

* اراهکملات *

لات ماوع  تسا و  يدـنه  تغل  فلا  هلمهم و  ءار  حـتف  فلا و  اه و  يافخ  فاک و  میم و  حـتف  مال و  فلا و  هیناقوف و  هانثم  ءاـت  حـتفب 
دنمان ار  اهکایلک  هلکنب  نابزب  نون و  هب  ات  اهکم 

نا تیهام  *

خیب کی  زا  رایسب  ياهخاش  یعرذ و  ردقب  نآ  هایک  يردوت و  دننام  یباعل  قارب و  كدنا  ربغا  ةزیر  ینالوط  كدنا  نهپ  تسا  یمخت 
دننام زین  نیا  ياهدـقع  ینـساک و  لک  زا  رت  هزیر  دیفـس و  نآ  لـک  راد و  بغز  نشخ و  ینـساک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هدـیئور و 

نآ تبنم  ینـساک و  فالخب  دشاب  یم  نالیغ  ماراخ  دـننام  اهراخ  نیا  ياه  دـقع  رد  هکنآ  الا  اهنا  رد  نآ  مخت  ینـساک و  ياهدـقع 
كانمن ياه  نیمز  اهبآ و  رانک 

نا تعیبط  *

مرک

هیلضف تبوطر  اب  کشخ  267و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مهردکی رادقم  هدیبوک  مرن  نوچ  نوخ و  ادوس و  داسف  عفاد  نآ و  کسمم  ینم و  ةدـننک  هدایز  یهبم و  نمـسم و  حرفم و  نآ  مخت 
ینم كاسما  دنادرک و  یم  هدایز  ار  ینم  دنماشایب  هدیـشود  هزات  واک  ریـش  ای  رکـش و  ای  دـنق  نآ  نزومه  اب  ار  نآ  مهرد  راهچ  هس  ات 

نیجاعم لخاد  دنماشآ و  یم  زین  هدیـشاپ  تبرـش  رب  ار  نآ  ةدیبوک  دـیامن و  یم  فرطرب  ار  ینم  نایرج  لازنا و  تعرـس  دروآ و  یم 
اقستسا تهج  نآ  ۀقالـس  نآ و  قاس  كرب و  خوبطم  بآ  ندیماشآ  ددرک و  یم  هدیبوک  رید  تبالـص  ببـسب  دنیامن و  یم  زین  هیهبم 

تهج لصافم  رب  رهظ و  عجو  تهج  رمک  رب  یمامتب  نآ  خیب  قاس و  كرب و  ةدرک  مرک  ةدیئاس  دامض  دیفم و  نآ  راردا  توق  ببسب 
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عفان هروکذم  ضارما  تهج  زین  نآ  خوبطم  بآ  روخب  اهنآ و  عجو  لضع و  خسف 
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هدحوملا ءابلا  عم  هیناقوفلا  هانثملا  ءاتلا  لصف 

نبت

تسا نآ  سنج  مسا  دنمان و  هاک  یسرافب  نون  اب و  نوکس  ات و  رسکب 

نآ قلطم  تیهام  *

تسا هدح  یلع  یعونب  یهایک  ره  هاک  تأیه  تسا و  فورعم 

نآ رثکا  تعیبط  *

فلتخم زیچ  نآ  بسحب  ار  یضعب  کشخ و  مود  رد  درس و  لوا  رد 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

دشاب و هدیـسر  مهب  فرب  اوه و  تدورب  زا  هک  یـضارما  عفر  ماروا و  لیلحت  تهج  نآ  راخب  هب  قیرعت  مدنک و  هاک  خـیبط  رد  سولج 
عفان یتسـس  ایعا و  عفر  تهج  نادب  ندب  نتـسش  دشاب و  هدش  لصاح  خی  فرب و  رب  یـشم  زا  هک  یجنر  تهج  نیمدق  رب  نآ  ندـیلام 
هبترم هس  ود  نآ  ندومن  لیدبت  نا و  رد  تسرد  يومیل  کنلاب و  جنرت و  نداد  شوج  دزاس و  یم  ضیرم  ةرشبب  هیبش  ار  هرـشب  نکیل 
حورق تهج  هتـشرس  هکرـس  يردـق  کمن و  نآ  نزو  مین  اـب  نآ  رتسکاـخ  دامـض  تسا و  نآ  تسوپ  یخلت  لاوز  ینیریـش و  ثعاـب 

نآ و هایس  اصوصخ  فلک  برج و  راثآ  علق  تهج  القاب  هاک  لوسغ  دیفم و  نیرورحم  تهج  نآ  شارتفا  دربم و  وج  هاک  عفان  نیقاس 
راد هویم  تخرد  ریز  رد  نوچ  هک  تسا  نآ  القاب  هاک  تیـصاخ  زا  ددرک و  یم  هایـس  دنیامن و  یم  کنر  نا  زا  ار  امرخ  كرب  مشپ و 

نابلج هک  راخ  هاک  اصوصخ  هاک  عومجم  نداتفا و  زا  دراد  یم  ظوفحم  ار  نآ  رمث  ار و  نآ  دـنیامن  روخب  نآ  ۀفوکـش  روهظ  ماـکنه 
لد فعـض  یتسـس و  یـشغ و  عفر  تهج  غامد و  لد و  يوقم  لک  هاک  قرع  رـضم و  تیاـغب  نا  رب  ندـیباوخ  بصع و  رـضم  دـنمان 

دنیامن و رطقم  هدرک  یـشک  قرع  کید  رد  بالک  اب  ار  کشخ  راوید  لک  هاک  هک  تسنآ  نآ  ذـخا  ۀـقیرط  عفان و  تیاغب  نیرورحم 
زین دنـشاب  هدیـشاپ  بالک  ای  بآ و  نارب  هک  هدروخ  دود  خبطم  راوید  لک  هاک  اصوصخ  لک  هاک  ندـیئوب  دـنماشایب و  تجاح  ردـقب 

تسا غامد  بلق و  يوقم 
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هلمهملا لادلا  عم  هیناقوفلا  هانثملا  ءاتلا  لصف 

جردت

ناردنزام نباکنت و  رد  لواقرق و  یکرتب  تسا و  یـسراف  ردت و  زا  برعم  میج  نیتلمهم و  ءار  نوکـس  لاد و  هیناقوف و  هانثم  ءات  حتفب 
دنمان هول  يدنهب  کنروت و 

نا تیهام  *

تشوک لالح  رتکچوک و  رتهب و  نا  زا  جاردب و  هیبش  شقنم  نولم  رظنم  وکین  کنرشوخ  تسا  يرئاط 

نا تعیبط  *

رتمک جارد  زا  نآ  یکشخ  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

زور هس  ات  هک  اصوصخ  ساوسو  نایـسن و  عفار  مهف و  غامد و  يوقم  حلاص  نوخ  دلوم  مضهلا و  عیرـس  فیطل و  تیاغب  نآ  تشوک 
ةرهز طوعـس  مشچ و  رد  بآ  لوزن  ضایب و  تهج  نآ  روطق  روتـسدب  نوخ و  هرهز و  لاحتکا  دـنیامن و  لوانت  ار  نآ  بابک  یلاوتم 

فلک و صرب و  قهب و  تهج  نآ  نیکرـس  يالط  دیفم و  هدـساف  تالایخ  ساوسو و  نایـسن و  عفر  تهج  یغامد و  ةدـس  حـتفم  نآ 
مرن رایسب  نآ  ناوختسا  رورذ  ددرک و  یم  دیفس  دوز  نکیل  تسا و  وم  ةدننک  هایس  نآ  رپ  رتسکاخ  عفان و  هلماح  نانز  ةرـشب  حالـصا 

نآ حلـصم  نیرورحم  رد  ارفـص  ةرم  دـلوم  عدـصم و  نآ  محل  ندروخ  راـثکا  برجم و  حورق  ماـیتلا  تهج  راـبغ  دـننام  نآ  ةدـیئاس 
تسا نیبجنکس 

* هلمهملا ءارلا  عم  هیناقوفلا  هانثملا  ءاتلا  لصف  *

268

بارت

دنمان ینم  يدنه  هب  كاخ و  یسرافب  هدحوم  ءاب  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  ات و  مضب 

نا تیهام  *

دشاب هدش  مرن  قلخ  ددرت  تامدص  باتفآ و  شبات  ببسب  هک  تسا  یکاخ  دارم  نآ  قلطم  زا  فورعم و 
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نا تعیبط  *

کشخ لادتعاب و  درس 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ففجم ماروا و  لـلحم  عدار و  نآ  دامـض  لـیلحت  كدـناب  هداـیز و  نآ  عدر  توق  ففجم و  رایـسب  غاـجا  كاـخ  عدار و  ففجم و 
نآ دامـض  تسا  للحم  ففجم و  رایـسب  دـنراذک  کمن  نا  رد  هک  یلافـس  فرظ  ای  دـشاب و  کمن  نایم  رد  هک  یکاـخ  تاـبوطر و 

* عفنا هبطر  ةدراب  ماروا  تابوطر و  لیلحت  تهج 

تاعبرملا بارت  *

نا تیهام  *

تسا هارراهچ  كاخ 

نا تعیبط  *

رایسب دش  دمآ و  ددرت و  هفلتخم و  تامدص  ترثک  ببسب  تسا  لادتعا  فطلا و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفان اکلد  ادامض و  اقستسا  هلهرتم و  هیخرتسم و  ياضعا  ماکحتسا  تهج  اهنآ و  مایتلا  ثعاب  راد و  كرچ  تاحارج  یقنم  ففجم و 
ار نآ  پچ  تسدب  هبنـش  زور  باتفآ  عولط  زا  لبق  نوچ  هک  تسا  نآ  صاوخ  زا  دنا  هتفک  تسا و  همیدـق  نیجاعم  زا  یـضعب  ؤزج  و 

نادـب ار  دوخ  رـس  نانز  نوچ  دـنک و  یم  نآ  رـش  عنم  دـیامن و  یم  لطاب  ار  رحـس  دـنیامن  قیلعت  هتـسب  يدوبک  ۀـقرخ  رد  دـنرادرب و 
توادـع و تهج  دـنرادرب  هبنـشراهچ  زور  موس  تعاس  رد  نوچ  دـننام و  یم  ظوفحم  دـنمان  نیع  هک  دـب  رظن  زا  ماـمح  رد  دـنیوشب 

تسا رثؤم  قیرفت 

ادیصلا بارت  *

نا تیهام  *

ماش دالب  زا  تسا  ادیص  لبج  ةراغم  كاخ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ دـماشایب  ار  نآ  عودـصم  نوچ  هک  تسنآ  ناش  نظ  هکنآ  یتح  دـلب  نآ  لـها  دزن  تسا  عفاـن  ادامـض  ابرـش و  رـسک  ربج و  تهج 
ینامز كدناب  دیامن  یم  وضع  نآ  یکتفاکش  لصف  عدص و  ربج  هتفر  عضوم  نآ  يوسب  الع  لج و  قلاخ  نذاب  كاخ 
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هدراشلا بارت  *

نا تیهام  *

دنمان هسبای  ةریزج  ار  نآب  لصتم  هریزج  نآ  سلدنا و  رحب  یقرش  یصاقا  رد  مور  رحب  رئازج  زا  تسا  هریزج  كاخ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

یناسنا و ینیب  رد  دنیامن و  لح  بآ  رد  ار  نآ  لاقثم  مین  رادقم  نوچ  هک  بیرغ  بیجع  تسا  یتیـصاخ  ار  هریزج  نآ  كاخ  دـنیوک 
زین هریزج  نا  رد  هدیئور  مدـنک  وج و  دـیآ و  یمرب  وا  قلح  زا  ولز  تعاس  رد  دـنناکچب  دـشاب  هدـیپسچ  ولزوا  قلح  رد  هک  یناویح  ای 

ود نا  رد  دـیامن و  نادـب  قیلعت  دروخب و  ار  نآ  نوچ  نینچمه  قلع و  طقـسم  هقولعم  ۀـباد  رـس  رب  نآ  قـیلعت  دراد و  تیـصاخ  نیمه 
* دنام یمن  يذوم  یشحو  ناویح  یماوه و  چیه  هریزج 

دبرت

رد هرادـب و  رتپ و  كان  دـنمان و  توسن  يدـنهب  هلمهم  لاد  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  هیناقوف و  هانثم  ءاـت  مضب 
دنیوک يرهوتپ  هلاکنب 

نا تیهام  *

ناسارخ و یلاوح  نآ  تبنم  غمصم  نآ  فرط  ود  یبوبنا و  فوجم  کبـس و  دیفـس  نآ  نطاب  یهایـسب و  لئام  نآ  رهاظ  تسا  یخیب 
رب ینوج  نامـسآ  نآ  لک  زین  کیراب و  نآ  فارطا  ریبک و  بالبل  ایبول و  كربب  هیبش  نآ  كرب  راد و  قاس  نآ  هاـیک  دنـس و  دـنه و 
نآ درز  هایـس  قبرخ  دننام  تسا  مس  دشاب  فوجم  ریغ  هایـس و  نآ  نوردنا  هچنآ  ریفاصعلا و  ناسل  دننام  نآ  رمث  هدیئور و  یقاس  رس 

تقر تظلغ و  نایم  طسوتم  غمصم و  فوجم  دیفس  هدروخن  مرک  هزات  هک  دش  روکذم  هک  تسا  یفاصواب  نآ  نیرتهب  تسا و  دب  زین 
هچنآ دشاب و  الج  هذفان و  توق  معط و  تدـح  كدـنا  اب  هشیر  مک  ای  هشیر و  یب  قحـسلا  لهـس  تیتفتلا  عیرـس  سلما  رهوج  فاص 

تسا لمعتسم  ریغ  يدردوب و  هروکذم  فاصوا  فالخب 
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نا تعیبط  *

هتفک مود  رخآ  رد  کشخ  مرک و  ماقسالا  ءافش  بحاص  کشخ و  نآ  رخآ  رد  مرک و  موس  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قیقرتب و جزل  ظیلغ و  مغلب  علاق  تسنآ  لعف  يوقم  هک  لیبجنز  اب  هتخوس و  طالخا  ارفـص و  زا  یلیلق  هقیقر و  تابوطر  مغلب و  لهـسم 
ثداـح ۀفرـس  ینابـصع و  ضارما  جـلاف و  تهج  نآ و  ةدـس  حـتفم  مغـالب و  زا  محر  هدـعم و  غاـمد و  یقنم  ندـب و  قـمع  زا  عـفاد 

تابوطر تکراشمب 

تهج نآ  لاثما  یلباک و  ۀـلیله  تسوپ  اب  هنیـس و  درد  نمزم و  ۀفرـس  تهج  ناتک  مخت  ماداـب و  نغور  اـب  اـسنلا و  قرع  هدـعم و  269
خوبطم دیامن و  یم  ارفـص  زا  هدایز  مغلب  جارخا  دنماشایب  ار  نآ  ماخ  ةدـیئاس  مرج  نوچ  دـنا  هتفک  عفان و  عرـص  نونج و  ایلوخیلام و 
دنیامن لامعتسا  فوفس  ای  خوبطم و  رد  نوچ  هک  تسا  نآ  راوازـس  نکیل  دنک و  یم  مغلب  زا  هدایز  ارفـص  جارخا  ینعی  سکعلاب  نآ 

اب فوفـس  قیرطب  نوچ  دـنیامن و  هغلابم  نیجاعم  رد  دپـسچن و  اعما  هدـعم و  لمخب  اـت  دـنیامنن  نآ  نتخیپ  مرن  ندـیبوک و  رد  هغلاـبم 
تابن لیبجنز و  اب  نا  زا  یلیلق  ندیماشآ  درـس و  بآ  اب  دنروخب  کمن  اب  رکا  دشاب و  مرک  بآ  اب  هک  دـیاب  دـنروخب  رکـش  لیبجنز و 

اعما و رـضم  عفان  بطر  دراـب  سفنلا  قیـض  یبوطر و  ۀفرـس  تهج  دـنماشایب  كدـنا  كدـنا  مرک  مرک  هتخپ  لـیبجنز  ةوهق  روطب  هک 
ماداب و نغورب  نآ و  هایس  تسوپ  ندیشارخ  نآ  حلصم  رـضم  ار  راح  بلق  بحاص  جازملا و  رورحم  برکم  یثغم و  اضعا و  ففجم 

ثعاب نآ  ندومن  برچ  رایـسب  هک  اریز  دـنیامن  برچ  لادـتعا  دـحب  هک  دـیاب  اما  ندومن  لامعتـسا  اریتک  اـب  ندرک و  برچ  هتـسپ  اـی 
مرج زا  تبرـش  رادقم  دشاب  یم  نآ  هایک  ای  حـیرارذ  هک  تسا  نآ  دـنا  هتفک  ار  نآ  تسوپ  ندیـشارخ  هجو  تسا و  نآ  لمع  فعض 

ریبدت ۀقیرط  تسا و  نوقیراغ  هجزما  یـضعب  رد  توت و  ۀشیر  تسوپ  نآ  نزوب  نآ  لدب  مهرد  جنپ  ات  خوبطم  رد  مهرد و  هس  ات  نآ 
تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  نیجاعم  هبرشا و  تافوفس و  دبرتلا و  بر  دبرتلا و  ءاود  بوبح و  شراوج و 
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سمرت

دنمان يرصم  يالقاب  یسرافب  هلمهم  نیس  نوکس  میم و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  ات و  مضب 

نا تیهام  *

یناتـسب و یخلت و  اب  نآ  معط  هتفرورف و  كدـنا  نآ  طسو  حـطرفم و  ریودـت و  يدرزب و  لئام  دیفـس  رتکچوک  القاب  زا  تسا  یمخت 
هدـیلاب دیفـس  هیذـغت  رد  نآ  نیرتـهب  هـحئارلا و  لـیقث  رت و  خـلت  رتدرز و  رت و  هزیر  نآ  يرب  رت و  كرزب  نآ  یناتـسب  دـشاب  یم  يرب 

نآ خلت  رایسب  يرب  يوادت  رد  تسنآ و  یناتسب 

نآ یناتسب  تعیبط  *

کشخ نآ  رخآ  رد  مرک و  مود  رد  نآ  يرب  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قهب صرب و  فلک و  ةدـننک  لـئاز  نینج و  طقـسم  ضیح و  لوب و  ردـم  یلاـج و  تابالـص و  لـلحم  لاـحط و  دـبک و  ةدـس  حـتفم 
لوب راردا  عرقلا و  بح  نادید و  جارخا  تهج  بآ  هب  جوزمم  ۀکرس  اب  لسعلا و  ءام  اب  نآ  ۀتشرس  ۀتخپ  قوعل  نآ و  خیبط  ندیماشآ 

لـسعلا ءام  اب  نآ  دامـض  دبک و  ةدس  حیتفت  لاحط و  ماروا  لیلحت  نینج و  جارخا  ضیح و  راردا  تهج  لفلف  بادس و  اب  ضیح و  و 
ریزاـنخ و هثیبخ و  حورق  برج و  روثب و  هفعـس و  هیدـلج و  راـثآ  عیمج  شرب و  قهب و  صرب و  رب  نادـید و  جارخا  تهج  فاـن  ریزب 

عجو نیکست  تهج  مهاب  هکرس  لسع و  اب  هکرس و  اب  روتسدب  یسراف و  ران  هلکا و  ماوه و  مس  بذج  نآ و  ریغ  رکج و  ۀبلـص  ماروا 
لسع هکرـس و  اب  نآ  ۀتخپ  دیمـضت  یـشاوم و  برج  تهج  نویرزام  اب  زرپس و  مرو  یـسراف و  ران  علق  ریزانخ و  لیلحت  اسنلا و  قرع 

لـصافم عاجوا  یمغلب و  جیهت  هدراب و  ماروا  تهج  هکرـس  رد  نآ  خوبطم  هطقـس و  هبرـض و  راثآ  كرو و  عجو  اسنلا و  قرع  تهج 
درآ اب  نآ  درآ  دامـض  هراح و  لصافم  عاجوا  تهج  اهنت  ۀکرـس  اب  دنـشاب و  هتـشرس  دامرلا  ءام  اب  ایرد و  بآ  هب  هک  اصوصخ  هدراـب 

نآ و ۀـیقنت  تهج  هرـشب  رب  اسنلا و  قرع  تهج  كرو  رب  یئاهنتب  هراـح و  عاـجوا  نیکـست  تهج  مهاـب  طولخم  ۀکرـس  بآ و  وج و 
اینوفلف یکدـنا  ناتک و  رزب  اب  ار  نآ  درآ  نوچ  ناراب و  بآ  اـب  اـصوصخ  هبرـض  راـثآ  ندرب  نآ و  ترمح  راـسخر و  کـنر  یئوکین 

دامض اسنلا و  قرع  تهج  رماب  ریساوب و  نآ و  قاقش  هدعقم و  زورب  لیلآث و  عفر  تهج  دنیامن  دامض  هدیلام  يذغاک  ةراپ  رب  هتـشرس 
نآ تهج  زین  نآ  ندیماشآ  ددرک و  یم  مروتم  سپ  دوش  یم  فرطرب  وضع  زا  سح  الوا  هک  تسا  یمرو  نآ  ایارغناغ و  رب  نآ  خیبط 
بآ ندیـشاپ  اهبآ و  ۀنک  نتـشک  تهج  نآب  نایاپراچ  نتـسش  صرب و  تهج  نا  زا  لطر  کی  رادقم  ندیماشآ  اشحا و  ۀیقنت  تلع و 

عنام هشپ و  لتق  ثعاب  هرجح  هناخ و  ياهراوید  رب  دشاب  هتفر  بآ  رد  نآ  یخلت  هکنآ  خوبطم 
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عفان و نآب  اهنآ  نتسش  نینچمه  هثیبخ و  حورق  هلکا و  برج و  رس و  ۀبطر  روثب  ینعی  هفعس  قهب و  رب  نآ  نتخیر  تسنآ و  دیلوت  270
رد بآ  لوزن  زا  ناـما  نمزم و  عادـص  هرخبا و  دوعـص  عنم  هرـصاب و  حور  تیوقت  تهج  مهرد  هس  زور  ره  اتـشان  نآ  خـلت  ندروـخ 

ار نآ  هک  یتابن  خیب  اب  نوچ  عفان و  هاصح  عفر  هناثم و  زرپس و  تیوقت  اقستسا و  نمزم و  ۀفرس  سفنلا و  قیض  تهج  لسع  اب  مشچ و 
تابن خیبط  بآ  ندیماشآ  دنادرک و  لئاز  منغ  اصوصخ  دنیوشب  ار  تاناویح  برج  نآ  بآ  اب  دنیامن و  خـبط  دـنمان  دوسا  نوالاماخ 
هتفوک مین  ار  نآ  زا  تشم  کـی  رادـقم  نوـچ  هک  تسا  نآ  سمرت  ۀـبرجم  تیـصاخ  زا  هک  دـنا  هتفک  دـیفم و  لوـب  راردا  تهج  نآ 

ات دنهد  خبط  میالم  شتآب  درذکب  نآ  يور  زا  هک  رادقم  نآ  هدیشود  هزات  ریـش  اب  یعلق  یب  سم  فرظ  رد  هدرک  رود  ار  نآ  تسوپ 
رب مرکامرک  دسر و  داقعنا  دحرـسب  ظیلغ و  هکنآ  ات  دنیامن  خبط  دنزیر و  نارب  واک  نغور  نآ  نزوب  سپ  دیامن  بذـج  ار  ریـش  مامت 

لاهسا هاکیهت  نیکرو و  رب  ادوس و  لاهسا  فان  يالاب  رب  دیامن و  ارفص  لاهسا  دنیامن  دامض  نار  جنک  رب  رکا  دنلامب  یـساپرک  هچراپ 
تسا هموتکم  بط  رارسا  زا  نیا  دنیوشب و  درـس  بآ  هب  دنرادرب و  عضوم  نا  زا  ار  هچراپ  نآ  دنیامن  نآ  عطق  ةدارا  نوچ  ماخ و  مغلب 
ثمط راردا  تهج  یکمرم  لسع و  اب  نآ  ۀتشرس  درآ  لومح  تسا و  وکین  دنماشایب  لهسم  ياود  دنناوتن  هک  ناریپ  لافطا و  تهج  و 

نآ نیریـش  رب  نآ و  نیریـش  رب  نآ و  نیریـش  زا  تسا  رتـیوق  نآ  خـلت  لاـعفا  عـیمج  رد  عفاـن و  محر  حاـیر  لـیلحت  نینج و  جارخا  و 
يرم هکرس و  ناهداب و  نآ  خوبطم  ۀیذغت  مضه و  رب  نیعم  راسخر و  يدرز  ثعاب  نآ  راثکا  مضهلا و  ئطب  لیقث و  بلاغ و  تیئاذغ 

مهرد و جنپ  ات  مهرد  هس  زا  هیوداب  نآ  تبرـش  رادقم  نآ  يالاب  هنهک  ذـیبت  ندـیماشآ  ینیریـش و  رتعـص و  کمن و  اب  نآ  ندروخ  و 
رئاس رد  یکرت و  ۀـنمرد  نآ  نزوب  مرک  عفد  رد  هزبرخ و  مخت  ـالقاب و  نآ  نزو  ود  راـثآ  يـالج  رد  نآ  لدـب  لاـقثم  تفه  اـت  ادرفم 

* تسا نیتنسفا  لاعفا 
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نیبجنرت

نون هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  میج و  حتف  نون و  نوکس  هلمهم و  ءار  ات و  حتفب 

نا تیهام  *

یم نآ  حاون  نادـمه و  ناتـسجرک و  دالب  رهنلا و  ءاروام  ناسارخ و  رد  دـنمان  رتشراخ  جاح و  ار  نآ  هک  يراـخ  رب  هک  تسا  یمنبش 
راخ كرب و  اب  طولخم  ریغ  هزیکاپ  ةزات  دیفس  نآ  نیرتهب  یلاج و  نیریش و  نآ  معط  تابن و  ياهزیر  دننام  ددرک  یم  دقعنم  دنیشن و 

زا سپ  ددرک  ادج  هتفای  داقعنا  اهنا  رب  نیبجنرت  هچنآ  ات  دـنناکت  یم  هتخیر  اهرداچ  رد  هدـیرب  ار  نآ  ياهخاش  هک  اریز  تسنآ  رایـسب 
دنناشوج یم  هدومن  فاص  هتـسش  بآ  رد  تسنادب  هدولآ  هدیپسچ و  هچنآ  دـنرب و  یم  فارطاب  هدرک  كاپ  كاشاخ  راخ و  كرب و 

ددرک دقعنم  ظیلغ و  ات 

نا تعیبط  *

رکش زا  رت  یلاج  رت و  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هراـح و ياـهپت  ناـیثغ و  هنیـس و  درد  هفرـس و  تهج  تشخ  ریـش  زا  رت  فیطل  طـالخا و  كرحم  قفرب و  ارفـص  لهـسم  عبط و  نیلم 
واک هرک  نغور  اب  هداح و  ةراح  طالخا  عفد  ریعـشلا و  ءام  اب  روتـسدب  هقرتحم و  طالخا  جارخا  تهج  نبجلا  ءام  اب  شطع و  نیکـست 

شیمواک ریـش  لطر  مین  اب  ار  نآ  هیقوا  کی  هک  هاب  کیرحت  تهج  هدیـشود  هزات  ریـش  اـب  نآ  تموادـم  لوبلا و  رـسع  تهج  یهوک 
هداح و تایمح  رد  دـشاب و  یفیفخ  یمح  اب  هک  مکـش  رقارق  عفر  تهج  هریز  بآ  اب  نیبجنرت  ندـیماشآ  ندـب و  نخـسم  دـنماشایب و 

هتفک يردج  تایمح  ثحب  رد  سیئرلا  خیش  هچنانچ  تسین  زئاج  نآ  لامعتسا  مدلا  لوب  ریساوب و  مدلا و  لاهـسا  هبـصح و  يردج و 
تـشخریش يردق  نا  رب  دنیامن  هدایز  دنکن  تباجا  رکا  دنیامن و  يدنه  رمت  هب  ار  يردج  بحاص  تعیبط  نییلت  هک  تسنآ  لضفا  هک 

ارفصب لیحتـسم  هک  اریز  دنهدن  مرک  ياهپت  رد  ار  نیبجنرت  هک  هتـشون  صلاخ  بغ  رد  هریخذ  بحاص  نیبجنرت و  زا  دنیامن  زارتحا  و 
هبصح يردج و  بحاص  رم  نآ  ترضم  هک  هتفک  هبـصح  يردج و  باب  رد  دنهدب و  تاضومح  اب  دشاب  ترورـض  رکا  ددرک و  یم 
ءافـش بحاص  تسا و  تکاله  يرارقیب و  یتدایز  ثعاب  طالخا و  كرحم  هک  اریز  ار  جازملا  رورحم  تسا  لسع  ترـضم  دـننام  ار 

ثحب رد  ماقسالا 
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نتشک بلقب و  اهنآ  تیفیک  ندیسر  ار و  هیدر  طالخا  نآ  کیرحت  تهجب  تسا  رضم  ار  ود  ره  نآ  هک  هتشون  هبـصح  يردج و  271
تسا و بسانم  تشخریش  دنهد و  تاقلزم  دشاب  یضبق  عبط  رد  رکا  هک  هتشون  مدلا  لاهـسا  ثحب  رد  تشخریـش و  نینچمه  لیلع و 

رـضم روتـسدب  زین  ار  مدلا  لوب  ریـساوب و  بحاص  دیوک  فلؤم  تسا  مد  راردا  توق  نا  رد  هک  اریز  دـنیامن  زارتحا  نیبجنرت  زا  نکیل 
رادقم بانع  ولآ و  بآ  نآ  حلصم  لوزنلا و  ئطب  ریعشلا و  ءام  بانع و  يدنه و  رمت  نآ  حلصم  جازملا  رورحم  زرپس و  رضم  تسا و 

نآ و بارش  نیبجنرتلا و  ءاود  خرس و  رکـش  اب  وج  بآ  روتـسدب  تسا و  تشخریـش  نآ  لدب  لاقثم  هس  ات  لاقثم  تفه  زا  نآ  تبرش 
تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم 

* هناوخرت *

و

هنیرت

دندش روکذم  نیدابارق  رد  ود  ره 

همجعملا نیشلا  عم  ءاتلا  لصف 

جزیمشت

برعم میج  نوکـس  همجعم و  ياز  حـتف  هیناتحت و  هانثم  ءاـی  نوکـس  میم و  رـسک  همجعم و  نیـش  نوکـس  هیناـقوف و  هاـنثم  ءاـت  حـتفب 
دنمان وسکاچ  يدنهب  همشب و  زاجح  لها  ادوسلا و  هبح  یبرعب  موشچ و  کمشچ و  یسرافب  زین  تسا و  یسراف  جزیمشچ 

نا تیهام  *

زا هچنآ  هک  هتشون  راطیب  نبا  تسنآ و  قارب  هایس  كرزب  نآ  نیرتهب  قارب  سلما  كدنا  هایس  لکش و  ثلثم  هنادهب و  ردقب  تسا  ۀناد 
يزاجح زا  تسا  لضفا  نآ  اجنآ  مدرم  نامکب  نآ و  يزاجح  زا  تسا  رتکرزب  كدنا  دنروآ  نآ  حاون  نادوس و  دالب 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  موس  رد  یضعب  کشخ و  مرک و  مود  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

نارفعز و اب  نآ  ربدم  عفان و  يذق  جارخا  هواشغ و  هعمد و  تهج  هرـصاب و  يوقم  لیلحت و  ضبق و  تیاهن  تدح و  كدناب  یلاج و 
لحک قیرطب  هدیئاس  بالک  اب  هک  عفنا  هروکذم  ضارما  تهج  دـننآ  يالج  ةدـننک  هدایز  لیلحت و  يوقم  هک  رکـش  ینیچ و  ناریمام 

رد هک  تسنآ  نآ  ریبدت  روتسد  عفان و  ماذج  ینابصع و  ياضعا  بیضق و  تحارج  تهج  نآ  دامض  دنیامن و  لامعتسا  هدومن  بیترت 
تارورذ خـسن  رکید و  عوـن  هـس  دـنیامن و  لامعتـسا  هدرک  رـشقم  هدروآرب  سپ  هـتخپ  شتآ  ریز  رد  هتـشاذک  ریمخ  اـی  زاـیپ  فوـج 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  لحک  روطق و  یجزیمشت و 

ءافلا عم  هیناقوفلا  هانثملا  ءاتلا  لصف 

حافت

دنمان بیس  یسرافب  هلمهم  ءاح  فلا و  هددشم و  ءاف  حتف  هیناقوف و  هانثم  يات  مضب 

نا تیهام  *

باداش ةدیسر  تخردب  یناهفصا  سپ  یماش  نآ  نیرتهب  دشاب  یم  راد  ینـشاچ  شوخیم  ینعی  زم  شرت و  نیریـش و  تسا و  فورعم 
تسنآ فیطل  كرزب 

نا نیریش  تعیبط  *

عیمج کشخ و  لوا  رد  لدتعم و  تدورب  ترارح و  رد  نآ  زم  کشخ و  درـس و  مود  لوا  رد  نآ  شرت  مود و  رد  رت  لوا و  رد  مرک 
تیقایرت توق  اب  نآ  رمث  كرب و  کشخ و  درس و  نآ  تخرد  يازجا 

عومجم صاوخ  لاعفا و  *

نا

هدـعم و مف  تیوقت  سفنلا و  رـسع  ناقفخ و  تهج  امـش و  الکا و  رکج  غامد و  لد و  يوقم  هفیطل و  تبوطر  تیرطع و  اـب  حرفم و 
هدعم رد  هک  یئارفص  هب  هلاحتسالا  عیرس  یناویح و  حور  فطلم  حرفم و  نآ  نیریش  عفان و  اهتشا  هیبنت  هدعمب و  لوضف  بابـصنا  عنم 

هحرفم نیحاعم  رد  نآ  بآ  برجم و  یـشغ  عفر  تهج  تشوک  بآ  بارـش و  اـب  نآ  بآ  یـسبی و  ۀفرـس  تهج  نآ  ۀـتخپ  دـشاب و 
ساوسو عفد  دـبک و  هدـعم و  تیوقت  بلق و  حـیرفت  تهج  نآ و  مرج  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  نآ  بارـش  بر و  اهنآ و  لعف  يوقم 

مرج زا  تسا  رتهب  نادـب و  بیرق  زین  نآ  يابرم  ترارح و  نکـسم  رثؤم و  رایـسب  ابو  عفد  برقع و  صوصخ  مومـس  عفد  يوادوس و 
ینعی لوبذ  لـس و  بحاـص  تهج  تسا و  يومد  لاهـسا  هک  ایراطنـسوذ  تهج  نآ  ۀـتفرک  ریمخ  رد  صفع  يوـشم  نآ  ياـبرم  ریغ 
ياهپت ثروم  نآ  یعیبر  سران  ماـخ  صوصخ  ندروخ  راـثکا  عفاـن و  نآ  عجو  درد و  نیکـست  تهج  مشچ  رب  نآ  دامـض  يرغـال و 

ضباق و نآ  شرت  هفیطل و  ۀیذغا  ینیچراد و  نآ  حلصم  جالتخا و  لضع و  عاجوا  ندب و  ریاس  ددمت  حایر و  دلوم  نایسن و  هبکرم و 
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ئق نکسم 
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اب نآ  قیوس  هدرک و  کشخ  هیمس و  ۀیودا  حلصم  يومد و  لاهسا  تهج  ریمح  رد  نآ  ۀتخپ  يوارفص و  ةدعم  قفاوم  شطع و  272و 
هئرلا و تاذ  ثروم  هنیـس و  رـضم  نآ  راثکا  عفان و  ئق  نیکـست  يوارفـص و  لاهـسا  هدعم و  تیوقت  تهج  هبـسانم  ۀـیودا  رانا و  بآ 
يوارفـص و ئق  یکنـشت و  نکـسم  حلاص و  طلخ  دـلوم  نآ  زم  لسع و  ندومن  قعل  ینیچراد و  دـنقلک و  نآ  حلـصم  قورع و  حایر 

یم عفد  ار  نآ  دـسرب  دـشاب  هدـعم  رد  هک  راح  طلخب  هاکره  نآ  ماسقا  همه  دـنیوک  تسا و  نآ  شرت  دـننام  لاعفا  ریاس  رد  لاهـسا و 
ار نآ  بآ  هک  شرت  بیـس  بر  عفان و  هراح  ماروا  يادـتبا  رد  نآ  دامـض  یمح و  ماخ و  طلخ  دـلوم  نآ  هزم  یب  سران  ماخ  دـنک و 

لاهـسا نوخ و  نایلغ  ارفـص و  ۀبلغ  تهج  لدتعم و  تسوبی  تبوطر و  رد  درـس و  لوا  رخآ  رد  دنـشاب  هدروآ  ماوقب  ینیریـش  نودـب 
يابرم بارش و  بصع و  رضم  نآ  ندروخ  تموادم  شش و  يومد و  لاهسا  رضم  عفان  يوادوس  ملا  مغ و  عفر  نآ و  ئق  يوارفص و 

همه و زا  رت  ضباـق  خـلت  بیـس  نآ و  نیریـش  زا  عـفنا  يوادوـس  ساوـسو  تهج  یمک و  ترارح  اـب  نادـب و  تسا  عـفنلا  بـیرق  نآ 
ریاس برقع و  مس  عفد  تهج  زین  نآ  يالط  مرد و  هد  ات  هیقوا  کی  ردـقب  زین  نآ  كرب  ةراـصع  هدیـسر و  بیـس  ةراـصع  ندـیماشآ 

ۀیودا اب  هنفعتم و  طالخا  عفد  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  نآ  ۀفوکـش  دیفم و  ادـتبا  رد  هراح  ماروا  عدر  تهج  نآ  كرب  دامـض  مومس و 
نآ لک  هک  عفان  هاب  توهـش  نتخیگنارب  غامد و  لد و  فعـض  تهج  بیـس  لک  دنقلک  ینعی  نآ  يابرم  رثؤم و  حیرفت  تهج  هحرفم 

یلوا تسا و  لاقثم  تفه  حافت  تبرـش  رادـقم  دـنیامن و  بترم  خرـس  لک  دـننام  هتـشرس  خرـس  لک  دـنقلک  ةریـش  نآ  نزو  ود  اب  ار 
تسین و نیرورحم  رـضم  نآ  ولح  دـنچره  ار  نآ  ولح  جازملا  دوربـم  دـیامن و  لواـنت  ار  نآ  زم  ضماـح و  جازملا  رورحم  هک  تسنآ 

شرت ماـعط  دنـشونن و  درـس  بآ  نآ  يـالاب  هک  دـیاب  دـنبای  یلقث  دوخ  رد  نآ  ندروخ  زا  نوچ  ار و  نآ  صفع  نیریـش  جازم  یمغلب 
دنروخن ماعط  ددرکن  ردحنم  هدعم  زا  ات  دنشونب و  تانخسم  تاجابدیفـسا و  قارما  هکلب  هزات  رت و  ةویم  ره  يالاب  نینچمه  دنروخن و 

رد نآ  ياـبرم  قرع و  هبرـشا و  بر و  نآ و  لـک  ةریمخ  اولح و  شراوـج و  تسا و  يدرو  تسین  بساـنم  ار  کـی  چـیه  نآ  ۀـفت  و 
تفای رکذ  نیدابارق 
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میملا عم  هیناقوفلا  هانثملا  ءاتلا  لصف 

رمت

دنمان اراهچ  روجهک و  يدنهب  امرخ و  یسرافب  هلمهم  ءار  میم و  نوکس  ات و  حتفب 

نا تیهام  *

ود ره  علط  ياهـشوخ  رد  نآ و  ةدام  فالخب  ددـنب  یمن  رمث  دروآ و  یمرب  هشوخ  علط و  نآ  رن  دـشاب  یم  هدام  رن و  تسا و  فورعم 
نیریـش و هدـیلاب و  نآ  رمث  دـننز  یم  هدام  رب  ار  رن  درک  یماخ  روهظ  يادـتبا  رد  دـنمان و  یم  نشک  ار  نآ  هک  دـشاب  یم  يدرک  عون 

ررقم هبترم  تفه  یکدیـسر  غولب و  لامک  اهتنا و  ات  نوکت  يادتبا  زا  دوش و  یمن  بوخ  الا  ددرک و  یم  کچوک  نآ  مخت  باداش و 
بـسق ار  مجنپ  رـسب و  ار  مراهچ  لالخ و  ار  موس  حلب و  ار  مود  دنیوک و  زین  غیل  علط و  ار  لوا  موسوم  یمانب  ار  هبترم  ره  دنا و  هدرک 
نادـلب نکاما و  بسحب  دـش و  دـهاوخ  روکذـم  دوخ  نکاـما  رد  یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا  نآ  کـیره  رمت و  ار  متفه  بطر و  ار  مشـش  و 

رکید و ياـهاج  سپ  ناـمع  سپ  تسا  سراـف  عباوت  زا  مرهج  دوش  یم  بوخ  نا  رد  اـمرخ  هک  نکاـما  نیرتـهب  دـشاب و  یم  فلتخم 
کچوک و نآ  مخت  رایسب و  نآ  زغم  كزان و  نآ  تسوپ  هک  تسا  يواتسخ  سپ  موتکم  سپ  دازآ  نآ  یمرهج  ریغ  فانصا  نیرتهب 

دشاب هشیر  یب  ةدیسر  نیریش 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  رت  لوا  رد  یضعب  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدراب و ضارما  نیدوربم و  هاب  ندب و  نیمـست  هدش و  رغال  ةدرک  تیوقت  ایعا و  هوقل و  جلاف و  تهج  نیتم و  نوخ  دلوم  اذغلا و  ریثک 
هاـصح تیتـفت  یمغلب و  پت  تهج  هبلح  اـب  نآ  خـیبط  ندـیماشآ  دراـب و  شـش  هنیـس و  قفاوم  لـصافم و  نییلت  رمک و  درد  هیمغلب و 

زین نا  بقع  زا  ینیچراد و  كدـنا  اـب  صوصخ  هدیـشود  هزاـت  ریـش  رد  نآ  ةدـیناسیخ  نیلوزهم و  نیمـست  تهج  جـنرب  اـب  برجم و 
هاب تیوقت  رد  هدیشود  هزات  ریش  ندیماشآ 
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اهنآ رد  امرخ  هک  ینادلب  رد  هراح و  نادلب  نابحاص  نیرورحم و  رضم  ددسم  مضهلا و  ئطب  لیقث و  نکیل  دنا و  هتـسناد  لیدعیب  273
طالخا و نفعم  نوخ و  قرحم  زرپس و  رکج و  ةدس  ادوس و  دلوم  ین و  زئاج  نآ  ندروخ  راثکا  ار  نادـلب  نآ  لها  دوش  یمن  لصاح 
ندروخ و رشقم  ماداب  شاخشخ و  اهنغور و  نیبجنکـس و  رانا و  بآ  نآ  حلـصم  نادند و  درد  دمر و  ناهد و  عالق  ثروم  عدصم و 
اب قامـس  بالک و  اب  هرغرغ  روتـسدب  دنـشاب و  هدیناسیخ  نا  رد  قامـس  هک  صوصخ  مرکمین  بآ  اب  نآ  ندروخ  دـعب  ناهد  نتـسش 
رد نآ  ةدـس  حلـصم  تسا و  قانخ  ناهد و  عالق  نادـند و  فعـض  عنام  دـشاب  ناهد  رد  لیوط  ینامز  هک  نوخرط  ندـیئاخ  هکرس و 

هدراـب و ضارما  لاوز  ثعاـب  نیدوربـم  رد  رایـسب و  ضارما  بجوـم  نـیرورحم  رد  هلمجلاـب  رـصعب و  هلهـسم  تاـشراوج  نیدوربـم 
تسا يوقلا  بکرم  هک  تسا  نآ  حیحـص  کشخ و  مرک و  نآ  مخت  ددسم و  لیقث و  مضهلا و  ئطب  خافن و  نآ  ماخ  هیلب و  تابوطر 

لاهـسا و عفر  تهج  نآ  ةدیئاس  هاصح و  تیتفت  تهج  نآ  خیبط  بآ  ندیماشآ  ضبقلا و  دیدش  یمک و  ترارح  رایـسب و  تدورب  اب 
لبس نیع و  بادحا  نتخیر  هزات و  تاحارج  قاصتلا  تهج  نآ  لوسغم  هثیبخ و  حورق  تهج  نآ  ۀتخوس  رورذ  توقب و  مکش  نتـسب 

عفان مشچ  یهایس  رصب و  تدح  نآ و  حورق  و 

ینوره رمت 

ۀتسه اب  کنر  خرس  کیراب  کچوک  رمت  عون  ای  نون و  رسک  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  اه و  رـسکب 
تسا کچوک  کیراب 
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يدنه رمت 

دنمان یلبنا  يدنهب  وا  رموح  شوح و  رامح و  ارابص و  یبرعب 

نا تیهام  *

ددرک یم  یفدص  بلـص  كدـنا  ندیـسر  دـعب  نآ  تسوپ  رت و  نهپ  نا  زا  هکنآ  الا  القاب  دـننام  یفالغ  رد  يدـنه  تسا  یتخرد  رمث 
راد ینشاچ  كدنا  هریت  خرس  یکی  دشاب  یم  عون  ود  يربش و  ردقب  نآ  لوط  درادن  نآ  ياوس  رکید  تسوپ  نآ  زغم  القاب و  فالخب 

نادـب رکید  نکاما  رد  دوش و  یم  بوخ  رایـسب  دابآربکا  نآ و  حاون  تارجک و  رد  دـشاب و  یم  کنرخرـس  زین  یماـخ  ماـکنه  رد  و 
تسا رایسب  عون  نیا  دشاب و  یم  دیفـس  یماخ  رد  نیا  یکریتب و  لئام  کنرمک  خرـس  مود  درادن و  روفو  عون  نیا  دوش و  یمن  یبوخ 

دیفس زا  نآ  خرـس  عون  مخت  رتکرزب و  سمرت  زا  هریت  خرـس  نآ  تسوپ  دیفـس و  نآ  زغم  نهپ و  كدنا  ریودتب و  لئام  ود  ره  مخت  و 
شش ینعی  تسنآ  ۀنهک  كدنا  تصوفع  یب  هدیـسر  نآ  نیرتهب  هوبنا و  ینالوط  هزیر  نآ  كرب  میظع و  نآ  تخرد  رتکچوک و  نآ 

هدومن رـشقم  ار  نآ  ةدیـسر  رمث  هک  تسا  روتـسد  نآ و  ةدـش  دـساف  ۀـنهک  هن  دـشاب  هتـشذک  نآ  رمث  ذـخا  زا  لاس  کی  ات  هام  تفه 
نآ تبوطر  دنز و  یم  مرک  ار  نآ  الا  دنراد و  یم  هاکن  هدومن  برچ  كدنا  هتخاس  كرزب  ياهبح  هدروآرب  ار  نآ  ياهفیل  زا  يردـق 

ددرک یم  مک  نآ  یشرت  کشخ و 

تعیبط *

هدایز نآ  خرس  یکشخ  دنا و  هتفک  زین  موس  رد  کشخ و  مود  رد  درس و  لوا  رد  نآ  عون  ود  ره  رمث 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نایثغ و نکـسم  نآ و  خرـس  صوصخ  مکـش  ضباق  هیخرتسم و  ةدـعم  بلق و  يوقم  رتمک و  ناز  نآ  تبوطر  صاجا و  زا  رت  فیطل 
تهج نوخ و  ناجیه  یفطم  تسین و  نآ  ياوس  یلهسم  تاضومح  رد  هقرتحم و  طالخا  ارفص و  لهسم  عبط و  نیلم  يوارفص و  ئق 
تهج نآ  ةرغرغ  يوارفـص و  ۀضیه  برج و  هکح و  حیرفت و  شطع و  عفر  یـشغ و  برک و  هیـشغ و  هراح و  ياهپت  راح و  ناقفخ 

رفنت هدس و  بجوم  هک  اریز  دیلام  رایـسب  بآ  رد  دـیابن  ار  يدـنه  رمت  هک  دـنا  هتفک  عفان و  ناهد  عالق  تهج  نآ  ۀضمـضم  قانخ و 
فاص دش  هداد  زاب  بآ  رد  مامت  نآ  توق  دیـسیخ و  بوخ  نوچ  دـنناسیخب  بآ  رد  هک  دـیاب  هکلب  ددرک  یم  ئق  نایثغ و  تعیبط و 

یم عفان  ماذج  يارب  ار  نآ  عوقن  ندیماشآ  دنه  لها  دنماشایب و  اهریغ  هبرشا و  زا  دنهاوخ  هچنآ  ای  رکش و  ای  تابن و  كدنا  اب  هدومن 
ماخ روتسدب  رضم و  نآ  ندروخ  اتشان  ددس و  دلوم  لاحط و  هفرس و  ردص و  رضم  لاعـس و  جحـس و  ثروم  نآ  راثکا  راضملا  دنناد 

و
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بانع و هشفنب و  شاخشخ و  اریثک و  نآ  حلصم  تسا و  رادحنالا  مضهلا و  ئطب  خافن و  رایسب  ددسم و  هک  اریز  نآ  سرون  ةزات  274
لاهـسا ریغ  رد  هایـس و  يولآ  نآ  لدـب  لاقثم  یـس  ات  لاقثم  تفه  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  ندروخ  ینیریـش  كدـنا  اب  هنادـهب و  باعل 

وضع و علخ  تهج  نآ  دامض  برجم و  ینم  كاسما  تهج  نآ  زغم  ندروخ  ضباق و  کشخ و  درـس و  موس  رد  نآ  ۀناد  کشرز و 
دنادرک کنت  دنلامب  جرف  رد  هتخیپ  هتفوک  مرن  نوچ  لمد و  ندوشک  جضن و  تهج  نآ  لاثما  هیپ و  اب  لضع و  یتسـس  تیوقت  یثو و 
برجم لمع  رارکت  اب  اهنا  راجفنا  هراح و  لیمامد  جضن  تهج  زب  ریش  ای  نانز و  ریـش  اب  هدیبوک  ناحیر  مخت  نآ و  ةدیبوک  خوبطم  و 

هوها هلاکنب  دنه و  رد  هک  يرازآ  راح و  ریحز  تهج  دنماشایب  دننک و  فاص  دنلامب و  بآ  رد  دـنیاسب و  ار  نآ  كزان  كرب  نوچ  و 
كازوس يدنهب  کنزوس و  یسرافب  هک  لیلخا  لوب و  يراجم  ۀحرق  يوارفـص و  یمح  تهج  دوش و  یم  مدرم  ینیب  رد  دنمان و  یم 

باعل تیذا  عفر  تهج  لفلف  راد  كدـنا  اب  اهنآ و  لیلحت  عجو و  هداح و  ةراح  ماروا  بیهل  نیکـست  تهج  نآ  دامـض  عفاـن و  دـنمان 
ترارح عجو و  راح و  دمر  نیکست  تهج  نآ  لک  دامض  زین و  هدراب  هراح و  ماروا  لیلحت  دشاب و  هدش  هدیلام  وضع  رب  هک  توبکنع 

نآ تخرد  تسوپ  رتسکاـخ  حورق و  حورج و  ماـیتلا  تهج  نآ  تخرد  تسوپ  رورذ  ینوخ و  ریـساوب  تهج  نآ  ندـیماشآ  مشچ و 
تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  یبرم و  بارش و  نیبجنکس و  اولح و  شراوج و  عفان و  ماعط  ياهتشا  ندروآ  تهج 
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حاسمت

دنمان هچمرکم  يدنهب  کنهن و  یسرافب  هلمهم  ءاح  نوکس  فلا و  هلمهم و  نیس  حتف  میم و  نوکس  لوا و  رسکب 

تیهام *

نا

اپ و تسد و  راهچ  دسر و  یم  مهب  زین  هلاکنب  دـنه و  داکنک و  عضاوم  یـضعب  لین و  دور  دـننام  رابک  راهنا  رد  كرزب  تسا  یناویح 
رد دنادرک و  یم  كاله  دشک و  یم  دوخب  ار  لبق  ریش و  بآ  رد  هک  يدح  هب  يوق  رایسب  میخـض و  نشخ و  نآ  تسوپ  دراد  هلابند 

فـالخب دـیامن  یم  تکرح  نآ  يـالاب  کـف  غـضم  تقو  رد  دزادـنا و  یم  کنـس  رکید  تاـناویح  مدرمب و  اـپ  تسد و  زا  یکـشخ 
نادـند ات  ینادـند  ره  نایم  نیئاپ و  کف  رد  لهچ  الاب و  کف  رد  هاجنپ  دراد  نادـند  دون  دـنیوک  عیـسو و  نآ  نهد  رکید و  تاناویح 

نآ نابز  دوش و  یم  قبطنم  دـیآ و  یم  رکید  نادـند  نیب  رد  نادـند  کی  ناـهد  ندرک  دـنب  تقو  رد  عبرم و  کـچوک  نادـند  رکید 
رد هچنآ  نآ  ياهچب  دراذک و  یم  یکـشخ  رب  مخت  نارب و  هدایز  عرذ و  رد  نآ  ضرع  عرذ و  هد  ات  نآ  كرزب  ۀـثج  لوط  ینالوط و 
رد هکنآ  کـچوک  عون  دـنک و  یم  شیعت  زین  بآ  نوریب  روقنقـس و  یکـشخ  رد  هچنآ  دـنوش و  یم  حاـسمت  دـیامن  یم  شیعت  بآ 

تسا روقنقس  نیمه  دنیوک  دنمان و  یئام  لرو  دنک  یم  شیعت  کیر 

نا تعیبط  *

کشخ موس  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رثـالا و يوق  باـب  نیرد  نآ  ةرهز  نمزم و  هزاـت و  نیع  ضاـیب  عفر  تهج  نآ  نیکرـس  لاـحتکا  نونج و  عفر  تهج  نآ  رکج  روخب 
عفاد نآ  دامـض  هاـب و  تیوقت  هدرک و  رمک و  درد  يرک و  شوک و  درد  هقیقـش و  عادـص و  عفر  تهج  لـک  نغور  اـب  نآ  هیپ  روطق 

سومیکلا ئدر  نکیل  جنلوق و  عفار  نیلوزهم و  ندب  نمـسم  نآ  جابدیفـسا  هاب و  كرحم  نآ  تشوک  تعاس و  رد  نآ  ندیزک  رازآ 
نیهدت عادص و  هقیقـش و  عفد  تهج  نیغدص  یناشیپ و  رب  دیفـس و  قهب  حـضو و  نول  رییغت  تهج  هلمآ  هلیلب و  اب  نآ  نوخ  يالط  و 

يادص عنام  دنیوک  دـشاب  غزو  نا  رد  هک  يرهن  رد  غارچ  رد  نآ  هیپ  ندـینازوس  رثؤم و  نآ  عفر  تهج  عبر  پت  بحاص  ندـب  رب  نآ 
دنلاـمب نآ  یکدـیزک  عضوم  رب  ار  نآ  هیپ  نوچ  دـشاب و  نشور  نآ  هک  ماد  اـم  موم  اـب  نآ  ۀتـشرس  هلیتف  نتخورفا  روتـسدب  تسنآ و 

مـشچ قیلعت  دنزیرکب و  نا  زا  نادنفـسوک  عیمج  دنلامب  نز  خاش  ینعی  حاطن  دنفـسوک  یناشیپ  رب  نوچ  ار و  نآ  عجو  دـهد  نیکـست 
مشچ تسار و  بناج  ار  نآ  تسار  بناج  مشچ  هک  مشچ  درد  نیکست  ماذج و  دیازت  عنم  تهج  دشاب  هدنک  نا  زا  یکدنز  رد  هکنآ 

تـسار يوزاب  رب  نآ  تسار  نادند  قیلعت  عامج و  تیوقت  تهج  تسار  ياپ  رب  نآ  نتـسب  دندنب و  پچ  بناج  رب  ار  نآ  پچ  بناج 
تیوقت هاب و  کیرحت  رد 
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كرکت هیرق  نآ  رد  دـنزیوایب  نآ  زیلهذ  فقـس  رب  دـننادرکب و  هیرق  رود  رب  ار  حاـسمت  تسوپ  نوچ  دراد و  ماـمت  رثا  تعماـجم  275
درابن

نونلا عم  ءاتلا  لصف 

نت

نون دیدشت  هیناقوف و  هانثم  ءات  مضب 

نا تیهام  *

یم دوس  کمن  دنیامن و  یم  دیـص  اهکبـشب  ار  نآ  دسر و  یم  مهب  ماش  يایرد  ملطم و  يایرد  رد  هک  برچ  هبرف  كرزب  تسا  یهام 
دننک

نا تعیبط  *

سبای راح 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نا زا  دعب  ندرک  ئق  نآ و  ندروخ  عفان و  هناوید  کس  ندیزک  تهج  نآ  دامـض  رادـخاش و  رام  مس  تهج  نآ  دوس  کمن  ندروخ 
تسا ظیلغ  مغلب  جرخم  هدعم و  یقنم 

وکابنت

دنمان کنهب  هرجب  يدنهب  نتت و  یکرتب  واو  نوکس  فاک و  مض  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  نوکس  ات و  حتفب 

نا تیهام  *

مسقب تیهام  رد  هچ  دنمان  سموملق  هک  دشاب  یلبج  جرهز  یهام  زا  یمسق  ارهاظ  هتـشون  نینمؤملا  هفحت  رد  نمؤم  دمحم  ریم  میکح 
بنرک كرب  دننام  نآ  كرب  هک  دنا  هدرک  فیرعت  ار  سمولق  موس  مسق  تسا و  نآ  هباشم  یهامب  تبسن  تیمس  رد  هیبش و  نآ  موس 

رد یهایـسب و  لئام  خرـس  هزیر  نآ  مخت  بغز و  كدـناب  یعرذ و  رب  هدایز  نآ  قاس  هدنپـسچ و  تبوطر  كدـناب  رتزارد و  نا  زا  و 
دـننک و دود  رهـش  فارطا  قدـنخ  رد  هدروآ  هک  درک  ررقم  ار  یهایک  اب  عفر و  تهجب  طارقب  ناـمز  رد  هکنآ  رکید  دـیؤم  یفـالغ و 
هک يدـلب  ره  رد  دـشاب و  یم  وکابنت  اب  رثا  نیا  دوب و  سمولق  زا  یمـسق  هایک  نآ  درکن  رثا  ابو  ار  يدـحا  هک  دـیدرک  ثعاب  نآ  دود 

هـسب بیرق  هدیدج و  ۀیودا  زا  نآ  هکنادب  لاحلا  هقیقحب  ملعا  هّللا  تسا و  بایان  لعفلاب  هدـش و  مک  جـیردتب  اب  هتفای و  عویـش  وکابنت 
ناروت و ناریا و  رد  نآ  روفو  ترهـش و  ثعاب  هتفای و  ماـمت  عویـش  هک  تسا  يرـسک  دـص و  ود  هدیـسر و  مهب  هک  تسا  لاـس  دـص 

ناریا تمسب  ار  نآ  كرب  مخت و  هدروآ و  تسدب  دیدج  ضرا  زا  هک  هدوب  تسا  يراصن  زا  یهورک  هک  شیکترپ  دنیوک  ناتسودنه 
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ار نآ  هک  دشابن  ۀیرق  يدلب و  یتکلمم و  چـیه  لعفلاب  دـیاش  هک  يوحن  هب  هتـشک  رـشتنم  رکید  ياهاجب  اجنا  زا  هدرب و  ناتـسودنه  و 
رد هاوخ  غامدب  نآ  مرج  فوفس  ندومن  طوعـسب  هاوخ  نآ و  مرج  ندروخب  هاوخ  نایلغب و  ندیـشک  ناونعب  هاوخ  دنیامن  هن  لامعتـسا 
هاش تنطلـس  نامز  ناریا  رد  نآ  عویـش  ءودب  دنیوک  دنرخب و  یلعا  تمیقب  دنروآ و  رکید  ياهاج  زا  ای  دـسر و  مهب  هیرق  هدـلب و  نا 

ياهکرب نآ  نیرتهب  دـشاب و  یم  ماسقا  عاونا و  نآ  هدوب و  هاشداب  ریک  ناهج  لئاوا  هاشداب و  ربکا  رخاوا  ناتـسودنه  رد  یناث و  سابع 
بآ اب  هدومن  مرن  نوچ  هک  دشاب  هداتفا  نارب  یکریتب  لئام  خرس  ياهلاخ  هک  تسا  یخرسب  لئام  درز  يوبدنت  هدنپسچ  میخض  كرزب 
ریغ زا  هاوخ  دشاب و  یناتلم  ای  یخلب و  ای  یسبط و  ای  ینوط و  ای  ینورزاک و  هاوخ  ینویراک و  هاوخ  دشاب  هدنپسچ  راد  هریش  دنـشرسب 

يارب نایلغ و  رـس  رد  نآ  صلاخ  ندیـشک  يارب  یتروس  یلعا  مسق  یـسرانب و  یناوخ  تناما  دننام  دوش  بوخ  هک  اج  ره  نکاما  نآ 
هلاکنب نهکد و  دنه و  لها  هک  دنمان  اه  هطقن و  راهچ  يدنه  ءار  نوکس  یسراف و  فاک  مضب  هرک  يدنهب  هک  هایس  دنق  اب  نآ  ریمخت 

دنچ هدرک  یفرظ  رد  هتـشرس  هدیبوک و  بوخ  مهاب  رکـش  نا  زا  هدایز  يردق  ای  نآ و  نزو  مهاب  ار  وکابنت  كرب  هک  دنراد  لمعتـسم 
ای نیمز و  رد  زور  دنچ  ریمخت  نیفعت و  یتدایز  تعرـس و  يارب  یـضعب  دنمان و  یموکارک  ار  نآ  دـبای و  ریمخت  ات  دـنراذک  یم  زور 
یم هفلس  ار  قیرط  نیا  دنه  حالطصاب  دنشک  یم  هتشاذک  نارب  شتآ  هدرک  نایلغ  رس  رد  هدروآرب  سپ  دنیامن  یم  نفد  پسا  نیکرس 

دنماـن وکارک  هک  نا  زا  هلوت  کـی  ردـقب  نآ  يورکیب  هتخاـس و  یلافـس  اـی  هرقن  زا  یکچوک  ۀـبات  هک  ۀـبات  زاـیتما  ناـبحاص  دـنمان و 
لیلق يوبشوخ  يارب  یـضعب  دنـشک و  یم  هتـشاذک  رکخا  نارب  دشاب و  الاب  نآ  یلاخ  يور  هک  دنراذک  یم  نایلغ  رـس  رد  هدیناپـسچ 

دسرن مهب  رکا  بیس  تسوپ  هقیلس  شوخ  عبط و  نابحاص  یضعب  هدیبوک و  بیطلا  لبنس 

522 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 737 

http://www.ghaemiyeh.com


دننک یم  نفد  نیمز  رد  هدومن  دنب  لک  زا  ار  فرظ  رس  هتشاذک و  یلک  فرظ  رد  هدرک و  لخاد  ندیبوک  رد  هباب  بیـس و  يابرم  276
وکارک يارب  زا  اهوکابنت  نیرتهب  دوش و  یم  وب  شوخ  رایسب  دنـشک  یم  هدیناپـسچ  هبات  رب  روتـسدب  هدروآرب  نا  زا  دعب  دبای  ریمخت  ات 

راد هریـش  کـنر و  ینارفعز  کـچوک و  نآ  ياـهکرب  تسا و  تمیق  نارک  وب و  شوخ  رایـسب  تسا  نهکد  رد  هک  هسلیهب  يوکاـبنت 
دـنت و رایـسب  دوش  یم  لاک  مسق  دـنه  رد  روپلکاهب و  هب  هلاکنب  رد  تسا و  سرانب  بیرق  هک  هرک  رانچ  وکابنت  نا  زا  دـعب  هدنپـسچ و 

خلت

تعیبط *

نا

کشخ مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج نآ و  كرحم  غامد و  تابوطر  یقنم  نآ و  نفعت  یئابو و  ياوه  داسف  حلصم  نآ  دود  یهام و  ماسقا  مس  ففجم و  شطعم و 
ندروخ روتـسدب  عفان و  نآ  ندروخ  ندیئاخ و  ندیـشک و  یمغلب  سفنلا  قیـض  یبوطر و  ۀفرـس  یمغلب و  وبر  یبوطر و  نادـند  درد 

نمزم و بطر  دراب  یغامد  تالزن  عفد  تهج  رابغ  دننام  نآ  كرب  ةدیئاس  طوعـس  هتـسب و  بح  اتـشان  يدوخن  ۀـناد  رادـقمب  وکارک 
باود مخز  تهج  نآ  رتسکاخ  رورذ  اتشان و  اصوصخ  دنا  هتسناد  نطب  ضبق  عفار  ار  نآ  دود  ندرب  ورف  دیفم و  نآ  ندومرف  سیطعت 

بآ لوزن  هنمزم و  حورق  فیفجت  هزات و  تاحارج  مدـلا  فزن  عنم  زازح و  حرقتم و  برج  تهج  خرـس  لـک  نغور  اـب  نآ  دامـض  و 
قرع لوب و  رارداب  دنا  هتسناد  عفان  هدیزک  رام  اقستسا و  تهج  ندیشک  ترثک  زا  دشاب  هدش  درز  هک  نایلغ  بآ  ندیماشآ  هدومزآ و 
هدولآ نادب  ار  هلیتف  ای  دنزاس و  هلیتف  نا  زا  نوچ  ددرک  یم  عمج  نایلغ  رـسب  کیدزن  اصوصخ  نایلغ  ین  بآ  رد  هک  یکرچ  طرفم و 

یم لئاز  ار  يروکبـش  دنـشک  مشچ  رد  نوچ  دبای و  یم  مایتلا  هبترم  تفه  شـش  تیاهن  هبترم  راهچ  دـنراذک  نمزم  روسان  رد  هدرک 
ولاهبنس يدنهب  هک  تشکنجنف  كرب  اب  نایلغ  رسب  وکابنت  ندیشک  لاحتکا و  قیرطب  کشخ  هاوخ  دشاب  هزات  كرچ  نآ  هاوخ  دنادرک 

سبای و راح  غامد  لد و  رضم  وکابنت  عفان و  تدورب  تبوطر و  زا  ضراع  رصب  تملظ  نمزم و  ۀفرس  سفنلا و  قیض  عفد  تهج  دنمان 
دنیوک تسا و  هدیـشود  هزات  ریـش  نآ  حلـصم  نوخ و  ظلغم  ساوح و  ردـکت  ناـقفخ و  هدـس و  ثروم  يوادوس و  جازملا و  رورحم 

قرع و وکابنت و  بح  نآ و  ندیـشک  دیآ  یمن  شوخ  ار  یمح  بحاص  صوصخ  ار  ضیرم  هک  اریز  تسا  ندـب  جازم  تحـص  رایعم 
یقیرط هب  دـنه  هلاکنب و  رد  يراصن  زا  یـضعب  ابطا و  هزعا و  فارـشا و  نایعا و  هکنادـب  تفای  رکذ  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  مهرم و 

دنشک و یمن  نایلغ  رس  قیرطب  ار  وکابنت  اهنآ  تیالو  رد  نکیل  دنـشک و  یم  دنراد  یلومعم  هدیناپـسچ  هب  ات  دنه  ۀقیلـس  نابحاص  هک 
دنشک یم  یمد  ناونعب  دنروخ و  یم  ار  نآ  كرب  یلیلق  دنراد و  لمعتسم  يرثکا  سوطع  طوعس و  ناونعب  اما 
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یئاطخوزنت

دنیوک زین  ینیس  هاش  ار  نآ  واو و  نوکس  همجعم و  ياز  مض  یناث و  نوکس  لوا و  حتفب 

نا تیهام  *

رغشاک زا  کنر  هایس  یصارقا  زین  دنروآ و  یم  اطخ  زا  هک  يزبسب  لئام  یضعب  یکریتب و  لئام  خرس  یضعب  عونصم و  تسا  یلـصرق 
زا هک  تسا  یلک  نآ  ةدام  تسا و  یئاطخ  ياـنح  كرب  ةراـصع  زا  نآ  ریمخت  هک  تسا  نآ  قیقحت  وزنت و  مساـب  موسوم  دـنروآ  یم 

دنرب یم  فارطاب  رابتعا  تهجب  هدیناسر  تکلمم  نآ  هاشداب  رهمب  هتخاس  نآ  ریغ  صارقا و  دنروآیمرب و  یندعم  رهزداب  نداعم  ضعب 
هرغم و نیط  ینمرا و  لـک  زا  لوعجم  زین  دـشاب و  یم  ناولـالا  فلتخم  زین  وزنت  اذـهل  تسا  ناولـالا  فلتخم  یندـعم  رهزداـب  نوچ  و 

فالخب دـیآ  یم  خـینرز  يوب  نا  زا  هک  تسنآ  نآ  تمالع  دنـشورف و  یم  وزنت  ياجب  دـنزاس و  یم  هللحم  ياـهایک  بآ  اـب  خـینرز 
یلصا یئاطخ 

نا تعیبط  *

ترارحب لئام  يوقلا  بکرم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هبلص و ماروا  ریزانخ و  لیلحت  اضعا و  رئاس  رس و  درد  نیکست  ماوه و  ندیزک  هدراب و  هراح و  ماروا  تهج  ضباق و  للحم و  عدار و 
رورذ مدلا و  ثفن  مدلا و  ئق  ریـساوب و  يومد و  لاهـسا  تهج  لاقثم  مین  ات  نآ  کناد  کی  ندیماشآ  تاحارج و  مدـلا و  فزن  عطق 

بیضق هدعقم و  مشچ و  ۀحرق  تهج  نآ 

تسا اریثک  نآ  حلصم  شش  رـضم  عفان  دشاب  تبوطر  زا  هکنآ  للع  عیمج  محر و  تابوطر  ضیح و  نالیـس  تهج  نآ  ۀجزرف  277و 
* تفای رکذ  نیدابارق  رد  دراب  راح و  وزنت  خسن  و 

راکنت

دنمان هکاهس  يدنهب  هلمهم  ءار  فلا و  فاک و  نون و  هیناقوف و  هانثم  ءات  حتفب 
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نا تیهام  *

يدـبز و ةروب  ار  نآ  خـی و  هب  هیبـش  یکی  دـشاب  یم  مسق  ود  نیا  تسا و  قروب  زا  یعون  نآ  یندـعم و  دـشاب  یم  مسق  ود  دـنا  هتفک 
زا یعون  نآ  عونـصم و  مود  مسق  دنیوک و  کنرب  يزاریـشب  تسا و  قروبلا  دـبز  نآ  فربب و  هیبش  یمـسق  دـنمان و  کخب  يزاریـشب 

ینمرا ةروب  ود  ره  ربارب  هس  هیوسلاب و  یلق  کمن و  زا  بکرم  تسا  فراعتم  روهـشم و  لعفلاب  هچنآ  تسا و  عونـصم  بهذـلا  ماـحل 
یم کشخ  باتفآ  رد  ددرک و  دـقعنم  ات  دـنناشوج  یم  ار  نآ  دـناشوپب  هکنآ  ردـقب  شیمواک  ای  واک و  ریـش  رد  ار  عومجم  هک  تسا 

باتفآ و رد  سم  ۀتـسد  زا  دـننک و  یم  عمج  سم  فرظ  رد  هک  تسا  غولبب  کیدزن  ناـملغ  لوب  زا  عونـصم  بهذـلا  ماـحل  دـننک و 
نآ یلامش  ناتسهوک  زا  هلاکنب  رد  تسا و  یندعم  هتسویپ  قیقحت  هب  هچنآ  ددرک و  بلـص  دقعنم و  ات  دنیاس  یم  اهتدم  كانمن  ياج 

دوب دهاوخ  یمک  يزیچ  دشاب  رکا  عونصم  دنرب و  یم  فارطاب  دنروآ و  یم  رایسب  اهنآ  حاون  چیارهب و  لاپین و  دننام 

نآ ماسقا  تعیبط  *

تسا مومس  زا  کشخ و  مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج ریـساوب و  طقـسم  یلاج و  للحم و  فیطل و  تسنآ و  نتخادـک  دوز  یمرن و  ثعاب  زادـک  نیح  رد  ـالط  رد  نآ  ندرک  لـخاد 
مولعم و لمع  رارکت  هبرجت و  هب  نکیل  دـنا و  هتفک  دـیفم  نآ  مرک  لـتق  نآ و  لـکات  نادـند و  درد  تاـحارج و  دـساف  تشوک  ندرب 
زا دـنلامب و  نادـند  نب  رب  هدـیئاس  یلاوـتم  زور  دـنچ  نوـچ  دزادـنا  یم  يدوزب  ار  نادـند  تسا و  نادـند  لـکأتم  هک  هدـش  هدـهاشم 

رکید راب  دننک و  هیفطت  یندعم  راکنت  بآ  رد  رابکی  نوچ  ار  نهآ  دنک و  یم  نهآ  نییلت  یعلق و  ۀیقنت  هک  تسنآ  یندـعم  تیـصاخ 
یندـعم و راـکنت  ناـیم  قرف  دـیامن و  یم  نهآ  بذـج  سیطاـنقم  لـثم  روکذـم  نـهآ  دـنیامن  هـیفطت  دـجنک  نـغور  رد  هدرک  خرس 

* یندعم فالخب  ددرک  یم  رهاظ  یتبوطر  نا  زا  دنزادنا  شتآ  رد  نوچ  ار  یعونصم  راکنت  هک  تسا  نآ  یعونصم 
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نینت

دنمان اهدزا  یسرافب  نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هددشم و  نون  ات و  رسکب 

نا تیهام  *

نآ عوـن  ود  ره  برقع و  دـننام  هلاـبند  زا  نآ  يرحب  راـم و  دـننام  دزک  یم  نهد  زا  نآ  يوـب  دـشاب  یم  يرحب  يرب و  تسا  یناوـیح 
لکاک و نوچ  يوم  ۀتـسد  نآ  رـس  رب  تسد و  فک  رد  یکی  دراد و  بیترت  هب  نخان  راهچ  دـنیوک  دراد و  یم  لاکنچ  اپ و  تسد و 

مدلا فزنب  ار  نآ  دشک  یم  دزکب  ار  یسک  نوچ 

نا تعیبط  *

لاتق مس  کشخ و  مرک و  مراهچ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دندنب هب  نآ  ةدیزک  عضوم  رب  ار  نآ  ةزات  تشوک  نوچ  عفان و  صرب  قهب و  ریساوب و  عطق  تهج  لسع  اب  نآ  ۀتخوس  رتسکاخ  دامض 
تسا هثیبخ  حورق  ۀجلاعم  نآ  ةدیزک  ۀجلاعم  دنک و  یم  نآ  تیذا  عفر  تیمس و  بذج 

* واولا عم  ءاتلا  لصف  *

لباوت

مال هدحوم و  ءاب  رسک  فلا و  واو و  لوا و  حتفب 

نا تیهام  *

لفنرق و لیه و  لفلف و  يدـنه و  جذاس  هریز و  زینـشک و  دـننام  دـننک  یم  لـخاد  هعمطا  رد  هک  تسا  هسباـی  ۀـیودا  یحالطـصا  مسا 
* اهنیا لاثما  ینیچراد و 

لابوت

دنمان سطیط  اما  ینانویب  تسا  یسراف  لافت  زا  برعم  مال  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  یناث و  نوکس  لوا و  مضب 

نا تیهام  *

دنمان و نوچ  کید  ار  یـسم  نوچ و  هول  ار  ینهآ  يدنهب  ددرک و  یم  ادج  ندیبوک  نیح  رد  هتفت  نهآ  سم و  زا  هک  تسا  ياهزیر 
نا رب  هکرس  نوچ  هک  دنمان  یسربق  هک  تسا  قیقر  قارب  یخرـس و  یهایـسب و  لئام  نآ  نیرتهب  تسا و  سم  لابوت  دارم  نآ  قلطم  زا 
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تعیبط *

نا

موس رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عنم تهج  طالخا و  نفعم  رتفیطل و  قرحم  ساحن  زا  یلاج و  فطلم و 

نا زا  نوچ  تاحارج  بلـص  دئاز  تشوک  ندرب  ضایب و  لبـس و  نافجا و  تنوشخ  مشچ و  ۀـحرق  مایتلا  راشتنا و  زا  هثیبخ  حورق  278
غمـص ای  مدـنک و  درآ  ای  مطبلا و  کلع  لاقثم  کی  اب  نآ  لوسغم  لاقثم  مین  ندـیماشآ  عفاـن و  هکح  برج و  تهج  دـنزاس و  مهرم 
تهج تسا و  مغلب  يوق  لهسم  ئقم و  هکنآ  يارب  دنماشایب  هکرس  نآ  يالاب  دنرب و  ورف  نآ  تعاشب  عفر  تهج  هتسب  بح  هک  یبرع 

لاهـسا تهج  تسا  لسعلا  ءام  هک  نطارقلا  ءام  اب  تسا  نآ  تبرـش  رادـقم  هکنآ  لاقثم  مین  ندـیماشآ  دـیفم و  رفـصا  ءاـم  اقـستسا و 
تسا اعما  ۀحرق  جحس و  ثعاب  نآ  ةدایز  دیفم و  تسنآ  یکرزب  مرو و  مکـش و  رازآ  زا  ترابع  هک  کیرحتب  نبج  یئام و  سومیک 

تیاهنب نآ  لوسغم  بآ  تسا و  داح  رایسب  هکنآ  تهج  نیع  ضارما  رد  ار  نآ  لوسغم  ریغ  نینچمه  دومن و  لامعتـسا  دیابن  اتـشان  و 
دنماـن یـسم  هک  تانونـس  رد  ار  لاـبوت  دـنه  لـها  تسا و  لمعتـسم  مهارم  تافایـش و  تارورذ و  رد  دـشاب و  یم  تدـح  تفاـطل و 

تفای رکذ  یسم  رد  میملا  فرح  رد  نیدابارق  رد  هچنانچ  دنیامن  یم  لامعتسا 

نا تعیبط  *

کشخ مراهچ  رد 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

هتل رد  نوچ  تسا و  ساحن  لابوتب  بیرق  صاوخ  عفانم و  رئاس  رد  هاب و  هدعم و  فعض  برذ و  ناقفخ و  عنام  نوخ و  لاهـسا  ضباق 
نآ هرمح  يالج  نیع و  برج  ندرب  تهجب  نآ  دوش و  یم  نارفعز  دنراذکب  هتفه  کی  اهمخ  تحت  اصوصخ  كانمن  ياج  رد  هتسب 
رئاس دـیدحلا  نارفعز  رد  عفان و  ماروا  لـیلحت  تهج  لـسع  هکرـس و  اـب  هدومزآ و  لبـس  ضاـیب و  عفر  تهج  رداـشون  نآ  عبر  اـب  و 

تفای رکذ  باتک  ۀمدقم  رد  ساحنلا  لابوت  لسغ  روتسد  دش و  دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نآ  صاوخ 
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توت

هدمآ زین  هثلثم  ءاثب  هیناقوف و  هانثم  ءات  واو و  نوکس  ات و  مضب 

نا تیهام  *

هدـیلاب نآ  عون  ود  ره  نیرتهب  دـنمان  یماش  ار  نآ  شرت  یطبن و  ار  نآ  نیریـش  دـشاب  یم  شرت  نیریـش و  فورعم  تسا  یتخرد  رمث 
تسنآ باداش 

نیریش تعیبط  *

نآ

هدراب هضباق و  توق  اب  مرک  مود  ات  نآ  نیریش  رایسب  مود و  رخآ  رد  رت  لوا و  رخآ  رد  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لوب و ردم  هدرک و  هیپ  يوقم  یهبم و  ندب و  نمـسم  زرپس و  داسف  رکج و  حلـصم  ددس و  حتفم  غامد و  بطرم  حلاص و  نوخ  دلوم 
ءافـش بحاص  سیئرلا و  خیـش  رـضاح و  طلخب  هلاحتـسالا  عیرـس  ریجناب و  هیبش  جاـضنا  رد  عفاـن و  هبـصح  هلبآ و  تهج  عبط و  نیلم 

رد ضماح  نیبجنکـس  نآ  حلـصم  تسا  هدـعم  لاح  دـسفم  هکنآ  تهج  هدـعمب  حـطلم  عدـصم و  دـنا و  هتفک  نوخ  دـسفم  ماقـسالا 
ضباق کشخ و  لوا  رد  درـس و  مود  رد  نآ  شرت  ینومک و  شراوج  ددرک  یم  ضراـع  یمح  يدوزب  ار  نآ  هک  یـسک  نیدوربم و 

تسا قامس  ماقم  مئاق  هکنآ  کشخ  اصوصخ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قلحب و هراح  داوم  نتخیر  عنام  هرجنح و  قلح و  مرک  ماروا  لـلحم  عدار و  ارفـص و  عماـق  نوخ و  تدـح  نکـسم  حـتفم و  فطلم و 
حورق تهج  نآ  بر  اب  روتسدب  نآ و  بآ  هب  هرغرغ  اهتشا و  هبنم  شطع و  نکسم  دراد و  هک  یضبق  توق  ببسب  اضعا  رئاس  نابز و 
كرب بآ  دننام  نآ  تانیعم  اب  اصوصخ  هدومزآ  نآ  تیوقت  نابز و  ماک و  قلح و  ماروا  لیلحت  عدر و  روثب و  عالق و  ناهد و  ۀـثیبخ 
تجاح ردقب  کیره  ردنک  اسریا و  افرطلا و  هرمث  نارفعز و  رم و  کس و  وزام و  ینامی و  بش  ینـساک و  كرب  بآ  هزات و  زینـشک 

اـصوصخ هدـعم  يوسب  هبلجتم  داوم  رئاس  ایراطنـسوذ و  راح و  لاهـسا  اعما و  ۀـحرق  تهج  نآ  ندـیماشآ  الج و  لـیلحت و  عدو و  زا 
لغیرطا تاشراوج و  اصوصخ  رانا  بآ  لسع و  نآ  حلصم  بصع و  شش و  هنیس و  رضم  دیفم  نآ  تایوقم  تانیعم و  اب  نآ  کشخ 

بآ تفای و  رکذ  نیدابارق  رد  عفاـنم  صاوخ و  اـب  نآ  بارـش  بر و  تعنـص  تسنآ و  ماـقم  مئاـق  لاـعفا  عیمج  رد  نآ  بر  ریغص و 
هفاضا ولاتفـش  كرب  هک  اصوصخ  عرقلا  بح  جارخا  تهج  دـشاب  هتفای  خـبط  بآ  رد  نآ  لاـقثم  تشه  ردـقب  هک  توت  خـیب  خوبطم 

هتخپ نا  رد  ریجنا  هکنآ  ای  لسع و  رکـش و  اب  دشاب  هدیـسر  عبرب  هک  بآ  لطر  کی  رد  نآ  ۀتفوک  مین  خـبط  روتـسدب  دنـشاب و  هدرک 
تشپ رمک و  درد  نونج و  ماسرب و  مومس و  رئاس  رمنلا و  قناخ  تهج  دنشاب 
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نآ دامض  روتسدب  ریزانخ و  هحبذ و  تهج  نآ  ةرغرغ  دراد و  رثا  نیمه  زین  نآ  كرب  خیبط  عفان و  تیاغب  دشاب  ماخ  طلخ  زا  هک  279
ادوس يوق  لهـسم  دـشاب  هدیـسر  فصنب  هتفای و  خـبط  بآ  لاقثم  دون  رد  هک  ریجنا  ۀـیقوا  هس  اب  نآ  ياهـشیر  مهرد  تشه  خوبطم  و 

دیآ یم  رثا  نیمه  زین  توت  غمص  زا  عفان و  كرزب  ياهمرو  لیلحت  نادند و  درد  تهج  نآ  لوطن  ادامض و  هضمضم و  ابرـش و  تسا 
بآ يردق  اب  هیقوا  کی  ردـقب  هایـس  ریجنا  كات و  كرب  اب  هیقوا  تفه  دنـشاب  هتفرک  نآ  نتفاکـش  زا  هک  ار  توت  ۀـشیر  بآ  نوچ  و 

يوق و باضخ  دـنیوشب  نادـب  ار  يوم  دـمر و  سدـسب  ات  دـنناشوجب  هتفرک  ریمخب  ار  نآ  شوپرـس  فارطا  هدرک و  کـید  رد  ناراـب 
مف و روثب  مرو و  تهج  نآ  ضماح  برب  هضمضم  مفلا  هایس  ریجنا  كات و  كرب  اب  نآ  ضماح  كرب  خیبط  نینچمه  تسا و  برجم 

عفان نادند  درد  تهج  نآ  كرب  تخرد و  تسوپ  خیبطب  نآ و  كرب  خیبطب  روتـسدب  هحبذ و  قانخ و  قلح و  مرو  تهج  نآب  هرغرغ 
يرـش تهج  مامح  رد  هکرـس  اب  نآ  دامـض  حورقلا  ماروالا و  نادند  یخرم  نآ  خیب  خیبط  دراد و  رثا  نیمه  زین  نآ  غمـص  ندیئاخ  و 
كرب دامض  شتآ و  یکتخوس  حورق و  تهج  نوتیز  نغور  اب  نآ  كرب  يالط  نآ و  ةراصع  روتسدب  هففجم و  ۀثیبخ  حورق  نمزم و 
هکرـس اب  نآ  دامـض  ضباق و  رایـسب  سران  توت  عفان و  سبای  بطر و  برج  اضعا و  رثکا  حورق  روثب و  تهج  هدیئاس  یئاهنت  هب  نآ 

ندـیماشآ مومـسلا  تسا  هدومزآ  رثالا و  عیرـس  ناتـشکنا  نیب  ام  نیبعک و  قاقـش  تهج  زین  یئاـهنت  هب  يرـش و  قاقـش و  عفر  تهج 
رد نوچ  تسا  نارکوش  قایرت  یماش  توت  تخرد  تسوپ  ماوه و  الیتر و  ندـیزک  تهج  مین  هیقوا و  کـی  ردـقب  نآ  كرب  ةراـصع 

* نآ یماش  رب  اصوصخ  دنیامنن  لوانت  شرت  ماعط  توت  يالاب  هک  دیاب  دنماشایب و  هداد  شوج  بآ 
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ایتوت

دنمان سلوقمث  ینانویب  تسا  یسراف  يای  دود  زا  برعم  فلا  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  هیناقوف و  هانثم  ءات  رسک  واو و  نوکس  ات و  مضب 

نا تیهام  *

ار یندعم  دشاب و  یم  یعونـصم  یندعم و  هک  دنا  هتـشون  نارکید  هیلع و  هّللا  همحر  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  نینمؤملا  هفحت  بحاص 
درز يرکید  تسا و  ماسقا  نیرتهب  دشاب و  رهاظ  کمن  لثم  يزیچ  ورب  هک  غرمرتش  ۀضیب  تسوپب  هیبش  دیفس  یکی  دنا  هتفک  مسق  هس 

مـسق دـنچ  تسا و  تدـح  تیاغ  رد  کیکید  ياـیتوت  يدـنه و  ياـیتوتب  روهـشم  همه و  زا  رتظیلغ  نیا  فافـش و  دوبک و  يرکید  و 
نآ دشاب و  یم  زین  يرحب  يایتوت  هک  هتـشون  هلودـلا  نیما  تسا و  روکذـم  اه  هرکذـت  ریاس  هفحت و  رد  هچنانچ  دـنا  هتـشون  زین  رکید 

یعلق و دود  زا  عونصم  هک  تسا  نآ  رهاظ  دشاب  درز  دیفـس و  هک  لوا  مسق  ود  اما  تسا  هزیر  کنـسب  هیبش  ریدتـسم  دیفـس  ياهکنس 
هچنآ دیوک  فلؤم  دنروآ  یم  لمعب  سم  زا  ار  مویـس  دشاب و  دنمان  تسج  يدنهب  ایتوت و  يور  هبـش و  یـسرافب  هک  خیـش  برـسا و 

يدـنهب هک  نادواـنب  هیبش  ینعی  یبازیم  کلافـس و  یبیباـنا و  هک  یناـمرک  اـما  دـشاب  یمن  عونـصم  ریغ  هک  تسا  نآ  هتـسویپ  قیقحتب 
نیدب دنروآ  یم  لمعب  نآ  نتخادک  تقو  رد  تسا  برـس  ندعم  هک  نامرک  رد  هک  تسا  يدود  دـنمان  زین  يرـصب  کنـس  هیرپهک و 

رد هک  هدنپـسچ  كاخ  زا  دنراذک و  یم  غاجا  دننام  ندرک  شتآ  ياج  نآ  ریز  رد  دنلب و  دنزاس  یم  هقبط  ود  ار  نآ  ةروک  هک  قیرط 
کشخ دنزاس و  یم  دشاب  کیراب  كدنا  نآ  رـس  ود  هک  يربش  رادقمب  دنلب  ياهـسمش  اهملق و  دنمان  یم  تسر  كاخ  ار  نآ  قارع 

هکنیا ات  دننیچ  یم  هدیناباوخ  اپیلچ  تسار و  پچ و  هروک  نآ  تاقبط  رد  هدومن  کشخ  زاب  دنهد و  یم  هطوغ  کمن  بآ  رد  هدومن 
يرایسب دود  هک  دنتفای  تشذک و  دتمم  ینامز  نوچ  ددرکن و  عیاض  ددرک و  دقعنم  دچیپ و  هب  اهنآ  رب  نآ  دود  برس  زادک  نیح  رد 

یم ادج  اهنا  زا  ار  کلافـس  هبوبنا و  دننام  دـقعنم  ياهدود  دننکـش و  یم  دـنروآیمرب و  ار  اهنآ  تسا  هدـش  دـقعنم  هدـیچیپ و  اهنآ  رب 
هدینـش هکنآ  رکید  عون  نینچمه  دننیچ و  یم  هروک  نا  رد  هزات  ياهـشمش  اه و  ملق  روتـسدب  زاب  تسا و  ینامرک  ایتوت  نآ  دـنیامن و 

رونت نآ  راوید  يالاب  ات  نیئاپ  زا  دنراذک و  یم  شتآ  ياج  نآ  ریز  رد  دنزاس و  یم  دنلب  کنترـس و  يرونت  دـننام  ار  هروک  هک  دـش 
بصن يارب  اهخاروس 
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دود هک  یتدم  دعب  دننک و  یم  بصن  اهنآ  رد  هتخاس  روکذم  وحنب  اهشمش  اهملق و  سپ  دنراذک  یم  اهشمش  اهملق و  نآ  ندرک  280
ءابب حبـش  یعلق  زا  نینچمه  دـنیامن و  یم  بصن  رکید  ياهملق  اهنآ  ياجب  دـنروآ و  یمرب  ار  اـهنآ  دـیدرک  دـقعنم  اـهنآ  رب  يرایـسب 

هتخیمآ كاخ  یب  بلـص  ياهبوبنا  اه و  هچراپ  نآ  نیرتهب  دـنروآ و  یم  لـمعب  روتـسدب  هک  هدـش  هدینـش  اـیتوت  يور  ینعی  هدـحوم 
يدـنه يایتوت  هک  رـضخا  يایتوت  تسین و  زئاج  نآ  لوسغم  ریغ  لامعتـسا  هک  اریز  تسا  نآ  لوسغم  هدـیئاس  مرن  لمعتـسم  تسنآ و 
ینامرک عون  لمعتسم  رثکا  تسا و  ردان  نیع  ضارما  رد  لمعتـسم  نیا  دنروآ و  یم  لمعب  قارحا  قیرطب  دیفـس  جاز  اب  سم  زا  تسا 

زا هک  تسا  تهج  نا  زا  هکلب  دنروآ  یم  لمعب  هرصب  رد  هک  تسا  تهج  نا  زا  هن  تسا  يرصبب  روهشم  هچنآ  تفای و  رکذ  هک  تسا 
دنه کلامم  رد  رکید و  ياهاجب  اجنا  زا  دنرب و  یم  هرصبب  نامرک 

* نا تعیبط  *

اب عذـل و  یب  ففجم  دراب و  نآ  لوسغم  هتفک و  مود  رد  کشخ  درـس و  نینح  هتـسناد و  کشخ  مود  رد  درـس و  لوا  رد  سونیلاـج 
فیفجت تیاغ  رد  تسا  ففجم  لاکا  مراهچ  رد  سبای  داح  راح  نآ  يدنه  رضخا  اما  هیرغت و  توق 

نآ ینامرک  صاوخ  لاعفا و  *

ینیب و مشچ و  ۀحرق  تهج  نآ و  يوسب  داوم  رادـحنا  عنام  مشچ و  تحـص  ظفاح  هرـصاب و  حور  يوقم  تسا و  نیع  ۀـیودا  ربکا  زا 
ارورذ و الاحتکا و  لغب  ریز  یئوبدب  عفر  هلکا و  حورج و  حورق و  لامدـنا  اضعا و  رئاس  حرقتم و  ناطرـس  هدـعقم و  هناع و  بیـضق و 

ةدـعم يوقم  مدـلا و  فزن  مدـلا و  ثفن  عطاـق  تاـبوطر و  فـشن  بصع و  تاـحارج  ماـیتلا  تهج  لـک  نغور  اـب  اـمهرم و  ءـالط و 
تهج نآ  لومح  نآ و  يراجم  حورق  لوبلا و  هقرح  تهج  نآ  فایـش  ادامـض و  ابرـش و  ینطاـب  يرهاـظ و  حورق  تهج  هیخرتسم و 

ساحنلا لابوت  نآ  فصن  جنداش و  نآ  نزوب  نآ  لدب  لاقثم  مین  ات  نآ  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم  ددس  دلوم  عفان و  محر  نالیس 
رب مرن  شتآ  رب  دـنزاس و  یم  صرق  هدـیئاس  بآ  اب  ار  نآ  هک  تسنآ  نآ  ۀـیوشت  قیرط  تسا و  اـیمیلقا  اشیـشقرم و  دـنیوک  لوسغم و 

تسا و لتاق  يوق و  لاهسا  تیمس و  توق  اب  يدنه  رضخا  يایتوت  دنرب و  راکب  دوش و  کشخ  ات  دننادرکب  دنراذکب و  یلافـس  يور 
رد حورق  حورج و  ضعب  تارورذ و  لاحتکا و  رد  نیع  ضارما  ضعب  رد  نآ  قرحم  ریغ  قرحم و  تسین  زئاج  نآ  لامعتـسا  ابورـشم 

تاجن نآ  ۀلیاغ  زا  دروآ و  دیدش  ئق  دماشایب  نا  زا  يردق  هدروخ  رهز  نوچ  دنیوک  دـنه  لها  لمعتـسم و  هدمـضا  هیلطا و  مهارم و 
بطر و برج  فیفجت  تهج  ءالط  تفای  رکذ  ابلا  فرح  رد  تسا و  يدـنه  هایک  هک  هرکنهب  بآ  اب  نآ  قرحم  لـیلق  رادـقم  دـبای و 

لاقثم هس  اب  ار  نآ  لاقثم  هس  رادـقم  نوچ  عفان و  اروطق  اهریغ  روصان و  تهج  نآ و  حورق  ماذـج و  دـننام  هثیبخ  ماروا  لیلحت  ابوق و 
ۀحرق تهج  عفد  راهچ  هس  يزورنابش  رد  دنیامن  قیرزت  لیلحا  رد  هدرک  رپ  هقارز  رد  هدومن  جوزمم  بآ  راثآ  جنپ  اب  هدوس  مرن  همرس 

دومن و لامعتـسا  ناوت  یم  ددرک و  یمن  دساف  دنام و  یم  زور  شـش  جنپ  ات  بآ  نیا  عفان و  دـنمان  كازوس  يدـنهب  هک  لوب  يراجم 
بآ هتخادنا  یـساپرک  ۀچراپ  رد  هدرک  جوزمم  تسام  راثآ  مین  اب  هدوس  مرن  مهاب  کنـسرادرم  مهرد  ود  اب  نآ  مهرد  کی  روتـسدب 

هب نآ  ینامرک  ندرورپ  لسغ و  روتـسد  عفان و  روکذم  ضرم  تهج  دنیامن  لامعتـسا  هدومن  هقارز  رد  دـکچب  نا  زا  هک  ار  نآ  فاص 
تارورذ نآ  يدـنه  ياـیتوت  قارحا  قیرط  تفاـی و  رکذ  نیداـبارق  رد  يدـنه  ياـیتوت  مهارم  بوـبح و  نآ و  تافایـش  هروـغ و  بآ 

رب ار  نآ  ۀعطق  هکنآ  ای  ددرک و  قرحم  ات  دننز  مهرب  دنراذک و  شتآ  رب  یلافس  فرظ  رد  هدرک  هزیر  هزیر  هک  تسا  ینامرک  يایتوت 
يایتوت یسک  نوچ  دنیامن و  لامعتسا  هدیئاس  هتشادرب  سپ  جاز  دننام  دنیشن  هب  شوج  زا  دیآ و  شوجب  ات  دنراذکب  دنراذک و  رکخا 
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هدش ضراع  اهریغ  اضعا و  ددمت  زارب و  لوب و  شزوس  اعما و  هدـعم و  عجو  باهتلا و  ئق و  نایثغ و  ار  وا  دـشاب و  هدروخ  ار  رـضخا 
بآ ماداب و  نغور  هبعل و  اب  سپ  ررکم  هدیشود  هزات  ریـش  همـسد و  قارما  ندیناروخب  دنیامرف و  ئق  ار  وا  هک  تسنآ  نآ  ریبدت  دشاب 

* ندومرف هیذغت  برچ  تشوک 
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281

يردوت

رزب مخمخلا و  رزب  یبرعب  نمیسدرا و  ینانویب  تسا و  یسراف  مسا  ای  نوکس  نیتلمهم و  ءار  رسک  لاد و  حتف  واو و  نوکس  ات و  مضب 
دنمان هنیرد  يزیربتب  تخرد و  رام  ینامرکب  همودق و  یناهفصاب  هصیصق و  هوهلا و 

نا تیهام  *

فیطل و کیراب  یفالغ  رد  نآ  رمث  يراخ و  كدنا  اب  بلـص و  خرـس و  نآ  ياهخاش  قاس و  یب  زارد و  نآ  كرب  تسا  یتابن  مخت 
دنمان نوکلک  ۀمودق  ناهفصا  رد  ار  نآ  خرس  دیفس و  درز و  خرس و  دشاب  یم  مسق  هس  نهپ و  كدنا  رتکچوک و  سدع  زا  نآ  مخت 

دنیوک یشکاخ  یناهفصاب  ار  هبخ  تسا و  هبخ  ریغ  رت و  نهپ  كرزب و  كدنا  درز  خرس و  زا  نآ  دیفس  و 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  یضعب  رت و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هراسخر و کنر  ندرک  خرـس  اشحا و  تدورب  تهج  ندب و  نمـسم  طعنم و  یهبم و  یهـشم و  دـنا  مهب  بیرق  لاعفا  رد  مسق  هس  ره 
اضعا و نیمـست  تهج  هکرـس  رد  نآ  خوبطم  یـسبی و  يومد و  لاعـس  توص و  ۀیفـصت  هیوادوس و  داوم  عفد  هرـشب و  ندومن  فاص 

عفر تهج  لسع  اب  نآ  لاحتکا  بلص و  ياهمرو  هدربا و  ینطاب و  ناطرـس  لیلحت  تهج  بآ  هب  نآ  ةدیبوک  دامـض  راسخر و  کنر 
بارش اب  نآ  خوبطم  ندیماشآ  شش و  هنیس و  جزل  ياهطلخ  عیطقت  تهج  لسع  اب  نآ  قوعل  نآ و  كرچ  ندرک  كاپ  مشچ و  مخز 

دنناشوجب سپ  دنناسیخب و  بآ  رد  هک  دیاب  دنیامن  نآ  لکا  ةدارا  هاکره  تسا  هبهتلم  توق  اب  نوچ  هک  دنا  هتفک  مومس و  عفد  تهج 
شـش و هنیـس و  رد  هجزل  ۀظیلغ  طالخا  ثفن  تهج  تسا  عفان  ماکنه  نآ  سپ  دـنیامن  يوشم  دـنریکب و  ریمخ  رد  هتـسب  ةرـص  رد  و 

جنپ ات  مهرد  هس  زا  مومـس  عفر  رد  نآ  تبرـش  رادـقم  هلاتق و  ۀـیودا  تیذا  عفر  نایثنا و  ناتـسپ و  شوک و  بقع  ۀبلـص  ماروا  لیلحت 
ءاود تسا و  عدر  تیاـغ  رد  ضباـق و  نآ  هاـیک  تسا و  خرـس  نمهب  نآ  لدـب  مهرد و  هس  اـت  مهرد  ود  زا  لاـعفا  ریاـس  رد  مهرد و 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نییردوتلا 
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یئروت

ای نوکس  هزمه و  رسک  هلمهم و  ءار  حتف  واو و  نوکس  هیناقوف و  هانثم  ءات  مضب 

نا تیهام  *

هداس تشوک  نودب  ای  همروق و  هزایپ و  ود  رد  هتخپ  هدنک  تسوپ  ار  نآ  رمث  هزرایخ و  رایخ و  دننام  راد  هرایب  تسا  يدـنه  هایک  رمث 
موس ایهک و  يرکید  ارهک و  یکی  دوش  یم  مسق  هس  نآ  دوش و  یم  ذـیذل  دـنروخ  یم  والچ  اب  ای  نان  اب  هدرک  نایرب  زایپ  نغور و  اب 
رثکا راخیب و  یناتـسب و  رکید  مسق  ود  دـشاب و  یم  مه  نیریـش  یـضعب  خـلت و  یـضعب  رادراـخ و  یلکنج  لوا  مسق  كرزب و  هدـیلاب 

دنا لمعتسم  مسق  ود  ره  نیریش و 

نآ خلت  تعیبط  *

یمک تجوزل  اب  رت و  درس و  نآ  نیریش  رت و  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ماذج زرپس و  اقستسا و  ندب و  يدرز  اضعا و  ساما  عفاد  نآ و  عفاد  ماخ و  مغلب  ةدام  جضنم  ار  نآ  لوا  مسق  خاش  كرب و  دنه  لها 
لوب لوب و  يراجم  ۀحرق  تهج  هثالث و  طالخا  داسف  عفاد  عبط و  نیلم  کشخ و  درس و  ار  نآ  رمث  ارفص و  مغلب و  داسف  ریـساوب و  و 
هتفک ارفـص  داسف  عفاد  نیلم و  ار  موس  مسق  دیامن و  ثادحا  ندب  رد  جزل  مغلب  هزرل و  پت  نآ  مود  مسق  رمث  دنا و  هتـسناد  عفان  مدـلا 

دنا

* ءاهلا عم  ءاتلا  لصف  *

راکهت

دوجولا ریثک  هلاکنب  رد  تسا و  يدنه  ياود  مسا  هلمهم  ءار  فلا و  فاک و  اه و  ءافخ  ات و  حتفب 

نا تیهام  *

اهنا رب  کیراب و  خاش  ود  کی  یهرک  ره  رب  اههرک و  اهنارب  هدـنکارپ و  نآ  ياهخاش  نارب و  هداـیز  تماـق و  کـیب  اـت  تسا  یتخرد 
کچوک نآ  لک  یتصوفع و  كدنا  اب  خلت  نآ  معط  رتکرزب و  قرولا  ضیرع  رتعـص  كرب  زا  فیرـشت  یب  نهپ و  کچوک  ياهکرب 

رد درز و  هزیر  ياهکرب  نآ  رـس  رب  ددرک و  یم  رهاظ  نا  زا  کیراب  یقاس  ندـش  کشخ  دـعب  کنر و  دیفـس  دـنلب  کیراب  یقاس  اـب 
کنر دیفس  کیراب  ياهرات  نآ  طسو 
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نا تعیبط  *

یکشخ رب  هدایز  نآ  یمرک  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  ات 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

یمغلب و پت  عفر  تهج  هتـسب  بح  هدیئاس  مهرد  دنمان  كردا  يدنهب  هک  هزات  لیبجنز  كدنا  اب  نآ  كرب  زا  مهرد  هس  ود  ندروخ 
عاجوا

هتسبرس فرظ  رد  ار  نآ  هکنآ  روخب  ددرک و  کشخ  قرع  دیآ و  قرع  ات  دننیشنب  ندروخ  زا  دعب  هک  اپ  تسد و  اصوصخ  اضعا  282
عفان اهنآ  ياخرتسا  اضعا و  عاجوا  تهج  دنریکب  هتخپ 

* هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ءاتلا  لصف  *

نیت

دنمان ریجنا  یسرافب  نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  ات و  رسکب 

نا تیهام  *

رد دنمان و  رلوک  يدنهب  ار  زیمج  تسا و  زیمج  ریغ  نآ  يرب  هایس و  دیفس و  هدام و  رن و  کیره  دشاب و  یم  یهوک  یناتسب و  يرب و 
ضیرع و نآ  كرب  یکچوـک و  یکرزب و  رد  طـسوتم  ریجنا  تـخرد  دـمآ و  دـهاوخ  یلاـعت  هـّللا  ءاـش  نا  زیمج  ناـیب  مـیجلا  فرح 

فالخب ددـنب  یم  رمث  هدرکن  لک  نآ  تخرد  دـیآ و  یمرب  ریـش  زین  نآ  خـیب  زا  دننکـشب  نوچ  ار  نآ  كرب  رادریـش و  نآ  ياهخاش 
اهکنـس يور  رب  نآ  یهوک  ياهخاش  رتضیرع و  نآ  يرب  كرب  زا  یناتـسب  كرب  نآ و  ياهخاشب  هتـسویپ  نآ  رمث  رکید و  ياهتخرد 
باداش نیریش  ریجنا  نیرتهب  دوش و  یم  كرزب  رایسب  هایـس و  یهاش  ریجنا  یناتـسب و  زا  رتکچوک  هوبنا و  نآ  رمث  دشاب و  یم  طسبنم 

زا شیپ  هک  يریجنا  تسا و  بسنا  رتهب و  اود  تهج  نآ  هایـس  لکا و  تهج  نآ  دیفـس  هایـس و  هاوخ  دـشاب و  دیفـس  هاوخ  تسا  اهنآ 
بآ و رد  ار  ریجنا  خاش  نوچ  هک  دنیوک  تسا و  رت  یلوا  نآ  ندروخ  زا  بانتجا  ندروخ و  دیاشن  دـشاب  هدـمآرب  كرب  اب  ای  كرب و 

ددرک یم  نیریش  نا  زا  ریجنا  دنناشنب  هدروآرب  سپ  دنراذکب  یتعاس  کمن 
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نا تعیبط  *

رتمک تبوطر  رد  یناتسب و  زا  رت  مرک  نآ  يرب  دنا و  هتفک  مرک  زین  مود  رد  یضعب  رت و  مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نآ ةزات  صاوخ  لاعفا و  *

یکنشت و ترارح و  نکـسم  رادحنالا و  عیرـس  اهویم و  ریاس  زا  رتاذغلا  ریثک  عفان و  ار  جلاف  عرـص و  يوق و  یلاج  للحم و  فطلم و 
لوانت نوسینا  يردق  اب  حابص  لهچ  نوچ  اصوصخ  ندب  نمسم  لد و  دربم  یبضغ و  توق  رساک  قفرب و  لهـسم  عبط و  نیلم  قرعم و 

لازه ریـساوب و  لاحط و  مرو  هدس و  عفر  دبک و  تیوقت  هئر و  ۀبـصق  تنوشخ  هنیـس و  درد  هفرـس و  وبر و  ناقفخ و  تهج  دنیامن و 
لقع و ندرک  هدایز  فیعـض و  ياه  ندب  حالـصا  تهج  هتـسپ  ماداب و  اب  لیمامد و  ماروا و  جضن  نآ و  ریطقت  لوبلا و  رـسع  هدرک و 

ةروب مین  کناد و  کی  مطرق و  زغم  اب  قایرت و  بانم  بئان  بادـس  اب  هلاتق و  مومـس  زا  ناـما  تهج  ناـکدرک  زغم  اـب  غاـمد و  رهوج 
ماعط زا  شیپ  نآ  ندروخ  دزاس و  هبرف  ار  ندب  دـیامن و  هداشک  ار  اذـغ  يراجم  دـنروخب  اتـشان  نوچ  هظیلغ و  طالخا  لهـسم  ینمرا 

کشخ ریجنا  دنشونب و  نآ  يالاب  نیبجنکـس  دیآ  هورکم  عبط  رب  نوچ  هدعم و  زا  تسا  یمغلب  طلخ  یقنم  يرماب  دیامن و  نطب  نییلت 
فرطب هنفع  داوم  عفاد  عبط و  نیلم  لیقث و  شطعم و  نآ و  ةزات  زا  رت  فیعـض  لاعفا  عیمج  رد  فطلم و  رت و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

تـسا ظعنم  عفان و  لوبلا  ریطقت  رهظ و  عجو  نیدوربم و  هبطر و  ضارما  جـلاف و  تهج  تسا و  شپـس  دـلوم  نآ  راثکا  اذـهل  دـلج و 
نآ کـشخ  رورذ  غاـمد و  تیوـقت  عرـص و  تـهج  زین  نآ  کـشخ  رت و  ندـیماشآ  سارلا  ضارما  ار  هدرک  نآ  ندرک  مرک  ببــسب 

لسع اب  نآ  نبل  روطق  لاحتکا و  نیعلا  شوک  شراخ  نینط و  تهج  لدرخ  فک  اب  نآ  خوبطم  بآ  روطق  نذالا  هرـس  حورق  ففجم 
هب هرغرغ  ردصلا  مفلا و  نافجا  تنوشخ  برج و  تهج  نآ  كرب  بآ  هب  تاقبط و  ظلغ  بآ و  لوزن  يادـتبا  بطر و  ةواشغ  تهج 

قوعل دننام  ات  دنیامن  خبط  هک  لسع  هبلح و  اب  نآ  خوبطم  بآ  ندیماشآ  هئر و  ۀبصق  ناسل و  ۀلـضع  ماروا  عفر  تهج  نآ  خیبط  بآ 
اب ءاذـغلا  ءاضعا  هئر  ۀـنمزم  عاجوا  هنهک و  ۀفرـس  هنیـس و  لوضف  ۀـیقنت  تهج  کشخ  ياـفوز  اـب  هئر و  هنیـس و  ۀیفـصت  تهج  ددرک 

مطرق اب  عبط و  تسوبی  نابحاص  جـنلوقب و  نیداتعم  تهج  ناـکدرک  زغم  اـب  لاـحط و  ددـس و  حاـیر و  عفر  تهج  نوسینا  بادـس و 
نوچ صغم و  تهج  نآ  خوبطم  بآ  هب  هنقح  نآ و  بارـش  روتـسدب  نطب و  ندومن  قالطا  تهج  نورطن  مین  کناد و  کـی  رادـقم 

یئاهنتب هدیبوک  ار  یضعب  دنشونب و  نآ  ۀکرس  يردق  اب  ار  نآ  ددع  جنپ  زور  ره  دنناسیخب و  زور  هن  دنت  يروکنا  ۀکرـس  رد  ار  ریجنا 
للخم برجم و  لاحط  مرو  لیلحت  تهج  دنیامن  دامض  ربک  خیب  نیبجنکس و  قشا و  اب  ای  و 
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هیـصاخلاب دـنروخب  ار  نآ  لاقثم  تسیب  يزور  هدـیبوک  ناکدرک  زغم  نآ  يواسم  اب  ار  ریجنا  نوچ  دراد و  رثا  نیمه  زین  نآ  ماخ  283
ۀفرـس تهج  نآ  بارـش  دنا و  هتـسناد  برجم  مومـس  ریاس  برقع و  ندیزک  تهج  دیامن و  نطب  قالطا  تسا و  ظعنم  هاب و  كرحم 

مدنک و درآ  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  هدیبوک  ۀتخپ  دامـض  رتیوق و  لاعفا  عیمج  رد  يرب  ریجنا  هناثم و  هدرک و  ۀیقنت  ددس و  حـیتفت  نمزم و 
راثآ بصع و  دـقعت  لیلآث و  ریزانخ و  لیلحت  هبلـص و  ماروا  ریاس  شوکانب و  ماروا  لیلحت  تهج  هروب  ای  نورطن  اسریا و  ای  وج و  اـی 

جاضنا تهج  هیام  ریمخ  ای  هتخپان و  ریمخ  اب  سرقن و  لصافم و  عاجوا  هظیلغ و  ماروا  لیلحت  قهب و  دـنمان و  نـالیخ  هک  دـلج  هاـیس 
اب نآ  خوبطم  سخاد و  تهج  رانا  تسوپ  اب  نآ و  لاـثما  قهب و  تهج  ینمرا  ةروب  اـب  هلئاـس و  قاـس  حورق  تهج  جاز  اـب  لـیمامد و 
نآ ۀتخپ  دیمکت  عفان و  تسنآ  حایر  ماروا و  هدعم و  مظع  هک  نبح  تهج  دنشاب  هدرک  لخاد  هدیبوک  وج  درآ  نیتنـسفا و  هک  بارش 

حورق و یقنم  مدلا و  فزن  عفان  هثل و  يوقم  لیدعیب و  نادند  ندرک  دیفس  رد  تیز  اب  نآ  ۀتخوس  عاجوا و  نیکست  تهج  وج  درآ  اب 
دشاب هدیسر  مهب  امرس  زا  هک  یقاقش  تهج  تیز  نغور  موم و  اب  نوخ و  لاهسا  ایراطنسوذ و  تهج  يوم و  ةدننک  هایس  دلج و  راثآ 

نآ ۀتشرس  لومح  صغم و  تهج  بادس  خوبطم  بآ  ای  نآ  ۀنقح  هدعقم و  ضارما  تهج  هدرک  مرک  غرم  مخت  يدرز  هکرـس و  اب  و 
نبل لئام و  يدرسب  سران  ریجنا  نآ و  مدلا  فزن  عطق  هدساف و  تابوطر  محر و  حورج  حورق و  ۀیقنت  تهج  یمشپ  ۀچراپ  اب  لسع  اب 

ای بصع و  دقعت  ریزانخ و  تهج  نآ  ۀتخپ  دامـض  تیقابرت و  اب  بذاج و  للحم و  نآ  یهوک  يرب و  اصوصخ  تدـح  اب  هدایز و  نآ 
كرب اب  نآ  يالط  سرع و  نبا  ندیزک  تهج  هنـسرک  اب  هناوید و  کس  ندـیزک  تهج  لسع  اب  هبطر و  حورق  تهج  کمن  هکرس و 

دننام دـشاب  تخـس  رایـسب  هک  یتشوک  اب  ار  ماـخ  ریجنا  ۀـناد  ودـکی  نوچ  هدـش و  هزیر  ۀتـسکش  ناوختـسا  جارخا  تهج  شاخـشخ 
دـنادرک و ارهم  يدوزب  ار  نآ  ياهتـشوک  زین  دـنزادنا  هسیره  کید  رد  نوچ  دـنادرک و  ارهم  يدوزب  دـنزپب  نآ  لاثما  واک و  تشوک 

يرب ریش  اصوصخ  كانرطخ  يوق و  لهسم  حرقم و  یلاج و  دنت و  مرک و  رایـسب  نآ  ریـش  تسا و  رثا  نیمه  زین  ار  نآ  ةزات  ياهخاش 
روتـسدب و نآ  نوس  بآ و  لوزن  تهج  نآ  لاحتکا  تسا و  دـمجنم  ره  ةدـننک  قیقر  بئاذ و  ره  ةدـننک  دـمجنم  هحفنا  دـننام  نآ و 
اب نآ  ندیماشآ  تسا و  نآ  درد  نیکست  ثعاب  دنراذک  هدروخ  مرک  نادند  خاروس  رد  ای  عجوم و  نادند  ریز  رد  هدولآ  هبنپ  هب  نوچ 

درآ اب  سرقن و  تهج  هبلح  اب  لیلآث و  علق  تهج  هیپ  اب  نآ  دامض  رطخ و  اب  محر  تبالص  ةدننک  لئاز  نطب و  نیلم  هدیئاس  ماداب  زغم 
ۀیقنت هناوید و  کس  ماوه و  ریاس  روبنز و  ندـیزک  تهج  نآ  يـالط  قهب و  فلک و  اـبوق و  حرقتم و  ریغ  حرقتم و  برج  یلاـج  وج 

ثمط و راردا  محر و  ۀـیقنت  يارب  نآ و  حرقت  عنم  تهج  اریثک  غرم و  مخت  يدرز  اـب  نآ  لومح  دـئاز و  تشوک  ندرب  دـلج و  راـثآ 
نداد تکرح  نادـب و  بیرق  لاعفا  رد  تسنآ و  نبل  ماقم  مئاق  كرب  نتـسر  ماکنه  رد  نآ  يرب  ياهخاش  ةراصع  عفان و  نینج  جارخا 
هزات كرب  دامض  تسنآ و  قالطا  رب  نیعم  دنـشاب  هدیبوک  ار  نآ  رـس  هدرک  ادج  هزات  ار  نآ  تسوپ  هک  يریجنا  بوچب  ار  نبجلا  ءام 
تهج بآ  اب  نآ  يالط  هتفای و  تفوک  ناوختـسا  تیوقت  تهج  نآ  خیبط  دلج و  رـشقت  تهج  هکرـس  اب  تاحارج و  مایتلا  تهج  نآ 

دهد نیکست  ار  نآ  عجو  دندنبب  هدرک  مرک  ار  هزات  ریجنا  كرب  دنشاپب و  مدنک  درآ  کس  ةدیزک  عضوم  رب  نوچ  يوم و  نتخیر  عنم 
علق تهج  هدعقم و  قورع  هاوفا  حـتفم  دـلج و  حرقم  مرک و  رایـسب  نآ  هزات  كرب  ةراصع  دـبای و  مایتلا  نآ  مخز  لامعتـسا  رارکتب  و 

نونج و عرـص و  رد  یعفن  هلمجلا  یف  ار  نآ  يازجا  ریاـس  تسین و  هلیاـغ  زا  یلاـخ  عفاـن و  مکـش  ندومن  لاهـسا  نـالیخ و  لـیلآث و 
نآ و لوانت  راثکا  اصوصخ  نانسا  رضم  نآ و  رت  اصوصخ  تسا  فیعـض  ةدعم  رکج و  رـضم  ریجنا  رتیوق و  نآ  رمث  تسا و  ساوسو 

حلصم نوسینا و  رتعص و  ناکدرک و  نآ  کشخ  حلصم 
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زا لاقثم و  یس  ات  نآ  کشخ  زا  تبرش  رادقم  هزوغلچ  زغم  شش  ۀیودا  رد  نآ  لدب  سبیر و  جنرت و  تبرش  نیبجنکس و  نآ  رت  284
تفای رکذ  نیدابارق  رد  نیت  خوبطم  للخم و  نیتلا و  ءام  قوعل و  هبرشا و  تسا و  لطرکی  ات  نآ  هزات 

جاویت

میج فلا و  واو و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  لوا و  رسکب 

نا تیهام  *

رفـسیلاط ارهاظ  تسا و  اطخ  دالب  ریفاصعلا  ناسل  تخرد  تسوپ  دـنیوک  راـنچ و  تخرد  تسوپب  هیبش  تسا  یتخرد  تسوپ  دـنیوک 
مـضب هیرک  ار  نآ  تخرد  يدنهب  هک  تسا  ریفاصعلا  ناسل  تخرد  تسوپ  هکلب  تسا  رفـسیلاط  ریغ  هتـسویپ  قیقحت  هب  هچنآ  دـشاب و 

تـسوپ ینعمب  يدـنه  تغلب  لاهچ  لاهچاک و  هیرک  ار  نآ  تسوپ  دـنمان و  اه  هیناتحت و  هانثم  ءای  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  فاک و 
دنیوک هروکالاک  رکید  یتغلب  تسا و  تخرد 

نا تعیبط  *

خلت رایسب  ضباق و  دنا و  هتفک  کشخ  مرک و  مود  رخآ  رد  یضعب  کشخ و  درس و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ماروا لیلحت  نمزم و  لاهـسا  ینوخ و  ریـساوب  تهج  نآ  روخب  فاعر و  یبوطر و  ۀلزن  هثل و  تیوقت  نادند و  درد  رـس و  درد  تهج 
هوخر و ماروا  لیلحت  رس و  درد  تهج  هکرس  اب  نآ  دامـض  ضیح و  محر و  نالیـس  تاحارج و  مدلا  فزن  هدعقم و  قاقـش  هوخر و 

ابو عفر  محر و  درد  نآ و  درد  هدعقم و  قاقش  ریساوب و  تهج  نآ  روخب  یبوطر و  ۀلزن  هثل و  تیوقت  نادند و  درد  تهج  نآ  نونس 
فوفس برجم و  مدلا  لاهسا  نآ و  ریغ  يریساوب و  لاهـسا  سبح  تهج  رفولین  لاقثم  کی  اب  نآ  لاقثم  مین  رثالا و  بیجع  نوعاط  و 

عفان و ریـساوب  نوخ  عطق  يریـساوب و  دراب  نمزم  لاهـسا  تهج  سـآلا  بح  بر  دـننام  هضباـق  بوبر  هدـیکچ و  تساـم  غود  اـب  نآ 
نیریـش ماداب  نغور  اب  هدومن و  هیالـص  مرن  ار  نآ  لاقثم  تفه  هک  قیرط  نیدب  تسا  عفان  نآ  لامعتـسا  ینوخ  ریـساوب  تهج  دنیوک 

زور کناد  کی  لاقثم و  کی  مود  زور  لاقثم  کی  لوا  زور  دـنیامن  لیم  ار  اـهبح  نآ  یلاوتم  زور  جـنپ  دـنزاس و  بح  هدرک  برچ 
هبترم کی  يزور  اذـغ  دوش و  هدروخ  مامت  زور  جـنپ  ات  هک  دـنیازفیب  کناد  کی  زور  ره  نینچمه  کناد و  ود  لاـقثم و  کـی  موس 
ینیب رد  هدوس  یکدنا  فاعر  تهج  دـنروخب و  والچ  اب  واک  ةزات  ۀکـسم  مجنپ  زور  تشربمین و  غرم  مخت  ةدرز  اب  والچ  رهظ  تقوب 

نآ لثم  اب  ار  نآ  لاقثم  کی  مدلا  ثفن  تهج  دنیامن و  دامـض  یناشیپ  رب  روفاک  لدنـص و  بالک و  اب  هدوس  يردـق  دـنیامن و  خوفن 
اب ار  نآ  لاقثم  مین  يومد  لاهسا  سبح  تهج  دنـشاپب و  نارب  هدوس  مرن  تحارج  نوخ  نالیـس  عنم  تهج  دنیامن و  لیم  سیتلا  هیحل 

شطعم نیرورحم و  لفس و  رضم  دیفم  ضیح  محر و  نالیـس  عطق  تهج  نآ  ۀجزرف  دنماشایب و  هدرک  نایرب  رـشقم  هفرخ  مخت  ةریش 
تبرش رادقم  نیریش  ماداب  نغور  انوطقرزب و  هکاوف و  بوبر  اریثک و  نآ  حلـصم  دنا  هتـسناد  مرک  هکنآ  رب  انب  اشحا  باهتلا  ثروم  و 

* تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  مهرم  فوفس و  بح و  شراوج و  تسا و  لاقثم  کی  ات  نآ 
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تسا هثلثم  ءاث  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مراهچ  باب  - 4

فلالا عم  هثلثملا  ءاثلا  لصف 

ایسفاث

زا هتفای و  نا  رد  لوا  هک  ةریزج  مسا  زا  تسا  قتـشم  فلا  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  هلمهم و  نیـس  نوکـس  اف و  رـسک  فلا و  اث و  حتفب 
سارم و ینانویب  تسا و  یبرغم  تغل  دـنیامن و  یم  فذـح  ار  فلا  یـضعب  دـنمان و  سیـسفاث  ار  هریزج  نآ  دـنا و  هدومن  ذـخا  اـجنا 

دنیوک سابروا  يربربب 

نا تیهام  *

دننام نآ  مخت  دیفـس و  نآ  لک  هنایزارب و  هیبش  نآ  هایک  دنت و  رایـسب  خلت و  تورزناب و  هیبش  کنر  دیفـس  بلـص  تسا  یتابن  غمص 
نآ تبنم  دنت و  رایسب  ظیلغ و  نآ  خیب  تبش و  رتچ  لیلکا و  دننام  يرتچ  یلیلکا و  نآ  ياهبعش  فارطا  رد  ضیرع و  كدنا  هرجنا و 

دامجنا زا  دعب  دیآ  یمرب  نا  زا  هک  ینبل  هدیـشارخ  ار  نآ  خـیب  دـنمان و  یلمت  یملیدـب  نرچ و  توملا  نباکنت  رد  تخـس و  ياههوک 
یضعب دشاب و  یم  داح  مرن  كدنا  نیا  دنریک و  یم  ار  نآ  ةراصع  هدرشف  ار  نآ  خیب  یضعب  دشاب و  یم  داح  بلص  نیا  دنریک و  یم 

کشخ یلافس  فرظ  رد  دنریک و  یم  ار  نآ  ةراصع  هدرشف  ار  نآ  قاس  كرب و  خیب و  عومجم 

سابل دیامن  یم  نآ  ۀعمد  جارخا  هک  یـسک  دـیاب  هوقلا و  فیعـض  دـشاب و  یم  یهایـسب  لئام  زبس  لخلختم و  نیا  دـنیامن و  یم  285
هـشفنب نغور  قاشنتـسا  دلامب و  ضباق  دراب  نغور  موم  دوخ  ندب  رب  ای  دـیامن و  تظفاحم  ار  دوخ  ندـب  تروص و  دـشوپب و  نیتسوپ 

هاک دـنادرک و  یم  ظـفنتم  مروتم و  دراد  هک  یتدـح  ببـسب  دـسر  تروصب  نوچ  هک  اریز  دزون  اوه  دـشابن و  مرک  زور  نآ  دـیامن و 
نآ ریغ  تافص  ار  يرب  بادس  هکنآ  تهج  تسا  نآ  ریغ  تسا و  يرب  بادس  غمص  دنیوک  دشک  یم  ببس  نادب  دروآ و  یم  فاعر 

تسا
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نآ تعیبط  *

نآ سبی  هک  دـنا  هتفک  هیلـضف  تبوطر  اب  تسنآ و  يازجا  ریاس  نیرت  يوق  مراهچ و  ات  رت  مرک  نآ  ۀـعمد  کـشخ و  مرک و  موس  رد 
تسا نآ  ترارح  زا  رتمک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ولهپ و درد  دراب و  لصافم  ياخرتسا  تهج  ظیلغ و  مغلب  لهـسم  ئقم و  دـلج و  رهاظب  ندـب  قمع  زا  يوق  بذاج  جـضنم و  للحم و 
ندیماشآ عفان و  لمد  راجفنا  جاضنا و  راثآ و  علق  ریـساوب و  ۀناد  طاقـسا  بلعثلا و  ءاد  ددس و  حـیتفت  حایر و  لیلحت  اهتـشا و  نالطب 

نآ يالط  اقـستسا و  ماعط و  توهـش  نالطب  ولهپ و  درد  تهج  تسا و  ارفـص  ظیلغ و  مغلب  لهـسم  طاریق  جـنپ  ات  لسعلا  ءاـم  اـب  نآ 
لصافم سرقن و  مدق و  وناز و  ولهپ و  درد  يوم و  ندینایور  بلعثلا و  ءاد  تهج  نآ  دامض  عفان  قهب  فاک و  دلج و  راثآ  عفر  تهج 

طرشب دلج  يدوبک  یشفنب و  یهایس و  راثآ  علق  ریـساوب و  ۀناد  طاقـسا  مدلا و  هنمک  تهج  ردنک  موم و  نآ  نزومه  اب  نآ و  لاثما  و 
اب حرقتم و  برج  تهج  لسع  اب  دـنیوشب و  هدرک  مرک  دامرلا  ءام  ای  ایرد و  بآ  اب  هتـشادرب  سپ  دـنراذکن  تعاس  ود  زا  هدایز  هکنآ 

هدعم و قلح و  رضم  لاقثم  مین  ات  نآ  نبل  زا  طاریق و  جنپ  ات  نآ  خیب  ةراصع  زا  تبرـش  رادقم  عفان  بلـص  مرو  راجفنا  تهج  درکوک 
واـک نغور  اـی  نوـتیز  نـغور  رد  هدرک  هزیر  نوـچ  تـسا و  نآ  غمـص  دـننام  لاـعفا  رد  نآ  خـیب  تسوـپ  اریثـک و  نآ  حلـصم  حرقم 

رد عفاـن و  تیاـغب  نیجولفم  نیدوربـم و  تهج  اـهریغ  اـسحا و  اـب  نآ  ندـیماشآ  لـصافم و  درد  بصع و  تیوقت  تهج  دـنناشوجب 
عوطقم و محل  تهج  وج  درآ  اـب  نآ  هدـیئاس  دامـض  ءاـسنلا و  قرع  تهج  نادـب  نیقحت  تسین و  یئاود  نآ  دـننام  يوـم  ندـینایور 
رد نآ  لدب  طاریق  هن  ات  نآ  مرج  خیب و  تسوپ  زا  تبرـش  رادقم  ددرک و  یم  فیعـض  نآ  خـیب  توق  هام  شـش  دـعب  ردـص و  عاجوا 

هدعم و قلح و  نابز و  مرو  ثروم  نآ  راثکا  طولب و  سالا و  بح  نآ  حلـصم  لوب و  تالآ  هناثم و  رـضم  یلباب و  فرح  رعـش  تابنا 
ءام واک و  ۀکسم  انوطقرزب و  باعل  هزات و  ریـش  ندرک و  ئق  نآ  ریبدت  يرـش  رایـسب و  یمرک  لوب و  سابتحا  یـشغ و  سفنلا و  قیض 

بادس مخت  دـنا  هتفک  دـشاب و  هدیـسرن  مهب  جنـشت  رکا  درـس  بآ  رد  نتـسشن  لک و  نغورب  هرغرغ  ندـیماشآ و  هدرک  درـس  ریعـشلا 
جاتحم ناتسمز  رد  هک  دنک  ترارح  ثادحا  ۀبترمب  دننک  هیذغا  لخاد  ار  نآ  قاس  هایک و  نوچ  دنیوک  هیصاخلاب و  تسا  نآ  حلصم 

تسا عفان  محر  ةدراب  ضارما  رثکا  تهج  دنادرک و  خرس  ار  راسخر  کنر  دنشابن و  ششوپب 
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میجلا عم  ءاثلا  لصف 

ریجث

هلمهم ءار  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میج و  رسک  اث و  حتفب 

نا تیهام  *

بآ يـال  دارم  ریجث  قلطم  زا  تسا و  يزیچ  نآ  فیثک  مرج  فیطل و  بآ  نیب  اـم  طـسوتم  نآ  توق  تسا و  هدرـشفا  ياـهزیچ  مرج 
دنیوک ریجث  زین  ار  زیچ  ره  يال  تسا و  روکنا 

تعیبط *

ضباق نا 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ۀنمزم تابوطر  نالیـس  عنم  نمزم و  لاهـسا  اعما و  ۀحرق  تهج  نآ  خیبطب  هنقح  ناتـسپ و  مرو  راح و  مرو  تهج  کمن  اب  نآ  دامض 
دننام هدرک  نایرب  نوچ  هدعم  يارب  زا  تسا  وکین  ضباق و  دشاب  هدنام  ریجث  رد  هک  يروکنا  ۀـناد  نا و  رد  سولج  نینچمه  هیمحر و 
تهج هکرس  اب  هتشرس  رفصع  ریجث  دامـض  عفان و  هیخرتسم  ةدعم  تیوقت  نمزم و  لاهـسا  اعما و  ۀحرق  تهج  دنماشایب  هدیئاس  قیوس 

* دیفم دبک  مرو  هرمج و  لیلحت 

دیرث

غود رد  هک  ار  هچنآ  هدرک و  دروخ  نان  زین  تسا  لماش  دنیامن و  لوانت  هتخیر  تشوک  بآ  رد  هک  تسا  هدرک  دروخ  نان 

دنروخب دننک و  نآ  ریغ  اهینیریش و  286و 

هلمهملا نیعلا  عم  هثلثملا  ءاثلا  لصف  *

بلعث

دنمان زین  يرکول  يربنول و  يدنهب  هابور و  یسرافب  هدحوم  ءاب  نوکس  مال و  حتف  هلمهم و  نیع  نوکس  لوا و  حتفب 

نا تیهام  *

تسا دیفس  بلعث  نآ  نیرتهب  فورعم و  يرب  تسا  یناویح 
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نا تعیبط  *

رایسب تکوهس  اب  رومسب و  بیرق  یمرک  رد  نآ  تسوپ  تسا و  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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نآ ياپ  تسد و  هکنآ  هدنز  خیبط  لوطن  دـیفم و  اقـستسا  نابحاص  هاب و  کیرحت  نیبوطرم و  نیدوربم و  تهج  نآ  تشوک  ندروخ 
لصافم و تبالص  دقعت و  نا  رد  نتسشن  روتسدب  لصافم و  درد  تهج  ددرک  ارهم  ات  دنهد  خبط  دنزادنا و  ناشوج  بآ  رد  هتـسب  ار 

نادـب خـیرمت  نینچمه  دـیفم و  هیقنت  زا  دـعب  اما  دنـشاب  هدـیناشوج  نا  رد  ای  هدرک  لخاد  نوتیز  نغور  نا  رد  هک  اصوصخ  نآ  عجو 
یسبی و جنشت  ددمت و  اخرتسا و  جلاف و  تهج  نآ  خوبطم  بآ  روخب  ایعا و  عفر  لافطا و  نتفر  هار  تعرس  هروکذم و  ضارما  تهج 

تسوپ اب  نآ  طولخم  ندیلام  هفرس و  وبر و  تهج  لسع  بآ و  اب  نآ  ةدیئاس  هدرک  کشخ  شش  زا  لاقثم  کی  ندیماشآ  یئالتما و 
تهج شوک  رد  رکید  یبساـنم  نغور  اـی  تیز و  رد  نآ  ۀـتخادک  هیپ  روـطق  نآ و  يوـم  ندـیئور  ثعاـب  بلعثلا  ءاد  رب  قرحم  مخت 

سرقن و لصافم و  عاـجوا  تهج  نآ  لاـثما  هنهک و  نوتیز  نغور  اـب  نآ  خـیرمت  يرک و  عفر  ثعاـب  نآ  ناـمدا  نآ و  عجو  نیکـست 
درد ناهد  رد  نآ  نتـشادهاکن  تسا و  اهنآ  ررـضت  عناـم  اهرفـس  رد  اوه  يدرـس  رد  نآ  هیپ  هب  اـپ  تسد و  نیهدـت  دراـب و  ياـهدرد 

ماذج و يادتبا  تهج  هبترم  کی  زور  هدزه  رد  يواسم  هس  ره  سفرک  بآ  قشا و  اب  نآ  ةرهز  طوعـس  عفان و  ار  مشچ  درد  نادند و 
هک تسنآ  صاوخ  زا  دـیفم و  هراح  حورق  ریـصاون و  شتآ و  یکتخوس  تهج  نآ  تسوپ  رتسکاخ  رثؤم و  تیاغب  نآ  ندـشن  هداـیز 

رتوبک جرب  رد  نوچ  دـنا و  هتـسناد  برجم  کس  ندرک  دایرف  عنم  تهج  دـنریکب  تسد  رد  اـی  دـنراد و  دوخ  اـب  ار  نآ  نادـند  نوچ 
دـشاب کیک  نا  رد  هک  دنراذکب  هناخ  جـنک  رب  دـنلامب و  یبوچب  ار  نآ  هیپ  نوچ  رتوبک و  کی  رکم  نا  رد  دـنام  یمن  یقاب  دـنزیوایب 

هک ار  یسک  ناریپ و  جازم و  یمغلب  نیبوطرم  نیدوربم و  ندب  یمرک  ثعاب  نآ  نیتسوپ  ندیـشوپ  دندرک و  عمتجم  نارب  همه  اهکیک 
رد نآ  خیبط  بلعث و  روخب  نزبآ و  رـضم و  ار  جازملا  رورحم  رت و  مرک  دشاب  هدایز  نآ  يوم  دنچره  دـیفم و  دـشاب  بلاغ  ورب  امرس 

نآ لامعتسا  تسا  يوقا  لاعفا  عیمج  رد  دنهد  خبط  تیز  رد  هدنز  ار  بلعث  نوچ  تفای و  رکذ  نیدابارق 
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لفث

نآ هباشم  لاعفا  رد  رت و  ظیلغ  ریجث  زا  دنشاب  هدرشف  ار  نآ  بآ  هک  تساهزیچ  مرج  مسا 

* ماللا عم  ءاثلا  لصف  *

جلث

دنمان فرب  یسرافب  میج  مال و  نوکس  اث و  حتفب 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  درس و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

راح ةدعم  مضه  تیوقت  تهج  هدعم و  مرک  هدنام و  قلح  رد  هک  يولز  ةدننک  جارخا  راح و  نادند  درد  نکـسم  شطعم و  ردـخم و 
تیوقت هدعم و  رد  ترارح  عامتجا  ثعاب  نآ  ندیماشآ  فاعر و  عطق  تهج  یناشیپ  رب  نآ  دامـض  هکح و  برج و  هراح و  ياهپت  و 

بآ لـسع و  لـفنرق و  نآ  حلـصم  ینطاـب و  ماروا  ناـبحاص  نیبوطرم و  نیدوربم و  فیعـض و  ياـشحا  رـضم  لاعـس و  ثروم  نآ و 
سم ای  ةرقن و  ای  یلافـس و  زا  یکزان  فرظ  رد  هدومن  جوزمم  نآب  هروش  کمن و  يردـق  نوچ  تسا و  نآ  مرج  زا  رتهب  نآب  هدرورپ 

هک ةویم  ره  بآ  ای  هرشفا و  ای  تبرش و  ای  هدرک و  لخاد  بالک  يردق  هدرک و  نیریـش  تابن  ای  دنق  زا  هک  ریـش  تسج  ای  راد و  یعلق 
رس هدومن و  رپ  فرظ  رد  هتخادنا  يردق  دشاب  بوغرم  هچره  هرویک  قرع  ای  راهب و  قرع  ای  کشمدیب و  ای  بالک و  دننک و  دنهاوخ 
نا رد  ار  فرظ  نآ  سپ  دـنکن  ذوـفن  نا  رد  قـلطم  بآ  هک  دـندنب  مکحم  یتخـس  ریمخب  ار  نآ  فارطا  دنـشوپب و  یـشوپرسب  ار  نآ 

دنیامن ناهنپ 

هاکن نا  رد  لماک  تعاس  راهچ  هس  دـشاب و  هدایز  اـی  ربش و  مین  رادـقم  یفرط  ره  زا  هروش  کـمنب و  جوزمم  جـلث  هک  يوحن  هب  287
* دنیامن لوانت  هدروآرب  نا  زا  هدوشک  ار  فرظ  رس  هدروآرب  سپ  ددرک  دمجنم  ات  دسرن  نآب  اوه  هک  ییاج  رد  دنراد 
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ینیص جلث 

تسا ینیچ  جلث  زا  برعم 

نا تیهام  *

رد تسا و  سویـسا  رجح  رهز  هک  هتفک  راـطیب  نبا  دـنروآ و  دـنه  زا  هک  یئاـیرد  کـمنب  هیبـش  فرب  دـننام  دـمجنم  تسا  یتـبوطر 
تفای رکذ  سویسا 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

دننک یم  لامعتسا  زین  دوراب  رب  ار  مسا  نیا  عفان و  قد  پت  تهج  ندب  رب  نآ  دامض  رصب و  تملظ  نیع و  ضایب  يالج  تهج 

ناثلث

تسا بلعثلا  بنع 

* میملا عم  ءاثلا  لصف  *

مامث

دنمان لیمزاب  ناردنزام  رد  شاوارز و  نباکنت  رد  هک  هتشون  نمؤم  دمحم  ریم  تسا  یبرع  تغل  میم  فلا و  میم و  هثلثم و  ءاث  حتفب 

نا تیهام  *

نیریش نآ  معط  نزراب و  هیبش  نآ  ۀشوخ  فوجم و  ریغ  هرک و  یب  کیراب و  نآ  قاس  نا و  زا  رت  هاتوک  مدنکب و  هیبش  تسا  یتابن 

نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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لوسغم قرحم  لاحتکا  نآ و  يوسب  داوم  نتخیر  عنم  مشچ و  ماروا  تهج  نآ  ةزات  دامض  ددس و  حتفم  حایر و  للحم  نآ  ندیماشآ 
تبرش رادقم  اریثک  نآ  حلـصم  هدرک  رـضم  عفان  مشچ  ضایب  ۀلازا  نآ و  ندینایور  نیع و  راعـشا  تیوقت  هرـصاب و  يالج  تهج  نآ 

تسا يردوت  نآ  لدب  لاقثم  جنپ  ات  نآ 

لثالا هرمث 

دنمان نیئام  یتوهچ  يدنهب  رابزک و  زکراب و  یسرافب 

نا تیهام  *

ثلثم ریغ  رتکرزب و  نا  زا  يدوخن و  ردقب  دنمان  هبذع  هک  تسا  زک  کچوک  عون  راب 

نا تعیبط  *
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کشخ موس  رد  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دسر فصنب  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  ود  رد  ار  نآ  ۀیقوا  کی  هکنآ  خیبط  بآ  اشحا و  يوقم  مدلا و  ثفن  مدلا و  فزن  عطاق  ضباق و 
يدرز اشحا و  رکج و  فعض  لاعس و  وبر و  تهج  رکـش  اب  بطر و  برج  عفر  الیتر و  ندیزک  تهج  لافطا و  ۀنفع  تابوطر  یقنم 

نادـند و لکات  تهج  نآ  ۀضمـضم  عفان و  ءـالط  ابرـش و  هبطر  حورق  هدـعقم و  ضارما  هکح و  هلکا و  محر و  تاـبوطر  هراـسخر و 
داوم و عدار  نافجا و  يوقم  نآ  روطق  تسنآ و  خوبطم  دننام  لاعفا  رد  دنناسیخب  بآ  رد  زورنابـش  کی  نوچ  دـیفم و  هثل  ماکحتـسا 

نآ مرج  دنـشاب و  هدـیناسیخ  بالک  رد  هک  اصوصخ  دـیفم  رایـسب  برج  قالـس و  هعمد و  تهج  رـصب و  يوقم  تاـفآ و  لوبق  عناـم 
تهج هتفرک  يوشرس  لک  فوج  رد  نآ  ۀتشرب  اضعا و  مدلا  فزن  داوم و  نالیس  هنهک و  لاهسا  شش و  تحارج  مدلا و  ثفن  تهج 

ندومن فاص  راسخر و  کنر  یئوکین  تهج  نآ  يالط  تاحارج و  نوخ  عطق  دئاز و  تشوک  ندرب  تهج  نآ  رورذ  برجم  لاهسا 
نیتنسفا لدنص و  اب  ار  نآ  نوچ  زرپس و  تهج  هکرس  بآ و  اب  نآ  ۀتخپ  دامـض  محر و  تابوطر  فیفجت  تهج  نآ  لومح  هرـشب و 

اـضعا و اهتـشا و  تیوقت  تهج  تسا و  لیدـعیب  زرپس  لـیلحت  تهج  نآ  ندـیماشآ  دـنروآ  ماوقب  رکـش  اـب  ار  نآ  بآ  دـنناشوجب و 
ای وزام  نآ  لدـبوق  ود  نآ  حلـصم  رـس  رـضم  رثؤم  تیاغب  نآ  تیوقت  هدـعم و  ةدـساف  تابوطر  ۀـیقنت  صغم و  ایعا و  عفر  باصعا و 

تسا مرد  راهچ  ات  دنیوک  لاقثم و  ود  ات  نآ  مرج  زا  تبرش  رادقم  نآ  نزوب  رانا  محش 
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افرطلا هرمث 

دنمان نیئام  يرب  يدنهب  تسا و  جزامزک  نآ  برعم  رابزک و  یسرافب 

نا تیهام  *

هفیطل و ترارح  زا  یلاخ  نآ و  دـننام  لاعفا  رد  تفای  رکذ  هک  تسا  لثارمث  هک  هبذـع  زا  رتکرزب  لکـش  ثلثم  تسا  زک  تخرد  رمث 
* تسین عیطقت  الج و 

شنمث

* دشاب شیشح  رجش و  نیب  ام  هک  تسا  یتابن  ینانویب  همجعم  نیش  نوکس  نون و  مض  میم و  نوکس  هثلثم و  ءاث  مضب 

* واولا عم  هثلثملا  ءاثلا  لصف  *

288

موث

دنیوک نسهل  يدنهب  ریس و  یسرافب  میم  واو و  نوکس  اث و  مضب 

نا تیهام  *

یناتسب دش و  روکذم  فلالا  فرح  رد  دنمان و  هیحلا  موث  یبرعب  نویدروئـسا و  ینانویب  ار  نآ  يرب  دشاب  یم  یلبج  یناتـسب و  يرب و 
تبـسن نیا  یکچوک و  زایپ  ردقب  هنادکی و  رب  رـصحنم  یکی  لصتم و  مهب  هناد  دنچ  ینعی  هنادند  رایـسب  یکی  دشاب  یم  مسق  ود  نآ 

زایپ ردقب  هنادکی  نآ  خیب  شفنب و  نآ  لک  سکرن و  دننام  ضیرع  نآ  كرب  دنمان و  ریسوم  یسرافب  ار  نآ  یلبج  تسا و  رتمک  نآب 
نآ یلبج  تسنآ و  ۀنادند  كرزب  روهشم  یناتسب  همه  زا  رتهب  نادب و  هیبش  هلمجلا  یف  وبرد  یناتسوب و  زا  رتکرزب  رایـسب  یکچوک و 

موث و نایم  بکرم  رکید  یعون  هنهک و  زا  رتهب  ماسقا  ۀمه  ةزات  لمعتـسم و  مک  مسق  نیا  للحم  نودب  رتهب و  ندومن  للخم  تهج  زا 
دنمان یثارک  ار  نآ  هک  تسا  ثارک 

تعیبط *

نا

کشخ مرک و  مراهچ  رد  نآ  يرب  تسا و  يزیرغ  ترارحب  هیبش  وا  ترارح  هیلضف و  تبوطر  اب  کشخ و  مرک و  موس  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

تیقایرت و توق  اب  قرع و  ضیح و  لوب و  ردـم  نوخ و  ةدـننک  قیقر  لصافم و  هدـعم و  تابوطر  ففجم  حـتفم و  یلاج و  لـلحم و 
یئابو ياوه  فلتخم و  ياهبآ  ترضم  عفاد  جازم و  تحـص  ظفاح  لادتعا  دح  جازم و  نامز و  تاغارم  اب  نآ  ندروخ  دلج و  حرفم 

ضارما رثکا  هشعر و  هوقل و  جلاف و  نایـسن و  سفنلا و  قیـض  وبر و  توص و  قلح و  ۀیفـصت  تهج  نآ و  ۀکرـس  اب  اصوصخ  نفعت  و 
هاکیهت و حایر  عفد  زرپس و  هظیلغ و  طـالخا  عطق  اـهنیا و  لاـثما  كرو و  عجو  سرقن و  اـسنلا و  قرع  لـصافم و  عاـجوا  ینابـصع و 

نیرورحم رد  ینم و  دـلوم  هاـب و  كرحم  نیبوـطرم  رد  عرقلا و  بح  هدـعم و  مرک  ماـسقا  هدـنام و  قـلح  رد  يوـلز  یحیر و  جـنلوق 
ریطقت دـشاب و  اقیراسام  ةدـس  مغلب و  زا  هک  یکنـشت  عفر  هدـعم و  درد  شـش و  حورق  هنهک و  ياـهپت  تهج  شطفم و  نآ و  ففجم 
ۀناوید کس  ماوه و  رئاس  رام و  ندـیزک  هدرک و  هاصح  ماروا و  لیلحت  ظـیلغ و  ياهاذـغ  فیطلت  راـسخر و  کـنر  یئوکین  لوبلا و 

بادس و ریجنا و  اب  هایس و  يوم  ندیئور  دیفس و  يوم  طوقس  ثعاب  نآ  لکا  تموادم  یعفا و  مس  تهج  بارش  اب  الیتر و  هدیزک و 
واک نغور  اب  هتخپ و  دنفـسوک  ریـش  اب  نادند و  تیوقت  تهج  ربونـص  كرب  هریز و  اب  نآ  خوبطم  رهزداف و  زا  رتیوق  ناکدرک  زغم  اب 

شپـس و لتق  تهج  یلبج  جندوف  خیبط  اب  لیدـعیب و  ظاعنا  هاب و  کیرحت  رد  هتخاس  اولح  هدومن  نیریـش  لسع  اب  هدرک و  نایرب  هزات 
مشچ و رضم  نوخ و  قرحم  عدصم و  لصف  نس و  جازم و  تاعارم  مدع  نآ و  راثکا  راضملا  دیفم  دنمان  کشر  یـسرافب  هک  نابئص 

نآ حلـصم  هبئان  ضارما  جیهم  هاب و  فعـضم  دنت و  رایـسب  يارفـص  دلوم  ریزانخ و  ریحز و  نابحاص  هلماح و  نانز  ریـساوب و  شش و 
رانا بآ  نیبجنکس و  زینشک و  اب  نآ  لامعتسا  هرک و  نغور  ای  ماداب و  نغور  ندومن  هفاضا  کمن و  یلیلق  اب  بآ  رد  تسا  نآ  نتخپ 

جارخا تهج  نا  رد  هدرورپ  ینعی  نآ  للحنم  هکرـس  اب  هرغرغ  مدـلا و  هنمک  تهج  نآ  بآ  اب  لاحتکا  اهنیا و  لاـثما  نیریـش و  شرت 
نتـشادهاکن روتـسدب  هثل و  تیوقت  نآ و  لکات  دراب و  نادند  درد  تهج  ردنک  اب  نآ  خیبطب  هضمـضم  هحبذ و  هدـنام و  قلح  رد  ولز 

ندیلام اسنلا و  قرع  تهج  نادب  ناقتحا  تدورب و  زا  ثداح  نانـسا  عجو  تهج  ناهد  رد  ردنک  ربونـص و  بوچ  اب  نآ  خوبطم  بآ 
رـس و هبطر  حورق  ابوق و  روثب و  تهج  لـسع  اـب  نآ  يـالط  دـیفم و  نآ  یبوطر  یحیر و  عجو  نیکـست  تهج  نادـند  رب  نآ  يوشم 

نغور دنج و  اب  سرع و  نبا  ندیزک  تهج  هریز  هایس و  ریجنا  كرب  اب  تسا و  دلج  ةدننک  حرقم  نکیل  بزج و  قهب و  نآ و  ۀسوبس 
لیلحت تهج  هکرـس  اب  لسع و  اب  روتـسدب  اهنآ و  تیذا  عفر  مومـس و  لک  هناوید و  کس  راـم و  برقع و  مس  بذـج  تهج  نوتیز 

نوخ ۀلازا  تهج  لسع  اب  نآ  قرحم  دیمـضت  لمد و  هلیبد و  ندوشک  تهج  ریـش  اب  نآ  ۀـتخپ  دامـض  اضعا و  مرو  هظیلغ و  تابوطر 
نایرب نغور  رد  نآ  ندروخ  عفنا و  جحـس  تهج  واک  نغور  اـب  بلعثلا و  ءاد  تهج  ناـب  نغور  اـب  مشچ و  کـلپ  تحت  رد  دـمجنم 

هک ینغورب  نیهدت  رس و  ۀبطر  حورق  فیفجت  تهج  ود  ره  نآ  اب  نآ و  نغور  ای  نآ و  مرج  ندرک  الط  هدرک و 
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عجو تهج  دشاب و  هدیسر  مهب  تدورب  زا  هک  یقاقش  ندب و  فارطا  رد  نوخ  دومج  تهج  دنـشاب  هدیناشوج  نا  رد  ریـس  ررکم  289
ءاد صرب و  قهب و  تهج  لسع  اب  نآ  دامر  يالط  جراخ و  زا  ءالط  ابرـش و  جزل  طـلخ  زا  ثداـح  جحـس  یمغلب و  جـنلوق  لـصافم و 

همیـشم و جارخا  ضیح و  ساـبتحا  عـفر  لوـب و  راردا  تـهج  نآ  قاـس  كرب و  خـیبط  رد  سوـلج  برج و  مدـلا و  هـنمک  بـلعثلا و 
سخاد و تهج  تفز  اب  قهب و  صرب و  تهج  رداشون  اب  نآ  يالط  نآب و  تبـسن  تسا  فیعـض  نیا  نکیل  نادـب و  نیهدـت  روتـسدب 

ۀحئار ةدننک  لئاز  یناحیر  ذیبنب  هضمـضم  نا  زا  دعب  نآ و  كرب  ندیئاخ  شپـس و  ةدنـشک  نآ  خـیبط  نآ و  یجک  نخان و  تنوشخ 
زور هنادکی و  لوا  زور  هک  قیرط  نیدـب  دـنیامن  علب  ار  نآ  ماخ  تسرد  زور  ره  زور  لهچ  ات  جـلاف  تهج  رکا  دـنا  هتفک  تسا و  نآ 

ات دـنیامن  مک  هنادـکی  يزور  روتـسدب  زاب  دوش و  هناد  لهچ  ملهچ  زور  هک  زور  لهچ  اـت  نینچمه  هناد  هس  موس  زور  هناد و  ود  مود 
نیمز رد  ار  ردالب  نوچ  ددرکن و  رکید  یئاودـب  جاتحم  ددرک و  لئاز  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نیب  رد  دـسر  هناد  کـیب  زاـب  مداتـشه  زورب 

دشخب میظع  تیوقت  دنزاس  نوجعم  ار  نآ  هدروآرب  سپ  دریک  توق  ات  دنیامن  سرغ  ار  ریـس  اجنا  رد  ددرک و  هدیـسوپ  ات  دنیامن  نفد 
* تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  للخم و  نهد و  نآ و  عفانم  موثلا و  قایرت  دیور و  هایس  هدش  دیفس  شیر  يوم  و 

نوموث

دنمان يودا  ارفص  یکرتب  بآدرز و  مخت  یسرافب  نون  واو و  نوکس  میم و  مض  واو و  نوکس  هثلثم و  ءاث  مضب 
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نا تیهام  *

خـلت و نآ  مخت  دیفـس و  نآ  لک  نا و  زا  رتزارد  نآ  كرب  بادـسب و  هیبش  نآ  هایک  هیاس  ياـهاج  نآ  تبنم  هبخب  هیبش  تسا  یمخت 
قبرخ هباشم  لاعفا  رد  تسا و  نآ  خیب  درز  دبرت  دنیوک  هزیر و  دنت و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مین نآ  تبرـش  رادـقم  هدراب  ماروا  لـلحم  ضیح و  لوب و  ردـم  نینج و  جرخم  هدـعم و  مرک  ماـسقا  هظیلغ و  طـالخا  لهـسم  ئقم و 
* تسا زینشک  اریثک و  نآ  حلصم  مهرد 

* هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ءاثلا  لصف  *

لیث

دیب یـسرافب  شاورج و  كرک  نباکنت  رد  يدرفا و  نالیپ  یکرتب  هموخ و  همخت و  مخت و  یبرع  تغل  مـال  اـی و  نوکـس  اـث و  رـسکب 
تسا فشرح  زا  یعون  نآ  هک  دنیوک  دنمان و  هایک 

نا تیهام  *

صوـصخم نیمز و  يور  رب  شورفم  دـیور و  یم  كاـنمن  ياـهنیمز  هار و  اـهبآ و  راـنک  رد  هک  تسا  یهاـیک  یفنـص  تسا  فانـصا 
بلص كدنا  دنت و  نآ  ياهرس  هزیر و  رایسب  نآ  كرب  رایـسب و  ياهدنب  اههرک و  اب  کیراب و  زارد و  نآ  ياهخاش  تسین و  ینامزب 

رت هک  ماد  ام  نآ  خیب  هزم و  یب  نآ  هایک  معط  يدیفس و  یخرس و  نیب  ام  نآ  لک  هتسر و  يدنب  یهوک و  وهرس  وهرب  رتعـص و  دننام 
نآ ياههوک  معط  دنروخ و  یم  ار  نآ  باود  ضبق و  تفارح و  كدناب  هزم و  یب  نیریش  نآ  معط  دنروخ و  یم  ار  نآ  تسا  هزات  و 

لباب رد  دـنا  هتفک  نآ  تبنم  دـنریم و  یم  دـنروخ  یم  ار  نآ  باود  نوچ  مرن و  ضیرع و  نآ  ياـه  كرب  رکید  فنـص  رت و  نیریش 
ای جنپ  نآ  قورع  کچوک و  نآ  رمث  وب و  شوخ  نآ  لک  بالبل و  دننام  نآ  كرب  رکید  فنص  دیور و  یم  اههار  رد  تسا و  رایسب 

وبدب كزان و  یتشکنا و  يربطسب  شش 
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تعیبط *

فیطل عذل و  نآ  خیب  تسا و  لدتعم  دنیوک  ضبق و  توق  اب  کشخ و  درس و  لوا  رد  نآ  لوا  فنص 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هایک بآ  هناثم و  حورق  هدرک و  کنـس  تیتفت  تهج  نآ  خیب  خیبط  لوبلا و  رـسع  هناثم و  حورق  صغم و  تهج  نآ  خـیبط  ندـیماشآ 
هاصح و تیتفت  نآ و  سابتحا  لوبلا و  تقرح  هدـیزک و  هناوید  کس  اهرام و  ماـسقا  مومـس  عفر  تهج  لـطرکی  اـت  لـطر  مین  زا  نآ 
ماوه و ندـیزک  دـشاب و  دولآ  نوخ  هک  ماد  ام  هزات و  ياهتحارج  مایتلا  تهج  نآ  خـیب  دامـض  برجم و  تیاـغب  لـس  راـح و  ياـهپت 

حورق فیفجت  ماروا و  لیلحت  ریـساوب و  نوخ  عطق  تهج  نآ  رتسکاخ  دامـض  تالزن و  عنم  هراح و  ماروا  تهج  نآ  شیـشح  دامض 
نآ ةراصع  مود  فنص  لوب و  ردم  عفان و  تیاغب 

دنیامن خـبط  نوچ  ردـنک  ود  ره  نزوب  لفلف و  نآ  ثلث  ورم  نآ  فصن  يواسم و  ود  ره  لسع  ای  بارـش  دـننام  هبـسانم  ۀـیودا  اب  290
تیتفت اشحا و  هدـعمب و  داوم  نتخیر  لاهـسا و  ئق و  عطق  تهج  لوب و  ردـم  تیاغب  نآ  مخت  نآ و  داوم  لیلحت  مشچ و  لـلع  تهج 
دنیاسب سم  فرظ  رد  دننازوسب و  میالم  شتآ  رب  یجاجز  فرظ  رد  نوچ  ار  نآ  موس  مسق  دیفم و  نآ  حورق  هناثم و  هدرک و  هاصح 

ار نآ  مرد  مین  هبترم  ره  هک  دوش  یمن  جایتحا  هبترم  هس  رب  هدایز  دنیوک  دنا و  هدرمش  برجم  ریـساوب  نوخ  عطق  تهج  ار  نآ  دامض 
* تسا للحم  جضنم و  نیلم و  تیاغب  لک  نغور  اب  نآ  ةزات  دامض  دنلامب و 
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تسا میج  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  مجنپ  باب  - 5

فلالا عم  میجلا  لصف 

رهنلا راج 

تابن هکنآ  تهج  تسا  رهن  ۀـیاسمه  ینعمب  هلمهم  ءار  اه و  نوکـس  نون و  حـتف  مال و  فلا و  هلمهم و  ءار  مض  فلا و  میج و  حـتفب 
دیور یمن  کشخ  ياهاج  رد  دنک و  یمن  بآ  راهنا و  زا  تقرافم  نآ 

نا تیهام  *

كدـنا اب  نآ  معط  نشخ و  نآ  خـیب  بغزم و  ردـنغچ  كرب  هب  هیبش  دـشاب  یم  بآ  يالاب  رب  نآ  كرب  رفولین و  هب  هیبش  تسا  یتاـبن 
رمث لک و  یب  یخلت و 

تعیبط *

نا

مود رد  کشخ  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ۀثیبخ حورق  هراح و  ماروا  کشخ و  هزات و  حورق  ماـحتلا  ماروا و  لـیلحت  تهجب  ابرـش و  شطع  عطق  نوخ و  لاهـسا و  سبح  تهج 
بـصع رـضم  دـنمدوس  نآ  لامعتـسا  زین  مهرم  قیرطب  تسا و  اهنآ  یعـس  عنام  عفان و  ار  ورذ  وا  دامـض  ءالط و  هکح  هیعاس و  ۀـنفع 

لاقثم ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  رکش  نآ  حلصم 

لهپ ماج 

هبنا يرفسب  روهشم  هلاکنب  رد  تسا و  يدنه  رمث  مسا  مال  اه و  ءافخ  یمجع و  ءاب  میم و  نوکس  فلا و  میج و  حتفب 

نا تیهام  *

ود ره  ندیـسر  دعب  کنرخرـس و  یفنـص  دیفـس و  نآ  زغم  یفنـص  دشاب  یم  فنـص  ود  دورماب و  هیبش  هلمجلا  یف  تسا  یتخرد  رمث 
زا دیفـس و  دیفـس  زا  ورم  مخت  ردـقب  رایـسب  هزیر  ياـهمخت  نآ  فوج  رد  راد و  هناد  نآ  مرج  یلکنج  یهوک  دورما  دـننام  نیریش و 

رثکا نآ  خرس  دنمان و  یبالک  هک  یکچوک  دورما  عون  دننام  یحارص  نآ  دیفـس  فنـص  لکـش  بلـص و  كدنا  کنرخرـس و  خرس 
نکیل راجـشا و  یـضعب  زین  ناتـسمز  لصف  رد  دروآ و  یم  رایـسب  رمث  تسا  هلاکنب  دـنه و  شراب  مسوم  هک  امرک  لـصف  رد  رودـم و 
باداش ةدیلاب  ةدیـسر  نآ  نیرتهب  تسین و  هلاکنب  روفوب  نکال  دوش و  یم  هلاکنب  زا  رتهب  نهکد  دـنه و  رد  تسین و  مسوم  نآ  روفوب 
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بیس كرب  زا  نآ  كرب  نوزوم و  ریغ  هب و  بیـس و  تخرد  یکرزبب  نآ  تخرد  نآ و  دیفـس  عون  اصوصخ  تسنآ  مخت  مک  نیریش 
یم لالخ  نا  زا  دنه  لها  تسین و  ترامع  لباق  دشاب و  یم  هدننکش  هشیر  رپ  نآ  بوچ  فیرشت و  یب  تنوشخ و  اب  رتدنلب و  كدنا 

فارطا زا  دنربب  ار  نآ  ۀنت  نوچ  دشاب و  یم  رمث  مک  نآ  ةدروخ  لاس  هنهک  دیآ و  یم  رمثب  دوز  نآ  تخرد  دننازوس و  یم  دنزاس و 
دهد یم  رمث  زاب  لاس  ود  کی  رد  هدمآرب  اهخاش  نآ 
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نا تعیبط  *

هضباق توق  هجزل و  تبوطر  اب  رت  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ار نآ  مخت  تسوپ و  اـب  هک  اـصوصخ  لاهـسا  سباـح  لوب و  ردـم  ضباـق و  سپ  ادـتبا  رد  عبط  نیلم  هدـعم و  بلق و  يوقم  حرفم و 
رد بش  ار  نآ  لاقثم  هس  ود  رادقم  دشاب  هدمآین  رمثب  زونه  هک  ار  نآ  لاهنون  تخرد  تسوپ  نوچ  رت و  ضباق  نآ  سرمین  دنروخب و 
رد دنـشونب  هدیناسیخ  هزات  زور  ره  زور  راهچ  هس  ات  هدرک  لخاد  رکـش  یکدـنا  هدرک  فاص  هدـیلام  حبـص  دـنناسیخب و  بآ  يردـق 

هنکاس و طالخا  هلزن و  كرحم  عدصم و  جنلوق و  نابحاص  نیبوطرم و  نیدوربم و  رضم  راضملا  تسا  برجم  یبوطر  لاهسا  سبح 
تهج نآ  خوبطم  كرب  بآ  هب  هضمضم  نآ و  راثکا  صوصخ  هدعتسم  نادبا  رد  تایمح  ثعاب  رقارق و  حایر و  خفن و  اهنآ و  جیهم 

* نآ درد  نکسم  عفان و  كرحتم  نادند  ماکحتسا  هثل و  تیوقت 

ساهک ماج 

تسا هلاکنب  يدنه و  تغل  هلمهم  نیس  فلا و  اه و  يافخ  یمجع و  فاک  حتف  میم و  نوکس  فلا و  یمجع و  میج  حتفب 

291

نا تیهام  *

هدایز و عرذ و  ردـقب  دـنلب  ياهقاس  اب  دـیور و  یم  تاسرب  مسوم  رد  كان  من  ياهاج  رد  رایـسب  هلاکنب  دـنه و  رد  هک  تسا  یهاـیک 
اب یکچوک  زایپ  ردقب  دیفـس  نآ  خـیب  تدـح و  تیقروب و  اب  مهب  هتـسویپ  كرب  هس  یقاس  ره  رـس  رب  هدایز  ای  ددـع و  ود  نا  زا  رتمک 
ریز هدیئور و  لکـش  یطورخم  یلیم  یکدیچیپ  بناج  زا  هدیچیپ و  نآ  نیئاپ  فرط  ضیرع  یکربب  هیبش  نآ  لک  تیقروب و  تدح و 

دوش یم  وبدب  تیاهن  نآ  لک  دیفس و  کیراب  یخیب  لکش و  یحارص  یهرک  نآ  لک 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

راهچ هس  يدوخن  یلفلف و  ردقب  یبح  ره  دـندنب  بوبح  هدـیئاس  هک  لفلف  اب  نآ  خـیب  اقـستسا و  تهج  نآ  ۀـتخپ  كرب  قاس  ندروخ 
هتخپ زیوم  زا  يردق  فوج  رد  خیب  نا  زا  یئالقاب  ای  يدوخن و  رادقم  نتشاذک  دوشن و  دنب  هک  هضیه  رد  ئق و  سبح  تهج  نآ  بح 
هتخپ مرن  جنرب  همقل  ودکی  علب  زا  دعب  هک  یلاوتم  زور  دنچ  لاحط  لیلحت  تهج  دومن  ناوت  علب  هک  رادقم  نآ  دنمان  هلیک  يدـنهب  هک 

ار نآ  خیب  دشاب  يدنه  راثآ  اپ و  مین  کی  هک  هلوت  راهچ  تسیب و  رادقم  نوچ  دنا و  هتـسناد  برجم  دـنروخب  کمن  یب  نغور و  یب 
يذغاک يدنهب  هک  يومیل  بآ  سپ  دـننز  مهرب  بوخ  دـنیامن و  نآ  لخاد  واک  نغور  نآ  نزوب  دـننک و  ینیچ  فرظ  رد  هدوس  مرن 

ددع راهچ  بآ  دـشابن  قیقر  دامـض  مهرم و  دـننام  هک  دوش  مک  ومیل  بآ  رکا  دـننز و  مهرب  بوخ  هدرک  لخاد  ددـع  هدزناش  دـنمان 
هک هیعاس  هثیبخ و  حورق  مایتلا  تهج  دـنرادهکن  كانمن  ياـج  رد  هدرک  ینیچ  فرظ  اـی  هشیـش و  رد  دـنیامن و  لـخاد  رکید  يومیل 

دعب رکا  دنیامن و  لامعتـسا  مهرم  قیرطب  نآ  يالاب  رب  دننک و  رپ  اهمخز  فوج  رد  ار  نآ  هبترم  ود  زور  هک  دـنمان  هرهکرهک  يدـنهب 
هتفه کی  زا  هدایز  نغور  نیا  ددرک و  لئاز  روبزم  نغور  نادـب  نیهدـت  زا  دـنامب  یقاب  عضوم  نآ  رد  یـشراخ  ندـش  قاچ  ماـیتلا و 

* دنیامن دیدجت  هک  دیاب  دشاب  یقاب  جایتحا  رکا  زاب  مود  ۀتفه  دنام و  یمن 

سوماج

دنمان سنیهب  يدنهب  شیمواک و  یسرافب  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  میم و  مض  فلا و  میج و  حتفب 
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نا تیهام  *

ود هلاکنب  دنه و  رد  رتیوق و  رتدـنلب و  نآ  ياهخاش  یلها و  واکب  تبـسن  روآروز  رایـسب  کنر و  هایـس  تسا  یئارحـص  واک  زا  یعون 
زا رتیوق  رتدنلب و  نآ  ياهخاش  كرزب و  يوق و  رایسب  نیا  یلکنج و  رکید  دنمان و  سنیهب  ار  نیا  یئارحـص و  یکی  دشاب  یم  فنص 
واک ریشب  تبسن  نآ  نغور  ریش و  دشک و  یم  ار  لیف  ریـش و  هک  تسیا  هبترمب  نیا  توق  روز و  دنمان و  هفرا  ار  نیا  دشاب و  یم  یلها 

هدش هتفک  هنرا  هکنآ  یلکنج  ریش  صوصخ  رتظیلغ  رت و  برچ 

نا تعیبط  *

رت کشخ  رت و  مرک  نآ  یلکنج  کشخ و  مرک و 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

همروق و دـشاب  ههام  هس  ود  هک  هراوخریـش  ۀـچب  تشوک  عفان و  هدرک  لازه  تاضایر و  باحـصا  تهج  ظـیلغ و  رایـسب  نآ  تشوک 
ففجم نآ  مس  رتسکاخ  یعافا و  درط  ثعاب  نآ  خاش  نآ و  يوم  ندرک  دود  رتمک و  تظلغ  ررـض و  رد  ذـیذل و  رایـسب  نآ  باـبک 

اـسنلا و قرع  نآ و  لاـثما  لـصافم و  درد  رـضم  ادوس و  دـلوم  تسا و  حرقم  نآ  بعک  رتسکاـخ  ندـیماشآ  دـنا  هتفک  هکح  حورق و 
تـسوپ زا  تهلـس  رد  ندیماشآ و  نیبجنکـس  نا  زا  دعب  نآ و  نتخپ  ارهم  هفطلم و  ۀـیودا  ینیچراد و  هماک و  بآ  نآ  حلـصم  سرقن 

* دوش یم  بوخ  رایسب  دنزاس  یم  رپس  نآ  یلکنج 

نوماج

دنمان یم  میم  حتف  واو و  نودب  یضعب  نون و  واو و  نوکس  میم و  مض  فلا و  لوا و  حتفب 

نا تیهام  *

هریت و زبس  ربش و  کیب  ات  دنلب  کیراب و  كدنا  نآ  كرب  رتکرزب و  نا  زا  ناکدرک و  ردقب  كرزب  رایـسب  نآ  تخرد  تسیدنه  ةویم 
نآ نطاب  رهاظ و  کنر  نا و  زا  رت  كرزب  یضعب  ینالوط و  كدنا  هایـس و  روکناب  هیبش  نآ  ةویم  هزیر و  رایـسب  دیفـس و  نآ  ۀفوکش 
زین یغاب  رایسب و  تصوفع  اب  شرت و  بآ و  مک  كرزب و  نآ  مخت  کچوک و  نا  رمث  یئارحص  دشاب  یم  یئارحص  یغاب و  شفنب و 
يار ار  نیا  یمک و  تصوـفع  اـب  کـچوک و  نآ  مخت  راد و  ینـشاچ  باداـش  رایـسب  هدـیلاب  كرزب  نآ  رمث  یکی  تـسا  فنـص  ود 

فاصوا رد  مود  فنص  دنمان و  نوماج 
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تسین هبترم  نیدب  هروکذم  292

نا تعیبط  *

موس رد  کشخ  مود و  رخآ  رد  درس 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

راح عالق  قانخ و  تهجب  نآ  ۀضمضم  هرغرغ و  ارفص و  مد و  تدح  یفطم  نیراح و  دبک  هدعم و  يوقم  يوارفص و  لاهسا  سباح 
کیرحت یکنـشت و  ارفـص و  تدح  دبک و  هدـعم و  ترارح  نیکـست  تالاهـسا و  ماسقا  سبح  تهج  نآ  ندروخ  هثل و  ماکحتـسا  و 

هبترم دنچ  رد  تسنآ  يوم  ةدننایور  عفان و  بلعثلا  ءاد  تهج  نآ  ةدیسر  رمث  يالط  دیفم و  سطیبایذ  تهج  نیرورحم و  هاب  اهتشا و 
فاص هدیلام  حبص  هدیناسیخ  بآ  رد  بش  هتفوکمین  هلوت  ود  رادقمب  نآ  كزان  کیراب  ياهخیب  نآ و  خیب  کیراب  ياهشیر  عوقن  و 
نمزم لاهسا  تهج  هدرک  نایرب  هلیله  هبنا و  ۀنهک  مخت  زغم  اب  نآ  ۀنهک  مخت  زغم  زور  لهچ  ای  زور و  تسیب  تدم  ات  دنماشایب  هدومن 

رید هدعم و  رضم  ار و  ارفص  نآ  ناروث  ببسب  رضم  نآ  ندروخ  اتشان  دیفم و  هثل  ماکحتـسا  تهج  نآ  کشخ  كرب  رورذ  برجم و 
ار نآ  بآ  هکنآ  ةرشفا  ندیماشآ  دنیامن  لوانت  سپ  دنراذکب  ینامز  هدیـشاپ  نارب  کمن  هتـسش و  ار  نآ  هک  کمن  نآ  حلـصم  مضه 
ار نآ  بآ  هک  زین  نآ  بارـش  دنماشایب و  هدرک  لخاد  دنادرک  وکین  ار  نآ  معط  هکنآ  ردـقب  تابن  بآ و  يردـق  هدومن  فاص  هتفرک 

لاعفا رد  ددرک  چیپ  تشکنا  ات  دـنیامن  خـبط  میالم  شتآب  دـنادرک  راد  ینـشاچ  ار  نآ  معط  هک  دـنق  ای  تابن  يردـق  اب  هدومن  فاص 
دنراذـکب باتفآ  رد  دـنزیرب و  نآ  كرب  بآ  رد  هدومن  هدارب  نوچ  ار  دالوف  ای  نهآ و  تسا و  نآ  ۀـتخپ  رمث  لـکا  زا  رتهب  هروکذـم 

هتـسش سپ  دـنیامن  تیبرت  نآ  كرب  بآ  رد  ررکم  رکا  دـیآ و  نآ  يـالاب  هدروـخ  شوـج  هک  يدـح  هـب  ددرک  کبـس  مرن و  هتـشک 
لاثما ریـساوب و  اقـستسا و  نمزم و  لاهـسا  عفر  اهتـشا و  تیوقت  تهج  هتـشک  دالوف  ای  نهآ  نیا  ندروخ  تسا و  رتهب  دننک  لامعتـسا 

نآ دوش و  یمن  رکید  ياج  نهکد  دـنه و  رد  مامت  تسا  هلاکنب  صوصخم  دـنمان  یم  نوماج  بـالک  ار  نآ  عون  کـی  عفاـن و  اـهنیا 
یضعب فوج  رد  هدش و  هدرورپ  بالک  رد  هک  ایوک  بالک  ۀحیارب  هیبش  وب  شوخ  رادبآ و  كدنا  یـضعب  نیریـش و  رودم و  كدنا 

دوش و یمن  لوا  عون  تخرد  یکرزبب  نیا  تخرد  کـنر و  زبس  نآ  زغم  هتـسویپ و  مهب  هناد  هس  یـضعب  هناد و  ود  یـضعب  هنادـکی و 
نشور زبس  رت و  كزان  رتضیرع و  كدنا  رتمک و  نا  زا  ضرع  لوط و  رد  زین  نیا  ياه  كرب  دشاب و  یم  هدنکارپ  رثکا 

554 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 776 

http://www.ghaemiyeh.com


نا تعیبط  *

تسوبی تدوربب و  لئام  لدتعم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* عدار ضباق و  تصوفع و  اب  نآ  مخت  تسا و  خافن  راح و  دبک  هدعم و  يوقم  غامد و  بلق و  حرفم 

سرواج

یـسرافب هک  تسا  نخد  ةزیر  عون  نآ  تسا و  یـسراف  سرواک  زا  برعم  نیتلمهم  نیـس  ار و  نوکـس  واو و  حتف  فلا و  میج و  حتفب 
تسا نا  زا  یعون  ینکنک  دنمان و  ارجاب  يدنهب  نزرا و 

نا تیهام  *

نزرا و یـسرافب  نخد و  ار  عون  کـی  تسا  عون  هس  هک  هتـشون  تاراـیتخا  بحاـص  رت و  هزیر  نزرا  زا  ربغا و  نآ  کـنر  تسا  یبح 
سرواج ار  موس  عون  دنیوک و  همجعم  ءازب  ترز  یسرافب  همجعم و  لاذب  هرذ  ار  يرکید  میم و  مال و  مض  فلا و  حتفب  ملا  يزاریشب 

ار مود  عون  دـنمان و  ارجاب  يدـنهب  ار  نآ  یکچوک و  یکرزب و  رد  طسوتم  لوا  دـنمان و  لاک  يزاریـشب  تسا و  سرواـک  برعم  هک 
زا هک  دوش  یم  رکید  عون  کی  هلاکنب  دـنه و  رد  زین  دـنیوک و  ینکنک  يدـنهب  تسا  رتکچوک  همه  زا  هک  موس  عون  راوج و  يدـنهب 

كرب یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دش  دـهاوخ  روکذـم  دوخ  ياج  رد  هرذ  نخد و  دـنمان و  هنیچ  ار  نآ  تسا و  کنردرز  رتکرزب و  ینکنک 
رت و مکارتم  رت و  مرن  رت و  هزیر  نا  زا  نآ  ياهناد  وج و  ۀشوخ  دننام  زین  نآ  ۀشوخ  نا و  زا  رتزارد  رتضیرع و  كدنا  وج و  دننام  نآ 

تسا نآ  نیکنس  درز  نآ  نیرتهب 

تعیبط *

نا

دنا هتفک  مود  رد  کشخ  درس و  یضعب  کشخ و  مود  رخآ  رد  درس و  لوا  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

مـضهرید دبای و  یم  دلوتم  مک  نا  زا  حلاص  نوخ  ینعی  ءاذغلا  لیلق  سومیکلا  يدر  عذـل و  یب  ففجم و  ضباق و  نخد و  زا  رتفیطل 
باجح و ياوتلا  تهج  نآ  ۀـتخپ  ارهم  ندروخ  رتشیب و  نآ  تیئاذـغ  یبرچ  نغور و  اب  دـنادرک و  يوق  ار  ندـب  ددرک  مضه  نوچ  و 

نآ قاقشنا 

يوادوس و نوخ  دـلوم  نآ  راثکا  نینج و  طقـسم  لوب و  ردـم  يرارم و  لاهـسا  سباح  نآ  خوبطم  نان  ندروخ  عفان و  تـالزن  293و 
نتفر و مامحب  ندروخ و  نغور  اب  نتخپ و  هلاخن  اب  ای  ریـش و  اب  اـی  برچ و  ياـهاولح  رکـش و  اـهنغور و  نآ  حلـصم  هدـس و  ثروم 

هدیـشود هزات  ریـش  اب  نآ  نتخپ  ریـساوب و  درد  صغم و  هاکیهت و  هدعم و  خفن  للحم  نآ  ةدرک  مرک  دامک  ندـب و  رب  اهنغور  ندـیلام 
شچیپ هدعقم و  زورب  تهج  دنشاب  هتـسب  ۀقرخ  رد  هک  کمن  اب  نآ  ةدیئاس  رب  سولج  هدساف و  تابوطر  دئاز و  نوخ  نابحاص  تهج 

تسین زئاج  دشاب  هتشذک  نارب  لاس  کی  هکنآ  ۀنهک  لامعتسا  زینوش و  هدمضا  رد  نآ  لدب  عفان و  اعما  رد  سبتحم  لفث  و 

ریشواج

یشوحاج يزاریشب  زین  ریشوک و  ریـشاوج و  یـسرافب  هیناتحت  هانثم  ءای  نوکـس  همجعم و  نیـش  رـسک  واو و  مض  فلا و  میج و  حتفب 
دنمان

نا تیهام  *

هیبش دیفس  يزیچ  ورب  مرن و  یعرذ و  زا  رتدنلب  ظیلغ و  قاس  ار  نآ  تابن  دیفس و  نآ  نطاب  هریت و  خرس  نآ  رهاظ  وبدب  تسا  یغمص 
نآ لک  تبش و  ۀبقب  هیبش  نآ  ۀبق  زبس و  رایسب  نشخ و  فیرشت و  جنپب  فرشم  هرادتـساب و  لئام  ریجنا  كربب  هیبش  نآ  كرب  مشپب و 

دنناـم دیفـس  بغزب  بغزم  مرن و  ظـیلغ و  هاـتوک و  نآ  قاـس  دـنت و  وب و  شوخ  نوسیناـب و  بیرق  هایـس و  نآ  مخت  وبـشخ و  درز و 
ار نآ  خیب  هک  تسنآ  نآ  ذـخا  قیرط  کنر و  ینارفعز  يوبزیت  نآ  غمـص  نیرتهب  دیفـس و  نآ  نوردـنا  هایـس و  نآ  نوریب  هزرایخ و 

عمج نا  رد  نآ  غمـص  هک  دـنیامن  یم  شرف  نآ  ویز  رد  یکرب  هدومن  یلاخ  ار  نآ  یلاوح  نآ و  قاس  روهظ  ماـکنه  رد  دنفاکـش  یم 
قیرطب تسا  ازوج  رد  سمش  ندوب  هک  نآ  لک  روهظ  ماکنه  رد  نآ  خیب  قاس  زا  زین  دنرادیمرب و  نا  زا  ددرک  کشخ  نوچ  ددرک و 

دـشاب و دیفـس  نآ  ياهزیر  ندوس  رد  ندـش  هزیر  ماکنه  رد  هک  تسنآ  نآ  یبوخ  تمالع  زا  زین  دـنیامن و  یم  ذـخا  غمـص  روکذـم 
نآ قاس  زا  هچنآ  دشاب و  دنت  نآ  يوب  ددرک و  لحنم  دوز  دـنیامن  لح  بآ  ای  هکرـس و  رد  نوچ  دپـسچب و  تسدـب  دزکب و  ار  نابز 

شوشغم تسا و  لمعتـسم  ریغ  لمعلا و  فیعـض  نیا  دشاب و  ریـش  کنرب  بآ  رد  نآ  لولحم  درز و  نآ  ةدرک  کشخ  کنر  دـنریک 
دننک یم  موم  قشاب و  شغ  کنر و  هایس  نآ 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  مود  رد  کشخ  یضعب  موس و  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

خاسوا و تاجوزل و  یلاج  تابالص و  نیلم  هیوق و  ۀحیحص  باصعا  فعـضم  هفیعـض و  باصعا  يوقم  ددس و  حتفم  حایر و  للحم 
ۀشعر نایبصلا و  ما  عرـص و  هوقل و  جلاف و  عادص و  دننام  هیغامد  هینابـصع و  اصوصخ  هیمغلب  ةدراب  ضارما  تهج  هیقایرت و  توق  اب 

رسک ربج و  دشاب و  هدیـسر  مهب  تامدص  زا  هک  يدرد  لصافم و  درد  لضع و  دقعت  یکتفوک و  تالزن و  عامج و  ترثک  زا  ثداح 
دامـض زین  عضاوم  نارب  دـنماشایب و  شوجنزرم  بآ  اب  ار  نآ  مهرد  مین  هک  عفاـن  یمغلب  ۀفرـس  مدـلا و  فزن  ولهپ و  درد  ناوختـسا و 
جنلوق ثمط و  راردا  محر و  خفن  هناثم و  برج  لوبلا و  ریطقت  ناقری و  اقـستسا و  هرئاد و  تایمحزرل  تهج  نآ  لاقثم  کی  دنیامن و 

هشعر و هوقل و  ناـیبصلا و  ما  عرـص و  عادـص و  تهج  نآ  ندـیماشآ  سارلا  ضارما  مومـس  عفر  هاـصح و  تیتفت  یمغلب و  یحیر و 
بآ لوزن  تهج  نآ  لاحتکا  نیعلا  همدص  هبرض و  تهج  بارش  ای  نطارقلا  ءام  اب  نآ  لاقثم  مین  ندیماشآ  همدصلا  هبرضلا و  تالزن 
مرک نادند  فوج  رد  ندرک  رپ  نادند و  رب  نآ  ندـیلام  نانـسالا  يرک  عفر  تهج  شوک  رد  نآ  روطق  نذالا  رـصب  تدـح  تیوقت  و 

كرب دامض  روتسدب  تدورب و  زا  ثداح  ولهپ  درد  هفرس و  تهج  نآ  ندیماشآ  ردصلا  نآ  لکات  عنم  عجو و  نیکست  تهج  هدروخ 
رد ار  نآ  لاقثم  هد  نوچ  زرپس و  لیلحت  تهج  نادب  ندومن  الط  هکرس و  اب  نآ  ةراصع  ندیماشآ  ءاذغلا  ءاضعا  ولهپ  درد  تهج  نآ 

ضفنلا ءاضعا  تسا  عفنلا  دیج  اقـستسا  لاحط و  تهج  دنماشایب  دنیامن و  فاص  زور  تسیب  زا  دـعب  دـنزادنا و  یبنع  ریـصع  ةرج  ود 
رمث لوبلا و  ریطقت  عفر  نآ و  تبالص  لیلحت  دراب و  محر  حالـصا  ضیح و  لوب و  راردا  تهج  مرک  بآ  اب  نآ  ۀقدنب  کی  ندیماشآ 

طاقسا دیفم و  ار  محر  قانتخا  نیتنسفا و  اب  اصوصخ  دروآ  ثمط  راردا  زین  نآ 
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ار هناثم  ۀکح  جنلوق و  الومح و  ابرـش و  دنک  لئاز  ار  نآ  تبالـص  دهد و  لیلحت  دزاس و  هدـنکارپ  ار  محر  حایر  دـیامن و  نینج  294
دشاب زور  هس  دعب  دنچره  نآ  جارخا  نینج و  لتق  ثمط و  راردا  تهج  لسع  اب  نآ  لولحم  لومح  دیامن و  ماخ  طلخ  لاهـسا  عفان و 
حورق تهج  لسع  اب  نآ  يالط  عاجوالا  حورجلا و  حورقلا و  نآ  فیفجت  ثعاب  محر  رد  نآ  ناقتحا  نآ و  ۀـلیتف  لاـمتحا  اـصوصخ 

نآ ریصع  ندیماشآ  روتسدب  ایعا و  عفر  تهج  اهنغور  اب  سرقن و  اسنلا و  قرع  لصافم و  عاجوا  تهج  تیز  اب  یسراف و  ران  هنمزم و 
تهج نآ  ندیماشآ  دنوارز  اب  هناوید و  کس  ندیزک  تهج  ددرک  مهرم  هک  يدح  هب  تیزاب  نآ  خـیبط  مومـسلا  ءاسنلا  قرع  تهج 

ندیناسیخ زوحامرم و  نآ  حلصم  نایثنا  رضم  حورق  مایتلا  تهج  مهارم  رد  نآ  ندرک  لخاد  نآ  ریصع  روتـسدب  اهریغ و  ماوه و  عسل 
رد ریجنا و  ریش  ای  هنق  نآ  نزوب  نآ  لدب  لاقثم  کی  نآ  تبرش  رادقم  دنا  هتسناد  حیحص  بصع  رـضم  یـضعب  یبنع و  خوبطم  رد  وا 

لاقثم مین  یحیر و  یمغلب و  جنلوق  ردخ و  بطر و  بصع  حالـصا  محر و  قانتخا  تهج  بارـش  اب  نآ  مخت  ندـیماشآ  قشا  لاهـسا 
خیب رورذ و  دامض و  عفان و  رایـسب  ضیح  سابتحا  تهج  نیتنـسفا  لاقثم  مین  اب  ماوه و  ندیزک  تهج  لیوط  دنوارز  لاقثم  مین  اب  نآ 
يوق تیاـغب  هدرم  نینج  جارخا  ضیح و  ندوـشک  تهج  نآ  لوـمح  هدـش و  تشوـک  زا  يراـع  ناوختـسا  هنمزم و  حورق  تهج  نآ 

* تسا عفان  هثیبخ  حورق  تهج  نآ  يازجا  عیمج  هلمجلاب  روثب و  تاحارج و  تهج  زین  نآ  لک  لعفلا و 
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يرکنم لواچ 

ای نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  یسراف و  فاک  نون و  نوکس  میم و  مض  مال و  نوکس  واو و  مض  فلا و  یسراف و  میج  حتفب 

نا تیهام  *

ربغا و بلـص  كزان  كدنا  یفالغ  رد  دوش  یم  تسا  هلاکنب  ۀـبوص  فاضم  ماکتاچب  روهـشم  دابآ  مالـسا  رد  هک  تسا  یتخرد  رمث 
لیم ددرک  هنهک  دـنچره  بلاغ و  ۀـحئار  معط و  یب  تینهد و  اب  يدرزب و  لئام  دیفـس  نآ  ةزاـت  نطاـب  کـنر و  هایـس  نآ  زغم  رهاـظ 

تسا نآ  ةزات  لمعتسم  رتهب و  دیامن و  یم  یهایس  يدرزب و 

نا تعیبط  *

تیقایرت اب  موس و  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رضم ادامض  ابرـش و  عفان  هیوادوس  هیومد و  ضارما  رثکا  ابوق و  حرقتم و  برج  ماذج و  تهج  دساف و  نوخ  حلـصم  یلاج و  حتفم و 
دیفم ابوق  برج و  يارب  زین  نآ  نغور  نیرورحم و 

یئاطخ ياچ 

هن تسا  هیناقوف  هانثم  ءاتب  حیحـص  ای و  هزمه و  رـسک  فلا و  هلمهم و  ءاط  حـتف  همجعم و  ءاخ  حـتف  اـی و  فلا و  یمجع و  میج  حـتفب 
هفلؤم ياط 

تیهام *

زا یهاـشداپ  هک  هدوـب  ناـنچ  ياـچ  تخانـش  تفرعم و  ببـس  هک  هتـشون  دوـخ  ۀـلاسر  رد  یـضاق  ازریم  میکح  نارب  عـالطا  ببـس  و 
یم اههوک  اهشیب و  اهلکنج و  رد  صخش  نآ  دومن  جارخا  دوخ  کلم  زا  ار  نآ  هتفرک  مشخ  دوخ  صاوخ  زا  یکی  رب  نیچ  ناهاشداپ 
دوخ ياذغ  ار  نآ  دـید  یهایک  تشک  یم  یهوک  فارطا  رب  یکنـسرک  تیاغ  زا  يزور  دوب  هتـشک  فیعـض  لیلع و  درز و  تشک و 
یکی اب  هدمآ  رهـش  رد  تفای  دوخ  رد  توق  لامک  دومن و  هدهاشم  دوخ  رد  تروص  نسح  تحـص و  راثآ  یتدم  كدـنا  رد  تخاس 
ندـید زا  دومرف و  رماوا  راـضحاب  هاـشداپ  دومن  ضرع  هاـشداپ  روضحب  صخـش  نآ  درک و  لـقن  ار  دوـخ  لاوـحا  هاـشداپ  ناـبرقم  زا 

تبث ار  نآ  صاوخ  هدومن  هبرجت  دـنزاس و  رـضاح  ار  هایک  نآ  ات  دومرف  رما  ار  ابطا  نآ  لاوحا  زا  لاوس  دـعب  دـش  بجعتم  وا  تروص 
یخلت كدـنا  اب  وب و  شوخ  نا و  زا  رتکیراب  تسا و  تبـش  تانب  هیبش  ياچ  تابن  هک  هتـشون  دوخ  تاراـیتخا  رد  نینچ  زین  دـنیامن و 

فاص ار  نوخ  دـهد و  نیکـست  ار  نطاب  ترارح  نآ  خوبطم  بآ  ندـیماشآ  ددرک و  لئاز  نآ  یخلت  دـنناشوجب  ار  نآ  نوچ  تسا و 
رد هک  دنیوک  یم  نینچ  دنا  هدرک  هدهاشم  ار  نآ  تابن  نیچ  دالب  رد  هک  ۀفئاط  هک  هتفک  دـشاب و  یم  عورزم  وردوخ و  نآ  دـیامن و 

يارـش عیب و  دنراد و  دایتعا  نآ  ندروخب  نامدرم  رامخ  رب  دـیور و  یم  نآ  فارطا  رب  كرب  نیا  هایک  تسا و  یئداو  نیچ  رهـش  نایم 
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هک دیوک  یم  ناحیر  وبا  هنادیـص  مجرتم  دنزاس و  یم  دیاع  هاشداپ  ۀنازخب  نآ  جارخ  دومن  دنناوت  یمن  اجنآ  هاشداپ  تصخر  یب  نآ 
عاونا زا  تسا  یعون  ياچ 
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دننک یم  تبرش  مرک  بآ  اب  تجاح  تقو  رد  دننک و  یم  کشخ  هیاس  رد  دنرب و  یم  ار  نآ  تسا و  نیچ  نیمز  نآ  تبنم  تابن  295
نآب بارش  ترضم  عفد  تبت  لها  تهج  نیزا  درادن و  هبکرم  ۀیودا  ترضم  تسا و  هبکرم  ۀیودا  ماقم  مئاق  نآ  تبرش  دنروخ  یم  و 

هیودا نیرت  عفان  دـسر و  یمن  نآب  يوراد  چـیه  وا  ترـضم  عفد  رد  دـننک و  یم  بارـش  ندروخ  رد  طارفا  ناـشیا  هک  اریز  دـننک  یم 
یندا ات  نآ  يالعا  تمیق  نایم  رد  تسا  رایـسب  قرف  دنریک و  یمن  کشم  زج  نآ  تمیق  رد  دنرب  یم  تبت  نیمز  رب  هک  ۀفیاط  تسا و 

رد هتخپ  یماعط  دـندوب  هتفر  ارحـصب  ریـس  قیرطب  مدرم  یعمج  اطخ  تیالو  رد  هک  تسا  لقن  زین  نآ و  عفاـنم  هحئار و  رد  نینچمه  و 
دعب دنیامن و  لوانت  غارفنا  زا  دعب  هک  دندش  لوغشم  يراکب  هدیـشوپ  ارحـص  نآ  راجـشا  زا  یکربرپ  ۀخاشب  ار  نآ  يالاب  هدرک  یفرظ 
ابطا دزن  ار  رما  نیا  تسا  هدـش  لمحـضم  ماعط  نآ  مامت  هک  دـندید  دـنیامن  لوانت  هک  دنتـساوخ  دـندش و  غراف  هک  ینامز  كدـنا  زا 

تسا و مامت  رثا  اذـغ  ماعط و  مضه  رد  ار  هخاش  نآ  ياهکرب  هک  دـنتفایرد  سایق  سدـحب و  صحفت  زا  دـعب  ناـشوا  دـندومن  راـهظا 
زا تسا و  ناحیر  انح و  رانا و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هدش  هدهاشم  هچنآ  هک  دیوک  یم  باتک  ررحم  دندمآرد و  نآ  ۀبرجت  ددـصرد 

ردقب هک  هدش  هدینش  نآ  تخرد  یـضعب  زا  رت  هزیر  نآ  عون  ضعب  كرب  رتدنلب و  نآ  ياهبعـش  رت و  میخـض  رتضیرع و  رتکرزب و  نا 
کچوک ياهلک  اهنآ  رب  هتسر و  کیراب  ياهخاش  اهتناب  بیرق  نآ  قاس  رب  رانا و  انح و  تخردب  هیبش  تماق و  هس  ودب  ات  تماق  کی 

رـس رب  هکرب و  راهچ  هکرب و  هس  لکب  هیبش  هتـسویپ  مهب  ددع  راهچ  اهاج  یـضعب  رد  ددـع و  هس  اهاج  یـضعب  رد  رودـم  نآ  كرب  و 
هایـس هریت و  شفنب و  زبس و  دیفـس و  دشاب  یم  ناولا  عاونا و  نآ  لاپین و  اطخ و  نیچ و  کلم  نآ  تبنم  كرب و  جـنپ  یلک  زین  اهخاش 

زا نیا  سبی  اما  زبس و  نا  زا  دعب  تسا و  يوقا  همه  زا  دشاب  هدیچیپ  مهرد  رایـسب  نآ  ياهکرب  هکنآ  يوبـشوخ  كرب  هزیر  دیفـس  اما 
دوجولا زیزع  نآ  يالعا  بوخ و  ینعی  لوا  عون  رت و  نوبز  رت و  فیعض  همه  زا  نیا  هایس و  نا  زا  دعب  شفنب و  نا  زا  دعب  هدایز و  نا 

رایدـب هیدـه  هفحت و  قیرطب  دوخ  نارقا  لاثما و  يارب  راید  نآ  ماـکح  نیطالـس و  دـنروآ و  یمن  تراـجت  يارب  تسا و  اـهب  نارک  و 
هک هدش  هدینش  یضعب  زا  تسا و  نازرا  رفاو و  هکنآ  هایـس  هریت و  زبس  اصوصخ  تسا  رایـسب  نآ  رکید  عاونا  اما  دنتـسرف و  یم  رکید 

تسا يراصن  ۀطباض  نوچ  هک  قیرط  نیدب  دنشورف  یم  هدومن  لیدبت  شوشغم و  لمعتـسم  ریغ  اب  ار  نآ  لمعتـسم  نادیقم  ات  یـضعب 
نآ هکلب  هدومن  شوج  بوخ  ار  بآ  اذهل  ار و  نآ  مرج  دنناد  یم  هقئاذدب  رـضم و  دنروخ و  یمن  ار  نآ  ةدیناشوج  ینعی  خوبطم  هک 
رب ار  مرک  بآ  هتخیر  تسا  هرقن  ای  ینیچ  نادیاچ  هک  یفرظ  رد  ار  ياچ  لیلق  يردق  سپ  ددرک  مک  نآ  سمخ  ای  نآ  عبر  هک  رادقم 

طسوتم عون  زا  لاقثم  کی  تیاهن  مرد  کی  دشاب  يدنه  راثآ  کی  ثلث  هس  انیمخت  هک  بآ  یبط  نمکی  رد  الثم  دنزیر  یم  نآ  يور 
بآ رد  نآ  هحئار  توق و  ات  دـنراذک  یم  لماک  تعاس  مین  ات  هتخیر  لاقثم  ود  ات  رتشیب  نآ  نوبز  زا  رتمک و  نآ  يالعا  عون  زا  نآ و 
معط نوچ  هتخیر  اهلایپ  رد  دـشابن  نا  رد  كرب  يدرد و  قلطم  هک  ار  نآ  فاص  بآ  سپ  ددرک  نیکنر  كدـنا  بآ  دوش و  هداد  زاب 

زب ریـش  ای  واک  ریـش  يردق  رثکا  دنماشآ و  یم  هدومن  نیریـش  كدنا  تابن  اب  نآ  حالـصا  يارب  تسا  یخلت  تصوفع و  كدنا  اب  نآ 
ياـهکرب نآ  اـهنآ  ۀـمدخ  سپ  دـنماشآ  یم  مرک  مین  هتخیر  نا  رد  زین  نآ  تسوـبی  حالـصا  يارب  هدـیناشوج  كدـنا  هدیـشود  هزاـت 

قرف دنـشورف و  یم  هتـسب  ار  اهنآ  رـس  هدرک  رپ  لوا  روتـسدب  نآ  ریغ  اهیطوق و  رد  هدومن  عمج  جیردتب  هدومن و  کشخ  ار  لمعتـسم 
ریغ فالخب  مه  زا  تسا  اهکرب  ندوب  زاب  كدنا  بآ و  ندش  کنر  مک  کنر و  یهایـس  هحئار و  تموهزب  نآ  ریغ  لمعتـسم و  نایم 

نآ لمعتسم 
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تعیبط *

نا

شطع و نآ  نیکـست  تهجب  دـنناد  یم  درـس  یـضعب  موس و  رد  مرک  نآ  يالعا  عون  نآ و  طـساوا  رد  کـشخ  مود و  رخآ  اـت  مرک 
عیطقت فیطلت و  ببسب  نا  زا  هروکذم  لاعفا  رودص  هکلب  تسا  یمهوت  نیا  ار و  بارش  ررض  نآ  عفد  نطاب و  باهتلا  ترارح و 

تسا بارش  زا  هثداح  تابوطر  عفاد  ار و  هبهتلم  ۀشطعم  هجزل و  طالخا  مغالب و  تسنآ  296

نا صاوخ  لاعفا و  *

قرعم و داوم و  قفرم  جضنم و  حتفم و  عطقم و  فطلم و  ظعنم و  طشنم و  نیبوطرم و  نیدوربم و  هاب  هدـعم و  حاورا و  يوق و  يوقم 
قردبم راسخر و  کنر  نوخ و  ةدـننک  فاص  یناخد و  ياشج  هدـعم و  باهتلا  دراب و  عادـص  بذاک و  شطع  نکـسم  لوب و  ردـم 
تهکن بیط و  زایپ و  ریس و  بارش و  ۀحئار  نهد و  یئوبدب  رخب و  ۀلازا  تهج  غامد و  هدعم و  یقنم  ندب و  قمع  هدعم و  رعقب  هیودا 

اقـستسا و هینقلا و  ءوس  ناقری و  مه و  مغ و  ۀـلازا  سفن و  طاسبنا  سفن و  باـصتنا  بلق و  ضارما  ناـقفخ و  تهج  دـیفم و  تیاـغب 
ۀتخپ دامض  هبسانم و  ۀیودا  اب  ای  یئاهنت و  هب  کیره  هدرک  فعـض  تدورب و  زا  ثداح  ریطقت  لوبلا و  سبح  ریـساوب و  يدس  ضارم 

نآ عوقنب  تسد  هک  یتصوفع  یخلت و  كدنا  نآ  معط  رد  مونم و  قرعم و  نآ  لوطن  ریساوب و  درد  نیکست  هبلص و  ماروا  تهج  نآ 
اذـهل ددرک و  یم  لئاز  مک و  رایـسب  هداد  شوج  ریـش  تابن و  ندرک  لـخاد  بآ و  رد  ندـیناشوج  اـی  روطـسم و  زرطب  مرک  بآ  رد 
ثعاب رضم و  نآ  ندیماشآ  اتشان  زین  دنناد و  یم  رضم  دنیامن و  یمن  لامعتسا  ینیریش  یب  دنناد و  یم  ریـش  ینیریـش و  ار  نآ  حلـصم 
دـشاب رایـسب  هیدر  ۀجزل  ةدساف  طالخا  وا  هدعم  رد  هک  یـسک  تهج  اما  جازملا و  رورحم  رد  صوصخ  تسا  هراح  ضارما  ثودـح 

یم رـضم  زین  مرک  رایـسب  ار  نآ  ندـیماشآ  تسا و  عفان  هتبلا  دـبایرد  یخفن  یئاـشج و  یلغث و  دوخ  رد  قباـس  ماـعط  زا  هک  صوصخ 
ماعط يالاب  زین  دـنا و  هتفک  عفان  ار  نآ  مرک  مین  هکلب  مرک  ماعط  يالاب  ناناوج  مرک و  ياهجازم  هراـح و  تاـقوا  رد  صوصخ  دـنناد 
اذـغ رادـحنا  تقو  زور  رخآ  اتـشان و  دـعب  حبـص  ناشوا  عابتا  هبطاـق و  يراـصن  تهج  نیزا  نآ و  لـیلحت  ماـضهنا و  تعرـس  ثعاـب 

لیبجنز و یئاطخ و  نایداب  لفنرق و  کشم و  نیدوربم  رد  زب و  ریـش  لفون و  نیرورحم  رد  نآ  تاحلـصم  نیرتهب  دـنراد و  لمعتـسم 
عفد هاـب و  تیوقت  يارب  تسا و  اـهنیا  لاـثما  ینیچراد و  نارفعز و  ربـنع و  يدـنه و  دوـع  يزیرغ  ترارح  شاـعنا  تهج  ینیچراد و 

ياود زا  تسا  نآ  لعف  يوقم  هک  یئاود  ره  اب  هلمجلاب  ریـش و  تابن و  ربنع و  ینیچراد و  بلعثلا و  هیـصخ  اب  عاـمج  ترثک  ترـضم 
ار جزل  مغلب  ارفص و  دنماشایب  دنناشوجب و  ینیچ  دنویر  دبرت و  اب  رکا  الثم  دنیامن  لامعتسا  اهریغ  يوقم و  نیلم و  ضباق و  لهـسم و 

يردق هدومن  فاص  دـنناشوجب و  یکم  ءانـس  هنوباب و  یمطخ و  لک  سوسلا و  لصا  ناشوایـسرپ و  هشفنب و  اب  نوچ  دـیامن و  جارخا 
نایب نینچمه  یناسآب و  دیامن  دراب  ۀجزل  لوضف  زا  اعما  ۀیقنت  دنیامن  نادب  ناقتحا  هدرک  لخاد  لک  نغور  ماخ و  رکـش  ماعط و  حـلم 

تفای و رکذ  اجنیرد  يراصن  روطب  هک  تسنآ  نآ  لامعتسا  قرط  نیرتهب  زین  تفای و  رکذ  لیـصفتب  نیدابارق  رد  نآ  لامعتـسا  قرط  و 
بلعثلا هیـصخ  یملق و  ینیچراد  یلعا و  مسق  ياچ  نآ  تعنـص  تسا  کسمم  ظعنم و  هدعم و  هاب و  حاورا و  يوق و  يوقم  نآ  ةوهق 

ربنع هبح و  هدومن و  خبط  ررقم  روتسدب  هتخیپ  هتفوک  یمرد  عبر  کیره  زا  ینیچ  ۀبابک  يروکان  دنکـسا  مرد  مین  کیره  زا  يرـصم 
دنیامن هفاضا  زین  لفنرق  ددع  جنپ  رکا  دنشونب و  مرکمین  هدومن  لخاد  دنادرک  نیریش  ار  نآ  هکنآ  ردقب  تابن  هتخادک  نآ  رد  بهشا 

کی ردـقب  عانعن  هایکب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  هایک  دـنروآ  یم  تنتهب  لاپین و  لابج  زا  هک  هدـش  هدـید  ياچ  عون  کی  زین  تسا و  رتهب 
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يرتسکاخ ربغا و  نآ  کشخ  کنر و  درز  نآ  ةزات  یمک  تماخـض  تنوشخ و  اب  دنلب و  کیراب و  كدـنا  نآ  كرب  هدایز و  ربش و 
لحنم ینامز  كدـنا  اب  دـنرادهاکن  ناـهد  رد  ار  نآ  كرب  نوچ  هک  يدـح  هب  كزاـن  فیطل و  رایـسب  نآ و  تشپ  صوصخ  کـنر 

دنامن نادنچ  یلفث  نا  زا  ددرک و 
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نآ تعیبط  *

* تسا نادب  بیرق  صاوخ  لاعفا و  رد  نآ و  دننام  زین  نیا  لامعتسا  ۀقیرط  نا و  زا  رت  فیطل  تسا و  یئاطخ  تعیبط  زا  رت  مرک و 

هدحوملا ءابلا  عم  میجلا  لصف 

هربج

دلج ةدننک  عمج  ینعمب  نویطسلوا  ینانویب  ربج و  زا  قتشم  تسا  یبرغم  تغل  اه  هلمهم و  ءار  هدحوم و  ءاب  میج و  حتفب 

297

نا تیهام  *

هـس رادـقم  نآ  يدـنلب  دـیور و  یم  رایـسب  اهیدـنلب  اهلت و  رب  برغم و  دالب  نآ  تبنم  دـیور  یم  هزات  لاس  ره  یعیبر و  تسا  یهاـیک 
کیراب يوم  دننام  دیفس و  نآ  خیب  ضباق و  بیس و  كربب  هیبش  نآ  كرب  بارـش و  يوب  دننام  نآ  يوب  تشکنا و  راهچ  ات  تشکنا 

دنراد هاکن  لسع  رد  هکنآ  رکم  دنام  یمن  هام  هس  زا  هدایز  تسا و  ناطرس  ات  نآ  ياقب  تیاهن  رمث و  لک و  یب  نآ  هایک  و 

نا تعیبط  *

رت مرک و  مود  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نهو تهج  نآ  مرد  ود  بارـش  اب  ءالط و  ابرـش و  تاحارج  مایتلا  نوخ و  ندرک  فاص  تهج  حرفم و  ساوح و  رکف و  لد و  يوقم 
دزاس قصلم  مهب  ار  تشوک  ياهچراپ  دنیامن  خبط  هدومن  هچراپ  هچراپ  تشوک  اب  ار  نآ  خیب  نوچ  دـنیوک  عفان و  نآ  خـسف  لضع و 

نیرورحم عدصم  دزاس  مئتلم  قزتلم و  ار  نآ  دنناکچب  هزات  تحارج  رب  نوچ  دنا و  هتسناد  برجم  ناقری  تهج  نآ  هقرم  ندیماشآ  و 
* تسا نارفعز  نآ  عبر  لثم و  حیرفت  رد  نویروطنق و  ماحتلا  رد  نآ  لدب  مرد  راهچ  ات  نآ  تبرش  رادقم  خلت  ماداب  زغم  نآ  حلصم 
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نیسبج

دنمان جک  کنس  یسرافب  نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  نیس  رسک  هدحوم و  ءاب  نوکس  لوا و  حتفب 

نا تیهام  *

یحیافص قارب  دیفس  یکی  دشاب  یم  مسق  هس  ددرک  یم  ادج  مه  يور  زا  یناسآب  هک  تاقبط  وذ  تیتفتلا و  عیرـس  وخر  تسا  یکنس 
يازجا نارب  هدمآ  بلاغ  هک  تسا  قبیز  هک  دنا  هتفک  یـضعب  هتفاین و  لماک  جـضن  هک  تسا  یقلط  هقیقحلا  یف  نیا  هک  هتفک  یکاطنا 

رجح نیا  قارب و  ریغ  یحیافص و  ریغ  مویس  يرجح و  کنرخرـس  مود  دنمان و  نیـساسبج  جادیفـسا  ار  نیا  هتـشک و  رجحتم  هیبارت و 
کشخ و درس و  مویس  رد  نآ  ماسقا  تعیبط  هلمجلاب  تسا و  نآ  خرس  نآ  نیرتدب  دنزاس  یم  نا  زا  جک  هدیبوک  هتخپ  هک  تسا  جک 

دنا هتفک  کشخ  مراهچ  لوا  رد  یضعب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لهرت و مرو و  لـلحم  اـضعا و  زا  يراـج  نوخ  سباـح  يرغم و  تاـحارج و  قزلم  قصلم و  هکرـس  اـب  نآ  دامـض  يرغم و  ضباـق و 
تهج یناشیپ  رب  هکرـس  اب  نوخ و  نالیـس  عطق  تهج  ایـسآ  رابغ  غرم و  مخت  يدیفـس  اب  ادرفم و  نآ  يـالط  سارلا  ضارما  اقـستسا 
مخت يدیفـس  اب  نآ  يالط  نیعلا  فاعر  سبح  تهج  هکرـس  دروم و  بآ  سیتلا و  هیحل  سدـع و  ینمرا و  لـک  اـب  فاـعر و  سبح 

نآ صاوخ  زا  برجم و  هبهتلم  ماروا  خرـس و  داـب  عـفر  تهج  زینـشک  بآ  اـب  مشچب و  داوـم  نتخیر  عـنم  يوـمد و  دـمر  تهج  غرم 
اه و هماج  رب  دنادرک و  لئاز  دنلامب  تاجتـشون  تباتک و  رب  دـنیاسب و  ینامی  بش  هروب و  كدـنا  نوتیز و  نغور  اب  نوچ  هک  تسنآ 
قانخب و تسا  هدنشک  نآ  ندیماشآ  راضملا  رثؤم  نآ  عفر  تهج  ریـساوب  رب  نآ  يالط  تسا و  نآ  یبرچ  كرچ و  علق  ثعاب  اهـشرف 

عبر ندیماشآ  سپ  هیکولم  هزات و  رت و  یمطخ  ةراصع  یباعل و  يایـشا  لسعلا و  ءام  ندـیماشآ  نآ  قایرت  جـنلوق و  ناهد و  یکـشخ 
زین يوادت  ضارعا و  رثکا  رد  دنزادرپ و  نآ  ۀجلاعمب  ددرک  ضراع  جحس  رکا  ندومرف  ئق  لینلا و  بح  بالج و  رد  اینومقس  مهرد 

عماج و عدار و  ضباق و  تیاغب  ماـسقا و  همه  زا  رتیوق  لاـعفا  عیمج  رد  نیـساسبج  بآ  دیفـس  تسا و  نا  زا  رتیوق  جادیفـسا و  دـننام 
* تسا ففجم 
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نبج

دنمان رینپ  یسرافب  هددشم  نون  هدحوم و  ءاب  میج و  مضب 

نا تیهام  *

یبلص و یمرن و  نیب  ام  هک  تسا  نآ  برچ  ةزات  نآ  نیرتهب  نارب  هریغ  هیام و  رینپ  ندزب  لمعتب  تسا  هتـسب  ریـش  نآ  تسا و  فورعم 
هدروآ لمعب  دشاب  وکین  ياههایک  نآ  كاروخ  هک  ندبلا  حیحص  ناویح  زا  لدتعم  ریش  زا  هک  دشاب  توالحب  لئام  ذیذل  وب و  شوخ 
دمجنم هدز  نارب  هیام  رینپ  هدیناشوج  ار  ریش  هک  تسنآ  نآ  تعنص  روتسد  تسا و  رت  مضهلا  عیرس  رتهب و  تسام  زا  عونصم  دنشاب و 

ۀسیک ای  اهدبس و  رد  هدز  کمن  ار  نآ  تینبج  ندش  ادج  زا  دعب  ددرک و  ادج  تینبج  زا  نآ  تیئام  ات  دنـشاپ  یم  نارب  کمن  هتخاس 
دننک یم  نفد  رتسکاخ  رد  یـضعب  دیآرب و  مامت  نآ  تیئام  ات  دـنراذک  یم  نارب  نیکنـس  یکنـس  هدیـشاپ  نارب  کمن  هدرک  یقیفص 

دنیامن یم  لامعتسا  سپ  نآ  تیئام  بذج  يارب 

رایـسب دـشاب و  برچ  هدز  کمن  هزات  هک  تسنآ  نآ  دوس  کمن  نیرتهب  دنـشاپ و  یمن  کمن  نارب  اـیناث  دـنهاوخن  نیکمن  رکا  298و 
دیاین ناهد  زا  یتدم  ات  اشج  رد  نآ  ۀحئار  دنیامن  لوانت  نوچ  دشاب و  هتشکن  نآ  ۀحئار  معط و  هنهک و 

نآ ةزات  تعیبط  *

رت درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ناکدرک زغم  اب  اضعا و  رد  كولـسل  عیرـس  مضه  زا  دعب  مضهرید و  حلاص و  طلخ  دلوم  عبط و  نیلم  هدرک و  هدور و  هدعم و  يوقم 
دعب نآ  ۀتشرب  لکا  ءاذغلا  ءاضعا  دشاب  هدروخ  کنسادرم  هک  یسک  ترضم  عفاد  دلج و  یمرن  ثعاب  ندب و  نمسم  تیاغب  رتعـص  و 

ار رینپ  نوچ  ردصلا  هفرط  دمر و  تهج  نآ  دامض  نیعلا  يوارفص  يرارم  لاهسا  اصوصخ  لاهسا  سباح  نآ  بآ  ندرـشف  خبط و  زا 
رانچ كرب  اب  اصوصخ  اعما  حورق  تاحارج و  مروت  عنم  ددرک و  هدایز  نآ  ریـش  دماشایب  ار  نآ  بآ  هعـضرم  دـنهد و  شوج  بآ  رد 

سوالیا و جنلوق و  هدـس و  ثعاب  نآ  موضهم  ریغ  ماعط و  ياهتـشا  عفاد  نیدوربم و  رـضم  راضملا  يرب  ضامح  اب  دـنمان و  بلد  هک 
اعما و اهتشا و  يوقم  مغلب و  عطاق  کشخ و  مرک و  مود  رد  هنهک  دوس  کمن  رینپ  رتعـص و  عانعن و  لسع و  نآ  حلـصم  رـصب  تملظ 
اب روتـسدب  هیدر و  حورق  لصافم و  رجحت  تهج  تیز  اب  سخاد و  عفر  لمد و  راجفنا  تهج  لسع  اب  نآ  دامـض  تابوطر و  ففجم 

یلبج جندوف  اب  مومـسلا  عفان  برج  فلک و  تهج  رداشون  اب  تیذا و  یب  دروآیمرب  چک  دننام  يزیچ  لصافم  زا  دـنیوک  عراکا و  ءام 
اشحا و ةدـس  نابحاص  نیدوربم و  رـضم  برج و  هکح و  دـلوم  شطعم و  يرارم و  طالخا  دـلوم  عفان و  یمـس  ناروناج  عسل  تهج 
رد ناکدرک و  زغم  نآ  حلـصم  تیمـسب  برقا  نآ  نفعتم  هنهک  رایـسب  ناکدرک و  زغم  نآ  حلـصم  هاصح و  دلوم  ندب و  ةدـننک  رغال 

لـس و قد و  پت  تهج  مونم و  تسا و  تبوطر  تیاـغ  رد  دـنمان  هملد  یـسرافب  هک  هدـیکچ  ریغ  رینپ  اهیـشرت و  اـهویم و  نیرورحم 
ةدراب ضارما  ثروم  نیدوربم و  رـضم  عفان  نوخ  باهتلا  يوارفـص و  ضارما  ساوسو و  عبط و  دـلج و  تسوبی  عفد  هدـعم و  باهتلا 

هاصح دلوم  هبطر و 
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کنهالبج

تسنآ برعم  جیهلبج  تسا و  یسراف  تغل 

نا تیهام  *

تفای رکذ  تسنوموث و  نآ  دنیوک و  يدوا  ارفص  یکرتب  نارویشب  هیبش  کنر  درز  تسا  يراخ  مخت 

نا صاوخ  لاعفا و  *

توق اب  هک  اریز  هدنـشک  نآ  مهردـکی  مهرد و  مین  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  جـلاف  تهج  نآ  مهردـکی  اـت  ندـیماشآ  ئقم و  لهـسم و 
ئق هک  تسنآ  دـشاب  هدروخ  ار  نآ  هک  یـسک  ریبدـت  ددرک و  ضراـع  ار  نآ  قاـنخ  دـشاب  هدروـخ  ار  نآ  هک  یـسک  تسا و  تیمس 
هزات ریـش  برچ و  ياذغ  ندروخ  ذیبن و  اب  رتسدیب  دنج  نوسینا و  اریز و  نغور و  ندیناروخ  دش و  روکذم  هک  نینچ  ریبادتب  دنیامرف 

بسانم ياهنقحب  دنیامرف  نیقحت  ار  وا  دشاب  سبتحم  نآ  مکش  هاکره  نآ و  مکش  رب  هدرک  مرک  کمن  دامض  لسع و  اب 

هثلثملا ءاثلا  عم  میجلا  لصف 

ثاجثج

دنمان نویسیدرب  ینانویب  تسا و  یبرع  تغل  هثلثم  ءاث  فلا و  میج و  حتف  هثلثم و  ءاث  نوکس  میج و  حتفب 

تیهام *

نا

کنر ناوحقاب  هیبش  نآ  لک  رایـسب و  کیراب و  نآ  ياهخاش  رتوبـشخ و  رتکچوک و  نا  زا  یکرت و  ۀـنمرد  هایکب  هیبش  تسا  یهاـیک 
سدع زا  رتکچوک  یخلت و  ینهپ و  كدنا  اب  نآ  مخت  يدرزب و  لئام  دیفس  نآ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

مهرد هس  روتـسدب  نآ و  خیبط  ندیماشآ  اشحا و  ةدننک  مرک  صغم و  لیزم  ضیح و  ردم  قرع و  عطاق  حایر و  للحم  ددس و  حـتفم 
یلباک ۀلیله  نآ  حلصم  عدصم و  عفان و  همیشم  طاقسا  تهج  نآ  روخب  لیدعیب و  یحیر  صغم  عفر  حایر و  رسک  تهج  نآ  مرج  زا 
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تسا فساجنرب  نآ  لدب  مهرد  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم 
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هلمهملا لادلا  عم  میجلا  لصف 

راودج

سویرطاس و ینانویب  هتنا و  یبرعب  تسا و  یمجع  ءازبرا  دز و  برعم  هلمهم  ءار  فلا و  واو و  حتف  هلمهم و  لاد  نوکـس  میج و  حتفب 
صلاخ عفاد و  ینعمب  ناشیا  تغلب  هلمهم  ءار  نوکس  نون و  رسکب  رن  هک  اریز  دنمان  یـسبرن  يدنهب  نیورف و  هام  نیفرف و  هام  یبرغمب 

ۀلیاغ زا  ندب  ةدننک  صلاخ  نآ  ینعم  سپ  تسا  رهز  ینعمب  هلمهم  نیس  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسکب  سب  هدننک و 

تسا رهز  تیمس  299

نا تیهام  *

كدنا نزولا  لیقث  زین  رتکچوک  رتکرزب و  نا  زا  یتشکنا و  رادقمب  راد  هرک  یبرقع  لکـش و  يربونـص  رثکا  دعـسب  هیبش  تسا  یخیب 
کنر دنیاسب  نوچ  دـشاب و  هروکذـم  فاصواب  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  شفنب و  نآ  نطاب  کنر و  هایـس  نآ  رهاظ  معط و  خـلت  بلص 

یم مسق  جنپ  راودـج  هک  دـنا  هتفک  تسا و  نآ  شوشغم  ای  لمعلا  فیعـض  دـشاب  نینچ  هن  هچنآ  دـشاب و  خـلت  نآ  معط  شفنب و  نآ 
هک مسق  نیدب  دشاب  معط  خلت  لکـش  یبرقع  یخرـسب و  لئام  شفنب  نآ  نطاب  کنر و  هایـس  هریت  نآ  رهاظ  هک  تسا  نآ  یکی  دـشاب 

هکنآ تهج  دـنیوک  یئاطخ  ار  مسق  نیا  رایـسب و  یخلت  نا  زا  دـعب  ددرک و  كردـم  ینیریـش  نا  زا  كدـنا  الوا  دـنیامن  قاذـم  نوچ 
يدرزب و لئام  کنر  هریت  ود  ره  نآ  نطاب  رهاـظ و  هک  تسنآ  مود  تسنآ و  ماـسقا  نیرتهب  نیا  تسا و  اـطخ  لاـبج  رتشیب  نآ  تبنم 

نآ ةدیئاس  هایـس و  ود  ره  نآ  نطاب  رهاظ و  هک  تسنآ  موس  تسا  یئاطخ  زا  دـعب  یبوخ  رد  نیا  دـشاب و  لکـش  یبرقع  معط و  خـلت 
روپ و کنر  کنروم و  لاپین و  تبت و  لابج  مسق  ود  ره  نیا  تبنم  تسا و  مود  مسق  زا  دعب  یبوخ  رد  نیا  دشاب و  خلت  کنر و  یلین 

مجنپ تسا  نهکد  دالب  لابج  رثکا  مسق  نیا  تبنم  دـشاب و  ینوتیز  ردـقب  خـلت و  یهایـسب و  لئام  هک  تسنآ  مراهچ  تسا  اهنیا  حاون 
دنیوک دشاب و  یم  اجکی  شیب  اب  رثکا  نیا  تبنم  خلت و  رایـسب  مرن و  هایـس و  تسا و  ربش  ردقب  دنیوک و  هلتنا  ار  نآ  تسا و  یـسلدنا 

نایز دنروخ و  یم  ار  شیب  نا  زا  کناد  مین  رادقم  دـلب  نآ  لها  هک  يدـح  هب  ددرک  یم  مک  شیب  تیمـس  نیا  ترواجم  ببـسب  هک 
مـشاه میکح  تسا  کلهم  نآ  مک  رایـسب  رادقم  هک  دشاب  هدیئور  راودج  زا  رود  هدح و  یلع  هک  رکید  ياهـشیب  فالخب  دنبای  یمن 
ناسارخ لاحم  یتح  شیب  نودب  شیب و  اب  دیور  یم  عضاوم  لاحم و  رثکا  رد  راودـج  هک  هتـشون  دوخ  ۀـیرهزداف  ۀـلاسر  رد  ینارهط 

سدقم و دهشم  نایم  هک  ناتسهق  ياههوک  رد  هک  هدش  هدینش  یعمج  زا  دشاب و  رت  کیدزن  قرشم  تمسب  هک  يدودح  هب  صوصخ 
لابج رد  هچنآ  رت و  فیعـض  تیقایرت  رد  لئام و  يدیفـسب  کنر  مک  کچوک و  اما  دـیور  یم  رایـسب  راودـج  هاـیک  تسا  عقاو  تبت 

زا تسا  رتهب  ددرک و  یم  بترتم  نارب  رایـسب  رثا  یئاـطخب و  بیرق  تیقاـیرت  رد  رتیوق و  رت و  نیکنر  رتـکرزب و  نا  زا  دـیور  یم  تبت 
تسا و يدنه  زا  رتهب  تسنآ و  دـعب  نا  زا  رتیوق  تسا  رت  کیدزن  تبت  دودـحب  هک  هچنآ  نینچمه  دـیور و  یم  دـنه  لابج  رد  هچنآ 

بیرق لابج  زا  يدـلب  ره  رد  دـیوک  ررحم  رثالا  فیعـض  تیاـغب  نوبز و  رایـسب  نآ  ریغ  یناـسارخ و  رکید و  ياـهاج  زا  رتهب  يدـنه 
نآ و حاون  تبت و  لابج  زا  دابآ و  ناهج  هاش  لباک و  راهدـنق و  ناسارخ و  رد  ـالثم  دـنروآ  یم  دـیور  یم  اـهنآ  رد  راودـج  هکنادـب 
یتاماکنار و کنروم و  لابج  زا  رثکا  دابآدشرم  رد  نآ و  حاون  لاپین و  لابج  زا  دابآ  میظع  ات  دابآ  ناهج  هاش  رد  زین  اطخ و  زا  یلیلق 

ببـسب دـنا  یتبت  یئاطخ و  ماسقا  زا  رت  فیعـض  توق  رد  دـنچره  دـشاب  یم  عاونا  ماسقا و  هروکذـم  نکاما  زا  کـیره  رد  روپکنر و 
یب نادـیقمان  یـضعب  تسا  بایمک  دوجولا و  زیزع  یلـصا  راودـج  نوچ  دالب  یـضعب  رد  هکنادـب  نآ و  یلاوح  ياوه  بآ و  براقت 
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ریش رد  ار  شیب  فیعض  عاونا  ضعب  یهاک  زین  دنشورف و  یم  راودج  ياجب  هدومن  کنر  ار  راودجب  هیبش  رکید  ياهخیب  یضعب  كاب 
یم نآ  صوعب  هدومن  کنر  راودج  کنرب  دشاب  یم  کنر  يرکش  دیفـس و  شیب  نوچ  ددرک و  مک  نآ  تیمـس  ات  دنهد  یم  شوج 

دنیامن و رت  بآ  هب  ار  نآ  ةدرک  کنر  نوچ  هکنآ  یکی  تسا  هجو  دـنچب  هدرک  کنر  یلعج  یلـصا و  راودـج  نایم  قرف  دنـشورف و 
کنرب دزاس  نیکنر  ار  بآ  دنزادنا  مرک  بآ  ناجنف  رد  نوچ  دیامن و  تیارـس  نادب  نآ  کنر  دنلامب  یـساپرک  ۀچراپب  ای  تسدـب و 

هدیناسیخ و کنر  رد  هکنآ  ببسب  دشاب  یم  جنکش  اب  راومهان و  نشخ و  نآ  رهاظ  هکنآ  رکید  دنا و  هدومن  کنر  نادب  ار  نآ  هچنآ 
کنر دننکـشب  ار  نآ  نوچ  هکنآ  رکید  دشاب و  یم  يراومه  افـص و  یمرن و  اب  هک  یلـصا  فالخب  دـنا  هدومن  کشخ  هدـیناشوج و 

زین شیب  راودـج و  نایم  قرف  تسنآ و  زغم  زا  رت  نیکنر  نآ  رهاظ  تسوپب و  بیرق  هکلب  دـشاب  یمن  يواسم  نآ  نطاـب  يازجا  عیمج 
زا رت  کیراب  رتکچوک و  شیب  رثکا  هکنآ  یکی  تسا  هجو  دنچب 
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دیامن و ترادخ  تقرح و  ساسحا  دنناسر  نابز  رب  دنـشارتب و  ار  شیب  نوچ  هکنآ  مود  رت  خرـس  نآ  کنر  دشاب و  یم  راودـج  300
رب دنیاسب و  ای  دنیاخب و  هروکذم  روما  ثادحا  زا  دعب  ار  راودج  نوچ  زین  راودج و  فالخب  دوش  هلبآ  مروت و  ثعاب  دـشاب  يوق  رکا 

ياهرهز رد  ار  راودج  ناحتما  نینچمه  شیب و  فالخب  تفای  رکذ  هچنانچ  دشاب  خـلت  نآ  معط  دـیامن و  نآ  ۀـلباغ  عفر  دـنلامب  نابز 
تسا قوراف  قایرت  زا  رتشیب  شیب  تیمس  رد  راودج  تیقایرت  ریثات  دنا  هتفک  دنیامن و  رکید 

نا تعیبط  *

دایدزا تیوقت و  حاورا و  يزیرغ و  ترارح  اب  نآ  تبـسانم  ببـسب  تسین  يذوم  عاذـل و  نآ  ترارح  موس و  لوا  رد  کشخ  مرک و 
رب انب  تسین  طرفم  نآ  ترارح  هک  دـنا  هتـشون  هیبلق  ۀـیودا  ۀـلاسر  رد  عت  حر  سیئرلا  خیـش  هچنآ  هک  لـمتحی  ار و  ود  ره  نآ  رم  نآ 

هراح مومـس  عاونا  قایرت  اذهل  تسا و  زین  تیـصاخ  هیعون و  تروصب  هکلب  تسین  طقف  تیفیکب  نآ  عفن  رثا و  هک  دشاب  تهج  نیمه 
ادامض ابرش و  تسا  هغودلم  هبورشم و  ةدراب  و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

حـتفم و هدراب و  هراح و  مومـس  عیمج  رهزداف  دـیامن و  اشحا  تیوقت  دـبک و  غاـمد و  لد و  زا  هسیئر  ياـضعا  يوق و  يوقم  حرفم و 
تهج تسا و  ردم  ظعنم و  یهبم و  یهـشم و  نادند و  هرـصاب و  يوقم  ندب و  نمـسم  عاجوا و  نکـسم  جـضنم و  للحم و  فطلم و 

هاصح و تیتفت  هدعم و  فعض  ناقری و  اقستسا و  ردخ و  اخرتسا و  هشعر و  هوقل و  جلاف و  عرـص و  دننام  هینابـصع  هیغامد و  ضارما 
اب نآ  ةدـیئاس  لاقثم  مین  ندـیماشآ  عفان و  ءالط  ابرـش و  هدراب  ضارما  رثکا  عبر و  پت  طالخا و  تنوفع  عفار  لوبلا و  رـسع  جـنلوق و 

تهج روتـسدب  عفان و  شیب  یمـس و  تاناویح  همه  الیتر و  هرارج و  برقع  یتح  برقع  لاـتق و  ياـهرام  تیمـس  عفد  تهج  بارش 
مشیربا نابزواک و  تبرش  دننام  هبسانم  ۀبرشا  زا  یکی  ای  بارـش  ای  بالج  اب  نآ  مرد  مین  رادقم  هضیه و  عفر  هینطاب و  ماروا  عاجوا و 

بلق حیرفت  تهج  رفولین  کشمدیب و  هیوبجنرداب و  بالک و  نابزواک و  قرع  دننام  هبـسانم  ياهقرع  اب  اهنیا و  لاثما  هیوبجنرداب و  و 
تهج زین  دنیامن و  لوانت  یلاوتم  زور  دنچ  نوچ  دیفم  دشاب  تدورب  زا  هک  اصوصخ  نآ  راشف  شپط و  ناقفخ و  نآ و  فعض  عفر  و 

نا و زا  کناد  کی  رادقم  هدعم  عاجوا  تهج  مرک  بالج  اب  لصافم و  عجو  تهج  بالک  اب  نا و  رب  تموادـم  اب  مایا و  رداب  عفد و 
تهج ینساک  مخت  ةریش  بلعثلا و  بنع  ةریـش  رانید و  تبرـش  ای  هداس و  ای  يروزب و  نیبجنکـس  اب  رکج و  ةدس  تهج  نیبجنکـس  اب 

کسخراخ و بلعثلا و  بنع  ةریـش  اب  هناثم  هدرک و  کنـس  تهج  نارب و  تموادم  یلاوتم  زور  دنچ  اقـستسا  اقیراسام و  ةدس  حـیتفت 
خوبطم دننام  هبـسانم  تاخوبطم  یـضعب  اب  یحبر  جنلوق  تهج  کسخراخ و  ای  هزبرخ و  نیرایخ و  مخت  ةریـش  اب  لوبلا  سبح  تهج 
هبـسانم ياهبارـش  ای  مرک و  بالج  اب  هیقنت  دـعب  عبر  هنمزم و  ۀـیمغلب  تایمح  عفر  تهج  بلعثلا و  بنع  هناـیزار و  هندوپ و  بادـس و 

هبلح ای  بلعثلا  بنع  بآ  اب  هدیئاس  ار  نآ  کناد  ود  رادـقم  لمح  عضو  يراوشد  يارب  زور و  تفه  ات  الکا  نآ  کناد  ود  تموادـم 
تیارس ندب  رد  نآ  تیمس  دشاب و  هدرم  نآ  مکـش  رد  هچب  رکا  دوش و  لمح  عضو  يدوزب  دنناروخب  بالج  ای  کسخراخ  ةریـش  ای 
هدیئاس بالک  اب  ار  نآ  ۀبح  راهچ  رادقم  هدش  يراج  رایسب  سافن  مد  ای  هتشک و  يراط  واب  تدالو  تقو  رد  رایسب  فعض  ای  هدرک و 

ما تهج  زین و  زور  رخآ  دـنکن  یمرک  دـیامن و  تقفاوم  رکا  اتـشان و  حبـص  دـنیامن  تموادـم  نادـب  زور  تفه  اـت  لـقا  دـنناروخب و 
نآ ۀبسانم  ۀیودا  اب  ار  نسلا  ریبک  ناوج  دنناروخب و  هدیئاس  نآ  ۀعضرم  ریـش  اب  یمک  رادقم  ار  لافطا  یغامد  ضارما  رثکا  نایبصلا و 

ۀیودا اب  ای  یئاهنت و  هب  ظاعنا  تیوقت  تهج  دنا و  هتـسناد  ندب  نمـسم  ار  نآ  تموادم  دنه  يامکح  لاقثم و  مین  ات  مرد  مین  زا  تلع 
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هدراب و ماروا  جضن  تهج  بالک  هکرـس و  اب  نآ  يالط  دیفم و  دنیامن  لوانت  هتخاس  نوجعم  بوبح و  ای  هدیئاس و  بالک  اب  هبـسانم 
نآ و ریغ  ولک و  ماروا  ریاس  ریزانخ و  قانخ و  تهج  تسا و  نار  نب  لغب و  ریز  شوک و  سپ  هک  نباغم  ماروا  اصوصخ  اهنآ  لـیلحت 

لصافم عاجوا  دلج و  راثآ  فلک و  يالج  قهب و  صرب و  ابو و  نوعاط و  عفر 
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زینشک بآ  اب  ای  ییاهنتب و  نآ  يالط  هزات و  زینشک  كرب  بآ  هب  اهنآ  ةدراب  ةراح  ماروا  تهج  هایس  لفلف  ۀناد  دنچ  اب  روتسدب  301و 
عجو نیکست  تهج  ریساوب  رب  نآ و  دراب  درد  نیکـست  تهج  نادند  رب  نآ و  ياهکلپ  ماروا  لیلحت  تهج  مشچ  تشپ  رب  هکرـس  ای  و 

لیلحا رد  دراب و  دـمر  تهج  مشچ  رد  نآ  روطق  لوبلا و  سبح  هناثم و  ۀـحرق  تهج  راـهز  تشپ  رب  نآ  يـالط  نآ و  مرو  لـیلحت  و 
ناهدا اب  نآ  خیرمت  دیفم و  اهنآ  مدلا  ثفن  مایتلا و  تهج  تاحارج  رب  نآ  رورذ  نا و  رد  كرچ  ندـش  دـنب  لوب و  سبح  عفر  تهج 

غامد يوقم  عفان  اهنیا  دننام  ردخ و  هشعر و  اخرتسا و  هوقل و  جلاف و  هتکس و  عرص و  دننام  هینابصع  هیغامد و  ضارما  تهج  هبـسانم 
یئاهنتب و هبطر  ةدراب  اصوصخ  ضارما  رثکا  تهج  تیصاخلا  ریثک  عفنلا  میظع  تسیئاود  نیا  هلمجلاب  تسا و  باصعا  نآ و  ياوق  و 
هجزما و بسحب  کناد  راهچ  ات  کناد  مین  زا  نآ  تبرـش  رادقم  انیهدت  ءالط و  ادامـض و  ابرـش و  دیفم  تلع  ره  ۀبـسانم  ۀـیودا  اب  ای 
ات اقـستسا  رد  لاقثم و  مین  اـت  هاـب  تیوقت  رد  کـناد و  ود  اـت  ضارما  ریاـس  عبر و  یمح  رد  نادـلب و  لوصف و  ضارما و  صاخـشا و 

رورحم و رـضم  تسا  یناویح  رهزداف  ای  قوراف و  قایرت  نآ  نزوب  دابنرز و  نآ  نزو  هس  تیقایرت  حیرفت و  رد  نآ  لدـب  کناد  راهچ 
ءام ای  هتفات و  نهآ  ةدیـشود  ةزات  ریـش  هداس و  نیبجنکـس  نآ  حلـصم  ناشیا  ياعما  ۀحرق  تحارج و  ثروم  عدـصم و  جازلا و  سبای 

نوناق لامعتـسا و  قرط  عفانم و  صاوخ و  لاعفا و  ماسقا و  تیهام و  لیـصفتب  نیدابارق  رد  وا  ریثک  هحرق  تهج  وج و  شآ  ریعـشلا و 
نیجاـعم و مهرم و  نهد و  نویفا و  یب  نویفا و  كدـنا  اـب  نآ  بوبح  راودـج و  ندروـخ  روتـسد  نوـیفا و  رد  راودـجب  نوـیفا  كرت 

تفای رکذ  راودج  رد  نآ  تاحرفم 
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هلمهملا ءارلا  عم  میجلا  لصف 

ربلا دارج 

نوکـس يدنه و  ۀطقن  راهچ  ءات  رـسکب  يدیت  يدنهب  خلم و  یـسرافب  تسا  یبرع  تغل  هلمهم  لاد  فلا و  هلمهم و  ءار  میج و  حـتفب 
دنمان ای  يدنه و  هطقن  راهچ  لاد  رسک  هیناتحت و  هانثم  ءای 

نا تیهام  *

دشاب یم  راجـشا  تاتابن و  رب  دروآیمرب و  هچب  هتفه  کی  زا  رتمک  هب  دنلب و  رایـسب  ياهاپ  اب  ناولالا و  فلتخم  فورعم  تسا  یناویح 
رب دوش  یم  رایـسب  نآ  نوکت  اهلاس  یـضعب  رد  نآ  كرزب  عون  دزاس و  دساف  دروخب  هک  ار  یتخرد  دنام و  یمن  لاس  کی  زا  رتشیب  و 

تسنآ هبرف  كرزب  نآ  نیرتهب  دزاس و  یم  دساف  دروخ و  یم  ار  هعرزم  نآ  دنیشنب  هک  هعرزم  ره 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اب هتخادنا  ار  اهنآ  فرطا  رـس و  هکنآ  ددع  هدزاود  ندروخ  لوبلا و  ریطقت  هئر و  ۀیـصق  ضارما  تهج  هظیلغ و  طالخا  یلاج  یهبم و 
ریـساوب و تهج  نآ  روخب  دیفم و  هیـصاخلاب  ماذج  تهج  دنا و  هتفک  برجم  اقـستسا  تهج  دنـشاب  هدیئاس  کشخ  دروم  مهردـکی 

نآ مخت  فوج  يالط  هکرـس و  اب  نآ  ۀتخوس  اصوصخ  دیفم  برج  فلک و  لیلآث و  تهج  نآ  ياهاپ  ةدـیبوک  يالط  لوبلا و  رـسع 
هکنآ دنلب  ندرک  زبس  عون  قیلعت  دیفم و  برقع  ندـیزک  تهج  هدرک  نایرب  ار  نآ  لاب  یب  هبرف  مسق  ندروخ  عفان و  فلک  عفد  تهج 

برج و ثروم  حلاص و  ریغ  طلخ  دلوم  اذغلا و  لیلق  نآ  دوس  کمن  دیفم و  تیصاخلاب  عبر  پت  عفر  تهج  دسر  یم  مهب  عرازم  رد 
هتفک زین  رایخ  مخت  هفرخ و  مخت  ةریش  تسا و  نیرانا  ای  راد  ینشاچ  رانا  نیبجنکس و  نآ  حلـصم  ففجم و  طالخا و  قرحم  هکح و 

* دنریمب دنزیرکن  رکا  دنزیرکب و  نآ  ۀحئار  زا  رکید  ياهخلم  دننازوسب  ار  خلم  نوچ  هک  هتفک  فلوم  نیا  دنا و 
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رحبلا دارج 

یئایرد خلم  یـسرافب  نیتلمهم  ءار  اح و  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حتف  مال و  فلا و  هلمهم و  لاد  مض  فلا و  هلمهم و  ءار  میج و  حـتفب 
دنمان

نا تیهام  *

توبکنع و ياهاپب  هیبش  اپ  تسد و  هد  فرط  ره  زا  یفدص و  نآ  نت  فصن  ات  رـس  یلاوح  زا  عبرم و  نآ  رـس  تسا  یناویح  دنا  هتفک 
نایب هچنآ  دیاش  دـیوک  فلؤم  هدـمآرب  نآ  ياهمـشچ  نا و  زا  رتکیراب  هتـسر  نآ  مشچ  ریز  رد  رکید  خاش  ود  خاش و  ود  نآ  رـس  رب 

يایرد لحاوس  هلاکنب و  دننام  دالب  رثکا  رد  نایبور  هک  اریز  دشاب  نایبور  تیهام  نآ  تیهام  زا  دنا  هدومن 

رادرپ و تسیکرزب و  کشجنکب  هیبش  هلمجلا  یف  هدـش  هدینـش  رحبلا  دارج  دـشاب و  یم  تأـیه  نیدـب  اـهریغ  نیرحب و  سراـف و  302
دور یم  ورف  بآ  رد  زاب  دزیخیمرب و  بآ  زا  هدرک  زاورپ  كدنا 

نا تعیبط  *

تسنآ يرب  زا  رت  کشخ  رت و  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

اب نآ  مامت  ۀـتخوس  زا  لاقثم  ود  ندـیماشآ  دـیفم و  ماذـج  یتدایز  عنم  تهج  نآ  خوبطم  اـی  يوشم و  ددـع  هس  زور  ره  نآ  ندروخ 
برجم هناثم  هدرک و  کنس  جارخا  تیتفت و  تهج  یلاوتم  زور  تفه  ات  هایس  دوخن  بآ 

ریجرج

ار نآ  مخت  ارمرت و  يدـنهب  كزیت و  ةرن  یـسرافب  هلمهم  ءار  هیناتحت و  هانثم  ءاـی  نوکـس  میج و  رـسک  یناـث و  نوکـس  لوا و  رـسکب 
دنمان زین  رس  دنچ  روس و  دنچ  ملاه و  ماوع  نولاه و 

نا تیهام  *

ود نآ  يرب  دنیوک و  كزهک  يزاریشب  ریکیک و  یسرافب  هشیاع و  فک  ار  نآ  یناتـسب  ناقهب و  ار  نآ  يرب  دشاب  یم  یناتـسب  يرب و 
دنیوک و يرب  لدرخ  ار  نیا  دنت و  رایـسب  درز و  نآ  لک  فرـشم و  رت و  هزیر  برت  كرب  زا  نآ  كرب  قاس و  اب  یکی  دـشاب  یم  عون 
اب نآ  كرب  راد و  قاس  برتب و  هیبش  یکی  دشاب  یم  مسق  هس  یناتسب  خرس و  نآ  لک  تدح و  مک  مرن و  نآ  كرب  قاس و  یب  رکید 

تسا و نا  زا  ترابع  یلباـب  فرح  دیفـس و  نآ  مخت  دـنمان و  هرت  صاـخ  نباـکنت  رد  هرنروک و  هرتهاـش و  ناردـنزام  رد  تنوشخ و 
یخرـسب و لئام  نآ  مخت  کنر و  یناوغرا  خرـس  نآ  لک  كرزب و  نآ  كرب  دـنمان و  یهاش  كزیت  ةرت  یـسرافب  داشر و  ار  یمـسق 
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تسا یناتسب  نآ  نیرتهب  تسا و  نیا  نآ  قلطم  زا  دارم  داشرلا و  بح  زا  رت  هزیر  نآ  مخت  كربیب و  رکید  یمسق  ینالوط و 
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نا يرب  تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد  نآ  یناتسب  کشخ و  مود  رخآ  رد  مرک و  موس  رد 

نآ يرب  صاوخ  لاعفا و  *

نآ دامض  ماعط و  مضاه  حایر و  للحم  عامج و  كرحم  ینم و  دلوم  هاصح و  تتفم  لوب و  ردم  یلاج و  زرپس و  رکج و  ةدس  حتفم 
عفر تهج  اتـشان  نآ  ندروخ  دـیفم و  ار  فلک  شیمواک  ةرهز  اب  نآ  بآ  يـالط  روتـسدب  حورق و  راـثآ  ۀـلازا  تهج  واـک  ةرهز  اـب 
نوچ هک  تسنآ  صاوخ  زا  دنیوک  عفان و  نآ  ریغ  سرع و  نبا  ندـیزک  تهج  نآ  يالاب  یناحیر  بارـش  ندروخ  لغب و  ریز  يوبدـب 

دنماشایب دنیامن و  هدرورپ  نآب  ار  کشخ  دوخن  نوچ  ددرک و  نیریـش  دـنیامن  هیقـست  نآب  ار  شرت  رانا  تخرد  دـنریکب و  ار  نآ  بآ 
ات دننک  نهپ  یفرظ  رد  دنبوکب و  مرن  نواه  رد  ار  نآ  مخت  خاش و  كرب و  دنریکب  نوچ  دنیوک  تسا و  لیدـعیب  دـیامن و  ینم  دـیلوت 

تاعفدب و دنشاپب  نارب  دنبوکب و  مرن  ار  نآ  مخت  دنزیر و  نارب  هدیشود  هزات  ریـش  دنبوکب و  دنزادنا و  نواه  رد  ایناث  ددرک و  کشخ 
دنیامن لامعتـسا  تجاحلا  دنع  دنرادهاکن و  دنیامن و  کشخ  هیاس  رد  هتخاس  اهـصرق  ددرک و  ریمخ  دـننام  هکنآ  ات  دـنیامن  طولخم 
دروخب ریجرج  بش  رد  هکره  هک  هدمآ  ثیدح  رد  رـضب و  ملظم  رخبم و  ردس و  ثروم  عدصم و  راضملا  تسا  وکین  بیط و  رایـسب 

هک تسا  دراو  رکید  ثیدح  رد  باوخ و  زا  دـعب  ددرک  یم  ضراع  ار  وا  مدـلا  فزن  دـیآ و  یمرد  تکرحب  وا  غامد  زا  ماذـج  كر 
ظاعنا هاب و  کیرحت  لوب و  راردا  رد  نآ  يرب  تسا و  هکرس  هفرخ و  ینساک و  نآ  حلصم  نآ  ندروخ  بش  دیامن  یم  صرب  ثادحا 

تسا و الجلا  يوق  نآ  كرب  زا  رتیوق  هروکذم  صاوخ  رد  تسا  داشرلا  بح  هکنآ  مخت  نآ و  مخت  اصوصخ  تسا  یناتـسب  زا  رتیوق 
اب فلک و  تهج  نآ  دامـض  ندـب و  نمـسم  ظعنم و  هاب و  كرحم  تشرب  مین  مخت  ةدرز  اـب  مغلب و  ئقم  مرک  بآ  اـب  نآ  ندـیماشآ 

هفیعض ياضعاب  داوم  بابصنا  نآ و  ناروث  مد و  جیهم  نآ  راثکا  دیفم و  نخان  قاقش  تهج  واک  ةرهز  اب  شمن و  قهب و  تهج  لسع 
مخت ای  يردوت  نآ  نزوب  نآ  لدب  مهرد  هس  ات  نآ  يرب  زا  مهرد و  جنپ  ات  نآ  یناتسب  زا  تبرش  رادقم  هدیشود  هزات  ریش  نآ  حلـصم 

* تسا زایپ  مخت  ای  يرب  كدرز 
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ءاملا ریجرج 

دمآ دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  فاقلا  فرح  رد  تسا و  نیعلا  هرق 

کلیمرج

ناتسهوک تغلب  فاک  نوکس  مال و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میم و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  میج و  حتفب 

دنمان رازا  تابن  اجنآ  ناکرت  هک  تسا  یئاود  مسا  قلثاج  ناتسرل و  303و 

نا تیهام  *

نآ معط  تبالص و  اب  دیفس و  نآ  نطاب  یهایسب و  لئام  نآ  رهاظ  کنر  يربش و  رب  هدایز  نآ  لوط  یتشکنا و  يربطـسب  تسا  یخیب 
يالعا فارطا  قاس  ياهکرب  فیطل و  هریت و  زبس  نابزب و  هیبش  يربش  ردـقب  ینـالوط  نآ  كرب  یعرذـب و  بیرق  نآ  قاـس  نیریش و 

تسا نآ  خیب  لمعتسم  رتکچوک و  رایسب  يدنه  رفولین  لک  زا  دوبک و  نآ  لک  دیب و  كرب  ردقب  نآ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفر تهج  هعفد  ود  کیب  نآ  نونس  ددرک و  یمن  لئاز  برش  لکا و  زا  هک  دبـسچ  یم  یجهنب  دنـشاپب  نادند  خیب  رب  دنبوکب و  نوچ 
تهج نآ  دامـض  اشحا و  ماروا  ینطاب و  ياه  مخز  عفر  تهج  نآ  ندیماشآ  برجم و  نادند  نب  تشوک  ندـینایور  نادـند و  نفعت 

دیفم نآ  جنشت  اهمخز و  عیمج  عفر  رسک و  ربج 

یجنورج

ای میج و  رسک  نون و  يافخ  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  حتف  یسراف و  میج  رسکب 

نا تیهام  *

كرب یکرزبب  نآ  كرب  یطـسوتم و  جـنران  رادـقمب  نآ  تخرد  دوش و  یم  دـنه  ياـههوک  رثکا  رد  يدـنه  تسا  یتـخرد  رمث  زغم 
نآ یجراخ  تسوپ  دـنمان و  هرایپ  يدـنهب  ار  نآ  رتکرزب و  نا  زا  هسلاف و  ولابولآ و  هوهق و  رمثب  هیبش  نآ  رمث  فیرـشت و  یب  ریجنا و 
یم راد  ینشاچ  کنر و  ئتسپ  زبس  مرن و  ندیـسر  دعب  تخـس و  یماخ  رد  نآ  محل  شفنب و  ندیـسر  دعب  زبس و  یماخ  رد  كزان و 

رد تـسا  نآ  مـحل  ریز  رد  هـکنآ  زغم  دـنزپ و  یم  زین  بآ  رب  دـنزاس و  یم  هرـشفا  هدرک  لـح  بآ  رد  دـنروخ و  یم  ار  نآ  دـشاب و 
یکچوک و دوخن  فصن  رادقمب  نآ  زغم  ءارضخلا و  هبح  تسوپ  زا  رت  میخض  رتکزان و  هتسپ  تسوپ  زا  بلـص  كدنا  یبشخ  یفالغ 

رمث تخرد و  تأیه  هک  اریز  دشاب  نآ  ریغ  دیاش  دنا و  هتسناد  هنمـسلا  بح  ار  نیا  یـضعب  ذیذل و  نیریـش و  برچ و  ولابولآ و  مخت 
دمآ دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هچنانچ  تسین  یجنورچ  تخرد  تأیهب  نیا 
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نا تعیبط  *

لوا رد  رت  مود و  رد  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رب هبـسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  دنیاسب و  مرن  نوچ  هنمـسلا و  هبحب  بیرق  لاعفا  رثکا  رد  اذغلا و  ریثک  ندـب و  نمـسم  ظعنم و  یلاج و 
تسا یکنشت  نوخ و  نایلغ  ارفص و  ترضم  عفاد  رت و  درس و  نآ  مخت  دراد و  هک  یئالج  ببسب  دنادرک  فاص  ار  هرشب  دنلامب  هرشب 

* يرج *

يدنهب سرولس و  ینانویب  سرولس و  ینایرسب  رولیت و  يرصمب  یهامرام و  یـسرافب  تسا  یبرع  تغل  ای  هددشم و  ءار  میج و  رـسکب 
دنمان یلهچمایچک 

نا تیهام  *

رام دـننام  نآ  براش  یمک و  ناوختـساب  سلف و  یب  کنر و  هایـس  دـسر  یم  مهب  رـصم  يایرد  رد  هک  هبرف  هثجلا  میظع  تسا  یهام 
نآ نادوهی  رایسب و  تکوهس  اب  تجوزل و  اب  وخر  نآ  تشوک  موطرخ و  دننام  لیطتسم  نآ  نهد  لیوط و  نآ  رـس  زارد و  یکیراب و 

دنمان سیلک  ناردنزام  رد  یلپسا و  ار  نآ  نباکنت  رد  هک  هتشون  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  دنروخ و  یمن  ار 

تعیبط *

کشخ مرک و  نآ  دوس  کمن  رت و  مرک و  نآ  دوس  کمن  ریغ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نیلم توص و  هئر و  ۀبـصق  یفـصم  یقنم و  یمغلب و  نوخ  دلوم  اذغلا و  ریثک  نآ  ةزات  تشوک  ندروخ  هیوق  ۀـبذاج  توق  اب  یلاج و 
نآ يالج  توق  ببـسب  عفنا  مدلا  ثفن  لس  ياوس  هروکذم  ضارما  تهج  نآ  حلمم  دنا  هتفک  عفان و  مدـلا  ثفن  لس و  تهج  نطب و 

ۀحرق تهج  نآ  حلمم  خـیبط  رد  سولج  دـیآ و  قلح  زا  هک  تسا  ینوخ  عطاق  هکرـس  نآ  نزومه  اب  هیقوا  مین  نآ  نوخ  ندـیماشآ  و 
کمن دامـض  لیدع و  یب  اسنلا  قرع  تهج  نآ  ناقتحا  هدعقمب و  نآ  ۀنخد  روتـسدب  ندب و  رهاظ  يوسب  داوم  بذج  ادتبا و  رد  اعما 

هدرک رـضم  مضهلا و  ئطب  جزل و  مغلب  دلوم  دنا  هتفک  راضملا  دلج  رهاظ  يوسب  داوم  بذج  ناکیپ و  راخ و  بذـج  تهج  نآ  دوس 
تسا ندروخ  نیبجنکس  هماکبآ و  رتعص و  عانعن و  هکرس و  اب  ندومن و  دوس  کمن  نآ  حلصم  تسا  صرب  ثدحم  و 
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همجعملا ءازلا  عم  میجلا  لصف 

رزج

دنمان رجاک  يدنهب  كدرز و  یسرافب  زین  تسا و  یسراف  رزک  برعم  هلمهم  ءار  یناث و  لوا و  حتفب 

نا تیهام  *

یناتسب تسا و  وهس  دنا و  هتسناد  لقاقش  یـضعب  دنمان و  سویرغا  ضویلافاطـسا و  ینانویب  ار  نآ  يرب  دشاب  یم  یناتـسب  يرب و  304
كدنا نآ  معط  رت و  ضیرع  نآ  زا  هرتهاشب و  هیبش  نآ  كرب  درز و  خرـس و  ریدتـسم  یکی  لیوط و  یکی  خیب  دشاب  یم  عون  ود  نآ 

نآ نیرتهب  شفنب و  هبنپ و  دننام  هزیر  يزیچ  نآ  نایم  رد  دیفـس و  تبـش و  دننام  رادرتچ  نآ  لک  نشخ و  هدنکارپ و  نآ  قاس  خلت و 
تسنآ یناتسب  ۀشیر  مک  باداش  نیریش  خرس و 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  هتفک و  زین  لوا  رد  یضعب  رت و  مرک و  مود  رد 

نآ یناتسب  صاوخ  لاعفا و  *

هنیـس درد  هفرـس و  مغلب و  عطق  تهج  ظعنم و  ینم و  رهوج  ةدننک  هدایز  یهبم و  نیلم و  هدعم و  يوقم  رکج و  ةدس  حتفم  فطلم و 
اذغلا اضعا  نمزم  ۀفرس  بنجلا و  تاذ  تهج  ردصلا  ءاضعا  دیفم  لوب  ندومن  راردا  هناثم و  هدرک و  کنـس  جارخا  رکج و  هدعم و  و 

روتسدب نآ و  يرب  اصوصخ  لوب  ردم  صغم و  نکسم  ضفنلا  ءاضعا  دیفم  اقستسا  تهج  مضهلا و  عیرـس  نآ  يابرم  مضهلا و  رـسع 
نآ و لومح  تسا و  هدایز  نآ  خـفن  هکنآ  یناتـسب  رزب  اـصوصخ  تسا  هاـب  جـیهم  نآ و  كرب  نینچمه  دـشاب و  وقود  هکنآ  يربرزب 

فارطا نآب  دـنیوشب  اـی  دـنیامن و  لوطن  دـنهد و  شوج  بآ  رد  ار  نآ  كرب  جـیب و  نوچ  عفاـن و  لـبح  رـسع  تهج  نآ  مخت  برش 
یهبم تیاغب  لسع  اب  نآ  يابرم  عفان و  يدرس  ببـسب  اهنا  رد  هدش  دمجنم  نوخ  لیلحت  تهج  ار  ناشیا  ياپ  تسد و  ینعی  ار  نایبص 
تناعا هاب و  تیوقت  یتدایز  هدعم و  تابوطر  فیفجت  دراب و  دبک  تیوقت  تهج  هبسانم  ۀیوافا  اب  همـضاه و  محر و  اشحا و  يوقم  و 

رد نآ  ةدرورپ  ینعی  للخم  نا و  زا  رتذـیذل  نآ و  يابرمب  تسا  بیرق  هبـسانم  ۀـیودا  اب  ای  یئاـهنتب و  زین  نآ  ياولح  عفنا و  عاـمج  رب 
نا و زا  يوقا  فطلا و  تسنآ و  يابرمب  بیرق  نآ  باشود  دراب و  رکج  هدـعم و  يوقم  لیدـعیب و  زرپس  لیلحت  هباذا و  تهج  هکرس 

تـسم تیاغب  ددرک  رکـسم  دیآ و  شوجب  ات  دنراذکب  دـننک و  مخ  رد  دـنناشوجب و  لسع  نآ  عبر  اب  ار  نآ  ةدرـشفا  بآ  هکنآ  ذـیبن 
رکـسم و كدنا  تسا و  رمخ  بانم  بئان  راثآ  عیمج  رد  دوش  هتفرک  هبـسانم  ۀیودا  اب  هکنآ  قرع  عدصم و  رادحنالا و  ئطب  هدننک و 
اب نآ  ۀتخپ  هماکبآ و  هراح و  ۀـیودا  نآ  حلـصم  نیرورحم و  رـضم  خافن و  مضهلا و  یطب  نآ  مرج  عفان  هلکا  تهج  نآ  كرب  دامض 

تـسیب ات  لاقثم  هد  زا  نآ  ياولح  ابرم و  زا  لاقثم و  تصـش  دـص و  ات  نآ  مرج  زا  تبرـش  رادـقم  حـلاص  طلخ  دـلوم  هلاغزب  تشوک 
لبح رـسع  رتیوق و  نآ  لصا  زا  باب  نیرد  هاب و  كرحم  نآ  مخت  لاقثم و  داتفه  ات  نآ  قرع  زا  لاقثم و  هاجنپ  ات  نآ  ذیبن  زا  لاقثم و 

رپ نا  رد  هدومن  فوجم  ار  یبرت  مغلـش و  مخت  نآ  نزومه  اب  ار  نآ  دنریکب  نوچ  نآ و  دـننام  لاعفا  ریاس  رد  صغم و  عنام  عفان و  ار 
هتفک برجم  لوبلا  رسع  هناثم و  هدرک و  کنـس  جارخا  تهج  دنماشایب  هدروآرب  دنهد و  خبط  شتآ  ریز  رد  هتـسب  ار  نآ  رـس  دننک و 
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عفان هلکاتم  حورق  تهج  مهاب  نآ  كرب  مخت و  دامـض  اـپ و  قاـس  عجو  تهج  رکـش  نآ  نزومه  اـب  نآ  مهردـکی  ندـیماشآ  دـنا و 
یتشکنا و ردقب  نآ  خـیب  دـنمان و  ارزک  نیوزق  دالب  رد  ار  يربرزج  تسا و  وقود  نوسینا و  نآ  لدـب  مهرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادـقم 

دش دهاوخ  روکذم  وقود  رد  كانراخ و  یفالغ  رد  نآ  مخت  درز و  نآ  لک 

574 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 805 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ مخت  تعیبط  *

کشخ لوا  رخآ  رد  مرک و  موس  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

يوق و ردـم  تسا و  يوقا  زین  هاب  تیوقت  رد  هکلب  دـنا  هتفک  تسا و  یناتـسب  زا  رتیوق  هاب  ياوس  لاـعفا  عیمج  رد  عذـل و  تدـح و  اـب 
خاـفتنا لوبلا و  رـسع  اقـستسا و  رهظ و  هصوش و  ردـس و  عجو  تهج  نآ  ندـیماشآ  ثمط و  راردا  نینج و  جارخا  تهج  نآ  لومح 

تیذا دزکب  ار  نآ  براـش  ماوه  دنـشاب و  هدـیماشآ  ار  نآ  نوچ  هک  دـنا  هتفک  لـمح و  رب  نیعم  دـیفم و  ار  ماوه  عسل  شهن و  نطب و 
لومح عفان و  دشاب  اوه  يدرس  زا  هک  نوخ  دامجنا  تهج  نآ  خیب  كرب و  ۀتخپ  دامض  مومـس و  عفر  تهج  نآ  ماخ  ندروخ  دباین و 

قلح و هدـعم و  رـضم  اـجنا  زا  تسا  ماوه  نتخیرک  ثعاـب  تیـصاخلاب  لزاـنم  رد  نآ  نتخیوآ  لـمح و  رب  نیعم  محر  یقنم  نآ  خـیب 
نآ حلصم  بصع 

* تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  قرع  بارش و  رزج و  ياولح  نوسینا و  305

عزج

هلمهم نیع  همجعم و  ياز  نوکس  میج و  حتفب 

نا تیهام  *

تاـقبط و اـب  مشچب  هیبـش  یـضعب  دزیخ  تسا  تارجک  عـباوت  زا  هک  تیاـبنک  هشبح و  نمی و  هک  قـیقع  ندـعم  رد  هک  تـسا  یکنس 
تاقبط وذ  نآ  کنس  لصاحلا  مه  يور  رب  کنراکنر  تاقبط  وذ  یحیافص و  یضعب  هایس و  خرس و  درز و  دیفس و  ریدتـسم  طوطخ 

نآ ناولا  صاخ  یعونب  نداد  خبطب  دوش و  یم  رهاظ  نآ  تاقبط  ناولا و  دنـشارتب  دنربب و  ار  نآ  هک  مسق  رهب  دـشاب  یم  ناولاب  نولم 
عزج و ار  نآ  ریغ  نیکن و  لکـشب  یحیافـص  ددرک و  یم  نیکنر  خـبطب  هک  قیقع  دـننام  ددرک  یم  قـنور  اـب  قارب و  رهاـظ و  بوـخ 
وهلا و نیع  ار  زبس  درز و  ناولاب  نولم  قارب  فافـش  ینامیلـس و  ار  دیفـس  هایـس و  يروغاباب و  ار  ناولاب  نولم  رکید  لاکـشا  رودم و 
رد هتشبن و  هفحت  بحاص  هچنانچ  قیقع  ندعم  رد  هن  دسر  یم  مهب  توقای  ندعم  رد  رتشیب  وهلا  نیع  ینعی  نیا  دنمان و  اینسهل  يدنهب 

دراد رابتعا  رایـسب  بلـصرهلا  نیع  مرن و  ای  دشاب  بلـص  توقای  ندعم  زا  هاوخ  دمآ  دـهاوخ  نآ  نایب  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نیعلا  فرح 
یم نارک  تمیقب  دـنناد و  یم  تنمیم  دونه  زین  دراد و  راـبتعا  رایـسب  دـشاب  هتـشر  لـثم  طـخ  مین  ود  نآ  مرج  نوردـنا  هک  صوصخ 

دنریک
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

لافطا رب  نآ  قیلعت  رثؤم و  نانز  رس  يوم  رد  نآ  ندیچیپ  تدالو  رسع  تهج  ابرـش و  باوخ  عنم  ناقری و  تهج  تدح و  اب  یلاج و 
وا اب  نامدرم  تموصخ  مومغ و  مومه و  ثروم  دوخ  اب  نآ  نتـشادهاکن  نایبصلا و  ما  عفر  ناشیا و  ناهد  زا  تابوطر  نالیـس  ثروم 

نادـند و يالج  هیقنت و  تهج  نآ  نونـس  ضایب و  عفر  بآ و  لوزن  تهج  نآ  لاحتکا  وقل و  عفار  كانلوه و  ياـه  باوخ  ندـید  و 
عفان ار  نآ  دساف  محل  ندرب  هزات و  تشوک  ندینایور  تهج  نوخ و  عطاق  نآ  رورذ 

هلمهملا نیعلا  عم  میجلا  لصف 

هدعج

دنمان نویلوف  ینانوی  تغلب  اه  نیتلمهم و  لاد  حتف  نیع و  نوکس  میج و  مضب 

نآ تیهام  *

بغزم و نآ  يالاب  يور  شورفم و  کیراب و  نآ  كرب  يربش و  ردقب  کنر  دیفـس  نآ  هایک  یلبج و  ریغـص  یکی  دشاب  یم  عون  ود 
لک مخت و  زا  رپ  يومب و  هیبش  دیفـس  کیراب  طویخ  ناوب  هبق و  دـننام  نآ  ياهخاش  فارطا  رب  هزیر و  ياـهراخب  طـیحم  نآ  فارطا 

یـسرافب ریبک و  ةدـعج  ار  نآ  یناتـسب  هبرا و  لک  يزاریـشب  خـلت و  كدـنا  تیرطع و  اـب  هحئارلا و  لـیقث  يدرزب و  لـئام  دیفـس  نآ 
ناتـسمز ات  دیور و  راهب  لصف  رد  كانمن و  ياهاج  اهبآ و  رانک  نآ  تبنم  یلبج و  زا  رتوب  مک  رت و  كرزب  نآ  كرب  دنیوک  دیبربنع 

نآ یلبج  لمعتسم  ددرک و  فیعض  نآ  توق  نا  ذخا  زا  هام  تشه  زا  دعب  دنام و 

نا تعیبط  *
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دنا هتفک  کشخ  موس  رد  یضعب  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مین هیقوا و  ود  نآ  خـیبط  ندـیماشآ  ثمط و  لوب و  ردـم  طالخا و  ۀـفطلم  اضعا و  عیمج  ددـس  ۀـحتفم  هلهـسم و  تیقایرت و  توق  اب 
جارخا يوادوس و  یمغلب و  ياهپت  يدس و  دوسا  ناقری  دراب و  ياقـستسا  برقع و  ماوه و  شهن  نایـسن و  عفر  نهذ و  ۀـیکذت  تهج 

اب محر و  ۀـیقنت  ضیح و  راردا  هاصح و  تیتفت  لصافم و  عجو  لوبلا و  رـسع  نینج و  عاجوا  حایر و  لـیلحت  عرقلا و  بح  نادـید و 
اهنآ لامدـنا  قازتـلا و  نآ و  عاـجوا  هنمزم و  حورق  ۀـیقنت  عادـص و  تاـبوطر  تهج  نآ  ةزاـت  دامـض  زرپـس و  لـیلحت  تـهج  هـکرس 

ندیشاپ نآ و  ندرک  دود  نآ و  شارتفا  اهنآ و  تابوطر  فشن  هیدر و  حورق  لامدنا  تهج  نآ  ریغص  رورذ  نآ و  ریبک  عون  اصوصخ 
زا مهرد و  هس  ات  نآ  مرج  زا  تبرـش  رادقم  امامح  نآ  حلـصم  هدعم  رـضم  عدصم و  عفان  ماوه  ندینازیرک  تهج  زین  نآ  عوقنم  بآ 
نآ نزو  ثلث  ود  نزو و  کی  هدـعم  مرک  جارخا  رد  حیـش و  حاـیر  لـیلحت  رد  یهوک و  ۀـندوپ  نآ  لدـب  لاـقثم  تسیب  اـت  نآ  خـیبط 

تدح تهج  لسع  اب  نآ  ةراصع  لاحتکا  تسا و  هخیلس  راردا  رد  هزات و  رانا  خیب  تسوپ 

عفان رصب  306

همجعملا نیغلا  عم  میجلا  لصف 

دغج

تسا موب  یسراف  مسا  هلمهم  لاد  همجعم و  نیغ  نوکس  میج و  مضب 

نآ تیهام  *

دوخ ياج  هنایشآ و  زا  دناوت  یمن  هک  يدح  هب  باتفآ  رون  ببسب  ددرک  یم  فیعض  رایسب  نآ  ةرـصاب  توق  زور  رد  هک  تسا  یغرم 
دنمان و ولا  يدنهب  سوقوراس و  یکرتب  موب و  هاش  قرب و  یـسرافب  ار  نآ  هثج و  كرزب  یکی  دشاب  یم  ماسقا  دیامن و  زاورپ  دیآرب و 
زا رتکچوک  مسق  قالیب و  یکرتب  ار  نآ  ریغـص  مسق  هلیچ و  يدنهب  موب و  هروک  نباکنت  رد  دـغچ و  ار  نآ  کنر و  هایـس  طسوا  مسق 

دنمان هچیپ  يدنهب  قح و  غرم  ار  نآ  تسا  یکچوک  جنران  رادقمب  نآ  رس  يرمق و  ردقب  نآ  نت  هک  همه 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

هتخیمآ لـسع  زک و  بوچ  رتسکاـخ  اـب  نآ  ةرهز  نوخ و  ندـیماشا  روما و  عیمج  رد  یفوقویب  یهلبا و  ثروـم  نآ  تشوـک  ندروـخ 
يورب مرکاـمرک  حـبذ  نیح  نآ  لد  خوـطل  يروکبـش و  تـهج  نآ  ةرهز  نوـخ و  لاـحتکا  شارف و  رد  لوـب  لوـبلا و  سلـس  تـهج 
يالط تاـبرجم و  زا  هقیقـش  بحاـص  قفاوم  فرط  ینیب  خاروس  رد  هشفنب  نغور  اـب  نآ  زغم  روطق  عفاـن و  وا  ندرک  هوقل و  بحاـص 

مشچ کی  حوتفم و  نآ  مشچ  کی  دنشکب  ار  نآ  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  زا  دنا  هتفک  شپس و  نتشک  تهج  اه  نغور  اب  نآ  نوخ 
تسا باوخ  ثروم  نآ  سومطم  يرادیب و  ثعاب  نآ  حوتفم  قیلعت  دشاب و  یم  سومطم  نآ 

ءافلا عم  میجلا  لصف 

دیرفآ تفج 

ینعمب ینانوی  تغل  هتفک  یکاطنا  هلمهم  لاد  ای و  هلمهم و  ءار  رـسک  اف و  حتف  فلا و  دم  هیناقوف و  هانثم  ءات  اف و  نوکـس  میج و  مضب 
یم رهظا  نیا  تسا و  اجوز  قولخملا  نآ  ینعم  تسا و  یـسراف  مسا  هتفک  يدادـغب  تسا و  بلعثلا  هیـصخب  روهـشم  ام  هزن  جودزم و 

تسا يوقا  نا  زا  هاب  تیوقت  رد  نکیل  تسا و  بلعثلا  هیصخ  ریغ  نآ و  ندوب  ینانوی  زا  دیامن 

نا تیهام  *

نآ قاس  کیدزنب  مهب و  قصالم  هوبنا  دوخن و  كرب  زا  رت  هزیر  نآ  كرب  کیراب و  رایـسب و  ياهخاش  اب  يربش  ردـقب  تسا  یهاـیک 
جنپ هدرپ  ره  رد  لوط و  رد  ةدرپ  هس  یفالغ  ره  نوردـنا  رد  رادراخ و  اهنآ  فارطا  ددـع و  راهچ  اـت  هس  ماداـب  هلیلهب و  هیبش  اـهفالغ 

مور ماش و  دالب  نآ  تبانم  لکش و  يربونص  هبلحب و  هیبش  مخت 
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نا تعیبط  *

هتفک کشخ  مود  رخآ  رد  یکاطنا  هیلضف و  تبوطر  اب  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تـشوک اب  ار  نآ  مخت  لاقثم  تفه  نوچ  لصافم و  عاجوا  صغم و  نکـسم  حایر و  للحم  بلعثلا و  هیـصخ  زا  رتیوق  هاـب  تیوقت  رد 
يابرم درک و  لئاز  دنماشایب  ار  نآ  با  دنیامن و  تموادم  ناب  هتفه  کی  یمحل  یلبط و  ياقـستسا  بحاص  دـنناشوجب و  هلاسکی  ةرب 
تبرـش رادقم  اریثک  نآ  حلـصم  هدرک  رـضم  عفان  نآ  حـیر  مرو و  لیلحت  تهج  نییثنا  رب  نآ  خوطل  هاب و  كرحم  تیاغب  لسع  اب  نآ 

طولب رد  طولبلا  تفج  دـنیامن و  یم  قـالطا  زین  عـلط  رب  تسا و  بوـبل  قصـالم  تسوـپ  تفج  تسا  زینوـش  نآ  لدـب  مهرد  ود  نآ 
تسنآ دارم  مسا  نیا  قلطم  زا  دش و  روکذم 

فاکلا عم  میجلا  لصف 

یکج

ای هددشم و  فاک  رسک  یسراف و  میج  حتفب 

نا تیهام  *

تخرد دوش و  یم  بوخ  دراد و  روفو  رکید  دالبب  تبـسن  هلاکنب  رد  دـنمان و  لهتک  یلاکنب  يدـنهب و  هک  يدـنه  تسا  یتخرد  رمث 
هیبش لکـش  رد  جـنرت و  جـنران و  كرب  زا  رتکرزب  نآ  كرب  رتکچوک و  راـنچ  تخرد  زا  ناـکدرک و  تخرد  زا  رتکرزب  میظع و  نآ 

تخرد و ۀـنت  زا  نآ  رمث  یخرـسب و  لئام  هریت  درز  نآ  ةدروخ  لاس  ۀـنهک  کنر و  درز  نآ  بوچ  نا و  زا  رت  میخـض  كدـنا  نآب و 
دیآیمرب زین  نآ  خیب  زا  نیمزریز  رد  دنیوک  یم  دشاب و  یم  رت  نیریـش  رتهب و  دشاب  نآ  خیب  هب  رتکیدزن  هچنآ  دـیآیمرب و  نآ  ياهخاش 

يدنه راثآ  کی  ات  نآ  کچوک  دشاب  یم  فلتخم  یکچوک  یکرزب و  رد  نآ  رمث  دشاب و  یم  باداش  ذیذل و  نیریش و  رایسب  نآ  و 
هروک يدنهب  هک  هناد  هس  ود  نا  رد  هدش و  هدید  زین  نیزا  رتمک  و 
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یم هروک  مه  هدایز  ددع و  دص  نا  رد  دوش و  یم  تسا  يزیربت  نم  هدزاود  هک  يدنه  نم  کی  ات  نآ  كرزب  دشاب و  یم  دـنمان  307
كدنا ایوک  اهناد  رب  راد و  هناد  راومهان و  یخرسب و  لئام  هریت  درز و  یضعب  درز و  ندیسر  دعب  زبس و  یماخ  رد  نآ  تسوپ  دشاب و 

یم نیریـش  رت و  كرزب  زین  نآ  نوردـنا  ياهناد  هک  تسنآ  بلغا  دـشاب  رتکرزب  رت و  تشرد  نآ  ياهناد  دـنچره  هدـمآرب و  يراـخ 
هدرک يزیچ  زا  ولمم  ار  نآ  فوج  هدرک  الاب  ار  نآ  لمخ  هدینادرک  رب  هک  تسا  یناویح  ۀبنکـش  دـننام  تسرد  لهتک  تأیه  دـشاب و 

نآ ياـهناد  یـضعب  تسنآ و  مسق  نیرت  نوبز  نیا  يوبدـب و  مرن و  کـچوک و  نآ  ياـهناد  یـضعب  دـشاب  یم  فانـصا  نآ  دنـشاب و 
هشیر و یب  فیطل و  رایسب  ياهناد  یضعب  دنمان و  هجاهک  ار  نیا  وبشخ و  هدننکش و  باداش و  هشیر و  یب  نیریش و  یضعب  طسوتم و 

نیرتهب نیا  ددرک و  یم  بآ  هتخادک  دوخبدوخ  دـنراذکب  ینامز  دـنروآرب و  نآ  فوج  زا  رکا  دوش و  یم  بآ  نهد  رد  هک  باداش 
ياهناد نیب  تسا و  مضهلا  ئطب  خاـفن و  دـشاب  جزل  مرن و  نآ  ياـهناد  هکیلهتک  خـفن و  مک  ددرک و  یم  مضه  دوز  تسا و  فانـصا 

ار اهنآ  ندروآرب  دعب  دنمان  یپناچ  ار  نآ  هلاکنب  رد  هک  شـش  ات  راهچ  دشاب  یم  نآ  ۀنادب  لصتم  ینالوط  كزان  كدنا  ياهزیچ  نآ 
نآ فوج  رد  زین  دنروخ و  یم  زین  ار  اهنآ  هیام  مک  مدرم  دنا و  خافن  لیقث و  بلـص و  كدـنا  اهنآ  هک  اریز  دـنروخ  یم  هدومن  ادـج 

بلص كدنا  تسنآ  ۀناد  فوج  رد  هکنآ  مخت  نآ و  ياهناد  نایم  هدش  هطساو  هدیئور و  نآ  تسوپ  زا  هک  دشاب  یم  اهـشیر  اهدرپ و 
دـشاب و یم  ذـیذل  دـنروخ  یم  کمن  اب  هدرک  ناـیرب  شتآـب  ار  نآ  مخت  هکلب  لمعتـسم  ریغ  نآ  ماـخ  یکزاـن و  تسوپ  نآ  يـالاب  و 
بوخ و دـنزپ  یم  زین  تشوک  ۀـمروق  هزایپ و  دروطب و  یهام  رد  ار  نآ  مخت  هلاکنب  مدرم  زین  تسنآ و  رمث  مضاـه  حلـصم و  دـنیوک 
تسا و یتسد  ۀضبقب  ات  یتشکنا و  يربطـسب  هدیـسر  نآ  رمث  طسوب  ات  هتـسویپ و  تخردب  نادب  نآ  رمث  هک  یبوچ  دشاب و  یم  ذـیذل 

صوصخ دـشاب  یم  مرن  كدـنا  تسا  رمث  فوج  رد  نا  زا  هچنآ  نآ و  رمث  یکرزب  یکچوک و  بسحب  عرذ  کیب  ات  ربش  کی  لوطب 
نآ لاصتا  لحم  صوصخ  نآ  تسوپب  بیرق  نآ و  فارطا  رب  دنمان و  لهتک  ۀلـسوم  هلاکنب  دـنهب و  ار  بوچ  نآ  نآ و  يالعا  فرط 

ددرک یم  ادج  نا  زا  يراوشدب  دسرب  هک  اجرهب  دنمان و  لهتک  ۀسال  يدنهب  ار  نآ  هک  دشاب  یم  یجزل  هدنپسچ  رایسب  عوتی  تخردب 
ماکنه رد  ار  لهتک  رـس  کیدزن  هلاکنب  دنه و  لها  هک  دش  هدینـش  هچنانچ  دوش  یمن  ادج  بوخ  دنیامنن  برچ  نغورب  ار  تسد  ات  و 

هاکب صوصخ  هدولآ  هاکب  هتفرک  ار  نآ  عوتی  هدز  غیت  هدیشارخ و  ای  هدیرب  دشاب  یم  هدنپسچ  رایـسب  نآ  ۀسال  تقو  نا  رد  هک  یماخ 
واک و مدآ و  دیآ و  یم  ریـش  هک  ماک  لصتم  ارحـص  رد  ار  هاک  نآ  هدولآ  نا  زا  دنیوک  هورن  يدنهب  جنرب و  لاشبپ  یـسرافب  هک  جنرب 

عمطب ریـش  نوچ  دننیـشن  یم  تخرد  يالاب  نیمک  رد  هتـسب  اجنآ  شیم  ای  زب و  لثم  معط  هدومن  نهپ  دنک  یم  عیاض  ار  دنپـسوک  زب و 
تروص رـس و  رب  ار  اه  تسد  هصغ  زا  نآ  ندرک  ادج  يارب  دپـسچ  یم  نآ  ياپ  تسد و  رب  دولآ  هسال  هاک  دـیدرک  نآ  لخاد  همعط 

هک دپـسچ  یم  نآ  ندب  مامت  رد  هک  دطلغ  یم  هصغ  زا  نا  زا  دعب  دوش  یم  دـنب  اه  مشچ  دپـسچ و  یم  تروص  رـس و  رب  دـلام و  یم 
هک دـننز  یم  ردـق  نیا  نیکنـس  ياه  بوچ  هدـمآ  نیئاپ  تخرد  زا  ناـمدرم  سپ  دوش  یم  هاـک  ةدوت  اـیوک  دـیآ  یمن  رظنب  نآ  ندـب 

رویط نا  دایص  دنریک و  یم  هدنز  ار  تاناویح  رکید  نزوک و  وهآ و  روط  نیمهب  زین  دریم و  یم  هتسکش  نآ  ناوختسا  همه  تلوهـسب 
دنریک یم  ار  اهنآ  سپ  دپسچ  یم  اهنآ  رب  دنناسر  یم  دنشاب  هتسشن  راجشا  رب  هک  رویط  رپب  یکتسهآب  هدولآ  زین  اه  ین  رس  رب 
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نا رمث  تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  کشخ و  نآ  لوا  رد  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

حلـصم نا و  زا  ثداح  ضارما  يوادوس و  ظیلغ  نوخ  دلوم  نوخ و  دسفم  لیقث و  مضهلا و  ئطب  خافن و  کسمم و  ظعنم و  یهبم و 
یم ذـیذل  رایـسب  زین  نآ  ياولح  ابرم و  ندروخ و  هزات  هرک  اب  هجزما  یـضعب  رد  ندروخ و  نآ  يـالاب  درـس  بآ  زوم و  کـمن و  نآ 

بالک اب  نارفعز  کشم و  يردق  دنزاس و  اولح  ای  دـنزپ و  ابرم  ار  نآ  هک  دـشاب  هشیر  یب  سرمین و  كدـنا  هک  دـیاب  نکیل  ددرک و 
هدوس

کهآ كدنا  رتوبک و  ۀلضف  اب  ای  یئاهنتب و  دننازوسب و  نوچ  ار  نآ  ۀلسوم  ینعی  نآ  لیم  بوچ  دامـض  دنیامن و  لخاد  رخآ  رد  308
دوش یمن  لخاد  هناخ  نآ  رد  رام  دشاب  هک  ۀناخ  رد  تسنآ  صاوخ  زا  هک  دنیوک  تسا و  دلج  حرقم  ماروا و  لیمامد و  ةدننک  رجفنم 

دندنب ررکم  تسا  هیعاس  حورق  زا  هک  هرهک  رهک  مخز  رب  دنلامب و  هزات  واک  نغور  نآ  كزا  كرب  رب  نوچ  درادن و  یلصا  نادنچ  و 
ددرک مئتلم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا 

هرتوکج

دنمان زین  يواتب  تسا و  يدنه  تغل  اه  هلمهم و  ءار  هیناقوف و  هانثم  ءات  حتف  واو و  نوکس  فاک و  یسراف و  میج  حتفب 

نا تیهام  *

كرزب نآ  رمث  رت و  كرزب  جـنران  لک  كرب و  زا  زین  نآ  لک  كرب و  رت و  میظع  جـنران  تخرد  زا  نآ  تخرد  تسا  ومیل  زا  یعون 
جنران زا  رت  بآ  مک  شوخیم و  ادینشاچ و  کنر  خرس  نآ  زغم  جنران و  تسوپ  زا  رت  میخض  نآ  تسوپ  یطسوتم و  هناودنه  ردقب  ات 
یـشرت نیریـش و  باداش و  دوش  یم  رتهب  یلکوه  رد  اصوصخ  دـنه  دالب  همه  زا  هلاـکنب  رد  دوجولا و  ریثک  باریـس  مرک  دـالب  رد  و 

دنروخ یم  دنق  نودب  هک  یمک 
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نا تعیبط  *

مود رد  رت  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* تسا جنرانب  بیرق 

دنوکج

دنمان زین  راونپ  ار  نآ  تسا و  يدنه  تغل  يدنه  ۀطقن  راهچ  لاد  نون و  يافخ  واو و  نوکس  فاک و  یسراف و  میج  حتفب 

نا تیهام  *

نیئاپ نآ  کیراب  الاب و  نآ  ضیرع  فرط  ینعی  سوکعم  لکـش  یطورخم  ةزیر  نآ  ياـهکرب  عرذ و  ود  ردـقب  يدـنه  تسا  یهاـیک 
زاب باتفآ  عولط  تقو  دنام و  یم  نانچ  بش  مامت  دشاب و  یم  هتـسویپ  مهب  هدیلوز  نآ  ياهکرب  باتفآ  بورغ  تقو  رد  خاشب  لصتم 

هکنآ الا  نادب  هیبش  زین  نآ  ۀناد  برت و  مخت  شامب و  هیبش  یفالغ  رد  نآ  مخت  خـلت و  وبدـب و  دـنام و  یم  زاب  زور  مامت  ددرک و  یم 
یمن هدیئاس  ددرک و  یمن  مرن  دنناسیخن  مرک  بآ  رد  زور  دـنچ  ات  هک  بلـص  رایـسب  لکـش و  يزول  ینالوط و  كدـنا  رودـم و  ریغ 

دنا هتسناد  نآ  ریغ  یضعب  تسا و  نیمه  هیوبس  کنس  هک  هتفک  یضعب  دوش و 

تعیبط *

نا

مود رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ و ۀتخپ  كرب  ندروخ  عفان و  برج  قهب و  ابوق و  دننام  هیدـلج  ضارما  رثکا  ابو و  تیذا  عفر  تهج  ابوقلا  ابولا و  بذاج  للحم و 
اب ای  دنمان و  راس  هلما  يدنهب  هک  صلاخ  درز  درکوک  كدنا  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  مرج  ةدیئاس  دامـض  نآ و  مخت  عوقن  بآ  ندـیماشآ 

مرک ياج  رد  هدرک  یفرظ  رد  ار  نآ  نوچ  زور و  دنچ  نادب  تموادم  لمع و  رارکت  طرشب  عفان  دنیوک  لار  يدنهب  هک  رهقیق  كدنا 
دامـض ابوق  رب  هبـسانم  ۀـیودا  اب  ای  یئاهنتب و  دـنیاسب  سپ  دـیآ  شوجب  دـسیخب و  بوخ  ات  دـنراذکب  هتفه  کی  ات  غاـجا  تشپ  دـننام 

هدرک جوزمم  تسام  اب  هکنآ  ۀتخیپ  ةدیبوک  عفان و  لامعتسا  رارکت  اب  صرب  تهج  ومیل  بآ  اب  نآ  ةدیئاس  دامض  تسا و  عفنا  دنیامن 
بوخ ار  تلع  عضوم  الوا  هک  لمع  رارکت  اب  عفان  زین  ار  ابوق  دنمان و  هروخوم  هک  بلعثلاءاد  تهج  دیآ  شوجب  ات  دنراذک  باتفآ  رد 

هروکذم ضارما  ابو و  عفد  يارب  زا  قولسم  قیرطب  نآ  ۀتخپ  كرب  ندروخ  دنلامب و  سپ  ددرک  دولآ  نوخب  بیرق  خرس و  هک  دنلامب 
ناتـسهوکب هیرق  نآ  مدرم  دیـسر و  مهب  اب  نآ و  يارق  زا  ۀـیرق  رد  هداتفا و  یطحق  هلاکنب  رد  یلاس  رد  هک  تسا  لقن  هچناـنچ  برجم 
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تـسوپ دامـض  دندش و  كاله  رثکا  دندروخن  هک  یناسک  دنتفای و  تاجن  ابو  زا  دـندروخ  ار  هایک  نیا  هک  یناسک  دـنتفر  نآ  یلاوح 
لمع و رارکت  اب  برجم  ابوق  عفر  تهج  دشاب  قیقر  كدنا  دنیاسب و  مرن  بوخ  هک  ومیل  بآ  اب  دیفـس  جاز  نآ  نزو  نمث  اب  نآ  خـیب 

دیاب اما  دیامن  یم  تباجا  تسدودکی  ار  یضعب  زور و  هس  ات  دنیامن  علب  اتشان  ار  نآ  ۀلوت  کی  رادقم  هتـسب  بح  هک  زین  نآ  ندروخ 
جاز هشام  کی  نآ  خیب  تسوپ و  هلوت  کی  رد  هک  دشاب  مک  نآ  نزو  دنشاب و  هدومن  نایرب  ار  نآ  جاز  تسا  ندروخ  يارب  هچنآ  هک 

یلاعت هّللا  دنع  ملعلا  دشاب و  یم  خلت  رایسب  نآ  هجزما و  یضعب  رد  رتمک  مه  نیزا  هکلب  دشاب 
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ماللا عم  میجلا  لصف 

بالج

هدحوم ءاب  فلا و  هددشم و  مال  حتف  میج و  مضب 

نآ تیهام  *

بلق تیوقت  تهج  هک  تسا  هبرشا  ۀلمج  زا 

تـسنآ نآ  نتخاس  روتـسد  دنماشآ  یم  هبـسانم  ياهقرع  اب  دنهد و  یم  بیترت  اهنیا  لاثما  ایلوخیلام و  شحوت و  ناقفخ و  عفر  309و 
فاص دنریکب و  ار  نآ  فک  دنناشوجب و  میالم  شتآب  بالک  نم  هس  اب  نم و  کی  رادقم  دیفـس  رکـش  ای  دیفـس و  تابن  دنریکب  هک 

اب ای  درس و  بآ  اب  تجاحلا  دنع  دنرادهاکن و  یفرظ  رد  دنیامن و  لخاد  هدوس  بالکب  نارفعز  مهردکی  سپ  دسر  هفـصنب  ات  دیامن 
رد ترارح  رکا  دنشونب و  هدیـشاپ  نارب  اهنیا  لاثما  ای  ناحیر و  ای  کشمجنرف و  ای  وکنلاب و  مخت  هدرک  لح  هبـسانم  ياهقرع  زا  یکی 

رخآ رد  دنیامن  بالج  لخاد  کناد  ود  کیره  زا  کشم  ربنع و  دشاب  بلاغ  تدورب  رکا  دنـشاپب و  نارب  انوطقرزب  دشاب  بلاغ  جازم 
تسا نیمه  زا  ترابع  یبط  بالج  خبط 

ابالج

تفای اپالچب  یمـسم  هدلب  رد  دیدج  ضرع  رد  هک  تسا  هدیدج  ۀیودا  زا  فلا  یـسراف و  ياب  حتف  فلا و  مال و  یمجع و  میج  حتفب 
دنمان بلج  یشیلکن  اب  هدرب و  رکید  نادلبب  هتفای  ار  نآ  صاوخ  دلب  نآ  يابطا  دوش و  یم 

نا تیهام  *

هحئار معط و  یب  یطسوتم  یکچوک و  ردنغچ  مغلـشب و  هیبش  هلمجلا  یف  لکـش  رد  یهایـسب  لئام  نآ  ۀنهک  ربغا و  تسا  یهایک  خیب 
دنروآ یم  اجنا  زا  هدرک  کشخ  هدومن  قش  راهچ  ای  هدیرب و  ار  نآ  دشاب و  تعیبط  هرکتسم  هک  یبلاغ 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

درادن و دنراد  نآ  ریغ  نویرزام و  هک  يرطخ  تسار و  دنویر  هچنانچ  تعیبط  هرکتـسم  ریغ  هضباق و  كدنا  ۀلیاغیب و  هلهـسم  توق  اب 
عجو هنمزم و  تایمح  هنهک و  ۀفرـس  همیدق و  لزاون  عرـص و  هنهک و  عادص  دننام  ضارما  رثکا  تهج  دـیامن و  یمن  یمرک  ثادـحا 

هک تسنآ  لاهـسا  تهج  نآ  لامعتـسا  قیرط  عفان و  اهنیا  لاثما  ناـقری و  اقـستسا و  جـنلوق و  لـصافم و  اـسنلا و  قرع  رهظ و  هدرک و 
نوسینا ای  هنایزار و  قرع  نآ  يالاب  دنروخب و  هتـشرس  دنقلک  لاقثم  جنپ  اب  هتخیپ  هدـیبوک  مرن  ار  نآ  لاقثم  کی  ات  مهردـکی  رادـقم 

نآ زور  هنابش  کی  هک  بآ  رد  نآ  عوقن  زین  هبسانم و  ۀیودا  اب  نآ  نوجعم  ضارما  عفر  يارب  زا  تسنآ و  لمع  رب  نیعم  هک  دنماشایب 
تجاح بسحب  اهنیا  لاثما  ای  هشفنب و  تبرـش  اب  اـی  درو و  تبرـش  اـب  اـی  رکـش و  اـب  هدومن  فاـص  دـنناسیخب و  بآ  رد  هتفوک  مین  ار 

نا میملا  فرح  رد  تسا و  هدیدج  ۀیودا  زا  زین  نآ  هک  تسا  ناقوچم  نآ  لدـب  مرد  ود  ات  مهرد  مین  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  دـنماشایب 
* دمآ دهاوخ  عت  هّللا  ءاش 

دلج

دنمان زین  لاهک  هرمچ و  يدنهب  تسوپ و  یسرافب  هلمهم  لاد  مال و  نوکس  میج و  رسکب 

نا تیهام  *

نآ تعیبـط  تسا  هتخپ  هبرف  غرم  تسوپ  همه  ذـلا  تسا و  هبرف  هلاـسکی  ۀـلاغزب  هرب و  تسوپ  لـکا  تهج  نآ  نیرتـهب  تسا و  مولعم 
کشخ درس و  نآ  تشوکب  تبسن  دشاب و  یم  فلتخم  یناویح  ره  بسحب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج لسعلا  ءام  اب  الط و  ای  دیئاس  هدرک  کشخ  سورخ  نادکنـس  اصوصخ  رویط  ناد  هنیچ  نادکنـس و  نوردـنا  تسوپ  ندـیماشآ 
رد هدـیزک  یعفا  وضع  ندـیچیپ  برجم و  دـیفم و  ماسرـس  بحاص  رـس  رب  هدومن  حـبذ  هزات  هلاغزب  رـس  تسوپ  قاصلا  هدـعم و  عجو 

نوخ عطق  تهج  زا  تسوپ  ۀشارت  بوج و  هکح و  هثیبخ و  حورق  تهج  دنفسوک  تسوپ  نآ و  تیمـس  بذج  تهج  زین  هزات  تسوپ 
دـشاب حـبذ  نیح  مرکامرک  هزات و  هکنآ  لاثما  ای  دنفـسوک و  ای  زب  تسوپ  رد  هدیـسر  همدـص  هبرـض و  وضع  ندـیچیپ  هزاـت  تحارج 

هک دیفم  حورق  حورج و  مایتلا  تهج  ندکرک  تسوپ  نغور  دیفم و  هدراب  ماروا  لیلحت  تهج  روتسدب  تسنآ و  مرو  عجو و  نکسم 
نارب رکید  ةزات  نغور  دیآ  چوخب  نغور  نآ  نوچ  دنراذکب و  یتدم  باتفآ  رد  دنزادنا و  دجنک  نغور  رد  ار  ندکرک  تسوپ  ۀعطق 

هس هنسرک  درآ  اب  یبآ  پسا  تسوپ  ۀتخوس  دامض  دلج و  جحس  شتآ و  یکتخوس  ریصاون و  تهج  اهتسوپ  عیمج  رتسکاخ  دنزیر و 
تهج یعفا  تسوپ  قرحم  بلعثلا و  ءاد  تهج  نوتیز  نغور  اب  يرب  ذـفنق  تسوپ  ۀـتخوس  برجم و  ناطرـس  عفر  تهج  یلاوتم  زور 

ندیماشآ دیفم و  هیحلا  ءاد 
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واب يدوزب  هتخوس  هدـنک  ار  نآ  تسوپ  نوچ  تسا  دوخ  تیمـس  ةدـننک  لئاز  دـشاب  هدـیزک  ار  یـسک  هک  یعفا  ۀـتخوس  تسوپ  310
جحـس تهج  دـشاب و  هدرکن  مروت  هک  ماد  اـم  شفک  هزوم و  زا  ضراـع  جحـس  تهج  هنهک  شفک  هت  تسوـپ  ۀـتخوس  دـنناروخب و 

تهج لاغـش  تسوپ  هدراب و  تایمح  نیکـست  تهج  لیف  تسوپ  قیلعت  زین و  شتآ  یکتخوس  تهج  تکرح و  زا  اهنار  نایم  ضراع 
عناـم تخرد  رب  هنیزوب  تسوپ  ریـساوب و  عـفد  تهج  رمک  رب  نآ  تسوـپ  قـیلعت  بآ و  زا  وا  ندیـسرت  عـنم  هناوـید و  کـس  ندـیزک 
دلوم مضهرید و  لوکام  تاناویح  تسوپ  تسنآ و  ندز  مرک  عنام  هشمقا  اهـسابل و  نایم  رد  رام  تسوپ  نتـشاذک  نآ و  یکدزامرس 

ندومن و هراح  ناهداب  نجتم  ندروخ و  هیواقا  ریزابا و  يرمر و  هکرـس  اب  نتخپ و  ارهم  نآ  حلـصم  هیومدلا و  لیلق  نیتم  حلاص  طلخ 
دوش یم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دش و  نایب  اهنآ  رکذ  رد  تاناویح  دولج  صاوخ  زا  يردق  زین  ندروخ و  لسع  ریجناب و  ای 

رانلج

دنمان زین  هرازه  كرب و  دص  رانا  لک  ار  نیا  تسا و  یـسراف  رانلک  برعم  هلمهم  يار  فلا و  نون و  حـتف  مال و  نوکـس  میج و  مضب 
نآ رمث  تردنب و  رکم  ددنب  یمن  رمث  هکنآ  تهج  دنمان  یم  رن  رانا  لک  زین  دشاب و  یم  كربرپ  كرزب و  رایسب  نآ  لک  هکنآ  تهج 

دنادرک یم  ناریو  بارخ و  ار  نآ  دوز  دنبوک  یم  دروآ  رمث  هک  یغاب  هناخ و  ره  رد  دنناد و  یم  سوحنم  ار 

نا تیهام  *

نیرتهب دوش و  یمن  دنلب  رایسب  دشاب و  یم  رت  هربنا  كدنا  هکنآ  الا  رانا  تخردب  هباشم  نآ  تخرد  دیفس و  خرس و  یناتـسب و  يرب و 
يرصم ای  تسا  یسراف  نآ 
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نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

یبوطر و يوارفص و  يومد و  لاهـسا  هثل و  نادند و  ماکحتـسا  تهج  اضعا و  يوقم  ففجم و  عدار و  تانالیـس و  سباح  ضباق و 
ابرش و قتف  هدعمب و  داوم  نتخیر  عنم  هکح و  برج و  ریساوب و  ثمط و  راردا  وضع و  ره  مدلا  فزن  نآ و  ۀحرق  جحس و  اعما و  قلز 

دامض نادند و  هثل و  ماکحتسا  نآ و  عالق  ناهد و  یئوبدب  تهج  دننک  هضمـضم  نادب  دنناشوجب و  هکرـس  اب  نوچ  ءالط و  ادامض و 
حورق و مدـلا  فزن  تهج  نآ  رورذ  اضعا و  نآ  يوسب  بابـصنا  ماروا و  دـیازت  عنم  لغب و  ریز  یئوبدـب  تاحارج و  مایتلا  تهج  نآ 

اریثک نآ  حلـصم  ددسم و  عدصم و  راضملا  نآ  يوسب  داوم  بابـصنا  عنام  محر  یلاوح  رب  هرغم  نیط  هکرـس و  اب  نآ  خوطل  جحس و 
ةراصع طولب و  تفج  ای  رانا و  ۀـشیر  ةزات  تسوپ  ای  نامر و  عاـمفا  نآ  نزوب  نآ  لدـب  مهرد  ود  اـت  مهردـکی  زا  نآ  تبرـش  رادـقم 

شوج بآ  رد  ار  نآ  کشخ  هکنآ  سیتلا و  هیحل  ةراصع  دـننام  دـنیامن  کشخ  هتفرک  ار  نآ  بآ  هدرـشف  ةدـیبوک  ار  نآ  ةزات  هکنآ 
رت فیطل  رتیوق و  لاعفا  عیمج  رد  ددرک  دقعنم  ات  دنناشوجب  زاب  هدرک  فاص  دـنلامب و  سپ  دوش  هداد  زاب  بآ  رد  نآ  توق  ات  دـنهد 

بحاص ار  نآ  ۀتفکـشان  ۀچنغ  ددع  کی  باتفآ  عولط  تقو  هبنـشراهچ  زور  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  زا  دـنا  هتفک  تسنآ و  مرج  زا 
رد نآ  صارقا  فوفـس و  دنا و  هتـسناد  برجم  دـشکن و  دـمر  لاس  کی  ات  درب  ورف  دـنیچب و  نهدـب  تخرد  زا  نآب  نیداتعم  دـمر و 

* تفای رکذ  نیدابارق 
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نیبجنلج

تسا یـسراف  نیبکنلک  برعم  نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هدحوم و  ءاب  رـسک  میج و  حتف  نون و  نوکـس  مال و  حتف  میج و  مضب 
یـسرافب ار  نزومه  لک و  رکـش و  زا  لومعم  ربا  زاجم  تسنآ و  لصا  تقیقح و  هک  لـسع  نآ  نزومه  اـب  هتـشرس  لـک  كرب  ینعی 

لک هتشرس و  مکحم  وکین و  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  دنمان و  يرکـش  لک  دشاب  هدایز  دیفـس  رکـش  رتمک و  لک  هک  ار  رتمک  دنقلک و 
رکـش ای  لسع و  ندرک  لخادب  جاتحم  نیب  رد  زاب  هک  دشاب  اسب  دشاب و  دیج  دیفـس  صلاخ  نآ  رکـش  ای  لسع و  هزات و  وبـشخ و  نآ 
واولا فرح  رد  نیدابارق  رد  داسف و  زا  دوب  دناوت  یمن  نآ  ظفاح  دبای و  یمن  وکین  ریمخت  مک  رکش  لسع و  رادقم  نآ  هک  اریز  دنوش 

تفای رکذ  نآ  ماسقا  درو  رد 

نا یلسع  تعیبط  *

لوا رد  رت  مود و  رد  مرک  نآ  يرکش  مود و  رد  کشخ  مرک و 

لاعفا *

نا عون  ود  ره  صاوخ  و 

ندروخ اصوصخ  غامدب  تاراخب  دوعص  عنام  هبیرغ و  تابوطر  ففجم  هدعم و  غامد و  يوقم 

عجو جلاف و  تهج  دشاب و  بلاغ  تبوطر  ناشیا  غامد  رد  هک  یناسک  خیاشم و  نیدوربم و  تهج  نآ  یلـسع  ماعط و  زا  دعب  نآ  311
رهظ و عاجوا  جـنلوق و  هظیلغ و  حاـیر  لـیلحت  تهج  ینومک  نوجعم  نآ  عبر  اـب  لوبلا و  رـسع  هاـصح و  تیتفت  سرقن و  لـصافم و 
ساوسو و يدایم  عفر  ناناوج و  نیرورحم و  تهج  نآ  يرکـش  تحـص و  ظفح  ثعاـب  ناتـسمز  رد  نآ  تموادـم  ماـعط و  ماـضهنا 

لامعتـسا تموادم  دنـشاب  هتـشرس  بوخ  هک  هشفنب  نوجعم  نآ  فصن  سودوخوطـسا و  نوجعم  نآ  نزومه  اب  نآ  جوزمم  نونج و 
ندـیماشآ برجم و  هقرتحم  طالخا  عفد  ددـس و  عفر  هقیقـش و  عادـص و  رـصب و  فعـض  تاراـخب و  عفر  هنهک و  دـمر  تهج  نادـب 

يدابم ناـبز و  ناـهد و  ياـخرتسا  جـلاف و  هوقل و  تهج  دنـشاب  هدومن  فاـص  ررکم  هک  سفرک  مخت  دـبرت و  اـب  نآ  یلـسع  خوبطم 
دنیامن فاص  هدیلام  دنهد و  خبط  بآ  رد  نوچ  ار  دنقلک  ردس و  راود و  تهج  بانع  يدنه و  رمت  اب  نآ  يرکـش  خوبطم  لصافم و 
هجلاعم دنقلک  ندیناروخب  ار  وا  نم  تشاد و  لس  ۀفیعض  هک  هتشون  نوناق  لس  تاجلاعم  رد  سیئرلا  خیش  تسنآ  تبرـش  بانم  بئان 

تفای تحـص  دیآ و  یم  تلاجخ  نآ  رادقم  نایب  زا  ارم  هک  دیناسر  فرـصمب  يدتعم  رادقم  دروخ و  یم  دنقلک  یتدم  ات  هک  مدومن 
هک بآ  نآ  نزو  شش  ات  نآ  خوبطم  لاقثم و  راهچ  ات  نآ  مرج  زا  تبرش  رادقم  شاخشخ  نآ  حلصم  دبک و  رضم  شطعم و  راضملا 

دنام یم  یقاب  لاس  ود  ات  نآ  يرکش  لاس و  راهچ  ات  نآ  یلسع  توق  لاقثم و  هدراهچ  ات  دسر  فصنب  ات 

587 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 819 

http://www.ghaemiyeh.com


زولج

زین یهوک  ماداب  رب  یضعب  تسا و  قدنف  یبرع  مسا  هدمآ  زین  میج  رسکب  همجعم و  ياز  واو و  نوکس  هددشم و  مال  حتف  میج و  مضب 
تسا و ربونـصلا  بح  هلمهم  ءاحب  هچ  تساحب  میج  هابتـشا  تهجب  نیا  دنمان و  یم  زین  ار  رابک  ربونـصلا  بح  دنیامن و  یم  لامعتـسا 
دـنیوک و زین  نادوسلا  ناـجرهلا و  تیز  اریو  نغور  تسا و  يربزول  زولج  تسا  ققحم  هچنآ  هک  هتـشون  یعیدـب  تاراـیتخا  بحاـص 

تعفنم رد  دوب  هزوغلچ  ماقم  مئاق  دنیوک  كرخب  يزاریشب  هک  تسا  یهوک  ماداب  نآ  دنناوخ و  ناقرا  ناجرا و  یصقالا  برغم  لها 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  كدنا  اب  لوا و  رد  کشخ  مود و  رد  دنیوک  لوا و  رد  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رید مضه و  رید  عفان و  الیتر  برقع و  یکدـیزک  ءاسنلا و  قرع  اخرتسا و  بصع و  تشپ و  درد  تهج  ینم و  ةدـننک  هداـیز  یهبم و 
تسا هزوغلچ  نآ  لدب  رکش  نآ  حلصم  درذک  یم  هدعم  زا 

دیلج

لاعفا راثآ و  عیمج  عبط و  رد  دنمان و  هلوا  يدنهب  كرکت و  یسرافب  هلمهم  لاد  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  میج و  حتفب 
رد هک  هعلـس  بحاـص  ندرک  رب  دـنیامن و  نهپ  یـساپرک  ۀـچراپ  رب  ار  كرکت  نوچ  دـنا  هتفک  رت و  فیثک  نا  زا  تسا و  جـلث  دـننام 
رب نوچ  دـیامن و  یم  رایـسب  شزوس  عجو و  نکیل  تسنآ و  لیلحت  ثعاب  دـندنب  دـنمان  هکیهک  يدـنهب  هک  دوش  یم  یـضرم  هلاـکنب 

ار نآ  لک  دوش و  بآ  هک  دنزادنا  نیمز  رب  ار  كرکت  نوچ  دهد و  نیکـست  ار  نآ  باهتلا  عجو و  دـنلامب  دـشاب  هتخوس  هک  يوضع 
دنع دـنیامن و  کـشخ  هدومن  هلولک  ار  لـک  نآ  نوـچ  دـهد و  نیکـست  دـنلامب  دـشاب  هتـشاد  رایـسب  باـهتلا  شزوـس و  هک  یلمد  رب 

دراد رثا  نیمه  زین  دنیامن  دامض  هدومن  رت  بآ  هب  تجاحلا 
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میملا عم  میجلا  لصف 

رامج

زین و لخنلا  محـش  لخنلا و  بل  لخنلا و  بلق  ار  نآ  هدـمآ و  زین  ۀـمجعم  يازب  هلمهم و  ءار  فلا و  هددـشم و  میم  حـتف  میج و  مضب 
دنمان لخن  رینپ  یسرافب 

نا تیهام  *

ای دـنربب و  ار  نآ  نوـچ  هک  دـشاب  یم  عـلط  عـضوم  لـخن و  تخرد  رـس  رد  هک  ریـش  معطب  بیرق  نیریـش  کـنر  دیفـس  تسا  يزیچ 
تسنآ نیریش  هزات  دیفس  نآ  نیرتهب  دهد و  یمن  رمث  رکید  دتفا و  یم  رمث  زا  تخرد  نآ  دنروآرب 

نآ تعیبط  *

کشخ نآ  طسو  رد  درس و  لوا  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

زاوآ و یئوکین  قلح و  نآ و  تنوشخ  عفر  هنیـس و  درد  مدـلا و  ثفن  تهج  نآ و  ریغ  نوخ و  لاهـسا  عطاـق  اـشحا و  هدـعم و  يوقم 
ارفص ۀبلغ  هفرس و  تهج  نآ و  ۀیفصت 

ررـض رامخ و  يوارفـص و  ئق  عفر  ندـب و  زا  هبیرغ  ترارح  بذـج  یعیبط و  حور  اصوصخ  حاورا  لیلحت  عنم  نوخ و  نایلغ  312و 
حایر و دلوم  هئر و  رـضم  راضملا  روبنز  ندیزک  تهج  نآ  دامـض  رکـش و  اب  اصوصخ  عفان  نآ  خیبط  ندیماشآ  هدرک  يرغال  ذیبن و 

تسا ضامح  نآ  لدب  هدرورپ  لیبجنز  امرخ و  نیبجنکس و  لسع و  نآ  حلصم  هدعم و  زا  لوزنلا  یطب  یئام و  طلخ 

مجمج

میم ود  نوکس  میج و  ود  رسکب 

نآ تیهام  *

كدنا اب  یئوب و  شوخ  يدرز و  يدیفـس و  نیب  ام  نآ  نوریب  دیفـس و  نآ  نوردنا  زارد و  کیراب و  يرب  كدرزب  هیبش  تسا  یخیب 
نیمز زا  نیرز  نزوس  اب  ار  نآ  دـنیوک  دـنرب  دالب  رئاس  دنقرمـس و  اراخبب و  اجنا  زا  دزیخ و  نیچ  دالب  زا  ینیریـش و  يدـنت و  یخلت و 

تسا كدرزب  هیبش  نآ  كرب  قاس و  دنمان و  ناشومرزک  ار  نآ  ناتسرل  رد  دنروآیمرب و 
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نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رتشیب عفان و  ابرش  ناقفخ  تهج  نآ  لاقثم  مین  بنجلا و  تاذ  هئرلا و  تاذ  مدلا و  فزن  سفنلا و  قیض  هفرـس و  وبر و  قانخ و  تهج 
تفای رکذ  نیدابارق  رد  رتیوق و  لاعفا  عیمج  رد  نآ  يابرم  هاب و  کیرحت  تهج  تسا  رکـش  دیفـس و  خرـس و  نمهب  اب  نآ  لامعتـسا 
لاقثم کی  زا  هک  هتفک  هلودلا  نیما  نیبجنکس  نآ  نزو  هس  نآ  لدب  مهرد  مین  نآ  تبرش  رادقم  یبرع  غمص  نآ  حلصم  زرپس  رـضم 

تسا تابرجم  زا  لاح و  رد  ناقفخ  عفار  بالج  اب  نآ  مین  لاقثم و  کی  ات 

دمج

نآ يدب  یبوخ و  رتفیطل و  نا  زا  تسا و  جلث  دننام  لاعفا  تعیبط و  رد  دنمان و  خـی  یـسرافب  هلمهم  لاد  نوکـس  میم و  میج و  حـتفب 
تهج یناشیپ  رب  نآ  دامـض  عفان و  تیاغب  هقرحم  يوارفـص و  ياـهپت  هضیه و  تهج  ددرکیمرب و  ددرک  یم  دـمجنم  نا  زا  هک  یبآـب 

ای ۀنت  نایم  رد  هک  یخی  لیم  دیامن  درد  هدرک  مرو  درس  رایسب  ياوه  خی و  فرب و  يدرس  زا  یسک  مشچ  نوچ  برجم و  فاعر  عنم 
تسا اضعا  ینطاب و  ماروا  رضم  ددرک  یم  لئاز  نآ  درد  مرو و  تسا  دیفم  دنشکب  مشچ  نوردناب  دشاب  هدش  دمجنم  راجشا  ۀخاش 

تسمج

هیناقوف هانثم  ءات  هلمهم و  نیس  نوکس  هددشم و  میم  حتف  میج و  حتفب 

نا تیهام  *

یـضعب خرـس و  یـضعب  دیفـس و  نا  زا  یـضعب  دـسر  یم  مهب  هبیط  ۀـنیدم  یلزنم  هس  رد  تسا  ۀـیداب  هک  ارفـص  رد  هک  تـسا  یکنس 
لیلق قبیز  نآ  نوکت  ةدام  دنا  هتفک  دبای و  یم  نوکت  تسا  اجنا  رد  هک  یندعم  رد  دوش و  یم  لطر  کی  رادـقم  ات  ینوج و  نامـسآ 

نآ نیرتهب  تشک و  یم  توقای  الا  ترارح و  ناصقن  رابتعاب  هتفاین  هک  مات  خبط  جضنلا و  فیعـض  تسا و  دیج  ریثک  تیربک  يدر و 
تسا فافش  یناوغرا  خرس 
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نا تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

يرتشکنا ندیـشوپ  جارخ و  مشچ و  مرو  تهج  نآ  يـالط  یتسم و  یـشغ و  ناـیثغ و  ناـقفخ و  عفار  ماروا و  لـلحم  نآ  ندـیماشآ 
شوشم ياهباوخ  ندـید  ثعاب  نتـشاذک  مئاـن  رـس  ریز  رد  قیـالخ و  دزن  یبوبحم  تاـجاح و  ياـضق  سرقن و  تهج  نا  زا  عونـصم 

تسنآ مرج  ندیماشآ  دننام  راثآ  رد  برش  لکا و  نا  زا  عونصم  فرظ  رد  مهرد و  مین  ات  نآ  تبرش  رادقم 

لمج

دنه و ۀطقن  راهچ  ءات  واو و  نوکـس  نون و  يافخ  فلا و  مضب  تنوا  يدنهب  رتش و  یـسرافب  زین و  لبا  یبرعب  مال  میم و  میج و  حتفب 
دنمان لجع  روزج و  یبرعب  ار  نآ  ۀچب 

نا تیهام  *

دزکب راـم  ار  نآ  نوـچ  دروـخ و  طوـلب  كرب  دوـش  روـجنر  نوـچ  رکید  تاـناویح  زا  تـسا  رتـکریز  یناوـیح  نآ  تـسا و  فورعم 
تسا رقشا  کنر و  خرس  یعار  یبارعا  هبرف  هلاس  کی  نآ  نیرتهب  دروخ و  کنچرخ 

نا تعیبط  *

کشخ موس  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لوبلا هقرح  دوسا و  ناقری  نمزم و  كرو  عجو  اسنلا و  قرع  عبر و  پت  تهج  يوق و  ظعنم  اضعا و  هاب و  يوقم  نآ  تشوک  ندروخ 
لوزن عفار  نآ  رکج  برجم و  فلک  تهج  دـشاب  مرک  زونه  هکنآ  ةزات  هئر  يالط  اـبوق و  تهج  نآ  ۀـتخوس  تشوک  يـالط  عفاـن و 

اجنا و زا  تسا  رام  ةدننازیرک  دـنهاوخ  هک  اج  ره  رد  نآ  نتـشادهاکن  دـیفم و  ار  ریـساوب  نآ  هیپ  يالط  هرـصاب و  يوقم  نیع و  يام 
نآ ۀئر  لکا  تموادم 
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عطاـق نآ  کـشخ  نیکرـس  عوقن  لـمح و  رب  نیعم  یلاوتم  زور  هس  رهظ  زا  دـعب  مشپ  اـب  نآ  قاـس  زغم  لومح  يروک و  ثروـم  313
رثوم و لیلآث  تهج  نآ  يالط  روخب و  روثب و  ریزانخ و  تهج  نآ  ةزات  دامض  عرص و  تهج  هبسانم  ۀیودا  اب  نآ  ندیماشآ  فاعر و 

هاب يوقم  تیاغب  نآ  ةدروخن  هاک  ۀچب  ۀیام  رینپ  ینعی  هحفنا  قاقـش و  نوخ و  عطق  ریـساوب و  محر و  ۀیقنت  تهج  نآ  ناهوک  ندروخ 
ثروم یتسم  نیح  رد  نآ  نهد  فک  ندیماشآ  ندب و  نمسم  ینم و  طالخا و  زا  دمجنم  ةدنزادک  دماج و  ةدننک  دمجنم  ظعنم و  و 

برجم و نآ  لوب  اب  صوصخ  اقستسا  تهج  نآ  ریش  دیماشآ  نآ و  یتسم  لاوز  ثعاب  لمج  غامد  رد  هندوپ  بآ  ندیناکچ  نونج و 
بآدرز و لهسم  يوق و  ردم  رثوم و  زین  یئاهنت  هب  نآ  لوب  تفای و  رکذ  نآ  ندیماشآ  روتسد  زین  باتک  نیا  ۀمدقم  رد  نیدارق و  رد 

ةدس حیتفت  تهج  نآ  ندیئوب  تعرسب و  یتسم  عفر  هاب و  تیوقت  رکج و  ةدس  ناقری و  اقستسا و  رکج و  مرو  ماکز و  هفرس و  تهج 
اب نآ  ةدـیناشوج  لوطن  رثوم و  هعماـس  لـقث  عفر  تهج  نآ و  عجو  نکـسم  شوـک  رد  نآ  ةدرک  مرک  روـطق  مشچ و  عـفر  هافـصم و 

عطق تهج  نآ  ۀتخوس  حورق و  لامدـنا  هیقنت و  تهج  نآ  كزان  يوم  رورذ  برجم و  ماروا  ردـخ و  جـلاف و  سرقن و  تهج  لمرح 
نیتسآ رب  رتش  ۀنک  نتسب  لوبلا و  سلس  عفار  پچ  نار  رب  نآ  يوم  نتسب  فاعر و  سبح  تهج  نآ  طوعس  تاحارج و  نوخ  نالیس 

رثا نیمه  زین  نآ  ناهد  فک  دـنوش و  شوهیب  دـنهد  رویط  دروخب  هدرک  رت  نآ  قرعب  ار  مدـنک  نوچ  نآ و  قشع  لاوز  ثعاب  قشاـع 
یباکر تیز  اب  نتخپ و  ارهم  تبش  کمن و  اب  نآ  حلـصم  يوادوس  نوخ  دلوم  لیقث و  سومیکلا و  ئدر  ظیلغ و  نآ  تشوک  دراد و 

ۀکرس ای  هماک  بآ  صلاخ و  ۀکرـس  نا  زا  دعب  ندروخ و  لدرخ  یفک  اب  ندرک و  لخاد  ینامرک  ةریز  ایووک و  لفلف و  ندیناشوج و 
تسا ندروخ  لیبجنز  يابرم  ار  جازملا  دوربم  لصافم و  عاجوا  ریغ  يارب  ار و  جازملا  رورحم  ندیماشآ  راغرتشا  اب  ای  للخم  ربک 
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يروهمج

ای نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  واو و  نوکس  اه و  مض  میم و  نوکس  میج و  حتفب 

نا تیهام  *

هلاس هس  يروکنا  بارش  یضعب  دنیامن و  لامعتـسا  سپ  دنراذکب  یتدم  دزوسب و  بآ  ات  دنناشوجب  بآ  اب  ار  ثلثم  هک  تسا  یبارش 
بارـش ار  نآ  هدرک  مخ  رد  سپ  دـشاب  هدیـسر  فصنب  ات  هدـیناشوج  هک  تسا  يروکنا  بآ  هک  هتفک  يرکید  دـنمان و  يروهمج  ار 

دنزاس

نا تعیبط 

کشخ مرک و 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

* تسا اشحا  نخسم  ظیلغ و  حلاص  نوخ  دلوم  رادحنالا و  عیرس  عامج و  رب  نیعم  یهبم و  یهشم و  للحم و  جضنم و 

زیمج

رلوک و يدنهب  قمحالا و  نیت  ینعی  يرغموفـسا  ینانویب  همجعم و  ياز  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  هددشم و  میم  حـتف  میج و  حـتفب 
دنیوک یم  هشپ  رمئ  ار  نآ  اذهل  دشاب  یم  هشپ  نآ  رمث  فوج  رد  نوچ 

نا تیهام  *

یم رمث  زین  هبترم  راهچ  هبترم و  هس  یلاس  رد  توت و  كربب  هیبش  نآ  كرب  ظیلغ و  رایـسب  نآ  ریـش  ریجناب و  هیبش  تسا  یتخرد  رمث 
نآ مخت  ددرک و  یم  خرس  یـضعب  ندیـسر  دعب  کنر و  دیفـس  زبس و  هچولآ  رادقمب  دیآ  یمرب  نآ  قاس  زا  لک  یب  نآ  رمث  دهد و 

دنه و رد  نآ و  یلاوح  ماش و  دالب  نآ  تبنم  دننزن و  غیت  ار  نآ  هکنآ  ات  ددرک  یمن  هتخپ  دوخ  دالب  یضعب  رد  ریجنا و  مخت  یکرزبب 
هک یمـسقب  هدیـشارخ  ار  نآ  خاش  هک  دنریک  یم  وحن  نیدب  ار  نآ  ریـش  دشاب و  یم  عاونا  دلب  ود  ره  نیرد  هکلب  تسا  رایـسب  هلاکنب 

یلافـس فرظ  رد  ای  دـنیامن  یم  عمج  یفدـصب  دـیآرب  نا  زا  هچنآ  دـیآ و  رمثب  هکنآ  زا  شیپ  راـهب  ماـیا  رد  دـسرن و  تخرد  لـصاب 
ریجنا و وید  ملید  رد  ار  نآ  تسین و  لوکاـم  تامومـس و  زا  يرب  ریجنا  هچ  تسیرب  ریجنا  ریغ  نآ  هشیـش و  اـی  ینیچ و  اـی  رادـباعل و 

تسا لوکام  دنیوک و  ریجنا  اکلش  ار  زیمج 
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نآ تعیبط  *

رت لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدـیناشوج ار  نآ  خاـش  رمث و  كرب و  هکنآ  قوعل  عفاـن و  هدرک  زرپس و  مدـلا و  ثفن  هنیـس و  درد  یـسبی و  ۀفرـس  ساوسو و  تهج 
نآ سرمین  خوبطم  برجم و  زاوآ  یکتفرک  نمزم و  ۀفرـس  سفنلا و  قیـض  وبر و  تهج  دنـشاب  هدروآ  ماوـقب  رکـش  اـب  هدرک  فاـص 

عطق تهج  بآ  اب  نآ  ةدیئاس  كرب  زا  لاقثم  کی  ریساوب و  هنیس و  زا  مدلا  ثفن  تهج 

اهنآ و جـضن  لیمامد و  لـیلحت  تهج  نآ  كرب  ةراـصع  دامـض  هدومزآ و  هفرـس  تهج  رکـش  نآ  نزومه  اـب  برجم و  لاهـسا  314
ۀـشپ اب  نآ  ۀتخپ  رمث  ندروخ  دنیوک  دنمدوس و  زین  نآ  يالط  یمـس و  ناروناج  یکدیزک  رـس و  حورق  تهج  قشا  اب  نآ  ندـیماشآ 
ۀللحم هنیلم و  توق  اب  ریجنا و  ریش  زا  رت  فیعض  نکیل  تدح و  اب  مرک و  نآ  ریش  لاس و  نا  رد  تموادمب  تسا  دمر  عنام  نآ  فوج 

اب هدراب و  ياهپت  زرپس و  لیلحت  تهج  نآ  مهرد  مین  ندـیماشآ  باذـج و  تاحارج و  قصلم  هظیلغ و  طالخا  لهـسم  هبلـص و  ماروا 
هدـعم و رـضم  خافن و  اذـغلا و  يدر  نآ  رمث  برجم و  یـسراف  ران  هلکا و  هیعاس و  حورق  تهج  نآ  بوچ  رتسکاـخ  يدرـس و  زرل و 

هچولآ زا  رتکچوک  نا  زا  یعون  نآ و  يـالاب  درـس  بآ  ندـیماشآ  نیبـکنلک و  نیبجنکـس و  نوسینا و  نآ  حلـصم  تاـیمح و  ثروم 
نآ ددرک و  یم  دمجنم  تابن  ۀناد  دننام  هدرک  رشن  يزیچ  نآ  ةریش  زا  نآ  يالاب  رب  ددرک و  یم  خرس  ندیسر  دعب  نیریـش و  تسا و 

رلوکب هلاکنب  دنه و  رد  یملـسب و  فورعم  روهـشم و  نیطـسلف  رد  تسا و  رایـسب  هلاکنب  نیطـسلف و  رد  دـنمان و  یم  طامح  یموق  ار 
غمـص اریثک و  كدـنا  اب  نآ  رمث  قوعل  تسین و  ندز  غیت  هب  جاـتحم  نیا  رمث  نآ و  رکید  عاونا  زا  رت  كرزب  نآ  تخرد  کـچوک و 

عفر داوم و  لیلحت  هیردص و  ضارما  هفرـس و  تهج  دیآ  چیپ  تشکنا  ماوقب  هکنآ  ات  دنـشاپب  نارب  خبط  رخآ  رد  هدوس  مرن  هک  یبرع 
* عفان ایعا 
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نونلا عم  میجلا  لصف 

اپنج

فلا یسراف و  ءاب  حتف  نون و  نوکس  یسراف و  میج  حتفب 

نا تیهام  *

زا رتکچوک  فنـص  ود  ره  نیا  تخرد  یبـالک و  خرـس  يرکید  درز و  نآ  لـک  یکی  دـشاب  یم  فنـص  هس  يدـنه و  تسا  یتخرد 
لک رتضیرع و  رت و  هاتوک  نآ  كرب  رتضیرع و  نآ  تخرد  موس  فنص  نآ و  كرب  زا  رتکیراب  كدنا  نیا  كرب  ناکدرک و  تخرد 
هیبش هلمجلا  یف  هس  ره  لک  تسنآ و  ریخا  فنص  لک  هیودا  رد  لمعتسم  دنمان و  اپنچ  كان  ار  نیا  دیفـس و  نآ  کنر  ینالوط و  نآ 

رد هک  يدـح  هب  دـنت  وب و  شوخ  میخـض و  تشکنا و  دـنب  ود  لوط  ردـقب  اـت  رتدـنلب  رتکیراـب و  ددـع و  جـنپ  نآ  ياـهکرب  هلـالب و 
دشاب یم  تسا  اهلک  رثکا  رد  هکنآ  دننام  هزیر  هناد  دنچ  نآ  لک  نایم  رد  دیامن و  یم  فاعر  ثادحا  نیرورحم 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ۀنت هدیرب و  ار  نآ  تخرد  رـس  نوچ  دنیوک  ماعط و  ياهتـشا  عطاق  حایر و  مغلب و  عفاد  نآ  ندروخ  دراب و  بلق  يوقم  نآ  مامـشتسا 
زا هچنآ  مامت  ات  دنزاس  لعتـشم  لعـشم  دننام  هتخیر  نارب  غارچ  نغور  هدیچیپ و  رایـسب  هتل  نارب  هتـشاذک  عرذ  راهچ  هس  ردقب  ار  نآ 

روهشم هویح  بوچ  هک  دنیوک  ءالط و  ادامـض و  ابرـش و  تسا  مومـس  رثکا  رهزداف  دنروآرب  ار  نآ  خیب  سپ  دزوسب  تسنوریب  نیمز 
میظع ۀبوص  رد  هک  ساتهر  ۀعلق  حاونب  تسا و  رکید  تایح  بوچ  تخرد  درادـن و  لصا  نیا  نکیل  تسا  نیزا  ترابع  دـنه  کلمب 

* دشاب نادب  بیرق  صاوخ  رد  دیاش  دوش  یم  تسا  دابآ 
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رتسداب دنج 

نوکس هیناقوف و  هانثم  يات  حتف  نیتلمهم و  نیس  نوکس  لاد و  حتف  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  هلمهم و  لاد  نون و  نوکس  میج و  مضب 
دنمان یشآ  نالغا  یکرتب  ناکچب و  شآ  یسرافب  شونایسکا و  ینانویب  هدمآ  زین  فلا  ياجب  ایب  رتسدیب  هلمهم و  ءار 

نا تیهام  *

ریغ تسیکچوک و  رایـسب  کس  تأیهب  ناویح  نآ  نیتضیب و  سیک  تأیهب  مهب  لصتم  ددع  ود  ینعی  جودزم  یبآ  تسیناویح  ۀیـصخ 
میکح دنمان و  کنس  ار  نآ  ملید  رد  دنک و  یم  شیعت  زین  بآ  جراخ  رد  ظیلغ و  یهایسب و  لئام  خرس  نآ  يوم  تسا و  یبآ  کس 

هک هدومن  هظحالم  ار  نآ  ةزات  ریقح  دشاب و  دنج  مظعب  نآ  ۀیـصخ  هک  دنک  یمن  اضاقت  سایق  هک  هتـشون  هفحت  رد  نمؤم  دـمحم  ریم 
زا دـعب  هاکدودـب  نآ  ندرک  هدرورپ  رتسکاخ و  بآ و  رد  نآ  ندـیناشوج  زا  دـعب  تشادـن و  کنر  وب و  الـصا  دوب  هدرک  عطق  دایص 

خرس درز و  نآ  کنر  تسین و  یکش  تسا  هلاحتسا  زا  یعون  وا  رد  هکنیا  دش و  کنر  وب و  بحاص  یتدم 

لاس هس  زا  هدایز  هک  تسنآ  تیتفتلا  عیرـس  دنت و  يوبـشخ  نیکنـس  خرـس  سپ  درز  لمعتـسم  نآ و  نیرتهب  دشاب و  یم  هایـس  315و 
یم لاس  هدزناپ  ات  نآ  توق  هک  هتـشون  حاورالا  حیورت  بحاص  تسنوبز و  دـشاب  فاصوا  نیا  فلاخم  هچنآ  دـشاب و  هتـشذکن  نارب 

لاتق و تیمس و  اب  نآ  هایس  دنام و  یم  مه  هدایز  هکلب  نا  رد  تسین  یکش  هک  هتشون  یـسلدنا  ددرک و  یم  فعـض  نا  زا  دعب  دنام و 
شوخ تخـس و  درذکب  نارب  هک  هدایز  لاس  کی  ات  یتدم  دعب  وبدب و  مرن و  نآ  ةزات  تسا  تسار  هتـشون  میکح  هچنآ  دیوک  ررحم 

ددرک یم  رهاظ  بوخ  نآ  کنر  وب و 
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نا تعیبط  *

عذال تسنآ  لخاد  هک  یعمـش  یغمـص  زیچ  تسا و  هسبای  ةراح  ۀـیودا  عیمج  يوقا  فطلا و  کشخ و  مود  رد  مرک و  موس  رخآ  رد 
تسین زیاج  نآ  لامعتسا  تسا  نیخستلا  دیدش 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

سارلا و ضارما  يزیرغ  ترارح  جـیهم  قبرخ و  زا  قونخم  ماوه و  رثکا  هلاتق و  هدراب و  ۀـیودا  قاـیرت  ماروا و  لـلحم  ددـس و  حـتفم 
جنشت هشعر و  جلاف و  نایبصلا و  ما  عرـص و  دننام  ینابـصع  یحیر و  یغامد و  ۀبطر  ةدراب  ضارما  تهج  هدعملا  بلقلا و  بصعلا و 

زازک ردخ و  تابس و  هقیقـش و  یمغلب و  نمزم و  یحیر  درابرـس  درد  نایـسن و  تسا و  یمغلب  ماسرـس  هک  سغرثیل  یئالتما و  بطر 
یمغلب و جـنلوق  هدـعم و  خـفن  قاوف و  دراب و  ناقفخ  یقارم و  يایلوخیلام  اهریغ و  نذا و  باصعا و  عاجوا  ماکز و  بطر و  یئالتحا 

ياهنخان رب  نایبصلا و  ما  تهج  هعضرم  ریش  اب  نآ  ۀبح  کی  ندیناروخ  تلع و  ره  ۀبسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب  اطوعـس  ابرـش و  یحیر 
مومـس و عفد  تهج  رکید  ۀبـسانم  ناهدا  ای  لک  نغور  اب  نآ  نیهدت  نآ و  خیرمت  هکرـس و  اب  نآ  يالط  مومـسلا  رثؤم  ندیلام  لفط 

دنیاسب نویفا  نآ  يواسم  اب  نوچ  هکرس و  اب  اصوصخ  تسنآ  تیمـس  عفاد  دنـشاب  هدروخ  نویفا  هک  يردق  هب  نویفا  دعب  نآ  ندروخ 
ای جندوف  بآ  هب  ار  نآ  مهرد  ود  رادقم  نفاص  دـصف  زا  دـعب  نوچ  ضفنلا  ءاضعا  هکرـس  اب  اصوصخ  دـنادرک  لئاز  ار  نویفا  تیمس 
اب دشاب  زین  پت  نآب  رکا  دزاس و  لئاز  ار  محر  تدورب  دنک و  همیشم  نینج و  جارخا  ررـض و  نودب  دیامن  ثمط  راردا  دنروخب  لسع 

عادص فانـصا  تهج  نآ  روخب  عادصلا  قاوف  تهج  هکرـس  اب  دناسرن و  ترـضم  چیه  دـنیامن  قعل  هقعلم  کی  رادـقم  لفلف  لسع و 
هینابصع هیغامد و  ضارما  رثکا  هلاتق و  حورق  تهج  نآ  يالط  لبـس و  هعمد و  رـصب و  تملظ  تهج  نآ  لاحتکا  نیعلا  یحیر  دراب و 

ریغ لصافم و  ةدراب  عاجوا  هدراب و  هراح و  ۀـنمزم  ماروا  لیلحت  تهج  هبـسانم  ياهنغور  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  دامـض  هنمزم و  عاجوا  و 
نآ و دراب  عجو  دـشاب و  تدورب  زا  هک  هعماس  لقث  حایر و  تهج  شوک  رد  نآ  نتـشاذک  نذـالا  نآ  نغورب  نیهدـت  روتـسدب  نآ و 

غامد تیوقت  نآ و  ياهتلع  هئر و  ماروا  تهج  نآ  مامـشتسا  هروکذم و  ضارما  تهج  شوک  رد  نیدران  نغور  اب  نآ  روطق  نینچمه 
نآ تبرش  رادقم  هشفنب  تبرش  نآ  حلصم  نیرورحم  رضم  لوب  ضیح و  ردم  نینج و  طقـسم  محر و  لاح  حلـصم  نآ  لومح  عفان و 

تهج نویفرف و  رکج  ضارما  رد  کشم و  نآ  نزوب  داوم  یـضعب  رد  لفلف و  نآ  فصن  ای  جو و  نآ  لثم  نآ  لدـب  کـناد  کـی  اـت 
تسا و هدنـشک  مهردـکی  ردـقب  هایـس  دـنج  تسا و  دابنرز  نآ  ثلث  لفلف و  راد  نآ  ثلث  لفلف و  نآ  نزو  هس  هجزل  تابوطر  لیلحت 

تسا غالا  ریش  رمخ و  ۀکرس  جرتا و  ضامح  نآ  قایرت  دوش و  یم  ماسرسب  رجنم  الا  دشک و  یم  زور  کی  تدم  رد  هک  تسا  رایسب 
رتسداب دنج  اهنآ  رد  دومع  لصا و  هکنآ  رابتعاب  اینرجتـس  خسن  نوجعم و  مهرم و  نهد و  بح و  شراوج و  رتسداب و  دـنج  یئاود  و 

تفای رکذ  میجلا  فرح  رد  نیدابارق  رد  تسا 
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انایطنج

یمورب تسا و  یناـنوی  تغل  فـلا  نوـن و  حـتف  فـلا و  هیناـتحت و  هاـنثم  ءاـی  حـتف  هلمهم و  ءاـط  رـسک  نوـن و  نوکـس  میج و  رـسکب 
حتفب دیب  ناهکپ  يدنهب  دنا و  هتسناد  نآ  ریغ  ار  هکشک  شی  یضعب  هکـشک و  شی  سلدنا  یمجعب  داشوک و  یـسرافب  ناقـسیلیسا و 

نآ مسا  دنیوک  هلمهم  لاد  هیناتحت و  هانثم  ءاب  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  نون و  فلا و  اه و  يافخ  فاک و  یسراف و  ءاب 

هدوب نیطنج  هاشداب  نآ  مسا  هتفای و  اود  نا  زا  افش  ای  هتفای و  نا  رب  عالطا  لوا  هک  تسا  یهاشداب  مسا  زا  قتشم  316

تیهام *

نا

نیا دارم  قالطا  دزن  لمعتـسم و  دنمان  زین  یـسرافب  تسا و  فانـصا  نیرتهب  هکنآ  یمور  یمور و  ریغ  یمور و  دـشاب  یم  فنـص  ود 
فوجم و یتشکنا و  يربطـسب  نآ  قورع  قاس و  خـلت و  یکریت و  یخرـسب و  لئام  ظیلغ  يربشب و  اـت  زارد  تسا  یخیب  تسا  فنص 
خرـس و رود و  مه  زا  رتکچوک و  نا  زا  لـمحلا و  ناـسل  اـی  ناـکدرک و  كربب  هیبـش  نآ  كرب  راد و  هرک  عرذ و  ود  ردـقب  ساـما و 

تبنم دـجنکب و  هیبش  کبـس  كزان  ضیرع  یفالغ  رد  نآ  رمث  يدوبکب و  لئام  خرـس  نآ  لک  فرـشم و  نآ  كرب  طسو  فارطا و 
ریغ نیا  ضاـمح و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دـنمان  یناـغمرج  ار  نآ  مود  فنـص  كاـنمن و  نیـشن و  فرب  هیاـس و  عضاوم  لاـبج و  نآ 

هدش هدید  زین  معط  نیریش  انایطنج  هلاکنب  رد  لمعتسم و 

نآ تعیبط  *

دنام یم  یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق  دنا و  هتفک  کشخ  مود  رد  یضعب  کشخ  مرک و  موس  لوا  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

ببـسب مومـس  تیذا  زا  بلق  ةدننک  تیامح  هدراب و  عاجوا  نکـسم  ددس و  حتفم  یقنم و  للحم و  یلاج و  فطلم و  تیاغب  ضباق و 
برقع هناوید و  کس  ندیزک  هروکذم و  ضارما  تهج  نآ  ندـیماشآ  نینج و  جرخم  لوب و  ردـم  دراد و  هک  هیقایرت  هضباق و  توق 

عجو بصع و  ياوتلا  تهج  بارش  اب  نآ  مهرد  ود  ضیح و  سابتحا  لوبلا و  رسع  زرپس و  رکج و  مرو  هبورـشم و  مومـس  ماوه و  و 
رد نآ و  ریغ  هناوید و  کس  ماوه و  شهن  تهج  بارـش  بادس و  لفلف و  اب  نآ  لاقثم  کی  اهنآ و  ماروا  تدورب و  لاحط و  دـبک و 

لضع و نهو  هطقـس و  دراب و  دـبک  هدـعم و  ولهپ و  درد  تهج  بآ  اب  لاـقثم  کـی  رادـقم  نآ  ةراـصع  ندـیماشآ  يوقا و  تیقاـیرت 
اشحا و دراب  مرو  هثیبخ و  حورق  تاحارج و  یمس و  ناروناج  ندیزک  تهج  بارش  اب  نآ  دامـض  عفان و  بصع  ياوتلا  نآ و  فارطا 
ضیح و نوخ  عطاق  تسد  فک  رب  انح  اب  نآ  يالط  قهب و  ۀلازا  تهج  هکرس  اب  هدعم و  عجو  یثو و  اضعا و  رسک  هطقـس و  هبرض و 

جارخا تهج  نآ  لومح  دیفم و  هایس  شاخشخ  هراصع  ياجب  هداح  تافایش  رد  نآ  ندرک  لخاد  مشچ و  راح  مرو  تهج  نآ  خوطل 
هیودا رابک  زا  انایطنج  هک  هتفک  يزار  مرکمین و  بآ  لسع و  اب  نآ  ةدیبوک  لاقثم  مین  ندیماشآ  روتسدب  رثؤم و  نآ  طاقـسا  نینج و 

ندـیزک تیمـس  عفد  يارب  اصوصخ  هیودا  تیوقت  مومـس و  عفد  يارب  زا  دوش  یم  هدرک  راـبک  نیجاـعم  تاـقایرت و  لـخاد  هک  تسا 
نیرورحم ۀنیس  رضم  راضملا  هبورـشم  ۀلاتق  مومـس  اب  تمواقم  مومـسلا و  تاوذ  ةدنزک  عابـس  برقع و  رام و  یعفا و  هناوید و  کس 

نآ نزو  مین  نوراسا و  نآ  مین  نزو و  کی  لیلحت  حیتفت و  رد  نآ  لدب  لاقثم  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  نویردنقولوقسا  نآ  حلـصم 
دـنبوکب و ار  نآ  خـیب  هکنآ  ةراـصع  یناـغمرج و  اـنایطنج  دـنیوک  نآ و  نزوب  دـنوارز  طـسق و  عضاوم  رئاـس  رد  ربک و  خـیب  تسوپ 

هروکذم لاعفا  عیمج  رد  ددرک  دقعنم  ات  دنهد  خبط  زاب  دـنیامن و  فاص  ددرک و  ظیلغ  ات  دـنناشوجب  سپ  دـنناسیخب  بآ  رد  زورجتی 
انایطنجلا و ءاود  دنام و  یم  یقاب  لاس  تفه  ات  نآ  توق  يوقا و  تیقایرت  رد  بادس  اب  تسنآ و  خـیب  مرج  زا  رت  يوقا  دامـض  ابرش و 

تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  دامض و  بارش و  فوفس و  نهد و 
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واولا عم  میجلا  لصف 

ینیچ بوج 

بـشخ ار  نآ  ای و  نون و  رـسک  هیناتحت و  هانثم  ءاـی  نوکـس  یـسراف و  میج  رـسک  هدـحوم و  ءاـب  واو و  نوکـس  یـسراف و  میج  مضب 
تسا هدیدج  ۀیودا  زا  دنمان و  زین  ینیچ  خیب  ینیصلا و 

نا تیهام  *

يوق زین و  نا  زا  رتدـنلب  رت و  هاتوک  يربش و  ردـقب  نآ و  ةزاـت  رت و  اـصوصخ  نیریـش  كدـنا  کـنر و  یبـالک  خرـس و  تسا  یخیب 
بعشتم و یضعب  جک و  یضعب  تسار و  یضعب  هرک و  رپ  یضعب  هرک و  مک  یضعب  نا و  زا  رت  کیراب  یضعب  هضبق و  کی  يربطـسب 

قارب هایس  یضعب  دیفس و  یضعب  وخر و  یضعب  بلص و  یضعب  کبس و  یـضعب  نیکنـس و  یـضعب  نشخ و  یـضعب  سلما و  یـضعب 
معط نیریش  کنر و  یبالک  خرس و  نآ  لمعتسم  راتخم و  نیرتهب و  دشاب و  یم 

طسوتم و تواخر  تبالـص و  رد  هشیر و  یب  سلما و  هرک و  مک  ای  هرک و  یب  يوق و  تسار و  كرزب و  نآ  تاعطق  هک  تسنآ  317
تسا و ماخ  دشاب  وخر  کبس و  دیفس و  هچنآ  دشاب و  هدروخ  مرک  ۀنهک  رایـسب  ریغ  یقرغ  نیکنـس  هزات و  ققـشتم و  بعـشتم و  ریغ 
هشیر و رپ  جک  هرک  رپ  نینچمه  دنمان و  غمصم  هک  هدرک  اج  غمص  نآ  نوردنا  رد  ایوک  هک  یتئیهب  هشیر  رپ  بلـص  قارب  هایـس  هچنآ 

یف هرایب  مجن و  لیبق  زا  نآ  تاـبن  تفاـی و  رکذ  ریبک  نیداـبارق  رد  هک  یتاـهج  هب  لمعتـسم  ریغ  نوبز و  همه  نآ  ققـشتم  بعـشتم و 
دـنه و رد  هک  سناب  ۀتـسرون  ياهخاشب  هیبش  هلمجلا  یف  فوجم  ریغ  بلـص و  کـیراب و  نآ  خاـش  نیمز و  يور  رب  شورفم  هلمجلا 

دالب ناتـسهوک  رثکا  نآ  تبنم  رتکچوک  نا  زا  يدنه و  جذاس  كربب  هیبش  كدنا  دنلب  کیراب و  نآ  كرب  هکنآ  الا  دوش  یم  هلاکنب 
فیعض و رایسب  نکیل  دوش و  یم  زین  تسا  عقاو  هلاکنب  یقرشم  لامش و  رد  هک  تهلس  ناتـسهوک  رد  اهمـشچ و  اهبآ و  رانک  نیچ و 

هتخیمآ جزل و  كدنا  یکنر  خرس  كاخ  نایم  رد  ار  نآ  ةزات  خیب  یهاک  نیچ  زا  وخر و  نزو  کبس  هرک و  رپ  هشیررپ و  توق و  مک 
ررحم دندوب  هدروآ  هتکلک  رد  يرجه  تشه  داتـشه و  دص و  کی  رازهکی و  هنـس  رد  هچنانچ  دـنروآ  یم  کچوک  رایـسب  ياهکیرب 

رکذ هچناب  هیبش  نآ  ةرایب  تشک  زبس  تشاک  هچغاب  رد  هدیناسر  مهب  نادـب  هیبش  یکاخ  هدروآ  تسدـب  يردـق  دابآدـشرم  رد  باتک 
كرب جـنپ  راهچ  هس  یقاس  ره  رد  رود  رود  ینالوط و  كدـنا  کچوک  نآ  ياهکرب  عرذ و  راهچ  هس  رادـقمب  نآ  لوط  دوب و  تفای 

دوبن و ینیچ  بوچ  دننام  یبوخ  رد  دش  هدروآرب  لاس  کی  دعب  هدیـسر و  مهب  نادب  هتـسویپ  رکید  ياهخیب  نآ  خـیب  زا  دوبن و  هدایز 
دش هدیسوپ  دیدرکن و  زبس  تبرت  روصق  ای  اوه و  بآ و  فالتخا  ببسب  دش  هتشاک  زاب  نوچ  معط و  نیریش  نکیل 
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نا تعیبط  *

ازرم میکح  نآ و  تبوطر  رد  لمات  ترارح و  رد  نیقیلاب  هتـسناد  لوا  ۀـبترم  رد  رت  مرک و  يزاریـش  دومحم  نیدـلا  داـمع  ریم  میکح 
يوقلا بکرم  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  دنا و  هتسناد  مود  رد  کشخ  لوا و  رد  درس  ینارهط  مشاه  دمحم  ریم  میکح  يدزی و  یـضاق 

همه نکیل  هتـشون و  يوقلا  بکرم  زین  يرداقب  موسوم  دوخ  نیدابارق  رد  یناررا  میکحب  فورعم  ربکا  دمحم  میکح  ترارحب و  لئام 
ار نآ  یبیکرت  يازجا  يوقلا و  بکرم  زین  هرـس  سدق  ناخ  يولع  میکح  دیـس  كولملا  دمتعم  باون  نآ و  ۀیلـضف  تبوطرب  دنا  لئاق 

برقا نیا  تفای و  رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  لیصفتب  کیره  ۀلدا  دنا و  هدومرف  رایـسب  ۀبیرغ  ۀیلـضف  تبوطر  اب  تسوبی  ترارحب و  لئام 
سبی رب  ددرک  یم  هنهک  دـنچره  یمک و  رایـسب  سبی  اب  تسا  بطر  راح  نآ  ةزات  رت و  هک  تسنآ  لـصا  دـیوک  ررحم  تسا  باوصب 

دشاب یم  بلاغ  زین  نآ  سبای  ترارح  ریثات  دهاک و  یم  نآ  تبوطر  زا  دیازفا و  یم  نآ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قورع ندب و  یصاقا  اضعاب و  ذوفنلا  عیرـس  مونم و  حاورا و  نوخ و  یفـصم  ققرم و  قرعم و  لوضف و  للحم  ددس و  حتفم  فطلم و 
رابتعاب هبیرغ  تابوطر  ففجم  ضیح و  لوب و  ردـم  هاب و  هدـعم و  هسیئر و  ياـضعا  يوقم  هیزیرغ و  ترارح  دـمم  هیرعـش و  ۀـقیض 

نهذ و طالتخا  هنمزم و  ۀلزن  داوم  هقیقش و  يوادوس و  نمزم  عادص  یئالتما و  جنـشت  هشعر و  جلاف و  تهج  دراد و  هک  هضباق  توق 
هثیبخ و حورق  عیمج  کشتآ و  ماذج و  دننام  هقرتحم  ۀـیومد  هیوادوس و  ضارما  برطق و  اینام و  ایلوخیلام و  نونج و  ماسقا  تابس و 
يریـساوب و لاهـسا  ریـصاون و  ریـساوب و  هدـعقم و  ضارما  هناثم و  هدرک و  حورق  هلکا و  هکح و  برج و  ابوق و  اهـششوج و  هیعاس و 
هبلـص و ياهدقع  لس و  دوسا و  ناقری  یمحل و  ياقـستسا  هینقلا و  ءوس  هبـصح و  ندومن  زورب  رقع و  محر و  ضارما  لوبلا و  سلس 
فلک و نیدوسا و  صرب  قهب و  تاناطرـس و  عبر و  یمح  هخوخیـش و  قد  هقیتع و  ۀیوادوس  تایمح  هرجحتم و  ۀیوادوس  ۀبلـص  مارا 

تیمـس عـفد  نوـیفا و  تداـع  كرت  لـیفلا و  ءاد  هیحلا و  ءاد  بـلعثلا و  ءاد  سرقن و  اـسنلا و  قرع  كرو و  عـجو  لـصافم و  عاـجوا 
زا اهنیا  ریغ  ندـب و  نیمـست  هرـشب و  کنر  قنور  افـص و  ترمح و  تراضن و  نیـسویام و  هاب  ةدـننک  هداعا  هقرتحم و  ةدـساف  طالخا 

طئارش اب  عفان  تفای  رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  هک  یلیصفتب  هنمزم  ۀیمغلب  هیوادوس و  ضارما 
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اولح و تبرش و  ای  فوفس و  ای  عوقن و  ای  هوهق و  روطب  ای  هتسبرس و  فرظ  رد  قیرعت  قیرطب  خوبطم  ناونعب  نآ  لامعتسا  قرط  318و 
ضرم تلع و  رهب  هصتخم  هبـسانم و  هنیعم و  ۀـیودا  اب  ای  یئاهنتب و  اهنیا  ریغ  ای  نوجعم و  ای  مهرم و  ای  نهد و  ای  ابرم و  ای  هریرح و  ای 
یعفن نادنچ  نآ  ةزات  اصوصخ  هیمغلب  ضارما  رد  تسا و  برجم  دیفم و  ار  هقرتحم  ۀیومد  هیوادوس و  ۀنمزم  ضارما  رثکا  هلمجلاب  و 
تاهج یـضعب  رب  انب  ار  یـصخش  هچنانچ  تسین  يزیچ  نا  زا  رتهب  مه  زا  کـیره  هقرفت  طـالخا و  رئاـس  نوخ و  ۀیفـصت  رد  درادـن و 

تسد و رد  شراخ  دیدرک و  مولعم  زین  مغلب  ادوس و  نوخ و  ۀبلغ  نآ  رخآ  رد  دش و  هدیناروخ  طئارش  اب  خوبطم  قیرطب  ینیچ  بوچ 
دـصف موی  هس  ود  ۀلـصافب  سپ  دش  هدومن  لحکا  دـصف  الوا  ار  وا  بلق  یکفخ  عبط و  راجفنا  کچوک و  ياهناد  اضعا و  رثکا  اهاپ و 

دوب هدش  هدوشک  عیسو  ار  كر  نوچ  نوخ  جارخا  نیح  رد  هک  دوب  رهاظ  نیبادوس و  زا  نوخ  یئادج  زیمت و  دصف  ود  نیرد  نفاص و 
هایس هچنآ  دندمآ و  یمرب  مهب  هتسویپ  ود  ره  یکریتب  لئام  ظیلغ  خرس  نا  زا  رتیوق  ۀبعـش  بکرم و  دننام  یکنر  اب  هایـس  رایـسب  ۀبعش 

رـضم قلعم و  بلحط  ياهرات  دننام  مغلب  بآ و  هب  طولخم  نوخ  تشک و  دمجنم  هعطق  هعطق  هایـس  رکج  دـننام  بآ  نکل  هت  رد  دوب 
کمن و یـشرت و  ندروخ  تدم  دـنچ  ات  نا  زا  دـعب  نآ و  لامعتـسا  ماکنه  رد  هراح  لوصف  نادـلب و  ناناوج و  لافطا و  نیرورحم و 

درـس بآ  ندومن و  لـسغ  عاـمج و  یندـب و  یناـسفن و  ضارعا  بوبح و  لوقب و  دـننام  هخفنم  يایـشا  رت و  ياـه  هویم  درـس و  بآ 
فلتخم اهریغ  تاقوا و  ضارما و  هجزما و  بسحب  نآ  تبرش  زا  رادقم  نوچ  رضم و  رایسب  همه  ندیسر  ندبب  درس  ياوه  ندیشون و 

یضعب رد  سارفصاص و  نآ  لدب  دومنن  رکذ  اجنیا  اذهل  نآ  لامعتـسا  قرط  نینچمه  درادن و  ینیعم  رادقم  تقیقحلا  یف  دشاب و  یم 
خبط تشوک  اـب  ار  نآ  كرب  هس  ود  نوچ  تسا و  هیبرغم  ۀبـشع  داوم  یـضعب  رد  دـنمان و  روطنـسالپ  یکنرفب  هک  یبـنلا  هرجـش  داوم 

* نزوک وهآ و  تشوک  دننام  دنادرک  ذیذل  ارهم و  دوز  ار  تشوک  دنهد 
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یئاطخ ینیچ  بوچ  *

نا تیهام  *

یماداب یبالک و  نآ  زغم  هریت و  کنر  يزوج  نشخ  كدنا  نآ  تسوپ  لهتک و  ودکب و  هیبش  یکرزب  هرک  هدغ و  دننام  تسا  يزیچ 
زا دیاش  تسین  یعالطا  نادنچ  نآ  تقیقح  رب  دـنروآ و  یم  لاپین  اطخ و  ناتـسهوک  زا  هدـش و  کشخ  ریمخ  دـننام  هشیر  یب  کنر 

بوچ صاوخ  لیبق  زا  دننک  یم  لقن  يرایـسب  صاوخ  نآ  يارب  زا  رکید و  ياه  هویم  یـضعب  لهتک و  دـننام  دـیآ  یمرب  تخرد  ۀـنت 
اب ار  نآ  ۀشام  ود  يزور  زین  تسا و  نیچ  ینیچ  بوچ  دننام  زین  نیا  لامعتسا  روتـسد  دنناد و  یم  نا  زا  رتیوق  رتهب و  یـضعب  ینیچ و 

کـمن و زا  موی و  لـهچ  اـت  موی  کـی  تسیب و  تدـم  اـت  دـنماشآ  یم  مرک  مین  بآ  يردـق  اـب  هتخاـس  فوفـس  تاـبن  هشاـم  هس  ود 
رت فیفخ  نا  زا  تسا و  ینیچ  بوچ  روتسدب  اهریغ  لوقب و  تاضومح و 

هویح بوچ 

يات واو و  هیناتحت و  هانثم  يای  هلمهم و  ياح  حتفب 

نا تیهام  *

ریرـس و نا  زا  دـشاب و  یم  میظع  رایـسب  دـسر و  یم  مهب  ساـتهروروپ  كروک  سراـنب و  حاوـن  رد  هک  تسا  يدـنه  تخرد  بوـچ 
بلص رت و  نیکنر  نآ  ةدروخ  لاس  ۀنهک  کنرمک و  هریت و  هایس  يربا  رادلاخ و  ربغا و  نآ  کنر  دنزاس و  یم  هریغ  کلپ و  ياهیاپ 

دیب كربب  هیبش  نآ  كرب  ددرک و  یم  رهاظ  نا  زا  يدنه  دوع  يوبب  هیبش  كدنا  یشوخ  يوب  دنیامن  عطق  هک  یکزات  رد  رتهب و  رت و 
ریجنا دیب  كرب  زا  رت  میخض  رتدنلب و  هبعش و  هسب  بعشتم  ریجنا و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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ینطاب و حاـیر  درادزاـب و  ار  عوهت  یبوطر و  لاهـسا  ددرکن و  دـنب  لاهـسا  ئق و  هک  هضیه  عفد  تهج  هضباـق و  توق  تیقاـیرت و  اـب 
عفان و عاجوا  نیکـست  ماروا و  لیلحت  هغودـلم و  هشوهنم و  مومـس  عفد  تهج  نآ  دامـض  دـیامن و  عفد  ار  هفیعـض  هبورـشم و  مومس 

* دناسرن تیذا  ددرکن و  نآ  ریرس  رب  هدنباوخ  کیدزن  اپرازه  مدژک و  رام و  دنیوک 

زوج

دنمان تورخا  يدنهب  زغم و  راهچ  ناکدرک و  یسرافب  همجعم  ياز  واو و  نوکس  میج و  حتفب 

نا تیهام  *

یتخرد رمث 

اب میخـض  زبـس  یکی  دـشاب  یم  تسوـپ  هس  ار  رمث  نآ  میخـض و  هلمجلا  یف  ینـالوط و  كدـنا  نهپ و  نآ  كرب  میظع و  تـسا  319
تـسنآ ریز  رد  هک  مود  ددرک و  یم  یبشخ  ندش  کشخ  دعب  مرن و  كدنا  یماخ  رد  یخلت و  كدـنا  تضوبق و  رایـسب و  تصوفع 

نآ زغم  نآ و  زغم  رب  يوـتحم  یقیقر  تسوـپ  نآ  رب  زغم و  نآ  ریز  رد  هدـمآرب و  كدـنا  نآ  رـس  هتـسویپ و  مهب  هچراـپ  ود  بـلص و 
ود دنراد و  مهب  یلاصتا  كدنا  ادج و  رایـسب  مه  زا  هصح  ود  تسا  هصح  راهچ  هزوغلچ و  هتـسپ و  زغم  دننام  رایـسب  تینهد  اب  دیفس 

تسا یبشخ  بلص  كدنا  كزان  ةدرپ  اهنآ  نیب  یلاصفنا و  كدنا  لصتم و  مهاب  رکید  ۀصح 

نا تعیبط  *

دنچره هداـیز و  هیلـضف  تبوـطر  رد  رتـمک و  تسوـبی  یمرک و  ار  نآ  ةزاـت  هیلـضف و  تبوـطر  اـب  کـشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 
ددرک یم  مک  نآ  تبوطر  دیازفا و  یم  نآ  ترارح  تسوبی و  ددرک  کشخ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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اب اصوصخ  هینطاب  ساوح  يوقم  غامد و  اصوصخ  هسیئر  ياـضعا  يوقم  همخت و  عناـم  یهبم و  لـلحم و  عبط و  نیلم  فیطل و  رایـسب 
یئاهنتب برجم و  عبط  نییلت  رد  دنشاب  هدیبوک  ریجنا  اب  هک  نآ  لاقثم  هد  ندروخ  قفاوم و  رایسب  ار  ناریپ  دیفـس و  ریجنا  یقنم و  زیوم 

عنام تورزنا  اب  نآ  ندروخ  دشاب و  هدیسر  مهب  درس  ياوه  زا  هک  هفرس  تهج  تسوپ  اب  نآ  ةدرک  نایرب  ئق و  تلوهس  تهج  اتـشان 
ترـضم عفر  تهج  بادس  ریجنا و  اب  نآ  ندروخ  نآ و  ررـض  عنام  ردالب  اب  روتـسدب  لیدعیب و  هدعم و  مرک  جرخم  تورزنا و  ررض 

دروم و بر  اب  لاقثم  کی  رادقمب  دنـشاب  هتخوس  تسوپ  اب  هکنآ  ۀـتخوس  ندـیماشآ  نا و  زا  دـعب  هاوخ  مس  لوصح  لبق  هاوخ  مومس 
نآ و دامـض  روتـسدب  حورق و  حلـصم  صغم و  نکـسم  نآ  زغم  ندروخ  تیـصاخلاب  برجم و  ریـساوب  نوـخ  عـطق  تهج  نآ  لاـثما 

زایپ لسع و  اب  نآ  دامض  ضیح و  راردا  عنم  تهج  بارش  اب  نآ  زغم  ۀتخوس  لومح  دیفم و  هعمد  لبس و  برج و  تهج  نآ  لاحتکا 
نابحاص ای  ولقم و  جولفم و  ندـب  رـس و  رب  هتـشرس  لسع  اب  هدوس  مرن  ینامرک  ةریز  اـب  نوچ  هناوید و  کـل  ندـیزک  تهج  کـمن  و 
فرطرب یمرک  شرف  رب  یمرک و  ۀـناخ  ای  باتفآ و  رد  ای  مامح و  رد  دـنلامب و  هنمزم  ۀـیمغلب  ةدراب  تایمح  هدراـب و  لـصافم  عاـجوا 

دوش قرع  بوخ  ات  دـنراذکب  دـنزادنیب و  هبنپ  رپ  فاحل  دوخ  رب  دـنباوخب و  نآ  ریغ  رد  تشپ  رب  تلع و  ود  ره  نا  رد  تلع  فلاـخم 
لئاز هعفد  ودکی  رد  دنـشونن  درـس  بآ  دنراد و  ظوفحم  درـس  ياوه  زا  ار  دوخ  ندـب  دـنیآرب و  نآ  ریز  زا  هدرک  كاپ  ار  ندـب  سپ 
هوقل جلاف و  رد  دنلامب و  ندـب  مامت  رـس و  رب  هدرک  مرک  ار  نآ  دـنوش و  هنهرب  دـنور و  نآ  راح  تیب  رد  تسا  مامح  رد  رکا  ددرک و 

بآ لامعتـسا  دننک و  كاپ  ار  دوخ  ندب  سپ  دـننک  قرع  بوخ  هک  دـننک  ربص  رادـقم  نآ  دـنباوخب و  فلاخم  فرطب  دـنهاوخ  رکا 
فلک ۀلازا  تهج  نآ  كولد  هبرـض و  راثآ  عفر  تهج  نآ  رت  هزات  دامـض  دنراد و  ظوفحم  ار  دوخ  اوه  زا  دنیآرب و  دنیامنن و  اقلطم 
ۀنهک زغم  ةدیئاخ  يالط  روتسدب  دشاب و  هدش  مخز  هک  يوادوس  مرو  لافطا و  يابوق  تهج  اتشان  نآ  ةدیئاخ  يالط  هجو و  جنـشت  و 

ءاد سبی و  درب و  زا  ثداح  نیمدق  راتوا  جنـشت  ددمت و  بصع و  ياوتلا  لافطا و  يابوق  هرمج و  ایارغیاغ و  برغ و  تهج  اتـشان  نآ 
داسفلا و عیرـس  تینهد  تفاطل و  ببـسب  نآ  زغم  رـس و  حورق  تهج  تنز  اـب  نآ  ۀـتخوس  ۀـنهک  زغم  يـالط  ناتـسپ و  مرو  بلعثلا و 

ناـهد روثب  نیتزوـل و  مرو  بجوـم  عورقلا و  بح  جارخا  ثعاـب  نآ  ندروـخ  راـثکا  نآ و  ۀـنهک  اـصوصخ  يرارم  طـلخب  هلاحتـسا 
دنکمب راد  ینشاچ  رانا  دنیوشب و  بوخ  ار  نهد  نآ  ندروخ  دعب  هک  دیاب  نیا  يارب  تسا و  ناشیا  رـضم  هک  نیرورحم  رد  اصوصخ 

یم تیمـس  اب  نوبز و  يدر و  ددرک  جرکتم  ریغتم و  نوچ  تسنآ و  حلـصم  زین  ندروخ  شاخـشخ  كدنا  اب  دنروخب و  نیبجنکـس  و 
کیرحت هدرک و  نیمـست  تهج  لسع  اب  نآ  يابرم  تسا و  ندروخ  اه  یـشرت  ندرک و  ئق  نآ  ياوادم  دومن و  لامعتـسا  دیابن  دشاب 

هثیبخ حورق  تهج  نآ  غمـص  هدـعم و  فعـض  نابحاص  قایرت  نآ  ةدرورپ  ۀکرـس  روعا و  ءاعم  يوقم  نطب و  نیلم  رثؤم و  رایـسب  هاـب 
نادند رب  نآ  نتشاذک  ارورذ و 
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ماروا و تهج  دنشاب  هدومن  دقعنم  هداد  خبط  هک  رانا  بر  اب  نآ  تسوپ  ةراصع  دیفم و  هثیبخ  حورق  تهج  زین  مهارم  رد  عجو و  320
تـسوپ رورذ  نادـند و  ماکحتـسا  هثل و  ماروا  لـیلحت  تهج  نآ  تسوپ  خوبطم  بآ  هب  هرغرغ  برجم و  قلح  تالـضع  ینعی  غلاـغن 

ثداح لوبلا  ریطقت  لاوز  مدلا و  فزن  تهج  زور  هس  نآ  ةدیئاس  ندـیماشآ  تاحارج و  فیفجت  تهج  نآ  مود  تسوپ  ینعی  بلص 
دنناشوجب هیقوا  کی  ات  هیقوا  مین  رادقم  ار  نآ  خیب  تسوپ  نوچ  محر و  مدلا  فزن  تهج  بارـش  اب  نآ  لومح  روتـسدب  اخرتسا و  زا 

عفن ار  نطب  عجو  صوصخ  لفاسا  عاجوا  دیامن و  عفد  رایسب  ۀجزل  طالخا  دروآ و  ئق  دنماشایب  ماعط  زا  هدعم  يرپ  دعب  ار  نآ  بآ  و 
دننز مهرب  زور  ره  دنـشاپب و  نارب  هدـیئاس  دـیدحلا  ثبخ  دـنبوکب و  یکزاـت  يرت و  تلاـح  رد  ار  نآ  نوریب  تسوپ  نوـچ  دـشخب و 

دنراذک باتفآ  رد  هتفه  کی  ات  دنیامن و  خبط  هکرس  دیدحلا و  ثبخ  اب  نوچ  روتسدب  دشاب و  یم  ماود  اب  نآ  کنر  وکین و  یباضخ 
كاوسم عفان و  زازح  ابوق و  رب  نآ  زبس  تسوپ  ندیلام  تسا و  لوا  زا  عفنا  غلبا و  نیا  دـنیامن و  لامعتـسا  سپ  دـننز  مهرب  زور  ره  و 

نادندب هبترم  کی  زور  جنپ  ره  نآ  ةزات  خیب  تسوپ  ندیلام  روتـسدب  هثل و  يوقم  نادند  رب  نآ  ندیلام  ینعی  نآ  ةزات  تسوپب  ندرک 
ریـساوب و تهج  نآ  دامـض  دوش  ارهم  ات  دنناشوجب  نوتیز  نغور  رد  ار  نآ  خـیب  تسوپ  نوچ  نایـسن و  عفار  طالخا و  زا  غامد  یقنم 
اب هک  ار  نآ  زبس  تسوپ  بر  شوک و  كرچ  جارخا  تهج  دنـشاب  هدومن  مرک  هکنآ  كرب  بآ  روطق  رثؤم و  تیاـغب  هدـعقم  ضارما 

يالط لیدعیب و  هثل  تیوقت  نآ و  یتسس  نادند و  نب  زا  ندمآ  نوخ  ناهد و  روثب  قانخ و  تهج  دنهد  بیترت  روکنا  بر  ای  لسع و 
نآ لاثما  سرقن و  دـننام  هدراب  عاجوا  عیمج  جـلاف و  هقیقـش و  نمزم و  عادـص  تالزن و  تهج  انح  كرب  نآ  لثم  اب  نآ  ةزات  تسوپ 

صوصخم و يوضع  ندرک  يوق  تهج  تفز  اـب  برجم و  راـسخر  ندرک  خرـس  تهج  هکرـس  اـب  نآ  تسوپ  ةراـشن  يـالط  عفاـن و 
زرپس تهج  ار  نآ  تبرـش  دنا و  هتـسناد  برجم  شپـس  دیلوت  عنم  تهج  ندیلام  ندب  رب  نوتیز و  نغور  رد  زور  دنچ  نآ  ندیناسیخ 

عفر ثعاب  معطلا  ریغتم  ۀمعطا  رئاس  نینچمه  دشاب و  هدش  ریغتم  نآ  معط  هک  ینغور  رد  حیحـص  زوج  ندیناشوج  دنا و  هتفای  برجم 
لـصف رد  نوچ  دنیوک  دنک و  هزیر  ار  سم  دنلامب  سم  رب  ای  دنبوکب و  سم  اب  نوچ  هک  تسنآ  زغم  صاوخ  زا  دـنیوک  تسنآ و  ریغت 

هدومن و رفح  ار  نآ  تخرد  ياپ  هدرک  هشیش  رد  هدومن  فاص  ددرک و  هایـس  هک  يدح  هب  دنناشوجب  نوتیز  نغور  رد  ار  وزام  نازخ 
فارطا سپ  دشاب  نغور  رد  دسرن و  هشیـش  هتب  هک  يدح  هب  دـننک  هشیـش  نا  رد  ار  تخردـب  لصتم  فرط  هدـیرب  ار  نآ  يوق  ۀـشیر 

هشیش نا  رد  دنروآرب  ار  هشیش  سپ  دیآ  رمثب  تخرد  نآ  هک  ینامز  ات  دنرادهاکن  دنـشوپب و  كاخب  دنیامن و  دنب  بوخ  ار  نآ  نهد 
ندیلامب جایتحا  تسا و  رارسا  زا  دنام و  یم  نآ  رثا  اهتدم  وکین و  رایـسب  تسا  یباضخ  نآ  دوب و  دهاوخ  بکرمب  هیبش  هایـس  يزیچ 

نایثنا رب  مامح  رد  ندـمآرب  يوم  زا  لبق  نوچ  دـنادرک و  یم  هایـس  ندیـشک  وم  رب  نادـب و  هناش  ندرک  رت  ضحمب  هکلب  تسین  وم  رب 
نآ ۀیاس  ریز  رد  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  زا  دـنا  هتفک  یـضعب  هتـسناد و  برجم  يدـنک  ددرک و  دیفـسا  يوم  ندـیئور  عنام  دـنلامب 

ار زوج  هک  دـنهاوخ  نوچ  دـشاب و  هتخاب  ساوح  لوبخم و  هک  یتلاح  رد  دوش  یم  رادـیب  مئان  صخـش  دـنادرک و  یم  رغال  دـنباوخب 
ادج نآ  تسوپ  ات  دنلامب  تسدب  سپ  دـنیامن  نایرب  كدـنا  فرظ  رد  درآ  رد  هک  دـیاب  نآ  زغم  قصالم  قیقر  رـشق  زا  دـنیامن  رـشقم 
عجو تهج  هتفه  کی  ات  مهرد  هس  يزور  نآ  ندیماشآ  نخـسم و  للحم و  تسنآ و  ۀنهک  زغم  دننام  صاوخ  رد  نآ  نغور  ددرک و 

عفر باـصعا و  ندرک  مرن  مشچ و  ریـصاون  هلکا و  تهج  نآ  يـالط  عفاـن و  هدراـب  ۀـجزما  هدراـب و  ضارما  تـهج  برجم و  كرو 
هبح نآ  نزوب  نآ  زغم  لدـب  عفان  جنـشت  جـلاف و  هوقل و  تهج  نآ  طوعـس  برجم و  لمق  بلعثلا و  ءاد  اـبوق و  لاوز  هدراـب و  عاـجوا 

تسا بادس  نغور  نآ  نغور  لدب  ءارضخلا و 
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321

هبازوج

دنمان جاموا  یکرتب  اه  هدحوم و  ياب  فلا و  همجعم و  ياز  حتف  واو و  نوکس  میج و  حتفب 

نا تیهام  *

دنهد بیترت  اهیزبس  مدنک و  درآ  زا  هک  تسا  یماعط 

نا تعیبط  *

ددرک یم  فلتخم  اهیزبس  بسحب  بطرم و  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

تسا هدعم  تبوطر  حایر و  نابحاص  رضم  خافن و  اذغلا و  لیلق  شش و  هنیس و  قفاوم  نیلم و 

مقرا زوج 

دنمان راثکا  يربرب  تغلب  میم  نوکس  فاق و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  فلا و  حتف  همجعم و  ياز  واو و  نوکس  میج و  حتفب 

نا تیهام  *

يدنت و كدـنا  اب  القاب و  طولب و  هاشب  هیبش  معط  رد  نکـشدوز و  تمـصم و  دیفـس و  ناکدرک و  ردـقب  ریدتـسم  تسا  یهایک  خـیب 
رب هدایز  ریدتـسم و  کیراب  نآ  هایک  قاس  دوش و  یم  ادج  نا  زا  دوز  ددرک و  یم  رهاظ  نارب  یقیقر  هایـس  تسوپ  دوش  کشخ  نوچ 

كربب هیبش  نآ  كرب  معط و  دـنت  کیراب و  رایـسب  نآ  مخت  تبـش و  ۀـبقب  هیبش  دیفـس و  نآ  لک  فوجم و  ربغا و  نشخ و  یعرذ و 
فیعـض نا  زا  دعب  دنام و  یم  یقاب  نآ  توق  لاس  هس  ات  دسر و  یم  مهب  ناتـسبات  طسو  رد  دیور و  یم  لابج  عرازم و  رد  كدرز و 

تسا نآ  ةزات  زغم  رپ  نیکنس  نآ  نیرتهب  ددرک و  یم 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  موس  رخآ  رد  کشخ و  مرک و  مود  رد 

لاعفا و *
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نا صاوخ 

دنهد بیترت  وزا  هک  ینان  دـنماشایب و  کسخ  خوبطم  بآ  اب  نوچ  صیـصختب  هدـعم  مرک  جرخم  هاصح و  تتفم  رکـسم و  ردـخم و 
لیلحتب دنا  هتفک  بش  کی  رد  هک  يدح  هب  دنا  هتسناد  برجم  نآ  ریغ  قاس و  یمغلب و  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  دامض  مونم و  تیاغب 

دیدش و ئق  ثعاب  مس و  مرد  ود  ات  نآ  راثکا  هدیـشود و  هزات  ریـش  نآ  ریدخت  حلـصم  طاریق و  هدزناش  ات  نآ  تبرـش  رادقم  درب  یم 
رب اهنآ  ندیلام  رت و  درس و  ياه  یئوبـشخ  ندیئوب  فارطا و  رب  درـس  بآ  نتخیر  نآ  حلـصم  هدنـشک و  اضعا و  ياخرتسا  لاهـسا و 

هداس هبیم  دوع و  درس و  بآ  ندیماشآ  بلق و 
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اوبزوج

لهپ ياج  يدنهب  تسا و  یـسراف  يایوبزوج  برعم  فلا  هددشم و  واو  هدحوم و  ءاب  حتف  همجعم و  ياز  واو و  نوکـس  میج و  حتفب 
دنمان

نا تیهام  *

نآ دسر و  یم  مهب  دنمان  يواتب  ار  نآ  ردنب  اوایا و  یکنرف  نابزب  هک  هواجب  یمـسم  دابریز  رئازج  زا  ةریزج  رد  هک  تسا  یتخرد  رمث 
زین دشورف و  یم  درب و  یم  فارطاب  زاهج  رب  دوخ  تسا  يراصن  زا  یموق  دنمان و  زیدنلو  ماوع  هک  تسا  سیدـنلو  فرـصت  رد  ردـنب 

هک زین  سلکنا  تاقوا  نیرد  تسه و  مه  لدنـص  راجـشا  لکنج و  دوش و  یم  رایـسب  تسه  یئاج  رونب  هدنوس  نهک  درد  دش  هدینش 
نآ و فالغ  دننام  زین  یفالغ  رد  طولبب  هیبش  لکش  رد  هلمجلا  یف  ینالوط  نآ  هتفای و  اوبزوج  زا  یعون  تسا  يراصن  زا  رکید  یموق 
رت و فیعـض  توق  رد  رتمک و  نا  زا  وب  تینهد و  رد  رت و  فیطل  رتوخر و  كدنا  فورعم  اوبزوج  زغم  زا  نآ  زغم  زت و  بلـص  نا  زا 
نا و زا  رت  کـیراب  رتکچوک و  نآ و  كربب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  كرب  رتـکچوک و  نا  زا  ناـکدرک و  تخرد  ردـقب  اوبزوج  تخرد 

یب مرن و  زبس و  یماخ  رد  نآ  جراخ و  یکی  دشاب  یم  تسوپ  هس  ار  نآ  ماخ و  زبس  تسوپ  اب  رتکچوک  ناکدرک  رمث  ردـقب  نآ  رمث 
یمحل تسوپ  نآ  ریز  رد  دـنروآ و  یم  اجنا  زا  هتخاس  اـبرم  ار  نآ  تسرد  هچناـنچ  یتشکنا  يربطـسب  بیرق  میخـض  یمحل و  هشیر 
رادقمب دشاب  یم  اوبزوج  یفدص  بلـص  تسوپ  نآ  فوج  رد  هدیچیپ و  هسابـسب  نآ  يالاب  رب  یفدص و  كدنا  بلـص  رکید  تسوپ 

تسا و کنر  خرـس  نآ  هحئار و  معط و  دنت  نیکنـس  ةدروخان  مرک  ةزات  نآ  نیرتهب  رت و  كرزب  قدنف  زا  ینالوط و  كدنا  یقدنف و 
دنام یم  یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق 
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نا تعیبط  *

دروخ یم  مرک  ار  نآ  يدوزب  اذهل  هیلضف و  تبوطر  هضباق و  توق  اب  کشخ و  موس  رد  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج نیدوربم و  هاـب  رکج و  يرم و  نآ و  مف  هدـعم و  يوقم  ماـعط و  مضاـه  يزیرغ و  ترارح  ظـفاح  رکـسم و  فطلم و  حرفم و 
نایثغ و شمن و  فلک و  عفر  حابر و  لیلحت  لوب و  قرع و  ناهد و  یئوب  شوخ  ناقری و  نآ و  ةدراـب  ماروا  زرپس و  رکج و  تبـالص 

تابوطر هلازا  بطر و  دراب  يدعم  لاهسا  اعمالا و  قلز  هدعم و  تبوطر  ئق و 

درد تهج  نآ  دامـض  یبوطر و  لاهـسا  سباح  نآ  ةدرک  ناـیرب  دـیفم و  ابرـش  لوبلا  رـسع  یمحل و  ياقـستسا  هدـعم و  ۀـنفعتم  322
ینیچ و بوچ  ندروخ  زا  ثداح  اضعا  فعـض  عاجوا و  هبطر و  ةدراب  عاجوا  رکج و  ةدراب  ماروا  اخرتسا و  هوقل و  جلاف و  درابرس و 
انیهدـت و اروطق و  نآ  ةدراب  عاجوا  شوک و  يرک  تهج  اهنغور  اب  هبرـض و  راثآ  شمن و  فلک و  ۀـلازا  تهج  لـسع  نیتنـسفا و  اـب 

حلصم شش و  رکج و  رضم  زینشک و  نآ  حلـصم  عدصم  نیرورحم و  رـضم  عفان  برج  لبـس و  هرـصاب و  تیوقت  تهج  نآ  لاحتکا 
تابالـص رد  هسابـسب و  نآ  نزوب  نآ  لدـب  قمح  قلخ و  ءوس  ثروم  نآ  راثکا  لاقثم و  ود  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  لـسع  هشفنب و  نآ 

زین نآ  للخم  رت و  فیعض  نا  زا  نآ  يابرم  رت و  يوق  رایسب  هروکذم  لاعفا  رد  نآ  رطع  نغور و  بیطلا و  لبنس  نآ  مین  نزو و  کی 
هاکن کهآ  رد  ار  نآ  ندروخ  مرک  عنم  تهج  تفای و  رکذ  نیداـبارق  رد  نآ  فوفـس  نهد و  بح و  شراوج و  رت و  فیعـض  نا  زا 

دنراد یم 
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مدنج زوج 

تسا یسراف  مدنک  زوک  زا  برعم  میم  نوکس  هلمهم و  لاد  مض  نون و  نوکس  میج و  حتف  همجعم و  ياز  واو و  نوکس  میج و  حتفب 
سلدنا لها  دزن  مامحلا و  ءرخب  فورعم  هقر  لها  دزن  ضرالا و  محـش  هشبحلا و  جـیعنب  روهـشم  برع  دزن  دـنمان و  زین  مدـنک  لک  و 

تسا لسعلا  هبرتب 

نا تیهام  *

هک دنا  هتشون  یقلام  یکاطنا و  يدادغب و  يدرزب و  لئام  دیفـس  ددرک  یم  نوکتم  اهکنـس  يور  رب  هک  ناکدرک  زغمب  هیبش  تسیزیچ 
یتبوطر نآ  نم  نامکب  هتفک  یکاطنا  ددرک و  یم  نوکتم  اهکنس  يور  رب  اهارحص  رد  هک  تسا  يدرزب  لئام  دیفس  دوخن  ۀناد  ردقب 

دناسر و مهب  رایـسب  مجح  نآ  لیلق  رادقم  دوش و  لحنم  يدوزب  دنزادنا  لسع  رد  نوچ  فیطل و  كاخ  نآب  هتـشک  طلتخم  هک  تسا 
دیامن لطر  کی  مجحب  نآ  ۀیقوا  کی  هک  يدح  هب  دیازفیب  ار  نآ  مجح  دنادرک و  ظیلغ  ار  لسع 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  موس  رد  یضعب  دنا و  هتفک  مرک  لوا  رد  یضعب  هیلضف و  تبوطر  اب  کشخ و  مرک و  موس  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج بیس  بآ  اب  لوبلا و  رسع  عفار  هاصح و  تتفم  نآ و  لاثما  ندروخ و  لک  ۀیدر  تاوهش  عنام  نمسم و  ظعنم و  یهبم و  تیاغب 
ود ات  نآ  تبرش  رادقم  رانا  سابیر و  نآ  حلصم  ئقم و  یثغم و  عفان و  هفعس  ابوق و  مدلا و  فزن  تهج  نآ  دامـض  مدلا و  فزن  عطق 

يدوزب دنشوپب  ار  نآ  رس  دننزمهرب و  رایـسب  دنزادنا و  مرک  بآ  لطر  یـس  لسع و  لطر  هد  رد  ار  نآ  عبر  لطرکی و  نوچ  مهرد و 
زا یفنص  هک  هتشون  يدادغب  رمخ و  رب  دنهد  یم  تلیضف  ار  نآ  قارع  لها  دشاب و  رمخ  زا  رتیوق  هک  يدح  هب  ددرک  بارش  رکسم و 

تسین و زئاج  هجو  چیهب  نآ  لامعتـسا  تسا  تیمـس  اب  يوق و  درز و  رایـسب  رتکچوک و  نآ  دنروآ و  یم  ربرب  ۀـیحان  زا  مدـنج  زوج 
تـسا مدلا  فزن  عطاق  زین  ببـس  نیدـب  دراد و  هک  یفیفجت  تدـش  ببـسب  تسا  هاب  توق  یفطم  نآ  دوجو  اب  ففجم و  هاب و  جـیهم 

دنماشایب بیس  هب و  بآ  اب  مهرد  ود  رادقم  ای  دنشاپب و  نارب  جراخ  زا  نوچ 
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سمخلا زوج 

هلمهم نیس  میم و  همجعم و  ءاخ  حتف  مال و  فلا و  همجعم و  ياز  واو و  نوکس  میج و  حتفب 

نا تیهام  *

جنپ زا  هدایز  یمطرق و  ردقب  اهناد  نآ  فوج  رد  راومهان و  نآ  تسوپ  رادلاخ و  هایـس  رودم و  یقدنف  ردـقب  يدـنه  تسیتخرد  رمث 
دنمان سمخلا  زوج  ار  نآ  اذهل  دشاب و  یمن  ددع 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  مرک  موس  رد  کشخ و  مرک و  مود  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

مرک و بآ  اـب  مهرد  ود  اـت  نآ  تبرـش  رادـقم  ددـس  حـتفم  حاـیر و  لـلحم  هقرتحم و  ۀـیوادوس  طـالخا  تاـجوزل و  مغلب و  لهـسم 
یکطصم

جنزلا زوج 

میج نون و  نوکس  همجعم و  ياز  حتفب 

نا تیهام  *

دنناـم معط  زیت  کـنر و  هریت  راغـص  ۀـلقاقب  هیبـش  تـسیا  هـناد  نآ  نوردـنا  رد  راد و  ینـشاچ  ینـالوط و  یحاـفت و  ردـقب  تـسیرمث 
ربرب دالب  يارحص  نآ  تبنم  وب  شوخ  ناجنلوخ و 

نا تعیبط  *

لدتعم

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هراح تاشراوج  رد  تسا و  هدـعم  يوقم  عفان و  ار  یحیر  جـنلوق  مرک  بآ  اـب  دـنماشایب  ار  نآ  کـناد  کـی  رادـقم  دـنیاسب و  نوچ 
دوش یم  هدرک  لخاد 
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323

ورسلا زوج 

واو نیتلمهم و  ءار  نوکس  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

ضحم یبشخ  تسا و  ورس  تخرد  راب 

تعیبط *

نا

تسا حصا  لوا  دنا و  هتفک  زین  مرک  کشخ و  درس و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

يوب دـنادرک و  زیت  ار  نهذ  اعما و  زرپس و  دـبک و  هدـعم و  يوقم  قورع و  زا  تابوطر  فشاـن  باـصعا و  يوقم  مدـلا و  فزن  عماـق 
ینم و کسمم  هضباق و  توق  اب  درابرـس و  درد  هقیقـش و  تهج  بالک  لسع و  اب  نآ  يالط  دـیاشکب و  هدـس  دـنک و  شوخ  ناـهد 
قتف و تهج  ضارما  مشیرس و  اب  نآ  دامض  عفان و  بارش  اب  نآ  ندیماشآ  لوبلا و  رسع  نمزم و  ۀفرس  نایـسن و  تهج  نطب و  سباح 

عفد هدـعقم و  زورب  تهج  نآ  خـیبط  رد  سولج  دروخب و  ار  دـئاز  تشوک  دـنراذک  ینیب  رد  دـنزاس و  هلیتف  ریجنا و  اب  دـنبوکب  نوچ 
نآ نزوب  نآ  لدب  ماداب  نغور  لسع و  نآ  حلـصم  هدس و  هراسخر و  يدرز  ثعاب  مهرد  مین  نآ  تبرـش  رادـقم  عفان  محر  تابوطر 
زین رس و  رد  نیسلا  فرح  رد  تسا و  جزامزک  نآ  نزوب  لهبا و  نآ  مین  نزو و  کی  دنیوک  خرس و  تورزنا  نآ  نزو  مین  رانا و  خیب 

یلاعت هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذم  نآ  صاوخ  یضعب 
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كرشلا زوج 

دنمان زین  هشبحلا  زوج  لیفلا و  نیت  ار  نآ  فاک و  هلمهم و  ءار  نوکس  همجعم و  نیش  رسکب 

نا تیهام  *

خرس و رتکزان و  نا  زا  نآ  تسوپ  ریدتـسم و  ینالوط و  كدنا  ناکدرک و  رادقمب  نآ  رمث  یماش و  زوجب  بیرق  میظع  تسا  یتخرد 
یبلـص و تسوپ  نآ  ریز  رد  ددرک و  یم  ادج  نا  زا  دوخبدوخ  دوش و  یم  راد  نیچ  کنر و  هریت  یکـشخ  دعب  دسر و  یم  هلبنـس  رد 

هدایز تدح  رد  دنیوک  دنمان و  نادوسلا  لفلف  ار  نآ  رـصم  لها  يدنت و  كدنا  اب  وبـشخ  روکنا و  ياهنادب  هیبش  اهناد  نآ  فوج  رد 
یخرس یجسفنب و  یکریتب و  لئام  نآ  کنر  تسا و  لفلف  زا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اب اهتـشا و  هاب و  جیهم  تدورب و  زا  ثداح  یباوخ  یب  اسنلا و  قرع  كرو و  عجو  عفار  ددس و  حـتفم  دـیدش و  صغم  حایر و  للحم 
لثم دص  اب  هدـیئاس  هکنآ  نغور  هاصح و  تیتفت  تهج  نآ  خـیبط  بآ  ندـیماشآ  هناثم و  درد  نینج و  طقـسم  لوب و  ردـم  مرک  بآ 

میالم رایـسب  شتآب  ای  فعاضم و  ردق  رد  دـنزیر و  نا  رد  نآ  نزوب  نوتیز  نغور  هدومن  فاص  دـسر  عبرب  ات  دـنهد  شوج  بآ  نآ 
تبرش رادقم  دیفم  اضعا  رئاس  عاجوا  وخر و  ماروا  جنلوق و  رمک و  درد  هوقل و  جلاف و  تهج  دنامب  نغور  دورب و  بآ  ات  دنهد  خبط 

ار نآ  نوچ  دنیوک  تسا و  هرجنا  هاب  کیرحت  رد  لفلف و  نآ  فصن  نآ  لدب  اریثک  نآ  حلصم  عدصم  هئر و  رـضم  لاقثم  کی  ات  نآ 
زا دـننک  یمن  نادـنچ  یقرف  دـنیامن  لفلفب  طولخم  ددرک  کشخ  بآ  ات  دـنهد  شوج  ار  هنـسرک  بآ  رد  دـنیاسب و  لفلف  نآ  عبر  اب 

* دنیامن یم  شوشغم  نینچ  ار  لفلف  نادیقمان  یضعب  هچنانچ  لفلف 
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رهبعلا زوج 

هلمهم ءار  نوکس  اه و  حتف  هدحوم و  ءاب  نوکس  نیع و  حتفب 

نا تیهام  *

یضبق ینیریش و  كدنا  اب  کنر و  خرس  ولابولآ و  ۀنادب  هیبش  يزغم  نآ  فوج  رد  رودم  هلمآب و  هیبش  تسیا  هناد 

نا تعیبط  *

یکشخ یمرکب و  لئام 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا عفان  ینطاب  ماروا  تهج  دروم  بر  اب  نیسویام و  لاهسا  عطاق 

هاطقلا زوج 

هک هاطق  هک  دـنمان  تهج  نیزا  هاـطقلا  زوج  ار  نآ  دـنیوک و  زین  يربلا  زوج  هیناـقوف و  هاـنثم  ءاـت  فلا و  هلمهم و  ءاـط  فاـق و  حـتفب 
ریغ ار  راهنالا  زاوج  یضعب  تسا و  راهنالا  زوج  هک  دنا  هتفک  یضعب  نآ و  ندروخب  تسا  صیرح  رایسب  دنمان  راوخ  کنس  یـسرافب 

دنا هتسناد  نآ 

نا تیهام  *

طـسبنم هدیئور و  نآ  خیب  زا  هک  خاش  رپ  نآ  هایک  دشاب  یم  کچوک  ۀناد  ود  یفالغ  ره  رد  یفالغ و  رد  جـنکاکب و  هیبش  تسیا  هناد 
اهبآ و رانک  نآ  تبنم  دولآرابغ و  بغزم و  رت و  مرن  رتضیرع و  نا  زا  هفرخ و  كربب  هیبش  نآ  كرب  مرن و  هرک و  رپ  نیمز و  يور  رب 

كانمن ياهاج 

نا تعیبط  *

یکشخ یمرکب و  لئام 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

تهج نآ  ةراصع  نویله و  خیب  خیبط  بآ  اب  صوصخ  هناثم  برج  لوبلا و  ریطقت  تهج  بارش  اب  نآ  كرب  ندیماشآ 
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تسا عفان  دنیوک  بکرم  یطلخ و  یحیر و  جنلوق  324

یقلا زوج 

دنمان هیلطم  رون  یکنرفب  لهپ و  نیم  يدنهب 

نا تیهام  *

میخـض و كدنا  نآ  تسوپ  یکرزب و  رایـسب  قدنف  یهوک و  ریجنا  رادقمب  هلاکنب  دـنه و  نمی و  دالبب  صوصخم  تسا  یتخرد  رمث 
هنادهبب هیبش  هلمجلا  یف  هتـسویپ  مهب  رایـسب  ةزیر  ياهمخت  ةدرپ  ره  رد  هدرپ  ود  نآ  فوج  رد  راد و  هشیر  وخر و  كدنا  هریت و  درز 

نآ ةدروخان  مرک  هزات  نآ  نیرتهب  تسنآ و  تسوپ  لمعتسم  یباعل و  و 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ماروا نمزم و  بطر  دراب  سفنلا  قیـض  هفرـس و  هوقل و  جـلاف و  دـننام  ینابـصع  یغامد و  ةدراب  ضارما  تهج  لهـسم و  مغلب و  ئقم 
فصنب ات  دنناشوجب  بآ  لطر  کی  رد  ار  تبش  مرد  تسیب  نوچ  عفان و  روثب  لیمامد و  ماذج و  مکش و  خفن  حایر و  لیلحت  اضعا و 

اب هدیئاس  کمن  يردـق  اب  دـنهاوخ  هک  تائیقم  زا  يرکید  ئقم  ابو  ار  یقلا  زوج  دـنزیر و  نا  رد  لسع  يردـق  هدومن  فاص  دـسر و 
ئق تیاغب  تعاس  ودکی  ۀلصافب  دنشاب  هدیماشآ  ابروش  ای  هلش و  هک  نا  زا  دعب  اصوصخ  دنماشایب  روکذم  خوبطم  اب  دنـشرسب و  لسع 

هنایزار و اب  نینچمه  لـسع و  يردـق  مرک و  بآ  هناـیزار و  لاـقثم  کـی  اـب  ار  نآ  مرد  کـی  نوچ  روتـسدب  تسا و  هلئاـغیب  دروآ و 
زین لاهسا  دیامن و  عفد  ار  يوارفص  یمغلب و  لوضف  دروآ و  ئق  دنروخب  مرک  بآ  اب  هتـشرس  لسع  اب  نا  زا  تیافک  ردق  ای  نوسینا و 

لیمامد و اهنآ و  جضن  ماروا و  لیلحت  تهج  نآ  دامـض  ماعط و  کمن  اب  نآ  ۀتـشرس  نینچمه  تعیبط و  لصف و  توق و  ردـقب  دروآ 
تسا نزولا  يواسم  ود  ره  لدرخ  هروب و  نآ  لدب  مهردکی  نآ  تبرش  رادقم  عفان  اهنآ  راجفنا 

لثوکلا زوج 

دنمان زین  یقلا  زوج  یضعب  کلملا و  صارقا  ار  نآ  مال و  نوکس  زین و  هلمهم  نیسب  هثلثم و  ءاث  حتف  واو  نوکس  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

هیبش یفالغ  نآ  فوج  رد  كزان و  نآ  تسوپ  نهپ  كدـنا  ریدتـسم و  کـنر  لکـش و  رد  بونرخب  هیبش  يدـنه  تسا  یهاـیک  رمث 
نآ ةزات  نآ  نیرتهب  تسنآ و  رمث  لمعتسم  دیفس و  نآ  لک  بالبل  هب  هیبش  نآ  كرب  یلقاب و  دننام  نآ  معط  طولب و  هاش  فالغب 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

یخرم راضملا  عفان  هاصح  تیتفت  هدراب و  عاجوا  تابالص و  ددس و  عفر  تهج  هیدر و  طالخا  زا  ندب  یقنم  لهسم و  ئقم و  تیاغب 
کناد کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  بوبر  هکاوف و  نآ  حلصم  نآ  ندروخ  زا  دعب  دنیآ  یمن  یلـصا  لاحب  هتفه  کی  ات  هک  ۀبترمب  اضعا 

* تسا هرطع  تادربم  ندیماشآ  ندب و  رب  رتاوتم  درس  بآ  نتخیر  نآ  كرادت  لاهسا و  ئقب و  هدنشک  نآ  مهرد  کی  و 

لثاملا زوج 

دنمان دقرم  تخرد  ار  نآ  تخرد  دقرم و  زین و  ثامزوج  اثام و  زوج  مثام و  زوج  مال و  نوکس  هثلثم و  ءاث  رـسک  فلا و  میم و  حتفب 
تسا یسراف  لثامزوک  زا  برعم  دنیوک و  هینومرتسا  یتغلب  هروتهد و  يدنهب  هلوتات و  یسرافب  و 

تیهام *

نا

شفنب اما  دشاب  یم  شفنب  دیفـس و  عورزم و  وردوخ و  رتکچوک  نا  زا  كدنا  نآ  كرب  ناجنداب و  تخرد  ردـقب  تسا  یتخرد  رمث 
لکشب نآ  لک  دشاب و  شفنب  همه  نآ  لک  رمث و  كرب و  قاس و  هکنآ  یهایسب  لئام  شفنب  صوصخ  نآ  دیفـس  زا  رتهب  رتمک و  نآ 

تسا و رایـسب  هس  دـنا و  هتفک  جـنپ  ات  هس  زا  وت  رب  وت  فعاضم و  نآ  شفنب  عون  لک  رتزارد و  نا  زا  بالبل و  يانرـس و  ياـن و  قوب 
كدنا قامـس و  ۀنادب  هیبش  كدنا  کچوک  رایـسب و  ياهناد  نآ  فوج  رد  ریجنا و  دیب  رمث  دننام  رادراخ  ناکدرک و  ردـقب  نآ  رمث 

نآ ةدیلاب  هزات  مخت  نآ  نیرتهب  تسنآ و  مخت  لمعتسم  معط و  شوخ 
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نا تعیبط  *

حصا لوا  تسا و  لادتعاب  بیرق  یکشخ  رد  دنیوک  کشخ و  درس و  مراهچ  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هطرفم ۀبهتلم  ترارح  نمزم و  يومد  يوارفص و  عادص  نکسم  نآ و  لک  فوج و  محـش  رمث و  تسوپ  یتح  رکـسم  يوق و  ردخم 
نیهدت ای  نآ و  مرج  دامض  هراح و  ماروا  عدار  مونم و  تیاغب  و 

عطق نابرض و  اقـستسا و  ماروا و  لیلحت  تهج  هکرـس  اب  نآ  خیبط  يالط  هدعقم و  ةراح  عاجوا  ریـساوب و  تهج  نآ  ۀناد  نغورب  325
هبیرغ تابوطر  فیفجت  اضعاب و  داوم  نتخیر  عنم  هیخرتسم و  ياضعا  تیوقت  تهج  نآ  تابن  عومجم  دامض  هریرعشق و  عنم  قرع و 

رب هدراب و  تالزن  دس  درابرس و  درد  تهج  رس  رب  نآ و  ملا  نیکست  بجوم  دمر  بحاص  مشچ  رب  نآ  ةدرک  مرک  كرب  نتسب  عفان و 
نزو رد  حافل  نآ  لدب  کناد  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  دیفم  اهنآ  جضن  لیلحت و  تهج  لیمامد  ماروا و  رب  بآ و  لوزن  تهج  نییثنا 

ار و نآ  لک  نینچمه  دروخب و  کناد  کی  زا  هدایز  رادقم  یـسک  نوچ  هنایزار و  لفلف و  نآ  حلـصم  رکف  داسف  نونج و  ثروم  نآ 
هب دیآ  وا  لایخ  رد  هدساف  تالایخ  دیامن و  دوبک  وا  رظنب  ایـشا  عیمج  دروآ و  ریدخت  رکـس و  دـشابن  تارکـسم  تاردـخمب و  يداع 
هک دناوتن  دناوتن و  دور  هار  هک  دهاوخ  نوچ  دیوک و  هدـنکارپ  نانخـس  ددرک و  لئاز  وا  لقع  دـنیب و  یم  جراخ  رد  ایوک  هک  يدـح 

ددرک و خرـس  وا  ياهمـشچ  دنک و  رایـسب  هدـنخ  ار  نآ  دریکب  هک  دـهاوخ  نوچ  دـیآ و  وا  رظن  رد  هچروم  شوم و  دنیـشن و  تسرد 
یم مهب  ناکناوید  دننام  یتلاح  هلمجلاب  دریکب و  يزیچ  دـهاوخ  یم  ایوک  هک  درب  یم  راوید  شرف و  هماجب و  تسد  رایـسب  کیرات و 
دوب یمـس  تاناویح  عسل  قایرت  درادن و  تافانم  نیا  اب  اهیـشرت  دجنک و  نغور  نکیل  تسا و  نویفا  دننام  ضراوع  رثکا  رد  دـناسر و 
ئق هدرک و  مرک  نغور  دبز و  ندروخ  تسا و  هدروخ  حوربی  ياوادم  نآ  ياوادم  دـنیامن  الط  ار  نآ  كرب  ةراصع  دـنروخب و  نوچ 

بارـش ندیماشآ  برچ و  ۀیذغا  اب  هیذغت  هضایر و  ناهدا و  ندیلامب  ندـب  ندرک  مرک  مرک و  بآ  رد  اپ  تسد و  نتـشاذک  ندرک و 
زوج خـیب  بح  یلثام و  زوج  نویفا  لدـب  بح  لثامزوج و  بح  افـشلا و  بح  هحـصلا و  ظفاحب  یمـسم  لـثام  زوج  نوجعم  هوفم و 

* تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  نهد  لثام و  زوج  ياولح  لثام و 
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اصیشوج

لها تسا و  یطبن  تغل  فلا  هلمهم و  داص  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  همجعم و  نیـش  رـسک  واو و  نوکـس  میج و  مضب  حتفب و 
دنمان راوخالپ  نباکنت  رد  یناسوج و  هریزج 

نا تیهام  *

تضوبق و اب  ددرک و  یم  نیریش  خرس و  ندیسر  دعب  کچوک و  رایسب  شاخشخ و  رورعز و  لکشب  يدوخن  ردقب  تسا  یتخرد  راب 
یمن مک  نآ  تضوبق  نکیل  ددرک و  یم  رت  نیریـش  رت و  خرـس  دـنام  یم  هدایز  تخرد  رد  دـنچره  دـسر و  یم  یمور  هاـم  لولیا  رد 

دیفس و نآ  لک  بیس و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دشاب و  یم  ولابولا  تخرد  رادقمب  نهپ و  دوش و  یمن  دنلب  رایسب  نآ  تخرد  ددرک و 
دنک یمن  نازخ  دالب  یضعب  رد 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ندب عاجوا  ریاس  هدـعم و  درد  نکـسم  نا  زا  دـعب  ماعط و  زا  لبق  نآ  ندروخ  ندـب و  نمـسم  هلمجلا  یف  هدـنروآ و  غورآ  یهـشم و 
رادـقم نیرانا  نآ  حلـصم  نیرورحم  رـضم  هدـعم  رد  همعطا  نفعت  عنام  لاح و  همه  رد  ماعط  مضاه  هاـکیهت و  رمک و  درد  اـصوصخ 

تسا مهرد  هس  ات  نآ  تبرش 

یئالنوج

ۀلقب دنیوک  یـضعب  تسا  يدـنه  تغل  ای  نوکـس  هزمه و  رـسک  فلا و  مال و  حـتف  نون و  يافخ  واو و  نوکـس  یـسراف و  میج  حـتفب 
دشاب نآ  ریغ  ارهاظ  تسا و  هینامی 

نا تیهام  *

دنلب رایـسب  نآ  قاس  تدـح و  كدـنا  اب  هزمیب و  ناحیر و  كربب  هیبش  كدـنا  نآ  كرب  لوکام  عورزم و  رثکا  دـنه  رد  تسا  یتاـبن 
ياهکرب اهخاش و  زاب  دنربب  ار  نآ  كزان  ياهخاش  رـس  اهکرب و  نوچ  زورفا و  ناتـسب  مخت  دـننام  هزیر  نآ  مخت  لکیب و  دوش و  یمن 

هدومن نایرب  زایپ  نغور و  اب  هتخپ و  تشوک  یب  ای  تشوک و  اب  ار  اهکرب  نآ  هبترم و  دـنچ  نینچمه  دـنرب و  یم  زاـب  دـیور  یم  هزاـت 
ةراکنابـش رد  هک  هتـشون  هفحت  ۀیـشاح  رد  دیمحلا  دبع  ریم  میکح  دشاب  یم  ذیذل  زین  نآ  یناروب  دوش و  یم  ذـیذل  دـنروخ  یم  هتخپ 

دنزپ یم  یناروب  ار  نآ  اجنآ  لها  دنمان و  یم  ینامیلس  ار  نآ  هدش و  هدید  زیربتب  موسوم  ههید  رد  سراف 
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نا تعیبط  *

دنناد یم  درس  ار  نآ  دنه  لها  تسوبی و  هب  لئام  مرک  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عیرس

دندنب و بح  هدیئاس  نآب  رـصیق  ران  لاقثم  کی  يدنه و  ضـضح  لاقثم  کی  هتفرک  ار  نآ  خیب  بآ  نوچ  ارفـص  عفاد  مضهلا و  326
رد نکیل  برجم و  عفان و  هلئاس  ریـساوب  تهج  دنماشایب  نآ  بآ  ۀلایپ  کی  اب  ار  نآ  بح  کی  زور  ره  یقدـنف و  ۀـناد  دـقب  یبح  ره 
یم عفن  دنیامن  دامـض  یتدم  قرع  رب  دنیاسب و  ار  نآ  خیب  نوچ  ریـساوب و  ةرـضم  ۀـیودا  ندروخ  زا  دـنیامن  بانتجا  نآ  ندروخ  مایا 

ار نآ  دشخب 

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  میجلا  لصف  *

تنیج

هیناقوف هانثم  ءات  نون و  يافخ  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میج و  حتفب 

نا تیهام  *

دنناـم یفـالغ  رد  نآ  مخت  شفنب و  نآ  لـک  يدـنه و  رمت  كربب  هیبش  نآ  كرب  دوش و  یمن  كرزب  رایـسب  يدـنه و  تسا  یتخرد 
رت کیراب  نا  زا  القاب و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لاقثم تشه  تفه  رادقم  نآ  يالاب  دنروخب و  ینیریش  كدنا  لوا  اتشان  حبص  نوچ  نادید  ماسقا  لتاق  مغلب و  لهـسم  نآ  كرب  بآ 
كرب دامض  دنا و  هتسناد  برجم  دیامن و  عفد  ار  مکـش  مرک  ماسقا  دنماشایب  دنیامن  لخاد  بآ  هکنآ  نودب  صلاخ  ار  نآ  كرب  بآ 
دـشاب یم  یناوغرا  نآ  کنر  دومن  ناوت  یم  کنر  ذغاک  نآ  یلک  زا  عفان و  لیمامد  جضن  ماروا و  لیلحت  تهج  نآ  ةدرک  مرک  ةزات 

نآ فرط  کی  هدیبوک  هک  دشاب  هک  وضع  ره  رد  بآ  لوزن  لیلحت  تهج  نآ  ةدرک  مرک  تسرد  كرب  نتسب  درادن و  تابث  نکیل  و 
جضن هدراب و  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  ۀتخپ  نودب  هدرک  مرک  هضیب و  رد  بآ  لوزن  لیلحت  تهج  هتخپ  ورکی  نان  ةدرک  دننام  هتخپ  ار 

عفان دنراذک  نآ  فوج  رد  هدولآ  ۀلیتفب  دنلامب و  هنهک  ياهمخز  روصان و  رب  هدیئاس  نوچ  ار  نآ  مخت  دیفم و  لیمامد 
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رادیج

تسا یسراف  تغل  هلمهم  ءار  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میج و  رسکب 

نا تیهام  *

ردقب یخرـس  ۀناد  نا  زا  دنیـشن و  یم  یمنبـش  ورب  يدرزب و  لئام  يزبس  تدش  اب  طولب و  كرب  دننام  نآ  كرب  تسا  يرجـش  یتابن 
رد دـنیوک و  یم  زمرقلا  بح  ار  نآ  دـنام و  یم  یهلا  هام  راـبآ  رخآ  اـت  ددرک و  یم  هداـیز  نآ  یخرـس  ددرک و  یم  دـقعنم  یـسدع 

ریودتب لئام  یئوزام و  ردقب  نآ  رمث  دش و  دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  فاقلا  فرح 

نا تابن  تعیبط  *

موس رد  کشخ  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ود دنـشرسب و  لک  نغور  لسع و  اب  نوچ  دیامن و  نطب  كاسما  دنروخب  درـس  بآ  اب  لاقثم  کی  هدـیئاس  ار  نآ  کشخ  كرب  نوچ 
دامـض هیخرتسم و  ياضعا  تیوقت  تهج  نآ  يالط  تاحارج و  مایتلا  تهج  نآ  رورذ  دـیامن و  عفد  ار  ریحز  دـنروخب  ار  نآ  لاـقثم 

فیفجت تهج  نآ  خـیبط  رد  سوـلج  لـضع و  کـته  نآ و  یتداـیز  عاـجوا و  نیکـست  هراـح و  ماروا  لـیلحت  تهج  نا  ةزاـت  كرب 
لاقثم کی  نآ  تبرش  رادقم  محر  تابوطر 

کلکیج

تسا یکرت  تغل  فاک  نوکس  مال و  حتف  فاک و  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میج و  رسکب 

نا تیهام  *

هریت و خرـس  نآ  ةدیـسر  دـشاب و  یم  توت  رد  هک  یئاهنادـب  هیبش  هزیر  ياـهناد  نآ  فوج  رد  کـشجنک و  لدـب  هیبـش  تسا  يرمث 
اب خرـس و  لک  كرب  هب  هیبش  نا  كرب  نا و  زا  هدایز  يربش و  ردـقب  نآ  هاـیک  ذـیذل و  کـمرک و  ةزبرخب  هیبش  وب  رد  راد و  ینـشاچ 

نالیک و رد  لـیمچ و  ملید  رد  هنادـیل و  نباـکنت  رد  زبس و  هشیمه  نآ  هاـیک  هشفنب و  لـک  لاـچپاپ و  دـننام  نآ  لـک  راـخ و  كدـنا 
ردـقب فافـش  خرـس  نآ  ۀـناد  تسا و  زبس  مئاد  هک  ار  رکید  هایک  تسا و  هدـیمان  وتوجیم  ذـیملت  نبا  دـنمان و  واـک  هزبرخ  ناردـنزام 

نزوس و رـس  لثم  نآ  ياهتنا  ریعقت و  اب  یمهرد و  ردقب  نآ  كرب  لصتم و  کیراب  يوم  دـننام  يزیچب  نآ  كرب  طسو  زا  يدوخن و 
نآ دـنمان و  ریخ  نباکنت  رد  ار  ریخآ  دـسر و  یم  مهب  ناتـسربط  رد  نآ  مسق  ود  ره  دـنمان و  نموجک  ار  نآ  تسا و  اهراخ  ۀـلمج  زا 

تسا يرب  سآ  ۀناد 
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نا تعیبط  *

رت درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هکح برج و  یسبی و  لاعس  ناقفخ و  هیوادوس و  ۀجزما  تهج  ندب و  بطرم  ارفص و  یفطم  لد و  يوقم 

تسا قیلع  لثم  نآ  هایک  لاعفا  عیمج  رد  عفان و  هبصح  يردج و  نوخ و  ۀیفصت  ریساوب و  327و 

تسا هلمهم  ءاح  اهنا  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  مشش  باب  - 6

فلالا عم  هلمهملا  ءاحلا  لصف 

یطقااح

یطقا سویو  تسا  ینانوی  تغل  هتفک  يدادغب  ای  نوکس  هلمهم و  ءاط  رـسک  فاق و  نوکـس  هزمه و  رـسک  فلا و  هلمهم و  ءاح  حتفب 
تسا هقوبس  نآ  دنمان و  زین 

نا تیهام  *

نآ كرب  دوش و  یمن  هدایز  ددع  راهچ  زا  کیراب و  ياهخاش  دوش و  یم  رجش  یکرزبب  نآ  ریبک  ریغص  ریبک و  دشاب  یم  فنـص  ود 
ره لک  ماداب و  كرب  ردقب  فرشم و  نآ  كرب  کیراب و  نآ  ياهخاش  يربش و  رادقمب  نآ و  ریغص  ناکدرک  كرب  ردقب  فرـشم و 

دنام یم  یقاب  لاس  ود  ات  نآ  توق  دسر و  یم  ازوج  رد  مطب و  رادقمب  ود  ره  رمث  دیفس و  ود 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج نآ  لومح  برجم و  ءالط  ابرـش و  لصافم  عاـجوا  اقـستسا و  لـیزم  ددـس و  حـتفم  هظیلغ و  تاـبوطر  هجزل و  طـالخا  جرخم 
برجم و دـیامن و  ینتـسبآ  عنم  دـنیامن  علب  ضیح  تاـقوا  رد  نوچ  ار  نآ  بح  هحوتفم و  ریـصاون  هدـعقم و  ضارما  محر و  عاـجوا 

لاوز ثعاب  زور  هس  نآ  طوعس  نآ و  طاقسا  مدع  یهایس و  ثعاب  يوم  رب  نآ  يالط  نادند و  مرک  طاقسا  تهج  نآ  بآ  ۀضمضم 
* مهردکی ات  نآ  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم  هئر  رضم  نیع  ترمح 
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جاح

دنمان اساوج  يدنهب  یناکیتود و  یکرتب  رتشراخ و  یسرافب  میج  فلا و  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نا تیهام  *

نآ هک  یـسک  هدرک  طلغ  تسا و  لوقاع  راخ  مسا  هک  هتـشون  يدادغب  ددرک  یم  دقعنم  ناسارخ  رد  نا  رب  نیبجنرت  هک  تسا  یهایک 
هتسناد جنلخ  ار 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  درس  کشخ و  رایسب  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مشچ و فیفخ  ضایب  تهج  نآ  ریصع  لاحتکا  ریساوب و  عفار  نآ  روخب  دامـض و  برـش و  مومـس و  قایرت  یلاج و  حتفم و  عدار و 
برجم نمزم  عادـص  عفر  تهج  ندومن  هشفنب  نغور  قاشنتـسا  تعاس  کـی  دـعب  اتـشان و  ینیب  رد  نآ  صلاـخ  بآ  ةرطق  هس  روطق 

نآ ۀفوکـش  رثؤم و  تیاغب  هدراب  للع  عیمج  لـصافم و  عجو  تهج  دـنهد  بیترت  نآ  هزاـت  كرب  بآ  زا  هکنآ  نغور  دـنا و  هتـسناد 
* تسا عفان  ریساوب  تهج 

اشاح

یلاوح سدقملا و  تیب  رد  تسا و  ریمحلا  زتعـصب  فورعم  برغم  رد  سموت و  ینانویب  فلا  همجعم و  نیـش  حتف  فلا و  لوا و  حتفب 
دیور یم  رایسب  خالکنس  عضاوم  رد  نآ 

نا تیهام  *

لک هبنپ و  دننام  یبغز  نارب  هزیر و  كرب و  رپ  کیراب و  نآ  ياهخاش  ربش و  کی  ردقب  رتعـصب و  هیبش  تسا  یهوک  ۀـندوپ  زا  یعون 
اهخال کنس  نآ  تبنم  لدرخ و  زا  رتکچوک  نآ  مخت  یخرس و  یشفنب و  هب  لئام  دیفس  رودم و  هزیر و  نآ 

نا تعیبط  *

مود رد  یکاطنا  موس و  رد  کشخ  مرک و  نارکید  ماقـسالا و  ءافـش  بحاص  يدادـغب و  سیئرلا و  خیـش  کـشخ و  درـس و  مود  رد 
دنا هتسناد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

قیـض تهج  شـش و  هنیـس و  یقنم  اشحا و  ةدس  حتفم  همیـشم و  نینج و  جرخم  ریـش و  قرع و  ضیح و  لوب و  ردم  يوق و  نخـسم 
ثفن سباح  هیتابن و  هیناویح و  ةدراب  مومـس  قایرت  دمجنم و  نوخ  لیلحت  هدرک و  لاحط و  دبک و  هدعم و  تیوقت  هفرـس و  سفنلا و 

ماعط و کمن  اب  نومیتفا و  ماقم  مئاق  ادوس و  لهـسم  نآ  صلاخ  ۀفوکـش  هدـعم و  مرک  ماـسقا  جرخم  مغلب و  لهـسم  عطقم و  مدـلا و 
دیامن و یمغلب  سومیک  لاهـسا  دنماشایب  هکرـس  کمن و  اب  ار  اشاح  مهرد  ود  نوچ  تسنآ و  عیطقت  فیطلت و  یتدایز  ثعاب  هکرس 
هاب و هدرک و  تیوقت  عرـص و  زازک و  نایـسن و  هوقل و  جلاف و  تهج  دنماشایب  مرک  بآ  اب  دنـشرسب و  لسع  اب  ار  نآ  لاقثم  ود  نوچ 

فعـض دنروخب  اهیزبس و  دـننام  دـننک  لخاد  ماعط  رد  یلیلق  ردـق  نوچ  عفان و  جـنلوق  حـیتفت  مغالب و  ثفن  قلح و  نهد و  درد  عفر 
اذغ مضه  رب  تناعا  دنک و  لئاز  ار  هدـساف  طالخا  زا  ثداح  رکج  هدـعم و  فعـض  درادـهکن و  ار  هرـصاب  توق  دوب و  عفان  ار  مشچ 

نینج و جارخا  لوب و  ضیح و  راردا  تایح و  جارخا  یباصتنا و  سفن  سفنلا و  رـسع  تهج  لسع  اـب  نآ  خـیبط  ندـیماشآ  دـیامن و 
همیشم

تهج هکرـس  اب  نآ  دامـض  سفنلا و  قیـض  هفرـس و  هنیـس و  رد  هعمتجم  لوضف  مغلب و  ثفن  لاهـسا  تهج  لسع  اـب  نآ  قوعل  328و 
اب دـنمان و  سیدوخورفا  ینانویب  هک  هسبای  هدـمآرب و  لیلآث  شمن و  علق  اضعا و  رد  دـمجنم  نوخ  لیلحت  هزات و  ۀـیمغلب  ماروا  لیلحت 

دزن نوچ  دنیوک  تسا و  اهنآ  ۀقافا  ثعاب  عفان و  نیع  رصم و  تهج  نآ  يرخص  عفان و  نآ  لاثما  اسنلا و  قرع  تهج  بارش  قیوس و 
عانعن نآ  حلصم  هئر  رـضم  تسنآ  ءرب  تمالع  دیآ  هقافاب  رکا  دسر  وا  ماشمب  نآ  دود  هک  دننازوسب  ار  اشاح  عرـص  نیح  رد  عورـصم 

رتعـص و نآ  مین  نزو و  کی  هیقنت  ریغ  رد  نومیتفا و  نآ  نزو  مین  ۀـیقنت  رد  نآ  لدـب  مهرد  جـنپ  ات  لاـقثم  ود  زا  نآ  تبرـش  رادـقم 
دـص هکنآ  بارـش  تسنآ و  مرج  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  دنامب  ثلث  ات  دـنناشوجب  روکنا  بآ  نآ  نزو  هد  اب  ار  نآ  نزو  کی  نوچ 

ددرک رمخ  ات  دنراذکب  هتسب  ار  نآ  رس  هتخادنا  یکچوک  مخ  رد  روکنا  بآ  لطر  تصش  رد  هتـسب  ۀتل  رد  هتخیپ  هتفوک  ار  نآ  لاقثم 
ام هثداح  عاجوا  ریاس  تدورب و  ینابصع و  عاجوا  اهتشا و  طوقس  مضهلا و  ءوس  عفر  همـضاه و  تیوقت  تهج  دنیامن  لامعتـسا  سپ 

عیمج رد  اشاح  رثؤم و  تیاغب  هیتابن  هیناویح و  ةدراب  مومـس  فرب و  اوه و  يدرـس  ررـض  عفد  دراب و  ياهپت  ةریرعـشق  هاـکیهت و  نود 
* تسا رتعص  زا  رتیوق  لاعفا 
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شیشاح

دنمان فسوی  نسح  یسرافب  همجعم  نیش  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  همجعم و  نیش  رسک  فلا و  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نا تیهام  *

قیقحتب هچنآ  يدـنت و  ینیریـشب و  لئام  هزمدـب  يدیفـسب و  لـئام  نآ  کـنر  ددرک و  یم  دـمجنم  اـهبآ  رد  هک  موم  دـننام  تسیزیچ 
دنمان یلمرک  مخت  يدنهب  بلص و  رت و  هزیر  شاخشخ  زا  دیفس  هزیر و  رایسب  تسیا  اهناد  هتسویپ 

تعیبط *

نآ

مراهچ رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ئق مرک  بآ  اب  ار  نآ  مهرد  مین  رادقم  دشاب  هتشاد  دیدش  عجو  هک  یصخش  دماشایب  نوچ  يوق  ئقم  نویبرفا و  زا  رتیوق  دنت و  رایسب 
تسنانز و لمعتـسم  راسخر و  ةدـننک  خرـس  یلاج و  نآ  دامـض  نا و  زا  دـبای  تاجن  دـیامن و  ئق  نوخب  هیبش  يزیچ  دروآ و  دـیدش 
قانتحا و بیهل و  قارتحا و  طرفم و  ئقب  هدنـشک  نآ  مهردـکی  ندروخ  زوجم و  ندـب  جراخ  زا  نآ  لامعتـسا  هدراـب  ضارما  تهج 
خـی و فربب و  هدرک  درـس  وج  درآ  قیوس  ماداب و  نغور  ریعـشلا و  ءام  هدیـشود و  هزات  ریـش  ندـیماشآ  نآ  ياوادـم  نهذ و  طالتخا 

تسا روفاک  صرق  اب  واک  غود  هدرک و  درس  بالج 

یقوساماح

ای نوکس  فاق و  رسک  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مض  فلا و  میم و  حتف  فلا و  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نا تیهام  *

زا دیفس و  نآ  لک  هزیر و  ياهکرب  اب  هتسر  یتشکنا  يربطـسب  هبعـش  جنپ  نآ  ياهخاش  يربش و  ردقب  نیمز  يور  رب  طسبنم  تسیتابن 
ددرک یم  يراج  نبل  نا  زا  دنیامن  عطق  نوچ  دیور و  یم  یلفلف  ردقب  يرمث  نآ  ياهخاش 
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نا تعیبط  *

لوا رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* تسا دیفم  محر  حالصا  تهج  نآ  ۀجزرف  برجم و  ادامض  ابرش و  برقع  عسل  تهج 

هدحوملا ءابلا  عم  هلمهملا  ءاحلا  لصف  *

بابح

هدحوم ءاب  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءاح  مضب 

نا تیهام  *

نآ دزکب  ار  یسک  نوچ  دسر و  یمن  مهب  ریجنا  دیب  ریغ  رد  رتکیراب و  لعج  زا  برقعب و  هیبش  هایـس  کچوک و  رایـسب  تسا  یناویح 
ددرک و یم  ضراع  بلق  بارطـضا  یمرک و  برک و  مشچ و  یخرـس  ار  نآ  بحاص  زور و  هس  اـت  تیاـهن  زور  نا  رد  دـشک  یم  ار 

* تسنآ لاثما  روفاک و  دننام  يوق  تاردخم  ندیناروخ  نآ  جالع 

بحابح

دنمان زین  ینکج  کهب  ینکج و  يدنهب  بات و  بش  مرک  یسرافب  هدحوم  ءاب  هلمهم و  ءاح  رسک  فلا و  یناث و  لوا و  حتفب 

نآ تیهام  *

رد يزبس و  تیاغ  رد  شدعقم  درز و  ربغا و  کیراب و  كدنا  رتکچوک و  سکم  زا  تسا  یناویح 

دشخرد یم  رکخا  دننام  بش  رد  ددرک و  فوشکم  دنک  زاورپ  نوچ  روتسم و  نآ  لاب  ریز  329

نآ تعیبط  *

رتیوق حیرارز  زا  داح و  کشخ و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج دنـشونب  زور  هس  نوچ  تیتلح  عیقن  لاقثم  هدزاود  اب  دـشاب  هدـش  کشخ  هکنآ  سارلا  عوطقم  ددـع  کی  لاـتق و  نآ  ددـع  هس 
شوک و كرچ  جارخا  تهج  لک  نغور  اب  نآ  ةدـیئاس  کشخ  ددـع  کی  روطق  دـنا و  هتـسناد  برجم  هناثم  هدرک و  کنـس  جارخا 
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رب ار  نغور  نآ  دنزادنا و  دجنک  نغور  رد  ار  نآ  نوچ  دـنیوک  ریـساوب و  ۀـناد  طاقـسا  تهج  بآدیفـس  ربص و  اب  نآ و  يرک  لاوز 
تسا تاجاح  ياضق  مدرم و  اب  یتسود  ثعاب  دنلامب  تروص 
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ارابح

دنمان زرچ  يدنهب  يردغوت و  یکرتب  هربوه و  یسرافب  فلا  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءاح  مضب 

نا تیهام  *

یکناخ و سورخ  زا  رت  كرزب  كدـنا  قلبا  كرزب  یکی  دـشاب  یم  عون  هس  زارد و  نآ  ياهیاپ  دـنلب و  نآ  راقنم  يرب و  تسا  یغرم 
مال رسکب  دنمان  کل  يدنهب  هک  کچوک  رایسب  يرکید  رتکچوک و  كدنا  عون  نا  زا  یهایسب و  شقنم  کنر  يرتسکاخ  يرکید 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لاحتکا هنیس و  ضارما  رثکا  ناقفخ و  تهج  نآ  نادکنس  ةدرپ  رهب و  سفنلا و  قیض  وبر و  تهج  نآ  هیپ  تشوک و  نیدوربم  قفاوم 
بح يدوخن  ردـقب  هتـشرس  لبنـس  کمن و  كدـنا  اب  ار  نآ  هیپ  نوچ  عفان و  تیاغب  بآ  لوزن  يادـتبا  تهج  کمن  نآ  لـثم  اـب  نآ 
بآ اب  لاقثم  هس  ات  نآ  نوخ  تسا و  لیدعیب  دنمان  برذ  هک  يرود  لاهسا  عطق  رد  دنرب  ورف  ار  نآ  ددع  جنپ  دننک و  کشخ  هتخاس 

نآ حلصم  نیرورحم و  رضم  مضهرید و  نآ  تشوک  عفان و  ادامـض  لیلآث  تهج  نآ  رتسکاخ  سفنلا و  رـسع  وبر و  تهج  بارـش  و 
تبحم ثعاب  دـنناروخب  یـسکب  لـسع  اـب  هدـیئاس  مسنملا  بح  نآ  نزومه  اـب  ار  نآ  نخاـن  نوچ  دـنیوک  تسا و  ینیچراد  هکرس و 

یم مهب  نآ  نادکنـس  رد  هک  یکنـس  قیلعت  مخز و  مشچ  عفار  نآ  تسار  مشچ  قیلعت  لوبق و  بجوـم  نآ  قـیلعت  دوـش و  یم  طرفم 
تسا یبوخ  باضخ  نآ  ۀضیب  فاعر و  عطاق  دسر 

وبحبح

واو نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  هلمهم و  ءاح  حتف  یناث و  نوکس  لوا و  حتفب 
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نا تیهام  *

لیجران رمث  زا  رتکرزب  هک  تسنآ  رمث  لمعتـسم  درادن و  فیل  نکیل  لیجران و  تخرد  یکرزبب  نامع  وحـس و  رد  تسا  یتخرد  رمث 
دنت عاذـل  ربغا  درآب  هیبش  یمرن  زیچ  نا و  زا  رتکرزب  يدوخن و  ردـقب  اهناد  نآ  فوج  زا  دننکـشب  نوچ  رتکزاـن و  نآ  تسوپ  تسا و 
لاس کی  ات  دنروآ  نورب  نوچ  دنام و  یم  یقاب  لاس  تفه  ات  نآ  توق  تسا  تسوپ  رد  هک  ماد  ام  دیآیمرب و  رایسب  تضوبق  اب  شرت 

نآ تعیبط  *

کشخ موس  رد  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفر تهج  دنیامن  تموادـم  نادـب  هتفه  کی  نوچ  نایثغ و  ئق و  يوارفـص و  باهتلا  یکنـشت و  مدـلا و  فزن  نمزم و  لاهـسا  عطاق 
نآ حلـصم  لاعـس  ثروم  توص و  هنیـس و  رـضم  عفان  ریحز  تهج  لسع  اب  رارود و  ردس و  غامدب و  راخب  دعاصت  عنم  راح و  عادص 

نکیل دسر و  یم  مهب  دش  روکذم  هچنادب  هیبش  يرمث  هلاکنب  دنه و  رد  تسا و  قامـس  نآ  لدـب  مهردـکی  نآ  تبرـش  رادـقم  اریثک 
رتکچوک زین  نآ  كرب  رتکچوک و  كدنا  رمث  تأیه و  رد  تسا و  لیب  تخردب  هیبش  هکلب  تسین  لیجران  تخردـب  هیبش  نآ  تخرد 

رد يدنهب و  ار  نآ  راد و  ینـشاچ  كدنا  نآ  عون  یـضعب  تضوبق و  اب  شرت و  نآ  زغم  دوخن و  زا  رتکچوک  نآ  مخت  نآ و  كرب  زا 
دش دهاوخ  روکذم  فاکلا  فرح  رد  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دنمان و  لیب  هتک  هتیوک و  هلاکنب 

جربح

میج نوکس  هلمهم و  ءار  هدحوم و  ءاب  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نا تیهام  *
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دشاب یم  اهبآ  رانک  رد  رتکچوک و  نا  زا  ارابحب و  هیبش  فورعم  تسا  یغرم 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا و ندروخ  نغور  یب  راغ و  رتشا  يرم و  هکرس و  ینیچراد و  یکطصم و  اب  نتخپ و  ارهم  نآ  حلصم  يوادوس  نوخ  دلوم  ظیلغ 
تسا زوجم  تسین و  دب  دنیامن  نایرب  هدیلام  نارب  ینغور  كدنا  رکا 

330

نابلا بح 

دنمان هیران  نوکنازوت  یکنرفب  نیاکب و  يدنهب  نون  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  مال و  فلا و  هددشم و  ءاب  مض  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نا تیهام  *

نآ تخرد  قیقر و  دیفـس و  نآ  تسوپ  یخلت و  كدـنا  اب  اـیبول و  فـالغ  دـننام  یفـالغ  رد  رودـم  هتـسپ و  زا  رتکچوک  تسیا  هناد 
هد زا  نامسیر و  دننام  کنر  درز  نآ  لک  زبس و  رایـسب  نا و  زا  رتکچوک  ریجنا و  دیب  كربب  هیبش  نآ  كرب  زک و  تخرد  زا  رتکرزب 

رکید راجشا  فالخب  دشاب  یم  دیفس  رایسب  نآ  ياهخاش  یضعب  ياهکرب  دنیوک  و 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ ۀلیتف  برجم و  زرپس  تهج  هکرس  بآ و  اب  نآ  مرج  ندیماشآ  ئقم و  نآ  ةراصع  ماخ و  مغلب  لهـسم  زرپس و  رکج و  ةدس  حتفم 
رکج و تبالص  هفعس و  لصافم و  جنشت و  هبلص و  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  دامض  هثل و  ماکحتـسا  تهج  نآ  نونـس  فاعر و  تهج 

نآ حلـصم  هدـعم  رکج و  رـضم  یثـغم  عفاـن و  لـیلآث  تهج  لوب  اـب  هکح و  برج و  فلک و  هیمغلب و  هیوادوس و  داوم  عفد  زرپـس و 
روطق للحم و  یلاج و  نآ  نغور  هسابـسب و  نآ  رـشع  هخیلـس و  نآ  مین  نزو و  کی  نآ  لدب  مهرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  هنایزار 
عاجوا نادـند و  درد  بصع و  ندرک  مرن  نمزم و  قاقـش  لـیلآث و  عفر  تهج  نادـب  خـیرمت  نینط و  يود و  شوک و  درد  تهج  نآ 
تالزن تهج  ربنع  اب  نآ  دامـض  یمغلب و  ئق  تهج  یکطـصم  اب  ریـساوب و  زرپس و  رکج و  مرو  لیلحت  نآ و  لاـثما  جـلاف و  هدراـب و 

اب لهسم و  ئق و  جیهم  لسع  بآ و  هب  نآ  لاقثم  کی  ندیماشآ  عفان و  حورق  دلج و  رـشقت  هکح و  برج و  غامد و  يدرـس  هدراب و 
بوبح لخاد  نوچ  نوسینا  نآ  حلـصم  هدعم  رـضم  هقیقر  تابوطر  لهـسم  نآ  مهرد  جنپ  زرپس و  رکج و  ۀیقنت  تهج  هکرـس  بآ و 
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* ددرک یمن  جرکتم  دننک 
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ناسلب بح 

نون فلا و  هلمهم و  نیس  مال و  هدحوم و  ءاب  حتف  هددشم و  ةدحوم  ءاب  رسک  هلمهم و  ءاح  حتفب 

تیهام *

نا

دیفس و نآ  زغم  نزولا و  لیقث  كدنا  رقشا و  نآ  کنر  لوطب و  لئام  كدنا  نا و  زا  رتکرزب  یلفلف و  ردقب  تسا  ناسلب  تخرد  مخت 
ناسلب و بح  نوچ  لعفلاب  دنا  هتفک  تسا و  رودم  زغمیب و  هزمیب و  ماشب  مخت  هک  تسنآ  ماشب  مخت  نآ و  نایم  قرف  خـلت و  نآ  معط 

دوش یمن  نآ  لدب  دننک و  یم  نآ  لدب  ار  ماشب  مخت  تسا  دوقفم  نآ  تخرد 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رـس درد  ردس و  عرـص و  عفار  اعما و  هدعم و  تابوطر  ففجم  هیقاقرت و  توق  اب  همـضاه و  يوقم  نآ و  تدورب  عفار  هدـعم و  يوقم 
ةدس حیتفت  خفن و  حایر و  لیلحت  هدعم و  درد  هئر و  مرو  هفرـس و  سفنلا و  قیـض  يوادوس و  یمغلب و  ضارما  صغم و  ون و  هنهک و 

ابرـش و يوم  خـیب  تیوقت  هیحلا و  ءاد  بلعثلا و  ءاد  ضیح و  سابتحا  لوبلا و  رـسع  ماوه و  ندـیزک  اـسنلا و  قرع  اقـستسا و  رکج و 
نزو کی  نآ  لدب  مهرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  هناثم  رضم  محر  حاتفنا  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  عفان و  ادامض 

تسا و راغلا  بح  لیوط و  دنوارز  نآ  نزومه  تیقایرت  رد  هسابسب و  نآ  رشع  هخیلس و  نآ  نزوب  دشابن  رکا  ناسلب و  دوع  نآ  مین  و 
* دش روکذم  نآ  صاوخ  ضعب  زین  ناسلب  رد 
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ءارضخلا هبح 

هلمهم و ءار  حتف  نیتمجعم و  داض  نوکـس  اخ و  حتف  مال و  فلا و  هیناقوف و  هانثم  ءات  مض  هددـشم و  ةدـحوم  ءاب  هلمهم و  ءاح  حـتفب 
فلا

نا تیهام  *

ود دنمان و  نب  یسرافب  ار  ارـضخلا  هبح  دش و  روکذم  نآ  تخرد  صاوخ  مطب  رد  دنمان و  رقـس  یـسرافب  هک  تسا  مطب  تخرد  رمث 
نا زا  مود  دروخ و  دیئاخ و  ناوت  تسوپ  اب  هک  يدح  هب  رتکزان  نآ  تسوپ  رتکچوک و  نیا  دـنیوک و  نب  هاش  ار  عون  یکی  تسا  عون 

ار نب  تخرد  نآ  حاون  درو و  لام  رد  هک  مسق  نیدـب  تسا  عون  هس  نامز  نیا  هک  هتفک  فلوم  نبا  رت و  بلـص  نآ  تسوپ  رتکرزب و 
تسنآ و ۀناد  كرزب  ةزات  زبس  نآ  نیرتهب  دنمان و  یم  کنخلک  ار  نآ  دوش و  یم  رتذیذل  رتکرزب و  نآ  رمث  دننک  یم  دنویپ  هتـسپ  اب 

غودبآ رد  دنمان و  هشنب  ار  نآ  ماخ  دشاب و  یم  هشوخ  رد  نآ  رمث  دنمان و  ورض  ار  نب  هاش  تخرد 

ورـضلا غمـص  ار  نآ  غمـص  ورـض و  ار  نب  هاش  تخرد  هدـعم  تیوقت  هحئار و  معط و  یئوکین  يارب  دـنیامن  یم  لخاد  قرادـب  331و 
یلاعت هّللا  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  داضلا  فرح  رد  دنیوک و 

نآ هزات  تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد  نآ  کشخ  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدرک و ةدـس  حـتفم  ینطاب و  عاـجوا  نکـسم  هدرک و  ندـب و  نمـسم  هاـب و  جـیهم  یهبم و  زرپس و  رکج و  ساوح و  يوقم  حرفم و 
هدیـسر مهب  هبرـض  همدص و  زا  هک  یتبالـص  نیلم  هاصح و  تتفم  یمغلب و  تالـضف  زا  ندـب  یقنم  شـش و  هنیـس و  تابوطر  جرخم 

خفن و للحم  هدعم و  هدرک و  نخـسم  دشاب و  هدش  عطقنم  هک  ریـساوب  نوخ  ضیح و  لوب و  ردم  هدـعم و  مرک  ماسقا  جرخم  دـشاب و 
ماداب و اب  دیفم و  اقـستسا  یـشغ و  جنلوق و  تشپ و  رمک و  درد  ناقفخ و  هفرـس و  هوقل و  جلاف و  تهج  هضباق  توق  اب  ابرـش و  حایر 

نان لخاد  عفان و  الیتر  یعفا و  ندیزک  رکج و  ۀیقنت  رس و  درد  تهج  ندیماشآ  هکرـس  اب  لوبلا و  ریطقت  ندب و  نیمـست  تهج  رکش 
غاـمد و رـضم  عدـصم و  سومیکلا و  يدر  مضهلا و  ئطب  نیرورحم و  رـضم  تسنآ و  ررـض  عفار  ماـضهنا و  تعرـس  ثعاـب  ندرک 
هضماح و هکاوف  بوبر  سابیر و  بر  بالک و  نآ  حلـصم  ماعط  توهـش  لاطبا  ناهد و  شـشوج  ثعاـب  نآ  راـثکا  راـح و  ياـشحا 
ای هتـسپ  ای  خـلت  ماداب  زغم  نآ  لدـب  مهرد  جـنپ  ات  مهرد  هس  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  هشفنب  ةریمخ  دـنیوک  اریتک و  دـنیوک  نیبجنکس و 

قاقـش فلک و  تهج  هجو  یقنم  نآ  يالط  هبلـص و  تاحارج  جضنم  نآ  دامـض  تسا و  خـیطبلا  بح  نآ  نزوب  دـنیوک  ناکدرک و 
هدومن کـشخ  نوچ  ار  نآ  كرب  رـس و  يوم  اـصوصخ  تسنآ  يوم  ندـیئور  ثعاـب  بلعثلا  ءاد  رب  نآ  ۀـتخوس  يـالط  دـیفم و  بل 

برجم و تیاغب  تالزن و  عنام  مامح  رد  نآب  لاستغا  تموادم  دـنادرک و  زارد  دـنایورب و  ار  يوم  دـنزاس  فالغ  يوم  رب  دـنبوکب و 
نآ بوچ  نتشادهاکن  ماوه و  ندینازیرک  ندب و  ۀهیرک  ۀحئار  عفد  تهج  ندب و  يوقم  کشخ و  مرک و  لوا  رد  نآ  كرب  بوچ و 

طسق و یکطـصم و  اب  نوچ  دـنا و  هتـسناد  برجم  هشپ  ماوه و  ندـینازیرک  تهج  نآ  تسوپ  روخب  تاجاح و  ياضق  تهج  دوخ  اب 
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ابرـش و تسا  دیفم  تیاغب  هطقـس  هبرـض و  رـسک و  ربج و  ماروا و  لصافم و  هشعر و  زازک و  هوقل و  جلاف و  تهج  دـنناشوجب  نغور 
یعفا ندـیزک  هاب و  جـیهت  نطب و  نییلت  نمزم و  ۀفرـس  هئر و  حورق  تهج  نذا و  تابوطر  لیلحت  تهج  نآ  غمـص  اـخورم و  ءـالط و 

دیفم
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نسارلا بح 

بیبز لبجلا و  بیبز  ار  نآ  نون و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  مال و  فلا و  هددشم و  یناث  مض  لوا و  حتفب 
نینچ تسین  هک  هتفک  يدادغب  تسا و  لبجلا  بیبز  نآ  ینعم  هک  هتفک  راطیب  نبا  دنمان و  ایرغا  امدنقاطسا  يوب و 

نا تیهام  *

زا دـنا و  هتفک  زین  رودـم  تیرطع و  یخلت و  يدـنت و  كدـنا  اب  نهپ و  مطرقب و  هیبش  یفالغ  رد  سلما و  جزیومب و  هیبش  تسیا  هناد 
هتفک دش و  دهاوخ  روکذم  ارلا  فرح  رد  نسار و  نسوسب و  هیبش  نآ  لک  زین و  نادـمه  ناتـسدرک و  زا  دـنروآ و  سراف  ناتـسهوک 

تسا کنر  هایس  هداتسیا و  نآ  ياهخاش  هتشکرب و  نآ  ياهخیب  فرشم و  يرب و  مرک  كربب  هیبش  نآ  كرب  دنا 

* نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ لدـب  مهرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  الوسغ  ءالط و  ابرـش و  عفان  هدراـب  ضارما  تهج  نآ و  نتخیر  عناـم  يوم و  يوقم  یهبم و 
ناشیا هابتـشا  دـنا و  هتـسناد  نسارلا  بح  ار  جزیوم  هریغ  عسی و  ـال  اـم  فلوم  هک  هتـشون  هفحت  بحاـص  نآ و  نزو  مین  ردـقب  نسار 

تسنآب نیا  تهباشم  تهجب 

سابیرلا بح 

ةزات نآ  نیرتهب  دـنمان  سابیر  مخت  یـسرافب  هلمهم  نیـس  فلا و  هدـحوم و  ياب  حـتف  هیناتحت و  هانثم  اـی  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسکب 
تسنآ

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسیناتسب ضامح  مخت  نآ  لدب  عفان  ادامض  ابرش و  هکح  برج و  يوارفص و  ۀحرق  تهج  ضباق و 
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ملزلا بح 

میم نوکس  مال و  حتف  همجعم و  ياز  مضب 

نا تیهام  *

هدومن مهوت  یضعب  هچنانچ  تسا  رکنک  مخت  ریغ 

نآ نطاب  درز و  نآ  رهاظ  دوخن  زا  رتکرزب  كدنا  حـطرفم  برچ  تسا  یبح  نآ  هک  هتفک  دـفاو  نبا  هک  هتـشون  راطیب  نبا  دـنا و  332
يدادـغب تسنآ و  ریغ  نادوسلا  لفلف  دـنمان و  نادوسلا  لـفلف  ار  نآ  اـم  دزن  دـنروآ و  یم  ربرب  دـالب  زا  ذـیذل و  معط و  شوخ  دـیفس 

رد یهایسب و  لئام  نآ  تسوپ  نیریش و  هزم و  شوخ  وبشخ و  حطرفم و  دوخن و  زا  رتکرزب  یکی  دشاب  یم  فنص  ود  نآ  هک  هتـشون 
یعرذ زا  رتمک  نآ  هایک  دنروآ  یم  ربرب  رصم و  زا  کنردرز و  کچوک و  ینالوط و  كدنا  مود  دسر و  یم  مهب  رـصم  روز و  رهش 

مهرد دننام  ریدتسم  نآ  كرب  و 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  رت و  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ابرـش و لوبلا  هقرح  يوادوس و  ضارما  لاعـس و  هنیـس و  تنوشخ  عفاد  فیعـض و  رکج  يوقم  هدرک و  ندب و  نمـسم  هاب و  كرحم 
رضم ءارضخلا  هبح  نآ  لدب  لاقثم  تفه  ات  هاب  کیرحت  تهج  نآ  تبرش  رادقم  دنادرک  لئاز  ار  نآ  دنلامب  فلک  رب  دنیاخب و  نوچ 

تسا نیبجنکس  نآ  حلصم  هدس  دلوم  قلح و 

هنمسلا بح 

دنیوک هجاوخ  لقن  یسرافب  دنمان و  زین  يرب  ۀنادهاش  ار  نآ  اه و  نون و  حتف  میم و  نوکس  هلمهم و  نیس  رسکب 

نا تیهام  *

رادریـش و یعرذ و  ردقب  نآ  تابن  تینهد و  اب  نیریـش و  دیفـس و  نآ  زغم  سلما و  کنر و  هایـس  ریدتـسم و  یلفلف  ردقب  تسیا  هناد 
اهنابایب اهارحص و  نآ  تبنم  ربغا  دیفس  نآ  كرب 
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نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  کشخ و  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

ای نیریش  ماداب  نغور  رکـش و  درآ و  بآ و  رد  دنریکب  ار  نآ  ةریـش  نوچ  قفرب و  مغلب  لهـسم  لسعلا  ءام  اب  نآ  زغم  ةریـش  ندیماشآ 
نیلوزهم نادبا  نیمست  تهج  دنیامن  لوانت  ددرک و  اولح  رت  هدولاف و  هریرح و  دننام  ات  دنیامن  خبط  دنزیر و  نا  رد  هزات  دجنک  نغور 

زا تبرـش  رادقم  عفان  مهاب  ارفـص  مغلب و  لاهـسا  تهج  یلطر  عبر  رادقم  نآ  تخرد  كرب  بآ  ندـیماشآ  سبی و  درب و  نابحاص  و 
تسا لسع  نیبجنکس و  نآ  حلصم  لوزنلا  ئطب  لیقث و  هقصانملاب و  دجنک  هتسپ و  نآ  لدب  مهرد  هد  ات  نآ  زغم 

زیزعلا بح 

هتشون ملزلا  بح  تیهام  دننام  یکاطنا  ار  نآ  تیهام  همجعم  ياز  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  همجعم و  ياز  رسک  هلمهم و  نیع  حتفب 
دسر یم  دسا  جرب  رد  باتفآ  ندوب  ماکنه  ناتسبات  رد  دنیامن  یم  تعارز  هیردنکسا  رد  رصم  لها  ار  یعون  هتفک  عون  ود  يدادغب  و 

نا تعیبط  *

مود رد  رت  لوا و  رد  مرک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ضارما هفرس و  هنیـس و  تنوشخ  لوبلا و  هقرح  فیعـض و  دبک  هاب و  تیوقت  تهج  حلاص و  نوخ  دلوم  رغال و  ةدرک  ندب و  نمـسم 
نآ لدب  لاقثم  هدزاود  ات  نآ  تبرش  رادقم  نیبجنکس  نآ  حلـصم  ددس  دلوم  لیقث و  قلح و  رـضم  نآ  راثکا  نونج و  دننام  هیوادوس 

دنلامب سپ  بش  کی  دنناسیخب  بآ  رد  دنبوکب و  ار  نآ  هک  تسنآ  ندب  نیمست  يارب  زا  نآ  لامعتسا  قرط  نیرتهب  ءارـضخلا و  هبح 
دنماشایب رکش  اب  دنیامن و  فاص  و 

632 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 871 

http://www.ghaemiyeh.com


تلقلا بح 

یهتلک يدنهب  ار  نآ  هک  هتشون  نوناق  حرش  رد  یلع  میکح  تسا  يدنه  تلک  زا  برعم  هیناقوف  هانثم  يات  مال و  نوکس  فاق و  مضب 
جپار ار  یمـسق  كرکچ و  ار  یمـسق  زین و  هتلک  اب و  نوکـس  اه و  يافخ  هیناقوف و  هانثم  ءات  رـسک  مال و  نوکـس  فاک و  مضب  دنمان 

دنمان رجحلا  رساک  یبرعب  ار  مسق  نیا  یبرع و  میج  یسراف و  ءابب 

نا تیهام  *

ندیئاخ نیح  رد  نیریش و  ریودتب و  لئام  رت و  كرزب  نا  زا  ناتک و  مخت  هب  هیبش  قارب  یقرزاب و  لئام  هایس  تسیا  ۀناد  هک  دنا  هتشون 
یخرسب لئام  یضعب  يدرزب  لئام  دیفس  رثکا  تسیا  هناد  هکلب  تسا  نانچ  هن  هدش  هدید  هلاکنب  رد  هچنآ  دنک و  یم  یترارح  ثادحا 

کنر دیفس  هچراپ و  ود  نآ  زغم  هبلح و  سدع و  ۀناد  ردقب  ینالوط  كدنا  حطرفم  هریت  یضعب  و 

نا تعیبط  *

تسا تبوطرب  لئام  مود و  رد  مرک  دنیوک  مود و  رد  کشخ  موس و  رد  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ریـساوب و ینم و  ففجم  عبط و  نیلم  ضیح و  لوب و  ردـم  مشچ و  ضارما  قاوف و  عفار  ماعط و  یهـشم  هدرک و  هاصح  تتفم  تیاغب 
لاقثم شـش  اب  ار  نآ  لاقثم  شـش  نوچ  رکید و  ۀبـسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  خیبط  ندیماشآ  مغلب  جنلوق و  زرپس و  ةدـس  حـتفم 

تسیب ات  رکخا  شتآ  رب  دنهد  شوج  بآ  لاقثم  جنپ  داتفه و  رد  مغلش  مخت 

مین زین  ماش  ار  لاقثم  مین  هدزاود و  مرک و  مین  اتشان  حبـص  ار  نآ  لاقثم  مین  هدزاود و  هدومن  فاص  سپ  دنامب  بآ  لاقثم  جنپ  333و 
عفر راـسخر و  کـنر  یئوـکین  تهج  نآ  دامـض  تسا و  برجم  هناـثم  هدرک و  کنـس  جارخا  تیتـفت و  تهج  دنـشونب  هدوـمن  مرک 

کنس دنه  رد  هچنانچ  هاصح  تیتفت  يارب  برت  كرب  بآ  اب  مهردکی  نآ  تبرـش  رادقم  لسع  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  عفان و  ریـساوب 
تسنآ هدیقع  ار  دنه  لها  ددرک و  یم  هدیرب  یناسآب  دوش و  یم  مرن  دنزیر  یم  کنـس  رب  هداد  شوج  بآ  رد  هدیبوک  ار  نآ  ناشارت 

* دنادرک یم  عطق  لباق  ار  کنس  دنلامب  کنس  رب  دنبوکب  نوچ  هک 
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یلکلا بح 

ای مال و  حتف  فاک و  مضب 

نا تیهام  *

رد لوطب و  لـئام  رتکرزب و  ـالقاب  زا  یکچوک  هدرکب  هیبـش  تسا  یمخت  نآ  تفاـی و  رکذ  فلـالا  فرح  رد  تسا و  سروغاـنا  بح 
میکح هلبنـس و  رد  ذوخام  نآ  نیرتهب  دـنام  یم  یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق  هفلتخم و  ناولاب  جوزمم  نآ  کـنر  یطوطخ و  نآ  طـسو 

درز و نآ  كرب  نیرـسن و  تخردب  هیبش  نآ  تخرد  واو و  يافخب  دنمان  چنرک  يدنهب  هک  هتـشون  هفحت  ۀیـشاح  رد  دیمحلا  دبع  ریم 
فالغ دـننام  یفالغ  رد  نآ  مخت  هتـسر و  هزیر  درز و  ياهلک  ورب  ددـنب و  یم  مخت  ورب  هک  لمحلا  ناـسل  لـکب  هیبش  خاـشرپ  هزیر و 

دیامن رایسب  شراخ  دنک و  شزوس  دسرب  تسدب  نوچ  هک  هزیر  ياهراخرپ  یکرزب و  رایسب  يالقاب 

نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

روکنا و بآ  هک  رفولفب  یمـسم  بارـش  اب  نآ  لاقثم  کی  ندیماشآ  مرک و  بآ  اب  توقب  مغلب  ئقم  راثآ و  یلاج  رکـسم و  ردـخم و 
ددـع تفه  ندروخ  دراب و  عادـص  تهج  بارـش  اب  نآ  لاقثم  مین  ثمط و  راردا  نینج و  همیـشم و  جارخا  وبر و  تهج  تسا  نغور 
تبرش رادقم  دنا  هتسناد  برجم  تدالو  رسع  نینج و  همیشم و  جارخا  تهج  نآ  قیلعت  روتـسدب  نآ و  ددع  تفه  تفه  روخب  نآ و 

یکطـصم یبرع و  غمـص  اهنغور و  نآ  حلـصم  هدنـشک و  مهرد  ود  ات  یثغم و  برکم و  نآ  ةدایز  مهردـکی و  اـت  لاـقثم  مین  زا  نآ 
* تسا

بلحملا بح 

ینویهک يدنهب  میرم و  دنویپ  یـسرافب  هدحوم  ءاب  مال و  حتف  هلمهم و  ءاح  نوکـس  تسا و  حصا  حتف  هدمآ و  زین  رـسکب  میم و  حتفب 
دنمان
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نا تیهام  *

كرب زا  دیب و  كربب  هیبش  زارد و  نآ  كرب  نارب و  هدایز  ناسنا و  تماق  کی  ات  هدنکارپ و  مطب و  تخردـب  هیبش  تسا  یتخرد  بح 
یم نا  زا  باـیث  ندـیبوک  تهج  یتسدـبوچ  دـنواهن  لـها  نا  راـصق  اذـهل  وب و  شوخ  زین  نآ  بوچ  وب و  شوخ  رتکچوک و  ولآدرز 
یم نآ  ياهخاش  رـس  رب  یخلت و  اب  وب و  شوخ  رایـسب  نآ  بح  دیفـس و  نآ  لک  دـنامب و  تسرد  دـسر و  ماشمب  نآ  يوب  ات  دـنزاس 

معط و يدنت  اب  دیفـس  نآ  زغم  یهایـسب و  لئام  خرـس و  نآ  تسوپ  یلباکرتم و  يدنهب  دنمان و  رلخ  هک  نابلج  ردقب  رودـم  دـیور و 
برچ رایـسب  يوبـشوخ  نیکنـس  ةدیلاب  ةزات  نآ  نیرتهب  دنریک و  یم  زین  ار  نآ  نغور  دـنیامن و  یم  اهیئوبـشوخ  رثکا  لخاد  برچ و 

یم نازیم  رد  ریـسدرس و  دالب  هوک و  ياهلق  نآ  تبنم  نآ  هایـس  نآ  نیرتدب  دشاب و  دـیراورم  دـننام  يدیفـس  رد  نآ  زغم  هک  تسنآ 
تسا و هسباـی  ۀـعیم  نآ  تسوپ  هک  هتـشون  یکاـطنا  اـجنا و  زا  زین  ار  نآ  نغور  دـنروآ و  یم  دـنواهن  ناـجیابرذآ و  زا  رثکا  دـسر و 

دنیوک بلهم  ار  نآ  تسا و  رایسب  ناتسرل  رد  دوش و  یم  تفای  ریس  مرک  رد  هک  هتشون  هفحت  بحاص 

تعیبط *

نآ بح 

هضباق هیرغم و  هللحم و  توق  اب  یمرک و  زا  رتمک  نآ  یکشخ  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

شـش و هنیـس و  ۀـجزل  ۀـظیلغ  تابوطر  جارخا  تهج  ساوح و  يوقم  حرفم و  ضفنلا  ءاذـغلا و  بلقلا و  ردـصلا و  سارلا و  ءاـضعا 
جنلوق و رهظ و  هدرک و  لاحط و  دبک و  دـننام  ینطاب  عاجوا  نکـسم  زرپس و  رکج و  يوقم  یـشغ و  سفنلا و  قیـض  رهب و  ناقفخ و 
هدرک و ةدـس  حـتفم  ضیح و  لوب و  ردـم  تسا و  هظیلغ  حایر  للحم  هکنآ  تهج  لـسعلا  ءاـم  اـب  اـصوصخ  اـهنیا  لاـثما  ولهپ و  درد 

دننک ناـن  لـخاد  نوچ  تسا و  موتخم  لـک  زا  رتهب  يومد  لاهـسا  سبح  رد  یهبم و  لوبلا و  ریطقت  عفار  هدـعم و  مرک  ماـسقا  جرخم 
تعرس ثعاب 
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برج و فلک و  تهج  نآ  يالط  اهریغ  عاجوالا و  هنیزلا و  تالزن  عنام  مامح  رد  نادـب  لاستغا  تموادـم  ددرک و  نآ  ماـضهنا  334
ياضعا تیوقت  دشاب و  هدش  هنهک  دنچره  هبرض  همدص و  زا  ثداح  تابالص  لیلحت  سرقن و  تهج  نآ  خیبط  هرـشب و  ةدننک  فاص 

زغم نآ  لدب  مهرد  جنپ  ات  مهرد  هس  زا  نآ  تبرش  رادقم  عفان  هدراب  عاجوا  سرقن و  تهج  زین  نآ  دامـض  سآ و  اب  اصوصخ  هفیعض 
نآ نتـشادهاکن  صاوخلا  سابیر  بر  هشفنب و  نغور  بالک و  نآ  حلـصم  راح  ياشحا  غامد و  رـضم  راضملا  خلت  ماداب  ناکدرک و 

مرک و لوا  رد  نآ  كرب  بوچ و  نیدناعتم و  تفلا  بجوم  نآ  روخب  تموادم  رحـس و  لطبم  نآ  روخب  روتـسدب  دوبک و  ۀـچراپ  رد 
اب نآ  بوچ  نتـشادهاکن  دـندرکن و  نآ  بوچ  کیدزن  ماوه  ماوه و  ةدـننازیرک  نآ و  ههیرک  ۀـحئار  عفار  ندـب و  يوقم  کـشخ و 

یکطـصم و بادـس و  اـب  نوچ  دـنا و  هتفک  برجم  هشپ  ماوه و  ندـینازیرک  تهج  نآ  تسوپ  روخب  تاـجاح و  ياـضق  تهج  دوخ 
ربج و ماروا  سرقن و  لصافم و  عاجوا  زازک و  هشعر و  هوقل و  جلاف و  تهج  زین  نادب  نیهدت  ندیماشآ و  دنناشوجب  نغور  رد  طسق 

* تسا دیفم  تیاغب  هطقس  هبرض و  رسک 

مسنملا بح 

تسا یبرع  تغل  میم  دنا و  هتفک  زین  همجعم  نیشب  هلمهم و  نیس  حتف  نون و  نوکس  میم و  رسکب 

نا تیهام  *

نکـشدوز و سلما و  رایـسب  یلفلف و  ردـقب  نآ و  زغم  ردـقب  نا  زا  رتکچوک  مطبلا و  بحب  هیبـش  معط  شوخ  وب و  شوخ  تسیا  هناد 
داشمشب هیبش  نآ  تخرد  يدرز و  یخرس و  نیب  ام  نآ  کنر  تسا و  هجنلف  دنیوک  دزیخ و  زاجح  نمی و  يداوب  زا  دیفس و  نآ  زغم 
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نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تتفم ندب و  اشحا و  هدعم و  ۀبیرغ  تابوطر  فشان  ففجم و  همضاه و  هیخرتسم و  ةدعم  يوقم  یهبم و  نخـسم و  حتفم و  حرفم و 
لدب لاقثم  کی  نآ  تبرش  رادقم  ریش  نآ  حلصم  عدصم  رـضم و  نآ  راثکا  ءالط و  ابرـش و  هیدر  تاراخب  عدار  لوب و  ردم  هاصح و 

لامعتـسا توادـع  ای  تبحم و  يارب  دـنمان  یم  مشنم  رطع  هک  ار  نآ  نهد  نانز  صوصخ  زاجح  نمی و  لها  رثکا  تسا و  هباـبک  نآ 
توادع و رد  صوصخ  دشخب  یم  رثا  نامه  دنیامن  لامعتـسا  ار  نآ  هک  ةدارا  دصق و  رهب  دنیوک  یم  تسا و  وب  شوخ  دـنیامن و  یم 

یم دتفا  هقرفت  توادع و  تعامج  ای  سکود و  نایم  رد  هک  دنهاوخ  نوچ  برع و  نایم  تسا  روهشم  نیباحتم و  نایم  هقرفت  ضغب و 
دشاپب مشنم  رطع  ناش  نایم  رد  یلاعت  هناحبس و  قح  دنیوک 

لینلا بح 

کی هچرمراهج و  یلاکنب  هب  یکریز و  یئاچرم و  يدـنهب  چـیپ و  رفولین  مخت  یـسرافب  مال  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  نون و  رـسکب 
دنا هتفک  هدایز  ار  عون  نیا  لاهسا  توق  دنمان و  انچارپا  ار  نآ  دوش و  یم  زین  رکید  عون 

نا تیهام  *

لک یکرب  ره  رد  زبس و  نآ  كرب  زبـس و  کـیراب و  نآ  ياـهخاش  دـچیپ و  یم  دوخ  رواـجم  رب  بـالبلب و  هیبـش  تسا  یهاـیک  ۀـناد 
دنمان لینلا  بح  هک  لکش  ثلثم  هناد  هس  یفالغ  ره  رد  یفالغ و  رد  نآ  مخت  دیآ و  یم  مهب  باتفآ  رد  بالبل و  لکب  هیبش  يدوبک 

تعیبط *

نآ

کشخ مرک و  موس  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

لصافم و عاجوا  عفاد  ندب و  یقنم  دـبرت و  اب  صوصخ  ظیلغ و  مغلب  يوق  لهـسم  زرپس و  رکج و  ةدـس  حـتفم  صرب و  قهب و  یلاج 
ارفص و لهـسم  اینومقـس  اب  هثیبخ و  حورق  برج و  سرقن و  صرب و  قهب و  دیفم  عرقلا و  بح  نادید و  جرخم  هدراب و  ضارما  رئاس 

نآ مهرد  هس  هک  هتشون  یطارقب  تاجلاعم  بحاص  يوق و  لهسم  زرپس و  رکج و  ةدس  حتفم  ادوس و  لهسم  هلیله  اب  هظیلغ و  طالخا 
لاقثم و مین  ات  کناد  کی  زا  نآ  تبرش  رادقم  برجم  برج  عاونا  ۀلازا  تهج  دنماشایب  زور  هس  نوچ  دیفـس  رکـش  مهرد  شـش  اب 

ندومن برچ  غیلب و  قحس  هلیله و  نآ  حلصم  اعما  اقیراسامب و  قوصلب  طرفم  لاهسا  صغمب و  تسا  هدنشک  نآ  ةدایز  مهرد و  کی 
عفر دـنماشایب  هبـسانم  تاخوبطم  اب  ای  یئاهنت  هب  حبـص  دـنناسیخب و  ماداب  نغور  رد  بش  کی  دـنبوکب و  نوچ  تسا و  ماداـب  نغورب 

محش نآ  نزوب  نآ  لدب  ددرک و  یم  نآ  جحس  صغم و  هلئاغ 

یم لمع  دوز  یکرحم  نیجاعم و  اب  دـنک  یم  لـمع  زور  هنابـش  کـی  زا  دـعب  نآ  درفم  تسا و  ینمرا  رجح  نآ  سدـس  لـظنح  335
دنام یم  یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق  دیامن و 

قبح

تسا جندوف  دارم  نآ  قلطم  زا  تسا و  وب  شوخ  هایک  رجش و  نیب  ام  تاتابن  لک  سنج  مسا  یبرعب  فاق  اب و  اح و  حتفب 

* میجلا عم  هلمهملا  ءاحلا  لصف  *

رجح

دنمان رهتپ  يدنهب  درب و  کنس و  یسرافب  هلمهم  ءار  نوکس  مود و  لوا و  حتفب 

نآ تیهام  *
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ندیسر هجزل و  تابوطر  هیضرا و  ۀقیقر  ۀفیطل  يازجا  تالاصتا  یلاوت  نامز و  لوطب  ددرک  بلص  نیمز  يازجا  زا  هچره  سنج  مسا 
همه اهریغ  یفافش و  افـص و  کنر و  فالتخا  ددرک و  نآ  یـصرا  جازم  عفر  هکنآ  ات  يرخا  دعب  هرم  نارب  فافج  سبی و  ترارح و 
رکا دیفـس و  دنـشاب  بلاغ  تدورب  تبوطر و  رکا  الثم  تسا  اهنیا  لاثما  ترارح و  تبوطر و  ۀـبلغ  لـحم و  ازجا و  فـالتخا  بسحب 

طرفم و ترارح  رکا  درز و  دنـشاب  رتمک  رکا  خرـس و  دنـشاب  بلاغ  تسوبی  ترارح و  رکا  ردـکتم و  جرکتم و  دنـشاب  لـیلق  درس و 
رکا رجالا و  يواستم  دنشاب  يواسم  نا  رد  تبوطر  ترارح و  ریثات  رکا  وخر و  دشاب  فیعض  رکا  بلص و  هایـس و  دشاب  مک  تبوطر 

نآ شیاجنک  لحم  دراد و  لوط  نآ  بتارم  ماسقا و  لیصفت  اهریغ و  تواخر و  تبالـص و  کنر و  رد  يواستم  ریغ  دنـشاب  فلتخم 
تعفنم يریثات و  نادنچ  دنرادن  وب  هقیاذ و  چیه  هکنیا  رب  انب  ار  راجحا  هک  دنیوک  یم  کنرف  يابطا  هک  هدش  هدینـش  هکنادب  درادـن و 

هّللا دنع  ملعلا  دیامن  یم  مامتان  نخس  نیا  ار و  هرقن  الط و  نینچمه  دنیامن و  لامعتسا  هک  وحن  ره  تسین  ناسنا  ندب  رد  یتیصاخ  و 

ضیبالا رجح 

رخآ رد  همجعم  داض  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  هدحوم و  ءاب  نوکس  فلا و  هلمهم و  ءار  مض  میج و  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نا تیهام  *

تسا ینبل  رجح  نآ  هک  دنیوک  ریش و  دننام  نآ  ةدیئاس  دیفس  تسا  یکنس 

نآ تعیبط  *

تسوبی ترارحب و  لئام  لدتعم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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تسا هنیئآ  جاجز  ضیبا  رجح  زا  نایریسکا  دارم  تسا و  یناویح  رهزداف  دننام  لاعفا  ریاس  رد  عفان و  لوبلا  رسع  تهج 

رمحالا رجح 

هلمهم ءار  نوکس  میم و  حتف  هلمهم و  ءاح  نوکس  فلا و  حتفب 

نآ تیهام  *

تسا لتاق  مس  نآ  کناد  کی  ناجرم و  خیب  کنرب  تسا  ساملا  زا  یعون 

ینمرالا رجح 

تبسن ءای  نوکس  نون و  رسک  میم و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  هزمه و  حتفب 

نآ تیهام  *

اذهل دزیخ و  هینمرا  زا  هریت و  خرـس و  نا  زا  یعون  میالم و  مرن و  نآ  سملم  تیلمراب و  قرزا  كدـنا  ربغا و  يدروجال  تسا  یکنس 
دشاب لماک  ریغ  جفدروجال  دیاش  هک  هتشون  یکاطنا  تحولم و  كدنا  اب  شه  نیکنس  نآ  نیرتهب  دنمان و  ینمرا  رجح 

نآ تعیبط  *

هتسناد کشخ  مرک و  لوا  رد  تارایتخا  بحاص  هتشون و  کشخ  درس و  مود  رد  یکاطنا  مود و  رد  کشخ  مرک و 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

هدرک و یلاج  ملسا و  هایـس  قبرخ  زا  عفنا و  دروجال  زا  ادوس و  يوق  لهـسم  ادوس و  ۀیقنت  ببـسب  ضرعلاب  تیـصاخلاب و  بلق  حرفم 
نآ لوسغم  ریغ  تسنآ و  لمع  تیوقت  یتدایز  ثعاب  نآ  لسغ  تسا و  نآ  لوسغم  لمعتسم  دیفم و  ماذج  تهج  تیصاخلاب  هناثم و 

تـسا لوسغم  دروجال  نآ  لدب  لاقثم  مین  ات  نآ  تبرـش  رادقم  نوسینا  هخیلـس و  لسع و  اریثک و  نآ  حلـصم  یثغم و  هدـعم و  رـضم 
قبرخ نآ  نزوب  نآ و  مین  نزو و  کی 

* هفکاسالا رجح  *

اه اف و  حتف  فاک و  رسک  فلا و  هلمهم و  نیس  فلا و  حتفب 
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نا تیهام  *

يدوبک یکریتب و  لئام  نآ  ۀتسکش  هزیرکنس و  تأیهب  مهرد  یهایس  يدرز و  یخرسب و  نولم  تسا  یکنس 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج نآ  رورذ 

شفک فاکـسا  دنمان و  هفکاسالا  رجح  ار  نآ  اذهل  تسنارک و  شفک  لمعتـسم  عفان و  مدلا  فزن  عطق  تاحارج و  تاهل و  مرو  336
تسا زود 

جنفسالا رجح 

روکذم جنفسا  تیهام  دوش و  یم  تفای  جنفسا  رد  هک  تسا  یکنس  میج  نون و  نوکس  اف و  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  هزمه و  رسکب 
تسنآ بلص  دیفس  نآ  نیرتهب  دش و 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  لوا  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

اب نآ  کناد  ود  ندیماشآ  ماروا و  لیلحت  تهج  نآ  يالط  تاحارج و  مایتلا  تهج  نآ  رورذ  مدـلا و  فزن  عطاق  عذـل و  یب  ففجم 
عفان ناقری  هدرک و  هاصح  تیتفت  تهج  نآ  لاثما  بارش و 

یبارعالا رجح 

دنمان مخز  کنس  کنس و  رکش  یسرافب  تبسن  ءای  هدحوم و  ءاب  رسک  فلا و  نیتلمهم و  ءار  حتف  نیع و  نوکس  فلا و  رسکب 

نا تیهام  *

دزیخ برع  ۀیداب  زا  جاعب و  هیبش  تسا  یکنس 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

* عفان هثل  ماکحتسا  نادند و  يالج  تهج  نآ  قرحم  نونس  اهریغ و  تاحارج و  مدلا و  فزن  عطاق  یلاج و 

جورفالا رجح 

دنمان زین  يدرفا  رجح  میج  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  اف و  نوکس  فلا و  حتفب 

نا تیهام  *

دزیخ مور  لوب  مالسا  زا  دتسیا و  یم  بآ  يور  رب  هک  کبس  روشیق و  دننام  تسا  یکنس 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

دیامن یم  برقع  ندیزک  مس  عفر  يدوزب  لاح و  رد  نآ  كوکحم  کناد  کی  ندیماشآ  ضباق  ففجم و 

یقیرفالا رجح 

تبسن ءای  فاق و  رسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  اف و  نوکس  هزمه و  رسکب 

نا تیهام  *

طـسوتم کنر  درز  نآ  نیرتهب  دزیخ و  هیقیرفا  زا  ایمیلقا و  دننام  دیفـس  طوطخ  اب  نیل و  تبالـص و  لقث و  تفخ و  نیب  ام  تسیکنس 
تسنآ نیل  تبالص و  رد  لقث و  تفخ و  نیب 

نا تعیبط  *

یعذل یضبق و  كدنا  اب  ففجم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفان و لسع  بارش و  اب  ادرفم  هنفعتم و  هثیبخ و  حورق  تهج  دنیوشب  هدیئاس  سپ  دنزادنا  رمخ  رد  هدرک  مرک  هبترم  هس  هکنآ  قرحم 
نآ لوسغم  ریغ  قرحم  لامعتسا  تسنآ  توق  یتدایز  ببس  نآ  قارحا  دیفم و  مشچ  ضارما  شتآ و  یکتخوس  تهج  نغور  موم  اب 

تسین زیاج 

سطاغانالا رجح 

نیتلمهم نیس  نوکس  اط و  رسک  فلا و  همجعم و  نیغ  حتف  نون و  هزمه و  حتفب 

نا تیهام  *

ددرک نوخ  دننام  کنر  رد  دنیاسب  نوچ  هک  تسا  یکنس 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* دیفم هفرط  هعمد و  مرو و  تهج  مشچ  رد  نانز  ریش  اب  نآ  روطق 

لیالا رجح 

مال هددشم و  هیناتحت  هانثم  ءای  حتف  هزمه و  رسکب 
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نا تیهام  *

دش روکذم  رهزداب  رد  دنمان و  يواک  رهزداب  ار  نآ  دبای و  یم  نوکت  یهوک  واک  نادریش  رد  هک  تسا  یکنس 

یقرابلا رجح 

تبسن ءای  نوکس  فاق و  هلمهم و  ءار  رسک  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتفب 
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نا تیهام  *

زا كدنا  نادب و  بوسنم  هفوکب  بیرق  تسا  یعضوم  هک  هقراب  زا  ذوخام  کبس  تسد و  فک  ردقب  یفرخ  رجحب  هیبش  تسا  یکنس 
دنراذک باتفآ  رد  نوچ  دور و  یم  بآ  هتب  بآ  بذـج  دـعب  دتـسیا و  یم  بآ  يور  رب  دـیامن و  یم  بذـج  دوخب  يرایـسب  بآ  نا 

دهد یم  سپ  ار  بآ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دنک و تابوطر  بذج  دـندنب  نارب  هدرک  تحارج  كدـنا  ار  فان  یلاوح  یقز  ياقـستسا  تهج  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  زا  دـنیوک 
بذـج ار  تابوطر  عیمج  هکنآ  ات  دنناپـسچب  زاب  تابوطر  نداد  سپ  دـعب  دـهد و  سپ  ار  تابوطر  دـنراذک  باـتفآ  رد  بذـج  دـعب 

* دیامن یم  بذج  ار  بآ  لاقثم  ود  نآ  لاقثم  مین  ۀعطق  تسا و  لاقثم  هک  دشاب  رانید  هس  دیاب  هعطق  نآ  نزو  دبای و  تحص  دیامن و 

يرحبلا رجح 

تبسن ءای  نوکس  نیتلمهم و  ءار  رسک  اح و  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

یمسق دزیخ و  ایرد  لحاوس  زا  دنک و  یم  تکرح  لفسا  یلعاب و  هک  تسیا  ۀناد  نآ  فوج  رد  بلص و  رودم و  دیفس  تسا  یمسج 
تیهام تسا و  تکمتکا  زا 

تـسیزیچ نا  رد  دزادـنا و  یم  لحاسب  ایرد  هکزعم  کفب  هیبش  تسا  يزیچ  دـنا  هتفک  تفای و  رکذ  فلـالا  فرح  رد  تکمتکا  337
دزادنا و یم  لحاسب  ایرد  اهراخ  نتخیر  ندرم و  دعب  هک  تسیرحب  يذفنق  نآ  هک  دنا  هتفک  دیامن و  یم  تکرح  لفساب  یلعا  زا  هک 

تسا هیهاملا  هلوهجم  ۀیودا  زا  هلمجلاب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دنا هتفک  برجم  تسا و  رثوم  تیاغب  دشاب  هک  عضوم  ره  هاصح  تیتفت  رد  نآ  کناد  ود  ات  کناد  کی  ندیماشآ 
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هریحبلا رجح 

اه هلمهم و  ءار  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءاح  حتف  هدحوم و  ءاب  مضب 

نا تیهام  *

دزیخ ماش  حاون  زا  ددرک و  بهتلم  یکدنا  دنزادنا  شتآ  رد  نوچ  هایس و  قیقر و  تسا  یکنس 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفان تاحارج  مایتلا  نیکر و  حایر و  لیلحت  تهج  ففجم و  تاففجم  اب  للحم و  تاللحم  اب 

مربلا رجح 

میم فلا و  هلمهم و  ءار  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

تسا رایسب  ناسارخ  رد  دنزاس و  یم  فورظ  کید و  نا  زا  هک  هایس  تسا  یکنس 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا رثؤم  مدلا  فزن  نادند و  ۀثل  تیوقت  تهج 

رسبلا رجح 

نیتلمهم ءار  نیس و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مضب 

نآ تیهام  *

دوش یم  تفای  زاجح  رحب  رد  فاص  رودم  دیفس  تسا  یکنس 

نا صاوخ  لاعفا و  *

جراخ زا  هناثم  يالاب  رب  نآ  قیلعت  هیصاخلاب و  دنک  هاصح  تیتفت  بلق و  تیوقت  دیامن و  رایـسب  راردا  دنماشایب  ار  نا  زا  یکدنا  نوچ 
رد لمعتسم  فیثک و  رایـسب  دوش  یم  تفای  مس  تأیهب  يریدتـسم  كرزب  فدص  رد  هدج  لحاس  رد  هچنآ  دیفم و  لوب  راردا  تهج 

تسین بط 
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فشبلا رجح 

مـشی یـسرافب  هدـمآ و  زین  رخآ  رد  هدـحوم  ياب  لوا و  رد  هیناتحت  هانثم  ءایب  بشی  اف و  همجعم و  نیـش  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  حـتفب 
رخآ رد  میمب  دنیوک 

نا تیهام  *

لئاـم زبس  سپ  فاـص  زبـس  سپ  يدرزب  لـئام  زبـس  سپ  ینوتیز  نآ  نیرتـهب  دـشاب  یم  رایـسب  ناولاـب  بلـص و  رایـسب  تسا  یکنس 
تسا لمعتسم  رتهب و  دشاب  رت  فافش  رت و  بلص  رت و  فاص  هچنآ  هکلب  دنمان  يروفاک  ار  نآ  هک  تسا  دیفس  سپ  يدیفسب 
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نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هقرح ریحز و  ینطاب و  حورق  مدلا و  فزن  تهجب  نآ  قیلعت  یتح  لعفلا  بیجع  ناقفخ  هدـعم و  بلق و  تیوقت  تهج  نآ  ندـیماشآ 
ناقفخ و تهج  لد  يور  رب  قانخ  تهج  ندرک  رب  نآ  قیلعت  کناد و  کی  نآ  تبرش  رادقم  هاصح  تهج  دیفـس  بارـش  اب  لوبلا و 

هقعاص ررض  دب و  مشچ  رحس و  عفر  تهج  تسد  رد  تدالو و  رسع  تهج  نار  رب  نآ و  تیوقت  تهج  هدعم  يرم و  رب  نآ و  شپط 
رد یـضعب  عفان و  ینطاب  مالآ  تهج  نآ  قیلعت  دـننک  شقن  یناـسنا  تروص  نارب  دـشاب و  یثنا  جرب  رد  رمق  نوچ  هک  دـنیوک  رثؤم و 

لمع نیا  يارب  دنناد  یم  طرش  ار  لاقثم  کی  رادقم  یضعب  دنا و  هتشادن  طرش  ناسنا  تروص  شقن  دش  روکذم  هک  رکید  تاریثات 

رقبلا رجح 

نهور ياک  يدنهب  دنمان و  زین  رقبلا  هزرخ  ار  نآ  هلمهم و  ءار  فاق و  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

مرن كدنا  یکزات  ندروآرب و  دزن  خلت و  نا و  زا  رتدرز  غرم و  ۀـضیب  ةدرز  رادـقمب  ددرک  یم  نوکتم  واک  ةرهز  رد  هک  تسیا  هرهم 
فیخس و كدنا  نآ  مرج  ددرک و  یم  یهایسب  طقنم  یضعب  هریت و  بلص و  كدنا  نتـشک  کشخ  ندش و  درـس  زا  دعب  دشاب و  یم 

یم هک  یلکش  رهب  ینالوط و  یضعب  نهپ و  یضعب  ثلثم و  یضعب  رودم و  یضعب  يواسم و  کنر  رد  رت و  بلص  نآ  رهاظ  تسس و 
رهزداف دبای  یم  نوکت  نآ  نادریش  رد  هچنآ  دشاب و  یم  لاقثم  راهچ  ات  لاقثم  کی  زا  دنزاس و  یم  یکزات  یمرن و  نیح  رد  دنهاوخ 

یم رغال  فیعـض و  درز و  واک  نآ  زور  هب  زور  هک  تسنآ  واک  ةرهز  رد  نآ  نوکت  تمالع  دـنیوک  تفای و  رکذ  رهزداف  رد  تسا و 
رد تسین و  هدام  ای  رن و  واکب  صتخم  دنک و  یم  دایرف  تاقوا  رثکا  ریدتسم و  نآ  ۀقدح  يدیفس و  يدرزب و  لئام  نآ  مشچ  ددرک و 

هدام
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رد هکلب  دبای  یمن  نوکت  يواک  ره  ةرهز  رد  زین  تسین و  یلک  روما  نیا  دـبای و  یم  نوکت  هراح  زا  هدایز  هدراب  دالب  رد  رتشیب و  338
تسنآ ةزات  نیکنس  كرزب  نآ  نیرتهب  یکی و  اهدص 

نا تعیبط  *

هتفک مود  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک  یکاطنا  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رد هک  یـضرم  ناقری و  تهج  هاصح و  تتفم  یلاج و  ضیح و  لوب و  ردـم  نمـسم و  للحم و  رت و  فیعـض  تیاـغب  سیتلا  رجح  زا 
ءاب حتفب  یهکب  اه و  هددشم و  ةدحوم  ءاب  هطقن و  راهچ  لاد  حـتفب  هب  ار د  نآ  دـسر و  یم  مهب  لافطا  پچ  يولهپ  رد  هلاکنب  دـنه و 

هبسانم لاحتکا  اب  ای  یئاهنت و  هب  رصب  تیوقت  ضایب و  عفر  تهج  نآ  لاحتکا  عفان و  دنمان  زین  ای  اه و  يافخ  فاک و  رـسک  هدحوم و 
هیعاس و ۀـلمن  هرمج و  تهج  کشخ  زینـشک  بآ  اب  تاحارج و  مایتلا  ریـساوب و  دـلج و  راثآ  عفر  صرب و  قهب و  تهج  نآ  يالط  و 

طوعس تسا و  تابرجم  زا  دیفس  يوم  ندنک  زا  دعب  بلعثلا  ءاد  صرب و  عضوم  رد  هایس  يوم  ندینایور  تهج  بارـش  اب  نآ و  لاثما 
ای هلصاف و  الب  مامح  زا  دعب  بالج  اب  هبح  ود  ردقب  زور  ره  نآ  ندروخ  مشچ و  رد  بآ  لوزن  تهج  ردنغچ  بآ  اب  نآ  سدع  کی 

تابرجم زا  نآ و  یمرن  هیپ و  دـیلوت  ندـب و  نیمـست  ثعاـب  زور  دـنچ  اـت  ندـیماشآ  هبرف  غرم  تشوک  بآ  نآ  بقع  زا  ماـمح و  رد 
تسا و قارع  رصم و  نانز  لمعتسم  ندروخ و  ربونصلا  بح  ای  ءارـضخلا و  هبح  ای  لیجران و  ای  ماداب و  زغم  اب  نینچمه  دنا و  هتـسناد 
لتاق و نآ  لاقثم  کی  طاریق و  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  اریثک  نآ  حلـصم  عدصم  نیرورحم و  رـضم  روثاب  تهج  لسع  اب  نآ  لومح 

* تسنآ زا  رت  فیعض  لاعفا  رد  رت و  کبس  رتکرزب و  ددرک  یم  نوکتم  واک  ةدرک  رد  هچنآ 
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رولبلا رجح 

هلمهم ءار  واو و  نوکس  هددشم و  مال  حتف  هدحوم و  ءاب  رسکب 

نا تیهام  *

نایلق ینرس و  ندروخ و  بآ  فورظ  حیبست و  نیکن و  نا  زا  رت و  فافش  رت و  بلص  هشیش  زا  فافش  دیفـس و  فورعم  تسا  یکنس 
دنزاس یم  هدیشارت  اهریغ  کنیع و  و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رادریش نز  ناتسپ  رب  نآ  ندیلام  لبـس و  عنام  نا  رد  ندرک  هاکن  نا و  رد  ندیـسرت  شوشم و  ياهباوخ  عنام  دوخ  اب  نآ  نتـشادهاکن 
هک یکرزب  کنیع  نا  زا  نوچ  دنراذکب و  رن  زب  نوخ  رد  هک  دیاب  ددرک  هدایز  نآ  يالج  هک  دنهاوخ  نوچ  نآ و  ریش  یتدایز  ثعاب 
زا ددرک و  لعتشم  دوز  دنراذک  یمـشپ  ای  ۀبنپ و  نآ  بقع  رد  دنرادب و  باتفآ  صرق  ربارب  رد  دنزاسب و  دشاب  یم  میخـض  نآ  طسو 

* ددرک یم  رهاظ  رثا  نیا  زین  هشیش  کنیع 

سلوبلا رجح 

صاوخ لاعفا و  رب  هدش  فقاو  هک  تسا  یـسک  لوا  سلوب  نوچ  هلمهم و  نیـس  نوکـس  مال و  مض  واو و  نوکـس  هدحوم و  ءاب  مضب 
هتشک یمسم  وا  مانب  نآ 

نا تیهام  *

دیفس درز و  ياه  هطقن  اب  عملم و  رتکبس و  رت و  فیخس  نا  زا  ینمرا و  ةروبب  هیبش  تسا  یکنس 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اهنآ یکدـنام  ایعا و  عفر  يدوزب  دـنلامب  ایعا  ناـبحاص  ندـب  رب  ار  نغور  نآ  دـنناشوجب و  نوتیز  نغور  رد  ار  نآ  نوچ  يوق  لـلحم 
* ددرک

یشبحلا رجح 

دنمان زین  لفلف  رجح  ار  نآ  تبسن و  ءای  نوکس  همجعم و  نیش  رسک  هدحوم و  ءاب  هلمهم و  ءاح  حتفب 
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تیهام *

نآ

ددرک کنر  دیفس  دنیاسب  نوچ  تسا و  دجربز  زا  یعون  دنیوک  هریت و  دجرب و  زب  هیبش  تسا  یکنس 

نا تعیبط  *

هدنزک دنت و  رایسب  کشخ و  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسا عفان  هبلص  ریغ  هزات  ةرفظ  مرو و  نودب  راشتنا  ضایب و  دهعلا و  هبیرق  راثآ  ۀلازا  تهج  یلاج و  یقنم و 

مامحلا رجح 

میم فلا و  هددشم و  میم  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نا تیهام  *

دشاب یم  تسس  کنر و  هریت  ددرک و  یم  رجحتم  مامح  لیتاپ  کید و  رد  هک  تسا  یمرج 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسا رثؤم  نمزم  ریغ  ناطرس  عفر  تهج  نآ  دامض  ناطرس و  يارب  زا  تسا  هیوق  ۀیودا  زا 

339

توحلا رجح 

دنمان یهام  رس  کنس  یسرافب  هیناقوف و  هانثم  ءات  واو و  نوکس  هلمهم و  ءاح  مضب 

نآ تیهام  *

دنمان هتچرهتپ  يدنهب  هک  یهام  یعون  رس  فرط  ودب  هک  کنسب  هیبش  بلص  لکش  ثلثم  هلمجلا  یف  حطرفم  دیفـس و  تسا  یمـسج 
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راد سلف  تسا و  رایـسب  هلاکنب  رد  دشاب و  یم  ربش  ود  تیاهن  ربش  کی  ردقب  یهام  نآ  ددـع و  کی  یفرط  ره  رد  ددرک  یم  نوکتم 
دیآ یمرب  رت  كرزب  نالک  یهام  زا  رتکچوک و  کنس  دشاب  ربش  کی  هک  رتکچوک  یهام  زا  دنروخ و  یم  رثکا  لالح و  و 

نا تعیبط  *

هتتفم توق  اب  داح و  کشخ و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* تسا ریثاتلا  يوق  هدرک  هاصح  تیتفت  رد 

هیحلا رجح 

دنیوک رام  ةرهم  یسرافب  اه  هیناتحت و  هانثم  ءای  هلمهم و  ءاح  حتفب 
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نا تیهام  *

کنر يدجربز  نآ  دسر و  یم  مهب  دجربز  ندعم  رد  هک  دنیوک  یـضعب  دنمان و  هرهم  رام  ار  نآ  یندـعم و  یمـسق  دـشاب  یم  ماسقا 
یعافا ضعب  رس  بقع  رد  هک  یناویح  مود  لاقثم و  ود  ات  لاقثم  کی  زا  یعبرم  نیکن  لکشب  دشاب و  یم  يرتسکاخ  یهایـسب و  لئام 

اوه ندیـسر  دعب  دشاب و  یم  مرن  دننک  ادج  تشوک  زا  نوچ  یـضعب و  رد  تردـنب  هکلب  دوش  یمن  تفای  یعافا  همه  رد  دـشاب و  یم 
یضعب دیفس و  طخ  هسب  ططخم  بلص و  هایس و  یضعب  کنر و  يرتسکاخ  يزاردب و  لئام  یفدص  فصن  ردقب  ددرک و  یم  رجحتم 

دنراذکب رام  ةدیزک  عضوم  رب  نوچ  هک  تسنآ  دنیوک  نآ  یبوخ  یلعج و  زا  یلصا  ناحتما  دشاب و  یم  زین  لوعجم  تسس و  دیفس و 
دنک و دمجنم  ار  ریـش  دنزادنا  ریـش  رد  نا  زا  دعب  نوچ  هک  دنا  هتفک  ددرک و  ریغتم  دمجنم و  ریـش  دنزیرب  نارب  ریـش  نوچ  دپـسچب و 

ریش رد  نوچ  ددرک و  ریغتم  نآ  نول  مس  بذج  نیح  رد  دزاسن و  دمجنم  ار  ریـش  دپـسچن و  رکید  دشاب  هدرک  مس  مامت  بذج  نوچ 
هایس دنیامن  هغلابم  نوچ  دنادرک و  دیفس  دنلامب  دوبک  ای  هایـس  یمـشپ  ۀماج  رب  نوچ  هکنآ  رکید  ناحتما  دیآ و  یلـصا  لاحب  دنزادنا 

ناحتما نیا  دیآ و  نارود  تکرحب و  دنزادنا  ینیچ  نحص  رد  ومیل  بآ  رد  نوچ  هکنآ  رکید  ناحتما  دنامن و  نا  رد  يدیفـس  دوش و 
دنشاب یم  نینچ  زین  تانوزلح  فادصا و  رثکا  هکلب  تسین  نیدب  صتخم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هک هتـشون  نوناق  تادرفم  رد  سیئرلا  خیـش  نکیل  لـعفلا و  فیعـض  رکید  ماوه  هدـیزک و  برقع  يارب  رثـالا و  يوق  راـم  مس  تهج 
قیلعت طاریق و  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  عفان  تیاغب  هناثم  کنس  هاصح و  تیتفت  تهج  نآ  ندیماشآ  تسا و  لعف  نیا  رکنم  سونیلاج 

تسا عفان  سغرثیل  عادص و  تهج  نآ  ططخم 
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یمازخلا رجح 

تبسن ءای  میم و  رسک  فلا و  نیتمجعم و  ياز  اخ و  حتفب 

نا تیهام  *

ددرک رو  هلعش  دنزیر  نارب  یمک  بآ  نوچ  ددرک و  لعتشم  شتآ  زا  دزیخ و  هبلقص  زا  يوبدب و  رودم و  کنر و  هایـس  تسا  یکنس 
دوش یفطنم  دنزادنا  نغور  رد  نوچ  و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رثؤم يذوم  تاناویح  تیذا  محر و  عجو  رقاـع و  ناـنز  رقع  عرـص و  تهج  نآ  نتـشاد  دوخ  اـب  ماوه و  ندـینازیرک  تهج  نآ  روخب 
* تسا

یفزخلا رجح 

تبسن ءای  نوکس  اف و  رسک  نیتمجعم و  ياز  اخ و  حتفب 

نا تیهام  *

ددرک هزیر  دشاپب و  مه  زا  دوش و  قشنم  دوز  یحیافص و  فزخب و  هیبش  يرصم  تسا  یکنس 

نا تعیبط  *

هداح هضباق و  توق  اب  کشخ و  رایسب  توقای و  زا  رتمک  یمرک  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دعب زور  راهچ  نآ  لاقثم  کی  ندروخ  ضیح و  نوخ  عطاق  بارـش  اب  نآ  مهرد  ود  يوم و  ندرتس  رد  تسا  روشیق  رجح  ماقم  مئاـق 
* تسا ود  ره  نآ  راشتنا  دایدزا و  عنام  عفان و  هثیبخ  حورق  ناتسپ و  مرو  تهج  لسع  اب  نآ  دامض  یمئاد و  لمح  عطق  ثعاب  رهظ  زا 

فیطاطخلا رجح 

اف هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءاط  رسک  فلا و  هلمهم و  ءاط  همجعم و  ءاخ  حتفب 

نا تیهام  *

نآ مکش  رد  کنس  ددع  ود  دنفاکشب  ار  نآ  مکش  دنریکب و  هام  رون  ینوزفا  رد  نوچ  ار  كوتسرپ  نیلوا  ۀچب  هتفک  سودیروقسید 
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دـسرب نیمزب  هکنآ  زا  شیپ  دندنب  هلاسوک  ای  رتش  تسوپ  رد  ار  نآ  کنرکی  نوچ  ناولاب و  نولم  يرکید  کنرکی و  یکی  دنبای  340
تسا یکنس  هتـشون  یکاطنا  تسا و  برجم  دیفم و  یلاعت  هّللا  نوعب  عرـص  لاوز  تهج  نآ  ندرک  ای  عورـصم و  يوزاب  رب  نآ  قیلعت 
ناقری ار  فیطاطخ  ۀچب  نوچ  دسر و  یم  مهب  بیدنا  رس  رد  دنمان و  ناقریلا  رجح  ار  نآ  يدیفس و  يدرزب و  لئام  یتشکنا  رس  ردقب 

فیطاطخ و نایـشآ  رد  رکم  دوش  یمن  تفای  ام  دزن  دنرب و  یم  نآ  لاوز  يارب  ار  کنـس  نآ  هتفر  نآ  ردـپ  ردام و  دوش  یم  ضراع 
ردـپ ردام و  هک  يوحن  هب  دـنیامن  یم  درز  نارفعزب  ار  اهنآ  ياهچب  هکنیاب  دـنروآ  یم  تسدـب  هلیحب  ار  نآ  دنـسانش  یم  هک  یمدرم 

دنروآ یمرب  اهنآ  نایشآ  زا  مدرم  دنروآ و  یم  ار  اهزیر  کنس  نآ  هتفر  ناقری  نامکب  درز  ار  اهچب  اهنآ  ندید  دعب  دننادن و  اهنآ 
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نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دـنچیپ و ریرح  رد  نوچ  ار  نآ  نولم  دـنا  هتفک  عفان و  اقیلعت  ءالط و  ابرـش و  ددـس  حـیتفت  هاصح و  تیتفت  ناـقفخ و  ناـقری و  تهج 
عزف عفر  بجوم  نآ  خرـس  نولم  کنـس  قیلعت  هتفک  هلودلا  نیما  ددرک و  یم  جئاوح  ياضق  لوبق و  هاج و  ثعاب  دوخ  اب  دنرادهاکن 

تسا

رامخلا رجح  *

زین راـمخلا  هزرخ  تسا و  راـمخ  عفار  هک  دـنمان  نآ  تهج  راـمخلا  رجح  ار  نآ  هلمهم و  ءار  فلا و  میم و  حـتف  همجعم و  ءاـخ  مضب 
دنمان

نا تیهام  *

ینیص دیدح  هک  تسا  ناهامخ  ةدام  مسق  نآ  تسین و  بلص  رایسب  یهایـسب و  لئام  خرـس  مرن و  نآ  سملم  نیکنـس و  تسا  یکنس 
دشاب کنر  خرس  نآ  ةدیئاس  دنیاسب  سم  رب  نوچ  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  دنمان 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حرف رورس و  يدرـس و  دیامن و  قرع  ددرک و  لئاز  وا  رامخ  تعاس  رد  دماشایب  رومخم  ار  نآ  ةدیئاس  مین  لاقثم و  کی  رادقم  نوچ 
دبای

کیدلا رجح 

فاک هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسکب 

نا تیهام  *

ددرک یم  نوکتم  سورخ  مکش  رد  رتکچوک و  نا  زا  یلقاب و  ردقب  یکریتب  لئام  دیفس  تسا  یکنس 

نآ تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *
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تهج دنـشاب  هتـسش  نا  رد  ار  نآ  هک  یبآ  ندـیماشآ  عفاـن و  اـقیلعت  ابرـش و  هاـصح  تیتـفت  ساوسو و  مومه و  نازحا و  عـفد  تهج 
ناهد رد  نآ  نتشادهاکن  روتسدب  لیدعیب و  طرفم  یکنشت  نیکست 
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یحرلا رجح 

دنمان فوق  ار  نآ  فلا  نیتلمهم و  ءاح  ار و  حتفب 

نا تیهام  *

دزیخ بلح  یقرش  لابج  زا  تبالص و  اب  جنفسا و  دننام  لخلختم  خاروسرپ و  هایس و  تسا  یکنس 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

مدلا و فزن  عفار  مرو و  ۀلازا  ثعاب  دنرادب  نآ  راخبب  ار  وضع  دنزیر و  نارب  هکرـس  هدرک  مرک  نوچ  ضیح و  نوخ  سباح  للحم و 
تهج نآ  لوطن  هدـعقم و  زورب  تهج  دنـشاب  هتخادـنا  هتفات  ار  نآ  نا  رد  هک  ۀکرـسب  هدـعقم  نتـسش  تسا و  ضیح  نوخ  فاـعر و 

عفان اقستسا  تهج  نآ  يالط  ضیح و  عطق  ریساوب و  تهج  نآ  مرج  لومح  ایعا و  عفر  قرع و  عطق  اضعا و  ماکحتسا 

ماخرلا رجح 

میم فلا و  همجعم و  ءاخ  هلمهم و  ءار  حتفب 

نا تیهام  *

تسنآ دیفس  مسق  نآ  قلطم  زا  دارم  دشاب  یم  ماسقا  دننک و  یم  بصن  اهربق  رد  دالب  یضعب  رد  هک  تسا  یتسس  کنس 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رخآ  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

راثآ عفر  قهب و  تهج  رداشون  غمص و  اب  اقستسا و  عفر  ماروا و  لیلحت  تهج  هکرـس  اب  تاحارج و  تهج  مدلا و  فزن  عطاق  عدار و 
دنیوک رثؤم  يومد  ياهلمد  عفر  تهج  لاقثم  کی  ردـقب  زور  ره  لسع  اـب  نآ  قوحـسم  ندـیماشآ  ریـساوب و  عفر  تهج  نآ  رورذ  و 

هبنش زور  نآ  ندیماشآ  نآ و  ياهشقن  ندناوخ  رایسب  نینچمه  تسا و  نایسن  ثعاب  دشاب  اهتشونب  شوقنم  هک  رباقم  کنس  ندیماشآ 
تسا قشعت  عفاد  قشع  عفر  دصق  قوشعم و  مساب  باتفآ  عولط  زا  شیپ 
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341

هریزلا رجح 

اه هلمهم و  ءار  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  همجعم و  ياز  رسکب 

نا تیهام  *

نکشدوز لیقث و  تموهد و  اب  تسا  یکنس 

* نآ صاوخ  لاعفا و  *

* عفان رایسب  تاحارج  لامدنا  تهج  نآ  رورذ 

ناولسلا رجح 

نون فلا و  واو و  حتف  مال و  نوکس  هلمهم و  نیس  حتفب 

نا تیهام  *

ریـش دـننام  بآ  رد  نآ  لولحم  هکنآ  بآ و  رد  تسنآ  ندـش  مرن  رولب  نآ و  ناـیم  قرف  رولبب و  هیبـش  فافـش  دیفـس و  تسا  یکنس 
رولب فالخب  دشاب 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

زا یعون  مهرد و  کی  نآ  تبرـش  رادقم  قشع  ضرم  عفر  هدعم و  ترارح  مدـلا و  فزن  ناقفخ و  تهج  نآ  لولحم  بآ  ندـیماشآ 
* تسا مومس  ۀلمج  زا  تسین  قارب  رایسب  يدرزب و  لئام  هک  نا 

طیرطسلا رجح 

دنمان رمرم  کنس  یسرافب  رخآ  رد  هلمهم  ءاط  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیتلمهم و  ءار  رسک  اط و  نوکس  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

ار ینیمز  هک  مسق  نیدب  دننادرک  یم  دمجنم  دنهاوخ  یم  هک  یلکـش  رهب  ار  نآ  هک  تسا  یبآ  يرکید  یندعم و  یکی  تسا  عون  ود 
ناکم نا  رد  بآ  نآ  جرف  للخ و  زا  دنراذک  یم  بش  کی  دـننک و  یم  رفح  دـنهاوخ  یم  هک  یلکـش  رهب  دـشاب  یم  بآ  نا  رد  هک 
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هکنآ زا  دعب  دنراذک و  یم  یتدـم  دـنزیر و  یم  نا  رد  دـنا  هدروآرب  نا  زا  هک  ار  یکاخ  نآ  هتفر  رکید  زور  ددرک  یم  عمج  روفحم 
دنروآیمرب و نآ  ندعم  زا  هک  تسا  اهکنس  ۀتخت  نآ  یندعم  دنهد و  یم  الج  هدیشارت  دنروآ و  یمرب  تشک  بلـص  دمجنم و  بوخ 

تسا زین  ریمجار  زیربت  نیئار و  ناجسخل و  رداقا  ۀعلق  کباب و  رهش  رد  نامرک و  نآ  ندعم  تسنآ  یبآ  زا  رت  فافش  رت و  بلص  نیا 
مشیب و هیبش  وراد  كر  کنرمک  خرس  دیفس و  درز و  ناولاب  نولم  يدوخن و  دیفس و  زبس و  نآ  کنر  رت و  بلـص  رتهب و  ینامرک  و 

دنروآ غرم  ندعم  زا  هک  تسنآ  همه  نیرتهب  بلص  دیفس و  يریمجا  تسا و  رتوخر  کنر و  درز  كدنا  يزیربت 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدـعم و مف  درد  تهج  نغور  موم  اب  هبلـص و  ماروا  لـیلحت  تهج  تفز  جـنیتاراب و  نآ  دامـض  هثل و  تیوقت  تهج  نا  قرحم  نونس 
* تسا دیفم  شتآ  یکتخوس  تهج  نآ  ماخ  رورذ 

کمسلا رجح 

دنمان یهام  رس  کنس  یسرافب  فاک  میم و  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

رد کنس  ود  یهام  ره  رد  لالح و  راد  سلف  ربش و  رد  ات  يربش  ردقب  نآ  یهام  دیآ و  یمرب  یهام  زا  یعون  رس  زا  هک  تسا  یکنس 
دشاب یم  كرزب  كرزب  زا  کچوک و  کچوک  یهام  زا  بلص  قارب و  دیفس  نآ و  بناج  ود 

نا تعیبط  *

هتتفم توق  اب  کشخ  مود  رد  مرک و  لوا  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

* برجم هدرک  هاصح  تیتفت  تهج  نآ  ةدیئاس  ندیماشآ 

یلسعلا رجح 

تبسن ءای  مال و  رسک  نیتلمهم و  نیس  نیع و  حتفب 

نا تیهام  *

نیریش يدرزب و  لئام  ظیلغ و  نآ  ةدیئاس  دیفس و  تسا  یکنس 

نا تعیبط  *

ترارحب لئام 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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تسا ینبل  رجح  زا  رت  فیعض  لاعفا  رد  حورق و  یقنم 

سیطاغاغلا رجح 

هلمهم نیس  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءاط  رسک  فلا و  ود  نیتمجعم و  نیغ  ود  حتفب 

تیهام *

نآ

نیب هک  اـماغاغ  يداو  زا  هک  تسا  یحیافـص  کبـس  رایـسب  کنـس  دـنا  هتفک  زین  تقرزب و  لـئام  کـنر  هایـس  نیکنـس  تـسا  یکنس 
بوچ دننام  دنزادنا  شتآ  رد  نوچ  ار  کنس  نآ  تسا و  منهجب  روهـشم  يداو  نآ  دزیخ و  تسا  سدقم  ضرا  زا  هیربط  نیطـسلف و 

تاناویح و خاش  يوب  دـننام  نتخوس  نیح  رد  نآ  يوب  ددرک و  بلـص  دیفـس و  دـنامب و  هیقوا  کـی  نآ  لـطرکی  زا  ددرک و  هتخوس 
دشاب ریق  طفن و 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

زا هک  یـشغ  تهج  نآ  روخب  مهرد و  مین  ات  نآ  تبرـش  رادقم  هاصح و  تتفم  ضیح و  لمح و  عطاق  نآ  ندیماشآ  نیلم و  للحم و 
دامض نآ و  روخب  نیع  رصم و  عرص  جیهم  نارفعز و  نآ  حلصم  هئر  رضم  راجـشا  مرک  عفد  ماوه و  ندینازیرک  دشاب و  محر  قانتخا 

تسا دیفم  تشوک  ندینایور  سرقن و  تهج  نآ 

342

هلیتفلا رجح 

اه مال و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هیناقوف و  هانثم  ءات  رسک  اف و  حتفب 

نآ تیهام  *

هک ار  کنـس  نآ  دوجولا و  ریثک  نامرک  رد  تخاس و  ناوت  هلیتف  نا  زا  راد و  هشیر  نوقیراغب و  هیبش  کنر  درز  كدـنا  تسا  یکنس 
دنیامن یم  لعتـشم  هتخیر  نغور  نارب  دنراذک و  یم  غارچ  رد  هتخاس  هلیتف  هدیلام  تسد  فک  رب  ددرک و  یم  مرن  هبنپ  دننام  دـنبوکب 

زا زین  هچراپ  هک  دنیوک  یم  دنک و  یم  تیافک  هام  هس  ود  ات  یکچوک  ۀلیتف  کی  دشاب و  یم  لعتشم  دنزیرب  نغور  نارب  هک  ماد  ام  و 
دنهد یم  بیترت  نا 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا لیدعیب  تاناویح  تاحارج  مایتلا  يارب  زا  دنیوک 

لفلفلا رجح 

مال ود  نوکس  اف و  ود  مضب 

نا تیهام  *

ندرک کشخ  نیح  رد  هک  تسا  لفلفب  هیبش  اهزیرکنـس  ذـیملت  نبا  دزن  دـش و  روکذـم  تسا و  یـشبح  رجح  عسی  ـال  اـم  فلؤم  دزن 
دشاب هدرک  لصاح  ار  نآ  تیفیک  هدش  طولخم  نآب  لفلف 

نا صاوخ  لاعفا و  *
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تسا لمعتسم  نآ  لاثما  فلک و  ۀیلطا  رد 

یطبقلا رجح 
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نارزاک هکنآ  تهج  تسا  نیواصق  نانشاب  فورعم  رصم  لها  تغلب  تبسن  ءای  هلمهم و  ءاط  رسک  هدحوم و  ءاب  نوکس  فاق و  رسکب 
دنیوش یم  نادب  ار  هماج 

نا تیهام  *

دنراد لامعتـسا  ناتک  نتـسش  رد  نارزاک  دزیخ و  رـصم  دیعـص  لابج  زا  نکـشدوز و  تیاـغب  تسـس و  يزبسب و  لـئام  تسا  یکنس 
بآ رد  تسنآ  لالحنا  تیتفتلا و  عیرس  وخر  رایسب  زبس  نآ  نیرتهب 

نا تعیبط  *

لوا رد  کشخ  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنیامن و لامعتسا  هک  عون  ره  نطاب  رهاظ و  نوخ  نالیـس  عطاق  وضع و  يوسب  داوم  نالیـس  عنام  ضباق و  عذل و  یب  ففجم  يرغم و 
نآ لاحتکا  وخر و  ياضعا  تاـحارج  لامدـنا  تاـحارج و  نوخ  نالیـس  تهج  نآ  رورذ  يوق و  ففجم  ماروا و  لـلحم  نآ  يـالط 
درد نمزم و  لاهـسا  تهج  بآ  اب  نآ  ندـیماشآ  نیع و  حورق  قالـس و  برج و  هعمد و  تهج  هیرغم  ۀبـسانم  ۀـیودا  اب  ای  یئاـهنتب و 

تاحارج و مایتلا  هثیبخ و  حورق  ندـش  هدایز  عنم  تهج  نغور  موم  اب  يوق و  ففحم  ماروا و  للحم  نآ  يالط  مدـلا و  فزن  هناـثم و 
عفان محر  یئوبدب  عفر  ضیح و  نالیس  عطق  تهج  نآ  ۀجزرف 

رمقلا رجح 

دنیوک تناکردنچ  يدنهب  رمقلا و  دبز  رمقلا و  قازب  ار  نآ  هلمهم و  ءار  نوکس  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

لدـبم نآ  تیربـغا  رمق  روـن  یتداـیز  نیح  رد  دـنک و  یم  بذـج  ار  هرقن  هک  فافـش  کبـس و  تربـغب و  لـئام  دیفـس  تسا  یکنس 
ددرک و یم  رجحتم  دتفا و  یم  اه  کنس  رب  هک  تسا  یمنبـش  دنیوک  دوش و  یم  تفای  برع  دالب  برغم و  رد  ددرک و  یم  يدیفـسب 

دشاب هدایز  رتهب و  هروکذم  فاصوا  رد  هک  تسنا  نآ  نیرتهب  دوش و  یم  دیفس  رایسب  رمق  رون  دایدزا  ماکنه  رد 
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نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  دنا و  هتفک  زین  لدتعم  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رد نآ  قیلعت  تسا و  دیفم  مدلا  فزن  ناقفخ و  نونج و  ساوسو و  تهج  برجم و  عرص  تهج  نآ  طوعس  هسدع و  کی  ندیماشآ 
هدرک رـضم  رمث  دـیلوت  ثعاب  نآ و  رمث  ظفاح  امرخ  تخرد  رب  نآ  نتخیوآ  عزف و  فوخ و  عفر  هاـج و  لوبق و  ثعاـب  دوبک  ۀـچراپ 

* تسا اریثک  نآ  حلصم 

روشیقلا رجح 

هتفک هلمهم  نیسب  جاهنم  بحاص  هلمهم و  ءار  واو و  نوکس  همجعم و  نیش  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

زا دشاب و  یم  زین  هایـس  تسا و  رحبلا  دـبز  زا  یعون  دـنیوک  دتـسیا و  یم  بآ  يور  رب  جنفـساب و  هیبش  دیفـس  لخلختم  تسا  یکنس 
نآ نیرتهب  هضف  بهذ و  لح  رد  تسا  تعانص  لها  لمعتسم  نآ  هک  هتفک  یسوجم  نب  یلع  دزیخ و  رصم  لامعا  هیردنکسا و  لابج 

تسنآ شه  فیواجتلا  هریثک  کبس 

نا تعیبط  *

کشخ موس  رد  مرک و  لوا  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

تهج نآ  يالط  سفنلا و  قیـض  تهج  دنـشاب  هتخادـنا  نا  رد  هدرک  مرک  ار  نآ  هک  هکرـس  ندـیماشآ  مدـلا و  فزن  سباح  للحم و 
قرحم نونس  ددرکن و  مولعم  الصا  هک  يدح  هب  دوش  کح  دنلامب  تاجتشون  رب  نوچ  اقستسا و  رد  تابوطر  لیلحت  يوم و  ندرتس 

يروکبش و تهج  نآ  لاحتکا  هرئاغ و  حورق  ندرک  رپ  دئاز و  تشوک  ندرب  هثل و  ماکحتسا  نادند و  يالج  تهج  نآ  قوحسم  343
شتآ رد  هک  تسنآ  نآ  قارحا  روتسد  تسا  رثؤم  رـصب  تیوقت  عادص و  عفر  تهج  کنـس  دننام  اپ  فک  رب  نآ  ندیلام  راثآ و  عفر 

* دنیامن لامعتسا  هدیئاس  سپ  ددرک  درس  ات  دنزادنا  هبترم  هس  ات  بارش  رد  هدرک  خرس 
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كرکلا رجح 

هدمآ زین  همجعم  يارب  فاک و  هلمهم و  ءار  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

نا زا  دـعب  ترودـک و  اب  یکاکح  زا  لبق  دزادـنا و  رانکب  ایرد  هک  دزیخ  اـجنآ  ياـیرد  لـحاس  دـنه و  زا  دیفـس  رایـسب  تسا  یکنس 
رولب ناولس و  رجحب  هیبش  ددرک  یم  دیفس  فافش و 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  لدتعم  تسوبی  رد  درس و  لوا  رد  کشخ و  درس و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نمزم ضایب  عفر  تهج  نآ  لاحتکا  مدـلا و  فزن  عفر  تهج  نآ  رورذ  باهتلا و  شطع و  نایثغ و  ناقفخ و  تهج  یلاـج و  عدار و 
ماعط ندیماشآ  نآ و  ۀیدر  ضارما  عیمج  نآ  يدرز  عفر  نادند و  يالج  تهج  نآ  نونس  اضعا و  مشچ و  حورق  راثآ  هلازا  هزات و  و 
تفلا ببس  دننادن  هک  يوحنب  نیضغابتم  لزنم  رد  نآ  نتشاد  سلاجم و  رورش  عفر  رورـس و  ثعاب  نا  زا  عونـصم  حدق  رد  بارـش  و 

یم زارد  ار  يوم  هک  دنیوک  یم  دنشک و  یم  يوم  رد  دنزاس و  یم  اهرهم  نا  زا  تسا و  ربتعم  رایـسب  هدنـس  دنه و  لها  دزن  ناشیا و 
دنادرک

بلکلا رجح 

هدحوم ءاب  مال و  نوکس  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

دزادنا رود  دریک و  نادندب  ار  نآ  کس  دنزادنا  کس  فرطب  نوچ  هک  تسا  یکنس 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ثعاب سلجم  رد  نآ  ندرک  رضاح  دنشونب و  نا  زا  دنزادنا و  بآ  ای  بارش  رد  نوچ  تسا  رثوم  رایسب  هقرفت  توادع و  رد  دنا  هتفک 
تسا اهنآ  نتخیرک  ثعاب  نارتوبک  جرب  رد  نآ  نتشاذک  سلجم و  نآ  لها  ةدبرع 
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یلکلا رجح 

ای مال و  حتف  فاک و  مضب 

نآ تیهام  *

دشاب یم  تدومک  اب  کنر  خرس  دبای  یم  نوکت  یمدآ  ةدرک  رد  هک  تسا  یکنس 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا برجم  مشچ  ضایب  تهج  نآ  لاحتکا  تعفنم و  یب  هدرک  کنس  تیتفت  تهج  رثؤم و  هناثم  کنس  تیتفت  تهج  دنا  هتفک 

ینبللا رجح 

تبسن ءای  نون و  رسک  هدحوم و  ءاب  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

هینمرا زا  دنمان و  ینبل  رجح  ار  نآ  اذهل  ددرک و  ریـش  دننام  نآ  ةدیئاس  نیریـش و  دنیاسب  نوچ  یفافـش و  كدنا  اب  ربغا  تسا  یکنس 
دزیخ

نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هحرق و لزاون و  عنم  تهج  نآ  لاحتکا  عفاـن و  ابرـش  هدـعم  ۀـحرق  تهج  هاـصح و  تتفم  ضیح و  مدـلا و  ثفن  مدـلا و  فزن  عطاـق 
جنداش نآ  لدـب  مهرد  مین  نآ  تبرـش  رادـقم  لسع  نآ  حلـصم  ناقری و  ثروم  داوم و  عدار  نآ  دامـض  نافجا و  تنوشخ  قالس و 

دنیامن لامعتسا  دنهاوخ  هک  تقو  ره  هدرک  یعلق  ۀقح  رد  هدومن  لح  هدیئاس و  بآ  رد  ار  نآ  هک  دیاب  تسا و 

سفارعاوقوللا رجح 

هلمهم نیس  نوکس  اف و  مض  فلا و  نیتلمهم و  ءار  نیع و  حتف  فلا و  واو و  فاق و  حتف  واو و  نوکس  مال و  مضب 
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نا تیهام  *

دنیوش یم  تخر  نارب  نارزاک  هک  تسا  یکنس 

نا تعیبط  *

عذل یب  ففجم 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

تسا عفان  ار  ورذ  ابرش و  تاحارج  فیفجت  مدلا و  ثفن  هناثم و  درد  لاهسا و  داوم و  نالیس  عطق  تهج 
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هناثملا رجح 

رخآ رد  اه  نون و  حتف  فلا و  هثلثم و  ءاث  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

دبای یم  نوکت  ناسنا  ۀناثم  رد  هک  تسا  یکنس 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا دیفم  مشچ  ضایب  تهج  نآ  لاحتکا  رثا و  یب  هناثم  کنس  تیتفت  تهج  رثؤم و  هدرک  کنس  تیتفت  تهج  نآ  ندیماشآ 

کحملا رجح 

دنمان یتوسک  يدنهب  فاک  نوکس  هلمهم و  ءاح  حتف  میم و  رسکب 

نا تیهام  *

نزولا لیقث  هایس  تسا  یکنس 

ار كرچ  دـنلامب  اضعا  رب  ار  نآ  نوچ  ددرک و  رهاظ  نا  زا  نارفعز  معط  دـسرب  ناب  رتاوتم  ناـهد  راـخب  نوچ  زین  ربغا  یـضعب  344و 
رهاظ نارب  نا  زا  یطخ  هک  يوحن  هب  دـنلامب و  نارب  ار  الط  نوچ  دـنهد و  یم  بیترت  اـپ  کنـس  نا  زا  مدرم  یـضعب  دـنادرک و  لـئاز 

ددرک رهاظ  نآ  نول  زا  نآ  شوشغم  صلاخ و  يدب و  یکین و  ددرک 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حورق نیع و  تاقبط  حالـصا  ضایب و  عفر  تهج  سپ  ۀعـضرم  ریـش  اب  نآ  لاحتکا  هدرک و  درد  سفنلا و  رـسع  تهج  نآ  ندیماشآ 
تسا کناد  کی  نآ  تبرش  رادقم  عفان  تیاغب  نآ 

نسملا رجح 
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هددشم نون  هلمهم و  نیس  حتف  میم و  رسکب 

نا تیهام  *

هایس خرس و  دیفس و  دشاب  یم  فلتخم  ناولاب  دنمان و  دراک  کنس  ناسف و  یسرافب  دننک و  زیت  ریشمش  دراک و  نآب  هک  تسا  یکنس 
تسنآ نوبز  مسق  جدابنس  قارب و  هایس و  خرس و  نآ  نیرتهب  دشاب و  یم  هقبط  وذ  هایس  ینوتیز و  زبس و  ربغا و  و 
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نآ خرس  تعیبط  *

کشخ درس و  همه  نآ  ماسقا  یقاب  کشخ و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نهآ اب  نآ  ةدیئاس  ءالط و  الحک و  هیـصخ  ناتـسپ و  ندش  كرزب  عنم  بلعثلا و  ءاد  برج و  هکح و  مشچ و  ضایب  قالـس و  تهج 
نآ ربغا  مسق  اریثک و  نآ  حلصم  هدرک  رضم  عفان  زرپس  مرو  عرص و  تهج  هکرس  اب  نآ  مرد  کی  ندیماشآ  يوم و  ندینایور  تهج 

یکتخوس تهج  نآ  ینوتیز  زبس  مسق  قرحم  دـیفم و  دـسر  یم  مهب  هعفد  هک  یحورق  رب  دـنیامن  ـالط  سم  يور  رب  دـنیاسب  نوچ  ار 
جورخ قاقش و  هلکا و  ناطرس و  تهج  یطوریق  اب  هکح و  برج و  ریزانخ و  ابوق و  تهج  نورطن  هکرـس و  اب  نیع و  ضایب  شتآ و 
یتدایز ثعاب  نآ  يور  رب  مشچ  ۀـیودا  ندـیئاس  عفان و  نآ  درد  بصع و  تحارج  ماـیتلا  ینابـصع و  ياـضعا  ةراـح  ماروا  هدـعقم و 

تسا دیفم  شتآ  یکتخوس  حورق و  مشچ و  ضایب  تهج  نآ  خرس  مسق  رورذ  نآ و  يالج  تیوقت و 

ققشملا رجح 

یناث فاق  نوکس  هددشم و  فاق  همجعم و  نیش  حتف  میم و  مضب 

نا تیهام  *

لکش رد  دزیخ و  برعم  حاون  زا  نکـشدوز و  وت و  رب  وت  نآ و  ةدیئاس  کنربن  نآ  ياهرات  کنرب  ینعی  کنر  ینارفعز  تسا  یکنس 
رت فیعض  نا  زا  كدنا  جنداشب و  بیرق  توق  رد  جنرس و  دننام 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ینبل رجح  زا  رتهب  ناـفجا  تنوشخ  هقدـح و  یکدـمآرب  هینرق و  ۀـقبط  ماـیتلا  مشچ و  ۀـقیمع  حورق  تهج  نارتخد  ریـش  اـب  نآ  روطق 
* تسا
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سیطانقملا رجح 

همجعم نیغب  سیطانغم  هلمهم و  نیس  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءاط  رـسک  فلا و  نون و  حتف  فاق و  نوکـس  میم و  رـسکب 
دنمان رهتپ  کموچ  يدنهب  ابر و  نهآ  کنس  یسرافب  هدمآ  زین 

نا تیهام  *

هک تسنآ  فاص  کنر  يدروجال  نآ  نیرتهب  دزیخ و  دنه  رحب  یلاوح  نامع و  ياهتنا  زا  هک  هریت  یخرـسب  لئام  هایـس  تسا  یکنس 
ار نهآ  نآ  ۀـبذاج  توق  هک  تسنآ  هایـس  نآ  نیرت  نوبز  دپـسچب و  بوـخ  نآـب  نهآ  بذـج  دـعب  دـیامن و  بذـج  بوـخ  ار  نهآ 

عفر زین  نادب  تبوطر  قرع و  ندیـسر  ریـس و  ندیلام  زا  ددرک و  مک  نآ  ۀبذاج  توق  دنراذکب  یتدـم  نهآ  اب  نوچ  دـشاب و  فیعض 
رییغت زور  ره  دنزادنا و  زب  نوخ  رد  نوچ  نینچمه  دوش و  یم  نآ  توق  ةداعا  دـنزادنا  مرک  واک  نوخ  رد  نوچ  دوش و  یم  نآ  توق 

یبناجب لیم  فلتخم  نیعم  ریغ  یتدم  دنچره  ار  سیطانقم  رجح  هک  دـنا  هدومن  هدـهاشم  کنرف  لها  يامکح  دـننک و  هزات  دـنهد و 
دنا هتفاین  لاح  ات  ار  نآ  هجو  یلامش و  بطق  راسی  نیمی و  زا  تسا 

نا تعیبط  *

کشخ موس  رد  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ءام اب  تدالو و  رـسع  هاصح و  ۀـلازا  زرپس و  رکج و  تیوقت  سرقن و  اـسنلا و  قرع  لـصافم و  عاـجوا  جـلاف و  تهج  نآ  ندـیماشآ 
بیجع رادرهز  ینهآ  تالآ  تاحارج  ترـضم  عفر  تهج  نآ  رورذ  لاهـسا و  عطاق  ضباوق  اب  هظیلغ و  طالخا  لاهـسا  تهج  لسعلا 

هن ات  نآ  تبرش  رادقم  تسا  جنداش  دننام  لاعفا  عیمج  رد  نآ  لومغم  قرحم  تاحارج و  مایتلا  مدلا و  فزن  عطق  تهج  رثالا و 
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رد نآ  نتـشادهاکن  تاجاح و  ياضق  تبیه و  هاج و  لوبق و  ثعاـب  دوخ  اـب  دیفـس  ریرح  رد  نآ  ةدـیچیپ  نتـشادهاکن  طاریق و  345
كدنا كدـنا  هدوس  مرن  هکنآ  روخب  ندـیئاز و  درد  تدالو و  رـسع  تهج  پچ  فرطب  نآ  قیلعت  اپ و  تسد و  رد  زازک  عفار  تسد 
ضئاح نوچ  دنیوک  برجم و  دیفم و  تیاغب  دـشاب  نمزم  دـنچره  نآ  نالیـس  عفر  تهج  دـنناسرب  محرب  هبوبن  اب  دنـشاپب و  رکخا  رب 

نا زا  يرکید  هداد  بیترت  همرس  هتـسش  بالک  اب  ار  نآ  دشاب  هلبنـس  رد  لحز  نوچ  دنیوک  ددرک و  لئاز  نا  زا  رثا  نیا  دنک  نآ  سم 
هک ددرک  لواب  یناث  تبحم  ثعاب  هبترمب  دنک  نهآب  لوحکم  صخشب  رظن  دیدم  تدم  سیطانقمب  لوحکم  صخش  دیامن و  لاحتکا 

* دنا هدرمش  تابرجم  زا  دشابن و  روصتم  نآ  قوف  ام 

یفنملا رجح 

تبسن ءای  روسکم و  ءاف  زا  لبق  حوتفم و  میم  زا  دعب  نکاس  نونب 

نا تیهام  *

دزیخ هریه  لامعا  زا  فنم  زا  هک  هفلتخم  ناولاب  ینوتیز  رادقمب  قلبا  تسیا  هزیرکنس 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* دوشن نآ  عطقب  كاردا  هک  يدح  هب  تسا  وضع  یسحیب  ثعاب  نآ  ةدیئاس  يالط 

رانلا رجح 

دنمان زین  قامقچ  کنس  هنز و  شتآ  کنس  یسرافب  دانزلا و  رجح  مصالا و  رجح  ار  نآ  رخآ و  رد  هلمهم  ءار  فلا و  نون و  حتفب 

نا تیهام  *

يوب دـهجب و  نا  زا  شتآ  دـننز  نادـب  ار  نهآ  نوچ  داح و  نزولا و  لیقث  عملم و  ربغا و  خرـس و  هایـس و  یتاـبن و  دیفـس  تسا  عاونا 
دیآ نا  زا  تیناخد 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  مرک  یضعب  کشخ و  موس  رد  درس و  لوا  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

رد هتـسب  ۀتلرب  نآ  قیلعت  اضعا و  عیمج  لامدنالا  هرـسع  حورق  نآ و  هاوفا  ماحتلا  هیقنت  ریزانخ و  تهج  رابغ  دـننام  نآ  هدـیئاس  رورذ 
دنیامن زاب  يدوزب  هک  دیاب  تدالو  زا  دعب  ناشیا و  تدالو  تلوهس  ثعاب  نانز  نار  رب  تدالو  نیح 

رمنلا رجح 

هلمهم ءار  میم و  رسک  نون و  حتفب 

نا تیهام  *

ریـش رد  نوچ  دوش و  یم  لصاح  هدام  کـنلپ  فوج  رد  رتکچوک و  نا  زا  ماداـب و  زغم  ردـقب  کـنلپ  تسوپب  هیبش  قلبا  تسا  یکنس 
ددرک هدیرب  ریش  دنزادنا 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رثؤم ینتسبآ  عنم  تهج  نآ  قیلعت  تاحارج و  مایتلا  تهج  نآ  يالط 

يدنهلا رجح 

تبسن ءای  هلمهم و  لاد  رسک  نون و  نوکس  اه و  رسکب 

نا تیهام  *

دنه يایرد  لحاوس  زا  دنمان و  يدـنه  جـنداش  ار  نآ  يدرز و  یخرـسب و  لئام  نآ  ةدـیئاس  یخرـس و  یهایـسب و  لئام  تسا  یکنس 
دزیخ

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ریساوب نطاب و  ياضعا  عطق  تهج  نا  زا  رتمک  کناد و  کی  نآ  ندیماشآ  لیدعیب و  تاحارج  ریـساوب و  نوخ  عطق  تهج  نآ  رورذ 
دیفم برقع  مس  و 

دوهیلا رجح 

دنمان نادوهج  کنس  یسرافب  لیئارسا و  ینب  نوتیز  ار  نآ  هلمهم و  لاد  واو و  نوکس  اه و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتفب 

نا تیهام  *

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 916 

http://www.ghaemiyeh.com


یمعط دوش و  هدـیئاس  دوز  بآ  رد  لوط و  رد  هیزاوتم  طوطخ  اب  يدیفـسب  لـئام  ینوتیز و  لکـش و  یطولب  هلمجلا  یف  تسا  یکنس 
رن دشاب  یم  هدام  رن و  دسر و  یم  مهب  رایـسب  زین  سدـق  راید  رد  توربب و  یمـسم  هوک  رد  ماش  ضرا  زا  نیطـسلف  رد  درادـن و  بلاغ 

هاصحب صوصخم  نآ  رن  ریدتسم و  ریغ  نهپ  كدنا  یضعب  یکریت و  یخرسب و  لئام  طوطخ و  یب  نآ  ةدام  هروطسم و  فاصواب  نآ 
راجحا تحت  هنقتحم  ۀیئاوه  يازجا  تابوطرب و  هطلتخم  ۀجزل  ۀیـضرا  ۀـفیطل  يازجا  دـیاش  نآ  نوکت  ةدام  نانزب و  نآ  ةدام  نادرم و 

ددرک رجحتم  بأیه  نادب  ندمآرب  دعب  دیآرب و  راجحا  جرف  للخ و  زا  بکاوک  ۀعشا  شبات  ببسب  هک  دشاب 
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نآ تعیبط  *

هتتفم توق  اب  دنا  هتسناد  زین  لدتعم  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هب لاقثم  هاجنپ  اب  هدیئاس  ار  نآ  لاقثم  مین  نوچ  هناثم و  رد  دمجنم  نوخ  ةدنهد  تباذا  نآ و  دـیلوت  عنام  هاصح و  تتفم  لوب و  ردـم 
نوخ تباذا  نآ و  رسع  عفر  لوب و  راردا  هاصح و  تیتفت  تهج  دنماشایب  خلت  ماداب  نغور  لاقثم  کی  مرک و  بآ 

دشاب هتخیر  هک  هرم  يوم  ندینایور  تهج  شافخ  نوخ  اب  نآ  لاحتکا  صلاخ و  مرک  بآ  اب  روتسدب  برجم و  هناثم  رد  دمجنم  346
نییلت تهج  لسع  اب  تاحارج و  ماـیتلا  تهج  یئاـهنتب  شاـفخ و  نوخ  اـب  اـصوصخ  نآ  يوم  ندـینایور  تهج  ربارب و  نآ  يـالط  و 

تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نیجاعم  تافوفس و  غمص و  نآ  حلصم  رکج  رضم  تابالص 

نیتلمهملا لادلا  عم  ءاحلا  لصف 

هادح

دنمان لیچ  يدنهب  ناقلچ و  یکرتب  هروک و  روک  يزاریشب  جاویلغ و  یسرافب  هیناقوف  هانثم  ءات  فلا و  نیتلمهم و  لاد  حتف  اح و  رسکب 
هدمآ نآ  دح  أدح و  نآ  عمج  تلصلا و  وبا  باطقلا و  وبا  یبرعب  نآ  تینک  و 

نا تیهام  *

دـیابر و یم  ار  کچوک  تاناویح  تشوک  دـشاب و  یم  راجـشا  تارامع و  اهرهـش و  رد  وزابب  هیبش  هلمجلا  یف  فورعم  تسا  يرئاط 
مدرم رتکچوک و  لوا  عون  زا  هثج  رد  هریت و  خرس  همه  نآ  ۀنت  یقاب  دیفس و  نآ  ۀنیس  رـس و  هک  دوش  یم  زین  رکید  عون  کی  دنه  رد 

دـنروخ و یم  ار  یناث  عون  تشوک  دـنمان  یم  لادـنچ  رجنک و  مود و  ار  اهنآ  هک  دـنا  هلاـکنب  دـنه و  دونه  زا  یفنـص  هک  راوخرادرم 
ار تشوک  طالخا و  نآ  داسف  ببسب  تسا  نونج  ثروم  هک  اریز  دنروخ  یمن  ار  لوا  عون  تشوک 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بالک و اب  دنـشاب  هتخوس  ار  نآ  مامت  هکنآ  قرحم  زا  يردق  ندیماشآ  ریـساوب و  عطاق  نارب  تموادم  اندنک و  اب  نآ  خوبطم  ندروخ 
رس زغم  اتشان و  هروبزم  ضارما  تهج  هروکذم  ۀیودا  اب  نآ  نوخ  روتـسدب  نمزم و  لاعـس  سفنلا و  قیـض  وبر و  تهج  کشم  یلیلق 

رادقمب نآ  رـس  ریغب  نآ  رپ  ۀتخوس  رتسکاخ  ندیماشآ  ریـساوب و  ریحز و  تهج  دنماشایب  دـنهد و  شوج  اندـنک  بآ  رد  نوچ  ار  نآ 
هدـیناشوج نا  رد  ار  نآ  ۀـضیب  هک  ینغورب  نیهدـت  لیدـعیب و  هعلـس  یمغلب و  ددـغ  سرقن و  تهج  بآ  اب  کناد  ود  ات  کناد  کی 

هیاس رد  ار  نآ  ةرهز  نوچ  عفان و  باصعا  تیوقت  سرقن و  جلاف و  تهج  دنا و  هتسناد  برجم  صرب  تهج  دشاب  هدش  ارهم  ات  دنشاب 
رکا الثم  دشک  عوسلم  وضع  فلاخم  فرط  مشچ  رد  ار  نآ  لیم  هس  ماوه  عسلب  عوسلم  هدیئاس و  بآ  اب  تجاحلا  دنع  هدومن  کشخ 

هنایزار بآ  رد  هک  اصوصخ  عت  هّللا  نوعب  دـبای  افـش  پچ  مشچب  دـشاب  تسار  بناج  رد  رکا  تسار و  مشچب  دـشاب  پچ  بناج  رد 
ندمآ باوخ  عنام  دنادن  سک  نآ  هک  يوحن  هب  دنراذک  یسک  شلاب  ریز  رد  ار  نآ  مشچ  نوچ  دنـشاب  هتـشاذک  باتفآ  رد  هتفه  هس 

ار نآ  خرـس  عون  ۀـچب  ةزات  ۀلـضف  دامـض  دـنوشن و  لخاد  هناخ  نا  رد  برقع  رام و  دـنزیوایب  هناخ  رد  ار  نآ  ةدـنز  نوچ  دوش و  نآ 
بآ اب  نآ  کشخ  ةدیئاس  دنراذکن و  تعاس  کی  زا  هدایز  هک  دیاب  اما  برجم  هضیب  مرو  لیلحت  تهج  دـنروآ  نآ  نایـشآ  زا  نوچ 

رس رب  خرـس  هادح  دندرک و  لباقم  مهاب  رکـشل  ود  نوچ  دنیوک  رت و  فیعـض  نآ  ةزات  زا  نکیل  دراد و  رثا  نیمه  زین  هنایزار  قرع  ای 
دنمان اقللا  حتف  ار  نآ  ببس  نیدب  تسنآ و  بناج  زا  رفظ  دیامن  زاورپ  هک  يرکشل  ره 
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دیدح

دنمان هشول  يدنهب  نهآ و  یسرافب  هلمهم  لاد  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیتلمهم و  لاد  رسک  اح و  حتفب 

نا تیهام  *

نهآ تسا  مرن  هکنآ  ةدام  دالوف و  تسا  بلـص  هکنآ  رن  هدام  رن و  دشاب  یم  عون  ود  نآ  ۀیلک  سانجا  تسا و  هفورعم  تازلف  ۀلمج  زا 
ماخرلا زجح  زب و  ۀتخوس  خاش  نوچ  دنیوک و  ماطـسا  ار  مرن  نهآ  زا  عونـصم  زین و  ناخ  ریاش  ناخ و  روپاش  ار  یعیبط  یناک  دالوف  و 

مس ای  اشیشقرم  ای  صاصر  اب  نوچ  تسا و  نا  زا  ترابع  رتق  ریف و  دوش و  مرن  رایسب  دننک  خرس  شتآ  رب  دنلامب و  نهآ  رب  هیوسلاب  ار 
وزا ار  ساحن  هروش  اب  نا  زا  دـعب  دـنزادکب و  ساحن  اب  نوچ  روتـسدب  ددرک و  زادـک  دوز  صاصر  ۀـبترمب  دـنزادک  خـینرز  ای  راـفلا 
ةروک رد  ار  فراعتم  نهآ  هک  تسنآ  نآ  نتخاس  قیرط  تسا و  رایـسب  فراعتم  عونـصم  دالوف  ددرک و  زادـکدوز  تیاغب  دـننازوسب 

تاناویح ياهرهز  اب  دشاب  يوق  یخلت  رد  هچره  ربص و  لظنح و  دنبات و  یم  هتفه  کی  دیدش  رایسب  شتآب  صوصخم 

هیفطت دجنک  نغور  رد  رابکی  هتفات  ار  نهآ  نوچ  دنیوک  دوش و  لخاد  نآ  مسج  رد  هک  دنبات  یم  رادـقم  نآ  هتخیر  ورب  هدـیئاس  347
دنک یم  بذج  ابر  نهآ  لثم  ار  نهآ  ماسقا  دنیامن  افطا  بآ  رد  رکید  راب  دننک و 

مراهچ ات  موس  رخآ  رد  نآ  راجنز  کشخ و  موس  رد  مرک و  مود  رد  نا  تعیبط  *

نا صاوخ  لاعفا و  *

لوبلا و سلس  هدعم و  تیوقت  زرپس و  مرو  ریساوب و  نمزم  لاهـسا  اعما و  تحارج  تهج  ضباق و  هاب و  يوقم  تیاغب  هتفات  نهآ  بآ 
یم درـس  نا  رد  ررکم  ار  هتفت  نهآ  نارک  نهآ  هک  یبآ  عفاـن و  هضیه  راـسخر و  يدرز  عفر  هناوید و  کـس  ندـیزک  هدـعقم و  درد 

فعـض لوبلا و  سلـس  لاحط و  اقـستسا و  ناقفخ و  عفر  رد  زین  هتفات  نهآب  بارـش  دنمان و  زین  دـیدحلا  ءام  سود و  ار  نآ  دـنیامن و 
يومد و لاهـسا  رد  هتفات  نهآب  غود  نا و  رد  تسا  نهآ  ۀتفت  بآ  زا  رتیوق  ایراطنـسوذ  يدعم و  لاهـسا  سبح  هاب و  هدـعم و  رکج و 

دوخب ار  اـهرهز  ماـمت  دـنزادنیب  دـشاب  هدولآرهز  هک  یبارـش  رد  ار  نهآ  ةدارب  نوچ  تسا و  رتـیوق  هدـعقم  ياـخرتسا  ضیح و  فزن 
دهاوخ روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دیدحلا  نارفعز  دیدحلا و  ثبخ  دناسرن و  نایز  نآ  برش  دوش و  نآ  تیمـس  عفر  دیامن و  بذج 

ةدارب راضملا  دشاب  هدش  هنهک  هک  شوک  زا  يراج  كرچ  ندومن  عطق  تهج  دنـشاب  هدـیناشوج  نا  رد  نهآ  هک  هکرـس  روطق  دـش و 
ۀیودا یضعب  اب  هدیشود  هزات  ریـش  ندیماشآ  نآ  ياوادم  دروآ  رـس  درد  نهد و  یکـشخ  دیدش و  مکـش  درد  دنروخب  نوچ  ار  نهآ 
قارما ندروخ و  سیطانقم  مهردکی  رادـقم  ندـیلام و  رـس  رب  هکرـس  لک و  نغور  هشفنب و  نغور  هکـسم و  نا  زا  دـعب  تسا و  هیوق 
يالط دیاخن و  رکید  دیاخب  نادند  باوخ  رد  هک  دـندنب  یـسک  رب  رکا  نهآ  ةدارب  هک  دـنا  هدروآ  صاوخ  رد  واک و  نغور  همـسد و 

تسا ریساوب  ففجم  محر و  مدلا  فزن  سباح  نآ  كرچ  لومح  سرقن و  سخاد و  تهج  بارش  اب  نهآ  كرچ 
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* قدح *

يرب ناجنداب  ار  نآ  سدق  لها  تسا و  یتشد  ناجنداب  دنیوک  تسا و  ناجنداب  مسا  دنیوک  فاق  نوکـس  نیتلمهم و  لاد  اح و  حـتفب 
دنمان نکیبتک  هیتکتهب و  يدنهب  برقعلا و  هکوش  زاجح  لها  و 

نا تیهام  *

دالب یـضعب  رد  راخ و  یب  لثام و  زوج  ردـقب  نآ  رمث  نادـب و  هیبش  ربارب و  یـضعب  رد  ناجنداب و  زا  رتکرزب  دالب  ضعب  رد  نآ  هایک 
دشاب یم  عون  هس  دنه  رد  ددرک و  یم  دساف  دوز  دسر و  یم  ناتسبات  رد  درز و  ندیـسر  دعب  زبس و  یماخ  رد  مخت و  رپ  هلاکنب  دننام 

زا نآ  هایک  رکید  مسق  ناجنداب و  لک  کنرب  نآ  لک  لفوف و  ردـقب  نآ  رمث  راخ و  رپ  نیمز و  رب  شورفم  نآ  هایک  کـچوک و  یکی 
رمث ناجنداب و  لک  لثم  نآ  لک  ناجنداب و  زا  رتکرزب  نآ  هایک  موس  مسق  ناـجنداب و  ردـقب  نآ  هاـیک  دیفـس و  نآ  لـک  رتکرزب و  نا 

رتکرزب نا  زا  یضعب  لثام و  زوج  ردقب  نآ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج دنمان  یـسدقم  هکنآ  كرزب  عون  روخب  دنیوش و  یم  نآب  هماج  ماش  لها  اذـهل  خاسوا  ندرب  رد  نوباص  ماقم  مئاق  یلاج  رایـسب 
نآ خیب  ای  رمث  ای  كرب  ندروخ  روتـسدب  برقع و  ماوه و  ندیزک  تهج  دنمان  يزاجح  هکنآ  کچوک  عون  يالط  لیدعیب و  ریـساوب 
نا رد  ار  نآ  رمث  هـکنآ  ریغ  اـی  تـیز و  نـغور  روـطق  نیبجنکــس و  نآ  حلــصم  برک  ثروـم  رطخ و  اـب  نـکیل  عفاـن و  تعاـس  رد 
مرک طاقسا  تهج  لسع  اب  نآ  لومح  دیفم و  ایعا  عفر  تهج  نادب  نیهدت  تعاس و  رد  شوک  عجو  نیکست  تهج  دنشاب  هدیناشوج 

یمغلب و پت  لوبلا و  هقرح  هفرـس و  سفنلا و  قیـض  تهج  نآ  کچوک  عون  نمزم و  ۀفرـس  تهج  نآ  لـک  ةریز  ندـیماشآ  هدـعم و 
ماضهنا هدعم و  ترارح  نتخیکنارب  لمح و  تهج  نآ  دیفس  عون  لک  دنا و  هتسناد  دیفم  هناثم  کنـس  مکـش و  تیـضبق  عفر  ماذج و 

رتهچن ههکپ  نوچ  هبنشکی  زور  دنیوک  دنه  يامکح  یمغلب و  پت  ماذج و  نوخ و  داسف  سفنلا و  قیـض  هفرـس و  مغلب و  عفد  ماعط و 
دتـسیاب و دتفین  نارب  وا  ۀیاس  هک  يوحن  هب  لامـش  فرطب  یـصخش  دنزیرب و  جنرب  دجنک و  وج و  نآ  هایک  ریز  رد  دوب  رتهچن  لوم  ای 

هک کنرکی  واک  ریش  اب  زور  هس  ضیح  زا  ندش  كاپ  زا  دعب  همیقع  نزب  دنکب و  ار  نآ  خیب 
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واک نغور  اب  ار  خیب  نآ  نوچ  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دریک  راب  دنک  تبراقم  واب  درم  دـناروخب و  دـشاب  نآ  کنرمه  زین  وا  هلاسوک  348
طوعس هعلس و  ریزانخ و  تهج  ندرک  رب  نآ  قیلعت  پت و  تهج  نآ  روخب  هقیقش و  عادص و  تهج  دنلامب  رس  رب  هدیئاس  هبوچدرز  و 

دوشن و كرزب  دنامن و  وا  مکـش  رد  هچب  هک  ینز  دنیاسب و  شیمواک  لوب  لفلف و  راد  اب  نوچ  دـیفم و  عرـص  تهج  نانز  ریـش  اب  نآ 
دندنب رمک  رب  ار  خیب  نآ  تبراقم  لاح  رد  نوچ  دبای و  دـلوت  یئوکینب  دوش و  كرزب  دـنامب و  وا  مکـش  رد  لفط  دروخب  دوش  طقاس 

تهج نآ  ریغص  عون  ددرک و  وا  رخـسم  بحم و  دونـشب  ار  نآ  يوب  هکره  دنلامب  ندب  رب  هدوس  خرـس  لدنـص  اب  نوچ  دوشن و  لازنا 
* عفان اهنیا  لاثما  نوخ و  لاهسا  ینوخ و  ریساوب  پت و  لوبلا و  سلس 

نیتلمهملا ءارلا  عم  ءاحلا  لصف 

تبرح

هدمآ زین  هثلثم  ءاثب  هیناقوف و  هانثم  ءات  نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  نیتلمهم و  ءار  نوکس  اح و  مضب 

نا تیهام  *

اب نآ  معط  وب و  شوخ  کچوک و  ياهکرب  نآ  لیوط  ياهکرب  نیب  ام  زارد و  کـیراب و  نآ  كرب  شورفم و  نیمز  رب  تسا  یهاـیک 
ناهد ةدننک  وب  شوخ  رایسب  تدح و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ذیذل وب و  شوخ  وا  تشوک  ریش و  دروخب  نا  زا  دنفـسوک  نوچ  عفان و  جنلوق  ناهد و  يوبدب  عفد  مضه و  ءوس  تهج  ددس و  حتفم 
* تسا فساجن  رب  نآ  لدب  مهرد  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  زینشک  نآ  حلصم  عدصم  ددرک 
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ابرح

وبا قیدنزلا و  وبا  بذاجح و  وبا  نآ  تینک  دنیوک و  زین  نوالاماح  ار  نآ  فلا  هدحوم و  ءاب  حتف  نیتلمهم و  ءار  نوکـس  اح و  رـسکب 
رد يدنه  ۀطقن  راهچ  ءات  هلمهم و  ءار  نوکس  یسراف و  فاک  ود  رسکب  تکرک  يدنهب  تسرپ و  باتفا  یسرافب  مداق و  وبا  قیقشلا و 

دنمان رخآ 

نا تیهام  *

نآ ةرهچ  امرک  مایا  رد  دراد و  باتفآب  رظن  هشیمه  ناشفا و  نآ  يوم  رتکرزب و  رایسب  نا  زا  هساپلچب و  هیبش  هلمجلا  یف  تسا  یناویح 
هب دشاب  هک  فرط  رهب  ار  دوخ  دیـص  هکنآ  يارب  دنک  یم  تکرح  تاهج  عیمجب  نآ  ياهمـشچ  دـنلب و  نآ  ۀـلابند  ددرک و  یم  خرس 
یم هک  رود  زا  دیابر و  یم  ار  نآ  دروآیمرب و  ار  دوخ  نابز  تعرـسب  دیآ  وا  کیدزن  تسنآ  لاثما  سکم و  هک  وا  دیـص  نوچ  دنیب و 

دزک و یمن  ار  یسک  دنیوک  دروخ  یم  دنک و  یم  دیص  زین  ار  برقع  اپرازه و  دننام  یمس  تارشح  دنک و  یم  دیص  ار  نآ  هتفر  دنیب 
درادن هجلاعم  تسا و  هدنشک  دزکب  نوچ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مراهچ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ار رـصب  ةواشغ  دنیامن  لاحتکا  نوچ  ار  نآ  ةرهز  دیورن و  يوم  رکید  دنلامب  نارب  ار  نآ  نوخ  دننکب و  ار  ناکژم  يوم  نوچ  دـنیوک 
هبترم کی  رد  دنلامب  رـس  حورق  رب  هدومن  بآ  یکدنا  نوخ و  اب  طولخم  دـننازوسب و  شتآ  يور  رب  ینهآ  رب  نوچ  ار  نآ  هیپ  دربب و 

یم زبس  زور  دنچ  ات  ار  ندب  کنر  دـنیوشب  نآب  ار  ندـب  هدرک  طولخم  مامح  بآ  اب  ار  نآ  خوبطم  بآ  نوچ  دـنادرک و  لئاز  ار  نآ 
ریبادـت رئاـس  ندومرف و  ئق  نآ  ياوادـم  داوف و  عجو  ئق و  نآ  ندروـخ  زا  ددرک  یم  ضراـع  تسا و  لاـتق  مس  نآ  تشوـک  دراد و 

یعون هک  الط  اب  زاب  ۀلـضف  ندروخ  نآ  ياوادم  هدنـشک و  تعاس  کی  رد  تسا و  لاتق  مس  زین  نآ  مخت  ندروآ و  لمعب  ار  حـیرارذ 
ریجنا ندروخ  محللا و  ءام  اب  رـس  دیمکت  ندـب و  مامت  رب  واک  نغور  ندـیلام  هدـعم و  ندرک  هزیکاپ  ندومرف و  ئق  تسا و  بارـش  زا 

تسا انایطنج  هکسم و  اب  کشخ 
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نودرح

يدنهب یلام و  لام  ناهفصا  رد  لوک و  هچام  ناتسربط  رد  نون و  واو و  نوکس  نیتلمهم و  لاد  مض  ار و  نوکس  هلمهم و  ءاح  رـسکب 
دنمان ینمهاب 

نا تیهام  *

دنچ زور  ضرع  رد  ینالوط و  کیر و  اـب  رـس  اـپ و  تسد و  اـب  رت و  کـچوک  رایـسب  نا  زا  يرب و  لرو  هغزوب و  هیبش  تسا  یناویح 
دوش یم  تفای  اهناتسهوک  اهبارخ و  اهناخ و  رد  ددرک و  یم  هفلتخم  ناولاب  نولتم  هبترم 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا  *

تسوپ يالط  عبر و  بت  تهج  هتسب  هایس  ۀتل  رد  نآ  لد  قیلعت 

تیوقت تهج  نآ  نوخ  لاحتکا  ددرکن و  ملاتم  عطق  برـض و  زا  هک  يدـح  هب  اـضعا  ندرک  سحیب  تهج  لـسع  اـب  نآ  قرحم  349
تسنآ نآ  نیکرس  نیرتهب  دیفم و  راثآ  عیمج  عفر  هرشب و  ۀیقنت  تهج  نآ  دامض  مشچ و  ۀکح  ضایب و  تهج  نآ  نیکرس  هرصاب و 

نآ تشوک  هیپ  نیهدت  هتفک  هلودلا  نیما  دوب و  ریمخ  يوبب  هیبش  شرت  نآ  يوب  دنیاسب  نوچ  دشاب و  نکشدوز  کبس و  دیفس و  هک 
نآ ةدرکب  بیرق  هکنآ  تشپ  ةرهم  قیلعت  روتـسدب  تسا و  عامج  توهـش  هاب و  جـیهم  تسار  يوزاب  رب  نآ  قیلعت  دـنایورب و  ار  يوم 
پچ مشچ  زا  طاریق  کی  ینم و  عطاق  هتبلا  بادس  بآ  اب  نآ  ةدرک  کشخ  تسار  مشچ  زا  طاریق  کی  ندروخ  رمک و  رب  دشاب  یم 

بحاص مس  اب  ار  نودرح  نوچ  دـنیوک  هدرک و  نخـسم  هاب و  كرحم  تیاغب  واک  نغور  راتـسا  ود  خوبطم و  هایـس  دوخن  بآ  اب  نآ 
زا دعب  دننک و  عطق  صخش  نآ  مساب  ار  كر  نآ  دنفاکشب و  ار  عضوم  نآ  هدرک  ادیپ  ار  نآ  نار  نطاب  كر  دننک و  دیص  اسنلا  قرع 

قرم نودرح و  تشوک  ندروخ  دنا و  هتسناد  برجم  دوش و  تلع  نآ  عفر  هیـصاخلاب  دنیامن  هزیر  هزیر  ار  نآ  یتلآ  نودب  تسدب  نا 
تسا ماذج  ثروم  نآ 
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فشرح

رکنک یسرافب  عبرخ و  نیبلس و  بوکع و  یبرعب  تسا و  یطبن  تغل  اف  نوکس  همجعم و  نیش  حتف  نیتلمهم و  ءار  نوکس  اح و  حتفب 
دنمان

نا تیهام  **

اما فیرشت و  یب  وهاک و  دننام  تاقبط  عالضا و  اب  نآ  یناتسب  اما  ریغص  ریبک و  فنـص  ود  يرب  يرب و  یناتـسب و  دشاب  یم  فانـصا 
كرب زا  رت  کچوک  نیا  كرب  دنیوک  دـنت و  ياهراخ  اب  كربرپ و  عرذ و  ود  ات  لوط  یتشکنا و  ردـقب  قاس  ار  نآ  يرب  ریبک  فنص 

وج زا  ینالوط  نآ  مخت  کنر و  درز  يازجا  زا  ددرک  عمتجم  رانا  بیـسب و  هیبش  يزیچ  نآ  قاس  رب  یهایـسب و  لئام  تسا و  یناتـسب 
کچوک و قاسیب و  نآ  يرب  ریغـص  فنـص  اما  تسا و  نیا  دارم  فشرح  قلطم  زا  تجوزل و  اـب  یخرـسب و  لـئام  نآ  خـیب  رتکرزب و 
کشک و تسام و  اب  هتخپ  ار  نآ  لوکام  یناتـسب  عون  فنـص  كرب  هدنپـسچ و  تبوطر  اب  اهنآ  همه  دـنمان و  هیوخ  ار  نآ  رادراخ و 

دشاب یم  ذیذل  دنروخ  یم  تشوک  نودب  ای  تشوک و  اب  نآ و  ریغ 

نآ یناتسب  تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  تسا و  رت  لوا  رد  دنیوک  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ضابقنا شش و  ۀحرق  تهج  اذغ و  مضاه  حایر و  للحم  عامج و  كرحم  هناثم و  هدرک و  نخسم  عبط و  سباح  لوب و  ردم  یهبم و 
رکنک بآ  نآ  لثم  هس  اب  هک  ار  نآ  نغور  موم  قرع و  ندرک  وبشخ  بلعثلا و  ءاد  تهج  نآ  دامـض  اعما و  تحارج  لضع و  فارطا 

نآ خـیب  دامـض  ندـب و  شراخ  تهج  نآ  لوطن  عفان و  صرب  تهج  رثالا و  عیرـس  هبلـص  ماروا  لـیلحت  تهج  دنـشاب  هدومن  جوزمم 
تسا و هکرس  نغور و  هراح و  ۀیودا  نآ  حلصم  خافن و  ادوس و  دلوم  غامد و  رـضم  دیفم و  بصع  ياوتلا  شتآ و  یکتخوس  تهج 
هنفعتم و طالخا  حلـصم  یناتـسب و  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  کشخ و  نآ  لوا  رد  مرک و  مود  رخآ  رد  نآ  ریبک  يرب  فنـص  تعیبط 

لوطن برج و  تهج  هکرـس  اب  نآ  لک  ۀفیطل  يازجا  يالط  اهیـشرت و  هکرـس و  نآ  حلـصم  نیورحم  رـضم  هنیـس  ۀظیلغ  داوم  جرخم 
درز رکنک  یسرافب  ار  فشرح  غمص  ئقم و  للحم و  نآ  ریغـص  يرب  فنـص  عفان و  لمق  عفر  زازح و  تهج  نآ  يازجا  عیمج  خیبط 

دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  فاکلا  فرح  رد  دنمان و 
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فرح

مخت یـسرافب  نیفـسالب و  يربربب  اـغث و  یبرعب  اـثایلقم و  ینایرـسب  داـشرلا و  بح  یطبن  مسا  اـف  نیتـلمهم و  ءار  نوکـس  اـح و  مضب 
نآ نوچ  دنیوک  دنمان و  ملاه  يدنهب  ضیبا و  فرح  نمومادرق و  ینانویب  كزیخ و  بش  كزیت و  ةرت  مخت  دیفس و  دنفسا  نادنپس و 

دنمان اثایلقم  نامز  نآ  دنیامن  نایرب  ار 

نا تیهام  *

ریجرج رد  هزیر و  مرن و  نآ  كرب  لوکاـم و  تسنآ و  یناتـسب  مسق  داـشر  دـشاب و  یم  یناتـسب  يرب و  تـسا و  كزیت  هرت  سنج  زا 
یناتـسب لمعتـسم  تسا و  یلباب  نآ  نیرتهب  فیرـشت و  اب  ریودـتب و  لئام  نآ  يرب  كرب  ینـالوط و  رقـشا و  نآ  مخت  دـش و  روکذـم 

کچوک نآ  مخت  هچنآ  دنا  هتفک  نآ و  مخت  مه  هایک و  مه  تسنآ 

دنیوک و لدرخ  ار  نآ  تسا  رودم  دیفـس و  هچنآ  دنیامن و  یم  لامعتـسا  رتشیب  مرک  ياهیندروخ  رد  دنمان و  فرح  ار  نآ  تسا  350
دنیوک داشرلا  بح  ار  نآ  تسا  مرفسهاش  مختب  هیبش  ینالوط  هچنآ  دنراد و  راکب  اهالط  رد  رتشیب  ار  نیا 

نا تابن  تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لوطن دامض و  نآ و  مختب  بیرق  لاعفا  رد  نآ  کشخ  تابن  مغلب و  عطقم  حایر و  للحم  عرقلا و  بح  هدعم و  مرک  ةدنشک  فطلم و 
دیدـش نآ  يرب  هکرـس و  ینـساک و  نآ  حلـصم  لوبلا  ریطقت  ثروم  هناـثم و  هدـعم و  رـضم  يوم  نتخیر  عنم  تهج  نآ  خوبطم  بآ 

یناتسب مخت  زا  نآ  مخت  روتسدب  رتیوق و  لاعفا  رد  نا  زا  یناتسب و  هب  هیبش  هفارحلا و 
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نا یناتسب  مخت  تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد  تسا  دارم  داشرلا  بح  هک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اعما و هدـعم و  مرک  ماسقا  نینج و  لتاق  اهنآ و  للحم  هیمغلب و  ماروا  جـضنم  زرپس و  ماروا  للحم  لوب و  ردـم  هاـب و  كرحم  تیاـغب 
ردـحنم نا و  زا  هظیلغ  تاـبوطر  ادوس و  لاـصیتسا  ندـب و  زا  هدـساف  داوم  هئر و  هنیـس و  لوضف  جرخم  ماوه و  قاـیرت  نهذ و  يوقم 
ندیماشآ اهتـشا و  يوقم  اعما و  هدعم و  كرچ  نالیـس  عفاد  ددس و  حتفم  ندب و  لک  ياخرتسا  عفار  هناثم و  فرطب  ماخ  مغلب  ةدننک 

ماوه و شهن  ضیح و  راردا  وبر و  تهج  هئر و  هنیـس و  ۀـیقنت  حایر و  لیلحت  جـنلوق و  عفر  تهج  مرک  بآ  اب  نآ  مهرد  هس  رادـقم 
مکـش و رد  نینج  ةدنـشک  همیـشم و  جارخا  عرقلا و  بح  نادید و  جارخا  هاب و  ماعط و  توهـش  نتخیکنارب  دبک و  هدـعم و  نیخـست 

لسع اب  نآ  قوعل  رثالا و  عیرس  جنلوق  عفر  تهج  دجنک  نغور  يرجنـس و  ذیناف  مرک و  بآ  اب  نآ  مهرد  جنپ  روتـسدب  نآ و  جارخا 
هنیـس و درد  تهج  لـسع  تشربمین و  غرم  مخت  ةدرز  اـب  دـشاب و  هدـش  ضراـع  ظـیلغ  طـلخ  زا  هک  ولهپ  درد  وبر و  هفرـس و  تهج 

رباج هنیـس و  حلـصم  یهبم و  تیاغب  یئاهنتب  تشربمین  مخت  اب  دشاب و  هتخیر  هنیـسب  همدص  ببـسب  هک  يداوم  ۀیقنت  لضع و  فاکش 
رایسب نآ  ةداد  وب  همعطا و  زا  كاسما  تیاهن  طرـشب  رثؤم  صرب  ۀلازا  تهج  موی  هد  ات  مهرد  ود  ردقب  زب  ریـش  اب  اضعا و  یکتـسکش 
رادـقم كزیت  هرت  مخت  لدرخ و  نآ  لدـب  رایخ  تابن و  رکـش و  نآ  حلـصم  هدرک  رـضم  عفاـن  یمغلب  لاهـسا  جحـس و  تهج  ضباـق 

برج ابوق و  رس و  ۀیدهـش  حورق  ۀیقنت  تهج  رثالا و  عیرـس  زرپس  مرو  لیلحت  تهج  لسع  اب  نآ  دامـض  مهرد و  راهچ  ات  نآ  تبرش 
تهج هکرـس  وج و  درآ  اب  نآ  دامـض  كرو و  عجو  رـس و  درد  يوم و  نتخیر  عنم  ماوه و  ندـیزک  دـنمان و  یـسراف  ران  هک  حرقتم 
لمعلا فیعـض  هکنآ  الا  نآ  كرب  روتـسدب  لیمامد و  جاضنا  تهج  کمن  بآ و  اـب  شتآ و  یکتخوس  هراـح و  ماروا  اـسنلا و  قرع 

طاقـسا عنم  هجزل و  تاـبوطر  كرچ و  عفد  تهج  نآ  بآ  هب  رـس  نتـسش  يوم و  نتخیر  عنم  تهج  نآ  برـش  لوـطن و  زین  تسا و 
اب شمن و  تهج  لسع  اب  نآ و  ریغ  حـضو و  عفر  تهج  فیطاطخ  نوخ  اب  نآ  يالط  صرب و  ضیبا و  قهب  تهج  نآ  خوطل  يوم و 

رثؤم و هلیبد  راـجفنا  رد  هاـکرمک و  لـفاسا و  درد  تهج  راـغ  اـب  هنهک و  رـس  درد  تهج  تفز  اـب  مکحتـسم و  شمن  تهج  نوباـص 
دیفم ماوه  ندینازیرک  ریساوب و  تهج  نآ  دود  هدعقم و  ياخرتسا  لاهسا و  سبح  كرو و  عجو  اعما و  ۀحرق  تهج  نادب  نیقحت 
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ضیبا فرح 

یـسرافب رخآ  رد  همجعم  داض  هیناتحت و  هانثم  ءاـی  حـتف  هدـحوم و  ءاـب  نوکـس  فلا و  حـتف  اـف و  نیتلمهم و  ءار  نوکـس  اـح و  مضب 
دنیوک نوسرس  يدنهب  دیفس و  نادنفسا 

نا تیهام  *

یسراف لدرخ  داشر و  زا  رتمک  نآ  تدح  دیفس و  نآ  لک  كرزب و  نآ  خیب  نهپ و  نآ  كرب  تسا  یناتسب  فرح  زا  یمـسق  دنیوک 
تسا

نا تعیبط  *

نادب بیرق 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا داشر  دننام  لاعفا  رئاس  رد  هدنروآ و  غورآ  تابوطر و  فشنم 

یلبابلا فرح 

تبسن ءای  مال و  اب و  رسک  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  اف و  نیتلمهم و  ءار  نوکس  اح و  مضب 

نا تیهام  *

هرتصاخ نباکنت  رد  رودم و  دیفس و  نآ  مخت  درز و  نآ  لک  تنوشخ و  اب  برت و  كربب  هیبش  نآ  كرب  يربش و  ردقب  نآ  هایک 

دنمان هرت  هاش  هرت و  هملک  ناردنزام  رد  351و 

نا تعیبط  *

دشاب داشرلا  بح  هک  تسا  یطبن  فرح  زا  رتدنت  رت و  مرک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اسنلا قرع  هدراب و  ضارما  تهج  نآ و  جرخم  نینج و  دسفم  ضیح و  ردم  بذج و  حیتفت و  تدش  ببسب  نوخ  لهسم  يوق و  ئقم 
طالخا ئقم  يوق و  لهسم  نآ  لک  زا  طاریق  هدزناش  یناتسب و  فرح  زا  رتیوق  لاعفا  رئاس  رد  هلیبد و  ةدننک  رجفنم  نآ  دامـض  عفان و 

تسا مهردکی  نآ  تبرش  رادقم  هیرم 

حوطسلا فرح 
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حوطسلا فرح 

ار نآ  ابطا  رثکا  نوریش و  اب  فورعم  سلدنا  رد  انتماع و  یفسلت و  ینانویب  هلمهم  هس  ره  اح  واو و  نوکس  هلمهم و  ءاط  نیـس و  مضب 
دنمان یلباب  فرح 
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نا تیهام  *

اب فرـشم و  تشکنا و  کـی  ردـقب  ینـالوط  کـیراب  نآ  كرب  نیمز  يور  رب  طـسبنم  تسا  یهاـیک  هیناـث  رد  سودیروقـسید  لوقب 
ایوک هک  يرمث  دیفـس و  یلک  اهنآ  فارطا  رب  هدمآرب و  هبعـش  ودـب  بعـشتم  ربش  ردـقب  کیراب  یخاش  نآ  طسو  زا  هجزل و  تبوطر 

هتسناد یقرشم  فرح  ار  نآ  هفحت  بحاص  تسا و  اهراوید  اهناخ و  فقس  نآ  تبنم  دنا  هدرشف  هک  تسا  يزیچ 

نا تعیبط  *

تسا هروکذم  عاونا  زا  رتیوق  تدح  اب  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

نوخ لهـسم  دیفم  اسنلا  قرع  هوقل و  تهج  الومح  ابرـش و  نآ  جرخم  نینج و  دسفم  ثمط و  ردم  ینوردنا و  تالیبد  ةدننک  رجفنم 
زا طاریق  هدزیه  نوچ  مین و  کناد و  کی  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  تیاهن  هیرارم و  طالخا  تاـجارخ و  مغـالب و  جرخم  يوق و  ئقم  و 

دراد هک  یبذج  حیتفت و  توق  ببسب  عفان و  اسنلا  قرع  تهج  نادب  نیقحت  دیامن و  لاهسا  ئقب و  ارفص  ةرم  جارخا  دنماشایب  نآ  لک 
دزاس یم  رجفنم  ار  ینوردنا  تالیبد  دیامن و  یم  نوخ  لاهسا 

ءاملا فرح 

دنمان نموم  ادرق  ار  نآ  مدرم  یضعب  نویربنسیس و  یضعب  فلا  میم و  حتف  مال و  فلا و  اف و  نیتلمهم و  ءار  نوکس  اح و  مضب 

نا تیهام  *

نآ دـشاب و  یم  فیرـشت  اب  رخآ  رد  ریدتـسم و  لوا  رد  كزیت و  هرت  كربب  هیبش  نآ  كرب  دـیور و  یم  اهبآ  رانک  رب  هک  تسا  یتابن 
تسا فیرشت  یب  نآ  كرب  دیور و  یم  هداتسیا  اهبآ  نایم  رد  ءاملا  ریجرج  هچ  تسا  ءاملا  ریجرج  ریغ 

نآ ةزات  تعیبط  *

موس رد  نآ  کشخ  کشخ و  مرک و  مود  رد 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

بـش هکنآ  طرـشب  عفان  فلک  هینبل و  روثب  حورق و  تهج  نآ  دامـض  ینطاب و  ةدراـب  ياـهتلع  تهج  ضیح و  لوب و  ردـم  نخـسم و 
دنیوشب حبص  دنلامب و 

یقرشملا فرح 

ای فاق و  هلمهم و  ءار  رسک  همجعم و  نیش  نوکس  میم و  حتف  اف و  نیتلمهم و  ءار  نوکس  اح و  مضب 

نا تیهام  *

هیبش هتـسر  بونرخ  تابن  دننام  اهخاش  بناج  ود  رد  نآ  كرب  کیراب و  ياهخاش  اب  عرذ  کی  ردقب  تسا  یناتـسب  فرح  زا  یفنص 
دیفـس و نآ  مخت  هکلف و  دننام  نآ  رمث  نآ و  ياهخاش  اهبعـش  فارطا  رب  دیفـس و  نآ  لک  دیفـس و  رت و  مرن  نا  زا  جرطیـش و  كربب 

تـسا یناتـسب  فرح  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  دـننک و  یم  لخاد  نآ  لدـب  همعطا  رد  لفلف و  ماـقم  مئاـق  تدـح  رد  لدرخب و  بیرق 
رثوم حایر  لیلحت  هیردص و  طالخا  عفر  هدراب و  تالزن  تهج  وج  هایک  اب  نآ  هایک  خوبطم 

لمرح

دنمان دنپسا  یسرافب  تسا و  ینایرس  تغل  هدمآ  زین  اح  رسک  حتفب و  مال و  نوکس  میم و  حتف  نیتلمهم و  ءار  نوکس  اح و  مضب 

نا تیهام  *

لئام نآ  كرب  دیور و  یم  خاش  دنچ  هنت  کی  زا  یعرذ و  ردقب  تابن  ار  یمـسق  دـشاب  یم  مسق  ود  تسا و  یهوک  بادـس  زا  یعون 
لیقث لدرخ و  ردـقب  هایـس  نآ  مخت  یخرـس و  كدـناب  طخ و  هسب  ططخم  عالـضالا و  ثلثم  رودـم و  نآ  ياهناد  فـالغ  ریودـتب و 
دننام نآ  لک  يدیفـسب و  لئام  رتکچوک و  نا  زا  دیب و  كرب  دننام  كرب  ار  یمـسق  تسا و  مسق  نیا  دارم  لمرح  قلطم  زا  هحئارلا و 
راهچ ات  دنمان و  نآ  فالغ  کنر  رابتعاب  ضیبا  لمرح  ار  نیا  کنر و  دیفس  ینالوط و  نآ  ۀناد  فالغ  وب و  شوخ  دیفس و  نیمـسای 

دنام یم  یقاب  نآ  توق  لاس 
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نا تعیبط  *

مود رد  مرک و  موس  رد 

کشخ 352

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ضیح و لوب و  ریـش و  ردـم  نمـسم و  یهبم و  هظیلغ و  داوم  اعما و  حایر  لـلحم  هجزل و  تاـبوطر  زا  شـش  هنیـس و  یلاـج  فیطل و 
نایـسن و نونج و  جلاف و  عرـص و  تهج  نآ  مرج  ندیماشآ  اهریغ  ءاذغلا و  سارلا و  ءاضعا  عرقلا  بح  ظیلغ و  مغلب  ادوس و  لهـسم 

عفان اسنلا  قرع  جنلوق و  ددس و  ناقری و  اقستسا و  عفر  ندب و  رئاس  غامد و  ياضعا  نیخـست  هینابـصع و  هیغامد و  ةدراب  ضارما  رئاس 
دنبوکب و ار  نآ  ۀیقوا  کی  نوچ  ردصلا  ءاضعا  عبط  نتـشاد  مرن  نوخ و  ۀیفـصت  هیوادوس و  داوم  لیلحت  تهج  نآ  عوقن  ندیماشآ  و 
هنیـس و ۀیقنت  دروآ و  توقب  ئق  دنـشونب  دجنک  نغور  هیقوا  ود  لسع و  هیقوا  هس  اب  هدومن  فاص  سپ  دـنناشوجب  بآ  ۀـیقوا  راهچ  اب 
رد لطرکی  ردـقب  ار  نآ  نوچ  هریغ  سارلا و  ضارما  دـیفم  ار  یبوطر  لاعـس  سفنلا و  قیـض  دـیامن و  هجزل  تابوطر  زا  ندـب  یلاـعا 
عفر تهج  دنـشونب  ار  نآ  هیقوا  ود  ات  يزور  زور  یـس  ات  دسر و  عبرب  ات  دنناشوجب  دشاب  لطر  یـس  ردقب  هک  روکنا  بآ  ای  بارش و 

خوبطم نا  زا  دوشن  نا  زا  دـعب  دـشاب و  هدـش  یم  هلماـح  هک  ینز  یلاوتم  زور  هس  نوچ  دـنا و  هتـسناد  برجم  عرـص  نمزم و  عادـص 
لوانت ار  نآ  ۀـتفوکان  مین  لاقثم و  کی  ات  لاقثم  کی  رادـقم  اسنلا  قرع  بحاص  بش  هدزناـپ  نوچ  دوش و  وا  لـمح  ةداـعا  دـماشایب 
سفنلا قیض  عفر  تهج  دنیامن  تموادم  نادب  هتـشرس  لسع  ناتک و  مخت  اب  نوچ  دنا و  هتـسناد  برجم  ددرک و  تلع  نآ  عفر  دیامن 

لسع و یکناخ و  غرم  ةرهز  نارفعز و  اب  نآ  لاحتکا  عفاـن و  هاـصح  تیتفت  تهج  دـنیامن  هفاـضا  قرحم  جاـجز  اـب  نوچ  لیدـعیب و 
ۀلازا يوم و  ندرک  هایس  اضعا و  تیوقت  تهج  نآ  خوبطم  بآ  لوطن  یئالتما و  رـصب  فعـض  تهج  زبس  ةزات  ۀنایزار  بآ  بارش و 

فان و رب  تبـش  نغور  اب  نآ  يالط  رکج و  هئر و  ضارما  عفر  تهج  بآ  دـجنک و  نغور  اب  نآ  خوبطم  ندروخ  تموادـم  ردـخ و 
ره رد  اهریغ  یحیر و  عاجوا  ردـخ و  اخرتسا و  جـلاف و  تهج  یئاهنتب  نآ  ةدومن  مرک  ةدـیئاس  دامـض  نمزم و  جـنلوق  تهج  هاکیهت 

دنناوت باتفآ  رد  رکا  بلعثلا و  بنع  كرب  بآ  اب  کشخ  لیبجنز  نآ  نزو  ثلث  اب  روتسدب  تموادم و  طرشب  عفان  دشاب  هک  يوضع 
روطق مشچ و  یخرـس  هلزن و  تهج  نآ  خوبطم  بآ  ةراصع  طوعـس  تسا و  رتهب  ددرک  کشخ  دوز  هک  دنروآ  لمعب  ار  دامـض  نیا 

عفر نادند و  درد  تهج  نآ  روخب  نینط و  يود و  يرک و  هعماس و  لقث  تهج  دنشاب  هدیناشوج  نوتیز  نغور  برت و  بآ  رد  هکنآ 
رـضم تسا  رثا  نآ  لطبم  نآ  روخب  تقرف و  ثعاب  هناخ  رد  نآ  ندـیناشفا  دـنیوک  رحـس  عفار  دوبک  هچراپ  رد  نآ  قیلعت  دـب و  مشچ 

ات لاقثم  کی  زا  نآ  تبرش  رادقم  رکید  تاضومح  نیبجنکس و  شرت و  ياه  هویم  بوبر و  نآ  حلـصم  یثغم  عدصم و  نیرورحم و 
تهج یغامد و  ةدس  حـتفم  کشخ و  مود  رد  مرک و  موس  رد  نآ  نغور  تسا و  بادـس  مخت  دـنیوک  انامدرق و  نآ  لدـب  لاقثم  ود 

اسنلا و قرع  رمک و  درد  تهج  نآ  ۀنقح  وا  دامض  ابرش و  ردخ  باصعا و  حایر  جالتخا و  عرص و  اخرتسا و  هشعر و  هوقل و  جلاف و 
تسا ریساوب  نوخ  قورع و  هاوفا  حتفم  هدیئاس  اسریا  نغور  اب  نآ  خیب  لومح  دیفم و  محر  هدرک و  تدورب 
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هلمرح

دنمان انابصقا  ار  نآ  برع  اه و  مال و  حتف  میم و  مض  هلمهم و  ءار  نوکس  اح و  مضب 

نا تیهام  *

دـیب و كرب  زا  رتزارد  نآ  كرب  ریـش و  رپ  تسا و  تاعوتی  ۀـلمج  زا  دـیور و  یم  اهبآ  رانک  رد  یتماق و  ردـقب  يزاجح  تسا  یتابن 
کنر هریت  نا و  زا  رت  کچوک 

نآ تعیبط  *

تدح اب  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دوش و وبدب  ات  دنراذکب  ار  نآ  دوش و  رت  بوخ  فوص  هبنپ و  نآ  هک  يدـح  هب  دـنریکب  یفوص  ای  هبنپ و  اب  ار  نآ  ریـش  نوچ  دـنیوک 
ساسحا هک  توقب  دـلامب  نادـب  ار  فوص  هچراپ و  نآ  سپ  دراـخب  ار  دوخ  برج  دتـسیا و  باـتفآ  رد  برج  بحاـص  ناـسنا  نوچ 

ددرک لئاز  يدوزب  نآ  برج  دیامن  یعجو 

رح

تسا رادکنس  كاخ  حتف  رسکب و  صلاخ و  كاخ  مضب 

* همجعملا يازلا  عم  هلمهملا  ءاحلا  لصف  *

ءازح

دنمان هیور  رانید  ار  نآ  یسرافب  دنیوک  تسا  هدمآ  ود  ره  رصق  دمب و  اح و  مضب  فلا و  همجعم و  ياز  هلمهم و  ءاح  حتفب 

دنناوخ هچیرانا  ناردنزام  رد  زین و  رخوک  ینورزاک و  كریم  يزاریشب  ارفوز و  ار  نآ  مخت  یلوقب  353و 

نا تیهام  *

کـیراب و نآ  ياـهخاش  رت و  کـیراب  نا  زا  یتشکنا و  ردـقب  نآ  قاـس  تسا  یناتـسب  دارم  نآ  قلطم  زا  دـشاب و  یم  یناتـسب  يرب و 
اب معطدنت و  لوطب و  لئام  ضیرع و  نآ  مخت  يدرزب و  لئام  يرب و  كدرز  ۀـبقب  هیبش  ۀـبق  ار  نآ  هتـسر و  قاس  يالاب  زا  بعـشتم و 

دنیوک رت و  نهپ  رتکرزب و  كدـنا  نا  زا  سفرکب و  هیبش  دـنیوک  رت و  هزیر  رایـسب  نا  زا  زینـشک و  كربـب  هیبـش  نآ  كرب  تیرطع و 
زا بکرم  نآ  كرب  معط  روتسدب  نآ و  معط  يدنت و  كدنا  اب  دیفس و  كدرزب و  هیبش  نآ  خیب  رتدرز و  نا  زا  بادس و  كربب  هیبش 
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ار نآ  ناتـسربط  رد  هک  دـنا  هتفک  ذـیملت  نبا  یناـجرج و  دیعـس  تخبراهـص و  هک  هتـشون  هفحت  بحاـص  هناـیزار و  كدرز و  مـعط 
هلاکنب دنه و  رد  یهایک  نیدب  هیبش  هک  دیوک  فلؤم  هدـش  هدـهاشم  هچنانچ  دـشاب  نآ  يرب  مسق  زا  يرفعج  ارهاظ  دـنمان و  يرفعج 

هریت درز و  كرزب و  نآ  لک  كرب  هکنآ  مسق  کی  زین  هداـیز  عرذ و  ود  يدـنلبب  اـت  نآ  هاـیک  دـشاب و  یم  ماـسقا  دوش و  یم  رایـسب 
يرفعج ار  نآ  یـشفنبب و  لئام  زبس  کیراب و  نآ  ياهخاش  قاس و  هزیر و  ياهکرب  نآ  طسو  رد  ددـع و  جـنپ  ات  كرب  مک  کـنر و 
لمعتب یـضعب  دـنمان و  ادـنیک  كرب و  دـص  ار  نآ  یئالط و  درز  نآ  کنر  كربرپ و  رتکرزب و  نآ  لک  ۀـبق  هکنآ  رکید  مسق  دـنمان 

خیب لصتم  خاش  تسا  ناتسمز  طساوا  هکنآ  لک  هفوکش و  روهظ  ماکنه  رد  هک  وحن  نیدب  دننادرک  یم  کنر  ۀتسپ  ار  نآ  لک  كرب 
دنمان یـشبح  ار  نآ  هکنآ  رکید  یمـسق  دنچیپ و  یم  هدرک  من  ۀـچراپ  نآ  يالاب  رب  دـنراذک و  یم  نا  رد  لین  يردـق  هتفاکـش  ار  نآ 

دنلب و كدنا  نآ  لک  ياهکرب  دنمان  یم  یئانرـس  ار  نآ  هکنآ  رکید  مسق  دـشاب و  یم  هدـیچیپ  كدـنا  هزیر  درز و  نآ  لک  ياهکرب 
درز و هزیر  ياهکرب  نآ  طسو  رد  نیئاپ و  فرطب  هتشکرب  خرس  نآ  لک  ياهکرب  هک  دوش  یم  رکید  یمـسق  زین  انرـسب و  هیبش  هدچیپ 
رب نآ  رن  دـشاب  یم  هدام  رن و  زین  هوبنا و  كزیت و  هرت  كربب  هیبش  نآ  تاـبن  كرب  دـنمان و  یلمخم  لـک  ار  نآ  رظنم و  شوخ  رایـسب 

دنمان و هریز  هک  هزیر  رایـسب  ياهکرب  نا  رب  ۀمکت و  نآ  طسو  رد  ددع و  هد  ات  ددع  تشه  ضیرع  دنلب  ياهکرب  نآ  لک  ۀـبق  فارطا 
کـنر و هایـس  نآ  مخت  نآ و  ملق  ندـیناشنب  مه  دـشاب و  یم  عورزم  مه  نآ  هاـیک  رت و  هدـیلاب  يواـسم و  همه  ياـهکرب  ار  نآ  ةداـم 

ةزات كرزب  لک  كرب و  دـص  نآ  نیرتهب  تسنآ و  مخت  ةدـیئور  زا  رت  نیکنر  رت و  هدـیلاب  نآ  هایک  ةدرک  ملق  لک  ینالوط و  کیراب 
تسنآ
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  موس  رد  کشخ و  مرک و  مود  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفار ضماح و  ياشج  عفاد  حایر و  رساک  ضیح و  لوب و  ردم  مضاه و  هبلص و  ماروا  تاجارخ و  جضنم  للحم و  ضباق و  نخسم و 
كرب خوبطم  ندروخ  نآ و  نیخست  هدراب و  ةدعم  تیوقت  هدراب و  ماوه  رئاس  برقع و  مس  تهج  هشطعم و  هخفنم و  ۀیذغا  اهترـضم 
كرچ تابوطر و  نایرج  تهج  نآ  كرب  بآ  روطق  دنا و  هتسناد  برجم  هدرک  کنـس  جارخا  ینوخ و  یحیر و  ریـساوب  تهج  نآ 

یکدنا نوچ  دنا و  هتفک  عفان  هاصح  تیتفت  تهج  نآ  خـیبط  لوطن  فلک و  قهب و  ابوق و  تهج  نآ  تخرد  كرب  يالط  شوک و  زا 
مـشچ رد  هدومن  لح  هدوس  مرن  همرـس  اب  هدوس و  مرن  ینامرک  ياـیتوت  اـب  هدـیناسیخ  بآ  رد  دیفـس  جاز  یکدـنا  نآ و  كرب  بآ  زا 

ینم و عطق  روثب و  برج و  دـمر و  بجوم  نیرورحم  رد  عدـصم و  راضملا  تسنآ  تیوقت  ثعاـب  زور  دـنچ  اـت  حبـص  ره  دـنناکچب 
هیدر حایر  تیذا  عفد  تهج  نآ  روخب  اهیشرت و  دنا و  هتفک  زین  هیوبجنرداب  هدراب و  لوقب  ینساک و  درـس و  بآ  قیوس و  نآ  حلـصم 

ۀچراپ هدرک  لخاد  یجاز  كدـنا  هدومن  فاص  سپ  دوش  هداد  زاب  بآ  رد  نآ  کنر  ات  دـنناشوجب  بآ  رد  نوچ  ار  نآ  لک  كرب  و 
رب دوش و  یم  ئتسپ  زبس  دنیامن  لخاد  نا  رد  لین  یکدنا  رکا  ددرک و  یم  وکین  درز و  رایسب  دننک  کنر  نادب  ار  ذغاک  ای  ار و  دیفس 

دبای یمن  رییغت  باتفا  زا  دوش و  یم  هتخپ  کنر  هچراپ 

يرب ءازح 
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دنیوک رخوک  يزاریشب  دنمان و  زین  هازح  و 

نا تیهام  *

هیبش نآ  كرب  دـنمان و  يرفعج  ناردـنزام  رد  ار  مسق  کی  یناتـسب  يرب و  دـشاب  یم  مسق  ود  دـنا و  هدرمـش  يرب  بادـس  ۀـلمج  زا 
زبس نآ  مخت  زینشک و  كرب  ردقب  سفرک  كربب 

تسا ماسقا  نیرتهب  نیا  وب و  شوخ  354و 

نا تعیبط  *

موس رخآ  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قاس تسا  یناتـسب  هک  مود  مسق  ینم و  ففجم  لوب و  ردم  برقع و  مس  اصوصخ  هدراب  ۀلاتق  ۀـیودا  حایر و  عفاد  همـضاه و  يوقم 
ارفوز نادـجناب و  هیبـش  نآ  مخت  معطدـنت و  وـب و  شوـخ  بغز و  اـب  بادـس و  كربـب  هیبـش  نآ  كرب  هرک و  رپ  یعرذ و  ردـقب  نآ 

زبس نآ  مخت  هنایزار و  معطب  بیرق  نآ  معط  رزج و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هک  هتـشون  یعیدـب  تارایتخا  بحاص  تسنآ و  زا  ترابع 
دنمان کسودوخ  ار  نآ  يزاریشب  دپسچب و  هماج  رب  لکش و  رد  رزک  مختب  کیدزن  معط  شوخ  وب و  شوخ  کنر و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

یهبم و نآ و  نمـسم  هناثم و  هدرک و  نخـسم  زرپس و  رکج و  ةدـس  حـتفم  مضاه و  حاـیر و  لـلحم  رکج و  اـشحا و  هدـعم و  يوقم 
غامد و تدورب  یغامد و  تابوطر  ماکز و  تهج  نآ  ندـیئوب  ندـیماشآ و  راـمخ و  عفار  لوب و  يراـجم  هناـثم و  یقنم  نآ و  يوقم 
ار يور  کنر  دنادرک و  لئاز  ار  ریـساوب  دـنیوک  نآ  ناهدا  نآ و  ندروخ  روتـسدب  ریـساوب و  مرو  عجو و  نیکـست  تهج  نآ  دامض 
بارش و اب  نآ  يازجا  عیمج  دامـض  هلکا و  تاجارخ و  تهج  لسع  اب  نآ  كرب  لک و  يالط  دسرن و  نآب  یئاود  چیه  دزاس و  وکین 
ار نآ  تیـصاخلاب  سونیلاج  عفان و  ابرـش  ماوه  ندیزک  تهج  بارـش  كدنا  اب  نآ  مهرد  مین  ماوه و  مس  عفر  تهج  هشفنب  نغور  ای 

هیوبجنرداب نآ  حلصم  ینم  ففجم  رس و  رضم  تسنآ و  يازجا  رثکا  زا  رتیوق  لاعفا  رد  نآ  مخت  دناد و  یم  دیفم  سبای  لاعس  تهج 
لاقثم کی  ات  نآ  مخت  زا  مهرد و  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  دوشن  تفای  ازح  رکید  ماسقا  هاکره  تسا  بادس  نآ  لدب 
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رخصلا زازح 

هلمهم و ءار  همجعم و  ءاخ  نوکـس  هلمهم و  داـص  حـتف  مـال و  فلا و  همجعم و  ياز  مض  فلا و  همجعم و  ياز  هلمهم و  ءاـح  حـتفب 
هک دنمان  تهج  نا  زا  زازح  ار  نیا  دنیوک و  انح  کنس  یملیدب  کنس و  لک  یسرافب  شیرقلا و  ءانح  رـصم  رد  هدمآ و  زین  اح  مضب 

دنادرک یم  لئاز  تسا  ابوق  زا  یعون  هک  ار  زازح  ضرم 

نا تیهام  *

ددرک هباشم  انح  کنرب  دنلامب  تسدب  نوچ  يدیفسب و  لئام  زبس  نآ  کنر  دوش و  یم  دلوتم  كانمن  ياهکنس  يور  رب  هک  يزیچ 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* عفان ادامض  ناقری  تهج  لسع  اب  نابز و  مرو  هراح و  ماروا  اضعا و  ترارح  نیکست  مدلا و  فزن  عطق  ابوق و  ماسقا  تهج  یلاج و 

لبنزح

هبادـلا و فک  تسا و  یبرع  تغل  مال  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  مض  نون و  نوکـس  همجعم و  ياز  مض  زین و  هلمهم  ءاـح  مضب  حـتفب و 
دنمان نلفابرم  ینانویب  رسنلا و  فک 

نا تیهام  *

لئام نیریـش  نآ  معط  يدرز و  یکریتب و  لـئام  ربطـس  دیفـس و  تسا  یخیب  نا  زا  دارم  هتـسناد و  دیفـس  نمهب  زا  یعون  هلودـلا  نیما 
ام نآ  کنر  هتـسر و  نآ  طسو  زا  یفوجم  قاس  بغزم و  نا و  زا  رتضیرع  بیـس و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هوبنا و  نآ  تاـبن  یخلتب و 
هک يدح  هب  لفسا  تهجب  فرحنم  عرذ و  ود  ات  نآ  يدنلب  هدومن و  نآ  قاس  ۀطاحا  هزیر  ياهکرب  بغزم و  يدرز و  یخرـس و  نیب 
نآ لک  نآ و  فارطا  رد  هزیر  ياهراخ  تبوطر و  كدنا  اب  شنورد  جنفـسا و  لثم  لخلختم  يزیچ  نآ  رـس  رب  هدش و  نیمز  قصالم 

سوسرط و دننام  دالب  رثکا  اهبآ و  کیدزن  نآ  تبنم  خاش و  هبعش و  یب  نویـسارف و  لثم  نآ  قاسب  طیحم  يدرز و  يدیفـسب و  لئام 
یـسوسرط نآ  نیرتهب  نآ و  تعیبطب  هبـسانم  دالب  زا  اهنیا  ریغ  لصوم و  راکه  سدـقملا و  تیب  لابج  هیربط و  روغ و  ماش و  یـضارا 

ددرک و ریمخ  دننام  دنیاخب  نوچ  دشاب و  یم  عمش  دننام  مرن  دننکب  نیمز  زا  نوچ  ار  نآ  ةزات  تسا و  یخلت  كدناب  نیریش  برچ و 
دنام یم  یقاب  لاس  ود  ات  نآ  توق  دشاب و  یم  كرزب  بلص و  دننکب  ار  نآ  هایک  یکشخ  کیدزن  ناتسبات  رد  نوچ 
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نا تعیبط  *

کشخ مود  طسو  رد  مرک و  موس  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اهریغ لـصافملا و  هنیزلا و  ضفنلا و  ءاذـغلا و  ردـصلا و  سارلا و  ءاـضعا  اـشحا  يوقم  یهبم و  طـالخا و  فطلم  لـلحم و  حـتفم و 
هثل و هاهل و  درد  دـمر و  تالزن و  عطق  غامد و  تیوقت  راخب و  دـعاصت  عنم  تاراخب و  عفر  هنهک و  عادـص  عفر  تهج  نآ  ندـیماشآ 

لاعس هنیس و 

هتفه ود  ات  هتفه  کی  تموادم  هاصح و  تهج  لسع  اب  زرپس و  رکج و  فعـض  هظیلغ و  حایر  جـنلوق و  سفنلا و  قیـض  وبر و  355و 
فزن هدرک و  عجو  تهج  هزبرخ  مخت  زغم  اب  راـسخر و  کـنر  یئوکین  تهج  نیبجنکـس  اـب  یقز و  یمحل و  ياقـستسا  تهج  نادـب 
تهج سفرک  بآ  اب  نآ  ندروخ  تموادم  ریـساوب و  ۀـناد  طاقـسا  تهج  اندـنک  بآ  اب  نوخ و  نالیـس  عطق  تهج  رانلک  اب  مدـلا و 

یغامد و داوم  لیلحت  عادـص و  تهج  نآ  روخب  سارلا  اسنلا  قرع  لصافم و  عجو  تهج  ربص  اب  دـسر و  مهب  نایثنا  رد  هچنآ  لیلحت 
شوک رد  نآ  روطق  نذـالا  اـسنلا  قرع  ردـخ و  زازک و  هوقل و  جـلاف و  تهج  نوتیز  نغور  رد  بادـس  اـب  نآ  يارهم  خوبطم  داـمض 

یتابن و یناویح و  مومـس  تهج  نآ  ندـیماشآ  مومـسلا  قالـس  هنخاـن و  ضاـیب و  عطق  تهج  نآ  لاـحتکا  نیعلا  هعماـس  لـقث  تهج 
ةزات ریـش  رد  نآ  مهردـکی  عوقنم  ندـیماشآ  صاوخلا  نآ  ندرک  الط  روتـسدب  بارـش و  اب  اصوصخ  تسا  ابطا  یعامجا  هاـب  تیوقت 
هاوخ دشاب و  یناویح  هاوخ  اقلطم  تسا  مومس  ریثات  مدع  بجوم  ندروخن  يزیچ  زور  رخآ  ات  اتشان و  حبص  ریـس  کی  ردقب  هدیـشود 

عنم تهج  نآ  کشخ  هزات و  دامـض  حورجلا  هطقـس  تهج  کمن  بآ و  اـب  رمعلا و  هدـم  اـت  دـنیوک  لاـس و  کـی  تدـم  اـت  یتاـبن 
فـسوی لاقثم  ود  ات  لاقثم  کی  نآ  تبرـش  رادقم  نوسینا  نآ  حلـصم  تسا  هئر  رـضم  دنیوک  دـیفم و  تیاغب  اهنآ  مایتلا  تاحارج و 

دنیاخب نوچ  میظع و  بلص و  ناجنروسب  هیبش  تسا  یخیب  نآ  دسر و  یم  مهب  ماش  رد  هک  هدومن  نایب  ار  یفنص  نلفابرم  رد  يدادغب 
هتسناد نآب  صوصخم  لاس  ضرع  رد  مومس  رثا  عفر  رد  دشاب و  یم  مرن 
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هلمهملا نیسلا  عم  ءاحلا  لصف 

کسح

رد دادره و  یناهفـصاب  كوهوسراح و  يزاریـشب  زین و  جنهرکـش  جنهوکـش و  ار  نآ  فاک و  نوکـس  نیتلمهم و  نیـس  اح و  حـتفب 
دروآرب دایرف  دلخب  نوچ  لیف  ياپ  رد  ینعی  راهکنچ  تسه  ورهکوک و  يدنهب  کسخراخ و  یسرافب  ریمالا و  صمح  برغم 

نا تیهام  *

طسبنم و رادراخ  نآ  ياهخاش  هناودنه و  تابنب  هیبش  دیور  یم  اهشیب  اهبآ و  کیدزن  اهبارخ و  رد  نآ  يرب  دشاب  یم  یناتـسب  يرب و 
دتفا یم  نارب  هک  یمنبـش  نآ و  رهاـظ  معط  دوخن و  نوتیز و  كربب  هیبـش  هتـسر  نآ  ياـهراخ  کـیدزن  هکنآ  كرب  نیمز و  يور  رب 
دیفـس رتکچوک و  دوخن  زا  نآ  زغم  راـخ و  دـننام  زین  نآ  فارطا  ولهپ و  هس  نآ  رمث  تصوفع و  كدـنا  اـب  هزمیب و  نآ  مرج  شرت و 
فرط ینالوط و  نآ  ياهخاش  هزیر و  نآ  ياهراخ  نیمز و  يور  زا  عفترم  نآ  ياهخاش  دـیور و  یم  اهرهن  رد  نآ  یناتـسب  کـنر و 

نیرتهب نآ  رمثب  هیبش  زین  نیا  رمث  هشوخب و  هیبش  عمتجم  يوم و  یکیرابب  هتسر  يزیچ  اهنآ  رب  لفسا و  فرط  زا  رتظیلغ  اهخاش  يالاب 
تسا نآ  یناتسب  نآ 

نآ تعیبط  *

دنا هتفک  زین  لوا  رد  کشخ  مرک و  فیطل و  ترارح  رایسب و  سبای  كدنا و  بطر  رهوج  زا  يوقلا  بکرم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هناثم و هدرک و  هاصح  تتفم  ینم و  ةدـنیازفا  هناثم و  درد  نکـسم  لوب و  ردـم  یلاج و  اـهریغ  مومـسلا و  ضفنلا و  ءاذـغلا و  ءاـضعا 
كرب و ةراصع  ندیماشآ  هیتابن و  ۀیمس  ۀیودا  عفد  تهج  بارـش  اب  داوم و  بابـصنا  عنام  راح و  جنلوق  عفار  نیلم و  عدار و  جضنم و 

تیتفت هاب و  تیوقت  دنمان و  كازوس  يدنهب  کنزوس و  یـسرافب  هک  لیلحا  لوب و  يراجم  ۀحرق  تهج  اهمامتب  نآ  ةزات  رمث  خـیب و 
عالق تهج  لسع  اب  نآ  ةراصعب  هضمضم  هعدار و  هففجم و  هدربم و  لاحتکا  رد  لمعتسم  نآ  ةراصع  جنلوق و  لوبلا و  رسع  هاصح و 

نتخیر نآ و  ثودح  عنم  راح و  مرو  عدر  تهج  نآ  خـیبط  ةراصع  دامـض  عفان و  موقلح  لضع  ماروا  هثل و  عجو  ناهد و  تنوفع  و 
تیاغب کک  ندرک  فرطرب  تهج  نآ  خیبط  بآ  ندیشاپ  یعفا و  مس  تهج  بارـش  اب  يرب  کسخ  ةراصع  لاقثم  ود  اضعاب و  داوم 
حلـصم رـس  رـضم  مهرد  جنپ  ات  نآ  تبرـش  رادقم  لیدعیب  هاب  تیوقت  رد  دننک  هدرورپ  ررکم  نآ  ةزات  بآ  رد  ار  دوخن  نوچ  رثؤم و 

خبط دـجنک  نغور  اب  ار  نآ  هایک  بآ  هکنآ  نغور  نآ و  هایک  ةراـصع  دـننام  لاـعفا  عیمج  رد  نآ  مخت  دـجنک و  نغور  ماداـب و  نآ 
نیقحت ندیماشآ و  نآ و  يالط  ررقم  روتسدب  دنهد 
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نآ ندیلام  ندیناکچ و  لوبلا و  رـسع  هدرک و  ررمک  درد  راسخر و  کنر  ندرک  وکین  لصافم و  درد  هاب و  تیوقت  تهج  نادـب  356
نآ مخت  نوچ  ذیبن و  ای  لسع  ای  جتخپیم  اب  لاقثم  تفه  نآ  تبرـش  رادـقم  رثؤم  هناثم  هدرک و  هاصح  تهج  رمک  هناع و  لیلحا و  رد 

تسا لثمیب  هاب  تیوقت  رد  دننک  کشخ  هبترم  ره  دنیامن و  خبط  هبترم  هس  هزات  ریش  اب  دنمان  ۀنادکسح  هک  ار 

لسح

دنمان یمسح  ینانویب  هدمآ  زین  اح  رسکب  مال و  نوکس  نیتلمهم و  نیس  اح و  حتفب 

نآ تیهام  *

کنر هریت  نا و  زا  رتکرزب  رتزارد و  نآ  كرب  رتعصب و  هیبش  تسا  یهایک 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

برقع الیتر و  ندیزک  تهج  بارش  اب  غورآ و  ناهد و  یئوبشخ  تهج  هدش و  دساف  ماعط  حلـصم  مضاه و  هدعم و  يوقم  نآ  ۀتخپ 
تسا زوجم  زین  نارب  هدایز  مهرد و  جنپ  ات  نآ  تبرش  رادقم  دیفم 

وسح

هدمآ زین  لوعف  نزو  رب  وسح  واو و  دیدشتب 

نآ تیهام  *

نیدابارق رد  دنمان و  هریرح  یـسرافب  دنیامن و  یم  لوانت  هوهق  قیرطب  قیقر و  دـنهد  یم  بیترت  نآ  ریغ  بوبح و  زا  هک  تسا  یئاذـغ 
* تفای رکذ  نآ  عاونا 

*** همجعملا نیشلا  عم  ءاحلا  لصف  ***

ثیغاربلا هشیشح 

رد دنمان و  ار  سقود  هایک  ماش  تغلب  هثلثم  ءاث  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  همجعم و  نیغ  رسک  فلا و  هلمهم و  ءار  هدحوم و  ءاب  حتفب 
دنا هدرمش  ارسقود  زا  یمسق  دنمان و  شرل  کبک و  ناتسربط  رد  دیامن و  یم  عفد  ارکیک  هک  تسا  یهایک  نا  زا  دارم  قارع 
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سخادلا هشیشح 

دنمان ایخوفراف  ینانویب  تسا  یبرع  تغل  هلمهم  نیس  نوکس  همجعم و  ءاخ  رسک  فلا و  هلمهم و  لاد  حتفب 

نا تیهام  *

رتکرزب نا  زا  سدع و  كربب  هیبش  نآ  كرب  اهخالکنس و  نآ  تبنم  تسا  یهایک 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا عفان  سخاد  هیدهش و  حورق  هفعس و  تهج  نآ  دامض  فطلم  للحم و 

جاجزلا هشیشح 

دنمان هنیکبآ  هایک  یسرافب  اقبح و  هقیبح و  سلدنا  لها  نینسک و  یمورب  میج  فلا و  میج و  حتف  همجعم و  ياز  مضب 

نا تیهام  *

رب بغزم و  نشخ و  نآ  كرب  یخرـسب و  لئام  کیراب  نآ  ياهخاش  دـیور  یم  اهبارخ  اهطوحم و  راز و  هروش  رد  هک  تسا  یهاـیک 
دپسچ یم  هماج  رب  خلت و  رایسب  نشخ و  جنرب و  ردقب  مختب  هیبش  يزیچ  نآ  ياهخاش 

نآ تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هـشیشح ار  نآ  تهج  نیزا  دـنادرک و  یم  لـئاز  هیلکلاـب  ار  جاـجز  كرچ  ضباـف و  یلاـج و  ددـس و  حـتفم  عدار و  ماروا و  لـلحم 
هراح و ماروا  تهج  نآ  ةراصع  دامـض  رثؤم و  رایـسب  هنهک  ۀفرـس  تهج  رکـش  اب  نآ  ةراصع  زا  هیقوا  ودـب  یـسحت  دـنمان و  جاجزلا 

تهج نآ  ةرغرغ  ابوق و  تهج  نآ  كرب  ندـیلام  زب و  هیپ  انح و  نغور  اب  نآ  یطوریق  هلمن و  هرمح و  تهج  بآدیفـس  اـب  ریـساوب و 
تسا لاقثم  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  شاخشخ  تابن و  نآ  حلصم  رس  رضم  دیفم  شوک  درد  تهج  لک  نغور  اب  نیتزول و  مرو 

686 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 941 

http://www.ghaemiyeh.com


قلعلا هشیشح 

ناردنزام رد  تسا و  هندوپ  ۀلمج  زا  دـنمان و  سینخ  نالیک  رد  ار  نآ  هک  هتفک  هلودـلا  نیما  فاق  نوکـس  مال و  هلمهم و  نیع  حـتفب 
دنیوک یجوا 

نآ تیهام  *

ماسقا زا  رتیوق  لاعفا  رئاس  رد  دـیامن و  هدـنام  قلح  رد  يولز  جارخا  هیـصاخلاب  وبـشخ  یهایـسب و  لئام  ربنـسوسب و  هیبش  تسا  یتاـبن 
تسا جندوف 

ندعملا هشیشح 

دنمان ردنمس  شیر  ار  نآ  نون و  نوکس  هلمهم و  لاد  رسک  هلمهم و  نیع  نوکس  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

ۀلعش ددرک  لعتشم  نوچ  نغور  اب  ددرک و  هزیر  نآ  يازجا  دوش  هتسکش  نوچ  کنس و  تبالصب  بیرق  بلص  دیفس و  تسا  یهایک 
دوشن فرطرب  نآ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

یکولم تادامض  لخاد  تسا و  دلج  توارط  تحص و  ثروم  یلاج و 

دنیامن یم  357

هلمهملا داصلا  عم  ءاحلا  لصف  *

هاصح

دنمان زین  رکنک  يرهتپ و  يدنهب  هزیرکنس و  یسرافب  هیناقوف  هانثم  ءات  فلا و  نیتلمهم و  داص  اح و  حتفب 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

حلصم بآ  ةزوک  رد  نآ  نتخادنا  دیفم و  نآ  ررض  عفد  تاحارج و  مدلا  فزن  تهج  رابغ  دننام  نآ  ةدیئاس  رورذ  ففجم و  عدار و 
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تسا اشحا  يوقم  نآ و  تظلغ 

مرصح *

دنمان هروغ  یسرافب  میم  نوکس  نیتلمهم و  ءار  رسک  داص و  نوکس  اح و  رسکب 

نا تیهام  *

دشاب روکنا  هک  عون  ره  تسا  شرت  زبس  سران  ماخ  روکنا 

نآ تعیبط  *

موس ات  نا  زا  رت  کشخ  رتدرس و  نآ  ةراصع  کشخ و  نآ  رخآ  رد  درس و  مود  لوا  رد 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

ندب و رکج و  يوقم  داوم و  بابصنا  عنام  عبط و  سباح  هدعم و  رد  لصاح  مغلب  عطقم  ارفص و  عماق  ارفص و  نوخ و  ترارح  یفطم 
ایناث و لاس  نا  رد  نآ  دـلوت  عنم  فصح و  قرع و  ندرک  وبـشخ  تهج  نآ  کشخ  ةدـیئاس  دامـض  اـضعا و  یتسـس  یکنـشت و  عفار 

هجزما یـضعب  رد  شطع  ثروم  صغم و  حایر و  دلوم  هاب و  رـضم  درـس و  ةدعم  فعـضم  عفان و  ندـب  یتسـس  شراخ و  شـشوج و 
یکنـشت عطاق  نآ  بر  جرتا و  ضامح و  سابیر و  نآ  لدب  ریجنا  نوسینا و  دنقلک و  نآ  حلـصم  ار  هدعم  يازجا  نآ  فیثکت  تهجب 

يوارفص و نایثغ  عنم  اشحا و  تیوقت  نینج و  ظفح  اهتشا و  نتخیکنارب  يرارم و  لاهـسا  تهج  هدعم و  باهتلا  ترارح و  نکـسم  و 
قانخ و تهج  دنشاب  هدرک  کشخ  باتفآ  رد  هکنآ  ةراصع  برجم و  يوارفص  تهج  شوخیم  رانا  بر  اب  داوم و  لوبق  عنم  رامخ و 

حالصا هیقنت و  تهج  نآ  ۀجزرف  ریـساوب و  ۀناد  فیفجت  تهج  اندنک  بآ  اب  مدلا و  ئق  فاعر و  ناهد و  عالق  هاهل و  هرجنح و  مرو 
تنوشخ هعمد و  تهج  نآ  لاحتکا  قلح و  مرو  تهج  نآ  ةرغرغ  شوک و  كرچ  تهج  نآ  روطق  ریصاون و  تهج  هکرس  اب  محر و 

لاعفا رد  نآ  بآ  نآ و  بر  دننام  لاعفا  رئاس  رد  دـیفم و  محر  تابوطر  نالیـس  اعما و  ۀـحرق  تهج  نآ  ۀـنقح  نآ و  لکات  نافجا و 
لعف يوقم  تیاغب  ار  نیع  ۀـیودا  رئاس  روتـسدب  دـننک و  هدرورپ  نآب  ار  ایتوت  نوچ  هدـعم و  ۀکـسام  توق  يوقم  نآ و  ةراصع  دـننام 
بیس بآ  نآ  لدب  لاقثم  کی  نآ  ةراصع  زا  تبرش  رادقم  شاخشخ  تبرش  دنقلک و  نآ  حلصم  لاعس  ثروم  هنیـس و  رـضم  تسنآ 
نیدب دنهد  بیترت  وزج  کی  هتفرک  فک  لسع  وزج و  هس  یکدیسر  ینیریـشب و  بیرق  هروغ  بآ  زا  هکنآ  بارـش  قامـس و  شرت و 

ضباق و دـسرب  ات  دـنراذک  باتفآ  رد  هدومن  مخ  رد  هدرک  فاص  سپ  دـیآ  شوجب  ات  دـنراذک  باـتفآ  رد  زور  راـهچ  هس  هک  قیرط 
ةراصع دـننام  لاعفا  رئاـس  رد  اـبو و  یلفث و  جـنلوق  هدـعم و  ياـخرتسا  مضه و  ءوطب  تهج  محر و  تاـبوطر  فشنم  هدـعم و  يوقم 

دنزاس تبرش  دنروآ و  ماوقب  شتآب  نوچ  روتسدب  تسنآ و  هزات  رت  يوق  رتهب و  نآ  ةدایز  هلاسکی و  ۀنهک  تسنآ و 
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يواجلا نابل  یصح 

فلا و میج و  حتف  مال و  نون و  مض  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  مال و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیتلمهم و  داص  رسک  اح و  حتفب 
دنمان نابل  يدنهب  هبل و  نسح  یسرافب  ای و  نوکس  واو و  رسک 

نآ تیهام  *

قیقحت تعانص  نیا  لها  هک  هتشون  یکاطنا  دش و  دهاوخ  روکذم  ورـض  رد  تسا و  نا  زا  ترابع  ماکمک  تسا و  ینمی  ورـض  غمص 
دشاب و یم  مدنک  ۀناد  ردقب  نوکت  لوا  رد  تسا و  ورض  غمص  هک  مدومن  صیخشت  قیقحت و  رایـسب  تقـشم  زا  دعب  نم  دنا و  هدرکن 
زا دنزادنا و  شتآ  رد  نوچ  تسا  اهغمص  نیرتوبشوخ  ردنک و  یکطصم و  يوب  زا  بکرم  نآ  يوب  دوش و  یم  هزبرخ  ردقب  جیردتب 

غمص ردنک و  یکطصمب و  شوشغم  دشاب و  یهایس  یخرسب و  لئام  دیفـس  وب و  شوخ  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  تسا و  هبیط  تاروخب 
شوشغم فالخب  دشاب  یم  وب  شوخ  نآ  یلصا  دنزادنا  شتآ  رد  نوچ  هک  تسنآ  قرف  دنیامن و  یم 

نآ تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ناهد عالق  عفر  تهج  نآ  ندیئاخ  مفلا  اروخب  ابرش و  رورس  ثروم  لد و  يوقم  بلقلا 

ردصلا دراب  شوک  درد  تهج  بسانم  ياهنغور  اب  نآ  روطق  نذالا  تالزن  سبح  تهج  نآ  يالط  سارلا  هفرـس  هثل و  تیوقت  358و 
عفر اهنآ و  لیلحت  تابوطر و  تباذا  هدعم و  غامد و  تیوقت  یبوطر و  ۀفرـس  هنیـس و  ضارما  تهج  نآ  ندیماشآ  هدعملا  غامدلا و  و 

مهرد ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  نداتفا  زا  يوم  ظفح  ندب و  تیوقت  تهج  نادب  لاستغا  هنیزلا  هدعقم  لسانت و  تالآ  تیوقت  صغم و 
تسا شاخشخ  هشفنب و  نغور  نآ  حلصم  نیرورحم  عدصم  هفصاتملاب و  یکطصم  ندال و  نآ  لدب 
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* همجعملا داصلا  عم  هلمهملا  ءاحلا  لصف  *

ضضح

نیتمجعم رکید  داض  نوکس  داض و  هلمهم و  ءاح  مضب 

نا تیهام  *

تـسا یتاـبن  مخت  كرب و  ةراـصع  هک  تسنآ  تسا  روهـشم  هچنآ  دـنمان و  نوـیفول  یناـنویب  ار  یکم  يدـنه  یکم و  تـسا  عوـن  ود 
خـلت و نآ  معط  سلما و  هایـس و  لفلفب و  هیبش  نآ  رمث  داشمـشب و  هیبش  نآ  كرب  کنر  یهاـک  نآ  تسوپ  عرذ  هسب  بیرق  رادراـخ 
خیب و زا  مامتلاب  ار  نآ  هایک  تسا  تافرع  يداو  نآ  تبنم  هتفر و  ورف  كدنا  نآ  كرب  رـس  میخـض و  كدنا  رودم  نآ  كرب  دنیوک 
ات دـنراذک  یم  هدرک  فاص  دـننک و  یم  بوکدـکل  بوخ  سپ  دـنناسیخ  یم  یـضوح  رد  هدرک  درخ  هتفرک و  قاس  مخت و  كرب و 
ار نآ  رـس  هدومن  رپ  اهچکیخ  رد  سپ  دسر  داقعناب  بیرق  ات  دنیامن  یم  خبط  هتفرک  ار  نآ  لالز  یفاص  سپ  ددرک  نیـشن  هت  نآ  درد 

ددرک ادج  نآ  ۀظیلغ  يازجا  اهـشیر و  ات  دننارذک  یم  شیالاب  زا  ار  نآ  يدرد  دنمان و  یم  نالوخ  ار  نیا  دـنرب و  یم  فارطاب  هتـسب 
هدش و هدینـش  هقث  یـضعب  زا  دنمان و  یم  ضـضح  ار  نیا  دنزاس و  یم  اهلولک  دسر  داقعناب  بیرق  هک  دـنهد  یم  یخبط  كدـنا  سپ 

یـضعب شوشغم و  یـضعب  دـنیامن و  یم  بترم  روکذـم  روتـسدب  هک  تسا  بلعثلا  بنع  هایک  هنیعب  نآ  هاـیک  هک  تسا  نیمه  قیقحت 
کی باشود  لاقثم و  تسیب  نارفعز  لاقثم و  جنپ  تسیب و  یکمرم  لاقثم و  یس  کیره  زا  يرطوقس  ربص  دروم و  كرب  زا  لوعجم 

یخرسب و لئام  نآ  نوردنا  یهایسب و  لئام  درز  یلصا  نوریب  کنر  هک  تسنآ  نآ  یلـصا  نآ و  نایم  قرف  دنزاس و  یم  يزیربت  نم 
ددرک و بهتلم  دـنرادب  شتآ  رد  نوچ  یخلت و  تیـضبق و  اب  نآ  معط  دـشاب و  یم  نوخ  کنرب  نآ  فک  دـنیامن  لح  بآ  رد  نوچ 

دوشن بهتلم  شتآب  دشاب و  نآ  فالخب  نآ  شوشغم  لوعجم و 
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نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  لدتعم و  تدورب  ترارح و  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قرع تابوطر و  نالیـس  عطق  لاهـسا  ینطاب و  ماروا  تهج  نآ  ندیماشآ  عدر و  زا  رتمک  نآ  لیلحت  دربم و  للحم و  عدار و  ضباق و 
يراجم ۀحرق  هدرک و  ترارح  ریـساوب و  ضیح و  راردا  ریحز و  دوسا و  ناقری  رکج و  درد  هفرـس و  هنیـس و  ثفن  نوخ و  سابتحا  و 

نآ ۀضمـضم  مفلا  شوک  زا  كرچ  تابوطر و  نالیـس  عنم  تهج  نآ  روطق  نذالا  هناوید  کس  ندـیزک  یکنـشت و  باـهتلا و  لوب و 
فعـض دمر و  هعمد و  قالـس و  هکح و  برج و  تهج  نآ  لاحتکا  نیعلا  قلح  مرو  تهج  نآ  ةرغرغ  هیخرتسم و  ۀـثل  تیوقت  تهج 

ۀحرق نمزم و  لاهـسا  تهج  نآ  ۀنقح  اضعا و  لک  جحـس  هدعقم و  ۀحرق  قاقـش و  تهج  نآ  يالط  ءاذـغلا  ءاضعا  هلزن  عنم  رـصب و 
حلصم زرپس  رضم  دیامن  یم  ضیح  راردا  دنک  یم  مدلا  فزن  عنم  هکنآ  دوجو  اب  ضضح  هک  هتفک  نوناق  حرش  رد  یشرق  عفان و  اعما 

* تسا يدنه  ضضح  نآ  لدب  مهردکی  ات  لاقثم  مین  زا  نآ  تبرش  رادقم  امامح  نوسینا و  نآ 

يدنه ضضح 

دنمان توسر  يدنهب 

نا تیهام  *

رد هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  هتشون  ابطالا  روتسد  بحاص  تسنآ  ریغ  هک  تسنآ  قیقحت  تسا و  جرهز  لیف  ةراصع  هک  دنا  هتفک  یضعب 
زا توکرکن  روهال و  حاون  رد  هک  هدش  هدید  رکید  باتک  رد  دـشاب و  فاص  دـنزاس و  هزات  ۀـلیله  ةریـش  زا  روهال  حاون  توکرکن و 

ناشیا ةربتعم  بتک  دـنه و  يامکح  زا  هچنآ  هک  هتـشون  هفحت  ۀیـشاح  رد  دـیمحلا  دـبع  میکح  دـنزاس و  یم  ریـش  هزاـت و  هلیله  ةریش 
هزات دله  رد  هک  تسا  دلهراد  ةراصع  هک  تسنآ  هدش  قیقحت 
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هدرک لخاد  واک  ریـش  نآ  يواسم  هدومن  فاص  سپ  دوش  هداد  زاب  بآ  رد  نآ  توق  مامت  ات  دنناشوج  یم  بآ  رد  هتفوک  مین  ار  359
سر هک  اریز  تسا  ههتوا  سر  يدنهب  توسر  ینعم  دـنا  هتفک  یـضعب  دـنرب و  یم  فارطاب  ددرک و  دـقعنم  ظیلغ و  ات  دـنناشوج  یم 

نآ هتـشک و  نادب  یمـسم  اذـهل  دـنیامن  یم  بترم  خـبطب  تسا و  هراصع  نآ  نوچ  تسا و  ندـیناشوج  ینعمب  هتوا  هراصع و  ینعمب 
هیبش یـضعب  نا و  زا  رت  میخـض  درخ و  ۀـفرخب  هیبش  یـضعب  رادراـخ و  هبلح و  كربب  هیبـش  یـضعب  تسا  یتاـبن  دـنچ  كرب  هراـصع 
یم خـبط  هدرک  فاص  هتفرک  ار  نآ  بآ  هدـیبوک  كرزب  یبوچ  ياهنواه  رد  دـنمان  هرپهک  سبواـنروپ  هدـک  يدـنهب  هک  یقوقدـنحب 
نآ دـنرب و  یم  فارطاب  دـنیامن و  یم  کشخ  هتخیر  کنر  ئتسپ  زبس  ینالوط  ضیرع  ياهکرب  رب  دـسر و  داقعنا  دحرـسب  اـت  دـنهد 

دشاب یم  درز  صلاخ  هزات  توسر  کنر  دشاب و  دله  راد  كرب  هک  لمتحی  كرب 

نا تعیبط  *

تسا کشخ  درس و  دنا  هتفک  تسا و  یکم  تعیبطب  بیرق 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قاوف ئق و  ارفص و  نوخ و  تدح  نیکست  روثب و  هراح و  ماروا  لیلحت  هرـصاب و  تیوقت  مشچ و  ضارما  تهج  تسنادب و  بیرق  زین 
يدنه هایک  هک  هدنورکک  كرب  بآ  اب  نآ  مهرد  مین  رادقم  لولحم  ندیماشآ  عفان و  مومس  عفد  لاحط و  مرو  يریـساوب و  لاهـسا  و 

نوخ سبح  تهج  دنماشایب  مرک  مین  هدرک  فاص  هدیلام  حبـص  دنناسیخب و  نا  رد  بش  هک  اصوصخ  لاقثم  شـش  جنپ  رادـقم  تسا 
ماروا لیلحت  نیفتکلا و  نیب  عجو  تهج  مرک  مین  بآ  رد  نآ  لولحم  يالط  اعما و  جحس  مدلا و  لاهسا  يریساوب و  لاهسا  ریـساوب و 

نیدابارق رد  توسر  بوبح  دنناروخ و  یم  دنیامن و  یم  لخاد  ناشیا  ۀیودا  رد  لافطا  جحـس  تهج  دنه  لها  برجم و  روثب  هراح و 
بآ رد  هتفوک  دابنرز  نآ  نزو  عبر  اب  دـنیوک  یلومن  يدـنهب  هک  مین  رمث  نآ  نزو  مهاب  ار  نآ  نزو  کی  هکنآ  ۀـلیتف  دـش و  روکذـم 

مکحم ار  نآ  رس  هدرک  هشیش  رد  هدومن  کشخ  رصنخ و  تشکنا  دنب  ردقب  دنزاس  اه  هلیتف  هدرک  لح  بوخ  دیفـس  ةدنورکک  كرب 
تسا برجم  نوخ  سبح  ریساوب و  عجو  نیکست  تهج  ربدب  دنرادرب  یکی  تجاحلا  دنع  دنرادهاکن  هتسب 
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ماللا عم  هلمهملا  ءاحلا  لصف 

بالح

هدحوم ءاب  فلا و  مال و  حتف  هلمهم و  ءاح  مضب 

نا تیهام  *

رثکا نآ  تبنم  یلدرخ  ردقب  نآ  مخت  دیفـس و  هزیر  رایـسب  نآ  لک  کیراب و  رایـسب  نآ  ياهخاش  كرب و  يربش  ردقب  تسا  یهایک 
اهبارخ تارامع و  فارطا  اصوصخ  هنکما 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

فک شراخ  تهج  انح  اب  هدش و  تسـس  هدنام و  هتفرردب و  هتفوک و  روسکم و  وضع  ماکحتـسا  تهج  مدنک  درآ  اب  نآ  بآ  دامض 
* دیفم نا  زا  بآدرز  نالیس  تهج  نآ و  ندش  هدایز  عنام  لافطا و  ریغ  لافطا و  تسد 

هبلح

رد هلیلبنـش و  ناهفـصاب  همجعم و  ياخب  هبلخ  نالیک  رد  دنناوخ و  زین  هقیرف  اه و  هدحوم و  ءاب  حتف  مال و  نوکـس  هلمهم و  ءاح  مضب 
دنمان یهتیم  يدنهب  زیلمش و  زاریش 

نا تیهام  *

لـصتم نآ  ۀـیواز  لکـش  يربونـص  هزیر  نآ  ياهکرب  کیراب و  نآ  ياهخاش  یعرذ و  ردـقب  اـت  نآ  هاـیک  تسا و  هفورعم  بوبح  زا 
یفالغ رد  نآ و  كرب  يوبب  هیبش  زین  نآ  يوب  یباـعل و  نآ  مخت  دـنت و  نآ  يوب  یخلتب و  لـئام  نآ  معط  ـالاب و  نآ  ةدـعاق  خاـشب و 

يوتـسم و ریغ  سلما و  ریغ  نهپ و  كدنا  عبرم  هزیر  کنر و  درز  كدنا  نا و  زا  رتکچوک  نهپ و  كدـنا  برت و  مخت  فالغب  هیبش 
نآ ۀحئار  یخلت و  ندش  مک  معط و  تدح  يارب  یـضعب  دشاب و  یم  ذـیذل  تشوک  اب  دـنروخ و  یم  هتخپ  زین  ار  نآ  كرب  لوکام و 

دنروخ یم  هدرک  نایرب  تشوک  ةزایپ  ود  اب  سپ  هتخیر  ار  بآ  نآ  هداد و  شوج  بآ  رد  یکدنا  ار  نآ  كرب  الوا 
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نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لاحط و مرو  دراب و  ۀفرـس  اقـستسا و  هینقلا و  ءوس  هدراب و  ضارما  تهج  ضیح و  لوب و  ردـم  لـلحم و  نیلم و  جـضنم و  نآ  كرب 
رمک درد 

تسنآ و نییلت  عنام  ناـن  اـب  نآ  ندروخ  عفاـن و  يوم  تیوقت  تهج  نآ  دامـض  لوبلا و  ریطقت  هناـثم و  تدورب  محر و  رکج و  360و 
داوم تهج  لهـسم و  لـسع  اـب  نآ  خوبطم  هدـعملا  ردـصلا و  ۀـئر  يوقم  ضیح و  ردـم  یهبم و  لـلحم و  جـضنم و  نیلم و  نآ  مخت 

نآ خوبطم  اعما و  ۀیقنت  هنیس و  زا  جزل  مغلب  عفد  حایر و  رسک  ینطاب و  ماروا  ریساوب و  سفنلا و  رسع  وبر و  هفرس و  هنیـسب و  هسبتحم 
توص ۀیفصت  سفنلا و  قیض  تهج  دنـشاب  هدروآ  ماوقب  لسع  اب  هدومن  فاص  خبط  دعب  ار  نآ  بآ  هک  ریجنا  زیوم و  يدنه و  رمت  اب 
مکـش لسع  اب  روتـسدب  ماعط و  زا  شیپ  يرم  اب  نآ  ندروخ  برجم  ناشوایـسرپ  بآ  اب  دشاب  هدش  نمزم  هکنآ  درد  هنیـس و  حورق  و 

ضیح و لوب و  راردا  تدالو و  لیهـست  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  خیبط  ضفنلا  ءاضعا  دـنک  عفد  هیدر  طالخا  دـنارب و 
مرد جنپ  اب  نآ  خیبط  بآ  رثؤم و  هدرک  لاح  حالصا  ندب و  نیمست  تهج  هتشرس  لسع  رکـش و  مدنک و  درآب  نآ  ندروخ  تموادم 
لوب قرع و  ۀـحئار  دـسفم  نکیل  ضیح و  راردا  اـضعا و  یکتـسکش  یتسـس و  عفر  تعیبط و  نییلت  زارب و  ۀـحئار  یئوکین  تهج  هوف 

دراب و قاقـش  شتآ و  یکتخوس  فلک و  هسوبـس  هفعـس و  ینطاب و  يرهاظ و  ۀبلـص  ماروا  تهج  نآ  دامـض  اهریغ  ماروـالا و  تسا 
اب لاحط و  لیلحت  تهج  ینمرا  ةروب  اب  نآ  درآ  دامـض  هیدـلج و  راثآ  رئاس  يوم و  طاقـسا  عفر  محر و  زرپس و  مرو  نخاـن و  یجک 

تهج نآ  يالط  هدراب و  تهج  لسع  اب  هراح و  ماروا  تهج  هکرـس  خرـس و  لک  نغور  وج و  درآ  اـب  لـمد و  ندوشک  تهج  ریجنا 
هرمح و قالـس و  هعمد و  تهج  بآ  رد  نآ  عیقن  روطق  لـمق و  دـلوت  عنم  تهج  جزیوم  اـب  راـسخر و  کـنر  یئوکین  كرچ و  عـفر 
اب نآ  ۀجزرف  محر و  ۀیقنت  همیـشم و  طاقـسا  تدالو و  لیهـست  تهج  نا  رد  سولج  روتـسدب  نآ و  خیبط  لوطن  مشچ و  مرو  يایاقب 

هبطر حورق  زازح و  لاوز  يوم و  تدوعج  تهج  نآ  خیبط  بآ  هب  رـس  نتـسش  نآ و  مف  حیتفت  محر و  تبالـص  نییلت  تهج  زاق  هیپ 
ار جازملا  رورحم  شوخیم و  رانا  ندیکم  نوسینا و  ضماح و  نیبجنکـس  نآ  حلـصم  نایثنا  رـضم  یثغم و  عدـصم و  نآ  راثکا  عفان و 

تسا حلصم  وکین  كدرز  اب  ای  هفرخ و  كرب  ای  جانفـسا و  كرب  اب  نآ  كرب  خیبط  تسین و  زئاج  ینـساک  نودب  نآ  كرب  لامعتـسا 
لاهسا ریحز و  تهج  هلیبد و  جضنم  تابالص و  نیلم  فطلم و  للحم و  دنت و  مرک و  نآ  مخت  نغور  جازملا و  ورحم  يارب  زا  ار  نآ 

تسا رثوم  هرشب  يالج  تهج  فلک  هیودا  اب  قاقش و  تهج  موم  اب  راسخر و  ۀحرق  يوم و  يدر و  ۀلاخن  و 
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بیبلح

تسا يدنه  ناجنروس  دنیوک  هدحوم  ياب  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  هدحوم و  ياب  رسک  مال و  نوکس  هلمهم و  ياح  حتفب 

نا تیهام  *

يرصم ناجنروسب  هیبش  یبشخ  يدنه  تسا  یئاود 

نا تعیبط  *

موس رد  دنیوک  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اعما و هدـعم و  مرک  ماسقا  هظیلغ و  طـالخا  ماـخ و  مغلب  جارخا  ندـب و  تیوقت  وناز و  لـصافم و  درد  سرقن و  تهج  نآ  ندـیماشآ 
تسا ینساک  اریثک و  نآ  حلصم  نآ  ظلغم  زرپس و  رضم  مهرد  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  دیفم  ماخ  مغلب  لاهسا 

بوبلح

ياحب سلمالا  فیرح  سلدناب  تسا و  یطبن  تغل  هدحوم  ياب  واو و  نوکـس  هدحوم و  ياب  مض  مال و  نوکـس  هلمهم و  ياح  حـتفب 
ار نآ  هک  هتـشون  هعبار  رد  سودیروقـسید  هلمهم و  داـص  همجعم و  ياـخب  سمره  یـصخ  سمره و  اـصع  رکید  دـالب  رد  هـلمهم و 

دنمان نوناطوبرا  یضعب  نویناسرب و  یضعب  سطسروثیل و 

نا تیهام  *

رب شورفم  جورداب و  زا  رتکچوک  نآ  كرب  هتسر و  نآ  ياههرک  زا  نآ  ياهبعش  هرک و  رایـسب  خاشرپ و  يربش و  ردقب  تسا  یهایک 
رتکچوک و مطب  زا  نآ  مخت  مخت و  اب  راد  هشوخ  نآ  هدام  عون  رمث  هدام و  رن و  دشاب  یم  عون  ود  بغزم و  نآ  يورکی  نیمز و  يور 

نآ خیب  ناویح و  ۀیصخب  هیبش  مهب  هتسویپ  رکید و  مخت  يالاب  رب  مخت  کی  ریدتسم و  هدام و  زا  رتکچوک  زین  نآ  رمث  نآ و  رن  كرب 
هیصخ دننام  هتسویپ  مهب  زین  بلص  يرکید  تسس و  یکی  رتوبک  مخت  ردقب  ریدتسم  ددع و  ود 
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نآ تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

للحم

يوق للحم  نآ  دامض  ارفص و  ترم  هیئام و  تابوطر  لهسم  نآ  خوبطم  بآ  زا  لاقثم  یـس  ندیماشآ  عبط و  نیلم  هدراب و  ماروا  361
خیب لومح  نآ و  رن  كرب  ندیماشآ  رتخدب و  لمح  ثعاب  نآ  بلـص  خیب  ندروخ  رهط و  زا  دـعب  نآ  ةدام  كرب  لومح  دـنا  هتفک  و 

تسنآ يوقم  نآ  بلص  هاب و  فعضم  نآ  تسس  دنا  هتفک  تیصاخلاب و  تسا  رسپب  لمح  ثعاب  نآ  تسس 

تیتلح

هزوغنا و دزکنا و  یـسرافب  هیناقوف  هانثم  ءات  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هیناقوف و  هانثم  ءاـت  رـسک  مـال و  نوکـس  هلمهم و  ءاـح  رـسکب 
دنمان کنیه  يدنهب  هدنک و  تشکنا  یناهفصاب 

نا تیهام  *

نادجنا غمـص  دنیوک  ار  نآ  نتنم  دنمان و  رپ  هلوک  ار  نآ  هک  تسا  دیفـس  نادجنا  غمـص  نآ  بیط  نتنم و  بیط و  دـشاب  یم  عون  ود 
تعاشب اب  يوبدـنت  یخرـسب  لئام  فافـش  فاص  نآ  نتنم  نیرتهب  تسنآ و  بیط  نآ  نیرتهب  دـنمان و  هامک  یـسرافب  هک  تسا  هاـیس 

نآ معط  اندـنک و  يوب  دـننام  نآ  يوب  زبس و  نآ  کنر  نآ  شوشغم  نوبز و  دوش و  ریـش  دـننام  دـننک  لـح  بآ  رد  نوچ  هک  تسا 
تاره نآ  تبنم  دنیامن  یم  یلقاب  درآ  جنیبکسب و  شوشغم  تسا و  فاصوا  نیدب  نآ  نتنم  دنیوک  دشاب و  هیرک 

نا تعیبط  *

هیمس هیقایرت و  توقاب  موس و  رد  کشخ  نآ  نتنم  مود و  رخآ  رد  کشخ  مراهچ و  لوا  رد  مرک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اب اهنیا و  لاثما  نایبصلا و  ما  ددمت و  ردخ و  عرـص و  هشعر و  جلاف و  دننام  هیغامد  ةدراب  ضارما  تهج  نآ  ندیماشآ  سارلا  ضارما 
طاریق هس  ندومن  علب  نامدا و  طرشب  ردخ  جلاف و  تهج  جنیبکس  اب  باصعا و  ضارما  تهج  بارش  اب  زازک و  تهج  بادس  لفلف و 

هرارم لاحط و  دبک و  هدعم و  ردص و  هرجنح و  قلح و  ناهد و  ینیب و  شوک و  مشچ و  ضارما  عفان  جـلاف  تهج  موم  اب  جوزمم  نآ 
شوک و درد  تهج  نوتیز  نغور  رد  نآ  ةدـیناشوج  روطق  هرفظ و  ضایب و  بآ و  لوزن  هرـصاب و  توق  تهج  لسع  اب  نآ  لاـحتکا 

مرک نادـند  رب  نآ  نتـشاذک  دوش و  نوکتم  ینیب  رد  هک  هداـیز  تشوـک  ندرب  تهج  جاز  راـجنز و  اـب  نینط و  يود و  هنهک و  يرک 
تهج افوز  ریجناب و  نآ  خـیبطب  هضمـضم  نآ و  درد  نکـسم  زین  جراخ  زا  نآ  يالط  نآ و  ندـینازیر  درد و  نیکـست  تهج  هدروخ 
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غرم مخت  ةدرز  اب  هدـنام و  قلح  رد  يولز  جارخا  تهج  هکرـس  اب  هاهل و  مرو  تهج  لـسع  اـب  نآ  ةرغرغ  هدروخ و  مرک  نادـند  درد 
ندیماشآ یمغلب و  ۀـصوش  قلح و  تنوشخ  توصلا و  تحب  تهج  هبـسانم  ۀـیودا  اب  ای  یئاهنتب و  ولهپ و  درد  کشخ و  ۀفرـس  تهج 
نیبجنکس اب  حایر و  ةدننک  هدنکارپ  للحم و  دماج و  ره  بیذم  نآ  ندیماشآ  اذغلا  ءاضعا  توص  ۀیفـصت  تهج  بآ  رد  نآ  لولحم 

حاـیر و لـیلحت  جـنلوق و  یمغلب و  یحیر و  صغم  تهج  هبـسانم  ۀـیوداب  یبوـطر و  لاهـسا  تهج  ضباوـق  اـب  ریـش و  دوـمج  تهج 
ندروخ ندب و  یتسس  اقـستسا و  زرپس و  رکج و  هدعم و  تدورب  ریـساوب و  نوخ  حیتفت  هدعم و  مرک  ماسقا  جارخا  اهنآ و  یکدنکارپ 

تهج مه  یپ  زور  دنچ  ات  دـنیامن  علب  هتـشاذک  هتخپ  نان  ریمخ  فوج  رد  هک  جازم  تشادرب  ردـقب  رتمک  ای  نآ و  دوخن  کی  رادـقم 
عفر تهج  کنت  راب  بآ  اب  يدـس و  ناقری  تهج  ریجنا  اـب  عفاـن و  یلبط  یقز و  صوصخ  دـشاب  هک  عون  ره  دراـب  ياقـستسا  لـیلحت 

لوب و ندوشک  تهج  لفلف  وم و  اب  نآ  ندـیماشآ  اهریغ و  مومـس و  لیلآث و  ابوق و  ماروا و  محر و  ضارما  ینطاب  تـالیبد  كرچ و 
نآ و ۀـثیبخ  يازجا  جارخا  تهج  اهنآ  نتفاکـش  دـعب  ماروا  رب  نآ  نتـشاذک  تیم و  نینج  جارخا  تهج  نآ  لومح  روخب و  ضیح و 

بآ اب  بلعثلا و  ءاد  تهج  نآ  دامض  هیرامسم و  ددغ و  لیلآث و  تهج  یطوریق  اب  ابوق و  تهج  هکرـس  کشخ و  ریجنا  اب  نآ  دامض 
ناکیپ ترـضم  عفر  ماوه و  تبراقم  عنم  هناوید و  کس  ةدـیزک  مخز  تهج  نآ  يالط  لضع و  فاکـش  تهج  ایرد  بآ  رتسکاخ و 

هابلا الیتر  برقع و  ندـیزک  تهج  نوتیز  نغور  اب  هناوید و  کس  ندـیزک  تهج  انایطنج  ریـش و  اـب  روتـسدب  نآ و  دـننام  رادرهز و 
تبراقم تقو  رد  لیلحا  رب  قبنز  نغور  رد  نآ  لولحم  ندـیلام  مامت و  ظوعن  تیوقت و  ثعاب  لیلحا  رمم  رد  نا  زا  یکدـنا  نتـشاذک 

رد هک  اصوصخ  نیبناج  تذل  لامک  ثعاب 

696 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 953 

http://www.ghaemiyeh.com


عبر پت  تهج  نآ  ندـیماشآ  یمحلا  دـنیامن  لامعتـسا  سپ  دـنراذک  باتفا  رد  هدرک  هشیـش  رد  دـنزادنیب و  یتدـم  قبنز  نغور  362
لفـس و رـضم  نوسینا و  نیرانا و  نآ  حلـصم  رکج  غامد و  رـضم  عفان  راسخر  کنر  یئوکین  تهج  تالوکام  اب  نآ  ندیماشآ  هنیزلا 

هسدع کی  زا  نآ  تبرش  رادقم  لدنص  تبرش  بیس و  بآ  رفولین و  هشفنب و  نآ  حلصم  نیرورحم  رضم  نآ  يوب  اریثک و  نآ  حلصم 
تـسنآ صاوخ  زا  دنیوک  تسنآ و  لدب  دشاب  نادجنا  خیب  هک  ثورحم  خوبطم  دنیوک  جنیبکـس و  ریـشواج و  نآ  لدـب  لاقثم  مین  ات 

ماوه نتخیرک  ثعاب  هعرزم  رد  نآ  نتشاذک  نینچمه  نا و  رد  تسا  مرک  نوکت  عنام  دنراذک  بآ  رمم  رد  هتسب  هچراپ  رد  نوچ  هک 
دـشاب رذـعتم  نآ  علق  هک  یتـخرد  خـیب  رد  ار  نا  زا  يردـق  نوچ  دـنوش و  نازیرک  نا  زا  ماوه  دـنلامب  هچره  رب  عـضوم و  نا  زا  تسا 

دننام اهراوید  اهناخ و  فوقـس  دننام  دمآ  دهاوخنرب  رکید  دنیامن  ررکم  دوشن  تیافک  هعفد  کیب  رکا  دناسوپ و  یم  ار  نآ  دـنراذک 
دـبنک و اهفقـس و  اهراوید و  ینامز  كدـناب  دـنیآ و  یمرب  اهناخ  راوید  فوقـس و  رب  ناتـسودنه  هلاـکنب و  رد  هکرب  لـپیپ و  تخرد 

دوش یم  زبس  زاب  دنام  نآ  یلصا  ۀشیر  یکدنا  رکا  نکیل  دنرب  یم  رثکا  هچنانچ  دننک  یم  بارخ  ار  مامح  دجاسم و 

افلح

فلا اف و  حتف  مال و  نوکس  هلمهم و  ياح  حتفب 

نا تیهام  *

یعـضوم و هک  هفیلح  رد  دنهد و  بیترت  نآ  لاثما  ریـصح و  نا  زا  دیور و  اهبآ  رد  هک  دـنمان  رزیپ  یـسرافب  هک  تسا  يدرب  زا  یعون 
دوش یم  رتشیب  همظعم  ۀکمب  بیرق  تسا  لزنم 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ماسقا ةدنـشک  هکرـس  لسع و  اـب  نآ  مهرد  جـنپ  ندروخ  هیربا و  حورق  زازح و  عفر  تهج  یلاوتم  زور  هس  نآ  قرحم  هب  رـس  نتـسش 
دنـشاب هتخورفا  شتآ  زا  هکنآ  ياهخاشب  ندرک  غاد  دراد و  رثا  نیا  زین  لسع  بآ و  اب  دـنا  هتفک  ددـس و  حـتفم  اـعما و  هدـعم و  مرک 

تسا عفان  هوخر  ماروا  ندش  هدایز  عنم  تهج  عفد  هس  نآ  رارکت  هیعاس و  ۀلمن  تهج 

نوزلح

دیفس یـسرافب  ار  نآ  ریبک  عون  تسا و  یفدص  تاناویح  عیمج  مسا  نون  واو و  نوکـس  همجعم و  ياز  مض  مال و  هلمهم و  ءاح  حتفب 
دنیامن یم  یقاقد  هرهم و  ار  هچراپ  ذغاک و  نادب  يدنه و  ءاه  فاک و  نون و  ءافخ  هلمهم و  نیس  حتفب  ههکنـس  يدنهب  دنمان و  هرهم 

دـیرخ و تالماعم و  رز  ياجب  اهریغ  هسیدوا و  هلاـکنب و  دـنه و  رد  هک  دـنیوک  يدوک  يدـنهب  هک  هرهمرخ  دـنزاس و  یم  زین  قوب  و 
تسا نوزلح  زا  یعون  زین  رتمک  نیا  رتشیب و  سولف  دنه  رد  هلاکنب و  رد  اصوصخ  تسا  نادب  رثکا  هیپور  هدرخ  تخورف 

نا تیهام  *

هک تسا  يزیچ  نآ  يرب  دوب و  هفلتخم  لاکـشاب  کیره  کـچوک و  نآ  يرهن  كرزب و  نآ  يرحب  دـشاب  یم  يرهن  يرحب و  يرب و 
نآ تسا و  اـهنا  زا  مـعا  فدـص  دـنمان و  يورف  حاـطنز  ار  نآ  دـبای و  یم  نوـکت  اـهنا  رب  اهراجـشا و  اـهایکب و  دـشاب  یم  هدـیپسچ 

دیراورم فدص  سنیلد و  اروفرف و  بارغلا و  فخ  اسیلط و  بیطلا و  رافظا  عدو و  حیش و  تسناویح و  نآ  يرجح  دلجب  صوصخم 
دنا نوزلح  عاونا  زا  همه  حاطنز  زین و  اهریغ  و 
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دلج تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد  نآ  يرجح 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

زا دنیوک  لوخلا  مارـصم  رد  هک  سنیلد  تشوک  رت  درـس و  مود  رد  نآ  تشوک  دش و  دهاوخ  روکذم  فدـص  رد  یلاعت  هّللا  ءاش  نا 
عفاـن و ادوس  نونج و  هکح و  برج و  ماذـج و  تهج  تسا  حـلاص  نوـخب  هلاحتـسالا  عیرـس  فـطلا و  تسا  لیطتـسم  يرب و  ماـسقا 
اب نآ  عومجم  ۀتخوس  لاحتکا  فنا  نذا و  نیع و  ضارما  ارفـص  باهتلا  یکنـشت و  عفار  ددس و  مغلب و  دلوم  تانوزلح  رئاس  تشوک 

نآ و ندـیئور  عناـم  بلقنم  رعـش  يوم و  ندـنک  زا  دـعب  نارطق  اـب  نآ  قرحم  تشوک  يـالط  مشچ و  ۀـحرق  راـثآ  عفر  تهج  لـسع 
نا و رد  تسا  نآ  زورب  عنام  مشچ  رد  يردـج  روهظ  ماکنه  رد  دـنمان  هکنوهن  يدـنهب  هک  يرهن  کچوک  تانوزلح  بآ  ندـیناکچ 
رب دنیامن و  خاروس  نزوسب  دـنریکب و  ار  نآ  ةزات  نوچ  مشچ و  یمرک  شزوس و  تدـح و  نکـسم  نآ و  عفاد  للحم و  زورب  زا  دـعب 

یلاوح رب  نوچ  دـیامن و  مشچب  داوم  نتخیر  عنم  دـنلامب  یناـشیپ  رب  نوـچ  دـنادرک و  لـئاز  ار  نآ  دـنناکچب  مشچ  رد  هدـیئور  يوـم 
دیامن فاعر  عطق  دـنلامب  یناـشیپ  رب  نوچ  هکرـس  اـب  ار  نآ  ۀـتخوس  عفاـن و  نآ  رئاـغ  ياـهمخز  تاـبوطر  عفر  تهج  دـنلامب  شوک 

هناثم و درد  جـنلوق و  تهج  رماب  هدـعم و  درد  تهج  نآ  ماخ  تشوک  ندرب  ورف  ثمط  سبح  هناثم و  درد  جـنلوق و  هدـعم و  ضارما 
سرقن هینقلا و  ءوس  اهنیا و  لاثما  لوصنلا و  تاحارجلا و  ماروالا و  عفان  ضیح  راردا  تهج  نآ  قوحـسم  ففجم و  تشوک  ندروخ 

ندـب و زا  هدـیزک  هناوید  کس  رهز  بذـج  نآ و  لاثما  ناکیپ و  بذـج  هینقلا و  ءوس  سرقن و  مرو  تهج  نآ  تشوک  دامـض  مس  و 
ماروا لیلحت  تهج  هتـشرس  هیوسلاـب  ربص  فاـص و  رماـب  دنـشاب  هتفرک  شتآ  کـیدزن  هدرک  خاروس  نزوس  زا  هکنآ  تبوطر  يـالط 

زین ردنک  رماب و  لیدعیب و  هثیبخ  تاحارج  مایتلا  هنمزم و 

699 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 956 

http://www.ghaemiyeh.com


دزاس یم  مرن  ار  هبلص  تاقرطتم  تیصاخلاب  دنیوک  ینابصع و  اصوصخ  تاحارج  مایتلا  تهج  363

قلح

فاق نوکس  مال و  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نا تیهام  *

یم خرـس  ندیـسر  دـعب  بلعثلا و  بنع  دـننام  نآ  ۀـناد  روکنا و  ۀـشوخ  دـننام  نآ  رمث  قیلعب و  هیبش  ینمی  تسا  یتابن  كرب  ةراصع 
یم مسق  نیدب  ار  نآ  ةراصع  دنروخ و  یم  دنیامن و  یم  خبط  ار  نآ  تشوک  اب  شرت و  كاتربب و  هیبش  نآ  كرب  هایـس و  سپ  ددرک 
معط کنر و  هایـس  نآ  دنزاس و  یم  دقعنم  هدرـشفا  ار  نآ  تبوطر  تشک  مرن  نوچ  دـنراذک و  یم  رونت  رد  ار  نآ  كرب  هک  دـنریک 
ندـش کـشخ  داـقعنا و  زا  دـعب  دـنزیر و  یم  رفـصا  رد  ار  نآ  بآ  دـنا  هتفک  تسا  ناـمرلا  بح  بآ  زا  رتـهب  دـشاب و  یم  شرت  نآ 

دنرب یم  فارطاب  دنرادیمرب و 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

برک ۀلازا  شطع و  هدعم و  هرارح  بیهل و  نیکـست  ارفـص و  هرم  عمق  تهج  بآ  مهرد  یـس  رد  نآ  لولحم  مهرد  جـنپ  ندـیماشآ 
مهرد جنپ  ات  نآ  تبرش  رادقم  لیدعیب  رامخ 

میملا عم  هلمهملا  ءاحلا  لصف 

محامح

یسرافب مسید و  یبرعب  یطبن و  قبح  ماش  رد  تسا و  یناتـسب  قبح  میم  نوکـس  هلمهم و  ءاح  رـسک  فلا و  میم و  هلمهم و  ءاح  حتفب 
دنمان هغلک  يدنهب  تسنآ و  ریغ  دنیوک  زین  تسا و  زورفا  ناتسب  دنیوک 

نا تیهام  *

سرغ زورفا  ناتـسب  اب  اهغاب  رد  رظنم و  شوخ  ناولـالا و  فلتخم  رت و  كرزب  نا  زا  زرفا و  ناتـسب  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتاـبن 
ناقشاع لکب  زیربت  رد  تسا و  یئاطخ  ۀلالب  روهشم  دنیامن و  یم 
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نا تعیبط  *

کشخ درس و  لوا  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

میوقت بحاص  عفان و  شتآ  یکتخوس  تهج  نآ  كرب  دامـض  مغلب و  زا  ثداح  ماکز  غاـمد و  ةدـس  عفار  هعدار و  هللحم و  توق  اـب 
طالخا زا  ار  رکج  هدعم و  دنماشایب  نیبجنکـس  ای  بالج  اب  ار  نآ  خـیبط  نوچ  دـنادرک و  نکاس  ار  رکج  هدـعم و  ترارح  هک  هتفک 

رـضم نآ  راثکا  دـیفم و  نمزم  لاهـسا  تهج  درـس  بآ  لک و  نغور  اب  نآ  ۀتـشرب  لد و  يوقم  نآ  مخت  دزاس و  كاـپ  هیدر  ةدـساف 
نغور اب  هتفرک  ار  نآ  كرب  بآ  هکنآ  نغور  تسا و  زورفا  ناتـسب  نآ  لدب  مهرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  ردـنک  نآ  حلـصم  هناثم 

غامد ۀیشغا  حایر  تهج  نآ  يالط  هدعم و  حایر  تهج  نآ  لاقثم  ود  ندروخ  هضباق و  توقاب  للحم  دنهد  بیترت  هفـصانملاب  نوتیز 
تسا عفان 

یلها رامح 

حتف هلمهم و  لاد  نوکس  یسراف و  فاک  حتفب  ههدک  يدنهب  غالا و  رخ و  یسرافب  هلمهم  ءار  فلا و  میم و  حتف  هلمهم و  ءاح  رـسکب 
دنمان رخآ  رد  رکید  ءاه  اه و 

نآ تیهام  *

تسا فورعم  یناویح 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  کشخ و  موس  لئاوا  رد  مرک و  مود  لئاوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مـس ندـیماشآ  عبر و  بت  عرـص  تهج  اتـشان  نآ  رکج  باـبک  ندروخ  سارلا  ضارما  رخروـک  زا  رت  مضهلا  یطب  ظـیلغ و  نآ  محل 
رب هکرـس  اب  نآ  نیکرـس  يالط  نونج و  تهج  ظیلغ  رمخ  اب  نآ  مس  روخب  عرـص و  زازک و  تهج  زین  لاقثم  مین  زور  ره  نا  ۀـتخوس 
زین دنـشاب و  هدیـشاپ  نآ  رب  هکرـس  هکنآ  کشخ  قاشنتـسا  یئاهنتب و  ینیب  رد  نآ  ریـصع  ندیناکچ  روتـسدب  فاعر و  تهج  یناشیپ 
درد تهج  نآ  لوب  ندیماشآ  اهریغ  مومـس و  هناثم و  هدرک و  هرارم و  دبک  ضارما  دـیفم  عرـص  تهج  غالا  ةزات  نیکرـس  بآ  روطق 

هاصح و تیتفت  ناقری و  تهج  نآ  نیکرس  ریصع  ندیماشآ  هدرک و 
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نآ ۀـتخوس  مس  دامـض  ماذـج و  مس و  عفر  تهج  نآ  ندـیماشآ  تدالو و  رـسع  تهج  نآ  مس  روخب  همیـشم و  نینج و  جارخا  364
اب ریزانخ و  تهج  تیز  اب  نآ  ۀتخوس  دبک  دامض  روتسدب  روسان و  لصافم و  ریزانخ و  تهج  نوتیز  نغور  اب  نمزم و  قاقـش  تهج 
نآ ندروخ  مرک و  مین  اشحا  تاحارج  مایتلا  حورق و  راثآ  عفر  تهج  نآ  هیپ  دامـض  نآ و  ضایب  صرب  نخان و  یجک  تهج  بارش 

دنایورب و ار  يوم  تیز  نغور  اب  نآ  رـس  زغم  خیرمت  برقع و  ندیزک  تهج  بارـش  رد  راوخ  هایک  رامح  نیکرـس  عیقن  ندیماشآ  و 
تـسا ریـساوب  ةدننک  لئاز  نآ  نوخ  دنک و  هدایز  ار  ریـش  نآ  زرپس  دروآ و  باوخ  نتـشاذک  نیلاب  ریز  رد  ار  نآ  نادند  دنک و  زارد 

ۀنهک ۀفرس  نآ  ندیماشآ  دهد و  نیکست  ار  نادند  درد  نآ  ریشب  هضمـضم  دنادرک و  وخـشخ  ار  وخدب  كدوک  دنلامب و  نا  رب  نوچ 
رایـسب نایهام  دنلامب  هک  یتشک  ره  رب  ار  نآ  لوب  دروآ و  هدبرع  دنزادنا  بارـش  رد  هک  ار  نآ  مد  يوم  دـیفم و  ار  قد  لس و  راح و 
یمهرد نمث  رادـقم  نآ  شوک  كرچ  ندـیماشآ  ناـشیا و  عزف  عفر  تهج  لاـفطا  رب  نآ  یناـشیپ  تسوپ  قیلعت  دـنیآ و  عمج  نا  رد 
ریساوب ۀناد  طقسم  راب  راهچ  ات  راب  هس  نآ  ۀطقن  يالط  هک  هتفک  سونیلاج  تسنآ و  ۀیرک  نیکـست  ثعاب  دنک  هیرک  رایـسب  هک  یلفط 

ارم هک  دـیوکب  نآ  شوک  رد  نوچ  روتـسدب  دورب و  مدـق  دـنچ  دوش و  راوس  سوکعم  غـالا  رب  هدـیزک  برقع  نوـچ  دـنیوک  تسا و 
نتخوسب بیرق  ات  دنراذک  شتآ  رب  هدرک  هدیدن  بآ  ةزوک  رد  ار  نآ  بیـضق  نوچ  تسا و  نآ  درد  عفر  ثعاب  تسا  هدـیزک  برقع 

ار نآ  ةزات  بیـضق  نوچ  دنیوک  رثؤم و  تیاغب  نآ  ندرک  زارد  يوم و  ندینایور  تهج  دننک  الط  نوتیز  نغور  اب  هدیئاس  سپ  دسر 
عبر پت  تهج  نآ  کشخ  بیـضق  نیخدت  دنا و  هدرمـش  تابرجم  زا  دنادرک و  كرزب  ار  بیـضق  دنیامن  لوانت  هتخپ  هراح  ۀـیودا  اب 
دننک کشخ  هدیشاپ  نارب  احرقرقاع  نورطن و  نوچ  دنباوخب و  یکدنا  دننک و  نیخدت  هبون  دعب  هک  یطرـش  هب  دنا  هتـسناد  برجم  زین 

هک دیاب  تسا  يوادوس  ضارما  ادوس و  طلخ  ثروم  نآ  محل  ندروخ  نامدا  نوچ  تسا و  لاهـسا  سباح  رطقلا  ءام  اب  نآ  لاقثم  مین 
لوانت نوچ  تاباعل و  ناهدا و  لامعتساب  نآ  بیطرت  ادوس و  جارخاب  ار  دوخ  ندب  دیامن  دهعت  نآ  ندروخب  دشاب  راچان  هک  یـصخش 

ای تاجزرف  لامعتـساب  نآ  جارخاب  دیامن  تردابم  هک  دیاب  درذکن  وا  ةدعم  زا  دوز  دبایرد و  يددـمت  یلقث و  دوخ  ندـب  رد  دـیامن و 
یئاینومقس يدبرت و  ۀلهسم  تاشراوج  ای  تافایش 
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شحولا رامح 

تسا روکرخب  فورعم  دنمان و  رخروک  یسرافب  همجعم  نیش  هلمهم و  ءاح  نوکس  واو و  حتفب 

نا تیهام  *

فورعم تسا  یناویح 

نا تعیبط  *

یلها رامح  زا  رت  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لوانت هتخپ  ارهم  لیبجنز  ینیچراد و  تبـش و  کمن و  اب  هک  دیاب  دنیامن  لامعتـسا  هک  دنهاوخ  نوچ  ادوس  دلوم  ظیلغ و  نآ  تشوک 
یـضعب دنا و  هتـسناد  برجم  عرـص  عفر  تهج  وزاب  رب  اپ  رـس و  رب  نآ  یناشیپ  تسوپ  قیلعت  ردصلا  نیعلا و  سارلا و  ضارما  دـنیامن 

دیاب اما  برجم  عرـص  عفر  تهج  پچ  رـصنخ  رد  نآ  مس  زا  عونـصم  يرتشکنا  ندیـشوپ  دشاب و  ربش  کی  رادقم  هک  دیاب  دنا  هتفک 
رد ندرک  هاکن  هتـسویپ  لافطا و  ۀیرک  عفر  تهج  هعـضرم  ریـش  اب  نآ  هیپ  يالط  دنیامن و  رییغت  دیدجت و  ار  يرتشکنا  نآ  هام  ره  هک 

سفنلا قیض  هفرس و  وبر و  تهج  اریثک  لسع و  اب  نآ  ةدرک  کشخ  ۀئر  ندیماشآ  بآ و  لوزن  عنام  رصب و  تحـص  ثعاب  نآ  مشچ 
راهچ شارف و  رد  لوب  عفر  تهج  نآ  رـس  زغم  ندـیماشآ  اهریغ  یلاود و  بلعثلا و  ءاد  فلک و  هاـب و  رهظ و  هناـثم و  هدرک و  ضارما 

هیـصخ و رمک و  هدرک و  درد  تهج  طسق  نغور  اب  نآ  هیپ  هناثم و  کنـس  تیتفت  تهج  بنرک  بآ  ناـجنلوخ و  اـب  نآ  ةرهز  طاریق 
قرم ندـیماشآ  اـبوق و  فـلک و  تهج  نآ  هیپ  یلاود و  بلعثلا و  ءاد  عـفر  تهج  نآ  ةرهز  يـالط  هاـب و  يوـقم  تیاـغب  نآ  بیـضق 

تسا یلها  رامح  دننام  لاعفا  رد  نآ  مس  رکج و  هظیلغ و  حایر  لیلحت  لصافم و  درد  تهج  نآ  هیپ  نا و  تشوک 
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365

ضامح

نابزب دـنمان و  اکوچ  يدـنهب  هشرت و  يزاریـشب  نویرغا و  قاـطوط  یناـنویب  همجعم  داـض  فلا و  هددـشم و  میم  هلمهم و  ءاـح  حـتفب 
هکرب هسب  هیبش  نآ  كرب  دوش  یم  کچوک  هک  رکید  یمـسق  دنیوک و  متاپ  هیلـشا  ار  نآ  يرب  متایک و  هیلـشا  ار  نآ  یناتـسب  یکنرف 

دنیوک هلورما  يدنهب  ضیضمح و  یبرعب  هکرب و  هس  ضامح  ینعی  نیلفیرطا  ار  نآ  تسا 

نا تیهام  *

یفالغ و يزوق  یکرتب  يرب و  قلـس  ار  نآ  هفت و  قرولا و  ضیرع  عون  تسا  یعون  ود  نآ  یناتـسب  دـشاب  یم  یناتـسب  یئام و  يرب و 
یخرـسب و لئام  همه  خـیب  دـنمان و  یناتـسب  ضامح  ار  نآ  شرت و  قرولا  قیقر  رکید  یعون  لعتب و  نمی  لها  تغلب  اکوچ و  يدـنهب 

نوکت لک  نودب  مخت  ار  یعون  کنرخرس و  لکش و  ثلثم  هزیر  یفالغ  رد  قارب و  هایـس و  نآ  مخت  مکارتم و  راد و  هشوخ  نآ  رمث 
دنا عاونا  نیرتهب  شرت و  عون  ود  ره  نیا  دبای و  یم 

نا تعیبط  *

هضباق توق  اب  دنا و  هتفک  کشخ  درس و  زین  مود  وا  لئاوا  رد  کشخ و  مود  رد  درس و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ئق رامخ و  عفار  نآ  ندروخ  دبک  هدعم و  غامد و  ضارما  ناهد  ۀلکا  نادند و  درد  نیکست  تهج  نآ  ةراصعب  هضمضم  مفلا  ضارما 
باهتلا و رکج و  تیوقت  ناقری و  تهج  تسا و  هدـساف  ۀـیدر  شهاوخ  زا  نآ  لاـثما  ندروخ و  لـک  شهاوخ  يوارفـص و  ناـیثغ  و 
اب جحـس  اعما و  تحارج  تهج  دـنک و  عبط  نییلت  نآ  ۀـتخپ  عفان و  هدـیزک  برقع  تیمـس  عفر  ماـعط و  ياهتـشا  ندروآ  یکنـشت و 

هریز یکدنا  زینشک و  دنیامن و  نایرب  تیز  نغور  اب  دنزپب و  نوچ  عفان و  ناقری  تهج  بارـش  اب  نآ  خوبطم  ندیماشآ  دیفم و  قامس 
شوکانب و ياهمرو  ریزانخ و  تهج  بارـش  اب  نآ  ۀـتخپ  دامـض  دـیامن و  مکـش  سبح  دـننک  لوانت  دـنزیرب و  نا  رب  هناد  راـنا  بآ  و 

هاب رـضم  دـیفم  هیدهـش  حورق  تهج  نارفعز  لک و  نغور  اب  نآ  دامـض  عفان و  تیاغب  زرپس  تهج  هکرـس  اب  ابوق و  صرب و  برج و 
ضباق کشخ و  مود  رد  درس و  لوا  رد  نآ  مخت  جرتا و  ضامح  نآ  لدب  مهرد  هدجیه  ات  نآ  تبرش  رادقم  اهتبرش  نآ  حلصم 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ و ۀـیرغت  ببـسب  اعما  ۀـحرق  ناقری و  هدـعم و  باهتلا  راح و  ناقفخ  تهج  اهریغ  مومـس و  اـعما و  دـبک و  هدـعم و  بلق و  ضارما 
سباح نآ  ةدرک  نایرب  رایسب  يدبک و  يوارفص و  يومد و  لاهـسا  تهج  نآ  ةدرک  نایرب  نآ و  ۀیقایرت  توق  تهجب  برقع  ندیزک 

هدیماشآ ار  نآ  یـسک  نوچ  تسا  رثؤم  ۀبترمب  برقع  مس  تهج  دنا  هتفک  ینتـسبآ و  عنام  پچ  يوزاب  رب  ضامح  رزب  قیلعت  نطب و 
نآ خیب  مهرد و  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  دـنق  هنایزار و  نآ  حلـصم  زرپس  هدرک و  رـضم  ددرکن  ررـضتم  دزکب  ار  نآ  برقع  دـشاب و 

قاقش سخاد و  ابوق و  حرقتم و  برج  تهج  نآ  دامض  ضیح و  نوخ  عطق  محر و  نالیس  ناقری و  جحـس و  يومد و  لاهـسا  تهج 
ندـیماشآ ریزانخ و  تهج  ندرک  رب  نآ  قیلعت  لاحط و  مرو  تهج  هکرـس  اب  نآ  خوبطم  ندـب و  شراخ  تهج  وج  درآ  اـب  نخاـن و 

معط و رد  کنترابب  هیبش  قرولا  ضیرع  نآ  يرب  ضیح و  ساـبتحا  هناـثم و  هدرک و  کنـس  تیتفت  يدـس و  ناـقری  تهج  نآ  خـیبط 
نآ و هایک  بآ  ندـیماشآ  دـنناوخ و  اـنومیلح  ناهفـصا  رد  ار  نآ  خـیب  دـنمان و  یلبج  قلـس  ار  نآ  لکـش و  رد  ردـنغچ  كربب  هیبش 

تابن اب  نآ  ندروخ  تسا و  یناتسب  خیب  زا  رتیوق  لاعفا  رد  نآ  خیب  دیفم و  یـسبی  يوارفـص و  جحـس  تهج  نآ  ۀتخپ  كرب  ندروخ 
یکتفوک لصافم و  عجو  تهج  نآ  دامـض  برجم و  ریـساوب  تهج  دـیدحلا  ثبخ  بآ  اب  نآ  لاقثم  کی  ندـیماشآ  هفرـس و  تهج 

موم قرزا و  لقم  اب  نآ  ۀـلیتف  يرهاظ و  ریـساوب  ۀـناد  نتخادـنا  ندرک و  کشخ  تهج  ربک  خـیب  اب  نآ  روخب  راـح و  سرقن  اـضعا و 
تسا و ینـساکب  هیبش  تبالـص و  اب  نآ  كرب  دـیور  یم  اهبآ  رانک  رد  هکنآ  یئام  عفان و  ینطاـب  ریـساوب  تهج  ناـتک  مخت  نغور و 
ار نآ  یناتـسب و  دـننام  نآ  معط  یخرـسب و  لئام  كدـنا  کـنر  هایـس  نآ  مخت  ردـنغچب و  هیبش  نآ  خـیب  رفولین و  هب  هیبش  نآ  تاـبن 

تسا اهبآ  رانک  نآ  تبنم  هکنآ  تهج  دنمان  یئام  قلس  رقبلا و  ضامح 
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نا تعیبط  *

ضباق کشخ و  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مغ ۀلازا  تهج  بارش  اب  عفان و  نایثغ  ناقفخ و  تهج  تسا و  یناتسب  هب  بیرق 

ماروا هثیبخ و  حورق  تاحارج و  برج و  تهج  نآ  دامـض  دراد و  شوخ  ار  عبط  دروآ و  حیرفت  هدعقم و  ياخرتسا  شحوت و  366و 
نامدا دزاس و  مکحم  ار  نآ  نب  دـنک و  نکاس  ار  نادـند  درد  دـنیاخب  نوچ  ار  نآ  كرب  مخت و  دـیفم و  اهمخز  دایدزا  عنم  هراـح و 

تسا طابطب  نآ  لدب  دنادرک  لئاز  ار  ناقری  نآ  لکا 

مامح

تسا نادب  روهشم  زین  يدنهب  رتوبک و  یسرافب  میم  فلا و  میم و  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نا تیهام  *

ناولاب و نولم  نآ  یکناخ  يزبسب و  لئام  کنر  يرتسکاخ  رثکا  نآ  یئارحـص  دـشاب  یم  یکناـخ  یئارحـص و  فورعم  تسا  یغرم 
دشاب یم  رترظنم  شوخ  رتکنرشوخ و  عاونا و 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  ود  ره  یکناخ و  زا  رتفیطل  رت و  کشخ  رت و  مرک  نآ  یئارحص  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج نآ  تشوک  ندروخ  هاب  هدرک و  دبک و  هدعم و  مشچ و  رـس و  ضارما  نآ  ةدروآرب  لاب  رپ و  هزات  اصوصخ  رتهب  نآ  یلها  ۀچب 
هاب و هدرک و  تیوقت  ندب و  نیمـست  یلبط و  یقز و  ياقـستسا  عفر  حـلاص و  نوخ  دـیلوت  اخرتسا و  ردـخ و  هشعر و  هوقل و  جـلاف و 

تیمـس عفر  تهج  دنروخب  هدـیئاس  هدرک  رود  ار  نآ  فوج  شیالآ  دنـشاب و  هدروآرب  هزات  هک  ار  نآ  نادکنـس  نوچ  ینم و  دـیلوت 
هناثم و هدرک و  هاصح  تیتفت  تهج  هدومن  خـبط  کـمن  بآ و  نودـب  دـجنک  نغور  رد  رتوبک  ۀـچب  ندروخ  عفاـن و  راـم  یکدـیزک 

ردـق ندـیماشآ  روتـسدب  دـشاب و  غامد  بجح  زا  هک  فاـعر  عطق  تهج  یناـشیپ  رب  نآ  نوخ  يـالط  دـیفم و  تعاـس  رد  نآ  جارخا 
نوخ لاـحتکا  دـشاب و  هدیـسر  ناوختـساب  هک  رـس  تاـحارج  رب  نآ  مرکاـمرک  نوـخ  نتخیر  نآ و  ةدـش  کـشخ  نوـخ  زا  یئـالقاب 

هنمک و مشچ و  تحارج  تهج  دنناکچب  مشچ  رد  دیآرب و  نا  زا  نوخ  هک  دننکب  ار  نآ  ۀـچب  هتـسرون  رپ  هک  اصوصخ  نآ  مرکامرک 
مهرد هس  اـت  مهردـکی  زا  نآ  ندـیماشآ  حرقم  یلاـج و  کـشخ و  مرک و  موس  رد  نآ  ۀلـضف  عفاـن و  يروک  بش  هفرط و  هواـشغ و 

ینیب فارطا  رب  نآ  ۀتخوس  نیکرس  يالط  برجم و  هاصح  تیتفت  تهج  ینیچراد  مهرد  ود  اب  نآ  مهرد  هس  دراب و  ياقستسا  تهج 
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دنک عفد  دیامن و  هاصح  تیتفت  دنماشایب  برت  بآ  اب  دنریکب و  ار  نآ  حلم  دننازوسب و  ار  نآ  نیکرـس  نوچ  لیدعیب و  فاعر  تهج 
هبلص و ماروا  لیلحت  تهج  وج  درآ  اب  سرقن و  لصافم و  ولهپ و  درد  هقیقش و  نمزم و  عادص  تهج  لدرخ  فرح و  اب  نآ  دامض  و 

ۀـشیر کشخ  علق  لمد و  ندوشک  تهج  ناتک  مخت  اب  ریزانخ و  لـیلحت  تهج  هکرـس  اـب  شتآ و  یکتخوس  تهج  نوتیز  نغور  اـب 
دیدجت زاب  دنیوشب و  سپ  دنیامن  دامض  صرب  رب  زورنابـش  هس  هتخاس  مهرم  نارطق  يردق  مرک و  بآ  مدنک و  درآ  اب  نوچ  اهمخز و 

نآ هیپ  خیرمت  لوب و  رسع  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  اقـستسا و  ماسقا  هفعـس و  تهج  هکرـس  اب  رثؤم و  تیاغب  صرب  ۀلازا  رد  دننک 
دـیفم و الاحتکا  يروکبـش  رـصب و  تملظ  هواشغ و  تهج  دنـشاب  هتخوس  يوم  رپ و  اب  هک  ار  نآ  رـس  عفاـن و  حورق  راـثآ  عفر  تهج 

مرک رایسب  نآ  ۀضیب  دیفم و  نآ  تیمس  بذج  تهج  دندنب  هدیزک  برقع  عضوم  رب  مرکامرک  دنفاکشب و  ار  رتوبک  ۀچب  مکش  نوچ 
دـنیآ و نخـسب  يدوزب  دـنیامن  لوانت  لسع  اب  لافطا  نوچ  راسخر و  کنر  یئوکین  هنیـس و  تنوشخ  عفر  تهج  نآ  ماـخ  ندـیماشآ 
بآ و لوزن  تهج  دنـشک  مشچ  رد  نوچ  ار  نآ  ةرهز  رثؤم و  تیاغب  هاب  کیرحت  تهج  لیلحا  رب  كوخ  هیپ  اب  نآ  ددع  جـنپ  يالط 

ندروخ تموادم  تسا و  رارسا  زا  تراکب  ةداعا  تهج  دنیامن  هجزرف  دننازوسب و  نوچ  ار  نآ  قاس  ناوختسا  عفان و  هواشغ  ضایب و 
ۀچب بابک  ندروخ  راـثکا  نوخ و  قرحم  عدـصم و  نیرورحم و  رـضم  یلها  یئارحـص و  رتوبک  عومجم  صرب و  ثروم  رتوبک  ۀـچب 

ندروخ زینـشک و  هکرـس و  هروغ و  بآ  هب  نآ  نتخپ  نآ  حلـصم  تسا  ماذـج  ثودـح  مد و  قارتـحا  ثروم  هراـح  ۀـیودا  اـب  رتوبک 
يافش ثروم  تیـصاخلاب  الاب  ای  ریز  رد  دنـشاب  نا  رد  نارتوبک  هک  ییاج  رد  هلبآ  بحاص  نوکـس  نا و  زا  دعب  هزات  رایخ  ینـساک و 

هتکس جلاف و  دننام  ینوفع  ینابصع و  یغامد و  ضارما  زا  نما  ببس  نآ  ترواجم  نآ و 
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* تسا اوه  داسف  تشحو و  ۀلازا  نوعاط و  ردخ و  نایبصلا و  ما  تابس و  367و 

امامح

دنیوک زین  نموما  نوماما و  تسا و  یطبن  تغل  فلا  ود  میم و  ود  حتف  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نا تیهام  *

هزیر نآ  لک  هشوخب و  هیبش  تبالص و  اب  کنر و  یتوقای  خرـس  ياهخاش  زا  کبـشم  يرجـش  تسا  یتابن  یعون  دشاب  یم  عون  دنچ 
دنمان ولهام  يزاریشب  نیافول و  ینانویب  ار  نآ  لک  يوبشوخ و  دنت و  ارشاف و  كربب  هیبش  نآ  كرب  کنر و  خرس  يریخ و  لک  دننام 

ماش رد  دـیور و  یم  اهبآ  رد  هک  یئاـم  رکید  عون  تسا و  عاونا  نیرتهب  نیا  سوسرط و  هینمرا و  نآ  تبنم  عاذـل و  رایـسب  نآ  مخت  و 
کبـشم و ریغ  نآ  یطبن و  رکید  یعون  دـشاب و  بادـسب  هیبش  نآ  يوب  دـنلامب  تسدـب  نوچ  مرن و  يزبسب و  لئام  دوش و  یم  تفاـی 

یمور هام  بآ  رد  ددرک و  یم  خرس  ندیسر  دعب  یخرسب و  لئام  درز  نآ  لک  یخرسب و  لئام  دیفس  يوبدنت و  مخترپ و  لیطتـسم و 
دنام و یم  یقاب  لاس  تفه  ات  نآ  توق  ددرک و  یم  دساف  يدوزب  دـنیامن  ذـخا  ار  نآ  مخت  لامکب  ندیـسر  زا  شیپ  رکا  دـسر و  یم 

تسا یئام  نآ  نیرتهب  هک  هتشون  هفحت  بحاص 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  مود  رد  یضعب  کشخ و  مرک و  موس  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

ماروا لیلحت  حـیتفت و  عادـص و  تهج  یناشیپ  رب  نآ  دامـض  اهریغ  ضفنلا و  ءاذـغلا و  ءاضعا  مومـسلا و  ماروـالا و  سارلا و  ضارما 
رورـس و ثروم  مونم و  رکـسم و  نآ  ندـیماشآ  اشحا و  مرو  تهج  زیوم  اب  برقع و  ندـیزک  تهج  جورداب  اب  ای  یئاهنتب و  هراـح و 

دبکلا حایر  ندومن  هدنکارپ  صغم و  عفر  نآ و  تبالـص  لیلحت  زرپس و  ةدس  نآ و  ةدس  حیتفت  رکج و  تیوقت  تهج  هدـعم و  یقنم 
تهج نآ  ۀـجزرف  لومح و  سرقن و  ثمط و  لوب و  سبح  ماروا و  رئاس  محر و  مرو  نمزم و  رکج  مرو  تهج  نآ  خـیبط  ندـیماشآ 

جورداب اب  نآ  يالط  سرقن و  تهج  نآ  يالط  نآ و  خـیبط  رد  اـپ  نتـشاذک  نآ و  خـیبط  رد  سولج  روتـسدب  محر و  هدـعقم و  مرو 
ای لفنرق  ای  دوع  ای  نوراسا  نآ  نزوب  نآ  لدب  مهرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  دنیامن  یم  لاحتکا  لخاد  دیفم و  هدیزک  برقع  تهج 

بالک و لدنـص و  نآ  حلـصم  دروآ  تلاسک  مونم و  عدصم و  سفرک و  مخت  نآ  حلـصم  هدعم  رـضم  دیفـس  ةریز  نآ  فصن  جو و 
رتیوق لاعفا  عیمج  حیرفت و  رد  دنراذک  باتفآ  رد  دـنزیمایب و  لسع  اب  دنـشک و  قرع  ینیچراد  نآ  سدـس  اب  ار  نآ  نوچ  ینیچراد و 

* دیفم زور  نامه  رد  هاصح  تیتفت  لوب و  راردا  تهج  سلکم  جاجز  مهرد  مین  اب  نآ  مهردکی  ندیماشآ  تسا و  رمخ  زا 
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صمح

واو نوکس  هدحوم و  ءاب  مضب  تنوب  یتغلب  هنچ  يدنهب  دوخن و  یسرافب  هلمهم  داص  نوکـس  هددشم و  میم  حتف  هلمهم و  ءاح  رـسکب 
دنمان قاچلوب  یکرتب  يدنه و  ۀطقن  راهچ  ءات  نون و  يافخ  و 

نا تیهام  *

رایـسب ياهکرب  نارب  کیراب و  رایـسب  ياهخاش  اب  عرذ و  مین  کی و  ات  عرذ و  کی  ردقب  نآ  یناتـسب  هایک  دـشاب  یم  یناتـسب  يرب و 
تسا هلوکام  بوبح  نیرتهب  هناد و  راهچ  ات  هناد  ود  هنادکی و  یفالغ  ره  رد  یکچوک  ۀتسپ  ردقب  یفالغ  رد  نآ  رمث  فرـشم و  هزیر 

نآ رمث  رتکچوک و  کـنر و  هریت  یناتـسبب و  هیبش  زین  نآ  يرب  تسنآ و  ةزاـت  ۀـناد  كرزب  دیفـس  نآ  دوجا  نآ و  ریغ  ـالقاب و  دـننام 
هناد هزیر  بلص  خرس  یفنص  میالم و  هنادکرزب  دیفس  یفنص  دشاب  یم  فانصا  یناتسب  زین  زارد و  یخرسب و  لئام  یخلت و  اب  یکدنا 

دنمان ینسرک  صمح  ار  يرب  یهایسب و  لئام  خرس  یفنص  هایس و  یفنص  و 

نا تعیبط  *

زبس کـشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد  طارقب  دزن  نا و  زا  رت  کـشخ  رت و  مرک  ینعی  نآ  رخآ  رد  نآ  يرب  کـشخ و  مرک و  لوا  رد 
خافن حایر و  دلوم  دنام و  یم  یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق  رت و  لوا  رد  نآ  ةزات 

نآ يرب  صاوخ  لاعفا و  *

تهج لسع  اب  ادامـض و  نایثنا  شوکانب و  ماروا  نیلم  ابوق و  حرقتم و  برج  یلاج  ابرـش و  هدرک  زرپس و  رکج و  ةدس  حتفم  یقنم و 
اذغلا ریثک  حلاص و  نوخ  دلوم  رهظ و  هئر و  يزیرغ و  ترارح  يوقم  عبط و  نیلم  نآ  یناتسب  دیفم و  ناطرـس  تحارج  حورق و  ۀیقنت 

هدعملا اذغلا و  ردصلا و  ءاضعا  اهتشا  هبنم  نمسم و  و 
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دشابن و وا  اب  پت  دشاب و  یکـشخ  زا  هک  زاوآ  یکتفرک  تهج  هزات  ریـش  اب  تسا و  رکید  بوبح  زا  هدایز  هئر  تهج  نآ  ۀـیذغت  368
يزیچ زور  نا  رد  دنیامن و  لوانت  اتـشان  حبـص  دنناسیخب و  هکرـس  رد  بش  کی  نوچ  دنـشونب  بآ  اب  ریـش  ياجب  دـشاب  پت  اب  نوچ 
ببسب ددس  حتفم  تاجوزل و  عطقم  کمن  يردق  اب  نآ  خیبط  بآ  ندیماشآ  برجم و  رایسب  هدعم  مرک  نتشک  تهج  دنروخن  رکید 
لوانت ماخ  هدیناسیخ  بآ  رد  نوچ  هابلا  عفان  شش  حورق  هنیس و  درد  تهج  هیـصاخلاب  ترارح و  ببـسب  لوب  ردم  تحولم و  بسک 
ندروخ دـنا و  هتفک  لیدـعیب  نیـسویام  عامج  توهـش  ةداعا  تهج  دنـشونب  نآ  يالاب  لـسع  كدـنا  اـب  ار  نآ  عوقنم  بآ  دـنیامن و 
حالـصا تهج  دننیـشنب  نآ  خـیبط  رد  دنـشونب و  هکرـس  اب  هداد  بیترت  نا  زا  هسیره  نوچ  نآ و  مضه  رب  نیعم  ماـعط  نیب  اـم  صمح 

ریساوب تهج  دشاب  هدشن  درـس  هکنآ  ۀتـشرب  ندروخ  تسا و  هیودا  نیرتهب  هدعقم  مکـش و  مرک  جارخا  محر و  ۀیقنت  دعقم و  ضارما 
موس رد  صمح  نغور  عفان و  نادـند  درد  هثل و  مرو  لـیلحت  تهج  نآ  عیقن  ندـیماشآ  لوضف  دـلوم  نآ  ةزاـت  زبس  هدومزآ و  يومد 
اهنیا لاثما  ماذج و  دراب و  ياهدرد  هثل و  نادـند و  درد  نیکـست  تهج  هاب و  يوم و  يوقم  هذـفان و  توق  اب  دـنت و  کشخ و  مرک و 

شمن و هاـب و  تیوقت  تهج  نآ  يـالط  توص و  راـسخر و  کـنر  ۀیفـصت  هروکذـم و  ضارما  تهج  نآ  ندـیماشآ  رثؤم و  تیاـغب 
اب نآ و  دیفس  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  تالـضف و  ردم  هاصح و  تتفم  نینج و  طقـسم  هایـس  دوخن  خیبط  دیفم و  اهنیا  لاثما  فلک و 

يدرز عادص و  عفر  تهج  نآ  ماسقا  يالط  عفان و  ماذج  حایر و  لیلحت  رکج و  ةدس  يدس و  ناقری  اقـستسا و  تهج  هیقایرت و  توق 
صاوخ زا  هک  دـنا  هتفک  عفان و  يوم  تیوقت  لصافم و  ضارما  اـهنا و  یـسحیب  اـضعا و  شراـخ  فلک و  زاـجح و  هفعـس  راـسخر و 

ياپ ود  ره  نایم  زا  هتـسب  هتل  رد  ار  عومجم  هتفرک و  هدیلاب  دوخن  ددـع  کی  ندـب  رد  لیلأث  ددـعب  هام  لاله  لوا  رد  نوچ  هک  تسنآ 
هناثم ۀـحرق  رـضم  صمح  دـنوش و  یم  فرطرب  لیلآث  نآ  هام  نآ  رخآ  رد  دـنزادنا  بقع  بناجب  ار  هتل  نآ  هناش  يـالاب  زا  اـی  دوخ و 

رد دنقلک و  تبش و  هریز و  ینومک و  شراوج  نآ  حلصم  نآ  ةزات  اصوصخ  لیقث  خفن و  حایر و  دلوم  شاخشخ و  نآ  حلـصم  تسا 
دوخن لوانت  زا  دـعب  بآ  ندـیماشآ  سمرت و  لاعفا  رئاس  رد  ایبول و  هاب  توق  رد  نآ  لدـب  شاخـشخ و  هداس و  نیبجنکـس  نیرورحم 

تسا رضم  تیاغب 
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نونلا عم  هلمهملا  ءاحلا  لصف 

انح

يدنهب زین و  نویلوقف  ناقرا و  ینانویب  تسا و  یبرع  تغل  هدمآ  نون  فیفختب  یـسرافب  فلا  هددشم و  نون  حتف  هلمهم و  ءاح  رـسکب 
دنمان يدنهم 

نا تیهام  *

خرـس نآ  قاس  دوش و  یم  ناسنا  تماق  ودـکی  ردـقب  ات  هلاکنب  دـنه و  رد  هدایز و  عرذ و  کی  ردـقب  نآ  قاـس  فورعم  تسا  یتاـبن 
درادـن نازخ  هلاـکنب  صوصخ  دـالب  رثکا  رد  نا و  زا  رت  مرن  رتکچوک و  رت و  كزاـن  دروم و  راـنا و  كربب  هیبـش  نآ  كرب  کـنر و 

وشن و دشاب و  یم  رتانعر  رتزبس و  تسا  نازیم  رخآ  ات  ناطرس  جرب  رد  باتفآ  ندوب  امرک و  هک  شراب  لصف  رد  هکنآ  الا  دروم  دننام 
تسا و وبـشخ  يدیفـسب و  لئام  خرـس  دنمان  هیغاف  هکنآ  لک  رتشیب و  نآ  ملق  دشاب و  یم  ود  ره  ملق  عورزم و  دیامن و  یم  هدایز  امن 

یف یلفلف و  ردـقب  نآ  رمث  ناتـسمز و  يرکید  شراب و  مایا  رد  یکی  دـنک  یم  لک  راـب  ود  یلاـس  رد  هلاـکنب  دـننام  دـالب  یـضعب  رد 
نآ رن  كرب  دـشاب  یم  هداـم  رن و  دـنیوک  هزیر و  ياـهناد  نآ  فوج  رد  راد و  هشوـخ  كزاـن و  نآ  تسوـپ  دنپـسا و  اـب  اـنام  هلمجلا 

ددرک یم  رتانعر  نآ  تابن  رت و  نیکنر  ندیئاس  دعب  رتزبس و  رتکچوک و  نآ  ةدام  كرب  رتکرزب و  رت و  ضیرع 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  مرک  لوا  رد  کشخ و  مود  رد  يدرسب و  لئام  يوقلا  بکرم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

یمغلب یحیر و  عادص  هقیقش و  هذوخ و  هضیب و  تهج  هفصانملاب  ناکدرک  كرب  اب  نآ  يالط  دامض و  ناهد  مشچ و  رـس و  ضارما 
تهج نوتیز  نغور  نارطق و  اب  رس و  حورق  تهج  لک  نغور  اب  تفز و  اب  عادص و  عفر  تهج  یناشیپ  رب  هکرس  اب  روتسدب  برجم و 
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هضمضم مشچب و  داوم  نتخیر  عنم  تهج  دنـشاب  هتـشرس  هزات  زینـشک  بآ  اب  هک  اصوصخ  نیغدص  ههبج و  رب  يوم و  ندینایور  369
رد تسا  هلبآ  زورب  عنام  روهظ  ودـب  رد  اصوصخ  راد  هلبآ  ياـپ  فک  رب  نآ  دامـض  لاـفطا و  عـالق  ناـهد و  حورق  تهج  نآ  خـیبطب 

بیضخت تسا  نیحایر  دیـس  انح  هک  تسا  دراو  ثیدح  رد  دنـشاب و  هتخیمآ  نارفعز  رفـصع و  كدنا  اب  نوچ  صیـصختب  نآ  مشچ 
هدعم و ضارما  دیامن  یم  هاب  تیوقت  دیازفا و  یم  رـصب  رون  دـنادرک و  یم  لئاز  ار  عادـص  تسا و  نامیا  مالـسا و  لها  راعـش  نادـب 
نآ و مرج  لاقثم  مین  رادـقم  ندـیماشآ  تیـصاخلاب  عفان و  ار  اهریغ  ابو و  نوعاط و  ماذـج و  محر و  لوب و  يراجم  لاحط و  دـبک و 

یلاوتم زور  هد  ات  نینج و  طاقسا  نآ و  سابتحا  عفر  لوبلا و  رـسع  هناثم و  هدرک و  کنـس  زرپس و  ناقری و  تهج  نآ  لاقثم  هد  عوقن 
روتـسدب لـکاتم و  جـک و  نخاـن  یئاـجب  یلـصا  نخاـن  ندـیئور  ضیح و  لوـب و  راردا  لوـب و  يراـجم  حورق  اـبو و  تهج  روتـسدب 

لئاز ماذج  دنیامن و  تموادم  نادب  هام  کی  نوچ  دنیوک  عفان و  تیاغب  ماذج  يادتبا  تهج  رکـش  لاقثم  تفه  اب  نآ  عیقن  ندیماشآ 
هک هراـح  ماروا  تهج  نآ  يـالط  شتآ و  یکتخوـس  هرمج و  تهج  نآ  خوـبطم  بآ  لوـطن  تـسین و  رکید  تاـجالع  لـباق  دوـشن 
لک اـب  برجم و  وـناز  درد  نمزم و  قاقـش  تهج  ریجنا  دـیب  كرب  بآ  هب  برج و  عـفر  تهج  لـک  نغور  اـب  دـیآ و  نا  زا  بآدرز 

حورق ماـیتلا  تهج  زب  هیپ  اـب  نآ  ۀتـشرس  ةدـیبوک  کـشخ  كرب  دامـض  حورق و  فیفجت  تهج  نآ  رورذ  هلبق و  قتف و  تهج  فرح 
نآ لک  عفان و  تیاغب  غامد  تیوقت  تهج  اریثک  لسع و  اـب  لاـقثم  کـی  ردـقب  نآ  مخت  ندـیماشآ  نخاـن و  ۀـشوک  حورق  اـصوصخ 

اب نآ  يالط  تابوطر و  فیفجت  تالزن و  عطق  عادـص و  عاونا  عفر  تهج  لسع  بآ و  ۀـیقوا  هس  اب  نآ  لاقثم  کـی  فیطل  لدـتعم و 
نغور موم و  ای  حورق و  مایتلا  قانخ و  عفر  باصعا و  درد  ینابصع و  یغامد و  ضارما  جلاف و  تهج  یئاهنتب  عادص و  تهج  هکرس 
سابل رد  نآ  نتـشاذک  نآ و  ۀـخفن  ود  رد  مرو و  تهج  لاحط  ۀـصوصخم  ۀـیودا  اب  اضعا و  یکتفوک  ولهپ و  درد  تهج  خرـس  لک 
ررکم خرـس  لک  نغور  دننام  هک  دنمان  هیغافلا  نهد  هک  انح  لک  نغور  تسا و  رثا  نیا  زین  ار  نآ  كرب  نآ و  ندز  مرک  عنام  هنیئوم 
كرب نغور  شوجنزرم و  نغور  نآ  لدـب  تسا  راسخر  کنر  ةدـننکوکین  يوم و  يوقم  للحم و  مرک و  دـننک  هدرورپ  اـهنغور  رد 

هئر قلح و  رـضم  انح  دـنیوک  دـش و  روکذـم  نیدابارق  رد  تسا و  لصافم  باصعا و  ددـمت  عاجوا و  عفار  لـلحم و  يوقم و  زین  نآ 
تسا هدنشک  نا  زا  هدایز  لاقثم و  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  انوطقرزب  باعل  اریثک و  نآ  حلصم 
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یقوقدنح

تسا یطبن  مسا  هروصقم  فلا  فاق و  حتف  واو و  نوکس  فاق و  مض  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  نوکس  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نا تیهام  *

یئارحص و تسپـسا  وید  یـسرافب  سویرغا و  سوطول  ینانویب  اقابح و  یبرعب  ار  يرب  دشاب  یم  یناتـسب  يرب و  تسا  هچنوی  سنج  زا 
سوطول و ینانویب  قرذ و  یبرعب  ار  یناتسب  دنمان و  زین  هنرپ  هدک  هرپهکـسب و  يدنهب  رارکـس و  سطول  ینیطالب  وقوقدنا و  يزاریـشب 

ناهفـصا رد  تسا و  روهـشم  يرب  مانب  زین  عون  نیا  يدـنهب  هکاـمر و  لوبرط  نالیطـسکب  متاروا و  ملفیرط  ینیطـالب  نلفیرط و  یتغلب 
ربطس و كدنا  نآ  قاس  لمعتـسم و  رثکا  رتیوق و  نآ  دیفـس  دشاب و  یم  خرـس  دیفـس و  زین  دنیوک و  تیورـش  ناردنزام  رد  ردبش و 

زین نآ  لک  هزیر و  اهکرب  ار  یضعب  ینالوط و  نهپ و  كدنا  نآ  كرب  شورفم و  نیمز  رب  ینالوط و  عرذ  راهچ  هس  ات  مرن و  دیفس و 
هاوخنان و دننام  نآ  کنر  هرادتساب و  لئام  هزیر  نآ  مخت  هتـسر و  اهکرب  اهخاش و  نیرد  دیفـس و  ياهرات  اب  شفنب  مکارتم و  هزیر و 
عرذ و راهچ  هس  ردقب  یـشفنب و  هب  لئام  رت و  بلـص  نآ  خرـس  قاس  تفارح و  تدـح و  اب  هفرخب و  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  كرب  معط 

نآ رـس  رب  هتـسر و  یکیراب  رایـسب  هخاش  نآ  ياهخاش  كرب و  ناـیم  رد  دیفـس و  كربب  هیبش  زین  نآ  كرب  نیمز و  يور  رب  شورفم 
زا رت  هزیر  نآ  مخت  وب و  شوخ  كدنا  هزیر و  يدیفسب و  لئام  ياهکر  اب  کنر  یناوغرا  هدایز  ددع و  هس  نآ  لک 

نا تیهاـم  رد  هچنآ  دـشارخ و  یم  نا  زا  هداـیز  ار  ولک  تصوفع و  اـب  یناتـسب و  كربـب  هیبـش  زین  نآ  كرب  معط  دیفـس و  مخت  370
یخرـس يدیفـس و  اب  وب و  شوخ  نآ  لک  نخان و  ردقب  نآ  كرب  کیراب و  نآ  ياهخاش  عرذ و  مین  ردـقب  نآ  قاس  هک  دـنا  هتـشون 

دنراد لمعتسم  زین  ار  نآ  خیب  دنه  لها  تسنآ و  مخت  كرب و  لمعتسم  دشاب و  هدش  یم  تأیه  نیدب  دالب  نا  رد  دیاش 
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نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ یناتسب  صاوخ  لاعفا و  *

اب نآ  ندـیماشآ  اهریغ  ضفنلا و  ءاذـغلا و  ءاضعا  ضارما  مشچ  ۀـحرق  ضاـیب و  هواـشغ و  تهج  نآ  ةراـصع  لاـحتکا  نیعلا  ضارما 
دساف مغلب  نوخ و  ارفص و  ینعی  هثلث  طالخا  حالصا  لیمامد و  هلاتق و  مومـس  عفر  صغم و  جنلوق و  ناقری و  اقـستسا و  تهج  بارش 

دیب لک  ینساک و  كرب  روتـسدب  هک  زین  نآ  قرع  هدومن و  نایرب  نغور  كدنا  اب  نآ  ۀتخپ  كرب  لوانت  روتـسدب  یهـشم و  نیلم و  و 
وهاک نآ  حلصم  ولک  درد  ثروم  نآ  راثکا  نییثنا و  لصافم و  درد  تهج  نآ  نغور  عفان و  دراب  ياقستسا  تهج  دنیامن  رطقم  ریجنا 
رادقم فلک  عفر  تهج  نآ  يالط  هاب و  جـیهم  نآ  مخت  اهنآ و  ةدـساف  طالخا  یقنم  باود و  جازم  قفاوم  نآ  ةزات  هزات و  ینـساک  و 

لک معطلا و  هیرک  نا و  زا  رتکچوک  هبلحب و  هیبش  نآ  مخت  رتزارد و  قاس  رتکرزب و  كرب  ار  يرب  مهرد و  هس  اـت  نآ  مخت  زا  تبرش 
دنمان یهوک  ۀچنوی  ار  نآ  خرس و  نآ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

راردا لوبلا و  ریطقت  هناثم و  تدورب  هضیه و  حاـیر و  عفد  نآ و  درد  هدـعم و  تیوقت  ولهپ و  درد  عرـص و  تهج  نآ  بآ  ندـیماشآ 
رثؤم و هدیزک  برقع  عجو  نیکست  تهج  نآ  ریصع  لوطن  نونج و  عرص و  تهج  نآ  طوعس  قرع و  ریـش و  ضیح و  لوب و  ندومن 
نآ و نغورب  نیهدت  روتـسدب  لافطا و  تکرح  تعرـس  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  عذل و  عجو و  ثادحا  بجوم  حیحـص  وضع  رب 

نآ حلـصم  نیرورحم  رـضم  عدصم و  عفان و  هرـشب  ۀیقنت  تهج  نآ  ریـصع  بآ  هب  لوسغ  اضعا و  درد  تهج  نآ  نغورب  نیهدـت  زین 
زا رتیوق  هجو  فلک  خاسوا و  عفر  رد  نآ  يالط  یلاج و  یهبم و  نآ  تابن  زا  رت  کشخ  رت و  مرک و  نآ  مخت  هدراب و  لوقب  زینشک و 

تیـصاخ زا  جولبا و  رکـش  نآ  حلـصم  هنیـس و  رـضم  اریثک و  نآ  حلـصم  برج  ثروم  مهرد و  هس  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  یناتـسب و 
لمح عضو  زا  دعب  هک  دیاب  تسنآ و  لمح  عضو  تلوهـس  ثعاب  دندنب  نتـسبآ  نز  پچ  نار  رب  ار  نآ  خیب  كرب و  نوچ  هک  تسنآ 

رد دنیاسب و  بالک  ای  بآ و  اب  ار  نآ  ةدرک  کشخ  ۀیاس  رد  دیفس  خیب  نوچ  هک  هتـشون  ابطالا  روتـسد  بحاص  دنیامن و  زاب  يدوزب 
هن رد  دـنریکب و  ار  نآ  ةزات  زبس  كرب  بآ  نوچ  دـیفم و  برج  هعمد و  ۀـلازا  هتخیر و  ناـکزم  يوم  ندـینایور  تهج  دنـشک  مشچ 

کی اب  لفلف  کی  رادقم  زا  ار  نآ  خیب  ندروخ  زین  دیامن و  عفد  ار  لوب  سبح  دنروخب  هدرک  لخاد  واک  ریـش  هلوت  هدزاود  نآ  مهرد 
نآ ۀناد  لهچ  لفلف و  لهچ  رادقم  هک  زور  لهچ  ات  دنیازفیب  لفلف  ۀنادکی  نا و  زا  لفلف  کی  ردقب  يزور  دنیامن و  عورـش  لفلف  ۀناد 
هک دنمان  رجناس  يدنهب  هک  یـضرم  صوصخ  هنمزم  ۀیمغلب  تایمح  هبطر و  ةدراب  ضارما  رثکا  تهج  دنیامن  مک  جیردتب  زاب  دسر و 
درد اب  زین  رکید  عضاوم  اهاپ و  هضیب و  رد  بآ  لوزن  یمح و  اب  رثکا  يدـیدش  پت  نآ  رخاوا  ای  طساوا و  ای  لیاوا و  رد  ای  هام  ره  رد 

* تسا عفان  رایسب  ددرک  یم  ضراع  عجو  و 
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هطنح

فاک رسکب  دنمان  نوهیک  يدنهب  مدنک و  یسرافب  حمقورب و  یبرعب  رخآ  رد  اه  هلمهم و  ءاط  حتف  نون و  نوکس  هلمهم و  ءاح  رسکب 
لغرب و شیـشد و  یبرعب  ار  نآ  رـشقم  هتفوکمین  ةدرک  نایرب  نون و  واو و  نوکـس  اه و  مض  هیناـتحت و  هاـنثم  ءاـی  نوکـس  یـسراف و 

دنیوک لوغرب  یسرافب 

نا تیهام  *

تسنآ دیفس  نا  زا  دعب  يدرزب و  لئام  دیفس  هدیلاب  هزات  نآ  دوجا  تسا و  هلوکام  ۀفورعم  ةروهشم  بوبح  زا 

نا تعیبط  *

رت مود  رد  نآ  هدشن  کشخ  ةزات  لدتعم و  تسوبی  تبوطر و  رد  مرک و  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دلوم نآ  ةزات  ماخ  ندروخ  اشحا و  قورع و  ةدس  نابحاص  رـضم  ددسم و  نکیل  ندب و  نمـسم  ءاذغلا و  ریثک  راحـصا  همعطا  نیرتهب 
هدعم مرک 

ندروخ نآ  حلـصم  حایر و  دـلوم  مضه و  رید  خاـفن و  نآ  ۀـتخپ  هلماـح و  ناـنز  رـضم  هماـکبآ و  هنهک و  ۀکرـس  نآ  حلـصم  371و 
يارب دیفم  لیمامد  جضن  تهج  غوضمم  مدـنک  دامـض  یحیر و  جـنلوق  ثروم  نآ  سران  ةزات  ماخ  يالاب  رب  بآ  ندروخ  اهینیریش و 

یم دلوتم  دبای  ءارمتـسا  نوچ  نکیل  بآ و  رد  نآ  خوبطم  روتـسدب  خافن و  مضهلا و  ئطب  هتـشرب  مدـنک  تسا و  دـلج  نخـسم  هکنآ 
لیدعیب و راسخر  يالج  تهج  نغور  موم و  اب  هتخوس  مدنک  دامـض  نآ و  لامعتـسا  ياحنا  ریاس  زا  رتشیب  رایـسب  ياذغ  نا  زا  ددرک 

نان یهبم و  نمـسم و  ءاذغلا و  ریثک  دنهد  بیترت  نا  زا  نان  هدمآرب و  نآ  ةریمخ  هک  دشاب  هلاخن  كدنا  نا  رد  هک  دیمـس  مدنک  درآ 
ددـسم و ضباـق و  دـشاب  هدـش  هتـساشن  دـننام  هتـسش  دـشابن و  سوبـس  قلطم  نا  رد  هدوـس و  مرن  رایـسب  ار  نآ  درآ  هک  یناـن  ریطف و 
اب خوبطم  درآ  نآ و  زا  دـعب  یلفـالف  ینومک و  شراوج  ندروخ  هخوبطم و  هکاوـف  ریجنا و  يرجنـس و  ذـیناف  نآ  حلـصم  مضهرید و 

تیاغب هاب  تیوقت  ندب و  نیمست  هدرک و  هنیـس و  درد  مدلا و  ثفن  هفرـس و  تهج  ندسیل  كدنا  كدنا  هریرح و  دننام  ماداب  رکش و 
بآ اب  هتخپ  مدنک  درآ  دامض  هنیس و  تنوشخ  تهج  هزات  نغور  عانعن و  بآ و  اب  خوبطم  نآ و  ۀتساشن  زا  عونـصم  روتـسدب  رثؤم و 

لیلحت عدر و  تهج  زینـشک  بآ  اب  لیمامد و  جـضن  هدراـب و  ماروا  تهج  زاـیپ  بآ  اـب  هراـح و  ماروا  لـیلحت  تهج  نوتیز  نغور  و 
باصعاب لوضف  نتخیر  عنم  تهج  خیب  ةراصع  اب  هینبل و  روثب  تهج  نیبجنکـس  اب  نآ  يالط  برجم و  ددـغ  ریزانخ و  هراح و  ماروا 

دیفم تیاغب  هناوید  کس  ةدیزک  عضوم  رب  نآ  رورذ  خرس و  مدنک  درآ  اصوصخ  ماوه  مس  تهج  هکرس  ای  بارش و  اب  اعما و  خفن  و 
زاب سپ  دندنب  تعاس  دنچ  کس  ةدیزک  عضوم  رب  ار  مدنک  ریمخ  نوچ  دنا  هتفک  دندنب و  ریجنا  دـیب  كرب  نآ  يالاب  رب  هک  اصوصخ 

اب نوچ  ار  نآ  ۀتـساشن  تسا و  هدوب  هناوید  هدـنزک  کس  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  دروخن  ار  نآ  کـس  رکا  دـنزادنا  کـس  دزن  هدرک 
هفعس و هزات و  يابوق  لافطا و  يابوق  اصوصخ  ابوق  عنم  تهج  مدنک  نغور  عفان و  نانز  ریش  ندرک  هدایز  تهج  دنیامن  خبط  هنایزار 

* تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  ناهدا  رد  نآ  ذخا  روتسد  عفان و  فلک  زازح و 
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لظنح

بسک و یبرعب  ترارم و  لامک  ببـسب  دـنناوخ  زین  مقلا  ار  نآ  مال و  نوکـس  همجعم و  ءاظ  حـتف  نون و  نوکـس  هلمهم و  ءاح  حـتفب 
یتغلب لهپاک و  نیا  ردـنا  يدـنهب  لـهج و  وبا  ۀـناودنه  یتغلب  هاـبور و  ةزبرخ  رکید  یتغلب  هرهزرخ و  یناـمرکب  تشوک و  يزاریـشب 

* دنمان لاکاهم 

نا تیهام  *

رتکچوک و رت و  بلـص  نآ  رن  دشاب  یم  هدام  رن و  یخلت و  تیاهن  رد  یطـسوتم و  جنران  یکچوک و  ۀناودنه  ردقب  تسا  یهایک  رمث 
رد لخلختم و  يدرزب و  لئام  دیفس  نآ  نوردنا  درز و  نآ  نوریب  هک  تسنآ  ةدام  محش  لمعتسم  رتهب و  رتوخر و  رتکرزب و  نآ  ةدام 

تسا هلاتق  مومس  زا  دشاب  یکیب  رصحنم  هتوب  رد  هچنآ  نوبز و  زبس  درز  نوردنا  دوب و  هایس  نآ  مخت  دشاب و  يرایـسب  رمث  نآ  تابن 
نآ تابن  ینالوط و  كدنا  نا  تأیه  ردان و  مک و  رایسب  اما  دوش  یم  زین  دیفـس  نیکنر و  رایـسب  خرـس  نآ  نوریب  هلاکنب  دنه و  رد  و 

راهچ ات  تسا  تسوپ  رد  هک  ماد  ام  نآ  رمث  توق  کیراب  نآ  خـیب  کـنر و  درز  رتکچوک و  نا  زا  نآ  كرب  هناودـنه و  تاـبنب  هیبش 
دنروآرب رتشیپ  رکا  دنیامن و  لامعتسا  هدروآرب  ار  نآ  محش  جایتحالا  دنع  هک  دیاب  لاس و  ود  ات  دنروآرب  نوچ  دنام و  یم  یقاب  لاس 

ددرک یم  دساف 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  دنا و  هتفک  زین  موس  رد  مرک و  مراهچ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دننام درابرـس  ضارما  تهج  نآ  ندیماشآ  سارلا  ضارما  ندـب  قمع  زا  هیمغلب  طالخا  بذاج  مغلب و  ماسقا  لهـسم  عطقم و  للحم و 
دنیامن طوعس  نادب  دنناشوجب و  نوتیز  نغور  رد  نوچ  مشچب و  هنمزم  تالزن  عنم  نایسن و  عرص و  هوقل و  جلاف و  هقیقـش و  عادص و 

نا ةزات  بآ  طوعـس  نآ و  ندـنک  یناـسا  تهج  نادـند  رب  نآ  ندـیلام  شوک و  درد  تهج  نآ  روطق  یغاـمد و  ةدـس  حـیتفت  تهج 
نومیتفا و اب  يوادوس و  لاهسا  تهج  یبرع  غمص  هتـساشن و  اب  مهرد  ود  ردقب  نآ  کشخ  كرب  ندروخ  مشچ و  يدرز  عفر  تهج 

ارقیف جرایا  نوسینا و 
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نادند و عجو  تهج  هکرس  رد  نآ  خیب  خیبطب  هضمضم  هیوادوس و  ضارما  رئاس  ماذج و  هیحلا و  ءاد  عرص و  ایلوخیلام و  تهج  372
نغور هثل و  تیوقت  نادند و  درد  تهج  دنیامن  هضمـضم  نادب  دنناشوجب و  دـنزیرب و  هکرـس  نا  رد  هدرک  یلاخ  ار  نآ  فوج  نوچ 
روطق رس و  ششوج  هدراب و  ضارما  عاجوا و  تهج  دنهد  بیترت  نوتیز  دجنک و  نغور  وزج  کی  اب  ار  نآ  ةزات  بآ  وزج  ود  هکنآ 
قرزا مشچ  ندرک  هایس  تهج  نآ  دامر  لاحتکا  نآ و  درد  عفر  تهج  نادند  رب  نآ  ندیلام  شوک و  مرک  نینط و  يود و  تهج  نآ 
تهج هبـسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب  نآ  ندیماشآ  اهریغ  لصافم و  محر و  هناثم و  هدرک و  دـبک و  اعما و  هدـعم و  ضارما  دـیفم  تیاغب 

لسعلا ءام  هک  نطارقلا  ءام  رد  نوچ  ریساوب و  هیوادوس و  ضارما  رئاس  لیفلا و  ءاد  هیحلا و  ءاد  ماذج و  اقـستسا و  هروکذم و  ضارما 
جلاف و تهج  دنیامن  هنقح  ناب  دنناشوجب و  بآ  رد  ار  نآ  تسرد  نوچ  دیامن و  ظیلغ  سومیک  لاهسا  دنماشایب  دنیامن و  خبط  تسا 
نینج و لتاق  نآ  ۀجزرف  يوق و  لهسم  نآ  فایـش  عفان و  اهنیا  لاثما  رهظ و  كرو و  عجو  اسنلا و  قرع  یحیر و  یمغلب و  جنلوق  عفر 
رب واک  ةرهز  اب  نآ  نیهدت  اعما و  هدعم و  مرک  ماسقا  جارخا  مغلب و  لاهسا  تهج  روطـسم  روتـسدب  نآ  نغور  زا  مهردکی  ندیماشآ 
رد ار  نآ  کشخ  محـش  لطر  عبر  دیاین  تسدب  نآ  ةزات  رکا  دیفم و  جنلوق  عفر  تهج  نآ  ۀنقح  مرک و  ماسقا  جارخا  تهج  زین  فان 
رس هدرک  رپ  نآ  فوج  رد  لفلف  هدیرب  ار  نآ  رس  نوچ  دنامب و  نغور  هتفر  بآ  ات  دنیامن  خبط  نغور  لطر  کی  اب  دنناشوجب و  بآ 

ار اهلفلف  هدروآرب  سپ  دزوسن  هک  يوحن  هب  هتفه  کـی  اـت  دـنیامن  نفد  غاـجا  کـیدزن  دـنریکب و  تمکح  لـکب  هدرک  لـصو  ار  نآ 
درفم زبس  دراب و  ياهدرد  اسنلا و  قرع  تهج  نآ  ةزات  زبس  يـالط  عفاـن و  ماـعط  ماـضهنا  حاـیر و  عفر  تهج  دـنیامن  لواـنت  هدـیئاس 

ندیماشآ دیامن و  نادید  ماسقا  جارخا  نآ  محش  زا  يدایز  رادقم  نینچمه  دنماشایب و  دنبوکب و  نوچ  ار  نآ  ۀناد  تسوپ و  هنادکی و 
لیفلا ءاد  اقستسا و  تهج  نآ  خیب  خیبط  دنا و  هتفک  برجم  نآ  تدش  فقوت  ماذج و  تهج  اپ  فک  رب  هبترم  دنچ  نآ  دامـض  نآ و 

مرد ود  تعاس  رد  دیزک  رام  ار  وا  ندب  زا  اج  دنچ  ار  یبارعا  هک  دننک  تیاکح  برقع  ندیزک  تیمس  عفر  دمجنم و  نوخ  لیلحت  و 
ار نآ  رس  هدرب  ورف  نا  رد  دنمان  سانور  یسرافب  هک  قورع  ۀچراپ  دنچ  هدیرب  ار  نآ  رس  نوچ  دنیوک  تفای و  تحص  دیماشایب  ار  نآ 

نایم زا  ار  قورع  هدروآرب  سپ  دزوسن  هک  يوحن  هب  هتفه  کی  ات  دـنیامن  نفد  غاجا  کیدزن  دـنریکب و  تمکح  لـکب  هدومن  لـصو 
عفر یلاعت  هّللا  نوعب  هبترم  هس  ود  دنیامن  دامـض  تسد  فاک  رب  هدـیئاس  ومیل  بآ  هب  تجاح  تقو  دـنیامن و  کشخ  دـنروآرب و  نآ 
نآ خیبط  بآ  ندیشاپ  ماروا و  لیلحت  رجفنم و  نوخ  نالیس  عطق  تهج  هتساشن  بآ و  اب  نآ  كرب  دامـض  تسا و  برجم  ددرک  یم 
بآ لوزن  تهج  رمک  رب  نآ  خیب  قیلعت  دیفم و  ضیح  راردا  تهج  نآ  روخب  رثؤم و  نآ  دـلوت  عنم  کیک و  نتـشک  تهج  اهناخ  رد 

نآ یخلت  ات  دنناسیخب  کمن  بآ  رد  دـنیوشب و  ررکم  نوچ  راود و  ثروم  ئقم و  لهـسم و  نآ  مخت  تسا و  رثوم  دـنیوک  هضیب  رد 
ياهناد هدرک  خاروس  ار  لظنح  نوچ  هنیزلا  دیفم  ندب  تحص  تهج  دنروخب  دنناشوجب و  امرخ  ریـش و  اب  دنبوکب و  سپ  ددرک  لئاز 

شتآ يور  رب  دـنریکب و  ریمخب  دـننک و  دودـسم  لظنح  ۀـعطقب  ار  نآ  خاروس  دـننک و  رپ  نا  رد  قبنز  نغور  دـنروآ و  نوریب  ار  نآ 
نآ يدیفس  تعرس  عنم  يوم و  ندرک  هایـس  تهج  مامح  رد  نآ  ندیماشآ  نادب و  ندومن  باضخ  دروخب  یـشوج  دنچ  ات  دنراذکب 

ناـیم زا  ار  نآ  نوچ  دـنیوک  تسا و  عفاـن  يوـم  نتخیر  عـنم  تهج  تفاـی  رکذ  سار  ضارما  رد  هکنآ  نغور  دـنا و  هتـسناد  برجم 
ات مهرد  مین  زا  نآ  محـش  تبرـش  رادقم  ددرک  لئاز  هعفد  هس  ود  رد  دنلامب  دـشاب  رایـسب  هنک  نارب  هک  یـسرف  ندـب  رب  هدومن  هراپود 

ناتسمز اوه و  يدرس  رد  رکم  ار  نآ  دنیامن  لامعتسا  هک  دیابن  دومن و  لامعتـسا  دیابن  مهرد  مین  زا  هدایز  هک  دنا  هتفک  مهرد و  کی 
هکنآ تهج  تسین  زئاج  نآ  لامعتسا  ار  جازملا  رورحم  امرک و  رد  و 
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هدـعم و ضارما  عادـص و  اصوصخ  ددرک  یم  ضارما  بجوم  دـنک و  یمن  لمع  هک  تسا  اـسب  تسا و  صغم  بجوم  برکم و  373
عبطلا و ظیلغ  جازملا  يوق  نیبوطرم  ناجازم و  یمغلب  نیدوربم و  يارب  زا  تسا  حـلاص  نوخ  ناـیرج  قورع و  هاوفا  حاـتفنا  هدـعقم و 

حلصم اب  هکلب  دروخن  یئاهنتب  هک  دیاب  دراد  نآ  لامعتـسا  ةدارا  هک  یـسک  اهنیا  لاثما  رینپ و  ریـش و  هظیلغ و  ۀیذغا  هایم و  نیلمعتـسم 
یبرع غمص  زین و  رکید  ۀبـسانم  ۀیودا  اب  ابکرم و  ای  ادرفم و  کیره  تسا  هتـساشن  ای  دوهیلا و  لقم  ای  اریثک و  ای  یبرع و  غمـص  هکنآ 
عیطقت جحس و  صغم و  ثروم  نآ  نشخ  شیرج  هک  اریز  دنیاسب  مرن  رایـسب  هک  دیاب  تسنآ و  لمع  نیعم  اریثک  نآ و  لعف  فعـضم 

ءاثق نآ  نزو  کناد  راهچ  لدرخ و  نآ  نزوب  دـنیوک  تسا و  عورخلا  بح  نآ  لدـب  تسا  هروکذـم  روماب  نآ  حالـصا  تسا و  اـعما 
تسا لمرح  نآ  نزوب  دنیوک  رامحلا و 

واولا عم  ءاحلا  لصف 

هراشا

* لصاوح *

دنمان ای  نوکس  فاک و  مضب  یکرصمب  ریهب و  نکک  يدنهب  مال  نوکس  هلمهم و  داص  رسک  فلا و  واو و  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نا تیهام  *

دنزاس و یم  راخ  تشپ  نا  زا  هتـشکرب و  نیئاپ  فرطب  نارـس  نهپ و  دنلب و  نآ  راقنم  هثجلا و  میظع  كدنا  تسا  یبآ  رویط  ۀـلمج  زا 
نآ تسوپ  يوبدـب و  نآ  هایـس  کنر و  يرتسکاـخ  هایـس  دیفـس و  دـشاب  یم  عون  ود  راد و  هدرپ  یباـغرم و  ياـپ  دـننام  نآ  ياـهیاپ 

دنزاس یم  نیتسوپ  نآ  تسوپ  زا  وب و  شوخ  نآ  دیفس  تسین و  لمعتسم 

نا تعیبط  *
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ترارح زا  هدایز  نآ  تبوطر  رت و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ نیتسوپ  ندیـشوپ  ندومن و  لوانت  هراح  ۀـیودا  ایورک و  ینیچراد و  اـب  نآ  نتخپ  ارهم  نآ  حلـصم  مضهرید و  ظـیلغ  نآ  تشوک 
نیلم للحم و  نآ  نغور  دیفم و  جنلوق  صغم و  تهج  نآ  ماخ  هیپ  ندرب  ورف  رضم و  ار  جازم  يوارفص  ناناوج و  نیرورحم و  قفاوم 

عفان دراب  ياهدرد  لصافم و  عاجوا  تهج  باصعا و  يوقم  و 

روح

دنمان زوت  یسرافب  سفورک و  ار  نآ  تسا و  هدمآ  زین  همجعم  يازب  هلمهم و  ءار  واو و  نوکس  هلمهم و  ءاح  مضب 

نآ تیهام  *

شوخ نآ  لک  درز و  نآ  تسوپ  رتزارد و  رتکیراب و  نا  زا  دیب و  كرب  دننام  نآ  كرب  تسا  امرخ  تخردب  بیرق  راجـشا  ۀـلمج  زا 
غمـص سورا و  راغلب و  نآ  یمور  تبنم  دشاب و  یم  یمور  یطبن و  دنمان و  هلودرـس  ار  نآ  سلدنا  تغلب  مدنک و  دننام  نآ  ۀناد  وب و 

هدیچ و مهرب  ار  نآ  ياهبوچ  تسوپ و  هک  دـنهد  یم  بیترت  وحن  نیدـب  دـنروآ و  یم  سورا  زا  تسا و  ابرهک  دـنیوک  ار  نآ  یمور 
عمتجم هدـیکچ  فرظ  نا  رد  نآ  تینهد  هتخوس  اـهبوچ  تسوـپ و  اـت  دـنزورفا  یم  شتآ  اـهنآ  رد  دـنراذک و  یم  یفرظ  نآ  ریز  رد 

یلاوح رد  هک  يرتف  دنناشن و  یم  اهلبزم  رد  غمـص و  یب  نآ  یطبن  یطبن و  زا  رتزارد  نآ  كرب  رتکرزب و  نآ  یمور  تخرد  ددرک و 
تسا هلئاغیب  دیور  هلبزم  نا  رد  نآ و 

نا یمور  تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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نالیس عنم  ناقفخ و  تهج  هکرـس  نودب  نآ  دامـض  روتـسدب  لوبلا و  ریطقت  عرـص و  ناقفخ و  تهج  هکرـس  اب  نآ  غمـص  ندیماشآ 
هکرـس اب  نآ  كرب  اضعا و  عیمج  مدـلا  فزن  عطاق  نآ  لک  عفان و  هدـس  حـیتفت  لمح و  عطق  اسنلا و  قرع  اعما و  هدـعمب و  تاـبوطر 

هکنآ نغور  هلکآ و  حورق و  ففجم  نآ  بوچ  خیبط  دـنا و  هتفک  زین  لمح  رب  نیعم  رهط  دـعب  هکرـس  اب  نآ  ۀـجزرف  سرقن و  تهج 
کشخ مود  رد  مرک و  لوا  رد  نآ  یطبن  تسا و  ناسلب  نغورب  بیرق  لاعفا  رد  وب و  شوخ  ریثاتلا و  يوق  دش  روکذم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

زا لاقثم  کی  ندـیماشآ  شوک و  درد  تهج  نآ  ةزاـت  كرب  بآ  روطق  نذـالا  هواـشغ  تهج  لـسع  اـب  نآ  ةزاـت  رمث  لاـحتکا  نیعلا 
زین نآ  كرب  لسع و  یلکلا و  بح  یکدـنا  اب  اصوصخ  تسا  نانز  لـمح  عطاـق  عفاـن و  لوبلا  ریطقت  اـسنلا و  قرع  تهج  نآ  تسوپ 

تسا مرد  کی  ات  مهرد  مین  زا  نآ  تبرش  رادقم  نآ  نزو  ثلث  شوجنزرم  نآ  لدب  دنماشایب  رهط  دعب  نوچ  دراد  رثا  نیمه  روتسدب 

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ءاحلا  لصف 

هیح

تسنآ تهج  دنیوک  زین  دشاب و  یم  رمعلا  لیوط  هک  تسنآ  زا  هیحب  نآ  ۀیمـست  هجو  دنیوک  اه  هددشم و  ءای  حتف  هلمهم و  ءاح  حتفب 
دنمان پناس  يدنهب  رام و  یسرافب  ار  نآ  رکید و  تاناویح  نادبا  زا  رتشیب  دنام  یم  یتدم  نآ  ندب  ندرم  دعب  هک 

نا تیهام  *

دوش و یم  هچفک  دننام  دنلب و  نآ  رـس  بضغ  تقو  رد  هکنآ  ینعی  راد  هچفک  بآ و  زا  رود  هایـس و  اهنآ  نیرتدب  دـشاب و  یم  ماسقا 
رثکا دشاب و  یم  کنر  یکاخ  نآ  نت  هایـس و  زیوم  دننام  نآ  رـس  هک  زین  كزیومرام  دسر و  یم  مهب  رایـسب  هلاکنب  دـنه و  کلم  رد 

دزک و یم  ار  وا  درب  نآ  يوـسب  تسد  زیوـم  ۀـناد  لاـیخب  تلفغب  یـسک  نوـچ  نوریب  رـس  دـنک و  یم  ناـهنپ  كاـخ  رد  ار  دوـخ  نت 
راهچ ار  نآ  ةدام  نادـند و  ود  ار  نآ  رن  دـشاب و  یم  هدام  رن و  تفای و  رکذ  زین  یعفا  رد  دـشاب و  یم  زین  رکید  ۀـیدر  ماسقا  نینچمه 

دنسیون یم  عفانم  صاوخ و  زین  نآ  خاش  يارب  دشاب و  یم  هک  دنیوک  یم  رادخاش  یضعب  نادند و 

719 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 979 

http://www.ghaemiyeh.com


نا تعیبط  *

فیفجت توق  اب  کشخ و  مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ةدیناشوج ۀضمضم  مفلا  شوک  درد  تهج  بارش  رد  نآ  خوبطم  تسوپ  روطق  نذالا  مشچ  رد  بآ  لوزن  عنام  نآ  هیپ  لاحتکا  نیعلا 
سپ دزوسب  ات  دـنراذک  مامح  نوت  رد  هدرک  يون  ةزوک  رد  هدـنز  ار  یکناخ  هایـس  رام  نوچ  نیعلا  نادـند  درد  تهج  هکرـس  رد  نآ 

اب ریزانخ و  للحم  نوتیز  نغور  اب  هیحلا  ءاد  بلعثلا و  ءاد  ریزانخلا و  هرـصاب  يوقم  تیاغب  دـنیامن  لاحتکا  هتـشرس  لسع  اب  هدروآرب 
هتـشاذک هدرک  جوزمم  زور  دـنچ  هک  ناتک  مخت  نغور  اب  نآ  ۀـتخوس  تسوپ  يـالط  ریـصاونلا  هیحلا  ءاد  بلعثلا و  ءاد  لـیزم  هکرس 

دوش ارهم  ات  دنناشوجب  دنزادنا و  نغور  رد  ار  نآ  ةرهز  هلابند و  رس و  نوچ  لیلآثلا  ماذجلا و  رثؤم  رایسب  هنهک  ریصاون  تهج  دنـشاب 
لد قیلعت  روتسدب  دنشاب و  هدنک  نا  زا  یکدنز  لاح  رد  هک  نادند  قیلعت  یمحلا  رثالا  عیرـس  لیلآث  ماذج و  ۀلازا  تهج  نادب  نیهدت 

خلـس هک  دزادـنا  یم  لاس  ره  هکنآ  تسوپ  قیلعت  ریـساوبلا  محرلا و  رثؤم  بغ  پت  تهج  رادـخاش  رام  خاـش  قیلعت  عبر و  تهج  نآ 
ریـساوب ۀناد  ففجم  نینج و  طقـسم  نآ  روخب  تدالو و  تعرـس  بجوم  نانز  كرو  رب  دشاب  یم  قارب  كزان  رایـسب  دـنمان و  هیحلا 

هک هتفک  سیطارقمید  دنا و  هتـسناد  برجم  نآ  ۀلازا  تهج  دنیامن  الط  صرب  رب  دنیاسب و  هروب  هکرـس و  اب  نوچ  ار  رام  مخت  صربلا 
هدرک مرن  هدیناسیخ  بآ  هب  هک  کشخ  مرفسهاش  نآ  ياجب  دنروآ و  رب  ار  نآ  ياشحا  دنفاکشب و  هلابند  ات  رس  زا  ار  رام  مکش  نوچ 

هب دـنیامن و  دامـض  صرب  رب  هدروآرب  ار  مرفـسهاش  سپ  دوش  هتخپ  ات  دـنراذک  شتآ  رد  دـنزودب و  ار  قش  لـحم  دـننک و  رپ  دنـشاب 
ای تشوک و  ای  هدیزک و  رام  ار  وا  هک  یـسک  ياوادم  تسا و  برجم  دنادرک  یم  لئاز  لکلاب  دـنیاشکب  زورنابـش  کی  دـعب  دـندنب و 

* تفای رکذ  یعفا  رد  تسا و  هدروخ  ار  نآ  ةرهز  محل و  هدیزک و  یعفا  ياوادم  دشاب  هدروخ  ار  نآ  ةرهز 
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سیح

دنمان لاکنچ  یسرافب  هلمهم  نیس  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اح و  رسکب 

نا تیهام  *

دنزاس یم  مرک  نان  نغور و  زا  هک  تسا  یئاذغ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا لسع  هکرس و  نآ  حلصم  ددسم و  مضهرید و  ظیلغ و  نمسم و  اذغلا و  ریثک 

تسا همجعم  ءاخ  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  متفه  باب  *

فلالا عم  ءاخلا  لصف 

یقوساماخ

ینعمب اماخ  تسا و  ینانوی  تغل  ای  فاـق و  رـسک  واو و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  مض  فلا و  میم و  حـتف  فلا و  همجعم و  ءاـخ  حـتفب 
ینیمز ریجنا  ینعی  تسا  ریجنا  ینعمب  یقوس  نیمز و 

نا تیهام  *

نآ خاش  ریز  رد  نآ  كرب  ریـش و  رپ  نیمز و  يور  رب  طسبنم  تشکنا و  راهچ  ردـقب  نآ  ياـهخاش  لـکیب و  قاـس و  یب  تسا  یتاـبن 
ناتـسکنس و نآ  تبنم  دـسر  یم  یمور  هام  راـبا  رد  کـیراب و  نآ  خـیب  ریدتـسم و  يرمث  كرب  ریز  رد  سدـع و  كربب  هیبش  هتـسر 

رایسب سمشلا  نیع  اصوصخ  رصم  رد  کشخ و  عضاوم 

نا تعیبط  *

موس لئاوا  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ لاحتکا  نیعلا  فیرح  یلاج و  داح و  رایسب 

ۀناد طقـسم  نان  اب  نآ  لیلق  يردـق  ندروخ  ریـساوبلا  بآ  لوزن  يادـتبا  رـصب و  تملظ  مشچ و  ۀـحرق  راثآ  عفر  تهج  لسع  اـب  375
خاش و دامـض  اهریغ  ماروالا و  مسلا و  لیلآثلا و  رطخ  اب  نکیل  نآ و  نبل  روتـسدب  نطب و  نیلم  نآ  خوبطم  ندیماشآ  هدـعملا  ریـساوب 

راثآ علق  یمغلب و  ماروا  برقع و  ندیزک  نالیخ و  لیلآث و  عاونا  رئاس  دنمان و  هیرامسم  هک  بوکنم  لیلآث  رب  نآ  ریش  يالط  روتسدب 
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دـشاب هک  عون  ره  لـیلآث  هیمغلب و  ماروا  رب  دـنبوکب و  ار  نآ  ناـصغا  نوـچ  نآ و  خـیبط  روتـسدب  نآ و  ریغ  ههبج و  رب  یلیـس  برض 
رادقم اریثک  نآ  حلـصم  هنیـس  رـضم  عفان  محر  عجو  نیکـست  تهج  بارـش  اب  نآ  ةدـیئاس  لومح  محرلا  دـهد  لیلحت  دـنیامن  دامض 

تسا طاریق  کی  ات  نآ  تبرش 
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بئذلا قناخ 

دنمان زین  بئذلا  لتاق  هک 

نا تیهام  *

کیراب ياـهخاش  نآ  خاـش  زا  هداـیز و  نا  زا  نیا  تافیرـشت  نا و  زا  رتکچوک  رت و  هریت  بلد و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یهاـیک 
هتسر زارد 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ار نآ  اذهل  دریمب و  دنک و  قانخ  يدوزب  دروخب  كرک  دنناشفیب و  ماخ  تشوک  رب  دنبوکب و  نوچ  تسا و  كرک  ةدنشک  هیـصاخلاب 
بحاص هتـسناد و  لیقـسا  ار  نآ  هیوسام  نبا  دوش و  یم  روکذـم  هک  تسا  رمنلا  قناخ  دـننام  لاـعفا  رئاـس  رد  دـنمان و  بئذـلا  قناـخ 

تسا هایس  قبرخ  قیقحتب  هک  هتفک  تارایتخا 

بلکلا قناخ 

دنیوک يراهلک  يدنهب  دنمان و  زین  بلکلا  لتاق  ار  نآ 

نا تیهام  *

ار نآ  تیهام  هتـسناد  نآ  ریغ  عسی  ام ال  فلوم  يدادـغب  فسوی  دـش و  روکذـم  دـنمان و  هلوچک  یـسرافب  هک  تسا  یقاراذا  دـنیوک 
يوبدب رایسب  دنت و  نآ  فارطا  ریبک و  بالبل  كربب  هیبش  نآ  كرب  نکـشرید و  ینالوط و  کیراب  نآ  ياهخاش  تسا  یهایک  هتفک 
بلص هایس و  یکچوک  ۀناد  نآ  فوج  رد  تشکنا و  کی  لوطب  یلقابب  هیبش  یفالغ  رد  نآ  رمث  کنردرز و  هجزل و  تبوطر  اب  و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مراهچ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

زین ناسنا  راد و  مد  تاناویح  عابس و  رئاس  ةدنشک  هتشک و  نادب  یمسم  اذهل  قانخب  تعاس  رد  تسا  کس  ةدنـشک  هلاتق و  مومـس  زا 
بیطرت دیربت و  دشاب  هدروخ  ار  نآ  هک  یسک  جالع  رثوم و  يدوزب  عفنلا و  غلاب  خفن  هدراب و  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  دامـض  ماروالا 
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هدراب تاحرفمب  بلق  تیوقت  دشاب و  نآ  لمحتم  تعیبط  رکا  تسا  دصف  و 
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رمنلا قناخ 

نطینوفا ینانویب  دنمان و  زین  رمنلا  لتاق  هلمهم و  ءار  نوکس  میم و  رسک  نون و  حتفب 

نا تیهام  رد  *

بحاص عسی و  ام ال  فلوم  هتسناد و  یئارحص  ریس  لک  هلودلا  نیما  لیقسا و  یـضعب  هایـس و  نویرزام  یـضعب  تسا  رایـسب  فالتخا 
تنوشخ اب  رتکچوک و  نا  زا  ءاثق و  كربب  هیبش  نآ  كرب  يربش و  ردقب  نآ  قاس  نویرزام  ریغ  تسا  یهایک  نآ  هک  دـنیوک  هرکذـت 

هشیش دننام  هدنشخرد  قارب  برقعب و  هیبش  نآ  خیب  دوش و  یمن  هدایز  ددع  راهچ  ات  ددع  هس  زا  و 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  مراهچ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ ای  دور و  نآ  کیدزن  برقع  نوچ  صاوخلا  دنمان  رمنلا  قناخ  ار  نآ  اذهل  كرک  اصوصخ  ریثاتلا  عیرس  عابس  رد  هلاتق و  مومس  زا 
نآ مهرد  مین  ریساوب و  ۀناد  طقـسم  مشچ و  درد  نکـسم  هراح و  ماروا  عدار  هیلطا  رد  ددرک و  یم  كاله  دنروآ  برقع  کیدزن  ار 

بادس ای  رتعص و  بارش  اب  سوطیفامک  نآ  قایرت  جالع و  ندب و  کنر  یهایس  نابز و  ندش  هتسب  جنشت و  قانخ و  ردسب و  هدنـشک 
ندومرف هنقح  ئق و  تسا و  بارش  اب  دامرلا  ءام  ندیماشآ  ای  موصیق و  ای  ریجرج و  ای  نیتنسفا و  ای  نویسارف و  ای  و 

هدحوملا ءابلا  عم  ءاخلا  لصف 

يزابخ

رد یجامک و  مبا  یکرتب  وریخ و  كزیپ و  غالک و  نان  یسرافب  ای  همجعم و  ياز  رـسک  فلا و  هددشم و  ةدحوم  ءاب  حتف  لوا و  مضب 
دنمان کچوک  یمطخ  يزاریشب  کلیحن و  ار  نآ  هایک  ناردنزام 
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نا تیهام  *

عون هس  هک  هتفک  سیفن  انالوم 

نآ میظع و  یکی  تسا  عوـن  ود  نآ  يرب و  رکید  تـسا و  هیکوـلم  هیخوـلم و  مـس  اـب  صوـصخم  نآ  یناتـسب و  یکی  دـشاب  یم  376
عون دارم  نآ  قلطم  زا  دـنمان و  وریخ  یـسرافب  تسا و  يزاـبخ  مساـب  صوصخم  نآ  ریغـص و  مود  تسا و  یمطخ  مساـب  صوصخم 

یشفنب هب  لئام  خرس  کچوک و  نآ  لک  نآ و  كرب  تشپ  صوصخ  نشخ  كدنا  هزمیب و  ریدتسم و  نآ  كرب  هک  تسا  يرب  ریغص 
زا رتکچوک  نآ  تابن  یهایسب و  لئام  یضعب  دیفس و  عون  یضعب  مخت  کنر  يریعقت و  نآ  طسو  رد  نهپ و  كدنا  رودم  نآ  مخت  و 

کشخ و نوچ  دراد و  یباـعل  كدـنا  یکزاـت  يرت و  رد  یمطخ و  زا  رتمک  رایـسب  نآ  قاـس  تسوپ  خـیب و  تسوپ  باـعل  یمطخ و 
وردوخ و دیور و  یم  راهب  لوا  رد  دالب  یضعب  رد  فیرخ و  رد  كانمن و  ياهنیمز  نآ  تبنم  ددرک و  یم  فرطرب  لک  اب  دوش  هنهک 

مرن هزیر و  نآ  ياهکرب  هک  هدش  هدید  زین  رکید  عون  کی  دنام و  یم  ناتـسبات  ات  یعیبر  راهب و  ات  یفیرخ  دـشاب و  یم  ود  ره  عورزم 
نیمز رب  كدـنا  یـضعب  هکلب  دوش  یمن  دـنلب  رایـسب  نیا  تابن  دـنام و  یم  ناتـسبات  ات  دـیور و  یم  راهب  رد  هک  کـچوک  نآ  لـک  و 

یـضعب كرزب و  یـضعب  لکـش و  یئانرک  یـشفنب و  هب  لئام  خرـس  دـنلب و  یمطخ  ياوس  همه  اهنیا  لـک  كرب  دـشاب و  یم  شورفم 
روکذم یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هچنانچ  دشاب  یم  زین  درز  دیفس و  یضعب  خرس و  یـضعب  نهپ و  رودم و  كرزب و  یمطخ  لک  کچوک و 

دش دهاوخ 
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نا تعیبط  *

دنا هتسناد  ترارحب  لئام  ار  نآ  يرب  یضعب  ترارح و  تدورب و  رد  لدتعم  یضعب  مود و  رد  دنیوک  رت و  درس و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نیعلا ریـش  ةدننک  هدایز  لوب و  ردم  دبک و  ةدـس  حـتفم  عدار و  جـضنم و  عبط و  نیلم  مضهلا و  لدـتعم  هداضتم و  توق  تیقروب و  اب 
ماروالا رسکلا و  ربج  نآ  مایتلا  تهج  کمنیب  مشچ و  ریصاون  ۀیقنت  تهج  کمن  اب  دنـشاب  هدومن  غضم  نهد  رد  هک  نآ  كرب  دامض 

اب تیز و  اب  لسع و  سکم  روبنز و  ندیزک  هراح و  ماروا  لیلحت  اضعا و  یکتسکش  تهج  نآ  ةدیئاس  دامض  رانلا  قرح  مومسلا و  و 
ردصلا هلاخن  عفر  رس و  حورق  تهج  لوب  اب  نآ  کشخ  دامـض  برقع و  یکدیزک  خرـس و  داب  شتآ و  یکتخوس  تهج  لک  نغور 
تنوشخ عفر  توصلا و  هحب  هفرـس و  تهج  رکـش  اب  نآ  خاش  خیبط  لطر  مین  ندیماشآ  مومـسلا  لوبلا و  تالآ  دبکلا و  هدـعملا و  و 

حیتفت لوب و  تقرح  هناثم و  ۀـحرق  ریحز و  اـعما و  ۀـحرق  برج و  ناـقری و  زرپس و  درد  دـشاب و  تسوبی  ترارح و  زا  ثداـح  هکنآ 
تبالـص تهج  نآ  كرب  خیبط  رد  سولج  محرلا  عفان  هدرک  درد  الیتر و  هلاتق و  ۀیودا  تهج  نآ  كرب  خیب و  خیبط  دامـض  ددـس و 

ةزات كرب  دزکن و  ار  وا  هدنزک  چیه  دنلامب  ندب  رب  يواک  ةزات  هرک  اب  هدیئاس و  ار  نآ  ةزات  كرب  نوچ  هدـعقم و  ماروا  نییلت  محر و 
ةدـعم یخرم  تسا و  رویط  موحلاب  نآ  خـیبط  لوکاـم  رد  نآ  لامعتـسا  نیرتهب  دـنروخ و  یم  هتخپ  ار  نآ  كزاـن  کـچوک  ۀتـسرون 

بآ زا  تبرـش  رادقم  ینومک  نوجعم  یلفالف و  نیدوربم  رد  اهیـشرت و  نیرورحم  رد  نآ  حلـصم  هبطر  ةدراب  ۀـجزما  رـضم  هفیعض و 
زاوآ و یکتفرک  کشخ و  مرک و  ۀفرس  تهج  نطب و  نیلم  يرغم و  قلزم و  باعللا و  ریثک  رت و  درـس و  نآ  مخت  مرد و  هاجنپ  ات  نآ 

دنح مخت  اب  الیتر و  روبنز و  ندـیزک  عفد  هداح و  ةراح  ۀـیودا  عذـل  عفد  هناـثم و  هدرک و  ۀـحرق  جحـس و  اـعما و  تیوقت  هلزن و  عفر 
ماروالا و رکج  درد  تهج  لسع  اـب  هدـعقم و  محر و  اـعما و  شزوس  عفر  تهج  نآ  ۀـنقح  هناـثم و  درد  تهج  هیوسلاـب  يرب  ياـقوق 

تهج نآ  كرب  مخت و  دامـض  هراح و  ۀبلـص  ماروا  عاـجوا و  هراـح و  ماروا  تهج  رـشقم  وج  اـب  اـی  یئاـهنتب و  نآ  دامـض  عاـجوالا 
نآ لک  یمطخ و  مخت  نآ  لدب  مهرد  جنپ  ات  نآ  تبرـش  رادقم  هکاوف  بوبر  نآ  حلـصم  فیعـض  ةدعم  رـضم  عفان  روبنز  یکدیزک 
درز لک  زارد و  كرب  ار  یناتسب  يزابخ  و   * عفان هناثم  هدور و  عجو  تهج  نآ  ياهخاش  ادامض و  ابرـش و  هناثم  هدرک و  ۀحرق  تهج 
خلت رایسب  زینوشب و  هیبش  زارد  هایس و  نآ  مخت  دوش  یم  هبنپ  هایک  يدنلبب  دیور و  یم  رایسب  اهراز  هبنپ  رد  رایخ و  لک  زا  رتکچوک  و 

يزبسب لئام  مرکب و  هیبش  نآ  فالغ  و 
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نا تعیبط  *

تفاطل ببسب  ترارح  جیهم  توص و  یفصم  نآ و  تنوشخ  عفار  هنیس و  عبط و  نیلم  یناتسب و  زا  هدایز  تبوطر  تدورب و  رد 

تهج هدس و  حتفم  هظیلغ و  طالخا  يوق  لهسم  نآ  مخت  هراح و  ۀیودا  نآ  حلـصم  دراب  ةدعم  رـضم  عفان  هراح  ياهپت  تهجب  377و 
برقع ندـیزک  درد  نیکـست  ماروا و  لیلحت  تهج  نآ  غوضمم  دامـض  هقرتحم و  طالخا  عفد  تهج  رکـش  اب  نآ  بآ  اـسنلا و  قرع 

تسا مهرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  عفان 

زبخ

دنمان تیرب  يزیرکن  اب  یتور و  يدنهب  كرچ و  یکرتب  نان و  یسرافب  همجعم  ياز  هدحوم و  ءاب  نوکس  لوا و  مضب 

نا تیهام  *

یم لوانت  هتخپ  هدرک  ریمخ  هتخیپ  هدومن  سآ  دنهاوخ  یم  هک  ار  بوبح  زا  کیره  هک  وحن  نیدـب  دـنهد  یم  بیترت  بوبح  رثکا  زا 
هدومن ریمخ  هدرک  ادج  لادتعا  ردقب  ار  نآ  سوبس  هدیئاس  هک  تسا  لوسغم  ةزات  دیفس  ةدیـسر  هبرف  مدنک  نان  همه  نیرتهب  دنیامن و 

یم بیترت  هک  نغور  ریش و  اب  دنشاب و  هدومن  لادتعاب  خبط  لدتعم  رونت  رد  سپ  هدمآرب  نآ  ریمخ  ات  دنشاب  هتشاذک  هتشرس و  بوخ 
رکـش و ةریـش  اب  دنـشاب  هتـساوخ  نیریـش  رکا  تسا و  رایـسب  نیا  عاونا  تسا و  ماسقا  همه  نیرتهب  دـنمان و  یم  لامریـش  ار  نآ  دـنهد 

هریز هاوخنان و  هنایزار و  رشقم و  دجنک  دننام  ریزابا  نآ و  قنور  يارب  دنلام  یم  غرم  مخت  ةدرز  نارب  دنهد و  یم  بیترت  زین  باشود 
هدرک يوقم  اما  تسا  ظیلغ  مضهلا و  ئطب  همه  نآ  یبآ  ریغ  نکیل  دنیامن و  یم  لخاد  ریمخ  رد  ای  دنشاپ و  یم  نارب 

نآ تعیبط  *

تسا نا  زا  هعونصم  بوبح  تعیبطب  عجار 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

عیرـس نآ  ةزات  ندب و  بطرم  درـس  نان  رثؤم و  نادند  يدـنک  عفر  تهج  نآ  ندـیئاخ  هدـعم و  تابوطر  ففجم  نخـسم و  مرک  نان 
هبلح و هروکذـم و  ریزابا  اب  یکنـشت و  ثروم  نآ  ماسقا  ففجم و  مضهرید و  نآ  کـشخ  نآ و  يوقم  ندـب و  نمـسم  رادـحنالا و 

هتخیپ مرن  ار  نآ  درآ  هچنآ  ریطف و  نان  ضباق و  مونم و  شاخشخ  اب  حایر و  للحم  ففجم و  حتفم و  مضهرید و  یهـشم و  هنادهایس 
رد دنـشاب  هدومن  ریمخ  ینیریـش  نغور و  اب  ای  ریـش و  اب  هک  اصوصخ  خافن  ددـسم و  مضهرید و  دنـشاب  هتفرک  مامت  ار  نآ  سوبـس  و 

تهج اذـغلا و  لیلق  دربم و  جـنرب و  نان  زا  رت  مضهلا  عیرـس  وج  نان  تسا و  عفان  ار  همه  هکنآ  راد  هلاخن  فالخب  لک  هن  هجزما  رثکا 
تشوک و قرم  لسعلا و  ءام  نآ  حلـصم  جنلوق  ثروم  نیدوربم  رد  خافن و  عفان و  دشاب  هدـعم  فعـض  یب  هک  هراح  ياهپت  لاهـسا و 

وکین يومد و  يوارفص و  لاهسا  تهج  اذغلا و  ریثک  ندب و  يوقم  ددسم و  شطعم و  کشخ و  رایـسب  درـس  جنرب  نان  تسا و  رکش 
اهنان ماسقا  نیرتهب  مضهلا و  عیرس  نغور  نودب  دنـشاب  هداد  بیترت  رکـش  اب  هک  وج  جنرب و  مدنک و  نان  رثؤم و  راسخر  کنر  ندرک 
رـضم تیاغب  یـشرت  اب  ضباق و  اذغلا و  لیلق  ددـسم و  مضهلا و  ئطب  نزرا  طولب و  یلقاب و  دوخن  درآ  نان  هجزما و  یـضعب  رد  تسا 

تسا اه  ینیریش  نغور و  نآ  حلصم 

يراوحلا زبخ 

تبسن ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  فلا و  واو و  هلمهم و  ءاح  حتفب 
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نا تیهام  *

نیرتهب ددرک و  دیفـس  نآ  نان  هک  دشاب  هدـیلاب  دیفـس  نآ  مدـنک  دنـشاب و  هدرک  هغلابم  رایـسب  نآ  سوبـس  نتفرک  رد  هک  تسا  ینان 
رکید ياهاج  زا  رتهب  دنیامن  یم  بترم  دیفس  بوخ  ار  نان  کنرف  مور و  رد  تسا و  دیفس  ینعمب  يراوح  تسا و  اهنان  ماسقا 

راکشخلا زبخ 

هلمهم ءار  فلا و  فاک و  حتف  نیتمجعم و  نیش  نوکس  اخ و  مضب 

نآ تیهام  *

دنهد یم  بیترت  هتفرکان  ار  نآ  سوبس  هتسشان و  ار  نآ  مدنک  هک  تسا  ینان 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

حلصم برج و  ریساوب و  ثروم  ندب و  فعضم  يوادوس و  نوخ  دلوم  عبط و  نیلم  هجزما و  یـضعب  رد  ددسم  ریغ  رادحنالا و  عیرس 
هدیشود هزات  ریش  نغور و  تسا و  اهینیریش  نآ 

دیمسلا زبخ 

سوبس نتفرک  رد  هک  تسا  ینان  تسا  هدیم  نانب  روهشم  هک  هلمهم  لاد  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  میم و  رـسک  هلمهم و  نیـس  حتفب 
رکـش و هنایزار و  نوسینا و  نآ  حلـصم  هدرک و  کنـس  رکج و  ةدس  ثروم  اذغلا و  ریثک  رادـحنالا و  عیرـس  دنـشاب  هدرک  هغلابم  نآ 

تسا يروزب  نیبجنکس 

378

قباطلا زبخ 

ینهآ قباط  يور  رب  هتخاس  كزان  دشاب و  ریطف  نآ  ریمخ  هک  تسا  ینان  فاق  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  حـتف  فلا و  هلمهم و  ءاط  حـتفب 
ار نیا  تسا و  يریساوب  لاهسا  قفاوم  رادحنالا و  عیرس  ضباق و  دنشاب  هتخپ  دنمان  زین  جاس  یسرافب  هک  تسا  یسراف  ۀبات  برعم  هک 

دنمان زین  یجاس  نان 

نوباطلا زبخ 

نغور اب  دنـشاب و  هدرک  هغلابم  نآ  سوبـس  نتفرک  رد  هک  تسا  ینان  نون  واو و  نوکـس  هدحوم و  ءاب  مض  فلا و  هلمهم و  ءاط  حتفب 
نیرورحم رضم  مضهرید و  نیتم و  طلخ  دلوم  اذغلا و  ریثک  تسا  همسکب  روهشم  دشاب  قیقر  دنهد و  بیترت 
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ینرفلا زبخ 

رکید تسا و  جامک  هلمج  نا  زا  دشاب  یم  ماسقا  دنزپب و  نرف  رد  هک  تسا  ینان  ای  نوکس  نون و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  اف و  مضب 
کنس زا  هک  فوجم  یناکم  هک  تسنآ  نرف  قفاوم و  هقاش  لامعا  نابحاص  نیضاترم و  تهج  نیا  ککنس و  نان  رکید  تامـسکب و 
رایـسب هزیر  کنـس  نا  رد  دنهد و  یم  رارق  مامح  نوت  دننام  شکدود  نا  رب  دـنزاس و  یم  عیـسو  كدـنا  هتخپ  تشخ  زا  ای  جـک و  و 

ات دننک  یم  دـنب  ار  نآ  رد  دـنزورفا و  یم  شتآ  نآ  رانک  کی  رد  دـننک و  یم  شرف  دـنزیر و  یم  هدایز  تشکنا و  راهچ  تماخـضب 
ینیریش كدنا  اب  هدمآ  شوجب  ات  دنیامن  یم  ریمخ  هدیناسیخ  دوخن  بآ  اب  ار  جامک  ریمخ  ددرک و  لئاز  نآ  دود  دوش و  مرک  بوخ 

یم نرف  نا  رد  مرک  ياهکیر  يالاب  هتـسب  ار  اهنآ  رـس  هدرک  اهناد  جامک  رد  سپ  دیآرب  ات  دـنراذک  یم  دـننک و  یم  ریمخ  ینغور  و 
دنزاس و یم  دنهاوخ  یم  هک  لکش  رهب  دنیامن و  یم  ریمخ  هدیناسیخ  دوخن  بآ  هب  زین  ار  تامـسکب  ددرک و  هتـشرب  هتخپ و  ات  دننیچ 

هـشتآود کـشخ و  رکا  دـنروآ و  یمرب  سپ  ددرک  هتخپ  اـت  دـنراذک  یم  هطـساو  ـالب  مرک  ياـهکیر  يور  رب  اـی  هدـیچ و  یفرظ  رد 
کـشخ اهنآ  تبوطر  ات  دنراذک  یم  مرک  ياهکیر  يور  رب  هدیچ  یفرظ  رد  هدیرب  نآ  ریغ  ای  يزول و  ای  تسرد و  ار  نامه  دـنهاوخ 

قیقر و كدـنا  نآ  ریمخ  هک  تسنآ  ککنـس  نان  دـشاب و  یم  مضهدوز  کبـس و  هدـمآرب  ود  ره  نیا  ریمخ  ددرک و  هتـشرب  دوش و 
ۀبولطم ریزابا  دـنزادنا و  یم  مرک  ياهکیر  نا  رب  دـشاب و  كزان  كدـنا  هک  کـچوک  اـی  كرزب و  دومن  نهپ  ار  نآ  دـشاب  یم  ریطف 

دشاب یم  ذلا  نیا  ینغور  ذیذل و  رایسب  نان  نیا  مرکامرک  دنروآیمرب و  سپ  ددرک  هتشرب  هتخپ و  ات  دنـشاپ  یم  نارب  زبخ  رد  هروکذم 
رایسب نامرک  رد  دنزپ و  یم  بوخ  نامرک  صوصخ  ناریا  ياهرهش  رد  دشاب و  فوقو  بحاص  رایسب  هک  دیاب  ککنـس  نان  ةدنزپ  و 

دنزاس یم  يرسک  تسد و  عرذ  کی  ضرع  لوط و  عرذ  هس  ات  كرزب 
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ثبخ

دوش ادج  اهنا  زا  نتخادک  نیح  رد  هک  تسا  يداسجا  مرج  هثلثم  ءاث  هطقن و  کی  ءاب  اخ و  حتفب 

تعیبط *

نآ عومجم 

فلتخم تدورب  ترارح و  رد  تسا و  کشخ 

دیدحلا ثبخ 

يدنهب همر و  يزاریشب  نهآ و  میر  شون و  یسرافب  ار  نآ  هلمهم و  لاد  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  نیتلمهم و  لاد  رـسک  اح و  حتفب 
دنمان يدنه  ءات  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  فاک و  رسکب  تیک  ار  نآ  ربدم  نهآ و  ۀلضف  ینعی  هوکاک  ههول 

نا تیهام  *

رد هدیئاس  ینعی  تسنآ  لوسغم  ربدـم  لمعتـسم  تسا و  اهثبخ  نیرتهب  دوش و  یم  ادـج  نهآ  زا  نتخادـک  تقو  رد  هک  تسا  یکرچ 
یب شوک  مشچ و  ضارما  يارب  تسا و  رتهب  دنیامن  هدایز  نآ  قحس  رد  هغلابم  دنچره  نآ و  ۀتسش  ةدومن  کشخ  هدیناسیخ و  هکرس 

دشاب هک  دیاب  هکرس 

نا تعیبط  *

کشخ موس  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بطر و لاحط  ریـساوب و  تهج  ندش و  هلماح  عنام  ضیح و  راردا  مدلا و  فزن  عنام  غامد و  بلق و  هدـعم و  يوقم  ففجم و  تیاغب 
تنوشخ تهج  نآ  لاحتکا  نیعلا  برجم  ماروا  لیلحت  لوبلا و  سلـس  هدعقم و  ياخرتسا  هناثم و  اعما و  ۀحرق  ینطاب و  تابوطر  عفر 

کی ردقب  غرم  مخت  ةدرز  اب  هابلا  توص  ۀیفصت  تهج  لسع  اب  ردصلا  شوک  كرچ  ندرک  كاپ  تهج  نآ  روطق  نذالا  مشچ  کلپ 
کناد

ریساوب نوخ  عطق  تهج  هنهک  بارش  اب  ریساوبلا  هلاتق  ۀیودا  تهج  نیبجنکس  اب  مومسلا  نیسویام  نیبوطرم و  هاب  کیرحت  تهج  379
ردصلا و ناتسپ  رد  دقعنم  ریـش  هراح و  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  دامـض  ماروالا  محر  مدلا  فزن  تهج  هراپ  مشپ  اب  نآ  ۀجزرف  محرلا 

دیآ نآ  يالاب  تشکنا  هس  هکنآ  ردـقب  نوتیز  نغور  رد  سپ  دـننک  کشخ  دـنیاسب و  لسع  بآ و  اـب  راـب  تسیب  ار  نآ  نوچ  هنیزلا 
ۀیفـصت تهج  دـنیامن  لوانت  نا  زا  تشکنا  ود  زور  ره  دـنزاس و  قوعل  لـسع  یلباـب و  فرح  اـب  دزوسب و  نغور  ثلث  اـت  دـنناشوجب 

دنزاس نوجعم  لسع  اب  دنناشوجب و  نوتیز  نغور  اب  نوچ  روتسدب  لیدعیب و  ندب  تالـضف  جارخا  راسخر و  کنر  یئوکین  توص و 
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هدایز کناد و  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  لسع  اریثک و  نآ  حلصم  شش  رـضم  دنیامن  لوانت  نا  زا  تجاح  ردقب  یلیلق  رادقم  زور  ره  و 
تسناـمه و زین  نآ  جـالع  دـسر و  یم  مهب  نآ  ةدارب  ندروخ  زا  هک  یتلاـح  ددرک  یم  ضراـع  نآ  ندروخ  زا  تسین و  زوجم  نا  زا 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نا  زا  هعونصم  تابکرم  نآ و  ریبدت  ۀقیرط 
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بهذلا ثبخ 

تسا الط  لفث  هدحوم  ءاب  نوکس  اه و  همجعم و  لاذ  حتفب 

نا تعیبط  *

همه زا  رت  فیطل 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

برجم نار  جنک  لغب و  ریز  يوبدب  عفر  تهج  بآ  اب  نآ  يالط  تسا و  ایمیلقا  بانم  بئان  هضفلا و  ثبخ  زا  رتیوق 

صاصرلا ثبخ 

تسا یعلق  لفث  هلمهم  داص  فلا و  نیتلمهم و  داص  حتف  ار و  رسکب 

نآ تعیبط  *

ضباق کشخ و  درس و  تیاغب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ لدـب  تسا  قرحم  صاـصر  دـننام  رثؤم و  مشچب  داوم  نتخیر  عـنم  هرـصاب و  تیوـقت  مشچ و  تحارج  ماـیتلا  تهج  نآ  لوـسغم 
صاصر جادیفسا 

هضفلا ثبخ 

نآ كزان  کنر  زبس  نآ  نیرتهب  تسا  هرقن  لفث  اه  هددشم و  ۀمجعم  داض  حتف  اف و  رسکب 

نا تعیبط  *

هففجم هبذاج و  توق  اب  ضباق و  تیاغب  کشخ و  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عفان ریخا  ضرم  هس  تهج  مهارم  رد  روتسدب  تحارج و  مایتلا  ریساون و  ریساوب و  برج و  هفعس و  مشچ و  حورق  تهج  نآ  يالط 

ساحنلا ثبخ 
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فطلم و رت و  فیعـض  نا  زا  دـیدحلا و  ثبخب  بیرق  توق  رد  تسا و  سم  لفث  هلمهم  نیـس  فلا و  هلمهم و  ءاح  حـتف  نون و  مضب 
تسا لتاق  مس  نآ  ندروخ  لمعتسم و  اهمخز  مشچ و  ۀیودا  رد  یلاج و 

هبخ

نارویش و یکرتب  ندروس و  يزیربت  هب  یشکاخ و  یناهفصاب  كرتفـش و  يزاریـشب  اه  هددشم و  ةدحوم  ءاب  حتف  همجعم و  ءاخ  مضب 
تسا نالک  بوخب  روهشم  دنه  رد  دنمان و  یب  ملش  ار  نآ  هایک  ناردنزام  رد 
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نا تیهام  *

مود یخلتب و  لئام  كدنا  نآ  معط  یخرـسب و  لئام  نآ  کنر  هزیر و  یکی  دشاب  یم  عون  ود  ینالوط و  كدـنا  هزیر و  تسا  یمخت 
راهب مایا  رد  دوش و  یم  رایسب  اههوک  نماد  اهغاب و  اهارحـص و  رد  يوردوخ  ود  ره  یکریتب و  لئام  خرـس  نآ  کنر  رتکرزب و  نا  زا 

نآ ياـهخاش  معط و  دـنت  يرب و  ریجرج  كربب  هیبـش  ینـالوط  نآ  كرب  عرذ و  ود  تیاـهن  عرذ  مین  کـی و  نآ  ریغـص  عون  هاـیک  و 
قرفتم و نآ  ياهخاش  عرذ و  هسب  ات  نآ  ریبک  هایک  هتـسر و  اهخاش  فارطا  رب  قیقر  کیراب  یفـالغ  رد  نآ  مخت  قرفتم و  کـیراب و 

تعیبط هک  لـمتحی  لوا  زا  رتدـنت  زین  نآ  مخت  معط  رتکرزب و  زین  نآ  مخت  فـالغ  رتدـنت و  رتضیرع و  رتکرزب و  نآ  كرب  رتـظیلغ و 
دشاب مرک  مود  رخآ  رد  نآ  ریبک  رت و  لوا  رد  مرک و  مود  لوا  رد  نآ  ریغص  عون 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هبـصح و يردج و  عاخن و  داوم  لیلحت  راسخر و  کنر  یئوکین  زاوا و  یکتفرک  تهج  همـضاه و  هدـعم و  يوقم  یهـشم و  یهبم و 
كرحم راسخر و  کنر  ةدننک  وکین  نمسم و  ریـش  اب  هئر و  هنیـس و  طالخا  ثفن  تهج  نآ  مین  مهردکی و  اشحا و  تدورب  يرش و 

دیفـس رکـش  لاقثم  راهچ  اب  ار  نآ  لاقثم  ود  زور  ره  زور  هد  نوچ  روتـسدب  دنـشونب و  زور  هد  هک  رکـش  نآ  نزو  ود  اب  اصوصخ  هاب 
تهج نآ  مهرد  هس  عفان و  زین  ار  جازم  يوادوس  نابحاص  دنیامن و  فک 

ددرک هتفکش  هک  دنناشوجب  رادقم  نآ  صلاخ  بآ  ای  بالک و  اب  هدومن  وشکنـس  هک  اصوصخ  هضیه  هیمه و  ۀیودا  تیمـس  عفر  380
ررکم هزات  ینساک  كرب  بآ  اب  يوارفص  ۀضیه  تهج  ددرک و  دنب  ئق  ات  دنماشایب  روتسدب  زاب  دوش  ئق  نوچ  دنماشایب و  مرک  مین  و 

ریمخ رد  نآ  يوشم  ناطرس و  بلص  مرو  سرقن و  نییثنا و  ناتسپ و  شوکانب و  مرو  مشچ و  ۀحرق  تهج  نآ  دامـض  هدمآ و  هبرجتب 
رادقم اریثک  نآ  حلـصم  عدصم  عفان و  محر  حورق  لمح و  رب  تناعا  تهج  نآ  ۀـجزرف  رکج و  شـش و  تهج  نمزم و  ۀفرـس  تهج 

مخمخلا رزب  هک  تسا  يردوت  نآ  دننام  نیمـست و  هاب و  رما  رد  نآ  لدب  لاقثم  هس  ات  نآ  ریغـص  زا  لاقثم و  ود  ات  نآ  ریبک  زا  تبرش 
تسنآ ریغ  هک  تسنآ  لصا  هدش و  عقاو  ار  ناشیا  هک  تسا  یهابتشا  دنا  هتسناد  مخمخلا  رزب  ار  هبخ  هک  یناسک  دنمان و 
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ضیبلا صیبخ 

هیهاب ۀیودا  ناجنلوخ و  ینیچراد و  اب  ظیلغ و  طلخ  دلوم  مضهرید و  اذغلا و  ریثک  دنیوک  وکوک  اهیزبس  اب  دـنمان و  هنیکاخ  یـسرافب 
تسا هاب  يوقم 

هثلثملا ءاثلا  عم  ءاخلا  لصف 

اثخ

دش روکذم  رقبلا  ءاثخا  رد  تسا و  واک  نیکرس  دارم  نآ  قلطم  زا  تسا و  نیکرس  هثلثم  ياثب 

وثخ

هدـمآ كرزب  ینعمب  اطخ  لها  تغلب  یکرت و  نوتاـخ  ففخم  هک  ـالاب  زا  هطقن  ود  ءاـتب  واو و  هثلثم و  ءاـث  مض  همجعم و  ءاـخ  حـتفب 
دنا مه  فدارم  ود  ره  ناخ و  ظفل  دننام  تسا 

نا تیهام  *

تسا و لیف  هک  دنیوک  یم  تاقوا  رثکا  نآ  ۀمعط  رتکرزب و  نا  زا  یندکرک و  ردقب  دنمان  خر  یـسرافب  هک  تسا  یغرم  مان  دنا  هتفک 
هک تسنآ  نآ  تیـصاخ  زا  دنزاس و  یم  حدق  كولم  تهج  نآ  یناشیپ  ناوختـسا  زا  دوش و  یم  تفای  كرت  جـنز و  نیچ و  دالب  رد 

يوهآ خاش  هک  هتفک  هلودلا  نیما  نآ و  ندـب  ناوختـسا  رئاس  تسا  نینچمه  دـنک و  قرع  دـنراذک  مومـسم  ماعط  نآ  يالاب  رب  نوچ 
فلؤم هک  هتـشون  هفحت  بحاص  تسا و  عفان  تیاـغب  زین  لاهـسا  تهج  دـنیوک  هدرک و  ناـیب  نآ  يارب  رثا  نیمه  تسا و  راد  کـشم 
روخب عفان و  رکج  ةدس  برج و  هکح و  تهج  مهرد  هد  ردقب  نآ  ۀضیب  ندروخ  دوش و  یم  تفای  بیدنا  رـس  رد  هک  دیوک  هرکذـت 

ناویحلا هویح  بحاص  دیفم و  ادامـض  ریـساوب  تهج  نآ  نادکنـس  راثآ و  عفر  تهج  نآ  لبز  عورـصم و  ۀـقافا  ثعاب  نآ  ناوختـسا 
یـسک دـسر و  یم  مهب  كرت  لـباب و  نیچ و  دـالب  رد  هثجلا و  میظع  تسا  يرئاـط  نآ  هک  توعن  رد  هتفک  سیلاطاطـسرا  هک  هتـشون 
ناویح نآ  تیـصاخ  زا  هدنام و  یلاخ  ناوختـسا  هتخیر  هدـش و  ادـج  نآ  ياهتـشوک  هکنآ  ةدرم  ناوختـسا  رکم  هدـیدن  ار  نآ  هدـنز 

یم مهب  هک  ییاج  دنا  هتفک  نارکید  دوش و  فرطرب  وا  سح  دنک و  قرع  دزیرکب و  دـنک و  رذـح  دونـشب  مس  يوب  نوچ  هک  تسنآ 
دنریکب ار  نآ  ناوختسا  سپ  دریمب  دنک و  رذح  دونشب  ار  مس  يوب  نوچ  تسا و  رایسب  مومس  نآ  هار  رد  ناتسبات  ناتسمز و  رد  دسر 
مومسم ماعط  دیامن و  حشرت  قرع  نا  زا  دسر  مس  يوب  ناوختسا  نادب  نوچ  دنزاس و  اهریغ  رجنخ و  دراک و  ۀضبق  فورظ و  نا  زا  و 

لک مس  رئاط  نآ  ناوختـسا  زغم  تسا و  مومـسم  هک  ددرک  مولعم  تمالع  نادب  دنک و  قرع  دـنهن  نارب  ای  دـنراذک و  نا  رد  نوچ  ار 
نیچ كولم  نالوسر  زا  یکی  هک  هتفک  ناحیر  وبا  هنادیص  مجرتم  دورن  نآ  کیدزن  دزیرکب و  نآ  ناوختـسا  زا  رام  تسا و  تاناویح 

کیدزن نوچ  هک  تسنآ  نادـب  نایمدآ  تبغر  ببـس  تسا و  رن  واکب  هیبش  تآیه  رد  هک  تسا  یناویح  یناـشیپ  ناوختـسا  هک  تفک 
هک تفک  نانچ  دوب  هتشک  نیچ  دالب  فارطاب  هک  تاقث  زا  یکی  هک  دنک  تیاکح  نینچ  يدنس  میهاربا  دنک  قرع  نآ  مرج  دنرب  رهز 

کیرات ملاع  دش و  بئاغ  ام  مشچ  زا  دیـشروخ  مرج  باتفآ  ياوتـسا  تقو  رد  اهزور  زا  يزور  ات  مدوب  قیفر  نیچ  رفـس  رد  ۀفیاط  اب 
دیدپ باتفآ  ات  دنتشادنرب  هدجس  زا  رس  دنداتفا و  هدجسب  دندرک  هدهاشم  لاح  نآ  نیچ  لها  نوچ  میدید  یمن  ار  رکیدکی  تشک و 
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ندومن هدجس  هاکان و  ملاع  ندش  کیرات  ببس  هک  مدرک  لاوس  ناشیا  زا  دنتشادرب  هدجس  زا  رـس  نوچ  تشکن  نشور  ناهج  دشن و 
دوب هچ  امش 
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ناشیا دقتعم  نوچ  دندرک  ار  دوخ  دنوادخ  هدجس  نآ  تسا و  ناشیا  يادخ  تمظع  ناب  دمآ  دیدپ  باتفآ  يور  رب  هچنآ  دنتفک  381
نایم اهنابایب  نآ  نکـسم  تبیه و  اـب  كرزب و  تیاـغب  تسا  یغرم  وا  هک  دـندرک  ریرقت  ناـنچ  مدرک  لاوس  نآ  تفـص  زا  دـش  مولعم 

دنشاب یم  نالیف  نآ  غرم  نآ  ماعط  دنوش  یمن  لها  قیرط  چیهب  هک  دنـشاب  یم  یـشحو  نالیف  اهنابایب  نا  رد  تسا و  جنز  دالب  نیچ و 
تغل رد  تسا  هدوب  نوتخ  لصا  رد  نوتاخ  یئوک  هک  تسنانچ  ناخ و  نوتاـخ و  هچناـنچ  میظعت  قیرطب  دـنیوک  وتخ  ار  ناویح  نآ  و 

زا هک  هدش  هدینـش  هدید و  هچنآ  درادن و  یلـصا  نانخـس  نیا  رثکا  هک  دیوک  فلؤم  تسا  هدـش  لوادـتم  یـسراپ  تغل  رد  هک  ناشیا 
يارب دنیوک  یم  دنزاس و  یم  ریکهز  نا  زا  رادلاخ و  کنر  یئانح  خرـس  دیفـس و  دنروآ  یم  یغرم  ۀلکب  هیبش  یناوختـسا  نیچ  دالب 

تسا عفان  مومس  عفد 

هلمهملا ءارلا  عم  ءاخلا  لصف 

نیطارخ

يدـنهب زین و  ضرالا  رمح  ضرالا و  ءاعما  نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هلمهم و  هس  ره  هلاشم  ءاط  رـسک  فلا و  ار و  اخ و  حـتفب 
دنمان فاک  رسکب  هوچیک 

نا تیهام  *

لئاوا رد  دوش و  شراب  هک  امرک  رد  اهنیکرـس  رد  اهچغاب و  دـننام  اصوصخ  كانمن  ياـهنیمز  رد  هک  تسا  ینـالوط  خرـس  ياـهمرک 
دسر یم  مهب  زین  امرس 

نا تعیبط  *

هبیرغ تبوطر  اب  رت و  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

برجم رایـسب  هاب  توق  تهج  تشوک  بآ  اب  لوب و  راردا  تهج  يروکنا  باشود  ای  نآ  ةدـیئاس  مهرد  هس  ندـیماشآ  لوبلا  تـالآ 
اب نآ  قوحسم  هدومزآ و  تیاغب  هنهک  ۀفرـس  قانخ و  تهج  دجنک  نغور  رد  نآ  ةدیناشوج  اهریغ  ءاذغلا و  تالآ  ردصلا و  قلحلا و 

بارـش اب  هناثم و  هدرک و  کنـس  عفر  تدالو و  رـسع  تهج  دنا و  هتـسناد  برجم  نآ  مایتلا  اعما و  قتف  تهج  هیـصاخلاب  ماداب  نغور 
شوک رد  تیزاب  شوک و  درد  نیکـست  تهج  یباـغرم  هیپ  اـب  نآ  خوبطم  روطق  نذـالا  تعاـس  ناـمه  رد  یناـقری  ندـب  کـنر  ریغم 
شوک درد  نیکـست  تهج  دـنناکچب  شوک  رد  دـسر  مهب  نا  زا  هک  یبآ  دنـشاپ و  کمن  نارب  نوچ  نآ و  عجو  نکـسم  زین  فلاـخم 
هکنآ طرشب  برجم  عوطقم  بصع  مایتلا  تهج  نآ  ةزات  يالط  تالزن و  عنم  هاهل و  قلح و  مرو  تهج  نآ  دامض  هریغ  قلحلا و  عفان 

زا هک  یلصفم  ماکحتسا  تهج  ایسآ  رابغ  اب  رثؤم و  ینابـصع  ياضعا  تحارج  تهج  روتـسدب  دنیاشکن و  دندنب و  زور  هنابـش  هس  ات 
نآ خوبطم  ریـساوب و  تهج  ولآدرز  ۀناد  نغور  اب  هراح و  ماروا  نیکـست  هطقـس و  هبرـض و  تهج  دشاب و  هدرک  تکرح  دوخ  ياج 

الکا و هدـنز  رامح  بیـضق  اـب  نآ  خوبطم  رثوم و  تیاـغب  بیـضق  ندرک  كرزب  تهج  ودـک  كرب  تفز و  اـب  نآ  يـالط  تیزاـب و 
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قاقـش مدـلا و  فزن  ریـساوب و  تهج  نآ  يالط  دـنیامن  خـبط  نادرو  تانب  لعج و  اب  نوچ  دـنا و  هتـسناد  برجم  باب  نیرد  ادامض 
رد هک  تسا  يرجـش  هک  لیج  كرب  هک  دیاب  دنناسر  مهب  دنهاوخ  دنـشابن و  نیطارخ  هک  یمـسوم  رد  ای  یئاج  رد  لیدـعیب و  هدـعقم 
زا دبای و  یم  نوکت  يدوزب  دنزیرب  نآرب  بآ  كاخ و  هدرک  يدرک  رد  ار  كرب  نا  زا  يدتعم  ردق  تسا  دوجولا  ریثک  هلاکنب  دـنه و 

ار رایـسب  نیطارخ  هک  مسق  نیدب  کنرخرـس  كدنا  تسا  ینیـص  دیدح  نهاب و  هیبش  يزیچ  نآ  دـنروآ و  یم  لمعب  یـسم  نیطارخ 
کی دیآ  یمرب  هک  اهناد  نآ  نایم  رد  دنیوش و  یم  هدومن  عمج  ار  نآ  رتسکاخ  ددرک و  رتسکاخ  ات  دـننازوس  یم  دـنیامن و  یم  عمج 
دنهد شوج  دنزادنا و  مومـسم  ماعط  رد  نوچ  تسا و  نویفا  شیب و  مس  قایرت  بآ  اب  نا  ةدیئاس  کناد  ود  دـنراذک و  یم  هدرک  اج 

تسا عفان  مومس  رثکا  رام و  مس  تهج  زین  ناهد  رد  نآ  نتشادهاکن  دیامن و  یم  مک  دنکش و  یم  ار  نآ  تروس  توق و 

734 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1001 

http://www.ghaemiyeh.com


ناقمارخ

نون فلا و  فاق و  میم و  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  اخ و  حتفب 

نا تیهام  *

ینیریشب لئام  نآ  معط  زبس و  نآ  کنر  بیطلا و  لبنس  دننام  وب  لکش و  رد  تسا  یهایک 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا رت  فیعض  نا  زا  بیطلا و  لبنس  دننام  لاعفا  رد  ففجم و  للحم و 

382

قبرخ

فاق نوکس  هدحوم و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  اخ و  حتفب 

نا تیهام  *

قاس خرـس و  نآ  لک  رتضیرع و  نا  زا  کنتراب و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یهایک  خیب  نآ  ضیبا  دوسا  ضیبا و  دشاب  یم  عون  ود 
ياهشیر اب  لیطتسم و  زایپب  هیبش  نآ  خیب  ددرک و  رشقم  نآ  تسوپ  دوش  کشخ  نوچ  فوجم و  مومـضم و  تشکنا  راهچ  ردقب  نآ 

دشاب و یم  يزیچ  توبکنع  ماد  دننام  نآ  فوج  رد  دوش و  یم  رهاظ  يرابغ  نآ  نتـسکش  زا  خلت و  يدرزب و  لئام  دیفـس  کیراب و 
یباعل میحل  ددرک و  تتفم  یناسآب  هک  تسا  نآ  تسس  دیفس  طاسبنالا  لدتعم  حطـسلا  طسبنم  نآ  نیرتهب  هیلبج و  عضاوم  نآ  تبنم 

رودم و هچنآ  ددرک و  رهاظ  رتشیب  نآ  یکدنزک  سپ  دزکب  كدـنا  ار  نابز  لوا  دنـشچب  نوچ  دـشاب و  کشخ  هعفترم  یـضارا  زا  و 
دروآ قانح  هک  اریز  لمعتسم  ریغ  يدر و  دشاب  تشوک  مک  دیآرب و  يدرک  نا  زا  دننکشب  نوچ  رخذاب و  هیبش  زین  نآ  فارطا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  طسو  رد 

نا صاوخ  لاعفا  *

سغرثیل یمغلب و  عرص  ماسرس و  جلاف و  تهج  هدعم و  یقنم  ددس و  حتفم  هیطاخم و  هجزل و  طالخا  ظیلغ و  يارفص  مغلب و  لهسم 
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هسطع جیهم  نآ  طوعس  غامدلا  عفان  نآ  جارخا  نینج و  لتق  ضیح و  راردا  هاصح و  تیتفت  لصافم و  هیغامد و  ةدراب  ضارما  رئاس  و 
ابوق و لکاتم و  نادند  علق  تهج  هکرس  اب  نآ  يالط  هریغ  مفلا و  رـصب  تدح  هواشغ و  يالج  تهج  تافایـش  رد  نآ  لاحتکا  نیعلا 

شومب دنـشرسب و  لـسع  قـیوس و  اـب  نوـچ  نینج  لـتاق  ضیح و  ردـم  نآ  ۀـجزرف  زین و  اـسریا  اـب  یئاـهنتب و  قـهب  صرب و  برج و 
دنیامن نآ  لامعتـسا  ةدارا  نوچ  دزاس و  ارهم  ار  تشوک  دنهد  خبط  تشوک  اب  نوچ  دشاب و  ریزانخ  بالک و  مس  دریمب و  دـنناروخب 

اـشاح و كدـنا  اـب  طولخم  اـی  ماداـب و  نغور  وج و  وسحب  طولخم  اـب  ریمخ و  فوج  رد  نآ  نتخپ  هب  دـنیامن  نآ  حالـصا  هک  دـیاب 
کی ات  لاقثم  مین  زا  هکنآ  تبرـش  رادقم  زا  هدایز  یماعط و  كدنا  يالاب  رب  هکلب  دنروخن  اتـشان  هک  تسنآ  رتهب  دنیامن و  یکطـصم 
هدایز هک  یسک  ياوادم  تسا و  ریزنخ  کس و  ةدنـشک  جنـشت و  قانخ و  ئقب و  تسا  هدنـشک  نآ  هدایز  هک  اریز  دشابن  تسا  لاقثم 

دـشاب و سبتحم  وا  تعیبط  رکا  تسا  لاهـسا  هیفطت و  دـبربت و  هدـش  يراـط  هروکذـم  ضارعا  ار  وا  هدروخ و  نآ  تبرـش  رادـقم  زا 
دنا هتفک  شوخ و  ياهیوب  ندیئوب  جاجد و  قرم  دننام  همـسد  قارما  ندیماشآ  ندیلام و  ندب  رب  واک  ۀکـسم  مرک و  بآ  رد  نتـسشن 

هنابـش هس  ناراب  بآ  ۀیقوا  هن  رد  ار  نآ  لاقثم  جـنپ  هک  تسا  نآ  رتهب  ئقم و  تسا و  جنـشت  ثدـحم  نآ  قوحـسم  مرج  ندروخ  هک 
زور هس  ناراب  بآ  طسق  ود  رد  هدومن  هچراپ  هچراپ  ار  نآ  لطر  کی  رادقم  هکنآ  اب  دنماشایب و  دـننک و  فاص  سپ  دـنناسیخب  زور 
یفاص لسع  لطر  ود  اب  هدرک  رود  ار  نآ  مرج  هدومن  فاص  سپ  دنامب  ثلث  کی  دورب و  نآ  ثلث  ود  ات  دنهد  شوج  سپ  دنناسیخب 
مغلب يوق  ئقم  نوچ  هک  دـنا  هتفک  دـنماشایب و  مرک  بآ  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  هقعلم  کی  دـنریکب و  ار  نآ  فک  دـنروآ و  ماوقب  دـیج 
هکلب دـنیامنن  لامعتـسا  ئقب  تداع  زا  شیپ  زین  نادـب و  دـشابن  يداع  ندرک و  ئق  ورب  دـشاب  راوشد  ای  قاش و  هک  یـسک  دـیاب  تسا 
برت نا  رد  هدیرب  ار  قبرخ  کیراب  ياهـشیر  دننک و  خاروس  ار  یبرت  هک  تسنآ  ئق  يارب  زا  نآ  لامعتـسا  نیرتهب  جـیردتب و  تداع 

نا زا  دعب  دروخب و  هلـش  دننام  یقیقر  ياذغ  لیلع  دنیامن و  رود  هدروآرب  ار  قبرخ  ياهـشیر  حبـص  دنراذکب و  بش  کی  دنرب و  ورف 
غرم ار  وا  زارب  دشاب و  هدروخ  ار  نآ  یـسک  نوچ  دنا  هتفک  دیامن و  ئق  فیلکتب  تعاس  ود  دعب  دماشایب و  نیبجنکـس  اب  ار  برت  نآ 

دریمب غرم  نآ  دروخب 
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دوسا قبرخ 

دنمان یکتک  يدنهب 

نا تیهام  *

هیبش نآ  كرب  هتـشرب و  هیبش  هتـسر  نا  زا  کیراب  هایـس  ياهـشیر  ریودتب و  لئام  نآ  رتشیب  فوجم و  هرکرپ  هایـس  تسا  یهایک  خـیب 
یخرـسب لئام  دیفـس  نآ  لک  شفنب و  هاـتوک و  نآ  قاـس  تنوشخ و  اـب  رتشیب و  نآ  فارطا  دـئاوز  رتکچوک و  نا  زا  راـنچ و  كربب 

زا رت  ترضم  یب  لاهسا  رد  نآ  مخت  مطرق و  ۀنادب  هیبش  نآ  رمث  هشوخ و  لکشب 

رطخرپ رتدنت و  توق  رد  نکیل  رتمک و  دیفس  قبرخ  زا  نآ  خیب  یخلت  نا و  لصا  383

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هک یللع  عیمج  رد  دیفس و  زا  رتیوق  هدراب  ضارما  تهج  ندب و  قمع  زا  باذج  مغلب و  اب  هتخیمآ  يارفص  مغلب و  ادوس و  ةرم  لهسم 
رد لزان  ۀـنمزم  تالوزن  رـس و  عاجوا  هقیقـش و  تهج  اهریغ  ءاذـغلا و  ردـصلا و  سارلا و  ءاضعا  ریثاتلا  عرـسا  نیا  تسا  رثوم  دـیفس 

هدیناشوج و سدع  ای  رشقم و  وج  اب  ای  دنناسیخب و  زور  دنچ  اهینبریش  رد  نوچ  محر و  هناثم و  اشحا و  هنیـس و  ۀیقنت  هنیـس و  مشچ و 
ریغ یناوـج و  جازمب  بیرق  دوـش  یم  جازم  ریغت  ثعاـب  ندرک  نآـب  هیقنت  تیـصاخلاب  درادـن و  ترـضم  نادـنچ  دنـشونب  ار  نآ  بآ 
نآ لاقثم  ود  یکطصم و  جندوف و  نویلاسارطف و  وقود و  رتعص و  اریثک و  نآ  حلصم  هدرک و  رضم  رضم و  تیاغب  ار  جازملا  بوطرم 
نآ کناد  راهچ  نویرذام و  دـنیوک  دیفـس و  قبرخ  نآ  لدـب  لاقثم  مین  اـت  مرد  مین  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  لاهـسا  قاـنخب و  هدنـشک 

نادب دنناشوجب و  هنـسرک  اب  نوچ  مفلا  تسا  جـکیبک  ای  ربک و  خـیب  نآ  نزوب  نویرذام و  نآ  نزو  مین  جرهز و  یهام  ای  نوقیراغ و 
عفد فطلم  ياهاود  اب  نآ  ندیماشا  ءاذغلا  ءاضعا  دـیامن  لمع  نیمه  زین  نآ  روخب  دـنادرک و  نکاس  ار  نادـند  درد  دـننک  هضمـضم 
غرم قرم  اب  ای  یئاهنتب و  هدرک  فاص  هدومن  خبط  سپ  نیریش  بارش  رد  ای  دنناسیخ و  یم  نیبجنکـس  رد  یـضعب  دیامن و  هدعم  مرک 

یم اینومقس  زا  هدایز  ظیلغ  يارفص  غارفتسا  ندب و  عیمج  زا  تسا  ادوس  عفاد  دنا  هتفک  دیامن و  یم  ارفص  مغلب و  لاهسا  دنماشآ  یم 
عفان بلص  روصان  اهمخز و  دساف  دئاز  تشوک  ندرب  لیلآث و  عفر  صرب و  قهب و  تهج  نآ  دامـض  حورجلا  هنیزلا و  تیذا  یب  دیامن 
خیبط رد  ار  نآ  لاثما  مدنک و  نوچ  تارشح و  عنام  عضاوم  رد  نآ  خیبط  ندیشاپ  تسنآ و  دیفـس  دننام  نآ  ۀجزرف  هلیتف و  روطق و  و 

دنلامب برج  رب  دنزیمایب و  نغور  بآ و  اب  تفز و  ردنک و  موم و  اب  نوچ  دروخب و  هک  تسا  شوحو  رویط و  ره  لتاق  دـنناسیخب  نآ 
دیامن لاهسا  دنماشایب  دنزاس و  بارش  روکنا  نا  زا  دیورب و  روکنا  تخرد  کیدزن  نوچ  دنیوک  دنادرک و  لئاز 
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لدرخ

دنمان یئار  يدنهب  مال  نیتلمهم و  لاد  حتف  ار و  نوکس  اخ و  حتفب 

نا تیهام  *

نآ مخت  درز و  نآ  لـک  عبرم و  نآ  قاـس  يوبدـنت و  كدـنا  نشخ و  نا و  زا  رتکچوک  برت و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یهاـیک 
كرب زا  رت  هزیر  نآ  كرب  دـنمان و  یجق  یکرتب  اـشرح و  یبرعب  ار  نآ  يرب  دـشاب  یم  یناتـسب  يرب و  معط و  دـنت  خرـس و  رودـم و 

دنمان و نادنپس  دنپسا و  یسرافب  ضیبا و  فرح  ار  نآ  دیفس  عون  يرب و  زا  رتکرزب  یناتسب  كرب  خرس و  رودم و  نآ  مخت  یناتسب و 
نوچ هک  تسا  یناتـسب  ةزات  کنر  خرـس  كرزب  دارم  نآ  قلطم  زا  دـنیوک و  جـکک  یکرتب  ار  معط  دـنت  خرـس  رودـم  مخت  ریغ  عون 

تسا عون  نیمه  لمعتسم  دشاب و  تدح  تینهد و  اب  درز و  نآ  کنر  دنبوکب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مراهچ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ضارما تالـضف  ردم  ددس و  حتفم  مضاه و  اضعا و  رئاس  هدـعم و  یغامد و  تابوطر  للحم  ندـب و  قمع  زا  طالخا  بذاج  یلاج و 
دراب و رـسدرد  اخرتسا و  جلاف و  سغرثیل و  دننام  هیحیر  هیغامد و  ةدراب  ضارما  تهج  اهریغ  لاحطلا و  دـبکلا و  هدـعملا و  سارلا و 
دراب و رکج  درد  نیکست  نآ و  یتدایز  اهتشا و  تیوقت  نهذ و  ياکذ  ساوح و  ۀیکزت  هدراب و  تالزن  نیکـست  هافـصم و  هدس  حیتفت 

تالزن دس  عادص و  تهج  یناشیپ  رب  لسع  اب  دراب و  ۀلزن  سغرثیل و  تهج  نهآب  نآ  يوم  ندیـشارت  دعب  رـس  رب  نآ  دامـض  زرپس و 
محر و قاـنتخا  یـشغ و  بحاـص  عورـصم و  هاـبتنا  تهج  هسطع و  ثروم  نآ  طوعـس  لاـحط و  رکج و  عـجو  نیکـست  یپرد و  یپ 
اب نآ  خوبطم  بآ  روطق  مشچ و  کلپ  تنوشخ  هواشغ و  تهج  لسع  بآ و  هب  نآ  لاحتکا  شوک و  ةدس  حـیتفت  تهج  نآ  بابکنا 
ار نآ  ةزاـت  مخت  نوـچ  ضفاـن و  ود  ره  نآ  درد  نابرـض و  نیکـست  تهج  نادـند  شوـک و  رد  يروکبـش و  تهج  مشچ  رد  لـسع 

نیع ۀیودا  لخاد  نوچ  روتسدب  عفان و  تالیخت  عفر  نیع و  ضارما  تهج  نآ  لاحتکا  دنیامن  کشخ  هتفرک  ار  نآ  ةراصع  دنبوکب و 
تهج شوک  رد  ریجنا  اب  نآ  ۀلیتف  نتشاذک  دنیامن و 
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تنوشخ نادند و  درد  نآ و  ياخرتسا  لقث و  نابز و  تحت  مرو  تهج  لسعلا  ءام  اب  نآ  ةدیئاس  ةرغرغ  نینط و  يود  نآ و  درد  384
رد برجم  مرو  یب  مئاد  نادند  درد  نابرض و  نیکست  تهج  نآ  خوطل  ناهد و  زا  مغالب  جارخا  تهج  نآ  غضم  هنمزم و  ۀئر  ۀبـصق 
دنک فاص  ار  ور  کنر  دنلامب  مشچ  تروص و  رب  دـنیامن و  طولخم  تیزب  هتخادـک  شتآب  موم  ای  هیپ و  ای  لسع و  اب  نوچ  تعاس و 
محر قانتخا  تهج  بارش  هندوپ و  اب  هاب و  تیوقت  یبوطر و  لاعـس  وبر و  تهج  لسع  اب  نآ  ندیماشآ  دزاس و  لئاز  ار  مدلا  هنمک  و 

اب نآ  دامـض  جزل و  ظیلغ  طلخ  زا  ثداح  يرود  يوادوس  یمغلب و  پت  تهج  بآ  اب  نآ  شیرج  ندـیماشآ  هدـعم و  مرک  جارخا  و 
زا نمزم  یمغلب  ماروا  لیلحت  یحیر و  دراب  عجو  نیکـست  دلج و  رهاظب  داوم  بذـج  بلعثلا و  ءاد  اسنلا و  قرع  سرقن و  تهج  ریجنا 

تهج بنرک  نیبجنکس و  اب  نیبجنکـس و  تیربک و  اب  روتـسدب  نمزم و  يابوق  حرقتم و  برج  تهج  هکرـس  اب  دشاب و  هک  وضع  ره 
ظوعن تهج  بیـضق  رب  نغور  اـب  صرب و  هیوادوس و  هبلـص و  ماروا  لـیلحت  تهج  هبـسانم  ۀـیودا  اـب  عفنلا و  بیجع  ریزاـنخ  لـیلحت 

تهج بارـش  ای  نان و  اب  نآ  طولخم  ندروخ  طشنم و  هاـب و  يوقم  بارـش  اـب  اتـشان  مرد  مین  نآ  مخت  ندـیماشآ  نینچمه  برجم و 
دنروخب ماعط  اب  ار  نآ  مخت  ای  ار و  نآ  ةزات  هایک  نوچ  عفان و  هیبرج  هیربج و  ۀبذاج  مهارم  اب  نآ  ندرک  طولخم  هدعم و  مرک  جارخا 

ردـنغچ و اب  نآ  مخت  ای  نآ و  ةزات  كرب  قولـسم و  ندروخ  دـهد و  لیلحت  ار  لاحط  مرو  دـنادرک و  مرک  ار  هدـعم  مضه و  ار  ماعط 
ردس عرص و  تهج  ردنغچ  اب  نآ  قولسم  روتـسدب  تسا و  عفد  يارب  زا  ندینادرک  ایهم  مغلب و  عیطقت  ثعاب  ئق  زا  شیپ  يرب  يزابخ 

هـشیمه هک  دیاب  دیامن  دبک  هدعم و  نیخـست  توقب و  مغلب  یلاج  قرحم و  فیرح و  داخ  نا  زا  لومعم  خـماک  عفان و  مغلب  زا  ضراع 
بحاص تسا و  هکرـس  ماداب و  ینـساک و  نآ  ررـض  عفاد  دنیامن و  لوانت  ظیلغ  ۀـیذغا  اب  هکلب  زین  یئاهنت  هب  مه و  رایـسب  دـنماشایب و 
رادـقم نآ  ینـشخ  ۀـچراپ  اب  اوابوق  هدـیئاس و  ار  لدرخ  مامح  زا  دـعب  نوچ  ددرکن  لـئاز  زیچ  چـیهب  هک  یئاـبوق  هک  هتفک  تاراـیتخا 

تارـشح و ةدننازیرک  نآ  روخب  دبای و  تحـص  دوش و  يراج  نا  زا  يرایـسب  بآدرز  دنلامب  نارب  سپ  ددرک  هدولآ  نوخ  هک  دنلامب 
نیرورحم و رـضم  لمرح  داشرلا و  بح  نآ  نزو  ود  نآ  لدـب  تسنآ  كاله  ثعاـب  راـم  خاروس  رد  نآ  نتخیر  هتفک  يزار  ماوه و 
دنماشایب و ینمرا  ةروب  ای  يدـنه و  کمن  اب  يوادـت  رد  هک  دـیاب  تسا  هکرـس  ماداب و  نغور  ینـساک و  نآ  حلـصم  یکنـشت  ثروم 

لامعتسا هنکما  هنمزا و  ۀجزما و  ضارما و  بسحب  نآ  ةدیبوک  ریغ  مهرد  جنپ  تسنآ و  تبرش  رادقم  هک  هدیبوک  مهرد  هس  زا  هدایز 
هکنآ نغور  دنهد و  یم  بیترت  نا  زا  نیریـش  ۀکرـس  تانالیک  رد  دنک و  نآ  ندیـشوج  عنم  دنزادنیب  روکنا  بآ  رد  نوچ  دنیامنن و 
جلاف نایسن و  عفر  باصعا و  هدس  حیتفت  تهج  نآ  ندیماشآ  للحم و  فطلم و  تیاغب  دنیامن  جارختسا  ماداب  نغور  روتسدب  هدیبوک 
نادند درد  تهج  نآ  يالط  شوک و  دراب  مرو  هعماس و  لقث  تهج  نآ  روطق  محر و  قانتخا  هنمزم و  ياهپت  هنمزم و  هدراب  عاجوا  و 

تسا مهرد  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  عفان  هدراب  ماروا  رئاس  هبلص و  ماروا  لیلحت  هنهک و  ياهدرد  محر و  قانتخا  و 
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ناطقرخ

دنمان ادنب  يدنهب  نون  فلا و  هلمهم و  ءاط  فاق و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  اخ و  حتفب 

نا تیهام  *

كرب درادن و  یخیب  نیمز  رب  دچیپ و  یم  اهنآ  رب  دیور و  یم  اهریغ  ردس و  نوتیز و  ماداب و  دـننام  اهتخرد  رثکا  رب  هک  تسا  یهایک 
راجشا بسحب  نآ  هایک  كرب و  تأیه  هلمجلاب  خرس و  زین  نآ  مخت  کنر و  خرس  نآ  لک  هرادتساب و  لئام  نوتیز و  كربب  هیبش  نآ 

دشاب یم  فلتخم  اهنآ  رب  هنوکتم 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  کشخ  مرک و  یضعب  ضبق و  توق  اب  کشخ و  درس و  يرثکا  زین 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

تهج نآ  ۀیقوا  کی  هفرس و  تهج  ریجنا  اب  نآ  خوبطم  بآ  ندیماشآ  للحم و  ددس و  حتفم  هدعم و  يوقم  غامد و  یقنم 

هب رـس  يابوق  تهج  زین  نآ  قرحم  کشخ و  كرب  رورذ  جحـس و  عفر  مدـلا و  ثفن  عطق  لضع و  یثو  ناوختـسا و  یکتـسکش  385
تسا و ریساوب  ففجم  طالخا و  لهسم  دنیوک  دنلامب و  سپ  ددرک  دولآ  نوخ  هک  دنیوشب  يدحب  کمن  لوب و  اب  ار  ابوق  هک  یطرش 
رب نآ  هایک  قاس  قیلعت  دـسر  یم  مهب  نالیغ  ما  تخرد  رب  هچنآ  هلمج  نآ  زا  دنـسیون  یم  رایـسب  عفانم  صاوخ و  نآ  يارب  دـنه  لها 
زور دیاب  هک  دنا  هدومن  طرش  یضعب  دشاب و  جالعلا  رسع  هک  یلاهـسا  ریـساوب و  تهج  نآ  ندیماشآ  روتـسدب  ریـساوب و  تهج  رمک 

برجم ار  مدلا  لاهـسا  ریـساوب و  دـننکن  زاب  دـندنب و  رمک  رب  هتـسب  تفه ال  نامـسیر  نآ  طسو  رد  هتفرک  باتفآ  عولط  لبق  هبنـشکی 
دعب نز  واک  ریش  اب  نوچ  دبای  نوکت  لیب  تخرد  رب  هچنآ  زین و  رانا  تخرد  دنمان و  رانک  هک  ردس  تخرد  رب  هچنآ  روتـسدب  تسا و 

* دشاب نیطرش  لزنم  رد  رمق  ذخا  نیح  رد  هک  صوصخ  ددرک  نتسبآ  دماشایب  زور  هدزیس  ضیح  زا 
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مرخ

حرف ینعمب  تسا  یسراف  تغل  میم  نوکس  هددشم و  ۀلمهم  ءار  حتفب  اخ و  مضب 

نآ تیهام  *

دیور و یم  راد  هیاس  عضاوم  نیتاسب و  رد  هک  تسا  یهایک  نآ  تسا و  هحیرم  یـسراف  مسا  دنا  هتفک  یـضعب  تسا  هلوهجم  ۀیودا  زا 
میظعت ار  نآ  سرف  لها  قرفتم و  نآ  ياهکرب  فیطل و  رظنم و  شوخ  وب و  شوخ  یـشفنب و  نآ  لک  ینالوط و  کیراب  نآ  ياـهکرب 

دنیامن یم  رایسب 

نا تعیبط  *

یمرکب لئام 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ثعاب تسد  فک  رد  نآ  نتـشادهاکن  حرف و  رورـس و  ثروم  نآ  ةراظن  مهف و  لقع و  ةدـننک  هدایز  مونم و  غامد و  يوقم  یلاـج و 
موم نا  زا  نوچ  شحوت و  عفر  یباوخیب و  رسدرد و  تهج  دنهد  بیترت  نآ  لک  زا  هک  ینغور  یبوبحم و  ثعاب  نیتسآ  رد  تبحم و 

تسا و ضغب  عفار  لوبق و  راسخر و  کنر  یخرـس  یئوکین و  بجوم  دنیوشب  زور  دـنلامب و  تروص  رب  بش  دـنهد و  بیترت  نغور 
یقنم ضیب  رشق  ینعمب  ار  فیفختب  یـضعب  دنمان و  سوقیطرطـسا  ینانویب  هک  یبلاحلا  ءاود  یـضعب  برطقلا و  جارـس  ار  نآ  یـضعب 

دنا هتسناد  لوسغم 

بونرخ

هدمآ زین  لوا  حتفب  هدحوم و  ءاب  واو و  نوکس  نون و  مض  هلمهم و  ءار  نوکس  لوا و  مضب 

نآ تیهام  *

ره میخـض  ریودتب و  لئام  سلما  زبس  رایـسب  نآ  كرب  ناکدرک و  یکرزبب  میظع  تسا  یتخرد  نآ  یناتـسب  دشاب  یم  يرب  یناتـسب و 
هایـس و رت و  میخـض  رت و  هاـتوک  يربش و  ردـقب  نآ  فـالغ  یئـالط و  درز  نآ  لـک  يرکید و  لـباقم  یکی  نآ  ياـهخاش  فرط  ود 

نآ نیرتهب  دـنمان و  یکرـال  نـالیک  ناردـنزام و  رد  ثارک و  نباـکنت  رد  معط و  نیریـش  سمرت و  ردـقب  ـالقابب و  هیبش  نآ  ياـهناد 
رد نا  زا  دشاب و  هدرکن  زواجت  لاس  کی  زا  قیقر و  نآ  تسوپ  هوالحلا و  قداص  نیریـش  رایـسب  نآ  زغم  هک  تسنآ  کشخ  یناتـسب 

دنزاس یم  بر  ماش  رصم و 
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نآ تعیبط  *

مرک لوا  رد  نآ  نیریش  ةدیسر  رایسب  نآ و  ةزات  صوصخ  رصعب  هلهسم  هضباق و  توق  اب  کشخ و  مود  رد  درس و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تـسا خافن  مضهلا و  یطب  هک  اریز  دبای  مضه  رکا  دیج  طلخ  دیلوت  ندب و  نیمـست  هدعم و  تیوقت  هنیـس و  عاجوا  تهج  لوب و  ردم 
دـنک و ذـیذل  ار  ریـش  دـننک  ریـش  لخاد  نوچ  دـیامن و  لوب  راردا  باشود  اب  دـشاب و  هتـشذکن  نا  رب  لاس  کی  هکنآ  ةزات  اـصوصخ 

نآ ۀتخپ  دامض  قتف و  عفر  ندب و  نیمـست  تهج  هناد  اب  نآ  ندروخ  دنا و  هتـسناد  برجم  نمزم  ۀفرـس  تهج  دروآ و  ماعط  ياهتـشا 
هچراپ ود  زا  ۀـچراپ  کی  نوچ  دزاس و  لئاز  ار  نآ  دـنلامب  لیلآث  رب  ار  نآ  ةزات  نوچ  لیلآث و  نآ و  لاـثما  هطقـس و  همدـص و  تهج 

هدـعقم و زورب  تهج  ماروا و  للحم  ضباق و  رایـسب  کشخ و  درـس و  نآ  مخت  دـیامن و  عطق  ار  نآ  دنناپـسچب  لـیلآث  رب  ار  نآ  مخت 
رادقم صفع  ثیشارت و  ظرق و  زا  کیره  نآ  نزوب  نآ  لدب  تابن  هنادهب و  نآ  حلصم  اضعا  ففجم  هدعم و  رضم  عفان و  مدلا  فزن 

هزیر و دنت و  نآ  ياهراخ  هدنکارپ و  نآ  ياهخاش  یعرذ و  ردقب  تسا  يراخ  رمث  نآ  يرب و  مود  تسا و  مهرد  جـنپ  ات  نآ  تبرش 
بونرخ دنمان و  كرو  ار  نآ  هایک  نیوزق  رد  یکچوک و  ةدرکب  هیبش  نآ  رمث  رادغاد و  درز و  نآ  لک 

تسا نا  زا  دارم  یطبن  386

نآ تعیبط  *

ضباق رایسب  کشخ و  درس و  مود  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

ریـساوب و ضیح و  راردا  عـنم  صغم و  ناـقری و  تهج  لاهـسا و  سباـح  دـشاب و  هک  وـضع  ره  زا  مدـلا  فزن  عطاـق  هدـعم و  يوـقم 
ندنکب جاتحم  تسا و  هدروخ  مرک  نادند  علاق  نآ  تابن  خیب  تسوپ و  نآ و  ماکحتـسا  نادـند و  درد  تهج  نآ  نونـس  هضمـضم و 

ایعا و عفر  تهج  ندب  رب  نآ  يالط  تسنآ و  يدیفـس  عنام  يزارد و  ثعاب  يوم و  يوقم  دـننک  باضخ  انح  اب  نوچ  تسین و  تلآب 
برجم تسنآ و  کنر  تابث  ثعاب  دننک  رت  نآ  بآ  رد  ار  نیکنر  ۀـماج  دـنناسیخب و  بآ  رد  دـنبوکب و  نوچ  رثؤم و  اضعا  تیوقت 

* دنا هتسناد 

عورخ

يدنهب کچوک و  یکرتب  وتنک و  يزاریـش  هب  ریجنا و  دیب  یـسرافب  هلمهم  نیع  نوکـس  واو و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  اخ و  رـسکب 
دنمان دنیرآ 

نآ تیهام  *

نآ قاس  رتدنلب و  نا  زا  اهفرش  ریجنا و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دیفس  زا  رتیوق  مود  یـشفنب و  هب  لئام  خرـس  دیفـس و  دشاب  یم  عون  ود 
رادقمب نآ  مخت  رودم و  راد و  هشوخ  رادراخ و  نآ  رمث  فوجم و  ین  دننام  نآ  خیب  هدش و  هدید  زین  رتکرزب  نا  زا  عرذ و  ود  ردـقب 

تبوطر ترارح و  رد  هلدتعم  دالب  نآ  تبنم  نغوررپ و  دیفس و  نآ  زغم  طقنم و  نآ  تسوپ  هوهق و  ۀناد 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدراب ضارما  هشعر و  هوقل و  جلاف و  عادص و  تهج  اضعا و  يوقم  قورع و  یقنم  دراب و  طلخ  يوق  لهـسم  بصع و  نیلم  للحم و 
توق هکنآ  زغم  اصوصخ  اقـستسا  هناثم و  رهظ و  عاجوا  تابالـص و  نییلت  حاـیر و  جـنلوق و  لـیلحت  دراـب و  ۀفرـس  سفنلا و  قیـض  و 

دنماشایب لسعلا  ءام  اـب  هدـیئاس  ار  نآ  ۀـناد  زغم  ددـع  هد  نوچ  عفاـن و  همیـشم  جارخا  ضیح و  راردا  يارب  تسا و  هداـیز  نآ  لاهـسا 
یکطـصم و اریثک و  نآ  حلـصم  ئق  نایثغ و  برک و  بجوم  تسا و  اهتـشا  طقـسم  یخرم و  دـیامن و  یئام  تابوطر  مغلب و  لاهـسا 
سابیر و نآ  رهزداب  يوق و  رکـسم  نآ  ددـع  تسیب  تسنآ و  رـشقم  لمعتـسم  ددـع و  هد  ات  ددـع  جـنپ  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  عاـنعن 

عاجوا نیکـست  تبالـص و  یمغلب و  ماروا  لیلحت  فلک و  لیلآث و  تهج  نآ  دامـض  تسادـند و  نآ  رـشع  نآ  لدـب  نامر و  ةراصع 
رد تسنآ  بح  زا  رت  فیعـض  نآ  كرب  دـنمان  خرـس  داب  هک  هرمح  رخاوا  ناتـسپ و  مرو  تهج  هکرـس  اب  لصافم و  سرقن و  ماروا و 

اهنیا و لاثما  نویفا و  شیب و  دراب  مس  عفر  تهج  نادـب  ندومن  ئق  ررکم و  نآ  ةزات  ةراصع  دـیماشآ  هدایز و  نآ  تیقاـیرت  لاهـسا و 
ریش اب  نآ  لاقثم  ود  ندیماشا  لهسم و  ئقم و  هدیعب و  ياضعا  رئاس  ولک و  ریز  مرو  مشچ و  ةراح  ماروا  تهج  وج  درآ  اب  نآ  دامض 

لـسعلا ءام  اب  عفان و  ددـس  يراجم و  حاـتفنا  صغم و  عفر  تهج  نآ  خـیب  تسوپ  دراـب و  داوفلا  عجو  نیکـست  تهج  هدیـشود  ةزاـت 
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درد تابالـص و  نییلت  جنـشت و  عفر  تهج  نآ  يالط  دنـشاب و  هتخاس  هزات  هک  اـصوصخ  هدـیعب  ياـضعا  زا  جزل  مغلب  لـیلحت  تهج 
تهج رحبلا  دبز  اب  دلج و  يدوبک  راثا  عفر  هدعم و  مرو  رس و  ۀبطر  حورق  حرقتم و  برج  نآ و  بالقنا  محر و  مف  مامضنا  شوک و 

سم فرظب  ار  نآ  رـس  دنراذک و  شتآ  رب  دننک و  سم  فرظ  رد  نوچ  ادامـض و  ابرـش و  ریـساوب  تهج  اندنک  بآ  اب  بلعثلا و  ءاد 
نا رد  هدرک  زاب  ار  نآ  رـس  یمرک  نیع  رد  یلـصا  صلاخ  روفاک  ۀـبح  کـی  نا  زا  لاـقثم  کـیره  رد  دوش و  مرک  بوخ  اـت  دنـشوپب 
زا دـعب  دـشاب و  هدیـشوپ  مسق  نامه  دوش و  درـس  ات  دـنراذکب  دـنروآ و  دورف  ددرک و  هتخادـک  ات  دنـشوپب  ار  نآ  رـس  زاب  دـنزادنا و 

ةدـیناشوج دـنادرک و  لئاز  دـنلامب  هدرک  مرکمین  ار  نغور  نیا  هدومن  کشخ  ار  ریـساوب  عضوم  هبترم  ره  تجاح  ياضق  زا  تراهط 
دنه لها  تسا  برت  نغور  نآ  لدب  لیدعیب  فلک  ابوق و  ماسقا  هیحلا و  ءاد  زازک و  تهج  نادب  نیهدت  لدرخ و  هیحلا و  خلس  اب  نآ 

* دنا هتسناد  ماذج  عفاد  ار  ریجنا  دیب 
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شومرخ

دنمان سوهک  يدنهب 

نآ تیهام  *

دیآ یم  بلاغ  نارب  دنک و  یم  کنج  هبرک  اب  هک  كرزب  تیاغب  تسا  شوم  زا  یعون 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

يوقا شوم  زا  صاوخ  رئاس  رد 387 دراد و  رثا  نیمه  زین  نآ  خیبطب  اجنتـسا  برجم و  ریـساوب  تهج  نآ  ةدـش  کشخ  تسوپ  روخب 
تسا

همجعملا يازلا  عم  ءاخلا  لصف 

یمازخ

ار و نآ  دیفـس  صوصخ  دنمان  زین  يوب  بش  يوبنا و  بش  یـسرافب  هک  دـنیوک  فلا  میم و  حـتف  فلا و  همجعم و  ياز  لوا و  حـتفب 
یتشد يریخ  یسرافب  هک  وب  شوخ  رایسب  تسا  یهایک  دنیوک  یضعب  تسا و  فالتخا  نآ  تیهام  رد  دنا  هتفک  زین  میرم  لک  یضعب 

دیور و یم  یهلا  هام  رد  زارد  هشفنبب و  بیرق  فیطل  تسا  یهایک  هک  هتفک  هتـسناد و  يریخ  ریغ  یکاطنا  دنمان و  هناورا  يزاریـشب  و 
وب شوخ  رایسب  يدروجال و  يدوبکب و  لئام  هشفنبب  هیبش  نآ  لک  اه و  هناخدور  نایم  ناتسهوک و  نآ  تبنم  دسر و  یم  نارزیح  رد 

سرغ یلصا  تئیه  سکعب  ار  نآ  زایپ  نوچ  هک  هدومن  نایب  تحالف  لها  یهایسب و  لئام  نآ  مخت  نیرـسنب و  بیرق  هبغاف و  زا  هدایز 
دنا هتفک  هتـسناد و  يرب  يریخ  زین  نارکید  تارایتخا و  بحاص  يدادغب  فسوی  ددرک و  یم  هشفنب  دـنیامن  قش  یبیلـص  ای  دـنیامن و 

هیغاف هک  انح  لک  زا  رتوبـشوخ  ینوجنامـسآ و  یـشفنبب و  لئام  خرـس  نآ  لـک  هزیر و  نآ  كرب  زارد و  نآ  خاـش  تسا  یهاـیک  هک 
یمازخ هک  دوش  یم  رهاظ  يریخ  صاوخ  تافص و  زا  مرن و  یلمر و  ياهنیمز  نآ  تبنم  زین و  رکید  يرب  شیاشح  ياهلک  زا  دنمان و 

دشاب يریخ  ریغ 
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نا تعیبط  *

نآ هایک  زا  رتمرک  نآ  لک  دنا و  هتسناد  رت  یضعب  کشخ و  مرک و  مود  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لد و يوقم  حایر و  للحم  یماکز و  تابوطر  بذاج  عادـص و  عفار  نآ و  يوقم  غاـمد و  ةدـس  حـتفم  نخـسم و  فطلم و  نآ  لـک 
ندرک وب  شوخ  محر و  ۀیقنت  تهج  نآ  ۀجزرف  دنماشایب و  ار  نآ  مهرد  هس  نوچ  تالـضف  ردم  اهنآ و  ةدـس  حـتفم  زرپس و  رکج و 

نآ و ندـیماشآ  روتـسدب  جرف و  یکنت  لمح و  رب  تناعا  یمرک و  ثادـحا  تدورب و  نا و  زا  نمزم  نالیـس  تاـبوطر و  فشن  نآ و 
نآ و مرو  لـیلحت  تحارج و  لامدـنا  تهج  درآ  اـب  نآ  دامـض  قرع و  ندرک  وب  شوخ  بصع و  تیوقت  تهج  نآ  کـشخ  يـالط 

دروم نآ  حلـصم  نیرورحم  عدـصم  تسا و  طفن  ماقم  مئاق  دـنهد  بیترت  نا  زا  هک  ینغور  تانوفع و  یئوبدـب  عفر  تهج  نآ  روخب 
* دنا لمعتسم  ریغ  رت و  فیعض  لاعفا  رد  نآ  مخت  كرب و  زایپ و  تسا و  هنوباب  نآ  لدب  مهرد  هس  ات  نآ  لک  تبرش  رادقم 

زخ

هددشم ياز  نوکس  اخ و  حتفب 

نا تیهام  *

زا هک  تسا  یـسابل  صلاخ  زخ  دنهد و  یم  بیترت  دنمان  زق  یبرعب  هک  جک  مشپ و  مشیربا و  زا  هک  تسا  یبایث  مسا  میدـق  حالطـصاب 
دیدج حالطـصاب  دـنهد و  بیترت  دـنمان  كرک  یـسرافب  هک  دـشاب  یم  نآ  لاثما  زب و  نشخ  ياهیوم  ریز  رد  هک  كزان  رایـسب  يوم 

رتکچوک رومس  زا  تسا  یناویح  تسوپ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هکح ماذـج و  عفر  هاب و  فعـض  سرقن و  جـلاف و  تهج  هدرک و  تشپ و  زا  يدرـس  ررـض  عفد  ترارح و  ظفح  تهج  نآ  ندیـشوپ 
ندرک کـشخ  مدـلا و  فزن  عطق  تهج  نآ  ۀـتخوس  رورذ  ینابـصع و  ياـضعا  باـصعا و  قتف  تهج  نآ  ندـیماشآ  رثـالا و  عـیرس 

* عفان تاحارج 
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فزخ

دنمان لافس  یسرافب  اف  نوکس  نیتمجعم و  ياز  اخ و  حتفب 

نا تیهام  *

تسا فورعم 

نا تعیبط  *

ترارح كدناب  کشخ و  رایسب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اب ون  لافـس  دـلج و  خالـسنا  تهج  رتو و  فورـضغ و  دـننام  جازملا  هسباـی  ياـضعا  حورق  مرن و  ياـهمرو  تهج  نآ  ماـسقا  داـمض 
ياهمرو تهج  نغور  موم  اب  سرقن و  برج و  هفعس و  زازح و  اهششوج و  هکح و  تهج  هکرـس  اب  تاحارج و  مایتلا  تهج  اهمهرم 
تیوقت نادند و  يالج  تهج  نآ  نونـس  هینرق و  ۀـقبط  ضایب  يالج  تهج  هتفوک  مرن  ینیچ  لافـس  رورذ  ددـغ و  ریزانخ و  نمزم و 

فزخ ای  کمن  نا  رد  هکیفزخ  يالط  رفولین و  نغور  هشفنب و  نغور  نآ  حلـصم  یغامد و  باصعا  رـضم  نآ  ندمآ  نوخ  عطق  هثل و 
مـشچ نافجا  وضع و  ره  ةدراب  ۀـیمغلب  ماروا  لیلحت  تهج  دوش  یم  ادـیپ  کمن  رد  هک  یئاهزیر  کنـس  ای  کمن و  رد  هک  یئاـهراپ 

رثؤم

هلمهملا نیسلا  عم  ءاخلا  لصف 

سخ

دنمان ساخ  یکرتب  وهاک و  یسرافب  هلمهم  نیس  دیدشت  همجعم و  ءاخ  حتفب 

نا تیهام  *

مین و عرذ و  کیب  ات  دـنلب  ضیرع و  نآ  كرب  فنـص  کی  تسا  فنـص  ود  یناتـسب  دـشاب  یم  يرب  یناتـسب و  فورعم  تسا  یتاـبن 
رد هلاکنب  ناتسودنه و  رد  دراد و  روفو  دیور و  یم  راهب  مسوم  رد  اهریغ  مور و  ناتـسبرع و  ناریا و  رد  كزان و  نیریـش و  برچ و 

یکنرف یناتـسب  زا  مود  فنـص  دوش و  یمن  دالب  نآ  یکرزب  یبوخ و  روفوب و  نکیل  دیور و  یم  دراب  یمن  ناراب  هک  ناتـسمز  مسوم 
رـس رکید  فنـص  نیریـش و  برچ و  كزاـن و  رایـسب  کـنرمک و  زبـس  نآ  كرب  فنـص  کـی  دـشاب  یم  فنـص  ود  زین  نآ  تسا و 

هچنغ و دننام  هدیچیپ  مهرد  فنـص  ود  ره  نیا  ياهکرب  رتمک و  نا  زا  نیا  ینیریـش  یبرچ و  یکزان و  یـشفنب و  كدـنا  نآ  ياهکرب 
رتکزان رت و  بوخ  دشاب  رتدرـس  اوه  دنچره  دنراک و  یم  ناتـسمز  رد  دنروآ و  یم  کنرف  زا  هزاتب  هزات  ار  نآ  مخت  لاس  ره  رودم و 

خـلت و یناتـسب و  زا  رتزبس  رت و  تخـس  كدـنا  یبرچ و  یب  رتدـنلب و  رتکیراب و  نآ  ياهکرب  يرب  سخ  اما  دوش و  یم  رت  هدـیچیپ  و 
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هایس نآ  مخت  هچنآ  رت و  فیعض  رایسب  شاخشخ  نویفا  زا  نکیل  دنروآ و  یم  لمعب  نویفا  نا  زا  یضعب  رایـسب و  تیعوتی  اب  نآ  قاس 
یمرنب و هلمجلاب  دشاب و  یم  هایـس  رثکا  یکنرف  شفنب  كرب  فنـص  مخت  تسا و  دیفـس  هچنآ  زا  رتمک  نآ  تبوطر  تدورب و  دـشاب 
مرن و نآ  قاس  كرب و  دـنیامن  قئال  دـحب  نآ  يراـب  بآ  هک  دـیج  مرن  نیمز  رد  ینعی  ددرکیمرب  نیمز  تءادر  تدوج و  تبـالص و 

تسنآ یناتسب  لوکام  لمعتسم و  سکعلاب و  اهنیا  فالخب  دوش و  یم  دیفس  نآ  مخت  نیریش و  برچ و  كزان و 
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نا یناتسب  تعیبط  *

مود لیاوا  رد  رت  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مالـسلا هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  یلاعت  هّللا  همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  یفاک  بحاص  هچنانچ  تسا  نوخ  ةدـننک  فاـص 
دـنک و یم  فاص  ار  نوخ  هک  یتسرد  هب  سخ  ندروخ  داب  امـش  رب  هک  دـندومرف  هدرک  دوخ  نایلاومب  باـطخ  هک  دـنک  یم  تیاور 
بآ و فالتخا  یئابو و  ياوه  بآ و  ررـض  عفاد  رکید و  لوقب  زا  دـلوتم  نوخ  زا  رتهب  تسا  قیقر  حـلاص  نوخ  دـلوم  دـنا  هتفک  ابطا 

دوعص یتسم و  عنام  رامخ و  عفاد  ددس و  حتفم  باهتلا و  یکنـشت و  ادوس و  ارفـص و  تسوبی  ارفـص و  نوخ و  تدح  نکـسم  اوه و 
اـصوصخ لوب  ردـم  نیلم و  هراح و  ماروا  عدار  مونم و  دـشاب و  یکـشخ  یمرک و  زا  هک  هفرـس  هلزن و  رـس و  درد  غامدـب و  تاراـخب 

هراح و ياهپت  ناتسپ و  درد  ناقری و  نونج و  ماذج و  هکح و  تهج  نآ و  ۀتسش  زا  تسا  هدایز  نیا  حیتفت  توق  هک  اریز  نآ  ۀتسشان 
نآ خوبطم  هدعم و  درد  نیکـست  ناقری و  عفر  اهتـشا و  نتخیکنارب  تهج  هکرـس  اب  ود و  ره  نآ  تقرح  لوب و  يراجم  هناثم و  ۀـحرق 

نایـسن و ثروم  وبر و  لس و  بحاص  هاب و  رـضم  نآ  راثکا  رثؤم و  ریـش  ندرک  هدایز  هنیـس و  درد  تهج  نآ و  ماخ  زا  رت  اذغلا  ریثک 
رادـقم هریز  هدرورپ و  ۀـلیله  سفرک و  عانعن و  نآ  حلـصم  حاـیر  دـیلوت  نآ و  تملظ  رـصب و  فعـض  تدـالب و  ساوح و  ترودـک 

رورذ یثو و  هرمح و  راـح و  مرووـه  مشچ و  مرو  لـیلحت  باـهتلا و  نیکـست  تهج  نآ  دامـض  مهرد و  یـس  اـت  نآ  بآ  زا  تبرش 
ود ندیماشا  هکرحتم و  داوم  نکسم  مونم و  ردخم و  کشخ و  درـس و  مود  رد  نآ  مخت  عالق و  تاحارج و  مایتلا  تهج  نآ  ۀتخوس 

يالط ینم و  نالیس  لوبلا و  ریطقت  هنیس و  درد  ماکز و  هلزن و  دس  عامج و  توهـش  ندومن  فیعـض  مالتحا و  عطق  تهج  نآ  مهرد 
برقع یکدـیزک  رب  نآ و  نتخیر  عنم  تهج  يوـم  رب  مشچب و  داوـم  نتخیر  عادـص و  عـنم  ندروآ و  باوـخ  تهج  یناـشیپ  رب  نآ 

تابالص و لیلحت  تهج  نآ  نغور  نیوخالا و  مد  ای  شاخشخ و  نآ  لدب  یکطـصم  نآ  حلـصم  هاب  رـضم  نآ و  تیمـس  عفد  تهج 
تسنآ و مخت  دـننام  لاـعفا  عیمج  رد  نآ  كرب  بآ  رثؤم و  بارـش  یتسم  عنم  یـسبی و  عرـص  اـیلوخیلام و  میونت و  غاـمد و  بیطرت 

دنا هتفک  یـضعب  یناتـسب و  زا  رتمک  تبوطر  رد  رت و  درـس و  يرب  سخ  عفان و  راح  عادـص  نیکـست  تهج  لک  نغور  اب  نآ  يـالط 
يوقا نا  زا  هکلب  یناتسب  نبل  دننام  توق  رد  نآ  نبل  نآ و  مخت  كرب و  یناتسب و  زا  رتیوق  لاعفا  رد  یناتسب و  زا  رتمک  زین  نآ  يدرس 

شاخشخ نبل  لثم  و 
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نآ لاحتکا  ءالط و  ابرش و  عفان  الیتر  برقع و  یکدیزک  تهج  ضیح و  ردم  یئام و  سومیک  لهسم  نآ  مهرد  مین  تسا  هایس  389
نیدب تسا  عفنلا  بیرق  یناتسب  نبل  برغ و  عفر  مشچ و  حورق  يالج  تهج 

سخ

تسا يدنه  تغل  هطقن  یب  نیس  نوکس  اخ و  حتفب 

نآ تیهام  *

درس و وب و  شوخ  رایسب  دنشاپ  یم  بآ  نارب  دنزاس و  یم  هناخ  سخ  نا  زا  امرک  مسوم  رد  هلاکنب  دنه و  رد  هک  تسا  یهایک  ۀشیر 
کیراب ياهشیر  نآ  دشاب و  یم  وب  شوخ  رطعم و  رایسب  دنریک  یم  ار  نآ  رطع  دنشک و  یم  قرع  لدنص  ةدارب  اب  دشاب و  یم  کنخ 

هک لساب  هیبش  نآ  تابن  تسا و  وب  شوخ  عرذ و  مین  ردقب  رتدنلب  رتظیلغ و  نا  زا  یمور و  لبنـس  ۀـشیر  دـننام  رادـهوک  جاو و  جـک 
تسا الاو  ۀشیر  دنا  هتفک  دش و  نادب  هراشا  رخذا  رد  تسا و  یماجآ  رخذا  خیب  دنیوک  دنمان و  نالوک 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دراب غامد  بلق و  يوقم  حرفم و 

همجعملا نیشلا  عم  ءاخلا  لصف 

شاخشخ

دنمان تسوپ  يدنهب  همجعم  نیش  فلا و  نیتمجعم و  ءاخ  حتف  نیش و  نوکس  اخ و  حتفب 

نآ تیهام  *

زین نآ  مخت  دیفس و  نآ  لک  یناتسب  شاخشخ  اما  تسا  هایس  شاخشخ  هک  يرب  دیفس و  شاخـشخ  هک  یناتـسب  دشاب  یم  فنـص  ود 
نآ كرب  دشاب و  یم  هاتوک  دنلب و  نیمز  اوه و  بآ و  فالتخا  بسحب  عرذ  راهچ  ات  عرذ  ود  ردقب  نآ  هایک  رودم و  هزیر و  دیفس و 

كرزب و نیمز  اوه و  بآ و  فالتخا  دـالب و  بسحب  زین  نآ  ةزوک  ۀـبق  فرـشم و  نآ  ةزوک  هبق و  رـس  ینـالوط و  بغزم  فرـشم و 
دسر یم  راهب  مایا  رد  تفای و  رکذ  نویفا  رد  فیعض و  يوق و  تسا  نویفا  هکنآ  نبل  نینچمه  دوش و  یم  کچوک 
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نآ تسوپ  تعیبط  *

هتفرک نویفا  زا  رتیوق  نآ  ۀتفرکان  نویفا  دنا و  هتفک  موس  رد  یضعب  کشخ و  لوا  رد  درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يومد و لاهـسا  تهج  دنـشونب  درـس  بآ  اـب  باوخ  تقو  ماـش  اتـشان و  حبـص  هکنآ  مرد  مین  ددـسم و  عدار و  ردـخم و  نآ  تسوپ 
دـشاب هتفای  خبط  هک  بالک  هبلح و  اب  رـس و  درد  تهج  یناشیپ  رب  نآ  دامـض  عفان و  هناثم  تقرح  اعما و  هدـعم و  باهتلا  يوارفص و 
تبوطر زا  ثداح  رت  لاعـس  مرک و  لاعـس  تهج  نآ  ندـیماشآ  اضعاب و  داوم  نتخیر  عنم  نآ و  درد  نیکـست  دـمر و  يادـتبا  تهج 

لئام دوس و  دنمان  رانکوک  هکنآ  ةراصع  نمزم و  لاهـسا  عطاق  صفع  بارـش  اب  دوخ و  عدر  دیمجت و  ظیلغت و  دـیربت و  ببـسب  قیقر 
ثروم همضاه و  اهتـشا و  دسفم  هاب و  عطاق  ساوح و  ةدننک  شوشم  اضعا و  یخرم  نآ  تموادم  نآ  مخت  زا  رتیوق  راثآ  رد  تبوطرب 

رکش و نآ  حلصم  نیدوربم  ۀئر  رضم  طشنم  هسبای و  ةراح  عاجوا  نکـسم  يزیرغ و  ترارح  للحم  ضرعلاب  نوخ و  دسفم  نایـسن و 
ۀقیقر داوم  جضنم  مونم و  ردـخم و  رت  لوا  رد  درـس و  مود  رد  نآ  مخت  مین و  لاقثم و  کی  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  یکطـصم  لسع و 
مدلا ثفن  سبای و  راح  ۀفرس  هئر و  ۀبصق  هنیس و  تنوشخ  تهج  رکش  اب  نآ  مرد  هد  ندیماشآ  تموادم  مکـش و  ضباق  يوارفص و 
دلوم ماداب  زغم  نآ  لثم  اب  نآ و  ةراـح  ضارما  هناـثم و  تقرح  ندـب و  نیمـست  هدرک و  رکج و  فعـض  غاـمد و  تیوقت  قد و  پت  و 

یباوخیب عفر  تهج  نآ  ةداد  وب  ندـیئوب  هاب و  عطاق  نآ  تموادـم  یهبم و  لـسع  اـب  نآ  ةداد  وب  اـصوصخ  لازه  عفار  حـلاص و  نوخ 
ات نآ  مخت  تبرش  رادقم  ددسم  مونم و  رت و  فیعض  نآ  مخت  زا  لاعفا  رد  نآ  نغور  يوق و  مونم  مهرد  جنپ  ات  نآ  مهرد  ود  رثؤم و 

نیکست لوبلا و  هقرح  هنیس و  درد  هفرس و  تهج  دنزاس  صارقا  دنبوکب و  نآ  ةرکنک  تسوپ و  اب  ار  هزات  شاخشخ  نوچ  مهرد و  هد 
مهرد جنپ  ات  نآ  تبرش  رادقم  ادامض  ماروا  لیلحت  تابوطر و  فیفجت  زین  ابرش و  تابوطر  فیفجت  هنهک و  لاهسا  سبح  یکنشت و 
تهج زینشک  بآ  اب  نآ  لک  تسنا و  صرق  زا  رت  فیعـض  نکیل  دنهد و  خبط  بآ  رد  ار  نآ  ۀلمج  ندیـسر  زا  دعب  نوچ  نینچمه  و 

حرق و هیعاس و  ۀـلمن  تهج  زینـشک  بآ  اب  حورق و  راـثآ  عفر  تهج  نآ  يـالط  ـالاحتکا و  هینرق  ۀـحرق  مشچ و  شزوس  عجو و  عفر 
هثیبخ
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ابرش و راح  ۀفرس  هلزن و  تهج  ماروا و  راح و  ياهدرد  نکسم  ردخم و  دنهد  بیترت  لک  نغور  روتسدب  هکنآ  نغور  ادامض و  390
تالزن و عنم  تهج  دنمان  شاخشخ  بآ  هک  لسع  اب  نآ  كرب  خوبطم  بآ  دیفم و  اروطق  نآ  راح  مرو  لیلحت  شوک و  درد  نیکست 

ةرکنک ةدیئاس  یباوخیب و  عفر  تهج  الوطن  نآ  خوبطم  بآ  سیتلا و  هیحل  ةراصع  ایقاقاب و  اصوصخ  عفان  اقوعل  نمزم  لاهـسا  هفرس و 
نوچ دیفم و  ابرـش  هدـعم  ظیلغ  طلخ  قیقرت  لیلع و  رکج  تهج  نآ  خـیب  خـیبط  وا  دامـض  هراح  ماروا  هرمح و  تهج  وج  درآ  اب  نآ 

میونت حیرفت و  دنیامن  لوانت  هدومن  نایرب  زایپ  نغور و  اب  رکید و  لوقب  دننام  دـنهد  خـبط  بآ  رد  ار  نآ  ۀتـسر  ون  ةزات  كزان  كرب 
تسا وهاک  شاخشخ  لدب  دیامن و  لاهسا  سبح  دروآ و 

يرب شاخشخ  *

نآ تیهام  *

شفنب خرس و  ناولاب  نولم  نآ  لک  یناتسب و  شاخشخ  زا  هدایز  نآ  فیرـشت  بغز و  رت و  نشخ  نآ  كرب  تسا و  دوسا  شاخـشخ 
نآ نبل  نویفا  دیدج  حالطصاب  تسنآ و  ةراصع  نویفا  قباس  يابطا  حالطصاب  هایس و  نآ  مخت  اهریغ و  دوبک و  هایس و  و 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  درس و  موس  رخآ  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

دسرب هفصنب  هک  با  رد  نآ  خیب  خیبط  عفان و  محر  نالیس  رکج و  ترارح  تهج  رت و  يوق  یناتـسب  زا  مخت  كرب و  لاعفا  عیمج  رد 
زا یناتـسب و  يازجا  تابرـش  فصن  ردقب  نآ  يازجا  عیمج  زا  تبرـش  رادقم  هنایزار  نآ  حلـصم  غامد  رـضم  دـیفم  اسنلا  قرع  تهج 

* داوم رثکا  رد  تسا  يرب  وهاک  نآ  لدب  لاقثم  کی  نآ  مخت 
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روثنم شاخشخ  *

نآ دزیر و  یم  دوز  نآ  لک  كرب  هک  دنمان  تهج  نا  زا  روثنم  هلمهم و  ءار  واو و  نوکس  هثلثم و  ءاث  مض  نون و  نوکس  میم و  حتفب 
ۀبق نشخ و  نآ  قاس  يدیفـسب و  لئام  تنوشخ و  اب  هناـیزار و  كزیت و  هرت  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا و  يرب  شاخـشخ  زا  یمـسق 

رت فیعض  هایس  شاخشخ  زا  رتیوق و  یناتسب  شاخشخ  زا  توق  رد  قیاقش و  ۀبقب  هیبش  کچوک  نآ  ةزوک 

يدبز شاخشخ 

تبسن ءای  هلمهم و  لاد  رسک  هدحوم و  ءاب  همجعم و  ياز  حتفب 

نا تیهام  *

كربب لصتم  نآ  رمث  کیراب و  نآ  خیب  زارد و  هزیر و  رایسب  نآ  كرب  یعرذ و  ردقب  نآ  قاس  کبس و  دیفس و  رایسب  تسا  یهایک 
دسر یم  ناتسبات  طسو  رد  دنا و  هدیمان  يدبز  اذهل  تسا  دبز  دننام  کبس  دیفس و  نآ  يازجا  عیمج  نوچ  لمعتسم و  دیفس و  نآ و 

نا تعیبط  *

تسا مومس  ۀلمج  زا  کنهالبج و  دننام  دنت و  مرک و  تیاغب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دیفم و مغلب  لاهـسا  تهج  مرد  کی  ات  نآ  مخت  ئقب و  نطارقلا  ءام  اب  عرـص  مغلب و  عفد  غامد و  ۀـیقنت  تهج  يوق و  لهـسم  ئقم و 
تسا کنهالبج  هجلاعم  دشاب  هدروخ  ار  نآ  هک  یسک  ۀجلاعم  تسا و  لاتق  تیمس  ببسب  هک  اریز  تسین  لمعتسم  نا  زا  هدایز 

نرقم شاخشخ 

هنشخ نکاما  اهایرد و  رانک  رثکا  هکنآ  تهج  دنمان  زین  يرحب  شاخشخ  ار  نآ  نون و  نوکـس  هددشم و  ءار  فاق و  حتف  میم و  مضب 
دیور یم 

نا تیهام  *
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واـک و خاـشب  هیبش  نآ  رمث  درز و  نآ  لـک  سمولق و  كربب  هیبـش  نآ  كرب  هرا و  دـننام  دـیاوز  اـب  بغزم و  دیفـس و  تسا  یهاـیک 
درز نآ  ۀناد  هچ  تسا  کنهالبج  ریغ  نا و  زا  رتکچوک  هبلح و  دـننام  اهناد  نآ  فوج  رد  دـنا و  هدـیمان  نرقم  تهج  نیزا  ینحنم و 

ناشیا طلغ  هجو  تسنآ و  تاـبن  زا  جرختـسم  اـثیمام  فایـش  هک  دـنا  هدرب  طـلغ  ناـمک  مدرم  یـضعب  تسین و  درز  نیا  ۀـناد  تسا و 
نآ كرب  اب  تسنیا  كرب  تهباشم 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ۀـشیر کشخ  تاحارج و  ۀـیقنت  تهج  تیزاب  نآ  لک  لاحتکا  لاهـسا و  ئقب و  طالخا  عطقم  یلاج و  لسعلا  ءاـم  اـب  نآ  ندـیماشآ 
قیقرت اسنلا و  قرع  رکج و  ةدراب  للع  تهج  نآ  خـیب  خـیبط  هجزل و  طالخا  يوق  لهـسم  نآ  مخت  زا  لاقثم  کـی  ندـیماشآ  اـهنآ و 

عفان هجزل  ۀظیلغ  طالخا 

391

باشخ

دننام تسا  اهویم  خوبطم  بآ  مسا  یـسرافب  هدـمآ  زین  واوب  باشوخ  هطقن و  کی  ءاب  فلا و  همجعم و  ود  ره  نیـش  حـتف  اـخ و  مضب 
تسا اهنآ  بارش  دننام  دیآ و  ماوقب  ات  دنهد  خبط  رکش  اب  هک  اهنیا  لاثما  زیوم و  دورما و  هب و  بیس و  ولآدرز و  ولابولآ و 

اهنآ عومجم  تعیبط  *

تسا اهنآ  لصا  زا  فطلا 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

درد قرتحم و  طلخ  حالـصا  باهتلا و  شطع و  نیکـست  تهج  ولابولآ  زا  الثم  دـنیامن  یم  ذـخا  نا  زا  هچناب  تسا  عجار  نآ  کیره 
ئق ناـیثغ و  ناـقفخ و  عفر  تهج  بیـس  زا  تاـنوفع و  عفر  همـضاه و  توق  حاورا و  هسیئر و  ياـضعا  تیوقت  تهج  هب  زا  زرپـس و 
زیوم زا  ناقری و  ددس و  حیتفت  توص و  ۀیفـصت  تهج  زیوم  زا  راح و  ياقـستسا  رفـصا و  ناقری  دبک و  ترارح  باهتلا و  يوارفص و 

عومجم تسا و  ولآدرز  باشخ  همه  نیرت  نوبز  يوارفص و  عبط  تنبل  راح و  ریساوب  دبک و  ترارح  نیکـست  هدعم و  تیوقت  تهج 
تسا یکطصم  نوسینا و  اه  نآ  حلصم  حایر  دلوم 
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نیبجنکشخ

برعم نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  میج و  حتف  نون و  نوکس  فاک و  حتف  نیتمجعم و  نیش  نوکس  اخ و  مضب 
تسا کشخ  نیبکنا  زا 

نا تیهام  *

دتفا یم  اجنا  راجشا  رب  هک  تسا  یمنبش  دنیوک  دزیخ و  نورزاک  دودح  سراف و  لابج  زا  هک  يوبدنت  کشخ و  تیاغب  تسا  یلـسع 
دنمان یم  نادند  پسا  ناتسربط  ملید و  رد  يرکش و  نباکنت  رد  دشاب و  یم  خرس  هایس و  دیفس و  درز و  زبس و 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مراهچ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

بیرق نآ  هایـس  یخلتب و  لئام  مرک و  رایـسب  نآ  زبس  نآ و  دیفـس  زا  رتیوق  نآ  خرـس  تاـجوزل و  لـیلحت  عیطقت و  ـالج و  تیاـغ  رد 
نزوب نآ  لدب  کلهم و  طالخا و  قرحم  نا  زا  هدایز  مرد و  کی  ات  نآ  دیفس  تبرش  رادقم  دیاشن  نآ  لامعتـسا  اذهل  ردالب و  لسعب 

تسا لسع  نآ  مین  نزو و  کی  دنیوک  نیبکنا و  زک  نآ  نزو  مین  لسع و  نآ 

نان کشخ 

دنمان تسا  کنان  کشخ  برعم  هک  جنان  کشخ  ار  نآ  و 

نا تیهام  *

دنزاس دنشاب  هتشرس  جریشب  ار  نآ  ریمخ  مدنک  درآ  زا  هک  تسا  ینان 

نا تعیبط  *

مود رد  رت  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

حایر دلوم  مضهلا و  رـسع  نکیل  عفان و  هاب  تیوقت  هدرک و  يرغال  حالـصا  تهج  ندـب و  ةدـننک  هبرف  يذـغم و  دـیج و  نوخ  دـلوم 
دشاب دجنک  نغور  هک  تسا  جریش  زا  رتهب  نغور  زا  عونصم  نیبجنکس و  نآ  حلصم  ظیلغ و 
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هلمهملا داصلا  عم  ءاخلا  لصف 

هیصخ

اه هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  هلمهم و  داص  نوکس  همجعم و  ءاخ  مضب 

نا تیهام  *

یکین دنا  هتفک  تسا و  هبرف  سورخ  ۀیـصخ  همه  نیرتهب  دشاب و  هک  یناویح  ره  زا  تسا  ناویح  ياضعا  نیرت  نوبز  تسا و  فورعم 
ددرکیمرب ناویح  بسحب  نآ  يدب  و 

نا تعیبط  *

تسا حصا  لوا  دنا و  هتفک  کشخ  درس و  یضعب  بلاغ و  نآ  رب  تبوطر  مرک و 

لاعفا *

نا صاوخ  و 

نآ حلـصم  مضهلا  ئطب  اما  حلاص  نوخ  ینم و  دـلوم  یهبم و  هبرف  سورخ  ۀیـصخ  دوش و  یم  روکذـم  نآ  نمـض  رد  یناویح  ره  زا 
تسنآ ندومن  دوس  کمن  رتعص و  کمن و  یهوک و  جنتوف  نادجنا و 

بلعثلا یصخ 

هدحوم ءاب  نوکس  مال و  حتف  هلمهم و  نیع  نوکـس  هثلثم و  ءاث  حتف  مال و  فلا و  ای و  مض  هلمهم و  داص  نوکـس  همجعم و  ءاخ  مضب 
دراد كرب  هس  نآ  هایک  هک  اریز  دنمان  كرب  هس  ینعمب  نلفرط  یضعب  نیرویطاس و  نویطاس و  ینانویب 

نا تیهام  *

دنچ ینم و  يوبب  هیبش  نآ  يوب  يدنت و  كدنا  تجوزل و  اب  نیریـش و  نآ  معط  رتکچوک و  ناجنروس  زا  فافـش  دیفـس  تسا  یخیب 
رخآ رد  هتـسر و  زارد  یکیراب  ۀشیر  ۀضیب  ره  زا  دنـشاب و  هتـسویپ  مهب  هک  یکچوک  ۀضیب  ود  دننام  نآ  ياهناد  یکی  دـشاب  یم  عون 

دنماـن هبخا  لـتاق  ار  نآ  تهج  نیزا  ددرک و  رتـکچوک  نآ  هضیب  دوـش  كرزب  هناد  نآ  دـنچره  هتـسویپ و  یکچوـک  ۀـناد  هـشیر  ره 
رتضیرع كدنا  نا  زا  زایپ و  كربب  هیبش  نیا  كرب  دشاب و  یمن  مخت  ار  عون  نیا  روکذم و  بح  هن  تسا  هضیب  لصا  لمعتسم 
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يربش و ردقب  نآ  قاس  رکید  عون  قارب و  بلـص  هایـس  نآ  مخت  مود  عون  دشاب و  یم  ددع  هس  مرن و  نیمز و  يور  رب  شورفم  392و 
کنر و خرس  نیا  قاس  هایـس و  یمخت  لک  طسو  رد  کنردرز و  لک  ددع  هس  ای  ددع  ود  نآ  يالاب  رب  هدیئور و  یقاس  نآ  طسو  زا 
تجوزل و اـب  دیفـس و  نآ  نوردـنا  خرـس و  نآ  نوریب  يزوج و  ردـقب  نآ  خـیب  تسا و  قبنز  هک  دازآ  نسوس  كربب  هیبش  نیا  كرب 
هک تسا  نادـب  ود  ره  نایم  قرف  رتهب و  یمور  اما  دـسر  یم  مهب  رـصم  مور و  رد  رتشیب  كانمن و  نکاـما  لاـبج و  نآ  تبنم  ینیریش 

يرصم زا  رت  فافش  رت و  هدیلاب  نیا  یمور و  فالخب  دنیامن  یم  کشخ  هدیـشک  نامـسیرب  هدرک  خاروس  یماخ  نیح  رد  ار  يرـصم 
رد موس  عون  مود و  رد  مود  عون  لوا و  رخآ  رد  رت  مرک  نآ  لوا  عون  تعیبـط  دـنام  یم  لاـس  ود  اـت  دـسر و  یم  ناریزح  رد  تسا و 

هیلضف تبوطر  اب  همه  موس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

يالط ظوعن و  هاب و  يوقم  ینم و  حـلاص و  مد  دـلوم  هوقل و  جـلاف و  ددـمت و  سبای و  جنـشت  زازک و  تهج  بصع و  يوقم  یهبم و 
نآ لدب  رکش  نآ  حلصم  هدعم  مف  رـضم  لاقثم  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  نآ  طوقـس  عنام  هدننایور و  يوم و  يوقم  لک  نغور  اب  نآ 

موم و اب  دننازوسب و  ار  نآ  نوچ  ددرک و  تکرح  سحیب و  وا  تسد  دنک  علق  ار  ریخا  عون  هکره  دنیوک  كدرز و  مخت  هبطر و  مخت 
نیمـست هوقل و  جـلاف و  دـننام  یمغلب  يوادوس و  ضارما  رد  ار  ریخا  عون  ددرک و  نآ  عفر  دـننک  نیهدـت  هکرـس  اب  ای  نوتیز و  نغور 

تـسد رد  ار  روکذـم  خـیب  نوچ  هکنآ  یتح  دـنا  هتـشون  رایـسب  هغلابم  ظوعن  ندروآ  هاـب و  تیوقت  هدرک و  هاـصح  ندـینازیر  ندـب و 
هدیئاس کشم  كدنا  نارفعز و  اب  ار  نآ  كرب  نوچ  درادـن و  یلـصا  دـنا و  هتـسناد  رتیوق  روقنقـس  زا  ددرک و  ظوعن  ثعاب  دـنریکب 
بارـش اب  نآ  مخت  دـنا و  هتـسناد  برجم  دوش و  هلماح  ددرک و  دـقعنم  هفطن  تعاس  ناـمه  دـنوش  تفج  رهوش  اـب  دـنیامن و  لومح 
تبرش رادقم  رکش  لمحلا و  ناسل  ةراصع  نیبجنکس و  نآ  حلصم  هدعم  مف  نیرورحم و  رضم  ساوح  ردکم  ظوعن و  بجوم  تیاغب 

درادن و یلصا  تسا و  بلعثلا  هیصخ  اپنچ  نیئوهب  خیب  هک  تسا  روهشم  دنه  رد  مهردکی و  ات  نآ  مخت  زا  ددع و  کی  ات  نآ  خیب  زا 
یمرب لک  نیمز  زا  لوا  دوش  یمن  رکید  ياج  دنه و  رد  تسا  هلاکنب  صوصخم  لک  نیا  نادب و  هیبش  ای  دشاب و  نآ  ریخا  عون  دـیاش 

نآ نزوب  دنیوک  هرجنا و  نآ  نزو  مین  نادیزوب و  نآ  لدب  تسا  هیبش  نسوس  اب  هلمجلا  یف  لکـش  ۀحئار و  رد  كرب  نا  زا  دـعب  دـیآ 
* تسپسا مخت 
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کیدلا یصخ 

فاک هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسکب 

نا تیهام  *

بلعثلا و بنعب  هیبش  نآ  هایک  دنا  هتفک  هتسناد و  نآ  ریغ  هریغ  هرکذت و  فلوم  تسا و  نابلا  بح  هک  هتـشون  نینموملا  هفحت  بحاص 
تسا دیفس  یکرزب و  يولابولآ  ردقب  نآ  ۀناد  نا و  زا  لوطا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفان اسنلا  قرع  لصافم و  عاجوا  تابالص و  لیلحت  تهج  نآ  دامض  لصافم و  اسنلا و  قرع  تهج  حایر و  للحم  جزل و  مغلب  لهسم 
* هریز نآ  لدب  مهردکی  ات  نآ  تبرش  رادقم  هشفنب  نآ  حلصم  برکم  عدصم و  و 

بلکلا یصخ 

دنمان صخرا  ینانویب  دحوم  ءاب  مال و  نوکس  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

نوتیز و كربب  هیبش  نادب و  بیرق  ای  نیمز و  يور  رب  طسبنم  نآ  كرب  ربش و  کی  ردقب  نآ  ياهخاش  یعون  تسا  عون  ود  دنا  هتفک 
جودزم فعاضم و  وا  دیفس  نا و  زا  رتکیراب  رتدنلب و  سوبلب و  خیبب  هیبش  نآ  خیب  شفنب و  نآ  لک  نا و  زا  رتدنلب  رتکزان و  رت و  مرن 

وخر مود  دنمان و  هدام  ار  نیا  یجزل و  تبوطر  زا  یلتعم  یکی  يرکید و  يالاب  یکی  دنـشاب  هدـش  لصتم  مهاب  هک  ینوتیز  ود  دـننام 
ریم میکح  تسا  هیلمر  هیرجح و  عضاوم  نآ  تبنم  دنروخ و  یم  سوبلب  دننام  هداد  شوج  ار  خیب  نیا  هاک  دنمان و  ون  ار  نیا  جنشتم و 

رفص و عباصا  لکب  هیبش  شفنب  ورس و  لکـشب  لصتم  مهاب  هزیر  نآ  لک  عرذ و  مین  ات  كرب و  یب  نآ  قاس  هک  هتـشون  نموم  دمحم 
زوریف رد  ریقح  هک  هتشون 
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یناوغرا خرس  تسین و  لصتم  مهب  رایسب  رفـص  عباصا  لک  هکنآ  رکم  دنا  هیبش  مهاب  تافـص  همه  هدومن  هدهاشم  ار  ود  ره  هوک  393
تسا

نا تعیبط  *

تسنا زا  هدایز  نیا  یمرک  تدح و  تبوطر و  یب  نآ  کچوک  هیلضف و  تبوطر  نآ  كرزب  خیب  رد  مومسب و  بیرق  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ام نآ  ةدام  كرزب  دـنا  هتفک  نآ و  عطاق  نآ  کچوک  مامت و  توقب  عاـمج  كرحم  نآ  كرزب  هئر و  نخـسم  یمغلب و  ماروا  لـلحم 
یم عامج  توهـش  عطاق  زین  نیا  ددرک  کشخ  نوچ  زب و  ریـش  رد  نآ  ةدـیناشوج  اـصوصخ  تسنآ  كرحم  تسا  هزاـت  رت و  هک  ماد 

مـسق نوچ  هک  تسنآ  هیکاطنا  لها  دزن  روهـشم  دنادرک و  یم  لطاب  ار  نآ  لعف  دنروخب  يرکید  دعب  هک  ار  کیره  دـنیوک  ددرک و 
عون شاخـشخ و  غمـص و  نآ  حلـصم  تسا  هئر  نخـسم  رتخد و  ار  نآ  کچوک  مسق  نوچ  دنیاز و  یم  رـسپ  دـنروخب  ار  نآ  كرزب 

شفنب و نآ  لک  هدنپـسچ و  یتبوطر  نا  رد  رتضیرع و  رتدنلب و  نا  زا  اندنک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  ربش و  کی  ردـقب  نآ  قاس  مود 
مهب لصتم  کچوک  ۀضیب  ود  دننام  نآ  خیب 

نا تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

حورق و ۀـیقنت  هیمغلب و  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  دامـض  نآ و  راثکا  اصوصخ  عاـمج  توهـش  عطق  نطب و  سبح  تهج  نآ  ندـیماشآ 
هثیبخ حورق  ماروا و  رب  نآ  رورذ  روتسدب  ناهد و  عالق  دلج و  راثآ  ةدننک  لئاز  اهنآ و  تنوفع  عطق  طاسبنا و  زا  هیعاس  ۀلمن  عنم 

لیجاجعلا یصخ 
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دوب هاب  يوقم  دروآ و  مامت  ظوعن  دنماشایب  بارش  اب  دننک و  کشخ  نوچ  تسا  هلاسوک  ۀیصخ 

لیالا یصخ 

عفان یعفا  یکدیزک  تهج  دنماشایب  بارش  اب  دننک و  کشخ  نوچ  تسا  یهوک  زب  ۀیاخ 

هلمهملا ءاطلا  عم  ءاخلا  لصف 

فاطخ *

الجح یملیدب  جوقنالرق و  یکرتب  كوتسرپ و  یسرافب  لیبابا و  یبرعب  اف  فلا و  هلاشم و  هلمهم  ةددشم  ءاط  حتف  همجعم و  ءاخ  مضب 
دنمان يروید  تپ  ایهک و  ینایس و  يدنهب  و 

نآ تیهام  *

تسا هفورعم  رویط  زا 

نآ تشوک  تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

توق تهج  نآ  قوحسم  کشخ  لاقثم  کی  ندیماشآ  هناثم و  کنـس  زرپس و  ضارما  ناقری و  عفاد  ددس و  حتفم  نآ  تشوک  بابک 
نیتزول و ضارما  عیمج  قاـنخ و  تهج  بآ  هب  نآ  رتسکاـخ  ةرغرغ  قاـنخ و  تهج  نآ  کـشخ  دوس  کـمن  زا  مهرد  ود  هرـصاب و 

نآ غامد  هرصاب و  يوقم  نوخ  اب  نآ  ۀچب  قرحم  لاحتکا  دراد و  رثا  نیمه  زین  کنح  رب  نا  ۀتخوس  يالط  لسع و  اب  روتـسدب  قلح و 
نینچمه عفان و  هرفظ  لبـس و  ضایب و  برج و  بآ و  لوزن  يادـتبا  تهج  لسع  اب  نآ  رتسکاخ  روتـسدب  نیکرـس و  اب  ای  لـسع و  اـب 

دیفـس تهج  واک  ةرهز  اب  دـلج و  راثآ  قهب و  عفر  راسخر و  کنر  یئوکین  تهج  یلاج و  تیاغب  نآ  نیکرـس  نآ و  مرکامرک  نوخ 
رثالا و عیرـس  تیم  نینج  جارخا  تهج  جورداب  يردق  اب  نآ  قوقدـم  روصعم  بآ  ندروخ  دـنا و  هتـسناد  برجم  هایـس  يوم  ندرک 
رس يوم  ندرک  هایس  تهج  نآ  هرهز  طوعس  رثوم و  تدالو  رسع  تهج  دنشاب  هدینازوس  هکنآ  نایشآ  رتسکاخ  لاقثم  کی  روتـسدب 

نادند هک  دنرادهاکن  ناهد  رد  ریش  تقو  نآ  رد  هک  دیاب  تسا و  تقو  زا  لبق  يدیفـسب  صوصخم  هتفک  يدادغب  فسوی  شیر و  و 
ره دـهد  یم  هچب  راب  ود  یلاس  رد  نوچ  دـیفم و  تدالو  رـسع  تهج  نانز  فان  رب  قبنز  نغور  اب  نآ  ياهمـشچ  يالط  دوشن و  هایس 

نوچ نولم  يرکید  کنرکی و  یکی  ددرک  یم  رهاظ  نا  رد  هزیرکنـس  ود  دنفاکـشب  ار  لوا  ۀچب  مکـش  رمق  رون  یتدایز  نیح  رد  هاک 
دورف نیمز  رب  هک  دـنراذکن  ینعی  دـسرن  نیمزب  هلاسوک  نآ  ندـب  ندـیئاز  نیح  رد  هک  هلاسوک  تسوپ  رد  ار  نآ  نولم  ریغ  کـنرکی 

نآ عفر  تهج  دندنب  عرص  بحاص  يوزاب  ای  ندرک و  رد  هتسب  نا  رد  دنریکب و  ار  نآ  تسوپ  دنیامن و  حبذ  هتفرک  قلعم  تسدب  دیآ 
نیما ددرک و  جـئاوح  ياضق  هاج و  ثعاب  دـنرادهاکن  دوخ  اـب  هدـیچیپ  دیفـس  ریرح  رد  نوچ  ار  نولم  کنـس  دـنا و  هتـسناد  برجم 
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نولم کنس  هتفک  هلودلا 
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نیح رد  هک  يوحن  دننک  درز  نآ  لاثما  نارفعز و  اب  ار  نآ  ۀچب  نوچ  دنیوک  رثؤم و  عزف  عفر  تهج  نآ  قیلعت  دشاب و  یم  خرس  394
دیفم و ناقری  تهج  کنـس  نآ  دنروآ  دوخ  نایـشآب  ار  ناقری  کنـس  دوخ  ۀچب  يدرز  عفر  تهج  دننیبن  وا  ردپ  ردام و  ندرک  کنر 

دنزادنا دـنروخ  یم  بارـش  هک  یموق  بارـش  رد  هتخوس  شتآب  ود  ره  ار  نآ  رن  هدام و  رـس  نوچ  تفای و  رکذ  فیطاطخلا  رجح  رد 
* درواین رکس 

یمطخ

تسا عفانملا  ریثک  مسا  زا  قتشم  ینانویب  وا  مسا  هدمآ  زین  اخ  رسکب  ای و  میم و  رسک  هلمهم و  ءاط  نوکس  همجعم و  ءاخ  حتفب 

نا تیهام  *

لکیب هچنآ  دیفـس و  همه  نیرتهب  فلتخم و  ناولا  خرـس و  دیفـس و  نآ  لک  دـنا و  هدرمـش  يزابخ  عاونا  زا  فورعم و  تسا  یهاـیک 
دنمان وریخ  يدنهب  ار  نآ  دوبک  یناوغرا  عون  دنمان و  زین  یمطخ  دشاب 

نا تعیبط  *

رتیوق و رایـسب  نا  زا  نآ و  لک  دننام  توق  رد  ار  نآ  خـیب  مخت و  هتفک و  لادـتعاب  مرک  سیئرلا  خیـش  هتـسناد و  رت  درـس و  سونیلاج 
دنا هتسناد  يرت  يدرسب و  لئام  يوقلا و  لدتعم  نارکید  رتفیطل و  رتشیب و  نآ  فیفجت 

نآ عفانم  صاوخ و  لاعفا و  *

غامد و ماروا  تهج  نآ  كرب  دامـض  نآ و  قاس  كرب و  مخت و  زا  رت  فیعـض  نآ  لک  نیلم و  یخرم و  عدار و  جـضنم و  لـلحم و 
مرو لمد و  تاجارخ و  جـضن  ریزانخ و  اهنآ و  لـیلحت  ماروا و  عجو  نیکـست  حورق و  ماـیتلا  ناـفجا و  ۀـخفن  جـبهت و  شوک و  خـیب 

تهج نوتیز  نغور  اب  دـشاب و  یمرک  زا  همه  هک  لصافم  اـسنلا و  قرع  اـضعا و  یکتـسکش  زازح و  تاـجارج و  هدـعقم و  ناتـسپ و 
تاذ تهج  اهنغور  هبـسانم و  ۀـیوداب  هشعر و  اسنلا و  قرع  لصافم و  درد  تهج  یباـغرم  هیپ  اـب  شتآ و  یکتخوس  ماوه و  ندـیزک 

سولج يوم و  نتشاد  مرن  تهج  نآ  لوطن  رثالا و  عیرـس  هراح  ماروا  جضنم  تیاغب  نغور  اب  نآ  ۀتخپ  دامـض  هئرلا و  تاذ  بنجلا و 
رکش اب  نآ  ماخ  باعل  هدرک و  کنس  تهج  نآ  ةدیبوک  مخت  دیفم و  میقع  نانز  محر  مف  مامـضنا  هدعقم و  مرو  تهج  نآ  خیبط  رد 

هن باتفآ  رد  هکنآ  طرـشب  هکرـس  اب  نآ  دامـض  دراد و  هک  هضباـق  توق  ببـسب  مدـلا  ثفن  عفر  راـح و  ۀفرـس  تهج  هدومن  مرک  مین 
هکرس اب  امرخ و  وزج  داب و  نا  زا  وزج  کی  دنریکب  نوچ  یناویح و  مومس  تهج  هکرس  نوتیز و  نغور  اب  قهب و  عفر  تهج  دننیـشن 
نزولا يواسم  یبرع  غمـص  اب  ار  نآ  مخت  نوچ  شطع و  نیکـست  تهج  نآ  ندـیئاخ  برجم و  تیاغب  ماروا  لـیلحت  تهج  دنـشرسب 

پسا مس  رب  نآ  خوبطم  يالط  عفان و  اپ  تسد و  فک  دلج  رشقت  قاقش و  عفر  تهج  دنیوشب  نآب  ررکم  ار  اپ  تسد و  دنیامن و  خبط 
ةدس جنلوق و  ریحز و  عفر  تهج  نآ  مهرد  هس  خیبط  ندیماشآ  لیلحتلا و  يوق  نیلم و  تیاغب  نآ  خیب  تسوپ  نآ و  ندینایور  تهج 

اب هروکذم و  ضارما  تهج  نآ  مخت  روتـسدب  يدر و  لاهـسا  نآ و  مرو  اعما و  لوبلا و  هقرح  يوارفـص و  لاهـسا  نآ و  ۀحرق  اعما و 
تهج هکرس  اب  نآ  خیبطب  هضمضم  تالضع و  قاقش  اسنلا و  قرع  هناثم و  ماخ  تالضف  هاصح و  تیتفت  لوبلا و  رـسع  تهج  بارش 

دمجنم بآ  هکنادنچ  دنراد  هاکن  بش  نامـسآ  ریز  رد  دنراذک و  بآ  رد  هتـسب  هتل  رد  هدیبوک  ار  نآ  خـیب  نوچ  راح و  نادـند  درد 

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1029 

http://www.ghaemiyeh.com


سولج دراد و  رثا  نیمه  زین  نآ  خیبط  برجم و  مدلا  ثفن  راح و  ۀفرس  تهج  رثؤم و  مشچ  کلپ  جبهت  عفر  تهج  نآ  يالط  ددرک 
هیپ اب  نآ  خوبطم  قوحـسم  خیب  دامـض  زین  نآ و  ققـشت  عنام  نادبوم  لاستغا  اضعا و  تبالـص  لصافم و  رجحت  تهج  نآ  خـیبط  رد 

هروکذم ياعما  ضارما  تهج  نآ  خیبطب  هنقح  عفان و  هبلـص  ماروا  لیلحت  لصافم و  دقعت  تهج  القاب  درآ  نسوس و  نغور  كوخ و 
ای طب  هیپ  اب  نآ  لومح  ماوه و  یکدـیزک  ترـضم  عفر  تهج  لسع  اب  لسع و  روبنز  یکدـیزک  تهج  نآ  خـیبط  يالط  نآ و  ریغ  و 

دنیوک هنایزار و  لسع و  کشرز و  ةراصع  نآ  حلصم  هدعم  رضم  برجم  نآ  مف  مامضنا  محر و  مرو  تهج  مطبلا  غمـص  یباغرم و 
یمطخ غمص  يزابخ و  نآ  لدب  لاقثم  یس  ات  نآ  خیبط  زا  لاقثم و  کی  نآ  مرج  زا  تبرش  رادقم  تسا  لسع  نآ  حلـصم  هئر  رـضم 

ئق نـطب و  سبح  شطع و  نیکـست  تـهج  دـشاب  یم  کـنر  خرـس  درز و  دـنریک و  یم  نآ  تـخرد  زا  اوـه  یمرک  ماـکنه  رد  هـک 
دنا هتفک  برجم  يوارفص 
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395

ءافلا عم  ءاخلا  لصف 

شافخ

يزاریشب هرپ و  بش  یـسرافب  طاوطو و  فاشخ و  هدمآ و  زین  اخ  حتفب  همجعم و  نیـش  فلا و  هددشم و  ءاف  حتف  همجعم و  ءاخ  مضب 
دنمان يردکمچ  هلاکنب  رد  رداکمچ و  يدنهب  روک و  شوم 

نآ تیهام  *

یم ضیح  دور و  یم  هار  اپراهچب  نایاپراهچ  دـننام  مشپ و  اهنادـند و  دراد و  اـپراهچ  رکید و  رویط  فـالخب  فورعم  تسا  يرئاـط 
درادن رپ  رکید  ناغرم  لاب  دننام  نآ  لاب  نکیل  رویط و  دـننام  دـیامن  یم  زاورپ  دـهد و  یم  ریـش  دـیازیم و  دوش و  یم  نتـسبآ  دـنیب و 

کنر و هایـس  دزاس و  یم  طسبنم  ضبقنم و  دـهد و  یم  تکرح  ار  اهنآ  هک  هدیـشک  فیراـضغ  عالـضا و  يـالاب  تسا  یتسوپ  هکلب 
بارخ ار  نآ  نایشآ  رکا  دیآ و  یمنرب  دوخ  نایشآ  زا  باتفآ  عاعش  شبات  ینشور و  ببسب  زور  اذهل  تسا و  رـصبلا  فیعـض  رایـسب 

دیامن و یم  زاورپ  دیآیمرب و  یکیرات  ببـسب  رونلا  صقان  ياهبـش  اصوصخ  بش  دنریک و  یم  ار  نآ  غالک  جاویلغ و  دـیآرب  دـننک و 
دنمان یم  شفخا  ار  نآ  بحاص  شفخا و  ریروک  زور  ضرم  تهج  نیزا  دیآ و  یمرب  رتمک  رونلا  دیاز  رد 

نآ تعیبط  *

نآ تالضف  ترارح  زا  رتمک  نآ  تشوک  ترارح  کشخ و  مراهچ  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

جلاف تهج  قبنز  نوتیز و  نغور  رد  نآ  ۀتخپ  ارهم  كرو و  درد  اقستسا و  عفاد  بآدرز و  تالضف و  لهـسم  نآ  ۀتخپ  ۀقرم  دیماشآ 
دـنلامب و ررکم  نوچ  اصوصخ  اسنلا  قرع  تهج  دـجنک  نغور  رد  هدراب و  ماروا  لیلحت  سرقن و  رهظ و  لصافم و  عاجوا  هشعر و  و 

ارهم ات  دـنیامن  لخاد  نغور  زاب  ددرک  کشخ  نغور  نوچ  هک  قبنز  نغور  اب  یـسم  ای  ینهآ  فرظ  رد  نآ  رن  يارهم  خوبطم  يـالط 
تیاغب ناتـسپ  ندش  كرزب  عنم  يوم و  طاقـسا  عنم  اضعا و  درد  سرقن و  ویر و  هشعر و  میدق و  جلاف  تهج  دـنیامن  فاص  ددرک و 
سولج بیضق و  خاروس  رد  نآ  خوبطم  بآ  روطق  روتـسدب  لوبلا و  سبح  عفر  تهج  لیلحا  رب  بآ  رد  نآ  ۀتخپ  ارهم  يالط  عفان و 

رب ار  نآ  نوخ  نوچ  ضایب و  تهج  لسع  اب  بآ و  لوزن  تهج  زایپ  بآ  اب  نآ  غامد  لاحتکا  اخرتسا و  جـلاف و  تهج  نآ  خـیبط  رد 
تسا و هواـشغ  عفار  نآ  لاـحتکا  ددرکن و  كرزب  رایـسب  دـنلامب  نارتـخد  ناتـسپ  رب  نوچ  دـیورن و  يوم  دـنیامن  ـالط  ناـیبص  ۀـناع 

نز جرف  رب  نآ  ةرهز  يالط  تسنآ و  یتسم  عفار  دـنزادنا  بارـش  رد  نوچ  نآ و  ضاـیب  يـالج  رـصب و  تدـح  تهج  نآ  رتسکاـخ 
ات کشخ  مرک و  رایـسب  نآ  نیکرـس  هاب و  جیهت  تهج  مدـق  لفـسا  رب  نآ  غامد  ندـیلام  لاح و  رد  برجم  تدالو  رـسع  عفر  تهج 
اب یلاج و  رایـسب  هحئارلا و  هیرک  مرک و  رایـسب  زین  نآ  ریـش  ابوق و  عفر  تهج  نآ  يالط  ضاـیب و  عفر  تهج  نآ  لاـحتکا  مراـهچ و 

کنر دیفس  دمجنم  دوش  یم  تفای  يزیچ  اهنآ  هنایشآ  فوقس  رد  هاصح و  جرخم  نآ  مهرد  عبر  هدنشک و  نآ  لاقثم  کی  تیمس و 
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لیلاث و علق  تهج  نآ  يالط  راد  خاروس  نا و  زا  رتدیفـس  یلقب و  هیبش  لـخلختم  نا و  زا  رتکرزب  رتکچوک و  یتشکنا و  دـنب  رادـقمب 
داوم و ةدنهد  هباذا  راح و  نآ و  ریـش  دننام  زین  نآ  لوب  تسا و  دلج  حرقم  نکیل  ناتـسپ و  ندش  كرزب  عنم  ندـب و  زا  يوم  ندرتس 

لامعتـسا زا  رتهب  باـنتجا  مشچب  دنارـضم  ود  ره  نکیل  تسا و  هنخاـن  ضاـیب و  یلاـج  زین  نآ  نبل  نیع و  ضاـیب  تهج  نآ  لاـحتکا 
دیاین باوخ  ار  صخش  نآ  دنراذک  دشابن  نادب  ملاع  صخش  نآ  هک  يوحن  هب  یصخش  نیلاب  ریز  رد  ار  نآ  رس  نوچ  دنیوک  تسنآ 
خاروس رد  نا و  رد  تسا  نارتوبک  تیعمج  ثعاب  نارتوبک  جرب  رد  نآ  رس  ندومن  نفد  دراد و  رثا  نیمه  نآ  لد  مشچ و  روتـسدب  و 
توادع شافخ  فاطخ و  نایم  نوچ  هک  دـنا  هتفک  زین  عامج و  رب  نیعم  نآ  لد  قیلعت  هناخ و  نا  زا  تسناشوم  نتخیرک  ثعاب  شوم 

نا و زا  دوخ  ياهچب  ندوب  ظوفحم  تهج  دروآ  یم  دوخ  نایـشا  رد  ار  سفرک  فاطخ  اذهل  نازیرک  سفرک  يوب  زا  شافخ  تسا و 
زغم ندیلام  دشخب و  هاب  توق  دنراذک  نآ  ۀنت  فوج  رد  ار  رکذ  دنیامن و  عطق  خـیب  زا  دـنمان  رداب  يدـنهب  هک  ریبک  عون  ندرک  نوچ 

تسنآ يوقم  رکذ  رب  نآ  رس 
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ماللا عم  ءاخلا  لصف 

لخ

دنمان هکرس  یسرافب  هددشم  مال  نوکس  همجعم و  ءاخ  حتفب 

نا تیهام  *

زا نیریش و  رادبآ و  ةویم  ره  اهنیا  لاثما  لسع و  يرات و  رکـشین و  بآ  رکـش و  ریجنا و  امرخ و  زیوم و  روکنا و  دننام  اهزیچ  رثکا  زا 
اب هیفصت  نودب  ای  هدومن و  فاص  هتفرک  ار  روکنا  بآ  هک  تسیروکنا  همه  نیرتهب  دنهد و  یم  بیترت  هریغ  جنرب و  دننام  زین  بوبح 

دنزب ردیج  ۀکرـس  لطر  هد  نا  زا  لطر  دص  ره  رب  هتخیر و  دنـشاب  هدیلام  هیپ  ار  نآ  نوردنا  هک  ینیچ  ای  یفزخ و  مخ  رد  بنع  لافث 
ات دنراذکب  دنزیرن و  هکرس  نا  رد  الوا  هکنآ  ای  دسرب و  ات  دنراذکب  مرک  ياج  ای  باتفآ و  رد  دنریکب و  لکب  دنـشوپب و  ار  نآ  رـس  و 

نیزا ترابع  رمخ  لخ  ددرک و  شرت  دـسرب و  اـت  دـنراذکب  دـنزیرب و  کـمن  هکرـس و  نا  رد  سپ  ددرک  رمخ  دـیآ و  شوجب  بوخ 
لطر هد  ره  رد  ار و  امرخ  دنریکب  هک  تسنآ  امرخ  ۀکرس  ینعی  رمت  لخ  ددرک و  لخ  هتفای  هلاحتسا  دوخبدوخ  رمخ  هکنآ  ای  تسا و 
هتفه کی  دنراذک  باتفآ  رد  هتسب  ار  نآ  رس  هتخیر  دولآ  هیپ  ای  ریقم و  ةزات  مخ  رد  دنزیر و  یفاص  نیریش  مرک  بآ  لطر  لهچ  نآ 

هک دـنراذک  یئاج  رد  هدرک  مخ  رد  دـنزیر و  کمن  ۀـیقوا  مین  دـیج و  هکرـس  لطرکی  نا  زا  لـطر  هد  رد  هدرک  فاـص  هدـیلام  سپ 
ریجنا و زیوم و  زا  تسا و  روکنا  بآ  دـننام  رایـسب  رادـبآ و  ياه  هویم  رات و  رکـشین و  بآ  زا  دـسرب و  ات  دـباتب  نارب  هشیمه  باـتفآ 
هد ره  رد  هک  دـنیامن  لح  مرک  بآ  رد  هک  تسا  نانچ  لسع  رکـش و  زا  تسا و  امرخ  دـننام  اهنیا  لاـثما  بآ و  مک  کـشخ  رکـشین 

هنهک و دنت  ۀکرس  هدرک  فاص  سپ  دیآ  شوجب  ات  دنراذک  باتفآ  رد  هدرک  مخ  رد  هدومن  فاص  دشاب و  بآ  لطر  لهچ  نآ  لطر 
دسرب ات  دنراذکب  زاب  دنیامن و  نآ  لخاد  کمن  يردق 
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نا تعیبط  *

رد نآ  یکـشخ  دنیوک  کشخ و  درـس و  مود  رد  ریثک و  فیطل  دراب  رهوج  لیلق و  فیطل  راح  رهوج  زا  يوقلا  بکرم  نآ  يروکنا 
زا رتمک  یـضعب  نا و  زا  رت  کشخ  رت و  مرک  یلـسع  نادب و  بیرق  اهنیا  ضعب  یلـسع و  يریجنا و  يزیوم و  یئامرخ و  تسا و  موس 
زا بکرم  لخ  هدایز و  اهنیا  لاثما  لجرفـس و  حافت و  يرثمک و  زا  ذختم  لخ  دننام  دشاب  تیـضبق  نا  رد  هچنآ  ۀـضباق  توق  تسنا و 
وزج تسنا و  زا  نآ  ۀـضباق  توق  هک  یـضرا  دراـب  وزج  تسنا و  زا  نآ  ذوفن  حـیتفت و  توق  هک  يراـن  راـح  وزج  دـشاب  یم  وزج  هس 

تسا باصعا  فعضم  یخرم و  تهج  نیزا  تسا و  همه  رب  بلاغ  نیا  بطر و  دراب  یئام 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ لوطن  الط و  سارلا  ضارما  هظیلغ  طالخا  عطاق  فطلم و  اضعاب و  هیودا  يوق  هدنناسر  ذوفنلا و  عیرـس  ففجم و  رایـسب  ضباق و 
ارفـص و زا  ای  دشاب و  هدیـسر  مهب  باتفآ  زا  هک  یعادص  راح  عادص  تهج  مهاب  جوزمم  لک  نغور  ای  تیز و  نغور  اب  ای  یئاهنتب و 

رـس شیپ  رب  ای  دنـشاب و  هدـیناشوج  بالک  رد  هک  ۀکرـس  اب  ای  نادـب و  هچراپ  ندومن  رت  روتـسدب  مرک و  مامح  ای  راح و  تاراخب  اـی 
دننام هبـسانم  ۀیودا  اب  راح و  غامد  تیوقت  مرک و  عادـص  راح و  ۀـلزن  هافـصم و  ةدـس  حـیتفت  تهج  یئاهنتب  نآ  ندـیئوب  نتخادـنا و 
تهج نآ  روخب  روتسدب  نایذه و  ماسرس و  راح  عادص  نیکـست  تهج  اهنیا  لاثما  رایخ و  بآ  بالک و  لک و  نغور  ماداب و  نغور 
هدرک مرک  رجآ  ای  هزیرکنس و  ای  دنزیر و  هدرک  مرک  کس  ای  مرک و  رجآ  وب  نوچ  نینچمه  موشیخ و  ةدس  حیتفت  هروکذم و  ضارما 

رـس رب  هک  هتـسبرس  یفزخ  فرظ  رد  رکـش  يردق  بآ و  نآ  نزو  ود  هکرـس و  نزو  کی  نوچ  دنریکب  ار  نآ  راخب  دنزادنا و  نا  رد 
ار نآ  راخب  سپ  يردق  دـنهد  شوج  هدرک  دـنب  ار  عمق  خاروس  هدرک  دودـسم  شام  درآ  ریمخب  ار  نآ  فارطا  هتـشاذک و  یعمق  نآ 
هس زا  دننک  دیدجت  تعاس  هس  دعب  دنناسر و  قلح  ولک و  مرو  رب  دیآرب و  تمئالمب  كدنا و  كدنا  هک  دنیاشکب  ار  عمق  خاروس  هک 

روطق نذالا  دـلج  تحت  هدرم  نوخ  مشچ و  ریز  ۀـنمک  تهج  لسع  اب  نآ  خوطل  نیعلا  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  ددرک  یم  لئاز  هبترم  راهچ 
ثعاب هافـصم و  ةدـس  حـیتفت  هعماس و  لفث  نینط و  يود و  تهج  نآ  روخب  برجم و  نآ  درد  نیکـست  شوک و  مرک  لتق  تهج  نآ 
باتفآ رد  هتفه  کی  دوش و  ارهم  ات  دـنناشوجب  هکرـس  رد  هدرک  قرو  ار  کشخ  لـصنع  زاـیپ  ۀـیقوا  کـی  نوچ  مفلا  هعماـس  تدـح 

تهج دنماشایب  ار  نآ  مهرد  ود  زور  ره  اتشان  هدومن  فاص  سپ  دنراذک 
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جاز اب  دنـشاب  هدنک  هک  نادـند  نب  نوخ  عطق  تهج  کمن  اب  نادـب  هضمـضم  عفان و  دـشاب  هدـعم  تکراشمب  هک  ناهد  یئوبدـب  397
عنم تهج  نآ  ةرغرغ  نانسا و  كرحت  عفر  تهج  تبش  اب  نآ و  یتسس  هثل و  نوخ  عطق  تهج  نادند و  يالج  هیفصت و  تهج  دیفس 
نآ ندروخ  هثل و  حورق  نادـند و  درد  نیکـست  تهج  رتعـص  هریز و  اب  نادـند و  درد  هاهل و  طوقـس  قانخ و  قلحب و  لوضف  نـالیس 

یماکنه ناکدرک  هک  زوج  لخ  دشاب و  یمرک  زا  هک  باصتنا  سفن  نمزم و  ۀفرـس  هدنام و  قلح  رد  يولز  عفر  تهج  كدنا  كدنا 
ءاضعا عفنا  ناهد  ةروکذم  ضارما  قانخ و  تهج  دنیامن  هرغرغ  نادب  دسرب و  ات  دنراذکب  دنزادنا و  هکرس  رد  دوب  یقدنب  رادقم  هک 

تهج هکرس  ندروخ  اقستسا و  لاحط و  یغامد و  ضارما  سفنلا و  قیـض  دراب و  ۀفرـس  تهج  لصنع  لخ  ضفنلا  ءاذغلا و  سفنلا و 
حیتفت ارفـص و  عیطقت  زرپس و  مغلب و  نتخادک  اهتـشا و  کیرحت  ینطاب و  ياضعا  مدـلا  فزن  عطق  مضه و  رب  تناعا  یکنـشت و  عفر 

لتق تهج  اتـشان  نآ  تموادم  تسا و  لاحط  رد  هک  ادوس  معط  یـشرت  تبـسانمب  لاحطب  هیودا  رثا  ةدنناسر  زرپس و  اقیراسام و  ةدس 
تهج نآ  ةدرک  مرک  ندروخ  دعب  ندرک  ئق  مسلا  هدـعمب  تسا  لوضف  نالیـس  عنام  دنـشاب  هتخپ  هکرـس  اب  هک  یماعط  هدـعم و  مرک 
ۀکرـس اصوصخ  هدـیزک  هناوید  کس  رطف و  ررـض  عفر  تهج  کـمن  اـب  هدـعم و  رد  ریـش  نوخ و  دومج  هلاـتق و  ۀـیودا  تیمـس  عفر 

ۀکرس اقستسا و  زرپس و  لیلحت  تهج  اتشان  دنـشاب  هدیناسیخ  نا  رد  ربک  خیب  تسوپ  ای  زیوم  ای  ریجنا  هک  ۀکرـس  ندیماشآ  يروکنا و 
ۀکرـسب نیقحت  برجلا  ماروالا و  حورقلا و  محر  تدورب  عفر  اقـستسا و  تهج  لسع  اب  دنـشاب  هدیناسیخ  نویرزام  كدـنا  نا  رد  هک 

هرمج احب و  هرمح  هثیبخ و  حورق  راشتنا  عنم  تهج  نآ  يالط  هیعاس و  حورق  اعما و  حورق  تهج  هنیل  ۀنقح  دـعب  کمن  اب  هدرک  مرک 
ندـیزک ندـب و  شراخ  هزات و  تاحارج  مرو  عنام  ینطاب و  يرهاظ و  مرو  ابوق و  سخاد و  ریـساوب و  حرقتم و  برج  هلمن و  میجب و 
تاناویح ندـیزک  تهج  نآ  لوطن  دوخ و  رواجم  زا  تسا  هدام  لوبق  عنام  نآ  يالط  زین  شتآ و  یکتخوس  هراح و  ۀیمـس  تاـناویح 
تنوشخ وضع و  شزوس  تهج  دشاب  هتفای  خبط  هکرـس  رد  هک  يریجنا  دامـض  نآ و  نالیـس  عطق  رهاظ و  مدـلا  فزن  تهج  یمس و 

قانخ و تهج  وج  درآ  اب  لمع و  رارکت  اب  برجم  دنمان  لاس  هناد  هک  ینمرا  ۀـپک  تهج  انوطقرزب  اب  سرقن و  تهج  تیربک  اب  نآ و 
دراب و مرو  ددـغ و  تهج  مرک  دامر  اب  لصافم و  عجو  زازک و  ردـخ و  تهج  لمرح  اب  هراح و  ماروا  رئاس  شوکانب و  ناتـسپ و  مرو 

کشخ هزات و  ۀفرس  دننام  هئر  ضارما  نابحاص  ناجازم و  يوادوس  ناریپ و  رضم  ریـساوب و  تهج  دنزیر  مرک  کنـس  رب  هکنآ  روخب 
نیدوربم و نیهقان و  هاب و  ینابـصع و  ياضعا  باصعا و  رـضم  محر  هاب و  اشحا و  فعـض  لصافم و  درد  هظیلغ و  حاـیر  اـهریغ و  و 

برچ بآ  تشوک  اهینیریش و  نآ  حلصم  ندب  يرغال  جحس و  راسخر و  کنر  يدرز  رصب و  فعض  اقـستسا و  ثروم  نآ  تموادم 
هراح هیودا  لسع و  باصعا  فعض  رد  هرارحلا و  هفعیض  ۀیودا  ماداب و  نغور  ینیریش و  هفرس  ررض  عفر  رد  ظیلغ و  خرـس  بارـش  و 

ۀکرـس دنیوک  تسنومیل و  بآ  یـضعب  رد  بارـش و  روما  یـضعب  رد  نآ  لدب  لاقثم  تفه  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  اهباعل  جحـس  رد  و 
دنتسین بصع  رضم  يرات  لیحران و 
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فالخ

هدمآ زین  اخ  حتفب  اف و  فلا و  مال و  حتف  همجعم و  ءاخ  رسکب 

نآ تیهام  *

نآ تخرد  دنمان  هداس  دیب  یـسرافب  فاصفـص و  هک  تسا  يربدیب  دارم  نآ  قلطم  زا  تسا و  هلوم  دیب  يربدیب و  کشمدیب و  لماش 
زا كرب  ندـیئور  دـعب  راهب  مایا  رد  نآ  لـک  يربشب و  اـت  دـنلب  کـیراب و  نآ  كرب  وخر و  كدـنا  دیفـس  نآ  بوچ  کـنر  میظع و 

قاس زا  هک  هشوخ  دـننام  نآ  رمث  یتشکنا و  ردـقب  دـنلب  کیراب و  وب و  شوخ  كدـنا  کنر و  درز  دـیور  یم  اـهکرب  نیب  اـهخاش و 
نآ نآ  نیرتهب  لکیب و  نآ  رن  یمـسق  دوش و  یم  تفای  عضاوم  رثکا  رد  تسنآ و  زا  ترابع  دـیب  بتک  رد  دـیور و  یم  نآ  ياهخاش 

دشاب هدیئور  اهبآ  رانک  رد  هک  دوب 

نآ لک  تعیبط  *

یفیفجت یعذل و  یضبق و  توق  كدنا  اب  رت  درس و  لوا  رد  نآ  رمث  کشخ و  درس و  نآ  كرب  رت و  لوا  رد  درس و  مود  رد 

صاوخ لاعفا و  *

ياهپت هدـعم و  فعـض  یکنـشت و  ناقفخ و  دـمر و  عادـص و  عفار  رکج و  ةدـس  حـتفم  راح و  بلق  غاـمد و  يوقم  فطلم و  نا  398
نآ كرب  قرع  زا  يوقا  هروکذم  لاعفا  رد  نآ و  ۀفوکش  مرج  زا  فطلا  نآ  ۀفوکش  قرع  هراح و  ضارما  عیمج  هیوارفص و  هقرحم و 

ناقری رکج و  ةدس  حیتفت  اهپت و  زرل  عنم  عرص و  تهج  ادوس و  ارفص و  مغلب و  لهـسم  نآ  ةراصع  عدار و  ضباق و  نآ  كرب  مرج  و 
كاپ تهج  شوک  رد  نآ  روطق  هیمـس و  ۀیودا  برقع و  ندیزک  سرقن و  لصافم و  محر و  قانتخا  لوب و  راردا  زرپس و  تبالـص  و 

نآ شرف  رب  ندـیباوخ  رثوم و  تیاـغب  اـضعا  داـسف  عفر  تهج  نآ  خاـش  كرب و  خـیبط  رد  سولج  دـیفم و  رایـسب  نآ  كرچ  ندرک 
كرب دامض  روتسدب  مدلا و  فزن  تهج  ادامض و  دشاب  هدیسر  هقدح  رب  هک  هبرـض  تهج  نآ  رمث  بلق و  دبک و  ترارح  عفر  تهج 

قد و یمح  هداح و  ةراح  تایمح  يردـج و  یمح  راح و  ناقفخ  تهج  نآ  قرع  يومد و  لاهـسا  تهج  نآ  ندـیماشآ  نآ و  ةزاـت 
هلمن لیلآث و  تهج  هکرس  اب  مدلا و  فزن  تهج  نآ  بوچ  رتسکاخ  هرصاب و  يوقم  یلاج و  دیآ  یم  نوریب  نآ  كرب  زا  هکنآ  غمص 

نآ كرب  مرج  نآ و  ةزات  كرب  بآ  دامض  روتـسدب  هراح و  ماروا  هلبآ و  يرـش و  ياهمخز  يرهاظ و  ياضعا  مرو  ناتـسپ و  مرو  و 
دنشونب رکش  اب  هک  مهرد  تسیب  ات  مهرد  تشه  زا  نآ  بآ  زا  تبرش  رادقم  رکش  بالک و  نآ  حلصم  هاک  یهت  رضم  عدار  ضباق و 

تسا ریعشلا  ءام  ینساک و  بآ  زا  رتهب  تفای و  رکذ  میملا  فرح  رد  نیدابارق  رد  نآ  كرب  بآ  ندیماشآ  روتـسد  سابیر و  نآ  لدب 
روتـسدب هکنآ  لک  نغور  نیعلا و  فرح  رد  نآ  قرع  عفان و  دبک  ةدس  عفر  تهج  نآ  مهرد  تسیب  ندـیماشآ  ضارما و  رثکا  تهج 

رئاس رد  ابرش و  زین  نوخ  تروس  هراح و  ةرخبا  دوعص  عنام  ءالط و  عادص  نکسم  فشنم و  ففجم و  دراب و  دنهد  بیترت  درو  نهد 
تسا لک  نغور  ماقم  مئاق  لاعفا 
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یخلبلا فالخ 

جمارهب مور  رد  دیب و  هاش  ماش  رد  دنمان و  کشمدیب  یسرافب 

نآ تیهام  *

زا لـبق  نیا  لـک  رتـمک و  لوط  رد  رتـضیرع و  رتکزاـن و  نا  زا  نآ  كرب  رتـکچوک و  نا  زا  هداـس و  دـیب  تخردـب  هیبـش  نآ  تخرد 
هزیر و ياهناد  نآ  رـس  رب  دنلب و  ياهبغز  نارب  هبرک و  تسدب  هیبش  یـضعب  یطولب و  یتشکنا و  ردـقب  دـسر  یم  مهب  كرب  ندـمآرب 

بلاغ نآ  يدرز  هدایز و  نآ  ياهبغز  دنچره  يوبشوخ و  رایسب  يدیفـس و  یهایـس و  كدناب  لئام  یـضعب  یخرـس و  كدنا  اب  درز 
دشاب یم  رتوبشوخ  دشاب 

نآ تعیبط  *

تسا حصا  سونیلاج  لوق  یکشخب و  لئام  مرک و  لوا  رد  یعمج  هتسناد و  رت  درس و  سونیلاج 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

رد نآ  قرع  عبط و  نیلم  دشاب و  هراح  داوم  راخب و  زا  هک  عادص  نکـسم  غامد و  لد و  يوقم  یغامد و  فیفخ  ةدس  حتفم  فطلم و 
كرب بوچ و  اشحا و  يوقم  نیرورحم و  هاب  توق  نیعم  عبط و  نیلم  غامد و  لد و  يوقم  بالک و  دـیب و  قرع  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج 

نآ لک  ندیئوب  دشاب و  هک  وضع  ره  رد  خفن  للحم  نآ  لوطن  تسا و  هداس  دیب  دننام  تبرش  ردق  حلصم و  صاوخ و  لاعفا و  رد  نآ 
هرغرغ روتـسدب  هدـنام و  قلح  رد  يولز  جارخا  تهج  نآ  كرب  ةراصعب  هرغرغ  ظیلغ و  ياهداب  للحم  غاـمد و  يوقم  نآ  قرع  اـی  و 

نایلغ عنام  نآ  ندروخ  تاراخب و  دوعص  عنام  راح و  رس  درد  نکـسم  ففجم و  رت و  درـس و  نآ  ۀفوکـش  نغور  نآ و  كرب  خیبطب 
دنیامن هدرورپ  رـشقم  ماداب  زغم  اب  نوچ  تسا و  هشفنب  نغور  لـثم  نآ  نهد  لـمع  قیرط  لـک و  نغور  نآ  لدـب  مرک و  رایـسب  نوخ 

هداس دیب  ای  تسا  رفولین  نآ  قرع  لدب  فطلا و  دنریکب  نغور  نا  زا  هشفنب و  دننام 
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دلخ

کنابس هزاو  یناهفصاب  كرب و  تشکنا  يزاریشب  روک و  شوم  یـسرافب  هسادن و  ار  نآ  هلمهم و  لاد  نوکـس  مال و  حتف  اخ و  مضب 
دنمان ردنوچهچ  يدنهب  شیباک و  یملیدب  و 

نا تیهام  *

تـسوپ ریز  نآ  مشچ  دـنیوک  کـنر و  يرتسکاـخ  رتـکچوک و  شوـم  زا  نآ  ياـهاپ  مد و  مشچ و  یب  هحئارلا  هیرک  تـسا  یناوـیح 
اندنک و خیب  اصوصخ  دروخ  یم  ار  راجـشا  ياهـشیر  دنک و  یم  خاروس  ار  نیمز  هتـسویپ  دـشاب و  یم  كانمن  ياهنیمز  رد  تسنآ و 

نآ يوبب  دنراذک  نآ  خاروس  رد  رب  ار  زایپ  اندنک و  نوچ  اذهل  زایپ و 

دیآ نوریب  399

نا تعیبط  *

هلاتق مومس  زا  تبوطر و  اب  مرک و  تیاغب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نالیـس فاعر و  عطاق  لک  نغور  اب  نآ  غامد  يالط  ریزانخ و  لاخ و  دلج و  راثآ  مشچ و  ضایب  عفر  تهج  نآ  ۀـلابند  عضوم  نوخ 
نوخ لیدعیب و  دنک  زورب  ندب  زا  هچره  فلک و  ابوق و  قهب و  صرب و  تهج  ریرانخ و  ماروا و  للحم  دشاب و  هک  عضوم  ره  زا  نوخ 

دنادرک لئاز  ار  ود  ره  نآ  يوبدـب  ینیب  رد  ای  دـنراذک و  شوک  رد  نوچ  دیفـس  جاز  اـب  هتخوس  ار  نآ  رـس  دراد و  رثا  نیمه  زین  نآ 
خیب بآ  اب  نآ  ةرهز  طوعس  لوبلا و  رـسع  تهج  نآ  روخب  رـس و  درد  تهج  نآ  يالط  دبای و  افـش  دندنب  عبر  پت  بحاص  رب  نوچ 

لافطا و نادند  ندمآ  نوریب  یناساب  عرـص و  عبر و  پت  تهج  نآ  يالاب  بل  قیلعت  دـنا و  هدرمـش  تابرجم  زا  هوقل  عفر  تهج  هبطر 
نآ هیپ  نتخادنا  شتا  رد  نینچمه  ناشیا و  ۀقرفت  ثعاب  يذوم  تعامج  نایم  نآ  نادند  نتخادنا 
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رلخ

یلباک رتم  يدنهب  دنناوخ و  نابلج  ار  نآ  هلمهم  ءار  نوکس  هددشم و  مال  حتف  همجعم و  ءاخ  مضب 

نا تیهام  *

نآ فالغ  يدرز و  يدیفـس و  نیب  ام  نآ  لـک  هزیر و  نآ  كرب  نا و  زا  رتمک  یعرذ و  ردـقب  نآ  هاـیک  هنـسرکب و  هیبش  تسیا  هناد 
دیفـس و رایـسب  ضیرع و  رتظیلغ و  نآ  تسوپ  رتکچوک و  القاب  زا  نآ  فالغ  هچنآ  دشاب  یم  مسق  جنپ  دیفـس و  القاب و  فالغب  هیبش 
وشم و يزاریـشب  دوسا و  نابلج  ربغا  نهپ و  کـچوک و  نآ  ۀـناد  هچنآ  دـنمان و  ضیبا  ناـبلج  ار  نآ  یکچوک  دوخن  ردـقب  نآ  ۀـناد 

ماکنه هک  راهب  مسوم  رد  دنروخ و  یم  ار  نآ  رایسب  دنناوخ و  ورک  ناینوک  نامرک  حاون  ناتـسورا و  تیالو  لها  يراسهک و  يدنهب 
ریودـت یکچوک و  يدیفـس و  رد  نآ  ۀـناد  نشخ و  فالغلا و  فعاضم  هچنآ  دـنروخ و  یم  زین  ار  نآ  ۀـتخپان  ماـخ  تسنآ  ندیـسر 

يدرزب و لئام  كرزب و  ریدتـسم و  نآ  ۀـناد  کـنر و  هایـس  ـالقابب و  بیرق  یفـالغ  رد  هچنآ  دـنمان و  هقبن  ار  نآ  تسا  لوا  زا  رتمک 
دنمان صاصق  ار  نآ  هناددیفس و  فالغلا  قیقر  مجنپ  مسق  دنمان و  هلیسب  رصم  رد  تسا  خلت  رایسب 

نآ ماسقا  همه  تعیبط  *

کشخ مود  رخآ  رد  درس و  موس  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اعما زا  هظیلغ  تالضف  عفد  هدساف و  طالخا  لیلحت  نآ و  نییلت  هنیس و  درد  هئر و  ۀیفـصت  هفرـس و  تهج  لسع  اب  نآ  خیبط  ندیماشآ 
نآ روخب  ماروا و  لـیلحت  تهج  لـسع  اـب  فلک و  یثو و  اـضعا و  تیوقت  تهج  نآ  دامـض  ضیح و  لوب و  ریـش و  ندوـمن  راردا  و 
نآ ندروخ  نامدا  خافن و  ادوس و  دـلوم  باصعا و  رـضم  دوش  هبرف  دروخب  واک  نوچ  عضوم و  نا  رد  تسا  هچروم  تیعمج  بجوم 

حلـصم دنمان  يراسهک  يدنهب  هکنآ  لکـش  ثلثم  نهپ  كدنا  عون  اصوصخ  دروآ  راود  نآ  ۀتخپان  ةزات  رت و  ندروخ  یکنل و  ثعاب 
تسا ریش  ردم  ظیلغ و  تیاغب  نآ  يرب  عون  مرد و  هد  ات  نآ  تبرش  رادقم  لسع  بارش  نآ 
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جنلخ

میج نون و  نوکس  مال و  همجعم و  ءاخ  حتفب 

نا تیهام  *

کچوک نآ  لکوزک  كرب  دننام  نآ  كرب  دوش و  یم  كرزب  رایسب  دنهب  سوردالب و  نیچ و  رد  زک و  تخردب  هیبش  تسا  یتخرد 
شفنب لدرخ و  دننام  نآ  رمث  دشاب و  یم  زین  دیفس  درز و  خرس و  و 

نا تعیبط  *

نآ يازجا  رئاس  زا  رت  يوق  رتدنت و  نآ  ۀفوکش  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دجنک نغور  رد  هک  لـک  نغور  هنوباـب و  نغور  روتـسدب  هکنآ  ۀفوکـش  نغور  ادامـض و  ماوه  ندـیزک  تهج  نآ  كرب  هفوـکش و 
لـسع اب  نآ  مخت  زا  لاقثم  کی  نآ و  بوچ  ةراـشن  روتـسدب  لـصافم و  درد  اـیعا و  عفر  تهج  دـنراذک  باـتفآ  رد  هتفه  هس  هتخیر 

تسا ناقفخ  عنام  نآ  بوچ  فورظ  رد  برش  لکا و  مومس و  ررض  زا  لد  ظفاح 

میملا عم  ءاخلا  لصف 

نامخ

یطقا ینانویب  دنمان و  اعقر  یبرعب  تسا و  یطبن  تغل  نون  فلا و  میم و  اخ و  حتفب 

نا تیهام  *

كرب دننام  نآ  كرب  ریدتسم و  ین  دننام  يدیفسب و  لئام  نآ  ياهخاش  رجشب و  هیبش  نآ  ریبک  ریغـص و  ریبک و  دشاب  یم  فنـص  ود 
لئام دیفـس  نآ  لک  ۀـبق و  یخاش  ره  رـس  رب  ددـع و  جـنپ  ات  ددـع  هس  زا  یخاش  ره  رد  هحئارلا و  لیقث  رتکچوک و  نا  زا  ناکدرک و 

هیبش نآ  رمث  یخرسب و 

تخرد ار  نآ  هک  یـسک  هدرک  طـلغ  بارـشب و  هیبش  وب  رد  هشوخ و  دـننام  لکـش  رد  یهایـسب و  لـئام  شفنب  ءارـضخلا و  هبحب  400
هتسناد تسا  لفو  لب  نآ  رمث  هک  يدنه 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

كرب هرکرپ و  عبرم و  نآ  قاس  هایکب و  هیبش  نآ  ریغص  دیفم و  تاحارج  مایتلا  تهج  نآ  ةزات  كرب  دامض  ففجم و  رایسب  للحم و 
دننام نآ  مخت  ریبک و  نامخب  هیبش  نآ  رـس  ۀبق  هحئارلا و  لیقث  رهاظ و  رمث  یهرک  ره  زا  فارطالا و  فرـشم  ماداب و  كربب  هیبش  نآ 

نآ خیب  لمعتسم  تسا و  ریغص  نامخ  دارم  نآ  قلطم  زا  خرس و  هریت و  یتشکنا و  يربطسب  زارد  نآ  خیب  لدرخ و 

نا تعیبط  *

یمرک كدنا  اب  بلاغ  نآ  يدرس  کشخ و  درس و  مود  رد 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

ارفص ةرم  مغلب و  لاهسا  تهج  نآ  قاس  كرب و  خیبط  بآ  ندیماشآ  هللحم  توق  اب  ففجم و  رایسب  هجزل و  طالخا  لهـسم  عدار و 
عفان و رایـسب  هدیدش  هطقـس  یثو و  رـسک و  ربج و  تهج  نآ  خیب  ةدیئاس  زا  لاقثم  ود  روتـسدب  نآ  خـیب  خـیبط  نآ و  ةدرـشفا  بآ  و 
نادند و مرک  تکاله  تهج  نادب  هضمـضم  هدس و  حیتفت  لصافم و  عجو  یعفا و  ندیزک  اقـستسا و  تهج  بارـش  اب  نآ  خیب  خیبط 
نآ و مامضنا  حیتفت  یمرن و  ثعاب  محر و  تبالـص  عفر  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  مشچ و  یخرـس  عفر  تهج  زور  هس  نآ  طوعس 

كرب دامض  نآ و  طاقـسا  عنم  یهایـس و  تهج  يوم  رب  نآ  رمث  هتخپ  يالط  نآ و  رمث  ندیماشآ  روتـسدب  نآ و  لاح  داسف  حالـصا 
خیب لومح  سرقن و  تهج  زب  هیپ  اب  ریصاون و  کس و  یکدیزک  شتآ و  یکتخوس  هراح و  ماروا  نیکـست  تهج  وج  درآ  اب  نآ  ةزات 

مهرد ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم  هئر  رضم  عفان  ریصاون  هدعقم و  ضارما  محر و  درد  تهج  نآ 
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ناهامخ

زین يدیدح  لدنص  دنمان و  زین  نیهامخ  تسا و  یسراف  تغل  نون  فلا و  میم و  همجعم و  ياخ  حتفب 

نا تیهام  *

رت و بلـص  نآ  رن  نآ و  ةدام  سنج  رامخلا  رجح  تسنآ و  رن  سنج  ینیـص  دیدح  دـشاب و  یم  هدام  رن و  کنر  هایـس  تسا  يرجح 
خینرز دننام  درز  نآ  ةدیئاس  کنر  بلاغ و  نا  رب  یهایس  کنر و  هریت 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  تدوربب و  لئام 

نا صاوخ  لاعفا و  *

مـشچ تحـص  ظفح  تهج  نادـب  ندرک  هاکن  بش و  یکیریت  اـهناکم و  یکیراـت  تشحو  عفار  لد و  يوقم  نآ  يرتشکنا  ندیـشوپ 
نآ رن  زا  رتدرس  نآ  تعیبط  یهایسب  لئام  خرس و  رایسب  نآ  ةدیئاس  کنر  رت و  مرن  دنمان  رامخلا  رجح  ار  نآ  هکنآ  ةدام  رثوم و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

للع تهج  نآ  سنج  ود  ره  رومخم و  قیرعت  دـیربت و  ثعاب  برجم و  رامخ  عفر  تهج  نآ  ةدـیئاس  زا  مین  لاقثم و  کی  ندـیماشآ 
نآ ةدیئاس  مهرد  ود  هظیلغ  حایر  ناقفخ و  تهج  دوش و  رثاتم  داوم  نتخیر  زا  هک  يوضع  تیوقت  مشچ و  درد  يومد و  يوارفص و 

برج و هکح و  مشچ و  مرو  اصوصخ  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  يالط  دـیفم و  تیاغب  لهـسم  ياود  زا  ثداح  مکـش  درد  عفر  تهج 
کناد کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم  ددسم  نفج  تقرح 

رمخ

فرع رد  دـناشوپب و  ار  لقع  هک  هچنآ  ینعی  تسا  لقعلا  هب  رمتخی  اـم  عرـش  رد  نا  زا  دارم  هلمهم  يار  میم و  نوکـس  ياـخ و  حـتفب 
هدومن فاص  هتفرک و  ار  روکنا  بآ  هک  تسنآ  هلمج  نآ  زا  دـشاب  یم  عاوناب  نآ  تعنـص  تسا و  يروکنا  بارـش  نآ  قلطم  زا  دارم 
دنراذک هیاس  رد  سپ  دیآ  شوجب  ات  دنراذک  باتفآ  رد  یتدم  هدرک  دنـشاب  هدیلام  موم  ای  ریق و  ای  تفز  ار  نآ  نوردنا  هک  یمخ  رد 

ریغ الثم  دیامن  یم  ریثات  يزیچ  ره  ۀفاضا  هیفصت و  ریغ  هیفصت و  بسحب  دسرب و  ات  دننک  نفد  فصن  ات  پسا  نیکرس  رد  ار  مخ  ای  و 
ار نآ  مخ  هچنآ  هدایز و  نآ  رورـس  رکج و  لد و  يوقم  نارفعز  اب  نیریـش و  ندیـشوج  نودـب  لدرخ  اب  ضباق و  نآ  ۀـناد  اب  یفاص 

لخاد يردق  بیس  نیریش و  هب  یکطـصم و  دروم و  روکنا  بآ  رد  دننک و  روخب  هتـشک  دوعب و  موم  ای  ریق و  ای  تفزب و  ندودنا  دعب 
راطـسم و دـشاب  هتـشذکن  هام  شـش  ورب  هچنآ  دـنمان و  یناحیر  دـننک  نفد  نیمز  رد  ار  نآ  فرظ  نتـشاذک  باـتفآ  زا  دـعب  دـننک و 

ظیلغ ةزمیب  دنمان و  يروهمج  ار  نآ  دننک  مخ  رد  دزوسب و  نآ  عبر  ات  دنناشوجب  ار  روکنا  بآ  نوچ  دنمان و  ینال  یسرافب 
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هچنآ رتهب و  تسا و  يوق  هلاس  ود  دنمان و  قیتع  دشاب  هتشذک  لاس  ود  ات  لاس  کی  زا  هک  یبارش  تسا و  هاب  عطاق  نیا  هوهق و  ار  401
لامعتسا درذکن  هام  هس  ات  لقا  ندیـشوج  زا  دعب  هک  تسا  نآ  یلوا  دنیوک و  میدق  دشاب  هتـشذک  ورب  لاس  لهچ  ات  هدایز  لاس  ود  زا 

ضیبا رفصا و  رمحا و  ضباق و  ریغ  ضباق و  زم و  رم و  ضماح و  ولح و  ظیلغ و  قیقر و  زا  تسا  رایـسب  فانـصا  ار  نآ  زین  دنیامنن و 
ثیدح لیقث و  فیفخ و  ردک و  یفاص و  نوفدم و  خوبطم و  سمشم و  هدنیآ و  دب  هیرک  هدنیآ و  شوخ  وبدب و  وبـشخ و  دوسا و  و 

همه نیرتهب  دوش و  یم  فنـص  دصـششب  بیرق  دـننک  بیکرت  مهاب  ار  اـهنیا  نوچ  اـهنیا و  ریغ  ود و  ره  نآ  ناـیم  طـسوتم  قیتع و  و 
شرت هک  تسنآ  خلت  كدنا  نیریش  تظلغ  تقر و  نیب  ماوقلا  لدتعم  يوبشخ  يدرزب و  لئام  خرس  هلاس  ود  هلاسکی و  رمعلا  طسوتم 

يوبدب ضباق  رایسب  هزم  شرت  ماوقلا  ظیلغ  ردک  کنردب  اهنآ  نیرتدب  دشک و  مهب  ار  ماک  هک  يدح  هب  دشابن  ضباق  خلت و  رایـسب  و 
ماوقلا لدتعم  یفاص  درز  همه  نیرت  يوق  روما و  نآ  ریغ  تبسن  ای  دشاب و  یـشرت  ای  هرخبا و  سابتحا  ببـسب  نآ  يوبدب  هاوخ  تسنآ 

نآ زبس  ذوفنلا و  ئطب  نآ  ظیلغ  ذوفنلا و  عیرـس  نآ  قیقر  سران و  ةزات  دیفـس  همه  نیرت  فیعـض  ماوقلا و  لدتعم  خرـس  نا  زا  دعب  و 
ار کـیره  هلمجلاـب  هجزما و  همه  قفاوم  ریغ  يدر و  نآ  يوبدـب  هجزما و  همه  قفاوم  وـب  شوـخ  بارـش  ظـلغا و  نآ  هایـس  ظـیلغ و 

صاخ یصخش  یجازمب و  قفاوم  حلاص  تسا  یتروص  یجازم و 
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نآ تعیبط  *

تدورب ترارح و  رد  دشاب  یم  فلتخم  لادتعا  طسوت و  یکنهک و  یکزات و  تظلغ و  تقر و  حـیاور و  موعط و  ناولا و  بسحب  زین 
مود رد  نآ  راطسم  کشخ و  مرک و  موس  رد  نآ  میدق  کشخ و  مود  رد  مرک و  موس  رد  نآ  قیتع  لامجالاب  تسوبی و  تبوطر و  و 
هفت تبوطرب و  لئام  مرک و  مود  رد  نآ  ۀلاسکی  ات  هام  شش  لدتعم و  تسا  یناحیر  زا  ترابع  هکنآ  يوبـشوخ  خرـس و  رت و  مرک و 

بطرا دنمان  هوهق  هکنآ 

نا صاوخ  لاعفا و  *

زا ترابع  هکنآ  يوبـشوخ  خرـس و  ذفان و  اضعا و  يوقم  اذغلا و  ریثک  مضهرید و  نآ  ظیلغ  ددس و  حـتفم  ذوفنلا و  عیرـس  نآ  قیقر 
نا زا  رتهب  عدـصم و  هاب و  ماعط و  توهـش  طقـسم  نکیل  هجزما و  رثکا  قفاوم  هوهق  ینعی  نآ  هفت  ماسقا و  رئاس  زا  رتهب  تسا  یناحیر 

جضنم و نخسم و  ظیلغ و  دشاب  يروهمج  هکنآ  خوبطم  ادوس و  دلوم  مضهرید و  نآ  هایس  فیعض و  نیلم و  نآ  دیفـس  قیتع و  درز 
رـضم مضه و  دسفم  يدر و  نآ  شوخیم  ینعی  نآ  نیریـش  شرت  بلاغ و  نآ  تیئاذغ  لیقث و  نآ  نیریـش  عدصم و  بصع و  يوقم 

هتشاذکن باتفآ  رد  الصا  هک  خی  فرب و  ای  نیمز و  رد  نآ  مخ  نوفدم  مضاه و  حتفم و  یلاج و  نآ  خلت  شحوت و  ثروم  بصع و 
جحس ثروم  اضعا و  يذوم  فرص  هنهک  بارش  نمزم و  ياهپت  دلوم  نفعم و  مضهرید و  ظیلغ و  دشاب  هدیسرن  نآب  باتفآ  دنشاب و 

عبط و سباح  همه و  زا  رتهب  نآ  اب  ضق  اقـستسا و  اضعا و  یتسـس  ثعاب  رایـسب  بآ  هب  ندـب و  لاـح  حلـصم  نآ  لادـتعاب  جوزمم  و 
عدصم و يذوم و  نآ  يوبدـب  عدـصم و  نکیل  وکین و  رایـسب  نآ  يوبـشوخ  رامخلا و  يوق  هدـعم و  تغابد  هنیـس و  تنوشخ  ثعاب 

عیرـس دنت و  دنـشاب  هدربن  هیاسب  ندیناشوج  زا  دعب  دشاب و  هدیـسر  باتفآ  رد  هک  یبارـش  ینعی  نآ  سمـشم  هکلهم و  ضارما  ثروم 
رـضم داح و  نآ  ۀـنهک  میدـق  ذوفنلا و  عیرـس  نآ  فیفخ  مضهرید و  نآ  لیقث  هراح و  ياهپت  دـلوم  رایـسب و  حـیرفت  اـب  رادـحنالا و 

ةزات بارش  ردم و  حتفم و  نآ  فاص  لدتعم و  نآ  طسوتم  یمغلب و  ضارما  ثروم  مضهرید و  خافن و  نآ  ةزات  باصعا و  ساوح و 
ریبدت ناکم و  نامز و  تقو و  نادلب و  لصف و  نس و  جازم و  تاعارم  نوچ  دنا  هتفک  ددس و  هناثم و  کنـس  لمر و  دلوم  هریت  ردـک 
اجنیا یلیلق  تسا و  روکذم  اهریغ  يرصان و  قالخا  رد  موقرم و  بتک  تایلک  رد  هک  یطئارـش  هب  دوش  هدرک  بیترت  یئوکین  قباس و 

يریـس و رایـسب و  یکنـسرک  طرفم و  یکنـشت  ماکنه  رد  هک  تسا  تاقوا  ۀظحالم  هلمج  نآ  زا  دـشخب  رایـسب  دـئاوف  دـبای  یم  رکذ 
دنیامنن لامعتسا  هعفد  کیب  اصوصخ  رایسب  رادقم  ناتـسبات و  ياهزور  طساوا  مرک و  رایـسب  ياوه  هیوق و  تاکرح  بعت و  بضغ و 

حاورا تحارتسا  يارب  هبترم  کی  هتفه  ره  رد  ای  هبترم و  ود  ای  هبترم  کی  هام  ره  رد  قئال و  ردقب  هکلب 
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اوه و بآ و  شوخ  بوغرم و  عیـسو و  هک  ناـکم  ۀـظحالم  تسا و  رـضم  هک  دـنا  هدرکن  زیوجت  نیزا  رتـشیب  هداـیز و  يوق و  402و 
شوخ شکلد  نابوبحم  ناینغم و  تامغن و  حرف و  رورس و  بابـسا  دشاب و  وب  شوخ  ياه  هویم  اهلک و  يراج و  بآ  نا  رد  لدتعم و 

رمع خیش  دنشاب و  عمج  نا  رد  هدیمح  قالخا  شوه و  نابحاص  هدیمهف و  لقاع  ناقیفر  ذیذل و  بیطم  تاروخب  تایرطع و  ناحلا و 
هدرک جرد  یعابر  نیرد  ار  نآ  طورش  لمجم  مایخ 

یعابر

یخر هلال  یمنص  اب  سپ  روخ  نادنمدرخ  اب  وت  يروخ  هداب  رک 

روخ ناهنپ  روخ و  هاکهک  روخ و  كدنا  زاسم  شاف  نکم  در  روخم و  رایسب  روخ  نادنخ 

ار قالخا  ساوح و  لقع و  رکذ و  رکف و  هبرف و  يوق و  مرک و  ار  ندب  دیامن و  یم  ندـب  تحـص  ظفح  رمخ  طئارـش  نیا  تاعارم  اب 
هیغامد ضارما  هیدر و  تالایخ  هدساف و  نونظ  لخب و  دروآ و  یم  طاشن  حرف و  تواخـس و  تعاجـش و  دنادرک و  یم  یکذ  دیج و 

هدـعم و رکج و  لد و  غاـمد و  دزاـس و  یم  یفاـص  وکین و  ار  ور  کـنر  دـنک و  یم  فرطرب  ار  ساوسو  نونج و  اـیلوخیلام و  دـننام 
زین ار  يدبک  مضه  اقیراسامب و  دیامرف  یم  ذوفن  دروآ و  یم  اهتشا  دنک و  وکین  ار  مضه  دشخب و  یم  تیوقت  همه  ار  هیلصا  ياضعا 

زاربب و ار  نآ  ظیلغ  دیامن  یم  جارخا  درب و  یم  لیلحتب  ار  لوضف  رابک و  قورع  رد  ار  سومیک  دیامرف  یم  ذوفن  دشخب و  یم  تیوقت 
یمغلب و دـمر  ۀـلازا  ددـس و  حـیتفت  زاربب و  ار  ادوس  مغلب و  قرع و  لوبب و  ار  ارفـص  راـخبب و  قرعب و  ار  فطلا  لوبب و  ار  نآ  فیطل 

نآ ندروخ  دیامن و  یم  اهنیا  لاثما  یئابو و  ياوه  يریپ و  لهرت و  مکش و  بآدرز  ۀلازا  ینعی  نبح  مومـس و  ررـض  هیبلک و  توهش 
داوم و لیلحت  تهج  هیلطا  تادامض و  رد  برجم و  یشوهیب  یـشغ و  تهج  یبرچ  یب  بآ  تشوک  بیـس و  بآ  اب  لطر  عبر  ردقب 

نآرق صنب  تسا  تباث  نیب و  هجزما  رثکا  رد  نآ  يوایند  یندـب  یئزج  عفن  هلمجلاب  رثؤم و  هیودا  توق  ندـش  هقردـب  ندومرف و  ذوفن 
زییمت مدع  لقع و  ندیشوپ  زا  نآ  يویند  يورخا و  ررـض  هانک و  اما  سانلل و  عفانم  هک و  هدش  دراو  رـسیم  رمخ و  باب  رد  هک  دیجم 

هب هک  تسا  نا  زا  رتشیب  رتکرزب و  ندمآ  لمعب  نآ  بحاص  زا  يرایسب  حئابق  یـصاعم و  ندش و  رایتخا  یب  ایـشا و  حبق  نسح و  نایم 
ناطیـش لمع  سجر و  ار  نآ  رکید  ۀمیرک  ۀیآ  رد  امهعفن و  نم  ربکا  امهمثا  هک و  دیامرف  یم  هفیرـش  ۀیآ  نامه  رد  اذهل  دیآ و  نایب 

رد نآ و  ررـض  تمذم و  رد  تسا  یفاک  نیمه  دنا و  هدومرف  ثئابخلا  ما  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  يوبن  سدقم  بانج  هدناوخ و 
فالتخا سیئرلا  خیش  سونیلاج و  لاقثم و  ود  ود  نکیل  دنا و  هدرک  زیوجت  مهرد  دصشش  ات  تسا  رایسب  فالتخا  نآ  تبرـش  رادقم 

طاشن رورـس و  دحب  دنک و  یکنـشت  عفر  دوش و  ماعط  ۀـقردب  هک  يردـق  جازملا  رورحم  رد  دـنا  هتـشاذکاو  هجزما  بسحب  ار  رادـقم 
تیاهن ردـقب  دوربم  حازملا و  لدـتعم  رد  دـشاب  جوزمم  خرـس و  درز و  قیقر و  دیفـس  فنـص  زا  دزاس و  رایتخا  یب  هک  دـسرن  طرفم 

رکـس و ببـس  دروآ و  باوخ  لقث و  دسر و  برط  دـحب  هک  يردـق  ظیلغ  طلخ  نابحاص  نادـبالا و  يوق  رد  جوزمم و  ریغ  رورس و 
فیعـض اذـهل  هدومن و  دوعـص  لوا  هچنآ  لـیلحت  زا  شیپ  غامدـب  یپرد  یپ  تاراـخب  ندیـسرب  تسا  ساوح  ندـش  ریغتم  نآ  یتـسم 

رورـس و ثعاب  نا و  زا  رتشیب  يردق  نیرد  تاراخب  لیلحت  ببـسب  ریدب  سبای  غامدـلا  يوق  ددرک و  یم  تسم  دوز  بوطرم  غامدـلا 
كاردا یبوخ  تواخـس و  تعاجـش و  ثعاـب  رهاـظب و  نطاـب  زا  اجیردـت  تسنآ  طاـسبنا  ثاـعبنا و  یناویح و  حور  ترثک  نآ  حرف 

ثعاب ار  طلخلا  فیثک  الثم  تسنآ  راثآ  روهظ  بلاغ و  طلخ  كرحم  رمخ  جازم  ره  رد  هکنادب  تسا و  تهج  نیمه  زین  نآ  بحاص 
ای هبطر و  ةدراب  طالخا  روهت و  بضغ و  بجوم  ار  هراح  طالخا  ناـبحاص  رورـس و  هدـنخ و  ببـس  ار  طـلخلا  فیطل  هیرک  لـالم و 
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ضارما قانخ و  هأجف و  توم  ببس  هک  اریز  نآ  عفانم  زا  هدایز  نآ  راضم  طئارش  هظحالمیب  فوخ و  مون و  توکـس و  تلع  ار  هسبای 
یعبط و یناویح و  یغامد و  ياهتوق  فعـض  اهنیا و  لاثما  نونج و  ماسرـس و  هشعر و  جلاف و  هوقل و  هتکـس و  عرـص و  دننام  یغامد 

موشیخ شوک و  ضارما  مشچ و  درد  باصعا و 
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لباق ریغ  ياقـستسا  زرپس و  رکج و  مرو  يومد و  لاهـسا  مضه و  داـسف  ناـقفخ و  سفنلا و  قیـض  نادـند و  ناـبز و  ناـهد و  403و 
هناثم و هدرک و  کنـس  دـیلوت  هیـشغ و  هقرحم و  هبکرم و  ياهپت  اهـششوج و  هلکا و  كانرطخ و  ماروا  هاب و  هوهـش  نالطب  جـالعلا و 

درب نآ و  قیض  سفن و  بلقت  اب  هک  تسا  رامخ  تسا  جالعلا  لهـس  لجاع و  هک  یترـضم  ۀلمج  زا  تسا و  اهنیا  لاثما  لوبلا و  هقرح 
دشاب و یم  كانلوه  ضارعا  باوخ و  شیوشت  بارطضا و  رس و  ینیکنس  ندب و  رسکت  عوهت و  هریرعـشق و  نآ و  ترارح  فارطا و 
هیوادوس و هیدر و  ضارما  دـنیامن  كرت  هعفد  کـیب  نوچ  ار  نآ  نیلمعتـسم  دـشاب و  یمن  جـالع  رثـکا  ار  یندـب  لـجاع  ياهترـضم 

ینالوط باوخب  هک  تسنآ  نآ  رامخ  عفد  ریبدت  اما  دسر  یم  مهب  اهریغ  نول و  قلح و  داسف  ءاعمالا و  هدـعملا و  قلز  مضه و  فعض 
تحارتسا ندروآرب و  مامح  زا  نتخیر و  وا  رس  رب  مرکمین  بآ  ندرب و  مامحب  اپ و  تسد و  ندیلامب  وا  میونت  رد  دنیوج  هلیح  دور و 

دـشاب يوق  ضارما  ضعب  رکا  دنیامرف و  باوخ  دـنیامن و  تدواعم  مامحب  زاب  الا  رتهب و  تفای  فیفخت  ریبدـت  نیاب  رکا  سپ  ندومرف 
نیط لاـقثم  کـی  اـب  ساـبیر  اـی  هب و  راـنا و  تبرـش  سپ  مرکمین  بآ  نیبجنکـسب و  دـنیامرف  ئق  ررکم  ئق  عوهت و  عادـص و  دـننام 
عفر زا  دـعب  دـنروخب و  عانعنب  بیطم  هروغ  بآ  غرم و  ۀـجوچ  يابروش  دـنیامن  ماـعط  ندروخ  هدارا  هاـکره  دـنناروخب و  يروپاـشین 

دنکـش یم  ار  رامخ  هیداع  هک  ییاهزیچ  سنج  زا  دـنیامن و  لامعتـسا  هدراـب  ۀـیلطا  دـشاب  مرک  تروص  یناـشیپ و  رـس و  رکا  عادـص 
تسا و کلهم  رضم و  رایسب  راح  رمخ  هکنادب  تسا  هضباق  هضماح و  هکاوف  بوبر  نبجلا و  ءام  عاقف و  فرب و  خی و  بآ  هب  بالج 

دنـشون یم  ار  داح  ياهرمخ  هک  لاونم  نیدـب  مدرم  رکا  دـنیوک  یم  دـناداح و  رایـسب  رمخ  رکنم  دـنارمخ  براـش  رثکا  هک  يراـصن 
اهنآ اب  اذهل  دنراد  تمکح  قفاوم  يراصن  رمخ  ندروخ  روط  دنوش  یم  كاله  دوخبدوخ  تسین  ینوعاط  ابو و  چیه  جایتحا  دنشونب 

دشخب یم  عفن 
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ریمخ

دنمان اوام  يدنهب  هیام و  ریمخ  شرت و  ریمخ  یسرافب  نیجع و  یبرعب  هلمهم  ءار  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میم و  رسک  اخ و  حتفب 

نا تیهام  *

تـسام ریـش و  دنفـسوک و  ای  زب و  ای  شیمواک و  نغور  ای  واک  نغور  ای  نوتیز و  نغور  اـب  دـجنک و  نغور  اـب  هک  تسا  مدـنک  درآ 
دنامن ریطف  دیآرب و  ات  دنیامن  یم  نان  ریمخ  لخاد  ار  نآ  زا  يردق  ددرک و  وبدب  شرت و  ات  دنراذکب  هتشرس  دشاب  هک  کیره 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد  يوقلا  بکرم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ و عاجوا  ۀلازا  مدق و  لفاسا  ماروا  صوصخ  هدراب  ماروا  للحم  رایـسب  کمن  اب  ندـب و  قمع  زا  بذاج  للحم و  یلاج و  فطلم و 
دنشاب هدومن  لح  لاقثم  راهچ  ردقب  کمن  مک  هیام  ریمخ  نآ  رد  هک  یبآ  لاقثم  یس  نادند و  درد  نکـسم  لیمامد و  حتفم  جضنم و 

ود نوچ  برجم و  باهتلا  پت و  یکنـشت و  رامخ و  عفر  تهج  نارفعز  کناد  کی  رکـش و  ریـشابط  لثم  ریـشابط و  کناد  راهچ  اب 
رد هدیئاس و  لدرخ  وزج  کی  عانعن و  بآ  وزج  کی  نوچ  دیفم و  یقارتحا  يوارفص و  لاهـسا  تهج  دننک  هفاضا  زین  هکرـس  لاقثم 

دـسر فصنب  ات  دنناشوجب  بآ  همه  لثم  هد  رد  هدومن  هفاضا  هیام  ریمخ  عومجم  نادنچ  هس  تسا و  لدرخ  وزج  فصن  رکید  ۀخـسن 
زا هدعم  یقنم  درک و  ناوتن  ربص  هک  تسیا  هبترم  هب  همـضاه  تیوقت  تهج  دـنروآ  ماوقب  لسع  نآ  نزو  فصن  اب  هدومن  فاص  سپ 
نآ لولحم  ةرغرغ  رثالا و  عیرـس  تیاغب  دنـشونب  هلـصافالب  هیهاب  نیجاعم  زا  دـعب  هاکره  تسا و  یهبم  مغلب و  عفاد  هقرتحم و  طالخا 

برجم هسویام  میظع  تابالـص  لیلحت  تهج  کمن  نغور و  انح و  اب  نآ  دامـض  قلح و  مرو  تهج  هشفنب  نغور  نآ  عبر  اب  بآ  رد 
ۀنیس رضم  راضملا  تسا  هموتکم  رارسا  زا  رمخ و  ماقم  میاق  دنـشرسب  نآ  لاثما  نیریـش و  رانا  بآ  اب  هدیبوک و  ار  هیام  ریمخ  نوچ  و 

تسا مهرد  هدجه  ات  نآ  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  لیلع 
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نونلا عم  ءاخلا  لصف 

یثنخ

دنمان قاوزب  ار  نآ  برغم  لها  تسا و  ینایرس  تغل  فلا  هثلثم و  ءاث  حتف  نون و  نوکس  همجعم و  ءاخ  مضب 

تیهام *

یسک هدرک  طلغ  هک  هتشون  يدادغب  فسوی  تسنآ  زا  یعون  دنیوک  دنمان و  شیرس  یسرافب  هک  سارـشاب  هیبش  تسا  یهایک  نا  404
نآ رـس  رب  مرن و  یعرذب و  بیرق  نآ  قاس  رتفیطل و  نا  زا  اندـنکب و  هیبش  نآ  كرب  تسنآ  ریغ  هکلب  هتـسناد  سارـشا  ار  نآ  خـیب  هک 
رد نآ  مخت  دنت و  نآ  معط  رتکرزب و  نا  زا  دازآ و  نسوس  خیب  دـننام  ینالوط  سلما  ریدتـسم و  نآ  خـیب  طولبب و  هیبش  يدیفـس  لک 

دنام یم  یقاب  لاس  راهچ  ات  نآ  توق  زایپ و  مخت  دننام  ۀبق 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ینطاب و حورق  عفار  هاصح و  تتفم  نیثنا و  ماروا  حایر و  للحم  روسک و  رباـج  هفطلم و  هللحم و  هففجم و  توق  اـب  دـنت و  نخـسم و 
بارش اب  عبط و  نیلم  نآ  رمث  لک و  عفان و  لضع  یتسس  هفرـس و  ولهپ و  درد  تهج  نآ  مهرد  ود  ضیح و  لوب و  ردم  نآ  مهردکی 

ار نآ  كرب  هک  دیاب  ماوه و  شهن  تهج  نآ  لاقثم  هس  ئق و  لیهـست  تهج  نا  زا  كدنا  ندروخ  اپرازه و  برقع و  ندـیزک  تهج 
يدیفس اب  نآ  بآ  دنـشاب و  هتخپ  نوتیز  نغور  هکرـس و  اب  نوچ  اصوصخ  ناقری  تهج  نآ  ةزات  قاس  ندروخ  دنیامن و  دامـض  نارب 

لاعفا رد  نآ  خـیب  نارب و  تموادـم  اب  ندـب  شراخ  تهج  سمرت  درآ  اب  ابوق و  تهج  درکوک  اب  شتآ و  یکتخوس  تهج  غرم  مخت 
خبط دـننک و  طولخم  نارفعز  خـلت و  نیریـش و  ۀـنهک  بارـش  اب  دـنریکب و  ار  نآ  بآ  ار و  نآ  ةزات  دـنبوکب  نوچ  نیعلا  نا  زا  رتیوق 

ردنک و اب  ای  یئاهنتب و  نآ  ةزات  بآ  روطق  نذالا  نافجا  تقرح  نیکـست  قالـس و  مشچ و  تابوطر  ۀلازا  تهج  نادب  لاحتکا  دنیامن 
عجوم و نادند  نیکـست  تهج  فلاخم  شوک  رد  نوچ  مفلا  دـیآ  كرچ  نا  زا  هک  یـشوک  رد  هدومن  مرک  مین  رم  بارـش و  لسع و 

نا رد  دننک و  فوجم  ار  نآ  خیب  نوچ  دنناکچب و  مرکمین  كاندرد  نادند  فلاخم  شوک  رد  دـنیامن و  خـبط  تیزاب  نوچ  روتـسدب 
قاقش تهج  نآ  يالط  هعماس و  لقث  نآ و  عجو  نیکـست  تهج  شوک  رد  نآ  روطق  دروخ  شوج  ات  دنراذک  شتآ  رب  دننک و  تیز 

ار نآ  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  زا  نآ و  عجو  نکسم  ایسآ  نادند  رب  یئاهنتب  نآ  دامض  شتآ و  یکتخوس  امرس و  زا  ضراع  فارطا 
عفان یقستسم  مکش  رب  لسع  اب  نآ  دامض  دهد و  نیکست  ار  نآ  درد  دنیامن  دامض  كاندرد  سرض  بناج  ماهبا  رب  هدیئاس  هکرـس  اب 

رادکرچ و تاحارج  لیمامد و  تاجارخ و  هیصخ و  ناتسپ و  ماروا  هخسو و  هثیبخ و  حورق  تهج  بارش  يدرد  اب  نآ  ۀتخپ  دامض  و 
یمشپ ۀچراپ  اب  ار  بلعثلا  ءاد  هدرک  طولخم  ناهدا  یضعب  اب  دننازوسب و  نوچ  ظیلغ و  راح  مرو  يادتبا  تهج  بارش  اب  نآ  طولخم 

هدرک رـضم  عفان  باتفآ  رد  ینـشخ  ۀچراپب  نآ  ندیلام  دعب  ضیبا  قهب  رب  خوطل  دنایورب و  يوم  دننک  نیهدـت  نادـب  دـنلامب و  بوخ 
تسا لیقسا  مومس  رد  لقاقش و  هاب  رد  نآ  لدب  مهرد  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  یکطصم  نآ  حلصم 
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یلیردنخ

دنناوخ دیفعی  ار  نآ  ای و  نوکس  مال و  رسک  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  نیتلمهم و  ءار  رسک  لاد و  حتف  نون و  نوکس  اخ و  حتفب 

نا تیهام  *

ياهخاش رب  یخرـسب و  لئام  درز  نآ  لک  نا و  زا  رتکیراب  نآ  خیب  قاس و  خلت و  رایـسب  نادـب و  هیبش  تسا و  يرب  ینـساک  زا  یعون 
تفه ات  نآ  غمص  توق  لاس و  کی  ات  نآ  تابن  توق  هدنپسچ و  رایـسب  القاب و  ردقب  یکطـصم  دننام  ددرک  یم  نوکتم  یغمـص  نآ 

دنام یم  یقاب  لاس 

نا تعیبط  *

نآ یخلت  ببسب  تسا  يرب  ینساک  زا  رت  ففجم 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

لاهـسا و عطق  تهج  دنهد  خـبط  بارـش  اب  هکنآ  بآ  یعفا و  ندـیزک  تهج  نآ  دامـض  روتـسدب  بارـش و  اب  نآ  لاقثم  ود  ندروخ 
ةروب هک  نورطن  بآ  اب  دنزاس و  صرق  لسع  اب  دننکرب و  خیب  اب  ار  نآ  هایک  عومجم  نوچ  ریساوب و  عطق  تهج  نآ  كرب  بآ  يالط 

نآ روطق  حایر و  للحم  هاصح و  تتفم  ددس و  حتفم  کشخ و  مرک و  موس  رد  نآ  غمـص  رثؤم و  قهب  تهج  دننک  الط  تسا  ینمرا 
اهنآ و دـئاز  تشوک  ندرب  تهج  تاحارج  رب  بلقنم و  رعـش  ۀـلازا  تهج  نآ  يـالط  لیـس و  ۀـلازا  تهج  ینـساک  بآ  اـب  مشچ  رد 
رثؤم و تیاـغب  نینج  طاقـسا  ضیح و  ندوـشک  تهج  دـنیامن  لوـمح  ینوـتیز  ردـقب  هدوـلآ  نادـب  هتل  هک  فاـصرم  اـب  نآ  ۀـجزرف 

نآ حلـصم  اعما  ۀحرق  جحـس و  ثروم  نآ و  دامـض  روتـسدب  عفان و  برقع  ندـیزک  تهج  بارـش  اب  نآ  خـیب  زا  مرد  ود  ندـیماشآ 
* کناد کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  هتساشن 
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سوردنخ

یبرعب هکم و  هرذ  یسرافب  زین و  نوالاخ  ار  نآ  هلمهم و  نیس  واو و  نوکس  نیتلمهم و  ءار  مض  لاد و  حتف  نون و  نوکـس  اخ و  حتفب 
دنمان راوج  يدنهب  هکم و  مدنک  نباکنت  رد  هیمور و  ۀطنح 

نا تیهام  *

ینخد و ۀناد  ردقب  رایسب و  نآ  دیفس  اما  دیفس  خرـس و  درز و  دشاب  یم  ناولا  مهب و  لصتم  نآ  ياهناد  هشوخ و  رد  تسا  یتابن  رمث 
یم بیترت  نان  نا  زا  ةدرک  درآ  هدیئاس  دنروخ و  یم  هدرک  هتشرب  معط و  نیریـش  نآ  ةدیـسر  تصوفع و  اب  نآ  ماخ  نا و  زا  رتکرزب 

كرزب ةرذ  رکشین و  ینب و  هیبش  نآ  تابن  نآ و  مرکامرک  دشاب  یم  ذیذل  نیریش و  دنهد 

نا تعیبط  *

تدورب ترارح و  رد  لدتعم  دنیوک  کشخ و  مود  رد  ترارحب و  لئام 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تیئاذغ عفان و  لاهـسا  لس و  عفر  تهج  نآب  هیذغت  بلاغ  نآ  تیئاذغ  خافن و  جزل و  لیقث  عبط و  ضباق  دماج و  نوخ  مغلب و  للحم 
تهج نآ  غوضمم  نخان و  رـشقت  ققـشت و  حرقتم و  برج  تهج  هکرـس  اب  نآ  ۀـتخپ  دامـض  رتمک و  مدـنک  زا  هدایز و  جـنرب  زا  نآ 

تسا هرذ  نآ  لدب  اعما  ۀحرف  تهج  نآ  خیبط  ۀنقح  یمس و  ناروناج  ندیزک  رصب و  رون  تیوقت 

نوقیدنخ *

زین نوقیردنخ  نون و  واو و  نوکس  فاق و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسک  نون و  نوکس  اخ و  حتفب 

هدمآ 405

نآ تیهام  *

هدیسرن ناینانویب  تسا و  يرب  بارـش  نآ  ینعم  تسا و  سرف  يابطا  بیکارت  زا  دنهد و  یم  بیترت  رمخ  هیودا و  زا  هک  تسا  یبارش 
هدش هدومن  رکذ  لیصفتب  نیدابارق  رد  هلمجلاب  تسا و  فلتخم  ددعتم و  نآ  خسن  تسین و  نآ  رکذ  ناشیا  بتک  رد  اذهل  و 
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نا تعیبط  *

کشخ نآ  رخآ  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ندب و ةدننک  هبرف  نآ  ناهدا  ندب و  نول  ةدننک  خرـس  لاحط و  هدـعم و  رکج و  ةدـس  حـتفم  همـضاه و  يوقم  حـلاص و  نوخ  دـلوم 
بیکرت ندش  درـس  دعب  یناویح  رهزداب  يردـق  دـشاب  بولطم  میظع  تیقایرت  هاکره  عبر و  یمح  عطاق  جالعلا و  رـسع  ضارما  لیزم 

دنیامن لخاد  نا  رد  نآ 

ریزنخ

زوقنوذ و یکرتب  زارک و  كوخ و  یـسرافب  هلمهم  ءار  هیناتحت و  هانثم  ءاـی  نوکـس  همجعم و  ياز  رـسک  نون و  نوکـس  اـخ و  رـسکب 
دنمان لوکینرک  یکنرفب  زین و  روس  هارب و  يدنهب 

نا تیهام  *

یـشحو تاناویح  موحل  نیرتهب  لدـعا و  نآ  تشوک  دـنیوک  تآیه و  دـب  راوخ و  تساجن  فیثک و  رایـسب  فورعم و  تسا  یناویح 
زا لبق  دنروخ و  یم  ار  نآ  یمالـسا  ریغ  قرف  زا  يرثکا  درادـن و  ناسنا  تشوک  زا  یقرف  نیریـش و  معط  رد  درادـن و  یلـصا  تسا و 

فوقوم عونمم و  نآ  عیب  مارح و  مالـسا  لـها  بهذـم  رد  نا  زا  دـعب  دـنتخورف و  یم  اـهرازاب  رد  ار  نآ  تشوـک  مالـسا  روـن  روـهظ 
دیدرک

نا تعیبط  *

رت موس  رد  مرک و  مود  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دنیوک ددرک و  یم  ندب  وزج  ماضهنا  زا  دـعب  نا  همه  ناسنا و  جازمب  تسا  موحل  نیرت  قفاوم  دـنیوک  ندـب و  نمـسم  ددـس و  حـتفم 
تورم لاوز  هدعم و  لقع و  داسف  لصافم و  عاجوا  لیفلا و  ءاد  نمزم و  عادص  دیدش و  صرح  ثروم  تسا و  جزل  ظیلغ  طلخ  دلوم 

بـسحب زین  اهنیا  لاثما  ذیناف و  رکـش و  تسا و  دسف  اب  دساف  جالع  لیبق  زا  رمخ  نآ  حلـصم  تسا  یثنخم  ثعاب  تیمح و  تریغ و  و 
بارـش اب  لاقثم  ود  ردقب  نآ  ةدوس  کشخ  رن  بعک  ندیماشآ  دـنا و  هتفک  زین  فعـض  توق و  رد  نآ  لمعتـسم  جازم  ردـق و  نس و 

دشاب هدیـسر  يدیفـس  دحب  قارحا  رد  هکنآ  لاقثم  کی  دنا و  هتـسناد  برجم  صرب  تهج  لسع  اب  نآ  يالط  ماوه و  ندیزک  تهج 
تسا و واک  لوب  دـننام  لاعفا  رئاس  رد  عفان و  هناثم  کنـس  تهج  یـشحو  كوخ  لوب  عفان و  نمزم  صغم  اعما و  خـفن  لـیلحت  تهج 
موم و اب  لضع و  یتسس  تهج  هکرـس  اب  نآ  دامـض  ولهپ و  درد  عفر  هنیـس و  مدلا  ثفن  تهج  بارـش  ای  بآ  اب  نآ  کشخ  نیکرس 

ریغ نذا و  حورق  تهج  نآ  ةرهز  روطق  بصع و  ياوتلا  تهج  نغور 
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محر و درد  تهج  نآ  دامـض  اعما و  تهج  نآ  هیپ  ۀنقح  عرقا و  رـس  يوم  ندینایور  تهج  لفلف  لسع و  اب  ریـساوب و  عطق  نآ و  406
بارش و اب  نآ  لوسغم  نخـسم و  نیلم و  دشاب  هتـشذک  نارب  یتدم  هکنآ  ۀنهک  هیپ  یکدز و  فرب  امرـس و  شتآ  یکتخوس  هدعقم و 

يرک عفر  یئایموم  اب  نآ  کمن  هیپ  هک  تسا  لوقنم  سونیلاج  زا  هصوش و  هراح و  ماروا  تهج  کهآ  ای  رتسکاخ  اـب  ندومن  جوزمم 
لاعفا عیمج  رد  نآ  نوخ  ار و  ریزانخ  لمد و  روتسدب  عفان و  نآ  هیپ  هب  جنـشت  عضوم  خیرمت  دشاب و  دازردام  هچرکا  دنک  یم  هعماس 

ناوختسا رورذ  دیفم و  تیـصاخلاب  ماروا  نا و  رد  دقعنم  ریـش  ناتـسپ و  ندومن  کچوک  تهج  نآ  يالط  تسا و  ناسنا  نوخ  دننام 
لک نغور  اب  دشاب  هتفای  قارحا  تفز  اب  هکنآ  ۀتخوس  يوم  لوبلا و  سلس  عطاق  نآ  ۀتخوس  مس  ندیماشآ  ریـساوب و  عفار  نآ  ۀتخوس 

تسا هشپ  ةدننازیرک  نآ  تسوپ  تسا و  جالعلا  عوفرم  حورق  ففجم 

اسفنخ

دنمان هلورهک  يدنهب  كورخ و  لعج و  یسرافب  فلا  هلمهم و  نیس  اف و  حتف  نون و  نوکس  ياخ و  مضب 

نا تیهام  *

کچوک كرزب و  رپ و  یب  وراد  رپ  زا  فانصا  دسر و  یم  مهب  اهنیکرس  اهبورکاخ و  اهراوید و  ياپ  رد  هایـس و  کچوک  تسیا  هیاد 
نآ رپ  یب  یلها  زا  رتیوق  نآ  رادرپ  يرب  یلها و  زا  رتکرزب  نآ  يرب  دشاب  یم  يرب  یلها و  و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رب نآ  ۀتفاکش  نتسب  دنا و  هتـسناد  برجم  اقـستسا  تهج  يدبک و  يوعم و  يدعم و  طالخا  لهـسم  بش  کی  ردقب  نآ  عوقنم  بآ 
رـصب تیوقت  تهج  دوش  یم  رهاظ  نآ  ندراشف  هلابند و  عطق  زا  هک  یتبوطر  لاحتکا  نآ و  تیمـس  عفر  تهج  هدیزک  برقع  عضوم 

نوچ هتفک  برجم و  مشچ  درد  تهج  دـسر  مهب  يزاـبخ  رونت  رد  هکیلعج  قوحـسم  مرج  لاـحتکا  هتفک  سلوب  عفاـن  هواـشغ  عفر  و 
خاروس ردقب  یکیراب  ۀلیتف  لاقثم و  هس  ردقب  دنریکب  یفدص  رد  نویفا  دننام  دوش  رهاظ  هک  یتبوطر  دنرادرب و  ار  نآ  رس  بقع  ةدرپ 
تعاس رد  دـنیامن  الط  نآ  فارطا  هیـصخ و  نار و  شک  هناع و  رب  ار  یقاب  دـنراذک و  لیلحا  رد  هدولآ  تبوطر  نآـب  هتخاـس  لـیلحا 
روطق قاس و  حورق  عفار  نآ  دامض  رـصب و  تملظ  هواشغ و  یلاج  نآ  لاحتکا  تسا و  برجم  دیاشکب و  ار  نآ  سلـس  لوب و  سبح 
صاوخ زا  ریـساوب و  ریزانخ و  لیلحت  تهج  نآ  يالط  تعاس و  رد  شوک  عجو  نکـسم  دنـشاب  هدیناشوج  نا  رد  هک  ینوتیز  نغور 
دنیامن نفد  نا  رد  دنراذک و  رمحا  درو  رد  نوچ  تسا و  تدالو  رسع  عفار  دندنب  نز  نارب  دنراذک و  ین  فوج  رد  نوچ  هک  تسنآ 
ثعاب دنراذک  نارتوبک  جرب  رد  ار  نآ  ياهرـس  نوچ  دوش و  هدـیلاب  هدـنز و  دـنیامن  نفد  نیکرـس  رد  نوچ  دریمب و  ددرک و  هدرمژپ 

ناراب و ندیراب  بجوم  دننک  سبح  هدرک  اب  یعلق  خرس  سم  ساط  ریز  رد  ار  نآ  ددع  تفه  نوچ  ددرک و  نا  رد  نارتوبک  تیعمج 
تسا نآ  ةدنشک  نا  خوبطم  بآ  رانچ و  ۀفوکش  روخب  تسا و  اوه  تدورب 
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يدزی تاکنخ 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  دنمان و  هزوب  يدنهب  هک  تسا  نزراذیبن  زا  یمسق 

واولا عم  ءاخلا  لصف  *

خوخ

دنمان ورآ  يدنهب  ولاتفش و  یسرافب  همجعم  ياخ  واو و  نوکس  همجعم و  ياخ  حتفب 

نا تیهام  *

تـشوک زا  بغزم و  درز و  زبس و  خرـس و  دیفـس و  کنراکنر  كزاـن و  نآ  تسوپ  هچنآ  دـشاب  یم  عون  ود  فورعم و  تسا  يرمث 
دمجنم بآ  ایوک  هک  تسا  فیطل  باداـش  كرزب  وله  نآ  نیرتهب  يدراـک و  ولاتفـش  ار  نآ  ریغ  دـنمان و  وله  ار  نآ  ددرک  ادـج  نآ 

باداش و فیطل  تسا  عون  ود  زین  ولاتفـش  ولاتفـش و  فالخب  دشاب  وبـشخ  مرج و  یب  سوسحم و  ریغ  نآ  تضومح  یخلت و  تسا و 
مخت غمص و  لک و  كرب و  زا  دشاب  یم  خلت  نآ  تخرد  يازجا  همه  بآداش و  فیطل  ریغ 

نا تعیبط  *

هدایز ولاتفش  زا  وله  يرت  يدرس و  دنا و  هتفک  درس  لوا  رد  یضعب  رت و  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مد نایلغ  یکنشت و  هسبای و  ةراح  تاراخب  نکسم  نیلم و 

یئوبدـب عفر  يومد و  صلاخ و  يوارفـص  ياهپت  دـشاب و  قارحا  زا  هک  يوادوس  جازم  بیطرت  غاـمد و  دـیربت  تهج  ارفـص و  407و 
ددرک فاص  نیشن و  هت  نآ  درد  ات  دنراذکب  بش  هتفرک  ار  نآ  ةدیسر  بآ  نوچ  ماعط و  یهـشم  هاب و  نیعم  هراح  ۀجزما  رد  ناهد و 

عفر تهج  دـیامن و  ارفـص  لاهـسا  دـنماشایب  اهنیا  لاثما  تشخریـش و  ای  نیبجنرت و  ای  رکـش و  اب  لطر  مین  ردـقب  ار  نآ  یفاص  حـبص 
دـشاب هدایز  ای  هام و  کی  زا  دعب  دنچره  نمزم  ياهپت  ثروم  نفعتلا و  عیرـس  باصعا و  نیبوطرم و  رـضم  عفان  هداح  ۀتخوس  طالخا 

نآ و ماخ  اصوصخ  جـنلوق  ثروم  خافن و  هضباق و  توق  اب  مضهرید  رتظیلغ و  يدراک  ولاتفـش  لیبجنز و  يابرم  لسع و  نآ  حلـصم 
دوب و هدـعمب  لوضف  نالیـس  عنام  اذـغلا و  ریثک  دـبای  مضه  نوچ  مضهرید و  تیاغب  ضباق و  نآ  ةدرک  کـشخ  روتـسدب و  نآ  خـلت 
رب نآ  يالط  رثؤم و  رایسب  عرقلا  بح  هدعم و  مرک  نتـشک  تهج  رکـش  اب  نآ  ۀفوکـش  روتـسدب  نآ و  كرب  بآ  ۀیقوا  ود  ندیماشآ 

عطق تهج  بنرک  بآ  اب  نآ  ۀفوکش  دامـض  نآ و  یئوبدب  عفر  تهج  زین  نآ  کشخ  هرون و  زا  دعب  ندب  رب  مکـش و  مرک  عفاد  فان 
شوک و درد  تهج  نآ  ۀناد  نغور  دیامن و  یم  هدنز  نینج  طاقسا  نآ  ۀفوکـش  کناد  کی  هک  هدومن  حیرـصت  ناوضر  نبا  لیلآث و 

لاهـسا تهج  نآ  ۀناد  ناوختـسا  زا  مرد  کی  نادند و  يدنک  عفر  تهج  نآ  زغم  ندیئاخ  ریـساوب و  درد  نآ و  ةدـس  حـیتفت  يرک و 
سپ لافطا و  ندب  رب  هک  یبرج  يروثب و  رب  هدیئاس  هدروآرب  ار  نآ  زغم  سپ  دزوسب  ات  دـنزادنا  شتآ  رد  ار  نآ  ۀـناد  نوچ  برجم و 
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صوخ

هک ار  نآ  لاثما  لـیجران و  لـقم و  تخرد  كرب  اـمرخ و  تخرد  كرب  یبرع  مسا  هلمهم  داـص  واو و  نوکـس  همجعم و  ياـخ  مضب 
تسا لماش  دشاب  کیراب  زارد و 

ناجنلوخ

نجیلک يدنهب  تاغرق و  یکرتب  وراد و  ودرسخ  ار  نآ  نون و  فلا و  میج و  حتف  نون و  نوکس  مال و  رسک  واو و  نوکـس  اخ و  حتفب 
دنمان زین  نجالک  و 

نا تیهام  *

ناپ يدنهب  هک  تسا  لوبنان  تخرد  خیب  هدیـسر  قیقحتب  هچنآ  تدح و  اب  ذیذل و  وب و  دـنت  معط  دـنت  هرک  رپ  هریت  خرـس  تسا  یخیب 
ار بلـص  کـیراب  یبصق و  ار  هرک  رپ  ظـیلغ  تسا و  هلاـکنب  دـنه و  دـالب  نآ  تبنم  دـشاب و  هدروخ  لاـس  هنهک  نآ  تخرد  دـنمان و 

دنام یم  یقاب  لاس  تفه  ات  نیا  توق  تسا و  لوا  زا  رتهب  نیا  دنمان و  یبراقع 

نآ تعیبط  *

مویس رد  دنیوک  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

توص و ۀیفصت  یمغلب و  عرص  عادص و  تهج  لوب و  کسام  حایر و  رساک  ینطاب و  ياضعا  هاب و  همـضاه و  اشحا و  هدعم و  يوقم 
جنلوق و عفر  شرت و  غورآ  حایر و  رـسک  رمک و  درد  یمغلب و  دراب  ياهدرد  نآ و  یئوبـشوخ  ناهد و  یئوبدب  عفر  یبوطر و  ۀـفرس 

ثعاب نآ و  یتسـس  عفار  نابز  ریز  رد  نا  زا  یکدـنا  نتـشادهاکن  عفان و  اسنلا  قرع  ناطرـس و  ریزانخ و  نآ و  عجو  هدرک و  تدورب 
برجم و هاب  کیرحت  تهج  هدیـشود  هزات  زب  ریـش  ۀیقوا  کی  اب  نآ  ةدیئاس  مرد  کی  ظوعن و  تدش  بجوم  لافطا و  ملکت  تعرس 

نیرورحم عدـصم  هنیـس و  باجح  لد و  رـضم  برجم  تسا  فلک  ةدـننک  لئاز  نیمـسای  ای  نوتیز و  نغور  اـی  بآ و  اـب  نآ  يـالط 
لاقثم و کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  لوب و  سباح  نوسینا و  هبرف و  غرم  بآ  تشوک  ریـشابط و  لدنـص و  نآ  حلـصم 

للحم فیطل و  رایسب  نآ  قرع  دش و  روکذم  نیدابارق  رد  نآ  ۀخـسن  ود  ناجنلوخ  شراوج  تسا و  هبابک  ینیچراد و  نآ  لدب  مین و 
تسا رکید  ياهقرع  دننام  نآ  نتفرک  روتسد  تسنآ و  لصا  زا  فطلا  لاعفا  رئاس  رد  حایر و 
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* هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ءاخلا  لصف  *

ربنشرایخ

برعم هلمهم  ءار  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  نوکس  همجعم و  نیش  حتف  هلمهم و  ءار  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  اخ و  رسکب 
دنمان یهتال  لایس  هلاورک و  هلامرک و  ساتلما و  يدنهب  تسا و  یسراف  ربنچرایخ  زا 

نا تیهام  *

رمث

نآ لک  رادلاخ و  نآ  بوچ  دنت و  نآ  فارطا  نا و  زا  رتکچوک  نآ  كرب  ناکدرک و  تخرد  ردقب  ات  یکرزب  رد  تسا  یتخرد  408
یبشخ و ياهدرپ  نآ  فوج  رد  نآ و  رب  هدایز  یماهبا و  يربطـسب  کیراب  یعرذ و  ردقب  ات  زارد  نآ  رمث  نیمـسای و  لکب  هیبش  درز 

نهپ كدـنا  یمخت  هدرپ  ره  نیب  رد  نآ و  سولف  ار  اهدرپ  دـنمان و  ربنـشرایخ  لـسع  ار  نآ  هک  دـمجنم  ةدنپـسچ  هایـس  تبوطر  نارب 
قیقر قارب  هایس  نا  نیرتهب  تسا  وبدب  كدنا  هزمدب  معط  نیریش  نآ  تسنآ و  لسع  لمعتـسم  يدرزب و  لئام  دیفـس  لکـش  يربونص 

هتـسکش هدرک  مرک  شتآب  كدنا  ار  نآ  ملق  جایتحا  ماکنه  رد  هک  دـیاب  تسنآ و  يوب  مک  نیریـش  لسع  رایـسب  يوق  هدیـسر  رـشقلا 
دنیامن ذـخا  رتشیپ  رکا  هک  اریز  دـنهاوخ  هک  وحن  رهب  دـننک  لامعتـسا  هدرک  برچ  ماداب  نغور  اب  دـنیامن و  ادـج  نا  زا  ار  نآ  لـسع 

نآ توق  ددرک  یم  فیعض 

نا تعیبط  *

يرت یمرک و  رد  لدتعم  دنیوک  رت و  مرک و  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هلئاغیب قفرب و  لهـسم  اهریغ و  اشحا و  قلح و  ناهد و  هراح  ماروا  للحم  بصع و  یقنم  نوخ و  تدـح  نکـسم  عبط و  هنیـس و  نیلم 
یطلخ ره  هبـسانم  ۀـیودا  اب  دراد و  هک  تسا  یتجوزل  بذـجب و  نآ  لاهـسا  تسا و  زوجم  بساـنم و  ار  لاـفطا  هلماـح و  ناـنز  یتح 
كرب بآ  ینساک و  بآ  جیافسب و  اب  مغلب و  لهسم  دبرت  اب  هتخوس و  يارفص  لهسم  يدنه  رمت  اب  لمعلا و  ئطب  نکیل  نآ و  لهسم 

اعما و ةدس  حـیتفت  تهج  ماداب  نغور  انوطق و  رزب  هنادـهب و  یمطخ و  ۀـشیر  باعل  دـننام  هبعلا  اب  ادوس و  لهـسم  هرتهاش  بآ  دـیب و 
عفر ناقری و  نآ و  درد  رکج و  ةدس  حـیتفت  تهج  ثوشک  بلعثلا و  بنع  ینـساک و  كرب  بآ  هبـسانم و  ۀـیودا  اب  صغم و  ریحز و 

هدننکرجفنم ریش  ریجنا و  بآ  اب  زب و  ریش  اب  روتسدب  نآ و  للحم  بعـص و  قانخ  عدار  هزات  زینـشک  بآ  اب  نآ  ةرغرغ  هراح و  ياهپت 
بنع كرب  بآ  اب  اـصوصخ  هراـح  تابالـص  همه  ماروا و  نییلت  سرقن و  لـصافم و  درد  تهج  نآ  يـالط  اـهتنا و  رد  نآ  لـلحم  و 
عنام حلصم و  اعماب و  نآ  ندیپسچ  ببسب  جحـس  صغم و  ثروم  نوسینا و  یکطـصم و  نآ  حلـصم  یثغم  هدعم و  رـضم  عفان  بلعثلا 
لدب لاقثم  تسیب  ات  لاقثم  جنپ  زا  نآ  تبرش  رادقم  دنشونب  هدیناکچ  نارب  ای  هدرک و  برچ  نادب  هک  تسا  ماداب  نغور  نآ  ندیپسچ 

نآ و توق  عفر  ثعاـب  نآ  لـسع  ندـیناشوج  دـنیوک  تسا و  نیبجنرت  نآ  نزو  مین  ودـب  رت  كدـنا  اـب  هنادـیب  زیوم  نآ  نزو  هس  نآ 
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نوچ عبط  نیلم  زین  نآ  لک  مدلا و  لوب  ثروم  دشاب  هتشذکن  نارب  لاس  کی  هکنآ  ةزات  لامعتسا  دوش و  یم  هدورب  نآ  قازتلا  تدش 
نیلم و زین  نآ  نیبکنا  لک  ینعی  دنهد  بیترت  رمحا  درو  هشفنب و  لک  روتـسدب  هکنآ  لک  يابرم  دـنروخب و  نغور  اب  دـنیامن و  خـبط 
ات لاقثم  هد  رادقمب  هدومن  نایرب  كدنا  نغور  اب  هتخپ  هدرک  قرو  هکنآ  رمث  سران  ماخ  نینچمه  تسا و  نیلم  زین  نآ  ۀتـسرون  كرب 
اب نآ  قوحسم  هایس  تسوپ  ندروخ  يوق و  ئقم  دنشاب  هدیبوک  هک  ددع  تفه  ات  ددع  جنپ  زا  نآ  ۀناد  دنروخب و  ار  نآ  لاقثم  تسیب 

بارش و ربنشرایخ و  بح  ابوق و  عفار  نآ  دامض  دنا و  هتسناد  برجم  همیشم  جارخا  تدالو و  رسع  تهج  بالک  رکـش و  نارفعز و 
* تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  نیجاعم  خوبطم و  تاعوقن و  تاقوعل و 
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يریخ

يوب هکنآ  تهج  دنمان  يوب  بش  یسرافب  تسا  ینانوی  تغل  فرح  رخآ  ای  هلمهم و  ءار  رسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  اخ و  حتفب 
دنناوخ روثنم  برع  قارع  رد  دوش و  یم  رهاظ  بش  رد  نآ 

نا تیهام  *

درز دارم  نآ  قلطم  زا  دـشاب و  یم  شفنب  خرـس و  درز و  دیفـس و  یناتـسب و  يرب و  زا  فانـصا  تسا و  وب  شوـخ  ياـهلک  ۀـلمج  زا 
رد دوش و  یم  دـنه  رد  هک  تسا  یلک  ماـن  وب  بش  تشذـک و  هچناـنچ  تسا  یمازخ  ریغ  تسنآ و  خرـس  مسق  يرب  زا  دارم  تسنآ و 

دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نیشلا  فرح 

نآ عومجم  تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ردم نآ  ةدـیئاس  روتـسدب  نآ  بآ  زا  مرد  هس  ندـیماشآ  قاوف و  نکـسم  ندـب و  قمع  زا  باذـج  ردـم و  یلاج و  فطلم و  للحم و 
همیشم نآ و  ةدرم  جرخم  نینج و  دسفم  ضیح و 

هظیلغ حایر  غامد و  زا  مغلب  للحم  نآ  لک  ندـیئوب  مشچ و  ضایب  تهج  نآ  لاحتکا  تسا و  رثا  نیمه  زین  ار  نآ  خـیب  مخت و  409و 
نآ لومح  ندیماشآ و  یغامد و  ةدس  حیتفت  تهج  نآ  طوعس  للحم و  مرک و  رایـسب  دنهد  بیترت  لک  نغور  قیرطب  هکنآ  نغور  و 
رمک رب  هرجن  مخت  احرق و  رقاع  اب  نآ  يالط  يوم و  تیوقت  لـصافم و  محر و  مرو  تهج  نآ  يـالط  نینج و  جرخم  ضیح و  ردـم 
دننک مهرم  لخاد  نوچ  عفان و  ءالط  زرپس  تبالـص  تهج  هکرـس  اب  نآ  خـیب  مهرد و  راهچ  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  هاب  تیوقت  تهج 
تهج نآ  خوبطم  دامـض  هدعقم و  ناتـشکنا و  قاقـش  تهج  نغور  موم  اب  ضیح و  ندوشک  محر و  لصافم و  بلـص و  مرو  تهج 

عفان همیشم  تیم و  نینج  جارخا  ضیح و  راردا  تهج  نآ  لومح  نینچمه  نآ و  کشخ  خیبط  رد  سولج  دراب و  نادند  درد 
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نارزیخ

دنمان تیب  يدنهب  نارزخ و  یسرافب  نون  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  همجعم و  ياز  نوکس  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  اخ و  رسکب 

نآ تیهام  *

تصوفع اب  راد  ینـشاچ  رودم و  کچوک و  ار  نآ  رمثب  هیبش  زین  نآ  رمث  نا و  زا  رت  هاتوک  لخن و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتابن 
یماـهبا و يربطـسب  يوق  تسار و  نآ  ياـهخاش  یکی  دـشاب  یم  عوـن  هس  ار و  نآ  دـنروخ  یم  مدرم  یـضعب  یکرزب و  ۀـشوخ  رد  و 

بوچ نا  زا  يراصن  دوش و  یم  بوخ  دنه  تادابریز  رد  رهوج و  شوخ  کنرشوخ و  ینالوط و  رایسب  یضعب  ياهدنب  نارب و  هدایز 
نآ تسوپ  زا  رادراـخ و  ینـالوط و  یتشکنا و  يربطـسب  راد و  هراـیب  نآ  مودـعون  دنـشورف و  یم  یلعا  تمیقب  دـنزاس و  یم  یتـسد 

دوش و یم  رایـسب  تادابریز  هلاکنب و  دنه و  رد  عون  نیا  دنفاب و  یم  اهریغ  هرجنپ و  هزاورد و  هیاپ و  راهچ  یکلاپ و  یـسرک و  حطس 
اهیتشک و نتـسب  رد  دـنراد  لمعتـسم  ار  نیمه  نامـسیر  ياجب  تاهید  یـضعب  رد  رادرهوج و  نآ  تسوپ  رتهب و  تادابریز  رد  نکیل 
رود و مه  زا  نآ  ياههرک  ینالوط و  نآ  ياهدـنب  رمث و  یب  راخ و  یب  مود و  عون  زا  رتکیراـب  موس  عون  اـهریغ و  یهاـک و  ياـهناخ 

اهبآ رانک  رد  دسر و  یم  مهب  تسا  عقاو  نا  زا  هلصاف  لزنم  هدزناش  هدزناپ  دابآدشرم و  قرش  لامش و  تمسب  هک  تهلـس  رد  عون  نیا 
لتیـس هک  دـنفاب  یم  یـشرف  نا  زا  هدیـشارت  هدرک و  ادـج  لوطب  ار  عون  نیا  تسوپ  اجنآ  مدرم  دوش و  یمن  رکید  ياجب  دـیور و  یم 
رایـسب نا  زا  یـضعب  تسا و  شرف  ینعمب  یتاپ  يدرـس و  ینعمب  يدنه  تغلب  لتیـس  هک  اریز  کنخ  درـس  شرف  ینعی  دنمان  یم  یتاپ 
اهـشرف نیرتهب  هلمجلاب  دور و  هار  نادب  دناوت  یمن  رام  یـسلما  یکیراب و  ببـسب  دنیوک  یم  هک  يدح  هب  دنزاس  یم  کنت  کیراب و 

دوز دـنام و  یمن  اهنیا  دـننام  هلاکنب و  تهلـس و  دـننام  دـشاب  بوطرم  نآ  ياوه  هک  يدالب  ياوس  نکیل  اـمرک و  ماـیا  يارب  زا  تسا 
دوش و یمن  دـنفاب و  یمن  یبوخ  نادـب  ار  نآ  شرف  اج  رکید  تهلـس  ریغ  رد  هسبای و  ةراح  دالب  دـننام  ددرک  یم  فرطرب  هتـسکش و 

تسا اجنادب  صوصخم 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رد نوچ  هک  تسنآ  صاوخا  زا  هدـیزک و  هچروم  ماروا و  لـلحم  عدار و  نآ  يـالط  مدـلا و  فزن  عطق  تهج  نآ  ةدـیئاس  ندـیماشآ 
دناسر یمن  ررض  نآب  هضرا  دنراذک  هماج 

تسا هلمهم  لاد  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  متشه  باب  - 7

میجلا عم  هلمهملا  لادلا  لصف 

جد

دنمان كوک  هوک  نباکنت  رد  اخط و  يزاریشب  يرد و  کبک  یسرافب  میج  هلمهم و  لاد  حتفب 

نا تیهام  *

نیرتهب دشاب و  یم  درس  رایسب  ياههوک  رد  هزیر و  رایـسب  دیفـس  طوطخب  ططخم  کنر  يرتسکاخ  رتکرزب و  سؤاط  زا  تسا  یغرم 
تسا هتخاف  ناشرو و  رتوبک و  ۀجوچ  نینفش و  جوهیط و  جارد و  لجح و  سپ  ینامس  سپ  رورحش  نا  زا  دعب  تسا و  يرب  رویط 

نا تعیبط  *

فیطل لادتعاب و  لئام  مرک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تکرب نمی و  ثعاب  دوخ  اـب  نآ  رپ  نتـشادهاکن  رثؤم و  اـب  نوعاـط و  عفر  تهج  تیـصاخلاب  نآ  روخب  رتیوق و  کـبک  زا  لاـعفا  رد 
دنا هتفک 

جاجد

کـید و ار  نآ  رن  یبرعب  یغرم و  يرکک و  يدـنهب  یکناـخ و  غرم  یـسرافب  فـلا  میج و  حـتف  هـلمهم و  لاد  مـض  حـتف و  رـسکب و 
دنمان زین  اغرم  رکک و  يدنهب  سورخ و  یسرافب 

نا تیهام  *
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فورعم یلکنج و  یکناخ و  یلها  ریغ  یلها و  تسا  یناویح 

ناوج تعیبط  *

رن ینعی  کـید  ترارح  هیلـضف و  تبوطرب  بطرا  نا  زا  هچب  غرم  لدـتعم و  تبوـطر  رد  مرک و  لوا  رخآ  رد  نآ  یکناـخ  یلها  هبرف 
فالخ هچب  سورخ  تدوربب  لوق  تبوطرب و  لـئام  لدـعا و  هچب  سورخ  بلاـغ و  نارب  تسوبی  رتمک و  هداـم  ینعی  جاجدـب  تبـسن 

دشاب نآ  دنا  هتفک  دراب  ار  نآ  هک  یناسک  ۀهبش  هجو  هک  دوب  دناوت  یم  دناراح و  یئام  ریغ  رویط  همه  موحل  هچ  تسا  هبرجت  ساین و 
ناشوا هچب و  غرم  فالخب  دـنا  هدومن  زیوجت  هراـح  ضارما  هیوارفـص و  تاـیمح  رد  ار  هچب  سورخ  اـبطا  هک  هدینـش  اـی  هدـید و  هک 

هچب و غرم  یمرک  تسا و  هچب  سورخ  جازم  يدرس  ببـسب  سپ  تسا  دضب  هجلاعم  قیرط  نوچ  هک  دنـشاب  هدومن  مهوت  لمات  نودب 
دیزم هتفای  ارفصب  هلاحتـسا  هک  دبای  یمن  نوکت  نا  رد  یبرچ  هیپ و  هچب  سورخ  جازم  ترارح  تهجب  هکلب  تسا  نینچ  هن  هکنآ  لاح 

هلاکنب رد  هچنانچ  اهارحص  یضعب  رد  هک  یلکنج  یلها  ریغ  غرم  هچب و  غرم  فالخب  دوش  تلع 
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يدـنهب هکنآ  كرزب  عون  دـشاب و  یم  یلها  غرم  لـثم  هثج  لکـشب و  تسا  رایـسب  یلک  يرکـس  فارطا  يارحـص  لـکنج و  رد  416
دنا یکناخ  یلها  زا  رت  کشخ  رت و  مرک  عون  ود  ره  دنمان  کنلک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ و فالخب  نآ  ۀـتخپ  ارهم  ریغ  ینم و  لقع و  ةدـننک  هداـیز  حـلاص و  نوخ  دـلوم  رویط و  رثکا  زا  رتفیطل  اذـغلا و  ریثک  نآ  يارهم 
ریپ سورخ  دنریکب  هکنآ  رتهب  دیفم و  رایـسب  جنلوق  تهج  ادوس و  جرخم  عبط و  نیلم  للحم و  هدروخلاس  ۀتخپ  سورخ  بآ  تشوک 

ماوقب ات  دنیامن  خبط  حیافـسب  يردق  اب  ار  نآ  تشوک  بآ  ددرک و  ارهم  ات  دـنیامن  خـبط  رایـسب  بآ  اب  هدومن  حـبذ  ار و  هدروخ  لاس 
هدعم باهتلا  نابحاص  نیهقان و  همیقـس و  نادبا  تهج  هجوچ  ۀقرم  دیامن و  یئوکین  هب  هیوادوس  داوم  جارخا  دنماشایب  مرکمین  دیآ و 
جاجد دنا و  لهسم  جیرارف  دنا  هتفک  عفان و  نادب  هیذغت  روتسدب  تعیبط و  نییلت  لوضف و  لیدعت  تهج  ابرـش و  هیوارفـص  تایمح  و 
تـسنآ فوج  رد  هچنآ  هتفاکـشب و  ار  نآ  مکـش  دنیامن و  حبذ  سپ  ددرک  هتـسخ  ات  دـنناودب  رایـسب  ار  ریپ  سورخ  نوچ  کسمم و 

دنراذک و نامسآ  ریز  بش  دنامب و  نمکی  رادقم  ات  دنهد  خبط  رایـسب  بآ  اب  دننک و  رپ  تبـش  جیافـسب و  کمن و  نا  رد  دنروآرب و 
هدـعم و خافتنا  لصافم و  عجو  وبر و  هشعر و  هنمزم و  ۀـیرود  تایمح  تهج  دـیامن و  هزاـت  ظـیلغ  سومیک  لاهـسا  دـنماشایب  حـبص 

يوقا نیا  دـنیامن و  یم  هفاضا  زین  هس  ره  ای  تبـش و  اب  مطرق  ای  بنرک  نآ  اب  یـضعب  قفاوم و  هبورـشم  مومـس  عفد  جـنلوق و  لهرت و 
راسخر و کنر  یفـصم  ینم و  ةدـننک  فاص  هدـننک و  هداـیز  ناوج  سورخ  تشوک  مغلب و  لاهـسا  رد  هروکذـم و  لاـعفا  رد  تسا 

ۀیفصت لازه و  عفر  ندب و  نیمـست  تهج  رتیوق و  ناوج  غرم  هچب و  غرم  هراح و  ضارما  نیهقان و  تهج  هچب  سورخ  تسا و  توص 
سبای ۀفرـس  تهج  هزات  نغور  اب  نآ  ۀتخپ  هدساف و  تالایخ  عفر  ینم و  مهف و  غامد و  رهوج  ندرک  هدایز  توص و  راسخر و  کنر 
دـشابن مولعم  نآ  ببـس  هک  راسخر  يدرز  عفر  تهج  هدـیم  نان  اب  هتفه  کی  ات  زور  ره  نآ  ۀـعطق  کـی  تشوک  قرم و  تموادـم  و 

رس زغم  مضهرید و  نمسم و  اذغلا و  ریثک  نآ  رکج  بطر و  ةدعم  قفاوم  نآ و  لاثما  لک و  شهاوخ  عفد  تهج  نآ  بابک  برجم و 
باجح زا  هک  فاعر  مدـلا و  ثفن  ماوه و  ندـیزک  تهج  بارـش  اب  نآ  ۀـتخپان  ندـیماشآ  هجزل و  تبوطر  هلدـتعم و  ترارح  اب  نآ 
ثعاب نآ  نامدا  توص و  ۀیفصت  نهذ و  یئوکین  هرکفم و  توق  تیوقت  غامد و  رهوج  یتدایز  تهج  نآ  ۀتخپ  برجم و  دشاب  غامد 

عیمج قاقـش و  هفعـس و  اـیلوخیلام و  تهج  رـس  رب  نآ  مرکمین  يـالط  هیوادوـس و  داوـم  تابالـص و  نییلت  تهج  نآ  هیپ  تدـالب و 
ماذج يادتبا  تهج  زور  هدزاود  لقا  مطرقب  فولغم  جاجد  هیپ  دـنلامب و  مه  سپ  هبترم  هس  هک  اصوصخ  عفنلا  بیجع  هسبای  ضارما 

برجم و برذ  نآ و  فعض  هدعم و  عجو  تهج  دنـشونب  بارـش  اب  هدیئاس  دنیامن و  کشخ  نوچ  ار  سورخ  نادکنـس  نایم  ةدرپ  و 
رایـسب هاب  تیوقت  تهج  تشربمین  غرم  مخت  هدرز  اب  نآ  کشخ  ۀیـصخ  ندـیماشآ  تفای و  رکذ  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  شراوج و 
باـتفآ رد  ار  سورخ  ۀیـصخ  نوچ  ظوعن و  تیوـقت  تهج  نار  جـنک  راـهز و  تشپ  رب  قـبنز  نغور  اـب  نآ  دامـض  روتـسدب  رثوـم و 
تبراقم ماکنه  رد  ددرک و  دـقعنم  ات  دـنراذک  شتآ  رب  یـسم  فرظ  رد  دـننک و  قحـس  یناردـنا  حـلم  نآ  نزو  اب  دـنیامن و  کشخ 

رد ار  سورخ  دنریکب  نوچ  هک  دـنیوک  زین  ددرک و  یم  هدـهاشم  بیجع  تیوقت  هک  دـنیوک  دـنراذک  نابز  ریز  رد  ار  نآ  زا  یکدـنا 
کـشخ هیاس  رد  دننک و  رپ  نآ  مکـش  رد  کمن  دنروآرب و  نآ  ۀیـصخ  ياوس  تسنآ  فوج  رد  هچنآ  دـنیامن و  حـبذ  عیبر و  ماکنه 

دشخب و رایسب  هاب  تیوقت  دنـشونب  هدیـشود  هزات  واک  ریـش  اب  يردق  تجاحلا  دنع  دنرادهاکن و  هشیـش  رد  دنبوکب و  یمامتب  دننک و 
نآ رپ  ۀتـسر  هزات  لاب  نوخ  ندیناکچ  فاعر و  عطق  تهج  ندومن  طوعـس  ار  نآ  ةدرک  کشخ  ندـیماشآ و  ار  غرم  سورخ و  نوخ 

موم رب  ای  دنشاب و  هدینازوس  مهاب  هک  كات  بوچ  نآ  نزومه  اب  هایس  غرم  ۀتخوس  ناوختسا  رذ و  هدومزآ و  مشچ  ضایب  عفر  تهج 
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عفان و هاصح  تیتفت  تهج  نآ  فوج  رد  دلوتم  کنس  ندروخ  دنا و  هدرمش  رارسا  زا  تراکب  ةداعا  تهج  دننک  لومح  هتشرس  417
قهب و تهج  نآ  يالط  رطف و  تیمـس  جنلوق و  عفر  تهج  هکرـس  ای  بارـش و  اب  نآ  لاقثم  کی  ندروخ  دـنت و  یلاج و  نآ  نیکرس 
ار یغرم  نیکرـس  دنریکب  هک  دیاب  دیفم و  هدـیزک  هناوید  کس  تهج  هکرـس  اب  سورخ  زا  اصوصخ  نآ  دامـض  نآ و  لاثما  صرب و 
ماوه و ةدیزک  عضوم  رب  مرکامرک  دنفاکشب و  ار  نآ  مکـش  نوچ  هک  تسنآ  تیـصاخ  زا  دنـشاب و  هدومن  هحلاص  ۀیذغاب  ضورم  هک 

ماسرـس بحاص  رـس  رب  رهاظب و  نآ  بذج  تهج  داوم  رئاس  رب  دنیامن و  لیدبت  ددرک  درـس  نوچ  دیامن و  تیمـس  بذج  دـندنب  رام 
بذج دنراذکب  رام  ةدیزک  عضوم  رب  دننکب و  مامت  ار  نآ  ةدنز  هدعقم  ياهرپ  نوچ  هک  تسنآ  تیـصاخ  زا  زین  نآ و  یـشوهیب  عفار 

کشک و ریش و  اب  نآ  لوانت  دبای و  تحص  عوسلم  ات  نینچمه  دنراذکب و  نآ  ياجب  ار  رکید  غرم  سپ  دریم  یم  دیامن و  یم  تیمس 
بآ خوبطم  بارـش و  هراح و  ۀـیودا  نآ  حلـصم  ریـساوب  سرقن و  ثعاب  نآ  تموادـم  جـنلوق و  ثروم  تاینبل  رئاس  رینپ و  تساـم و 

هک دـشاب  یم  غرم  مکـش  رد  هک  يزیچ  تسا و  هاـب  فعـضم  تیـصاخلاب  سورخ  هک  دـنا  هتفک  نیبجنکـس و  نیرورحم  رد  روکنا و 
داتفا مخت  زا  دـش و  ریپ  غرم  نوچ  دـنیوک و  یم  نادـمخت  ار  نآ  یماخ و  یکزیر و  ماکنه  رد  دـشاب  یم  هتـسویپ  نا  رب  نآ  ياهمخت 

دنلامب مرکمین  هداد  شوج  ریش  رد  ار  نا  زا  يردق  هک  تسا  هیام  رینپ  دننام  ریش  دامجنا  ریثات  رد  دیآیمرب  نآ  مکش  زا  انایحا 
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همجعملا ءاحلا  عم  هلمهملا  لادلا  لصف 

ناخد

دنمان ناوهد  يدنهب  دود و  یسرافب  نون  فلا و  همجعم و  ياخ  حتف  هلمهم و  لاد  مضب 

نآ تیهام  *

نآ لاوحا  دـشاب  یم  فلتخم  ددرک و  دـعاصتم  نتخادـک  نتخوـس و  نیح  رد  ایـشا  زا  هک  تسا  سباـی  راـح  فـیطل  یـضرا  يازجا 
لدتعم لدتعم  نیریش و  نیریش  داح و  داح  ئش  ناخد  ینعی  ددرک  یم  دلوتم  دعاصتم و  نا  زا  هک  يزیچ  فالتخاب 

عومجم تعیبط  *

نآ

ناخد بط  رد  لمعتـسم  هدام و  تیـضرا  ببـسب  کشخ  هدرک و  تقرافم  نا  زا  هک  یتبران  رثا  نا  رد  ندوب  یقاب  ببـسب  مرک  كدنا 
ناخد زا  رتیوق  هعیم  ناخد  قامر و  ثداح و  لکات  نآ و  تابوطر  رد  مطبلا  رملا و  ناخد  نیع و  ۀـیودا  رد  ردـنکلا  ناخد  ریراوقلا و 

ياوادـم يارب  زا  تسا  رتهب  تسا  هداـیز  نآ  تدـح  هک  یناـخد  ره  نارطق و  ناـخد  نا  زا  دـعب  تفز و  ناـخد  نا  زا  دـعب  ریراوقلا و 
هک تسنانچ  نآ  ذخا  ۀـقیرط  لیدـعیب و  نیع  تیوقت  تهج  لیبجنزلا  ناخد  يوم و  نتخیر  تبالـص و  ترمح و  تظلغ  نیعرافش و 

ساط و دننام  ببقم  یفرظ  ریز  رد  دنزاس و  هلیتف  هدـیچیپ  هدرک  نهپ  هنهک  ۀـچراپ  رب  هدومن  طولخم  زب  ةدرک  هیپ  اب  هتفوک  مین  ار  نآ 
مهارم ناـهدا و  رد  ناـصمحم  ناـکود  ناـخد  دـنیامن و  لامعتـسا  دـنرادرب و  سپ  ددرک  عمج  نا  رد  نآ  دود  اـت  دـننازوسب  نآ  ریغ 

نابل یـصح  رد  عفان و  هاـب  تیوقت  تهج  نآ  لـیلق  ردـق  ندروخ  تسنآ و  لـصا  زا  رتیوق  لاـعفا  رد  ناـبل  یـصح  ناـخد  لمعتـسم و 
دش روکذم 

ریراوقلا ناخد 

هاـنثم ياـی  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  واو و  فاـق و  حـتف  مـال و  فلا و  نون و  مض  فلا و  همجعم و  ياـخ  حـتف  لاد و  مضب 
هلمهم ءار  هیناتحت و 
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نا تیهام  *

ددرک یم  عمتجم  نآ  ةروک  فقس  رب  زادک  تقو  رد  هک  تسا  هشیش  ةدود 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دیفم اهمخز  دئاز  تشوک  ندرب  هنخان و  لبس  تهج  یلاج و  هرصاب و  يوقم 

ردنکلا ناخد 

نیتلمهم ءار  نوکس  لاد و  مض  نون و  نوکس  فاک و  مضب 

نآ تیهام  *

ددرک عمتجم  نا  رد  نآ  دود  ات  دننازوسب  ار  ردنک  نآ  ریز  رد  دنراذک و  سوکعم  راد  هبق  یفرظ  ای  ار و  یساط  هک  تسا  ردنک  ةدود 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تفای رکذ  نآ  ذخا  قیرط  زین  همدقم  رد  تسا و  عفان  اضعا  حورق  مایتلا  دئاز و  يوم  عفر  هژم و  ندینایور  مشچ و  ۀحرق  مرو و  تهج 

418

نخد

دنمان ینکنک  يدنهب  ملا و  يزاریشب  نزرا و  یسرافب  نون و  همجعم و  ياخ  نوکس  لاد و  مضب 

نآ تیهام  *

یم ادج  نا  زا  يدوزب  هک  كزان  تسا و  يدیفـسب  لئام  نآ  رـشق  نول  هکنآ  مسق  کی  دـشاب  یم  مسق  ود  تسا و  سرواج  زا  یعون 
دنمان و هنیچ  يدنهب  ار  نیا  ددرک و  یم  ادج  رید  نا  زا  سلما و  قارب و  نآ  تسوپ  هکنآ  مود  لکا و  يارب  زا  تسا  رتهب  نیا  ددرک و 

اود يارب  زا  تسا  وکین 

نآ تعیبط  *
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رتمک یکشخ  رد  سرواج  زا  مود و  رد  کشخ  لوا و  رخآ  رد  درس 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هزات ریش  اب  نآ  خوبطم  رشقم و  لامعتسا  هدعم و  زا  لوزنلا  ئطب  لوب و  ردم  رتمک و  سرواج  زا  نطب  سباح  ففجم و  ءاذغلا و  لیلق 
لدب لسع  رکش و  نآ  حلصم  هناثم  کنـس  هدس و  دلوم  عفان و  ینم  دیلوت  ردص و  نییلت  تهج  اذغلا و  حلاص  هزات  نغور  اب  هدیـشود 

تسا جنرب  نآ 
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هلمهملا ءارلا  عم  لادلا  لصف 

جارد

دنمان رتیت  يدنهب  میج  فلا و  هلمهم و  ةددشم  يار  حتف  لاد و  مضب 

نآ تیهام  *

شقنم یهایـسب و  لئام  کنر  يرتسکاخ  كرزب  یکی  دوش  یم  عون  راهچ  دـنه  رد  رظنم و  شوخ  کبک و  ۀـثجب  بیرق  تسا  یغرم 
رتکچوک و نا  زا  مود  تسا و  تاک  مسا  يدـنهب  هک  ریهک  کنرب  نآ  کنر  تهباشم  تهجب  دـنمان  ریهک  يدـنهب  ار  نیا  یهایـسب و 

نا زا  موس  دوش و  یم  رظنم  شوخ  عون  نیا  همه  تبـسن  دـنمان  هایـس  رتیت  ینعی  رتیتالاک  ار  نیا  يرتسکاخ و  يدیفـسب و  شقنم  هاـیس 
رتکچوک و همه  زا  مراهچ  عون  دنمان و  دیفس  ینعی  یمجع  فاک  مضب  ایروک  ار  نیا  شقنم و  يرتسکاخب و  لئام  دیفـس  رتکچوک و 

یم مهب  راز  تشک  ياه  نیمز  رد  هکنآ  تهج  دنمان  رتیت  تهب  يدنهب  ار  نیا  دیفـس و  هایـس و  طوطخ  نآ  راقنم  يالاب  کنر  یکاخ 
هک لوا  عون  ود  فالخب  بلـص  مضهرید و  لیقث و  رایـسب  نآ  تشوک  دراد و  تشکنا  هس  نآ  ياـپ  دـشاب و  یم  زاورپ  دـنلب  دـسر و 

هتشون ینامس  ار  نآ  اهابتشا  یکاطنا  دؤاد  خیش  دراد  تشکنا  راهچ  اهنآ  ياپ  درک  دنناوت  یمن  رایسب  زاورپ  دنا و  یلکنج 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  کشخ  مرک و  مود  رد  یضعب  سبای و  لوا  رد  ترارحب و  لئام 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دوربم ةدـعم  يوقم  ینم و  ةدام  ظفح و  مهف و  غامد و  رهوج  ةدـننک  هدایز  هتخاـف و  زا  رتهب  وردـت و  کـبک و  زا  رتفیطل  نآ  تشوک 
دـلج و راثآ  نیع و  ضایب  عفار  یلاج و  نآ  لبز  نوخ و  هرهز و  اهیـشرت و  نآ  حلـصم  جازملا  سباـی  رورحم  رـضم  بوطرم  جازلا و 

رثالا بیجع  شوک  درد  تهج  یقزار  نغور  اب  نآ  هیپ  سرایرهم  لوقب 
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بادرد

میج نوکـس  فاک و  حتفب  يرچک  يدنهب  هیوبنتـسد و  یـسرافب  هدـحوم  ياب  فلا و  نیتلمهم و  لاد  حـتف  ار و  نوکـس  لاد و  حـتفب 
دنمان زین  یندنیس  نیمرک و  هلاکنب  رد  ای  هلمهم و  ءار  رسک  یسراف و 

نا تیهام  *

يزبس و يدرزب و  ططخم  درز  دشاب  یم  فلتخم  لاکشا  ناولاب و  نا و  زا  رتکچوک  دنمان و  نویلم  هک  تسا  کمرک  هزبرخ  سنج  زا 
ندیسر دعب  خلت و  یماخ  رد  نآ  زغم  هزبرخ و  زا  رتمک  نآ  محل  ینالوط و  كدنا  یمغلـش و  رودم و  کنرکی و  يدیفـسب  لئام  درز 

تسا طلغ  دنا و  هتسناد  نویلم  ار  نآ  يرثکا  هک  هتشون  هفحت  بحاص  هزیر و  نآ  مخت  یخلت و  كدنا  اب  ددرک  یم  نیریش 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تموادم طرـشب  نآ  ماخ  صوصخ  هاصح  تتفم  لوب و  ردم  نآ  ۀـتخپ  ماخ و  ندروخ  نآ و  ةدـس  حـتفم  غامد و  يوقم  نآ  ندـیئوب 
هزبرخ تسوپ  زا  باب  نیرد  نیا  ریثات  دزاـس و  ارهم  ار  تشوک  دـنزادنا  تشوک  رد  خـبط  نیح  رد  نوچ  ار  نا  زا  يردـق  موی و  دـنچ 

تسا هدایز 

رادرد

دنماـن زین  هشپ  تخرد  راددیفـس و  نوراد و  ار  نآ  تسا و  یـسراف  تغل  تـالمهم  ءار  فلا و  لاد و  حـتف  ار و  نوکـس  لوا و  حـتفب 
تسا برغ  زا  یعون  ددرک و  یم  نوکتم  هشپ  نآ  رمث  فوج  رد  هکنآ  تهج 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

روطق نآ و  مرو  تهج  شوک  رد  مرکمین  نآ  روطق  رـصب و  تملظ  تهج  لسع  اب  نآ  كرب  ةراصع  لاحتکا  هیلاج  توق  اب  ضباـق و 
ضارما دادتما  زا  هک  يرک  عفر  تهج  دیآ  یمرب  نتخوس  نیح  رد  نآ  رت  خیب  بوچ  رس  زا  هک  یبآ 
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تاحارج مایتلا  تهج  نآ  دامـض  عبط و  نیلم  نآ  ۀتخپ  لاهـسا و  عطاق  هثل و  نادند و  يوقم  نآ  ةزات  كرب  دـشاب و  هدیـسر  مهب  419
لهسم بآ  ای  بارـش و  اب  نآ  لاقثم  کی  رتیوق و  لاعفا  رد  نآ  خیب  تسوپ  بطر و  برج  تهج  هکرـس  اب  ماظع و  رـسک  ربج  هزات و 

ۀفرس قد و  پت  تهج  هرشب و  دلج  یلاج  نآ  رمث  تبوطر  رثؤم و  صرب  کنر  نداد  رییغت  تهج  هکرـس  اب  نآ  يالط  رـصعب و  مغلب 
تبرش رادقم  رکـش  نآ  حلـصم  ادوس  دلوم  نوخ و  قرحم  راضملا  نآ  تبوطر  ماقم  مئاق  نآ  کشخ  ةدیناسیخ  بآ  برجم و  نمزم 

* تسا كزیشخ  نآ و  لدب  لاقثم  کی  ات  نآ 

سراطبورد

طولبلا دلو  ینعمب  ینانویب  هلمهم  نیـس  ار و  رـسک  فلا و  هلمهم و  ياط  حتف  هدحوم و  ياب  حتف  واو و  نوکـس  ار و  مض  لاد و  حتفب 
یخلت و الج و  كدـنا  اب  نا و  زا  رتکچوک  سخرـس و  دـننام  دـچیپ  یم  نا  رب  دـیور و  یم  هنهک  طولب  تخرد  رب  نآ  هایک  هچ  تسا 

هریت خرس و  هایس و  نآ  کنر  قارب و  بلص  يدنت و  یخلت و  تصوفع و  اب  نیریـش  بغزم و  هدیچیپ و  مهب  کبـشم  نآ  خیب  يزیت و 
یخلت يدنت و  توالح و  اب  كدنا  سکرن و  كرب  دننام  نآ  كرب  تسا و  جیافسب  زا  یعون  دشاب و  یم  زین 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

خاسوا و ندرک  كایر  دورو  ندـب  رب  نآ  يالط  عفان و  ریزانخ  لصافم و  جـلاف و  زازک و  تهج  نآ  دامـض  نفعم و  ضباق و  تیاـغب 
باهتلاب و هدنـشک  نآ  مهردکی  راضملا  کناد  کی  ات  نآ  تبرـش  رادقم  رثالا  بیجع  يوم  ندرتس  رد  نآ  ندومن  هزاتب  هزات  رارکت 

* تسا دوسا  قبرخ  ۀجلاعم  نآ  ۀجلاعم  مکش و  درد 
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نونیفورد

هدمآ زین  فاقب  نون و  واو و  نوکس  نون و  مض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  اف و  رـسک  واو و  نوکـس  نیتلمهم و  ءار  مض  لاد و  حتفب 
نوتیز كربب  نآ  كرب  تهباشم  تهج  دنمان  هینوتیز  یبرعب  تسا و  ینانوی  تغل 

نا تیهام  *

نآ مخت  یجنران و  نآ  لک  یعرذ و  زا  رتمک  نآ  ياـهخاش  رتکیراـب و  رتزارد و  نا  زا  نوتیز و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یهاـیک 
يربطسب یعرذ و  ردقب  نآ  خیب  دوخن و  فالغب  هیبش  تشرد  فیثک  یفالغ  رد  فلتخم و  نآ  نول  هنـسرک و  زا  رتکچوک  ریدتـسم و 

ایردب بیرق  كانمن و  ياه  نیمز  نآ  تبنم  یتشکنا و 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  حافل  زا  رتیوق  کشخ و  درس و  ار  نآ  هریغ  راطیب و  نبا  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنناشوجب نوتیز  نغور  رد  نوچ  ماروا و  للحم  نآ  لوطن  تحارج و  ةدـنهد  مایتلا  نوخ و  عطاق  نآ  ةدـیئاس  رورذ  ففجم و  تیاغب 
لومح نآ و  لاثما  لصافم و  درد  نکـسم  ریـساوب و  ۀناد  طقـسم  نآ  نیهدت  نآ و  علاق  نادند  رب  يرک و  عفار  دـنناکچب  شوک  رد  و 

* تسا هزات  ریش  هکرس و  اب  ندرک  ئق  نآ  حلصم  کناد  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  برجم  ضیح و  ردم  نآ 

يدرد

دنمان يال  یسرافب  ای  هلمهم و  هس  ره  لاد  رسک  ار و  نوکس  لاد و  مضب 

نا تیهام  *

دنمان وتراد  یسرافب  ریطرط و  ار  نآ  کشخ  هک  تسا  بارش  نیشن  هت  همه  نیرتهب  تسا و  تاراصع  نیشن  هت 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

ماـیتلا مدـلا و  فزن  عـنم  اـهمخز و  دـئاز  تشوـک  ندرب  عـالق و  حورق و  هرمح و  عـفر  تهج  برجم و  ماروا  لـیلحت  رد  نآ  داـمض 
راسخر کنر  ندرک  وکین  راثآ و  رئاس  شهن و  فلک و  تهج  ندب  رئاس  رب  مئاد و  ضیح  نالیس  عفر  تهج  مکـش  ریزب  تاحارج و 

دنشاب هتخوس  هتـشاذک  ةزوک  رد  ای  رکخا و  يور  رب  ار  نآ  کشخ  هکنآ  قرحم  ناتـسپ و  مرو  لصافم و  دراب و  ياهدرد  نیکـست  و 
فیعـض و نآ  قرحم  ۀـنهک  تسنآ و  قرحم  ةزات  لمعتـسم  رتیوق و  لاعفا  عیمج  رد  یلاج و  تیاغب  دـشاب  هدـش  دیفـس  هک  يدـح  هب 

نآ لدـب  دـیفم  هدـعم  یمغلب  مرو  تهج  دروم  كرب  اب  نآ  دامـض  ضایب و  هنخان و  هواشغ و  عفر  رـصب و  يـالج  تهج  نآ  لوسغم 
نوچ رثؤم و  تیاغب  سم  یخرس  ۀلازا  تهج  دننک  ریبدت  بش  یلقاب و  ار  نآ  نوچ  تسا و  خرس  خینرز 

دنا هتسناد  لیدعیب  سم  کنز  ندودز  هرقن و  حالصا  رد  دننک  دیفس  ةروش  ینعی  دوراب  اب  420

لخلا يدرد 

تسا رتیوق  هک  هلکا  عنم  رد  رکم  تسا  هکرس  زا  رت  فیعض  لاعفا  عیمج  رد  هکرس  يال  ینعی 

جنورد

تسا یسراف  تغل  میج  نون و  حتف  واو و  نوکس  ار و  مض  لاد و  حتفب 

نا تیهام  *

شوخ یخلت و  كدنا  اب  نآ  نیرتهب  هس و  ای  ود و  نآ  هرک  ددـع  رادـهرک و  کنر  يرتسکاخ  نآ  تسوپ  لکـش  یبرقع  تسا  یخیب 
قاس بغزم و  نیمز و  يور  رب  شورفم  يدرزب و  لئام  ماداب  كربب  هیبش  نآ  هایک  كرب  تسنآ  دیفـس  نوردنا  تبالـص و  اب  یئوب و 

ات ددع  جنپ  زا  نآ  ربز  ياهکرب  زا  رتزارد  رتکیراب و  قرفتم و  نآ  قاس  ياهکرب  هدیئور و  كرب  نایم  زا  عرذ و  ود  ردقب  فوجم  نآ 
ماش ناتسهوک  سلدنا و  نآ  تبنم  دنام  یم  یقاب  لاس  هد  ات  نآ  توق  تسنآ و  خیب  لمعتـسم  فوجم و  درز و  نآ  لک  ددع و  تفه 

یبرقع یمور  نآ  نیرتهب  یمور  یـسراف و  دـشاب  یم  عون  ود  تسا و  یبرقعب  فورعم  اـجنا  رد  توربـی و  هب  موسوم  لـبج  اـصوصخ 
دشاب برقع  لکشب  هجنا  ینعی  تسا 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ناقفخ و تهج  تیقایرت و  اب  حرفم و  زرپس و  هدـعم و  لد و  ساوح و  يوقم  هظیلغ و  حاـیر  ةدـننک  هدـنکارپ  ادوس و  مغلب و  لـلحم 
برقع و ندیزک  ررـض  عفر  محر و  اعما و  هدـعم و  ۀـظیلغ  حایر  فیطلت  محر و  عجو  نیکـست  همـضاه و  تیوقت  یقارم و  ایلوخیلام 

هنیس درد  یمغلب و  عادص  تهج  رکش  اب  نآ  ندروخ  ریجنا و  اب  اصوصخ  ادامض  ابرـش و  نوعاط  عفر  یمـس و  ناروناج  رئاس  الیتر و 
نآ لامعتسا  نیرتهب  سابیر و  بر  ای  هروغ  بر  ای  هنایزار  رورحم  رد  هنایزار و  نآ  حلصم  عدصم  جازملا و  رورحم  سار  رـضم  عفان 

لدب مرد  ود  ات  مرد  کی  نآ  تبرش  رادقم  تسا  روفاک  یلیلق  بیس و  بارش  اب  نآ  یمرک  تدح  نیکست  يارب  نآ  ریغ  ناقفخ و  رد 
هک تسنآ  صاوخ  زا  تسا و  احرق  رقاع  نآ  لدـب  دـنیوک  لفنرق و  نآ  ثلث  ود  داـبنرز و  نآ  نزوب  محر  حاـیر  ترـضم  عفد  رد  نآ 
نز هاـکرمک  ریزب  ینامـسیرب  نآ  ةدرک  خاروس  قیلعت  ددرکن و  لـخاد  نا  رد  نوعاـط  هناـخ  نوردـنا  رد  ار  نآ  ۀـعطق  دـنزیوایب  نوچ 
نآ ةدرک  خاروس  قیلعت  دشاب و  هتشر  دوخ  نز  ار  نامسیر  نآ  هک  دیاب  اما  تافآ  زا  نینج  ظفح  تدالو و  درد  نیکست  تهج  هلماح 

تسا وکین  ياهباوخ  ندید  ثعاب  شوشم و  ياهباوخ  ندید  باوخ و  رد  عزف  عفر  تهج  لوطب 

سایرد

تسا یسراف  سرود  زا  برعم  هلمهم  نیس  فلا و  هیناتحت و  هانثم  يای  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  لاد و  حتفب 

نا تیهام  *
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زبس رانک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هتسر و  رایسب  ياهخاش  نآ  قاس  زا  نا و  زا  هدایز  يربش و  ردقب  نآ  هایک  تسا  نتنم  درو  زا  یعون 
مخت وبدب و  کچوک و  نهپ و  ریدتـسم و  درز و  نآ  لک  دشاب و  یم  كرب  ددـع  تفه  ات  جـنپ  ای  هس  یخاش  ره  رد  یهایـسب و  لئام 

هدومن رکید  ياودب  ریسفت  ار  سایرد  یکاطنا  دؤاد  خیش  یکچوک و  لفلفب  هیبش  نآ 

نا تعیبط  *

يوقلا بکرم  ینعی  تدورب  اب  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يدرز حایر و  ناقری و  عفار  ددس و  حتفم  دلج و  ةدننک  طسبنم  ادوس و  مغلب و  للحم  يوق و  رکسم  نآ  هزات  مرد  مین  رکـسم  رخبم و 
ات ماعط  زا  دعب  دنروآ و  ماوقب  لسع  اب  هدرک  هفاضا  مدنک  درآ  نآ  نزوب  هداد  خبط  نغور  رد  نوچ  دنیوک  نآ و  ةدننک  خرس  هرشب و 

تسا اریثک  زینشک و  نآ  حلصم  عدصم  هنیس و  رضم  برجم  ندب  نیمست  رد  دنیامن  لوانت  ار  نآ  مرد  شش 

نایرد

نون فلا و  هیناتحت و  هانثم  يای  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  لوا و  مضب 

نا تیهام  *

تسا اهنآب  هبیرق  دالب  وان و  رهش  هخالم و  یکرم و  يرسانت و  رهش  زا  ترابع  هک  خیرلا  تحت  دابریز و  دالب  هب  صوصخم  تسا  هویم 
كرزب و نآ  ةویم  لهتک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دنلب و  نآ  تخرد  قاس  اهریغ و  يواتب و  نابترم و  نایمیلپ و  نیچآ و  ةریزج  دننام 

تأیهب ینالوط 

نآ ۀـناد  ره  رـس  رب  رتراد و  هناد  لهتک و  تایهب  رت و  تشرد  لهتک  ةویم  تسوپ  زا  نآ  تسوپ  کچوک و  ةزیاپ  هدرـس و  هزبرخ  421
يوب دـنور و  یمن  نآ  تخرد  ریزب  نآ  راخ  ندـیلخ  فوخ  زا  ریـش  ندـکرک و  لیف و  لثم  تاناویح  نآ  رمث  ماکنه  هچناـنچ  يراـخ 

تـسین هدنیآ  شوخ  رفنت و  بجوم  دشابن  نآب  انـشآ  هدیـسرن و  یهاک  هک  یـسک  ۀماش  رد  هک  يدح  هب  هیرک  دـنت و  رایـسب  نآ  ةویم 
تسوپ اهناخ  ۀلصاف  نیب  ام  جنپ و  ات  هس  زا  نآ  فوفص  ددع  فوفص و  رد  تسا  اهناخ  هویم  نآ  نوردنا  تسا و  عادص  ثروم  هکلب 

ولهپ و هس  طولب  رمث  لکـشب  هناد  نآ  لکـش  تسا و  رتهب  نآ  ۀنادکی  دشاب و  یم  هناد  جنپ  ات  هنادکی  زا  هناخ  ره  رد  یبلـص و  دـیفس 
نیریـش و ۀـقیاذ  میالم  رایـسب  نآ  مختب  طیحم  ةدرپ  نودـب  تسنآ  محل  لوکام  نا و  زا  رتکرزب  یـضعب  لـهتک و  مخت  لـثم  نآ  مخت 

ببسب هک  هدش  هدینـش  درادن و  یتموسد  هک  تسا  نیمه  قرف  رتذیذل و  نا  زا  هکلب  دنـشاب  هدرک  جوزمم  دنق  اب  هک  هکـسم  لثم  ذیذل 
درب و یم  ورف  هدـیچیپ  فلع  رد  ار  نآ  لـیف  نآ  راـخ  تیذا  فوخ  ببـسب  نکیل  تسا و  لـیف  بوغرم  رایـسب  هویم  نآ  تذـل  لاـمک 

نآ مدرم  دوش و  یم  تفای  نآ  تسرد  لیف  ۀلـضف  نایم  رد  یهاـک  ددرک و  یم  عفد  تسرد  هدـشان  مضه  نآ  تسوپ  یتخـس  ببـسب 
تسا ریظن  یب  یمیهب  رکید  ياوق  ندب و  تیوقت  يارب  نآ  هک  دنیوک  یم  دنا و  ناهاوخ  نایوج و  رایسب  ار  ینیچ  نایرد  دالب 
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نآ تعیبط  *

دشاب رت  مرک و  ارهاظ 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هکنانچ هدـش  هدینـش  نآ  ندروخ  تذـل  رمث و  نآ  يوب  تنوفع  رد  يرایـسب  تاغلابم  مدرم  زا  تسا و  یهبم  يوقم و  مضهلا و  ئطب 
دنیوک یم  نآ  تذل  باب  رد  هدش و  نفعتم  رارکتب  هدنام  بش  ناسنا  ۀلضف  يوبب  تسا  هیبش  نآ  يوب  هک  مهیلع  هدهعلا  دنیوک و  یم 
دیدرک نآب  سونام  دش و  نآ  يوبب  انشآ  يداع و  نوچ  دوب و  رفنتم  نآ  يوب  زا  لوا  هدش  دراو  اجن  يزاهج  بحاص  رادلام  رجات  هک 

رد هدش  ریقف  نا  زا  دعب  دش و  نویدم  غلبم  نا  زا  دـعب  تخورف و  زین  ار  زاهج  رخآ  دومن و  نایرد  فرـص  هتخورف  ار  دوخ  لاوما  مامت 
دننک و نفد  نآ  تخرد  ياپ  رد  ار  وا  هک  دومن  تیصو  رمعلا  رخآ  دیدرک و  لوغـشم  نایرد  رکذب  هتـشک  نکاس  نایرد  تخرد  ياپ 

یبرع رعـش  نیا  هتفک  رمخ  باب  رد  هدوب  هباحـص  زا  یکی  هک  یقفث  نجحملا  وبا  نیرب  قباس  هک  اریز  تسین  بجع  ملعا و  یلاعت  هّللا 
ار

رعش

همرک بنج  یلا  ینفداف  تماذا 

اهقوذا نا ال  تمام  اذا  فاخا  ینناف  هالفلاب  یننفدت  اهقورع و ال  یتوم  دعب  یماظع  يورت 

دوب دهاوخن  دیعب  دشاب  هتفک  نایرد  باب  رد  زین  درم  نیا  رکا 

ءافلا عم  لادلا  لصف 

یلفد

يدنهب هرهزرخ و  یسرافب  رامحلا و  مس  نیج و  یبرعب  نویدور و  ینایرسب  نویریش و  ینانویب  ای  مال و  حتف  اف و  نوکس  لاد و  رسکب 
دنمان رینک 

نا تیهام  *

وبدب كدنا  سلما و  بلص و  میخض و  كدنا  فیرشت و  یب  ربش و  کیب  ات  دنلب  کیراب و  نآ  كرب  عرذ و  ودکی  ردقب  تسا  یتابن 
يدنهب هک  يدرزب  لئام  دیفس  يرکید  تپهپ و  تکر  يدنهب  هک  خرس  یکی  دشاب  یم  عون  ود  رظنم و  شوخ  نآ  لک  دنت و  خلت و  و 

دنناـم يزیچ  زا  ولمم  بلـصا و  يربشب و  بیرق  ینـالوط  نهپ  نآ  رمث  عمتجم و  يوم  دـننام  يزیچ  نارب  هدنـشخرد و  دـنمان و  ریبرک 
یقاب نآ  خـیب  لاس  مامت  رد  دـشاب و  یم  يرهن  يرب و  کنر  دیفـس  يرثکا  یخرـسب و  لئام  روش و  کیراب و  زارد و  نآ  خـیب  مشپ و 

دنه رد  نآ و  خرس  زا  رتیوق  ینم  كاسما  هاب و  رما  رد  نآ  دیفـس  يرهن و  زا  رت  میظع  نآ  يرب  دنک و  یم  لک  فیرخ  رد  دنام و  یم 
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نآ تعیبط  *

تیمس توق  اب  کشخ و  مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مئاهب و ناسنا و  ةدنشک  هک  اریز  لخاد  هن  تسا  جراخ  زا  صوصخم  نآ  لامعتسا  یلاج و  ففجم و  بلص و  ياهمرو  للحم  تیاغب 
ررـض زا  دنماشایب  واک  هرک  اب  نآ  خوبطم  بآ  زا  هیقوا  مین  رادقم  دنناشوجب و  ریجنا  بارـش و  رد  نوچ  ار  نآ  كرب  تسا و  یـشاوم 

دامض دراد و  رثا  نیمه  زین  مئاهب  رد  نمیا و  ماوه  مس 

هکح و برج و  اسنلا و  قرع  وناز و  عجو  نمزم و  رهظ  عاجوا  نیکست  اهنا و  ۀباذا  هبلـص و  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  ةدیئاس  ۀتخپ  422
نآ لومح  اـهمخز و  ماـیتلا  تهج  نآ  کـشخ  كرب  رورذ  هکح و  برج و  تهج  نآ  كرب  بآ  يـالط  دـلج و  راـثآ  عفر  فلک و 

هضرا و کیک و  ةدنـشک  نآ  خوبطم  بآ  ندیـشاپ  يوم و  حالـصا  راسخر و  يالج  تهج  نآ  لک  كرب و  بآ  محر و  درد  تهج 
یلچک و عفر  تهج  نغور  اـب  نآ  كرب  خاـش و  خوبطم  تسا و  راغـص  تاـناویح  شیم و  زب و  ةدنـشک  نآ  كرب  عیقن  بآ  سلس و 
ار نآ  بآ  هتخپ و  ارهم  هکنآ  ةزاـت  كرب  لـک  زا  هک  ینغور  نآ و  حورق  عـیمج  رـس و  درد  تهج  قـشا  نوـیفا و  اـب  باود و  برج 

نغور ات  میالم  شتاب  دـنناشوجب  دـشاب  تیز  لـطر  مین  نآ  بآ  لـطر  کـیره  رد  هک  بآ  نآ  فصن  ردـقب  نوتیز  نغور  اـب  هتفرک 
ياخرتسا و باصعا و  هاـب و  تیوقت  هدراـب و  ضارما  صرب و  هکح و  حرقتم و  برج  تسا و  یلچک  ۀـمدقم  هک  هطرف  تهج  دـنامب 
وزج و کی  کیره  درز  تیربک  زا  تسام و  کشک  زا  نآ و  كرب  زا  دـنریکب  نوچ  عفان و  اهنیا  لاثما  هنهک و  ۀـبکر  رهظ و  عاـجوا 

دعب نوچ  هتسناد و  برجم  دندرک و  لئاز  ار  نآ  هبترم  تفه  ات  تیاهن  دننک  الط  حرقتم  برج  رب  هتـشرس  دنفـسوک  هیپ  اب  هتفوک  مرن 
دنهد و شوج  هدیشود  هزات  واک  ریش  رد  یمک  رادقم  ار  نآ  دیفس  خیب  نوچ  دزاس و  لئاز  دنلامب  صرب  رب  هبترم  هدزاود  مات  هیقنت  زا 

نآ لدب  دنیامن  یم  لامعتـسا  ار  نیا  رثکا  دنه  لها  دشخب و  ینم  كاسما  هاب و  تیوقت  دـنروخب  ار  نا  زا  یلیلق  دـنریکب و  ار  نآ  هرک 
مین نآ  تبرـش  رادقم  لسع  نآ  حلـصم  شـش  رـضم  ریجلا  كرب  نآ  ثلث  هنوباب و  ای  کلملا  لیلکا  نآ  نزوب  هبلـص  ماروا  لیلحت  رد 

نطب و خافتنا  بیهل و  برک و  باهتلا و  قانخب و  هدنـشک  نآ  ةدـیئاس  ماخ  هاوخ  هتخپ و  هاوخ  نآ  لک  كرب و  زا  مرد  کی  مهرد و 
رزب باـعل  صیخم و  هدرک  درـس  برف  برچ  غرم  تشوک  بآ  ندـیماشآ  هنقح و  ئقب و  نآ  ياوادـم  نآ و  رارمحا  نیع و  ظوـجح 

يامرخ ریرهـش  يامرخ  رما و  نیرد  تسا  عفنلا  بیجع  ریرهـش  يامرخ  ندروخ  اریثک و  اب  هدرک  درـس  نیریـش  ماداـب  نغور  اـنوطق و 
مسق نامه  دیآ  یمرب  دنراک و  یم  بطر  رد  ار  نآ  مخت  هک  تسیئامرخ  دنیوک  تسا و  خرس  ای  درز و  هناد  كرزب 
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تسا عفان  زین  هرک  اب  بنع و  بر  بادس و  یلیلق  لسع و  اب  ریجنا  ندروخ  دنا و  هدیمان  مسا  نیدب  اذهل 

ماللا عم  لادلا  لصف 

بلد

ستاطاب یکنرفب  دنمان و  رانچ  یسرافب  هدحوم  ءاب  مال و  نوکس  لاد و  مضب 

نا تیهام  *

ریسدرس و دالب  نآ  تبنم  رادرهوج  کبس و  نآ  بوچ  فرشم و  بعشتم و  نهپ و  نآ  كرب  میظع و  رایسب  فورعم و  تسا  یتخرد 
لوکام ریغ  نزوکبس  یبشخ  راد  راخ  رودم و  نآ  رمث 

نا تعیبط  *

هلیلق ترارح  اب  کشخ و  درس و  رایسب  نآ  تسوپ  رمث و  هضباق و  توق  اب  رت  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بآ هبطر و  داوم  نتخیر  عنم  مشچ و  مرو  تهج  نآ  ۀـتخپ  ةزاـت  كرب  دامـض  دنـشاب و  هتفرک  نآ  رمث  زا  هکنآ  لـک  عوـقن  یلاـج و 
خوبطم ریغ  ةزاـت  كرب  دامـض  روتـسدب  زین و  ار  مرک  ياـهمرو  دـشاب و  هک  وضع  ره  وناز و  مرو  یمغلب و  مرو  عـفر  مشچ و  زا  نتفر 

تهج نآ  کـشخ  كرب  رورذ  نادـند و  درد  تهج  هکرـس  رد  نآ  ةزاـت  تسوپ  خـیبطب  هضمـضم  هراـح و  ماروا  وـناز و  درد  تهج 
نفعتم تبوطر  عفر  صرب و  تهج  ففجم و  یلاج و  تیاغب  نآ  ۀتخوس  تسوپ  دامض  شتآ و  یکتخوس  حورج و  حورق و  فیفجت 

دامض یمس و  ناروناج  یکدیزک  تیمـس  عفر  تهج  بارـش  اب  نآ  ةزات  رمث  خوبطم  ندیماشآ  دلج و  رـشقت  تهج  بآ  اب  اهمخز و 
بآ ندیـشاپ  روتـسدب  اسفنخ و  ندـینازیرک  تهج  هناـخ  رد  نآ  رمث  كرب و  روخب  شتآ و  یکتخوس  تهج  هیپ  اـب  نآ  رمث  كرب و 

نآ حلصم  دسرب و  اهنادب  نوچ  تسا  رصب  عمس و  توص و  هئر و  ۀبصق  رـضم  تیاغب  دنیـشن  یم  نآ  كرب  رب  هک  يرابغ  نآ و  خیبط 
* هدیشود هزات  ریش 
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423

ثوبلد

فیـسب فورعم  تسا  یئارحـص  خرـس  نسوس  خیب  یبرع  مسا  هثلثم  ءاث  واو و  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  مض  مال و  نوکـس  لاد و  حـتفب 
تسا فیسب  هیبش  نآ  كرب  هکنآ  تهج  بارغلا 

نا تیهام  *

دعب نیریز و  زا  رتکرزب  یئالاب  ۀناد  درادن و  هدرپ  زایپ  دننام  ینعی  هدرپ  یب  نکیل  دنـشاب و  مهب  قصالم  هک  زایپ  ودب  هیبش  تسا  یخیب 
نانز هکنآ  تهج  دنمان  یم  خوفانلا  بح  ار  نآ  دنشورف و  یم  رازاب  رد  دادغب  رد  ار  نآ  کشخ  ددرک و  یم  بلص  رایسب  یکشخ  زا 

یشفنبب لئام  خرس  دنمان و  اسریا  هک  تسا  دوبک  نسوسب  هیبش  نآ  لک  دنلام و  یم  خافتنا  یئوکین و  یخرـس و  يارب  دوخ  راسخر  رب 
بیرق نآ  قاس  نا و  زا  رتکیراب  رتکچوک و  رایسب  نیا  كرب  دنمان و  نویراخام  یضعب  نویقیـسک و  یـضعب  نویناغ و  ارفـص  ار  نآ  و 

عرازم هرومعم و  یضارا  نآ  تبنم  ریدتسم  نآ  رمث  رتزارد و  نسوس  كرب  زا  نآ  كرب  یعرذب و 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

یم نآ  ررض  عفد  ددرک و  یم  ذیذل  وکین و  دنناشوجب  هدیشود  هزات  ریـش  رد  نوچ  یهبم و  نمـسم و  ندب و  قمع  زا  بذاج  یلاج و 
کچوک هاب و  كرحم  نآ  یناقوف  كرزب  خیب  دنیوک  بارش و  اب  نآ  ندیماشآ  روتسدب  رثوم و  هاب  جیهت  تهج  نآ  ندیماشآ  دوش و 

مین زا  زور  ره  دنناسیخب  ذیبن  رد  ار  نآ  خیب  ددع  هس  نوچ  عفان و  لافطا  ۀـلیق  تهج  نآ  يالاب  ندـیماشآ  نانز و  هاب  عطاق  نآ  نیریز 
کی ندیماشآ  روتـسدب  دنا و  هتـسناد  برجم  نآ  حایر  عفر  ریـساوب و  ۀناد  ندرک  کشخ  تهج  دنـشونب  ذیبن  نا  زا  لطرکی  ات  لطر 

ردنک و اب  عفان و  برغ  لیلحت  تهج  لسعلا  ءام  ای  ملیـش و  اب  نآ  دامـض  دراد و  رثا  نیمه  موب  دـنچ  ات  لسعلا  ءام  اب  نآ  خـیب  زا  مرد 
رـضم رثوم  ضیح  ندوشک  تهج  نآ  ۀـجزرف  راثآ و  عفر  راسخر و  یخرـس  تهج  نآ  يالط  ناکیپ و  راـخ و  بذـج  تهج  بارش 

مهرد ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  نآ  نتخپ  ریش  رد  نآ  حلصم  قلح 
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لدلد

دمآ دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  تسا و  يرب  ذفنق 

علد

لاش ناردـنزام  رد  یئرک و  یکرتب  تشپراخ و  یـسرافب  یلبج و  ذـفنق  هک  تسا  ذـفنق  ریبک  عون  هلمهم  نیع  مال و  حـتف  لاد و  مضب 
دنمان هونیس  يدنهب  هرکاش و  ملید  رد  یشت و 

نا تیهام  *

ملق زا  هدایز و  يربش و  ردقب  يدیفـس  یهایـس و  زا  قلبا  ياهراخ  وم  ياجب  نآ  تشپ  رد  کچوک و  کس  ۀثجب  بیرق  تسا  یناویح 
زا هتـسج  نامک  زا  ریت  دننام  اهراخ  دهد  تکرح  دنک و  عمج  ار  دوخ  دـیآ  مشخب  نوچ  يدـنت و  اب  کیراب  نآ  فرط  ود  رتکیراب و 

يزاوآ كدنا  اب  ددرک  ادج  نا 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دمآ دهاوخ  فاقلا  فرح  رد  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  تسا و  ذفنق  دننام  لاعفا  رئاس  رد  دیفم و  تیاغب  تاحارج  تهج  نآ  ۀتخوس  رورذ 

نیفلد

کمـس زا  یعون  مسا  یمور  تغلب  دنا  هتفک  یـضعب  ینانوی و  مسا  نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  اف و  رـسک  مال و  حتف  لاد و  مضب 
دنمان سوس  يدنهب  یهام و  ۀجک  یملیدب  زارد و  ینیب  یهام  یهام و  كوخ  یسرافب  رحبلا و  ریزنخ  تسا و 

نا تیهام  *

دوخ ياج  زا  تکرح  رکید  تاناویح  فالخب  سلفیب و  راد و  نادند  كوخ و  رسب  هیبش  نآ  رس  کنر  هایـس  یئایرد و  تسا  یناویح 
يرکید یپ  یکی  تعامج  اب  رکم  دنکب  تحایس  اهنت  دنکن و 

نا تعیبط  *

لادتعاب بیرق  رت  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

درد تهج  نآ  ندـیلام  ندروخ و  مرک  نآ  هیپ  مضهرید و  هیپ و  رپ  برچ و  رایـسب  اـضعا و  يوقم  ظـیلغ و  طـلخ  دـلوم  نآ  تشوک 
هزات و ۀعماس  لقث  تهج  دروخب  شوج  دنچ  ات  دنراذکب  شتآ  رب  هتـشاذک  هدروآ  نوریب  زغم  لظنح  فوج  رد  نوچ  دیفم و  لصافم 
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رثوم ناشیا  عزف  عفر  تهج  لافطا  رب  نآ  نادند  قیلعت  دیفم و  نمزم  ۀنهک 
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قلد

دنمان هروسوم  یناهفصاب  هلد و  یسرافب  فاق  مال و  لاد و  کیرحتب 

نا تیهام  *

دنزاس و یم  ورف  نآ  تسوپ  زا  دسر و  یم  مهب  راغلب  سور و  رد  نادب و  هیبش  رومس و  زا  رتکرزب  کس و  زا  رتکچوک  تسا  یناویح 
لقث رتمک و  نآ  یمرک  دنمان و  یم  قلد 

دنشوپ یمن  ار  نآ  كولم  اذهل  تسا و  وبدب  نکیل  تسا و  رومس  زا  رتشیب  نآ  424

نآ تعیبط  *

رت مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ پچ  مشچ  نآ و  عفار  عبر  بت  بحاص  رب  ناتک  ۀقرخ  رد  نآ  تسار  مشچ  قیلعت  دنیوک  هاب و  ةدـننک  هدایز  نآ  تشوک  ندروخ 
تسا عفان  ریساوب  تهج  نآ  نیتسوپ  رب  سولج  نآ و  دوع  ثعاب  نارب 

کیلد

مرص ماش  رد  یتورب و  تیآ  یکرتب  کیلک و  نباکنت  رد  لکنب و  یناهفصاب  فاک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  مال و  رسک  لاد و  حتفب 
دنمان کیدلا 

نا تیهام  *

كدنا یخرسب و  لئام  درز  دوش  هتخپ  نوچ  ینوتیز و  ردقب  یناتسب  خرـس  لک  رمث  دننام  تسا  یئارحـص  خرـس  لک  رمث  یبرع  مسا 
یب یناتسب و  زا  رتراخرپ  نآ  لک  ینالوط و  دیفس  ياهناد  رب  يوتحم  بغزم و  نآ  فوج  ددرک و  تصوفع  اب  نیریش  كدنا  خرس و 

خیـش معزب  هک  دـیوک  فلوم  نبا  دوـش و  یم  لـصاح  نآ  رمث  ددرک  هتخیر  نآ  لـک  نوـچ  دـنیوک  كرب و  راـهچ  رب  لمتـشم  وـب و 
تسا لک  مخت  نآ  سیئرلا 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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نآ خیبطب  هرغرغ  هضمضم و  عفان و  يومد  يوارفص و  لاهـسا  عفر  هدعم و  رکج و  لد و  تیوقت  تهج  نآ  ندیماشآ  عدار  ضباق و 
لاعـس ثروم  نآ  مرج  مرد و  هد  ات  نآ  تبرـش  رادقم  یناتـسب  خرـس  لک  رمث  نآ  لدب  دیفم  هثل  تیوقت  قانخ و  تهج  نآ  نونـس  و 

تسا دنقلک  نآ  حلصم 
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میملا عم  لادلا  لصف 

مد

دنمان وهل  يدنهب  نوخ و  یسرافب  میم  نوکس  لاد و  حتفب 

نا تیهام  *

تسا مولعم 

نآ تعیبط  *

رت مرک و 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

مومس و عفار  لاهسا و  عطاق  نآ  ۀتشرب  ماروا و  للحم  ضایب و  یلاج  نآ  عومجم  ددرک و  یم  روکذم  نآ  رکذ  یط  رد  ناویح  ره  مد 
ای ددرک و  دمجنم  مکش  رد  نوخ  نوچ  دش و  روکذم  مامح  رد  تسا و  برجم  يروکبش  عفر  تهج  هدروآرب  رپ  ةزات  رتوبک  لاب  مد 

رتاوتم و یـشغ  فعـض و  ضبن و  رغـص  زا  هیدر  ضارعا  نا  زا  دـناسر و  یم  مهب  تیمـس  تیفیک  هناثم  رد  اـی  اـعما و  رد  اـی  هنیـس  رد 
ۀیام رینپ  اصوصخ  اهیام  رینپ  ندیماشآب  هدعم  رد  تسا  ریـش  ندـش  هتـسب  ۀـجلاعم  نآ  ۀـجلاعم  ددرک  ضراع  قانتخا  فارطا و  يدرس 

اب جنتوف  بآ  ندـیماشآ  ای  کشخ و  ریجنا  ریـش  اب  تیتلح  القاب  کی  رادـقم  ای  دـنت  ۀکرـس  ۀـیقوا  کی  ای  لاقثم  ود  رادـقم  شوکرخ 
ندب نوخ  نوچ  هک  دنیوک  یم  کنرف  يابطا  هکنادب  ندرک و  ئق  لسعلا و  ءام  اب  سفرک  مخت  خیبط  ندـیماشآ  ضماح و  نیبجنکس 

حیحـص ناسنا  ای  ناویح و  ندب  نوخ  دنروآ و  یمرب  تسا  رذـعتم  نآ  حالـصا  هک  دـنناد  دـشاب و  هدـش  دـساف  هک  یناسنا  ای  یناویح 
ار نیا  لاس  دنچب  نیزا  لبق  ددرک و  یم  ملاس  حیحص و  مدلا  دساف  ناسنا  ای  ناویح و  نآ  دنیامن  یم  لخاد  نآ  ياجب  ار  يوق  جازملا 
نآ لاخدا  قیرط  دندومن و  كرت  دـناسر  یم  ررـض  هرخالاب  تسین و  بترتم  نارب  نادـنچ  ةدـئاف  هک  دـندید  نوچ  دنتـشاد و  لومعم 
زا جازملا  حیحـص  تسد  زا  دنیامن و  یم  دنب  ار  وا  ضبم  قئال و  دـحب  دـنریک  یم  نوخ  طبر  ریز  زا  الثم  ضیرم  تسد  زا  هک  تسنآ 
ود ره  رد  یکیراب  رایـسب  ۀـبوبنا  دـنیاشک و  یم  كر  مامت  تعرـسب  هعفد و  کیب  طبر  يالاب  زا  دوصفم  ضیرم  تسد  زا  طبر و  ریز 

دنیامن و یم  دنب  ار  ود  ره  كر  هتشادرب  ار  هبوبنا  جایتحا  عفر  دعب  دور و  یم  ضیرم  ندبب  جازملا  حیحـص  نوخ  دنیامن و  یم  بصن 
هک دننآ  یعدم  نآ و  تیوقت  يارب  دنیامن  یم  لخاد  ار  يوق  ناوج  جازملا  حیحص  نوخ  ریپ  ای  فیعـض و  صخـش  ندب  رد  روتـسدب 

لخاد بلق و  بناجب  دبک  زا  دنیامن  یم  یط  هرود  کی  هضبن  ره  رد  دنا و  هتفای  يرود  ار  نوخ  تکرح  نیب  یلج  رایسب  ياه  کنیعب 
ار نوخ  هکلب  دیآیمنرب  طبر  يالاب  زا  دیآیمرب و  نوخ  دنیامن  دصف  هک  طبر  ریز  زا  هک  دنا  هتفای  هبرجتب  جراخ  دـبک و  بناجب  بلق  زا 

هکلب رذعتم  هعفد  کیب  مامتلاب  ناویح  ندب  نوخ  جارخا  هک  دشاب  نیا  هک  لمتحی  ررـض  لوصح  هدئاف و  مدع  هجو  دنک و  یم  بذج 
دعب نآ  داسفا  ثعاب  هدئاف و  یب  نآ  لدب  حیحـص  نوخ  لاخدا  ریثک و  هاوخ  لیلق و  هاوخ  يردـق  جارخاب  سپ  تسا  تکاله  بجوم 
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نوخ ۀمتتب  طالتخا 
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قفاوم یندب  ره  نوخ  زین  بایان و  دشاب  يواسم  ناش  جازم  هوجولا  عیمج  نم  هک  صخـش  ود  هکنآ  رکید  یفخی و  امک ال  دـساف  425
قفاوم و ریغ  فیعضب  يوق  نینچمه  ررکم و  ینسب و  ینس  رکید و  یندب  رد  یندب  نوخ  سپ  ئـش  ره  نوخ  نینچمه  تسنآ و  جازم 

جضن مضه و  زا  زین  تعیبط  ددرک  یم  دساف  ریپ  ای  جازملا و  فیعض  نوخب  ای  دساف و  نوخب  جازتما  ببسب  دبای  هلاحتسا  هک  ینامز  ات 
* هّللا دنع  ملعلا  یقاب  حالصا  هن  تسا  تکاله  فعض و  تلع و  یتدایز  ثعاب  لاح  ياب  سپ  دنام  یم  زاب  جراخ  زا  دیدج  ياذغ 

نیوخالا مد 

دنمان زین  ترب  کنر  یهک و  داریه و  يدنهب  ناشوایس و  نوخ  یسرافب  مدلا و  رطاق  یبرعب  زین و  نابعثلا  مد  نینتلا و  مد  ار  نآ 

نا تیهام  *

ةریزج زا  هک  تسا  یخرـس  هاـیک  ةراـصع  دـنیوک  دـنام و  یم  یقاـب  اهتدـم  نآ  توق  یـشفنبب و  لـئام  هرمحلا  صلاـخ  تسا  یغمص 
تارایتخا بحاص  دش و  روکذم  اسلخ  وبا  رد  تسا و  هیوج  هوه  ةراصع  هک  هتفک  براجتلا  هصالخ  بحاص  دزیخ و  دنه  هرطوقس و 

بوچ اعطق  هک  تسا  یفاص  ةدیکچ  نآ  نیرتهب  یبارت و  یبشخ و  هدیکچ و  دشاب  یم  عون  هس  تسا و  مقب  غمـص  هک  هتـشون  یعیدـب 
نا رد  رابکنز  هشبح و  دننام  دـنروآ  یم  ار  نیوخالا  مد  هک  یعـضاوم  زا  هک  اریز  تسین  مقب  غمـص  هک  هتفک  یـضعب  دـشابن و  نا  رد 

تـسا تسرد  تسا  عوـن  هس  هک  هتـشون  هچنآ  نکیل  تسین و  موـلعم  نآ  تخرد  هاـیک و  تیهاـم  هلمجلاـب  دوـش و  یمن  مقب  عـضاوم 
لیبق و نا  زا  رکید  یضعب  هدیکچ و  هدمآرب و  هدروخ  شوج  تخرد  زا  ایوک  هک  قارب  یفاص  هریتخ  ره  غمص  دننام  هدیکیچ  یـضعب 

عون ود  ار  نیا  قنور و  یب  ةریت  خرـس  هراصع و  لـیبق  زا  یـضعب  نآ و  رمث  تسوپ  تخرد و  تسوپ  بوچ و  ياـهزیرب  هتخیمآ  نکیل 
بارتب هتخیمآ  یفاص  ریغ  یضعب  یفاص و  یضعب  هدش  هدید 
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نا تعیبط  *

هتسناد مود  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک  انحوی  هدیدش و  ۀضباق  توق  اب  دنا و  هتفک  مود  رد  یضعب  کشخ و  درس و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدعم و دـیربت  لوضف و  نالیـس  عدر  اهنآ و  قازلا  حورق و  ماحتلا  ینطاب و  ياضعا  عیمج  زا  نوخ  سبح  عطق و  تهج  نآ  ندـیماشآ 
روتـسدب هدـعقم و  قاقـش  جحـس و  يوارفـص و  يومد و  لاهـسا  عنم  ریحز و  هدـعم و  تیوقت  اـعما و  هدـعم و  دـبک و  ترارح  لاوز 

ۀحرق هرـصاب و  تیوقت  تهج  نآ  لاحتکا  هروکذـم و  ضارما  رثکا  تهج  غرم  مخت  ةدرز  اب  نآ  لاـقثم  کـی  اـت  مرد  مین  ندـیماشآ 
تاحارج ماحتلا  اضعا و  عیمج  زا  هزات  تاحارج  قازلا  نوخ و  سبح  عطق و  تهج  نآ  رورذ  هثل و  تیوقت  تهج  نآ  نونـس  مشچ و 

تسا و سخ  ةراصع  جنداش و  نآ  لدب  لاقثم  کی  ات  مرد  مین  زا  نآ  تبرـش  رادقم  اریثک  نآ  حلـصم  هدرک  رـضم  دـشاب  هک  عون  ره 
* درادن لیدع  رما  نیرد  دوش و  یم  قیقع  زا  رت  نیکنر  رتفاص و  دننک  کنر  نادب  ار  ۀشیش  رولب و  نوچ  دنیوک 

مدامد

میم نوکس  هلمهم و  لاد  حتف  فلا و  میم و  لاد و  حتفب 

نا تیهام  *

یهایـس و ۀطقن  نآ  رـس  رب  ایبول و  زا  رت  فافـش  رت و  خرـس  رتکچوک و  یفنـص  دشاب  یم  فنـص  ود  تسا و  يدـنه  يایبول  زا  یعون 
یهایس ۀطقن  نآ  رس  رب  یشام و  ۀناد  ردقب  رت  فافش  رت و  خرس  رتکچوک و  لوا  فنص  زا  مود  فنص 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  ود  ره 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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لافطا ریغ  کناد و  مین  لافطا  يارب  زا  نآ  تبرش  رادقم  ود  ره  ناهد  زا  باعل  نالیس  عطاق  ناشیا و  ریغ  لافطا و  بطر  غامد  يوقم 
* تسا کناد  کی 

غامد

همجعم نیغ  فلا و  میم و  حتف  لاد و  رسکب 

نآ تیهام  *

تسا ناویح  رس  زغم 

نآ تعیبط  *

رت درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدـعم رـضم  عفان  قاقـش  ماسرـس و  غامد و  یکـشخ  عفر  تهج  نآ  يالط  ینم و  دـلوم  غامد و  يوقم  هیقایرت و  توق  اـب  مضهرید و 
رکذ یط  رد  لیـصفتلاب  دـشاب  یم  فلتخم  ناویح  ره  غامد  صاوخ  لاعفا و  هراـح و  ۀـیودا  هماـکبآ و  هکرـس و  عاـنعن و  نآ  حلـصم 

ددرک یم  روکذم  تاناویح  کیره 

426

رجشلا هعمد 

تسا بالبل  غمص  دنیوک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا هدومزآ  يوم  ندرتس  تهج  یلاج و  تیاغب 

ایمد

ددرک یم  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نیسلا  فرح  رد  دنمان و  ابسیس  نآ  یلاوح  رصم و  رد  هک  تسا  یهام  زا  یعون  ینانویب 

نونلا عم  لادلا  لصف 

دند
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هتوک و لاپیج  يدـنهب  یئاـطخ و  ریجنا  دـیب  مخت  یـسرافب  تسا و  نیطالـسلا  بحب  روهـشم  هلمهم  لاد  نون و  نوکـس  لاد و  حـتفب 
دنمان زین  هتوک  لامج 

نا تیهام  *

نا زا  لوط  رد  یکچوک و  رایـسب  ۀتـسپ  ردقب  یفالغ  رد  زاب  کیره  فالغ و  کی  رد  ددـع  هس  رثکا  یفالغ و  رد  تسا  یتخرد  رمث 
نوچ کنر و  دیفـس  رکید و  ياهزغم  دـننام  هتـسویپ  مهب  هچراپ  ود  نآ  زغم  طقنم و  ریغ  زبس و  یماخ  رد  نآ  فـالغ  ود  ره  رتمک و 

زغم ود  ره  نآ  طسو  رد  یقیقر و  تسوپ  زین  زغمب  لصتم  نآ  يالاب  رب  ددرک و  یم  هدیسوپ  هایس و  درز و  يدرزب و  لئام  ددرک  هنهک 
هدرپ هناـبز و  نیا  ددرک و  یم  هدیـسوپ  هایـس و  درز و  یکنهک  یکـشخ و  دـعب  کـنر و  زبـس  دیفـس  یکزاـت  رد  نآ  ةدرپ و  ۀـنابز و 
هدرک ربدم  هدروآرب  ار  نآ  ۀنابز  هدرک  رـشقم  نا  زا  لبق  هن  تجاحلا  دنع  ار  نآ  هک  تسنآ  نآ  لامعتـسا  قیرط  دـشاب و  یم  تیمـسب 

نا زا  دعب  تسنآ و  ةدیلاب  دیفـس  نآ  نیرتهب  زین و  باتک  نیا  همدقم  رد  دـش و  روکذـم  نآ  ریبدـت  روتـسد  نیدابارق  رد  دـنرب و  راکب 
زا یلاخ  دشاب  هدش  دـساف  هدـنام  یتدـم  هدرک  رـشقم  هچنآ  نآ و  هایـس  دـساف و  درز  هک  اریز  دـشاب  هدـشن  هدیـسوپ  هک  يدرزب  لئام 
رد عرذ و  هسب  ات  نآ  تخرد  يدنلب  رتکزان و  نا  زا  ناجنداب و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسین و  زوجم  نآ  لامعتـسا  دشاب  یمن  تیمس 

ناتـسرجنس هلاکنب و  دنه و  نیچ و  اطخ و  نآ  تبنم  يدیفـسب و  لئام  درز  نآ  لک  هدـش و  هدـید  ناسنا  تماق  ودـب  ات  هلاکنب  دـنه و 
تسا رت  لمعلا  فیعض  همه  زا  يرجنس  یلاکب و  يدنه و  زا  رتیوق  رت و  هدیلاب  نآ  ینیچ  یئاطخ و  رمث  تسا و 
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نآ زغم  تعیبط  *

تیمس اب  مراهچ و  رخآ  رد  نآ  ۀنابز  تدح و  تیاهن  رد  کشخ و  مرک و  مراهچ  لوا  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

قامعا یصاقا و  لصافم و  غامد و  زا  قیقر  ماخ و  تابوطر  بذاج  هتخوس و  هظیلغ و  طالخا  ادوس و  مغلب و  لهسم  یلاج و  عطقم و 
ةدراب ضارما  رثکا  هلمجلاب  سرقن و  قاس و  نیکرو و  رهظ و  عجو  هناثم و  هدرک و  کنـس  ناقری و  اقـستسا و  تهج  حـتفم و  ندـب و 

ات دسر و  نادب  رکا  دنازوس  یم  ار  قلح  نوچ  نآ و  لمع  ۀنیعم  هیوقم و  هبـسانم و  ۀـیودا  اب  ای  یئاهنتب و  هاوخ  عفان  ار  هیبوطر  ۀـیمغلب 
ار نآ  يوـشم  بح  نآ  عـفر  تـهج  تـسنآ  رتـهب  دروآ  یم  یقار  مدرم  رثـکا  ددرک و  یم  سوـسحم  نآ  ۀـغدغد  شزوـس و  یتدـم 

دنه لها  هن و  ای  دنماشایب و  رکید  ياود  نآ  يالاب  هاوخ  دنیامن  علب  هتشاذک  هدروآرب  هناد  زیوم  ای  شمشک و  هناد  فوج  رد  هتـسکش 
هب ددرک  سوسحم  يدرـس  ناش  جازم  رد  رکا  هراوخریـش  لافطاب  دنک  لاهـسا  هکنآ  تشادرب و  ردقب  ار  نآ  زا  یمک  رادقم  هلاکنب  و 

هلمهم لاد  کیرحتب  هبد  ضرم  نایبصلا و  ما  ضرم  رد  هدرک  لح  نآ  ۀعضرم  ریش  اب  الا  دنمان و  كردا  يدنهب  هک  هزات  لیبجنز  بآ 
یمن ریـش  هک  يدح  هب  دننک  یم  رایـسب  بارطـضا  هیرک و  دهج و  یم  لافطا  ياهولهپ  ضرم  نا  رد  هک  اه  هددشم و  ةدـحوم  ياب  و 

نیجاعم رد  زین  تسا و  برجم  دیآ  یم  هقاف  اب  هدومن  تباجا  تسد  راهچ  هس  دراد  تکراشم  نایبصلا  ما  اب  ضارعا  رثکا  رد  دنریک و 
رهز زا  ررـضت  مدع  ثعاب  هدـیزک  رام  مشچ  رد  نآ  ةدـیئاس  بآ  هب  لاحتکا  دـنا  هتفک  دـنراد و  لمعتـسم  ضارما  رثکا  رد  نآ  ریغ  و 

صرب بلعثلا و  ءاد  قاقـش و  تهج  تسام  اب  نآ  دامـض  دراد و  مشچب  ترـضم  لامک  دند  هک  اریز  دـشاب  یلیلق  هک  دـیاب  اما  تسنآ 
يالط عاجوا و  هدراب و  ماروا  عیمج  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  بلعثلا و  ءاد  تهج  هزات  لیبجنز  بآ  ومیل و  بآ  اب  روتـسدب  تاناویح و 

نآ رارکت  دنک و  لئاز  ار  نآ  یخرـس  دسر  بل  رب  نوچ  تسا و  دلج  رـشقت  هحرق و  مروت و  ثروم  نکیل  يوم و  یهایـس  ظفاح  نآ 
ندبلا فیحن  سبای و  جازملا و  رورحم  رضم  صرب  بجوم 
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ومیل بآ  رد  ای  ندرک و  ربدم  نآ و  نایم  ةدرپ  رـشق و  ندرک  ادـج  نآ  حلـصم  تسین  زئاج  نآ  لامعتـسا  راح  لصف  دـلب و  رد  427و 
دیفـس دـبرت  نآ  لعف  تانیعم  ندومن و  لامعتـسا  نارفعز  كدـنا  خرـس و  لـک  كرب  هتـساشن و  اریتک و  اـب  ندـیناسیخ و  بش  کـی 

تسا و نارفعز  كدنا  يوشم و  لصنع  زایپ  نوسینا و  جیافـسب و  نیتنـسفا و  ثفاع و  ةراصع  یلباک و  ای  هایـس  ۀلیله  ربدم و  فوجم 
ات ددع  کی  نادبالا  يوق  رد  نآ  تبرش  رادقم  تسین  زوجم  نآ  لامعتسا  رضم و  نویفرف  نویفا و  اب  نآ و  يالاب  درـس  بآ  ندیماشآ 
زا هدایز  رایـسب و  ار  نآ  ربدـم  ای  ربدـم و  ریغ  یـسک  نوچ  هروکذـم و  تانیعم  تاحلـصم و  اب  هناد  فصن  اـت  نآ  ریغ  رد  ددـع و  ود 

نغور هرک و  ای  هدیشود  هزات  ریـش  اب  دماشایب و  غود  تسام و  هک  دیاب  دروآ  رایـسب  لاهـسا  عذل و  دنک و  یمرک  دروخب  ررقم  رادقم 
دیاب دوش  ریغتم  وا  لاوحا  دروخب و  ار  نآ  فوج  ةدرپ  یسک  هکنآ  ای  دشونب و  هسباح  ۀضباق  صارقا  بوبر و  حافت و  قیوس  دروخب و 
انوطق رزب  باعل  هفرخ و  مخت  ةریش  دننام  هیرغم  هجزل و  ۀسباح  ۀیودا  سپ  دنک  ئق  دروخب و  واک  نغور  اب  هدیشود  هزات  ریش  الوا  هک 

هضماح و بوبر  ةروغ و  بیس و  بآ  نیریش و  ماداب  ای  لک و  نغور  اب  رشقم  وج  جنرب و  ةدولاف  هتـساشن و  اریثک و  یبرع و  غمـص  و 
هنیل ياهنقح  دنشونب و  هبسانم  تانیلم  اب  هیوقم  ۀبعلا  ددرک  ضراع  برک  صغم و  رکا  تشوک و  بآ  ودک و  مخت  زغم  اب  هتخپ  یهام 

هیـصاجا و فطق و  ردنغچ و  كرب  دننام  هیلاج  ۀـنیلم  ۀـیذغا  هدیـشود و  هزات  ریـش  نییلت  دـعب  لک و  نغور  هبرغم و  يایـشا  هبعل و  اب 
دیامن لوانت  هصیبخ 
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واولا عم  لادلا  لصف 

ایرغا ایاود 

ینانوی تغل  فلا  هیناتحت و  هانثم  يای  هلمهم و  ءار  حـتف  نیغ و  نوکـس  فلا و  حـتف  هیناـتحت و  هاـنثم  ياـی  فلا و  واو و  لاد و  حـتفب 
يرب بصق  ای  یلبج  بصق  ینعمب  تسا 

نا تیهام  *

يدرزب و لئام  يربش و  رب  هدایز  نآ  لوط  سابیر و  قاسب  هیبش  نآ  قاـس  دـیور  یم  بلـص  نیمز  خـال و  کنـس  رد  هک  تسا  یبصق 
لک یب  دیور  یم  يزیچ  نآ  ياهکرب  يالاب  رب  يدیفسب و  لئام  زبس  لکـش  عبرم  كرب  راهچ  نآ  رـس  رب  يدرزب و  لئام  زین  نآ  بغز 

لوکام نآ  ۀتخپ  ماخ و  يدنت و  كدنا  اب  وب  شوخ  دشاب و  یم  نآ  مخت  نا  رد  و 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مکـش حایر  للحم  نطب و  نیلم  نآ  خوبطم  ریغ  ةزات  هظیلغ و  تابوطر  جرخم  لوب و  ردم  نآ و  داسف  حلـصم  هدعم و  ترارح  يوقم 
تسا اشحا  نخسم  ناهد و  ةدننک  وب  شوخ  غورآ و  عفار  و 

بود

دنمان همجعم  نیغ  هلمهم و  ءار  نوکس  میم و  حتفب  غرم  یسرافب  تسا  يدنه  تغل  یمجع  ياب  واو و  نوکس  لاد و  مضب 

نآ تیهام 

نیمز رب  دـیور و  یم  ارحـص  مامت  اج  همه  تاسرب  مسوم  رد  كانمن و  ياهنیمز  رب  رایـسب  هلاـکنب  دـنه و  رد  هک  وردوخ  تسا  یفلع 
یم ماـمت  تبغرب  ار  ود  ره  کـشخ  رت و  تسا  یفلع  نیرتـهب  پـسا  يارب  دـنا و  هدوـمن  شرف  زبـس  لـمخم  اـیوک  دـشاب  یم  شورفم 

هفت نآ  معط  کیراب و  هزیر  نآ  كرب  بعشتم و  نآ  ياهخاش  رادهرک و  دنروخ و 
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نا تعیبط  *

تیقایرت اب  برقا و  لادتعاب  يدرسب و  لئام 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عفر هضیه و  ئق و  عفد  تهج  تابن  يردـق  اب  دنـشاب  هدـیئاس  مرن  مهاب  هک  هتـسش  دیفـس  جـنرب  اب  نآ  كزان  قاس  كرب و  ندـیماشآ 
شزوس شـشوج و  ارفـص و  نوخ و  تدح  شطع و  نیکـست  تهج  یئاهنتب  عفنا و  هدـیزک  رام  تهج  لفلف  اب  هدـیزک و  رام  تیمس 
لیلحت تهج  یئاهنتب  يردج و  ۀشیر  کشخ  نتخیر  ندش و  ادـج  تهج  نیمـسای  نغور  هبوچدرز و  جـنرب و  اب  نآ  دامـض  اضعا و 

عفان دسر  یم  مهب  رایسب  هلاکنب  دنه و  کلم  رد  هک  اضعا  رد  بآ  لوزن  يرش و  هرمح و  هراح و  ماروا 

مداود

هدمآ زین  فلا  نودب  میم و  هلمهم و  لاد  فلا و  واو و  لاد و  کیرحتب 

نآ تیهام  *

غمص دننام  تسا  يزیچ 

تسا یئایموم  ماقم  مئاق  لاعفا  همه  رد  ددرک و  یم  نوکتم  هنهک  ياهتخرد  فوج  رد  هک  یهایسب  لئام  خرس  428

لقبلا دود 

دنمان هزبس  مرک  یسرافب  مال  فاق و  نوکس  هدحوم و  ياب  حتفب 

نآ تیهام  *

يزبس تیاغ  رد  رتکچوک و  نا  زا  اپرازهب و  هیبش  دبای  یم  نوکت  راجشا  زبس  ياهکرب  رسب  اهراز و  هزبس  رد  هک  تسا  یمرک 

نا تعیبط  *

تبوطر اب  نآ  ةزات  کشخ و  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا عفان  یمس  ناروناج  ندیزک  تهج  نوتیز  نغور  اب  نآ  دامض  هبورشم و  مومس  عفر  تهج  نآ  ندروخ 

ریرحلا دود 
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دنمان مشیربا  مرک  یسرافب  هنکاس  ۀیناتحت  هانثم  يای  ار  ود  ره  نایم  رد  روسکم و  لوا  هلمهم  ءار  ود  اح و  حتفب 
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نا تیهام  *

مهاب نآ  ةدام  رن و  زین  فیرخ  لئاوا  رد  یضعب  رد  عیبر و  لصف  رد  دالب  یـضعب  رد  هک  هریت  کنرخرـس  ینالوط  كدنا  تسا  یمرک 
ریز رد  ضئاح  بنج و  ریغ  هزیکاپ  فیطل  ناسک  هتسب  هزیکاپ  ۀچراپ  رد  ریسدرس  دالب  رد  ار  اهمخت  نآ  دنهد و  یم  مخت  هدش  تفج 
ریـس مرک  دالب  رد  دنروآرب و  هچب  هدیـسر  نادـب  یمرک  هک  موی  تسب  تدـم  ات  دـندنب  یم  دـنراذک و  یم  دوخ  فان  يورب  ای  لغب و 
یم مخت  نآ  ةدام  دنزادنا  یم  رود  ار  رن  دـننک و  یم  ادـج  هدام  زا  ار  رن  ندـش  تفج  مهاب  دـعب  تسین و  نادـب  جایتحا  هلاکنب  دـننام 
دننک یم  نهپ  یفیطل  ۀچراپ  يور  رب  ار  اهمخت  دنزادنا و  یم  رود  زین  ار  نآ  کنر و  دیفس  یکچوک و  شاخـشخ  ۀناد  یکرزبب  دهد 

دنـشاب یم  دیفـس  دنروآرب  هچب  نوچ  دنروآرب و  هچب  ات  دنراد  یم  ظوفحم  دنزادنا و  یم  یئال  هس  ود  ای  راد  هبنپ  هچراپ  نآ  يالاب  و 
جیردتب دـنروخ و  یم  كدـنا  كدـنا  اهنآ  دنـشاپ و  یم  اهنآ  رب  هدرک  هزیر  رایـسب  ار  توت  كرب  دـندرک  یم  هریت  کنر  خرـس  سپ 

دزن اهنا و  رب  ار  نآ  ياهخاش  تشرد و  ياهکرب  هکلب  تسین  توت  كرب  ندرک  هزیرب  جایتحا  دندش  كرزب  نوچ  دنوش و  یم  كرزب 
شـش ماکنه  نیرد  دنیوک  یم  دنـسر و  یم  لامکب  هام  هس  ات  تسنامه و  اهنآ  كاروخ  هک  اریز  دنروخ  یم  اهنآ  دنزادنا و  یم  اهنآ 

دوخ رب  هلیپ  ندینت  رد  عورـش  سپ  زور  هس  موس  راب  زور  ود  مود  راب  زور  کی  لوا  راب  دـنروخ  یمن  توت  كرب  الـصا  راب  هسب  زور 
رپ اـهنیا  دـنراذک و  یم  یـشک  هچب  يریک و  مخت  جاـتن و  يارب  ار  يردـق  دـسر  یم  ماـمتاب  اـهنآ  ۀـلیپ  رکید  هاـم  هس  اـت  دـننک و  یم 

روکذم روتـسدب  هدومن  تفج  مهاب  ار  اهنآ  ةدام  رن و  دننادب  رهام  هلمع و  هک  یناسک  دنور  یم  نوریب  هدرک  خاروس  ار  هلیپ  هدروآرب 
مشیربا ذخا  يارب  زا  دریمب  اهلیپ  نا  رد  مرک  ددرک و  کشخ  ات  دنزادنا  یم  باتفآ  رد  ار  اهلیپ  ۀمتت  دنیامن و  یم  شرورپ  هتفرک  مخت 

هدیلاب كرزب  رایسب  نآ  ۀلیپ  هک  هدش  هدینش  ناریا  تانالیک  ناردنزام و  رد  دیآ و  یمنرب  بوخ  هدش  خاروس  هلیپ  زا  مشیربا  هک  اریز 
یلاس هلاکنب  رد  دوش و  یم  کنر  دیفس  رتوبک و  ۀضیبب  هیبش  اهاج  یضعب  رد  نآ و  يدنلب  هب  رت و  يوق  نا  زا  هکلب  یتصش  يربطـسب 

مـسوم مایا و  ینعی  تاسرب  لئاوا  راهب و  لئاوا  رد  هچنآ  فیرخ  لئاوا  یکی  تاسرب و  لئاوا  ات  راهب  لئاوا  یکی  دنت  یم  هلیپ  هبترم  ود 
دشاب یم  رتهب  دنت  یم  شراب 
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نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  لوا  رد 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

زور دـنچ  مدـنک  قرم  اب  هدوس و  هکنآ  کشخ  زا  مرد  هس  ناقفخ و  تهج  نآ  کشخ  زا  مهرد  هس  ناـقفخ و  تهج  نآ  ندـیماشآ 
قانخ و تهج  دجنک  نغور  رد  نآ  ۀتخپ  دامـض  رثؤم و  هاب  تیوقت  راسخر و  کنر  یئوکین  ندـب و  نیمـست  تهج  دـنروخب  یلاوتم 

ۀتخوس رتسکاخ  هاب و  يوقم  نمـسم و  غرم  نآ  تشوک  ندروخ  نآ و  نمـسم  تیاغب  نادـب  غرم  فیلعت  هاب و  تیوقت  هدراـب و  ماروا 
هتـسب یناوغرا  ۀـقرخ  رد  نآ  ةدرک  کشخ  تسرد  ددـع  کـی  قیلعت  راـثآ و  عفر  نآ و  تاـبوطر  فیفجت  مخز و  ماـحتلا  تهج  نآ 

تسا رثؤم  پت  عفر  تهج 

ربونصلا بشخ  دود 

دنمان جاک  تخرد  مرک  یسرافب 

نآ تیهام  *

جاک تخرد  رد  هک  کنر  زبس  تسا  یمرک 

دبای یم  نوکت  429

نا تعیبط  *

دنا هدرک  رکذ  حیرارد  رد  سونیلاج  سودیروقسید و  اذهل  تسا  حیرارذب  بیرق  داح  راح 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ دنهاوخ  هک  وضع  ره  ندرک  حورجم  فلک و  ۀلازا  دشاب و  نتفاکشب  تجاح  هک  یماروا  لمد و  راجفنا  تهج  نآ  قوقدم  دامض 
نیا ۀجلاعم  حیرارذ و  ةدنروخ  ضارعا  دننام  نآ  ةدـنروخ  ضارعا  ناسنا و  ةدنـشک  نآ  لاقثم  کی  رثالا و  بیجع  دـننک  حورجم  ار 

تسنادب بیرق  زین 

لخلا دود 

دنمان هکرس  مرک  یسرافب  مال  دیدشت  همجعم و  ءاخ  حتفب 
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نا تیهام  *

دبای یم  نوکت  هکرس  رد  هک  کیراب  کنردرز  تسا  یمرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا اضعا  يوقم  للحم و  عدار و  نآ  دامض  رثالا و  يوق  دبای  یم  نوکت  غامد  رد  هک  یمرک  تهج  نآ  طوعس 

812 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1103 

http://www.ghaemiyeh.com


* لبزلا دود  *

مال هدحوم و  ءاب  نوکس  همجعم و  ياز  رسکب 

نآ تیهام  *

دسر یم  مهب  هلبزم  نیکرس و  رد  هک  کچوک  کنردرز و  تسا  یمرک 

نآ تعیبط  *

رت مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

یلچک همدـقم  رـس و  ماـمت  يوم  نتخیر  هک  هطرف  تهج  دوش  ارهم  هتخپ و  هک  اـت  هنهک  نوـتیز  نغور  رد  نآ  خوـبطم  دامـض  رارکت 
* دیفم هدعقم  ضارما  ریساوب و  تهج  نآ  نغور  ندیلام  برجم و  بلعثلا  ءاد  تسا و 

رسود

رخآ رد  هلمهم  ءار  هدمآ و  زین  همجعم  نیشب  هلمهم و  نیس  حتف  واو و  نوکس  لاد و  مضب 

نا تیهام  *

نآ تسوپ  قرفتم و  نآ  ۀشوخ  رتکیراب و  نآ  ۀناد  رت و  تشرد  رتزارد و  نا  زا  دیور و  یم  نآ  عرزم  رد  مدـنک و  دـننام  تسا  یتابن 
لئام معط  شوخ  نآ و  فالغ  ياهدرپ  نایم  رد  نآ  هناد  هلیتف و  لکـشب  هس  ای  فالغ و  ود  هشوخ  ره  رد  زین و  خرـس  یـضعب  هایس و 

دنمان ساکرک  ار  نآ  مخت  يزاریشب  ینیریشب و 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  درس  یضعب  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

برغ تهج  مدنک  درآ  اب  نآ  دامض  هدعم و  مرک  ماسقا  جرخم  لهسم و  نآ  مرد  ود  هبلص و  ماروا  نیلم  ففجم و  للحم و  جضنم و 
دشاب هدمآرب  مشچ  رد  هک  ۀناد  لیلحت  تهج  يرـصم  تابن  جزیمـشت و  اب  نآ  لاحتکا  رجفنم و  برغ  تهج  نآ  غوضم  رجفنم و  ریغ 
مهرد ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  نییثنا  رضم  عفان  بلعثلا  ءاد  هبلص و  ماروا  يادتبا  برج و  تهج  یئاهنتب  نآ  دامض  و 
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تسا
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سقود

تسا ینانوی  تغل  هلمهم  نیس  فاق و  مض  واو و  نوکس  لاد و  مضب 

نا تیهام  *

زینـشک و دـننام  رادرتچ  نآ  لک  يربش و  يدـنلبب  رتکیراب و  رتکچوک و  نا  زا  هنایزار و  كربب  هیبش  نآ  كرب  یمـسق  تسا  مسق  هس 
هـشیشح ار  نآ  تابن  هلیمق و  ار  نآ  مخت  ور و  باـتفآ  خـال و  کنـس  عضاوم  نآ  تبنم  بغزم و  وبدـنت و  دیفـس و  نآ  رمث  دـیفس و 

هیبش نآ  مخت  دزک و  یم  ار  ناـبز  هک  دـنت  وب و  شوخ  سفرکب و  هیبش  رکید  یمـسق  دـنمان و  شاد  کـیک  یملید  تغلب  ثیغاربلا و 
اب هریزب و  هیبش  نآ  مخت  كدرز و  لک  دـننام  رادرتچ  دیفـس و  نآ  لـک  زینـشکب و  هیبش  نآ  كرب  رکید  یمـسق  وب و  یب  نادـجناب و 

هتــسناد و کـی  ار  سقودووـقود  سونیلاــج  بـغزیب و  نآ  كرب  یتـشکنا و  تـظلغب  كدرزب و  هیبـش  مـعط  رد  نآ  خــیب  يدــنت و 
ار نآ  ماـسقا  نم  تسا و  برقا  قیقحتب  نیا  هک  هتـشون  نمؤـم  دـمحم  ریم  میکح  هدرمـش و  يرب  كدرز  فانـصا  زا  سودیروقـسید 

تسا لوا  مسق  ماسقا  نیرتهب  ما و  هدومن  هدهاشم 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لیلحت تهج  نآ  دامـض  الیتر و  شهن  تهج  بارـش  اب  نینج و  طقـسم  توقب و  لوب  ضیح و  ردم  صغم و  نمزم و  ۀفرـس  نکـسم 
هبورشم و مومـس  تیمـس  عفر  تهج  نآ  لوا  مسق  خیب  لمعلا و  فیعـض  اما  نآ  كرب  روتـسدب  ضیح و  لوب و  راردا  هیمغلب و  ماروا 

هظیلغ داوم  لیلحت  ثفنب و  نآ  طالخا  جارخا  هنیـس و  ۀیقنت  تهج  نآ  خیبط  دیماشآ  مضه و  رب  نیعم  حایر و  خفن و  للحم  نآ  مخت 
لاقثم ود  نآ  تبرش  رادقم  سفرک و  مخت  نآ  لعف  يوقم  یحیر و  ياقستسا  اعما و  زا 
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ناجازم و سباـی  نیرورحم و  رد  توهـش  عطق  لـمح و  رب  تناـعا  محر و  ۀـیقنت  برقع و  ندـیزک  تهج  سفرک  مخت  نودـب  430و 
دیامن کیک  تیذا  عفر  دنـشاپب  باوخ  تخر  رب  دنبوکب و  ار  نآ  مخت  نوچ  یمـس  ناروناج  هدیزک و  برقع  تهج  نآ  خیبط  لوطن 

* رت فیعض  نا  زا  تسا و  وقود  دننام  صاوخ  لاعفا و  رد  رکید  مسق  ود  مخت  دیاین و  اجنا  رد  کیک 

وقود

دنمان زین  يربوقود  ایرغاوقود و  ار  نآ  تسا و  ینانوی  تغل  واو  نوکس  فاق و  مض  واو و  نوکس  لاد و  مضب 

تیهام *

نا

دراد و یم  تسود  رایـسب  ار  نآ  سرخ  هکنآ  تهج  دـنمان  هاـیک  سرخ  ار  نآ  هاـیک  لقاقـستسم و  ار  نآ  خـیب  تسا و  يربرزج  مخت 
كرب يربش و  رب  هدایز  نآ  هایک  يدنت و  كدنا  اب  رت و  هزیر  نا  زا  تسا و  هاوخنانب  هیبش  نآ  دنمان و  ناردب  ار  نآ  يزاریـشب  دـنیوک 

نآ خیب  وب و  شوخ  راد و  بغز  معط و  دـنت  درز و  نآ  لک  زینـشک و  رتچ  دـننام  نآ  رتچ  رت و  هزیر  نا  زا  هنایزار و  كرب  دـننام  نآ 
کنر درز  ةزاـت  نآ  نیرتهب  دـنمان و  رزک  نیوزق  رد  رزج و  دـننام  معط  رد  يربشب و  بیرق  نا و  زا  رت  کـیراب  یتـشکنا و  يربطـسب 

تسنآ

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  کشخ  مرک و  مود  رد  یضعب  کشخ و  مود  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مخت نآ  قلطم  زا  دارم  دـش و  روکذـم  نآ  تاـبن  صاوخ  رزج  رد  هاـب  کـیرحت  ياوس  تسا  یناتـسب  رزج  زا  رتـیوق  لاـعفا  عیمج  رد 
داوم حایر و  خـفن  لیلحت  ینم و  داـیدزا  هاـب و  همـضاه و  هدـعم و  تیوقت  هنیـس و  لوضف  هنهک و  ۀفرـس  تهج  نآ  ندـیماشآ  تسنآ 
رـسع لمح و  رب  تناعا  محر و  ۀیقنت  ضیح و  ندومن  راردا  هناتم و  هدرک و  هاصح  تیتفت  لوب و  راردا  ددغ و  حیتفت  هیمغلب و  ۀـظیلغ 

دنا هتسناد  برجم  ماوه  رئاس  برقع و  ندیزک  یلبط و  ياقستسا  لافطا و  جحـس  صغم و  نآ و  عجو  لصافم و  ياخرتسا  تدالو و 
مرو لیلحت  تهج  نآ  دامـض  نآ و  ندـینازیر  عرقلا و  بح  لتق  تهج  سمرت  نآ  نزو  ود  اب  نآ  مرد  ود  اـت  مرد  کـی  ندـیماشآ  و 

یکطصم نآ  حلصم  هناثم  رضم  اریثک و  نآ  حلـصم  نیرورحم  هاب  رـضم  عفان  هدیزک  برقع  عضوم  رب  نآ  خیبط  لوطن  دیفم و  یمغلب 
تسا سفرک  مخت  نآ  نزوب  دنیوک  كدرز و  مخت  نآ  نزو  ود  نآ  لدب 
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ءاهلا عم  لادلا  لصف 

نهد

اهریغ اهکرب و  ای  اهفوکـش و  ای  اهلک و  زا  اـی  دـنریک و  تاـتابن  بوبح  زا  هاوخ  دـنمان  نغور  یـسرافب  نون  اـه و  نوکـس  لاد و  مضب 
دوخ ياج  رد  يزیچ  ره  نهد  تفاـی و  رکذ  لاد  فرح  رد  ریبک  نیداـبارق  رد  باـتک و  نیا  ۀـمدقم  رد  هک  یقیرط  هب  دـنروآ  لـمعب 

ددرک یم  روکذم 

ناسلبلا نهد 

دنیوک زین  ناسلبلا  غمص  ناسلبلا و  نبل  ار  نآ  دنمان و  ناسلب  نغور  یـسرافب  نون  فلا و  هلمهم و  نیـس  مال و  هدحوم و  ءاب  کیرحتب 
نهد هن  تسا  نبل  هقیقحلا  یف  و 

نا تیهام  *

معط دنت  هحئارلا  يوق  يوبشوخ  هدنپـسچ  ظیلغ  كدنا  لایـس  تسا  يزیچ  نآ  صلاخ  اما  بکرم  عونـصم و  صلاخ و  تسا  عون  هس 
بآ رد  نوچ  دزاس و  دـمجنم  ار  ریـش  دـنزادنا  ریـش  رد  نوچ  دـشاب و  یقیقع  خرـس  فاص  دزکب و  ار  ناـبز  هک  تضومح  زا  یلاـخ 

يرثا نا  زا  مشپ  رد  دنیوشب  هدولآ  یمـشپ  هب  نوچ  دنادرک و  ریـش  کنرب  ار  بآ  دننک  لح  بآ  رد  نوچ  ددرکن و  نیـشن  هت  دنزادنا 
تسا و شوشغم  يدر و  دشابن  فاصوا  نیدب  هچره  تسا و  مسق  نیا  همه  نیرتهب  دـنام و  یم  یقاب  لاس  راهچ  ات  نیا  توق  دـنامن و 

هکنآ عونصم  دنریکب و  دیامن  شوارت  نا  زا  هچنآ  هدز  غیت  ار  نآ  تخرد  ۀنت  هینامی  يرعش  عولط  لوا  رد  هک  تسنآ  نهد  ذخا  قیرط 
دنناشوج یم  يواستم و  ءازجا  برت  مخت  نغور  هلئاس و  ۀعیم  هسابـسب و  ماشب و  بوچ  دنریک  یم  هک  تسنآ  تسا  نامز  نیا  لومعم 

بوچ و كرب و  خاش و  زین  تسا و  یلـصا  زا  دعب  عفن  رد  نیا  دنیامن و  یم  فاص  سپ  دـسر  عبرب  ات  تیز  نآ  نزو  هد  اب  ار  عومجم 
نآ شوشغم  تسنآ و  زا  دـعب  نیا  دـنیامن و  یم  بترم  ررقم  روتـسدب  نوـتیز  نغور  اـب  دـنهد و  یم  شوـج  بآ  رد  ار  ناـسلب  بح 

اهنیا لاثما  نسوس و  یکطصم و  انح و  ءارضخلا و  هبح  نهد  دننام  ناهدا  رثکا  اب  یضعب  ار  نآ  هک  تسنآ 
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تسا همه  زا  رت  نوبز  نیا  دننک و  یم  شغ  جنیتار  انح و  دروم و  نغور  موم و  لسعب و  یضعب  دنیامن و  یم  شوشعم  431

صلاخ تعیبط  *

نآ

تیقایرت توق  اب  کشخ و  مرک و  موس  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عادص و عرص و  زازک و  هوقل و  جلاف و  دننام  هینابصع  هیغامد و  ةدراب  ضارما  تهج  محر و  هرصاب و  توق  باصعا و  غامد و  يوقم 
رصب تملظ  هبطر و  ةدراب  عاجوا  همه  سرقن و  اسنلا و  قرع  نانسا و  قلح و  لصافم و  عاجوا  رـس و  حورق  اخرتسا و  هشعر و  راود و 

وبر سفنلا و  قیض  تبوطر و  تدورب و  زا  ثداح  شوک  يرک  هعماس و  لقث  بآ و  لوزن  رصب و  تدح  هواشغ و  لبـس و  ضایب و  و 
لوبلا و سلس  لوبلا و  رسع  هاصح و  تیتفت  هناثم و  هدرک و  لاحط و  دبک و  هدعم و  فعـض  هئر و  حورق  سفن و  باصتنا  لاعـس و  و 

عاجوا محر و  هدعقم و  ضارما  حـضو و  اهپت و  زرل  عفر  هدراب و  داوم  لیلحت  تبالـص و  نییلت  هدـعقم و  ضارما  بیـضق و  ياخرتسا 
هک عون  رهب  كرچ  زا  تاحارج  ندرک  كاپ  لمح و  رب  تناعا  نآ و  تاـبوطر  فشن  ضیح و  راردا  همیـشم و  نینج و  جارخا  نآ و 

تسا تاقایرت  دننام  عفان و  ابکرم  ادرفم و  هجزرف و  الومح و  انونـس و  اروطق و  الاحتکا و  اخیرمت و  ءالط و  ابرـش و  دنیامن  لامعتـسا 
ةزات ریـش  اب  نآ  لاقثم  مین  ندیماشآ  تسا و  اهنیا  لاثما  رمنلا و  قناخ  ماوه و  رئاس  برقع و  دننام  هدراب  مومـس  مواقم  تابکرم و  رد 
تهج افوز  خـیبط  لاقثم  هس  اب  نآ  مین  کناد و  کی  یمـس و  ماوه  شهن  رطف و  رمنلا و  قناـخ  تیذا  تیمـس و  عفر  تهج  هدیـشود 
تهج نآ  لومح  دومج و  هتکس و  تهج  دنراذک  ینیب  رد  هدولآ  نادب  هلیتف  هدرک  لح  قبنز  نغور  رد  نوچ  هنیـس و  عاجوا  لاعس و 
رادقم ناوختسا  راخ و  جارخا  تهج  اسریا  اب  نآ  دامض  هدرک و  جوزمم  نغور  موم و  اب  نآ  لومح  روتسدب  همیشم و  نینج و  جارخا 
نغور ای  یقزار  نغور  ای  هزات  تیز  نغور  اب  هنهک  نوتیز  نغور  نآ  نزو  ود  ات  مین  نزو و  کـی  نآ  لدـب  لاـقثم  مین  اـت  نآ  تبرش 
نغور دـنیوک  دنـشاب و  هدـیناشوج  یکمرم  نا  رد  هک  يراک  نغور  دـنیوک  دنـشاب و  هدـیناشوج  ناـسلب  دوع  بح و  نا  رد  هک  برت 

تسا و ناسلب  نهد  دـننام  راثا  رثکا  رد  دـننک  لح  هبـسانم  ياهنغور  رد  ار  جاـک  تخرد  غمـص  نوچ  هک  دـنا  هتفک  تسا و  لـیجران 
دوب دناوت  یم  نآ  لادبا  نیرتهب 
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نجرکلا نهد 

تسا يدنه  مسا  نون  میج و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  یمجع و  فاک  حتفب 

نا تیهام  *

ماکتچ و يدنهب  میدق و  حالطـصاب  زین  زبس  رهـش  هک  دابآ  مالـسا  نآ  تبنم  هک  يدنلب  میظع  رایـسب  تخرد  ۀـنت  زا  هک  تسا  ینغور 
ياحناب عضوم و  نادـب  یفرظ  ندرک  بصن  نآ و  تخرد  ۀـنت  رب  هشیت  ندزب  دـنروآ  یم  لمعب  تسا  رایـسب  دـنمان  یم  زین  ماک  تاـچ 
یهایسب لئام  هریت  رایسب  خرس  ددرک  هنهک  نوچ  دشاب و  یم  فاص  قیقر  کنر  خرس  كدنا  یکزات  رد  نغور  نآ  کنر  زین و  رکید 

ۀتخت ترامع و  بوچب  ندروخ  مرک  عفر  يارب  ددرک و  یم  هدایز  نآ  یکدنپسچ  ظیلغ و  ددرک  هنهک  رایـسب  نوچ  هدنپـسچ و  ظیلغ 
دـنیامن و یم  اهکنر  لخاد  تارامع  تازاـهج و  یتشک و  يزیمآ  کـنر  رد  يراـصن  دـنلام و  یم  رثکا  هلاـکنب  رد  نآ  ریغ  هزاورد و 

زجب تارامع  راکب  ددرک و  یم  لعتـشم  هدولآ  نهد  ۀـلیتف  دـننام  هک  برچ  یکزاـت  رد  راد و  هشیر  وخر و  رایـسب  تخرد  نآ  بوچ 
دیآ یمن  نتخوس 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا ماروا  للحم 

جنهد

دنمان کنرف  ۀنهد  یسرافب  میج  نون و  اه و  لاد و  حتفب 

نآ تیهام  *

نا زا  دیامن  یم  دوعـص  هک  هیتیربک  ةرخبا  زا  دـبای  یم  نوکت  نهآ  سم و  هرقن و  الط و  ندـعم  رد  هک  قارب  رادـبآ  زبس  تسا  یکنس 
راجنز ار  نآ  ددرک و  یم  رجحتم  دـمجنم و  درـس و  نامز  لوطب  دـبای و  یم  فثاـکت  هتـشک  سبتحم  نآ  جرف  لـالخ و  رد  ندـعم و 
هزوریف دنیوک  ددرک  ردک  ترودک  ماکنه  فاص و  اوه  يافـص  ماکنه  رد  هک  هریت  زبس  یـضعب  دشاب  یم  ناولا  دـنمان و  یم  یندـعم 

یهایسب و لئام  یضعب  يدرزب و  لئام  کنر  یسؤاط  یضعب  قارب و  كدنا  یخرسب  لئام  کنر  یسؤاط  یضعب  دشاب و  یم  نینچ  زین 
يرتهب رد  نا  زا  دعب  دنمان و  یکنرف  ۀنهد  ار  نآ  تسا و  هریت  زبس  همه  نیرتهب 
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یکاطنا دنروآ و  یم  اجنآ  زا  تسا و  کنرف  نآ  ندـعم  یهایـسب و  لئام  یـسؤاط  همه  نیرتدـب  تسا و  یخرـسب  لئام  یـسؤاط  432
سراف و تیالو  رد  ناسارخ و  نامرک و  کنرف و  نآ  ندـعم  هک  هتـشون  تارایتخا  بحاص  دـنروآ و  یم  سربق  سور و  زا  هک  هتفک 

ریـشمش رهوج  دننام  یـشقن  نارب  هکنآ  تهج  دنمان  يدنرف  ار  نآ  تسا  یکنرف  هچنآ  دشاب و  یم  مه  زاریـش  ناجریـس و  هراکنابش و 
هنئآ دـنزیر  هنئآ  رب  دـنیاسب و  نوچ  هک  تسنآ  نآ  نیریـش  دـشاب  یم  شرت  نیریـش و  دـنمان و  دـنرف  يزاتب  ار  رهوج  نآ  دـشاب و  یم 
دننام یلقیـص  نهآ  رب  ومیل  بآ  اب  هک  تسنادـب  ینهآ  یـسم و  یئرفن و  یئالط و  نایم  قرف  سکعلاـب و  نآ  شرت  درادـنرب و  کـنر 

کنرب رکا  یسم و  سم  کنرب  رکا  یئرقن و  هرقن  کنرب  رکا  تسا و  یئالط  دیآرب  یئالط  درز  رکا  دنیاسب  ریشمش  ای  دراک و  ۀحفص 
هتفک یئرقن و  سپ  تسا  عون  نیمه  نیع  ضارما  رد  لمعتـسم  تسنآ و  نیریـش  ةزوریف  هریت  زبس  یئـالط  همه  نیرتـهب  ینهآ و  نهآ 

تسا لمعتسم  ایمیک  تعنص  رد  نآ  شرت  هک  هدش 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  درس  یضعب  کشخ و  مرک و  مراهچ  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دنک ئق  دماشایب و  رکا  هدروخ  نویفا  هدیئاس  ومیل  بآ  اب  نوچ  ار  نآ  یسم  هبورـشم و  مومـس  رهزداف  نآ  مرد  مین  فطلم و  یلاج و 
تسین و ریذـپ  هجلاـعم  دـنیوک  اـعما و  تحارجب  تسا  لـتاق  مس  دوخ  هک  اریز  دروخ  دـیابن  مس  عفد  ریغ  رد  دـیامن و  عـفد  ار  تیمس 
لیدعیب و عرص  عفر  تهج  بادس  بآ  اب  نآ  كوکحم  طوعس  دراد و  رثا  نیمه  زین  نآ  بآ  ندرب  ورف  ناهد و  رد  نآ  نتـشادهاکن 
اب صوصخ  برجم  مشچ  ضایب  علق  هرصاب و  تیوقت  تهج  نآ  لاحتکا  دراد و  رثا  نیمه  عفد  هس  هدوس  کشم  اب  نآ  خوفن  روتسدب 

نوچ هک  تسنآ  هبیرغ  صاوخ  زا  دنـشک و  مشچ  رد  هتخیپ  ریرحب  هدوس و  مرن  هک  يواستم  ازجا  يدـنه  ياـیتوت  هتفـسان و  دـیراورم 
اضعا و عیمج  رس و  رد  يوادوس  ۀفعس  ابوق و  تهج  هکرس  اب  نآ  يالط  دیامن و  نآ  لوبلا  سبح  عفد  دنشک  باود  مشچ  رد  هدیئاس 

عفان هدیزک  برقع  تیذا  عفر  صرب و  قهب و  تهج 

819 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1111 

http://www.ghaemiyeh.com


اسامهد

فلا و میم و  حتف  اه و  يافخ  لاد و  حـتفب  ههامهد  فلا و  هحوتفم و  ۀـلمهم  نیـس  فلا و  میم و  حـتف  اه و  ءافخ  هلمهم و  لاد  حـتفب 
تسا نآ  ریغ  هقیقحلا  یف  تسا و  یعاکش  يدنه  مسا  دنیوک  هدمآ و  زین  رخآ  رد  اه  اه و  حتف 

نا تیهام  *

یعاکش هایکب  هیبش  هلمجلا  یف  يدنه  تسا  یهایک 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ئق شطع و  نیکست  ارفص و  دساف و  نوخ  ۀیفصت  اضعا و  تیوقت  تایمح و  سفنلا و  قیض  هفرس و  ناهد و  شـشوج  راود و  تهج 
عفان ماذج  لیمامد و  عفد  و 

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  لادلا  لصف 

سجورفید

تغل هدـمآ  زین  میج  مضب  هلمهم و  نیـس  میج و  رـسک  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  اف و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  لاد و  رـسکب 
دنمان زین  ساجرید  ساجورفید و  قارحالا و  فعاضم  ینعمب  تسا  ینانوی 

نا تیهام  *

یعون نیا  دننازوس و  یم  هدومن  کشخ  باتفآب  دنروآ و  یم  نوریب  یهاچ  زا  سربق  ةریزج  زا  هک  تسا  یندـعم  یکی  تسا  عون  هس 
هتوب رد  نتخادک  دعب  هک  تسا  سم  كاخ  يدرد و  رکید  یعون  ددرک و  یم  بلص  رجح  دننام  ندش  کشخ  دعب  هک  تسا  نیط  زا 
نوت رد  دنمان و  سطیرول  ینانویب  ار  نیا  تسا و  هتخوس  ياشیـشقرم  رکید  یعون  تسا و  سم  دننام  ضبق  معط و  رد  نآ  دنام و  یم 

زا یـضعب  تسا و  هرقن  دننام  دیفـس  نیا  کنر  دنروآیمرب و  تشک  خرـس  نوچ  دننازوس و  یم  کهآ  دننام  ار  نآ  زور  دنچ  ات  مامح 
ضبقنم و رایسب  ار  نابز  دشاب و  راجنز  معط  نا  رد  هک  تسنآ  لوا  فنـص  نآ  نیرتهب  دنزاس و  یم  هدروآرب  ندعم  زا  سم  ةزیرکنس 

دنا لمعتسم  ود  ره  تسا و  مود  عون  یبوخ  رد  نا  زا  دعب  دنادرک و  کشخ 
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نا تعیبط  *

هضباق ۀیضرا  هللحم و  ۀیران  ترارح  زا  بکرم  یناث  یعون  ففجم و  رایسب  کشخ و  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رورذ قانخ و  ياهتنا  تهج  قلح  رد  نآ  خوفن 

لمع و رارکت  طرـشب  نآ  نوخ  سبح  عطقنم و  تاهل  اهمخز و  ماـحتلا  ناـهد و  شـشوج  عـالق و  هثیبخ و  تاـحارج  تهج  نآ  433
هلیبد و لیلحت  تهج  نغور  موم  اب  ظـیلغ و  يوم  ندرک  کـیراب  مرن و  دـئاز و  تشوک  ندروخ  ربد و  هناـع و  حورق  تهج  روتـسدب 

تسا کلهم  نآ  ندروخ  عفان و  هکح  عفر  تهج  دنلامب  ندب  رب  دنیاسب و  هکرس  اب  نوچ  رس و  حورق  ندرک  کشخ 

کید رب  کید 

هیناتحت و هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتف  فاک و  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  لاد و  رـسکب 
دنمان یلمع  شوم  كرم  يزاریشب  تسا و  یسراف  مسا  فاک 

نآ تیهام  *

يرکید رب  یکی  ینعی  فعاضم  کید  ود  رد  هدـیئاس  ار  عومجم  هک  تسا  قبیز  کهآ و  راجنز و  خـینرز و  زا  عونـصم  تسا  يزیچ 
يافلخ يارب  زا  هک  تسا  هعشاجن  بیکارت  زا  هتفک  یکاطنا  دؤاد  خیـش  تسا و  سراف  يابطا  بیکارت  زا  دنا  هتفک  دنروآ و  یم  لمعب 

دنا هتخاس  یسابع 

نا تعیبط  *

تسا لاکا  سبای  داح  راح  رایسب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دئاز محل  ار و  هدساف  ۀیعاس  حورق  روصان و  روتـسدب  دروآ و  یم  حالـصاب  يدوزب  دشاب  هک  وضع  ره  ناهد و  ۀلکا  تهج  نآ  رورذ 
رثؤم ریـساوب  ۀناد  راثآ و  علق  تهج  لسع  اب  نآ  يالط  دیامن و  یم  وضع  ره  زا  تابوطر  فیفجت  تاحارج و  نوخ  عطق  دروخب و  ار 

نآ خسن  تسا و  اهنا  جالع  دننام  زین  نیا  جالع  ددرک  یم  ضراع  جاز  خینرز و  جادیفسا و  ندروخ  زا  هیبش  یتلاح  نآ  ندروخ  زا  و 
یلاعت هّللا  ءاش  نا  دوش  یم  دش و  روکذم  نیدابارق  رد 
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سوقاسنید

تغل هلمهم  نیـس  واو و  نوکـس  فاق و  مض  فلا و  هلمهم و  نیـس  حتف  نون و  رـسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هلمهم و  لاد  رـسکب 
دنمان کسوط  يزاریشب  یعارلا و  طشم  زین و  هغمارج  بلکلا و  سخ  ار  نآ  شطعلا و  مئاد  ینعمب  تسا  ینانوی 

نا تیهام  *

ود نآ  قاس  زا  يدنب  ره  رس  رب  وهاک و  كربب  هیبش  نآ و  قاس  رب  طیحم  نآ  كرب  كانراخ و  دنلب و  نآ  قاس  تسا و  راخ  زا  یعون 
فوجم و قاسب  لصتم  كرب  فرط  رادراخ و  بابح و  دـننام  اهیکدـمآرب  نآ  كرب  نورد  نوریب و  رد  بغزم و  رادراخ  زارد  كرب 
زا دـعب  رادراخ و  تشپراخ و  راخ  رـسب  هیبش  يزیچ  هتـسر  نآ  خاش  زا  هک  ۀبعـش  ره  رب  دوش و  یم  عمج  نا  رد  ناراـب  بآ  هک  قیمع 

دنام یم  یقاب  اهتدم  نآ  توق  دشاب و  یم  فافش  دیفس  ةزیر  ياهمرک  نآ  فوج  رد  دنفاکشب  نوچ  ددرک و  یم  دیفس  یکشخ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ددس حیتفت  ظیلغ و  طلخ  زرپس و  لیلحت  تهج  یلاوتم  زور  هس  بآ  رد  نآ  لولحم  عیقن  ندیماشآ  یلاج  هیقایرت و  توق  اب  ففجم و 
حورق لیلآث و  تهج  نآ  دامـض  هدـعم و  مرک  جرخم  لوب و  ردـم  قانخ و  للحم  هئر و  ۀبـصق  يوقم  نآ  ۀـتخپ  تایمح و  زرل  عفر  و 
خوبطم يالط  لمعتسم و  دنکن  نتخوس  ندب و  رب  ملا  ساسحا  هک  يدح  هب  وضع  ندرک  سحیب  تهج  نآ  هتخپ  دامض  رس و  ۀیدهش 

نآ ریغ  یعفا و  ةدیزک  عضوم  رب  نتخیر  زا  دعب  نآ  رمث  ياجب  نآ  رـس  دیمـضت  ریـصاون و  هدعقم و  قاقـش  تهج  بارـش  اب  نآ  خـیب 
ریش رد  يردق  نا  زا  ددرک و  لح  نآ  مامت  ات  دننک  لح  ریش  رد  هتسب  ۀتل  رد  ار  نآ  رـس  زا  يردق  نوچ  عفان و  نآ  تیمـس  عفر  تهج 

وزاب رب  ای  ندرک و  رب  هتـسب  یناویح  تسوپ  رد  ار  نآ  رمث  فوج  ياهمرک  نوچ  ددرک و  یم  نآ  دامجنا  یئوکین  ثعاب  دـنزیر  رکید 
تسا مرد  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  یبرع  غمص  نآ  حلصم  هدرک  رضم  دنا  هتسناد  رثوم  عبر  پت  عفر  تهج  دندنب 
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رادوید

نجلا هرجش  قبلا و  هرجش  یبرعب  تسا و  یسراف  مسا  تالمهم  ءار  فلا و  لاد و  حتف  واو و  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  لاد و  رـسکب 
میظع و رایسب  نآ  تخرد  هچ  دنمان  ار  میظع  كرزب  ئش  يدنهب  وید  هک  اریز  دشاب  یـسراف  يدنه و  زا  بکرم  یمـسا  دیاش  دنمان و 

زین رادوید  دنمان و  ریچ  يدنهب  ار  نآ  تسا و  بوچ  ینعمب  یسرافب  راد  دشاب و  یم  دنلب 

نا تیهام  *

اهبارغ تازاهج و  لود  يارب  نانارزاهج  يراصن و  مه و  هدایز  عرذ و  تصش  هاجنپ و  ات  تسار  دنلب و  میظع و  رایسب  تسا  یتخرد 

یتشک طسو  رد  هک  تسا  يدنلب  تسار  بوچ  زا  ترابع  تازاهج  لود  دـنرخ و  یم  ار  نآ  یلعا  تمیقب  كرزب  ياه  یتشک  434و 
دزراب هک  بلغا  تسا  دزراب  ۀحئارب  بیرق  نآ  نغور  ۀحئار  معط و  وبدنت و  رایـسب  نآ  بوچ  دننک و  یم  بصن  نابداب  نتخیوآ  يارب 

زا رتکچوک  جذاس و  كرب  ردقب  فیرـشت  یب  كزان  ینالوط  ضیرع  كدنا  نآ  كرب  نیدـب و  بیرق  یتخرد  ای  دـشاب و  نیا  نغور 
نهکد رد  دـیاش  ناتـسودنه و  رد  هدـش و  طارف  اب  هدـمآ  هلاکنب  رد  اج  نامه  زا  کنرف و  کلم  ایرد و  لـحاوس  رثکا  نآ  تبنم  نا و 

دشاب مه 

نا تعیبط  *

کشخ موس  رد  مرک و  مراهچ  رد  تسنآ  نهد  هکنآ  نبل  موس و  رد  کشخ  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

جلاف تهج  نآ  بشخ  ةدیئاس  ندیماشآ  ادامـض و  قهب  هدراب و  ماوه  ندیزک  ملا  عاجوا و  نکـسم  هدراب و  ماروا  يوق  للحم  عدار و 
یمغلب و لاهـسا  عفر  هناثم و  هدرک و  کنـس  ندینازیر  هینابـصع و  هیغامد و  ةدراب  ضارما  رثکا  عرـص و  هتکـس و  اخرتسا و  هوقل و  و 

رـضم عفان  هدعقم  حورق  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  دـساف و  مغلب  هیمغلب و  تایمح  عفد  مکـش و  خـفن  حایر و  لیلحت  یحیر و  قاوف 
رثکا ریزانخ و  لیلحت  تهج  نآ  دامض  تسا  مهردکی  ات  نآ  تبرش  رادقم  نیریش  ماداب  نغور  یبرع و  غمص  اریثک و  نآ  حلصم  هئر 

تسا عفان  هدراب  ماروا 
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تسا همجعم  لاذ  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  مهن  باب  - 8

فلالا عم  لاذلا  لصف 

یناردنکسالا ینقاذ 

یناردنکسالا راغ  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  فورح  رخآ  ای  نون و  فاق و  رسک  فلا و  همجعم و  لاذ  حتفب 

نا تیهام  *

يربش و ردقب  نآ  ياهخاش  ینالوط و  دیفس  رتکرزب و  نا  زا  دروم و  كربب  هیبش  یلبج و  راغ  تخردب  بیرق  نآ  كرب  تسا  یهایک 
نآ تبنم  معط و  دـنت  دوـعب و  هیبـش  وـب و  شوـخ  نآ  خـیب  رودـم و  زبـس  يدوـخن و  ردـقب  دـیور  یم  رمث  نآ  كرب  نیب  اـم  قاـس  زا 

اهناتسهوک

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ریطقت عفر  همیـشم و  جارخا  ضیح و  لوب و  ندومن  راردا  تهج  تسا  بارـش  زا  یعون  هک  الطاب  مرد  شـش  ردقب  نآ  خیب  ندیماشآ 
تسا لاقثم  ود  ات  نآ  رمث  خیب و  زا  تبرش  رادقم  عفان  نآ  سبح  لوبلا و 

سادیو ینقاذ 

نوکس نون و  مض  فاق و  رسک  فلا و  لاذ و  حتفب  سادیونقاذ  هلمهم و  نیس  فلا و  لاد و  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  واو و  رـسکب 
راغب هیبش  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  هدمآ  زین  هلمهم  نیس  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءاب  رسک  واو و 

نا تیهام  *

کیراب و رایسب  نآ  ياهخاش  یعرذ و  ردقب  نآ  قاس  دنمان  هلقب  ماش  رد  ورزام و  یبرغمب  تسا و  قرولا  ضیرع  نویرزام  زا  یمـسق 
دعب نآ  رمث  دیفـس و  نآ  لک  دزکب و  ار  ناـبز  دنـشچب  نوچ  جزل و  يوق و  نآ  ياـهخاش  تسوپ  دـیور و  یم  نآ  يـالعا  فصن  رد 

انبل هوک  صوصخ  ماش  ضرا  نیمز و  برغم  نآ  تبنم  راغلا  بح  زا  رتکچوک  نآ  ۀناد  ددرک و  یم  هایس  ندیسر 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ندیماشآ روتـسدب  ضیح و  ردم  ئقم و  هظیلغ و  طالخا  مغلب و  يوق  لهـسم  نآ  كرب  زا  لاقثم  ود  ندیماشآ  للحم  حـتفم و  داح و 
زوجم نآ  ندیماشآ  نآ و  تبرـش  روتـسدب  ضیح و  ردم  نآ  لومح  ناهد و  زا  تسا  مغلب  بلاج  نآ  ندیئاخ  نآ و  ۀناد  زا  هبح  جنپ 

خیب و زا  طاریق و  هس  ات  نآ  كرب  زا  تبرش  رادقم  اریثک  هتساشن و  نآ  حلصم  تسا و  شطعم  طلخ و  قرحم  عطقم و  هک  اریز  تسین 
تسا لاقثم  ود  ات  نآ  رمث 

هدحوملا ءابلا  عم  لاذلا  لصف 

بابذ

دنمان یهکم  يدنهب  نیش و  یکرتب  سکم و  یسرافب  اب  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  همجعم و  لاذ  مضب 

نآ تیهام  *

دروایمرب رپ  هتفه  کی  زا  رتمک  دشاب و  یم  کنر  دیفس  نوکت  لوا  رد  دبای و  یم  تالضف  زا  نوکت  ضرالا و  تارشح  ۀلمج  زا  435
نا زا  دعب  نآ و  هایـس  همه  نیرتهب  درز و  قرزا و  هایـس و  دشاب  یم  ناولا  دنمان و  سکمرخ  ار  كرزب  دشاب  یم  کچوک  كرزب و  و 

تسین یتیمس  زا  یلاخ  نآ  درز و  همه  نیرتدب  قرزا و 

نا تعیبط  *

رت مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دنریکب و ار  كرزب  سکم  نوچ  دنا و  هتسناد  برجم  تدالو  رسع  تهج  بارـش  اب  نآ  ندیماشآ  ئقم و  عوهتم و  بذاج و  للحم و 
هدیزک روبنز  عضوم  رب  نوچ  روتـسدب  برجم و  دنادرک و  لئاز  دنیامن  تموادم  نادـب  دـنلامب و  مشچ  ةریعـش  رب  هتخادـنا  ار  نآ  رس 

مرن هک  غرم  ۀضیب  ةدرز  اب  نآ  کچوک  ای  كرزب و  عون  دامـض  دیامن و  بذـج  ار  نآ  تیمـس  نیکـست و  ار  نآ  عجو  توقب  دـنلامب 
ءاد رب  تدشب  نآ  ندیلام  تموادـم  دـشاب و  هتـشکن  بلـص  هک  ماد  ام  نآ  دـئاز  تشوک  لیلحت  مشچ و  درد  نیکـست  تهج  دـنیاسب 

تیوقت تهج  دونه  ار  نآ  ماـخ  هتخپ و  ندروـخ  هک  دـیوک  دـمحا  نب  دـمحم  مشچ و  مرو  لـیلحت  تهج  یئاـهنتب  برجم و  بلعثلا 
ار سکم  ۀلـضف  تسا و  يوق  ظوعن  ثعاب  لیلحا  رد  زبس  سکم  رـس  نتـشاذک  دـنناد و  یم  برجم  مشچ  تافآ  عیمج  عنم  هرـصاب و 
زا ۀعامج  دندرک  تیاکح  هک  هتـشون  يدادغب  دنا و  هتفای  برجم  قانخ  جـنلوق و  صغم و  ۀـلازا  تهج  دنـشونب  لسع  بآ و  اب  نوچ 
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زا دعب  دنماشایب  نوچ  صرب  قهب و  ۀلازا  تهج  دننیـشن  یم  اهبـش  نامـسیرب  هک  ار  نآ  ۀلـضف  اهنآ  دـنا  هدومن  هبرجت  هک  نانز  ماوع و 
دننام نآ  لـعف  دـنادرک و  لـئاز  دـنک  هلبآ  اـت  دـنیامن  فوشکم  ار  صرب  عضوم  دننیـشن و  باـتفآ  رد  قفاوماـن و  ياـه  زیچ  زا  زیهرپ 
نغور دروآ و  تعیبط  قالطا  دنرادرب  دنزاس و  فایش  هدومن  جوزمم  خرس  رکـش  طورقارق و  اب  ار  نآ  ۀلـضف  نوچ  تسا و  لالیرطآ 
برجم يوم  ندینایور  تهج  دنیامن  فاص  هبترم  ره  باتفآ و  رد  دنیامن  شرورپ  دنزادنا و  دـجنک  نغور  رد  ار  سکم  ررکم  هکنآ 
شدـنک خـینرز و  زا  نوچ  خـینرز و  نوتیز و  نغور  روفاک و  يوب  زا  روتـسدب  دوب و  سکم  ماسقا  هدنـشک  لصنع  زاـیپ  يوب  تسا و 

* دزیرکب عضوم  نآ  زا  سکم  دنراذک  دشاب  رایسب  سکم  هک  ییاج  رد  دنزاس و  یسکم  تروص 
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لبذ

دنمان هرکچک  زین  يدنهب  یسرافب و  نابولیس و  یمور  تغلب  مال  هدحوم و  ءاب  نوکس  لاذ و  حتفب 

نا تیهام  *

قارب و يدرزب و  لیام  نآ  يازجا  ضعب  هایـس و  تیاغب  تسنآ  ناوختـسا  دـنیوک  تسا و  يدـنه  تشپ  کنـس  ینعی  هافحلـس  تسوپ 
هدینـش دشاب و  یم  یخرـسب  لیام  هایـس  درز و  قلبا  دنزاس و  یم  اهریغ  نادملق و  نادنلپ و  شارت و  ملق  دراک و  ۀتـسد  نا  زا  بلص و 

دنزاس یم  دنهاوخ  یم  هچنآ  لکش  رهب  نا  زا  سپ  ددرک  یم  ریمخ  دننام  مرن  دنهد  یم  خبط  صاخ  وحنب  ار  نآ  هک  هدش 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عبر و پت  هدـملا و  ثفن  هئر و  ۀبـصق  ماحتلا  تهج  لسع  اب  ریـساوب و  ۀـناد  طقـسم  نآ  كوکحم  ندـیماشآ  ضباق  تیاـغب  یلاـج و 
بعک و قاقـش  تهج  غرم  مخت  يدیفـس  اب  نآ  ۀتخوس  يالط  ریـساوب و  ۀـناد  طاقـسا  ریزانخ و  ناطرـس و  ماروا و  تهج  نآ  دامض 

لیهـست تهج  نینج و  طقـسم  محر و  نالیـس  عنام  نآ  ۀـجزرف  عفان و  نآ  جورخ  قاقـش و  دـسر و  مهب  تدـالو  زا  هک  محر  قاـقش 
دنزاس هناش  نا  زا  نوچ  دنا  هتفک  ذفنق و  ناوختسا  نآ  لدب  مهرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  بیس  نآ  حلصم  رکج  رـضم  دیفم  تدالو 

ار نآ  نوچ  دنا  هتفک  زین  تسا و  رثؤم  يوم  نتخیر  لمق و  دیلوت  يوم و  نب  ۀلاخن  عفر  تهج  تیصاخلاب  دننک  هناش  نادب  ار  يوم  و 
برجم هنتف  رحـس و  عنم  رد  دـننک  روخب  لوتقم  ربق  كاخ  زا  يردـق  دنـشاب و  هدیـشک  قلح  زا  نا  رد  ار  یمدآ  هک  یبیلـص  بوچ  اـب 

تسا رثؤم  نیضغابتم  حالصا  تهج  روتسدب  دنا و  هتسناد 
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ءارلا عم  لاذلا  لصف 

حیرارذ

ءاح هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  روسکم و  مود  حوتفم و  لوا  طسوا و  رد  فلا  هلمهم و  ءار  ود  همجعم و  لاذ  حتفب 

دنمان نس  زا  یمسق  یناهفصاب  ساسراد و  یملیدب  کنلکالا و  یکرتب  هلمهم  436

نآ تیهام  *

تابن رب  وبدب  نهپ و  رتکرزب و  سکم  زا  نآ  کچوک  روبنز و  ردقب  نآ  كرزب  کچوک  كرزب و  دشاب  یم  عون  ود  تسا و  یناویح 
یخرس یهایسب و  لئام  درز  دبای و  نوکت  مدنک  رد  هک  تسنآ  ینالوط  كرزب  نآ  نیرتهب  دبای  یم  نوکت  اهنآ  رد  دنیـشن و  یم  هزات 

لمعتسم ریغ  نآ  ماسقا  رئاس  نوبز و  دشاب  یهایـسب  طقنم  درز و  خرـس و  زبس و  هچنآ  دشاب و  نآ  رپ  رد  ضرعب  هک  درز  طوطخ  اب  و 
دوش يراج  لوب  وزا  رایتخا  یب  دزکب  ار  یمدآ  نوچ  و 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  موس  رد  کشخ و  مود  رد  مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لوب و ردم  هاصح و  تتفم  زرپس و  عفار  نآ  قرحم  ندیماشآ  حتفم و  عطقم و  هلاتق و  مومـس  زا  دـلج و  حرقم  نفعتم و  دـنت و  رایـسب 
هیودا نیرتهب  هدـیزک  هناوید  کـس  فوخ  عفر  تهج  نوتیز  نغور  اـب  اـی  واـک و  تشوک  قرم  اـب  نآ  قرحم  ندـیماشآ  زین  ضیح و 

رد کچوک  رایـسب  ياهکـس  هک  تسنآ  هدـیقع  ار  ماوع  ددرک و  یم  عفد  نآ  براش  لوب  اـب  دـمجنم  نوخ  ياـهعطق  دـنیوک  تسا و 
تسا و رثوم  زین  هناـثم  هدرک و  کنـس  جارخا  رد  دـنک و  یم  عفد  رارداـب  ار  اـهنآ  اود  نیا  ددرک و  یم  نوـکتم  نآ  بحاـص  فوـج 

ثعاب دراد و  قارحا  مکح  دریمب  ات  دنرادب  ناشوج  ۀکرـس  راخبب  هدیچیپ  ۀچراپ  رد  رکا  تفای و  رکذ  همدـقم  رد  نآ  قارحا  روتـسد 
نخان صرب  قهب و  بلعثلا و  ءاد  تهج  هکرس  اب  نآ  دامض  هنخان و  تهج  نآ  لاحتکا  زوجم و  نآ  لامعتـسا  دوش و  یم  نآ  فیطلت 

قهب و دلج و  رـشقت  برج و  تهج  هکرـس  اب  حیحـص و  نخان  ندینایور  دساف و  نخان  علق  تهج  یطوریق  اب  هیمغلب و  ماروا  لیلحت  و 
کـشخ هیاس  رد  هتخادنا  ار  نآ  ياهاپ  تسد و  نوچ  شمن و  يردح و  يایاقب  لمق و  لیلآث و  عفد  برقع و  ندیزک  ابوق و  صرب و 

يالط شوک و  درد  هعماس و  لقث  تهج  نآ  روطق  دوش  ظیلغ  ات  دنناشوجب  نوتیز  نغور  رد  سپ  دـنیاسب  هشفنب  نغور  رد  دـنیامن و 
عون نوچ  دوشن و  لخاد  نا  رد  هک  دنراد  ظوفحم  ار  مشچ  هک  دیاب  دیفم و  حرقت  دـعب  بلعثلا  ءاد  وربا و  يوم  ندـینایور  تهج  نآ 
رثؤم تسا  یلچک  ۀمدقم  هک  هطرف  علق  تهج  دنراذک  باتفآ  رد  هام  شش  تدم  دنزادنا و  نغور  رد  هتفرک  ار  نآ  خرـس  طقنم  هایس 
کی نآ  تبرـش  رادـقم  رافظا  ضایب  تهج  یطوریق  اب  رعـش و  تابنا  تهج  لدرخ  اب  نآ  قرحم  يالط  دـشاب و  هدـش  نمزم  دـنچره 

یـشغ و نآ و  سابتحا  مدللا و  لوب  صغم و  هناثم و  حرقت  دردـب و  تسا  هدنـشک  هدایز  جوسط و  هس  دـنا  هتفک  نآ و  ۀـتخوس  ددـع 
نغور خوبطم و  تبـشلا  ءامب  ندومرف  ئق  نآ  ۀـجلاعم  ناهد و  تقرح  باهتلا و  نآ و  یحاون  بیـضق و  مرو  طالتخا و  داح و  یمح 
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واک ریش  ندیماشآ  ناتک و  مخت  نغور  لک و  نغور  اب  خوبطم  ریعـشلا  ءام  کشکب  ناقتحا  دجنک و  نغورب  جوزمم  مرک  بآ  واک و 
نغور ندیناکچ  هنیل و  ياهدولاف  هدراب و  ناهدا  هرک و  اب  هزات  ۀـفرخ  كرب  بآ  ندـیماشآ  برچ و  ياهتـشوک  بآ  هدیـشود و  هزات 

تسا لصا  یب  همه  دنا و  هتفک  سکعلاب  یضعب  تسنآ و  قایرت  نآ  ياهاپ  رپ و  دنا  هتفک  لیلحا و  رد  غرم  ۀضیب  ةدیفس  لک و 
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هرذ

دنمان راوج  يدنهب  تسا و  يدنه  سرواجات  هلمهم و  ءار  حتف  همجعم و  لاذ  مضب 

نا تیهام  *

نا و رب  هدایز  رتمک و  تماق و  کی  ردـقب  نآ  تابن  هناد و  زا  رپ  یکرزب  هشوخ  رد  رتکرزب و  سدـع  زا  نیریـش  دیفـس و  تسا  یمح 
تسنآ نیریش  نیکنس  ۀناد  كرزب  دیفس  نآ  نیرتهب  سوردنخ و  تابن  رکشینب و  هیبش 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اهنغور و نآ  فطلم  حلـصم و  تسا  سوردـنخ  دـننام  لاـعفا  عیمج  رد  لاهـسا و  سباـح  ففجم و  نخد و  زا  رتظیلغ  اذـغلا و  يوق 
نآ هایک  يازجا  عیمج  نینچمه  عدار و  ففجم و  دربم و  نآ  دامض  اهینیریش و 

قرذ

رد دشاب و  نا  رد  نآ  مخت  هک  یفالغ  نآ  تابن  رس  رب  اندنکب و  هیبش  هک  دنیوک  ار  یتابن  يزات  تغلب  دیوک  هفینح  وبا 

ار نآ  هایـس  تسوپ  نوچ  هایـس و  نآ  کنر  زایپ و  لکـشب  نآ  خیب  دنروخن و  ددرک  کشخ  نوچ  دنروخب و  ار  نآ  یکزات  رت و  437
دنا هتفک  اقوقدنح  ار  نآ  یضعب  بآرپ و  نیریش و  نآ  معط  دشاب و  زایپ  دننام  دیفس  نآ  زغم  دننک  ادج 

نونلا عم  لاذلا  لصف 

لیخلا بنذ 

تسا سرفلا  بنذب  روهشم  ماش  رد  مال و  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اخ و  حتف  مال و  فلا و  هدحوم و  ءاب  نون و  همجعم و  لاذ  حتفب 

نا تیهام  *

یخرسب لئام  رایسب و  فوجم و  نآ  ياهخاش  دیور و  یم  رایـسب  اهقدنخ  اهبآ و  برق  رد  هک  تسا  یتابن  عون  کی  دشاب  یم  عون  ود 
یم دوخ  رواجم  راجـشا  رب  رخذا و  كرب  پسا و  مدـب  هیبش  کیراب  نآ  كرب  لـصتم و  مهب  نآ  ياـههرک  هرکرپ و  تنوشخ و  اـب  و 

دـشاب و یم  رمث  لک و  یب  بلـص و  یبشخ  نآ  خـیب  پسا و  مدـب  هیبش  دوش  یم  هتخیوآ  نا  زا  دور و  یم  تخرد  يالاب  اـت  دـچیپ و 
فارطا زا  رت  هاتوک  نآ  فارطا  هکنآ  رکید  عون  دنام و  یم  یقاب  اهتدم  نآ  توق  يدوبک و  يدیفس و  نیب  ام  نآ  لک  دنیوک  یـضعب 
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کشخ دمجنم و  نآ  ندعم  رد  نآ  ةراصع  رایـسب و  برع  نیمز  رد  تسا و  سیتلا  هیحل  هتفک  هفینح  وبا  رتدیفـس و  نا  زا  لوا و  عون 
دنمان یهوک  سفرک  ار  نآ  هک  هدروآ  شیاشح  باتک  رد  دننکن و  لقن  رکید  نیمز  رب  ار  نآ  ات  دوشن 
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نا تعیبط  *

کشخ نآ  رخآ  رد  درس و  مود  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

راح مرو  اقستسا و  راح و  سفنلا  رسع  هنیـس و  ضارما  نمزم و  ۀفرـس  تهج  نانز و  مدلا  ثفن  مدلا و  فزن  عطاق  عذل و  یب  ضباق و 
مایتلا قتف و  ماحتلا  تهج  نآ  برـش  ترثک  هناثم و  تحارج  اعما و  ۀـحرق  دـشابن و  پت  هک  یماکنه  هراـح  تالاهـسا  ماـسقا  رکج و 

ةراح ماروا  هدعقم و  مرو  اعما و  ۀلیق  عوطقم و  بصع  همیظع و  تاحارج  مایتلا  تهج  نآ  دامـض  هنقح و  ابرـش و  رثؤم  عوطقم  ةدور 
نآ لدب  ماداب  نغور  رکش و  نآ  حلصم  ادوس  دلوم  مرد و  کی  نآ  تبرش  رادقم  عفان  فاعر  عفر  تهج  نآ  ةراصع  طوعس  اضعا و 

دامض هشفنب و  نآ  حلـصم  باصعا و  یخرم  نآ  لامعتـسا  رایـسب  تسا و  سیتلا  هیحل  زا  یعون  هک  هتفک  تارایتخا  بحاص  رابجنا و 
تسا دیفم  اقستسا  دبک و  هدعقم و  ماروا  هثیبخ و  تاحارج  تهج  هکرس  اب  نآ  مود  عون 

فورخلا بنذ 

اف واو و  نوکس  ار و  مض  همجعم و  ءاخ  حتفب 

نا تیهام  *

لکب هیبش  درز  نآ  لک  نسار و  كربب  هیبش  رود  مه  زا  نآ  كرب  فوجم و  دیفـس و  نآ  ياهخاش  کیراب و  نآ  خـیب  تسا  یهاـیک 
سدقملا تیب  اصوصخ  ماش  رد  تجوزل و  كدـنا  اب  يدـنت و  یخلتب و  لئام  نآ  يازجا  عیمج  معط  کیراب و  نآ  مخت  يرب و  داشر 

دوجولا ریثک 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  تسا و  کشخ  مرک و  مود  رخآ  رد  دنا  هتفک  کشخ و  موس  رد  مرک و  مود  رخآ  رد 

829 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1124 

http://www.ghaemiyeh.com


نا صاوخ  لاعفا و  *

عـضوم رب  نآ  دامـض  روتـسدب  بلک و  ةدـیزک  تیذا  عفاد  زرپس و  عفار  نوخ و  عطاق  حایر و  لـلحم  صغم و  نکـسم  نآ  ندـیماشآ 
دنا هتسناد  برجم  مشچ  ضایب  عفر  تهج  نآ  ةدیئاس  دامض  روتسدب  نآ و  كرب  ةراصع  روطق  نآ و  ةدیزک 

عبسلا بنذ 

هلمهم نیع  هدحوم و  ءاب  مض  هلمهم و  نیس  حتفب 

نا تیهام  *

كربب هیبش  نآ  كرب  رود و  مه  زا  مرن  ياهراخ  رب  ریدتـسم  نآ  یلاـعا  ثلثم و  نآ  لفـسا  عرذ و  ود  ردـقب  نآ  قاـس  تسا  یهاـیک 
کنر شفنب  بغزم و  ریدتسم و  يزیچ  نآ  ياهرس  رد  رادراخ و  نآ  فارطا  يدیفسب و  لئام  رتکچوک و  نا  زا  بغزم و  نابزواک و 

دنام یم  یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق  مشپ و  دننام  هتسر  نآ  طسو  رد  یمسج  و 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  درس  یضعب  هضباق و  توق  هجزل و  تبوطر  اب  کشخ  مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نا زا  هک  یتبوطر  دنـشارخب و  ار  نآ  ةزاـت  خـیب  نوچ  لـصافم و  درد  نیکـست  تاـحارج و  ماـیتلا  تهج  لیدـعیب و  ماروا  عفر  تهج 
ناوختسا ماکحتسا  تهج  نآ  خیب  لاح و  رد  دهد  نیکست  دنلامب  ملوم  وضع  رب  دیآرب 

درد نیکست  تهج  نآ  قیلعت  نافجا و  ياخرتسا  تهج  نآ  ةراصع  يالط  عفان و  زین  نا  دامض  لاقثم و  کی  ردقب  ابرش  هتـسکش  438
تسا لاقثم  کی  نآ  تبرش  رادقم  بلعثلا  بنع  نآ  حلصم  عدصم  راضملا  دیفم  اضعا 

برقعلا بنذ 

هدحوم ءاب  هلمهم و  ءار  حتف  فاق و  نوکس  هلمهم و  نیع  حتفب 

نا تیهام  *
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هزیر و نآ  كرب  مک و  نآ  تابن  کنردرز و  برقع و  ۀلابندب  هیبش  تسا  یهایک  رمث  دنیوک  یضعب  تسا و  امویرماص  سونیلاج  دزن 
ریسدرس دالب  نآ  تبنم 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عفان یناویح  ریغ  یناویح و  ةدراب  مومس  رئاس  برقع و  مس  تهج 

طقلا بنذ 

نآ نطاب  هایـس و  نآ  رهاظ  مغلـشب و  هیبش  نآ  خـیب  درز و  نآ  لک  طولب و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یهایک  ماـش  لـها  حالطـصاب 
تسا یناویح  مسا  نآ  تسا و  یلاعوسورخب  ناینانوی  دزن  فورعم  نوخ و  کنرب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا عفان  يرحب  نینت  ندیرک  تهج  هکرس  اب  نآ  دامض 

رافلا بنذ 

شوم ۀلابندب  نآ  ۀشوخ  تهباشم  تهج  زا  تسا  لمحلا  ناسل 

ءاهلا عم  لاذلا  لصف 

بهذ

نچنک انوس و  يدنهب  لزق و  نوتنآ و  یکرتب  الط و  رز و  یـسرافب  زین و  دجـسع  نایقع و  یبرعب  هدحوم  ءاب  اه و  همجعم و  لاذ  حتفب 
دنمان زین 

نا تیهام  *

دبای یم  نوکت  یفاص  لدتعم  تیربک  قبیز و  زا  ندعم  رد  هک  تسا  یتازلف  فرشا 

تعیبط *

نا
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يزیرغ تبوطر  اب  یمرکب و  لئام  لدتعم 

نآ صاوخ  لاعفا و  **

هدعم و دـبک و  غامد و  بلق و  ضارما  تهج  دـنادرک و  زیت  ار  مهف  رکف و  يزیرغ و  ترارح  غامد و  بلق و  يوقم  حرفم و  فطلم و 
نونج نزح و  مغ و  مهو و  شحوت و  ساوسو و  ناقفخ و  دننام  يوادوس  يوارفص و  ضارما  هاب و  هناثم و  هدرک و  لاحط و  هرارم و 
تهج دزاس و  هبرف  ار  ندب  عفان و  هاب  هناثم و  هدرک و  فعض  ریساوب و  عاونا  زرپس و  ناقری و  دبک و  هدعم و  فعض  عرص و  راود و  و 
دنشاب هدرک  لح  جرتا  بآ  رد  هک  دیراورم  اب  نآ  ۀلاخـس  لولحم  سویرذامک و  جیافـسب و  دننام  هبـسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  ماذج 
برجم مس  جارخا  تهج  رداشون  اب  الط  لولحم  دنا و  هتـسناد  برجم  ماذج  يومد و  لاهـسا  ریحز و  هروکذم و  ضارما  رثکا  تهج 

نتـشاپنا هنمک و  هواشغ و  ضایب و  نافجا و  تظلغ  تهج  نآ  لاحتکا  دـمر و  عنم  رـصب و  تیوقت  تهج  نا  زا  همرـس  لیم  نتخاس  و 
ناهد یئوبدب  ینعی  رخب  عفر  تهج  ناهد  رد  نآ  كاسما  نادند و  درد  تهج  نآ  نونس  برجم و  نآ  عفر  تهج  برغ  ۀبقث  رد  نآ 
يالط عفاـن و  لاهـسا  عفر  هدـعم و  بلق و  يزیرغ و  ترارح  تیوقت  تهج  باـت  ـالط  بآ  ندـیماشآ  هلکا و  عفر  تهج  نآ  رورذ  و 
تهج تسا  يوقا  نآ  نغور  روتسدب  صرب و  قهب و  اسنلا و  قرع  هیحلا و  ءاد  بلعثلا و  ءاد  ماروا و  لیلحت  جلاف و  تهج  نآ  لولحم 

عفر تهج  لافطا  ندرک  رب  نآ  صلاخ  قیلعت  لـصافم و  ناـیبصلا و  ما  سخاد و  تهج  نآ  يرتشکنا  ضارما و  رثکا  دـبک و  تیوقت 
یم تبالـص  تیاهن  رد  یلدرخ  ۀناد  ردقب  هکنآ  يرجح  ۀنادب  صوصخم  ار  تیـصاخ  نیا  سواشی  دـنا و  هتـسناد  برجم  ناشیا  عزف 

تسا و کحـض  لد و  تیوقت  مومه و  عفر  رورـس و  ثروم  نآ  ندید  الطب و  بعل  هتـسناد و  دبای  یم  نوکت  الط  ندعم  رد  دـشاب و 
لسع و نآ  حلـصم  تسا  لوب  تالآ  هناثم و  رـضم  دنیوک  ددرکن و  ریذپ  مایتلا  تقو  چیه  دننک  خاروس  الط  نزوس  اب  ار  شوک  نوچ 

چیه نآ  ریغ  زا  هک  یجهنب  دنیامن  قحس  ار  الط  نوچ  درادن و  يررض  الصا  هکنآ  داقتعا  ار  رثکا  طولب و  هاش  سالا و  بح  کشم و 
يوادوس ضارما  عیمج  عفاد  رمع و  لوط  تحـص و  ظفح  ثعاب  دـنیامن  لوانت  هیمـس و  ۀـیودا  اـصوصخ  ددرکن  نآ  لـخاد  يدـسج 

رد ار  لاـفطا  نوچ  تسا و  کـناد  کـی  طاریق و  ود  اـت  طاریق  کـی  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  تسین  وا  ربارب  يزیچ  روما  نیرد  تسا و 
دوز دنهد  وراد  بارش و  ماعط و  ریش و  الط  فرظ 
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راکـش رد  دـندنب  زاب  ياپ  رد  رز  کنز  رکا  دـندرک و  نمیا  ناـیبصلا  ما  زا  عاجـش و  ریلد و  بلقلا و  يوق  هبرف و  ود  نیا  نخـسب  439
ناـهد رد  يوادوس  تـالایخ  ناـقفخ و  نمزم  شحوت  بحاـص  يادـیب  باوخ و  رد  هتخاـس  هلیله  لکـشب  نا  زا  نوچ  ددرک و  رتریلد 

ددرک یم  وا  لالعا  عیمج  عفر  درادهاکن 

ءابلا عم  لاذلا  لصف 

بئذ

یتغلب کی و  یتغلب  هیریهب و  رادـنه و  يدـنهب  دروخ و  یکرتب  كرک و  یـسرافب  هدـحوم  ءاـب  هزمه و  نوکـس  همجعم و  لاذ  رـسکب 
دنمان زین  ههره  يرادهب  رکید 

نا تیهام  *

دنیشن یم  یضعب  رد  یضعب  ینعی  للختم  نآ  ياهنادند  سفنلا  ئرج  فورعم  تسا  یناویح 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بارـش اب  دـشابن  رکا  دـشاب و  یمح  رکا  بآ  اب  ار  نآ  کناد  کی  رادـقم  دـنیاسب و  نوچ  عفان  تیاـغب  دـبک  ضارما  تهج  نآ  دـبک 
تسنآ و لاعفا  يوقم  ثفاغ  عفان و  زرپس  تهج  سفرک  بآ  اب  ناقری و  تهج  نیبجنکس  اب  هدراب و  ياهپت  اقـستسا و  تهج  دنماشایب 
اقـستسا و جـنلوق و  نمزم و  ۀـنهک  عبر  پت  تهج  الط  اب  لسع و  اب  کناد  کی  رادـقمب  نآ  ةرهز  کناد و  کـی  نآ  تبرـش  رادـقم 
عرـص و جنـشت و  عفر  تهج  باب و  نیرد  نآ  يالط  روتـسدب  ریظن و  یب  هاب  تیوقت  تهج  صمح  خوبطم  اب  نآ  دوخن  کـی  رادـقم 

عفر تهج  ردـنغچ  بآ  اب  همیظع و  تالزن  تهج  نآ  طوعـس  ءـالط و  ـالکا و  دـشاب  يدرـس  زا  هک  اـصوصخ  بصع  جنـشت  زازک و 
زور و کی  رد  اشغ  بآ و  لوزن  مشچ و  یکریت  تهج  نآ  لاحتکا  عرـص و  تهج  نیبجنکـس  اب  تعاـس و  ناـمه  رد  مشچ  ترمح 
ار نآ  ةرهز  نوچ  دنیوک  لصافم و  درد  بلعثلا و  ءاد  دلج و  رـشقت  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  صرب و  قهب و  تهج  سرو  اب  نآ  دامض 
اب کناد  کی  ردقب  نآ  ةدرک  کشخ  شین  ینتـسبآ و  عنام  نآ  لومح  ددرکن و  رداق  نز  نارب  يرکید  دنیامن  تعماجم  هدرک  خوطل 
نآ غاـمد  نمزم و  مرو  هیحلا و  ءاد  بلعثلا و  ءاد  تهج  نآ  هیپ  دـیفم و  تیاـغب  شـش  ضارما  عـبر و  پت  تـهج  هدیـشود  هزاـت  ریش 
همه تهج  ندب  رب  تیز  نغور  بادـس و  بآ  رد  نآ  ۀـتخادک  يالط  عرـص و  عنم  تهج  هدیـشود  هزات  ریـش  اب  طاریق  کی  رادـقمب 

لیلحت تهج  رداشون  رد  نآ  لولحم  يالط  ماوه و  نتخیرک  ببـس  نآ  يوم  روخب  دیفم و  يدرـس  زا  ثداح  ینطاب  يرهاظ و  لالعا 
رد رهز  نبا  ریساوب و  تهج  دنشاب  هتخوس  نآ  رکذ  اب  هک  نا  قرحم  قاس  ناوختسا  دامـض  دیفم و  ار  رکج  ياهجنر  نآ  دبک  ماروا و 

هلـضع و زا  ناش  بیـضق  تاـناویح  همه  هبرک و  کـس و  دـننام  ددرک  روجنر  هک  یتقو  رکم  دروخن  هاـیک  كرک  هک  هدروآ  صاوخ 
ار نآ  مد  نوچ  هدیـشک و  تسوپ  رد  هدـیچیپ  تاطابر  قورع و  نآ  يالاب  تسا  ناوختـسا  هک  كرک  رکذ  هابور و  ریغب  تسا  بصع 
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نآ نوخ  لوب و  ددرکن و  لخاد  نا  رد  الـصا  دـشاب  هنـسرک  واک  هک  دـنچره  دـشاب  هتخیوآ  نآ  هک  ماد  ام  دـنزیوایب  واک  هاکارچ  رد 
اب دنبوکب و  ار  نآ  تسار  ۀیصخ  نوچ  دیازفیب و  هاب  توق  دنروخب  دننک و  نایرب  ار  نآ  ۀیصخ  نوچ  الومح  ابرـش و  نانز  لمح  عطاق 

بآ اب  نآ  کشخ  زا  لاقثم  کی  هک  هدومرف  وطـسرا  ددرک و  لـئاز  وا  توهـش  درادرب  دوخب  نز  هدولآ  یفوصب  دـننک و  ناـیرب  تیز 
ددرکن و نتسبآ  زکره  دنک  لوب  نآ  لوب  رب  نز  رکا  عفان و  رایـسب  هاکیهت  درد  تهج  رتعـص  اب  ولهپ و  هنیـس و  درد  تهج  كزیت  ةرت 

يرایـسب نآ  تمـالع  دـشاب و  هدروخ  ناوختـسا  كرک  هک  تسنآ  نآ  نیرتـهب  يوق و  لـلحم  مرک و  رایـسب  نآ  نیکرـس  ینعی  لـبز 
جنلوق تهج  کمن  لفلف و  اب  روتسدب  دیفم و  بارـش  اب  مرک و  بآ  اب  نآ  لاقثم  کی  ندیماشآ  دشاب  تنوشخ  اب  هک  تسنآ  يدیفس 

رکا دشاب و  هدـیرد  كرک  ار  نآ  هک  يدنفـسوک  مشپ  زا  هک  ینامـسیرب  اصوصخ  جـنلوق  بحاص  نار  رب  نآ  قیلعت  یتح  رثالا  عیرس 
ۀشوک نآ  يارب  هتسب و  ار  نآ  رس  دنراذک و  نآ  زغم  ياجب  هتـسپ  تسوپ  رکا  دراد و  رثا  نیمه  زین  دندنب  لیا  تسوپ  رد  مشپ  ضوعب 

دنزیوایب دننک و  نا  زا  یئالقاب  رادقم  دشاب  هتشاد  هشوک  ود  هک  هرقن  زا  هبوبنا  رد  رکا  تسا و  عفان  زین  دنزیوایب  مکـش  رب  دنهد و  رارق 
هدیرد ار  نآ  كرک  هک  يزب  تسوپ  رد  نآ  ةدیچیپ  روتسدب  تسا و  رثؤم  زین 
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روخب نآ و  ةدروخ  ناوختسا  کشخ  رورذ  روتسدب  یمغلب و  قانخ  تهج  لسع  اب  نآ  ةرغرغ  جنلوق و  بحاص  ةرـصاخ  رب  دشاب  440
زا ندـنامن  زاـب  تاـکرح و  تمحز  نآ و  یحیر  عجو  عفر  تهج  وناز  رب  نآ  بعک  قیلعت  عضوم و  نا  رد  شوـم  تیعمج  ثعاـب  نآ 

رفنت زا  هک  یتروصرد  دنوش  كاله  فوخ  زا  نادنفسوک  دننک  نفد  نادنفسوک  هاکباوخ  رد  ار  نآ  رـس  نوچ  دنیوک  رایـسب و  راتفر 
رمم رد  نوچ  دندرکن و  نآ  لخاد  تایذوم  رئاس  رام و  دنراذک  نارتوبک  جرب  رد  نوچ  دنـشاب و  هتـشادن  يریزک  لحم  نا  زا  زیرک  و 

دـشاب هتفرک  كرک  هک  يدنفـسوک  تسوپ  رب  ار  نانز  ۀـمان  قادـص  نوچ  ددرکن و  يراج  رمم  نا  زا  لیـس  رکید  دـننک  نفد  بالیس 
ۀقرفت ثعاب  دننک  نفد  یلزنم  رد  هدـیچیپ  تسوپ  رد  ار  نآ  شیپ  نادـند  نوچ  دـشابن و  تفلا  وا  رهوش  نز و  نیب  ام  زکره  دنـسیونب 

نوچ دروخ و  یمن  یمدآ  تشوک  دوشن  هناوید  كرک  ات  دـنیوک  دـنک و  لئاز  ار  جـنلوق  ندـیباوخ  نآ  تسوپ  رب  ددرک و  لزنم  لها 
حالـس روآروز و  يوق و  یمدآ  نآ  دنچره  دردن  ات  ار  وا  دراذکن  دونـش  ار  وا  يوب  دشاب و  هدولآ  نوخ  یمدآ  ای  دونـش و  نوخ  يوب 

دشاب هدیشوپ  رایسب 

تسا هلمهم  ءار  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مهد  باب 

فلالا عم  ءارلا  لصف 

جنایتار

زین هنیـشر  هنیبخ و  رد  جناتیر  جنیتار و  میج و  نون و  حـتف  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حـتف  هیناقوف و  هانثم  ءات  رـسک  فلا و  ار و  حـتفب 
دنمان

نا تیهام  *

دمجنم هکنآ  مود  عون  بطر و  تفز  ار  نآ  ددرکن و  دـمجنم  دـشاب و  لـئاس  هکنآ  یکی  دـشاب  یم  عون  هس  تسا و  يربونـص  غـمص 
ار نآ  شتآب  هکنآ  موس  ددرک و  دقعنم  دمجنم و  خبط  نودب  دوخبدوخ  تخرد  ۀنت  زا  ندمآرب  دعب  رکید  غومـص  دننام  ینعی  دـشاب 

لئام دیفـس  نآ  کنر  هک  تسنآ  جنایتار  نیرتهب  دنمان و  يرابکنز  يزاریـشب  اینوقلق و  ار  نیا  ددرک و  دقعنم  دمجنم و  ات  دنهد  خبط 
دیآ نا  زا  ربونص  يوب  دشاب و  يدرزب 
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نا تعیبط  *

نآ ةدـید  شتآ  عون  هتفک و  کشخ  لوا  رد  مرک و  موس  رد  یـسیع  دـنا و  هتفک  مراـهچ  رد  یـضعب  کـشخ و  مرک و  موس  رخآ  رد 
نآ ةدیدان  شتآ  زا  رت  مرک 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

وبر و نمزم و  ۀفرـس  تهج  مدـنک  سوبـس  خـیبط  بآ  اب  نینچمه  دـشاب و  هتخپ  مین  هک  غرم  مخت  ةدرز  اب  نآ  لاـقثم  مین  ندـیماشآ 
مود زور  هعفدکی  لوا  زور  وکابنت  دننام  نآ  ندیشک  یغامد و  لوضف  بذج  یبوطر و  ۀفرس  تهج  نآ  غضم  شـش و  ۀبطر  تحارج 
هدرک کـشخ  باـتفآب  هدولآ و  نادـب  ار  هقرخ  نوچ  رثـالا و  بیجع  شـش  ۀـحرق  وبر و  هفرـس و  تهج  هعفد  هس  موـس  زور  هعفد  ود 

برج و هکح و  ۀلازا  تحارج و  مایتلا  تهج  نآ  دامض  دبای و  نیکست  تعاس  رد  دریکب  ار  نآ  دود  عبر  یمح  دراب و  ماکز  بحاص 
نآ جالع  زا  ابطا  هک  هدعقم  رد  هتخیوآ  لیلاث  عفر  تهج  هیوسلاب  ناتک  مخت  اب  ریصاون و  اهکر و  قتف  تهج  رانلک  اب  دلج و  تنوشخ 

خرس خینرز  کیره  زا  نا و  زا  وزج  کی  نوچ  رثؤم و  نخان  یجک  تهج  برجم و  ریساوب  نیمدق و  قاقش  تهج  دنشاب و  هدنامزاب 
صرق کی  تجاحلا  دنع  لاقثم و  مین  یصرق  ره  دنزاس  صارقا  هتخادک  شتآ  رب  هدوس و  ازجا  وزج  فصن  زب  هیپ  بنرا و  نیکرس  و 

کی نوچ  هئر و  ۀحرق  هفرـس و  يارب  تسا  عفنلا  بیجع  هبترم  هس  زور  ره  دـنریکب  هبوبناب  ار  نآ  دود  میالم و  شتآب  دـننک  روخب  ار 
يوق قوصل  دنروآ  دورف  شتآ  زا  هتخادنا  رد  یعلق  بآ  دیفـس  نآ  نزو  فصن  ناتک و  مخت  نآ  نزوب  هتخادک  شتآ  رب  ار  نآ  وزج 

ةدـننایور جـنیتار  رثؤم و  ارورذ  يوم  حالـصا  رد  نآ  خوبطم  عون  اهنآ و  لامدـنا  هنهک و  هیقنت  هزاـت و  تاـجارج  ماـحتلا  يارب  تسا 
دنهد خبط  ماداب  نغور  اب  لفلف  جهر و  نآ  فصن  اب  ار  نآ  نوچ  مرن و  نادبا  رد  تسا  ماروا  جیهم  بلـص و  نادـبا  رد  تسا  تشوک 

بآدیفس و غرم و  مخت  يدیفس  ندیلامب  نآ  كرادت  رایسب و  ملا  اب  نکیل  برجم و  ریساوب  ۀناد  طاقـسا  تهج  دنزاس  مهرم  دننام  و 
هنهک تیز  نآ  لدب  دنیوک  هنق و  مطبلا و  کلع  نآ  لدب  ملاعلا  یح  بآ  اب  نغور  موم  نآ  حلصم  دنیامن  هدیشود  ةزات  ریش  ندروخب 

تسا
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441

یقزار

برقا نیا  دـنمان و  زین  ار  لـیب  يار  لـک  تسا و  لبنـس  زا  یعوـن  دـنیوک  اـی  فاـق و  همجعم و  ياز  رـسک  فـلا و  هلمهم و  ءار  حـتفب 
تسا باوصب 

جنایزار

زین تسا و  یـسراف  هنایزار  برعم  میج  نون و  حـتف  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ياـی  حـتف  همجعم و  ياز  رـسک  فلا و  هلمهم و  ءار  حـتفب 
دنمان زین  كرزب  نالاد  هلمهم و  نیس  حتفب  فنوس  يدنهب  رامش و  یمورب  نایداب و  یسرافب 

نا تیهام  *

تـسنآ یناتـسب  نآ  نیرتهب  دـنیوک  نوثراموقا  ار  يرب  نوثرام و  ار  یناتـسب  يرب  یناتـسب و  دـشاب  یم  عون  ود  فورعم و  تسا  يرزب 
زا رت  مرک  نآ  مخت  هتـسناد و  لوا  رد  کشخ  مود و  رد  مرک  طارقب  کشخ و  لوا  رخآ  رد  مرک و  موس  لوا  رد  نآ  یناتـسب  تعیبط 

نآ يازجا  رئاس  زا  رتیوق  نآ  خیب  نآ و  كرب 

نآ عومجم  صاوخ  لاعفا و  *

للحم هدعم و  هرصاب و  يوقم  دشاب و  تدورب  زا  هک  اهنآ  عاجوا  نکـسم  هناثم و  هدرک و  لاحط و  دبک و  هنیـس و  يراجم  ددس  حتفم 
يوق و ففجم  یناویح و  مومس  قایرت  ضیح و  لوب و  ردم  نآ  ةزات  اصوصخ  نآ  ةدننک  هدایز  ریـش و  دلوم  هظیلغ و  طالخا  حایر و 

وبر هفرس و  تهج  ریجنا  ناشوایسرپ و  اب  برجم و  نابزواک  لک  اب  یـشغ  ناقفخ و  تهج  نآ  مخت  خیبط  ندیماشآ  هضباق و  توق  اب 
هظیلغ هقیقر و  تابوطر  عفر  جنلوق و  هاکیهت و  ولهپ و  درد  هظیلغ و  حایر  لیلحت  تهج  زین  یئاهنتب  هبسانم و  ۀیودا  اب  سفن و  رـسع  و 

ةریز اب  روتسدب  نمزم و  لاهسا  عفر  ندب و  فارطاب  اهنآ  لاصیا  هیودا و  توق  ۀقردب  ضماح و  مغلب  عفد  نایثغ و  هدعمب و  هدنپسچ  و 
نکـسم اهپت  ماکنه  رد  درـس  بآ  اب  دـیفم و  هنهک  ياهپت  تهج  نیبجنکـس  اب  ای  لسع و  اب  هدـعم و  تیوقت  لاهـسا و  عفر  تهج  زبس 
ندیماشآ اهنیا و  دننام  روبنز و  مدزک و  نوچ  یمس  ناروناج  یکدیزک  تهج  نآ  ریغ  ای  بارـش  اب  نآ  خیبط  هدعم و  باهتلا  نایثغ و 

رارداب دوخ و  ناکم  زا  نآ  جارخاب  ریخبت و  فشن و  هب  ضماح  مغلب  زا  ثداح  هدعم  تقرح  عفد  تهج  فوفس  قیرطب  نآ  مرد  کی 
صوصخ روتـسدب  نآ  ةریـش  اب  نآ و  مغـالب  تاـبوطر و  عفر  هدـعم و  تیوقت  تهج  هتـشرس  دـنقلک  اـب  نآ  فوفـس  ندروخ  لوبب و 

مالسلا هولـصلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  زا  دیفم و  نآ  درد  خفن و  عفر  تهج  لافطا  مکـش  رب  نآ  فوفـس  ندیلام  هدومن و  مرک  كدنا 
اب ار  هنایزار  مخت  مرد  کی  زور  ره  ناطرـس  جربب  لیوحت  تقو  ات  لـمح  جربب  باـتفآ  لوزن  لوا  رد  لاـس  ره  نوچ  هک  تسا  لوقنم 

تهج نآ  ةزات  كرب  ةراصع  ددرکن و  نآ  ةدنروخ  ضراع  یضرم  الصا  لاس  نا  رد  دنیامن  لوانت  هدومن  فوفـس  رکـش  نآ  نزومه 
مـشچ يارب  دنیامن  یم  عمج  ار  نآ  دیآرب  یتبوطر  نا  زا  نوچ  دنراد  یم  شتآ  دزن  یکزات  يرت و  ماکنه  رد  یـضعب  رـصب و  تدـح 

ةزات بآ  نوچ  هبـسانم و  ۀـیودا  اب  ای  یئاهنتب و  دنـشک  مشچ  رد  هدومن  کشخ  هتفرک  ار  نآ  بآ  هکنآ  ةراصع  زا  تسا  غلبا  نآ  لعف 
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لوزن عنم  تهج  دنشک  مشچ  رد  جنیبکس  یب  ای  جنیبکـس و  لسع و  اب  ار  نآ  فک  دروخب  یـشوج  هس  ود  ات  دنراذک  شتآ  رب  ار  نآ 
دنزیواـیب باـتفآ  رد  هتفه  هس  هدرک  هشیـش  رد  جاویلق  ةرهز  اـب  ار  نآ  ةزاـت  كرب  ةراـصع  نوچ  عفاـن و  نآ  یئانـشور  تیوـقت  بآ و 

غمص عفان و  هناوید  کس  ندیزک  تهج  لسع  اب  نآ  خیب  يالط  تسا و  راشتنا  هرصاب و  فعـض  عفار  بآ و  لوزن  عنام  نادب  لاحتکا 
رـضم عفان  هاصح  تیتفت  تهج  ندـمآ و  دورف  دزن  مشچ  رد  بآ  لوزن  هرـصاب و  تیوقت  تهج  تسنآ و  ةراصع  دـننام  لاعفا  رد  نآ 

زا زین و  لاقثم  ود  لاقثم و  کی  ات  نآ  مخت  زا  تبرش  رادقم  هدعم  یخرم  مضهلا و  ئطب  نیبجنکس و  لدنص و  نآ  حلـصم  نیرورحم 
تسا سفرک  مخت  نآ  لدب  لاقثم  هس  ات  لاقثم  ود  تاخوبطم  رد  نآ  خیب 
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يرب ۀنایزار 

رتزبس رتکرزب و  نآ  مخت  وب و  شوخ  رایسب  رتکچوک و  نآ  خیب  سابیرب و  هیبش  یناتسب و  زا  رتضیرع  نآ  ياهخاش 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  موس  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

محر و ۀیقنت  لوبلا و  ریطقت  تهج 

بارـش اب  نآ  خـیبط  ندـیماشآ  ناقری و  نمزم و  ياهپت  هاصح و  تیتفت  ضیح و  سابتحا  عفر  نمزم و  لاهـسا  كرچ و  زا  حورق  442
تسا عفان  هناوید  کس  ندیزک  تهج  نآ  دامض  یمس و  تاناویح  یکدیزک  تیمس  عفر  تهج 

نسار

دنمان زین  حوملک  حانج و  سلدنا  تغلب  نوینا و  ینانویب  یماش و  لیبجنز  ار  نآ  نون و  نیس و  فلا و  لوا و  حتفب 

نا تیهام  *

كربب هیبش  زارد  ضیرع و  نآ  كرب  بعـشتم  نآ  قاس  يزبسب و  لئام  کنر  یتوقاـی  معطدـنت  وب و  شوخ  یبشخ  تسا  یتاـبن  خـیب 
مطرقب هیبش  نآ  بح  يدوبکب و  لئام  نآ  لک  رکیدـکی و  يور  رب  هدـیئور  نآ  قاس  زا  هوبنا و  نا و  زا  رت  نشخ  رتزارد و  سمولق و 

نآ خیب  دنروآ و  یم  رب  ار  نآ  خیب  ناتـسبات  رد  خالکنـس و  عضاوم  ناتـسهوک و  نآ  تبانم  دنت و  كدنا  نآ  معط  ینهپ و  كدـنا  اب 
نیئاپ زا  رت  يوق  نآ  يالاب  رـصنخ و  تشکنا  يربطـسب  درز و  نآ  خیب  دنیوک  دنام و  یم  یقاب  لاس  ود  ات  نآ  توق  تسا و  لمعتـسم 

لیف نآ  یناتـسب و  یکی  دـشاب  یم  عون  ود  هک  هتفک  یعیدـب  تارایتخا  بحاص  تسا و  یهوک  نسوس  خـیب  دـنیوک  یـضعب  تسنآ و 
مرک ةزات  يزبسب  لئام  نآ  نیرتهب  دـنناوخ و  دـنا : یکرتب  ار  نآ  خـیب  شوج و  لـیف  كربب  هیبش  نآ  كرب  يرب و  مود  تسا و  شوج 

تسا تیهاملا  هلوهجم  ۀیودا  زا  هلمجلاب  تسنآ و  صفع  ةدروخان 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  مرک و  زین  مود  رد  هیلضف و  تبوطر  اب  کشخ و  مرک و  موس  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نزح فوخ و  شحوت و  یقارم و  ياـیلوخیلام  عفار  هناـثم و  هاـب و  همـضاه و  هدـعم و  مف  بلق و  يوقم  تیقاـیرت و  توق  اـب  حرفم و 
سرقن و رهظ و  لصافم و  دبک و  ةدراب  عاجوا  نکـسم  خفن و  حایر و  للحم  زرپس و  رکج و  ةدس  حتفم  هدـعم و  تکراشم  زا  ثداح 
نآ و خوبطم  ندـیماشآ  ضیح  ندوشک  شارف و  رد  لوب  یبوطر و  لوبلا  ریطقت  تهج  هبطر و  ةدراب  ضارما  زا  اهریغ  ءاـسنلا و  قرع 
اب نآ  مرد  کی  قوعل  نآ و  ماروا  لیلحت  هیغامد و  ۀبطر  ةدراب  ضارما  هقیقـش و  تهج  بارـش  اب  نآ  خوبطم  لوطن  عفان و  نآ  دامض 

رئاس ماوه و  مومس  تهج  بارش  اب  نآ  خوبطم  ندیماشآ  تبوطر و  مغلب و  زا  هنیـس  ۀیقنت  سفنلا و  رـسع  وبر و  هفرـس و  تهج  لسع 
ندوشک تهج  محر  رب  نآ و  مرک  نتخادـنا  تهج  نادـند  رب  نآ  روخب  نینط و  يود و  تهج  شوـک  رد  نآ  روـطق  هدراـب و  موـمس 
خوبطم روتـسدب  هدراب و  عاجوا  رئاس  اسنلا و  قرع  یمغلب و  ضارما  عرـص و  هقیقـش و  تهج  بارـش  رد  نآ  خوبطم  دامـض  ضیح و 
عدصم نیرورحم و  رضم  دیفم  ماروا  لیلحت  لضع و  فاکش  تهج  نآ  كرب  دامـض  عفانم و  رد  تسنآ  خیب  خوبطم  دننام  نآ  كرب 
رادـقم هشفنب  ةریمخ  شرت و  رانا  ندـیکم  هضماح و  بوبر  هکرـس و  نآ  حلـصم  هاب  عطاـق  ینم و  قرحم  نوخ و  دـسفم  نآ  راـثکا  و 

لازنا تعرـس  عفر  دنیامن  علب  ار  نآ  ۀناد  ددع  کی  نوچ  دنیوک  نیریـش و  طسق  ای  اسریا و  نآ  نزوب  نآ  لدـب  مرد  ود  ات  نآ  تبرش 
دلج راثآ  عفر  تهج  لسع  اب  راسخر و  کـنر  یئوکین  تهج  نآ  يـالط  نآ و  مرک  عفر  نادـند و  تیوقت  تهج  نآ  روخب  دـیامن و 

نسار يابرم  تسنآ و  لصا  زا  رتهب  هروکذم  لاعفا  عیمج  رد  سونیلاج  داقتعاب  تسا  هکیلم  بارشب  فورعم  هک  نسار  بارش  رثؤم و 
كرب نیمز و  يور  رب  طسبنم  نآ  كرب  اهخاش و  هک  کنردرز  نسار  نوچ  دنیوک  دش و  روکذم  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  سرق و  و 

دنماشایب دشاب  یم  ایرد  لحاوس  كانمن و  ياهاج  نآ  تبنم  یخلت و  كدنا  اب  کنردرز و  کچوک و  نآ  خیب  ینالوط و  هوبنا و  نآ 
رهب دـنهد  بآ  نآ  ةراـصعب  ار  ریت  ناـکیپ  نوچ  دـنا  هتفک  تسا  رثؤـم  تعاـس  رد  نآ  درد  نیکـست  ماوـه و  ندـیزک  ملا  عـفر  تهج 

دنادرک یم  كاله  ار  نآ  يدوزب  دسرب  هک  یناویح 
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کمار

تسا ینانوی  تغل  فاک  میم و  حتف  فلا و  لوا و  حتفب 

نا تیهام  *

وزام و زا  نامز  نیرد  دنا و  هتخاس  یم  حلب  ةراصع  زا  میدق  رد  هک  تسا  یـصرق  نآ  تسا و  سونیلاج  بیکارت  زا  هبکرم و  ۀیودا  زا 
بآ رد  زور  هس  هدـیئاس  رانا  تسوپ  وزج  مین  وزاـم و  وزج  کـی  دـنریکب  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  دـنهد و  یم  بیترت  اـمرخ  باـشود 

ریمخ دننام  ات  دننز  مهرب  دنناشوجب و  دنناسیخب و 

صارقا دنهد و  خبط  هدومن  هفاضا  لسع  اب  امرخ و  باشود  مین  وزج و  کی  لولحم و  غمص  نآ  دننام  جاز و  وزج  عبر  سپ  دوش  443
تسا لیدعیب  دننک  هفاضا  سران  رایسب  حلب  رانا  تسوپ  نزوب  رکا  دنزاس و 

نآ تعیبط  *

دنا هتسناد  مرک  یضعب  کشخ و  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

يوارفـص و لاهـسا  سبح  تهج  اضعاب و  داوم  عنام  ترارح و  نکـسم  اـعما و  دـبک و  هدـعم و  يوقم  ففجم و  ضباـق و  فطلم و 
مکش رب  نآ  دامض  سآلا و  ءام  اب  اصوصخ  ابرـش  حورق  فیفجت  رکج و  فعـض  هنیـس و  درد  هفرـس و  برذ و  مدلا و  فزن  يومد و 

عفاد قرع و  سباح  سرقن و  نآ و  زورب  هدـعقم و  مرو  راح و  مرو  عفاد  یخرتسم و  دـلج  يوقم  نآ  يـالط  برک و  نیکـست  تهج 
نآ لدب  لاقثم  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  نوخ  عطاق  هثل و  يوقم  نآ  نونس  شپـش و  لتاق  رعـش و  دوسم  انح  اب  دساف و  راخب  تنوفع و 

دش روکذم  نآ  خسن  زین  نیدابارق  رد  تسا و  لسع  نآ  حلصم  هناثم  رضم  کس 
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دنوار

نیدب زین  یـسرافب  هدمآ و  زین  ار  رـسک  فلا و  ياجب  هیناتحت  هانثم  يایب  دنویر  هلمهم و  لاد  نون و  نوکـس  واو و  فلا و  لوا و  حتفب 
دنمان زین  يرکج  خیب  تسا و  روهشم  مسا 

نا تیهام  *

رثکا دـسر و  یم  مهب  دـنه  دالب  زا  یـضعب  ناسارخ و  ناتـسکرت و  تبت و  نیچ و  اـطخ و  ياـه  هوک  نماد  رد  هک  تسا  ساـبیر  خـیب 
خیب لوا  نیمز  رفح  دعب  هک  دـنیوک  یم  دـنروایمرب و  ار  نآ  خـیب  دنـسانش  یم  ار  نآ  دنـشاب و  یم  حاون  نادـب  هک  یمدرم  ناناپوچ و 

اههرک اهشیر  نآ  رس  رب  دنواکب  رکید  عرذ  هس  ود  نوچ  هتفر  نیمز  رد  فارطاب  اهـشیر  نا  زا  ددرک و  یم  رهاظ  یکنر  هایـس  کیراب 
خاروس هک  هدایز  ای  هعطق و  هس  ای  هعطق و  ودب  هدیرب  ار  کیره  هدروآرب  تسا  دنویر  اهنآ  دـیایمرب  کچوک  كرزب و  مغلـش  لکـشب 

دنزیوآ و یم  تاناویح  ندرک  رب  دوشن و  دـساف  دـنزن و  مرک  ددرک و  کشخ  بوخ  يدوزب  هکنآ  يرادربراب و  تلوهـس  يارب  هدرک 
پسا و مسب  هیبش  كرزب  نآ  ياهعطق  هک  تسنآ  یتبت  ینیچ و  یئاطخ و  همه  نیرتهب  دشاب و  یم  راد  خاروس  نآ  ياهعطق  رثکا  اذهل 

دنیاخب نوچ  دشاب و  تواخر  تبالص و  نیب  ام  نآ  رهوج  ازجالا و  يوتسم  نیکنس  وبدنت و  يدرز و  یکریتب و  لئام  خرس  نآ  کنر 
نوچ دنادرک و  درز  دـنلامب  ۀـچراپ  رب  ای  رکید و  وضع  رب  ای  تشکنا و  رب  ار  نآ  غوضمم  نوچ  دـشاب و  جزل  ددرک و  مرن  يراوشدـب 
سپ دـنام  یم  یقاب  لاس  کی  اـت  نآ  توق  تسا و  اـبطا  لمعتـسم  نیا  دـشاب و  یکریتب  لـئام  كدـنا  درز  نآ  رـسک  عضوم  دننکـشب 

لمعتـسم و ریغ  نوبز و  دـشاب  فاصوا  نیا  فالخرب  هچنآ  دـنراد و  هاکن  نآ  اب  هک  تسنآ  توق  ظفاح  ناریمام  ددرک و  یم  فیعض 
نیا تسا و  جـنز  نآ  تبنم  هک  تسنآ  تهج  زا  هن  تسا  هایـس  هک  تسنآ  کـنر  تهج  زا  تـسنآ  یجنزب  روهـشم  هـچنآ  دـنا  هـتفک 
عطق عضوم  نیکنـس و  بلـص  هک  تسنآ  نیا  نیرتهب  کنر و  تفخ و  تشاشه و  رد  تسنآ  فلاخم  لاعفا و  رثکا  رد  تسنآ  هباـشم 
تبنم هک  تسا  تهج  نا  زا  هن  تسا  یسراف  یکرتب و  فورعم  هچنآ  دوش و  هدیئاخ  هدیبوک و  رید  رد  دشاب و  خاش  دننام  هایـس و  نآ 

ود ره  نایم  رد  نیا  دنیامن و  یم  لقن  رکید  ياجب  دالب  نا  زا  دـنروآ و  یم  دالب  نادـب  هک  تسا  تهج  نا  زا  هکلب  تسا  دالب  نآ  نآ 
نآ غوضمم  نآ و  عطق  عضوم  هک  تسنآ  نیا  نیرتهب  درز و  رایـسب  ود  ره  نآ  نوریب  نوردنا و  هروکذم و  تافنـص  رد  تسا  فنص 

نـشخ قورع  نآ  دـنمان و  یماش  دـنوار  دـنروآ و  یم  نامع  زا  هک  تسا  رکید  فنـص  کی  دـشاب و  هدروخان  مرک  درز و  رایـسب  زین 
دشاب یم  تقرزب  هتخیمآ  درز  نآ  رهاظ  سلما و  نآ  رسک  عضوم  نوللا و  دمک  ربغا  بلص  زین و  نا  زا  رتیوق  یتشکنا  تظلغب  ینالوط 
خیبطب هک  لوا  فنـص  ةراصع  دـنراد  لمعتـسم  باود  دـبک  ضارما  رد  ار  نآ  هرطاـبب  هکنآ  يارب  تسا  باود  دـنوارب  روهـشم  نیا  و 

وکین لاس  کی  ات  نآ  ةزات  ددرک و  دمجنم  ات  دنهد  خبط  رایـسب  دنیاسب و  دـنبوکب و  هکنآ  زا  تسا  رتهب  ددرک  ظیلغ  ات  دـنهد  بیترت 
رضم يدر و  نآ  ۀلاس  ود  ۀنهک  تسا و 
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نا تعیبط  *

مرک ار  نآ  يدوزب  اذهل  هیلضف و  تبوطر  اب  لیلحت و  تدش  ببسب  ضرعلاب  دربم  کشخ و  مرک و  مود  لوا  رد  يوقلا و  بکرم 

دروخ یم  444

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رـصعب و ماخ  هقیقر و  هظیلغ و  طالخا  لهـسم  برقع و  صوصخ  هدراب  مومـس  رهزداب  عطقم و  جضنم و  یلاج و  ضباق و  ففجم و 
نکـسم محر و  هناثم و  هدرک و  خفن  حایر و  للحم  اعما و  لاحط و  نآ و  ةدس  حتفم  دبک و  ۀـبذاج  توق  يوقم  ضیح و  لوب و  ردـم 

ناقری اقـستسا و  عاونا  اعما و  هئر و  ۀحرق  لس و  وبر و  نمزم و  ۀفرـس  دبک و  هدعم و  تدورب  عفر  دراب و  ناقفخ  تهج  اهنآ و  عاجوا 
همخت و اشحا و  ةدراب  ماروا  نآ و  حایر  خـفن و  لیلحت  اشحا و  اعما و  ۀـیقنت  ایراطنـسوذ و  اقیراسام و  يدـس و  لاهـسا  عفر  يدـس و 

ناـبز ریز  دـنزاس و  بح  هتـشرس  هنادـهب  باـعل  اـب  هدوس  مرن  هک  دـنزاس  یبـح  نا  زا  نوچ  عـبر و  پت  ریـصاون و  ریـساوب و  صغم و 
عفان و اهنیا  لاثما  دراب و  ناهد  عالق  زین و  بطر  دراب  سفنلا  قیض  بطر و  دراب  ۀنهک  ۀفرس  تهج  دنرب  ورف  ار  نآ  بآ  دنرادهاکن و 
جلاف و هقیقـش و  يوارفـص و  دراب و  عادص  عاونا  غامد و  ۀـیقنت  تهج  دـنرب  ورف  هتخاس  بوبح  هک  ربص  نوقیراغ و  یلباک و  ۀـلیلهاب 

هفرس دننام  هیردص  ضارما  تهج  نساراب  تالزن و  زا  ثداح  دمر  نینط و  يود و  هدراب و  تالزن  نونج و  شحوت و  زازک و  راود و 
ثداح نآ  یتسس  ضر و  بصع و  لضع و  خسف  قاوف و  تهج  بیس  تبرش  ای  یناحیر و  بارش  اب  اهریغ و  رهب و  سفنلا و  قیض  و 

ثفاغ و هنوباب و  اب  صغم و  قتف و  هاکیهت و  ددمت  شرت و  غورآ  قاوف و  تهج  مرک  بآ  اب  نوسینا و  اب  روتسدب  هطقس و  همدص و  زا 
صوصخ نیبجنکـس  اب  اقـستسا و  تهج  ضرم  توق  فعـض  تدش و  بسحب  ثوشکلآ  ءام  اب  ای  لوصالا و  ءام  اب  ای  يدنه و  لبنس 

لوبلا سبح  عفر  حایر و  لیلحت  هاصح و  تیتفت  لاحط و  تبالـص  ددس و  حیتفت  تهج  لاح  ياضتقا  بسحب  زین  یلوصا  ای  يروزب و 
ددرکن هدوشک  رکید  ياودب  هک  لوبلا  سبح  عفر  تهج  کسخراخ  ةریش  هزبرخ و  مخت  ةریـش  اب  نآ  مرد  ود  ات  لاقثم  کی  رادقم  و 

تهج نایرب  یبرع  غمـص  ثیثارط و  رانلک و  خرـس و  لک  دننام  نآ  ۀضباق  توق  هشعنم و  هلهـسم و  توق  ۀفعـضم  ۀـیودا  اب  برجم و 
جیافـسب بیبز و  خوبطم  ریـشواج و  اب  يدـنه و  لبنـس  اب  روتـسدب  همخت و  همعطا و  داسف  اشج و  عفر  يدـبک و  يوعم و  ایراطنـسوذ 

اب نا و  عاجوا  لصافم و  فعـض  یمغلب و  ياهپت  اسنلا و  قرع  تهج  نویروطنق  ناشوایـسرپ و  بآ  اب  یمغلب و  یلفث و  جـنلوق  تهج 
مرو هدس و  مدلا و  ثفن  تهج  ندرب  ورف  ار  نآ  با  نا و  ۀعطق  نتـشاد  نهد  رد  نا و  تیوقت  ینطاب و  مرو  تهج  لدنـص  کشرز و 

اب هبرـض و  راثآ  ابوق و  فلک و  عفر  تهج  هکرـس  اب  نآ  دامـض  عفان و  هیلزن  هیغامد و  ضارما  تهج  نآ  طوعـس  رهب و  وبر و  هنیس و 
هتفر و ردـب  ناوختـسا  ماکحتـسا  تهج  ضباوق  اب  یمطخ و  ای  يزابخ و  مخت  وج و  درآ  اب  روتـسدب  نمزم و  راح  مرو  تهج  تاباعل 

نیفتکلا نیب  رب  برقع و  اصوصخ  هدراب  مومس  هراح و  ریغ  عاجوا  نیکـست  هدراب و  ماروا  لیلحت  هطقـس و  هبرـض و  تهج  نآ  يالط 
لافطا هجزما  رضم  دنیوک  یبرع و  غمص  نآ  حلصم  لفس  رـضم  دیفم  هبطر  حورق  فیفجت  تهج  نآ  رورذ  یبلق و  فوخ  عفر  تهج 
سمخ خرس و  لک  نآ  مین  نزو و  کی  رکج  هدعم و  ضارما  رد  نآ  لدب  مهرد  ود  ات  لاقثم  کی  نآ  تبرـش  رادقم  تسا  افعـض  و 

رد نآ  نوجعم  صرق و  يرانید و  بارشب  یمسم  بارش  نیبجنکس و  فوفس و  بر و  بوبح و  زا  دنوار  تابکرم  تسا و  لبنس  نآ 
* تفای رکذ  نیدابارق 
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لیب يار 

رخآ رد  مال  هروسکم و  ةدحوم  ياب  ود  ره  نایم  رد  هیناتحت  هانثم  يای  ود  فلا و  هلمهم و  ءار  حتفب 

تیهام *

نآ

دـنه و کلامم  رد  دـنا و  مهب  هیبش  تابن  لکـش  رد  همه  هرکوم و  هیتوم و  لیب و  يار  دـشاب  یم  عون  هس  يدـنه و  تسا  یتاـبن  لـک 
نآ لک  رد  ار  رشقم  دجنک  هک  دنهد  یم  بیترت  نغور  نیمسای  دننام  نا  زا  تسا و  وب  شوخ  دسر و  یم  مهب  رایـسب  نهکد  هلاکنب و 
یم لدنـص  ةدارب  زا  بترم  زین  هیتوم  عون  زا  رطع  دنریک و  یم  نغور  نا  زا  سپ  دندرک  رطعم  خرـس و  اهدجنک  هک  يدح  هب  هدرورپ 

هدیئور و نآ  خیب  زا  رثکا  هرک و  رپ  نیمز و  يور  رب  شورفم  یـضعب  هوبنا  نآ  ياهخاش  زین و  هدایز  عرذ و  ودب  ات  نآ  هایک  دـنیامن و 
نآ كرب 

لیب يار  بش و  رد  صوصخ  وب  شوخ  دیفـس و  نآ  لک  کـنر و  زبس  یکچوک و  یکرزب و  رد  طـسوتم  سلما  كزاـن  كدـنا  445
رتکرزب و ود  ره  زا  هرکوم  هبترم و  راهچ  هس  ات  هدایز  نیا  فیعضت  یکرزب و  دیراورم  ۀنادب  هیبش  هیتوم  فعاضم و  ینالوط و  كدنا 
دـنا و عون  کی  هس  ره  دـنیوک  تسا و  هدایز  ود  ره  نیا  يوب  تفاـطل  نکیل  هداـیز و  نیا  فیعـضت  رت و  میخـض  رت و  نهپ  نآ  كرب 

تخرد دنناشنب  دنهاوخ  هک  ییاج  هک  تسنآ  نآ  تیبرت  دندرک و  یم  فلتخم  تیبرت  مدع  تیبرت و  نیمز و  فعـض  توق و  بسحب 
دنشاب هداد  یم  بآ  هشیمه  سرغ  زا  دعب  دشاب و  صلاخ  فاص  هکنآ  ای  دنیامن و  هیفصت  بوخ  ار  نآ  كاخ  هک  دیاب  ار  نآ  ملق  ای  و 

ملق ار  نآ  دـنلب  ياهخاش  توح  لئاوا  ای  ولد و  رخآوا  رد  تسا  روث  جرب  رد  باتفآ  ندوب  هک  هلاکنب  رد  الثم  نآ  لک  مسوم  زا  لبق  و 
دـنیامن و یلاخ  ربش  کـی  رادـقم  ار  نآ  ۀـتوب  فارطا  دـننازوسب و  كدـنا  یلعتـشم  هاـک  ۀتـسدب  ار  نآ  ياـهخاش  ياهرـس  دـنیامن و 

زور ره  دـننک و  نآ  يالاب  كاخ  دـنزیر و  رایـسب  بآ  نا  رد  رکید  زور  دـنیامن و  رود  هرکوم  زا  صوصخ  ار  نآ  کـیراب  ياهـشیر 
تیبرت نودب  ددرک و  یم  هیتوم  لیب  يار  دنیامن  هزات  ار  لمع  نیا  لاس  ره  دروآ و  راب  وب  شوخ  كرزب  ياهلک  دنـشاب  هداد  یم  بآ 

دنناباوخب ررکم  ار  هیتوم  ای  لیب و  يار  ياهخاش  رکا  هک  دنیوک  یم  دوش و  یم  وب  مک  کچوک و  رایسب  ياهلک  هکلب  لیب  يار  هیتوم 
هدیئور تخرد  زا  اهخاش  رس  دیورب و  الاب  فرطب  نآ  نب  زا  هزات  ياهخاش  هک  دنیامن  عطق  هشیر  نتسب  دعب  ار  نآ  فرط  ود  ره  رکا  و 

تسا نیزا  ترابع  یقزار  لک  دنیوک  تسا و  فعاضم  نیمسای  لیب  يار  دنیوک  دوش و  یم  هرکوم  عفد  دنچ  رد  ددرک  خیب 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  درس  رت و  مرک و 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

عفنلا بیرق  نآ  نغور  غاـمد و  لد و  يوقم  حرفم و  نآ  ندـیئوب  عفاـن و  نونج  قاوف و  ئق و  ترارح و  نیکـست  ارفـص و  عفد  تهج 
* دنا هتسناد  نا  زا  رت  مرک  دنمان و  یلیبنچ  يدنهب  هک  تسا  نیمسای  نغورب 

هدحوملا ءابلا  عم  ءارلا  لصف 

اتیبر

فلا هثلثم و  ءاث  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  ءار و  حتفب 

نا تیهام  *

زین وتوم  هنـشد  یهام  ار  نآ  دـنزاس و  یم  هبایهام  نا  زا  ریـس  مرک  رد  دـنروآ و  یم  زومره  فرط  زا  هک  تسا  یکچوک  یهام  یعون 
دنروخ یم  اجنآ  لها  زین  ار  نآ  کشخ  دنمان و 

نا تعیبط  *

تسا نایبرا  زا  رت  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا وهاک  مخت  نآ  حلصم  دروآ و  یکنشت  هدعم و  لاح  حلصم  هاب و  جیهم 

هیناقوفلا هانثملا  ءاتلا  عم  ءارلا  لصف 

متر

تسا یبرع  تغل  میم  هیناقوف و  هانثم  ءات  ار و  حتفب 

نا تیهام  *

راجشا رب  نامسیر و  دننام  بلـص  كرب و  یب  یعرذ و  رب  هدایز  ياهخاش  ار  نآ  هایـس  دیفـس  هایـس و  دشاب  یم  عون  ود  تسا و  یتابن 
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دننام زین  خاش  لک و  رمث و  ار  نآ  دیفس  سدع و  لکـشب  نآ  ۀناد  ایبول و  دننام  نآ  رمث  درز و  نآ  لک  دشاب و  یم  هدیچیپ  هتخیوآ و 
تسا رتکچوک  نآ  لک  دیفس و  نآ  ياهخاش  کنر  هکنآ  الا  نآ  هایس 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لتق هدرم و  نینج  جارخا  مرک و  ماسقا  تهج  نآ  ندـیماشآ  يوق و  ئقم  نآ  رمث  زا  مرد  ود  دـنت  هضباق و  توق  اب  للحم و  بذاـج و 
هـس نآ  ۀـناد  ددـع  تفه  ندروخ  عفان و  اسنلا  قرع  نوخ و  لاهـسا  تهج  نآ  ةراـصعب  هنقح  توقب و  لوب  ندومن  راردا  نآ و  ةدـنز 

تسا لاقثم  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  نیبجنکس  نآ  حلصم  هدعم  رضم  لمد  زورب  عنم  لاهسا و  ببس  یپرد  یپ  زور 
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الیتر

هیاخ كریک و  هیاخ  هملد و  كروجنا و  یـسرافب  فلا  مال و  حـتف  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  هیناقوف و  هانثم  ياـت  حـتف  لوا و  مضب 
ردقب ات  ار  نآ  كرزب  دنمان و  ارکم  دراد  زارد  ياهیاپ  هکنآ  رکمدی و  ار  نآ  كرزب  رایـسب  يرکم و  يدـنهب  ياپ و  یکرتب  كزک و 

راد بغز  درز و  کشجنک و  زاوآ  دننام  يزاوآ  ار  نآ  دنا و  هدید  یکشجنک 

نآ تیهام  *

هیبش تسا  یناویح 

هدراب ۀلاتق  مومس  زا  دشاب و  یم  ماسقا  هاتوک و  نآ  ياپ  تسد و  تکرحلا و  عیرس  كرزب و  نآ  مکـش  کنردرز و  توبکنعب و  446
تسا لاتق  نا  زا  يددع  ندروخ  نآ و  ندیزک  تسا 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج يرود  پت  بحاص  يوزاب  رب  ار  نآ  ةدنز  نتسب  سقیروهطا  دنک و  یم  نا  مس  بذج  نآ  ةدیزک  عضوم  رب  نآ  ةدیبوک  دامض 
دوش یم  نآ  تیذا  عفر  دنک  رظن  یتدم  الط  فرظ  رد  نآ  عوسلم  نوچ  هک  تسنآ  هدـیقع  ار  ناکرت  تسا و  هتـسناد  برجم  نآ  عفر 

هاک نآ و  عضوم  رد  دسر  یم  مهب  مرو  دنک  یم  زاورپ  غارچ  فارطا  هک  تسیبابذـب  هیبش  كرزب  يرـصم  هک  اهنآ  نیرتدـب  عسل  زا  و 
دوز یـشراخ و  یعجو و  كدـنا  نآ  خرـس  زا  الثم  تسا  صاخ  ضارعا  ار  نآ  عاونا  زا  کیره  زبس و  هریت و  هاـک  ددرک و  یم  خرس 

رب هک  یئالیتر  نطب و  فالتخا  شراخ و  یمک و  عجو  نآ  دیفس  زا  ندب و  يدرس  هشعر و  دیدش و  عجو  نآ  هایس  زا  دبای و  نیکست 
دیآرب نآ  نهد  زا  یتبوطر  كدنا  دنک  ندیزک  ةدارا  نوچ  هکنآ  ربغا  درز  زا  ندـب و  ياخرتسا  ردـخ و  تسا  قارب  طوطخ  نا  تشپ 
اهنادب بیرق  نآ  رکید  عاونا  ضراوع  دنادرک و  كاله  انایحا  ددرک و  ضراع  مکـش  یکدمآرب  قرع و  يوق و  هشعر  رایـسب و  عجو 

نفد کـمن و  بآ و  اـب  لوطن  مرک و  بآ  رد  وضع  ندرب  ورف  توقب  مس  بذـج  عسل و  عضوم  ندـیکم  دـعب  اـهنآ  همه  جـالع  تسا 
بآ اب  یلق و  کهآ و  ریجنا و  بوچ  رتسکاخب  ای  کمن و  رمب و  عسل  عضوم  ندومن  دامـض  هدرک و  مرک  رتسکاخ  لـمر و  رد  ندرک 

تسا الیترب  صوصخم  قایرت  تیتلحلا و  ءاود  ندروخ  فوفس و  قیرطب  سفرک  مخت  زینوش و  ندروخ  هتشرس و  مرک 
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میجلا عم  ءارلا  لصف 

بارغلا لجر 

دنیوک و زین  غازلا  لجر  ار  نآ  هدحوم و  ياب  فلا و  هلمهم و  ءار  همجعم و  نیغ  مض  مال و  فلا و  مال و  میج و  نوکـس  ار و  رـسکب 
دنمان سیوترک  یکنرفب  یغابزاغ و  یکرتب  اپ و  غالک  غالک و  ياپ  ولهپب 

نا تیهام  *

ردقب تسا  یهایک  نآ  رایـسب و  سدـقملا  تیب  حاون  رد  تسنآ و  ریغ  هک  دـنا  هدومن  حیرـصت  يرثکا  تسا و  لالیرطآ  تابن  دـنیوک 
قوقشم یکرب  ره  یناتسب و  داشر  كرب  دننام  یهایـسب  لئام  زبس و  رایـسب  نآ  كرب  نیمز و  يور  رب  طسبنم  نآ  تابن  مین و  يربش و 

يدـنت و اب  نآ  معط  قرفتم و  نآ  ياهبعـش  بارغ و  لاکنچب  هیبش  فرط  ود  ره  زا  رتدـنلب  یطـسو  کیراب  كرب  هس  نارب  قشودـب و 
لئام نآ  رهاـظ  رودـم  همه  راد  هرک  لکـشلا و  ریدتـسم  نیمز و  رد  هتفرورف  نآ  خـیب  كدرز و  معط  دـننام  ینیریـش  ضبق و  كدـنا 

ناجنروس دننام  دیفس  رایسب  نآ  ةدیئاس  يدرزب و 

نآ تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  لوا  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عفان و تیاغب  نمزم  لاهـسا  لصافم و  تشپ و  رمک و  درد  صغم و  جنلوق و  عفر  تهج  للحم و  حایر و  نکـسم  رهظ و  ةدـس  حـتفم 
ایعا اضعا و  رئاس  عاجوا  كرو و  ولهپ و  بلـص و  عجو  تهج  دنمان  هلاغزب  هک  زب  ۀچب  ینعی  هزعلا  سار  اب  نآ  خوبطم  ۀقرم  ندیماشآ 
هدنک خیب  خاش و  كرب و  زا  ار  نآ  عومجم  هک  مسق  نیدب  دنـشاب  هدروآ  ماوقب  شتآب  هکنآ  ةراصع  يالط  لیدعیب و  نمزم  لاهـسا  و 

زاب هدرشفا  ار  نآ  بآ  یبوچ و  ۀتـسد  اب  هتفوک  مرن  یکنـس  نواه  رد  سپ  ددرک  فرطرب  نآ  رابغ  لک و  كاخ و  ات  هتـسش  بآ  هب  و 
هـشیش ياهماج  رد  دنامب و  ثلث  دورب و  نآ  ثلث  ود  ات  دنهد  خبط  میالم  شتآب  هدرک  لیتاپ  رد  دنریکب و  ار  نآ  بآ  مامت  دـنبوکب و 

دپـسچن تسدب  عمـش و  دننام  ددرک  دمجنم  ات  دـننزمهرب  یـسم  قشاق  اب  زور  ره  دـنراذک و  باتفآ  رد  هدرک  يداشکرـس  فرظ  ای  و 
تجاحلا دنع  ددرک و  کشخ  بوخ  ات  دنزیوآ  باتفآ  رد  دنـشک و  نامـسیرب  هدرک  خاروس  هتخاس  صارقا  سپ  دنریک  تسدب  نوچ 

دننک و لح  بآ  رد  ار  نآ  مرد  ود  دشاب  رایسب  دیدش  نابرـض  عجو و  رکا  دنلامب و  لصافم  رب  هدرک  لح  بآ  اب  هتفرک  رورـض  ردقب 
دهد نآ  درد  نیکست  دنلامب  لصافم  رب  دنزیمایب و  هتخیپ  هتفوک  مرن  حوربی  خیب  مرد  ود  اب 
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دزاس لئاز  و 

همجعملا ءاخلا  عم  ءارلا  لصف  *

447

نیبخر

يزاریـشب رول و  یـسرافب  تسا و  ینایرـس  تغل  نون  هیناتحت و  هانثم  ياـی  نوکـس  هدـحوم و  ياـب  رـسک  ياـخ و  نوکـس  ار و  حـتفب 
تسا هدشان  کشخ  ةزات  کشک  رول  دنمان و  تورقارق 

نا تیهام  *

تـسام تسا و  لصم  ریغ  نآ و  تینبج  زا  ددرک  ادج  نآ  تیئام  ات  دـنناکچب  دـننادرک و  ظیلغ  خـیبطب  هک  تسا  ریـش  تیئام  دـنیوک 
دنمان زین  ار  هدیکچ 

نآ تعیبط  *

کشخ نآ  رخآ  رد  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

یلاعت هّللا  ءاش  نا  میملا  فرح  رد  لصم  تسا و  لهـسم  نآ  فایـش  نتـشادرب  لیقث و  مضهلا و  یطب  ددـسم و  یهبم و  اذـغلا و  ریثک 
دوش یم  روکذم 

همخر

دنمان هلیکره  ودک  يدنهب  راوخرادرم و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  اه  میم و  اخ و  ار و  حتفب 

نا تیهام  *

دشاب یم  اهنابایب  ناتسهوک و  رد  درز و  رایسب  نآ  مشچ  هایس و  طوطخ  اب  یکریتب  لئام  دیفس  ۀثج  كرزب  تسا و  سکرک  زا  یمسق 
رد هک  هدـش  هدـید  تسا و  رت  كرزب  یکناـخ  غرم  مخت  زا  نآ  مخت  دـهد و  یم  مخت  هدـیعب  نکاـما  رد  فئاـخ و  رایـسب  مدرم  زا  و 
یم ایرد  بآ  رد  هتخوس  مین  ار  دوخ  ةدرم  رثکا  دونه  هکنآ  رابتعاب  دـشاب  یم  رایـسب  اه  هناـخدور  اـهایرد و  راـنک  رد  دـنه  هلاـکنب و 

كدنا دوخ  اب  انیح  دنروخ و  یم  هدش  عمج  مهاب  همه  تسا  هریغ  غالک و  لاغـش و  کس و  اهنآ و  كاروخ  هدـمآ  رانکب  دـنزادنا و 
دندرک یم  ندروخ  هجوتم  مه  زاب  تعیبط  یتسس  يریس و  رادرم و  روفو  ببسب  دننک و  یم  زین  یکنج 
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نا تعیبط  *

دنا هتسناد  مرک  یضعب  موس  رد  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ار نآ  ددع  کی  نا  زا  دعب  دنیامن و  هیقنت  الوا  هک  دنروخب  قیرط  نیدب  ار  نآ  ددع  تفه  رکا  تسنآ  يازجا  نیرتهب  نآ  مخت  دنیوک 
لمع رارکت  رکید  هتفه  کی  زا  دعب  زاب  دـنماشایب و  برچ  يابروش  سپ  دـنروخن  يزیچ  اقلطم  تعاس  شـش  ات  دـنیامن و  لوانت  ماخ 

دهاوخن عفتنم  رکید  ياود  چـیه  زا  دـشخبن  هدـئاف  رکا  دـیفم و  ماذـج  عفر  تهج  دوش  هدروخ  ددـع  تفه  هتفه  تفه  ات  هک  دـنیامن 
عفان و زازح  ابوق و  تهج  هکرـس  اب  تحارج و  ةدـنهد  ماـیتلا  مدـلا و  فزن  عطاـق  نآ  تسوپ  رورذ  تسا و  جـالعلا  سویاـم  تشک و 

عفر حایر و  لیلحت  تهج  قفاوم  فرط  رد  نوتیز  نغور  اب  هقیقش و  تهج  فلاخم  فرط  شوک  رد  هشفنب  نغور  اب  اروطق  نآ  ةرهز 
اب نآ  نیکرـس  ضایب و  عفر  تهج  درـس  بآ  هب  نآ  لاحتکا  ناشیا و  غامد  حایر  لیلحت  تهج  ار  لافطا  نآ  طوعـس  روطق و  يرک و 

نینج و طاقسا  تهج  نآ  لومح  هعماس و  لقث  يرک و  ۀلازا  تهج  تیز  اب  شوک و  درد  ضایب و  عفر  تهج  مشچ  رد  اروطق  هکرس 
اب زین و  نآ  مخت  نآ و  ةرهز  خوطل  روتـسدب  روـبنز و  راـم و  برقع و  یکدـیزک  تهج  نآ  خوـطل  روـخب و  روتـسدب  ضیح و  راردا 

تفه ات  اروخب  لدرخ  اب  نآ  ماخ  کـشخ  تشوک  عفاـن و  هدـش  هدـیزک  بناـج  مشچ  رد  نآ  لاـحتکا  دـنیوک  صرب و  تهج  هکرس 
رادرپ ماوه  ندینازیرک  تهج  اروخب  نآ  رپ  زین و  تدالو  لیهست  تهج  دنشاب و  هتـسب  نانز  ار  نآ  هک  يدرم  داقعنا  لح  تهج  هبترم 

هعفد ره  هعفد  هس  يزور  رد  هدـیئاس  ار  نآ  ماخ  ای  دـنیامن و  نایرب  نوچ  ار  نآ  رکج  تدالو و  لیهـست  تهج  نآ  پچ  يوزاـب  رپ  و 
رب هدیئاس  هدرک  کشخ  نوچ  ار  نآ  تسوپ  دنا و  هتسناد  برجم  نونج  عفر  تهج  یلاوتم  زور  هس  ات  دنـشونب  هکرـس  اب  کناد  کی 

ار نآ  نادکنـس  نوردـنا  تسوپ  زازح و  ابوق و  تهج  هکرـس  اب  نآ  يالط  دزاس و  لمدـنم  دـیامن و  نآ  نوخ  عطق  دنـشاپب  تاحارج 
زا عفان  رـس  درد  تهج  اهنغور  اب  مرد  ود  نآ  رـس  زغم  مومـس و  عیمج  عفر  تهج  دـنماشایب  بارـش  اـب  هدـیئاس  هدومن  کـشخ  نوچ 
عفر تهج  نادب  نیهدت  دوش  ارهم  ات  دنناشوجب  نوتیز  نغور  طسق  راهچ  اب  هدرک  هفخ  ار  همخر  نوچ  هک  تسا  لوقنم  سیلاطاطسرا 

تسا طالخا  قرحم  شطعم و  مخوم و  جازملا و  يدر  همخر  تسا و  برجم  ماذج 
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هلمهملا لادلا  عم  ءارلا  لصف  *

یتنودر

نکاس لوا  واو  ودب  یتنوودر  ای  هیناقوف و  هانثم  يات  رسک  نون و  نوکس  واو و  حتف  نیتلمهم و  لاد  نوکس  ار و  مضب 

هدش هدینش  زین  حوتفم  مود  448

نا تیهام  *

فرطب نآ  كرب  تشپ  رتـکچوک و  نا  زا  نآ  كرب  لکـش و  رد  دوخن  هاـیکب  هیبـش  ردـقلا  لـیلج  عـفنلا  میظع  يدـنه  تسا  یهاـیک 
هایـس كانمن و  هشیمه  ریودتب  نآ  هتوب  ردقب  نآ  ریز  دـنک و  یم  شوارت  هشیمه  بآ  نا  زا  ایوک  نیمز و  فرطب  نآ  يور  نامـسآ و 
لئاـم معط و  شوخ  نآ  كرب  دـنمان و  یتنوور  ار  نآ  تهج  نیزا  دنـشاب و  هدرک  برچ  غارچ  نغورب  هکنآ  دـننام  دـشاب  یم  کـنر 
دنیوک یـضعب  اـیرد و  برق  راز و  هروش  ور و  باـتفآ  عضوم  نآ  تبنم  دـشاب و  یم  رایـسب  هچروم  نآ  تخرد  فارطا  رد  يروشب و 

راز کمن  رد  هکنآ  تهج  دـنیوک  یئوپاک  نول  ار  نآ  ماوع  هدـننک و  هیرک  هدـنیور و  باـتفآ  رد  ینعی  یتنوردوا  ار  نآ  تهج  نیزا 
نآ ۀنت  زا  نیمز  زا  تشکنا  جنپ  راهچ  عافترا  ردقب  نآ  ياهخاش  تسد و  عرذ  کی  ردقب  كرزب  یکی  دشاب  یم  عون  ود  دیور و  یم 

ربش و مین  کی و  ات  ربش  کی  ردـقب  نآ  کچوک  دـشاب و  یم  عفترم  نیمز  زا  تشکنا  ودـکی  بیرق  هدـش  نهپ  نیمزب  لـئام  هتـسر و 
یهورک هسداب  اریز  ورد  روپ و  ار  دنب  هیدرد  هرک  راک  رـس  رد  دابآ  هلا  ۀـبوص  رد  تسنآ و  کچوک  لمعتـسم  رتهب و  تئیه و  نامهب 

دسر یم  مهب  زین  نهک  درد  نازاس و  کمن  راغت  لصتم  دابآ  ناهج  هاش 

نآ تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  رت  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *
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نا

قافتا هبنشکی  زور  رد  هک  دنمان  رتهچن  ۀهکم  ار  نآ  يدنهب  تسا و  ناطرـس  جرب  هک  هرثن  لزنم  رد  رمق  ندوب  ماکنه  نوچ  هک  دنیوک 
میخبت نامـسآ  ریز  رد  بش  جـنپ  دـننکرب و  نیمز  زا  كرب  راب و  خـیب و  زا  دـتفین  نارب  سک  نآ  ۀـیاس  هک  يوحن  هب  ار  هایک  نآ  دـتفا 

میظع تیوقت  دنروخب  نآ  نزومه  لسع  تابن و  اب  ار  نآ  مرد  کی  زور  ره  هدوس  دـنرادهاکن و  هدرک  کشخ  هیاس  رد  سپ  دـنیامن 
زوم تخرد  بآ  اب  رکا  درادن و  ررـض  چیه  دنادرک و  هدایز  ار  هاب  توق و  ار  همـضاه  دروآ و  ماعط  ياهتـشا  هبرف و  ار  ندب  دشخب و 

نایرب واک  نغور  اب  دیفـس  تابن  نآ  نزومه  اب  سپ  دنت  يدنق  قرع  اب  ای  دنیامن و  هیقـست  هبترم  کی  تسیب و  دنمان  هلیک  يدـنهب  هک 
هزات ریـش  اب  ار  نآ  مرد  هس  زور  ره  دـنزاس و  نوجعم  دنـشاپب و  نارب  هدوس  روفاک  کشم و  لفنرق و  اوب و  لیه  ۀـناد  يردـق  دـننک و 

يواسم نزو  رد  ود  ره  هک  دـنزیر  لولحم  قلط  رب  ار  نآ  هزات  بآ  رکا  هک  دـنیوک  زین  دـشخب و  میظع  هاـب  تیوقت  دـنروخب  هدیـشود 
اب ار  نآ  فوفـس  مرد  ود  زور  ره  یلاوتم  زور  لـهچ  نوـچ  دـنیامن و  هدـهاشم  هبیجع  راـثآ  دـنروخب  نا  زا  يردـق  زور  ره  دنـشاب و 

هلیله زا  ترابع  هک  هلهپرت  زا  ریس و  کی  نآ  كرب  فوفس  زا  نوچ  دوش و  هلماح  دنناروخب  دریکن  لمح  هک  ینزب  تابن  نآ  نزومه 
ریـس عبر  هس  ریـس و  کی  هک  عومجم  نزوب  ریـس و  عبر  تسا  لـیبجنز  لـفلف و  لـفلفراد و  هک  هتکرت  ریـس و  مین  تسا  هلمآ  هلیلب و  و 

انیمخت هک  هدیشود  هزات  ریـش  هلایپ  کی  نآ  يالاب  دنروخب و  ار  نآ  تسد  فک  کی  رادقم  زور  ره  هدومن  مهرد  دیفـس  رکـش  تسا 
فوفـس ندیماشآ  دشخب و  تیوقت  دزاس و  فرطرب  ار  اضعا  عاجوا  عیمج  دنیامن  زیهرپ  يداب  یـشرت و  زا  دنماشایب و  دـشاب  راثآ  مین 

ذخا ار  نآ  هایک  رکید  تاقوا  رد  روبزم  طرـش  نودـب  رکا  دراد و  رایـسب  عفانم  زین  ندروخ  برچ  مرک و  ياذـغ  یئاـهنتب و  نآ  كرب 
رت هتوب  راهچ  هتخادک  ار  یعلق  هلوت  کی  نوچ  دنیوک  دراد و  تعفنم  زین  دنروخب  دنزاس و  فوفـس  هدرک  کشخ  هیاس  رد  دـنیامن و 

دزاس هرقن  ار  نآ  دنزیر  نارب  هدیلام  ار  نآ  ةزات  و 
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هلمهملا نیسلا  عم  ءارلا  لصف 

نوطاسر

نیدابارق رد  عفان و  هدراب  ۀجزما  رد  تسا و  وطـسرا  بارـش  زا  رتیوق  دـنهد و  بیترت  هراح  ۀـیودا  لسع و  رمخ و  زا  هک  تسا  یبارش 
دش روکذم 

عاسر

* تسا عفان  هعمد  هرصاب و  يالج  تهج  ناطرسب  هوقلا  بیرق  درس و  مود  رد  کنچرخب  هیبش  تسا  یکنس 

سویلیمسر

* دنیوک نابول  تس  يدنهب  دنمان و  ورضلا  ناخد  ار  نآ  هک  تسادنش  مسا  ینانویب 

روپکسر

تسا يدنه  تغل  هلمهم  ءار  واو و  نوکس  یمجع و  ءاب  مض  فاک و  حتف  نیس و  نوکس  ار و  حتفب 

نا تیهام  *

فرجنش

ناشیا تابرجم  زا  تسا و  دنه  يابطا  نیاسر  زا  دیفس و  449

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  رایسب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هثیبخ ۀفعس  يارب  زا  دنمان و  هیـسراف  ران  ار  نآ  هکرـس  شـشوج  دنیوک و  کشتآ  ار  نآ  هک  ثیبخ  برج  هیجنرفا و  يردج  يارب  زا 
هنهک و ياهـشیر  يارب  زا  دـشاب و  هدـیدرک  نمزم  هک  لوب  يراـجم  هناـثم و  هیلک و  حورق  ماـسقا  يارب  زا  دـنیوک و  یلچک  ار  نآ  هک 
زا یتبرـش  رادـقم  دـنیامن  لوانت  لسع  اب  هاب  فعـض  لازنا و  تعرـس  يارب  زا  هناثم و  هدرک و  کنـس  ریزانخ و  يارب  زا  فناروصان و 

ار نآ  هک  يدنه  رضخا  جاز  دیفس  جاز  ياجب  رکید  ۀخسن  رد  دیفس و  جاز  ینمرا  لک  بامیـس  نآ  تعنـص  خرـس  ود  ات  خرـس  کی 
هدرک هیالص  بآ  اب  ار  هعومجم  کنات  هن  کیره  زا  کنـس  کمن  تسا و  رتهب  لوا  ۀخـسن  تسا و  لخاد  دنیوک  ههتوهت  هلین  يدنهب 
هکنآ لثم  رکید  ۀساک  دنراذکب و  دنـشاب  هدرک  کمن  نآ  هت  رد  هک  رادباعل  نیلافـس  ۀساک  رد  ندش  کشخ  زا  دعب  دنزاس و  صارقا 
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نیطم تمکح  نیطب  ار  ود  ره  دنراذک و  نآ  يالاب  رب  دنـشاب  هدودـنا  دـنیوک  هروتهد  يدـنهب  ار  نآ  هک  لثامزوج  ةریـش  رتسکاخب و 
دوش درـس  هکنآ  زا  دعب  دنهد و  شتآ  هدـیچ  یئارحـص  واک  نیکرـس  ینعی  یتشد  کچاپ  نآ  فارطا  الاب و  رب  زورنابـش  هس  دـننک و 
کی دنهد و  شتآ  زورنابش  هن  هاب  توق  يارب  زا  تسنآ و  روپکسر  هک  دنروآرب  دشاب  هدیپسچ  نآ  فارطا  فرظ و  هت  هچنآ  هدروآرب 

تفای رکذ  ریبک  نیدارق  رد  نآ  لامعتسا  روتسد  نآ و  بح  نآ و  تعنص  قیرط  رکید  ۀخسن 
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هلمهملا داصلا  عم  ءارلا  لصف 

صاصر

یـسرافب دشاب و  یعلق  هک  تسا  ضیبا  صاصر  دارم  نآ  قلطم  زا  تسا و  برـسا  یعلق و  لماش  هلمهم  داص  فلا و  داص و  ار و  حتفب 
دارم دنمان  هسیه  يدنهب  برـس و  یـسرافب  هک  برـسا  دوسا  صاصرب  دـیقم  زا  یمجع و  فاک  نون و  يافخب  اکنار  يدـنهب  ریزرا و 

دنمان زین  نافرص  ار  صاصر  یبرعب  تسا و 

نا تیهام  *

رت جضنلا  ریصق  تسا و  تازلف  همه  نیرت  تسپ  لیلق و  رهوجلا  ئدر  تیربک  قبیز و  زا  نآ  نوکت  تسا و  فورعم 

نا تعیبط  *

تدورب زا  دماج  بطر  رهوج  اب  ففجم  درس و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هزات و زینـشک  بآ  اب  نآ  ةدـیئاس  يالط  نافجا و  تظلغ  نالیـس و  مشچ و  ترمح  عطق  تهج  نآ  لاحتکا  هدنـشک و  نآ  ندـیماشآ 
هس و ای  ود و  عمج  ای  یئاهنتب و  کیره  اهنیا  لاثما  بلعثلا و  بنع  ملاعلا و  یح  هروغ و  بآ  کنتراب و  بآ  رت و  ینـساک  كرب  بآ 
بیضق و محر و  ناتسپ و  تحارج  ریساوب و  برج و  هدعقم و  مرو  حرقتم و  ناطرس  هلزن و  سبح  تهج  خرـس  لک  نغور  اب  همه  ای 
ریزانخ و رب  نآ  ۀحفص  نتسب  عفان و  هبکرم  ماروا  بصع و  درد  تهج  بارش  اب  اضعاب و  داوم  نتخیر  عنم  هراح و  ماروا  خرـس و  داب 

نآ درادرب و  کنز  اـت  دـنراذکب  دـننک و  برچ  نغورب  نوچ  عاـمج و  توهـش  نیکـست  تهج  رمک  رب  نآ و  ياوتلا  بصع و  دـقعت 
تسا و ندب  يرغال  بجوم  تیـصاخلاب  نآ  يرتشکنا  ندیـشوپ  دریکن و  کنز  زکره  دـنلامب  هک  ینهآ  ره  رب  ار  هتفرک  کنز  نغور 

قبیز نا  رد  هک  یـسک  شوک  رد  نوچ  ار  نآ  لیم  نتخیر و  زا  تسنآ  رمث  ظفح  ثعاـب  دـنیامن  قوط  ار  نآ  نوچ  رادرمث  تخرد  رب 
* دروآرب دننک  دشاب  هتخیر 
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دوسالا صاصر 

دنمان هسیس  يدنهب  برس و  یسرافب  کنآ و  یبرعب 

نا تیهام  *

نیمز رد  نوچ  ددرک و  یم  لصاح  جنرـسا  رابآ و  نآ  ۀتخوس  زا  رت و  نوبز  ضیبا  صاصر  زا  ردق  نوکت و  رد  تازلف  رد  فورعم و 
ددرک هدمارب  خفتنم و  دنیامن  نفد  كانمن 

نا تعیبط  *

رت درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا و ضیبا  صاصر  دـننام  صاوخ  رد  ضیبا  صاصر  رد  هروکذـم  تاراصع  لک و  نغور  اب  نآ  ةدـیئاس  يالط  عدار و  ضباـق و 
عفان و لصافم  عاجوا  حورق و  هراح و  ماروا  لیلحت  حرقتم و  ناطرـس  تهج  زینـشک  بآ  کنتراب و  بآ  لک و  نغور  اـب  نآ  داـمض 

هبولطم ۀبـسانم  تارـصع  زا  نآ  ریغ  اـی  بآ و  اـب  ار  نآ  دـنامب و  تسد  فک  رب  نآ  یهایـس  هک  دـنلامب  تسد  فـک  رب  ار  نآ  نوـچ 
دنادرک نکاس  لاح  رد  دننک  الط  مشچ  شزوس  برج و  دمر و  رب  دنیوشب و 

رابآ زا  رتهب  نیع  ۀـثیبخ  حورق  تهج  نآ  لاـحتکا  ددرک  لـئاز  نآ  یهایـس  هک  يدـح  هب  دـنیوشب  ار  نآ  نوچ  تسا و  برجم  450و 
تفه رادقم  نتـسب  عفان و  نآ  يالط  زین  لیمامد  برج و  رب  نوخ و  سبح  اهنآ و  ماحتلا  تاحارج و  لامدنا  تهج  نآ  رورذ  تسا و 

رثوم و اهنآ  عدر  ماروا و  لیلحت  تهج  بصع  ياوتلا  ریزانخ و  ددـغ و  رب  نآ  ۀحفـص  نتـسب  مالتحا و  عنم  تهج  رمک  رب  نآ  لاقثم 
هدزناپ ای  مرد و  هن  نزوب  یبرـس  ۀحفـص  ظاعنا  عامج و  توق  تدـش  جازم و  لادـتعا  تحـص و  لامک  رد  ناوج  ناسنا  نوچ  دـنیوک 

ددرک لئاز  لکلاب  وا  عامج  هوهـش  دشاب  هتـسب  زور  جنپ  لهچ و  ات  ددنب  رمک  رب  لحز  تعاس  زور و  رد  دزاسب و  مرد  هدزه  ای  مرد و 
دنیب و ناشیرپ  ياهباوخ  دنادن  وا  دنیامن و  نفد  یسک  نیلاب  ریز  رد  نوچ  ار  نآ  مرد  جنپ  دراد و  هک  یسبی  تدش  تدورب و  ببس  هب 

عنم دننک  نفد  ناتخرد  نایم  رد  دشاب  فرش  رد  لحز  هک  یتقو  هتـشاذک  هدیدن  بآ  ةزوک  رد  هدومن  هحفـص  نوچ  ار  نآ  مرد  تفه 
نمزم ةدعم  درد  عفار  تیصاخلاب  نآ  ۀلولک  ندرب  ورف  دشاب و  هدیئاس  هاکره  تسا  هدنشک  نآ  ندیماشآ  دیامن و  راجشا  راضم  عیمج 

دنا هتسناد  برجم  تسا و 
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هلمهملا ءاطلا  عم  ءارلا  لصف 

بطر

هدحوم ياب  هلمهم و  ياط  حتف  هلمهم و  ءار  مضب 

نا تیهام  *

نآ کشخب  تسا  هزات  ياه  هویم  تبسن  دننام  امرخب  نآ  تبسن  تسا و  هزات  يامرخ 

نآ تعیبط  *

رت لوا  رد  مرک و  مود  طساوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رمت رد  نآ  صاوخ  رئاس  عبط و  نیلم  رمک و  هدرک و  يوقم  هاب و  كرحم  ندـب و  نمـسم  تیاغب  ماداـب  زغم  اـب  نآ  ندروخ  تموادـم 
تسا نیبجنکس  رایخ و  هکرس و  اب  وهاک  نآ  حلصم  عدصم  نآ  ندروخ  راثکا  توص  هرجنح و  مشچ و  نادند و  رضم  دش  روکذم 

هبطر

دنیوک تسق  یبرعب  ار  نآ  کشخ  دنمان  هجنوی  یکرتب  هزات و  یغاب  تسپسا  یسرافب  اه  هدحوم و  ياب  حتف  اط و  نوکس  ار و  حتفب 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  کشخ  مرک و  مود  رد  رت و  مرک و  لوا  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اب دراب و  مرو  للحم  لسع  اب  نآ  ةدیبوک  دامض  حلاص و  نوخ  دلوم  نمـسم و  رکـش  اب  نآ  ندروخ  تموادم  خافن و  یهبم و  نیلم و 
ریش و ینم و  دلوم  ضباق و  ازجا و  رئاس  زا  رتیوق  نآ  مخت  دیفم و  هشعر  تهج  راب  ود  زور  نآ  ۀتخپ  دامض  راح و  مرو  للحم  هکرس 

جنپ ات  شتوق  عفان و  هفرس  هنیس و  تنوشخ  تهج  دنیامن و  لوانت  نا  زا  دعب  ای  مامح و  رد  نوچ  اصوصخ  ضیح  ردم  ندب و  نمـسم 
دنهد بیترت  نوتیز  نغور  نآ و  بآ  زا  هک  ینغور  نآ و  مخت  نغور  مرد و  جـنپ  ات  مرد  ود  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  تسا  یقاـب  لاـس 
هوقل تهج  نآ  ناخد  تموادم  تسنآ و  مخت  زا  رت  فیعض  نآ  لک  ضباق و  نآ  کشخ  عفان و  ادامض  ابرـش و  هشعر  هوقل و  تهج 

عفان
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هلمهملا نیعلا  عم  ءارلا  لصف 

داعر

هلمهم لاد  فلا و  هددشم و  نیع  زین و  ار  حتفب  مضب و 

نآ تیهام  *

رد ای  دنریک و  تسد  رد  نوچ  هک  دیفس  رایـسب  نآ  مکـش  یهایـسب و  لئام  نهپ و  نآ  تشپ  هاتوک و  ضیرع و  تسا  یهام  زا  یعون 
وـضع رب  ار  نآ  تشوک  نوچ  هتفک  ناحیر  وبا  هندیـص  مجرتم  دناسر و  یم  مهب  ترادـخ  دزرل و  یم  دایـص  تسد  دـنیوک  دـتفا  ماد 

قیقحتب هچنآ  دوش و  یم  تفای  مزلق  رضخا و  رحب  رد  تسا و  دیفم  ار  رـس  درد  اذهل  دنک و  مک  ار  نآ  سح  دزاس و  ربخ  یب  دنراذک 
تسد رد  هعفد  رایتخا  یب  دنناسر  نادب  تسد  نوچ  تسا و  مین  عرذ و  کیب  ات  نآ  لوط  تسین و  ضیرع  نادنچ  هک  تسنآ  هتـسویپ 

رد دنیامن و  یم  عوجر  یلـصا  تلاحب  دنرادرب  نا  زا  تسد  نوچ  دوش و  یم  يراط  ددرک  یم  ادج  اهدـنب  زا  ایوک  هک  یتلاح  هزرل و 
لیلق نکیل  دـسر و  یم  مـهب  زین  دـیدج  ضرع  یبوـنج  رحب  رد  نـالکنا و  یلاوـح  کـنرف  کـلامم  یـضعب  سیوـس و  برغم و  رحب 

تسا دوجولا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

لاعفا *

نا صاوخ  و 

نتسب روتسدب  تسین و  تیصاخ  نیا  ار  نآ  ةدرم  دیفم و  عادص  عرص و  عفر  تهج  رس  رب  نآ  ةدنز  نتسب 

راود هقیقش و  نمزم و  رس  درد  ۀلازا  رد  نآ  تسوپ  نیچ  قرع  نتشاذک  رـس  رب  نآ و  حلـصم  هتـشکرب  ةدعقم  رب  نآ  نتـشاذک  451و 
اضعا همه  نوخ  عطاق  زرپس و  ناقری و  عفار  مغلب و  عطاق  دیامن و  هداعا  ار  ناریپ  توهـش  نآ  تشوک  هیپ و  دنا و  هتفک  برجم  تیاغب 

نآ يالط  سرقن و  رمک و  لصافم و  عجو  تهج  دـشاب  هدـش  ارهم  هک  نوتیز  نغور  رد  نآ  خوبطم  لـس و  تهج  نآ  ۀـتخپ  تسا و 
تیاغب دـنتفک  یم  ورع  ار  نآ  اجنآ  مدرم  هک  مدـید  داعرب  هیبش  یهام  سلدـنا  دالب  رد  هک  هتفک  یقیلام  رثؤم و  هاـب  کـیرحت  تهج 

تعاس رد  متفای  هدنشک  ار  نآ  ندروخ  ردخم و 
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لبالا یعر 

كوش ار  نآ  رصم  رد  ینانس و  ار  نآ  مال و  هدحوم و  ياب  فلا و  رسک  مال و  فلا و  هیناتحت و  هانثم  يای  نیع و  نوکـس  ءار و  حتفب 
دنمان یم  الیواعر  ینایرسب  لمجلا و 

نآ تیهام  *

نآ رتچ  هبعـش و  رپ  نآ  قاس  رت و  تشرد  رتکیراب و  نا  زا  رقـس و  تخرد  كربب  هیبش  نآ  كرب  كدرز و  تابن  ردـقب  تسا  یهایک 
ینیریش كدنا  اب  لالیرطآ و  فالخب  راد  فاکش  نآ  طسو  تبش و  مختب  هیبش  نآ  مخت  هزیر و  دیفس و  نآ  لک  تبـش و  رتچب  هیبش 

زا لبالا  یعر  دنروخ و  یم  نآ  ةزات  قاس  روتسدب  ار  نآ  ماخ  نیریـش و  دیفـس و  تشکنا و  هس  ردقب  یتشکنا و  يربطـسب  نآ  خیب  و 
دزکب و نوچ  دـناسرن و  ررـض  ناـشواب  یناویح  چـیه  مس  دـنیامن  ارچ  ءادـتبا  نا  زا  رکید  تاـناویح  رتش و  نوچ  هک  دـنمان  تهج  نا 

یم ار  نآ  یکزات  رد  اهناتـسب و  نآ  تبنم  دنبای  ناما  دنروخب  دـننک و  ادـیپ  ار  نآ  هایک  دـندرکب و  ارحـص  رد  دـنبای  دوخ  رد  يررض 
زا تشکنا و  ود  يزاردب  نآ  كرب  هدیمخ و  رایسب و  هوبنا و  نآ  اهخاش  ردنک و  قاسب  هیبش  نآ  قاس  هتفک  سودیروقسید  دنروخ و 
هـس لوطب  تشکنا و  ود  ضرعب  نآ  تابن  خـیب  دـشاب و  یم  نازیوآ  جـنیتار  تخرد  زا  هچناـنچ  هتخیوآ  يزیچ  هطیرخ  دـننام  اـهخاش 

تسا تشکنا 

نا تعیبط  *

تسا کشخ  مرک و  موس  رد  دنیوک  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رـسع عفر  نادند و  درد  نیکـست  تهج  نآ  ندـیئاخ  یناویح و  مومـس  مواقم  حایر و  هدراب و  طالخا  للحم  هدـس و  حـتفم  فطلم و 
ار نآ  دنلامب  يوم  رب  دنـشرسب و  انح  اب  نوچ  يوم و  ةدننک  هایـس  نآ  خیبط  هدراب و  ماروا  تهج  هکرـس  اب  نآ  دامـض  رثؤم و  سفنلا 

عفان ریساوب  محر و  نالیس  ماوه و  ندیزک  تهج  دیماشآ  نآ  نودب  ای  بارش و  اب  نآ  مخت  دزاس و  دیفس  دوز  نکیل  دنادرک و  لیوط 
تسا مرد  ود  ات  نآ  مخت  كرب و  زا  تبرش  رادقم  بیطلا  لبنس  هفرق و  نآ  حلصم  باصعا  اشحا و  رضم 
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رامحلا یعر  *

نا تیهام  *

اب هایـس و  لدرخب و  هیبـش  نآ  مخت  دـنت و  نآ  خـیب  فرح و  ۀـحئارب  هیبـش  نا  زا  هچنآ  دـنت و  تیاـغب  دروآ  داـبب  هیبـش  تـسا  يراـخ 
دبای یم  تحص  نآ  ندروخ  زا  دسر  مهب  یخفن  يدرد و  نوچ  ار  رامح  تسا  تصوفع 

نا تعیبط  *

تهج نآ  مرد  عبر  نآ و  مخت  روتـسدب  طرفم و  فاعر  ثروم  نآ  خـیب  ندروخ  باذـج و  ردـم و  تیاغب  کشخ و  مرک و  موس  رد 
تدش زا  مرد و  مین  ات  نآ  تبرش  رادقم  عفان  ماسرب  سفن و  رـسع  نونج و  لقع و  طالتخا  تهج  نآ  يازجا  عیمج  لیدعیب و  لاحط 

تسا قیاقش  نآ  حلصم  توق  طقسم  لاهسا 

مامحلا یعر 

دنمان کنشموید  کنشمواک و  یسرافب  ار  نآ  همامحلا و  للظم  ینعمب  ای  یمامح و  ینعی  دنمان  نویراطسراف  ینانویب 

نا تیهام  *

نآ خیب  یکیب و  رصحنم  نآ  قاس  هدیئور و  نایم  زا  يدیفسب و  لئام  راد و  هنادند  نآ  كرب  يربش و  رب  هدایز  نآ  لوط  تسا  یهایک 
یم شهاوخب  دراد و  یم  تسود  ار  هایک  نیا  رتوبک  دـنت و  نآ  معط  هنـسرکب و  هیبش  نآ  مخت  یهایـسب و  لئام  خرـس  يربش و  ردـقب 

تسا و رایـسب  رـصم  رد  هوهق و  دننام  دنراد  لمعتـسم  ار  نآ  خیب  یـضعب  تسا و  یهایـسب  لئام  نآ  كرب  هک  هتـشون  یکاطنا  درچ و 
اهبآ رانک  نآ  تبنمر  تسنآ  زا  ترابع  وصیقران  هک  هتشون  هفحت  بحاص  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  دنمان و  مامحلا  قاس 

دسر یم  هامرذآ  رد  452و 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  مرک  لوا  رد  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *
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تهج نآ  كرب  دامـض  ضیح و  راردا  هوقل و  تهج  نآ  ندـیماشآ  هضباـق و  توق  تدورب و  اـب  لـلحم و  يوق و  فـفجم  فـطلم و 
تهج لسع  اب  هرمح و  تهج  هکرـس  اب  محر و  عاجوا  تهج  هزات  هیپ  لک و  نغور  اب  هیعاس و  هثیبخ و  حورق  هزات و  تاحارج  ماـیتلا 

تسا غبصلا  هوف  نآ  لدب  مرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  هدرک  رضم  دیفم  هقیمع  حورق  مایتلا 

فاقلا عم  ءارلا  لصف 

هعقر

نآ حلـصم  دـیفم و  مظع  رـسک  ربج  تهج  نآ  ندروخ  هک  تسا  هیودا  عیمج  لماش  یبرعب  اه  هلمهم و  نیع  حـتف  فاـق و  ار و  حـتفب 
دشاب

نا تیهام  *

دنا هتفک  زین  کنرخرس  کنردرز و  بلص  تسا  یخیب 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

* دنشونب یلاوتم  زور  هس  نوچ  عفان  ناوختسا  ندش  هزیر  هطقس و  هبرض و  تهج  تشربمین  غرم  مخت  ةدرز  اب  نآ  لاقثم  ود 

ینامی هعقر  *

دنمان زین  عاقر  ار  نآ  ای و  نون و  رسک  فلا و  میم و  حتف  هیناتحت و  هانثم  يای  حتف  هلمهم و  نیع  فاق و  نوکس  ءار و  حتفب 

نا تیهام  *

دننام نآ  رمث  ۀناد  رانا و  ردـقب  ریجناب و  هیبش  نآ  رمث  رانچ و  كرب  دـننام  نآ  كرب  ناکدرک و  تخرد  ردـقب  تسا  یتخرد  دـنیوک 
دـنمان و زین  يدـنه  ریجنا  ار  نآ  تسا و  یجنرفا  ریجناب  روهـشم  رـصم  رد  هک  هتـشون  یکاـطنا  تسا و  لوکاـم  ینیریـش و  اـب  ریجنا و 

كرب دوش و  یم  دنلب  عرذ  ودب  ات  تسین  بوخ  بیجن و  نکیل  دسر و  یم  مهب  زین  رـصم  رد  رجـش و  اعنـص و  فارطا  رد  نآ  تخرد 
كرزب دیایمرب و  نآ  ياهخاش  زا  نآ  رمث  تسین و  نآ  لثم  هکنآ  لاح  ریجنا و  كرب  دننام  نهپ  فرشم و  نشخ و  ظیلغ و  رایسب  نآ 

نبل دـننام  نآ  نبل  ینیریـش و  مک  رایـسب  نکیل  ریجنا و  معطب  لئام  ۀـناد  نآ  تسوپ  نوردـنا  رد  یکچوک و  رایخ  ردـقب  اـت  دوش  یم 
یم رهاـظ  نیزا  هک  هتـشون  هفحت  رد  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح  ددرک و  یم  زبس  دـننک  نفد  نیمز  رد  نوچ  ار  نآ  كرب  تسا و  ریجنا 
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تارایتخا بحاص  ناحیر و  وبا  ۀندیص  مجرتم  تسا و  دوجوم  ناردنزام  رد  تاریس و  مرک  وزال  رد  دشاب و  يدادغب  ریجنا  هک  ددرک 
دنرب یم  فارطاب  اجنا  زا  نمی و  نآ  تبنم  لئام و  یخرسب  لکش و  ثلثم  هتفاکش و  يورس  اما  دنام  یقلا  زوجب  دنا  هتشون  یعیدب 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

راثآ و ابوق و  تهج  نآ  ریـش  ئقب و  هدعم  ۀجزل  ۀظیلغ  تابوطر  توص و  هئر و  ۀبـصق  یلاج  مغلب و  مدـلا و  ثفن  مدـلا و  فزن  عطاق 
طالخا مغلب و  ئقم  نآ  خـیبط  ابرـش و  رـسک  ربج  یثو و  تهج  نآ  يازجا  رئاس  ءالط و  ریـساوب  ۀـناد  طوقـس  هدراـب و  ماروا  لـیلحت 

اریثک نآ  حلصم  هدعم  رضم  مرد  هس  نآ  ۀشیر  مخت و  زا  تبرـش  رادقم  دیفم  تاحارج  مایتلا  تهج  نآ  كرب  دامـض  توقب و  هظیلغ 
دروآ غیلب  ئق  دنماشایب  دننکلح و  تبش  جنیتوف و  قمرس و  مخت  خوبطم  اب  هک  تسنآ  لامعتسا  قیرط  دنیوک  تسا و 

میملا عم  ءارلا  لصف 

دامر *

دنمان ههکار  يدنهب  رتسکاخ و  یسرافب  هلمهم  لاد  فلا و  میم و  ار و  حتفب 

نا تیهام  *

برقع و دامر  دـننام  تسنادـب  بوسنم  دـشاب  هک  یمـسج  ره  زا  تسا و  ماـسجا  ةدـش  كاـخ  ۀـتخوس  زا  تراـبع  هک  تسا  فورعم 
دنیامن یم  باشخا  دامرب  قالطا  رتشیب  اهنیا و  لاثما  مرک و  ناطرس و 

نا تعیبط  *

زا هک  تسا  كدنا  فیطل  يران  راح  یناخد  وزج  رایسب و  فیثک  یضرا  دراب  وزج  زا  بکرم  نآ  ترارحب و  لئام  ففجم  کشخ و 
رد تسنآ  لصا  عبات  زیچ  ره  دامر  تیفیک  دـنام و  یم  یقاب  نآ  دراـب  یـضرا  وزج  ددرک و  یم  لـئاز  نآ  راـح  یناـخد  وزج  نتـسش 

تسا و ضباق  هک  طولب  دامر  تسا و  یلاج  هک  نیترجـش  دامر  تسا و  داح  هک  هرون  دامر  دننام  اهریغ  تدح و  تدورب و  ترارح و 
کشخ درـس و  یـضعب  كات  بوچ  رتسکاخ  نینچمه  تسا و  يوقا  نا  زا  برقع  دامر  هتتفم و  تسا و  هقرحم  توق  اب  هک  مرک  دامر 

دشاب هدروخ  لاس  تخرد  بوچ  زا  هک  تسنآ  نیرتهب  دنا  هتسناد  مرک  یضعب  و 
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نآ یئارحص  یهوک و  ۀنهک  صوصخ  دنا  هتفک  هام  دنچ  ات  دنام و  یم  یتدم  ات  نآ  بوچ  شتآ  453و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رادقم نآ  ندیماشآ  هناوید و  کس  یمس و  ناروناج  یکدیزک  ماروا و  لیلحت  هقیقـش و  هذوخ و  هضیب و  تهج  هکرـس  اب  نآ  دامض 
دسر مهب  هیصخ  تسوپ  رب  هک  دئاز  تشوک  رب  هکرـس  نورطناب و  نوچ  دیفم و  هاصح  تیتفت  هدرک و  حورج  حورق و  تهج  مرد  مین 

هئر رـضم  عفان  باصعا  دـقعت  لصافم و  ياخرتسا  لضع و  خدـش  تهج  لسع  هنهک و  هیپ  ای  تیز و  اب  دزاس و  لـئاز  دـنیامن  داـمض 
تسنآ یطبن  نآ  نیرتهب  ین  رتسکاخ  ینعی  بصق  دامر  مرد و  مین  ات  نآ  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم 

نیا تعیبط  *

و کناد * کی  نآ  تبرـش  رادقم  دنق  ای  اریثک  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  راثآ  علق  حورق و  ةدـنهد  مایتلا  ددـس و  حـتفم  تسا  مرک  دـننام 
بیـضق ۀـحرق  عفار  هلکا و  عنام  ماروا و  نکـسم  اضعا و  عیمج  مدـلا  فزن  سباح  ضباـق و  طولب  بوچ  رتسکاـخ  ینعی  طولب  داـمر 

تهج دنماشایب  بیـس  بارـش  اب  ار  نآ  مرد  ود  اتـشان  حبـص  ره  زور  هس  دنزیپب و  ریرحب  نوچ  هدعقم و  حورق  هرارم و  ةدس  اصوصخ 
بیـضق و ۀحرق  تهج  تنز  نارطق و  رد  صومغم  مشپ  رتسکاخ  ودک و  رتسکاخ  ینعی  عرق  دامر  و  دیفم * هدعم  تبوطر  تلب و  عفر 

ۀنایـشا رتسکاخ  ینعی  فیطاطخ  شع  دامر  و  دیفم * مشچ  یئانـشور  تهج  نفعم و  یلاج و  نویرذام  دامر  و  تسا * برجم  هدعقم 
دشاب هتخاس  راداوه  رایسب  عضوم  رد  هنایشآ  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  كوتسرپ 

نا تعیبط  *
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کشخ درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ةزوک رد  هک  تسنآ  نآ  قارحا  روتسد  تسا  نیبجنکس  نآ  حلصم  شش  رضم  دنیوک  عفان و  نداز  يراوشد  عفر  تهج  نآ  ندیماشآ 
هریغ ناطرـس و  دامر  و  دنرب * راکب  هدیئاس  دنروآرب و  تعاس  کی  زا  دعب  دنراذک و  مرک  رونت  رد  دـنریکب و  تمکح  لکب  دـننک و 
برج ۀلازا  تهج  مامح  رد  نآ  كولد  نآ و  دامض  يرت  ماکنه  رد  القاب  هاک  رتسکاخ  ینعی  القاب  نیتدامر  دش و  روکذم  ناطرس  رد 

عفان يردج  دوسا و 

نامر

زین يدنهب  دنمان و  رانا  یسرافب  نون  فلا و  میم و  حتف  ار و  مضب 

نآ تیهام  *

ةدیسر نآ  نیرتهب  ماسقا و  رئاس  زا  رتفیطل  دنمان  یسلما  هک  تسا  هنادیب  نیریـش  یناتـسب  نآ  نیرتهب  یناتـسب و  يرب و  دشاب  یم  عاونا 
تسنآ باداش  هناد  كرزب 

نا تعیبط  *

دنک یمن  نآ  يازجا  عیمج  زا  تقرافم  هک  هضباق  توقاب  لوا  زا  نآ  تبوطر  هتـشذکن و  مود  زا  نآ  تدورب  بطر و  دراـب  نآ  قلطم 
شرت غباد و  ضبقلا  دـیدش  سبای  دراب  نآ  تسوپ  تسین و  سوسحم  نآ  ضبق  دـنچره  دراد  رثا  نیمه  زین  نآ  ةدرـشفا  بآ  هکنآ  ات 

دنروخب رایسب  اتـشان  رکا  هکنآ  یتح  تسا  اعما  ةدنـشارخ  دراج و  شرت  رانا  تسین و  یـسبی  زا  یلاخ  نآ و  نیریـش  زا  رت  درـس و  نآ 
ضبقلا و دـیدش  نآ  تخرد  يازجا  عیمج  تسا و  دراب  ضبقلا  دـیدش  رانا  لک  رـضم و  ار  دراـب  ياقـستسا  دـسر و  مهب  اـعما  جـحس 

رت ضبقلا  دیدش  نآ  تسوپ 

نآ نیریش  تعیبط  *

هضباق توق  اب  رت و  لوا  رد  لادتعاب و  درس 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

ثروم لوب و  ردم  نطب و  نیلم  حتفم و  یلاج و  ددرک و  ظوعن  ثعاب  نیرورحم  رد  اذـهل  خافن و  حـلاص و  طلخ  دـلوم  اذـغلا و  لیلق 
يدبک و حور  ۀیفـصت  تهج  تسا و  یلک  لعف  نیا  دنا  هتفک  نآ و  رادحنا  ثعاب  نیرورحم  رد  ماعط  زا  دـعب  نآ  ندروخ  یکنـشت و 
ندب و ندرک  هبرف  توص و  ۀیفصت  راح و  ۀفرس  هنیس و  درد  ناقفخ و  زرپس و  ناقری و  هنیقلا و  ءوس  یقز و  ياقـستسا  دبک و  تیوقت 

یمح نابحاص  رـضم  هدعم و  یخرم  اذغ و  دـسفم  نآ  راثکا  عفان و  راسخر  کنر  یئوکین  هکح و  برج و  عفر  اذـغ و  ندومرف  ذوفن 
زا رتیوق  لاعفا  رد  نیریـش  رانا  بر  هدرورپ و  لیبجنز  جازملا  دراب  رد  شرت و  راـنا  نآ  حلـصم  ار و  ماـسم  نآ  فیثکت  خـفن و  ببـسب 

ار نیریـش  راـنا  رـس  نوچ  دراد و  رایـسب  عفاـنم  عنعنم  اـصوصخ  نآ  بارـش  تسا و  یکطـصم  نآ  حلـصم  هدـعم و  یخرم  نآ و  بآ 
شتآ يور  رب  هتخیر  نا  رد  هشفنب  نغور  اـی  نیریـش  ماداـب  نغور  اـب  دـشاب  هتـشاد  شیاـجنک  هک  يردـق  هـب  تاعفدـب  هدرک  خاروـس 

برجم سبای  نمزم  لاعس  ردص و  عجو  تهج  نآ  ندیکم  دنکن  بذج  رکید  هک  دسر  يدحب  دنک و  بذج  ار  نغور  ات  دنراذک 

ار نآ  ریصع  دراد و  رثا  نیمه  دشاب  مرک  مین  هک  ماداب  نغور  یبرع و  غمـص  هتـساشن و  رکـش و  اب  نآ  بآ  ندیماشآ  روتـسدب  454و 
دوش رت  هنهک  نیا  دنچره  دیازفیب و  ار  نآ  یئانشور  دنـشک  مشچ  رد  سپ  ددرک  ظیلغ  ات  دنراذک  باتفآ  رد  دننک و  ۀشیـش  رد  نوچ 
تهج نآ  ۀتخوس  لک  رورذ  هدعم و  رد  حایر  دلوم  خافن و  نآ  ندروخ  دیفم و  شوک  درد  تهج  لسع  اب  نآ  ۀناد  ددرک و  یم  رتهب 
يردق اب  لافطا  جازم  توق  نس و  بسحب  ددع  تفه  ات  ددع  هس  زا  نآ  ۀتفکـشان  ۀچنغ  دیفم و  نآ  ندومن  کشخ  تاحارج و  مایتلا 

ار ناشیا  هک  یتلاح  رد  نا  زا  رتکرزب  ای  راوخریش و  لافطاب  هدومن  بات  کنس  هدیئاس  دیفـس  ةریز  یلیلق  نالیغ و  ما  ۀتـسرون  ياهکرب 
دیفم زور  تفه  ات  ای  یلاوتم و  زور  هس  نآ  ریغ  ای  دشاب و  ندروآرب  نادند  ببسب  هاوخ  دوش  هنهک  ددرک و  ضراع  لاهسا 
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زم نامر  و 

ارفص و تدح  نیکست  رد  نیریش و  راناب  بیرق  لاعفا  رئاس  رد  لادتعاب و  لئام  يرت  يدرـس و  رد  نیریـش  شرت و  شوخیم  رانا  ینعی 
زا دنشاب  هدرشف  محـش  اب  هک  نیرانا  بآ  ندیماشآ  فرـص و  شرت  نیریـش  رانا  زا  قیلا  ار  جازم  يوارفـص  هدایز و  نا  زا  نوخ  ناروث 

هکح برج و  ناقری و  يوارفـص و  ياهپت  عفر  هدـعم و  تیوقت  ارفـص و  لاهـسا  تهج  ماخ  رکـش  مرد  تسیب  لطرکی و  ات  لطر  مین 
تیوقت برج و  قالـس و  تهج  دنروآ  ماوقب  هدرک  سم  فرظ  رد  ار  نیرانا  بآ  نوچ  تسا و  درز  ۀـلیله  دـننام  لاعفا  نیرد  عفان و 

عفان هثیبخ  هنمزم و  تاحارج  هرصاب و 

ضماح نامر 

بابصنا عنام  ارفص و  نوخ و  نایلغ  راح و  دبک  هدعم و  ترارح  بیهل و  نکـسم  ضباق و  کشخ و  درـس و  مود  رد  شرت  رانا  ینعی 
ثروم نآ  راثکا  راح و  ناقفخ  ئق و  رامخ و  عفر  نآ و  تیناخد  عفر  غامدـب و  راـخب  دوعـص  عنم  تهج  لوب و  ردـم  هدـعمب و  داوم 

هاب توق  رکج و  ۀبذاج  فعضم  نیدوربم و  رـضم  غامدب و  تسا  راخب  دوعـص  عنام  دنروخب  ماعط  زا  دعب  نوچ  جحـس و  اعما و  ۀحرق 
هضمـضم و عفاـن و  لبـس  هنخاـن و  تـهج  نآ  لاـحتکا  ریـس و  لـباوت و  اـب  جابدیفـسا  هدرورپ و  لـیبجنز  نیریـش و  راـنا  نآ  حلــصم 

ناهد ۀـلکا  تهج  دـنهد  دـیج  خـبط  لسع  اب  سم  فرظ  رد  نوچ  روتـسدب  نآ و  ۀـثیبخ  حورق  عنم  تهج  ناهد  رد  نآ  نتـشادهاکن 
تهج اروطق و  نذا  عجو  فنا و  حورق  تهج  هدرک  جوزمم  لـسع  اـب  ددرک و  ظـیلغ  اـت  دـنهد  خـبط  ار  نآ  ةراـصع  نوـچ  برجم و 

يوارفـص ۀـکح  برج و  تهج  نآ  مخت  تسوپ و  اـب  دنـشاب  هتخپ  ارهم  هکنآ  دامـض  عفاـن و  ادامـض  دـئاز  محل  ندرب  هثیبخ و  حورق 
لک و ندروخ  شهاوخ  عفر  تهج  ضباق و  نآ  قیوس  لیدعیب و  ماروا  لیلحت  تهج  بارـش  رد  تسرد  نآ  خوبطم  يالط  برجم و 
نآ و بارش  روتـسدب  تسنآ و  قیوس  بآ  زا  رتیوق  لاعفا  رد  شرت  رانا  بر  رثؤم و  دسر  مهب  ار  نآ  رکید  هلماح و  نانز  هکنآ  لاثما 
ددع و هدزناپ  دندنب  بوبح  یلفلف  ردقب  سپ  ددرک  دقعنم  دوش و  ارهم  ات  دنناشوجب  هکرـس  رد  هدرک  یلاخ  ار  شرت  رانا  فوج  نوچ 

کشخ لوا  رد  درس و  مود  رد  نیرانا  بر  برجم و  هدعقم  اعما و  ۀحرق  فوخم و  جحـس  نمزم و  لاهـسا  عفر  تهج  نا  زا  هدایز  ای 
کنر داسف  لـماوح و  ۀـیدر  شهاوخ  عفر  راـمخ و  ئق و  دـنت و  ياـهپت  طرفم و  یکنـشت  نیکـست  باـهتلا و  عفر  تهج  ضباـق و  و 

نآ ةدیئاس  ندـیماشآ  لوبلا و  سلـس  تهج  نآ  ندـیماشآ  هثل و  تیوقت  تهج  نآ  خـیبط  بآ  هب  هضمـضم  عفان و  مغ  عفد  راسخر و 
ۀثل تهج  تسا و  تابرجم  زا  باب  نیرد  رانا  خیب  زا  خیبط  لیدـعیب و  عرقلا  بح  هدـعم و  مرک  عفر  رد  مرک  بآ  هب  مهردـکی  ردـقب 

هیوسلاب و زیوم  اب  نآ  شرت  ةدیبوک  رتیوق و  لاعفا  رد  کیره و  بر  زا  رت  ضباق  نادرانا  لیدـعیب و  نآ  ۀضمـضم  نادـند  درد  راح و 
نآ خـیبط  بآ  رد  سولج  وم و  نآ  حلـصم  هفرـس  جحـس و  رـضم  برجم  هدـعم  تیوقت  ئق و  عـفر  تهج  یناـمرک  ةریز  نآ  سمخ 

هنیـس و رب  لسع  اب  نآ  ۀتخوس  يالط  هلبآ و  راثآ  عفر  تهج  لسع  اب  نآ  دامـض  لافطا و  ةدـعقم  جورخ  ثمط و  نالیـس  عفر  تهج 
هدیناشوج هداد  وب  رشقم  وج  جنرب و  اب  هکنآ  بآ  هب  هنقح  مدلا و  ثفن  مدلا و  فزن  تهج  هدعم 
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دننام لاعفا  رد  رانا  لک  دیفم و  هدعقم  ضارما  ریساوب و  نوخ  عطق  تهج  نآب  هدعقم  لیسغت  جحس و  لاهسا و  عفر  تهج  دنشاب  455
ماکحتسا تهج  نآ  خیبطب  هضمضم  قتف و  عالق و  تاحارج و  مایتلا  نادند و  نب  نوخ  عطق  تهج  نآ  رورذ  تسا و  یسراف  رانا  لک 

روطق طرفم و  ئق  عفر  تهج  هدعم  مف  رب  هزات  مرک  كرب  اب  نآ  لک  دامـض  عالق و  عفر  هثل و  زا  نوخ  ندمآ  عطق  كرحتم و  نادـند 
ناسل كرب  بآ  اب  بلعثلا و  بنع  بآ  اب  نآ و  مرو  لـیلحت  نادـب و  داوم  بابـصنا  عنم  تهج  مشچ  رد  بـالک  اـب  نآ  لـک  ةراـصع 

يادتبا شفک و  هزوم و  جحس  تهج  حارق  بآ  اب  نادب و  داوم  بابـصنا  نآ و  لامدنا  تبوطر و  فشن  لیلحا و  ۀحرق  تهج  لمحلا 
نارب و تموادـم  طرـشب  مشچ  رد  ضراع  ياشج  تهج  رمخ  يدرد  اب  دـیفم و  تسا  خرـس  داب  هک  هرمح  تهج  هکرـس  اب  سخاد و 
دنشاب و هتفرک  عیبر  رخاوا  رد  هکنآ  تخرد  ةراصع  دیقع  روتسدب  تسنآ و  لک  ةراصع  ماقم  مئاق  نآ  محـش  نامر و  تسوپ  ةراصع 

لاس کی  ات  دمر  لیمامد و  زورب  عطق  تهج  دـسرن  تسدـب  هک  دـنیامن  علب  یجهنب  ار  نآ  هتفکـشان  ۀـچنغ  ددـع  تفه  نوچ  دـنیوک 
دنیامن خبط  ار  رانا  نوچ  تسنآ و  لک  دننام  لاعفا  عیمج  رد  درورزب  هیبش  دـشاب  یم  رانا  عامقا  رد  هک  يدرز  ياهناد  تسا و  برجم 

ات دـنیامن  خـبط  نخد  درآ  ای  يراوح و  زبخ  درآ  هیقوا  ود  اب  تسا  هتفای  خـبط  نا  رد  هک  یبآ  اب  ار  نآ  زا  مهرد  راهچ  دوش و  ارهم  اـت 
بحاص نوچ  برجم  جالعلا  سویام  عبر  لاهسا  عفر  تهج  دنروخب  هتخیر  لک  نغور  ای  ماخ و  تیز  نارب  سپ  ددرک  هدیصع  دننام 

تسا رتهب  دشاب  اذغ  زا  شیپ  رکا  نکیل  ار و  وا  تسا  عفان  دکمب  شرت  هاوخ  دشاب و  نیریـش  هاوخ  ار  رانا  بآ  یئاذغ  كدنا  دعب  پت 
هتخپ اـت  دـنیامن  خـبط  بارـش  رد  ار  تسرد  راـنا  نوچ  ددرک و  مولعم  ئق  عوهت و  اـی  دـشاب و  عبط  رد  یتنیل  هکنآ  رکم  نا  زا  دـعب  زا 

هنقح و شراوج و  نینامر و  دورب  جرـشفا و  نامر و  شآ  تسا و  برجم  نآ  درد  ۀـلازا  تهج  دـندنب  شوک  رب  دـنیاسب و  سپ  ددرک 
هراصع و الط و  هبرشا و  قیوس و  ینامر و  نیبجنکـس  تافوفـس و  بر و  هینامر و  نهد و  نامرلا و  ءاود  باشوخ و  هریرح و  بح و 

دندش روکذم  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  نینامرلا و  ءام  قوعل و 
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يرب نامر 

همجعم داضب  دنمان  ضم  هک 

نا تیهام  *

رد هک  هتـشون  هفحت  ۀیـشاح  رد  دـیمحلا  دـبع  ریم  میکح  تسا و  لـقلقلا  بح  نآ  رمث  هک  هتـشون  هفحت  رد  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح 
نآ لک  دـنک و  یم  لک  هدـمآرب  نیمز  زا  كرب  راهچ  هس  تسا  دوجولا  ریثک  دوا  ۀـبوص  راکرـس  دـنه  دـالب  زا  روپ  ههکروک  یلاوح 

نیریش نآ  معط  یطسوتم و  رانا  یکرزب  راناب و  هیبش  نآ  رمث  درادن و  بوچ  الـصا  ینـساک و  كرب  دننام  نآ  كرب  رانا و  لکب  هیبش 
كرزب نآ  ۀتسخ  دسر و  یم  نیمز  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

یم لـئاز  ار  نآ  عجو  عـفد  هس  درد و  برجم  هطقـس  هبرـض و  تهج  ینمرا  نیط  يرطوقـس و  ربـص  نآ  يواـسم  اـب  نآ  خـیب  داـمض 
دنادرک

ثمر

هثلثم ياث  میم و  نوکس  ار و  رسکب 

نا تیهام  *

یم درز  رایسب  ندش  کشخ  زا  دعب  تسین و  ربغا  حیـش و  دننام  نآ  کنر  یتماق و  يدنلبب  حیـشب  هیبش  دوخن و  سنج  زا  تسا  یتابن 
ددرک یم  درز  رواجم  صخش  کنر  نآ  ترواجم  زا  دنیوک  دومن و  ناوت  یم  کنر  اهزیچ  نا  زا  ددرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا نانشا  یلق  زا  رتهب  دنیوک  دسر  یم  مهب  نآ  ۀتخوس  زا  هک  یلق  تسا و  ماوه  نتخیرک  ثعاب  عفان و  ماکز  تهج  نآ  ناخد 

لمر

دنمان تیر  يدنهب  هسام و  یناهفصاب  ناور و  کیر  یسرافب  مال  میم و  نوکس  ار و  حتفب 

نا تیهام  *

تسا كاخ  زا  صلاخ  ةزیر  نآ  نیرتهب  تسا  فورعم 

نا تعیبط  *
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ففجم کشخ و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *
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عنم ضیح و  عطق  تهج  نآ  ةدیئاس  لومح  دیفم و  ندرک  نا  رد  نفد  نتسب و  ناونعب  اقستسا  تابوطر و  فشن  تهج  نآ  ةدرک  مرک 
هزمدب ار  هزم  شوخ  بآ  سکعلاب  دنادرک  یم  معط  شوخ  ار  معطدب  ةزمدب  بآ  تیصاخلاب  رثؤم و  تیاغب  لمح 

456

مار مر 

میم فلا و  ار و  حتف  میم و  نوکس  ار و  حتفب 

نا تیهام  *

ماوه عاونا  مدزک و  رام و  مس  ترـضم  عفد  تهج  کنر و  یکاخ  نهپ و  درخ و  نآ  كرب  تسا و  هنعـصرق  دـنیوک  تسا  يرب  مطرق 
ار بآ  نآ  سپ  دیآ  بآ  رد  نآ  توق  ات  دنراذکب  دـنزادنا و  بآ  رد  ار  نآ  كرب  هک  تسنآ  نآ  لامعتـسا  قیرط  دـنراد و  یم  هاکن 

تسنانشا یلق  زا  فیعض  دوش  یم  لصاح  نا  زا  هک  یلق  هدیزک و  ار  وا  هک  دنهد  واب 

نونلا عم  ءارلا  لصف 

دنر

تسا لدنص  دنیوک  دنمان و  راغ  ماش  تغلب  تسا  يرب  نسار  مسا  یبرعب 

واولا عم  ءارلا  لصف 

سور

دنمان هلک  یسرافب  تسا و  سار  عمج  هلمهم  نیس  واو و  هزمه و  يار و  مضب 

نا تیهام  *

تسا هبرف  ناوج  دنفسوک  ۀلک  زغم  نآ  نیرتهب  تاناویح و  زا  تسنآ  زغم  هلک و  نا  زا  دارم  تسا  فورعم 

نا تعیبط  *

اهریغ فعض و  توق و  عبرا و  تایفیک  رد  دشاب  یم  فلتخم  ناویح  ره  عبط  بسحب  تسا و  بطرا  دربا و  ناویح  ندب  رئاسب  تبسن 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تضایر ودک  باحصا  تهج  دیازفیب و  ینم  دنادرک و  يوق  ار  فیعض  ندب  دبای  ءارمتـسا  مضه و  نوچ  مضهلا و  ئطب  اذغلا و  ریثک 
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نآ نیدخ  تشوک  تسا و  رتعـص  هماکبآ و  هکرـس  لدرخ و  اب  ندروخ  نآ  حلـصم  لوب  اشج و  ةدننک  وبدب  هدـعم و  فعـضم  عفان و 
همه رت  فیعـض  نآ  نابز  تشوک  لوزنلا و  عیرـس  رت و  برچ  نآ  مشچ  ود  ره  هداـیز و  نآ  تیئاذـغ  رتمک و  نآ  تبوطر  رت و  مرک 
همه رت  يدر  نآ  فیراضغ  رتظیلغ و  رت و  مضهلا  ئطب  لدـعا و  نآ  تسوپ  نآ و  يازجا  لک  بطرا  دربا و  نآ  زغم  تسنآ و  يازجا 

لادـتعاب و کـمن  نآ  ناـبز  هایـس و  کـمن  نآ  مـشچ  حلـصم  رت  ئدر  نآ  غاـمد  فیراـضغ  جـنلوق و  ثروـم  لوزنلا و  یطب  ازجا و 
دندرک راچان  رطـضم و  رکا  دروخ و  دیابن  رودـقملا  یتح  ار  نآ  فیراضغ  هلک و  تسوپ  راغرتشا و  رتعـص و  هکرـس و  نآ  شوکانب 

قداص و عوجرب  هکلب  دنروخن  ریس  مکش  رایسب و  اما  دنروخب  هتخپ  هیلق  ینیچراد  یکطصم و  لدرخ و  فک  اب  هک  دیاب  نآ  ندروخب 
نآ جارخاب  تردابم  هک  دیاب  دنک  لقث  رکا  دنیاخب و  يدنه  دوع  یکطـصم و  دوش  ردحنم  رید  رکا  دنروخب و  كدنا  دیدش  تضایر 

هبطر و نادلب  رد  هک  تسنآ  رتهب  دنیامن و  هلهسم  تاشراوج  ضعبب  لاهسا  دنـشابن  نادب  يداع  ای  دیآ و  راوشد  ئق  رکا  دننک و  ئقب 
دنفـسوک و ۀچب  رـس  لوطن  تسا و  رـضم  هک  دنروخن  هلک  يالاب  روکنا  الـصا و  دـنروخن  هچاپ  هلک و  هفیعـض  ۀـجزما  نابحاص  هراح 

لاثما یباوخیب و  نونج و  سبای و  غامد  جازم  ءوس  بیطرت  تهج  تلع و  ياهتنا  ماکنه  سبای  رـس  عاـجوا  نیکـست  تهج  نآ  ۀـچاپ 
یهام ياهرـس  هینطاب و  ۀبلـص  ماروا  نیلم  هاب و  جـیهم  باصعا و  هدرک و  اعما و  بطرم  دنفـسوک  ۀـچب  رـس  قرمب  هنقح  عفان و  اـهنیا 

ناهداب اهنیا  لاثما  هبلص و  ماروا  رئاس  هدرک و  هاهل و  مرو  هدعقم و  هزالم و  قاقـش  تهج  هتخوس  هدرک  کشخ  دوس  کمن  کچوک 
تسا عفان  هبسانم  ياهبآ  اب  هبسانم و 
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ریصاور

هلمهم يار  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  هطقن و  یب  داص  رسک  فلا و  واو و  يار و  حتفب 

نا تیهام  *

بآ سابیر و  هب و  بیـس و  رانا و  دـننام  شرت  ياه  هویم  بآ  رد  هدومن  نایرب  نغور  رد  هتخپ و  بآ  رد  هک  تسا  یلوقب  زا  تراـبع 
یناروب یسرافب  تسا و  هیذغا  ۀلمج  زا  دنیامن و  لوانت  دنزادنا و  کشک  ای  تسام و  ای  اهنیا و  تبرـش  ای  بر و  ای  قامـس و  هروغ و 

دنمان

نا تعیبط  *

دشاب یم  فلتخم  دنزاس  یم  نا  زا  هچنآ  بسحب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

خافن و نآ و  تظلغ  ببـسب  مضهلا  ئطب  لیقث و  نیدوربم و  رـضم  عفاـن و  ار  جازملا  رورحم  دربم و  نوخ و  تدـح  ارفـص و  نکـسم 
تسا محر  ضارما  جیهم  مکش و  ضباق 

نایبور

یهام یسرافب  هدمآ و  زین  نایبرا  نون و  فلا و  هیناتحت و  هانثم  يای  حتف  هدحوم و  ياب  رسک  واو و  نوکس  يار و  مضب 

دنمان یلهچماکنیهج  يدنهب  کیم و  یهام  نایبور و  457

نا تیهام  *

کیب ات  نآ  كرزب  یکرزب و  خلم  ردقب  نآ  کچوک  یفدص و  نآ  ۀثج  فالغ  دـنلب و  ياهاپ  تسد و  اب  لالح  یبآ و  تسا  یناویح 
تسا رحبلا  دارج  ریغ  دوش و  یم  هتخپ  رید  بلص و  کنر و  خرس  زین  نآ  تشوک  کنر و  خرـس  مه و  هدایز  ربش و  ود  ات  مین  ربش و 

زا هدومن  کشخ  هداد و  شوج  کمن  بآ و  اـب  ار  کـچوک  ناـیبور  دـش و  روکذـم  رحبلا  دارج  رد  تسا و  رادرپ  کـچوک  نآ  هچ 
اب هدرک  نایرب  زایپ  نغور و  اب  دنروخ و  یم  کمن  اب  هدرک  نایرب  دنمان  یم  کیم  یسراف  رد  ار  نآ  دنرب و  یم  فارطاب  ایرد  لحاوس 

دنروخ یم  هتخپ  هیلق  ای  هتخیر و  زین  ماعط  يالاب  اب  هداد و  مد  هتخپ  جنرب 
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تعیبط *

نآ ةزات 

رت کشخ  رت و  مرک  نا  زا  نآ  دوس  کمن  رت و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لهـسم و نیبجنکـس  اب  مضهلا و  ئطب  دالوا و  ترثک  لـمح و  رب  نیعم  مخر و  هدرک و  نخـسم  ینم و  حـلاص و  نوخ  دـلوم  یهبم و 
دنیامن خـبط  اندـنک  اب  دـنیامن و  نایرب  هدرک  قرو  زایپ  اب  لیجران و  ای  واک  نغور  ای  ناـکدرک و  نغور  اـب  نوچ  عرقلا و  بح  جرخم 

لفلف اب  نآ  ةدـیئاس  کشخ  لاحتکا  تسا و  محر  نخـسم  هاـب و  كرحم  تیاـغب  دـنیامن  لواـنت  تشربمین  غرم  مخت  اـب  هیلق و  دـننام 
بذاج هبلـص و  ماروا  للحم  یئاهنتب  عرقلا و  بح  جرخم  مکـش  رب  هایـس  دوخن  اـب  نآ  ةدـیبوک  دامـض  عفاـن و  يروکبـش  عفر  تهج 

هاب كرحم  نآ  دوس  کمن  عفان و  سرقن  لـصافم و  عجو  تهج  نوتیز  نغور  رد  نآ  يارهم  ۀـتخپ  يـالط  ندـب و  زا  راـخ  ناـکیپ و 
ینعی يرماب  نآ  حلـصم  ارفـص  نوخ  ةدنروآ  شوجب  يوادوس و  ضارما  يوق و  ۀـکح  ادوس و  دـلوم  ناشیا و  ینم  دـلوم  نیدوربم و 

رد صوصخ  نآ  ةزات  حلـصم  ندروخ  لهـسم  لجرفـس  شراوج  عنعنم و  رانا  بارـش  نا  زا  دعب  هضماح و  بوبر  هکرـس و  هماکبآ و 
تسا اهنیا  لاثما  يدنه و  دوع  صرق  ایورک و  نیدوربم 

اذیرااذور

فلا همجعم و  لاذ  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  هزمه و  حتف  فلا و  همجعم و  لاذ  حتف  واو و  نوکـس  ار و  مضب 
يدرولا لصا  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل 

نا تیهام  *

ددرک یم  رهاظ  نا  زا  خرس  لک  يوب  ندیئاس  زا  دعب  نا و  زا  رتکبس  طسقب و  هیبش  تسا  یخیب 
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نا تعیبط  *

مرک موس  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنیامن لوطن  نادب  دنهد و  شوج  بآ  رد  هدرک  طولخم  نیدران  اب  نوچ  اصوصخ  برجم  دراب  عادـص  عفر  تهج  للحم و  فطلم و 
رس رب 

جتخسور

تسا و یـسراف  ۀتخوس  يور  برعم  میج  هیناقوف و  هانثم  ءات  حتف  همجعم و  ءاخ  نوکـس  هلمهم و  نیـس  مض  واو و  نوکـس  ار و  مضب 
دنمان زین  تخس  ار  ار  نآ 

نا تیهام  *

نوبز نآ  هایس  تسنآ و  یخرسب  لئام  هایـس  نآ  نیرتهب  دش و  روکذم  همدقم  تاروتـسد  رد  نآ  قارحا  روتـسد  تسا و  هتخوس  سم 
تسا هدش  دساف  هتخوس و  رایسب  هک  اریز 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ندرب تهج  هثیبخ و  حورق  یتدایز  عنام  مشچ و  ةواشغ  یلاج  لمدم و  تاحارج و  یقنم  باذـج و  دـنت و  ففجم و  ضباق و  رایـسب 
لهـسم تسنآ  حلـصم  هک  دجنک  نغور  موم و  اب  نآ  مرد  کی  ندیماشآ  رت و  میالم  نآ  لوسغم  لاتق و  رثؤم و  دـئاز  دـساف  تشوک 

تسا ایمیلقا  دننام  نآ  لسغ  قیرط  يوق  ئقم  لسع  ناراب و  بآ  اب  عفان و  اقستسا  تهج  توقب و  رفصا  يام  يوق 

ایتوت يور 

تسا نوقیلاط  یسراف  مسا  يور  ماسقا  رئاس  فالخب  تسا  عونصم  ریغ  یندعم  يایتوت  نآ  هچ  تسا  ایتوت  حورب  روهـشم  تسا و  هبش 
اه و يافخ  هدـحوم و  ءاب  حـتفب  راکنهب  ار  نیا  دـنه  لـها  دـنزاس و  برـس  مین  نزو و  کـی  سم و  نزو  راـهچ  زا  عونـصم  ار  نآ  و 

دنمان هلمهم  ءار  فلا و  یسراف و  فاک  نون و  نوکس 
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ءاهلا عم  ءارلا  لصف 

یشهر

دنمان هدرا  یسرافب  ای  همجعم و  نیش  رسک  اه و  نوکس  ار و  حتفب 

نا تیهام  *

هدیئاس مرن  نایرب  رشقم  دجنک 

دنشاب هدرکن  ادج  نا  زا  نغور  دشاب و  عئام  هک  تسا  458

نآ تعیبط  *

رت مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

يرهاظ و تابالـص  نیلم  هکرـس و  لسع و  نآ  حلـصم  هدعم  زا  جورخلا  ئطب  اهتـشا و  دـسفم  مضهرید و  ظیلغ و  نمـسم و  یهبم و 
ادامض هتخوس  دورابب  ای  شتآب و  وضع  یکشخ  تدح و  عجو و  نکـسم  تاجارخ و  لیمامد و  جضنم  اشحا و  ياشج  حتفم  ینطاب و 

تسنآ لصا  دننام  راثآ  رد  دنهد  بیترت  نآ  ریغ  ولاتفش و  ولآدرز و  هتسپ و  زغم  زا  هچنآ  ءالط و  و 

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ءارلا  لصف  *

هئر

دنمان همکبا  یکرتب  هرپیهپ و  يدنهب  شش و  یسرافب  اه  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  ار و  رسکب 

نا تیهام  *

دشاب یهوک  هک  صوصخ  تسا  هلاسکی  ات  ههام  شش  ۀلاغزب  هرب و  ۀئر  نآ  نیرتهب  تسا و  فورعم 

نا تعیبط  *

هتسناد کشخ  سفور  رت و  درس و  طارقب  رت و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفان و دنـشاب  هدومن  نایرب  هدیرب  دشاب  مرن  هک  ار  نآ  فارطا  هکنآ  لیلق  دنـشاب  هتـشاد  تشوک  شهاوخ  هک  نیهقان  یـضرم و  تهج 
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نا رد  هک  هکرس  ایورک و  نآ  حلـصم  تسا  یمغلب  طلخ  دلوم  اذغلا و  لیلق  مضهلا و  ئطب  لس و  ثروم  نآ  ندروخ  تموادم  دنیوک 
تسا رکش  سآلا و  بح  نآ  حلصم  هدعم  رضم  دننک  نایرب  سپ  دنناسیخب 

868 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1173 

http://www.ghaemiyeh.com


هبرک و ریزنخ و  زب و  ۀئر  دشاب و  هدیسر  مهب  یخرس  ۀطقن  نآ  يدیفس  رب  هک  یمـشچ  مرو  لیلحت  تهج  نآ  مرکامرک  دامـض  459و 
ۀئر قرحم  دامـض  روتـسدب  دـیفم و  دـشاب  هدیـسر  مهب  نآ  لاثما  هزوم و  شفک و  زا  اپ  رد  هک  یمرو  جحـس و  تهج  لمج  سرخ و 

دزاس لئاز  دـنیامن  الط  سبای  يابوق  لیلآث و  رب  دـیآ  نا  زا  هک  یبانوخ  دـننک و  نایرب  شتآ  رب  ار  نآ  کمن  یب  نوچ  مرکامرک  اهنآ 
دـنبوکب و دـننک و  کشخ  نوچ  ار  شحولا  راـمح  ۀـئر  رثؤم و  جحـس  عفر  تهج  نآ  قرحم  دـشاب و  هلاـسکی  زب  ۀـئر  هک  اـصوصخ 

* تسا عفان  سفنلا  قیض  تهج  دنماشایب 

سابیر

دنمان زین  يرکج  جاویر و  ساویر و  یسرافب  هلمهم  نیس  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  ار و  رسکب 

نآ تیهام  *

کی مجحب  تشکنا و  ودـب  بیرق  نهپ  كدـنا  هدـیئور  قاس  ود  ای  کی و  نآ  طسو  زا  قلـسب و  هیبش  عرذ و  کی  ردـقب  تسا  یتاـبن 
نآ يالاب  فرط  یـشفنب و  كدـنا  يدیفـسب و  لئام  نآ  خـیب  هب  لصتم  فرط  بغزم و  کنر و  زبس  یتسوپ  نآ  يـالاب  رب  تشکنا و 
قاس رـس  یتصوفع و  كدنا  اب  شرت  رادبآ  كزان  کنر  دیفـس  نآ  زغم  ددرک و  یم  ادج  نا  زا  لوطب  وهاک  خیب  تسوپ  دننام  زبس و 

یباغرم و ۀجنپ  هب  هیبش  نآ  رـس  یکیراب و  ناسنا  دـعاسب  هیبش  نآ  قاس  هلمجلاب  نشخ و  زبس  ياهدرپ  اهبعـش  نیب  رد  بعـشتم و  نآ 
نآ نیرتهب  درس و  رایسب  ناتسهوک  نیشن و  فرب  عضاوم  نآ  تبنم  یمک و  ینیریـش  اب  شرت  كدنا  نآ  معط  کنر و  خرـس  نآ  لک 

سابیر تفای و  رکذ  هچنانچ  تسا  دنوار  نآ  خـیب  دـشاب و  دـنلب  ربطـس و  نآ  قاس  هک  تسنآ  شوخیم  باداش  فیطل  دیفـس  یـسراف 
ات سابیر  خیب  هک  دیوک  ناحیر  وبا  هندیص  مجرتم  هتفای  ار  سابیر  هک  تسا  یسک  لوا  نآ  يروپاشین و  رمعمب  تسا  بوسنم  يرمعم 
یم كرزب  نیمز  رد  جیردتب  نآ  خیب  تدم  نیرد  دروآرب  كرب  ات  دیاب  لاس  یس  عضاوم  یضعب  رد  دروآیمنرب و  كرب  دسرن  بآ  هب 

هباـشم نا  زا  یکرب  ره  دوش  كرزب  نآ  تاـبن  نوچ  دـنیوک و  دـنوار  ار  نآ  یکرزب و  رد  دـسر  اـمرخ  تخرد  خـیب  رادـقمب  اـت  دوش 
دـشابن مخت  ار  نآ  تابن  زا  یخاش  ره  دوب و  دنلب  وا  ياهتـسد  هک  دنیوک  ببـس  نادب  تسد  دنوار  ار  ریـش  دراو  دشاب  یم  وا  تسدـب 
لکـشب دـیآرب  سابیر  ياهقاس  بیـضق  نآ  یلاوح  رب  دـشاب و  نآ  مخت  نآ  رـس  رب  دـیآرب و  یبیـضق  لاس  ره  نآ  تابن  ناـیم  زا  هکلب 

یمدآ تسد 
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نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نایثغ و یکنـشت و  يوارفـص و  ئق  عطاق  اهتـشا و  کیرحت  راح و  رکج  اشحا و  هدـعم و  يوقم  حرفم و  هضباـق و  توق  اـب  فطلم و 
ابو و نوعاط و  ریساوب و  ساوسو و  ناقفخ و  رامخ و  یتسم و  عفر  تهج  ود و  ره  نآ  ةدننک  یفاص  نوخ و  ارفص و  تدح  نکـسم 

نآ ةراصع  لاحتکا  لمد و  زورب  عنام  نآ  تموادـم  يوارفـص و  راح و  ياهپت  ناقری و  يوارفـص و  راح  لاهـسا  هبـصح و  يردـج و 
ثروم باصعا و  ففجم  هاب و  هنیس و  رضم  عفان  هلمن  خرس و  داب  تهج  وج  درآ  اب  نآ  دامـض  ضایب و  عفر  هرـصاب و  تیوقت  تهج 

بآ جرتا و  ضامح  نآ  لدب  مرد  یـس  ات  نآ  بآ  زا  تبرـش  رادـقم  لسع  نوسینا و  دوع و  تبرـش  نآ  حلـصم  نیدوربم  رد  جـنلوق 
* تسا عفان  ار  تاقارتحا  تاراخب و  عفر  نونج و  تشحو و  نآ  تبرش  تسنآ و  بآ  زا  رتیوق  سابیز  بر  هروغ و 

رحبلا هئر 

هلمهم ود  ره  ار  اح و  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتف  مال و  فلا و  ات و  مض  ای و  حتف  ار و  رسکب 

نا تیهام  *

دوش یم  تفای  اهایرد  رانک  رد  دشاب  رت  هزات  هک  یتقو  هشیشب  هیبش  تسا  يزیچ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا عفان  دشاب  هدیسر  مهب  امرس  زا  هک  یقاقش  سرقن و  تهج  نآ  دامض 

ناحیر

دنمان زین  يربابدکن  وبزان و  يدنهب  مرفسهاش و  یسرافب  نون  فلا و  اح و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  ار و  حتفب 
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نآ تیهام  *

* یلاعت هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذم  مرفسهاش  رد  تسا و  عاونا  ار  وا  تسا و  سنج  مسا 

نامیلسلا ناحیر 

دنمان زین  نامیلس  وهامج  مرفسمج و  ار  نآ 

نا تیهام  *

هایـس نآ  ۀـناد  کچوک و  دیفـس و  نآ  لک  یمطخ و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هزاـت و  رت و  تبـشب  هیبش  هقـشع  سنج  زا  تسا  یهاـیک 
رد دیور و  یم  اهتخرد  رب  زرملا  راد  ناهفصا و  رد  دسر و  یم  مهب  سراف  ناتسهوک  رد  دچیپ و  یم  راجشا  رب  نآ  هایک  لفلف و  دننام 

دنمان ونومسید  نباکنت 

نا تعیبط  *

هتفک مراهچ  ات  ناحیر  وبا  کشخ و  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دامـض هدـعم و  ۀـجزل  تبوطر  حایر و  للحم  خـفن و  نکـسم  تاقارتحا و  زا  نوخ  یقنم  ادوس و  ۀـلئاغیب  لهـسم  ففجم و  فطلم و 
ماروا هرمح و  تهج  هکرـس  اب  یمغلب و  مرو  تهج  لـسع  اـب  نآ  يـالط  محر و  درد  يوادوس و  ضارما  ریـساوب و  تهج  نآ  خـیبط 

عفان برقع  ندـیزک  جـلاف و  هوقل و  تهج  نآ  ۀفوکـش  ندرک  الط  ندـیماشآ و  محر و  درد  تهج  لک  نغور  اب  نآ  لومح  هراـح و 
نآ لدـب  روفاـک  رفولین و  نغور  نآ  حلـصم  عدـصم  نآ  راـثکا  مرد و  هد  اـت  نآ  بآ  زا  لاـقثم و  هس  اـت  نآ  كرب  زا  تبرـش  رادـقم 

کشخ مرک و  مراهچ  رد  هکنآ  ببـسب  دنیوک  تسا و  بلعثلا  بنع  نآ  نزو  مین  حیـش و  نآ  نزو  مین  نآ  لدب  دنیوک  شوجنزرم و 
زا ار  دوخ  رواجم  راجـشا  هکلب  تسین  بآ  هب  جاتحم  دباین  بآ  اهتدم  رکا  دنام و  یم  اهتدم  دـناسر و  یمن  ررـض  نادـب  امرـس  تسا 
رد تسا  یهایک  هک  دنا  هتشون  هدرفم  ۀیودا  بتک  رد  هک  هتـشون  هفحت  رد  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  دنادرک و  یم  باریـس  دوخ  ۀشیر 

رتکچوک و بالبل  زا  نآ  كرب  برجم و  ادامض  ابرش و  هدیزک  روبنز  الیتر و  برقع و  تهج  تسا و  برقع  لکب  روهشم  ناهفـصا 
یم روکذم  تسا و  نویراطـس  نآ  تسین و  زبس  هشیمه  اما  تسا  کچوک  کنر و  درز  نآ  نوردـنا  شفنب و  ۀـشوخ  دـننام  نآ  لک 

دشاب یم  يدیفس  اب  خرس  نآ  لک  تبش و  دننام  نآ  كرب  ار  نآ  یلبج  مسق  دنیوک  دوش و 
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روفاکلا ناحیر 

دنمان نسوس  یسرافب  دنیوک  دنمان و  روفاکلا  رجش  يدوهی و  ناحیر  ار  نآ 

نا تیهام  *

عیمج زا  يدیفـسب و  لئام  دوبک  نآ  لک  رت و  هزیر  نا  زا  راـنا و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تبـشب و  هیبش  نآ  خاـش  لـک و  تسا  یهاـیک 
کشخ هاوخ  دشاب و  رت  هاوخ  دیآ  روفاک  يوب  نآ  يازجا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

غامد و ۀیشغاب  هدنپسچ  تابوطر  للحم  رایسب  نآ  ندیئوب  اضعا و  نوخ  نالیـس  عطق  ناقری و  هدس و  حیتفت  تهج  نآ  بآ  ندیماشآ 
نآ حلـصم  نـیرورحم  رـضم  عفاـن  تاـحارج  حورق و  تـهج  نآ  رورذ  ماروا و  لـیلحت  هیغاـمد و  ۀـظیلغ  طـالخا  لـلحم  نآ  ناـمدا 

* تسا مهرد  تفه  ات  نآ  بآ  زا  مهردکی و  نآ  تبرش  رادقم  نیبجنکس 

شیر

دنمان رپ  یسرافب  همجعم  نیش  ای و  نوکس  ار و  رسکب 

نا تیهام  *

تسا رویط  رپ  زا  ترابع  تسا و  فورعم 

460

نا صاوخ  لاعفا و  *

مرن يوم  ماقم  مئاق  اهتحارج  نوخ  عطق  رد  دـنمان  كژک  هک  زاب  مرن  رایـسب  يوم  عفان و  اهمخز  مایتلا  تهج  نآ  ماسقا  ۀـتخوس  رورذ 
رد دننک و  کشخ  دنیوشب و  دننازوسب و  هدرک  ادـج  دـشاب  فوجم  دیفـس و  كرزب و  هچنآ  رویط  رب  خـیب  زا  نوچ  تسا و  شوکرخ 

سؤاط رپ  اصوصخ  تسا  لیدعیب  مدلا  فزن  عیمج  رد  تسا و  برجم  دشخب و  هدئاف  ددرکن  دنب  زیچ  چیهب  هک  ار  یفاعر  دنمد  ینیب 

* تسا همجعم  ياز  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  مهدزای  باب  *

فلالا عم  يازلا  لصف 
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جاز
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تسا یسراف  كاز  زا  برعم  میج  فلا و  از و  حتفب 

نا تیهام  *

ار نآ  دیفـس  ددرک و  یم  زبـسب  بلقنم  نآ  درز  درز و  خرـس و  دیفـس و  تسا و  بـش  ریغ  دـشاب و  یم  ماـسقا  تـسا و  تایندـعم  زا 
هایس جاز  يزاریشب  دنمان و  يروس  تنقلق  دنقلق و  ار  زبس  راطقلق و  ار  درز  راغوش و  سیدقلق و 

ضیبا جاز 

دنمان يرکتهپ  يدنهب  سیقلا و  للخ  ینانویب  دیفس و  جاز  یسرافب 

نا تیهام  *

تـسد رد  نوچ  هک  تسا  یـشخدب  خـینرزب  هیبش  قارب  يرـصم  نآ  نیرتـهب  نزولا و  فیفخ  يدرزب و  لـئام  كدـنا  دیفـس و  يزیچ 
ناسکی فاص  نیکنر  بوخ  دننک و  کنر  دـنهاوخ  هک  ار  هچنآ  دـشابن و  هتفوک  شیالآ و  زا  دـشاب  كاپ  ددرک و  هزیر  دوز  دـنلامب 

زا باجنپ  هلمج  نآ  زا  تسا  اهاج  رثکا  نآ  ندـعم  دـنیامن و  یم  کـنر  سپ  هدرک  کـشخ  هدومن  رت  نآ  لولحم  بآ  رد  ـالوا  دوش 
جاز ندعم  نآ  یقرش  تسا  کمن  ندعم  هک  يار  وانهج و  رهن  نیب  ام  راس  کمن  بآ و  شوخب  روهـشم  هرهب  ۀبـصق  رد  روهال  ۀبوص 

ددرک یم  بلص  نادب  اوه  ندیسرب  دشاب و  یم  مرن  كدنا  کمن  دننام  ندروآرب  نیح  رد  تسا و 

نا تعیبط  *

تسا ماسقا  همه  فطلا  لادتعاب و  لئام  کشخ و  مرک و  موس  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

مرن دیفس  تابن  نآ  نزو  ود  اب  هکنآ  مرد  مین  ات  مرد  ثلث  ندیماشآ  تسا و  درز  جازب  بیرق  لاعفا  عیمج  رد  یلاج و  ضباق و  رایـسب 
دنماشایب و راهن  دنشاب  هدرک  لخاد  بآ  رادقم  نامه  هک  يدنه  راثآ  مین  ردقب  هدیـشود  هزات  واک  ریـش  نآ  يالاب  دننک و  فک  هدوس 

بآ ریـش و  اب  تابن  جاز و  رادقم  نیمه  زین  ماش  تقو  دنماشایب و  تاعفدب  دـیماشا  دـنناوتن  هعفد  کیب  ار  بآ  ریـش و  رادـقم  نآ  رکا 
لیلحا و هناثم و  هدرک و  ۀحرق  عفر  تهج  دنروآ  لمعب  روتـسدب  موی  تفه  ات  دنیامن و  زیهرپ  تشوک  يداب و  یـشرت و  زا  دنماشایب و 

نآ وزج  ود  نوچ  تسا و  رتهب  دـنروآ  لمعب  موی  تسیب  ای  هدزناپ  ات  هاصح  تیتفت  يارب  رکا  عفان و  هاصح  تیتفت  اهنآ و  حایر  لیلحت 
تیاغب دننک  نفد  پسا  نیکرس  ریز  رد  باتفآ  رد  ناتسبات  زور  لهچ  هدرک  یلافس  فرظ  رد  هدیئاس  هکرـس  اب  ایمیلقا  وزج  کی  اب  ار 

تهج قرحم  جاز  لاحتکا  لیدعیب و  اهمخز  دئاز  تشوک  ۀلازا  رد  دیامن و  یم  هنخان  ظیلغ و  ضایب  ۀـلازا  ددرک و  یم  یلاج  دـنت و 
اب خوفای  رب  نآ  يالط  روتسدب  فاعر و  تهج  ینیب  رد  نآ  خوفن  نآ و  کلپ  يربطس  تهج  لسع  اب  مشچ و  ياهشوک  كرچ  ۀیقنت 

يارب تسا  یئاود  نیرتوکین  نآ  دنزاس و  یم  روکذم  روتـسدب  هدیئاس  رمخ  اب  یـضعب  ناهد و  ۀـلکا  تهج  یطوریق  اب  اندـنک و  بآ 
حورق تهج  نآ  رورذ  اهمخز و  نتسب  هشیر  کشخ  هکح و  برج و  هعلس و  هرمح و  تهج  زینشک  بآ  اب  جاز  يالط  ءالط و  برج 
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ۀلیتف محر و  مدلا  فزن  تهج  اندنک  بآ  اب  نآ  لومح  هجزرف و  قلح و  تالـضع  نادند و  نب  مرو  اضعا و  همه  مدـلا  فزن  هثیبخ و 
ۀیقنت تهج  ناراب  بآ  رد  نآ  لولحم  لیلق  روطق  دیفم و  ریصاون  ریساوب و  تهج  نآ و  كرچ  عفر  شوک و  ۀحرق  تهج  لسع  اب  نآ 

تسا عفان  اهنیا  لاثما  ضایب و  قیقر و  هواشغ  عفر  رصب و 
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رمحا جاز 

عیمج رد  ماسقا و  رئاس  زا  رتظیلغ  تموهز و  اب  اهبقث و  فیواجت و  اب  هایـس و  نآ  فوج  تسا و  یخرـسب  لئام  دیفـس  جاز  زا  یمـسق 
رد ابطا  ام و  لبق  يابطا  هک  هتشون  نوناق  رد  سیئرلا  خیـش  رت و  فیعـض  تسا  شفنب  یلقیـص و  هچنآ  نا  زا  تسا و  اهنآ  دننام  لاعفا 

دنایور و یم  هایـس  يوم  نآ  ياجب  دنازیر و  یم  ار  دیفـس  يوم  یخلب  خرـس  جاز  مرد  کی  ندـیماشآ  هک  دـنا  هدومن  هبرجت  ام  نامز 
تسا يوق  رایسب  هک  اریز  دش  دهاوخ  نآ  لمحتم  بوطرم  جازملا  يوق  صخش  نکیل 

رضخا جاز 

دنمان سیسکاریه  ار  نآ  يدنهب  زبس  جاز  ینعی 

نا تعیبط  *

تسنآ فیطلت  يارب  نآ  قارحا  رتفیطل و  نآ  ۀتخوس  ماسقا و  رئاس  زا  رت  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بآ اب  عرقلا و  بح  هدـعم و  مرک  جارخا  تهج  لسع  اب  رطف و  تیمـس  عفر  تهج  نآ  ۀـتخوس  مرد  کـی  ندـیماشآ  لاـکا  قرحم و 
هتسناد برجم  دیورب و  هایـس  يوم  نآ  ياجب  هتخیر  نآ  دیفـس  يوم  دشونب  نا  زا  بوطرم  يوق  ۀینب  بحاص  نوچ  تسا و  يوق  ئقم 

فاعر و عطق  تهج  بآ  اب  ینیب  رد  نآ  روطق  دومن و  دیاب  رایـسب  بیطرت  تسا  هئر  رـضم  تیاغب  کشخ و  رایـسب  نوچ  نکیل  دنا و 
ناـبز ریز  رد  هدرک  جوزمم  ناـجنروس  اـب  هتخوس و  ار  نآ  نوچ  نآ و  دراـب  شوک  درد  تهج  شوک  رد  تاـبوطر و  زا  غاـمد  ۀـیقنت 

ناهد و هلکا  تهج  یئاهنتب  نآ  يالط  روتسدب  نآ و  حورق  ۀلکا و  تهج  ینیب  رد  نآ و  عالق  ناهد و  ۀلکا  عدفـض و  تهج  دنراذک 
تسا هدنشک  نآ  مرد  کی  زا  هدایز  ینابصع و  تاحارج  رضم  تاحارج  مدلا  فزن  فنالا و  ریساوب  نابز و  ریز  عدفض  ینیب و 
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رفصا جاز 

دنمان سیسک  يدنهب  هک  درز  جاز  ینعی 

نا تیهام  *

تسنآ ةدنشخرد  یبهذ و  نآ  لضفا  تاجاز و  ماسقا  نیرتهب 

نا تعیبط  *

رتمک تدح  ار  نآ  لوسغم  دنوش و  یم  رتیوق  قارحا  زا  هک  حالما  رئاس  فالخب  رتفیطل  نآ  ۀتخوس  کشخ  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يولز تهج  هکرـس  اب  جاز  ماسقا  ةرغرغ  رثؤم و  لاحط  تبالـص  مرو و  لیلحت  هدعم و  مرک  ماسقا  جارخا  لتق و  تهج  نآ  ندیماشآ 
رد ناتسبات  رد  زور  لهچ  هدرک  لافـس  فرظ  رد  هدیئاس  هکرـس  اب  ایمیلقا  زج و  کی  اب  ار  نآ  وزج  ود  نوچ  برجم و  هدنام  قلح  رد 
رد دـیامن و  یم  هنخان  ظیلغ و  ضایب  ۀـلازا  ددرک و  یم  یلاج  دـنت و  تیاغب  دـننک  نفد  پسا  نیکرـس  ریز  رد  ناتـسمز  رد  باتفآ و 
نا رب  هدایز  کناد و  کی  ات  دـشاب  رطخ  یب  هکنآ  تبرـش  رادـقم  رثوم  يوم  ندرک  کنر  رد  لیدـعیب و  اهمخز  دـئاز  تشوک  ۀـلازا 

دـالوف تسا و  راـکنز  نآ  لدـب  ندـب  بیطرت  رکـش و  هرک و  هزاـت و  نغور  هدیـشود و  هزاـت  ریـشب  ندرک  ئق  نآ  حلـصم  كاـنرطخ 
دنهد یم  رهوج  نادب  هیفصت  لیقصت و  زا  دعب  ار  رادرهوج 

هفکاسالا جاز 

دنیوک انرطیلم  انرطیلام و  ینانویب  تسا و  هایس  جاز  دنیوک  دنمان و  سیسک  يدنهب  نارکشفک و  جاز  یسرافب 

نآ تیهام  *

دوش یم  هایس  دسرب  نآب  بآ  نوچ  هیضرالا و  ریثک  تسا  ضیبا  جاز  زا  یمسق 

نا تعیبط  *

رئاس زا  رت  ضباق  ماسقا و  رئاس  دننام 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج رمخ  اب  نآ  ۀـنقح  هبطر و  ياهـششوج  تهج  بآ  اب  يوم و  ندرک  هایـس  نآ و  تکرح  نادـند و  درد  تهج  یلاج و  ضباق و 
دوش یم  هدرک  يوم  ةدوسم  ۀیودا  لخاد  عفان و  هینبل  روثب  تهج  بآ  اب  نآ  خوطل  اسنلا و  قرع 
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رطقملا جاز 

دنمان زین  رطاق  و 

نا تیهام  *

هک تسنآ  نآ  ناـحتما  تسا  ماـسقا  نیرتـهب  ددرک و  یم  دـقعنم  ندـعم  نیمز  رد  نآ  فیطل  تیهاـم  هک  تسا  رـضخا  جاز  سنج  زا 
ددرک سم  کنرب  دنلامب  دالوف  رب  نوچ 

دماجلا جاز 

دشاب هدش  دمجنم  هیجاز  تبوطر  ندعم  رهاظ  رد  هک  تسا  رضخا  جاز  سنج  زا 

خوبطملا جاز 

تأیهب ددرک و  دمجنم  ات  دنناشوج  یم  بآ  اب  ار  نآ  دشاب  یم  طولخم  كاخ  اب  هک  تسا  رضخا  جاز  سنج  زا  زین 

جحـس اعما و  ینطاـب و  ياـضعا  حورق  لـسب و  يدوم  هفرـس  تاـجاز  ماـسقا  ندروخ  زا  دـنیامن و  یم  لامعتـسا  هدـیرب  درن  هرهم  462
تسنآ دننام  افوز و  تبرش  رکش و  اب  هزات  ةرک  هدیشود و  هزات  ریش  ندیماشآ  نآ  جالع  ددرک  یم  ضراع 

هدحوملا ءابلا  عم  همجعملا  يازلا  لصف 

دابز

دنمان هلمهم  لاد  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میم و  رسکب  دیم  يدنهب  هلمهم  لاد  فلا و  اب و  ياز و  حتفب 

نا تیهام  *

ناویح نآ  دابزب و  روهشم  دنریک  یناویح  زا  دنه  یصاقا  هشبح و  دالب  زا  لایس  یخرـسب و  لئام  کنر  هایـس  تسا  تایرطع  زا  یعون 
نآ نوچ  کچوک و  نآ  رس  هایـس و  طوطخ  اب  یئارحـص و  كرزب  ۀبرک  کس و  ۀثجب  بیرق  نآ  ۀثج  دنمان و  دابز  ۀبرک  یـسرافب  ار 
نآ كاروخ  رتشیب  یئوبشوخ و  تیاغ  رد  دیآیمرب  حشرتب  یتیئام  ناتسپ  هب  هیبش  يوضع  نآ  نارود  نیب  ام  زا  دنهد  رایـسب  تکرح  ار 

یئوبـشوخ و قارب  یخرـسب  لئام  هایـس  دابز  نیرتهب  دـنام و  یمن  ریـسدرس  دـالب  رد  تسا و  وب  شوخ  ياـهفلع  هزاـت و  لبنـس  ناویح 
تسنآ نآ  صلاخ  ناحتما  دننک و  یم  رکید  ياهیئوب  شوخ  یکطصم و  بیطلا و  رافطاب  شوشغم  ار  نآ  تسنآ و  دیفس  نآ  نیرتدب 

کچوک تاناویح  نا  رد  هکنآ  رکید  تسا  صلاـخ  دـنامب  تسد  رد  نآ  يوب  تسد  نتـسش  دـعب  دپـسچب و  رکا  دـنلامب  تسدـب  هک 
ینعی نآ  زوپرین  نا و  زا  رتزارد  هبرکب و  هیبش  ناویح  نآ  هک  تسنآ  هدش  قیقحت  هچنآ  دشاب و  یم  کچوک  سکم  دننام  کنرخرس 
سفق رد  ار  ناویح  نآ  مدرم  رثکا  دـسر و  یم  مهب  تادابریز  رئازج  هشبح و  دالب  رد  تسا و  هبرک  زا  رتزارد  رت و  کـیراب  نآ  نهد 
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یکدمآرب نآ  مد  خیب  ریز  رد  تسا و  يدرزب  لئام  دیفـس  نآ  کنر  دنوش و  یم  مار  یـضعب  دننک و  یم  يزاب  نآب  دنراد و  یم  هاکن 
دابز هفان  نا  زا  رابکی  زور  هدزناـپ  اـت  زور  تفه  زا  دـشاب و  یم  خاروس  شـش  جـنپ  نا  رد  تسا و  یکچوک  زوج  ردـقب  هفاـنب و  هیبش 
یم نا  زا  دابز  هدرک  دنلب  ار  نآ  مد  دنا  مار  هک  یـضعب  دیآ و  یمن  لمعب  هدایز  لاقثم  ود  ات  لاقثم  مین  کی و  زا  دـنروآ و  یم  لمعب 
هفان نارب  یکتسهآب  ار  یفدص  هک  قیرط  نیدب  دنریک  یم  دابز  نا  زا  هدروآ  نوریب  سفق  زا  ار  نآ  مد  دنا  یشحو  هک  یضعب  دنریک و 

هک اریز  نآ  ةدام  زا  تسا  رتهب  دـیآ  یم  لمعب  نآ  رن  زا  هچنآ  دـیآیمرب و  داـبز  نا  زا  دـنراشف  یم  تمیـالمب  ار  هفاـن  نآ  دـنلام و  یم 
هتسشان ار  نآ  دنا  هاکآ  نا  زا  هک  یناسک  اذهل  ددرک و  یم  جوزمم  دابز  نآب  نآ  لوب  زا  يردق  تسا و  هفان  نآ  يالاب  هدام  لوب  ذفنم 

بآ هب  رکید  راب  هس  نا  زا  دعب  دنیوش و  یم  درس  بآ  هب  هعفد  هس  الوا  هدرک  یفرظ  رد  هک  تسنآ  نآ  لسغ  قیرط  دنرب و  یمن  راکب 
ار دابز  سپ  دننزمهرب  بوخ  تسدب  دنزیر و  نارب  يرایسب  بآ  راب  رهب  هک  دیاب  دشاب و  راب  هن  هک  درـس  بآ  هب  رکید  راب  هس  مرک و 

رایسب بآ  هدرک  یفرظ  رد  روتسدب  زاب  دوش و  هتـشادرب  نآ  مامت  ات  دنیامن  كاپ  یفدص  رانکب  دنریکب و  بآ  يور  زا  تسد  فک  هب 
یم دمجنم  درـس  بآ  رد  قیقر و  مرن و  مرک  بآ  رد  یفاص  مرن و  دابز  ماکنه  نآ  دـنریکرب  بآ  يور  زا  دـننزمهرب و  دـنزیر و  نارب 

اب راب  هس  دننارذکب و  یساپرک  زا  درـس و  بآ  هب  رکید  راب  هس  سپ  ددرک  لئاز  نادب  يوب  ات  دنیوشب  ومیل  بآ  رد  راب  هس  سپ  ددرک 
ای رفصا و  درو  ای  ضیبا  درو  ای  رمحا و  درو  دننام  يوبشخ  ياهلک  يور  رب  اهبـش  هدیلام  ینیچ  ۀساک  نوردنا  رد  سپ  دنیوشب  بالک 
ات دنراذک  باتفآ  رد  هتـسب  نآ  رـس  رب  یقیفـص  ةزیکاپ  ۀچراپ  اهزور  دنراذکب و  سوکعم  اهنیا  لاثما  نیمـسای و  لک  ای  جنران و  راهب 

نیا دـنرب و  راکب  هدومن  جوزمم  بالک  اب  دـشابن  رـضاح  رکا  بـالک و  رطع  يردـق  اـب  ار  نا  زا  یکدـنا  سپ  دـهاوخ  هک  رادـقم  ره 
تسنآ لامعتسا  لسغ و  قیرط  نیرتهب 
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نآ تعیبط  *

لدتعم تسوبی  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفر تهج  دروآ و  حـیرفت  بارـش  اب  هبـسانم و  ۀـیودا  اب  نآ  طاریق  کـی  ندـیماشآ  ساوح و  لد و  يوقم  حرفم و  تیاـغب  فشنم و 
تهج هبرف  غرم  تشوک  قرم  نارفعز و  يردـق  اب  نآ  مرد  مین  عفان و  هدـعقم  هدـعم و  مف  درد  نونج و  شحوت و  ناقفخ و  یـشغ و 

دنا هتسناد  برجم  تدالو  لیهست 

تحص ظفح  تهج  خلت  ماداب  نغور  اب  نآ  يالط  نادب و  خیرمت  نینچمه  هقیقش و  درابرـس و  درد  ماکز و  تهج  نآ  ندیئوب  463و 
تموادم نانز و  لمح  عنام  ندولآ  بیـضق  رب  هحرق و  مایتلا  نآ و  عجو  نیکـست  لمد و  جـضن  تهج  یئاهنتب  نآ و  تیوقت  هعماس و 

* تسا هیلاغ  نآ  لدب  هدراب  ۀیذغا  روفاک و  لدنص و  نآ  حلصم  سفنلا  قیض  یقلخدب و  رورحم و  عادص  ثعاب  نآ  ندیئوب 

دبز

دنمان نهکم  يدنهب  نغور و  هکسم و  کمن و  یب  هزات  نغور  یسرافب  هلمهم  لاد  اب و  نوکس  ياز و  مضب 

نا تیهام  *

واک نغور  دـنریک و  ریـشرس  زا  هک  تسا  يوبـشوخ  ةزات  اـهنآ  نیرتهب  تسا و  شیمواـک  دنفـسوک و  زب و  واـک و  نغور  زا  تراـبع 
رت برچ  رتظیلغ و  همه  زا  یلکنج  اصوصخ  شیمواک  همه و  نیرتفیطل 

نا تعیبط  *

ارفص اب  اصوصخ  ددرک  یم  بلاغ  طلخب  لیحتسم  دوز  رتمک و  نآ  يرت  رت و  مرک  نآ  ۀنهک  رت و  نآ  رخآ  رد  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ینطاب و يرهاظ و  ماروا  کشخ و  ۀفرس  قلح و  هئر و  ۀبصق  تنوشخ  توص و  ۀیفـصت  تهج  ددس  حتفم  نمـسم و  جضنم و  نیلم و 
ندروخ زین و  ندب  رب  نآ  ندیلام  اهنآ و  عفد  هنیس و  داوم  جضن  هئرلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  تهج  لسع  اب  تالـضف و  ندومرف  راردا 

زا هک  جحس  لاهسا و  تهج  ضباوق  اب  هئر و  تالـضف  عفر  تهج  خلت  ماداب  اب  ندب و  یهبرف  ثروم  تیاغب  شاخـشخ  رکـش و  اب  نآ 
لاقثم هدزناپ  طالخا و  عذل  تهج  تشرب  مین  غرم  مخت  ةدرز  اب  لهسم و  ياود  لعف  عطق  تهج  لک  تبرش  اب  دشاب و  طالخا  تدح 
دوروب فوقوم  نآ  ۀیذغت  دنک و  یم  ندب  ۀیذغت  تیصاخلاب  ندب  رب  نآ  يالط  برجم و  لوبلا  رـسع  تهج  رکـش  لاقثم  تفه  اب  نآ 

تهج دسر و  یم  مهب  لافطا  ندب  رـس و  رب  هک  یـشیر  نهد و  نیتیبرا و  شوکانب و  مرو  اهمرو و  جـضن  تهج  تسین و  اذـغ  تالآب 
زین نآ و  ندـمآ  نوریب  تعرـس  ثعاب  لافطا  نادـند  نب  نآ و  خـیرمت  نآ و  مرکامرک  ةدرک  مرک  صوصخ  اـپرازه  یعفا و  ندـیزک 
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ابوق و هناثم و  تحارج  باصعا و  نییلت  غامد و  بجح  حـیتفت  تهج  هحتفم  ۀـیودا  اب  هنهک و  هزاـت و  فصخ  عفر  تهج  نآ  خـیرمت 
قرع ات  دناشوپب  ار  دوخ  نآ  بحاص  ندیلام  زا  دعب  دنلامب و  دنیوشب و  درـس  بآ  هب  ار  ندب  الوا  هک  اصوصخ  برج  کشخ و  ۀفعس 
نیرد برجم و  ریـساوب  ۀناد  لاصیتسا  عطق و  تهج  هدـیبوک  مرن  ناجنروس  اب  نآ  دامـض  ددرک و  یم  تلع  عفر  زور  نامه  رد  دـنک 

رثالا و عیرس  هروکذم  روما  رد  بآ  کی  لهچ و  القا  بآ و  کی  دص و  کیب  نآ  لوسغم  دنا و  هتـسناد  رتهب  دشاب  هنهک  دنچره  رما 
یخرم فعضم و  دیفم  زین  رانلا  قرح  ریساوب و  تهج  هزات و  تشوک  ندینایور  اهمخز و  مایتلا  كرچ و  زا  مخز  ندومن  كاپ  تهج 
هدیشود هزات  ریش  نآ  لدب  لسع  ذیناف و  رکش و  کمن و  ضباوق و  نآ  حلصم  لهسم  نآ  ندروخ  رایـسب  اهتـشا و  طقـسم  هدعم و  مف 

* تسا مهرد  یس  ات  نآ  تبرش  رادقم  ددرک  هتخوس  نآ  سمخ  ات  دنناشوجب  هک 
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رحبلا دبز 

نیهپ ردنمـس  يدنهب  ایرد و  فک  یـسرافب  نیتلمهم  ءار  اح و  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حـتف  مال و  فلا و  لاد و  مض  اب و  ياز و  حـتفب 
دنمان

نا تیهام  *

رد جاوما  کـیرحت  ببـسب  هک  اـیرد  تبوـطر  اـب  هعمتجم  ۀـیئاوه  يازجا  هیـضرا و  ۀـفیطل  يازجا  زا  بکرم  تسا  یمـسج  دـنا  هتفک 
ربطس جنفساب و  هیبش  یکی  دشاب  یم  مسق  جنپ  نآ  يدسج و  تروصب  ددرک  یم  نوکتم  عمتجم و  اهکنس  يور  رب  مزلق  رحب  لحاوس 
لئام نآ  ۀحئار  رایسب و  فیواجت  اب  لخلختم و  رایسب  يدیفـسب  لئام  مود  یهام و  يوب  دننام  هحئارلا  هیرک  تموهز و  اب  کنردرز  و 
دنمان بویا  مرک  يزاریشب  يدود و  نونسیم و  ار  نیا  یشفنب و  هب  لئام  کبس و  مرک و  لکشب  موس  يرحب و  بلحطب  هیبش  تیهارکب 

دیفس مجنپ  دنیوک و  نونیق  ار  نآ  رایسب و  فیواجت  اب  يدرزب و  لئام  دیفس  هدولآ و  كرچ  مشپ و  هب  هیبش  فیوجت  رایـسب  مراهچ  و 
هک تسنآ  نیا  نیرتـهب  دـنا  هتفک  تسا و  رتـهب  ماـسقا  همه  زا  نیا  يوب و  یب  معطدـنت و  نشخ و  نطاـب  سلما و  نآ  رهاـظ  کبـس  و 

هدایز تشکنا و  کی  مجحب  میخض  رایسب  دیفس  هک  هدش  هدید  یمسق  زین  دشاب و  خرس  لک  کنرب  ینعی  يدرو 

یشو بآدیفـس  لیبق  زا  وخر  یمرج  اهدرپ  نیب  رد  بلـص و  كدنا  هدرپ و  هدرپ  نآ  يازجا  يروش و  كدنا  اب  هحئاریب و  نارب و  464
رهظ تارقف  تازرخب  هیبش  راد  هرک  لوط  رد  نآ  تسوپ  طسو  کنر و  هایـس  يزیچ  تسوپ  لیبق  زا  نآ  تشپ  رب  دـمجنم و  سلکم و 

رحبلا دبز  هتـسویپ  قیقحتب  هچنآ  دنمان و  يروتـسک  يدـنهب  ار  نیا  دـنتفک و  یم  مین  ربش و  کی  ار  نآ  لوط  نایامن و  تسوپ  ریز  رد 
تسا یناویح  تشپ  يالاب  ناوختـسا  هکلب  تسین  فک  نآ  تسا و  هبـش  زاجمب و  نارب  مسا  نیا  قالطا  دنمان  ایرد  فک  یـسرافب  هک 

رد وخر و  یمحل  نا  رد  یتـسوپ و  نآ  مکـش  ریز  رد  يربـش و  ردـقب  دـسر  یم  مهب  نآ  حاون  مزلق و  سراـف و  ياـیرد  رد  هک  يرحب 
ناویح نآ  دنیامن و  یم  لامعتسا  دادم  ياجب  هدومن  جوزمم  غمص  يردق  اب  ار  نآ  مدرم  یضعب  هک  هایس  یباعل  رایسب  یبآ  نآ  فوج 

یم فارطاب  هتـشادرب  لحاس  زا  مدرم  ددرک و  یم  تأیه  نادـب  هتـشک  لئاز  لـیلحتب و  نآ  تسوپ  تشوک و  رورمب  هداـتفا و  لـحاسب 
هدرک بصن  بالق  رسب  تسا  نایهام  بوغرم  هک  ار  نآ  تشوک  هدومن  دیـص  ار  نآ  ناریک  یهام  رثکا  دنمان و  یم  ایرد  فک  دنرب و 

ياهلبـس ار  یهام  نآ  ددرک و  یم  تأیه  نادـب  مایا  رورمب  دـنزادنا  یم  ار  نآ  تشپ  ناوختـسا  دـنیامن و  یم  دیـص  نادـب  ار  ناـیهام 
نآ تشپ  يالاب  رب  یجزل و  تشوک  زا  یکچوک  مد  دـشاب و  یم  عرذ  کی  لوطب  ددـع و  شـش  جـنپ  اـت  ناویح  ةدورب  هیبش  ینـالوط 

یکزان تسوپ  ناوختسا  يالاب 
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نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

کی نآ  تبرش  رادقم  غومص  اهباعل و  نآ  حلصم  هئر  ۀبـصق  توص و  رـضم  همعطا و  مضاه  نایثغ و  ئق و  عطاق  تسا  هلاتق  ۀیودا  زا 
برج حورق و  هینبل و  روثب  ابوق و  تهج  خرس  لک  نغور  موم و  اب  شمن و  هایس و  قهب  فلک و  تهج  نادامض  حیش  نآ  لدب  کناد 

يوم و ندرتس  تهج  بارـش  کمن و  اب  دوش و  رهاـظ  يو  رب  هک  يراـثآ  هیدـلج و  ضارما  رئاـس  فلک و  قهب و  ریزاـنخ و  حرقتم و 
ریخا مسق  صوصخ  نآ  يالط  تسا و  تابرجم  زا  محل  تباذا  ندب و  ندرک  رغال  تهج  ندب  رب  هکرس  اب  نآ  يالط  نادند و  يالج 
مسق زا  کناد  کی  ندیماشآ  عفان و  یلبط  اصوصخ  اقـستسا  هیحیر و  هوخر و  ةدراب  ماروا  لیلحت  تهج  هدوس  بآ  اب  لفلف  كدنا  اب 

زرپس و اقـستسا و  رمک و  درد  نآ و  لمر  جارخا  هدرک و  کنـس  تیتفت  لوبلا و  رـسع  رـس و  درد  تهج  اریثک  نآ  لـثم  اـب  نآ  مویس 
تدح ار  نآ  لوسغم  برجم و  فلک  بلعثلا و  ءاد  تهج  قیقر  خرس  بارش  اب  هکرـس و  اب  نآ  قرحم  دامـض  ضیح و  ندومن  راردا 

کی نآ  تبرـش  رادـقم  دـنارکیدکی  لدـب  نآ  ماسقا  زا  کیره  رتهب و  فلک  بلعثلا و  ءاد  يارب  رتشیب و  نآ  يالج  رتفیطل و  رتمک و 
کشخ مود  رد  مرک و  موس  رد  نآ  دیفـس  عون  تسا و  روشیق  رجح  نآ  لدب  ودک  نغور  نآ  حلـصم  رـس  رـضم  کناد  ود  ات  کناد 

* تسا رثؤم  مشچ  ضایب  عفر  تهج  هبسانم  ۀیودا  اب  رصب و  يالج  تهج 
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دجربز

هلمهم لاد  میج و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  هدحوم و  ءاب  ياز و  حتفب 

نآ تیهام  *

ۀلباقم دزن  رمق  اب  لحز  ۀلباقم  زا  دـبای  یم  نوکت  الط  ندـعم  رد  دـناد و  یم  ندـعم  کی  زا  ار  ود  ره  دـجربز  درمز و  سیلاطاطـسرا 
نیا دنمان و  يدنه  ار  یخرـسب  لئام  درز  یـسربق و  ار  يزبسب  لئام  درز  يرـصم و  ار  کنر  مک  فاص  زبس  دشاب  یم  ناولا  سمش و 

تسا همه  نیرت  نوبز 

نا تعیبط  *

هتسناد مراهچ  رد  یکاطنا  کشخ و  درس و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفر هرصاب و  تیوقت  تهج  هاصح و  تتفم  لوبلا و  رـسع  عفار  مدلا و  فزن  عطاق  حرفم و  یلاج و  تسا و  درمز  دننام  لاعفا  همه  رد 
نآ حلـصم  هاب  طقـسم  عفان  تدالو  رـسع  عرـص و  تهج  نآ  قیلعت  دـنروخب و  ار  نآ  مرد  مین  زور  ره  هک  تسا  هیودا  نیرتهب  ماذـج 
زا دننک و  شقن  نارب  توح  رد  رمق  ندوب  نیح  رد  یبکرم  تروص  نوچ  تسا و  درمز  نآ  لدب  لاقثم  مین  ات  نآ  تبرش  رادقم  لسع 

دننک پچ  رصنب  رد  دنزاس و  يرتشکنا  نا 

رد هدیچیپ  صاصر  رد  دننک و  شقن  یهام  تروص  نارب  ناطرس  علاط  رد  نوچ  تسا و  تدالو  لیهست  مه و  ۀلازا  حرف و  ثعاب  465
* دنادرک یمن  تسم  دجربز  ۀلایپ  رد  بارش  ندیماشآ  دنیوک  دنیآ و  مادب  ایرد  رعق  زا  نایهام  دننک  بصن  یهام  ماد 

قروبلا دبز 

دنمان هروب  فک  یسرافب 

نا تیهام  *

نا زا  هروب و  دننام  لاعفا  عیمج  رد  یخرـسب  لئام  دماج  يدبز  ةروب  درآب و  هیبش  دیفـس  تیاغب  دـماج و  ریغ  تسا و  يدـبز  ةروب  ریغ 
تسا رتدنت  رتفیطل و 
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بزبز

دنمان هر  كوخ  یناهفصاب  خوسربا و  یکرتب  رخآ  رد  نایم و  رد  اب  ود  نوکس  ياز و  ود  حتفب 

نا تیهام  *

تسا روهشم  دشاب و  یم  قلبا  زین  نآ  تسوپ  یضعب  هایـس و  دیفـس و  ياهطخ  زا  قلبا  نآ  يور  یکچوک و  کس  ردقب  تسا  یناویح 
ددرک یم  رت  هبرف  دننزب  ار  نآ  دنچره  هک 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تباذا اشخا و  يدرـس  حایر و  تهج  ءاذـغلا و  جـلاص  نآ  تشوک  دـشاب  هدروخن  هتیم  هک  ماد  اـم  دروخ  یم  رادرم  نآ  نوچ  دـنیوک 
هدروخ رادرم  تشوک  هکنآ  تمالع  تسا و  عفان  ردخ  هشعر و  لصافم و  سرقن و  تهج  نآ  تسوپ  ندیـشوپ  داوم و  لیلحت  مغلب و 

دیآ دب  يوب  نا  زا  هک  تسنآ 

بیبز

دنمان زیوم  یسرافب  هدحوم  ياب  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  اب و  رسک  ياز و  حتفب 

نا تیهام  *

تـشوک رپ  همه  نیرتـهب  روکنا  عاونا  بسحب  دـشاب  یم  عاونا  تسنآ و  ةدـش  کـشخ  تخردـب  هدیـسر  روـکنا  نآ  تسا و  فورعم 
نآ ۀناد  رپ  تشوک  مک  کشخ  همه  نیرتدب  تسنآ و  هبرف  هناد  مک  نیریش 

نا تعیبط  *

ار نآ  نیریـش  رایـسب  نینچمه  نآ و  هایـس  زا  رتـمک  نآ  یمرک  تسا  دیفـس  روکنا  زا  هچنآ  دـشاب  یم  فلتخم  روـکنا  عاوـنا  بسحب 
مک کشخ  نآ و  هایس  نا  زا  دعب  خرـس و  نا  زا  دعب  دیفـس و  همه  نیرت  لدتعم  زین و  نآ  یـشرتب  لئام  نیریـش و  مک  زا  هدایز  یمرک 

مود رد  کشخ  لوا و  رد  درس  نآ  ۀناد  ضباق و  تسوبیب و  لئام  هناد  رپ  تشوک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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مکحم و ار  بصع  نکاس و  ار  مغلب  دـیامن و  یم  ارفـص  ةرم  يافطا  هک  دـیروخب  ار  بیبز  امـش  هک  دـیاب  هک  تسا  دراو  ثیدـح  رد 
طلخ جضنم  دراد  هک  یضرا  ظیلغ  رهوج  ببسب  تسا  اذغلا  ریثک  نآ  یقنم  دنادرک و  یم  کین  يوق و  ار  لد  دناریم و  یم  ار  بضغ 

هاب كرحم  رکج و  يوقم  ۀـئر و  ۀبـصق  قفاوم  هلهـسم و  ۀـیودا  نیعم  اـعما و  هدـعم و  یلاـج  لادـتعاب و  لـلحم  نطب و  نیلم  ظـیلغ و 
ناقفخ تهج  زبس  يامرخ  نابزواک و  لک  اب  اعما و  ۀـحرق  هناـثم و  هدرک و  ضارما  یمغلب و  ۀفرـس  تهج  ندـب و  نمـسم  نیدوربم و 
هدادیاج یلفلف  يددع  ره  رد  هناد  ياجب  نوچ  برجم و  روتسدب  ناقری  تهج  هکرس  اب  نایـسن و  عفر  تهج  نابل  یـصح  اب  برجم و 

ددرک و ارهم  ات  دـنزپب  نوسینا  اب  نوچ  لیدـعیب و  هناثم  هدرک و  کنـس  لوبلا و  ریطقت  هدرک و  يدرـس  تهج  دـنیامن  تموادـم  نادـب 
ۀیودا اب  ای  نآ و  خوبطم  بآ  ای  نآ و  عیقن  بآ  ندـیماشآ  برجم و  یمغلب  دراب  ۀفرـس  تهج  دـنماشایب  ماداب  نغور  اب  هدومن  فاـص 

دنروخب و ار  نآ  ۀناد  دنچ  زور  ره  هک  برجم  لاحط  مرو  لیلحت  تهج  اتشانب  يروکنا  ۀکرـس  رد  نآ  ةدیناسیخ  عبط و  نیلم  هبـسانم 
دروآ و نوریب  نهد  زا  مغلب  دنروخب  لسع  اب  دـننک و  نایرب  سرواج  درآ  لفلف و  اب  نوچ  دـنماشایب و  هکرـس  نا  زا  يردـق  نآ  يالاب 

حورق ایارغناغ و  تهج  بارـش  اب  هدمآرب و  هدـش  اج  یب  نخان  علق  لیمامد و  راجفنا  ماروا و  لیلحت  تهج  تاناویح  هیپ  اب  نآ  دامض 
عفان سرقن  تهج  ریشواج  اب  نایثنا و  مرو  تهج  هریز  القاب و  درآ  اب  تاناطرـس و  اهـششوج و  لصافم و  تنوفع  يردج و  هیدهش و 

ات نآ  تبرش  رادقم  بانع  نآ  حلصم  هدرک  رضم  شاخشخ  شرت و  ياه  هویم  بآ  ندیکم  نیبجنکس و  نآ  حلـصم  نیرورحم  رـضم 
اعما و بطر و  ةدـعم  يوقم  نطب و  سباح  ضباق و  مرد و  رد  کشخ  لوا و  رد  درـس  نآ  ۀـناد  تسا و  شمـشک  نآ  لدـب  مرد  یس 

هدرک رـضم  تسا و  هفرخ  مخت  دـنیوک  ربنـشرایخ و  نآ  حلـصم  نوـخ  قرحم  نآ و  يوـقم  نطب و  سباـح  تشوـک  مک  رغـال  بیبز 
نآ ۀمه  هایس و  نآ  نیرت  نوبز  دنزاس و  يرکسع  روکنا  زا  هک  تسنآ  زبس  نآ  نیرتهب  دنمان  شمشک  هک  هنادیب  عون  بانع و  حلصم 

تهج دنشاب  هدروآ  ماوقب  ذیناف  اب  هکنآ  خوبطم  بآ  نینچمه  عیقن و  بآ  هلهسم و  توق  اب  یهبم و  اذغلا و  ریثک  راد و  هناد  زا  رتفیطل 
نارفعز و اب  نآ  دامض  عفان و  توص  ۀیفصت  هنیس و  داوم  ۀیقنت  هفرس و 
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عفد تهج  دنلامب  رس  رب  ربص و  اب  ار  نآ  دنبوکب  نوچ  لیدعیب و  تابالص  لیلحت  لمد و  راجفنا  تهج  رفـصع  غرم و  مخت  ةدرز  466
روکذـم هک  تسا  زیوم  حلـصم  نامه  نآ  حلـصم  نوخ  قرحم  تسا و  هدرک  نوریب  هناد  زیوم  دـننام  لاعفا  رئاس  رد  برجم و  یلچک 

دش هتشون  نیدابارق  رد  نآ  بارش  دش و 

لبجلا بیبز 

برعم جزیوم  هک  كزیوم  یـسرافب  ایرغا و  سویفاطـسا  هنومـسیف  ینانویب  دـنمان و  زین  يرب  بیبز  مال و  هدـحوم و  ءاـب  میج و  حـتفب 
دنمان كزیوم  زین  يزاریشب  تسنآ و 

نا تیهام  *

فالغ دـننام  یفالغ  رد  نآ  رمث  يدیفـسب و  لئام  نآ  لک  هایـس و  تسار و  نآ  ياهخاش  رت و  فیعـض  نا  زا  كاتب و  هیبش  نآ  تابن 
معط دیفس و  نآ  زغم  یخرسب و  لئام  هایس  یضعب  دیفـس و  یـضعب  تنوشخ  اب  ریدتـسم و  ریغ  نهپ  كدنا  هناد  هس  ود  نا  رد  دوخن و 

دنیاخب نوچ  زیت  دنت و  نآ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

زا رایـسب  مغلب  ۀیقنت  یغامد و  تابوطر  بذاج  نآ  خـیبطب  ندرک  هرغرغ  ندـیئاخ و  نینج و  طقـسم  حـتفم و  حرفم و  یلاج و  رایـسب 
لـسع اب  هثل و  تبوطر  بذج  دـشاب و  مغلب  زا  ثداح  ود  ره  هک  نادـند  درد  نابز و  تنکل  عفر  تهج  ردـنک  یکطـصم و  اب  غامد و 

نآ ۀناد  هک  هتفوک  هدرک  رت  كدنا  هدیچیپ  هزیکاپ  ۀبنپ  رد  ار  نآ  ۀـناد  ددـع  کی  نوچ  نادـند و  مرک  تهج  نارطق  اب  عالق و  تهج 
اب نآ  ددع  هدزناپ  ردقب  ندیماشآ  دیامن و  نآ  عجو  نیکست  تعاس  رد  دنراذک  عجوم  نادند  رب  هدرک  مرک  ددرک  هتـسکش  هدیبوک و 

دننکن تکرح  رکا  هک  اریز  دننک  تکرح  دنشونب و  لسعلا  ءام  تاعفدب  نآ  برش  دعب  هک  دیاب  هظیلغ و  طالخا  يوق  ئقم  لسعلا  ءام 
زرپس و عفر  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  توص و  ۀیفـصت  تهج  ردـنک  یکطـصم و  اب  تسا و  قانخ  فوخ  دـننک  باوخ  ای  دننیـشنب و  و 
خرس و خینرز  نوتیز و  نغور  اب  دلج و  رـشقت  بلعثلا و  ءاد  تهج  نآ  ریغ  ای  هکرـس و  ای  لسع و  اب  نآ  دامـض  هدعم و  مرک  نتـشک 
دـشاب و ندـب  رد  هاوخ  رـس و  رد  هاوخ  نآ  نتـشک  لـمق و  دـلوت  عنم  راـثآ و  عفر  هکح و  حوقتم و  ریغ  برج  تهج  لـیوط  دـنوارز 
اب نآ  خـیبطب  هضمـضم  قاـس و  رمک و  درد  تهج  بادـس  خـیبط  اـب  نآ  لوطن  لـمد و  ندوشک  تهج  نوتیز  نغور  رد  نآ  خوـبطم 
رپ هدروخ  مرک  نادند  خاروس  رد  هتـشرس  نارطق  اب  هدیئاس  مرن  نوچ  هثل و  ياخرتسا  تبوطر و  فیفجت  نادـند و  عجو  تهج  هکرس 

کی زا  هدایز  مرد و  کی  ات  نآ  تبرـش  رادقم  اریثک  نآ  حلـصم  زرپس  رـضم  دهد  نیکـست  ار  نآ  عجو  دـشکب و  ار  نآ  مرک  دـنیامن 
رقاع نآ  نزو  ود  نآ  لدب  کنهالبج  حیرارذ و  جالع  زا  بکرم  نآ  ۀجلاعم  اشحا  هناثم و  تحارج  قانخب و  تسا  هدنشک  نآ  لاقثم 

* تسا احرق 
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لبز

دنمان نیکرس  یسرافب  مال  اب و  نوکس  ياز و  رسکب 

نا تیهام  *

تسا تاناویح  لبز  نا  زا  دارم  تسا و  فورعم 

نآ تعیبط  *

دنا مرک  اهنآ  ۀمه  هلمجلاب  دشاب و  یم  فلتخم  نآ  بسحب  یناویح  ره  لبز 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اهنآ عومجم  هلمجلاب  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دوش  یم  دش و  روکذم  ناویح  نآ  رکذ  یط  رد  دشاب و  یم  فلتخم  ناویح  ره  بسحب  زین 
دنا ففجم  للحم و 

* میجلا عم  يازلا  لصف  *

جاجز

دنمان هشیش  هنیکبآ و  یسرافب  میج  فلا و  میج و  حتف  از و  مضب 

نا تیهام  *

زا زیربت  رد  هچنآ  تسا  اهاج  رثکا  نآ  ندـعم  نآ و  عونـصم  فالخب  فافـش  فاص  دیفـس  یندـعم  عونـصم  یندـعم و  تسا  عون  ود 
یم زور  هنابـش  دـنچ  دـنت  شتآب  هتخیر  ةزوک  رد  هدـیئاس  مرن  یلقاب  ار  نآ  ةزیر  کـنر  هریت  تسا  یکنـس  تسنآ  ریغ  زاریـش و  عباوت 
یم هچنآ  نا  زا  سپ  ددرک  نیشن  هت  نآ  يدرد  ات  دنشاپ  یم  نارب  لمر  اب  هدوس  ار  اسینغم  رجح  سپ  ددرک  هتخادک  بوخ  ات  دنراذک 

زا ار  نآ  عونصم  تسنآ و  فافش  رایسب  یفاص  دیفس  نآ  نیرتهب  دننک و  یم  کنر  دنهاوخ  یم  هک  یکنر  رهب  دنزاس و  یم  دنهاوخ 
لها لومعم  دنزاس و  یم  یلق  هزیر و  کنس  لمر و 

رجح وطسرا  دشاب و  یم  رت  فافش  رتدیفس و  نیا  تسا و  یلقاب  هتخادک  لمر  زا  رثکا  یکنرف  ياهشیش  تسا و  نیا  رتشیب  کنرف  467
هدیناسر مهب  وکین  کنر  هتفای و  هدایز  جضن  هتشک و  عمتجم  هک  هتسناد  یندعم  جاجز  سنج  زا  ار  رولب 

نا تعیبط  *

رت مرک  نآ  عونصم  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

قیقر ضیبا  بارـش  اب  مرد  کی  ردـقب  نآ  ندـیماشآ  فطلا  نآ  دامر  عذـل و  یب  ففجم  نآ  قرحم  عاذـل و  یلاج  لـلحم و  عطقم و 
هدوس رایـسب  دامر  قرحم و  لاحتکا  زرپس و  لوبلا و  تقرح  هناثم و  هدرک و  فعـض  عفر  تهج  تدـشب و  هناثم  کنـس  تیتفت  تهج 
تهج نآ  يالط  هدش و  درز  نادند  يالج  ثعاب  نآ  نونـس  عفان و  رـصب  يالج  لبـس و  برج و  ضایب و  عفر  تهج  نآ  رابغ  دننام 
لاعفا رد  نآ  لولحم  عفاـن و  رایـسب  نآ  لاـثما  ریزاـنخ و  تهج  اـنح  اـب  نآ  دامـض  يوم و  ندـینایور  تهج  نوتیز  نغور  اـب  زازح و 
تسنآ ینوعرف  جاجز  تسا  دجربز  نآ  لدب  مرد  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  اعما  حرقم  اشحا و  رـضم  رتیوق  هروکذم 

تسیب و نا  زا  لاقثم  دص  رهب  دنیامن و  لیدبت  ار  ریـش  راب  ود  زور  هنابـش  دنناسیخب و  هزات  ریـش  رد  هتفه  کی  ار  غرم  مخت  تسوپ  هک 
دنهد نآ  دروخب  زادک  نیح  رد  ریش  لاقثم  راهچ 

هلمهملا ءارلا  عم  يازلا  لصف 

دنوارز

ناشیا دزن  برعم  هروقمـسم و  سلدـنا  یمجعب  تسا و  یـسراف  تغل  هلمهم  لاد  نون و  نوکـس  واو و  حـتف  فلا و  ار و  ياز و  حـتفب 
ایخول ینعم  لضافلا و  وطـسرا  ینعم  ایخولوطـسرا و  یناـنویب  متـسر و  رجـشب  فورعم  برغم  لـها  دزن  تسا و  نارقمـسم  راقمـسمب 

جرحدـم ار  نآ  ةدام  لیوط و  ار  نآ  رن  مسق  هدام  رن و  دـشاب  یم  مسق  ود  تسا و  عفاـن  تدـالو  رـسع  يارب  هکنآ  تهج  تسا  ءاـسفن 
تسا لیوط  دنوارز  دارم  نآ  قلطم  زا  دنمان و 

نا تیهام  *
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نآ كرب  یتموهز و  كدـنا  اب  خـلت  نآ  معط  یخرـسب و  لئام  هریت  نآ  رهاظ  زین و  رتکیراـب  رتیوق و  یتشکنا و  يربطـسب  تسا  یخیب 
دورما و ۀفوکـش  لکـشب  شفنب  نآ  لک  کیراب و  يربش و  ردـقب  نآ  ياهخاش  رتضیرع و  رتزارد و  نا  زا  ریبک و  بالبل  كربب  هیبش 

دنام یم  یقاب  لاس  ود  ات  نآ  توق  دشابن و  هدیسوپ  هدروخ  مرک  هنهک  هک  تسنآ  کنر  ینارفعز  ربطس  نآ  نیرتهب 

نآ لوا  مسق  تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ةدنـشک ضیح و  لوب و  ردم  هاصح و  تتفم  ددس و  حـتفم  مغلب و  عطقم  للحم و  بذاج و  یلاج و  یناویح و  یتابن و  مومـس  قایرت 
عفد راسخر و  کنر  ۀیفـصت  دبک و  هنیـس و  ۀیقنت  یئالتما و  جنـشت  بصع و  ياخرتسا  تهج  ندب و  لمق  عرقلا و  بح  هدعم و  مرک 

اب نینج و  جارخا  مـحر و  ۀـیقنت  ضیح و  ساـبتحا  تـهج  لـفلف  اـب  مومـس و  عـفر  تـهج  بارـش  اـب  نآ  مرد  ود  ندـیماشآ  حاـیر و 
توقب و هظیلغ  طالخا  مغلب و  لاهسا  اشحا و  فعض  زازک و  عرص و  تهج  یلسع  بارش  اب  نآ  لاقثم  کی  زرپس و  تهج  نیبجنکس 

تشوک ندینایور  ماوه و  برقع و  ندیزک  تهج  نآ  دامض  توقب و  اهنآ  حالـصا  هقیمع و  حورق  ندومن  رپ  تهج  لسع  اسریا و  اب 
ندـب رب  نغور  اب  نوچ  رثوم و  تیاغب  زرپس  تهج  هکرـس  اب  هنمزم و  ۀـبطر  حورق  تهج  لـسع  اـب  اـهمخز و  رئاـس  محر و  ۀـحرق  رد 
ضیح سابتحا  تهج  نآ  ۀـجزرف  اهنادـند و  كرچ  هثل و  تاـبوطر  ۀـیقنت  تهج  نآ  نونـس  دـنادرک و  عفد  دـشکب و  شپـش  دـنلامب 

نآ حلـصم  تسا و  زرپس  رکج و  رـضم  دـنیوک  لاقثم و  ود  ات  مرد  ود  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  رثؤم  تیاـغب  نینج  جارخا  رد  برجم و 
نآ فصن  داـبنرز و  نآ  نزوب  حاـیر  رد  جرطیـش و  زرپس  تبالـص  لـیلحت  رد  نآ  لدـب  دـنیوک  جرحدـم و  دـنوارز  نآ  لدـب  لـسع 

تسا مرکلا  جیلاسع  فیفجت  رد  تورزنا و 
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جرحدم دنوارز 

دنمان يدنولا  دوخن  یناهفصاب  درک و  دنوارز  یسرافب  میج  هلمهم و  هس  ره  ءار  حتف  اح و  نوکس  لاد و  حتف  میم و  مضب 

نا تیهام  *

نآ رهاظ  ینهپ و  كدناب  زین  نا  زا  رتکرزب  رتکچوک و  كدنا  یقدنف و  ردقب  رودم  تسا  یخیب 

هایک ياهخاش  دـنام و  یم  یقاب  لاس  ود  ات  نآ  توق  تسنآ و  ةدروخان  مرک  هزات  نآ  نیرتهب  یخرـسب و  لـئام  نآ  نطاـب  درز و  468
لک مرن و  يدـنت و  كدـنا  اب  وبـشخ و  رتکچوک و  نا  زا  لیوط و  دـنوارز  كربب  هیبش  نآ  كرب  نارب و  هدایز  عرذ و  کی  ردـقب  نآ 

وبدب خرس و  نآ  فوج  دیفس و  نآ 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رهزداف هئر و  ۀبـصق  هنیـس و  یقنم  طالخا و  فطلم  درـس  بآ  ای  مرک و  بآ  اب  نآ  ندـیماشآ  لیوط  زا  هداـیز  نآ  فیطلت  لـیلحت و 
سفنلا و قیـض  وبر و  ساوسو و  نونج و  عرـص و  دراب و  ۀقیقـش  رـس و  درد  تهج  غاـمد و  هدـعم و  یقنم  یتاـبن و  یناویح و  مومس 
زرپس و مرو  لضع و  نهو  خـسف و  نادـند و  كانکرچ و  ياهمخز  كرچ  ۀـیقنت  یمغلب و  يوارفـص و  ناقری  قاوف و  نمزم و  ۀـفرس 

رتیوق لاعفا  رئاس  مومس و  عفد  رد  سرقن و  اسنلا و  قرع  كرو و  هنمزم و  عاجوا  جلاف و  تهج  لسع  اب  دراب و  ياهپت  زرل  ولهپ و  درد 
ندینایور تهج  لسع  اب  هثیبخ و  حورق  قهب و  تهج  اضعا و  رد  هدـش  هزیر  ناوختـسا  ناکیپ و  راخ و  بذاج  نآ  دامـض  لیوط و  زا 

لدب هشفنب  ودک و  نغور  لسع و  نآ  حلصم  اضعا  ففجم  زرپس و  رضم  مرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  رثؤم  هقیمع  ياهمخز  تشوک 
تـسا هسابـسب  نآ  ثلث  ود  طسق و  نآ  فصن  دابنرز و  نآ  نزوب  دنیوک  ینیچ و  دنویر  نآ  نزو  مین  نآ و  نزوب  نآ  لیوط  مسق  نآ 

عون تفای  رکد  هک  تسا  نامه  عون  ود  دشاب و  یم  عون  هس  دـنوارز  هک  هدروآ  دوخ  ۀندیـص  رد  ینوریب  ناحیر  وبا  ۀندیـص  مجرتم  و 
بادس و ۀفوکـش  دننام  رایـسب  نآ  ۀفوکـش  رودـم و  ربطـس و  نآ  كرب  زارد و  کیراب و  نآ  ياهخاش  دـنناوخ  شوخ  دـنوارز  موس 

یم لخاد  اهیئوبـشوخ  رد  تسا و  ابطا  لمعتـسم  ریغ  عون  نیا  خـلت و  هن  تسا  نیریـش  عون  نیا  هک  هتـشون  یعیدـب  تارایتخا  بحاص 
دنیامن
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بنرز

یهبنرب و یمهرب و  يدنهب  نادب و  نآ  تهباشم  تهجب  دنمان  دارجلا  لجر  ار  نآ  هدحوم  ياب  نون و  حـتف  ار و  نوکـس  ياز و  حـتفب 
دنمان رتپسیلات  تسا  بنرز  هک  ار  نآ  كرب  سیلات و  ار  نآ  تخرد  یمهارب و  ینرپ و  دنمار و  یمسق  زین و  ینپس 

نا تیهام  *

یعرذ و زا  رتمک  نآ  هایک  درز و  نآ  لـک  جـنرت و  يوبب  هیبش  وب  شوخ  يدرزب و  لـئام  رتضیرع و  يرب  رتعـص  كرب  زا  تسا  یتاـبن 
ورـس ار  نآ  سراـف و  لاـبج  نا  تبنم  دـنام و  یم  یقاـب  لاـس  راـهچ  اـت  نا  توق  ثدـح و  اـب  نآ  معط  فوـجم و  عـبرم و  نآ  قاـس 

دشاب هزات  يوبدنت  کیراب  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  دسر و  یم  مهب  زین  هلاکنب  دنه و  رد  دنمان و  یناتسکرت 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج تسا و  ینیچراد  ماقم  مئاق  ود و  ره  نآ  ةدـننک  مرک  فیعـض و  رکج  هدـعم و  يوقم  هضباق و  توقاب  حرفم  تیاـغب  فطلم و 
یتداـیز مضه و  تیوقت  مغلب و  ۀـلازا  قاوف و  سفنلا و  قیـض  هفرـس و  توـص و  ۀیفـصت  بصع و  ضارما  هسیئر و  ياـضعا  تیوـقت 

تسا رمخ  دننام  حیرفت  رد  نآ  ةزات  ةراصع  عفان و  مومس  هناثم و  تدورب  لوبلا و  رسع  لاهـسا و  عفر  حایر و  لیلحت  معط و  ياهتـشا 
زینشک و نآ  حلصم  فیعـض  جازملا و  رورحم  رـضم  عفان  درابرـس  درد  تهج  هشفنب  نغور  بآ و  اب  ای  لک و  نغور  اب  نآ  طوعـس  و 

* تسا اوب  لیه  دنیوک  هخیلس و  هبابک و  دنیوک  ینیچراد و  نآ  نزو  ود  نآ  لدب  مرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  مرکمین  بالج 
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دابنرز

دنمان روچک  يدنهب  روفاکلا و  قرعب  روهشم  هفرشم  ۀکم  رد  هلمهم  لاد  فلا و  اب و  حتف  نون و  نوکس  ار و  ياز و  مضب 

نا تیهام  *

مک تسا و  نیریـش  هچنآ  یخلتب و  لئام  نآ  معط  يدرزب و  لئام  كدنا  نآ  نطاب  ربغا و  نآ  رهاظ  تیرطع و  اب  وبدنت و  تسا  یخیب 
ۀحئار كدـنا  نا  زا  رتدـنت و  وب  رد  رتـکرزب و  لـیبجنز  زا  تسا  یخیب  نآ  کـچوک و  یکی  دـشاب  یم  عون  ود  تسا و  فیعـض  يوب 

دعب دنلب و  كدنا  ربطـس و  تسا  یخیب  مود  دنمان و  روچک  يدـنهب  دـنیامن و  یم  کشخ  هدومن  شوج  تسرد  ار  نیا  دـیآ و  روفاک 
دنام ظوفحم  ندروخ  مرک  داسف و  زا  ددرک و  کشخ  دوز  هکنآ  يارب  دنیامن  یم  کشخ  دومن  قرو  هداد  شوج  نیمز  زا  ندروآرب 

نیا و 

زا هبوچدرز و  كربب  هیبش  مضنم  تشکنا  راـهچ  ردـقب  ضیرع  یعرذ و  ردـقب  دـنلب  نآ  كرب  دـنیوک و  روچکرن  يدـنه  رد  ار  469
درز ياهلک  نآ  رس  رب  دیآیمرب و  نآ  تخرد  طسو  زا  یقاس  ار  وا  یلک و  ۀتسدب  هیبش  درز  نآ  لک  رتضیرع و  رتدنلب و  لیبجنز  كرب 
یم کشخ  دروآ و  یم  یکـشخب  ور  نآ  ياهکرب  دیـسر  نآ  خیب  نوچ  دشاب و  یم  زین  خرـس  دیفـس و  دـنیوک  دـیآ و  یم  ینربالوط 
یم یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق  تسا و  نیچ  تادابریز و  نهکد و  هلاکنب و  دـنه و  دالب  رثکا  نآ  تبنم  دـنروآیمرب و  ناـمز  نآ  ددرک 

دنام

تعیبط *

نا

هیلضف تبوطر  اب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

یمس ناروناج  رهز  قایرت  ندب و  نمـسم  یهبم و  یعیبط و  یناویح و  حور  قفاوم  هدعم و  غامد و  لد و  يوقم  حرفم و  ددس و  حتفم 
محر و حایر  ناقفخ و  يوادوس و  داوم  تشحو و  یمغلب و  دراب و  ۀفرـس  تهج  ادوس و  لهـسم  ضیح و  لوب و  ردم  ئق و  سباح  و 

ۀفرس عفر  تهج  نآ  غضم  نآ و  تحص  نادند و  درد  تهج  نآ  نتشادهاکن  ناهد  رد  ظوعن و  هاب و  کیرحت  تهجب  لافطا و  ریحز 
مدـق رب  اهنآ و  نکـسم  للحم و  هدراب  عاجوا  ماروا و  رب  نآ  ةزات  دامـض  ناهد و  زا  بارـش  زایپ و  ریـس و  ۀـحیار  نمزم و  بطر  دراب 

ماروا و لیلحت  تهج  نآ  کـشخ  فوفـس  ندـیلام  لـیفلا و  ءاد  تهج  كرو  رب  نآ  يـالط  ورـس  لـلع  عیمج  عفر  تهج  هیـصاخلاب 
نآ رادقم  كرزب  ۀعطق  قیلعت  برجم و  دننکن  دوع  رکید  راب  هک  هچروم  ماوه و  ندینازیرک  تهج  نآ  روخب  هدراب و  عاجوا  نیکـست 

جنورد و نادیزوب و  حیرفت  رد  نآ  لدب  هشفنب  نآ  حلصم  لد  رضم  نآ  ةدایز  عدصم و  نیسویام و  هاب  ةداعا  ثعاب  رمک  نیوقح و  رب 
عفر تهج  نآ  ةزات  كرب  دامـض  تسا و  قوقـشخرط  نآ  کناد  راهچ  جـنرت و  ۀـناد  نآ  نزو  مین  جـنورد و  نآ  لثم  اهرهز  عفر  رد 

* تسا عفان  فلک 
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هفارز

هک دنا  هتفک  نآ  تیهام  رد  هکنآ  تهج  دنمان  کنلپ  اکرتشا و  یـسرافب  اه  اف و  حـتف  فلا و  هددـشم و  ۀـلمهم  ءار  حـتف  ياز و  مضب 
يدیفسب و طقنم  وهآ  کنر  نآ  کنر  یهوک و  واک  رس  دننام  دنیوک  رتش و  رس  دننام  زین  نآ  رس  رتش و  ندرک  دننام  دنلب  نآ  ندرک 

لابند کچوک و  نآ  نادند  درادن و  وناز  نآ و  ياپ  زا  رتزارد  نآ  تسد  روتسدب و  نآ  خاش  واک و  ياپ  لثم  نآ  ياپ  کنلپب و  هیبش 
دراد بیرغ  بیجع و  لکش  هلمجلاب  دسر و  یم  مهب  یشحو  رن  واک  اب  هدام  رتش  ندش  عمج  زا  نآ  تسا و  وهآ  لابندب  هیبش  نآ 

نا تعیبط  *

مرک رایسب  لوا و  رد  کشخ 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نغور و اب  نآ  ندروخ  هزبرخ و  تسوپ  اـب  نآ  نتخپ  ارهم  نآ  حلـصم  فیعـض  جازملا و  رورحم  رـضم  يوادوس  ظـیلغ  طـلخ  دـلوم 
رایـسب قرع  مامحب و  نتفر  تاجرای و  اب  غارفتـساب  ار  دوخ  ندب  دهد  تداع  نآ  ةدنروخ  دیاب  نکیل  هدـعم و  ۀـیوقم  ۀمـضاه  ۀـیوافا 

تسا دیفم  بآ  لوزن  تهج  نآ  ةرهز  هکنآ  رکم  تسین  رکید  یتیصاخ  ار  نآ  ندرک و 

روزرز

یـسرافب تسا  رویط  ۀلمج  زا  هدـمآ  ریزارز  نآ  عمج  هلمهم  ءار  واو و  نوکـس  همجعم و  ياز  مض  ار و  نوکـس  همجعم و  ياز  مضب 
دنمان نیچرقس  یکرتب  راس و 

نا تیهام  *

زاورپ دناوتن  دنیامن  عطق  ار  نآ  ياهیاپ  نوچ  هاتوک و  نآ  ياهیاپ  دـیآ و  زاوآ  نا  زا  زاورپ  تقو  رد  هک  تسا  رپزیت  روفـصع  زا  یعون 
ار نآ  اهناخ  رد  تسا و  يدیفسب  طقنم  هایـس  نآ  کنر  دودب و  هک  دناوتن  دندنبب  ای  دنربب  ار  ناسنا  ياهتـسد  نوچ  هکنآ  دننام  دیامن 

ددرک یم  رتمک  نآ  يدیفس  دوش  هنهک  دنچره  دنیامن و  یم  شرورپ 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اب جازملا  رورحم  نتخپ و  ردـنغچ  بآ  ای  نغورب و  نآ  حلـصم  سبای  جازملا و  رورحم  غاـمد و  رـضم  رـصب  يوقم  یهـشم و  یهبم و 
تهجب دنروخن  ار  نآ  هدرک  دیص  هزات  یئارحـص و  هک  تسنآ  رتهب  ندیـشون و  شوخیم  رانا  بآ  نا  زا  دعب  ندروخ و  يرم  هکرس و 

خبط حبـص  سپ  دنراذکب  بش  القا  هک  دـیاب  دـنیامن  حـبذ  ار  نآ  یئارحـص  نوچ  تسا و  رتهب  نآ  ةدرورپ  هناخ  رد  هکلب  نآ  تدـح 
دنروخب هدومن 

خینرز

راتره لاتره و  يدنهب  سیطاسرف و  ینانویب  همجعم  ءاخ  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نون و  رسک  ار و  نوکس  از و  رسکب 

دنمان 470

نا تیهام  *

رعق رد  تبوطر  ددرک  نآ  فداـصم  هک  یناـخد  راـخب  زا  تیربک  نوکت  دـننام  دوخ  ندـعم  رد  ددرک  یم  نوکتم  هک  تسا  یمـسج 
فالخب ددرک  یمن  لعتشم  نیا  اذهل  بلاغ و  تیتیربک  يران و  وزج  تسا و  رتشیب  نیرد  لیقث  تبوطر  یـضرا و  ةدام  نکیل  ندعم و 

نآ نیرتهب  دیفس و  هایس و  زبس و  خرس و  درز و  دشاب  یم  عون  جنپ  نآ  ددرک و  یم  لعتشم  نادب  یشتآ  كدنا  ندیـسرب  هک  تیربک 
نیرتهب یقر و  لاتره و  يدنهب  دنمان و  یـشخدب  یقر و  خینرز و  ار  نیا  تسا و  بهذ  کنرب  قارب  قلط و  دننام  یحیافـص  درز  همه 

خبط رد  دعاصم  ار و  خینرز  دننازوس  یم  هاک  دیآ و  نا  زا  تیربک  يوب  ددرک و  تتفم  دوز  هک  تسا  جنرساب  هیبش  یفاص  خرـس  نآ 
رایـسب لتاق و  نیا  نا و  رد  ددرک  یم  رهاظ  هک  یئازجا  یقارب  رد  شتآ  زا  رـشب  تهباشم  تهج  زا  دنمان  یم  رارـش  ار  نآ  دننک و  یم 

ریغ نآ و  عاونا  لـک  زا  رت  يدر  زین  نآ  هایـس  زبس و  مسق  ود  ره  نیا  دـننک و  یم  هیلاـج  ۀـللحم  مهارم  لـخاد  تسا و  هدـنزوس  داـح 
لتاق مس  ود  ره  نآ  دعب  تسا  عاونا  نیرتدب  دنمان و  رعـشلا  ءاد  هرونلا و  خینرز  ار  نآ  دیفـس  نآ و  قارحا  توق  ببـسب  دنا  لمعتـسم 
توق فـطلا و  قرحم  خـینرز  تسین و  جـالع  ار  نآ  تیمـس  ود و  ره  نا  زا  دـنناد  یم  رتداـح  رتـیوق و  ار  نآ  دیفـس  یـضعب  تسا و 
هررقم ضارما  رد  نآ  طئارـش  اـب  ار  نآ  مک  رادـقم  دنـشاب و  هدومن  لـتق  هتخوس و  ار  نآ  بوخ  هکنآ  رکم  لاـتق  رتشیب و  نآ  تیمس 

دش روکذم  دمثا  رد  دنمان و  دیفس  ۀمرس  هک  دشاب  نامه  هک  لمتحی  دیفس  خینرز  دنروخب و 
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نا درز  تعیبط  *

مراهچ و رد  نآ  هایـس  دـنا  هتفک  دـنا و  تامومـس  زا  يوقا و  همه  زا  رکید  عون  هس  مراهچ و  رد  نآ  خرـس  کشخ و  مرک و  موس  رد 
دنام یم  یقاب  لاس  تفه  ات  نآ  توق  نآ و  لوا  رد  ضیبا  رمحا و  مومس و  طسو  رد  رضخا  مراهچ و  لوا  رد  رفصا 

نآ عاونا  همه  صاوخ  لاعفا و  *

هلکا و برج و  هفعـس و  عفار  هدرم و  نوخ  راثآ  یلاج  اهمخز و  دـئاز  تشوک  ةدـنروخ  هضباـق و  توق  اـب  قرحم و  نفعم و  عاذـل و 
يوم و ندرتس  تهج  نآ  لاثما  رتسکاخ و  کـهآ و  اـب  بلعثلا و  ءاد  تهج  جـنیتار  اـب  يوم و  ةدـنرتس  هدـعم و  مرک  ماـسقا  ةدنـشک 
ندب و ماوه  لمق و  عفر  تهج  نآ  لاثما  نوتیز و  نغور  اب  نخان و  صرب  تهج  تفز  اب  تسا و  يوقا  لعف  نیرد  دـنیوک  نآ  قرحم 

ۀیودا اب  نآ و  خرـس  صوصخ  ینیب  تحارج  ریـساوب و  هدـعقم و  روثب  تهج  خرـس  لـک  نغور  اـب  تاـجارخ و  لـیلحت  تهج  هیپ  اـب 
قیـض یبوطر و  ۀفرـس  يارب  یمک  رادقم  نآ  ماخ  درز  ندروخ  نادند و  نب  تشوک  ندـینایور  دـئاز و  تشوک  ندرب  تهج  هبـسانم 
روخب روتـسدب  هنهک و  یبوطر  ۀفرـس  تهج  هبوبناب  دـسر  قلحب  نآ  دود  هک  يوحن  هب  جـنیتار  اب  نآ  روخب  عفان و  یمغلب  دراب  سفنلا 
نمزم ۀفرـس  سفنلا و  قیـض  وبر و  تهج  مرد  مین  رادـقم  عومجم  زا  هیوسلاب و  ماداب  زغم  هزوغلچ و  زغم  هعیم و  اب  هبوبنا  ۀطـساوب  نآ 

کی دنشونب و  نآ  ۀیلاغ  عفر  تهج  هزات  نغور  ماداب و  زغم  اب  مدنک  درآ  ةریرح  لمع  دعب  هکنآ  طرشب  لمع و  رارکت  اب  رثؤم  تیاغب 
اب ار  نآ  ندیماشآ  تسا و  یلوا  نا  زا  رذح  تسا  يوق  نوچ  نکیل  هنیس و  كرچ  عفر  زاوآ و  ۀیفصت  تهج  لسع  اب  نآ  خرس  کناد 

لوب اب  خرـس  خینرز  يالط  تسا و  یلوا  دنیامنن  لامعتـسا  لخاد  زا  ار  نآ  رکا  رودقملا  یتح  رثؤم و  عبر  پت  تهج  ندرک  ئق  هیپ و 
ار خرس  خینرز  دننکب و  ار  نآ  يوم  هک  دیاب  نآ  ریغ  لغب و  ریز  دننام  دیورن  نا  رد  يوم  دنهاوخ  هک  يوضع  ره  زا  روتسدب  رامح و 

عنم تهج  تبش  ملاعلا و  یح  بآ  واک و  ةرهز  اب  نآ  يالط  دنا و  هتسناد  برجم  دیورن و  رکید  دنلامب  عضوم  نادب  هزات  حنب  بآ  ای 
نادند نفعتم  دساف  تشوک  ندرب  تهج  نایبص  لوب  اب  نآ  ۀتـشررس  ۀتخوس  نونـس  رثؤم و  دنیامن  سم  ار  نآ  نوچ  شتآ  ندینازوس 
طوقـس تهج  اندنک  بآ  رـشقم و  نابلا  بح  ربص و  اب  لیلآث و  تهج  کشجنک  نیکرـس  اب  برجم و  حیحـص  تشوک  ندـینایور  و 

دنمان یلیبنچ  يدنهب  هک  نیمـسای  نغور  رد  هدوس  مرن  نزومه  ار  جاز  خـینرز و  نوچ  لیدـعیب و  اهمخز  عیمج  مایتلا  ریـساوب و  ۀـناد 
نارب یغرم  رپ  اب  دوش و  كاپ  نآ  كرچ  هک  دنیوشب  بوخ  مرک  بآ  هب  دشاب  هتشاد  بطر  برج  هک  يوضع  ره  دنناشوجب و  بوخ 

دنلامب
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نارب هک  سکم  ره  دنیوک  دریمب و  دتفا  نا  رد  هک  سکم  ره  دننک  لح  ریـش  رد  ار  خینرز  نوچ  ددرک و  یم  لئاز  هبترم  دنچ  رد  471
نزو فصن  درز  خینرز  لدب  تسا  درز  ۀلیله  تسوپ  ار  طالخا  نآ  نیفعت  حلـصم  مرد  مین  ات  نآ  تبرـش  رادقم  دریمب  مه  دنک  روبع 

تسا و ظاعنا  هاـب و  یتسـس  فلک و  ثعاـب  نآ  يـالط  دامـض و  راـثکا  تیربک و  لاـعفا  رثکا  رد  ود  ره  نآ  لدـب  تسا و  خرـس  نآ 
ثدحم دب و  رایسب  دنمان  نویقارع  هک  دعصم  خینرز  مرد  ود  ندیماشآ  تسا و  جنرب  درآ  رفصع و  ندیلام  نا  زا  ثداح  فلک  حلصم 
بالجاب مرک  بآ  ندیماشآب  نآ  حالصا  تسا و  یهایـسب  ندب  کنر  ندش  ریغتم  لصافم و  عجو  اعما و  ۀیدر  حورق  صغم و  رکس و 

برچ قارما  ندومن و  ود  ره  نادـب  نیقحت  ندـیماشآ و  ریعـشلا  ءام  زرالا و  ءام  ندومن و  غیلب  ئق  ماداب و  نغور  جرطیـش و  رایـسب و 
ات هشام  کی  نوچ  تسا و  هنادهب  یمطخ و  مخت  انوطقرزب و  باعل  هدیـشود و  هزات  ریـش  ماداب و  نغور  اب  هبرف  ناوج  غرم  قرم  دننام 

هدوس مرن  زور  ره  ار  نآ  ۀشام  کی  زور  شـش  ات  هک  روتـسد  نیدب  دنناروخب  زبب  هتـشرس  هتخپ  شام  اب  هدوس  مرن  ار  نآ  ۀـشام  شش 
شش نیا  متفه  زور  دنناروخب و  هشام  هس  زور  ره  هدومن  هفاضا  نارب  هشام  ود  متفه  زورب  دنناروخب و  زبب  هتـشرس  هتخپ  شام  يردقب 

نآ ندیناروخ  مود  زور  زا  دنیازفیب و  رکید  نیب  رد  ددرک و  مامت  زور  لهچ  ات  دنناروخب  هتشرس  هتخپ  شامب  هدوس  مرن  روتسدب  هشام 
دنیازفیب و رکید  سپ  دیامن  تقفاوم  هک  رادقم  نآ  ات  دنیازفیب  هلوت  کی  يزور  دنیامن  عورش  ندیماشآب  ناریـش  هلوت  راهچ  رادقم  زبب 

ندـبب درـس  رایـسب  ياوه  ندیـسر  درـس و  رایـسب  بآ  عامج و  یهام و  لوقب و  تاضومح و  زا  مایا  نیرد  دـنماشایب و  زور  لـهچ  اـت 
دش روکذم  همدقم  رد  نآ  ۀیوشت  قارحا و  قیرط  دشخب و  تیوقت  ار  هیعیبط  هیناسفن و  هیناویح و  ياوق  عیمج  دنیامن  طایتحا 
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ریرز

كرفـسا يزاریـشب  دسر و  یم  مهب  ناجزوج  ناتـسهوک  رد  هک  تسا  یتابن  لک  هیناتحت  هانثم  يای  نوکـس  ءار و  رـسک  ياز و  حـتفب 
نقیجرا ینانویب  دنمان و 

نا تیهام  *

لئام درز  نآ  كرب  مرن  ياهراخ  كدـنا  اب  ریدتـسم  يرب و  رفـصع  لـکب  هیبش  درز  نآ  لـک  يربش و  ردـقب  نآ  قاـس  تسا  یهاـیک 
رکنکب هیبش  نآ  هایک  معط  يربش و  رب  هدایز  نآ  خیب  کچوک و  يدیفسب و 

نا تعیبط  *

یترارح كدنا  اب  کشخ و  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اب نآ  خوبطم  بآ  زا  لطر  مین  ندیماشآ  ددس و  حـتفم  نوخ و  لوب و  ردـم  اهدرد و  نکـسم  راثآ و  عفر  تابالـص و  للحم  یلاج و 
خیبط بآ  دامـض  دراد و  رثا  نیمه  لسع  اب  نآ  نوجعم  زا  هیقوا  کی  برجم و  اقـستسا  ناقری و  زرپس و  تهج  یلاوتم  زور  هس  زیوم 
تبرش رادقم  نیبجنکس  نآ  حلصم  عدصم  عفان  تاحارج  برج و  تهج  نآ  رتسکاخ  دیفم و  تیاغب  هراح  ماروا  تهج  وج  درآب  نآ 

* دنیامن یم  لامعتسا  درز  کنر  يارب  زا  ار  نآ  ناغابص  مرد و  جنپ  ات  تاخوبطم  رد  نآ 

قیرز

فاق هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  ءار و  حتف  ياز و  مضب 

نا تیهام  *

فایلا باصعا و  اب  وبدب و  تموهز و  تکوهس و  اب  رایسب  نآ  تشوک  دیفـس و  نآ  کنر  دشاب و  یم  زین  يرب  تسا و  یئام  رویط  زا 
دسر مهب  دشاب  هدروخن  تساجن  نآ  ةدام  هک  یمخت  زا  هک  تسنآ  ۀجوج  نآ  نیرتهب  تسنآ و  رغال  ریپ و  نآ  نیرتدب  رایسب و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ نیکرـس  دنـشاب و  هدومن  نایرب  يردق  نغور  رد  الوا  هکنآ  دعب  تسا  نتخپ  ردنغچ  بآ  اب  نآ  حلـصم  مضهلا  ئطب  هاب و  كرحم 
عفر تهج  رکذ  رب  نآ  يـالط  مشچ و  فـیفخ  ضاـیب  يـالج  تیمـس و  اـب  نآ  ةرهز  شمن و  فـلک و  يـالج  تـهج  یلاـج  رایـسب 

عفان نآ  ياخرتسا 

هایک نیرز 

هلوهجم ۀـیودا  ۀـلمج  زا  اه  فلا و  ای و  یـسراف و  فاک  حـتف  نون و  هیناتحت و  هاـنثم  ياـی  نوکـس  هددـشم و  ءار  رـسک  ياز و  حـتفب 
ضیرع نآ  كرب  هدایز و  عرذ  کی  زا  نآ  هایک  دنمان و  ناقشاع  لک  ناسارخ  رد  ار  نآ  هتفک  هلودلا  نیما  تسا  تیهاملا 

بحاـص دزرل و  یم  نآ  لـک  دــنیامن  دورــس  اـنغ و  نآ  دزن  نوـچ  زارد و  كرزب و  نآ  ياـهخاش  درز و  نآ  لــک  بـغزم و  472و 
دوب نوتیز  قرو  دننام  نآ  قرو  رداشن و  رد  هصاخ  دشاب  یم  رایسب  نورزاک  تیالو  رد  هک  تسا  یتخرد  هک  هتفک  یعیدب  تارایتخا 
دازآ یـضعب  دنا و  هتـسناد  ار  جرتا  تخرد  یـضعب  دوب و  زبس  نآ  قرو  دفکـشب و  روکنا  تقو  رد  نیرز  ۀنیآ  صرق  دننام  نآ  لک  و 

هتفک ار  تخرد 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفان ضیح  سابتحا  نآ و  رـسع  لوب و  سابتحا  هناثم و  رد  دمجنم  نوخ  جارخا  ءاسنلا و  قرع  تهج  جتخپیم  اب  نآ  ةراصع  ندیماشآ 
جرتالا بح  نآ  نزوب  هزرایخ و  نآ  نزو  ود  دنیوک  قیقد و  نویروطنق  نآ  نزوب  نآ  لدب  طولب  سآلا و  بح  نآ  حلصم  هناثم  رـضم 

تسا نارفعز  نآ  نزو  مین  نآ  لدب  دنیوک  و 
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* هلمهملا نیعلا  عم  همجعملا  يازلا  لصف  *

رورعز

رد ناـشیمی و  یکرتـب  جـیوک و  یناهفـصاب  لـیک و  یـسرافب  هلمهم  ءار  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  مض  نیع و  نوکـس  ياز و  مضب 
دمآ دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نونلا  عم  فاکلا  فرح  رد  تسا و  يربط  سونک  سنج  زا  دنمان و  لیجرک  نباکنت 

تیهام *

نا

تسنآ راد  ینشاچ  ةدیلاب  كرزب  ةدیسر  لامکب  نآ  نیرتهب  دنمان  خرس  لیک  يزاریشب  مجعلا و  ثلثم  ار  نآ  یناتسب و  تسا  عون  ود 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  رت  یضعب  کشخ و  لوا  رد  درس و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لاهسا و عفر  تهج  ماعط و  ياهتشا  راح و  دبک  هدعم و  يوقم  ئق و  نوخ و  ارفص و  تدح  نکـسم  ضباق و  نمـسم و  تیئاذغ و  اب 
هلمهم ياحب  هرمح  هبلـص و  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  دامـض  برجم و  راح  رـس  درد  تهج  رکـش  اب  نآ  بآ  ندیماشآ  لوبلا و  ریطقت 

جنپ تسیب و  ات  نآ  بآ  زا  تبرـش  رادقم  يرکـشلک  دوع و  نوسینا و  نآ  حلـصم  هدعم  یخرم  جـنلوق و  ثروم  هدرک و  رـضم  دـیفم 
کنر و خرس  دشاب  عون  ود  تسا و  یناتسب  زا  رتکچوک  یلبج  رورعز  تسا و  شرت  بیـس  نآ  لدب  لاقثم  هدزاود  نآ  مرج  زا  مرد و 

تسنآ ةدیسر  رایسب  زین  نیا  نیرتهب  درز و 

نآ خرس  تعیبط  *

ئق نوخ و  دنا و  یناتـسبب  بیرق  زین  نآ  صاوخ  لاعفا و  رد  دجنـس و  زا  رت  ضباق  کشخ و  درـس و  نآ  درز  تسا و  یناتـسبب  بیرق 
تسا یناتسب  روتسدب  نیا  تبرش  رادقم  حلصم و  ترضم و  عفان و  ار  لیفلا  ءاد  دنادرک و  يوق  ار  تشپ  دنیوک  دنرادزاب و 
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نارفعز

يدنهب سامیکرل و  یـسرافب  ای و  دیدشتب  يواج  مکرک و  ینایرـسب  ار  نآ  نون و  فلا و  ار و  اف و  حـتف  نیع و  نوکـس  ياز و  حـتفب 
دنمان رسیک 

نا تیهام  *

دـیور و یم  نیمز  زا  نآ  لک  لوا  راخ و  یب  یخرـسب و  لئام  کنر  هریت  درز  وب و  شوخ  رایـسب  رفـصعب و  هیبش  تسا  یلک  ياـهرات 
جرحدم و دنوارزب  هیبش  نآ  خیب  نیمـسای و  كربب  هیبش  نآ  كرب  ربش و  مین  کی و  نآ  قاس  لوط  نآ و  كرب  قاس و  نآ  مامتا  دعب 
تسا و وب  شوخ  نیکنر  كرزب  ياهرات  نآ  دـشاب و  یم  نارفعز  ات  راهچ  هس  یلک  ره  رد  اهرات و  نآ  لک  رد  سکرن و  زاـیپ  دـننام 

ماوع هک  هوک  هدابب  یمسم  هید  رد  ناردنزام  زا  تسا و  رایسب  نکاما  نآ  تبنم  تسین و  نارفعز  تسا  وب  مک  کنرمک  کیراب  هچنآ 
سپ یتانابهطـسا  سپ  يریمـشک  هـمه  نیرتـهب  اـهریغ و  ریمـشک و  برغم و  رـصم و  ماـش و  نـالیک و  تانابهطـسا و  دـنمان و  وکاـب 
دشاب هک  اج  ره  زا  تسنآ  ةزات  يوبشوخ  یخرسب  لئام  درز  رایسب  اهنآ  نیرتهب  هلمجلاب  رکید و  ياهاج  زا  سپ  یئوکاب  یناردنزام و 

نا تعیبط  *

تسا حصا  لوا  لوق  دنا و  هتفک  کشخ  مود  رد  مرک و  موس  رد  یضعب  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لوب ردم  داسف و  رییغت و  زا  نآ  ظفاح  عنام و  یمغلب و  طلخ  تنوفع  حلصم  للحم و  جضنم و  يرغم و  ساوح و  يوقم  يوق و  حرفم 
هدرک یقنم  کحض و  طاشن و  ثروم  سفنت و  تالآ  اشحا و  رکج و  یناویح و  حور  رهوج  يوقم  هاب و  كرحم  هضباق و  توق  اب  و 

کی ندیماشآ  زرپس و  رکج و  غامد و  هدس  حتفم  اضعا و  رئاس  بلقب و  هیودا  توق  ةدنناسر  هرشب و  هناثم و  و 
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تهج لسع  اب  رامخ و  عفر  تهج  جتخپیم  اب  زرپس و  ۀلازا  تهج  نآ  طاریق  هد  زور  ره  برجم و  تدالو  رـسع  تهج  نآ  لاقثم  473
تهج نآ  لاحتکا  مونم و  عفان و  هصوش  ماسرب و  تهج  نآ  مامشتسا  هدعقم و  محر و  درد  تهج  هبسانم  ۀیودا  اب  هاصح و  ندینازیر 

یباوخیب دیدش و  عادص  تهج  نآ  لوطن  مشچ و  ۀحرق  برج و  قالس و  ضارما و  زا  ضراع  تقرز  هواشغ و  هعمد و  رصب و  يالج 
يالط یباوخیب و  عفر  درابرس و  درد  شوک و  راح  مرو  هرمج و  نیکـست  مشچب و  لزاون  تابوطر و  نالیـس  عنم  تهج  نآ  دامـض  و 

فعـضم هدرک و  رـضم  هدـعقم  محر و  درد  تهج  نآ  لومح  مدـلا و  فزن  تهج  نآ  رورذ  لصافم و  سرقن و  تهج  نویفرف  اب  نآ 
توق ترارح و  نا  رد  هکنآ  تهجب  تسا  هدعم  يوقم  هدعمب و  ادوس  بابصنا  زا  هلصاح  تضومحب  رارـضا  تهجب  یثغم و  اهتـشا و 

نیبجنکـس نوسینا و  نآ  حلـصم  باصعا  رـضم  ساوح و  ردـکم  نآ  تموادـم  رکـسم و  بارـش  اب  عدـصم و  تسا و  هضباق  هغباد و 
رثا نیا  ار  نآ  رادقم  نیا  هک  اریز  درادن  یلـصا  طرفم و  حیرفتب  تسا  هدنـشک  نآ  مرد  هس  دنا  هتفک  مرد و  ود  ات  نآ  تبرـش  رادـقم 

هدش و دنب  لوب  راردا  ثعاب  لیلحا  رد  نآ  رات  کی  نتشاذک  تیصاخلاب  تسا و  حور  ۀضباق  يایـشا  نآ  ررـض  عفاد  حلـصم و  تسین 
تهج دنیامن  قیلعت  هلماح  مکـش  رب  هدرک  خاروس  نا  رد  هتخاس  رودم  ناکدرک  دـننام  هتـشرس  بآ  اب  ار  نآ  مرد  ود  نوچ  دـنا  هتفک 

لبنـس و نآ  عبر  جرتا و  ۀـناد  نآ  لثم  طسق و  نآ  نزوب  نآ  لدـب  برجم  تیـصاخلاب  نایدام  نانز و  ۀمیـشم  جارخا  تدالو و  رـسع 
ره دنزادنیب و  زور  جنپ  نوتیز  نغور  ای  دجنک و  نغور  مین  لطر و  هس  رد  ار  نآ  لاقثم  هاجنپ  هکنآ  نهد  تسا و  هخیلـس  نآ  سدس 

ینیب و نیهدـت  لـلحم و  مونم و  محر و  تبالـص  بصع و  نیلم  نآ  صاوخ  لاـعفا و  دـنرادهاکن  هدرک  فاـص  سپ  دـننزمهرب  زور 
ناوختـسا زغم  موم و  اب  نآ  لومح  اضعا و  رئاس  هثیبخ  حورق  محر و  حورق  ۀـیقنت  تهج  نآ  يـالط  بنجلا و  تاذ  تهج  نآ  طوعس 

ینانویب ار  نآ  نغور  لـفث  دـیفم و  اـضعاب  داوم  نتخیر  عنم  هزاـت و  تحارج  ماـیتلا  تهج  نآ  هاـیک  كرب  عفاـن و  محر  ۀـحرق  تهج 
رد نآ  مهرم  صرق و  نآ و  نهد  مکرکلا و  ءاود  نارفعز و  شراوج  دمآ و  دهاوخ  فاقلا  فرح  رد  زین  امعموقرق  دنمان و  امعموقرق 

* دش روکذم  نیدابارق 
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دیدحلا نارفعز  *

نا تیهام  *

نا زا  دـعب  دوش  درز  ات  دـنراذک  كانمن  ياـج  رد  دـننک و  رت  هدرک  نهپ  هحفـص  يور  رب  هدومن  هدارب  ار  نهآ  هک  تسا  نهآ  کـنز 
نآ ماسقا  نیرتهب  ددرک و  نارفعز  همه  ات  دـنیامن  لمع  رارکت  دـنراذکب و  روتـسدب  زاـب  دـنریکب و  ار  نآ  ةدـش  درز  يازجا  هدـیبوک 

دوش نارفعز  عومجم  زور  هد  ات  دننک  نفد  نیمز  رد  هدیئاس  رداشون  نآ  عبر  اب  ار  دیدح  هدارب  هک  تسنآ  تعانص  رد  اصوصخ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هکرس اب  بلعثلا و  ءاد  هنخان و  مشچ و  کلپ  تنوشخ  سخاد و  ریـساوب و  سرقن و  تهج  نآ  دامـض  تسا  مومـس  ۀلمج  زا  ضباق و 
نآ تیوقت  نادـند و  نب  نوخ  عطق  تهج  نآ  رورذ  ضیح و  عطق  تهج  نآ  ۀـجزرف  برجم و  راح  ياهـششوج  خرـس و  داـب  تهج 

ياوادـم دـسر و  یم  مهب  هدروخ  نآ  ةدارب  نهآ و  لابوتب  بیرق  یتلاح  نآ  ندروخ  زا  تسا و  ینتـسبآ  عنام  نآ  طاریق  کـی  عفاـن و 
دش روکذم  اتلا  فرح  رد  لابوت  رد  تسنآ و  يوادم  نیا 

ءافلا عم  يازلا  لصف 

یمور تفز 

ای میم و  رسک  واو و  نوکس  ار و  مض  هیناقوف و  هانثم  ءات  اف و  نوکس  از و  رسکب 

نا تیهام  *

طلغ تسا و  رهقیق  مسا  دـنیوک  تسا و  يرحب  تفز  دارم  رثکا  نآ  قلطم  زا  یلبج و  تفز  يرحب و  تفز  سبای و  تفز  تسا  عون  هس 
تسنآ سلما  قارب  یفاص  نآ  نیرتهب  تسا و 

يرحب تفز 

ای نیتلمهم و  ءار  رسک  اح و  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 
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نا تیهام  *

هایس نارطقب  هیبش  تسا  يزیچ 

ذوفن مدع  ماکحتسا و  يارب  اهریغ  تامامح و  اهیتشک و  رب  هک  تسا  ریق  نآ  لایـس  دوش  یم  لصاح  طفن  دننام  نیمز  زا  لایـس  474و 
تسنآ مرن  نآ  فانصا  نیرتهب  دننک و  یم  مهارم  لخاد  دنلام و  یم  اهنا  رد  بآ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

لهـسم و مرد  ود  ات  نآ  مرد  کی  رادـقم  وناز و  عاجوا  هدراب و  حایر  سرقن و  اسنلا و  قرع  جـلاف و  تهج  لصافم و  يوقم  للحم و 
ریشواج و دنیوک  نارطق و  نآ  لدب  مرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  عفان  هتـسکش  ياضعا  مایتلا  ماذج و  تهج  لمع  رارکت  اب  نآ  دامض 

دهاوخ روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  راق  رد  فلالا  عم  فاقلا  فرح  رد  ریق  نایب  تسا و  اریثک  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  هیوسلاب  تسا  زقس 
* دش

بطرلا تفز  *

نا تیهام  *

تسا هزوغلچ  ریغ  هکنآ  ةدنهدراب  تخرد  زا  هچنآ  دیامن و  یم  نالیس  تسنآ  رن  مسق  هکرب  یب  ربونـص  تخرد  زا  هک  تسا  یتبوطر 
دننام نآ  رمث  تسا و  ورس  فانصا  زا  هک  نیبرـش  تخرد  زا  هچنآ  دنمان و  جنایتار  ار  نآ  دمجنم  دیامن  یم  نالیـس  بونتب  یمـسم  و 

دنمان نارطق  ار  نآ  دوش  یم  لصاح  رتکچوک  نا  زا  ورس و  رمث 

نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

وبر و قلح و  فرط  ود  ینطاب  لضع  مرو  يرم و  موقلح و  لضع  مرو  تهج  نآ  ندیماشآ  تابالـص و  نیلم  هظیلغ و  طالخا  جضنم 
بذج تهج  نآ  دامض  نمزم و  ۀفرس  هنیس و  ةدس  مدلا و  ثفن  تهج  رکش  اب  هلاتق و  ۀیودا  تیمس  عفر  قلح و  هنیـس و  كرچ  ۀیقنت 

تحارج لیلحت  ابوق و  نخان و  صرب  تهج  موم  اب  یمـس و  ناروناج  ندیزک  تهج  کمن  اب  اضعا و  ندرک  هبرف  دلج و  رهاظب  نوخ 
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میجب و هرمج  كاـنکرچ و  ياـهمخز  ندرک  كاـپ  تهج  لـسع  اـب  هناـثم و  مف  تحارج  هدـعقم و  قاقـش  محر و  تابالـص  هبلص و 
يولز جارخا  تهج  خوفای  ندیـشارت  زا  دعب  رـس  نایم  رب  نآ  دامـض  هنفعم و  مهارم  اب  روتـسدب  اهنآ و  قاصتلا  ثعاب  هشیر و  کشخ 

بلعثلا ءاد  اسنلا و  قرع  باصعا و  ددمت  تاناویح و  برج  تهج  زازح و  ماسقا  تهج  رکـش  اب  دنا و  هتـسناد  برجم  هدنام  قلح  رد 
يرم و موقلح و  تالـضع  مرو  تهج  نآ  ةرغرغ  اهمخز و  تشوک  ندـینایور  تهج  هبـسانم  ۀـیودا  اب  ریزانخ و  تهج  وج  درآ  اب  و 

رـضم رثؤم  برقع  ندیزک  محر و  اعما و  بلـص  هراح و  مرو  تهج  نآ  ۀنقح  شوک و  تابوطر  عفر  تهج  ماداب  نغور  اب  نآ  روطق 
تفز نغور  نارطق و  نآ  عبر  دنیوک  تسا و  ریق  نآ  نزوب  نآ  لدب  مرد  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  هشفنب  اریثک و  نآ  حلـصم  هئر  رس و 

دنیامن و جارخا  هدرشفا  دوش  عمج  مشپ  رد  هچنآ  دنراذک و  نآ  يور  رب  ار  یمـشپ  ندیناشوج  نیح  رد  هک  تسنآ  راخب  تبوطر  هک 
ددـمت ناویح و  ناسنا و  برج  بلعثلا و  ءاد  رد  وم  ندـینایور  ریزانخ و  تهج  وج  درآ  اـب  نآ  دامـض  دـنیامن  رطقم  قیبنا  عرقب و  اـی 

یلاج مومس و  قایرت  لهـسم و  مدلا  فزن  عطاق  تسا و  تفز  زا  عفنا  اهنیا  لاثما  نآ و  شزوس  اسنلا و  قرع  نخان و  صرب  باصعا و 
تیاـغب هرـصاب  تیوقت  هعمد و  نآ و  شزوس  عفر  مشچ و  ۀـحرق  نآ و  نتخیر  عنم  ناـکژم و  ندرک  وـکین  تهج  تفز  ةدود  تسا و 

تسا رثؤم 
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سبای تفز  *

نا تیهام  *

دنمان سافس  وبا  ار  نآ  دننک و  کشخ  خبطب  ای  دوش و  کشخ  دوخ  يدوخب  هک  تسا  بطر  تفز 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لیلحت و ابوق و  طقس و  هبرض و  هدساف و  حورق  مایتلا  تهج  نا و  زا  رت  فیعـض  جاضنا  رد  نآ و  بطر  زا  هدایز  نیا  فیفجت  سبی و 
رمک و یتسس  ریـساوب و  ضیح و  نوخ  عطق  تهج  تشربمین  غرم  مخت  ةدرز  اب  نآ  ندیماشآ  ددس و  حیتفت  هبلـص و  ياهمرو  جاضنا 

تسا لاقثم  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  بطر  زا  رت  فیعض  لاعفا  رئاس  رد  عفان و  محر  تیوقت 

فاقلا عم  يازلا  لصف 

* لاقز

هیناتحت هانثم  ءای  زا  لبق  نونب  تسا  اینارق  یسراف  مسا  مال  فلا و  فاق و  حتف  ياز و  مضب 

نا تیهام  *

سودیروقسید

یم هایس  یکشخ  زا  دعب  کنر و  یتوقای  ندیـسر  دعب  زبس و  یماخ  رد  ینالوط و  ینوتیز و  ردقب  میظع  تسا  یتخرد  رمث  هتفک  475
یف يرمث  هلاکنب  دنه و  کلم  رد  دنیامن و  یم  زین  حلمم  نوتیز  دـننام  ار  نآ  یـضبق و  تصوفع و  كدـنا  اب  شرت  نآ  معط  ددرک و 

فرح رد  دنمان و  هدنورک  ار  نآ  دنا  هتفک  تفای و  رکذ  میجلا  فرح  رد  دـنمان و  نوماج  ار  نآ  دـسر و  یم  مهب  نیدـب  هیبش  هلمجلا 
دمآ دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  فاکلا 

نا تعیبط  *

هضباق توق  اب  کشخ و  لادتعاب و  لئام  درس 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

غامدب هرخبا  دوعـص  عنم  ارفـص و  نوخ و  نایلغ  دبک و  هدعم و  باهتلا  شطع و  نیکـست  نآ و  تیوقت  اعما و  ۀحرق  لاهـسا و  تهج 
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كرب رتسکاخ  رثؤم  تیاغب  هنمزم  حورق  ماروا و  تهج  دشاب  زبس  هکنآ  سران  کشخ  رمث  تسا و  رکش  نآ  حلـصم  هنیـس  رـضم  عفان 
نآ تعیبط  هدرک و  رکذ  سیراب  ربنا  رد  هچنانچ  هتـسناد  سیراب  ربنا  زا  یعون  عسی  ام ال  بحاص  يدادغب  دـیفم و  راثا  عفر  تهج  نآ 

عفان اعیرس و  بیهل  نکـسم  تعاس و  رد  شطع  عطاق  یخرم و  هیمغلب و  ۀیورغ  تبوطر  اب  ضباق و  ریغ  هتفک و  درـس  مود  رخآ  رد  ار 
هتفک سیرابربنا  تسا  عفان  هچنآ  يارب 
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موقز

دنمان زین  جیس  هدنهیس و  روهت و  يدنهب  میم  واو و  نوکس  هددشم و  فاق  مض  ياز و  حتفب 

نآ تیهام  *

فیرشت اب  رتضیرع و  رانا  كرب  زا  نآ  كرب  یتماق و  ردقب  نآ  يزاجح  یماش  يزاجح و  دشاب  یم  عون  ود  تسا و  راجـشا  هلمج  زا 
ۀناد نآ  فوج  رد  هلیلهب و  هیبش  کنر و  هایـس  نآ  رمث  میخـض و  کنر و  یئتسپ  درز  نیمـسای و  تئیهب  اهخاش  فارطا  زا  نآ  لک  و 

تهافت و اب  معط  نیریش  نآ  ةدیـسر  رتکرزب و  هلیله  زا  نآ  رمث  درز و  نآ  لک  رادراخ و  رتکرزب و  یماش  عون  تخرد  دجنک و  دننام 
ار عون  نیا  یثغم و  تصوفع و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

داوم لصافم و  حایر  لیلحت  تهج  ریدخت  كدناب  نآ  مخت  نغور  مرد و  جنپ  ات  نآ  تبرـش  رادقم  راثآ  عفار  یلاج و  حایر و  للحم 
ةدننک هایس  رورحم و  عدصم  ادامض  ابرش و  اهنیا  لاثما  زرپس و  سرقن و  جلاف و  ددس و  عفار  اهنآ و  لهـسم  هظیلغ و  طالخا  هیمغلب و 
تهج نآ  ةزات  راب و  كرب و  اب  لوا  عون  تسا و  طفن  نآ  لدـب  طاریق  راهچ  نآ  تبرـش  رادـقم  هدیـشود  ةزات  ریـش  نآ  حلـصم  يوم 
یکی دشاب  یم  عون  راهچ  هدـش  هدینـش  هدـید و  دـنه  هلاکنب و  رد  هچنآ  عدار و  فیفجت و  ضبقلا و  يوق  عفان و  هزات  تاحارج  مایتلا 

ار نیا  ریـش  کچوک و  رایـسب  ياهکرب  اههوک  رـس  رب  دـشاب و  یم  راد  هرک  دـنمان و  اراهدـت  يدـنهب  ار  نیا  ولهپ و  هس  نآ  ياهخاش 
مود دیامن و  یم  يوق  لاهسا  تسا و  رثالا  يوق  دنیوک  یم  کشتآ  عفر  يارب  دنزاس و  یم  بوبح  هتـشرس  نایرب  دوخن  درآ  اب  هتفرک 

کیراب كدنا  نآ  ياهکرب  راخیب و  نآ  يالاب  ۀنت  اهخاش و  رادراخ و  نآ  قاس  موس  دـشاب و  یم  كربیب  رادراخ و  نیا  ولهپ و  راهچ 
كدنا اب  دنناکچ و  یم  نآ  درد  تهج  شوک  رد  هدومن  مرک  هتفرک  ار  نیا  كرب  بآ  دـنمان و  جیـس  ار  نیا  ربش و  مین  ردـقب  دـنلب  و 

همضاه و فعض  زرپس و  تبالـص  ماذج و  اقـستسا و  سفنلا و  قیـض  تهج  زین  دنناروخ و  یم  لافطا  ۀفرـس  يارب  هدرک  مرک  کمن 
خیب ۀشیر  تسوپ  نوچ  ماروا  لیلحت  هناثم و  هدرک و  کنس  تیتفت  یحیر و  جنلوق  ینعی  اعما  رد  هسبتحم  حایر  مکـش و  خفن  ناقری و 

اهتـسد رد  دوش و  مرن  هک  دـنیامن  مرک  شتآ  زا  ار  نآ  كرب  هک  قیرط  نیاب  نآ  كرب  بآ  رد  تسا  يدـنه  هاـیک  هک  یهوج  کـلاپ 
رب هدیئاس  نآ  كرب  بآ  رد  تجاح  تقو  دنرادهاکن  هدرک  کشخ  هتسب  صرق  ای  بح  هدیئاس  دیآ  یمرب  بوخ  بآ  هک  دنهد  راشف 

ابرم نا  زا  هدیـسر و  ناحتماب  ررکم  تسا و  برجم  دـشاب  هنهک  هچرکا  دوش  لئاز  زور  دـنچ  رد  هعفد  هس  ود  يزور  دـنیامن  الط  ابوق 
ناهد یلاش و  يدنهب  هک  كوتلـش  اب  هدرک  هزیر  اهقرو  ار  نآ  خاش  قاس و  نوچ  عفان و  زین  لبق  ةروکذم  ضارما  تهج  دنزاس و  یم 
يالاب زا  هک  دنزیرب  بآ  رادقم  نآ  نارب  ددرک و  رپ  ات  هقبط  هقبط  دننک  كوتلش  زا  فاحل  هدرک و  قرو  موقز  زا  شرف  یمخرد  دنمان 

نیکرس رد  هدیشوپ  ار  نآ  رس  سپ  ددرک  رپ  بجو  کی  نآ 
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کی رادقم  اتشان  يزور  دنزاس و  کسمک  هدومن  کشخ  مین  ار  اه  كوتلش  هدروآرب  سپ  دننک  نفد  زور  هد  ای  هتفه  کی  پسا  476
نآ ياهخاش  قاس و  مراهچ  عون  دیفم و  بطر  دراب  سفنلا  قیـض  هفرـس و  اقـستسا و  تهج  دنروخب  دشاب  لاقثم  هس  هک  ار  نآ  فک 

تردنب دیفـس و  همه  مسق  راچ  نیا  نبل  دشاب و  یم  هتخیوآ  یکیراب  تشکنا  ردقب  هدایز و  ربش و  کی  ردـقب  اهرات  نا  زا  راخ و  مک 
مه ماسقا  رکید  دنا و  هتفک  رثؤم  بامیـس  برقع و  تابثا  رد  نآ  درز  خرـس و  ضارما و  تهج  نآ  دیفـس  دشاب  یم  زین  درز  خرس و 

ۀلزنمب هکنآ  ياهـشیر  دـچیپ و  یم  كرزب  ياهتخرد  رب  هک  تسا  ولهپ  هس  هلمج  نآ  زا  هدـید  هیـشیلکنا  اهغاب  رد  مقار  هچنانچ  دراد 
یم قرفتم  هدیـشک  اهخاش  تخرد  ياهخاش  ياهتنم  هکلب  تخرد  يالاب  دپـسچ و  یم  هدناود  اهـشیر  اهتخرد  ۀنت  رب  تفک  ناوت  خیب 

هدروآرب هدـنک  ياـهخاش  هک  تسا  وـلهپ  راـهچ  هس و  رکید  مسق  دوـش و  یم  رت  هدـنک  تسا  نیمز  برق  هک  یلـصا  خـیب  زا  ددرک و 
دشاب یم  کچوک  شیاهراخ  هک  يدنه  هراهد  وچ  هراهد و  هس  فالخرب  دشاب  یم  ینالوط  رایسب  ياهراخ  نارب  هداتسیا و 

ماللا عم  يازلا  لصف 

هیبالز

دنمان یبیلز  ياولح  یسرافب  اه  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  هدحوم و  ءاب  رسک  فلا و  مال و  ياز و  حتفب 

نا تیهام  *

ذیذل نآ  ةزات  تسا  هفورعم  ياولح  ۀلمج  زا 

نا تعیبط  *

مرک

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ حلصم  ددسم  عفان و  هفرس  هئر و  تبوطر  تهج  هدرک و  يوقم  فیحن و  ندب  نمسم  تیاغب  مضهلا و  عیرـس  حلاص و  طلخ  دلوم 
رانا نیبجنکس و 
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كولملا فیالز 

دنمان ناسورع  فلز  یسرافب  دشاب و  ملاعلا  یح  هک  تسا  نوربا  زا  یعون 

میملا عم  يازلا  لصف 

جمز

دنمان وکلتوا  یکرتب  غرچ و  یسرافب  میج  میم و  مض  ياز و  حتفب 

نا تیهام  *

دننک یم  دیص  ناروناج  نادب  هک  تسا  رویط  عابس  ۀلمج  زا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  رایسب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هواشغ و تهج  دنـشک  مشچ  رد  هبـسانم  لاحکا  اـب  اـی  یئاـهنتب و  نوچ  ار  نآ  ةرهز  یـضراع و  ناـقفخ  یعیبط و  لد  فعـض  تهج 
رثؤم دلج  راثآ  شمن و  فلک و  عفر  تهج  ءالط  نآ  نیکرس  برجم و  يروکبش  رصب و  تملظ 

یئاجمز

رخآ رد  نکاس  یطح  ءای  هروسکم و  ةزمه  هدیشک و  فلاب  میج  میم و  نوکس  همجعم و  ياز  حتفب 

نا تیهام  *

یمحل نآ  تسوپ  نوردـنا  ینـشخ و  کشخ  تسوپ  اـب  دـسر  یم  مهب  داـبریز  دـالب  رد  هک  يروکنا  ۀـناد  ردـقب  یلکنج  تسیا  هویم 
دیآ یمرب  رایسب  هلبآ  ار  لافطا  هک  تسا  فراعتم  لاس  نا  رد  دهد و  یم  رمث  رابکی  لاس  هس  رد  تبوطر و  مک  فیطل  نیریش و 

نا تعیبط  *

یلضف تبوطر  اب  یکشخب و  لئام  مرک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسا هتشکن  مولعم  لاح  ات 
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درمز

دنمان انپ  يدنهب  هدمآ  زین  همجعم  لاذب  لاد و  هددشم و  هلمهم  ءار  میم و  ياز و  مضب 

نا تیهام  *

بلاغ دامجنا  سبی و  نارب  هک  تسا  یبهذ  نآ  ةدام  دـسر و  یم  مهب  بهذ  ندـعم  رد  هک  دـنا  هتفک  تسا و  هسیفن  راـجحا  ۀـلمج  زا 
سنج کی  زا  ار  دجربز  ار و  نیا  یـضعب  دبای و  یم  نوکت  ندعم  رد  لاس  کی  تسیب و  تدم  رد  هدش و  زبس  ببـس  نادـب  هتـشک و 

یم رثا  نا  رد  ناهوس  تسا و  رتمک  رکید  راجحا  زا  نآ  تبالص  دبای و  یم  نوکت  یعونب  کیره  هدام  فالتخا  ببسب  هک  دنناد  یم 
دنیشن یمن  بابذ  نآ  لماح  رب  هکنآ  هن  تسا  رضخا  بابذب  هیبش  نآ  کنر  ینعی  تسا  یبابذ  یمـسق  دشاب  یم  ناولا  ماسقا و  دنک و 

مشچ تروص  دشاب و  یم  ناصقر  جومتم و  نآ  بآ  فافـش و  فاص و  ماسقا و  نیرتهب  مسق  نیا  دنا و  هدرک  نامک  یـضعب  هچنانچ 
کنرب هیبش  نآ  کنر  ینعی  تسا  یناحیر  یمسق  دنروآ و  رصم  دیعص  زا  هک  دنمان  يدیعـص  ار  نیا  ددرک و  یم  یئرم  نا  رد  یفخم 

ون درمز  ار  نیا  ناحیر و  كرب 
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قلس و كرب  کنرب  هیبش  ینعی  یقلس  یمسق  دنمان و  هنهک  درمز  ار  نیا  یهایـسب و  لئام  زبس  ینعی  تسا  یقتـسف  یمـسق  دنمان و  477
لئام زبس  نوباص  کنرب  ینعی  ینوباص  رکید  یمسق  ثارک و  كرب  کنرب  هیبش  یثارک  یمسق  راجنز و  کنرب  هیبش  يراجنز  یمـسق 

دشابن یقلط  هزیر و  کنـسب  هتخیمآ  هک  تسنآ  بلـص  فافـش  بآ  رپ  زبس  همه  نیرتهب  تسا و  ماسقا  نیرتدب  نیا  تسا و  يدیفـسب 
دشابن قلط  دننام  قارب  نآ  عضاوم  یضعب  زین  دشابن و  کنس  ياهزیر  نآ  مرج  رد  ینعی 

نآ ماسقا  تعیبط  *

دنام یم  دیدم  یتدم  نآ  توق  کشخ و  موس  رد  درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

بنجلا و تاذ  ناقفخ و  نزح و  مغ و  مه و  عرـص و  عفار  هدـعم و  دـبک و  غاـمد و  لد و  حاورا و  يزیرغ و  ترارح  يوقم  حرفم و 
هناثم و هدرک و  کنس  تیتفت  لوبلا و  سبح  ناقری و  اقستسا و  ماوه و  شهن  هلاتق و  مومس  يومد و  لاهسا  مدلا و  فزن  هئرلا و  تاذ 

دشاب هدیزک  ار  وا  یمس  يروناج  ای  هدروخ و  رهز  هک  یصخش  نوچ  اقیلعت و  ابرش و  دشاب  هتخیر  فارطا  حرقتم و  هک  دنچره  ماذج 
ادـج وم و  نداتفا  زا  دـبای  ناما  دوشن و  رکراک  نارب  رهز  دروخب  هدوس  مرن  ار  نآ  ریعـش  تشه  رادـقم  اـضعا  عیمجب  تیارـس  زا  لـبق 

ندیشوپ نآ و  قیلعت  رصب و  لالک  عفار  نارب  ندرک  رظن  تموادم  لبس و  عفر  رصب و  تیوقت  تهج  نآ  لاحتکا  ندب و  تسوپ  ندش 
نوـچ تدـالو و  نیح  زا  دـنیامن  یم  لاـفطا  دـنب  ندرک  ۀـقالع  ار  نآ  كوـلم  اذـهل  عورـصم و  رد  عرـص  عـنم  تهج  نآ  يرتـشکنا 

رد ار  نآ  لاـقثم  کـی  نوـچ  دـیفم و  هثیبـخ  حورق  هفعـس و  تهج  نآ  يـالط  رثؤـم و  نوعاـط  عـفر  تهج  دـشاب  ـالط  زا  يرتـشکنا 
دنشوپب دننک و  بصن  دشاب  یئاوه  جرب  رد  باتفآ  هک  نازیم  علاط  رد  دشاب  لاقثم  ود  هفـصانملاب  هک  هرقن  الط و  زا  جوزمم  يرتشکنا 

دننام دنراد  یم  بوسنم  نادب  رکید  رایسب  عفانم  صاوخ و  دنا و  هتـسناد  برجم  جئاوح  ياضق  اهرظن و  رد  تبیه  اهلد و  لوبق  ثعاب 
دوش و روک  دتفا  نارب  رظن  ار  یعفا  نوچ  دـباین و  تشیعم  یکنت  نآ  لماح  دـنک و  قرع  دـسر  رادرهز  ماعطب  نوچ  دـنیوک  یم  هکنآ 

درادن یلصا  اهنیا  کی  چیه  هکنآ  لاح  عفانم و  صاوخ و  زا  اهنیا  ریغ  دوشن و  روک  ددرک و  يراج  یعفا  مشچ  زا  بآ  دنیوک  یضعب 
رایسب تمیقب  ار  نامه  هدش  کنت  تسد  ریقف و  هکنآ  دعب  دنا و  هدیرخ  یلعا  رایسب  تمیقب  مدرم  يرثکا  يرکنوت  ماکنه  رد  هک  اریز 

مدلا فزن  رد  کناد و  کی  مومـس  عفر  رد  نآ  تبرـش  رادقم  دشن  روک  رکم  دندیلام  یعفا  مشچ  رب  ار  نآ  نیبرجم  دنتخورف و  لزان 
تسا ناجرم  لاهسا  عفر  رد  دجربز و  مومس  عفد  رد  نآ  لدب  طاریق  کی 
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رومز

لمعتـسم دـنمان و  كـال  روـمز  ار  لوـسغم  کـلد  رد  تسا و  سباـی  تفز  یـسراف  مسا  هلمهم  ءار  واو و  نوکـس  میم و  ياز و  مضب 
تسا نارکرز 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

زین وضع  ره  مدلا  فزن  تهج  تسا  تابرجم  زا  تشربمین  غرم  مخت  ةدرز  اب  نآ  لاقثم  کی  رادقم  لیدعیب و  ضیح  سابتحا  رد 

نونلا عم  يازلا  لصف 

ابنز

تسا یسراف  تغل  فلا  هدحوم و  ءاب  نون و  نوکس  ياز و  حتفب 

نا تیهام  *

دیور یم  ناتسمز  لئاوا  رد  دنراک و  یم  ناتسبات  رد  يو  رد  دوجولا  ریثک  تسا  یهایک 

نا تعیبط  *

زیت دنت و  مرک و  رایسب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ندرک هدنکارپ  رصب و  تدح  درابرس و  درد  تهج  ددرکن و  ررضتم  اوه  يدرـس  زا  نآ  لمعتـسم  هک  يوحن  هب  ندب  ترارح  بجوم 
رد نآ  حلصم  نآ و  ةداد  شوج  فالخب  تدشب  یثغم  نآ  ماخ  غامدب و  رضم  عفان  الوطن  ابرـش و  توقب  اهنآ  ندرک  فرطرب  حایر و 

تسنآ بقع  لجرفس  راد و  ینشاچ  رانا  ندیکم  وهاک و  قاس  ینساک و  اب  نتخپ و  هکرس 

راجنز

دوب دورجم  نآ  ینعم  سوطنیف و  ینانویب  یسراف  راکنز  برعم  هلمهم  ءار  فلا و  میج و  حتف  نون و  نوکس  ياز و  حتفب 

نا تیهام  *

ار نیا  یناـنویب  دـبای و  یم  نوـکت  سم  ندـعم  رد  نآ  یندـعم  عونـصم  یندـعم  ریغ  یندـعم و  دـشاب  یم  عاوـنا  تسا و  سم  کـنز 
ددرک یم  رطقم  يرعش  عولط  دزن  سربق  ةراغم  رد  هک  تسنآ  رکید  عون  تسا و  یسم  ۀنهد  زا  ترابع  دنمان و  سقیراقسراب 
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نآ لامعتسا  يدرود و  ره  نیا  نآ و  یناریک  نینچمه  تسین و  هزیر  کنس  كاخب و  شزیمآ  زا  یلاخ  نیا  دوش و  یم  دمجنم  478و 
راخب هک  دنراذک  يوحنب  دنت  ۀکرـس  فرظ  رب  ار  یـسم  شوپرـس  هک  تسنآ  یکی  تسا  ماسقا  نآ  عونـصم  ناسنا و  رد  تسین  زوجم 

زاب دنـشارتب و  دشاب  هدیـسر  مهب  نآ  نوردنا  فرظ  رب  کنز  هچنآ  دنرادرب  هدایز  ای  زور  هدزه  زا  دعب  دورن و  نوریب  شوپ  رـس  زا  نآ 
دنزاس و کنت  رایـسب  ياهحفـص  ار  سم  هک  تسا  نانچ  نآ  تسا و  يدود  راجنز  يرکید  دنهاوخ و  هک  رادـقم  ره  ات  دـنیامن  نانچ 

نآ لاقثم  جنپ  ره  رد  هتفرک  ار  نآ  کنز  سپ  دوش  راکنز  ات  درس  رایسب  ياهبادرس  رد  دنراذکب  دنزیر و  نارب  دنت  ۀکرس  هدیچ  مهرب 
زا خرـس  ةروب  یناردنا و  حلم  ینامی و  بش  سپ  ددرک  ظیلغ  ات  دنیاسب  رایـسب  یـسم  نواه  رد  هدرک  لخاد  هنهک  ۀکرـس  هیقوا  راهچ 

همه نیرتهب  دـنزاس و  یم  زین  رکید  ماسقا  ددرک و  کشخ  ات  دـنراذک  باتفآ  رد  هتخاس  اـهلیتف  هدومن  هفاـضا  لاـقثم  راـهچ  کـیره 
دنلامب تشکناب  دننک و  رت  نوچ  هک  تسنآ  نآ  ناحتما  دنیامن و  یم  هدوس  هزیر  کنـسب  شوشغم  ار  نآ  يدود و  سپ  تسا  یندعم 

ددرک خرـس  رکا  دنراذک  رکخا  رب  هک  تسنآ  نآ  ناحتما  دننک و  یم  زین  تنقلقب  شوشغم  شوشغم و  ریغ  راجنز  فالخب  ددرک  مرن 
راجنز فالخب  ددرک  یم  خرس  شتآ  رب  تنقلق  هک  اریز  تسا  شوشغم 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مراهچ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عنام عذـلیب و  تیز  نغور  موم و  اب  راثآ و  علاـق  تشوک و  ةدـنرتس  هحرق و  ثروم  نفعم و  عاذـل و  لاـکا و  تسا و  هلاـتق  مومـس  زا 
حرقتم و برج  تهج  خرـس  ةروب  مطبلا و  غمـص  اب  تشوک و  ندـینایور  ثعاب  تاحارج و  مرو  هیعاس و  هثیبخ و  حورق  ندـش  هدایز 

لسع هکرس و  اب  نآ  خوبطم  هدعقم و  روصان  هیساج و  ریـساوب  ۀناد  هخـسو و  تاحارج  كرچ  ۀیقنت  تهج  لسع  اب  نآ  ۀتخپ  صرب و 
لاحتکا نافجا و  تظلغ  هثل و  ياخرتسا  شوک و  ینیب و  ناهد و  دننام  جازملا  دراب  ياضعا  ياهمخز  اهـششوج و  هثل و  حورق  تهج 

ثداح تاحارج  لک  تهج  غرم  مخت  يدیفس  خرس و  اریثک  هتخوس و  قدنف  اب  نآ  قرحم  يالط  نافجا و  تظلغ  تهج  لسع  اب  نآ 
رصب تدح  تهج  ددرک  کشخ  ظیلغ و  هک  يدح  هب  سم  نواه  رد  هکرس  نارتخد و  ریـش  رد  نآ  لولحم  برجم و  ندب  حطـس  رد 
کلپ ياـخرتسا  برج و  تهج  ددرک  اـیتوتب  هیبش  ندوس  رد  هکنآ  قرحم  برجم و  قالـس  لیـس و  هعمد و  هنخاـن و  ضاـیب و  علق  و 

دئاز و محل  ندروخ  تهج  مهارم  اب  مشچ و  ضارما  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  روتـسدب  دنک و  کشخ  ار  وا  تبوطر  قالـس و  مشچ و 
دنراذک ریـساوب  رد  هتخاس  هلیتف  دنـشرسب و  قشا  اب  نوچ  رـس و  ۀیدهـش  حورق  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  هنفعتم و  ۀـثیبخ  حورق  حالـصا 

اریز دسرن  قلحب  نآ  درک  هک  دننک  بآرپ  ار  ناهد  هک  دیاب  نکیل  عفان و  نآ  مخز  یئوبدب و  تهج  ینیب  رد  نآ  خوفن  دشخب و  هدئاف 
نآ لامعتـسا  تسا  ینابـصع  ياـضعا  رـضم  راـجنز  نوچ  هکـسم و  هدیـشود و  ةزاـت  ریـش  نآ  حلـصم  تسا  قلح  رـضم  نآ  درک  هک 
دعب رکج و  ۀحرقب  هدنشک  نآ  مرد  کی  تاباعل و  ناهدا و  هیرغم و  ۀیودا  اب  نآ  مک  رادقم  هرورـضلا  دنع  تسین و  زیاج  ترورـضیب 

جادیفـسا و ریبادـت  رئاس  برچ و  ياهقرم  اهباعل و  ماداب و  نغور  مرک و  بآ  بالج و  نآ  حلـصم  جالعلا  میدـع  هدـعم  زا  زواجت  زا 
تسا رفجنز  نآ  نزو  مین  ایمیلقا و  نآ  نزوب  نآ  لدب  تسا  هدروخ  قبیز  رفجنز و 
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لیبجنز

نآ کشخ  كردا و  ار  نآ  ةزات  رت  يدنهب  مال  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  رسک  میج و  حتف  نون و  نوکـس  ياز و  حتفب 
دنیوک زین  یهدنس  دنمان و  ههتنوس  ار 

نا تیهام  *

لک یب  هدایز و  ربش و  کی  ردقب  ینالوط  کیراب  نآ  ياهکرب  رتکچوک و  نا  زا  لقاقش و  تابنب  هیبش  نآ  تابن  فورعم  تسا  یخیب 
دسر یم  مهب  نآ  ةزات  هشیمه  دوش و  یم  رایسب  هلاکنب  تارجک و  نهکد و  دنه و  دالب  رد  دسر و  یم  مهب  زین  ناردنزام  رد  رمث و  و 
دنمان هوهتس  يدنهب  ار  کشخ  دیفس  ۀشیریب  لیبجنز  هایک و  رد  مه  خیب و  رد  مه  رتکرزب  نآ  یهوک  دشاب  یم  زین  یتشد  یهوک و  و 

كرزب و اهناد  دنرآ  یم  لیبجنز  يابرم  هک  نیچ  زا  تسا و  همه  نیرتهب  نیا  و 

دوش یمن  اج  چیه  نآ  دننام  هک  هشیر  یب  تیاهن  هدیلاب و  479

نا ةزات  رت و  تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  کشخ و  مود  رد  نآ  کشخ  کشخ و  لوا  رد  مرک و  میس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تابوطر مغالب و  عطقم  اعما و  هدعم و  ۀظیلغ  حایر  للحم  یهبم و  رکج و  ةدس  حتفم  دبک و  هدعم و  همضاه و  هظفاح و  توق  يوقم 
تدورب قلح و  یغامد و  تابوطر  ظیلغ و  طلخ  جرخم  عبط و  نیلم  اهنآ و  ففجم  اهریغ و  اـعما و  هدـعم و  حطـسب  هدـیپسچ  ۀـظیلغ 

اذغ داسف  زا  هک  لاهـسا  لوب و  تالآ  فعـض  تدورب و  زا  ثداح  لوبلا  ریطقت  يدس و  ناقری  هدعم و  مرک  جـلاف و  تهج  باصعا و 
هدعم و تبوطر  هزات و  ياه  هویم  ترضم  عفر  تهج  ردنک  تابن و  اب  یمغلب و  یکنشت  نیکـست  یناویح و  مومـس  عفر  تهج  دشاب و 
دبرت و ۀلهسم  توق  نیعم  نیقاس و  لصافم و  تابوطر  لهـسم  دبرت  اب  نآ و  تظلغ  ینم و  دایدزا  تهج  تشربمین  غرم  مخت  ةدرز  اب 

عفار نآ  نتـشاد  ناهد  رد  ضاـیب و  لبـس و  هواـشغ و  تهج  نآ  لاـحتکا  تسا و  رارـسا  زا  هاـب  تیوقت  تهج  هتـسپ  ناـجنلوخ و  اـب 
یحیر یئام و  یمغلب و  دراب  مرو  هدراب و  عاجوا  ریـساوب و  حاـیر و  عفر  زازک و  اـضعا و  تیوقت  تهج  نآ  دامـض  یمغلب و  یکنـشت 

نآ نتـشادهاکن  مرک  نآ و  کشخ  فوفـس  ندـیلام  روتـسدب  ریثات و  رد  تسا  يوقا  لمرح  نآ  نزو  ود  اـب  اـضعا و  رئاـس  هیـصخ و 
حلصم قلح  رـضم  زین  دابنرز  اب  هتخیپ و  هدیبوک  مرن  کشخ  ۀنایزار  نآ  نزو  فصن  اب  روتـسدب  دسرن و  نادب  درـس  ياوه  هک  عضوم 

تفای و رکذ  نیدابارق  رد  نآ  يابرم  شراوج و  تسا و  لـفلف  راد  نآ  لدـب  مرد  ود  اـت  نآ  تبرـش  رادـقم  ماداـب  نغور  لـسع و  نآ 
نآ یهوک  عون  عفان و  هدراب  عاجوا  نیکـست  هیئاـم و  ةدراـب  هیحیر و  ماروا  لـیلحت  بلعثلا و  ءاد  تهج  نآ  ةدوس  مرن  ةزاـت  رت  داـمض 

هبطر ةدراب  ضارما  لصافم و  عاجوا  عفد  تهج  دنروخب  دنـشاپب و  تشوک  بآ  رب  دنزپب و  دنبوکب و  مرن  ار  نآ  نوچ  دنیوک  رتیوق و 
ههتنوس هبنا  ار  نآ  هک  هلاکنب  دـنه و  رد  دوش  یم  رکید  عون  زین  نآ و  ةزات  بآ  ای  نآ و  کشخ  يالط  روتـسدب  عفان و  هدراب  ماروا  و 
کمن اب  هدرک  قرو  رثکا  ار  نیا  ةزات  رت و  تیـصاخ و  جازم و  رد  تسا  لواب  بیرق  زین  نیا  دیآ  یم  نا  زا  ماخ  ۀبنا  يوب  دـنمان و  یم 

زا دشاب و  یم  ذیذل  وب و  شوخ  دنروخ و  یم  كدنا  كدنا  ناهد  ةزم  رییغت  همضاه و  تیوقت  يارب  ماعط  زا  دعب  هدرورپ  ومیل  بآ  و 
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ومیل بآ  کمن و  اب  هتخیپ  هدـیبوک و  ار  نآ  کشخ  ای  هدرورپ و  ومیل  بآ  کمن و  اـب  روتـسدب  هدرک  قرو  ار  نآ  ةزاـت  زین  لوا  عون 
دنیامن یم  لقنت  روتسدب  دنزاس و  یم  صارقا  هدرک  ریمخ 
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بالکلا لیبجنز  *

نا تیهام  *

کس و ةدنـشک  لیبجنزب و  هیبش  دنت و  نآ  معط  کنرخرـس و  نآ  ياهخاش  درز و  رایـسب  دـیب و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یهایک 
تسا رتعص  زا  یعون  دنیوک  دنمان و  بالکلا  لیبجنز  ار  نآ  اذهل 

نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسین و زئاج  نآ  ندروخ  هبلـص و  ماروا  للحم  نآ  كرب  دامـض  لـعفلا و  يوق  رایـسب  راـثآ  فلک و  عفر  تهج  نآ  رت  ةزاـت  داـمض 
تسنآ ریغ  هک  ددرک  یم  رهاظ  نآ  تافص  زا  هتسناد و  ءاملا  لفلف  ار  نآ  یعیدب  تارایتخا  فلوم 

رفجنز

دنمان فرکنش  یسرافب  هلمهم  ءار  اف و  نوکس  میج و  حتف  نون و  نوکس  ياز و  حتفب 

نا تیهام  *

یم نوکت  سم  الط و  قبیز و  ندعم  رد  دنمان و  نونیم  ینانویب  ار  نآ  یندعم  یعونـصم  یندعم و  دـشاب  یم  عون  ود  تسا و  فورعم 
دنا و هتـسناد  رمحا  تیربک  ار  نیا  یـضعب  تسا و  تفاثک  اب  کنر  یجنرـسا  خرـس  یقورع  دننام  نآ  دنمان و  یم  قبیزلا  رجح  دبای و 
زا تیربک  يوب  هک  تسنآ  ةریت  رایـسب  خرـس  دنلب  ياهملق  نآ  نیرتهب  دنمان  يراباسبق  ینانویب  تسا و  تیربک  قبیز و  زا  نآ  عونـصم 

دیابن نا 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  درس  مود  رد  یضعب  موس و  رد  کشخ  یضعب  مود و  رد  کشخ  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

تهج نآ  رورذ  رت و  ضباق  جنداش  زا  دنا و  هتفک  سکعلاب  یضعب  نآ و  بذج  زا  هدایز  ار  نآ  ضبق  توق  یضعب  بذاج و  ضباق و 
شپش شمن و  فصح و  برج و  هکح و  اهنآ و  تبوطر  ندومن  کشخ  تاحارج و  لامدنا  نادند و  لکات  مدلا و  فزن  عطق 
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تشوک و ندینایور  تاحارج و  لامدنا  هدعقم و  قاقش  روثب و  شتآ و  یکتخوس  تهج  نغور  موم  اب  عفان و  شتآ  یکتخوس  480و 
یکـشخ ثعاب  نآ  دود  نتفرک  هدراب و  ماروا  لیلحت  اهنآ و  راجفنا  لیلحت و  ادتبا و  رد  لیمامد  عدر  تهج  هنق  اب  نآ  مهرم  نینچمه 

بآ ناهد  رد  لامعتـسالا  دنع  دنیامن و  تظفاحم  نا  زا  ار  ناهد  شوک و  مشچ و  هک  دیاب  نکیل  تسا و  اهنآ  لامدـنا  هثیبخ و  حورق 
رئاس دومج و  ناقفخ و  برک و  قانخب و  تسا  هدنشک  نآ  لاقثم  ود  دنیوک  مرد و  ود  تسا و  هلاتق  مومـس  زا  نآ  هک  اریز  دنیامن  رپ 

جحـس ۀعفان  ۀیودا  ندیماشآ  هروب و  لسعلا و  ءام  تبـش و  ریجنا و  خیبطب  واک و  نغورب  ندومرف  ئق  نآ  حالـصا  هدروخ  قبیز  لاوحا 
ناهداب دنیامن  هنقح  الا  رتهب و  ئقب  دیآرب  رکا  برچ و  ياهقرم  ندیماشآ  تاباعل و  یباعل و  روزب  خوبطم  هدیـشود و  هزات  ریـش  دننام 

راغص بوبح  یئاهنتب  ای  هبسانم و  ۀیودا  اب  دنیامن و  هیفصت  هیقنت و  نآ  نوچ  هک  تسنآ  ةدیقع  ار  دنه  لها  تسا و  جنداش  نآ  لدب  و 
هظیلغ و حایر  زا  ثداح  مکـش  یتخـس  ناـقری و  سفنلا و  قیـض  نمزم و  بطر  دراـب  ۀفرـس  بکرم و  نمزم و  ياـهپت  تهج  دـنزاس 

نیدابارق رد  نآ  مهارم  نآ و  تعنـص  روتـسد  تسا و  هرـصاب  رون  يوقم  عفان و  رایـسب  اهرهز  تیمـس  عفر  ماذـج و  لصافم و  عاجوا 
* دش روکذم 

قبنز

نیمـسای ریغ  ضیبا و  نسوس  ریغ  نآ  هک  دنیوک  دنمان و  دازآ  نسوس  یـسرافب  فاق  هدحوم و  ياب  حـتف  نون و  نوکـس  ياز و  حـتفب 
یعیدب تارایتخا  بحاص  دنا  هدرک  هابتـشا  دنا  هتـسناد  ضیبا  نسوس  هک  یناسک  دـنیوک  دـش و  دـهاوخ  روکذـم  نسوس  رد  تسا و 

شـش جنپ و  راهچ و  یخاش  ره  رـس  رب  رتمک و  هدایز و  زک و  کی  دراد  لک  هکنآ  خاش  يدنلب  دوب و  درز  خاش  هس  ار  نآ  لک  هتفک 
كربب هیبش  نآ  خـیب  كرب  نا و  زا  رتدـنلب  دروم و  كربب  هیبش  دـشاب  یم  نآ  خاش  رب  هک  اهکرب  يوبـشوخ و  دـشاب و  یم  لک  هد  اـت 

تسا قبنز  یقزار  هک  هتفک  نا و  زا  رت  میخض  ینساک و 
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نا تعیبط  *

دنا هتسناد  مرک  لوا  رد  یضعب  لدتعم و  تسوبی  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

باتفآ رد  یتدـم  لک  نغور  دـننام  هکنآ  نغور  نا و  زا  رتیوق  تسا و  سکرن  زایپ  دـننام  لاعفا  رد  نآ  زایپ  غاـمد و  يوقم  فطلم و 
نآ مرد  جنپ  اضعا و  يوقم  نیلم و  فطلم و  کشخ  لوا  رد  مرک و  مود  رد  دنـشاب  هدرک  دـیدجت  ار  قبنز  لک  هبترم  هس  هتـشاذک و 
همه رد  نآ  لدب  عفان  لسانت  ياضعا  باصعا و  غامد و  يدرـس  هریرعـشق و  عفر  تهج  نآ  يالط  لوب و  ردم  يرارم و  طلخ  لهـسم 

* تسا سکرن  نغور  لاهسا  ریغ  رد  اسریا و  نغور  لاعفا 

روبنز

دنمان هلرب  هلاکنب  رد  ورهب  يدنهب  هدمآ  ریبانز  نآ  عمج  هلمهم  ءار  واو و  نوکس  هدحوم و  ياب  مض  نون و  نوکس  ياز و  مضب 

نا تیهام  *

هک تسا  لحن  دـننام  تافـص  رثکا  رد  تسنآ و  کـنر  خرـس  كرزب  نا  زا  دارم  دـشاب  یم  عاونا  تسا و  ضرـالا  تارـشح  ۀـلمج  زا 
سکم دیآ و  لادتعاب  اوه  هک  یماکنه  ات  دیاین  نوریب  دوش و  دوخ  ۀناخ  لخاد  دیآ  ناتـسمز  مایا  نوچ  دـنیوک  دـشاب و  لسع  سکم 

مدرم زین  ضرعت  یب  ار و  وا  دنزکب  دندرک و  وا  تیذا  ضرعتم  ناروبنز  همه  ددرک  وا  ۀناخ  ضرعتم  یسک  نوچ  دیامن و  یم  دیص  ار 
هدرم و دننام  ددرک  سح  یب  دنزیر  روبنز  رب  نغور  نوچ  دـنک و  یم  شراخ  شزوس و  مرو و  وضع  نآ  رتمک و  نکیل  دـنزک  یم  ار 

يوق شین  کـی  ار  نآ  رن  دـنیوک  دریمب و  دـنزیر  نا  رب  غارچ  نغور  نوچ  دـیآ و  تکرحب  زاـب  دنـشاپب  هکرـس  يو  رب  نوچ  دریمب و 
ةدام ددرک و  یم  مک  نآ  تیمـس  ای  دـتفا و  یم  نآ  شین  ناتـسمز  ماـیا  رد  رهز و  مک  فیعـض  شین  ود  ار  نآ  ةداـم  تسا و  رادرهز 

رتشیب عاونا  رئاس  زا  تیمس  ار  نآ  خرس  عون  سنج و  هچ  زا  هک  تسین  مولعم  نآ  ۀناخ 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  رایسب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

جلاف دننام  ار  هینابـصع  ۀنمزم  ةدراب  ضارما  نابحاص  نآ  ندیزک  هدراب و  ةوخر  ماروا  صرب و  عفر  تهج  کمن  لسع و  اب  نآ  يالط 
کشخ ار  نآ  ياهچب  نوچ  دنیوک  عفان و  تیاغب  نآ  لاثما  و 

نوتیز نغور  رد  نوچ  ار  تقرزب  لئام  هایـس  روبنز  تسا و  ندب  یهبرف  بجوم  دنروخب  هدولاف  اب  ار  نآ  مرد  کی  هدـیئاس  هدومن  481
شراخ و شزوس و  درد و  عوسلم  وضع  رد  دزکب و  ار  یـسک  روبنز  نوچ  عفان و  هرئاغ  راثآ  عفر  قهب و  صرب و  تهج  دـنیامن  خـبط 

رـسب ای  توقب و  ناهد و  زا  تسا  عسل  عضوم  ندـیکم  نآ  ياوادـم  هدایز  هیوق  رتمک و  نآ  ۀفیعـض  عاونا  زا  دـسر  مهب  مرو  یخرس و 
اب ینمرا  لک  ای  هکرـس و  اب  بلحط  ای  روفاک و  هکرـس و  اب  كاـخ  ندـیلام  سپ  ندـیکم  توقب  هتفاکـش و  كدـنا  نآ  ریغ  اـی  نزوس 

بنع هلجر و  ۀـلقب  يزابخ و  دامـض  هزات و  واک  نیکرـس  دامـض  هکرـس و  اب  راودـج  ای  هروغ و  بآ  اب  تسر  لـک  روتـسدب  هکرس و 
رایسب بآ  رد  هلصافالب  مرک و  رایسب  بآ  رد  نتـشاذک  ندومن و  لیدبت  نارب و  خی  فرب و  بآ  اب  هدرک  رت  ۀقرخ  نتـشاذک  بلعثلا و 

ضماح و نامرلا  ءام  ضماح و  نیبجنکس  انوطقرزب و  هضباق و  بوبر  ندروخ  جورداب و  هرون و  ندیلام  تسنآ و  عجو  نکـسم  درس 
نارب و هدیئاس  سکم  ندیلام  دشاب و  دصفب  جایتحا  رکا  دنیامن  دصف  رکـش و  درـس و  بآ  اب  کشخ  زینـشک  وهاک و  ابدنه و  رایخ و 
رد تسا  لحن  لسع  روبنز  هدرک و  غاد  زایپ  اـب  نغور  اـی  هدرک و  غاد  واـک  نغور  اـب  دـنمان و  يورا  دـنه  رد  هک  وچک  كرب  داـمض 

دمآ دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  ءاحلا  عم  نونلا  فرح 
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واولا عم  همجعملا  يازلا  لصف 

ناوز

نون فلا و  واو و  ياز و  حتفب 

نا تیهام  *

كدنا یهایسب و  لئام  تسیا  هناد  تسنآ و  ریغ  نآ  هکلب  تسا  طلغ  نآ  هک  هتفک  يدادغب  فسوی  دنا و  هتـسناد  ملیـش  ار  نآ  يرثکا 
تدـح و اب  خـلت و  نآ  معط  ریـشمش و  فالغ  دـننام  ینحنم  یفالغ  رد  کیراب و  نآ  رـس  ینالوط و  کـچوک  شاـم و  دـننام  يزبس 
دشاب و یم  نهپ  نآ  ۀناد  یمسق  حیرفت و  نودب  شحوم  دیدش و  رکسم  نابز و  ۀقئاذ  حطـس  رد  دنک  یم  ذوفن  هک  يدح  هب  تیهارک 

تسا لوا  زا  رت  يدر  ود  ره  نیا  ینالوط و  درز  یمسق 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  لئاوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يوم ندینایور  تهج  نآ  يالط  رثؤم و  تیاغب  ندـب  زا  نآ  لاثما  ناکیپ و  ندروآ  نوریب  تهج  نآ  دامـض  هبذاج  تیمـس و  توق  اب 
رایـسب رکـس  دـنادرک و  يوق  ار  نآ  توق  دـننک  ذـیمن  لخاد  نوچ  عفان و  درابرـس  درد  تهج  نآ  دامک  ماروا و  لیلحت  بلعثلا و  ءاد 

ئق نآ  حلصم  تسنآ  ندروخ  زا  بانتجا  یلوا  دروآ  یم  رایـسب  تابـس  تسا و  هدعقم  لقع و  غامد و  رـضم  رکـسم و  نوچ  دروآ و 
تسا غامد  يوقم  دراب  ياهیئوب  شوخ  اهلک و  ندیئوب  ندروخ و  هضماح  بوبر  ندب و  یلفس  فارطا  ندیلام  واک و  نغورب  ندرک 

سبای يافوز 

فلا اف و  حتف  واو و  نوکس  ياز و  مضب 

نا تیهام  *

یهرک ره  رب  هرکرپ و  نآ  ياهخاش  تیرطع و  اـب  شوجنزرم و  یناتـسب و  رتعـصب  هیبش  نآ  كرب  نیمز  يورب  شورفم  تسا  یهاـیک 
تیب بناج  زا  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  تسا و  اـنح  كرب  دـننام  نآ  كرب  هک  دـنا  هتـشون  هزم و  خـلت  مخت و  یب  يدرزب و  لـئام  یلک 

دنمان يرصم  يافوز  ار  نآ  دنروآ و  سدقملا 
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نآ یناتسب  تعیبط  *

یناتسب زا  رتیوق  نآ  یهوک  کشخ و  نآ  رخآ  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

مرو وبر و  نمزم و  ۀفرـس  جـلاف و  تهج  ماروا و  لـلحم  دـماج و  نوخ  هدـعم و  مرک  هظیلغ و  حاـیر  جرخم  مغلب و  لهـسم  فطلم و 
بلعثلا و ءاد  یمس و  ناروناج  ندیزک  اعما و  جحس  جنلوق و  رکج و  هدعم و  وناز و  ولهپ و  هنیـس و  درد  سفن و  رـسع  هلزن و  شش و 
بآ و هب  نآ  خـیبط  ندـیماشآ  نادـند و  درد  تهج  هکرـس  اب  نآ  ۀـتخپ  ۀضمـضم  شوک و  حایر  لیلحت  تهج  نآ  راخب  هیحلا و  ءاد 

بح هدعم و  مرک  نتشک  سفنلا و  رـسع  دزیر و  قلحب  رـس  زا  هک  هلزن  نمزم و  ۀفرـس  وبر و  مرک و  شـش  مرو  تهج  بادس  لسع و 
انامدرق و اب  ظیلغ و  طلخ  لهسم  نیبجنکس  اب  نآ  خیبط  ندیماشآ  هدعم و  مرک  نوکت  عفر  تهج  لسع  اب  نآ  قوعل  روتـسدب  عرقلا و 

ریجنا خـیبط  اب  یمـس و  ناروناج  ندـیزک  اقـستسا و  تهج  بارـش  اب  راسخر و  کنر  یئوکین  تهج  رتیوق و  نآ  لاهـسا  توقاـسریا 
یئالتما قانخ  تهج 

نآ ۀتخپ  دشاب و  هدنام  مشچ  کلپ  رد  هک  هدرم  نوخ  دراب و  مرو  لیلحت  تهج  بارـش  اب  راح و  مرو  تهج  بآ  اب  نا  دامـض  482و 
حلـصم رکج  رـضم  مرد  جنپ  ات  مرد  راهچ  خوبطم  رد  نآ  تبرـش  رادقم  زرپس  مرو  لیلحت  تهج  ریجنا  هروب و  اب  بآ و  لوزن  تهج 

دوش یم  روکذم  نیدابارق  رد  نآ  نیجاعم  خوبطم و  قوعل و  هبرشا و  شراوج و  تسا و  رتعص  نآ  لدب  شرت  رانا  یبرع و  غمـص  نآ 
یلاعت هّللا  ءاش  نا 
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بطرلا ءافوز 

دنمان قادلقش  یکرتب  شیم و  لکنس  یسرافب  هدحوم  ءاب  هلمهم و  ءاط  نوکس  ياز و  حتفب 

نا تیهام  *

اب رادریـش و  یهاـیک  ندـیرچ  ببـسب  نمرا  دـالب  رد  نادنفـسوک  مد  ریز  نار و  جـنک  مکـش و  ریز  يوم  هبند و  رد  هک  تسا  یکرچ 
هدیناشوج بآ  رد  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  ددرک و  یم  دقعنم  عمج و  عضاوم  نا  رد  دیآ و  یمرب  رتشیب  حشرت  قیرطب  ذفانم  زا  تدـح 

ار زب  دنفـسوک و  نار  نایم  مشپ  دسرن  مهب  نآ  دقعنم  هاکره  هدروآرب و  نا  زا  ار  مشپ  هدـیبوک  ای  دنـشاب و  هدومن  ادـج  نا  زا  ار  مشپ 
نآ ددرک  دقعنم  قرع  نآ  دنک و  قرع  نآ  یناشیپ  دروخب  ار  یعفا  نوچ  لیا  دنیوک  دـنرب  راکب  دـنریکب و  ار  نآ  یبرچ  دـنناشوجب و 

نآ ریغ  زا  تسا  توق  تیاهن  رد  دنمان و  زین  رت  يافوز  ار 

نا تعیبط  *

تسا کشخ  لوا  رد  دنیوک  رت و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عفان و ادامض  ابرش و  هدرک  اشحا و  تدورب  زرپس و  رکج و  تبالص  صغم و  اقـستسا و  تهج  هبلـص و  ماروا  للحم  نیلم و  جضنم و 
هدعقم مرو  هلکا و  بصع و  دقعت  لصافم و  رجحت  وربا و  هژم و  نتخیر  مشچ و  برج  اضعا و  یکتسکش  جنـشت و  تهج  نآ  يالط 
تحارج شوک و  ۀحرق  جنـشت و  تهج  رویط  یباغرم و  هیپ  اب  اهنآ و  يدرـس  عفر  اهنآ و  یلاوح  ۀبلـص  ماروا  عیمج  هناثم و  محر و  و 
رورحم رـضم  عفان  تدالو  رـسع  ضیح و  سابتحا  عفر  تهج  الومح  هزات  نغور  کلملا و  لیلکا  اب  نمزم و  قاقـش  جرف و  بیـضق و 

کی نآ  تبرـش  رادـقم  دنفـسوک  واک و  قاس  زغم  ندال و  نآ  لدـب  هکرـس  لک و  نغور  نیبجنکـس و  نآ  حلـصم  برکم  جازملا و 
تسا هیودا  نیرتهب  ریکاذم  حورق  تهج  نآ  رورذ  دننازوسب  دننک و  ادج  مشپ  زا  ار  نآ  نوچ  لاقثم و  هس  ات  لاقثم 

915 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1234 

http://www.ghaemiyeh.com


ءاهلا عم  همجعملا  يازلا  لصف 

حلملا هرهز 

هلمهم ءاح  مال و  نوکس  میم و  رسک  مال و  فلا و  ات و  ار و  حتف  اه و  نوکس  ياز و  حتفب 

نا تیهام  *

یتبوطر كدـنا  اب  يوق و  عاذـل  یهام و  يوبب  هیبش  هحئارلا  هیرک  وبدـنت و  کنر و  ینارفعز  معط و  روش  هروشب و  هیبش  تسا  يزیچ 
حلملا هرهز  دـندرک  کشخ  باتفآ  شباـت  زا  اـهبآ  نآ  دـنام و  یم  تسپ  ياـهنیمز  رب  هدرک  یناـیغط  لـین  بآ  هک  ینیح  رد  دـنیوک 

یخرـسب لئام  درز  هچنآ  دشاب و  یم  یندعم  کمن  يور  رب  رابغ  دننام  هک  تسا  هروش  نآ  هک  هتفک  هیوجرـسام  ددرک و  یم  لصاح 
شوشغم ددرک و  هتخادک  تیز  رد  عون  ود  ره  نآ  صلاخ  تسا و  يدر  نآ  هدمآ  عمج  مهب  دنچ  ۀـناد  دـننام  هدـقعنم  يازجاب  تسا 

بآ رد  نآ 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  تیاهنب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هلکا و هثیبخ و  حورق  دـنک و  شوارت  شوک  زا  هک  یتبوطر  نیع و  ةواـشغ  تهج  يدربـم  عیاـم  اـب  نآ  يـالط  يوق  لـلحم  ففجم و 
اب کـناد  کـی  کـی  ندـیماشآ  اـیعا و  عفر  تهج  اـهنغور  اـب  نآ و  قارحا  ببـسب  يوـم  ندـیئور  عـنم  حورق و  راـثآ  دـلج و  رـشقت 

يدنه دوع  نآ  حلـصم  هدعم  رـضم  قرع  ردـم  يدـنه و  کمن  زا  رتیوق  لاهـسا  رد  جوزمم  بارـش  اب  عفان و  عرـص  تهج  نیبجنکس 
تسین جالع  لباق  تسا و  هدنشک  نآ  مرد  کی  مرد و  مین  ات  نآ  تبرش  رادقم 

ساحنلا هرهز 

نیس فلا و  ءاح و  حتف  نون و  مضب 

نا تیهام  *

دوش و یم  تفای  زین  سم  ندعم  رد  دسر و  یم  مهب  هتفت  سم  يورب  بآ  ندیـشاپ  زا  هک  ۀـناد  هناد  کمن  فکب و  هیبش  تسا  يزیچ 
تسنآ ۀناد  هزیر  دیفس  نآ  نیرتهب 
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نا تعیبط  *

تسا راکنزب  بیرق  توق  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دیامن مک  ار  نآ  تدح  هک  یحلصم  اب  نآ  لاحتکا  رفـصا و  ءام  طلخ و  لهـسم  نآ  طاریق  هس  ندیماشآ  یلاج  ضباق و  غاذل و  لاکا 
نمزم يرک  عفر  تهج  اهنغور  اب  نآ  دیفس  روطق  رصب و  ةواشغ  لیلحت  تهج 

تـشوک یتح  دـئاز  تشوک  ندرب  تهج  اهمهارم  اهنغور و  اب  يرم و  هزالم و  هاهل و  دراـب و  مرو  تهج  لـسع  اـب  نآ  ةرغرغ  483و 
حضو روثب و  تهج  بارش  اب  هثیبخ و  حورق  اهمخز و  ریـساوب و  ۀناد  ندومن  کشخ  هدعقم و  ماروا  لیلحت  ریـساوب و  ینیب و  رد  دئاز 

* تسا هلاتق  مومس  زا  دیفس و  قهب  و 

هرهز

مـسا یـسرافب  دش  دهاوخ  روکذم  دنمان و  هیلفنرق  برغم  رد  دنمان و  ار  یماش  لفنرق  اه  هلمهم و  ءار  حتف  اه و  نوکـس  ياز و  حـتفب 
دنمان یم  زین  ار  جو  دننک و  یم  قالطا  هاوغر  رب  یبرعب  تسا و  هرارم 

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  همجعملا  يازلا  لصف 

قبیز

دنمان نوساولس  یکنرفب  هراپ و  يدنهب  هویج و  بامیس و  یسرافب  فاق  هدحوم و  ءاب  حتف  ای و  نوکس  همجعم و  ياز  رسکب 

نا تیهام  *

رد دنروآ  یم  دالب  نا  زا  رثکا  تسا و  کنرف  نیچ و  دالب  نآ  ندعم  كرحتم و  ۀتخادک  ةرقنب  هیبش  تسا و  هیندـعم  تازلف  ۀـلمج  زا 
یبونج عبر  دیدج  ضرا  زا  هک  ناب  هتنج  وان و  رهـش  رد  هک  تسین  يدامتعا  نادنچ  نارب  دـنچره  هتـشک  عومـسم  زین  یبوچ و  فرظ 

ار اهنآ  رس  دننک و  یم  رپ  اهمخ  رد  ار  کس  اصوصخ  هدش  نفعتم  ةدرم  تاناویح  هک  مسق  نیدب  دنروآ  یم  لمعب  لمعتب  یلیلق  تسا 
دنرواینرب هک  درذکب  هررقم  مایا  زا  رکا  دنبای و  یم  بامیس  اهنآ  رد  دنروآیمرب  سپ  دننک  یم  نفد  نیمز  ریز  رد  ررقم  یتدم  ات  هتسب 

دنبای و یم  زین  قلط  میخـض  ۀعطق  تاقبط  رد  دبای و  یم  نوکت  یلیلق  قلط  ندعم  رد  هک  هدش  عومـسم  زین  دنبای و  یم  یلاخ  ار  اهمخ 
پیب یکنرفب  ار  نآ  هک  یبوچ  فورظ  رد  نیچ  زا  اذهل  دسر و  اهنادـب  نوچ  دـنادرک  یم  یناف  ار  رکید  تازلف  هک  تسنآ  صاوخ  زا 

هچنانچ دوش  یم  عمتجم  كانمن  تسپ  ياهاج  بآ و  رد  ددرک و  یم  یناـف  زین  دوخ  دـسر  نادـب  ترارح  نوچ  دـنروآ و  یم  دـنمان 
ددرک یم  عمج  يردق  نا  رد  دنراذک  یم  بآ  نآ  یکیدزنب  دننک  یم  راک  نارک  عملم  هک  ییاج 
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نا تعیبط  *

هتسناد رت  مرک و  یضعب  دنا و  هتفک  رت  موس  رد  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ات جیردتب  هبح و  کی  ردـقب  زور  ره  ناتـسمز  مایا  رد  یپرد  یپ  زور  دـنچ  یلاس  ره  رد  جازملا  بوطرم  دوربم و  نوچ  ضباق  داح و 
نآ ندـمآرب  اعما و  زا  نآ  نتـشذک  دوز  نیعم  صغم و  عنام  هک  دـماشایب  تشوک  بآ  نآ  يالاب  دروخب و  ار  نآ  ماخ  زا  کناد  کی 
رد هاب  همـضاه و  باصعا و  تیوقت  ندب و  تحـص  ظفح  تهج  دیآیمرب  يدوزب  دـنام و  یمن  هدـعم  رد  ماخ  بامیـس  هک  اریز  ددرک 
رد هام  ره  رخآ  رد  رـس  كرات  رب  دـشاب  لاقثم  ود  ات  لاقثم  کی  هکنآ  لیلق  رادـقم  يالط  تسا و  لیدـعیب  دـنک  تقفاوم  هک  یجازم 

كرب بآ  اب  ار  بامیس  دیاینرب و  نوخ  هک  يدح  هب  دننزب  رئاغ  كدنا  یفیفخ  غیت  تفه  شش  هک  یـشارت  رـس  زا  دعب  عاعـشلا  تحت 
هتشک بامیـس  هک  دنلامب  رادقم  نآ  هبـسانم  ناهدا  یـضعب  ای  تسام و  هرک  اب  ای  ناهد و  بآ  اب  ای  ناحیر و  كرب  بآ  اب  ای  لوبنات و 

زا دعب  یضعب  دنیوشب و  ار  رس  هحمل  زا  دعب  ددرک  بذجنم  نآ  مامت  ات  دنلامب  نآ  رب  ددرک  دیدپان  یشالتم و  نآ  يازجا  ینعی  ددرک 
دوخ خوفای  رب  هتسب  ۀچراپ  رد  ار  ماخ  بامیـس  يرادقم  دنیامن و  یم  شرف  دوخ  رانک  رد  ار  یقیفـص  ۀچراپ  ای  کنل  یـشارت  رـس  ره 
بآ اب  ار  نآ  رکا  تعاس و  کیب  بیرق  ات  دـنلام  یم  روتـسدب  هدومن  عمج  زاـب  هچراـپ  يـالاب  زا  دـش  هتخیر  نا  زا  هچنآ  دـنلام و  یم 

ندـیلامب افتکا  عاعـشلا  تحت  رد  رکا  تسا و  عفان  زین  دـنلامب  هتـشک  نآ  ریغ  ای  نهد  بآ  ای  ناـحیر و  كرب  بآ  اـی  لوبناـت و  كرب 
تـسا روهـشم  هلاکنب  رد  هک  یـضرم  تالزن و  عنم  نا و  زا  ثداح  ضارما  بطر و  دراب  غامد  نیخـست  تهج  تسا  بوخ  زین  دنیامن 

بطر و برج  یکـشخ  ثعاـب  تسد  ود  ره  فک  رب  نآ  كدـنا  ندـیلام  رثؤم و  دـنمان  یم  اوها  ار  نآ  دـسر و  یم  مهب  فنا  رد  هک 
بآ کی  دـص و  کی  اب  هک  واک  نغور  اب  هثیبخ  حورج  حورق و  کشتآ و  ياهناد  رب  نآ  ندـیلام  روتـسدب  تسا و  کـشتآ  ياـهناد 

موم اب  ای  هتسش 
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نیب نا  رد  دنروآ و  لمعب  راب  هس  هتفه  کی  رد  ندب  ۀیقنت  زا  دـعب  هک  دـیاب  اما  دراد  رثا  نیمه  زین  نآ  دود  هبـسانم و  ياهنغور  484و 
دسرن شوک  غامد و  قلح و  ناهدب و  دسرب و  اضعا  نامهب  هک  دیاب  نکیل  دنیامن و  لوانت  کمن  مک  ای  کمن و  یب  فیطل و  ياهاذغ 

رام دننام  ماوه  تسا و  راسخر  کنر  يدرز  یغامد و  ياهتوق  داسف  هعماس و  توق  نالطب  جلاف و  دلوم  غامدب و  رضم  رایسب  هک  اریز 
برج و تهج  خلت  ماداب  هزبرخ و  مخت  اب  نآ  ۀتـشک  يالط  دنریم و  یم  دـنزیرکن  رکا  دـنزیرک و  یم  نآ  دود  زا  امهریغ  برقع و  و 

عفد تهج  زین  دنلامب  ندب  رب  نغور  انح و  اب  نوچ  لمق و  عفد  هلئاس و  هیعاس و  حورق  هبطر و  ۀفعس  هلکا و  راثآ و  عیمج  عفر  هکح و 
دندنب تاناویح  ندرک  رب  رکا  ددرک و  لمق  نوکت  عنام  دندنب  وم  ای  رمک و  ندرک و  رب  دنلامب و  ینامسیرب  ار  نآ  ۀتـشک  نوچ  لمق و 
حورق کشتآ و  ياهناد  تهج  نآ  يالط  نوتیز  نغور  موم و  جـنیتار و  ردـنک و  اـب  ددرک و  تاـناویح  ۀـنک  ینعی  نادرق  نوکت  عنم 

زین تیمـس  رد  تسنآ و  لوتقم  دننام  لاعفا  عیمج  رد  دـسر  یم  مهب  نآ  فرظ  رد  هک  قبیز  كاخ  تسا و  تابرجم  زا  هلاکا  هثیبخ و 
صاصر نآ  لدب  مرد  ود  ات  لوتقم  ریغ  زا  نآ  تبرش  رادقم  دریمب  دنهد  شوم  دروخب  دنـشرسب و  یماعطب  ار  قبیز  نوچ  نآ و  دننام 

ار نآ  لوتقم  ریغ  نوچ  اضعا و  عطقم  اهتوق و  للحم  طالخا و  قرحم  هلاتق و  مومس  زا  تدح و  اب  مرک و  رایسب  نآ  دعصم  لولحم و 
اقلطم نا  رد  یبرچ  هک  هتـسش  كاپ  بوخ  ار  نآ  ومیل  بآ  اب  دشاب و  یلقیـص  هک  جـنرب  ای  سم  رب  دـنیامن و  لح  بوخ  هرقن  قرو  اب 

ای سم و  رب  دنیامن  لح  الط  اب  رکا  ددرک و  ضضفم  دنیامن  الج  سپ  دیامن  دوعص  نآ  بامیـس  هک  دنراذک  شتآ  رب  دنلامب و  دشابن 
بامیس سپ  ومیل  بآ  صلاخ و  بآ  اب  دنیوشب  كاپ  ار  هرقن  جنرب و  ای  سم و  نوچ  زین  ددرک و  الطم  دنلامب  روتسدب  هرقن  ای  جنرب و 
نیکنر رایـسب  نیکنـس و  رکا  مه  يالاب  قروال  ود  ای  قروال و  کی  دپـسچب  دنناپـسچب  نارب  الط  قرو  اـی  هرقن و  قرو  دـنلامب و  نارب 

شتآ رب  يردـق  زاب  دـنیامن و  هرهم  دـیامن و  دوعـص  نآ  بامیـس  يردـق  ات  دـنراذک  شتآ  رب  لیلق  ینامز  سپ  قرو  هس  اـت  دـنهاوخ 
ددرک و ضراع  لقع  طالتخا  ار  وا  دنزیر  یسک  شوک  رد  ار  قبیز  نوچ  ددرک و  یم  یئالط  ای  یئرقن و  عملم  دننک  هرهم  دنراذک و 

بهذ صاصر و  زا  یلیم  دنراد و  ریز  فرطب  سوکعم  ار  شوک  هک  تسنآ  نآ  ياوادم  دوش و  هعماس  نالطب  هتکس و  عرصب و  رجنم 
قبیز نوچ  دیآرب  نآ  مامت  ات  هعفد  هس  هعفد و  ود  دیاینرب  نآ  مامت  هعفد  کیب  رکا  دـیآرب و  دپـسچب و  نا  رب  قبیز  ات  دـننک  شوک  رد 
قبیز هک  یـسک  ریبدت  تسا و  دیفم  سوالیا  اصوصخ  جنلوق  تهج  دنیامن  طلخ  هبـسانم  ۀیودا  اب  ددرک و  دامر  دننام  هک  دننازوسب  ار 
عجو ار  وا  تسا و  لوتقم  رکا  قلزم و  برچ  ياهتـشوک  بآ  ندـیماشآ  ضحمب  دـیآرب  يدوزب  تسا  لوـتقم  ریغ  رکا  دـشاب  هدروـخ 

ئق دشونب و  هدیشود  هزات  واک  ریش  هک  تسنآ  وا  جالع  ددرک  ضراع  دسج  مروت  لوب و  سابتحا  نابز و  لقث  دیدش و  صغم  نطب و 
رئاس دیفم و  برچ  ياهقرم  ندیماشآ  کشخ و  يافوز  ای  یلبج و  جـندوف  ای  بارـش و  ای  سفرک و  رزب  نیتنـسفا و  زیمج و  اب  دـنک و 

رس رب  هک  یسک  هباصع  قیرطب  دنلامب و  یساپرک  ۀچراپ  رب  ار  نآ  لوتقم  ریغ  نوچ  دش و  روکذم  جادیفـسا  رفجنز و  رد  هک  يریبادت 
بح هیفصت و  روتسد  ددرک و  فرطرب  لکلاب  هبترم  دنچ  رد  دریمب و  دیآ و  نا  رد  رایسب  شپش  دندنب  رس  شیپب  دشاب  رایسب  شپش  وا 
یم سلکم  ار  بامیـس  کنرف  يابطا  دـش و  روکذـم  نیداـبارق  رد  نآ  نوجعم  مهارم و  یطوریق و  دـقع و  دامـض و  نهد و  اود و  و 

کشتآ تهج  دنیوک  یم  سیـسنارف و  صوصخ  دنروآ  یم  دوخ  کلم  زا  ار  نآ  هدرک  سلکم  هبـسانم و  ۀیوداب  ای  یئاهنتب و  دنیامن 
تفه ای  زور  جنپ  ات  هک  تسنآ  نآ  لامعتـسا  ۀـقیرط  عفان و  ناریپ  افعـض و  ۀـیزیرغ  ترارح  حاورا و  يوق و  تیوقت  هثیبخ و  حورق  و 

دنیامن و بانتجا  تالوقب  تاینبل و  تاضومح و  زا  دنعلبب و  هتـشان  حبـص  تسا  یلفلف  رادقمب  هکنآ  بح  کی  يزور  زور  هن  ای  زور 
دنیامن زیهرپ  زور  لهچ  یس  تدم  ات  زین  نا  زا  دعب  دنیامن  كرت  نامز  نآ  دیامن  ششوج  نهد  هاکره 
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485

نوتیز

نون واو و  نوکس  هیناقوف و  هانثم  يات  مض  ای و  نوکس  ياز و  حتفب 

نا تیهام  *

یم رمث  لاس  لهچ  زا  دعب  نآ  تخرد  يرب و  زا  رتزبس  رترادبآ و  نآ  كرب  رتکرزب و  تخرد  ار  نآ  یناتسب  دشاب  یم  یناتسب  يرب و 
تسا یناتسب  نوتیز  كرب  دننام  زین  یلبج  نوتیز  كرب  دنیوک  دنام و  یم  لاس  رازه  ات  دنیوک  دهد و 

نآ ةدیسر  تعیبط  *

کشخ مرک و  نآ  هایس  کشخ و  تیاغب  درس و  نآ  سران  ضبق و  توق  اب  لوا و  رد  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

کمن بآ  رد  هک  تسنآ  ةدیسر  زبس  نآ  نیرتهب  یثغم و  هدعم و  یخرم  نآ  کنر  یتوقای  هزات و  ارفـص و  ادوسب و  هلاحتـسالا  عیرس 
یهبم و عبط و  سباح  یهـشم و  نآ و  غباد  هدـعم و  يوقم  تقو  نیرد  نا  زا  دـعب  هن  لبق و  هن  دوش  هدروخ  ماعط  اـب  دنـشاب و  هدرورپ 
لسع و نآ  حلـصم  شـش و  رـضم  دـنیوک  هکرـس و  اـهنغور و  ماداـب و  ناـکدرک و  زغم  نآ  حلـصم  تسا  يرغـال  یباوخیب و  ثروم 

شتآ یکتخوس  تهج  نآ  سران  دامض  رس و  ۀسوبس  عفر  تهج  نآ  دامض  تسا و  اهینیریش  نآ  حلصم  طالخا  قرحم  نآ  تموادم 
نآ كرب  عفان و  شش  ضارما  وبر و  تهج  هناد  اب  نآ  ةدیـسر  هایـس  روخب  نخان و  صرب  تهج  مدنک  درآ  هیپ و  اب  نآ  ۀناد  يالط  و 

هلمن میجب و  هرمج  دشاب و  هدش  عطقنم  هکرـس  تسوپ  مایتلا  هراح و  ماروا  مشچ و  برغ  تهج  نآ  دامـض  کشخ و  مرک و  مود  رد 
تهج نآ  يالط  فان و  تحت  ام  رب  وج  درآ  اب  سخاد و  تهج  لـسع  اـب  یـسراف و  راـن  يرـش و  نآ و  ندـش  هداـیز  یعـس و  عنم  و 

هدروخ و مرک  نادند  تهج  دسر  لسع  ماوقب  هک  يدح  هب  هروغ  بآ  اب  نآ  ۀتخپ  دامـض  ناهد و  عالق  تهج  نآ  ندـیئاخ  لاهـسا و 
لصافم سرقن و  تهج  بارش  رد  نآ  خوبطم  ندیماشآ  هدروخ و  مرک  نادند  درد  تهج  نآ  خیبط  بآ  هب  هضمضم  نآ و  ندینازیر 

نآ لوـمح  تسنآ و  كرب  دـننام  هروکذـم  لاـعفاب  نآ  ةراـصع  محر و  هدـعقم و  ینطاـب و  حورق  تهج  نآ  خوـبطم  بآ  هب  هنقح  و 
عفان نآ  کلپ  لکات  مشچب و  داوم  نتخیر  عطق  هقدح و  یکدمآرب  تهج  نآ  ماخ  دامض  نآ و  مدلا  فزن  محر و  نالیس  عطق  تهج 
خیب دزاس و  لئاز  دـنراذک  نخان  صرب  رب  دـنزیمایب و  درآ  هیپ و  اب  ار  نآ  ۀـناد  زغم  نوچ  دـنیامن و  یم  نافجا  لک  تافایـش  لـخاد  و 

لیلحت ماکز و  تهج  نآ  لوطن  رس و  درد  نیکست  تهج  دنیامن  هضمـضم  نادب  دنناشوجب و  نآ  كرب  يردق  اب  نوچ  ار  نآ  تخرد 
برجم و برقع  مس  تهج  تیـصاخلاب  نآ  خـیب  قیلعت  رثؤم و  تیاغب  ینیب  زا  یغاـمد  تاـبوطر  جارخا  تهج  نآ  راـخب  تاـبوطر و 

بارـش هدروآرب  هزوک  زا  سپ  دزوسب  ات  دنراذک  يرک  هزوک  ةروک  رد  دـننک و  ةزوک  رد  ار  نآ  ةزات  كرب  کیراب و  ياهخاش  نوچ 
تسا و ایتوت  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  دنیوک  دبای  یمک  قارحا  هکلب  ددرک  دامر  هک  دح  نآب  هن  اما  دننازوسب  رکید  راب  دنشاپب و  نارب 
نآ و عضوم  ندومن  هحرق  تهج  تشکنا  راهچ  ردـقب  یـشحو  بناج  زا  بوقرع  يالاب  رب  اسنلا  قرع  تهج  هکرـس  اب  نآ  يرب  داـمر 
زا هک  یتبوطر  دنا و  هتـسناد  برجم  رما  نیرد  زین  ار  نوتیز  ماسقا  خاش  كرب  قوقدـم  دامـض  دـنا و  هتفک  تابرجم  زا  تلع  نآ  عفر 
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عادـص و تهج  نآ  يازجا  همه  خـیبط  لوطن  نآ و  حورق  رـس و  ۀسوبـس  برج و  تهج  دـیآیمرب  نتخوس  نیح  رد  هکنآ  ةزاـت  خاـش 
جئاوح و ياضق  هماع و  لوبق  تهج  نآ  بوچ  ياصع  نتشادهاکن  ماوه و  ندینازیرک  تهج  اهناخ  رد  نآ  ندیـشاپ  راود و  هقیقش و 
بآ و هب  هضمضم  عفان و  اهششوج  هفعس و  هیحلا و  ءاد  بلعثلا و  ءاد  تهج  نآ  رمث  بآ  لسع و  اب  نآ  دامر  دامض و  رثؤم و  تکرب 

یخرسب لئام  اینومقسب و  هیبش  تروص  رد  نآ  غمص  دیفم و  هثل  نادند و  ماکحتـسا  تهج  دنـشاب  هدیناسیخ  نا  رد  نوتیز  هک  یکمن 
تسا
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نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تـشوک ندینایور  تهج  اهمهرم  اب  تاحارج و  تابوطر  عفر  مغلب و  جارخا  نمزم و  لاعـس  تهج  ردنک و  زا  رتیوق  نهذ  تیوقت  رد 
نادـند درد  نیکـست  تهج  نآ  نونـس  محر و  حرقتم  برج  تهج  نآ  لومح  ضیح و  لوب و  ردـم  رتـیوق و  نآ  يرب  غمـص  رثؤم و 

ات دنراذکب  دـنراشفب و  دنـشاپب و  بآ  ای  بارـش و  نارب  دـنبوکب و  ار 486 نآ  كرب  هک  نوـتیز  كرب  ةراـصع  دـیفم و  هدروـخ  مرک 
* تسا هیودا  رئاس  زا  رتهب  اهنآ  فشن  تابوطر و  نالیس  تهج  ددرک  کشخ  دقعنم و 

ءاملا نوتیز 

هدرورپ کمن  بآ و  رد  هک  ینوتیز  دنیوک  یـضعب  عاونا و  رئاس  زا  رت  فیعـض  لاعفا  عیمج  رد  دیور  اهبآ  کیدزن  هک  تسا  ینوتیز 
* تسا ءاملا  نوتیزب  یمسم  دنشاب 

تیز

هیناقوف ءات  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  ياز و  حتفب 

نا تیهام  *

تمالع دشاب و  یم  شوشغم  ریغ  شوشغم و  دنریک و  هدیسر  نوتیز  زا  هک  تسا  بذع  تیز  دارم  نآ  قلطم  زا  تسا و  نوتیز  نغور 
شوشغم فالخب  ددرکن  عطقنم  مه  زا  ددرک و  رشتنم  ندب  حطس  رب  دوز  نآ  يازجا  هک  تسنآ  نآ  شوشغم  ریغ 

نا تعیبط  *

دنراذکب دـننزمهرب و  بوخ  دـنزیر و  مرک  بآ  رد  هکنآ  شوشغم  لصا و  یب  نآ  تبوطرب  لوق  ضبق و  تسوبی و  اب  مرک و  مود  رد 
عذلیب فطلا و  رتمک و  نآ  یمرک  دنرادرب  ددرک و  درس  دیآ و  بآ  نآ  يالاب  ات 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بآ بارـش و  اب  اسنلا و  قرع  اضعا و  درد  تهج  يوق و  لهـسم  ریعـشلا  ءام  اب  ای  مرک و  بآ  لطرکی  اب  نآ  لاقثم  هدراهچ  ندیماشآ 
كرو و اسنلا و  قرع  لصافم و  عاجوا  قرع و  لوب و  راردا  هاـصح و  تیتفت  هدـعم و  مرک  جارخا  صغم و  جـنلوق و  عفر  تهج  مرک 
اسنلا و قرع  لصافم و  رمک و  درد  يدس و  یمر و  جنلوق و  عفر  تهج  نآب  هنقح  هیودا و  تیمس  عفد  تهج  نآب  ندرک  ئق  اهریغ و 

لاس کی  نوچ  لاقثم و  تفه  ات  نآ  تبرش  رادقم  دیفم  اهمخز  حالصا  مایتلا و  تهج  اهمهرم  اب  هدراب و  عاجوا  تهج  نادب  نیهدت 
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درذکب نآ  نتخاس  زا 
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[ قیتعلا تیز  ]

دنمان قیتعلا  تیز  ار  نآ  درذکب  لاس  شش  نوچ  دنیوک  یضعب  و 

نا تعیبط  *

تسنآ قیتع  ریغ  زا  رت  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رصب و يوقم  نآ  لاحتکا  امرس و  ررض  عفار  اضعا و  دومج  عنام  اهنآ و  ياهتوق  فعضم  هیودا و  حلصم  هرشب و  عبط و  نیلم  للحم و 
ملا نیکست  دنلامب  هدیزک  برقع  عضوم  رب  دنیامن و  مرک  نوچ  حدق و  ماقم  مئاق  بآ  لوزن  رد  قالـس و  برج و  قیقر و  ضایب  عفار 

ناسلب نغور  زا  رتهب  درذـکب  لاس  تفه  زا  هچنآ  ددرک و  یم  قیتع  لدـب  دـسر  فصنب  ات  دـنناشوجب  ار  هزات  تیز  نوچ  دـهد و  نآ 
نآ نزو  مهاب  ار  تیز  نوچ  دنام و  یم  یقاب  نآ  توق  لاس  رازه  راهچ  ات  دنیوک  ددرک و  یم  رتیوق  دوش  رت  هنهک  دنچره  دنا و  هتفای 

بتارمب دسر  فصنب  ات  دنناشوجب  نادنچ  ار  نغور  نآ  سپ  هبترم  تصـش  ات  دننک  دیدجت  نینچمه  دزوسب و  بآ  ات  دـنناشوجب  بآ 
دنا هدرمش  هبیجع  رارسا  زا  دنا و  هتسناد  ناسلب  نغور  زا  رتهب  یتش 

[ قافنإلا تیز  ]

دشاب تدح  عذل و  یب  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  دنمان و  قافنالا  تیز  ار  نآ  دنریک  هدیسران  نوتیز  زا  هچنآ  و 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  لوا  رخآ  رد  دنیوک  هضباق و  توق  اب  لدتعم و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قرع و راردا  عنام  تنوفع و  عطاق  ددس و  حتفم  طالخا و  ةدننک  فاص  هدعم و  قفاوم  اضعا و  نادـند و  هثل و  يوقم  ندـب و  نمـسم 
نوچ دـنیوک  راسخر و  کنر  ندرک  وکین  هراح و  داوم  باـصعا و  درد  قفاوم  نآ  لوسغم  عفاـن و  لوب  راردا  هاـصح و  تیتفت  تهج 
بآ زور  نا  رد  دـنماشایب و  زور  هس  مامح  رد  هفـصانملاب  زینوش  نغور  ردـنک و  نآ  ثلث  لسع و  نآ  لثم  اب  ار  نآ  مرد  ود  تسیب و 
دوش هاب  توهـش  ناجیه  ثعاب  ار  هلاس  دنچ  ناریپ  دنبای و  تاجن  اهنآ  لاثما  جلاف و  ردخ و  هدراب و  ياهدرد  عیمج  زا  دـنماشاین  درس 
هکح دـلوم  رخبم و  رایـسب  دـساف و  طلخ  دـلوم  دـنریک  نفعتم  نوتیز  زا  هک  ینهد  ینعی  نفعتم  نوتیز  نهد  دـنا و  هتـسناد  برجم  و 

دربم و عدار و  دـنا و  هتـسناد  خرـس  لک  نغور  ماقم  مئاق  صاوخ  لاعفا و  رئاس  رد  ار  يرب  نوتیز  نهد  *و  هشفنب تبرـش  نآ  حلـصم 
یعمج تسا و  هثل  نوخ  عطاق  هاهل و  تابوطر  نالیـس  عنام  كرحتم و  نادند  يوقم  نآ و  راشتنا  يوم و  یهایـس  ظفاح  قرع و  عنام 

نود یعونب  صوصخم  دنناد و  یم  عفان  هروکذم  لاعفا  رد  ار  نوتیز  نغور  قلطم 
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اضعا تیوقت  طالخا و  نفعت  عطاق  نآ و  طاقسا  عنام  يوم و  ةدننک  وکین  يریپ و  عنام  زور  ره  نادب  نیهدت  دنا و  هتشادن  یعون  487
هلمهم و يار  رـسکب  باکر  هکنآ  تهج  دـنمان  یباکر  تیز  ار  ود  ره  نآ  قارع  لها  قافنالا و  تیز  بذـع و  تیز  یباـکر  تیز  و 
دنمان و یباکر  تیز  اذهل  دنرب  یم  اجنآب  هدرک  راب  رتش  تشپ  رب  ار  نآ  ماش  زا  نوچ  تسا و  لبا  مان  هک  هدـحوم  ياب  فلا و  فاک و 
ار نوتیز  هک  تسنآ  نوتیز  نغور  نتفرک  روتسد  هتسناد  لوسغم  تیز  ار  نآ  هک  یسک  هدرک  طلغ  دنمان و  زین  ینیطـسلف  تیز  ار  نآ 
ای دنریکب و  هدرـشف  ار  نآ  نغور  هدیبوک  سپ  ددرک  مرن  هدرمژپ و  ات  دـنراذک  مرک  رونت  رد  هدرک  یفرظ  رد  ای  دـنزادنا و  باتفآ  رد 

دنیامن طایتحا  اما  دنامب  نغور  دزوسب و  بآ  ات  دـنناشوجب  زاب  ار  نآ  هدرک  فاص  هدـیلام  ددرک و  هتخپ  ات  دـنناشوجب  بآ  رد  هکنآ 
تسا ینوبز  دنریکب  ار  نآ  نهد  هدرشف  هدیلام  سپ  ددرک  مرن  ات  دنراذکب  دنلام و  کمن  نآ  رب  ار  هچنآ  دزوسن و  نغور  هک 

راتیز

دنمان تیزلا  رکع  یبرعب  هلمهم  يار  فلا و  هیناقوف و  هانثم  يات  حتف  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  از و  حتفب 

تیهام *

نا

تسا نوتیز  نغور  لفث 

نا تعیبط  *

نا تعیبط  دنرادهاکن  دنراشفب و  نا  زا  دعب  ددرک و  ظیلغ  ات  سم  فرظ  رد  صوصخ  دـنهد  خـبط  رایـسب  نوچ  ترارح و  كدـنا  اب 
مرک مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفان و باود  یـشاوم و  برج  تهج  سم  رت  عیقن  اب  نادـند و  درد  تهج  لسعلا  ءام  بارـش و  اـب  نآ  خوطل  تسا  ضـضح  زا  رتیوق 
درد تهج  بآ  اب  نآ  ةزات  دامـض  حورق و  دلوم  نیبوطرم  نادبا  رد  رتیوق و  لاعفا  رد  ددرک و  یم  رتهب  دوش  رت  هنهک  دنچره  دـنیوک 

تسا عفان  کشخ  رغال  نادبا  ياهمخز  ماحتلا  مایتلا و  اقستسا و  سرقن و  اسنلا و  قرع  لصافم و 
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نادوسلا تیز 

نون فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مضب 

نا تیهام  *

ماداب هک  کچوک  یکی  تسا  عون  ود  نآ  تخرد  دنناوخ  ناقرا  ناجرا و  یصقا  برغم  لها  ناجرهلا و  تیز  هک  تسا  يرمث  نغور 
نیزا نغور  کچوک و  ماداب  دـننام  زین  نآ  رمث  رادراـخ و  كرزب  مود  دـنمان و  ربربلا  زول  یبرعب  كرخب و  يزاریـشب  تسا و  یهوک 

راخ یهوک و  ماداب  سکنت و  قارع  رد  دنناوخ و  نجرا  ار  نآ  تخرد  يزاریشب  تسا و  وب  شوخ  نیریش و  نآ  نغور  معط  دنریک و 
دنروخ یم  باود  ار  نآ 

نا تعیبط  *

تسا کشخ  دنیوک  رت و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

جلاف و ساوسو و  نونج و  دننام  هدراب  يوادوس و  ضارما  تهج  ددس و  حتفم  تالضف و  ردم  طالخا و  فطلم  حلاص و  نوخ  دلوم 
دالب زا  هک  تسا  یتیز  نآ  تسا و  ناجره  تیز  ریغ  نادوسلا  تیز  هک  هتـشون  یعیدـب  تارایتخا  بحاص  عفان و  هدراب  ماروا  ردـخ و 

دنروآ نادوس 

جابریز

تسا یسراف  يابریز  برعم  میج  فلا و  هدحوم و  ياب  حتف  هلمهم و  ءار  ای و  نوکس  ياز و  رسکب 

نا تیهام  *

اب هدرک و  ادـج  دـنبدنب  زا  تسا  غرم  رکا  دـننک و  هزیر  هزیر  لطرکی  ردـقب  ار  تشوک  هک  تسنآ  ماقـسالا  ءافـش  رد  روکذـم  قیرطب 
دیفس رکش  اب  بالج و  لطر  عبر  هکرـس و  لطر  مین  ددرک و  هتخپ  ات  دنناشوجب  بآ  هزات و  دجنک  نغور  رـشقم و  دوخن  ینیچراد و 

نارفعز یلیلق  بادس و  يدنه و  دوع  نآ  نزوب  کشخ و  زینـشک  مرد  کی  هتفرک و  هریـش  بالک  رد  هدیبوک  ماداب  زغم  هیقوا  کی  و 
کـشخ زینـشک  دننک و  قرو  ای  دنبوکب و  ار و  زایپ  دـنریکب  هک  تسنآ  تامالع  بابـسا و  حراش  لوقب  دـنیامن و  بترم  هدرک  لخاد 

يرم كدنا  دیفس و  رکش  هکرس و  یلیلق  سپ  ددرک  هتخپ  ات  دنهد  شوج  ود  هدرک  لخاد  بآ  دننک و  نایرب  ماداب  نغور  رد  هدیبوک 
دنیامن لخاد  نا  رد  ینامرک  ةریز  زینشک و  و 
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نا تعیبط  *

يدرسب لئام  لدتعم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حتفم مغلب و  عطقم  حرفم و  طالخا و  تدح  ارفـص و  ةرم  نکـسم  راح و  دـبک  ناجازم و  يوارفـص  احـصا و  ۀـجزما  قفاوم  فیطل و 
تسا هدراب  ۀجزما  رضم  عفان  بغلا  رطش  هبئان و  ياهپت  تهج  ددس و 

488

تسا هلمهم  نیس  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مهدزاود  باب  - 9

فلالا عم  نیسلا  لصف 

هراشا

* جاس *

دنمان زین  نوکاس  لاس و  يدنهب  میج  فلا و  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

ضیرع و كرزب و  نآ  كرب  وبـشخ و  قرولا و  ریثک  یهایـسب و  لئام  بلـص  کنرخرـس و  رانچ و  تخرد  ردـقب  يدـنه  تسیتخرد 
دنروخ یم  هداد  شوج  ار  نآ  رمث  دوش و  یم  ناتسهوک  رد  ینالوط و  كدنا  ۀتسپ و  یلفوف و  ردقب  نآ  رمث  ینالوط و  كدنا 

نآ بوچ  تعیبط  *

ترارح كدنا  اب  کشخ و  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ندروخ هدراب و  يایشا  بآ  اب  اصوصخ  هیوارفص  هیومد و  هراح و  ماروا  لیلحت  راح و  رس  درد  تهج  درس  بآ  اب  نآ  ةدیئاس  دامض 
قرحم يالط  رثالا و  يوق  هدعم  مرک  مغلب و  ارفص و  جارخا  تهج  لسعلا  ءام  اب  هدعم و  باهتلا  یکنـشت و  نیکـست  تهج  نآ  ةراشن 

عفان هقدـح  هرـصاب و  تیوقت  نافجا و  مرو  تهج  دـنیامن  الط  هدـیئاس  سپ  دـنزادنا  نآ  لاثما  اـثیمام و  بآ  رد  قارحا  زا  دـعب  هکنآ 
ثعاب نآ  دامـض  تخمز  ضباق و  نآ  تسوپ  تسا و  بانع  نآ  حلـصم  رکج  رـضم  لاقثم  هس  ات  لاـقثم  کـی  زا  نآ  تبرـش  رادـقم 

ار کشم  ۀفان  نوچ  دنیوک  دیفم و  ندب  شراخ  عفر  يوم و  ندرک  زارد  تهج  وبـشخ  ظیلغ و  نآ  رمث  نغور  ندـب و  دـلج  تنوشخ 
* دزاس یم  هدایز  ار  نآ  نزو  تسنآ و  يوب  ظفاح  دنراذک  نا  رد 
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نارواداس

راد هچ  ناـتخرد  یهایـس  ینعی  تسا  ناراد  هایـس  زا  برعم  نون  فلا و  هلمهم و  ءار  واو و  فـلا و  لاد و  حـتف  فـلا و  نیـس و  حـتفب 
یم بیترت  نا  زا  دادم  یمـسق  هکنآ  تهجب  دنمان  ماکحلا  داوس  یبرعب  تسا و  عمج  يارب  نون  فلا و  تسا و  تخرد  یـسراف  تغلب 

دنیوک زین  هاضقلا  داوس  ار  نآ  دنهد و 

نا تیهام  *

دنیوک دسر و  یم  مهب  نآ  یلاوح  دالب  دنه و  ناتخرد  فوج  رد  یخلت و  كدنا  اب  حیشب و  هیبش  قارب  یخرـسب و  لئام  هایـس  يزیچ 
دـنمان و یئاطخ  يوک  يدـنهب  دـنروآ و  یم  اطخ  تمـس  زا  هدـش  قیقحت  هچنآ  تسا و  رتهب  دـسر  یم  مهب  لیجران  تخرد  زا  هچنآ 

فوجم هک  ناکدرک  تخرد  خیب  نوردنا  رد  هک  غمـص  دننام  تسیزیچ  دیوک  عماج  بحاص  تسا و  یغمـص  دـیوک  جاهنم  بحاص 
دنمان و نب  بآ  ار  نآ  دوش و  یم  تفای  هنهک  مطب  تخرد  نایم  رد  هک  تسیزیچ  هتفک  یعیدب  تارایتخا  بحاص  دنبای و  دشاب  هدـش 
تسا و هیهاـملا  هلوهجم  ۀـیودا  زا  هلمجلاـب  هدرک و  وهـس  مطب  تخرد  اـت  ناـکدرک  ینعی  زوـج  تخرد  زا  عماـج  بحاـص  هک  هتفک 
دشاب و رقـشا  کنرب  نآ  لولحم  دنناسیخب  ینامز  مرک  بآ  رد  نوچ  قارب و  نآ  نوردنا  دننکـشب  ار  نآ  نوچ  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب 

دوب یخلت  كدنا  اب  نآ  معط 

نا تعیبط  *

هللحم ترارح  كدنا  اب  کشخ و  درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اب اهمخز و  ةدنهد  مایتلا  يومد و  لاهسا  سباح  ادامض  ابرش و  تسا  اضعا  همه  مدلا  فزن  عطاق  کنت  راب  بآ  اب  هراح و  ماروا  عدار 
هک هزات  دروم  كرب  بآ  رد  نآ  لاقثم  ود  لولحم  هدراب و  ماروا  لیلحت  تهج  بارش  اب  نایثنا و  بیـضق و  مرو  تهج  بارـش  ۀکرس 

يوم نتخیر  عنم  تهجدروم  نغور  اب  نآ و  طاقـسا  عنم  خـیب و  تیوقت  تهج  دـنلامب  وم  رب  هدرک  لخاد  لاـقثم  هس  ود  دروم  نغور 
عفان لاهسا  عفر  محر و  تیوقت  ضیح و  نوخ  عطق  تهج  هکرـس  یب  نآ  ۀنقح  هکرـس و  اب  نآ  ۀجزرف  تسنآ و  دوسم  تیاغب  رثؤم و 

* تسا دروم  نآ  نزو  ود  نآ  لدب  لاقثم  کی  نآ  تبرش  رادقم  رکش  نآ  حلصم  ادوس  دلوم  نآ  ندروخ  تموادم  و 
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جذاس

دنمان زین  تاپزیت  ورتپ  يدنهب  میج  همجعم و  لاذ  فلا و  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

كدـنا کنردرز و  معط و  دـنت  كدـنا  وب و  شوخ  رت و  میخـض  رتضیرع و  دـیب  كرب  زا  ینالوط  کـیراب  تسیدـنه  تخرد  كرب 
نیب ام  رد  ود  كرب و  رانک  رد  ود  طسو و  زا  یکی  هدیـسر  كرب  رـسب  ات  هتـسر  نآ  كرب  خـیب  زا  لوط  زا  ینالوط  طخ  جـنپ  نشخ و 

ضرع رد  کیراب  طوطخ  طسو و  رانک و 

هیبـش نآ  تسوپ  وب و  شوخ  زین  نآ  بوـچ  كرزب و  دـنلب و  نآ  تخرد  دـشاب و  یم  راجـشا  رکید  ياـهکرب  رد  هچناـنچ  كرب  489
یقرش یلامش و  هک  تهلس  ناتسهوک  رد  تسا و  اه  ناتـسهوک  رد  رثکا  نآ  تبنم  دنـشورف و  یم  هخیلـس  ياجب  دشاب و  یم  هخیلـسب 

دسر و یم  مهب  زین  دنه  دالب  ریغ  رد  دنیوک  دنروآ و  یم  زین  نآ  ریغ  دابآ و  دشرمب  انایحا  اجنا  زا  ار  نآ  تخرد  تسا و  عقاو  هلاکنب 
دشابن هزم  روش  هدشن و  دساف  هک  تسنآ  معط  دنت  وبدنت  ةزات  نآ  نیرتهب  دنام و  یم  یقاب  لاس  یـس  ات  نآ  توق  درادن و  لصا  نکیل 

دوب اسریا  جو و  نوراسا و  يوبب  هیبش  نآ  يوب  و 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ریش ضیح و  لوب و  ردم  اضعا و  اشحا و  يوقم  هدعم و  لاح  حلـصم  اعما و  حایر  للحم  نمـسم و  حرفم و  طالخا و  حاورا و  ظفاح 
ناقفخ دشاب و  هدعم  تکرـش  زا  هکنآ  یئوبدب  ناهد و  بآ  نالیـس  ساوح و  تیوقت  تشحو و  نونج و  ساوسو و  تهج  قرع و  و 

ةرم عفد  همیشم و  جارخا  تدالو و  رـسع  هاصح و  تیتفت  زرپس و  ناقری و  اقـستسا و  حایر و  اعما و  نمزم و  رکج  درد  داوف و  عجو  و 
رصب و تملظ  قالس و  ضایب و  تهج  هبسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  لاحتکا  محر و  هدعقم و  ضارما  عیمج  سخاد و  عنم  ادوس و 

دامـض دـیفم و  دنـشاب  هدـعم  تکراشمب  هک  ناهد  يوبدـب  نابز و  تنکل  تهج  نابز  ریز  رد  هشیمه  نآ  نتـشادهاکن  عفاـن و  هنخاـن 
نآ روخب  نار و  جنک  لغب و  ریز  یئوبدب  عفر  تهج  هکرـس  اب  نآ  يالط  نافجا و  ماروا  لیلحت  تهج  بارـش  رد  نآ  خوبطم  ةدیبوک 

لاعفا يوق و  رئاـس  رد  رثوم و  نآ  ندز  مرک  عنم  تهج  هشمقا  هماـج و  ناـیم  رد  نآ  نتـشاذک  همیـشم و  تدـالو و  رـسع  عفر  تهج 
رد نآ  تبرش  رادقم  هب  تبرش  نآ  حلصم  هناثم و  رـضم  یکطـصم و  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  رت  فیعـض  نا  زا  بیطلا و  لبنـسب  بیرق 

تسا رفسیلاط  ای  هخیلس و  دنیوک  يدنه و  لبنس  نآ  نزو  ود  نآ  لدب  لاقثم  مین  ات  نیجاعم  رد  لاقثم و  کی  ات  تاخوبطم 
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هنادوکاس

اه نون و  حتف  فلا و  لاد و  حتف  واو و  یمجع و  فاک  مض  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 

نا تیهام  *

تخرد دوش  یم  ادیپ  دنادابریز  رئازج  زا  هک  اخالم  هدک و  یکرم و  نالیس و  کنج  وانرهش و  يرـسانهد و  ةریزج  رد  هک  تسیئاود 
نآ ناوختـسا  میخـض و  رایـسب  نآ  تسوپ  دسر و  یم  مهب  هبنپ  عون  نآ  رمث  زا  هک  تسیدـنه  تخرد  هک  لهبنیـس  تخرد  دـننام  نآ 
یم تخرد  نارب  هداد  بیترت  بوچ  زا  يراد  هنادند  ةرآ  دـننک و  یم  رود  ار  نآ  يالاب  تخـس  تسوپ  الوا  اجنا  نامدرم  وخر  كزان 

تـساهب مک  هک  ار  دننام  هلیتف  دنـشورف و  یم  ار  اهناد  هدرک  کشخ  ار  اهنآ  دوش  یم  ادج  يزیچ  زین  هلیتف  دننام  اهناد و  نا  زا  دنـشک 
هدرک ریمخ  بآ  اب  ار  نآ  دـیآیمرب  دوش  یم  هنکما  نا  رد  یتخرد  فوج  رد  هک  تسیدرک  رکید  لوقب  دـنروآ و  یم  دوخ  فرـصمب 

دنشورف یم  دنزاس و  یم  شاخشخ  لقن  دننام  راغص  رایسب  بوبح 

نا تعیبط  *

لوا رد  رت  مود و  رد  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دننام هدیـشود  هزات  ریـش  اب  ار  نا  زا  يردق  هک  تسنآ  ندـیماشآ  روتـسد  تسا و  عبط  نیلم  ندـب و  نمـسم  ظعنم و  یهبم و  يوقم و 
اب هتخپ و  بآ  رد  اهیرامیب  رد  ای  دنک  یمن  تقفاوم  ریش  هک  ار  یسک  دنماشآ و  یم  هدرک  نیریـش  تابن  ای  دنقب  هدومن  خبط  جنربریش 

تسا لاقثم  تسیب  ات  لاقثم  هد  زا  نآ  تبرش  رادقم  دنروخ  یم  هدرک  نیریش  تابن 

اردنمالاس

تسا و هیاـطع  زا  یعون  یناـنوی  مسا  فلا  نیتلمهم و  ءار  لاد و  حـتف  نون و  نوکـس  میم و  حـتف  فلا و  مـال و  فلا و  نیـس و  حـتفب 
دنمان نریدوغا  هنالیب  یکرتب 
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نا تیهام  *

زا رت  نهپ  رتکرزب و  هاتوک و  نآ  مد  کیراب و  نآ  ندرک  اهاپ و  زا  رت  هاتوک  نآ  ياهتـسد  دراد و  اپ  تسد و  رامب و  هیبش  تسیناویح 
یمن ریثات  نا  رد  شتآ  دنیوک  دـشاب و  یم  هایـس  نآ  مد  رـس و  رثکا  هکرحلا و  یطب  یهایـس و  يدرز و  زا  قلبا  نآ  نول  صربا و  ماس 

دوشن رکراک  دننز  يو  رب  کنس  نوچ  دنیوک  زین  درادن و  یلصا  نیا  ددرک و  هدرسفا  رونت  شتآ  دنزادنا  رونت  رد  رکا  دنک و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  تیاغب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ةدنرتس دنشاب  هتخپ  ارهم  نا  رد  هک  ینغور  دلج و  حرقم  نفعم و  نخسم و  حیرارذ و  دننام  تسا  هلاتق  مومـس  زا  نآ  لاقثم  کی  490
نآ ندیلام  دنزادنیب  زور  دنچ  لسع  رد  دنیامن و  جارخا  ار  نآ  ياشحا  دـننک و  عطق  ار  نآ  ياپ  تسد و  نوچ  وضع و  حرقم  يوم و 

مکش مرو  دیدش و  ةدعم  درد  ردخ و  زازک و  دشاب  هدروخ  ار  نآ  هک  یـسک  تامالع  عفان و  هدراب  ماروا  لصافم و  درد  تهج  لسع 
زین نآ  ندیزک  زا  ناجنداب و  دـننام  یـشفنب  یهایـسب و  ندـب  کنر  لیدـبت  لقع و  لاوز  نابز و  مرو  لوب و  سابتحا  اقـستساب و  هیبش 

انایطنج و هعیم و  اب  مطبلا  کلع  جـنیتار و  قوعل  تسا و  حـیرارذ  قایرت  جالع و  نآ  قایرت  هجلاعم و  ددرک و  يراـط  ضارعا  ناـمه 
رد نسوس  كرب  ندروخ  دنشاب و  هتخپ  سوطیفامک  نا  رد  هک  یصیرق  ندروخ  سوطیفامک و  خیبط  ندیماشآ  لسع و  هنق و  ای  لسع 

تسا هتخپ  نیریش  بآ  رد  يرحب  ای  يرب  هافحلس  مخت  نآ  قایرت  هنعصرق و  لصا  اب  خوبطم  عدافض و  قرم  هتخپ و  تیز  نغور 
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ناماس

نون فلا و  میم و  حتف  فلا و  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

دنهد یم  بیترت  ریصح  نا  زا  يدرزب و  لئام  کیراب و  مرن و  رایسب  دنمان  زریپ  یسرافب  هک  تسیدرب  زا  یعون 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا مدلا  فزن  عطاق  نآ  ۀتخوس  عفان و  ریساوب  عفر  تهج  حرف و  ثعاب  نا  رب  سولج 

صربا ماس 

يدنهب یلاملام و  یناهفـصاب  کنرتام و  يزاریـشب  نیتلمهم  داص  ار و  هدحوم و  ءاب  نوکـس  فلا و  حتف  میم و  فلا و  نیـس و  حـتفب 
دنمان یکتکت  هلاکنب  رد  یلکپهچ و 

نا تیهام  *

رتکچوک نآ  هساپلچ و  یـسرافب  هک  دنمان  یم  هغزو  ار  يدلب  صربا و  ماس  ار  نآ  يرب  هک  تسنآ  حلطـصم  نکیل  تسا و  هغزو  مسا 
دشاب اهناتسب  رد  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  تسین و  هساپلچ  تیمس  دحب  نآ  تیمس  تسا و  اهطقن  اب  نودرحب و  هیبش  هساپلچ و  زا 

نآ عون  ود  ره  تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

مرک نادـند  رب  نآ  کشخ  رکج  نتـشاذک  هیرامـسم و  هیلمن و  لـیلأث و  عفار  راـخ و  ناـکیپ و  بذاـج  اـضعا  رب  نآ  ةدـیبوک  داـمض 
نوچ لوب و  ساـبتحا  عفر  وم و  ندـینایور  تهج  نآ  ریغ  رـس و  رب  نوـتیز  نغور  اـب  نآ  کـشخ  يـالط  نآ و  درد  نکـسم  هدروـخ 

لیلحا رد  کشم  كدـناب  نآ  لوب  نوخ و  نآ و  لبز  روطق  دـهد و  نیکـست  ار  نآ  عجو  دـنراذک  هدـیزک  برقع  عضوم  رب  هتفاـکش 
حلـصم هیدر  ضارما  لس و  ثروم  نآ  ندروخ  دراد و  رثا  نیمه  نآ  خیبط  رد  سولج  نینچمه  رثؤم و  رایـسب  نایبص  قتف  عفر  تهج 
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تسنآ لاثما  سابیر و  تبرش  نآ 
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هدحوملا ءابلا  عم  همهملا  نیسلا  لصف 

جبس

دنمان زین  قوش  قبس و  ار  نآ  تسا و  یسراف  هبش  برعم  رخآ  رد  میج  هدحوم و  ءاب  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

وخر یفاص  قارب  هایس  رایسب  نآ  نیرتهب  دزیخ  ماش  لابج  دنه و  نادوس و  دالب  زا  کبس و  نکـشدوز و  قارب و  هایـس و  تسا  یکنس 
تسنآ

نا تعیبط  *

کشخ موس  رد  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لاحتکا لد و  هرصاب و  يوقم  بارش  اب  نآ  کناد  کی  هاصح و  تیتفت  هدعم و  تیوقت  هدس و  ندوشک  ناقفخ و  تهج  نآ  ندروخ 
مشچ رد  ار  نآ  لیم  روتسدب  عفان و  تیاغب  هرـصاب  توق  تیوقت  قیقر و  ةواشغ  عفر  رـصب و  يالج  تهج  لسع  اب  نآ  لوسغم  قرحم 

نآ ریغ  يرتشکنا و  قیرطب  دوخ  اب  نآ  نتـشادهاکن  خیاشم و  ةرـصاب  يوقم  بآ و  لوزن  عنام  ندرک  هاکن  نا  رد  هتـسویپ  ندیـشک و 
تـشحو عزف و  عفر  تهج  دشاب  لاقثم  کی  ردقب  هکنآ  ۀـعطق  نتـشادهاکن  رـس و  درد  عفار  رـس  رب  نآ  قیلعت  ودـب  مشچ  عفر  تهج 

نا رد  هتـسویپ  هوقل  بحاص  دنـسیون و  دنچ  ۀـقیقد  روطـس  یفخ و  ملقب  نآ  ۀحفـص  رب  نکی  مل  ةروس  نوچ  دـنیوک  تسا و  هدومزآ 
نمـسم هک  یناسک  دیوک  وطـسرا  دنا و  هدرمـش  تابرجم  زا  ددرک و  لئاز  نآ  ةوقل  زور  کی  رد  دـنکن  رظن  نآ  ریغ  رد  دـنک و  هاکن 

نا زا  ۀـنیئآ  دـیآ  ناشیا  مشچ  شیپ  رد  يربا  ای  یـسکم و  ای  یبابح و  ای  یلایخ و  دـننام  ای  دـشاب و  یفعـض  ناشیا  مشچ  رد  دنـشاب و 
نآ قوحسم  يالط  ددرک و  لئاز  دننک  رظن  نا  رد  رثکا  دنزاس و 
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هک هتـشون  عون  ود  یعیدـب  تارایتخا  بحاـص  ریجنا و  بآ  نآ  حلـصم  زرپس  رـضم  برجم  لوب  راردا  تهج  ریکاذـم  رب  بآ  اـب  491
یناک نیا  دنروآ و  یم  نالیج  زا  ار  رکید  عون  ددرک و  یم  دمجنم  مایا  رورمب  هک  تسیبآ  نآ  دنرآ و  یم  قاچفق  دـنبرد  زا  ار  یکی 

تسا طفن  دننام  نآ  يوب  مزیه و  دننام  ددرک  یم  هتخورفارب  شتآب  نآ  هک  دنا  هدروآ  هک  هتشون  تسا و  لوا  عون  نآ  نیرتهب  دوب و 

ناتسپس

دنمان هروسل  يدنهب  قبد و  یبرعب  تسا  یسراف  تغل  نون  فلا و  هیناقوف و  هانثم  ءات  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  اب و  رسک  نیس و  حتفب 
دنمان زین  ایطاخم  هطاخم  ار  نآ  هیلک و  يارب  زا  نآ  عفن  تدش  تهجب  تسا  هیلکلا  ءابطا  ناتسپس  ینعم  و 

نا تیهام  *

ادـج و نآ  محل  زا  نآ  مخت  یباـعل و  نآ  مختب  لـصتم  نوردـنا  رد  ولآ و  ردـقب  كرزب  یکی  دـشاب  یم  عون  ود  تسا و  یتخرد  رمث 
دشاب و یم  هشوخ  رد  عون  ود  ره  كرزب و  عون  زا  رت  نیریـش  رتمک و  نیا  باعل  نآ و  محلب  هدیپسچ  نآ  مخت  رتکچوک و  نا  زا  مود 
ات كرزب  نآ  تخرد  تسنآ و  ینیرحب  ةزات  ةدیسر  ةدیلاب  نآ  نیرتهب  کنر و  هایـس  یکـشخ  زا  دعب  درز و  یکدیـسر  یکتخپ و  رد 

نشخ كدنا  كرزب و  رودم و  نآ  كرب  زبس و  نآ  ياهخاش  دیفـس و  نآ  قاس  کنر  تماق و  شـش  جنپ  ات  نارب  هدایز  تماق و  ودب 
دوجولا ریثک  نآ  حاون  سراف و  ردانب  رثکا  رد  دسر و  یم  مهب  رایسب  هراح  نادلب  رد  و 

نا تعیبط  *

رت لوا  رد  لدتعم و  تدورب  ترارح و  رد 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ و ماروا  قـلح و  هنیـس و  نـییلت  تـهج  نآ  خوـبطم  اـی  نآ و  عـیقن  بآ  ندـیماشآ  نآ و  بآ  ندرب  ورف  ناـهد و  رد  نآ  نتـشاذک 
جارخا ارفص و  تدح  زا  ثداح  لوبلا  هقرح  شطع و  ارفص و  تدح  نیکست  زاوآ و  یکتفرک  سبای و  راح  ۀفرس  توص و  تنوشخ 

مغلب هیومد و  هیوارفـص و  ةراح  ياهپت  هلهـسم و  ۀـیودا  حالـصا  روش و  مغلب  يوادوس و  داوم  جازملا و  رورحم  لاهـسا  هدـعم و  مرک 
تـسا اعما  رد  هچنآ  قلزم  هیمغلب و  تابوطر  دلوم  اذغلا و  لیلق  عفان و  هداح  ۀـیودا  زا  داح و  بارـش  برـش  زا  ضراع  جحـس  روش و 

ات ددع  یـس  زا  نآ  تبرـش  رادقم  برجم  لمد  ندوشک  تهج  باشود  رد  نآ  خوبطم  دامـض  نآ و  خوبطم  بآ  هب  نیقحت  اصوصخ 
یمطخ نآ  لدب  بانع  نآ  ریغ  رد  خرـس و  لک  كرب  نیدوربم  رد  نآ  حلـصم  تسا  رکج  رـضم  دـنیوک  هدـعم و  فعـضم  لاقثم  هد 

دنماشایب هدرک  فاص  هدـیلام  حبـص  دـنناسیخب و  بآ  رد  بش  هدرک  هزیر  هزیر  ار  نآ  ۀتـسرون  كرب  ددـع  جـنپ  راهچ  نوچ  تسا و 
نآ کشخ  ۀـتخوس  تسوپ  رورذ  عفان و  دـنمان  كازوس  يدـنهب  کنزوس و  یـسرافب  هک  هناثم  لیلحا و  ۀـحرق  ینم و  ناـیرج  تهج 

* دیفم هتخوس  شتآب  مخز  عجو و  نیکست  تهج 

هیپس

تسا یهام  مان  یکنرف  تغلب  اه  ای و  نوکس  یسراف و  ءاب  رسک  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

الط هرقن و  نا  رد  هدـنک  روـیز  یلح و  شقن  نارب  نارکرز  بلـص و  رایـسب  نآ  ناوختـسا  دـسر  یم  مـهب  اـیرد  رد  هـک  تـسا  یهاـم 
ياجب نآ  فوح  رد  جنفـسا و  دننام  خاروسرپ  مرن و  دیفـس و  نآ  زغم  محل و  دنـسیون و  یم  نآ  حول  رب  لافطا  دنزیر و  یم  هتخادـک 

یم بآ  رد  يردق  هایس  بآ  نا  زا  دنک  یم  نآ  دصق  يدایص  یصخش و  ای  رکید  یهام  هاکره  دشاب و  یم  یهایـس  رایـسب  بآ  نوخ 
غارچ رد  ار  نآ  فوج  یهایس  نوچ  دزیرک و  یم  دوخ  یهام  نآ  دیامن و  یمن  نا  رد  يزیچ  هک  يدح  هب  ددرک  یم  هایـس  بآ  دزیر 
ۀضیب دنیوک  دیآ و  یم  رظنب  ودک  زا  رپ  هناخ  نآ  دنیوک  دشابن  رکید  یغارچ  هناخ  نآ  رد  رکا  ددرک و  لعتـشم  نغور  دننام  دنزورفا 

تسا عفان  لوب  راردا  هیلک و  هناثم و  کنس  تیتفت  تهج  نآ 
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همجعملا ءاخلا  عم  نیسلا  لصف 

راخس

هلمهم ءار  فلا و  اخ و  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

وبدب خلت و  خاشرپ و  رخذاب و  هیبش  تسا  یهایک 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حلصم نیرورحم  رـضم  رکج  ةدس  حیتفت  ماعط و  ماضهنا  هدعم و  تیوقت  حایر و  جزل و  مغلب  عیطقت  جلاف و  هتکـس و  عرـص و  تهج 
تسا رخذا  نآ  مین  نآ و  نزو  کی  نآ  لدب  لاقثم  کی  نآ  تبرش  رادقم  شرت  بوبر  نآ 

492

هلاخس

دزیر نا  زا  نتفوک  نیح  رد  هچنآ  دنمان و  هدارب  یسرافب  هک  دننک  ادج  ناهوسب  تازلف  زا  هچنآ 

هلمهملا لادلا  عم  نیسلا  لصف  *

بادس

میپ و ملید  نباکنت و  رد  نجیف و  ینانویب  تسا و  یبرع  تغل  هدـمآ  زین  همجعم  لاذـب  هدـحوم و  ءاب  فلا و  لاد و  حـتف  نیـس و  مضب 
دنمان یلتت  یلاکنبب  یجنوز و  یتغلب  يرتاس و  لوناس و  يدنهب 

نا تیهام  *

نارب اـیوک  زبس  رایـسب  وبدـب و  هزیر و  نآ  كرب  خاـشرپ و  عرذ و  ودـب  اـت  نآ  یناتـسب  تخرد  یلبج  يرب و  یناتـسب و  تسا  عون  هس 
هک وبدـنت  هزات  زبس  یناتـسب  نآ  نیرتهب  لکـش و  ثلثم  هتـسویپ  مهب  ددـع  هس  یفالغ و  رد  نآ  مخت  درز و  نآ  لک  هتـسشن و  يرابغ 

دشاب هدیئور  ریجنا  تخردب  بیرق 
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نا تعیبط  *

مود ات  رتمک  یکشخ  یمرک و  ار  نآ  ةزات  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مه رفعج  یبا  ترضح  مه و  ترضح  نا  زا  ار و  لقع  دنادرک  یم  هدایز  بادس  هک  تسا  دراو  مه  نسحلا  وبا  ترـضح  زا  یفاک  رد 
زین دنادرک و  یم  نفعتم  ار  تشپ  بآ  نکیل  ار و  یغامد  توق  دهد  یم  ریفوت  ار و  لقع  دنادرک  یم  هدایز  بادس  هک  تسا  دراو  زین 

یهـشم هدعم و  يوقم  خفن و  حایر و  للحم  ددس و  حتفم  تیقایرت و  اب  دـنا  هتفک  ابطا  تسا و  عفان  شوک  عجو  تهج  هک  تسا  دراو 
ءاذـغلا و ردـصلا و  سارلا و  ءاـضعا  هاـب  عطاـق  نینج و  طقـسم  ینم و  ففجم  رایـسب و  لوضف  جرخم  لوب و  ضیح و  ردـم  ماـعط و 

ادامض ابرش و  اسنلا  قرع  لصافم و  عاجوا  یئالتما و  جنـشت  هشعر و  جلاف و  دننام  ینابـصع  یغامد و  ضارما  تهج  اهریغ  ضفنلا و 
خیبط كرب  بآ  ندیماشآ  ابرش و  محر  هدعقم و  ضارما  ریساوب و  هاصح و  تیتفت  یحیر و  جنلوق  لاحط و  ناقری و  هنیـس و  تهج  و 
ۀفرس سفن و  یکنت  هنیس و  ولهپ و  درد  نیکست  تهج  کشخ  تبـش  اب  برجم و  قاوف  تهج  هیقوا  هس  ات  هیقوا  ود  ردقب  لسع  اب  نآ 

مرک جارخا  تهج  تیز  رد  نآ  خوبطم  هدراب و  ياـهپت  زرل  اـسنلا و  قرع  لـصافم و  عجو  هئر و  راـح  مرو  صغم و  نیکـست  نمزم و 
ریجنا و خوبطم  اب  نآ  دامض  روتسدب  یمحل و  ياقـستسا  عفر  تهج  دشاب  هدیـسر  فصنب  بارـش  هک  بارـش  رد  نآ  خوبطم  هدعم و 

لیلق ردق  ناهد و  زا  ریس  زایپ و  يوب  عفار  نآ  كرب  ندیئاخ  رصب و  تدح  تهج  کمن  اب  ای  نآ و  ةدرورپ  کمن  ریجنا و  اب  روتـسدب 
ردقب زور  ره  نآ  تموادم  ماوه و  مومس  هبورشم و  مومس  تهج  ناکدرک  ریجنا و  اب  هدنروآ و  اشج  یهـشم و  همـضاه و  يوقم  نآ 
مواقم ینتـسبآ و  عنام  عامج  زا  دعب  نآ  لومح  روتـسدب  نآ و  مخت  ندروخ  برجم و  جنـشت  هشعر و  جلاف و  ۀـلازا  تهج  مرد  کی 
ثعاب نآ  ندیئوب  تموادـم  نآ و  روخب  لومح و  نینچمه  نینج و  طوقـس  ثعاب  نآ  مخت  كرب و  ندروخ  تموادـم  مومـس  عیمج 

لمح عنام  دیفم و  هناوید  کس  الیتر و  برقع و  ندیزک  درد  ۀلازا  تهج  نآ  كرب  دامـض  بلق و  یکیرات  ساوح و  رـصب و  فعض 
ما عفر  تهج  لاـفطا  ینیب  رد  هکرـس  اـب  نآ  خوبطم  بآ  روطق  هعماـس و  لـقث  نینط و  يود و  تهج  شوک  رد  نآ  ةراـصع  روـطق  و 

تهج رمخ  لخ  لک و  نغور  اب  نآ  دامـض  دـیامن و  فاعر  عطق  ینیب  رد  نآ  کشخ  كرب  خوفن  روتـسدب  فاعر و  عطق  نایبصلا و 
وـضع نتـسش  ابوق و  تهج  لسع  تبـش و  اب  روثب و  تهج  دروم  نغور  موم و  اب  نایثنا و  مرو  تهج  راغلا  قرو  اب  عادـص و  نیکـست 

تیز نغور  رد  ار  نآ  نوچ  جـنلوق و  عفر  تهج  نآ  خوبطم  بآ  ناقتحا  عفان و  لیلآث  ماسقا  دیفـس و  قهب  عفد  تهج  نورطن  نآـب و 
تسا و هماش  بحاص  يذوم  تاناویح  نتخیرک  ثعاب  نآ  نتـشاد  دوخ  اب  دنک و  لوب  راردا  دننک  دیمکت  نادب  ار  هناثم  دنهد و  خـبط 

ثعاب نآ و  فعـض  عفر  تهج  مشچ  رد  لسع  هنایزار و  بآ  اب  نآ  لاحتکا  روطق و  تسنآ و  كرب  دننام  لاعفا  رئاس  رد  نآ  ةراصع 
رد نآ  لولحم  يالط  نآ و  درد  نیکـست  تهج  دـنناکچب  شوک  رد  دـننک و  مرک  راـنا  تسوپ  رد  ار  نآ  نوچ  هرـصاب و  رون  تدـح 
نآ طوعـس  لسع  اب  لصافم و  درد  تهج  لسع  اب  رـس و  ۀـبطر  حورق  هلمن و  هرمج و  تهج  خرـس  لـک  نغور  بادیفـس و  هکرس و 

تهج نآ  ندروخ  دنیوک  لافطا و  نایبصلا  ما  تهج 
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رام و برقع و  یکدیزک  تهج  نآ  ندومن  الط  ندیماشآ و  قاوف و  تهج  نآ  مرد  کی  زور  ره  عفان و  جنـشت  هشعر و  جـلاف و  493
قرحم هقیقـش و  ثروم  عدـصم و  هرـصاب و  فعـضم  نآ  كرب  تموادـم  عفان و  ینتـسبآ  عنم  اهرهز و  عفر  هناوید و  کـس  ـالیتر و 

راهچ ات  طاریق  کی  ار  ریغص  لاقثم و  هس  ات  مرد  هس  ار  نسلا  ریبک  نآ  تبرش  رادقم  نوسینا  نیبجنکس و  نآ  حلصم  ینم و  طالخا و 
اب ار  نآ  مرد  ود  ات  مرد  کی  دنبوکب و  نوچ  ار  نآ  مخت  ربنـسیس و  دنیوک  جـندوف و  عانعن و  دـنیوک  تسا و  رتعـص  نآ  لدـب  طاریق 

عفان و ار  مومس  رثکا  یحیر و  جنلوق  هدعم و  يدرس  یحیر و  قاوف  رـصب و  تدح  سوباک و  عرـص و  دنماشایب  نیبجنکـس  ای  لسع و 
لئاز ار  لوبلا  رـسع  دنک و  لوب  راردا  دنیامن  دیمکت  نادب  ار  هناثم  دنهد و  خـبط  تیز  رد  نوچ  نآ و  خـیبط  بآ  ندـیماشآ  روتـسدب 
یمرب ندب  زا  يدوزب  دوش و  یم  نآ  ررـض  عفد  راکـسا و  تدش  یئوب و  شوخ  ثعاب  دننک  اهذـیمن  لخاد  ار  نآ  مخت  نوچ  دزاس و 

کشخ و مرک و  تیاغب  نآ  يرب  یناتـسب و  غمـص  ددرک و  یم  نآ  لـقث  رـس و  درد  عادـص و  غاـمد و  تبوطر  ثروم  نکیل  دـیآ و 
صرب و نار و  شک  لـغبریز و  ماروا  ریزاـنخ و  لـیلحت  مشچ و  ۀـحرق  تهج  تسا و  اـسیفاث  ریغ  نآ و  یکـشخ  زا  رتمک  نآ  یمرک 

وزج راهچ  اب  ار  نآ  وزج  کی  هک  بادس  نغور  برجم و  ضیح  راردا  همیشم و  نینج و  جارخا  تهج  کناد  کی  ردقب  نآ  ۀجزرف 
زا ضراع  محر  رمک و  ولهپ و  درد  هناثم و  هدرک و  تدورب  اخرتسا و  تهج  دـنامب  نغور  ات  دـنناشوجب  نوتیز  نغور  وزج  هد  بآ و 
عفر تهج  نآ  کناد  کی  طوعـس  هشعر و  تهج  مامح  رد  هیقوا  فصن  ردـقب  نآ  ندروخ  اهپت و  زرل  حایر و  لیلحت  نآ و  قاـنتخا 

تسا عفان  ضیح  راردا  همیشم و  نینج و  جارخا  تهج  نآ  لومح  یطلخ و  یحیر و  جنلوق  صغم و  تهج  نآ  ۀنقح  هعماس و  لقث 
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يرب بادس 

تسیناتسب زا  رتوبدب  رت و  خاش  مک  رتکیراب و  نآ  كرب 

نا تعیبط  *

بلاغ نارب  تیئاود  کشخ و  مرک و  مراهچ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اهمـشچ ددرک و  خرـس  ور  کنر  نوردـنا و  شزوس  ترارحب و  تسا  یلفد  زا  رت  هدنـشک  نآ  مهرد  راهچ  تسا  هلاـتق  مومـس  برقا 
رب ار  نآ  نوچ  لاتق و  يوق و  فاعر  ثعاب  نآ  ةراصع  تسنآ و  تاوادم  دـننام  زین  نیا  تاوادـم  ددرک و  دـنب  طیاغ  لوب و  دـیآرب و 

عـضوم نآ  کیدزن  يذوم  تاناویح  دـنزیرب  ناغرم  نادنفـسوک و  ناـکم  رد  نوچ  نآ و  نتفرک  کـنز  عناـم  دـنلامب  هنیکبآ  نهآ و 
عفان و بلعثلا  ءاد  تهج  بارـش  اب  نآ  تابن  تسوپ  دامـض  وضع و  توم  قارحا و  داوم و  بذج  بجوم  نآ  كرب  دامـض  دـنورن و 

دوربم تسین و  زئاج  الـصا  نآ  لامعتـسا  ار  جازملا  رورحم  دنیامن و  جوزمم  هیپ  اب  نآ  خیب  كدنا  هراصع و  اب  دشاب  هدـش  نمزم  رکا 
دنیوک تسنآ و  لمع  فاعضا  نیا  لمع  هک  اریز  دیامن  ذخا  یناتـسب  رادقم  ثلث  ردقب  هک  دیاب  دیامن  لامعتـسا  دهاوخ  نوچ  جازملا 

ناهداب ار  دوخ  ياضعا  هک  دیاب  الوا  نآ  رـشابم  اذهل  شراخ و  اب  دـسر  یم  مهب  تروص  تسد و  رد  مروت  ار  نآ  خـبط  عمج  رـشابم 
ددرک هجوتم  سپ  دیامن  نیهدت  هدراب 

ردس

دنیوک قبن  یبرعب  ار  نآ  رمث  دنمان و  ریب  يدنهب  رانک و  یسرافب  نیتلمهم  ءار  لاد و  نوکس  نیس و  رسکب 

نا تیهام  *

زا دعب  دجنس و  لکـشب  راد  ینـشاچ  وب و  شوخ  رتکچوک و  نآ  رمث  دنمان و  لاص  ار  نآ  راخرپ و  نآ  يرب  دشاب  یم  یناتـسب  يرب و 
ناهجهاش رد  نیریـش و  رتوبـشوخ و  رتذـیذل و  رت و  كرزب  نآ  رمث  راخ و  مک  نآ  یناتـسب  ددرک و  یم  کنردرز  خرـس و  ندیـسر 

دراد و رایسب  روفو  دوش و  یم  ولآدرز  هچولآ و  ردقب  ات  هدیلاب  كرزب و  عاونا و  لاکشاب و  باداش و  بوخ و  رایسب  دابآربکا  دابآ و 
هک تسنآ  کنر  خرس  ای  کنردرز و  باداش  ةدیسر  تشوکرپ  كرزب  نآ  نیرتهب  دسر و  یم  مهب  ریـس  مرک  دالب  رد  تسا و  نازرا 

تسنآ ةدیئاس  كرب  دارم  ردس  زا  دشاب و  کچوک  نآ  ۀناد 
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نآ رمث  تعیبط  *

نیریش زا  هدایز  نآ  شرت  يرت  يدرس و  کشخ و  درس و  نآ  کشخ  رت و  درس و  نآ  ةزات  یناتسب  کشخ و  مود  رد  درـس و  لوا  رد 
دنا هتسناد  مرک  لوا  رد  ار  نآ  نیریش  یضعب  لدتعم و  نآ  شوخیم  و 

494

نآ سران  صاوخ  لاعفا و  *

هدعم و زا  ارفص  لهسم  نآ  لطر  مین  رصعب و  لهسم  سومیکلا و  حلاص  مضهرید و  اذغلا و  لیلق  نآ  ةدیـسر  خافن و  جزل و  ضباق و 
حتفم نآ  نیریش  بآ  یکنشت و  ارفص و  عفاد  غامدب و  تاراخب  دوعص  عنام  نآ  ةدیـسر  شرت  ندروخ  هبیرغ و  ترارح  یفطم  اعما و 
دنمان قبنلا  قیوس  هکنآ  درآ  ضبقلا و  يوق  نآ  کشخ  نیبجنکـس و  نآ  حلـصم  نیدوربم  رـضم  اعما و  هدعم و  مرک  ةدنـشک  هدس و 

یکدـنا هدرک  جوزمم  بآ  هب  بولطم  ردـقب  هجاحلا  دـنع  هدومن  شآ  هدروآرب  ار  نآ  ۀتـسه  دـنیامن و  کـشخ  ار  هدیـسر  راـنک  هک 
عفان داح  تایمح  اعما و  ۀـحرق  يرارم و  لاهـسا  تهج  ضباق  رایـسب  نآ  نایرب  دـنماشایب و  هبـسانم  ياهتبرـش  زا  یکی  اب  ای  ینیریش و 

تایمح ترارح  یفطم  نآ  ۀناد  زغم  ةریش  ندیماشآ  یکطصم و  دنقلک و  دوربم  رد  نیبجنکـس و  رورحم  رد  نآ  حلـصم  غامد  رـضم 
تهج نآ  ةدـیبوک  دامـض  ضباق و  تیاغب  نآ  ۀـناد  خوبطم  شطع و  نکـسم  هبـصح و  يردـج و  هیقد و  هیوارفـص و  هیومد و  ةداح 

تالضع اهنآ و  تیوقت  اضعا و  یتسس  تهج  ددرک  ظیلغ  هک  يدح  هب  نآ  خوبطم  يالط  برجم و  اهنآ  تیوقت  اضعا و  یکتسکش 
بالک رد  ار  قبن  ۀناد  نوچ  هک  دنا  هتفک  برجم و  يرـش  عفر  تهج  مامح  رد  نآ  ۀفوکـش  دامـض  رثؤم و  لافطا  تکرح  تعرـس  و 
كرب درادن و  یلـصا  دوش و  نیریـش  نآ  رمث  دـنراکب  هدولآ  لسعب  رکا  دـیآ و  بالک  يوب  نآ  رمث  كرب و  زا  دـنراکب  دـنناسیخب و 

نآ و طوقـس  عنم  يوم و  تیوقت  ندب و  كرچ  ۀیقنت  اهمخز و  تهج  نادـب  مامح  رد  ندـب  نتـسش  نآ و  دامـض  دـشاب  ردـس  هکنآ 
هراح ماروا  لیلحت  تهج  زین  یئاهنتب  اهنآ و  لیلحت  هراح و  ياهمرو  جضن  تهج  بارش  اب  نآ  دامـض  ماوه و  درط  باصعا و  تیوقت 

ةراشن اهنآ و  جـضن  هراح و  ماروا  لیلحت  تهج  زین  یئاهنتب  دراد و  رثا  نیمه  نآ  کشخ  اـی  هزاـت و  خـیبط  روتـسدب  اـهنآ و  جـضن  و 
هدیسر مهب  هدعم  فعض  زا  هک  یلاهـسا  اعما و  ۀحرق  عفار  مدلا و  فزن  عطاق  کشخ و  مود  رخآ  رد  درـس و  لوا  رخآ  رد  نآ  بوچ 

عفان و هریغ  يردج و  دننام  هراح  ياهمخز  تهج  نآ  رورذ  اعما و  تاحارج  تهج  نآ  ۀنقح  روتسدب  زرپس و  اقستسا و  عفاد  دشاب و 
كاپ هدیـشارخ  ار  نآ  تسوپ  كدنا  هدروآرب  نیمز  زا  هکنآ  خیب  هشیر و  خوبطم  بآ  ندـیماشآ  مرد و  تفه  ات  نآ  تبرـش  رادـقم 
فاص سپ  ددرک  کنر  خرس  ظیلغ  دیآرب و  نآ  توق  ات  دنهد  شوج  رایـسب  بآ  رد  ار  نآ  لطر  مین  رادقم  هدرک  هزیر  هزیر  هتـسش 

ار نیا  دنه  نایکوج  ارقف و  رثکا  دراد و  رایـسب  تیئاذـغ  عفان و  راسخر  کنر  یئوکین  ندـب و  یهبرف  تیوقت و  تهج  دنـشونب  هدومن 
تسا عفان  زازح  تهج  ءالط  نآ  غمص  دنراد و  لمعتسم 
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هلمهملا ءارلا  عم  نیسلا  لصف 

برطقلا جارس 

دنمان زین  لیرطق  هدحوم و  ءاب  هلمهم و  ود  ره  ار  مض  اط و  نوکس  فاق و  مض  مال و  فلا و  میج و  فلا و  ار و  حتف  نیس و  رسکب 

نا تیهام  *

غارچ یسرافب  هک  جارـس  ینعم  زا  یکی  تسا  ینعم  ود  زا  قتـشم  مسا  نیا  دشخر و  غارچ  دننام  بش  رد  نآ  ةزات  رت و  هک  تسیهایک 
بات و بش  مرک  یسرافب  دشخرد  یم  بش  رد  هک  هدنرپ  ریغ  یضعب  هدنرپ و  یضعب  تسا  یکچوک  مرک  هک  برطق  زا  مود  دنمان و 

نودـب دـنک  یم  تکرح  هشیمه  بآ  يور  رب  هک  یـسکم  ردـقب  کچوک  تسیناویح  مسا  برطق  زین  دـنمان و  ینکوج  هکهب  يدـنهب 
رکید یتابن  زین  یقدح و  ینعمب  دنمان  سونیفا  ینانویب  هک  تسیئاود  مسا  نآ  دشخرد و  یم  هلمجلاب  کیرات  بش  رد  یبناجب و  دصق 

یناـنویب ار  نآ  هـک  رکید  هاـیک  رب  تـسا و  ینوـج  نامـسآ  نآ  لـک  هـک  یلبج  يریخ  رب  یـضعب  دـنمان و  سیخ  یناـنویب  ار  نآ  هـک 
خرـس نآ  لک  دسر و  یم  مهب  رایـسب  ناتک  هایک  نایم  رد  دنمان و  هلیخب  یبرغم  تغلب  ار  نآ  هک  زین  یهایک  رب  دنمان و  سویخامیـسول 
تهج دـنیامن  یم  قالطا  زین  جوربی  رب  دـنروخ و  یم  هتفای  ار  نآ  ناحالف  ناراـفح و  ناـکدرک و  ردـقب  نآ  خـیب  رمحا و  درو  دـننام 

هاکن هدرک  رت  ۀچراپ  رد  ار  نآ  اذهل  تسا و  هزات  رت و  هک  ماد  ام  دشاب  یم  نشور  ینارون و  نآ  حیب  بش  رد  هکنآ 

نامیلـس رجـش  ار  نآ  هتفک  هتـسناد و  منـصلا  جوربی  ار  نآ  يدادغب  فسوی  دنیامن و  یم  قالطا  راقولا  جوربی  رب  زین  دنراد و  یم  495
ردنکسا نینچمه  دوخ و  لامعا  همه  رب  هتسج  یم  تناعتسا  نآب  مع  نامیلس  ترضح  هکنآ  تهج  دنمان  یم  مالـسلا  امهیلع  دؤاد  نب 

رد دننک و  یم  نآ  میظعت  ناهاشداب  هک  تسا  منصلا  جوربی  نآ  خیب  مایالا و  میدق  زا  تسا  ردق  كرزب  فیرـش  یتخرد  نآ  یمور و 
دمحم ریم  میکح  هفحت  بحاص  تسا و  روکذم  عسی  ام ال  رد  لیصفتب  تسا و  قیلعب  هیبش  نآ  تخرد  دنراد و  یم  هاکن  دوخ  نیازخ 

دش روکذم  افلا  عم  فلالا  فرح  رد  تسا و  سونیفا  هتفک  نمؤم 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا عفان  الیتر  ندیزک  مومس و  عفر  تهج 

سخرس *

وراد و لیک  يدنهب  زامج و  ملید  نباکنت و  رد  سراطب و  ینانویب  تسا و  یـسراف  مسا  هلمهم  نیـس  اخ و  نوکـس  ار و  نیـس و  حـتفب 
دنمان جارهکنپ  هلاکنب  رد  زین و  هروسب 

نا تیهام  *

لک یب  رمث و  یب  قاس و  یب  نآ  رن  دـشاب  یم  هدام  رن و  کیراب و  ياهـشیر  زا  رپ  هرکرپ و  یخرـسب و  لئام  کنر  هایـس  تسا  یخیب 
ناغرم لاب  ياهرپب  هیبش  مهب  کیدزن  فرـشم  ياهکرب  نآ  فارطا  رب  نا و  زا  رتمک  یعرذ و  ردقب  دیور  یم  نآ  خـیب  زا  یخاش  هکلب 

لئام نیکنـس  كرزب  نآ  نیرتهب  دـنام و  یم  یقاـب  نآ  توق  لاـس  راـهچ  اـت  عفترم و  كرب  کـبرب  رـصحنم  خاـش و  یب  نآ  ةداـم  و 
دشاب کنر  یقتسف  ناروسکم  هک  تسا  یهایسب 

نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اب اصوصخ  اعما  مکـش و  مرک  ماسقا  لهـسم  يوادوس و  راخب  لمق و  عفاد  حرفم و  عذـلیب و  ففجم  خـفن و  لـلحم  حـتفم و  یلاـج و 
عرقلا بح  نینج و  طقسم  لمح و  عنام  رفصا و  يام  جرخم  لسع  اب  نآ  قوعل  روتسدب  لسع و  اینومقس و  اب  هایـس و  ای  دیفـس  قبرخ 

اب نآ  لاقثم  کی  ندیماشآ  عفان و  لصافم  درد  سرقن و  اسنلا و  قرع  هناثم و  هدرک و  تحارج  جالعلا و  رـسع  ناقفخ  تهج  تسا و 
نآ رن  عون  زا  نوچ  دیفم و  تیاغب  هبرـض  هطقـس و  اضعا و  یکتفرک  عفر  تهج  یلاوتم  زور  هس  تشرب  مین  غرم  مخت  ةدرز  ددـع  هس 
ود ددرک و  ناس  کی  لسع  اب  دوش و  ارهم  ات  دـنناشوجب  لسع  لطر  هدزاود  رد  هدرک و  هزیر  یلقاب  ردـقب  ار  كزان  ةزات  لـطر  شش 

تحارج تهج  نآ  کشخ  رورذ  برجم و  نمزم  نیکر  درد و  عفر  تهج  دنشونب  ار  نآ  لاقثم  هدراهچ  زور  ره  دنامب و  لاقثم  دص 
تایح جارخا  تهج  نآ  مرد  هس  نینج و  عرقلا و  بح  جارخا  تهج  بارـش  اب  نآ  مرد  راهچ  هدومزآ و  تیاغب  جالعلا  هرـسع  ۀـبطر 

نوچ عبط و  نیلم  نآ  ۀتسرون  ةزات  كرب  دنروخب و  کشخ  ریس  نا  زا  لبق  هک  تسنآ  نآ  لامعتسا  طرش  تسا و  هدعم  زارد  مرک  هک 
رس رب  انح  اب  نوچ  لوضف و  جارخا  بجوم  يوضع  ره  رب  نآ  دامض  دنک و  عفد  کلپب  ار  مشچ  نتنم  داوم  دنماشایب  یلاوتم  زور  دنچ 
هئر رـضم  کیک  عنام  هناخ  رد  نآ  كرب  ندومن  شرف  دـیفم و  نآ  تامالع  يادـتبا  دزن  مشچ  رد  بآ  لوزن  عنم  تهج  دـنیامن  ـالط 

تسا لیبنق  نآ  لدب  لاقثم  هد  ات  نآ  تبرش  رادقم  ینمرا  حیش  نآ  حلصم 
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سرس

دنمان ایرکز  تخرد  یسرافب  راجشالا و  ناطلس  ار  نآ  هک  دنیوک  تسا و  يدنه  تخرد  مسا  رخآ  رد  هلمهم  نیس  ار و  نیس و  رسکب 

نا تیهام  *

زا تشکنا و  دنب  مین  کی و  لوطب  یکچوک و  تشکنا  ضرعب  فیرشت  یب  لکـش و  یماداب  نآ  كرب  نوزوم و  تسا  يدنه  تخرد 
نوماج بالک  لکب  هیبش  نآ  لک  مکارتم و  رکیدکی و  يذاحم  کیراب  ياهخاش  رد  نآ و  لکشب  رتکرزب و  كدنا  يدنه  رمت  كرب 

دننام یفالغ  رد  كزان و  رتکچوک و  نا  زا  ربنشرایخ و  مخت  ردقب  نآ  مخت  وا  ردان  زین  دیفس  یـضعب  درز و  نآ  کنر  وب و  شوخ  و 
زغم معط  ددرک و  یم  هدیبوک  رید  بلـص و  رایـسب  نآ  کشخ  مرن و  نآ  ةزات  رت و  نهپ  رایـسب  رتکرزب و  نآ  فالغ  زا  اما  ظرق  مخت 

نشخ میخض و  نآ  تخرد  تسوپ  یمک و  تدح  تصوفع و  كدنا  اب  اما  ماخ  دوخن  معطب  هیبش  نآ  ماخ 

نا تعیبط  *

دشاب مرک  دیاش  کشخ و  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هضمضم دنروخب و  زین  دنناکچب و  مشچ  رد  ار  نآ  كرب  ةراصع  دنروخب و  ار  نآ  هک  يروکبـش  عفر  تهج  نآ  ۀتخپ  كرب  ندروخ 
تخرد تسوپ  نوچ  برجم و  نادند  هثل و  تیوقت  تهج  نآ  تخرد  تسوپ  خوبطم  بآ  هب 

ناب هتفرکرب  شتآ  زا  هدرک  غاد  ار  هلوت  جـنپ  ات  هلوت  راهچ  هس  رادـقم  هزات  واـک  نغور  هتخیپ  هتفوک  مرن  هشاـمکی  رادـقم  ار  نآ  496
رینپ ریس و  زایپ و  لوقب و  يداب و  یـشرت و  کمن و  زا  نا  زا  دعب  نیب و  رد  زور و  هد  ای  زور  جنپ  ات  نینچمه  دنروخب و  هدرک  جوزمم 

جلاف و حرقتم و  برج  هیعاس و  هثیبخ و  حورق  ردخ و  ماذج و  دنیامن  زیهرپ  هیندب  هیناسفن و  ضارعا  عامج و  درس و  بآ  تاینبل و  و 
اما هتفوکمین  ار  نآ  نزو  کی  هکنآ  قرع  عفان و  هینابصع  هیغامد و  ضارما  زا  ار  اهنآ  لاثما  ابوق و  لصافم و  عاجوا  اخرتسا و  هوقل و 

قرع ررقم  روتسدب  سپ  دنراذکب  زور  هنابـش  راهچ  هس  صلاخ  بآ  نآ  نزو  جنپ  راهچ  اب  دننک و  رود  ار  نآ  نوردنا  كزان  تسوپ 
ات نزو  مین  نآ  اب  رکا  عفان و  هروکذـم  ضارما  تهج  دنـشونب  ضرم  ردـق  تجاح و  بسحب  هدایز  ای  زور  کی  تسیب و  اـت  دنـشک و 

هفیفخ ۀفیطل  رویط  تشوک  رب  رصحنم  اذغ  هک  دیاب  تسا و  يوقا  رتهب و  دنیامن  هفاضا  زین  هنهک  رایـسب  مین  تخرد  تسوپ  نزو  کی 
دشاب و رایـسب  هزات  واک  نغور  دنمان و  زین  روت  هکره  زا  مدنک و  جنرب و  بوبح  زا  اهنیا و  لاثما  کشجنک و  جوهیط و  جارد و  دننام 

قرع رد  موی و  هاجنپ  ات  زور  هد  رکا  دنراد و  یعرم  موی  جنپ  تسیب و  ات  نا  زا  دعب  ار  زیهرپ  دنروخب  ار  نآ  نغور  موب  جنپ  تدم  رکا 
دامض دنکش و  یم  ار  هنیکبآ  فرظ  هک  اریز  دنرادهاکن  نیئور  فرظ  رد  ار  نآ  قرع  هک  دیاب  تسا و  یفاک  نآ  برـش  مایا  دنچ  ود 

کـشخ تخرد  تسوپ  رورذ  نوخ و  داسف  یمـس و  ناروناـج  رهز  عفر  برج و  هکح و  ماروا و  روثب  لـیمامد و  ناـقری و  تهج  نآ 
هقیقـش و عادـص و  عفر  تهج  نآ  لک  مامـشتسا  دنـشاب و  هدـش  هنهک  دـنچره  اهنآ  ندومن  کشخ  اهمخز و  ماـیتلا  تهج  نآ  ةدرک 
ود تابن  اب  هتخیپ و  هتفوک و  مرد  کی  رادقم  نوچ  ار  نآ  مخت  دروآ و  ینم  كاسما  دنریک  نهد  رد  ار  نآ  لک  دیفس  عون  خیب  نوچ 

هدش و قیقر  ینم  ندومن  ظیلغ  تهج  دنروخن  یشرت  یلاوتم و  زور  دنچ  دنشونب  مرد  لهچ  هدیشود  هزات  ریـش  اب  هدومن  طولخم  مرد 
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تسا رثوم  دنشک  ضایب  بحاص  مشچ  رد  دنیاسب و  بآ  ای  دزربط  کمن  اب  نوچ  ریزانخ و  تهج  یئاهنتب  عفان و  لازنا  تعرس  عفر 
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يرهن ناطرس 

يدـنهب کنچرخ و  یـسرافب  فورح  رخآ  ءای  ار و  رـسک  اه و  نوکـس  نون و  حـتف  نون و  فلا و  هلمهم و  ءاـط  ءار و  نیـس و  حـتفب 
دنمان ارکیک 

نا تیهام  *

رهاظ دیفـس  یبآ  دنرب  ورف  نآ  تشپ  رب  ینزوس  رـس  نوچ  هک  تسنآ  نآ  تمالع  تسنآ و  ةدام  نآ  نیرتهب  فورعم  یبآ  تسیناویح 
دشاب نیریش  ياهبآ  رد  هک  تسنآ  يرهن  كرزب  نآ  نیرتهب  نآ و  رن  فالخب  ددرک 

نا تعیبط  *

رت درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

بآ و اب  ار  نآ  فوج  هدومن و  عطق  فارطا  ار  نآ  ددـع  هس  ود  نوچ  هللحم و  هبذاج و  توق  اب  یهبم و  مضهلا و  ئطب  اذـغلا و  ریثک 
سبای و راح  ۀفرـس  قد و  لس و  تهج  دنـشونب  هدومن  فاص  دـنهد و  خـبط  رـشقم  وج  اب  هداد  ریهطت  بآ  اب  هتـسش و  كاپ  رتسکاخ 
دراد و رثا  نیمه  هبـسانم  ۀیودا  یبرع و  غمـص  اب  نآ  قرحم  روتـسدب  برجم و  ناجازملا  رورحم  راح و  طرفم  لازه  اضعا و  تسوبی 
تالـضف و ضیح و  لوب  راردا  هاصح و  تیتفت  تهج  هنایزار  سفرک و  اـب  نآ  خـیبط  بآ  زا  هیقوا  هس  عفاـن و  تیاـغب  ریـساوب  تهج 

رـسع تهج  دیفـس  بارـش  اب  دریمب و  دـنرب  برقع  دزن  جورداب  اب  ار  نیا  نوچ  دـنیوک  برقع و  مس  تهج  جورداب  اـب  نآ  قوحـسم 
ةرغرغ بلک و  ضع  تهج  لسع  اب  رکید و  یمـس  ناروناج  برقع و  الیتر و  ندـیزک  تهج  غـالا  ریـش  اـب  هاـصح و  جارخا  لوبلا و 

مومـس و بذـج  تهج  نآ  ةدـیبوک  ةزات  دامـض  رثالا و  عیرـس  نیتزول  درد  قاـنخ و  تهج  هجرکـس  کـی  ردـقب  نآ  ةدـیبوک  ةریش 
تهج تبـش  اب  نآ  خوبطم  بآ  اب  هرغرغ  عفان و  هراح  ماروا  لیلحت  اـضعا و  زا  راـخ  ناـکیپ و  جارخا  برقع و  ندـیزک  ملا  نیکـست 

دنچ نوچ  عفان و  حورق  فیفجت  هیـساج و  ماروا  قهب و  تهج  لسع  اب  هدومزآ و  ناتـسپ  ناطرـس  تهج  نآ  قرحم  دامـض  عوسلم و 
عفر تهج  دنـشونب  بآ  هیقوا  هن  اب  ار  نآ  ۀقعلم  کی  زور  ره  دوش و  رتسکاخ  ات  دننازوسب  یعلق  یب  سم  کید  رد  هدنز  ار  نآ  ددـع 

هک دیاب  اما  برجم  هدیزک  هناوید  کس  مس 
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هتشذک هناوید  کس  ندیزک  زا  یتدم  رکا  دنراذک و  ریـشواج  هکرـس و  نوتیز و  نغور  زا  یمهرم  کس  ةدیزک  مخز  عضوم  رب  497
رمق ۀلباقم  ای  دشاب و  دسا  رد  باتفآ  هک  تسا  یتقو  رما  نیا  تهجب  نآ  قارحا  طرـش  دنیوک  دنهدب و  زور  ره  هقعلم  ود  ردـقب  دـشاب 

هفاضا ردنک  وزج  رشع  انایطنج و  وزج  مین  روکذم و  قرحم  وزج  کی  اب  هاکره  روتسدب  دشاب و  هدومن  عولط  ینامی  يارعش  دشابن و 
لاقثم هس  نوچ  نینچمه  رثؤم و  هناوید  کس  تیذا  عفد  تهج  دنـشونب  درـس  بآ  اب  لاقثم  هس  زور  ره  نارب  هدایز  ای  زور  هس  هدومن 

خبط مهاب  هک  لسع  اب  نآ  رتسکاخ  دامـض  لسع و  اب  نینچمه  دنـشونب و  بارـش  اب  انایطنج  مین  لاقثم و  کی  اب  ار  روکذـم  رتسکاـخ 
رب نآ  مشچ  قیلعت  عفان و  یناطرـس  ةدام  قاقـش  دـشاب و  هدیـسر  مهب  امرـس  زا  هک  یقاقـش  هدـعقم و  اپ و  قاقـش  تهج  دنـشاب  هدومن 
زا لاقثم و  جـنپ  نآ  ماخ  تبرـش  رادـقم  تسا  موتخم  لک  یـسربق و  لک  نآ  حلـصم  هناثم و  رـضم  دـنیوک  عفان و  بغ  پت  بحاـص 

دش روکذم  نیدابارق  رد  نآ  صارقا  تافوفس و  همدقم و  تاقارحا  روتسد  رد  نآ  قارحا  روتسد  لاقثم و  هس  نآ  ۀتخوس 

يرحب ناطرس 

دنمان یئایرد  کنچرخ  یسرافب 

نا تیهام  *

ردقب نآ  ۀـثج  ددرک و  رجحتم  دـسر  نادـب  اوه  دـنروآرب و  ایرد  زا  نوچ  دوب  مرن  تسا  ایرد  رد  هک  ماد  ام  هکنآ  یکی  تسا  عون  ود 
نکیل تسین و  يرهن  ناطرسب  هیبش  مود  دزیخ و  نمی  دنه و  يایرد  لحاوس  زا  دوب و  مرن  یفدص و  رتکچوک و  نا  زا  يرهن و  ناطرس 

دننک یم  یهام  دیص  نآب  هدومن  بصن  بالقب  ار  نآ  نباکنت  ملید و  دالب  رد  یهام  نادایص  تسا و  دلخب  هیبش  دیفس و  رایسب 
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نا تعیبط  *

کشخ درس و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

مشچ تالـضع  تیوقت  تهجب  دزیر و  مشچ  تاقبط  زا  هک  یتابوطر  عمق  تهج  نآ  لاحتکا  هدایز و  فیطلت  الچ و  اب  ار  نآ  ۀتخوس 
نادـند و يـالج  تهج  نآ  نونـس  تحارج و  مدـلا  فزن  عطق  تهج  نآ  رورذ  هعمد و  قالـس و  هرفظ و  برج و  نآ و  یئانـشور  و 

دیفم شمن  فلک و  تهج  نآ  يالط 

تعیبط *و 

تسا هدنشک  نآ  ندروخ  لوا و  زا  رت  فیعض  صاوخ  رد  نآ  قرحم  لوا و  زا  رت  درس و  مود 

یجنرس *

تسیدنه تغل  ای  یسراف و  میج  رسک  نون و  نوکس  ار و  مض  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

اهکرب نیب  رد  هزیر و  لک  دیفـس و  ياـهکرب  اـهخاش و  اـه  هرک  رـس  رب  راد و  هرک  نآ  قاـس  مین و  عرذ و  کـیب  اـت  يدـنه  تسیتاـبن 
بلاغ یمعط  یب  رتکزان و  نا  زا  كرزب و  ۀفرخ  كربب  هیبش  نآ  تابن  كرب  نهپ و  كدنا  دیفس  هزیر و  ياهمخت 

نا تعیبط  *

تبوطر ترارحب و  لئام 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دامـض عفان و  هبکرم  تایمح  تهج  هدوس  لفلفراد  اب  نآ  خـیب  اضعا و  رئاس  لصافم و  رهظ و  عجو  تهج  نآ  خوبطم  كرب  ندروخ 
دیفم زین  ار  سخاد  عفان و  لامدنالا  هرسع  ياهمخز  مایتلا  تهج  رت  لیبجنز  یکدنا  يدنه و  تاک  اب  نآ  تابن  كرب و 

ورس

دنمان لامن  نیمه و  زین  يدنهب  تسا و  یسراف  مسا  واو  ار و  نوکس  نیس و  حتفب 

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1269 

http://www.ghaemiyeh.com


نا تیهام  *

دـمآ و دـهاوخ  یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا  نیعلا  فرح  رد  تسا و  رعرع  تخرد  دـنمان  زین  یلبج  هکنآ  يرب  یناتـسب  يرب و  تـسا  عوـن  ود 
يربونـص کچوک  نآ  رمث  دنک و  یمن  نازخ  هزیر و  رایـسب  نآ  ياهکرب  نوزوم و  میظع و  دـنلب و  رایـسب  تسا  یتخرد  نآ  یناتـسب 

کنردرز و كدنا  ندیـسر  زا  دعب  بلـص و  زبس و  یماخ  رد  درادـن و  يزغم  دـنمان و  ورـسلا  زوج  ار  نآ  یمور و  زوجب  هیبش  لکش 
زا سدع و  ۀنادب  هیبش  کنردرز  دیفس  نآ  مخت  رایـسب و  تصوفع  ترارم و  تفارح و  تدح و  كدنا  نآ  يازجا  عیمج  رد  یبشخ 

رتکزان نا 
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نا تعیبط  *

بیرق فیرح و  داح  مرک  نآ  غمـص  رت و  مرک  ازجا  رئاس  زا  نآ  رمث  کشخ و  موس  رد  لدـتعم و  ترارح  رد  دـنیوک  مرک و  لوا  رد 
نیبرش تخرد  نارطق  زا  رت  فیعض  نا  زا  ۀلئاس  تبوطر  نا و  زا  رت  فیعض  ربونص و  غمصب 

صاوخ لاعفا و  *

نا

حورق لوبلا و  رسع  تهج  نآ  خیبط  ندیماشآ  قهب و  تانوفع و  ةدننک  لئاز  مدلا و  فزن  عطاق  للحم و  ضباق و  نآ  كرب 

عفر هناثم و  تیوقت  تهج  یکمرم  لاقثم  مین  اب  نآ  ةدیئاس  كرب  زا  لاقثم  ود  ندیماشآ  روتسدب  هناثم و  زا  لوضف  نالیـس  اعما و  498
ۀفرس تهج  لسع  اب  نآ  قوعل  نآ و  ياخرتسا  هثل و  حورق  نادند و  درد  تهج  نآ  خیبط  ةرغرغ  دیفم و  لوبلا  رـسع  شارف و  رد  لوب 

عفر مدلا و  فزن  عطق  تهج  بیط  بارـش  اب  نآ  رمث  ندـیماشآ  تسا و  ردـخم  نآ  كرب  هک  دـنیوک  هدـعم و  يوقم  برجم و  هنهک 
یتدایز عنم  تهج  دننک  دامض  قتف  رب  دنیاسب و  ار  نآ  رمث  نوچ  عفان و  اعما  ۀحرق  هدعمب و  تالـضف  بابـصنا  عنم  باصتنالا و  سفن 

عفر هناثم و  تیوقت  تهج  فاصرم  اب  لوضف و  نالیـس  عنم  تهج  نآ  بوچ  ةراشن  اریثک و  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  عفاـن  نآ  لـیلحت  و 
وا دامـض  هبطر  حورج  حورق و  تـهج  نآ  لوـسغم  ریغ  شتآ و  یکتخوـس  تـهج  نآ  كرب  لوـسغم  قرحم  عفاـن و  شارف  رد  لوـب 

هبسانم و ۀیودا  اب  نخان و  يدیفـس  قهب و  راثآ  علق  تهج  دننک  طولخم  سمرت  اب  هک  هکرـس  رد  نآ  ۀتخپ  كرب  دامـض  عفان و  ارورذ 
ماروا و لیلحت  اهمخز و  فیفجت  مدـلا و  فزن  عطق  هدـش و  تسـس  ۀـیخرتسم  ياضعا  تیوقت  تحارج و  مایتلا  قتف و  تهج  یئاهنتب 

تابوطر ۀـیقنت  تهج  نآ  غمـص  طوعـس  شتآ و  یکتخوس  هلمن و  هرمح و  مشچ و  ةراح  ماروا  تهج  بآ  وج و  درآ  اب  اـیعا و  عفر 
حورق تهج  رانلک  اب  هدـعقم و  ریـساوب  فنالا و  ریـساوب  تهج  زین  نآ  ةزات  رمث  ةراصع  فنـالا و  ریـساوب  تهج  نآ  رورذ  یغاـمد و 

اب ار  نآ  كرب  رمث و  نوچ  عفان و  ناهد  بآ  نالیـس  عفر  تهج  نآ  ندیئاخ  هخـس و  حورق و  ۀـیقنت  ندـب و  حورق  رئاس  رـس و  ۀـبطر 
الط ار  نغور  دنیامن و  دامـض  يوم  رب  ار  نآ  لفث  دنناشوجب و  دجنک  نغور  اب  سپ  دوش  ارهم  ات  دنیامن  خبط  هکرـس  بآ و  رد  هلمآ 

وم رب  دنـشرسب و  هدیبوک  انح  هکرـس و  اب  دنبوکب و  نوچ  روتـسدب  برجم و  يوم  طوقـس  ظفح  ندرک و  زارد  هایـس و  تهج  دـننک 
نآ نزوب  نآ  لدـب  عفان و  هدـعم  تیوقت  تهج  بذـع  نوتیز و  نغور  موم و  اـب  نآ  دیمـضت  دـنادرک و  يوق  هایـس و  دـنیامن  داـمض 

لخاد هشپ  دـنرادهاکن  هناـخ  رد  ار  نآ  خاـش  كرب و  رمث و  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  زا  راـنا و  تسوپ  نآ  فـصن  خرـس و  تورزنا 
* دراد رثا  نیمه  نآ  ندومن  دود  روتسدب  دشکب و  ار  نآ  دوشب  رکا  دوشن و 
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یجنهرس

تسیدنه تغل  ای  یسراف و  میج  رسک  نون و  نوکس  اه و  يافخ  نیتلمهم و  ءار  مض  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

دوش یمن  دنلب  رایسب  نیمز  زا  رتدرخ و  نا  زا  دیفس و  هزیر و  نآ  لک  هبطر و  كربب  هیبش  نآ  كرب  يدنه  تسا  یتابن 

تعیبط *

نا

کشخ لوا  رد  ترارح و  رد  لدتعم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ماذج عفر  عادـص و  رـس و  لقث  عفر  یغامد و  لوضف  عفد  موشیخ و  ةدـس  حـیتفت  تهج  لفلف  ددـع  ود  اب  نآ  لک  ددـع  کی  طوعس 
ار نآ  هتخپ  كرب  دنروخب و  زور  راهچ  ات  هک  رـسک  ربج  تهج  یـشرت  یب  یناروب  قیرطب  نآ  ۀتخپ  تابن  ندروخ  دنا و  هتفک  برجم 

* دنا هتفک  یئایموم  ماقم  مئاق  دندنب  روسکم  عضوم  رب 

هکنوهپرس

تسیدنه تغل  اه  فاک و  حتف  نون و  واو و  نوکس  اه و  ءافخ  یمجع و  ءاب  مض  ار و  نوکس  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

ود رد  جودزم  لکـشلا و  يربونـص  هلمجلا  یف  دـنلب  کیراب و  نآ  ياهکرب  عرذ و  هس  ردـقب  دـنلب  کیراب و  نآ  ياـهخاش  تسیتاـبن 
اهنآ يالاب  زا  اهکرب  نیئاـپ  درف و  کـی  جوز و  تفه  اـت  شـش  جـنپ  یخاـش  ره  رب  کـیراب و  ياـهخاش  رب  رکیدـکی  يذاـحم  فنص 
یمن هتخیـسک  اهکر  طسو  زا  لاصفنا  تقو  رد  بلـص  كدنا  نایامن و  كدنا  نآ  ياهکر  نشخ و  كدـنا  اهکرب  تشپ  رت و  کیراب 

الا القاب  فالغب  هیبش  یفالغ  رد  نآ  مخت  بایمک و  نآ  دیفـس  دیفـس و  یـضعب  خرـس و  یـضعب  لک  خـلت و  كدـنا  نآ  معط  دوش و 
زغم رادلاخ و  نآ  تسوپ  هدرکب و  هیبش  هزیر  نآ  ياهمخت  شش و  ات  جنپ  راهچ  یفالغ  ره  رد  رتکچوک  رتکیراب و  رایسب  نا  زا  هکنآ 

خلت درز و  نآ 
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نا تعیبط  *

دنا هتسناد  درس  یضعب  رت و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

روثب لیمامد و  هناثم و  هدرک و  زرپس و  رکج و  ضارما  هیوادوس و  تایمح  سفن و  یکنت  هفرس و  تهج  نآ  ندیماشآ  ردم و  حتفم و 
نوچ مومس و  نوخ و  داسفا  عنام  شطع و  نکسم  ماروا و  و 

دنروخب ار  نآ  فک  کی  زور  ره  زور  لهچ  ات  دنیاسب و  هدومن  کشخ  کنب  كرب  زا  راثآ  کی  نآ و  كرب  زا  راثآ  ود  رادـقم  499
عفان تاناطرس  تهج  دنشونب  هدومن  فاص  هدیئاس  بآ  اب  هایس  لفلف  ۀشامکی  اب  ار  نآ  ۀشام  هن  نوچ  دیفم و  رایـسب  ار  ینوخ  ریـساوب 

داب هک  کشتآ  تهج  دـنروخب  زور  هدراهچ  ات  دـندنب و  بح  هدـیئاس  هایـس  لفلف  اب  ار  نآ  كرب  بآ  هشام  هن  ات  هشام  راهچ  نوچ  و 
ار نآ  لاقثم  هس  رادقم  يزور  دنیاسب و  هایس  لفلف  ۀشامکی  اب  هدومن  کشخ  ار  نآ  خیب  قاس و  كرب و  نوچ  برجم و  دنمان  کنرف 

تسا عفان  ار  يوادوس  ضارما  رثکا  دروآ و  سفن  حیرفت  دنک و  ماعط  ماضهنا  دیامن و  لوب  راردا  دنماشایب 

برطقلا جارس 

تسا بحابح 

لیرطقلا جارس 

جارـس لثم  تسا  كرتشم  یمـسا  دنیوک  تسا و  منـصلا  جوربی  دـنیوک  دـشخرد و  یم  بش  رد  تسا  هدـشن  کشخ  ات  هک  تسیتابن 
* برطقلا

هلمهملا ءاطلا  عم  نیسلا  لصف 

سنیخاطس

تسا ینانوی  تغل  رخآ  رد  هلمهم  نیس  نون و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اخ و  رسک  فلا و  اط و  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

تیهارکب لئام  یئوب  شوخ  بغزم و  كدنا  دیفس و  هزیر و  نآ  كرب  كربرپ و  نویسارفب و  هیبش  رجش و  هایک و  نیب  ام  تسا  یتابن 
نآ ياهخاش  دیفس و  رت و  هزیر  نآ  كرب  رتدنلب و  نویسارف  تابن  زا  نآ  تابن  اما  هتسر و  خیب  کی  زا  کنر  دیفس  رایـسب  ياهخاش  و 
نآ تبنم  زیت و  خـلت و  دـنت و  نآ  مـعط  هوـبنا و  يدرزب و  لـئام  هزیر  نآ  لـک  تـسا و  کـنردرز  هـک  نویـسارف  فـالخب  دیفـس  زین 

کشخ بلص  ياهنیمز  اهناتسهوک و 
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نا تعیبط  *

کشخ لوا  رخآ  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدراب و ۀـظیلغ  حایر  زا  ثداح  ینوردـنا  عاـجوا  یباوخیب و  دراـب و  ناـقفخ  اـیلوخیلام و  ساوسو و  فوخ و  شحوت و  ۀـلازا  تهج 
تهج ـالومح و  ابرـش و  تسنآ  دـسفم  هکنآ  تهج  همیـشم  جارخا  ضیح و  لوب و  راردا  ارفـص و  هرم  ۀـیقنت  سفن و  بلق و  تیوقت 
شوک رد  دـنهد و  شوج  تیز  نغور  رد  نوچ  نآ و  خوبطم  بآ  هب  ندومن  ئق  دـسرتب  بآ  زا  هکنآ  زا  شیپ  هناوید  کس  ندـیزک 

تسا مرد  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  عفان  دنباوخب  تشپ  رب  دنلامب و  نادب  نوچ  روتسدب  نادند و  درد  نیکست  تهج  دنناکچب 

نویراطس

تسا ینانوی  تغل  نون  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  هلمهم و  ءار  رسک  فلا و  اط و  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

هشفنبب هیبش  نآ  لک  دیور و  یم  زین  ادج  یئاهنتب و  دچیپ و  یم  دوخ  رواجم  راجشا  رب  هقشعب و  هیبش  هایک  رجش و  نیب  ام  تسا  یتابن 
میخـض و هشفنب و  كرب  دننام  نآ  كرب  یهایـسب و  لئام  زبس  نآ  قاس  درز و  اهلک  نوردنا  هشوخ و  دننام  مهب  لصتم  ددـع  دـنچ  و 

تسا نیتس  رشاف  ریغ  نآ  تسا و  رایسب  اهغاب  رد  دنمان و  ناربارب  یسرافب  برقع و  لک  ناهفصا  رد 

نا تعیبط  *

يوقلا بکرم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دنیامن دامـض  ماوه  رئاـس  ـالیتر و  روبنز و  برقع و  یکدـیزک  رب  دـنبوکب و  نوچ  ار  نآ  كرب  لـک و  هدراـب و  هراـح و  ماروا  عدار 
نآ ندیماشآ  روتسدب  تسا و  برجم 
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سطویطارطس

تغل نیتلمهم  نیـس  اط و  مض  واو و  نوکـس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  اط و  رـسک  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  اط و  نوکـس  نیـس و  حـتفب 
دنمان یهبنک  لج  يدنهب  تسا  ینانوی 

نا تیهام  *

رتکرزب عانعن  زا  رتکچوک و  نا  زا  هیوبجنرداب و  هب  هیبش  خیب  یب  دسر  یم  مهب  بآ  يور  رب  هک  تسا  یتابن 

نا تعیبط  *

رت درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

باـهتلا هدرک و  نوخ  سبح  راردا و  لوبلا و  هقرح  تهج  هرمح و  هراـح و  ماروا  عدر  تاـحارج و  عنم  تهج  هکرـس  اـب  نآ  داـمض 
كربب هیبش  ار  نآ  كرب  یکی  دـنا  هتـشون  عون  ود  کنرف  يابطا  ةربتعم  بتک  رد  تسا و  بلحطب  بیرق  لاعفا  عیمج  رد  عفان و  اضعا 

ءاحب هرمح  تهجب  تاحارج و  عنام  هکرـس  اب  نآ  يالط  هناثم و  هیلک و  مدلا  فزن  تهج  نآ  ندیماشآ  رتکرزب و  نا  زا  ملاعلا و  یح 
هلمهم

سطرطـسا ینیطالب  دنمان و  زین  هقر  فلالا و  وذ  ار  نآ  تسا و  لینرخ  نآ  دـنیوک و  در  فلا و  وذ  ار  مود  عون  هیمغلب و  ماروا  500و 
نا زا  يرب و  نومک  كربب  هیبش  نآ  كرب  نا و  رب  هداـیز  يربـش و  ردـقب  دـنلب  تسا  یتاـبن  نآ  دـنمان و  یکرب  رازه  ینعی  یلوق  لـیم 

هزیر و دیفس و  نآ  لک  تنوشخ و  اب  تبش و  لیلکاب  هیبش  یلیلکا  اهنآ  کیره  رس  رب  هتـسر و  درخ  ياهخاش  نآ  قاس  زا  رت و  هاتوک 
لطعم عورزم  ریغ  ياهنیمز  نآ  تبنم 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لها تسا و  دیفم  نآ  رورذ  روتـسدب  ریـصاون و  اهنآ و  ةدنهد  مایتلا  هنهک و  هزات و  تاحارج  مدلا  فزن  ریـساوب و  مدلا  سبح  تهج 
ار نآ  رتسکاخ  دوش و  رتسکاخ  ات  دننازوسب  ار  نآ  هک  وحن  نیدب  دنریکب  ار  نآ  کمن  دـننازوسب و  ار  نآ  نوچ  هک  دـنیوک  یم  دـنه 

تهجب دـنروخب  ار  نا  زا  یکدـنا  دـنامب و  کمن  دزوسب و  بآ  ات  دـنیامن  خـبط  دـنریکب و  هقلعرجب  ار  نآ  بآ  دـننک و  لح  بآ  رد 
* تسا برجم  عفان و  ءاملا  هلیق  یئام و  ماروا  عیمج  یلچک و  ینعی  هفعس 
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نوینورطس

تسا ینانوی  تغل  نون  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  نون و  رسک  واو و  نوکس  ار و  مض  اط و  نوکس  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

كرب خاشیب و  هرکرپ و  کیراب و  نآ  قاس  دسر و  یم  مدنک  اب  دیور و  یم  اهراز  مدنک  رد  رثکا  هک  رجش  هایک و  نیب  ام  تسا  یتابن 
رد ملک و  كربب  هیبش  کنر  رد  دعابتم و  رکیدـکی  زا  کیراب و  نآ  ياهکرب  رـس  لوط و  هرادتـسا و  نیب  ام  ماهبا  تشکنا  ردـقب  نآ 

نیمسای لک  دننام  درز و  دیفس و  نآ  لک  لکش و  يربونص  دیفس  هتسر و  بعـش  نارب  اهبقرمث  ياجب  هزیر و  ياهبعـش  نآ  قاس  رخآ 
سطعم لمعتسم و  نآ  يازجا  رئاس  زا  رتیوق  یئوبشوخ و  يدنت و  یخلت و  كدنا  اب  دیفس و  زارد و  نآ  خیب  هریز و  دننام  نآ  مخت  و 

لعف نآ و  ياجب  نیا  لامعتسا  ۀهبشب  هتسناد  شدنک  ار  نآ  هک  یـسک  هدرک  طلغ  دنیامن و  یم  لامعتـسا  شدنک  ياجب  ار  نآ  اذهل  و 
تیمـساب همه  اهنآ  هک  اریز  تسا  وبرذا  ریغ  زین  نینچ و  تسین  هتـسناد و  اثینطرع  خیب  یعیدب  تارایتخا  بحاص  نآ و  لعف  دننام  نیا 

نوینورطس فالخب  دنا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يدس و ناقری  رکج و  ضارما  سفن و  رسع  تهج  هدراب و  تبوطر  لهسم  لسع  اب  نآ  ندیماشآ  يوق و  للحم  دنت و  یلاج و  تیاغب 
تالـضف و زا  غامد  ۀیقنت  تهج  نآ  طوعـس  هاصح و  تیتفت  لوب و  راردا  لاحط و  مرو  تهج  ربک  خـیب  ریـشواج و  اب  ضیح و  راردا 

ةریز ددع  تسیب  اب  نآ  مهرد  عبر  طوعس  نآ و  تیوقت  رـصب و  يالج  تهج  مشچ  ۀیودا  رد  نادند و  درد  تهج  ینیب  رد  نآ  روطق 
بارش اب  نآ  خوبطم  حرقتم و  برج  تهج  هکرس  وج و  درآ  اب  نآ  دامـض  دنا و  هتـسناد  برجم  هوقل  تهج  قافنالا  تیز  ینامرک و 

رد نادـند و  درد  عفر  تهج  ینمرا  لـک  اـب  دـلج و  راـثآ  عیمج  قهب و  عفر  تهج  نآ  يـالط  هراـح و  ماروا  لـیلحت  تهج  وج  دراو 
* تسا اریثک  نآ  حلصم  طالخا  قرحم  هنیس و  رضم  مرد  مین  ات  نآ  تبرش  رادقم  محر  ۀیقنت  تهج  تاجزرف 
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هلمهملا نیعلا  عم  نیسلا  لصف 

دعس

يدنهب زین و  غالابوت  نورقرق و  قالپت و  یکرتب  وکتسا و  نباکنت  رد  نیمز و  کشم  یسرافب  هلمهم  لاد  نیع و  نوکـس  نیـس و  مضب 
دنمان زین  ککشم  اه و  يافخ  هیناقوف و  هانثم  ءات  حتف  واو و  نوکس  میم و  مضب  ههتوم 

نا تیهام  *

هایس و نا و  زا  رتکرزب  نوتیز و  ردقب  یکی  دشاب  یم  عاونا  حطرفم و  یـضعب  ینالوط و  یـضعب  ینالوط و  رودم  یـضعب  تسا  یخیب 
ای دیور و  اهبآ  رانک  رد  هچنآ  تسنآ و  یناتـسب  یفوک  هروکذم  فاصواب  هدیلاب  كرزب  نآ  نیرتهب  وب و  شوخ  دیفـس و  نآ  نوردنا 

لیبجنزب هیبش  يدـنه  رکید  عون  کی  یفوک و  زا  تسا  رتکچوک  بسین و  دیفـس  نآ  نوردـنا  هک  تسیدـنه  مود  فیعـض و  اهبآ  رد 
دوب تیمـساب  عون  نیا  ود  رتسب  ار  نآ  يوم  تعاس  رد  دنلامب  دلج  رب  ار  نیا  نوچ  دوب و  کنر  ینارفعز  دـنیاخب  ار  نآ  نوچ  تسا و 

اما تسا  کچوک  هچرکا  نیا  زین و  اه  هناخدور  رانک  رد  دـیور و  یم  درز  لک  کـیر و  ناـیم  رد  زاریـش  رد  هک  تسنآ  رکید  عون  و 
هک اریز  تسیدنه  زا  رتهب 

كدـنا تبالـص و  اـب  رتکیراـب و  رتدـنلب و  نا  زا  اندـنک و  كربب  هیبـش  نآ  كرب  وب و  شوخ  تسا و  دیفـس  رایـسب  نآ  نوردـنا  501
تنوشخ

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  کشخ  مود  رد  مرک و  لوا  رد  یضعب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دراب عادص  لقع و  مهف و  یتدایز  تهج  تانوفع و  جرخم  قورع و  هاوفا  حتفم  هاصح و  تتفم  ضیح و  لوب و  ردم  عذلیب و  ففجم 
کیرحت باصعا و  همضاه و  هدعم و  تیوقت  ناقری و  ناقفخ و  راسخر و  کنر  یئوکین  هدعقم و  فنالا و  ریـساوب  ینیب و  یئوبدب  و 

یلافس فرظ  رد  هدیئاس و  بآ  هب  نوچ  رثؤم و  ادامـض  ابرـش و  هدیزک  برقع  مس  حایر و  درط  هدعم و  حورق  ماعط و  ياهتـشا  هاب و 
هدعم و تیوقت  تهج  دنروخب  ار  نا  زا  يردق  اتشان  زور  ره  هتشادرب  سپ  دوش  بذجنم  نآ  تبوطر  ات  دنراذک  شتآ  يور  رب  هدرک 

يدرـس رمک و  درد  تهج  ءارـضخلا  هبح  نغور  اب  عفان و  هدعم  تکراشمب  ناهد  یئوبدب  یمـضهدب و  ببـسب  هدعم  مف  شزوس  عفر 
ینارک تهج  نآ  روطق  الومح و  ابرـش و  نآ  مف  ندروآ  مهب  محر و  تدورب  ئق و  عطق  هنهک و  ياهپت  لوبلا و  ریطقت  هناثم و  هدرک و 

رب تشوک  ندینایور  تهج  نآ  رورذ  نآ و  یئوبدب  حورق و  عفر  ناهد و  یئوبشوخ  هثل و  نادند و  تیوقت  تهج  نآ  نونس  هعماس و 
يالط هروکذم و  ضارما  تهج  نآ  دامض  روتسدب  یحیر و  دراب  ياهدرد  تهج  دشاب و  تبوطر  یتدایز  ببسب  هک  هنمزم  تحارج 

رد نا  زا  هیقوا  کی  هک  یبارـش  زا  هیقوا  کـی  ندـیماشآ  هنوک و  ندومن  خرـس  تهج  نآ  لوسغ  رـس و  شـشوج  تهج  تفز  اـب  نآ 
رـضم نآ  هوق  داسف  ثعاب  خیب  اب  نآ  لامعتـسا  برجم و  عرقلا  بح  هدعم و  مرک  ماسقا  عفر  تهج  دنـشاب  هدیناشوج  بارـش  لطرکی 

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1278 

http://www.ghaemiyeh.com


نوخ و قرحم  ندروخ  تبرـش  رادقم  زا  هدایز  نآ و  تموادـم  نوسینا و  نآ  حلـصم  هئر و  رـضم  رکـش و  نآ  حلـصم  توص  قلح و 
نآ لثم  نآ  لدب  لاقثم  ود  ات  مرد  کی  زا  نآ  تبرـش  رادقم  تسا  ندیناسیخ  هکرـس  لسع و  رد  زور  هس  نآ  حلـصم  ماذج و  دـلوم 

هیقنت و یتدایز  ددرک و  نآ  یئوب  شوخ  ثعاب  دـننک  نوباص  لخاد  نوچ  تسا و  ینیچراد  نآ  عبر  رم و  نآ  فصن  بیطلا و  لـبنس 
نارفعز کنرب  نآ  غوضمم  تسا و  لـیبجنزب  هیبش  هک  يدـنه  دعـس  زا  یفنـص  تسا و  راـسخر  کـنر  یئوکین  ثعاـب  نآ و  يـالج 

نا زا  هداـیز  نونج و  ثروم  نآ  کـناد  ود  دـلج و  حرقم  قرحم و  مومـس و  ۀـلمج  زا  کـشخ و  مرک و  مراـهچب  بیرق  نا  تعیبـط 
تسا دلج  تحارج  ثعاب  درتسب و  ار  يوم  تعاسب  نا  يالط  هدنشک و 

950 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1279 

http://www.ghaemiyeh.com


نادعس *

نا تیهام  *

نآ مخت  راخرپ و  رودم و  نآ  رمث  رت و  مرن  نا  زا  نآ  كرب  نا و  زا  رتدیفس  رادراخ و  کسخ و  هایکب  هیبش  تسا  یهایک  یبرع  مسا 
* تسا لاهسا  ریحز و  عطاق  لوب و  ردم  نآ  رمث  خیب و  هک  دنادقتعم  بارعا  نهپ و 

طوعس

سونیلاج تاعارتخا  زا  تسا و  موسوم  مان  نیدب  دشاب  عئام  دنمد و  ینیب  رد  هچنآ  هلمهم  ءاط  واو و  نوکس  نیع و  مض  نیـس و  حتفب 
* دنمان مان  نیاب  زین  ار  ساطعلا  دوع  تسا و 

ءافلا عم  نیسلا  لصف 

سکیدافس

تسا ینانوی  تغل  هلمهم  نیس  نوکس  فاک و  مض  ای و  نوکس  لاد و  رسک  فلا و  اف و  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

زا هرتهاش و  كربب  هیبش  قرفتم و  فرـشم و  نآ  كرب  ربش و  ود  ردقب  نآ  قاس  دـیور و  یم  زین  هرومعم  نابایب و  رد  هک  تسا  یتابن 
یخلت و يدـنتب و  لئام  معط  رد  دیفـس و  نآ  طسو  درز و  لک  ار  یـضعب  درز و  نآ  طسو  ناوحقا و  زا  رتکرزب  نآ  لک  رتکرزب و  نا 

دنا هتسناد  يرب  زایپ  ار  نآ  یضعب  لوکام و  نآ  هتخپ  ماخ و 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رکش و اب  نآ  بآ  زا  لاقثم  یس  مومـس و  قایرت  ضیح و  لوب و  ردم  اشحا و  ةدس  حتفم  هناثم و  هدرک و  درد  نکـسم  هدعم و  يوقم 
رکج و رـضم  تسا و  يوق  لهـسم  لسع  هلیله و  نآ  لثم  اب  نآ  لک  مهرد  ود  روتـسدب  هظیلغ و  طالخا  لهـسم  درز  ۀلیله  مرد  جـنپ 

تسا اریثک  نآ  حلصم 
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لجرفس

دنمان الیماینودوق  ینانویب  اویح و  یکرتب  یبآ و  هب و  یسرافب  مال  میج و  حتف  ار و  نوکس  اف و  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

مـضب زم  یبرعب  هک  نیریـش  شرت و  ضحم و  شرت  دنمان و  دازآ  هب  ار  نآ  هک  نیریـش  دشاب  یم  فنـص  هس  فورعم و  تسیرمث  502
دروآ و رتهب  رتشیب و  رمث  دننک  دنویپ  جـیوک  تخرد  اب  ار  نآ  نوچ  دـنیوک  دـنمان و  شوخیم  یـسرافب  همجعم و  ياز  دـیدشت  میم و 

تسا نآ  باداش  كزان  ةدیلاب  كرزب  نآ  نیرتهب 

نآ نیریش  تعیبط  *

تسا رت  لوا  رخآ  رد  ترارحب و  لئام  دنیوک  لادتعاب و  بیرق  تدورب  ترارح و  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

جبهت عفر  تهج  نآ  ةدرک  مرک  بآ  يالط  لوب و  ردم  یناسفن و  یناویح و  حور  يازفا  ترسم  هدعم و  غامد و  لد و  يوقم  حرفم و 
مود رد  درـس و  لوا  رد  نآ  شرت  ددسم و  ضباق و  نآ  مرج  رـضم و  ار  جازملا  دوربم  برجم و  جازملا  رورحم  ۀینقلا  ءوس  فارطا و 

يالخ رد  اذغ و  زا  دعب  اصوصخ  رصعب  لهسم  نآ  راثکا  تسنآ و  نیریش  زا  رتیوق  راح  ةدعم  تیوقت  رد  نآ  صاوخ  لاعفا و  کشخ 
هدعم و تیوقت  یکنـشت و  رامخ و  ئق و  مدـلا و  ثفن  وبر و  سفن و  باصتنا  تهج  نآ  ةراصع  جازملا و  رورحم  عبط  سباح  هدـعم 

نکیل تسا و  ود  رهب  بیرق  نآ  صاوخ  لاعفا و  کشخ  مود  رد  تدورب و  ترارح و  رد  لدتعم  نازم  عفان و  مدلا  فزن  لوب و  راردا 
حور ياهتوق  يوقم  حرفم و  نآ  ماسقا  ندـیئوب  روفلا و  یف  تسا  قاوف  بجوم  نیا  راثکا  هتفک  یـشرق  ود و  ره  نا  زا  هدایز  نیا  لقث 

رـس و درد  ساوسو و  عفر  حـیرفت و  تهج  نیریـش  اصوصخ  اهنآ  ندروخ  ینطاب و  ياضعا  نوخ  نایثغ و  عطاق  یناسفن و  یناویح و 
عنم ناـهد و  یئوبدـب  طاقـسا و  زا  نینج  ظـفح  اهتـشا و  نتخیکنارب  اـهنآ و  فعـض  عفر  نآ و  مف  هدـعم و  دـبک و  تیوقت  تـالزن و 

هدعم مف  درد  باهتلا و  لاهـسا و  هدعمب و  داوم  بابـصنا  ناقری و  ناقفخ و  تلاسک و  ئق و  نایثغ و  یتسم و  لد و  غامدب و  تاراخب 
ابرم نآ  حلـصم  نآ و  بآ  زا  هداـیز  اهترـضم  رد  ددـسم و  نآ  مرج  ندروخ و  لـک  شهاوخ  دـشاب و  هقرتـحم  داوم  بابـصنا  زا  هک 

نآ يابرم  ریغ  مرج  اصوصخ  جنلوق  هفرس و  هشعر و  ثروم  هئر و  ۀبصق  نشخم  هفیعـض و  ياشحا  رـضم  لسع و  اب  تسا  نآ  ندومن 
هقرح عفر  تهج  جرف  لیلحا و  رد  نآ  بآ  روطق  نآ و  لاـثما  نوسینا و  لـسع و  نآ  حلـصم  تعاـس و  رد  قاوف  بجوم  نآ  راـثکا  و 

دوش و هریت  نآ  کنر  هک  يدـح  هب  ددرک  نایرب  ات  دـنراذک  شتآ  ریز  رد  ار  نآ  نوچ  عفان و  تیاغب  نآ  يراـجم  تاـحارج  لوبلا و 
رادـقم دنـشاب  هدرک  رپ  هدرک  هزیر  اوـبزوج  هناد  هب  ياـجب  نآ  فوـج  رد  هک  صیـصختب  برجم  نمزم  لاهـسا  عـطق  تهج  دـنروخب 

عنام يرارم و  لاهـسا  ئق و  عطاق  ضباق و  کشخ و  درـس و  لوا  رخآ  رد  شرت  هب  بر  مرد و  یـس  ات  يوادـت  رد  نآ  بآ  زا  تبرش 
عانعن كرب  بآ  اب  رصعب و  لهسم  دشاب و  دوجوم  طلخ  زا  هک  اعما  هدعم و  درد  ترارح و  یکنشت و  نکـسم  رـسب و  تاراخب  دوعص 

نآ ضبق  بلاغ و  نا  رد  تسوبی  لادتعالا و  بیرق  نیریش  هب  بر  لاعس و  هئر و  رضم  نآ  يوارفص  اصوصخ  ئق  نایثغ و  عنم  تهج 
ات ود  ره  نآ  بر  زا  تبرـش  رادـقم  نا  زا  بسنا  هفیعـض  ياـشحا  ناـبحاص  تهج  نآ و  دـننام  لاـعفا  عیمج  رد  نآ و  شرت  زا  رتمک 
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نآ يابرم  هدعم و  لد و  غامد و  يوقم  ترارح و  نایلغ  رس و  درد  نکـسم  هضباق و  توق  اب  لدتعم  نآ  ةزات  ۀفوکـش  مهرد و  تسیب 
نآ كرب  رمث و  مرج  دامض  روتسدب  نآ و  دامض  رثؤم و  غامدب  هرخبا  دوعص  عنم  راح و  ناقفخ  اشحا و  لد و  هنیـس و  تیوقت  تهج 
نآ كرب  دیمـضت  زین  ماوه و  یکدـیزک  تیمـس  عفر  اضعاب و  بابـصنا  زا  تالـضف  سبح  اضعا و  رئاـس  مشچ و  ةراـح  ماروا  تهج 
نآ رورذ  توص و  قلح و  رضم  ضباق و  رایسب  دشاب  یم  هب  يور  رب  هک  يزرپ  ینعی  نآ  لمخ  بغز و  عفان و  اهمخز  فیفجت  تهج 

دنیامن شوج  نوتیز  نغور  نادنچ  ود  اب  هتفرک  هدرـشفا  ار  نآ  بآ  ۀتخپ  ارهم  ار  هب  هک  هب  نغور  دیفم و  تاحارج  مدـلا  فزن  تهج 
نینط و راود و  ناهد و  حورق  هلمن و  رس و  ۀسوبس  تهج  نآ  صاوخ  لاعفا و  ضباق  رت و  درـس و  نآ  تعیبط  دنامب  صلاخ  نغور  ات 

لاهـسا رکج و  مرو  مدلا و  ثفن  راح و  عادص  تهج  نآ  ندـیماشآ  قرع و  راردا  عنم  لوب و  يراجم  محر و  ۀـحرق  یکدـنام و  عفر 
دیفم و ربونصلا  بشخ  دود  حیرارذ و  مس  عفر  اعما و  ۀحرق  راح و  ریحز  نمزم و 
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تسنا زا  رت  فیعض  توق  رد  دنهد  بیترت  خرس  لک  نغور  روتـسدب  نآ  ۀفوکـش  زا  هک  ینغور  دراد و  رثا  نیمه  زین  نادب  هنقح  503
سبای و راح و  ۀفرـس  قلح و  موقلح و  تنوشخ  تهج  نآ  باعل  هضباـق  توق  كدـنا  اـب  رتدرـس و  مود  رد  نآ  مخت  ینعی  هنادـهب  و 

ریغب نیلم  لجرفـس  بح  هک  تسا  روکذم  ماقـسالا  ءافـش  رد  نآ و  تسوبی  ناهد و  نابز و  شزوس  اهپت و  هدـعم و  ترارح  نیکـست 
هدومن ذخا  ترواجمب  هب  محل  زا  ار  تیصاخ  نیا  تسین و  هدعم  رضم  تیباعل  دوجو  اب  هناد  هب  هک  هتفک  هریخذ  بحاص  تسا و  ضبق 

اب نآ  زغم  اهنادند و  يدنک  عفر  تهج  نآ  غضم  عفان و  تیاغب  باتفآ  ترارح  ررـض  عفد  شتآ و  یکتخوس  تهج  نآ  يالط  دـنا و 
زا لاقثم و  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  اعما  ۀـحرق  لس و  زاوآ و  یکتفرک  هفرـس و  سفنت و  ياضعا  قفاوم  نیرورحم و  یهبم  تیورغ و 

تسا و انوطقرزب  نآ  لدـب  هنایزار  نیدوربم  رد  رکـش و  نیرورحم  رد  نآ  حلـصم  هدـعم  یخرم  فعـضم و  لاقثم و  هد  ات  نآ  باـعل 
توقب هتسب  یبشخ  ساپرک  ۀچراپ  رد  ار  هتفرک  باعل  مخت  نآ  دنریکب و  مامت  ار  نآ  باعل  هک  تسنآ  نآ  مخت  ندومن  رـشقم  ۀقیرط 

قرع یلجرفس و  ۀبرشا  یلجرفس و  تانیبجنکس  نآ و  ياولح  یلجرفس و  تاشراوج  یلجرفـس و  نیبجنلج  ددرک و  رـشقم  ات  دنلامب 
* تفای رکذ  نیدابارق  رد  هبیم  نآ و  نوجعم  تالملم و  نآ و  يابرم  نآ و  صرق  نآ و 

نویلودیفس

هیناتحت و هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  لاد  رسک  نون و  نوکس  اف و  حتفب  نویلیدنفس  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اف و  رـسک  نیـس و  حتفب 
تسا ینانوی  تغل  هدمآ  زین  نون  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  مال و  رسک 
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نا تیهام  *

هیبش نآ  مخت  لک و  هنایزار و  قاـسب  هیبش  یعرذ و  ردـقب  نآ  ياـهقاس  ریـشواج و  كرب  راـیخ و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتاـبن 
هبطر نکاما  اهراز و  ین  نآ  تبنم  برتب و  هیبش  نآ  خیب  هحئارلا و  لیقث  رتدیفس و  رت و  نهپ  نا  زا  سویلاسیس و  مراهچ  عونب 

نا تعیبط  *

کشخ نآ  رخآ  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

جنلوق و يدس و  ناقری  رکج و  درد  وبر و  سفن و  رسع  یمغلب و  عرـص  تهج  مغلب و  لهـسم  حتفم و  نآ  رمث  زا  لاقثم  ود  ندیماشآ 
هتکـس و نمزم و  سغرثیل  تابـس و  ۀقافا  تهج  نآ  روخب  شوک و  كرچ  ۀـیقنت  تهج  نآ  ةزات  بآ  روطق  محر و  قانتخا  ریـساوب و 
ریـصاون و ریـساوب و  تبالـص  تهج  نآ  دامـض  دراد و  رثا  نیمه  زین  نوتیز  نغور  اب  نآ  لوطن  رثؤم و  هظیلغ  داوم  زا  ثداح  عادـص 

هثیبخ حورق  یتدایز  عنم  تهج  بارش  اب  نآ  لک  دامـض  دننک و  رپ  روصان  خاروس  رد  هتفوک  هدیـشارخ و  ار  نآ  خیب  هک  تسنآ  رتهب 
رمث زا  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  هدرک  رضم  عفان  محر  قانتخا  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  نآ و  مخت  ندیماشآ  هلمن و  یعـس  و 

تسنآ رمث  زا  رتهب  نآ  خیب  ناقری  تهج  مرد و  ود  ات  نآ  خیب  زا  لاقثم و  ود  ات  نآ 

فاقلا عم  نیسلا  لصف  *

اینومقس

دنمان هدومحم  یبرعب  فلا  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  نون و  رسک  واو و  نوکس  میم و  مض  فاق و  نوکس  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

هدـیئور قاس  کی  زا  رایـسب  ياهخاش  بالبلب  هیبش  ریـش  رپ  دـیور و  یم  خال  کنـس  ياهنیمز  اهناتـسهوک و  رد  هک  تسا  یتاـبن  ریش 
یتبوطر نآ  رهاظ  رب  دـشاب و  یم  هداتـسیا  زین  تسار  هک  تسهاـک  هنکما  یـضعب  رد  شورفم و  نیمز  يور  رب  عرذ  راـهچ  هس  ردـقب 

نایم ریدتـسم و  دیفـس  نآ  لک  نا و  زا  رتکیراب  رتزبس و  رت و  مرن  بالبل و  كرب  دننام  نآ  كرب  دپـسچ و  یم  تسدـب  هک  هدنپـسچ 
قیرط ریـش و  زا  رپ  وبدب و  فوجم و  يدعاس و  يربطـسب  هاتوک  مجح و  میظع  كدرز  ردـقب  دیفـس  نآ  خـیب  هحئارلا و  لیقث  یهت و 

خیب دننک و  یم  شرف  نآ  رود  رب  زوج  ياهکرب  هدومن  یلاخ  كاخ  زا  ار  نآ  خیب  فارطا  یکدیـسر  ماکنه  هک  تسنآ  نآ  ریـش  ذخا 
یم ار  نآ  خیب  هکنآ  ای  دنرادیمرب و  ددرک  دـمجنم  ات  دـننک  یم  ربص  سپ  دوش  عمج  اهکرب  نا  رد  نآ  ریـش  ات  دـنیامن  یم  قش  ار  نآ 

يزیچ نا  زا  دننک  قش  ار  نآ  خیب  بیرق  نیمز  رب  شورفم  ياهخاش  رکا  دوش و  عمج  قاروا  نا  رد  دیآرب و  نآ  تبوطر  ات  دننازوس 
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رپ نزو  کبـس  فاص و  دـنروآ و  ناغمرج  زا  ای  هیکاطنا و  زا  هک  تسنآ  یناغمرج  ای  یکاطنا و  نآ  نیرتهب  دـیآ و  یمن  تسدـب  504
رد هدرک و  لصوم  راید  حاونب  لقن  اجنا  زا  هک  مجع  زا  دنا  هدوب  ۀـفیاط  لصا  رد  هغمارج  ددرک و  تتفم  دوز  جنفـساب و  هیبش  خاروس 

يدیفـس و يدرز و  يدوبکب و  لئام  دـنزاس و  یم  واک  تسوپ  زا  هک  دـشاب  یمـشیرس  کـنرب  هیبش  نآ  کـنر  هتخاـس و  نطو  اـجنا 
ریدتسم یهایسب و  لئام  نآ  یناغمرج  دنا  هتفک  دزکب و  رایسب  ار  نابز  دنراذک  نابز  رب  نوچ  دیفـس و  ریـش  دننام  بآ  رد  نآ  لولحم 

دننام رکید  تاعوتی  ریش  زا  ار  نآ  عونصم  نوبز و  دشابن  هروکذم  تافصب  هچره  لمعتسم و  ریغ  لاتق و  نآ  هایس  دشاب و  یم  لکشلا 
نا زا  دـعب  دـنام و  یم  یقاب  لاس  هس  ات  نآ  يوشم  ریغ  لاس و  ود  اـت  نآ  يوشم  توق  دـنزاس و  یم  هنـسرک  درآـب  طولخم  رـشع  ریش 

راکب دنیامن و  يوشم  ار  نآ  لامعتـساب  برق  هک  تسنآ  رتهب  لهـسم و  هن  دشاب  یم  ردم  ددرک و  یم  هردمب  لدـبم  نآ  ۀلهـسم  توق 
نآ رس  دنراذک و  هدرک  یلاخ  هب  ای  بیس و  فوج  رد  هدرک  ۀسیک  رد  هدوس  یکطصم  اب  هک  تسنآ  نآ  ۀیوشت  روتسد  رتشیپ  هن  دنرب 

سپ ددرک  يوشم  ات  دنراذک  یلافـس  فرظ  ای  يرجآ و  يور  رب  رونت  رد  هتفرک  ریمخب  دننک و  دـنب  هب  ای  بیـس و  نا  زا  هعطقب  زاب  ار 
رزج و رزب  ربص و  لیبجنز و  یبرع و  غمـص  دوع و  یکطـصم و  دـننام  نآ  تایوقم  تاحلـصم و  اب  هدرک  کشخ  هیاـس  رد  هدروآرب 
دنیامن و لامعتسا  نیرورحم  رد  رکید  تایرغم  یبرع و  غمـص  اریثک و  اب  نیدوربم و  رد  ماداب  نغور  لسع و  هلیله و  لفلف و  کمن و 

نوسینا نیدوربم  رد  هب و  بر  اریثک و  خرس و  لک  ةراصع  نیرورحم  رد  هتسناد و  تاحلصم  نیرتهب  ار  نوسینا  یکمانس و  ذیملت  نبا 
بیـس هب و  بآ  نا  رب  دـنراذک و  غرم  ۀـضیب  فوج  رد  هکنآ  ای  تسنآ و  حالـصا  زین  هشفنب  لـک  اـب  نآ  ندـیئاس  هک  هتفک  یـضعب  و 

سپ ددرک  يوشم  دروخب و  شوج  ات  دـنراذکب  يرجآ  يور  رب  رونت  رد  دـنریکب و  ریمخ  رد  هتـسب  ار  نآ  رـس  ددرک و  رپ  اـت  دـنزیرب 
تسنآ تدح  رساک  رشقم  ماداب  اب  نآ  ندیئاس  دنا  هتفک  دنزیر و  نارب  بالج  دشابن  بیس  هب و  بآ  رکا  دنیامن و  لامعتـسا  هدروآرب 

لک اب  هروکذم و  ۀیودا  اب  هک  دیاب  ینعی  دنیامنن  لامعتـسا  تارمخم  تانیعم و  تایرغم و  هدعم و  تایوقم  نودب  هک  دـیاب  هلمجلاب  و 
مرن دننام  نآ  مرن  هک  اریز  دنیامنن  نآ  ندیئاس  رد  هغلابم  هک  دیاب  دـنیامن و  لامعتـسا  هتـشرس  اهنیا  لاثما  هتـساشن و  نوسینا و  خرس و 

وضع و تهجب  بذج  زا  دیامن و  یم  دبک  بدحم  يوسب  ذوفن  ددرک و  یم  فیعض  نآ  لمع  دپسچ و  یم  هدعم  لبخب  دبرت  ةدیبوک 
رورحم هراح و  نادلب  درـس و  رایـسب  ای  مرک و  رایـسب  ياوه  رد  هک  دیاب  زین  دشاب و  شیرج  كدنا  هک  دیاب  هکلب  دنام  یم  زاب  لوضف 

دنیامنن لامعتسا  لافطا  اشحالا و  فیعض  بلقلا و  فیعض  جازملا و 
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نا تعیبط  *

دنا هتسناد  کشخ  زین  موس  رد  یضعب  کشخ و  مود  رخآ  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عیرـس تیاغب  یلهـسم و  ره  لعف  يوقم  ندب و  یـصاقا  زا  بذاج  نآب و  طولخم  تاجوزل  ارفـص و  لهـسم  حـتفم و  للحم و  یلاج و 
نوچ دبرت  نزو  ود  ات  نآ  نزومه  اب  عفان و  ادامض  ابرش و  برقع  ندیزک  تهج  نآ و  جرخم  نینج و  لتاق  تالـضف و  ردم  لمعلا و 

لیبجنز و اب  يوادوس و  ضارما  تهج  دروجال  اب  برجم و  اعما  هدعم و  مرک  ماسقا  جارخا  تهج  دنشونب  اتشان  هدیـشود  هزات  ریـش  اب 
تبرش رادقم  هدعم  زا  نآ  جورخ  تعرس  تهج  سفرک  بآ  اب  هدعم و  تیوقت  تهج  خرس  لک  اب  یمغلب و  داوم  جارخا  تهج  دبرت 

نز رکا  اهتـشا و  عفار  مغ و  برک و  یکنـشت و  ثروم  اعما و  دـبک و  هدـعم و  لد و  رـضم  نا  رب  هدایز  کناد و  ود  ات  کناد  مین  نآ 
نایثغ و برک و  الوا و  كاسما  ثودـحب  هدنـشک  نآ  مرد  کی  ات  مرد  مین  زا  هدایز  دـشکب و  ار  وا  ۀـچب  دزادـنا و  راب  دروخب  هلماح 
لجرفـس و بر  سابیر و  بر  بیـس و  قیوس  غود و  ندروخ  ندومرف و  ئق  نآ  ياوادم  كالها و  سپ  طرفم  لاهـسا  درـس و  قرع 
ینابرض و عادص  تهج  هکرس  اب  رس و  درد  تهج  ماداب  نغور  اب  نآ  يالط  نا و  رد  نتسشن  رس و  رب  درس  بآ  نتخیر  قامس و  بر 

روتسدب نآ و  يوشم  ریغ  دامض  زین و  ابوق  تهج  نمزم و  عادص 

تهج تیز  لسع و  اب  نآ  خوبطم  روتـسدب  تاجارخ و  تهج  نوتیز  نغور  اب  فلک و  شمن و  صرب و  قهب و  تهج  نآ  يالط  505
كرو و لصافم و  عجو  تهج  دـنیامن  دامـض  هتـشرس  هدـیبوک  وج  درآ  اب  دـنزپب و  هکرـس  رد  نوچ  اسنلا و  قرع  تاجارخ و  لیلحت 
رب دـنزپب و  نوچ  سمرت  واک و  ةرهز  اب  حرقتم و  برج  تهج  یئاـهنتب  هکرـس  رد  نآ  ۀـتخپ  دامـض  زین  حرقتم و  برج  اـسنلا و  قرع 
نآ كرب  نینج و  جارخا  تهج  هراپ  مشپ  اب  نآ  لومح  عفان و  اـشحالا  فیعـض  لاـفطا و  ندومن  قـالطا  تهج  دـنلامب  فاـن  یلاوح 

اب نآ  بآ  لوطن  للحم و  قرحم و  مرک و  رایـسب  نآ  خیب  نینج و  جارخا  تهج  نآ  ۀجزرف  نآ و  خیب  زا  رت  فیعـض  لاعفا  رد  ادامض 
نآ يازجا  عیمج  ۀجزرف  ماروا و  لیلحت  لصافم و  درد  صرب و  تهج  یئاهنتب  نآ  دامض  رس و  درد  تهج  خرس  لک  نغور  هکرس و 

نوـچ تسا و  هیغـال  دـنیوک  درز و  ۀـلیله  نآ  نزو  مین  درز و  ربـص  نآ  مین  نزو و  کـی  اینومقـس  لدـب  نآ و  جرخم  نینج و  لـتاق 
هلیاغیب تاهجلا  عیمج  نم  دـنیامن  لامعتـسا  تجاحلا  دـنع  دـنزاس و  صرق  دـنیاسب و  لجرفـس  قامـس و  بآ  بالک و  اب  ار  اینومقس 

یب دیفم و  اهپت  عفر  يوارفص و  ضارما  عیمج  تهج  هشفنب  يردق  اب  دنشاب  هدرک  يوشم  ار  هدومحم  نا  رد  هک  یهب  ندروخ  تسا و 
دش روکذم  نیدابارق  رد  نآ  تانوجعم  تاشراوج و  ندومن و  يوشم  روتسد  ترضم و 
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ایردنقولوقس

هانثم ءای  حتف  ار و  نوکـس  لاد و  حتف  نون و  نوکـس  فاق و  حـتف  واو و  نوکـس  مال و  مض  واو و  نوکـس  فاق و  مض  نیـس و  حـتفب 
تسا ینانوی  تغل  فلا  هیناتحت و 

نا تیهام  *

نیعبرا عبرا و  نیمدقتم  نیعبـس و  عبـس و  وبا  ار  نآ  نیرخاتم  دشاب و  یم  يرحب  يرب و  رایـسب  ياهاپ  اب  توبکنع  دننام  تسا  یناویح 
نیعبرا عبرا  ربغا و  کنر  دیفـس  رثکا  فصو و  درد  مد  ات  نآ  رـسب  بیرق  زا  رایـسب  ياهیاپ  اب  تسا  ینالوط  نیعبرا  عبرا  دنا و  هدیمان 

تفای رکذ  ءارلا  عم  فلالا  فرح  رد 

نا تعیبط  *

تسا هلاتق  مومس  زا  داح و  راح 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رد نآ  يرحب  خوبطم  يالط  هکنآ  رکم  دروآ  هکح  دـسرب  مدرم  ندـب  زا  يوضع  رب  نوچ  دـنا و  هتـشونن  نآ  يارب  یـصاوخ  بط  رد 
تسا وم  ةدنرتس  نوتیز  نغور 

فاکلا عم  نیسلا  لصف 

کس

فاک دیدشت  نیس و  مضب 

نا تیهام  *

رثکا رد  نوچ  دنمان و  زین  ینیچ  کس  ار  نآ  تسا و  بطر  ۀلمآ  ةراصع  زا  ذختم  نآ  یلصا  دشاب  یم  یلصا  ریغ  یلصا و  نآ  هکنادب 
هاکره دنزاس و  یم  تسا  سران  يامرخ  هک  حلب  ةراصع  زا  اذـهل  دـیآ و  یمن  تسدـب  نآ  ةزات  دـسر و  یمن  مهب  هلمآ  دـنه  ریغ  دالب 

نآ یلـصا  ریغ  دـنیامن و  یم  لخاد  تجاح  بسحب  زین  رکید  ۀـیودا  هاـک  دـنمان و  کـسملا  کـس  ار  نآ  دـنیامن  نآ  ۀـفاضا  کـشم 
تسا کمار  زا  عون  نیا  تسا و  حلب  ةراصع  وزام و  زا  بکرم 

تعیبط *

نا

دنا هتفک  زین  کشخ  مود  رد  مرک و  لوا  رد  درس و  مود  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

لافطا و عبط  سباح  اعما و  هدعم و  فعـض  تابوطر و  زا  ثداح  نطب  ئق و  سباح  مدلا و  فزن  مدلا و  ثفن  عطاق  للحم و  حـتفم و 
نآ تبرش  رادقم  ءالط  ادامـض و  ابرـش و  ندب  یئوبدب  هرون و  ۀحئار  قرع و  عطاق  هینطاب و  ياضعا  هکـسام و  توق  باصعا و  يوقم 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  خسن  تسا و  کمار  نآ  لدب  لاقثم  ود  ات 

کسملا کس  *

نا تیهام  *

دنمان و دولجلا  کس  دنراذک  کشم  ۀـفان  رد  رکا  دـنناوخ و  مان  نیاب  دـنزیمایب  کشم  يردـق  اب  ار  یلـصا  ریغ  ای  یلـصا  کس  نوچ 
سارکا کس  دنزیمایب  نآ  اب  هدـیبوک  ار  ۀـفان  نوچ  دـنیوک و  ءاملا  کس  دنـشرسب  بآ  نآب  ار  کس  هدـیناسیخ  بآ  رد  ار  هفان  نوچ 

دنناوخ

نآ ماسقا  تعیبط  *

یمرکب لئام 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

حتفم للحم و  هتسناد و  اشحا  يوقم  ار  نآ  ماقسالا  ءافش  فلوم  تسا  بویط  ۀلمج  زا  هک  کسملا  کس  زا  یمـسق  کمارب و  بیرق 
حرفم یهبم و  و 

امرخ ةروغ  هک  هزات  حلب  بآ  لطر  هد  دـنریکب  هک  تسنآ  نآ  تعنـص  عفان  ضیح  فزن  لاهـسا و  لصافم و  لد و  درد  تهج  506و 
ریفاصعلا ناسل  بیطلا و  لبنـس  زا  کیره  زا  هتفرکرب  شتآ  زا  دـسر  داقعناب  بیرق  اـت  دـنناشوجب  هدـیئاس  وزاـم  لـطر  هس  اـب  تسا و 

یبرع غمص  مرد  جنپ  نارفعز  لطر  مین  درز  لدنص  هیقوا و  یس  يدنه  دوع  رابک و  راغـص و  ۀلقاق  لفنرق و  اوبزوج و  كرب  هساسب و 
دنیامن لامعتسا  دنزاس و  صارقا  دنشرسب و  روکذم  بآ  نآب  هدیئاس و  مرن  ار  عومجم  لطر  کی 
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جابکس

تسا یسراف  هکرس  برعم  میج  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  فاک و  نوکس  نیس و  رسکب 

نا تیهام  *

دنهد یم  بیترت  هکرس  زا  هک  تسا  یئاذغ  عون 

نا تعیبط  *

بطرم دربم و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

جحس هفرس و  يوادوس و  ینابصع و  للع  نابحاص  ندبلا و  فیحن  رضم  نوخ  نایلغ  نکـسم  ارفـص و  مغلب و  عطاق  حتفم و  فطلم و 
تسنآ نآ  تعنص  هدولاپ  تایولح و  نآ  حلصم  هلهسم  ۀیودا  براش  رـضم  لصافم و  درد  محر و  هناثم و  هدعم و  فعـض  جنلوق و  و 

دنچ ار  اندنک  كدرز و  زایپ و  هتخپ و  مین  هدرک  ادج  اهدنب  زا  دشاب  غرم  رکا  هدرک و  هزیر  هزیر  طسو  دحب  ار و  تشوک  دنریکب  هک 
اب لسع و  اب  هتخپ  ارهم  تجاح  ردقب  وب  شوخ  ۀیودا  هکرس و  تشوک و  اب  دنیوشب و  درس  بآ  اب  هتفرک  ار  نآ  تجوزن  هداد  یـشوج 

* دنیامن لوانت  دنروآرب و  کید  زا  هدرک  هفاضا  رخآ  رد  نارفعز  يردق  هداد و  ینشاچ  رکش 

جنیبکس

ینانویب تسا و  یسراف  هنیبکسا  برعم  میج  نون و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هدحوم و  ياب  رسک  فاک و  نوکـس  نیـس و  حتفب 
دنمان لدنک  يدنهب  نویفاغاس و 

نا تیهام  *

يوب هک  تسا  رهاظ  تبوطر  اب  دیفـس  نوردـنا  درز و  ای  خرـس و  نوریب  یفاص  نآ  نیرتهب  رایخب و  هیبش  لکـش  رد  تسا  یتابن  غمص 
هنهک نوچ  هنق  دنیوک  دنشاب و  هدروآ  ناهفصاب  بیرق  تسا  یعـضوم  مسا  هک  هام  زا  دشاب و  فیرح  هنق و  تیتلح و  يوب  نیب  ام  نآ 

کیدزن زا  ار  غمـص  نیا  هنق و  فالخب  تسا  دیفـس  جنیبکـس  نوردـنا  کنر  ناشیا  ناـیم  قرف  ددرک و  یم  جنیبکـسب  لیحتـسم  دوش 
دنادیج ود  ره  دشاب و  یم  عون  ود  دنا  هتفک  دنام و  یم  یقاب  لاس  تسیب  ات  نآ  توق  نآ و  قاس  رب  غیت  ندزب  دنریک  یم  نآ  كرب 
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نا تعیبط  *

تسا حصا  نیا  دنا و  هتسناد  مود  رد  ار  نآ  یکشخ  یضعب  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بذاج جزل و  ظیلغ و  مغلب  رفصا و  ءام  لهسم  اهنیا و  ریغ  لاحط و  هبلص و  ماروا  جنلوق و  حایر و  للحم  یلاج و  فطلم و  نخسم و 
لوضف عطاق  اهنآ و  تیاکن  عنام  هلهـسم و  ۀـیودا  حلـصم  هیقایرت و  توق  اب  دنـشاب و  هدـیپسچ  اـهنآب  هک  لـصافم  ندـب و  قمع  زا  نآ 

نینج و هدعم و  مرک  ماسقا  لتاق  صغم و  سرقن و  لاحط و  نیکرو و  رهظ و  لصافم و  درد  نآ و  درد  نکـسم  هئر و  هنیـس و  ۀـظیلغ 
دراب و عادـص  اهنآ و  تدورب  باصعا و  ۀـیمغلب و  ةدراب  ضارما  تهج  نآ  ندـیماشآ  سارلا  ءاضعا  ضیح  لوب و  ردـم  نآ و  جرخم 

یمغلب دراب  عرـص  عادـص و  تهج  نآ  طوعـس  لصافم و  عاجوا  تهج  دـشاب و  هدـش  لئاز  نا  رد  تکرح  سح و  هک  جـلاف  عرص و 
هدرک و کنس  جارخا  رفصا و  ءام  لاهـسا  اقـستسا و  ردص و  ۀیقنت  تهج  نآ  ندیماشآ  اهریغ  تایمحلا و  ضفنلا و  ردصلا و  ءاضعا 
محر و هدـعقم و  اعما و  دـبک و  تدورب  نآ و  حاـیر  ریـساوب و  یحیر و  یمغلب و  جـنلوق  هرئاد و  ۀـیوادوس  هیمغلب و  تاـیمح  هناـثم و 

کی ندیماشآ  هروکذـم و  ضارما  زا  ضرم  ره  بسحب  نآ  روخب  هنقح و  لومح و  دامـض و  روتـسدب  هاب و  تیوقت  ریزانخ و  لیلحت 
ماوه برقع و  شهن  تهج  بارـش  اب  اضعا و  اهنآ ز  تیذا  عنم  هلهـسم و  ۀـیودا  حالـصا  تهج  مرد  کی  ات  مرد و  مین  ات  نآ  کناد 

رد بآ  لوزن  يارب  زا  تسا  هیودا  نیرتهب  نآ  لاحتکا  نیعلا  نینج  جارخا  ثمط و  راردا  جنلوق و  هاب و  تیوقت  تهج  لسع  اب  هلاتق و 
زا ضراع  یـشغ  عرـص و  تهج  هکرـس  اب  نآ  ۀـحئار  قاشنتـسا  هریعـش و  تهج  هکرـس  اب  هظیلغ و  طالخا  زا  ثداح  تملظ  مشچ و 

تهج هراپ  مشپب  نآ  ةدولآ  ۀجزرف  نآ و  روخب  روتسدب  محر و  قانتخا 
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تهج هکرس  اب  نآ  دامض  رهظ و  كرو و  عجو  هاب و  تیوقت  نآ و  حایر  عفد  ریـساوب و  تهج  نآ  ناقتحا  ضیح و  سابتحا  عفر  507
دلج راثآ  ۀلازا  هعلس و  ریزانخ و  لیلحت  عوطقم و  لضع  مایتلا  اسنلا و  قرع  ریـساوب و  بصع و  دقعت  اضعا و  زا  ناکیپ  راخ و  بذج 

اب بادس و  اب  اندنک و  بآ  ای  خلت و  ماداب  نغور  رد  تسا  تیتلح  لح  دننام  نآ  لح  روتسد  عفان و  رکید  ماوه  برقع و  یکدیزک  و 
ینطاب و ماروا  ثروم  نیرورحم و  رـضم  عفان و  ار  نیدوربم  نآ  لامعتـسا  ددرک و  مرن  هکنآ  ات  دـنراذک  نآ  فوج  رد  هک  مرک  ناـن 

مومس عفر  رد  دنیوک  هنق و  نآ  لدب  مهردکی  ات  نآ  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  هدرک و  هناثم و  رـضم  يزیرغ و  ترارح  لعتـشم 
تسا جنایتار 

رکس

یهایسب لئام  خرس  رکش  ارکرس و  كولشا  تغلب  يدنهب  همجعم و  نیشب  رکش  یسرافب  هلمهم  ءار  هددشم و  فاک  حتف  نیـس و  مضب 
هرودنک و ار  ینارفعز  لئام  خرس  رکش  هروب و  يرترکش و  دناهک و  يدنهب  ینیچ و  ار  دیفـس  رکـش  هلاکنب  فورعم  تغلب  هروب و  ار 

دنمان رکار  یهایسب  لئام  خرس 

نا تیهام  *

دـنه و دالب  رثکا  نآ  تبنم  دـشاب  یم  خرـس  دیفـس و  باداش و  فوجم و  ریغ  نکیل  تسا و  ین  هب  هیبش  نآ  تسا و  رکـشین  ةراـصع 
هک وحن  نیدب  دنروآ  یم  لمعب  نآ  خرس  زا  خرس  نآ و  دیفس  زا  دیفس  رکـش  زین و  نامع  رد  ناتـسزوخ  رد  هیواتب و  نیچ و  رـصم و 

یـضعب رد  ددرک و  دقعنم  ات  دنیامن  یم  خبط  ار  بآ  نآ  ندـیبوکب و  ای  خرچب و  هتفرک  ار  نآ  بآ  هدومن  رـشقم  هتفرک  ار  نآ  بصق 
لح بآ  هب  نوچ  ار  دیفـس  رکـش  دوش و  یم  بآ  مک  تخـس و  نکاما  یـضعب  رد  دـنلب و  كزان و  مرن و  بوخ و  نآ  بصق  نکاما 
نا رد  نآ و  ربغ  ای  هشیش و  بلاق  رد  دنزاس  دقعنم  غرم و  ۀضیب  ةدیفس  ای  ریـش و  ندومن  لخاد  خبطب و  دنیامن  هیفـصت  بوخ  دننک و 

ةریـش زا  هچنآ  هبترم  ره  ینعی  يرخا  دعب  هرم  ددرک و  دقعنم  ات  دنراذکب  دـنزیر و  نامـسیرب  ای  دـنراذک و  هدیـشارت  کیراب  ياهبوچ 
ینامیلـس و رکـس  ار  نآ  ددرک  رپ  بلاق  هکنآ  ات  دنهاوخ  هک  رادقم  ره  ات  دنزیر  بلاق  نا  رد  هدروآ  ماوقب  زاب  دـشاب  هتفاین  داقعنا  نآ 
رب فک  كرچ و  رکید  شوج  خبطلا و  دنع  هک  تسنآ  هیفصت  لامک  دنیامن و  هغلابم  هدایز  نآ  ۀیفصت  رد  رکا  دنمان و  تابن  یسرافب 
ریش فک  نا  رب  داقعنا  نیح  رد  ریش  اب  هیفصت  زا  دعب  رکا  دنناوخ و  يرجنس  يرارق و  تابن  ار  نآ  دنزیر  هشیـش  بلاق  رد  درواین و  رس 
رکا دنیوک و  يرجنس  یئازخ و  زیناف  ار  نآ  دنشک  نامـسیرب  ددرک و  دقعنم  ات  دننز  مهرب  رایـسب  هچفکب  دننز و  غرم  ۀضیب  ةدیفـس  ای 
يور رب  ای  هدرک و  من  یکدـنا  یکاپ  ساپرک  ۀـچراپ  يور  رب  ار  نآ  دروآرب و  فک  هک  دـننزمهرب  بوخ  یبوچب  اـی  هچفکب و  ار  نآ 
هساتب يدنهب  ذیناف و  ار  نآ  دشاب  لخلختم  اهنآ  فوج  لکش و  یبابح  هک  دنزیرب  ادج  ادج  كدنا  كدنا  هچفک  زا  هدرک  رت  يایروب 
شتآ زا  ددرک و  دیفـس  بوخ  هک  دننزمهرب  يزاس  نوجعم  زا  زین  دننز و  ریـش  فک  ای  غرم و  ۀـضیب  ةدیفـس  فک  نارب  رکا  دـنمان و 

زین ذیناف و  ار  نآ  ددرک  هتـسب  درـس و  ات  دنراذکب  دنربب و  یتشکنا  دـنب  رادـقم  دـنزاس و  کیراب  ياهملق  ای  صارقا و  ار  نآ  هتفرکرب 
ررکم ددنب و  رات  ات  دنشکب  بوخ  تسدب  هتـشادرب  داقعنا  برق  روکذم و  وحنب  هیفـصت  زا  دعب  ار  نآ  رکا  دنمان و  رینپرکـش  یـسرافب 
فطان ار  نآ  دنزاس  صارقا  سپ  ددرک  دیفـس  بوخ  ات  دـننزب  یبوچ  دـتوب  ای  هزیکاپ و  ۀـتختب  هعفد  ره  ندیـشک  نیب  رد  دـننک  نینچ 

رکا دنناوخ و  يرویر  يدنهب  دجنک و  ياولح  یسرافب  یمـسمس و  فطان  ار  نآ  دنـشاپب  هدرک  نایرب  رـشقم  دجنک  نارب  رکا  دنمان و 
یـسرافب دـنفابب  وسیک  دـننام  ار  نآ  رکا  دـنیوک و  يزغم  ياولح  ار  نآ  دـنیامن  لخاد  نایرب  ناکدرک  اـی  هتـسپ و  ماداـب و  زغم  نا  رد 
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ۀیفصت رد  رکا  نآ و  یکدننکـش  یتدایز  يارب  دنیامن  یم  لخاد  زین  لسع  رکـش  نزو  عبر  يزغم  ياولح  رد  یـضعب  دنمان و  کسیک 
یتدم دنزیر و  دشاب  یخاروس  نآ  کیراب  فرطب  هک  لکش  يربونص  ياهبلاق  رد  دسر  داقعنا  دحب  نوچ  دنیامن و  هدایز  هغلابم  رکش 

دنق یـسرافب  يرجنـس و  ذیناف  ار  نآ  دیامن  شوارت  خاروس  نا  زا  نآ  كرچ  تبوطر و  ددرک و  کشخ  دقعنم و  بوخ  هک  دنراذکب 
ار نآ  دنزیر  دشاب  يواستم  نآ  فرط  ود  ره  رد  هک  لیطتسم  بلاق  رد  رکا  دنمان و  دیفس 
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ار نآ  رودم  ای  ینالوط و  ای  يربونص و  ياهبلاق  نا  رد  دنزاس  دقعنم  زاب  روتـسدب  دنیامن و  فاص  زاب  ار  دنق  نآ  رکا  دنمان و  ملق  508
رد رکا  هک  دنا  هتفک  یـضعب  دنیوک  دزربط  ار  نآ  یـضعب  دنمان و  كرکت  ۀناد  دننام  ینعی  هلوا  يدنهب  ررکم و  دنق  یـسرافب  جولبا و 

دزربط ار  نآ  دنزیر  بلاق  رد  دنروآ و  ماوقب  هدرک  فاص  دنزیر و  نا  رد  هدیـشود  هزات  ریـش  دیفـس  رکـش  نزو  رـشع  ردقب  نآ  خبط 
دیفس رکش  تفاطل  تذلب و  نکیل  دنزاس و  یم  زین  اهریغ  فطان و  دنق و  تابن و  روبزم  قیرطب  هیفـصت  زا  دعب  خرـس  رکـش  زا  دنمان و 

تسین

نآ دیفس  تعیبط  *

کشخ لوا  رخآ  رد  مرک و  مود  رخآ  رد  خرس  رکش  رت و  لوا  رد  مرک و  مود  رد  هزات  رکشین  بآ  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 
ترارح توالح و  دنیامن  هیفـصت  ار  نآ  هدایز  دنچره  لادتعاب و  بیرق  تابن  دزربط و  رت و  لوا  رد  مرک و  لوا  رخآ  رد  ینامیلـس  و 

نینچمه و تسا و  تاـبن  سپ  دـنق  سپ  يرارق  تاـبن  سپ  ررکم  دـنق  ماـسقا  همه  نـیرت  فـیطل  ددرک و  یم  رت  لدـتعم  رتـمک و  نآ 
دیازفا یم  نآ  تسوبی  رب  دوش و  یم  رتهب  ددرک  رت  هنهک  رکش  دنچره 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لیلحت دـبک و  يوق و  حاوارا و  تیوقت  تهج  ندـب و  قمعب  ذوفنلا  عیرـس  نآ و  تابوطر  یلاـج  شـش و  هنیـس و  قلح و  عبط و  نیلم 
رد نآ و  ضارما  يوادوس و  طلخ  عفر  يریپ و  عنم  ماـظع و  باـصعا و  ماکحتـسا  حـلاص و  نوخ  دـیلوت  هاـب و  تیوقت  اـعما و  حاـیر 

داب و جنلوق و  نیکست  توصلا و  هحب  تهج  نیریش  ماداب  نغور  مرک و  بآ  اب  نآ  ۀیقوا  کی  ندیماشآ  رثالا و  عیرـس  یـضرم  ۀیذغت 
لوبلا رـسع  تهجب  ءاسفن و  نانز  ۀـیقنت  فوج و  ةدـس  فان و  عجو  عفر  تهج  دـشاب  مرک  مین  هک  هیقوا  هد  ینعی  واک  نغور  نآ  لثم 

عفر تهج  دوش  بآ  ات  دـنریک  ناهد  رد  تاعفدـب  بح  کـی  بح  کـی  هک  هیقوا  کـی  رادـقمب  يزور  رد  تاـبن  ندروخ  برجم و 
توصلا هحب  تهج  مرک  بآ  اب  عفان و  دـشاب  عاـمج  زا  ثداـح  هک  ناـقفخ  شاـعترا و  نآ و  درد  هنیـس و  توص و  تنوشخ  هفرس و 

هقرتحم و تایمح  يادـتبا  تهج  درـس  بآ  بالک و  اب  نآ  بالج  دـیماشآ  هفرـس و  ۀـلازا  تهج  نآ  تموادـم  تالزن و  زا  ضراـع 
داح هاکره  تجاح  ردقب  ادتبا  رد  یضرم  ۀیذغا  تهج  مرک  مین  ای  درس و  بآ  اب  بیطم  ریغ  ای  بالکب و  بیطم  نآ  بالج  روتـسدب 
ملق تابنب و  نافجا  ندـیراخ  کح و  هخـس و  حورق و  یقنم  هدایز و  نآ  يالج  هزات  ةرک  اـب  تسا و  یلاـج  هکنآ  تهج  عفاـن  دـشاب 

برج قالـس و  تهج  رامـسوس  نیکرـس  دیراورم و  اب  دئاز و  محل  ضایب و  يالج  نآ و  برج  عفر  تهج  بلـص  جولبا  یقـشمد و 
تهج نآ  رورذ  دهعلا و  بیرق  راثآ  رئاس  صرب و  ابوق و  عفر  تهج  رداشون  سوردنـس و  نارطق و  تیربک و  اب  نآ  دامـض  برجم و 

نآ ماـسقا  روخب  حـلاص و  ةزاـت  تشوک  ندـینایور  تاـحارج و  دـساف  دـئاز  تشوک  ندرب  حورجم و  عوـطقم و  وـضع  نوـخ  سبح 
ناجازم يوارفص  صغم و  لاهسا و  لس و  نابحاص  رضم  راضملا  رثؤم  تیاغب  هافـصم  ةدس  حیتفت  ماکز و  عفر  تهج  تابن  صوصخ 

مغلب و ۀبلغ  ماکنه  نیبوطرم  رد  عادـص  ثدـحم  دـنیامن و  لوانت  طرفم  یکنـسرک  ماکنه  رد  هک  صوصخ  يوارفـص  نوخ  دـلوم  و 
نوخ قرحم  طالخا و  دسفم  نآ  ۀـنهک  ماسقا  دـننک و  لامعتـسا  یـشرت  ای  نغور و  اب  هک  صیـصختب  مغلب  دـلوم  جازم و  رب  تابوطر 

هاب و تیوقت  رد  نآ  لدب  اهنیا  لاثما  وهاک و  ریـشابط و  لجرفـس و  نیرانا و  بآ  اهیـشرت و  هدیـشود و  هزات  ریـش  ماداب و  نآ  حلـصم 
مرد و یس  ات  نآ  تبرش  رادقم  لسع  جنلوق  نیکست  رد  هدیـشود و  هزات  ریـش  ای  نیبکنا و  زک  ای  نیبجنرت و  نآ  نزوب  بیطرت  نییلت و 

دوربم يارب  دشاب  کنر  خرس  كدنا  هک  ندرک  دیفس  نودب  خوبطم  رصعتم  ینامیلـس و  ملق  جازملا و  رورحم  يارب  زا  دزربط  تابن و 
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عبط نییلت  تهج  رت  نآ  رخآ  رد  مرک و  لوا  رد  رکـش  ین  ةزات  بآ  رتهب و  دشاب  هظیلغ  طالخا  ناشیا  نادـبا  رد  هک  یناسک  جازملا و 
لوزن خفن و  ثروم  لدتعم و  نوخ  دلوم  عفان و  هحرق  لوب و  سابتحا  هفرـس و  تهج  نآ و  تبوطر  يالج  شـش و  هنیـس و  قلح و  و 

ماعط يالاب  یناسآب و  لقث  ةدننک  جارخا  عبط و  نیلم  ماعط  ماضهنا  دعب  هدعم و  یلاج  اتـشان  نآ  ندـیکم  نآ و  راثکا  هیـصخ  رد  بآ 
دلوم
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مرکمین هداد  یفیفخ  شوـج  دـنچ  ار  نآ  روـصعم  بآ  نوـچ  هداـیز و  نآ  يـالج  بـالک  رد  نآ  عوـقن  رقارق و  خـفن و  مـغلب و  509
عفان هرصاب  يالج  تهج  ددرک  یم  رهاظ  رکشین  رب  کمن  دننام  هک  یغمص  توص و  ۀیفصت  دراب و  ۀفرس  تهج  دنماشایب 

رشعلا رکس 

دنمان كآ  يدنهب  كرخ و  یسرافب  هلمهم  ءار  همجعم و  نیش  حتف  هلمهم و  نیع  مضب  رشع 

نا تیهام  *

هایـس هچنآ  دنمان و  ینامی  ار  نآ  دیفـس و  کمن  ياهعطقب  هیبش  ددرک  یم  دقعنم  ناسارخ  دالب  رد  رـشع  تخرد  رب  هک  تسا  یمنبش 
سپ دشاب  صبق  اب  نیریـش  نآ  ۀقیاذ  الوا  هک  تسا  ینامی  نآ  نیرتهب  تسا  عقرخب  یمـسم  هکنآ  رمث  دـنیوک و  يزاجح  دـشاب  کنر 

دنام یم  یقاب  لاس  تسیب  ات  نآ  توق  هتسناد و  لاغیت  رکش  ار  نآ  هک  یسک  هدومن  هبش  دوش و  یخلتب  ساسحا 

نا تعیبط  *

ینامی زا  رت  مرک  نآ  يزاجح  ترارحب و  لئام  لدتعم  یضعب  هتسناد و  رکش  زا  فطلا  لدتعم و  ذیملت  نبا  لوا و  رد  کشخ  مرک و 

نا ماسقا  صاوخ  لاعفا و  *

هدـعم و رکج و  هنیـس و  درد  شـش و  ۀـحرق  دراب و  ۀفرـس  تهج  سفنت و  تـالآ  عبط و  نیلم  یلاـج و  هئر و  رکج و  يوقم  حـتفم و 
ریش اب  اقستسا و  تهج  رتش  ریـش  اب  تسا و  مک  نآ  توالح  هکنآ  تهج  رکید  ياهینیریـش  دننام  تسین  شطعم  عفان و  هناثم  هدرک و 
قیـض وبر و  تهج  مرکمین  بآ  اب  هام  کی  ات  هیقوا  کی  ردقب  زور  ره  نآ  تموادم  يدـنواف و  نهد  زا  رتهب  لاعـس  تهج  دنفـسوک 
لدب ماداب  نغور  نآ  حلصم  نیرورحم  عدصم  عفان  ضایب  يالح  هرصاب و  توق  تهج  نآ  لاحتکا  دنا و  هدرمـش  تابرجم  زا  سفنلا 
سبام نب  سوسیک  هک  هتـشون  هفحت  رد  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح  هیقوا و  کی  نآ  تبرـش  رادـقم  دـنا  هتفک  لاغیت  رکـش  یـضعب  نآ 
لئاـم دوخن و  لـثم  نآ  رمث  دیفـس و  نآ  لـک  زک و  كربب  هیبـش  نآ  كرب  هک  يرـشع  عون  تخرد  زا  هک  يرـشعلا  رکـس  هک  دـیوک 
رکـس ماسقا  طبـض  كولم  نئازخ  رد  هدوب و  لتاق  زور  هس  رد  نا  زا  لاقثم  ود  ردـق  ینیریـش  دوجو  اـب  دـنا  هتفرک  یم  تسا  یخرـسب 

لاعفا و جازم و  تیهام و  تسین و  يرثا  یمان  زجب  نا  زا  درادن و  دوجو  رشعلا  رکس  لعفلاب  دیوک  فلؤم  هدش  یم  تهج  نیزا  رشعلا 
* دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نیعلا  فرح  رد  نآ  تخرد  صاوخ 
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هجرکس

اه میج و  حتف  ار و  نوکس  فاک و  حتف  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

دراد یتهابش  ریبک  ملاعلا  یحب  مشچب و  هیبش  یمتاخ  نآ  طسو  رد  دروم و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتابن  هتفک  هلودلا  نیما 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

* هتسناد كوشلا  بح  هرکذت  فلوم  عفان  زرپس  تبالص  تهج  تسا و  ادوس  لهسم 

هوکس

اه واو و  حتف  فاک و  مض  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

رد دـالب  نا  رد  ار  نآ  بوچ  ددرک و  یم  دـنلب  میظع و  رایـسب  دـسر و  یم  مهب  رایـسب  هلاـکنب  دـنه و  دـالب  رد  هک  تسا  یتخرد  ماـن 
هک لار  نآ  تسوپ  ریز  رد  دننک و  ادـج  نا  زا  ار  نآ  تسوپ  دوش  هنهک  نوچ  نآ  تخرد  هک  دـنیوک  یم  دـنرب و  یم  راکب  تارامع 
زین نآ  تخرد  فوج  رد  روفاک و  ۀنهک  تخرد  تسوپ  ریز  زا  دنیوک  یم  هک  روفاک  هچنانچ  دیآیمرب  دـنمان  زین  رهقنق  رهقیق و  ار  نآ 

دیآ یمرب  ندرک  هتخت  ندیرب و  نیح  رد 

ماللا عم  نیسلا  لصف 

تیجالس

تسا يدنه  تغل  هیناقوف  هانثم  ءات  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میج و  رسک  مال و  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

دیآیمرب و هدرک  شوارت  یئایموم  دننام  هوک  ياهفاکـش  زا  اهریغ  راهب و  ۀبوص  نهکد و  دنه و  لابج  ضعب  رد  هک  تسا  یئایموم  عون 
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روکذـم هک  تسا  نانچ  نآ  صلاخ  صلاخ و  ریغ  صلاخ و  فاصان و  کنرمک  هایـس  نآ  رثکا  دـشاب  یم  عاونا  ددرک و  یم  دـمجنم 
دنمان زین  نامونه  روکنل و  ار  نآ  يدنهب  هک  زارد  مد  هایـس و  نآ  يور  هک  نومیم  عون  دـنیوک  یم  هک  تسنآ  نآ  صلاخ  ریغ  دـش و 

تیجالس ياجب  هتشادرب  نادیقمان  ار  نآ  دنک  یم  تساجن  اهکنس  رب  دوش و  یم  يراج  نآ  مکش  ندروخ  درجمب  دروخ و  یم  ار  نآ 
صلاخ
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دنشورف یم  510

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ینم نایرج  ینوخ و  يداب و  ریساوب  تخوخیش و  قد  سفنلا و  قیـض  مغلب و  نوخ و  صوصخ  طالخا  داسف  عفد  تهج  تیقایرت و  اب 
حاورا يوق و  اضعا و  عیمج  هاب و  تیوقت  ماروا و  ماذج و  ندب و  يدرز  اقستسا و  هناثم و  کنس  تیتفت  هاب و  فعض  لوب و  نالیس  و 

دنا هتسناد  عفان  هفیعض  مومس  ضعب  عفد  و 

هحالس

دنا هتفک  زین  نیس  حتفب  اه و  هلمهم و  اح  حتف  فلا و  مال و  حتف  نیس و  مضب 

نا تیهام  *

هایس نآ  ددرک و  یم  دمجنم  دنک و  یم  اهکنس  يور  رب  یتسم  ناجیه  ماکنه  رد  هحالسب  یمسم  هوک  رد  هک  تسا  یهوک  رن  زب  لوب 
تسا دوراب  زا  رتیوق  رایسب  دنهد و  یم  بیترت  نا  زا  هروش  ملید  تیالو  رد  دشاب و  یم  ریق  دننام 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

هچرکا دنا  هتسناد  مکحتسم  ماذج  يافش  ثعاب  زور  لهچ  ات  نیبجنکـس  اب  زور  ره  نآ  مرد  کی  ندیماشآ  هتخوس و  طالخا  لهـسم 
نآ دیفس  ةدرک  فاص  لمعتسم  رثوم و  دلج  راثآ  عفر  لمد و  ماروا و  ندوشک  تهج  نآ  يالط  دشاب و  هدیـسر  فارطا  نتخیر  دحب 

تسا دولآ  كاخ  تفزب  هیبش  هایس  نآ  یفاص  ریغ  دش و  روکذم  همدقم  رد  نآ  ۀیفصت  ۀقیرط  و 

تلس

فلا دمب  وج  تآ  يدنهب  مدنک و  وج  یلبازب  هنهرب و  وج  یسرافب  هدمآ  زین  نیس  رسکب  هیناقوف و  هانثم  ءات  مال و  نوکس  نیس و  مضب 
دنمان واو  میج و  حتف  هیناقوف و  هانثم  ءات  رسک  و 
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نا تیهام  *

نآ هایک  دشاب و  یم  دیفس  خرس و  ددرک و  یم  رشقم  مدنک  دننام  مدنک و  وج و  نایم  طسوتم  نا و  زا  رتکچوک  تسا و  وج  زا  یعون 
تسا رضم  هک  مدنک  دننام  تسین  باود  رضم  دراد و  کیراب  قاس  کی 

نا تعیبط  *

تسا رت  مود  رد  مرک و  لوا  رد  هک  دنا  هتفک  کشخ و  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

ۀیقنت نایذه و  ایلوخیلام و  تهج  رایسب  ةرک  ای  نوتیز و  نغور  اب  نآ  ةریرح  هدرک و  هیپ  دلوم  ندب و  نمسم  ریش  اب  نآ  خوبطم  لوانت 
مضهرید درذکب  نارب  زور  کی  نوچ  حلاص و  طلخ  دلوم  رصعب و  عبط  نیلم  نآ  مرک  نان  دیدش و  ۀفرس  عفر  هناثم و  هدرک و  هنیس و 

فلک و لاحط و  عفار  ماروا و  للحم  نآ  دامض  اهینیریش و  اهیبرچ و  هنایزار و  نآ  حلـصم  هدعم  رـضم  ددرک  یم  حیر  خفن و  دلوم  و 
تسا نآ  یقنم  نآ  خیبط  بآ  هب  هرشب  نتسش  ریساوب و  درد  نکسم  نآ  خیبط  رد  سولج  شمن و 

هیحلا خلس 

دنمان یلچیک  یک  پناس  يدنهب  رام و  تسوپ  یسرافب  اخ  مال و  نوکس  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

دـشاب یم  قارب  يدرزب و  لئام  هایـس  رتظیلغ و  نآ  تسا و  رن  رام  تسوپ  نآ  نیرتهب  دزادـنا و  یم  راهب  مایا  رد  راـم  هک  تس  یتسوپ 
تسا كزان  کنردیفس  هک  هدام  زا  فالخب 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  یضعب  موس  رد  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرک و 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

دنـشاب هتخپ  هدرک  مرک  هزیرکنـس  ریز  رد  هتخاـس  ناـن  دـننام  هدرک  ریمخ  هک  وج  درآ  مرد  ود  اـب  نآ  ةدرک  هزیر  مرد  کـی  ندروخ 
عنم تهج  دنـشونب  زور  هس  رد  هک  امرخ  ددـع  هس  اب  نآ  مرد  کـی  روتـسدب  دـنا و  هتـسناد  برجم  ینطاـب  يرهاـظ و  ریـساوب  تهج 
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نا رد  هک  ۀکرـسب  هضمـضم  رثالا و  عیرـس  تیاغب  هناثم  کنـس  ندـینازیر  تهج  سلکم  جاجز  اب  رثؤم و  نآ  طوقـس  لیلآث و  جورخ 
هتشاذک یتدم  باتفا  رد  ای  هدیناشوج و  نا  رد  هک  ینوتیز  نغور  روطق  نآ و  حورق  هثل و  نادند و  درد  عفر  تهج  دنـشاب  هدیناشوج 

قالس بادحا و  راشتنا  نافجا و  ياخرتسا  هعمد و  برج و  تهج  نآ و  داوم  نالیس  عفر  نآ و  درد  نیکست  تهج  شوک  رد  دنـشاب 
تهج نآ  ۀضمـضم  شوک و  درد  نیکـست  تهج  بارـش  اب  نآ  خوبطم  روطق  روتـسدب  هدعقم و  قاقـش  هرـصاب و  تدح  تیوقت و  و 

دنـشاب هدیناشوج  نا  رد  هک  ینوتیز  نغور  زا  عونـصم  یطوریق  ربک و  كرب  اب  نآ  خوبطم  ۀضمـضم  نینچمه  نادند و  درد  نیکـست 
نغور اب  نآ  ۀتخوس  يالط  دـلج و  راثا  عفر  صرب و  قهب و  تهج  رداشون  اب  نآ  ۀـتخوس  دامـض  هدـعقم و  بل و  قاقـش  عجو  تهج 

ماوه و ندینازیرک  تهج  نآ  روخب  برجم و  بلعثلا  ءاد  يوم  ندینایور  تهج  بارش  اب  نوتیز و 
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لیهست ثعاب  نداز  نیح  رد  نانز  كرو  رب  نآ  نتسب  هیصاخلاب  هبطر و  حورق  ففجم  تعاس و  رد  همیـشم  تیم و  نینج  جارخا  511
تسا مرد  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  زینشک  نآ  حلصم  رام  تسوپب  هیبش  دلج  رشقت  ثعاب  رصب و  ملظم  نآ  ندروخ  تدالو و 

هافحلس

تشپ كال  يزاریشب  تشپ و  کنس  فشک و  یسرافب  هیناقوف  هانثم  ءات  فلا و  اف و  حتف  هلمهم و  ءاح  نوکس  مال و  حتف  نیس و  مضب 
دنیوک اقر  نآ  حاون  دادغب و  رد  ار  يرهن  كرزب  دنمان و  اوهچک  يدنهب  هغابست و  یکرتب  و 

نا تیهام  *

دشاب یم  يرهن  يرحب و  يرب و  فورعم  تسا  یناویح 

نآ يرهن  يرحب و  تعیبط  *

کشخ مرک و  نآ  يرب  رت و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نوخ ندیماشآ  دهعلا و  بیرق  قتف  مایتلا  هظیلغ و  حایر  لیلحت  تهج  رتسدـیب  دـنج  اب  ضیح و  سباح  نآ  بابک  رمک و  هاب و  يوقم 
ماوه ندیزک  تهج  هام  ره  رد  دیفـس  ینامرک  ةریز  مرد  مین  بنرا و  ۀـحفنا  کناد  کی  بارـش و  اب  لاقثم  هس  ردـقب  يرحب  هافحلس 
جنشت عرـص و  تهج  ابرـش  نآ  يرب  نوخ  ماروا و  للحم  نآ  دامـض  عفان و  دنمان  سفرونوروق  ینانویب  هک  یماجا  عدفـض  صوصخ 

لیدـعیب و عرـص  تهج  دـنرب  ورف  اتـشان  بح  کی  ماش  حبـص و  یلفلف و  ردـقب  دـنزاس  بح  لسع  وج و  درآ  اب  ار  نآ  نوچ  عفاـن و 
يالط دیفم و  جنـشت  تهج  رتسدیب  دـنج  اب  نادـب  ناقتحا  عفان و  لمع  رارکت  اب  سرقن  لصافم و  درد  تهج  اپ  تسد و  رب  نآ  يالط 

رد نآ  روطق  نآ و  طوعـس  روتـسدب  عورـصم و  ینیب  رب  نآ  ندـیلام  لافطا و  ناهد  ۀـثیبخ  حورق  قیناوخ و  لیلحت و  تهج  نآ  ةرهز 
يرب مکش  دنفاکـشب  نوچ  عفان و  هعمد  ضایب و  مشچ و  رد  بآ  لوزن  تهج  لسع  اب  نآ  ففجم  ةرهز  لاحتکا  عرـص و  تهج  ینیب 

رب هدـیلام  یـساپرک  ۀـچراپ  رب  هدـیئاس  واک  نغور  اب  ددرک و  دیفـس  ات  دـننازوسب  حـبذ و  دـعب  دـنروآرب  تسنآ  مکـش  رد  هچنآ  ار و 
شتآ یکتخوس  رکید و  ياهمخز  لاوز  تهجب  لیدـعیب و  دوع  زا  نآ  عنم  ماـحتلا و  كرچ و  ۀـیقنت  تهج  دـنراذک  حرقتم  ناـطرس 

مرو تهج  هنایزار  نآ  نزو  رـشع  اب  نآ  يالط  لافطا و  نمزم  ۀفرـس  عطق  تهج  قفاوم  ياه  هریرح  اب  یلفلف  ردـقب  نآ  ۀـضیب  عفاـن و 
تهج نآ  هیپ  دننک و  الط  دنناشوجب و  نغور  رد  نوچ  روتسدب  لافطا و  هیـصخ  داب  اهدرد و  تهج  ۀعـضرم  ریـش  اب  لیدعیب و  نایثنا 

زازک و جنـشت و  تهج  زین  نآ  تشوک  لاـفطا و  قتف  تهج  نآ  ةرهز  خـیبط  روتـسدب  هافحلـس و  خـیبط  رد  سوـلج  زازک و  جنـشت و 
تهج دجنک  نغور  غرم و  مخت  نغور  لک و  نغور  اب  نآ  ۀتخوس  ۀساک  دامـض  ینم و  یتدایز  ظاعنا و  هاب و  ندـب و  رهظ و  تیوقت 
حرقتم ناطرس  تهج  نآ  ریغ  واک و  نغور  اب  دشاب  هدیسر  يدیفـس  دحب  هکنآ  عومجم  ۀتخوس  يالط  برجم و  رـس  يوم  ندینایور 

جالعلا و هرسع  ياهمخز  تهج  نآ  رورذ  اهاپ و  قاقش  صوصخ  اضعا  رئاس  هدعقم و  قاقـش  تهج  غرم  مخت  يدیفـس  اب  ریظن و  یب 
تسا لاقثم  راهچ  هک  هقعلم  کی  ردقب  ماش  اتشان و  حبص  دنـشرسب و  لسع  اب  دننک و  لخاد  لفلف  نآ  رـشع  ردقب  رتسکاخ  نآ  اب  رکا 

مرن ناوختـسا  لاـحتکا  عفاـن و  وبر  لـس و  تهج  بعت و  تدـش  زا  تسا  ناـبز  ندـمآرب  سفن و  یکتفرک  هک  ثهل  تهج  دـنماشایب 
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مومس عفر  تهج  نآ  يرحب  عون  نوخ  عفان و  ملا  نودب  دنیامن  روک  دنهاوخ  ارک  ره  ندومن  روک  تهج  نآ  ۀتخوس  ای  ماخ و  ةدیئاس 
ترشابم نتسب  عفر  تهج  نآ  یناقوف  ۀساک  زا  نتخیر  رـس  رب  بآ  رحـس و  عنم  اهپت و  عفر  تهج  نآ  یناتحت  ناوختـسا  روخب  ابرش و 

رضم برجم  دنک و  یم  ناکم  نا  زا  كرکت  ندیراب  عنم  دننک  نفد  یناکم  رد  ار  فشک  نوچ  دنیوک  دنا و  هتشون  رثوم  تیاغب  نانز 
تسا طاریق  هس  نآ  نوخ  زا  طاریق و  کی  نآ  مخت  زا  مرد و  کی  نآ  ۀتخوس  زا  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم  اعما 
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نوینادلس

رد تسا و  یطبن  تغل  نون  واو و  نوکـس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  نون و  رـسک  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  مال و  نوکـس  نیـس و  حـتفب 
دنمان نایدس  رصم 

نا تیهام  *

تخردـب هیبش  نآ  كرب  زک و  هس  ات  نآ  تخرد  يدـنلب  اهبارخ و و  رد  سدـقملا  تیب  نآ  تبنم  دـیب  تخردـب  بیرق  تسا  یتخرد 
ضبق ینیریش و  اب  هنادهاشب و  هیبش  مخت  خرس و  نآ  لک  کنر و  خرس  برغ و 

512

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

یعفا اصوصخ  یناویح  مومـس  عفر  تهجب  نآ و  تنوشخ  عفر  توص و  ۀیفـصت  هئر و  ۀبـصق  ۀیقنت  تهج  نآ  مخت  كرب و  ندیماشآ 
* ماروا للحم  نآ  كرب  لوطن  تسا و  هیودا  نیرتهب 

قلس

دنمان ردنغچ  یسرافب  فاق  مال و  نوکس  نیس و  رسکب 

نا تیهام  *

يدرزب و لئام  کنر  یبـالک  مود  دـنمان و  دوسا  قلـس  ار  نآ  رت و  نهپ  نآ  كرب  نیریـش و  هریت و  خرـس  كرزب  یکی  تسا  عون  ود 
دنیوک ضیبا  قلـس  ار  نیا  جانفـساب و  هیبـش  هلمجلا  یف  کـیراب  نیا  قاـس  کـنردرز و  كزاـن  هزیر  نآ  كرب  رتـمک و  نیا  ینیریش 

نآ خرس  زا  رتهب  اودم  رد  نآ  دیفس  تسا و  نآ  ۀشیریب  نیریش  نآ  نیرتهب 

نا تعیبط  *

اب نآ  دیفس  هضباق و  توق  اب  نآ  هایس  هیلـضف و  هیئام  تبوطر  هضباق و  توق  تیقروب و  تسوبی و  لوا و  رد  ترارح  اب  يوقلا  بکرم 
هللحم هیلاج و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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هداـیز و نآ  تیئاـم  نییلت و  خاـفن و  اذـغلا و  لـیلق  عبط و  سباـح  نآ  مرج  یفطم و  دربم و  مغلب و  عطقم  حـتفم و  لـلحم و  یلاـج و 
ۀتخپ ندروخ  ددرک و  یم  لئاز  نآ  تیقروب  خـبط  زا  نآ و  خـیب  زا  رتهب  نآ  كرب  ياهقاس  تسا و  نآ  كرب  بآ  نآ  يازجا  نیرتهب 

ةدس حیتفت  تهج  لدرخ  هکرس و  اب  دشاب و  خرس  نآ  قاس  هچنآ  صوصخ  عامج  توهش  کیرحت  هشعر و  تهج  يذغت  قیرطب  نآ 
مغلب و جارخا  رب  نیعم  هلهـسم  ۀـیودا  اب  نآ  كرب  بآ  هدـعقم و  ضارما  هناثم و  هدرک و  درد  تهج  رثؤم و  نآ  مرو  لیلحت  لاحط و 

عادص هوقل و  تهج  کنلک  هرهز  اب  یغامد و  لوضف  ۀیقنت  تهج  لسع  اب  نآ  خیب  بآ  طوعس  عفان و  سرقن  لصافم و  عاجوا  تهج 
مین روطق  نآ و  كرب  بآ  روتسدب  عفان و  نآ  رب  نامدا  طرـشب  هجزل  طالخا  زا  ثداح  نیع  هرمح  نادند و  درد  هشعر و  هقیقـش و  و 

لمق و رـس و  ۀـلاخن  زارخ و  تهج  نآ  خـیب  كرب و  خـیبط  لوطن  لوسغ و  شوک و  درد  تهج  لـسع  اـب  ماداـب و  نغور  اـب  نآ  مرک 
قهب و عفر  تهج  ینمرا  ةروب  اب  نآ  مرکمین  كرب  بآ  دامـض  دـیفم و  سرقن  لصافم و  عاجوا  دـنمان و  کشر  یـسرافب  هک  نابیص 
لفث و جارخا  تهج  نآ  خیبط  بآ  اب  نآ و  بآ  هب  هنقح  نآ و  دیفـس  صوصخ  ماروا  رئاس  اقـستسا و  اپ و  تشپ  جـبهت  بلعثلا و  ءاد 

قاقـش عفر  تهج  نآ  رب  بآ  نآ  نتخیر  ای  ررکم و  مرک  مین  نآ  كرب  خوبطم  بآ  رد  اپ  تسد و  نتـشاذک  هدعقم و  زورب  جـحس و 
دنمان و خرس  داب  هک  هرمح  شوج و  بآ  شتآ و  یکتخوس  تهج  ندش  درس  دعب  نآ  ۀتخپ  كرب  يالط  برجم و  امرـس  زا  ضراع 

بلعثلا ءاد  قهب و  تهج  نآ  ماخ  كرب  دامض  فلک و  عفر  ماروا و  عاجوا  نیکـست  تهج  نآ  ةدیبوک  كرب  بآ  زا  لومعم  یطوریق 
تهج ماداب  نغور  اب  نآ و  یئوکن  يوم و  ندـینایور  تهج  انح  اب  لیلآث و  ابوق و  تهج  لسع  اب  لصافم و  هفعـس و  هثیبخ و  حورق  و 
ثروم نوخ و  قرحم  یثغم و  نآ  راثکا  هدـعم و  رـضم  هظیلغ  حایر  جـنلوق و  نکـسم  هماکبآ  لدرخ و  اـب  نآ  ندروخ  ماروا و  نییلت 

نوچ دنیوک  جرتا و  بارـش  ای  هروغ و  بآ  ای  هماکبآ و  لدرخ و  لامعتـسا  تسا و  سدع  اب  نآ  نتخپ  نآ  حلـصم  صغم و  جـنلوق و 
تعاس ود  زا  دعب  هکرس  رمخ  رد  تعاس و  راهچ  زا  دعب  دنادرک  رمخ  ار  نآ  دنزیر  هکرس  رد  ار  نآ  بآ 
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يولس

دنیوک اول  يدنهب  فورح  رخآ  ای  واو و  حتف  مال و  نوکس  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

نآ لابورپ  کـنر  دـشاب  یم  اـهبآ  راـنک  رد  تسا و  یبآ  رویط  زا  هک  هتفک  نآ  ریغ  يدادـغب  دـنا و  هتـسناد  ینامـس  ار  نآ  اـبطا  رثکا 
هک ارهاظ  هتـشون  نینموملا  هفحت  رد  نموم  دمحم  ریم  میکح  تسا و  ینامـس  زا  رتزارد  نآ  ياهاپ  دراد و  ینامـسب  یتهابـش  كدـنا 
رد دنیوک و  نیچردلیب  یکرتب  هک  تسا  ینامس  سنجرا  نآ  هچ  دشاب  نا  زا  ترابع  دنمان  لاب  هسل  نباکنت  رد  هولی و  یکرتب  ار  هچنآ 

دشاب یم  مک  ناراب  مدع  زا  رایسب و  ناراب  ترثک  زا  دشاب و  یمن  بآ  یب  ناکم 

نا تعیبط  *

یکشخ زا  هدایز  نآ  یمرک  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

روثب هکح و  كرحم  یکنشت و  ثروم  هاب و  كرحم  هدعم و  زا  رادحنالا  عیرس  تسا و  یبآ  رویط  زا  نیرتهب 

تکوهس اب  نآ  بابک  هک  اریز  تسا  نآ  بابک  زا  رتهب  نآ  ۀتخپ  ناهدا  تاضومح و  اب  نآ  خبط  نآ  حلـصم  برکم و  نآ  راثکا  513
نون نوکس  یمجع و  ءاب  حتفب  لسنپ  ار  یکی  روهـشم و  یمانب  کیره  دوش و  یم  مسق  راهچ  دنه  رد  هدعم و  زا  تسا  لوزنلا  یطب  و 

ءاب مضب  كدنوپ  ار  موس  فاک و  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  واو و  نوکـس  فاک و  حتفب  كروک  ار  مود  مال و  هلمهم و  نیـس  مض  و 
ءار نوکـس  لاد و  حتفب  رهب  رد  ار  مراهچ  فاک و  نوکـس  يدنه و  ۀـلمهم  لاد  حـتف  نون و  يافخ  لوهجم و  واو  نوکـس  یـسراف و 
عنام ادوس و  عفاد  تسا و  رت  مرک و  لوا  دنه  لها  يابطا  معزب  دنمان و  هلمهم  ءار  نوکـس  اه و  يافخ  هدـحوم و  ءاب  حـتف  نیتلمهم و 
يولس رد  دساف و  نوخ  زا  ثداح  ضارما  عفاد  رت و  درـس و  مراهچ  مضهرید و  اذغلا و  لیلق  درـس و  موس  کشخ و  مود  نآ و  داسف 

تسا روکذم  لیصفتب  ریسافت  بتک  رد  تسا و  فالتخا  دش  یم  لزان  لیئارسا  ینب  رب  هک 
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هخیلس

دنمان جت  يدنهب  سویلسا و  ینانویب  اه  همجعم و  ءاخ  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  مال و  رسک  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

كربب هیبش  نآ  كرب  تسا و  ناـمع  دـنه و  نآ  تبنم  خاروس و  کـنت  ياـهلول  دـننام  تسا  یتخرد  ياـهخاش  تسوپ  هک  دـنا  هتفک 
ناجرم خیب  کنرب  خرس  مود  وب  شوخ  ظیلغ و  درز  یکی  دشاب  یم  مسق  تفه  ربطـس و  نآ  تسوپ  ظیلغ و  نآ  قاس  دوبک و  نسوس 

شوخ رد  دوبک و  قیقر  مجنپ  قیقر  یهایس و  یخرس و  نیب  ام  مراهچ  هحیار  یب  يدرزب و  لئام  دیفـس  موس  وب  شوخ  یحیافـص و  و 
دسر و یم  مهب  ینیچراد  تخرد  زا  دنیوک  يوبدب و  هایس و  رایسب  قیقر و  متفه  قارب  ریغ  طسقب و  هیبش  مشش  خرس  لکب  هیبش  یئوب 

تسا ینیچراد  یعون  تخرد  تسوپ  نآ  تسا و  باوصب  برقا  ریخا  لوق  هتـسویپ  قیقحتب  هچنآ  دوش و  یم  ینیچرادب  لیحتـسم  نآ 
یم یئوبدبب  لئام  هکلب  رتوب  مک  رتنوبز و  نالیـس  زا  دوش  یم  رترود  دنچره  دسر و  یم  مهب  نادـب  بیرق  حاون  نالیـس و  ریغ  رد  هک 

تضوبق اب  هک  تسا  نآ  سلما  معط  دنت  يوبشوخ  میخـض  کنرخرـس  نآ  نیرتهب  هدش و  هدومن  نادب  هراشا  زین  ینیچراد  رد  دوش و 
دشابن هحیارلا  هیرک  خلت و  دزکب و  ار  نابز  دشاب و 

نا تعیبط  *

دنام یم  یقاب  لاس  تفه  ات  نآ  توق  دنا و  هتفک  زین  موس  رد  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ضیح و لوب و  ردم  دبک و  هدـعم و  اضعا و  يوقم  طالخا و  عطقم  اشحا و  ةدراب  ماروا  حایر و  للحم  جـضنم و  نخـسم و  فطلم و 
درد وبر و  هفرـس و  ماـکز و  تـالزن و  عنم  تهج  ـالاحتکا و  نآ  تیوـقت  رـصب و  تدـح  تهج  هاـصح و  نینج و  جرخم  تالـضف و 
محر یئوب  شوخ  تهج  یعفا و  رهز  هیمـس و  ۀـیودا  تیمـس  عفد  هبون و  ياهپت  نآ و  حایر  محر و  ۀـیقنت  محر و  هدـعم و  باجح و 

ۀیردـص ۀـیودا  سوسلا و  لصا  اب  دراب و  عادـص  تالزن و  عنم  تهج  یناشیپ  رب  نآ  دامـض  عفان و  هجزرف  اروخب و  ادامـض و  اـبرش و 
خیبط رد  سولج  هینبل و  روثب  تهج  لسع  اب  نآ  روخب  روتسدب  نا و  زا  كرچ  مغلب و  جارخا  هروکذم و  ۀیردص  ضارما  تهج  هیمس 
رضم بیطلا  هفرق  ینیچراد و  نآ  لدب  مرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  رثؤم  محر  مف  مامـضنا  قیـضت و  تهج  نآ  روخب  روتـسدب  نآ و 

تسا اریثک  ناتسپس و  بآ  نآ  حلصم  اعما و  رضم  اریثک و  نآ  حلصم  هدرک 
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ینامیلس

هنکشاراد یسرافب  هدمآ و  زین  یناملس  تبسن و  ءای  نون و  رسک  فلا و  میم و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  مال و  حتف  نیـس و  مضب 
دنمان زین  انیتسار  هکلانسک و  يدنهب  ثعشلا و  ءاود  رصم  رد  و 

نا تیهام  *

دیعـصت غیلب  قحـس  زا  دعب  هک  هیقوا  کی  دـنمان  زین  جـهر  هک  رافلا  مس  لطرکی و  قبیز  هک  رافلا  مس  قبیز و  زا  عونـصم  تسا  يزیچ 
تسا نآ  نیکنس  دیفس  ةزات  نآ  نیرتهب  دنشاب  هدومن 

نا تعیبط  *

لتاق مس  کشخ و  مرک و  مراهچ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

همـسد و قارما  هدیـشود و  هزات  ریـش  ندروخ  نآ  ياوادم  کلهم  نآ  ندروخ  تسا و  دئاز  تشوک  عفاد  دـنیامن و  یم  مهارم  لخاد 
یپرد یپ  ندرک  ئق 

ضارعا و تسا و  ئق  ناـیثغ و  یـشوهیب و  اـمغا و  رـس و  نارود  دـشاب  هدروخ  ار  نآ  هک  یـسک  تاـمالع  زا  دـبای و  تحـص  اـت  514
تسا هدروخ  رافلا  مس  قبیز و  رفجنز و  ياوادم  ضارعا و  دننام  نآ  ياوادم 

میملا عم  نیسلا  لصف 

قامس

زین و کیزنت  رینامت و  كرتت و  يدنهب  زین و  متمت  مطمط و  لیقامـس و  ار  نآ  فاق  فلا و  میم و  حتف  هدمآ و  زین  نیـس  حـتفب  مضب و 
دنمان نیغابدلا  قامس  ار  نآ  اذهل  دنراد و  لمعتسم  دولج  تغاب  درد  ار  نآ  برع  ناینانوی و 

نا تیهام  *

رب ءارـضخلا و  هبح  ۀـشوخ  دـننام  هشوخ  رد  نا و  زا  رت  نهپ  رتکچوک و  یـضعب  رتکرزب و  یـضعب  سدـع و  ردـقب  تسا  یتخرد  رمث 
تخرد ردقب  نآ  تخرد  دـشاب و  قامـس  يالاب  درک  هک  تسا  نآ  تسوپ  لمعتـسم  تضوبق و  اب  شرت و  نآ  معط  یتسوپ  نآ  يالاب 

یناتسب و دشاب  یم  عون  ود  هرآ و  دننام  فرشم  نآ  فارطا  بغزم و  کنر و  خرـس  كدنا  دنلب و  نآ  كرب  نا و  زا  رت  كرزب  رانا و 
دشاب و رتمک  نآ  ضبق  هک  تسا  نآ  معط  شوخ  شرت  درک و  رپ  کنر  خرـس  نآ  نیرتهب  دسر و  یم  مهب  ریـسدرس  دالب  رد  یلبج و 

دنام یم  یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق  کچوک و  نآ  مخت  هدایز و  نآ  یشرت 
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نا تعیبط  *

نآ ۀناد  زا  رتمک  نآ  كرب  تدورب  کشخ و  موس  رد  نآ  یلبج  مود و  رد  کشخ  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نمزم و يرارم و  لاهـسا  برذ و  نایثغ و  ئق و  اعما و  هدعمب و  ارفـص  بابـصنا  عنام  اشحا و  هدعم و  غبدم  يوقم و  عدار و  ضباق و 
قوف و زا  نوخ  نالیس  عطاق  درـس  بآ  اب  نآ  قیوس  ینعی  نآ  ةدیئاس  ندیماشآ  لوب و  ترثک  مدلا و  فزن  مدلا و  ثفن  ایراطنـسوذ و 

جیهم برجم و  دنامن  وا  ةدعم  رد  ماعط  دنک و  ئق  هشیمه  هک  یـسک  فینع و  ئق  تهج  درـس  بآ  اب  هریز  اب  نآ  ۀـتفوک  مین  تحت و 
هتخپ نا  رد  هک  یغرم  مخت  ةدرز  اب  یموحل و  لاهـسا و  عطاق  کـشخ  زینـشک  غرم و  مخت  ةدرز  اـب  جازملا و  رورحم  ماـعط  ياهتـشا 
لیلقت محر و  مدلا  فزن  لاهـسا و  تهج  ضباق  بارـش  اب  تسا و  رت  يوق  رتهب و  جارد  غرم و  تسا و  لاهـسا  عنام  ضباق و  زین  دوش 

دراب رکج  هدعم و  رضم  تسا  رت  فیعـض  نآ  يارفـص  تدح  هیداع و  رـسک  توق  نکیل  هدایز و  نآ  نایرب  ضبق  توق  لوب و  ترثک 
هکیدرک فوفـس  تسا و  ایقاقا  هکرـس و  نآ  لدب  مرد  جنپ  نآ  تبرـش  رادقم  ناجنداب  اب  نآ  خبط  نوسینا و  یکطـصم و  نآ  حلـصم 

دیفس تابوطر  نالیس  نمزم و  لاهسا  عطق  تهج  تسا  یخلت  كدنا  اب  ضباق و  رایسب  دنمان  قامـس  بارت  ار  نآ  هک  تسا  نآ  يورب 
بآ رد  قامس  عوقن  ۀضمضم  روتسدب  هدروخ و  مرک  نادند  درد  هثیبخ و  عالق  هثل و  ماکحتسا  تیوقت و  تهج  نآ  نونـس  محر و  زا 
کی نوچ  اریثک و  يردق  اب  اصوصخ  دـمر و  يادـتبا  تهج  دـنناکچب  مشچ  رد  دـنناسیخب و  بآ  رد  هدرک  كاپ  ار  نآ  درک  نوچ  و 

دیمکت دـنزادنا و  مشچ  رب  هدرک  رت  نادـب  ار  هقرخ  سپ  دـیآرب  بآ  رد  نآ  توق  هکنآ  ات  دـنناشوجب  بآ  لـطر  مین  رد  ار  نآ  ۀـیقوا 
تهج برجم و  فاعر  عطق  تهج  نادب  یناشیپ  دـیمکت  روتـسدب  نآ و  تدـح  نیکـست  قالـس و  لاکا و  برج  تهج  دـننک  نادـب 

نا و رد  هلبآ  زورب  نا و  زا  كرچ  نالیـس  عنم  تهج  شوـک  رد  نآ  روـطق  نا و  رد  هلبآ  زورب  عـنم  هکح و  قالـس و  هعمد و  برج و 
هبرـض و عضاوم  اضعا و  رئاس  فحق و  مرو  عنم  تهج  بآ  اـب  نآ  دامـض  یثو و  همدـص و  هبرـض و  مرو  عناـم  نآ  خـیبط  بآ  لوطن 
اب ار  نآ  نوچ  دیفم و  ریساوب  تهج  طولب  بوچ  لاقزاب  نافجا و  تنوشخ  يالج  تهج  لسع  اب  هیعاس و  حورق  هشدخ و  راثآ  لاوز 

مرو لیلحت  نفج و  ضارما  تهجب  ضـضح و  دننام  لاعفا  عیمج  رد  دسر  لسع  ماوقب  ات  دـنناشوجب  بآ  رد  اهخاش  بوچ و  كرب و 
يوم و دوسم  نآ  كرب  خـیبط  عفان و  محر  فزن  سخاد و  فلک و  هثل و  داسف  هیدهـش و  هبطر و  حورق  هلمن و  ماروا و  رئاـس  مشچ و 
رد دنزاس  دـقعنم  هتفرک  ار  نآ  بآ  هتخپ  ارهم  ار  نآ  كرب  نوچ  دـیفم و  جحـس  ایراطنـسوذ و  اعما و  ۀـحرق  تهج  نآ  خـیبطب  هنقح 

نآ لولحم  يالط  تسا و  ایقاقا  دننام  مشچ  زا  داوم  عدر  صوصخ  دیربت  عدر و 
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اضعا و ياـخرتسا  لوبلا و  سلـس  تهج  بیـضق  خـیب  رهظ و  تارقف  رـس و  رب  نآ  دامـض  هثیبخ و  حورق  تهج  کـنتراب  بآ  هب  515
دندنب کنر  خرس  یفوص  رد  نوچ  هک  تسا  نآ  صاوخ  زا  هک  دنیوک  اشحا و  يوقم  لاهـسا و  عفار  لافطا  ةدعم  رب  نآ  كرب  دامض 

تسا و هللحم  هعدار و  هدراب و  هراح و  يازجا  اب  سبیلا و  دیدش  نآ  تخرد  غمـص  دیامن و  نآ  عطق  دندنبب  مدـلا  فزن  عضوم  رد  و 
قامـس و شراوج  دیفم و  نارب  نتـشاذک  هدروخ  مرک  نادند  درد  نیکـست  تاحارج و  قاصتلا  نفج و  ضارما  رـصب و  تدح  تهج 

دش روکذم  نیدابارق  رد  نآ  فایش  فوفس و  بح و 

نیغابدلا قامس 

دنیامن یم  تغابد  ار  هقیقر  دولج  نآب  ناغابد  دنا و  هتسناد  قامس  كرب  یعمج  تسا و  یهوک  ۀناد  هزیر  يوزام  دنا  هتفک 

نا تعیبط  *

تسا ضباق  دراب و  رایسب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رتشیب نیا  ضبق  تسا و  قامس  دننام  لاعفا  عیمج  رد 

ینامس

لیتق یبرعب  میم و  همجعم و  نیـش  واو و  مضب  مش  ملید و  رد  هدرو و  ناردـنزام  رد  اـی  نون و  رـسک  فلا و  میم و  حـتف  نیـس و  مضب 
یلصا تسا و  قبرخ  رثکا  نآ  ياذغ  دنیوک  درادن و  یلصا  دریم و  یم  دونـشب  دعر  زاوآ  نوچ  هک  دنا  هتفک  هکنآ  تهج  دنمان  دعرلا 

دنمان ریتب  ار  نآ  يدنهب  تسا و  رویط  نیرت  نوبج  فئاخ و  درادن و 

نا تیهام  *

نا زا  مود  دـنیوک و  هچرک  سکاـهک و  يدـنهب  ار  نآ  كرزب و  یکی  دـشاب  یم  عوـن  راـهچ  تسا و  يولـس  ریغ  هـفورعم و  روـیط  زا 
ودوک و کنچ و  يدـنهب  ار  نیا  دیفـس و  ياهطقنب  طقنم  هایـس  یقوط  نآ  ندرک  رد  رتکچوک و  نا  زا  موس  هولا و  ار  نآ  کچوک و 

دنمان هروت  يدنهب  ار  نیا  هتخیمآ و  مهب  خرس  درز و  نآ  کنر  رتکچوک و  همه  زا  مراهچ 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

هیـصاخلاب عفان و  دراب  لصافم  عجو  تهج  هاصح و  تتفم  لوب و  ردـم  هرـشب و  ةدـننک  مرن  ندـب و  نمـسم  اذـغلا و  ریثک  نآ  تشوک 
زازک و عادص و  ثروم  نآ  راثکا  تسا و  نآ  بابک  زا  رتهب  نآ  ۀتخپ  نانز و  هاب  جیهم  یهبم و  نآ و  لد  اصوصخ  بلق  تقر  ثروم 

رانا بآ  رکید و  ياهنغور  ای  ماداب و  نغور  اب  ندیناشوج و  ماداب  ای  دجنک و  نغور  نیریـش و  بآ  رد  نآ  حلـصم  ددـمت و  جنـشت و 
مس بذاج  نآ  ةدرک  قش  دامض  تقو و  زا  لبق  لافطا  ملکت  تحاصف  ثروم  نآ  ۀضیب  ندروخ  ندروخ و  هدرک  نیریش  ذینافب  شرت 
رد نآ و  درد  نیکـست  تهج  شوک  رد  نآ  نوخ  روطق  لیدـعیب و  عرـص  تهج  زور  ره  لسع  اب  ۀـبح  ردـقب  نآ  ةرهز  قوعل  ماوه و 
زا هلودـلا  نیما  تسا و  اهپت  عفار  نآ  رپ  روخب  شمن و  فلک و  تهج  نآ  نیکرـس  يالط  ضاـیب و  عفر  راـثآ و  يـالج  تهج  مشچ 

کـس يافـش  ثعاب  نآ  لوانت  دوشن  حرط  نا  زا  يزیچ  هک  دنیامن  يوشم  نوچ  یمامتب  ار  نآ  ددـع  کی  هک  هدومن  نایب  نآ  صاوخ 
دوش یم  هدیزک  هناوید 

مسمس

دجنک و یسرافب  نالجلج و  هشبح  تغلب  تسا  نیـس  ود  ره  رـسکب  روهـشم  میم و  هلمهم و  نیـس  رـسک  میم و  نوکـس  نیـس و  حتفب 
دنمان هیناقوف  هانثم  ءات  رسکب  لت  يدنهب 

نا تیهام  *

نآ رـشقم  نازابخ  دالب  رثکا  رد  دنام و  یم  یقاب  لاس  ود  ات  نآ  توق  تسا  نآ  ةدـیلاب  برچ  هزات  دیفـس  نآ  نیرتهب  تسا و  فورعم 
رد فورعم و  لومعم و  دـنمان  هلمهم  ءاحب  لحلا  نهد  هکنآ  نغور  دـنزاس و  یم  اولح  نا  زا  ناـیئاولح  دنـشاپ و  یم  ناـن  يور  رب  ار 

تجوزل و ببسب  ددرک  یمن  دساف  جرکتم و  ریغتم و  دوز  دننک  یم  لخاد  زین  يوالح  یـضعب  رد  تسا و  لخاد  مهارم  ناهدا و  رثکا 
ددرک یم  دساف  رتدوز  نآ  رشقم  رترید و  دنشاب  هدرکن  رشقم  هک  صوصخ  نآ  ۀتفرکان  نغور  رزب  دراد و  هک  یتظلغ 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  رت  مرک و  مود  رد  هجزل و  تبوطر  اب  رت و  مرک و  لوا  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

قلح تنوشخ  توص و  نیلم  ندب و  نمسم  اذغلا و  لیلق  سومیکلا  حلاص  حتفم و  يرغم و 

اب نآ  ندیماشآ  هراح و  ماروا  للحم  هدـعقم و  اعما و  نیلم  هیوادوس و  داوم  هتخوس و  طالخا  حلـصم  دراد و  هک  یتیورغ  ببـسب  516
ره هک  ضیبا  خیب  نآ  رـشع  رـشقم و  ماداب  زغم  نآ  فصن  شاخـشخ و  رکـش و  نآ  نزومه  اب  یعفا و  برقع و  ندیزک  تهج  بارش 
اب نآ  ةدـیبوک  ةریـش  هدرک و  هیپ  دـلوم  برجم و  هاب  تیوقت  ندـب و  ندومن  هبرف  تهج  دـنیامن  لوانت  هیقوا  کی  نآ  عومجم  زا  زور 

برـش داح و  طلخ  هبورـشم و  ۀیودا  عذل  تقرح و  يوادوس و  ةدـعم  تبوطر  ندـش  شرت  يرم و  هدـعم و  شزوس  عفر  تهج  تابن 
ناکدرک مرد  کی  اب  نآ  مرد  ود  ندروخ  عفان و  یتدم  نارب  تموادم  طرـشب  هدرک  کنـس  عفد  اعما و  هدعم و  نییلت  تهج  بارش و 

خیبط بآ  ۀیقوا  ود  نوچ  نینج و  طقـسم  ضیح و  ردم  دوخن  اب  نآ  خیبط  بآ  ندیماشآ  برجم و  ریـساوب  نوخ  عطق  تهج  هتخوس 
یمغلب و يومد و  شراخ  عفر  تهج  دنـشونب  اتـشان  نوسینا  هیقوا  مین  دـجنک و  نغور  مین  هیقوا و  کی  زیوم  عیقن  بارـش و  اـب  ار  نآ 
هنیـس و ضارما  هفرـس و  تهج  نآ  قوعل  بیبز و  ربص و  عیقن  اب  روتـسدب  عفنا و  ذیناف  اب  دنا و  هتـسناد  برجم  قاقـش  دلج و  یتشرد 

ندیزک نولوق و  جنلوق و  عفر  تهج  بارش  اب  نآ  ةدیئاس  ندیماشآ  ینم و  دایدزا  هاب و  تیوقت  تهج  ناتک  رزب  اب  عفان و  شش  حورق 
روتسدب تسا و  نآ  رادحنا  تعرس  ثعاب  ندروخ  يرم  ای  لسع و  اب  ندومن و  نایرب  نآ  حلـصم  مضهلا و  ئطب  راضملا  رادخاش  رام 

مرد جنپ  نآ  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم  عدصم و  دنامب و  اهنادند  نیب  رد  نا  زا  هک  صوصخ  ناهد  یئوبدب  ثروم  نآ و  رـشق  اب 
جـنلوق و بصع و  يربطـس  رـضخا و  مشو  یهایـس و  راثآ  عفار  ندـب و  دـلج  نیلم  ماروا و  للحم  نآ  دامـض  ناـتک و  مخت  نآ  لدـب 

نآ كرب  بآ  لوطن  نآ و  ملا  عجو و  نیکست  هلبآ و  عنام  يدوزب  یکتخوس  دعب  شتآ و  یکتخوس  رادخاش و  رام  ندیزک  نولوق و 
نآ نابرـض  مشچ و  مرو  لیلحت  تهج  بارـش  اب  نآ  خوبطم  دامـض  رـس و  يوادوس  شوج  عفار  نآ و  یهایـس  يوم و  يزارد  ثعاب 

تسا نآ  ۀیربا  تسومن و  عفار  يوم و  یهایـس  يزارد و  ثعاب  دنیوشب  نآب  ار  وم  رـس و  دنناشوجب و  بآ  رد  نوچ  ار  نآ  خیب  عفان و 
هدایز نیا  تجوزل  مال و  دیدشت  هلمهم و  ياح  حتفب  دنمان  لحلا  نهد  ار  نآ  دـنریکب  نایرب  رـشقم  ریغ  دـجنک  زاوکا  ار  نآ  نغور  و 

دوش و مرک  ات  دننزب  بوخ  تسدـب  بآ  اب  دـنبوکب و  مرن  ار  نآ  نوچ  رتمک و  نآ  تجوزل  دـنیامن  ذـخا  نایرب  رـشقم  زا  رکا  تسا و 
دنمان و خیبط  ار  نآ  ددرک  لصاح  نغور  ات  دنهد  شوج  بآ  رد  هدـیئاس  هچنآ  بلاغ و  نآ  تبوطر  دـنرادرب  ددرک  ادـج  نآ  نغور 

دش روکذم  ارلا  فرح  رد  دنیوک و  هدرا  یسرافب  هک  دنمان  یشهر  نغور  جارختسا  نودب  ار  نآ  ةدیبوک  ای  هدیئاس و 
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نا نغور  تعیبط  *

دنام یم  یقاب  نآ  توق  لاس  تفه  ات  رت و  مرک و  مود  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا نغور 

سبای و لاعس  سفنلا و  قیض  داح و  طلخ  زا  ثداح  تاقارتحا  عفار  نمسم و  بطرم و  نیلم و  حتفم و  هبسانم  ۀیودا  اب  نآ  ندیماشآ 
نیرت عفان  قتـسف  زول و  نهد  زا  دعب  یـضرم  ياهروزم  رد  دجنک و  دننام  لوبلا  هقرح  رد  دجنک و  زا  رتیوق  سبای  جنـشت  هئر و  ۀـحرق 
لیلحت تهج  غرم  مخت  ةدیفـس  اب  نآ  يالط  شوک و  ةدس  ندوشک  تهج  یکطـصم  دیفـس و  لفلف  اب  نآ  ةدـیناشوج  روطق  ناهدا و 
شراخ تنوشخ و  تهج  انوطق  رزب  اب  مشچ و  مرو  عفر  تهج  غرم  مخت  ةدرز  نوتیز و  نغور  اب  نآ و  ریغ  مشچ و  ماروا  تابالس و 

یقارب و افـص و  یئوکین و  تهج  تروص  رب  نآ  یطوریق  ندیلام  دشاب و  هدیـسر  مهب  هرون  زا  هک  یتحارج  شتآ و  یکتخوس  ندب و 
ررکم نادب  نیهدت  نینچمه  نآ و  ریغ  جنشت و  دننام  یـسبی  ضارما  رثکا  تهج  نا  رد  سولج  دجنک و  زا  روتـسدب  دیفم و  نآ  یمرن 

يوادوس رـضم  عفان  شتآ  یکتخوس  يردج و  مخز  تهج  نآ  نیهدت  روتـسدب  اضعا و  ای  وضع و  رب  نادب  هدرک  رت  ۀچراپ  نتخادنا 
كدنا اب  ای  زایپ و  اب  نآ  ندیناشوج  نآ  حلصم  ارفصب  هلاحتسالا  بیرق  فیعـض و  غامد  دسفم  هدعم و  یخرم  مضهلا و  ئطب  جازم و 

نغور نآ  لدب  مرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  نا  زا  دعب  ای  نآ و  لاثما  هماکبآ و  ومیل و  بآ  اب  نآ  ندیماشآ  ریمخ و 

رثوم هیربا  ۀلازا  تهج  نآ  تابن  ةراصع  دش و  روکذم  نیدابارق  رد  نآ  فوفس  اولح و  مسمـس و  شراوج  تسا و  نیریـش  ماداب  517
تسا
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نطوقمس

نون هلاشم و  هلمهم  ءاط  مض  واو و  نوکس  فاق و  مض  میم و  نوکس  نیس و  حتفب 

نا تیهام  رد  *

عون ود  تسا و  یهایک  مان  ینانوی  تغلب  هک  دنا  هتـشون  نآ  ریغ  يدادغب و  تسا و  نینچنو  هتـسناد  ملاعلا  یح  یـضعب  تسا  فالتخا 
کشخ و بلص و  تسا و  حیشب  هیبش  نآ  ياهکرب  اهخاش و  دیور و  یم  اهخال  کنـس  رد  نآ  يرخـص  یلهـس  يرخـص و  دشاب  یم 
اشاح و ياهخاش  رـس  دـننام  کچوک  نآ  خاش  ياهرـس  هنایزار و  كربب  هیبش  کیراب  نآ  كرب  توـالح و  اـب  نآ  معط  وب و  شوخ 

تسا نآ  خاش  ياهرس  كزب و  لمعتسم  شفنب و  یتشکنا و  يربطسب  ینالوط  نآ  خیب 

نا تعیبط  *

هضباق توق  اب  ترارحلا  رهاظ 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لوضف و زا  هئر  یقنم  ضباق و  اضعا و  بلـصم  عماج و  يرغم و  للحم و  هنطاب و  هرهاـظ و  ضارما  تهج  عفاـن  فیرـش  تسا  یئاود 
هکرس اب  نآ  ندیماشآ  تسا و  نآ  ةرهاظ  توقب  لاعفا  همه  نیا  فافج و  زا  ثداح  شطع  نکـسم  نآ  غضم  نا و  رد  دمجنم  كرچ 

ریغ ضئاح و  نانز  مدلا  فزن  اعما و  حورق  تهج  بارش  اب  نآ  خوبطم  بصع و  لضع و  خسف  تهج  یلسع  نیبجنکـس  ای  لسع و  و 
بآ ای  دروم و  بآ  هب  لـضع و  خدـش  تهج  نیبجنکـس  اـب  اـعما و  ۀـحرق  مدـلا و  فزن  تهج  بارـش  اـب  هدرک و  عجو  تهج  نآ و 

ارهم و هتخپ و  تشوک  يدوزب  دـنیامن  خـبط  تشوک  اب  نوچ  قتف و  تهج  نآ  دامـض  اعمالا و  هلیق  تهج  صفع  بارـش  ای  بادـس و 
لامعتـسا رارکت  هک  تسا  نآ  رتهب  دنیامن  نآ  راثکا  ةدارا  هاکره  مرد و  جنپ  ات  مرد  کی  زا  نآ  تبرـش  رادقم  ددرک  رادـحنالا  عیرس 

کشخ و هدنکارپ و  رادخاش و  تسا  یتابن  یلهـس  نطوقمـس  اما  *و  عضاوم رثکا  رد  دنیازفیب  ار  نآ  نزو  رادقم  هکنآ  هن  دـنیامن  نآ 
اهکرب نیب  اـم  رد  واـک و  ناـبزب  هیبش  رکیدـکی  کـیدزن  بغزم و  ینـالوط و  کـیراب  نآ  كرب  عرذ و  ود  اـت  نآ  يدـنلب  رادـبغز و 

رهاظ کنر  دروآ و  شراخ  دـنناسرب  نآ  قاس  كربب و  تسد  نوچ  درز و  نآ  لک  نآ و  كرزب  كربب  هدـیبسچ  کچوک  ياـهکرب 
لمعتـسم اهخال و  کنـس  ریغ  نیا  تبنم  لوا و  فالخب  تیرطع  یب  ینیریـش و  یب  تجوزل و  اب  دیفـس و  نآ  نطاب  هایـس و  نآ  ۀشیر 

تسا نآ  ۀشیر 
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نا تعیبط  *

بارش اب  نآ  مرد  ود  تسا و  ظعنما  هاب و  جیهم  رایسب  اذهل  هدایز و  نیا  ۀیلضف  تبوطر  رت و  فیعض  یمرک  رد  نا  زا  لصنعب و  بیرق 
خبط تشوک  اب  نوچ  عفان و  هدعقم  ماروا  هزات و  تحارج  قاصتلا  تهج  نآ  دامض  لضع و  عطق  خدش و  هنیس و  زا  مدلا  ثفن  تهج 

دندرک قصتلم  یضعب  اب  یضعب  نآ  ياهعطق  دنیامن 

کمس

ای مال و  رسک  اه و  يافخ  یسراف و  میج  نوکس  میم و  حتفب  یلهچم  يدنهب  غلاب و  یکرتب  یهام و  یسرافب  فاک  میم و  نیس و  حتفب 
دنمان یلهچم  يومار  یضارضر  وهور و  يدنهب  ار  طوبش  و 

نا تیهام  *

دنیامن یم  قالطا  زین  روقنقـس  دننام  دنیامن  یم  شیعت  بآ  نودب  هچنآ  رب  هاک  دـشابن و  بآ  نودـب  نآ  شیعت  هک  تسا  یبآ  ناویح 
رد دناد و  یمن  همـسا  لج  مانا  قلاخ  ریغ  نآ  دادـعت  تسین و  اریرثکا  صوصخم و  یمان  ار  یـضعب  تسا  رایـسب  عاونا  ار  نآ  ازاجم و 
دص کی  یبآ و  مسق  دص  هن  ار  هباد  زا  مسق  رازه  درک  قلخ  یلاعت  هناحبس و  قح  هک  تسا  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  يوبن  ثیدح 

راوکشوخ کبس  نیریـش  ياهبآ  رد  هک  رکید  فیطل  يرجنـس  یهام  ره  ینزاه و  تسا و  یـضارضر  یهام  همه  نیرتهب  يرب و  مسق 
داب دشاب و  فوشکم  يراج و  هشیمه  درذک و  لمر  ای  دنمان و  هرخـص  هک  هزیر  کنـس  کنـس و  يور  رب  دـیعب و  نآ  ۀمـشچرس  هک 
راخ كرزب و  نآ  ناوختسا  رایـسب و  نآ  سلف  هکرحلا و  عیرـس  طسوتم و  یکچوک  یکرزب و  رد  نآ  رادقم  دبای و  نوکت  دزوب  نارب 

نامه رد  دیفس و  نآ  مکش  يزبسب و  لئام  هایس  طوطخ  اب  یهایسب  طقنم  نآ  تشپ  دشاب و  هتـشادن  رایـسب  تکوهـس  دشاب و  مک  نآ 
ار نآ  هکنآ  رکم  ددرک  یم  دساف  دوز  تسا  كزان  فیطل و  رایسب  نآ  تشوک  هک  اریز  نوبز  نآ  ةدنام  بش  دشاب و  هدش  دیص  زور 

یضارضر زا  دعب  دنیامن و  دوس  کمن 
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رتهب و دـشاب  ناتـسکنس  نآ  نیمز  هک  یلحاوس  اب  هجل و  رد  هک  روش  يایرد  یهام  تسا و  اهنیا  لاثما  ینزاه و  طوبـش و  یهاـم  518
هک یهام  هاش  دسر و  یم  مهب  نالیس  حاون  رد  هک  سونبآ  یهام  اولح و  یهام  نآ  ماسقا  زا  تسا و  نیریـش  بآ  زا  رتذیذل  رتکزان و 

دیفس نآ  مکش  زبس و  نآ  تشپ  هک  فلسا  تسا و  یخرسب  طقنم  هک  الآ  لزق  ناریا  تیالو  رد  دننک و  یم  دیص  ناتسربط  ةریحب  رد 
ذیذل اما  تسا  رایسب  تکوهس  اب  مرک و  كزان و  نآ  تشوک  برچ و  رایـسب  هسله  نکیل  هسله و  هلاکنب  رد  وهور و  یهام  دنه  رد  و 

یم بوخ  یهام  عون  تسا  عقاو  یئایرد  لحاس  رب  ای  رهن و  ای  همـشچ و  نا  رد  هک  دـلب  ناکم و  راید و  ره  رد  هلمجلاب  اهنیا و  لاثما  و 
تفاثک و تفاطل و  رد  دشاب  یم  فلتخم  زین  یـضارا  لوصف و  هیوها و  بسحب  نینچمه  اج و  نامه  رد  رکید  عاونا  زا  نیرتهب  دوش و 

تاونق یهام  اهیهام  نیرتدب  دسر و  یمن  يرب  ناویح  چیه  تسا  یبآ  ناویح  هک  یهام  ۀثج  مظع  ربکب و  هکنادب  نآ و  مدـع  تذـل و 
نینچمه دشاب و  هداتـسا  هشیمه  دـشابن و  يراج  هک  تسا  نفعتم  فیثک  ياهبآ  تسپ و  ياهنیمز  کچوک و  ياهمـشچ  اهلادوک و  و 

راخرپ کچوک و  رایسب  ای  كرزب و  رایسب  ياهیهام 

نآ قلطم  تعیبط  *

هسله دنمان و  اکنیهج  يدنهب  هک  نایبرا  يرج و  یهامرام و  حاسمت و  جساوک و  دننام  رت  مرک و  یـضعب  مود و  رد  رت  لوا و  رد  درس 
لئام مرک و  عون  ره  دوس  کمن  روش و  بآ  يرحب  یهام  زا  رتدرـس  نیریـش  بآ  يرهن  یهام  دـسر و  یم  مهب  هلاکنب  دـنه و  رد  هک 

تسا کشخ  مرک و  هک  دوس  کمن  ۀنهک  دیدق  صوصخ  تسا  تسوبیب 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

دلوم نمـسم و  بطرم و  سومیکلا و  حـلاص  مضهلا و  عیرـس  نآ و  ةدرک  نایرب  نغور  رد  زا  رتهب  نآ  ةزات  ةدرک  نایرب  شتآب  بابک 
لس و نآ و  ۀـحرق  هئر و  ۀبـصق  یمرن  هیفـصت و  تهج  هراح و  طالخا  حلـصم  ظعنم و  یهبم و  رورحم  رد  هدرک و  هیپ  ریـش و  ینم و 

لاهـسا تهج  قامـس  هروغ و  بآ  اب  نآ  بابک  راح و  صغم  ریحز و  ناقری و  نبراح و  ةدرک  دـبک و  فعـض  سباـی و  لاعـس  قد و 
تهج نیطقب  رزب  اب  ناجازملا و  رورحم  هراـح و  ضارما  ناـبحاص  تهج  هکرـس  اـب  ینزاـه  یهاـم  خوبطم  برجم و  يومد  يرارم و 
بارـش ندیماشآ  زبس و  ةزات  زایپ  اب  نایرب  ةزات  یهام  ندروخ  یقارتحا و  مد  داسف  نآ و  تدح  نیکـست  ترارح و  تدش  ینعی  جهو 

رام رهز  عفد  تهج  نارب  تموادم  هعوذلم و  هبورـشم و  ياهرهز  تهج  نآ  ۀقرم  ندیماشآ  ظوعن و  ینم و  دـلوم  نا  زا  دـعب  لدـتعم 
قبطرب و يوشم  نا  زا  دـعب  جابدیفـسا و  قیرطب  ندـب  بیطرت  تهج  نآ  لامعتـسا  ياحنا  نیرتهب  هدـیزک و  ۀـناوید  کس  رادـخاش و 

دنـشاب هدومن  نایرب  نغورب  هدرک  توتلم  درآ  رد  هچنآ  نآ و  ةدرک  نایرب  نغور  رد  هچنآ  زا  هدعم  رب  رتکبـس  نآ  ةدرک  نایرب  شتآب 
نیبجنکس لسع و  مرک و  بآ  هب  ندرک  ئق  نا  زا  دعب  نان و  یب  يرایسب  یهام  ندروخ  درذکب و  هدعم  زا  رید  دروآ و  رایسب  یکنشت 

راثا عفر  ضیبا و  دوسا و  قهب  اسنلا و  قرع  لصافم و  عاجوا  تهج  تسا و  هدـساف  طالخا  هظیلغ و  لوضف  یقنم  برت  خوبطم  بآ  و 
نغور ای  واک و  نغور  اب  نآ  نتخپ  نآ  حلصم  یمغلب و  ةدعم  بصع و  بطر و  غامد  نیبوطرم و  نیدوربم و  رضم  کمـس  برجم و 

تاجابریز هراح و  ۀیودا  هماکبآ و  یلسع و  ای  هنهک و  يرکس  دنقلک  لسع و  رتعـص و  هدرورپ و  لیبجنز  ندروخ  دجنک و  ای  ماداب و 
هجزما یضعب  رد  هماکبآ و  هکرس و  نآ  عفار  یکنشت و  ثروم  تیصاخلاب  نا و  زا  دعب  نیبجنکس  هکرس و  اب  ندروخ  ار  نیرورحم  و 

هک يدح  هب  رـضم  تیاغب  نا  زا  دعب  رایـسب  بآ  ندیماشآ  نآ و  حلمم  ریغ  هجزما  ضعب  رد  رتمک و  نآ  شطع  رت و  قفاوم  نآ  حلمم 
ثعاب نا  زا  لبق  عفان و  رادحنا  زا  دـعب  بارـش  اما  تسا و  هنمزم  ضارما  ثعاب  تسا و  ندـینادرک  هدرم  ار  دوخ  هدـنز و  ار  نآ  ایوک 

ای ریش و  اب  نآ  عمج  اهنیا و  لاثما  ابوق و  هکح و  برج و  زا  هیدر  ضارما  دلج و  قورعب و  نآ  ۀمضهنم  ریغ  يازجا  ذوفن  ببـسب  هدس 
نارب هدایز  زور و  هدزناپ  هک  دوس  کـمن  هنمزم و  ضارما  ثدـحم  رـضم و  رایـسب  يرب  تاـناویح  صوصخ  تشوک  اـی  غرم و  ۀـضیب 

شراخ و ثروم  حلم و  یجاجز و  مغلب  دلوم  نیدوربم و  قفاوم  اهتشا و  ثروم  مغلب و  عطاق  یکشخ و  یمرکب و  لئام  دشاب  هتشذک 
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ۀیوادوس ةدـساف  طالخا  دـلوم  ددـسم و  دـشاب  هتـشذک  نارب  یتدـم  هچنآ  اهنیا و  لاثما  يرادـیب و  دـلج و  رـشقت  ابوق و  برج و  519
هکنآ دوس  کـمن  دـیدق  ندـب و  فـیظنت  لهـسم و  ندروـخ  ندوـمرف و  ئق  هماـکبآ و  نیبجنکـس و  هکرـس و  نآ  حلـصم  هتخوـس و 

رهـس و هروکذـم و  ضارما  ثروم  هدـعم و  لمخ  يوقم  ظیلغ و  مغلب  للحم  همه و  نیرت  فیثک  ماـسقا و  نیرتدـب  دـنمان  سیراـمس 
هناوید کس  برقع و  ندیزک  تهج  دنا  هتفک  هکرس  رد  نآ  ندیناسیخ  تفای و  رکذ  هچنآ  نآ  حلصم  يروکبش  ثعاب  نآ  تموادم 

هدعمب و ارفص  بابصنا  عنام  هکسام و  يوقم  مضهرید و  ففجم و  کشخ و  درس و  دنشاب  هدرورپ  هکرـس  رد  هک  روش  یهام  عفان و 
یهام دـیفم و  هزات  برج  هنفع و  حورق  تهج  دوس  کمن  روش  یهام  بآ  هب  وضع  لاـستغا  يوادوس و  روثب  برج و  هکح و  ثروم 
دـشاب هدنام  كانمن  ياج  رد  هدایز و  ای  درذـکب و  نارب  بش  کی  هک  صوصخ  ددرک  درـس  ات  دـنراذکب  دـنیامن و  نایرب  هک  ار  هزات 

ندروخ و لهـسم  ندومرف و  ئق  نآ  ریبدت  رطف و  ضارعا  ثدحم  اقـستسا و  صرب و  ثعاب  نادـب  زور  ره  تموادـم  یمـس و  يدر و 
هکرس ضماح و  نیبجنکـس  نیرورحم  رد  هروکذم و  ةراح  يایـشا  هراح و  تاشراوج  ندروخ  نیدوربم  رد  تسا و  رطف  ریبادت  رئاس 

رتهب ینامرک  ةریز  عوقن  بآ  ندـیماشآ  دـسیلب و  هب  بر  هک  دـیاب  ددرک  ضراع  ناـیثغ  یهاـم  ندروخ  زا  هک  ار  یـسک  هماـکبآ و  و 
نآ مخت  دیفم و  اسنلا  قرع  تهج  نادب  نیقحت  دلج و  رهاظب  داوم  بذـج  اعما و  ۀـحرق  يادـتبا  تهج  نآ  خـیبط  رد  سولج  تسا و 

کشخ و مرک و  طوبـش  زا  صوصخ  نآ  ةرهز  عفان و  راـح  ریحز  هفرـس و  تهج  ظـعنم و  ینم و  دـلوم  رثـالا و  يوق  هاـب  تیوقت  رد 
دندنبب وضع  رب  دشاب  هتـشاد  تکرح  هک  مرکامرک  مسق  نامه  دننک و  قش  ار  هدنز  یهام  نوچ  رثؤم و  ضایب  عفر  تهج  نآ  لاحتکا 
ۀتخوس رس  دامض  لیدعیب و  ماروا  ماسرـس و  بحاص  نهذ  طالتخا  عفد  رد  دیامن و  دلج  رهاظب  اهریغ  راخ و  جاجز و  داوم و  بذج 

هاهل و بلص  مرو  تهج  اهباعل  اهنغور و  اب  هدیزک و  هناوید  کس  برقع و  ندیزک  نآ و  قاقش  هدعقم و  مرو  تهج  نآ  دوس  کمن 
ینامز نادـب و  لـک  هاـک  ندـیلام  اـی  وکین و  کـمن  مرک و  بآ  هب  یهاـم  نتـسش  عفاـن و  صرب  تهج  نآ  ۀـتخوس  ناوختـسا  يـالط 

نان درآ و  اب  تسا و  نآ  مضه  ثعاب  نان  درآ و  نودـب  یهام  ندروخ  تسا و  نآ  تکوهـس  عفر  ثعاب  نتـسش  وکین  سپ  نتـشاذک 
مضهلا ئطب 
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هداعر ۀمکس 

روکذم نیعلا  عم  هلمهم  ءارلا  فرح  رد  هداعر  رد  نآ  صاوخ  تیهام و  اه  هلمهم و  هس  ره  لاد  حتف  فلا و  هددشم و  نیع  ار و  حتفب 
هجرد لهچ  دص و  کی  لوطب  اوتسا و  طخ  یلامش  ضرع  هجرد  داتفه  رد  هک  ضیبا  رحبب  یمـسم  يایرد  رد  هک  هدش  هدینـش  دش و 

دـسر و یم  مهب  ضرع  رد  عارذ  تسیب  لوط و  رد  عارذ  دـص  ود  ات  يرـسک  دـص و  کی  ردـقب  یکرزب  رایـسب  یهام  عون  تسا  عقاو 
یکچوک رانم  ردـقب  یکرزب  رایـسب  هراوف  دـننام  ندیـشک  سفن  ماکنه  رد  تسا و  نآ  ۀـناش  ود  ره  ناـیم  تشپ و  رب  نآ  ینیب  نهد و 

تسا دمجنم  نغور  ایوک  نآ  ندب  مامت  دراد و  رایسب  نغور  نوچ  دنیامن  یم  دیـص  ار  نآ  دلب  نآ  مدرم  دهج و  یم  نآ  ینیب  زا  بآ 
فارطاب هدرک  دنمان  یم  پیپ  هک  یبوچ  ياهفرظ  رد  هتخادـک  ار  نآ  نغور  شتآ  رب  كرزب  ياهکید  رد  هدومن  هچراپ  هچراپ  ار  نآ 

ار نآ  تسا  فیطل  مرن  هدرپ  هدرپ  دیفـس  نآ  رـس  زغم  تسا و  نامه  زا  دـلب  نآ  لاس  ماـمت  لعـشم  غارچ و  تخوس  چرخ  دـنرب و  یم 
هام راهچ  هس  یلاس  اوه  يدرس  ببسب  هکنادب  تسا و  يزبسب  لئام  دیفس  نآ  ینشور  دنزاس  یم  عمش  دلب  نآ  نیطالس  يارب  هتخادک 

دزو و یم  يدرـس  رایـسب  ياوه  يزور  هس  ود  نازیمب  بیرق  هک  هدش  هدینـش  زین  دـنام و  دـناوت  یمن  نآ  لحاوس  ایرد و  نا  رد  هدایز 
دیآ و یم  خی  ياهتخت  جاوما  لامـش  فرط  زا  نآ  مجنپ  مراهچ و  زور  رد  الا  رتهب و  دندرب  ردب  ایرد  نا  زا  ار  دوخ  يدوزب  مدرم  رکا 

ددرک یم  كاله  دنام  اج  نا  رد  هکره  عنتمم و  لکشم و  اجنا  زا  یصلخم  هک  يوحن  هب  ددنب  یم  خی  ایرد  مامت  تسدب  تسد 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا عفان  نآ  بجح  هنیس و  حورق  لس و  تهج  نآ  رس  زغم  ندروخ  دنیوک 

520

ءادیصلا هکمس 

ینانویب لوث و  ۀکمس  هکرب و  ۀکمـس  ار  نآ  هدمآ و  زین  ریغـصت  هب  ادیـص  ۀکیمـس  هلمهم و  لاد  حتف  ای و  نوکـس  هلمهم و  داص  حتفب 
دنمان سفیفس 

نا تیهام  *

بلخم و مد و  اپ و  تسد و  اب  صربا و  ماس  یکچوک و  ۀـغزوب  هیبش  دـسر  یم  مهب  لوث  ۀمـشچ  رد  كوبت  ۀـیرق  رد  هک  تسا  یهام 
لفـسا کنح  ریز  زارد و  نآ  ۀلابند  کچوک و  نآ  رـس  زارد و  کیراب و  نآ  رن  تسا و  نآ  نار  یـشحو  فرطب  نآ  ياپ  یکدـیمخ 

هّللا همحر  سیئرلا  خیـش  ددرک  یم  یفخم  ندرم  دـعب  دـشاب و  یم  رهاظ  نآ  هدام  رن و  نایم  قرف  تسا  هدـنز  ات  لاخ و  طخ و  اـب  نآ 
مهب لوث  ۀمشچ  رد  هیرق  نا  رد  یهام  نآ  وا  دیـصب  بیرق  ماش  زا  تسا  هیرق  كوبت  هتـشون و  كوبت  ۀکمـس  دوخ  تابرجم  رد  یلاعت 

ات تایه  نامهب  هدش و  عمج  مهاب  نآ  ةدام  رن و  دوش و  یم  رهاظ  تسا  نآ  ناجیه  ماکنه  هک  طابـش  هام  زا  موی  هد  زا  دـعب  دـسر  یم 
لخاد دـیآیمرب و  اهنآ  شوکانب  زا  یفک  تسا  عیبر  لصف  هک  ماکنه  نا  رد  تسا و  ناسنا  دـننام  نآ  دافـس  دـننام و  یم  هامرذآ  ۀـمین 
دنبای یمن  تسد  نادب  رکید  مایا  رد  هک  اریز  دننک  یم  دیص  ار  نآ  مایا  نامه  رد  دننک و  یم  عمج  ار  نآ  اجنآ  مدرم  ددرک  یم  بآ 

ددرکن دساف  ات  دنراد  یم  هاکن  دنیامن و  یم  دوسکمن  كدنا  ار  نآ  يدوزب  دندومن  دیص  نوچ  نآ و  تکرح  تعرس  ببسب 
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نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  ود  ره  موس و  رد  نآ  فک  مود و  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هک يدـح  هب  دـنا  هتفک  ظعنم  هاب و  جـیهم  تیاغب  ناوج  غرم  قرم  اب  ای  تشربمین و  غرم  مخت  ةدرز  اـب  نآ  فک  زا  هبح  کـی  رادـقم 
توق دنیوک  نآ و  دوس  کمن  ریغ  زا  رتیوق  نآ  دوس  کمن  تسا و  نآ  محل  زا  رتیوق  بتارمب  ظاعنا و  تدش  زا  دـناسر  یم  تکالهب 

زا دعب  هدیـشاپ  ضیبا  رمخ  رب  هدوس  ار  نآ  مرد  مین  هک  تسنآ  نآ  ندروخ  طرـش  دسر و  یمن  نادب  زیچ  چـیه  هک  تسا  يدـحب  نیا 
رثوم ثانا  رد  نآ  ةدام  روکذ و  رد  نآ  رن  هک  دـنیوک  دـیامن و  ظاعنا  تعرـسب  دروآ و  ناجیهب  ار  هاب  توق  دـنباوخب  دنـشونب و  ماعط 
ادیص ياهمـشچ  یلاوح  ياهرازکیر  زا  هچنآ  روکذ و  رد  هن  ثانا و  رد  هن  تسین  یتیـصاخ  ار  نآ  ةدام  هک  دنا  هتفک  یـضعب  تسا و 
لمر رد  نآ  هک  دنیوک  یـضعب  درادن و  رثا  تیـصاخ و  نآ  تسین و  هروکذم  تأیهب  دیفـس و  ۀصوصخم  ۀمـشچ  نآ  ریغ  دننک  دیص 

ره هک  دـنا  هتفک  زین  دـنمان و  یم  لمرلا  هکمـس  ار  نآ  تهج  نیا  زا  دـنک و  یم  دـیامن  یم  صوغ  انـش و  بآ  رد  یهام  هکنآ  دـننام 
یلصا نینچمه و  ياپ و  عجو  يارب  نآ  ياپ  تسد و  عجو  يارب  نآ  تسد  الثم  تسا  قفاوم  ناسنا  زا  يوضع  داسف  يارب  نآ  يوضع 

* درادن

نمس

دبز یبرعب  ار  نآ  ةزات  دنمان و  ای  اه و  يافخب  یمجع و  فاک  رسکب  یهک  يدنهب  نغور و  یسرافب  نون  میم و  نوکـس  نیـس و  حتفب 
دش روکذم  يازلا  فرح  رد  هلمهم و  لاد  هدحوم و  ءاب  نوکس  همجعم و  ياز  مضب 
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نا تیهام  *

هبرف ناوج  زب  دنفـسوک و  واک و  نغور  نآ  نیرتهب  دنروآ و  یم  لمعب  تسام  ای  تاناویح و  ریـش  زا  هک  تسا  یتینهد  تسا  فورعم 
همه زا  ظلغا  نآ  یلکنج  صوصخ  شیمواک و  شیم و  نغور  فطلا و  همه  زا  واک  نغور  تسا و 

نا همه  تعیبط  *

کشخ لوا  رد  نآ  ۀلاس  ود  دناسر و  یم  مهب  تسوبی  دهاک و  یم  نآ  تبوطر  زا  ددرک  هنهک  دنچره  رت و  مرک و  لوا  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

يدادـغب هکنآ  یتح  بلقب  یعفا  مس  رثا  ندیـسر  عنام  مومـس و  مواقم  هیقایرت و  توق  اـب  حـتفم و  لـلحم و  دـبز و  زا  رتیوق  لاـعفا  رد 
اب نآ  ۀیقوا  کی  دیسرن و  واب  یتفآ  دیماشآ  ار  نامه  دوبن  رضاح  هنهک  واک  نغور  ریغ  دوب و  هدیزک  لتاق  یعفا  ار  یصخش  هک  هتشون 

نمسم هنیس و  یغامد و  لوضف  هرشب و  یقنم  دلج و  نیلم  عفان و  ایراطنـسوذ  تهج  رانا  بآ  اب  تسا  مهرد  تصـش  هک  هجرکـس  ود 
تنیل و هاک  دـیامن و  یم  ضبق  هاکنآ  عفان و  هاـصح  لاـحط و  ناـقری و  سباـی و  ۀفرـس  تهج  قلح و  موشیخ و  تسوبی  عفار  ندـب و 

تهج رکش  نآ  ۀیقوا  مین  اب  نآ  ۀیقوا  کی  خلت و  ماداب  رکـش و  اب  صوصخ  هنیـس  نییلت  نمزم و  سبای  ۀفرـس  تهج  اتـشان  نآ  قوعل 
واک ریش  اب  روتسدب  نویفا و  هبورـشم و  مومـس  تهج  نا  زا  دعب  ندرک  ئق  ندروخ و  مرک  بآ  اب  برجم و  لاح  رد  لوبلا  رـسع  عفر 

بنع بآ  اب  نآ  لاحتکا  هدیشود و  هزات 

رب نافجا و  برج  تهج  تیز  اـب  نآ و  تبالـص  نییلت  تهج  یئاـهنتب  نآ  يـالط  نآ و  ماروا  عفر  نیع و  نابرـض  تهج  بلعثلا  521
هیپ اب  نآ  لومح  اعما و  ۀحرق  ریحز و  تهج  رتسکاخ  بآ  اب  نآ  ۀنقح  باود و  قاقش  قانخ و  تهج  نآ  طوعس  عاجوا و  تهج  نذا 

نتخیر و اـی  هدرک و  مرک  نیهدـت  نآ و  مدـلا  فزن  ریـساوب و  عطاـق  قاقـش و  عـفار  هدـعقم  رب  نآ و  ۀـیقنت  محر و  ۀـحرق  تهج  غرم 
مرک مین  روطق  هدیـسر و  هبرجتب  دیفم و  یمـس  ناروناج  رثکا  رـسنلا و  هلمق  هرارج و  برقع  اپرازه و  ةدیزک  عضوم  رب  نآ  ندیناکچ 

اب هنهک  دنفـسوک  ای  هنهک و  واک  نغور  ضماح و  نغور  يالط  دـشاب و  هتفر  شوک  رد  هچنآ  جارخا  لـتق و  تهج  زین  شوک  رد  نآ 
نینچ یپرد  یپ  بش  تفه  ندـیباوخ و  تروـص و  رب  بش  نآ  ندـیلام  ماذـج و  تهج  یئاـهنتب  برجم و  ریـساوب  تهج  ناـجنروس 

اصوصخ ماروا  للحم  اررکم  نآ  يالط  دیامن و  لعف  نیا  دبز  نینچمه  نآ و  لیقصت  الج و  یئوکین و  تروص و  ۀیقنت  تهج  ندرک 
هبنپ ای  هلیتف و  نتـشاذک  نآ و  ماحتلا  عنم  ثعاب  تاحارج  نهد  رب  اهنآ و  ۀشیر  کشخ  عفر  ثعاب  تاحارج  رب  لافطا و  نانز و  ماروا 

کـشخ يانح  كرب  نوچ  دشاب و  كرچ  نآ  نوردنا  رد  رکا  نآ  روغ  ۀیقنت  نهد و  تعـسو  ثعاب  تحارج  نهد  رد  نادب  هدولآ  ار 
دص و کی  درـس  بآ  اب  ار  نغور  نوچ  دنادرک و  لئاز  دنلامب  ماذـج  هنهک و  برج  رب  هتـشرس  هنهک  نغور  اب  هتخیپ  ةدـیبوک  مرن  ار 
زا یلاخ  ددرک و  یم  خـلت  نآ  ۀتـسش  دـنادرک و  لئاز  دـنلامب  حورق  حورج و  رثکا  ریـساوب و  هنهک و  برج  رب  دـنیوشب و  هبترم  کـی 

رضم عفان  تیاغب  نآ  عاجوا  تهج  هدیشود  ةزات  ریش  رد  هدیناشوج  نغور  نیهدت  خیرمت و  زوجم و  ریغ  نآ  ندروخ  تسین و  تیمس 
ةدـعم یخرم  بلاغ و  طلخب  تسا  هلاحتـسالا  عیرـس  هکنآ  تهج  نیلوحطم  نیرورحم و  رد  ارفـص  دـلوم  یبوطر و  ینطاب و  ياهتلع 

ات يوادت  رد  نآ  تبرش  رادقم  تاشراوج  دوربم  رد  اهیشرت و  رورحم  رد  نآ  حلصم  تسا  همضاه  فعضم  جازم و  یمغلب  فیعض و 
دننام دشاب  همکحتسم  ۀیوق  نادبا  زا  هدایز  طسوتم  نادبا  رد  نآ  لعف  تسا و  نآ  ةزات  زا  هدایز  هنهک  لیلحت  هیلاج و  توق  هیقوا و  ود 
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اب هک  دیاب  دنیامن  نآ  حالـصا  هک  دنهاوخ  ددرک و  دساف  نغور  نوچ  تسا و  عفان  لافطا  شوکانب  ماروا  تهج  اذهل  نانز و  لافطا و 
درآ كدنا  كدنا  دیآ  شوحب  نوچ  دنراذک  شتآ  رب  هکنآ  ای  دزوسن و  نغور  اما  ددرک  هتخوس  تسام  ات  دنهد  شوج  تسام  غود 
ظفح ثعاب  ندرک  لخاد  نغور  رد  کمن  دنروآ  جرخب  هدومن  فاص  سپ  دزوسن  نغور  ددرک و  هتخوس  درآ  ات  دنـشاپب  نارب  مدنک 

* تسا نآ  داسف  تعرس  مدع  و 
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ردنمس

نیتلمهم ءار  لاد و  حتف  نون و  نوکس  میم و  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

کنر یـشتآ  تسا و  يروفـصع  ردـقب  بآ و  زا  هک  یهاـم  دـننام  ددرک  یمن  ررـضتم  شتآ  زا  هک  تسا  یناویح  دـیوک  سراـیرهم 
دشاب هتشادن  یلصا  دیاش  دیوک  فلوم 

لاعفا *

نا صاوخ  و 

اب نآ  غامد  لاحتکا  هبورـشم و  مومـس  عفد  تهج  هدیـشود  هزات  ریـش  اب  خوبطم  دوخن و  بآ  اب  کناد  کی  رادقم  نآ  ةرهز  ندروخ 
* تسا نآ  کنر  ریغم  حضو و  دایدزا  عنام  نآ  نوخ  يالط  رصب و  ظفح  بآ و  لوزن  تهج  همرس 

رومس

هلمهم ءار  واو و  نوکس  میم و  مض  لوا و  حتفب 

نا تیهام  *

رت هایس  نا  زا  قلدب و  هیبش  دسر  یم  مهب  ناتسکرت  رد  هک  تسا  یناویح 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  رایسب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دـیفم و ناـجازملا  دوربم  ناریپ و  تهج  رکید و  تاـناویح  باجنـس و  زا  رتمرک  نآ  نیتسوپ  ندیـشوپ  نا و  زا  رتیوق  لاـعفا  عیمج  رد 
نآ نیتسوپ  عفان و  حورق  فیفجت  تهج  نآ  يوم  رورذ  هدرک و  نخسم  نآ  هیپ  دامض  نیبوطرم و  هاب  يوقم  هدرک و  هنیس و  نخـسم 

* تسا رتمک  نآ  تغابد  هکنآ  تهج  ددرک  یم  دساف  رکید  تاناویح  نیتسوپ  زا  رتدوز 

اریمس

فلا هلمهم و  ءار  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میم و  حتف  نیس و  مضب 
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نا تیهام  *

بحاص هک  هتشون  هفحت  بحاص 

رد نآ  كرب  تماق و  کی  ردـقب  ینـساکب و  هیبش  دـسر و  یم  مهب  هعیبر  راـید  رد  تسا و  جرهز  یهاـم  زا  یمـسق  دـیوک  هبجن  522
هیبش نآ  هشوخ  دـسر و  یم  مهب  ازوج  رد  هتفک  ذـیملت  نبا  تسا و  تاـناویح  مس  جزاـمزک و  ردـقب  نآ  خـیب  ربغا و  يزبس و  تیاـغ 

تسا تاناویح  مس  سافب و 
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نا تعیبط  *

مرک تیاغب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* لمعتسم هدراب  ضارما  ةدمضا  رد 

نیمس

دنمان زین  ار  یهبرف  یبرچ و  یسرافب  نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میم و  رسک  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

رت مرن  بطرا و  محش  زا  دشاب  یم  نآ  ریغ  هدور و  تشوک و  رهاظ  مکش و  ةدرپ  يورب  هک  تسا  یبرچ 

نا تعیبط  *

یمرک زا  هدایز  نآ  يرت  رت و  مرک و  تیاغب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

حالصا رد  ناجازم و  يوارفص  رد  ارفـصب و  هلاحتـسالا  عیرـس  اضعا و  عبط و  نیلم  مضهلا و  عیرـس  هزات و  نغورب  تسا  لعفلا  بیرق 
* تسا هزات  نغور  دننام  هیمس  ۀیودا 

نونلا عم  هلمهملا  نیسلا  لصف 

یکمانس

دنمان راهم  يدنهب  دنیوک  فلا  نون و  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

رت و كرزب  انح  كرب  زا  دروم و  انح و  كربب  هیبش  کیراب  نآ  كرب  وخر و  كدـنا  نآ  قاـس  یعیبر  يزاـجح  تسا  یهاـیک  كرب 
كدـنا يزاردـب و  لئام  لکـش  يربونـص  کچوک  نهپ و  نآ  ۀـناد  يدوبکب و  لـئام  نآ  لـک  رتکزاـن و  دروم  كرب  زا  رت و  میخض 

ار نآ  درز و  نآ  لـک  نا و  زا  رتضیرع  نآ  كرب  یعون  نا و  زا  رتکزاـن  رایـسب  نهپ و  ـالقاب و  فـالغب  هیبش  یفـالغ  رد  یکدـیمخ و 
زا هدشان و  دساف  هنهک و  هایس و  درز و  دشاب و  زبس  هک  تسا  نآ  كرب  لمعتسم  دسر و  یم  مهب  ناتـسبات  رد  دنمان و  قرـشع  زاجحب 
دنه زا  دابآ  میظع  رد  بسا و  زاجح  نآ  تبنم  دنام و  یم  یقاب  لاس  تفه  ات  نآ  توق  دنشاب و  هدرک  كاپ  كاشاخ  مخت و  بوچ و 
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نآ يزاجح  یکم  زا  رت  لمعلا  فیعض  كزان و  کچوک و  نآ  كرب  نکیل  هدیچیپ و  مهرد  نآ  ياهخاش  دسر و  یم  مهب  یلیلق  زین 
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نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

سارلا و ءاضعا  دلج  یلاج  نآ و  يوقم  ندب و  قمعب  صوغلا  دـیدش  غامد و  یقنم  هتخوس و  طالخا  ارفـص و  ادوس و  مغلب و  لهـسم 
سرقن و اسنلا و  قرع  جنلوق و  سفنلا و  قیـض  ولهپ و  درد  هنهک و  عادص  نونج و  هقیقـش و  عرـص و  تهج  اهریغ  ءاذغلا و  ردصلا و 

نادید لتق  تهج  دشاب و  هدیسر  مهب  ندب  رد  هک  شپـس  هنهک و  ياهروثب  برج و  هکح و  هیحلا و  ءاد  بلعثلا و  ءاد  لضع و  جنـشت 
يوادوس ساوسو  تهج  مهاب و  طولخم  يارفـص  مغلب و  زا  لصاح  لصافم  عاـجوا  يوادوس و  ضارما  رئاـس  اـپ و  تسد و  قاقـش  و 

طلخ جارخا  نیکرو و  رمک و  درد  تهج  دسر  فصنب  هک  قافنالا  تیز  هیقوا  ود  رد  نآ  ۀـیقوا  مین  خوبطم  ندـیماشآ  زین و  ضرعلاب 
اب هروکذم و  طالخا  جارخا  تهج  خرس  لک  هبسانم و  ۀیودا  اب  نآ  خوبطم  بآ  ندیماشآ  ریـساوب و  تهج  وضع و  ود  ره  نا  زا  ماخ 

مرد کی  زا  خرس  لک  لاقثم و  شش  ات  لاقثم  راهچ  ات  لاقثم  ود  زا  یکمانس  نزو  هک  روتسدب  رکش  هدیشود و  هزات  ریش  خرس و  لک 
اب ار  نآ  ۀتخیپ  هدیبوک  فوفـس  دـشاب و  راثآ  کی  ات  يدـنه  راثآ  عبر  زا  هدیـشود  هزات  واک  ریـش  ضرم و  جازم و  بسحب  مرد  ود  ات 

کی ندـیماشآ  نآ و  مرج  زا  تسا  رت  هلیاغیب  نآ  خوبطم  بآ  نکیل  دراد و  رثا  نامه  زین  هدیـشود  هزاـت  ریـش  اـب  رکـش  خرـس و  لـک 
برک و ثروم  راضملا  برجم  نآ  لاثما  لصافم و  عجو  عفر  تهج  زور  تفه  اـت  یلاوتم  زور  هس  لـسع  اـب  نآ  قوحـسم  زا  لاـقثم 

لک درز و  ۀلیله  اب  نتخیپ و  ندیبوک و  زا  دعب  ماداب  نغورب  ندولآ  مخت و  خاش و  بوچ و  زا  ندرک  كاپ  نآ  حلصم  نایثغ  صغم و 
رادـقم تسین  زئاج  ماداب  نغور  خرـس و  لک  نودـب  نآ  لامعتـسا  هلمجلاب  ندومن و  لامعتـسا  اـهویم  بآ  هشفنب و  نوسینا و  خرس و 

نآ فصن  دـبرت و  نآ  لثم  دـنا  هتفک  نآ  لدـب  مرد  تفه  ات  مرد  راهچ  زا  نآ  خوبطم  زا  مرد و  هس  اـت  مرد  ود  زا  نآ  مرج  زا  تبرش 
رد تسا  رایسب  رادقم  نیا  نکیل  تسا و  هشفنب  نآ  عبر  درز و  ۀلیله 
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لامدنا قهب و  فلک و  هکح و  برج و  تهج  ندب  رب  دناسر  مهب  ماوق  هک  يدح  هب  هکرـس  رد  نآ  خوبطم  دامـض  هجزما و  رثکا  523
هک انح  كرب  هرتهاش و  هکرـس و  اب  رثؤم و  نآ  ندرک  هایـس  تهج  يوم  رب  انح  اب  نآ و  نتخیر  عنم  تهج  يوم  رب  هنهک و  ياهمخز 

هثیبخ و حورق  برج و  هکح و  تهج  دـنیوشب  تعاس  راهچ  هس  زا  دـعب  دـنلامب و  ندـب  رب  نآ  ریغ  اب  مامح و  رد  هدـیئاس  مرن  بآ  اـب 
دامض تافوفس و  بوبح و  هدشن و  انس  رکذ  ضرعتم  یلاعت  هّللا  همحر  سیئرلا  خیش  هکنادب  برجم  لمع  رارکت  اب  تاحارج  لامدنا 

* دش روکذم  نیدابارق  رد  یکمانس  عوقن  نیجاعم و  تاخوبطم و  و 

جدابنس

هدابنس کنس  یسرافب  دنمان و  زین  نسملا  رجح  ار  نآ  میج و  هلمهم و  لاد  حتف  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  نوکس  نیـس و  مضب 
دنمان دنرک  يدنهب  و 

نا تیهام  *

یم نآ  عباوت  دابآ و  هلا  یلامش  ناتسهوک  زا  رایسب  دنه  کلم  رد  دشاب و  یم  عون  هس  دمجنم و  لمر  دننام  وخر  كدنا  تسا  یکنس 
نغور کنرب  هیبش  کنر  هایس  مود  دنمان و  ای  هدود  ار  نیا  يدنهب  ریش و  کنرب  هیبش  کنر  دیفس  یکی  دشاب  یم  مسق  دنچ  دنروآ و 
دنیوک تسا و  همه  نیرتـهب  نیا  دـنمان و  هیروـسم  يدـنهب  ار  نیا  سدـع و  کـنرب  هیبـش  موـس  دـنمان و  هیلیت  يدـنهب  ار  نیا  غارچ و 

یلمر تسا و  نآ  يزبسب  لئام  نزولا  لیقث  مرج  بلص  سلما  مرن  نآ  نیرتهب  دنیوک  تسا و  رتهب  دشاب  رت  بلـص  رت و  خرـس  دنچره 
نوبز نآ  وخر 

نا تعیبط  *
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دنا هتفک  کشخ  موس  رد  یضعب  کشخ و  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نکـسم دلج و  یکدمآرب  لبرت و  ماروا و  للحم  نآ  دامـض  دیفم و  هثل  ياخرتسا  تهج  رثالا و  يوق  نادـند  يالج  تهج  نآ  نونس 
بجوم اهنآ و  يالج  ثعاب  ناب  نداـعم  ندـیئاس  ریـساوب و  تهج  موم  اـب  شتآ و  یکتخوس  تهج  غرم  مخت  يدیفـس  اـب  باـهتلا و 

الج ناب  ار  ناجرم  هدـیئاس  بآ  رد  نوچ  دـالوف و  نهآ و  لیقـصت  رد  تسا  نارک  لقیـص  لمعتـسم  نهآ و  کـنز  كرچ و  ندودز 
تسا و نارفعز  نآ  حلصم  بصع  رضم  عفان  هنمزم  حورق  مایتلا  مدلا و  فزن  عطق  تهج  نآ  ۀتخوس  رورذ  دروآ و  قنورب  رایسب  دنهد 

* تسا لمعتسم  ریغ  لخاد  زا 

لبنس

بیطلا و لبنس  هک  يدنه  لبنـس  لماش  ابطا  فرعب  تسا و  هشوخ  ینعمب  تغل  رد  مال  هدحوم و  ءاب  مض  نون و  نوکـس  نیـس و  مضب 
رهچ لاب  يدنهب  نیدران و  ینانویب  هک  تسا  يدنه  لبنس  دارم  نآ  قلطم  زا  یلبج و  لبنـس  یمور و  لبنـس  دنمان و  زین  ریفاصعلا  لبنس 

نیدران ار  یمور  لبنـس  دـسر و  یم  مهب  نویلاتیا  رد  هک  ینیدران  ینعی  نویلاتیاود  راـن  ار  مود  مسق  دوراـن و  ینیطـالب  یـساماتج و  و 
دنمان سوران  یکنرفب  وکایک و 

نا تیهام  *

یتشکنا و رطقب  نارب و  هداـیز  كدـنا  تشکنا و  کـی  ردـقب  لوط  رد  هلد و  رومـس و  هلابندـب  هیبش  لـک  یب  رمث و  یب  تسا  یهاـیک 
هحئار و دنت  وب و  شوخ  رایسب  يدرزب و  لئام  هایس  رقـشا  نآ  کنر  خیب و  کیب  هتـسویپ  مهب  ددع  دنچ  راد و  هشوخ  نا و  زا  رتکیراب 

نآ نیرتهب  تسا و  رایـسب  زین  هلاکنب  دـنه و  رد  تسا و  ایروس  فرط  نآ  هک  تسا  یهوک  دـنیوک  نآ  تبنم  بلـص  كدـنا  نآ  خـیب 
تموهز يوب  هک  کیراب  ینالوط  نا  زا  دعب  دشاب و  هتـشادن  تموهز  يوب  دوب و  کچوک  نآ  ۀشوخ  هک  دنت  يوب  شوخ  هزات  رقـشا 

دنام یم  یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق  دشاب و  یم  تموهز  اب  نآ  ۀنهک  هک  اریز  دشاب  مک  نآ 
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نا تعیبط  *

تسا حصا  لوا  دنا و  هتفک  کشخ  موس  رد  یضعب  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رد  سونیلاج  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

توق يوقم  راسخر و  کنر  ةدننکوکین  اهنآ و  نخـسم  دراب و  رکج  هدعم و  مف  غامد و  يوقم  دبک و  هدعم و  یغامد و  ةدـس  حـتفم 
عفاد اعما و  هدعمب و  داوم  بابـصنا  عنام  هدعم و  هنیـس و  نابز و  یغامد و  لوضف  تابوطر و  ففجم  ضیح و  لوب و  ردـم  هکـسام و 
هنیس درد  سفنلا و  قیض  یبوطر و  ۀفرس  ناهد و  یئوبـشوخ  تهج  عبط و  سباح  هکـسام و  توق  يوقم  هاصح و  تتفم  اهنآ و  عذل 

زرپس درد  ناقری و  یمحل و  ياقستسا  بطر و  دراب  دبک  للع  حایر و  خفن و  لیلحت  یمغلب و  ئق  ناقفخ و  و 

نایثغ و تهج  درـس  بآ  اب  هدـعم و  يوقم  یهـشم و  تیاغب  لدنـص  نیتنـسفا و  اب  هدرک و  ةدراب  للع  ریـساوب و  ینطاب و  ماروا  524و 
هیودا يوق  ندـیناسر  ناکژم و  ندـینایور  هرـصاب و  تیوقت  مشچ و  ةرمح  تهج  زینـشک  بآ  اب  نآ  لاحتکا  هدـعم و  خـفن  ناقفخ و 

عطاق ندـب  رب  نآ و  ماروا  للحم  هدـعم و  مف  يوقم  نآ  دامـض  برجم و  هعمد  تهج  صفع  اب  نآ و  تابوطر  فشن  نیع و  تاـقبطب 
ماـیتلا تـهج  نآ  رورذ  رثؤـم و  يوـم  يزارد  ندرک و  هایــس  تـهج  ریمخ  رد  نآ  خوـبطم  يـالط  نآ و  یئوبــشوخ  ثعاــب  قرع و 

نیکـست محر و  مرو  هدرک و  درد  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  نآ و  تابوطر  عطق  محر و  مدـلا  فزن  تهج  نآ  ۀـجزرف  تاحارج و 
لدب لاقثم  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  هدرک  رـضم  نآ  خوبطمب  دیمکت  روتـسدب  ضیح و  ندوشک  نآ و  ۀیقنت  درد و 

هس دسر و  فصنب  ات  دنناشوجب  روکنا  بآ  لطر  هدزناپ  رد  ار  یلطر  هکنآ  بارش  يدنه و  جذاس  دنیوک  نآ و  نزوب  یکم  رخذا  نآ 
روکذم نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  صرق و  بارـش و  شراوج و  تسا و  رتیوق  شرثا  هروکذم  لاعفا  عیمج  رد  دنراذک  باتفآ  رد  هتفه 

دش
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یمور لبنس 

تسا یطیلقا  نیدران  نآ  دنمان و  زین  یطیلقا  لبنس  ار  نآ 

نا تیهام  *

اهکرب رس  دنلب و  کیراب  نآ  كرب  هکلب  درادن  بیطلا  لبنسب  یتهابش  لکش  رد  تبالصاب و  وب و  شوخ  وراد  لک  تسا  یقاس  خیب و 
دنلب نآ  خـیب  کچوک و  یلک  کیره  رـس  رب  کیراب و  ياهخاش  نآ  رـس  رب  هتـسر و  یقاس  اـهکرب  نآ  طـسو  زا  نیئاـپ و  زا  رتضیرع 

کبـس و هکنآ  بلـص  يوبـشوخ  ةزات  نآ  نیرتهب  تسا و  نآ  لک  قاس  خیب و  لمعتـسم  دنلب و  کیراب  ياهـشیر  اب  رادـهرک  ینحنم 
دشاب رایسب  نآ  ياه  خیب  دشابن و  فوجم 

نآ تعیبط  *

رتمک نآ  ضبق  بیطلا و  لبنس  زا  رت  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رد لوب و  ردـم  هناثم و  هدرک و  درد  عفار  رکج و  زرپس و  مرو  هدـعم و  خـفن  للحم  تیقاـیرت و  اـب  نیتنـسفا  اـب  لبنـس و  زا  رت  فیعض 
يزور دنیامن و  فاص  هام  ود  زا  دعب  دنزادنا و  روکنا  بآ  لطر  یس  رد  ار  نآ  نم  مین  هک  نآ  بارش  دوش و  یم  لخاد  هراح  مهارم 

داسف لوبلا و  رـسع  ناقری و  هدرک و  رکج و  هدـعم و  ةدراب  ضارما  عیمج  تهج  دنـشونب  بآ  لاـقثم  تصـش  اـب  ار  نآ  لاـقثم  تسیب 
هدرک فاص  هدیناسیخ  روتسدب  بنع  ریصع  لطر  داتفه  رد  وزج  ود  جوزا  هیقوا و  هس  یطیلقا  لبنـس  زا  یـضعب  دیفم و  راسخر  کنر 

* دنیامن یم  لامعتسا 

یلبج لبنس 

دنمان الاو  هشیر  یسرافب 

نا تیهام  رد  *

نا زا  نآ و  خاش  دـننام  نآ  ياهخاش  هنعـصرقب و  هیبش  نآ  تابن  كرب  هتفک  نآ و  ریغ  يدادـغب  هتـسنادرم و  یکاطنا  تسا  فـالتخا 
یب وب و  شوخ  دیفـس و  نآ  نوردنا  یهایـسب و  لئام  نآ  نوریب  زارد و  ددع و  ود  رب  هدایز  نآ  خیب  قاس و  یب  راخ و  یب  رتکچوک و 
هدش هدید  هدیدرک و  مولعم  یکنرف  روصم  باتک  زا  هچنآ  درادـن و  نادـب  یتهباشم  الا  دـنمان و  لبنـس  زاجمب  ار  نیا  لک و  یب  رمث و 
نارب کـیراب و  خاـش  راـهچ  هس  یخاـش  ره  رد  نارتـچب  بیرق  يرتـچ و  یخاـش  ره  رـس  رب  دراد و  خاـش  ود  نآ  تاـبن  هک  تسا  نآ 
ناسل كربب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  كرب  كرزب و  کچوک و  ياه  كرب  زین  نآ  دـنلب  ياهخاش  نیئاپ  رد  کچوک و  کیراب  ياـهکرب 

فیعض يوق و  ياهشیر  اب  کچوک  یکی  كرزب و  یکی  هتسویپ  مهب  ددع  ود  يزایپب و  هیبش  نآ  خیب  رتکچوک و  نا  زا  لمحلا و 

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1334 

http://www.ghaemiyeh.com


992 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1335 

http://www.ghaemiyeh.com


نا تعیبط  *

بیطلا لبنسب  بیرق 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفانم رد  نآ  بارـش  یمغلب و  ئق  اقـستسا و  عفار  خفن و  حایر و  للحم  هکـسام و  توق  يوقم  رکج و  هدعم و  اصوصخ  اضعا  يوقم 
ار نآ  لاقثم  کی  دنیامن و  بترم  روتسدب  دنزادنا و  روکنا  بآ  لطر  یـس  رد  ار  نآ  لطر  هس  هک  تسا  بیطلا  لبنـس  بارـش  دننام 

لیلحت یمغلب و  ئق  عطق  هکـسام و  توق  اشحا و  هدـعم و  مف  تیوقت  یمحل و  ياقـستسا  دـبک و  لـلع  لوبلا و  رـسع  تهج  دـنماشایب 
عفان هدعم  حایر 

یسراف لبنس 

تسه زین  ناشوایسرپ  لماش 

نا تیهام  *

شفنب نآ  لک  سکرن و  زایپ  زا  رت  فیعض  نآ  زایپ  كرب و  وب و  شوخ  تیاغ  رد  دیور و  یم  سکرن  اب  هک  تسا  نیحایر  زا  یمـسق 
ددع دنچ  یقاس  ره  رد  نیمسای  لکشب  دشاب و  یم  زین  دیفس  یضعب  و 

اریز دنمان  وب  بش  لک  دنه  رد  ار  نآ  دیفـس  سکرن و  زایپ  زا  رت  فیعـض  نآ  زایپ  سکرنب  بیرق  لاعفا  رد  رکیدـکی و  يالاب  رب  525
رت هاتوک  اندنک  كرب  زا  دنلب  کیراب  نآ  تابن  ياهکرب  نآ و  لک  نآ  رس  رب  دنلب و  نآ  قاس  دشاب و  یم  رایسب  نآ  يوب  بش  رد  هک 

كدنا اهـشیر و  هدروآرب  زورون  لصف  لئاوا  نایم  رد  لاس  کی  ای  لاس و  ره  دنناشن و  یم  نیتاسب  رد  سکرن و  زایپ  دننام  نآ  خیب  و 
یم وب  شوخ  هدیلاب و  رایـسب و  نآ  لک  دنلب و  نآ  تابن  دنیامن  یم  سرغ  سپ  دـنزادنا  یم  باتفآ  رد  زور  دـنچ  هدـیرب  ار  نآ  هت  زا 

دیآ یمرب  رایسب  ياهزایپ  نآ  زایپ  فارطا  زا  دوش و 

یطیلقا لبنس 
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تسا یمور  لبنس 

هسوبنس

يدنهب ادروامرب و  ینانویب  تسا  یـسراف  تغل  اه  هلمهم و  نیـس  حـتف  واو و  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  مض  نون و  نوکـس  نیـس و  حـتفب 
دنمان يروپ  ار  رودم  هسوبنس و  زین  ار  ثلثم 

نا تیهام  *

نغور اب  هتخپ  دوخن  اب  تشوک  ۀمیق  نآ  فوج  رد  هدومن و  نهپ  هدرک  ریمخ  نغور  ریش و  هدیم و  درآ  زا  هک  تسا  هفورعم  ۀیذغا  زا 
دنیامن یم  نایرب  نغور  رد  سپ  هتخاس  ثلثم  لکـشب  هدرک  لخاد  هیرطع  مرک و  حلاصم  هراح و  ۀـیودا  لفلف و  هدرک و  نایرب  زایپ  و 

رد هدرک  نایرب  زایپ  اـب  دـنهد و  یم  بیترت  زین  هدرک  لـخاد  حـلاصم  روتـسدب  هتخپ و  ار  دوخن  تشوک  یب  دـنزپ و  یم  رونت  رد  اـی  و 
دنیامن یم  نایرب  هراح  ۀیودا  نغور و 

نا تعیبط  *

رت مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حلصم فیعـض و  ةدعم  رد  صوصخ  حایر  دلوم  ددسم و  لیقث و  نکیل  اهتـشا و  جیهم  ندب و  نمـسم  باصعا و  يوقم  اذغلا و  ریثک 
هدراب و ۀـجزما  رد  اهنیا  دـننام  هفـسالف و  یلفالف و  ینومک و  دـننام  هراح  تاشراوج  جازم و  يوارفـص  رد  دـنا  هتفک  نیبجنکـس  نآ 

هیمغلب

باجنس

هدحوم ءاب  فلا و  میج و  حتف  نون و  نوکس  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

يرتسکاخ یقاب  دیفس و  نآ  مکش  ریز  مرن و  رایسب  هایـس و  يوم و  رپ  هاتوک و  نآ  ۀلابند  رتکرزب و  یئارحـص  شوم  زا  تسا  یناویح 
یم مهب  رایـسب  ناتـسکرت  هبلاقـص و  رد  دراد و  یم  يوام  اهتخرد  رد  کنبـسا و  ناردنزام  رد  دـنمان و  لوکبـسا  نباکنت  رد  کنر و 
هیف فلتخم  تعامج  تنس و  لها  دزن  تسین و  سجن  مارح و  نآ  تسوپ  ندیـشوپ  تسا و  مارح  نآ  تشوک  هیماما  دزن  مکحلا  دسر 

تسا
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نا تعیبط  *

رت مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ندیشوپ ماداب و  نغور  نآ  حلصم  جنلوق و  دلوم  عفان و  نآ  ۀحرق  هفرس و  هنیس و  درد  تهج  ترارح و  نکـسم  نآ  تشوک  ندروخ 
عدر تهج  لسع  اب  نآ  دامـض  نوخ و  عطق  تاحارج و  مایتلا  تهج  نآ  يوم  رورذ  بصع و  عاجوا  عفار  جازم و  لدـعم  نآ  تسوپ 

* تسا دیفم  ماروا 

سوردنس

ابرهکب روهشم  ماوع  دزن  دنمان و  سوردنچ  يدنهب  هلمهم  هس  ره  نیس  واو و  نوکس  ار و  مض  لاد و  حتف  نون و  نوکس  نیس و  حتفب 
تسا

نا تیهام  *

نغور شتآ و  رد  رتدروخ و  اـبرهک  زا  کنرخرـس و  نآ  ياـهعطق  یـضعب  کـنردرز و  نآ و  سنج  زا  اـبرهکب و  هیبش  تسا  يزیچ 
ریرح رب  هتخاس  دنه  لها  تسا و  ناشاقن  لمعتـسم  هک  روهـشم  ابرهک  نغور  ددرک و  یم  هتخادک  شتآ  رب  فشرـس  نغور  دجنک و 
غمـص ارهاظ  دـش و  روکذـم  یباوصلا  نهد  مساب  ناهدا  رد  نیداـبارق  رد  تسا و  ناـمه  زا  دـنزاس  یم  هماـج  موم  نا  زا  دـنلام و  یم 

دنه رحب  طسو  رد  هک  هتفک  ایرکز  نب  دمحا  نب  دمحم  دزیخ و  ایرد  لحاوس  زا  هک  تسا  یکنـس  هک  دنا  هتفک  هچنآ  دشاب و  یتخرد 
دیآ یم  بآ  يور  رب  نوچ  دشاب و  یم  مرن  دشوج و  یم  سوردنس  بآ  نآ  نایم  رد  ظیلغ و  لسع  لثم  نآ  بآ  مرک  تسیا  همـشچ 
لها تسا و  روفاک  تخرد  غمـص  دـنیوک  یم  دـنه  لها  ضعب  درادـن و  یلـصا  تسا و  دـنهب  صوصخم  ددرک و  یم  دـقعنم  درس و 

دکچ یم  تخرد  زا  زور  هچنآ  دنا  هتفک  دنمان و  سورینپر  ار  نآ  تخرد  دننارب و  قفتم  زین  هخالم  کنرف و 
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دوب و رایـسب  ياهچروم  کچوک و  ياهمرک  اهنا  رد  هک  هدش  هدـید  سوردنـس  ياهعطق  روفاک و  بش  هچنآ  تسا و  سوردـنس  526
نیا هدنام و  نا  رد  دنا و  هتفر  ورف  هتسشن و  نارب  داقعنا  مدع  یکزات و  نیح  رد  یـضعب  هدیکچ و  یـضعب  رب  هک  دش  یم  مولعم  نانچ 

نآ رهاظ  هکنآ  یکی  دـشاب  یم  عون  راهچ  نآ  دـشوج و  یم  ایرد  زا  هکنآ  هن  رجح و  هن  تسا  غمـص  لـیبق  زا  هک  تسا  نآ  لـیلد  زین 
بلص و کبس و  هایس و  مراهچ  تسس و  يدوبکب و  لئام  موس  تسس و  رایسب  کنرمک و  درز  مود  قارب و  خرس و  نآ  نطاب  درز و 

ۀیودا زا  دـنام و  یم  یقاـب  لاـس  تسیب  اـت  نآ  توق  دـیابرب و  ار  هاـک  اـبرهک  دـننام  هک  تسا  نآ  نآ  بوخ  تسا و  همه  نیرتهب  لوا 
هحبس و زین  نیزا  يرثکا  اذهل  دیابر و  یم  ابرهک  دننام  ار  هاک  هکاریز  تسا  راوشد  رایسب  ابرهک  نیا و  نایم  قرف  تسا و  ردقلا  هلیلج 

یهیرک يوب  نیزا  دنزادنا  شتآ  رد  نوچ  تسا و  رت  تسـس  ابرهک  زا  نیا  هک  تسنآ  قرف  دنـشورف و  یم  ابرهک  ياجب  هتخاس  اهریغ 
فـالخب ددرک  مرک  هک  دـنلامب  نوچ  صوصخ  دـیآ  ومیل  بآ  يوـب  اـبرهک  زا  هکنآ  رکید  یکطـصم و  بآ  يوـب  اـبرهک  زا  دـیآ و 

ءاش نا  زین  ابرهک  رد  دشاب و  یمن  ابرهک  توقب  هاک  ندوبر  رد  ابرهک و  فالخب  دشاب  یم  خلت  كدـنا  سوردنـس  معط  سوردـنس و 
دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  کشخ  مرک و  لوا  رد  کشخ و  موس  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عطاق يومد و  لاهـسا  ینطاب و  يرهاظ و  ياضعا  عیمج  مدـلا  ثفن  مدـلا و  فزن  سباح  اضعا و  رئاس  یغاـمد و و  تاـبوطر  ففجم 
تدورب و طارفا  زا  ثداح  بصع  ياـخرتسا  تهج  ضیح و  لوب و  ردـم  عرقلا و  بح  ود و  ره  نآ  مرک  لـتاق  اـعما و  هدـعم و  مغلب 
نمزم و لاهـسا  ریـساوب و  زرپـس و  هبئاـن و  پت  یمغلب و  سفنلا  قیـض  وـبر و  ساوـسو و  ناـقفخ و  مدـلا و  ثفن  ـالتما و  تبوـطر و 
دنراد و لمعتـسم  ار  نآ  ناریک  یتشک  اذهل  تسا و  توق  ظفاح  قرع و  عنام  برجم و  یهبرف  عفر  تهج  نیبجنکـس  اب  نآ  تموادم 

نیعلا توقب  نینج  طاقـسا  تهج  مهاب  ود  ره  ای  هکرـس و  ای  نیبجنکـس و  اب  لوب و  ثمط و  راردا  تهج  لسعلا  ءام  اب  نآ  ندـیماشآ 
شتآ رب  هدیشاپ  وهآ  ای  دنفـسوک و  رکج  رب  هدوس  نوچ  برجم و  قالـس  راثآ و  يالج  هحرق و  ضایب و  تهج  لسع  اب  نآ  لاحتکا 

نآ و عجو  نیکـست  تهج  شوک  رد  نآ  روطق  نذالا  عفان  يروکبـش  عفر  تهج  دنـشک  مشچ  رب  دیآرب  نا  زا  هک  یبآ  دـننک و  نایرب 
عفر تهج  يدـنه  دوع  اب  نآ  ناخد  روخب و  اهریغ  سارلا و  ءاضعا  نآ  تحارج  مایتلا  تهج  لک  اب  تیز و  نغور  اـب  هعماـس و  لـقث 
درد تهج  نآ  نونـس  روصان و  ندـینادرک  کشخ  ریـساوب و  ماکز و  عطق  تهج  رکـش  اب  نآ  روخب  روتـسدب  ماـکز و  عطق  عادـص و 

ماوقب هک  يدح  هب  ماداب  نغور  اب  نآ  ةدیناشوج  تاحارج و  مایتلا  تهج  نآ  رورذ  هثل و  حورق  كرحتم و  نادند  ماکحتـسا  نادند و 
دسر مهب  اپ  تسد و  تشوک  رد  هک  یقاقش  تهج  لک  نغور  رد  روتسدب  دنا و  هتسناد  برجم  دشاب  هک  وضع  ره  قاقـش  تهج  دیآ 

نآ حلصم  هدرک  رـضم  تسا  ابرهک  دننام  صاوخ  لاعفا و  رئاس  رد  نینج و  جارخا  تهج  نآ  ۀجزرف  برجم و  ابوق  تهج  نارطق  اب  و 
تسا يدنه  جذاس  نآ  عبر  ابرهک و  نآ  نزو  فصن  نآ  لدب  مرد  کی  نآ  تبرش  رادقم  یبرع  غمص 
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سطیریدنس

ءاط مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  هیناتحت و  هانثم  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  لاد  رـسک  نون و  نوکـس  نیـس و  حـتفب 
دنیوک اقیمس  ینایرسب  دیدحلا و  هیبش  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  رخآ  رد  هلمهم  نیس  هلاشم و  هلمهم 

نا تیهام  *

رد يربـش و  ردـقب  عبرم و  نآ  ياـهخاش  نشخ و  طوـلب و  كربـب  هیبـش  نآ  كرب  یمـسق  دـشاب  یم  مسق  هس  یعیبر و  تسا  یهاـیک 
هیبـش نآ  كرب  عرذ و  ود  ردـقب  نآ  ياـهخاش  مود  مسق  اهخالکنـس و  نآ  تـبنم  هایـس و  یمخت  نا  رد  يدرک و  يزیچ  نآ  فارطا 

ياهزیچ نآ  فارطا  رد  کیراب و  زارد و  ياهبعـش  نآ  خاش  ياهتنا  رد  هدیئور و  خاش  بناج  ود  زا  ددعلا و  ریثک  سخرـس و  كربب 
ياهخاش زینـشک و  كربب  هیبش  رتکرزب و  كرب  ار  موس  مسق  بلـص و  رترودم و  نا  زا  ردنغچ و  مختب  هیبش  یمخت  نا  رد  ریدتـسم و 

ردقب نآ 

روکنا كاتب  بیرق  نیا  تبنم  یخرسب و  لئام  هریت و  کیراب و  نآ  مخت  هزیر و  یخرس و  كدنا  اب  يدیپسب و  لئام  يربش و  527

نا تعیبط  *

رتیوق همه  زا  رخآ  مسق  کشخ و  موس  رد  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رثالا دیدش  ریزانخ  ماروا و  عفر  حورق و  مایتلا  تهج  ضباق و  مدـلا و  فزن  عطاق  نآ  ماسقا  همه  کشخ  رورذ  ای  هزات و  كرب  دامض 
* مود لوا و  زا  رترثؤم  حورق  ماحتلا  رد  موس  مسق  كرب  عفان و  لاهسا  اعما و  ۀحرق  تهج  نآ  بارش  هنقح و  و 

هیوبسکنس

یسراف تغل  اه  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  واو و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  هلمهم و  نیس  حتف  فاک و  رسک  نون و  نوکـس  نیـس و  حتفب 
راونپ مخت  دنوکچ و  مخت  ار  نآ  يدنهب  هک  دنیوک  هدـمآ و  زین  هیوبـسکس  فاک و  ياجب  میجب  تسا و  هیوبـسجنس  نآ  برعم  تسا 

دش روکذم  میجلا  فرح  رد  دنوکچ  دنمان و  زین 
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نا تیهام  *

فرط ود  ایوک  لکش و  عبرم  نآ و  ردقب  شام و  کنرب  روکنا و  ۀناد  زا  رت  كرزب  سلما و  کنـسب و  هیبش  بلـص  رایـسب  تسیا  هناد 
دشاب یم  ایبول  برت و  مخت  فالغ  دننام  ینالوط  یفالغ  رد  مهب و  تسا  نآ  ياهناد  لاصتا  ببسب  نیا  دنا و  هدیرب  ار  نآ 

نا تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قهب و صرب و  ابوق و  ماذج و  هکح و  برج و  شمن و  فلک و  دننام  هیدلج  ضارما  هثیبخ و  ماروا  تهج  هکرس  اب  نآ  دامـض  الط و 
بـسانم ردقب  کیره  یفاص  درز  درکوک  هرتهاش و  انح و  كرب  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  عوقن  ندـیماشآ  لمع و  رارکت  اب  عفان  دـلج  راثآ 
طالخا رئاس  دساف و  مد  حلصم  ار  نآ  هک  اریز  هدساف  ۀیومد  هیوارفص و  هیوادوس و  ضارما  سفنلا و  قیض  هروکذم و  ضارما  تهج 

هریغ ماقسالا و  ءافش  بحاص  ناتسپس و  ۀناد  سابع  ةرکذت  بحاص  هکنآ  دننام  رکید  لاوقا  دنا و  هتفک  حرفم  ار  نآ  زین  دنا و  هتسناد 
* تسین زئاج  نآ  ندروخ  هک  دنا  هتفک  دشاب و  عقاو  فالخ  دیاش  همه  دنا و  هتسناد  قلثا 

اراهکنس

تسا و يدنه  تغل  فلا  قوف و  زا  هطقن  راهچ  يدنه  ءار  حتف  فلا و  اه و  مامشا  یسراف و  فاک  نوکس  نون و  مامشا  نیس و  رسکب 
دسر یم  مهب  زین  اجنا  رد  دنمان و  مالیج  نالیج و  ینالیکب  دنیوک 

نا تیهام  *

نا رد  دنمان و  زین  لاکـش  رب  تاسرب و  هک  شراب  مایا  رد  اهریدغ  دننام  دیور  یم  هداتـسیا  بآ  رد  نآ  تابن  تسا و  يدنه  تابن  رمث 
رادراخ نآ  تسوپ  ثلثم و  نآ  رمث  راد و  هرایخ  رودـم  کچوک و  نآ  كرب  رادراخ و  رتمک و  رکید  مایا  رد  دوش و  یم  رایـسب  مایا 

ماخ بلص  رایـسب  نآ  کشخ  بلـص و  نآ  ۀتخپ  ذیذل و  نآ  كزان  ماخ و  تهافن  اب  نیریـش  دیفـس و  نآ  زغم  يراخ و  هشوک  ره  رب 
ار نآ  بلـص  مین  مرن و  دنروخ و  یم  هدرک  نایرب  هدیناسیخ  ار  نآ  کشخ  ۀـتخپ  دـنروخ و  یم  مسق  نیا  هدومن  رـشقم  ار  نآ  كزان 
ار نا  زا  يردق  هدومن  درآ  ار  نآ  کشخ  بلص  دننک و  یم  نایرب  زین  ینغور  كدنا  رد  یـضعب  دنروخ و  یم  هدومن  شوج  بآ  رد 

دنزاس یم  تایولح  نا  زا  زین  نطب و  سبح  نآ و  نایرج  لازنا و  تعرس  عفر  ینم و  دامجنا  تهجب  دنماشآ  یم  درس  بآ  ای  رکـش  اب 
تسا نآ  رمث  زغم  لمعتسم  هایس و  نآ  کشخ  تدومک و  اب  زبس  یماخ  رد  نآ  تسوپ  و 
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نا سران  هزات  رت و  تعیبط  *

تیقایرت توق  اب  کشخ و  درس و  نآ  کشخ  رت و  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

یشوهیب و لد و  شزوس  هناثم و  هدرک و  کنـس  مدلا و  لاهـسا  قد و  يومد و  يوارفـص و  راح  پت  هفرـس و  نیرورحم و  هاب  يوقم 
ندب يرغال  تهاقن و  دنک و  عفد  ار  لد  ياهتلع  دیازفیب و  نیرورحم  رد  یکنسرک  عفان و  ار  رامخ  رکس و  قلح و  یکشخ  یکنشت و 

نآ کشخ  بلص و  ۀتخپ  صوصخ  ددس  دلوم  مضهرید و  لیقث و  نیدوربم و  رضم  عفان و  ار  هدعقم  روصان  دنک و  لئاز 

ایهکنس

تسا يدنه  تغل  فلا  ای و  حتف  اه و  يافخ  فاک و  رسک  نون و  نوکس  نیس و  رسکب 

نا تیهام  *

نآ تسا و  عقاو  اطخ  دـنه و  نایم  هک  تبرپ  رد  دـیک  ناتـسهوک  نآ  تبنم  هرب  وهآ  خاشب  هیبش  تأـیهب  نول و  رد  یمـس  تسا  یخیب 
تسا يوق  نآ  تیمس  توق  ۀبترمب  دنا  هتفک  تسا و  العا  نآ  توقلا  يوق  طسوتم  توقلا و  فیعض  توقلا و  يوق  زا  دشاب  یم  عاونا 

نآ سمل  رکا  هک 

بلقب نآ  تیمس  رثا  ندیسر  ذوفن و  تعرـس  ببـسب  دزاس  كاله  تعاس  رد  دنناسر  نابز  رب  ای  دسر و  دولآ  قرع  ندبب  دننک و  528
صتخم نا  رد  تسا و  بلق  هک  دوخ  عونب  ادبمب و  یمامت  يوق  حاورا و  هجوت  رارفب و  ای  تکراشمب  حاورا  رئاس  یبلق و  حور  داسفا  و 

ار نآ  ریش  دنیامن و  یم  قیلعت  رادریش  واک  خاش  رب  هک  دننک  نادب  ار  نآ  توق  ناحتما  دنه  يامکح  دنا  هتفک  ندش و  یناف  دساف و  و 
دشاب و بلص  قارب  هایس  هک  تسنآ  نآ  يوق  يرهاظ  تمالع  زا  فیعض و  الا  تسا و  يوق  دیآرب  نوخ  ریش  ياجب  رکا  دنشود و  یم 

روفاک ای  قوحـسم و  قلط  دـننام  طاـقن  نآ  یئور  رب  يدرزب و  لـئام  اـی  هریت و  دیفـس  اـی  هریت و  یخرـسب  لـئام  نآ  نوردـنا  هکنآ  اـی 
لبنـسلا نورق  هک  لمتحی  تسا و  بای  مک  نیا  همه و  زا  هایـس  دیفـس و  زا  درز  درز و  زا  يوقا  نآ  خرـس  دنـشاب و  هدیـشاپ  قوحـسم 

شیب رد  شیب و  زا  یعون  هک  تسا  كانهچب  غمـص  دـنیوک  یـضعب  نآ و  غمـص  دـنمان  زین  لهاله  هک  لـهله  دـشاب و  نیزا  تراـبع 
دش روکذم 
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رونس

نآ رن  يدنهب  کیشپ و  یکرتب  هبرک و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  زین  هره  هلمهم و  ءار  واو و  نوکس  هددشم و  نون  حتف  نیس و  رسکب 
دنمان یلب  ار  نآ  ةدام  والپ و  ار 

نا تیهام  *

هایـس و دیفـس و  کنرکی  زا  فلتخم  ناولاب  دسجلا و  رهاظ  تاناویح  نیرت  سونام  نآ  یلها  یئام و  یـشحو و  یلها و  تسا  یناویح 
رد ار  رونـس  دـنزاس و  یم  نیتسوپ  نآ  تسوپ  زا  دـنیوک و  والبدوا  يدـنهب  ار  نآ  یئاـم  دـشاب و  یم  اـهنیزا  قلبا  اـهریغ و  یئاـنح و 
یم دنلب  رایـسب  نآ  مشپ  هک  بوخ  مسق  زین  لباک  رد  فلتخم و  تآیهب  دـشاب و  یم  رایـسب  ماسقا  فانـصا و  اهریغ  کنرف و  کلامم 

دشاب یم  کنر  يزوج  قلبا و  دیفس و  دوش و 

نآ یلها  تعیبط  *

بلاغ نارب  تبوطر  مرک و  مود  رد 

نآ تشوک  صاوخ  لاعفا و  *

نیتسوپ دنمدوس و  ار  تشپ  درد  ریساوب و  هدرک و  نخسم  قتف و  سرقن و  نابحاص  بطر و  لصافم  عاجوا  نیبوطرم و  ناریپ و  قفاوم 
مشپ یلها  زا  نینچمه  دشاب و  یم  رت  مرن  رتدنلب و  نآ  مشپ  هک  یئام  رونس  زا  صوصخ  ندب  نخسم  نآ  ندیـشوپ  کشخ  مرک و  نآ 

تسد و ناتشکنا  قاقـش  تهج  هکرـس  اب  دوش  رتسکاخ  هک  مامح  نوت  رد  ای  رونت و  رد  هزوک  رد  همامتب  نآ  قرحم  يالط  نآ و  دنلب 
نآ و عنام  بغ و  پت  ۀبون  زور  رد  خرس  لک  نغور  اب  نآ  يالط  ترارحلا  دیدش  نآ  نیکرـس  دنلامب و  یغرم  رپ  اب  هک  لیدعیب  ياپ 

تهج ندب و  زا  راخ  ناکیپ و  بذاج  نآ  قوحسم  دیدق  سرقن و  عفاد  نآ  ةزات  تشوک  دامض  همیـشم و  طقـسم  نآ  روخب  لومح و 
بآ اب  نآ  رـس  زغم  دـیوک  سرایرهم  لس  لازه و  بجوم  نآ  تشوک  ندروخ  نآ و  سفن  ترواجم  عفاـن و  هتـسکش  ناوختـسا  ربج 

رثؤم و يوم  ندرک  هایـس  هوـقل و  تهج  قـبنز  نغور  اـب  هایـس  رونـس  ةرهز  طوعـس  هدرک و  درد  لوـبلا و  ریطقت  تهج  ابرـش  ریجرج 
تاحارج هتفوک  کمن  اب  هوقل و  تهج  تیز  نغور  اب  نآ  مرد  مین  دنوش و  یم  نیبزیت  بش  رد  دـنیوک  تدالو  نیح  رد  نآ  لاحتکا 

ماذج تهج  ار  نآ  هیصخ  طوعس  وطـسرا  دیامن و  نآ  نوخ  سبح  هضاحتـسم  نز  رب  نآ  قیلعت  هایـس و  ۀبرک  لاحط  دیفم و  ار  هنهک 
مرک مود  رد  یلها و  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  رتوم و  مک  کنر و  یجاجز  رثکا  یلها و  زا  رتکرزب  نآ  یـشحو  هتـسناد و  عفان  تیاغب 

کشخ و 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

راتفک و خیبط  بانم  بئان  سرقن  رمک و  درد  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  دنا و  هتسناد  برجم  هفطن  طاقسا  تهج  نآ  رس  زغم  روخب 
نوچ تسا و  ندـب  دـسفم  مضهرید و  نوبز و  هفیثک  يایـشا  تاروذاـق و  ندروخ  جازم و  تبوطر  ببـسب  نآ  یلها  تشوک  ندروخ 
تسا يرب  جندوف  زایپ و  دامض  نآ  ياوادم  دسر  یم  مهب  ندب  رد  يزبس  رایسب و  عجو  هاکنآ  یشحو  صوصخ  دزکب  ار  یسک  رونس 

رتم هنس 

کنر یئالط  دوخن  ینعمب  تسا  يدنه  تغل  هلمهم  ءار  هیدنه و  ءات  میم و  حتف  اه و  نون و  حتف  نیس و  مضب 

تیهام *

نا

زا رپ  دیفـس و  نآ  نطاب  دیفـس و  بغزب  بغزم  یئالط و  هریت  درز و  نآ  رهاـظ  لکـش  ثلثم  تسیا  ۀـناد  نآ  تسا و  هیدـنه  هیودا  زا 
هتسویپ مهب  كرب  هس  ینعی  ثلثم  هزیر  نآ  كرب  دچیپ و  دوخ  رواجم  رب  هرایب و  مخت و  لیبق  زا  نآ  تابن  مشپب و  هیبش  يزیچ 

رورعز و ۀـنادب  هیبش  هناد  هس  یفالغ  ره  رد  لکـش و  ثلثم  یفالغ  رد  نآ  رمث  کنر و  درز  کچوک  نآ  لـک  قاـس و  کـی  رد  529
نآ ۀناد  لمعتسم 

نا تعیبط  *

هلهسم توق  اب  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ریساوب يوادوس و  رارم  قرتحم و  ظیلغ  ماخ و  مغلب  لهـسم  درـس  بآ  هب  نآ  ةدیبوک  مرن  مخت  لاقثم  شـش  ات  لاقثم  راهچ  ندیماشآ 
تسنآ لعف  نیعم  درس  بآ  عفان  ار 

واولا عم  هلمهملا  نیسلا  لصف 

ینادوس

تسا و درس  دنیوک  هدمآ  تاینادوس  نآ  عمج  تسا  یبرع  تغل  ای  نون و  رسک  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  واو و  نوکـس  نیـس و  مضب 
دنمان کمراد  يزاریشب  زین و  جراسورب  رادروکراد  یسرافب 
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نا تیهام  *

ببـس نادـب  نآ  تشوک  روکنا و  تارـشح و  خـلم و  نآ  كاروخ  تسد و  فک  کی  ردـقب  ضیرع  ینالوط و  نآ  مد  تسا  يرئاط 
دیامن دوک  دنزب و  ار  دوخ  راقنم  راجشاب  هک  تسنآ  دنلب  راقنم  کنر  زبس  نآ  نیرتهب  وبدب و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* تسا لازه  نابحاص  غامد و  رضم  رایسب 

ناجنروس

دنمان کمراهتسپ  ار  یمسق  يربرب و  يدنهب  نون  فلا و  میج و  حتف  نون و  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  واو و  نوکس  نیس و  مضب 

نا تیهام  *

نآ معط  دیفس و  ود  ره  نآ  نطاب  رهاظ و  یکی  دشاب  یم  عون  هس  ینهپ و  كدنا  اب  لکش  يربونص  یئارحص  ریـسب  هیبش  تسا  یخیب 
خلت رت و  هریت  نآ  رهاظ  یهایسب و  لئام  نآ  نطاب  رهاظ و  موس  یخرـس و  یکریتب و  لئام  درز  ود  ره  نآ  نطاب  رهاظ و  مود  نیریش و 

زا هبورشم  هلوکام و  ۀیودا  رد  لمعتـسم  نیا  دشابن و  وبدب  هک  تسنآ  بلـص  كدنا  ةدروخان  مرک  ةدیلاب  لوا  عون  نآ  نیرتهب  معط و 
نآ كرب  قانخب و  دنا  کلهم  هک  اریز  تسا  لخاد  هن  جراخ  زا  لمعتسم  نآ و  هایس  صوصخ  تیمـساب  رکید  عون  ود  تسا و  لخاد 
هایس لک  یکچوک و  قبنزب  هیبش  دنمان و  دیلبنـش  یـسرافب  درز و  نآ  لک  يربش و  ردقب  نآ  قاس  رتیوق و  نا  زا  ثارک و  كربب  هیبش 

دنام یم  یقاب  لاس  یس  ات  نآ  توق  اههوک و  نآ  تبنم  خرس و  نآ 

نا تعیبط  *

لدتعم ترارح  رد  نآ  دیفس  یضعب  معزب  هیلضف و  تبوطر  اب  کشخ و  مود  رد  مرک و  موس  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

زا اصوصخ  ندب  قمع  زا  هجزل  طالخا  بذاج  ددس و  حتفم  هضباق و  توق  اب  ندـب و  یـصاقا  هدـیعب و  ياضعا  زا  مغلب  ماسقا  لهـسم 
رایـسب لصافم  تهج  یهبم و  تیاغب  لفلف  لیبجنز و  اب  برجم و  سرقن  اسنلا و  قرع  تهج  ربص  اب  زرپس و  ناـقری و  عفار  لـصافم و 

هاب و كرحم  تیاغب  زور  هس  ات  ذـیناف  هدیـشود و  ةزات  ریـش  اب  نینچمه  هریز و  جـندوف و  لیبجنز و  اب  نآ  مهرد  مین  ندروخ  دـیفم و 
لیلحت ناوختسا و  درد  نیکست  رد  غرم  مخت  نارفعز و  اب  نآ  دامـض  لزاون و  شزیر  تاقوا  رد  اصوصخ  تسا  لصافم  عیمج  قایرت 

واک ای  دنفسوک و  ۀنهک  نغور  اب  نآ  لومح  برجم و  زین  ملاعلا  یح  بآ  هکرس و  اب  لصافم و  عاجوا  تهج  بارش  اب  هبلص و  ماروا 
کی نارفعز  اب  ادرفم  نآ  تبرـش  رادقم  هنهک  ياهمخز  ففجم  نآ  رورذ  برجم و  نآ  درد  نیکـست  ریـساوب و  ۀـناد  طاقـسا  تهج 

ترـضم هدـعم  رـضم  لقم  نآ  نزو  فصن  انح و  نآ  نزوب  لصافم  عاجوا  رد  نآ  لدـب  لاقثم  مین  ات  مرد  مین  ۀـیودا  اب  اـبکرم  مرد و 
نآ نزومه  اـب  لـصافم  عاـجوا  رد  هک  دـیاب  نارفعز و  رکـش و  اریثک و  نآ  حلـصم  رکج  هدـعم و  فعـضم  صغم و  ثروم  رایـسب و 

درابرس درد  حایر و  للحم  یغامد و  ةدس  حتفم  نآ  لک  ندیئوب  دوش و  هدرک  لامعتـسا  دننآ  لعف  يوقم  نیعم و  هک  لفلف  لیبجنز و 
تسا و تارهزداف  ندیناروخ  هدیشود و  ةزات  واک  ریش  اب  ندومرف  ئق  دشاب  هدروخ  یسک  رکا  نآ  خرس  هایس و  تیمـس  تیذا  عفار  و 

* دش روکذم  نیدابارق  رد  ناجنروس  نیجاعم  تاخوبطم و  تافوفس و  اود و  بوبح و 
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سوس

نیریش یکرتب  ورم و  یناهفصاب  کهم و  خیب  ار  نآ  خیب  کهم و  يزاریش  یسرافب  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  نیس و  مضب 

دنمان هزب  رسیلک  یکنرفب  زین و  یترمودم  یهتیج  یتهلم  يدنهب  ناب و  530

نا تیهام  *

تـسد عرذ  هدب  بیرق  نآ و  رب  دپـسچ  یم  ددرک و  یم  نهپ  نیمز  يور  رب  نآ  تابن  دسر و  یم  مهب  دالب  رثکا  رد  هک  تسیتابن  مسا 
تسد و ۀضبق  کی  ردقب  ات  تشکنا  کی  زا  نآ  تظلغ  ددرک و  یم  لئاز  نا  زا  يراوشدب  هدیسر  مهب  هک  یناکمب  دریک و  یم  ارف  ار 

نآ تسوپ  دنلب و  نآ  خـیب  درز و  رثکا  تقرز و  ترمح و  نیب  ام  نآ  لک  یکطـصم و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دـشاب و  یم  نارب  هدایز 
دنمان و یم  سوسلا  قرع  ار  نآ  اذهل  تسنآ و  نیریش  خیب  لمعتـسم  خلت و  نیریـش و  دشاب  یم  مسق  ود  درز و  نآ  زغم  کنر و  هایس 
دراد و یم  تسود  رایـسب  ار  نآ  رام  هک  دنا  هتفک  نآ  هجو  رد  دنیامن و  لامعتـسا  هدومن  رـشقم  ار  نآ  تسوپ  دیاب  هک  تسا  روهـشم 

نا زا  هن  هک  دنا  هتفک  زین  هنایزار و  دـننام  دوخ  مشچ  یئانـشور  ندـب و  تیوقت  دـلج و  خالـسنا  تهج  دـلام  یم  نارب  رایـسب  ار  دوخ 
نآ نیریش  تسا و  تیمس  اب  دنا  هتفک  هکنآ  تهج  لمعتسم  ریغ  نآ  خلت  تسنآ و  سبی  یتدایز  تدح و  تهج  زا  هکلب  تسا  تهج 

تظلغ و رد  طسوتم  درز  ۀشیر  مک  نیریش  نآ  نیرتهب  بلاغ و  نآ  ینیریـش  یـضعب  تضوبق و  یخلت و  ینیریـش و  كدنا  اب  یـضعب 
دشاب دالب  نآ  هاوخ  دوش  بوخ  هک  اج  ره  سپ  یماش  سپ  یقارع  نا  زا  دعب  دوش و  یم  رصم  دیعـص  رد  هک  تسنآ  يرـصم  یکیراب 

دنام یم  یقاب  لاس  هد  ات  نآ  توق  دشاب و  مک  رایسب  نآ  تضوبق  یخلت و  بلاغ و  نآ  ینیریش  هکنآ  ریغ  هاوخ  دنه و  هاوخ  و 
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نا تعیبط  *

دنا و هتسناد  کشخ  درس و  یـضعب  تسوبی و  تبوطر و  رد  لدتعم  یـضعب  لوا و  رد  مرک  یـضعب  لوا و  رد  کشخ  مود و  رد  مرک 
هیورغ تبوطر  اب  تسا و  حصا  لوا  لوق 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

رد قلح و  هنیس و  ةدننک  مرن  دنشونب و  هدیلامن  هکنآ  عوقن  صوصخ  هدعم  باهتلا  یکنشت و  نکسم  هبکرم و  هظیلغ و  طالخا  جضنم 
ردـم حایر و  للحم  باصعا و  يوقم  ینطاب و  ياضعا  لساغ  تابوطر و  لهـسم  درادـن و  یعفن  نادـنچ  تبوطر  زا  ثداح  یکنـشت 

باهتلا هناثم و  دبک و  هئر و  للع  سفنلا و  قیـض  زاوآ و  یئوکن  قلح و  نآ و  شزوس  هنیـس و  تنوشخ  وبر و  تهج  ضیح و  لوب و 
طالخا زا  ثداح  ۀفرس  رکم  هفرس  عاونا  هنهک و  ياهپت  ریساوب و  لاحط و  ضارما  ینابصع و  یغامد و  ضارما  لوب و  تقرح  هدعم و 

يالج تهج  هنایزار  رکش و  مرد  عبر  اب  نا  زا  مرد  مین  زور  ره  ندیماشآ  تموادم  نا و  رد  تسا  لمعلا  فیعـض  هک  هیجاجز  ۀظیلغ 
رـصب و تملظ  هقیقـش و  عادص و  دـننام  ضارما  رثکا  هنمزم و  تایمح  خـفن و  حایر و  درط  راسخر و  کنر  یئوکین  ندـب و  يراجم 
هک هتـشون  دراـب  جـنلوق  تاـجلاعم  رد  سیئرلا  خیـش  دـنماشایب و  ناطرـس  لوا  اـت  لـمح  لوا  زا  هک  صوـصخ  تـسنآ  يـالج  ثعاـب 

برجم زین و  یئاهنتب  سوسلا  لصاو  ار  نآ  تسا  عفان  نبجلا  ءام  اب  نویسارف و  جنیبکـس و  بآ  رد  سوسلا  لصا  مرد  راهچ  ندیماشآ 
دنادرک و یم  عفد  رارداب  ای  لاهـساب و  دـنامب  يزیچ  ددرکن و  عفد  مامت  رکا  تسا و  تابوطر  جرخم  نآ  خوبطمب  ندومن  ئق  تسا و 

ببـسب تسا  اـهنآ  ررـض  عفاد  تعیبـط و  رب  دـشاب  یم  کبـس  هیدـبک  ۀـیودا  رد  نینچمه  هخوبطم و  تالهـسم  رد  نآ  ندرک  لـخاد 
موم اب  لسع و  اـب  نآ  دامـض  نآ و  يدرز  عفر  هرـصاب و  تیوقت  ضاـیب و  يـالج  تهج  نآ  لاـحتکا  دراد و  هک  یتیورغ  تجوزل و 

اب بلعثلا  ءاد  تهج  صلاخ  بآ  اب  ای  دـش و  روکذـم  نونلا  عم  اـبلا  فرح  رد  تسیدـنه و  هاـیک  هک  هرکنهب  بآ  اـب  سخاد و  تهج 
نیما هیوسام و  نبا  ار  نآ  بوچ  برجم و  اپ  ناتشکنا  نایم  لغب و  ریز  یئوبدب  عفد  تهج  نآ  ةزات  كرب  دامـض  دیفم و  لمع  رارکت 

نا زا  ترابع  نوراسیـس  هک  دـنا  هتفک  هللحم و  هضباق و  هیلاج و  توق  اب  دـنا و  هتـسناد  نآ  يازجا  رئاس  زا  رت  کشخ  مرک و  هلودـلا 
شتآب اهروک  رد  هدیبوک  ار  هشیش  کنس  نارک  هشیـش  ناریا  رد  تسا و  نینچ  عقاولا  یف  رکید و  باشخا  زا  رتدنت  نآ  شتآ  تسا و 

دومن دیاب  نیجاعم  لخاد  هتفک  نویبارس  نب  انحوی  هتـسناد و  نآ  يازجا  رئاس  زا  رتیوق  دمحا  نب  دمحم  ار  نآ  مخت  دنزادک و  یم  نآ 
لصا دنیوک  تسا و  اجنادب  صوصخم  دسر و  یمن  مهب  رکید  ياهاج  رد  دیآ و  یم  لمعب  سوس  تخرد  زا  نآ  حاون  هرـصب و  رد  و 

اریثک هدرک  رد  نآ  حلصم  تسا و  زرپس  هدرکب و  رضم  سوسلا 
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زیجنا و دیقع  اب  نوجعم  اریثک  نآ  نزوب  ردص  عاجوا  رد  نآ  خیب  لدب  مرد  جنپ  ات  نآ  تبرش  رادقم  تسا  خرـس  لک  زرپس  رد  531و 
دوش هداد  زاب  بآ  رد  مامت  نآ  توق  ات  دنهد  شوج  بآ  رد  لوط و  رد  هدومن  قش  ای  هتفوک و  مین  هدومن  رشقم  ار  نآ  خیب  هکنآ  بر 

ددرک دقعنم  باشود  دننام  دوش و  ظیلغ  ات  دنهد  شوج  دنامن  نا  رد  يدرد  هک  هدومن  فاص  ررکم  سپ 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسا هیودا  عذل  تالهسم و  ررض  عفاد  نآ و  خیب  زا  رتهب  لاعفا  عیمج  رد 

نسوس

تسا ینایرس  یناسوس  زا  برعم  هدمآ  زین  لوا  نیس  حتفب  نون و  هلمهم و  نیس  حتف  واو و  نوکس  نیس و  مضب 

نا تیهام  *

اکنتیـسیمود و يدبریا  ینیطالب  ار  یناتـسب  دشاب و  یم  دوبک  دیفـس و  ود  ره  نا  زا  کیره  یئارحـص و  یناتـسب و  دـشاب  یم  عون  ود 
اکیـسنمود و سبریااروا  ار  یناتـسب  یکنرفب  اکینتولاس و  يدبریا  ارت  لات  ار و  یئارحـص  رکید  عون  اکیتمولاس و  يدبریا  ار  یئارحص 

نـسوس ار  قرزا  دـنمان و  دازآ  نسوس  ار  دیفـس  دـنیوک  دـنمان و  سیباکرمت  ار  یئارحـص  درز  نسوس  ریـسولس و  سیربا  ار  وا  اریرب 
دنیوک یئاطخ  ار  درز  تسا و  ینوج  نامسآ  نآ  برعم  هک  ینوک  نامسآ  ار  قرزا  قرزا و  درز و  دشاب  یم  ناولا  یئارحص  دوبک و 

ياهکرب نآ و  لک  اهنارب  جنپ و  ای  هس و  کیراب  ياهخاش  نآ  قاس  يالاب  رب  دنلب و  کیراب  نآ  ياهکرب  دشاب و  یم  دـنلب  نآ  خاش  و 
قاس ود  نآ  خیب  زا  هک  یکنرف  باتک  رد  هدش  هدید  یئارحـص  زا  رکید  عون  ددرک و  یم  ینحنم  نتفکـش  زا  دعب  ددع و  جنپ  نآ  لک 

نآ ماسقا  خیب  یمک و  ۀشیر  اب  جاو  جک  رادـهرک  نآ  خـیب  لوا و  زا  رتدـنلب  کیراب و  زین  نآ  ياهکرب  نآ و  لک  نآ  رـس  رب  هتـسر و 
لک تسا و  نادب  روهـشم  دنمان و  هشفنب  خیب  ار  نآ  ماوع  اذهل  هشفنب و  يوبب  هیبش  وب  شوخ  دیفـس و  ینالوط  ریودت و  اب  رادـهرک و 
قبنز یـسراف  مسا  دازا  نسوس  هکنآ  تهج  تسا  دازآ  نسوس  ریغ  هک  هتـشون  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  يوق و  تیرطع و  اب  نآ  دیفس 

نـسوس زا  یمـسق  خـیباسریا  نآ و  ماسقا  نایم  قرف  مدـع  تهج  ار  ناشیا  تسا  هابتـشا  هتفک  دازآ  نسوس  ار  نآ  هک  یناـسک  تسا و 
ددع و کی  نآ  خیب  تسا و  یناتسب  دوبک  نسوس  زا  رت  کچوک  رایـسب  نآ  لک  دنیوک و  ینوحنامـسآ  هک  تسا  یلبج  يرب و  دوبک 

مـسق هس  رب  قـالطا  ار  ضیبا  نسوس  ناـمز و  نیرد  دـنمان  قبنز  هک  تسا  ضیبا  نسوس  دازآ  نسوس  هکنادـب  هرکرپ و  زارد و  نهپ و 
نیا یجسفنب و  مود  وب و  شوخ  دیفـس  یکی  تسا  مسق  ود  یناتـسب  نسوس  فورعم و  یناتـسب  نسوس  رب  لوا  دنیامن  یم  نسوس  لک 

ياهـشیر اب  زایپب  هیبش  ینالوط  رودم  نآ  خـیب  رتضیرع و  كدـنا  رت و  دـنلب  یئارحـص  زا  دـنلب و  زین  نیا  ياهکرب  تسنا و  زا  رتوبمک 
نا و زا  رتکچوک  نآ  لک  موس  مسق  دنتفک و  یم  قبنز  نغور  ار  نآ  نغور  تسا و  ضیبا  نیمـسای  مسا  امدق  بتک  رد  قبنز  رایـسب و 

بـش دنمان و  یم  يوب  بش  لک  یـسرافب  ار  نیا  اذـهل  ددرک و  یم  ایوب  رایـسب  بش  درادـن و  يوب  نادـنچ  زور  رد  رتمک و  نآ  يوب 
نیا لصا  رد  دنچره  تسا  دوجولا  ریثک  هلاکنب  صوصخ  دنه  دالب  رد  نیتمجعم و  ياز  اخب و  تسا  امازخ  دـنیوک  یبرعب  زین و  يوبنا 
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رکذ زین  لبنس  رد  دنیوک و  یم  میرم  لک  ار  وب  بش  یضعب  دنیامن و  یم  قالطا  ود  ره  رب  نامز  نیرد  نکیل  تسا و  يرب  يریخ  مسا 
تفای
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نا تعیبط  *

یناتسب دیفس  دنیوک  هضباق و  هففجم و  توق  هفیطل و  ۀیضرا  هللحم و  ترارح  زا  بکرم  لدتعم و  یکـشخ  يرت و  رد  مرک و  لوا  رد 
رت کشخ  رت و  مرک  یناتسب  زا  نآ  يرب  دنا و  هتفک  موس  رد  یضعب  مود و  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رد عفان و  اهنآ  كرچ  عفر  اهمخز و  لامدـنا  ضیح و  راردا  ریزاـنخ و  ریـساوب و  محر و  دـبک و  لاـحط و  عجو  هئر و  ضارما  تهج 
دننام دنادرک  هدایز  ار  نآ  يالج  توق  هک  يزیچ  اب  دـیاب  اذـهل  ماسقا و  رئاس  زا  رت  فیعـض  برقع  صوصخ  هعوذـلم و  مومـس  عفر 

درآ کنب و  كرب  اب  ای  هکرـس و  اب  هبطر و  حورق  حرقتم و  برج  صرب و  قهب و  تهج  لسع  اب  نآ  يالط  دـنیامن و  لامعتـسا  لـسع 
فلک و عفر  تهج  نآ  بآ  هب  ور  نتـسش  وج و  درآ  اـب  روتـسدب  مرک و  بآ  یکتخوس  نییثـنا و  ةراـح  ماروا  نیکـست  تهج  مدـنک 

رد لسع  هکرس و  نآ  نزو  سمخ  اب  هکنآ  ةراصع  عفان و  شمن 

دننام نآ  نهد  عفان و  لضع  فارطا  تاحارج  تهج  عذـل و  یب  ففجم  یلاج و  دـسر  داـقعنا  دـحب  اـت  دـنهد  خـبط  سم  فرظ  532
يوارفص و سوالیا  تهج  لهسم و  نزو  نامهب  زین  نآ  خیبط  زا  هیقوا و  کی  ردقب  نآ  ندیماشآ  لاعفا و  عیمج  رد  تسا  اسریا  نهد 

نآ مین  هیقوا و  کی  ندیماشآ  نادب و  نیهدت  خـیرمت و  روتـسدب  دـیفم و  بصع  عاجوا  صغم و  عفر  نینج و  جارخا  محر و  ضارما 
نآ مخل  ندیماشآ  محر و  یکدمآرب  تبالص و  باصعا و  نییلت  تهج  نادب  نیهدت  خیرمت و  رطف و  هربزک و  خیب و  قایرت  لهـسم و 

نآ و درد  تهج  شوک  رد  نآ  روطق  نآ و  يرب  اـصوصخ  نادـند  عجو  تهج  نآ  خـیب  خـیبطب  هضمـضم  عفاـن و  ماوـه  ررـض  تهج 
تهج لسعلا  ءام  اب  لاحط و  تبالـص  تظلغ و  موقلح و  عجو  باصتنالا و  سفن  سفنلا و  قیـض  نهذ و  تدح  تهج  نآ  ندیماشآ 
كرب دامض  رمخ و  یئوبدب  عفر  تهج  نآ  ندیئاخ  شطع و  نیکست  هجزل و  تابوطر  زا  هناثم  يالج  اقستسا و  رفـصا و  ءام  لاهـسا 

بصع و شوک و  درد  تهج  نآ  خـیب  نغور  نآ و  خـیب  روتـسدب  عفاـن و  لاـح  رد  مرک  بآ  یکتخوـس  ماوـه و  ندـیزک  تهج  نآ 
هرفظ و تهج  نآ  کشخ  خیب  رورذ  دنلامب و  هدومن  طولخم  لک  نغور  اب  هدـیئاس  هدومن و  نایرب  هک  اصوصخ  نادـب  اضعا  نیهدـت 

فرظ رد  هکرس  اب  انیهدت و  ابرـش و  محر  ضارما  شتآ و  یکتخوس  تهج  لک  نغور  رد  نآ  خیب  خوبطم  نافجا و  رد  دئاز  تشوک 
نارفعز زا  نآ و  ةرخبا  یغامد و  حایر  للحم  غامد و  بلق و  حرفم  يوقم و  نآ  لک  مامشتسا  تاحارج و  هنمزم و  حورق  تهج  سم 

فـالخب تسا  رایـسب  نآ  كاـسما  لـیلق و  نآ  طاـسبنا  هکنآ  يارب  تسا  نارفعز  زا  رتهب  یـشغ  تهج  اذـهل  رما و  نیرد  تسا  رتیوق 
رد هک  نسوس  زا  یفنـص  عفان و  یمـس  ماوه  عیمج  عسل  تهج  نآ  بارـش  تسا و  لیلق  نآ  كاـسما  ریثک و  نآ  طاـسبنا  هک  نارفعز 

دیفـس و نسوس  زا  رتیوق  یخلت و  اب  وب و  شوخ  یتشکنا و  يربطـسب  نآ  خـیب  کـچوک و  درز و  نآ  لـک  دـیور و  یم  ناـتخرد  ریز 
درد تهج  نآ  خـیبطب  هضمـضم  نآ و  خـیب  ندـیئاخ  هضباق  توق  اب  همه و  زا  رت  مرک  نآ  لـک  تسا و  اـسریا  زا  رت  فیعـض  دوبک و 
هتخپ عمج و  هک  هجف  ماروا  هیمغلب و  ماروا  تهج  بارـش  اب  نآ  خوبطم  دامـض  تاحارج و  تهج  نآ  كرب  لـک و  دامـض  نادـند و 
نهد شراوج و  تفای و  رکذ  فلالا  فرح  رد  اسریا  تسا و  رملا  سدع  نیا  هک  هتفک  يدادغب  دنادرک و  هتخپ  عمج و  عفان و  ددرکن 

* تسا سوب  لد  رمحا  نسوس  دش و  روکذم  نیدابارق  رد  نآ  بارش  و 
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لافوس

مال اف و  حتف  واو و  نوکس  نیس و  مضب 

نا تیهام  *

تسا ریفاصعلا  ناسل  تخرد  تسوپب  هیبش  ظیلغ  ياهتسوپ  هفوکش و  هتفک  حیرج  وبا 

نا تعیبط  *

عفان دراب  لصافم  درد  تهج  توالح و  تدح و  اب  کشخ و  مرک و 

نالوس

تسا ینانوی  تغل  نون  فلا و  مال و  حتف  واو و  نوکس  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

دزیخ مور  هبلاقس و  زا  مرک  لکشب  کنر  خرس  تسا  یخیب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مراهچ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حایر و ةدـننک  هدـنکارپ  هدراب و  ماروا  للحم  نآ  يالط  هوقل و  تهج  ردـنغچ  بآ  اـب  نآ  ۀـبح  کـی  طوعـس  دـلج و  قرحم  راـح و 
* دوش یم  هدرک  لاحتکا  لخاد  عفان و  هظیلغ  حایر  لیلحت  تهج  نآ  لاحتکا  ناهداب و  روتسدب 

قیوس

دنمان وتس  يدنهب  توداق و  یکرتب  ناخلم و  تسپ و  یسرافب  فاق  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  واو و  رسک  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

هن هک  دـنیامن  نایرب  لادـتعا  دـحب  هک  دـیاب  نکیل  تسا و  اهنآ  ةدادوب  درآ  دارم  ابطا  فرعب  تسا و  تالوکام  عیمج  درآ  یبرع  مسا 
دنیامن درآ  هدرک  کشخ  سپ  دنیوشب  درس  بآ  هب  هبترم  کی  مرک و  بآ  هب  هبترم  کی  ندومن  نایرب  زا  دعب  هتخوس و  هن  دشاب  ماخ 

تسا عفان  لافطا  ضارما  هراح و  ياهپت  یکنشت و  باهتلا و  نیکست  تهج  مدنک  جنرب و  وج و  قیوس  و 
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نا تعیبط  *

قبن هک  رانک  دوخن و  جنرب و  مدنک و  وج و  زا  بلاغ و  نارب  تسوبی  دنزاس و  نا  زا  هک  تسا  زیچ  نآب  عجار 
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روتـسد لوسغم و  ریغ  زا  هدایز  اهنآ  لوسغم  دیربت  دنزاس و  اهنیا  لاثما  نامرلا و  بح  عرق و  بیـس و  وا  ریبغ  هک  دجنـس  دنمان و  533
دش روکذم  زین  همدقم  رد  اجنیرد و  نآ  لسغ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ترارح و نیکـست  نآ و  تیوقت  هدعم و  تابوطر  فیفجت  دیربت و  رد  ریعـش  قیوس  دـشاب و  فلتخم  دـنزاس  نا  زا  هچنآ  بسحب  زین 
يوارفـص و عادـص  تهج  دـنزاس و  فوفـس  ای  دنـشرسب و  نیرانا  بآ  اـب  هک  صوصخ  يوارفـص  لاهـسا  ناـیثغ و  يوارفـص و  ئق 
ینیریـش و یلیلق  اب  دنزاس  هدیـصع  ای  يوسح و  نا  زا  نوچ  عفان و  هراح  ياهپت  دشاب و  هدعم  ۀقرتحم  تاراخب  عافترا  زا  هک  یعادـص 

نیدوربم رد  درـس و  بآ  دنق و  نآ  حلـصم  خافن  خیاشم و  هدراب و  ۀجزما  رـضم  دنک  هبرف  ار  ناشیا  ندـب  دـنیامن  نا  زا  لافطا  ياذـغ 
نآ خفن  رتاذـغلا و  ریثک  رادـحنالا و  مضهلا و  عیرـس  لادـتعاب و  لئام  مرک  هطنح  قیوس  هراح  تاشراوج  ای  نومک و  هنایزار و  یلیلق 
هک عفان  هطسوتم  ۀجزما  يارب  تسا و  ود  ره  نیبزرا  قیوس  دنماشایب و  رکش  ای  دنق و  اب  هک  دیاب  ترارح و  نکـسم  وج و  زا  رتمک  زین 

رانک هک  قبن  قیوس  دنروخب و  ینیریـش  اب  هک  دـیاب  زین  خافن و  هاب و  يوقم  مدـنک و  قیوسب  بیرق  دوخن  قیوس  دـنروخب و  ینیریـش  اب 
يوارفص نایثغ  ئق و  حافت  قیوس  خفنلا و  ریثک  اما  لاهسا  سباح  دبک و  هدعم و  باهتلا  ترارح و  نکـسم  تسا و  وجب  بیرق  دنمان 

اما زین  بونرخ  قیوس  نامر و  قیوس  روتـسدب و  اریبغ  قیوس  ددـنب و  هب  مکـش  دـهد و  توق  ار  هدـعم  دـنادرک و  نکاس  ار  یکنـشت  و 
دراد و مرن  ار  عبط  عفان و  دشاب  یمرک  زا  هک  ار  هنیـس  درد  هفرـس و  عرق  قیوس  دـنا و  کشخ  درـس و  بلاغ و  ود  ره  نیا  ضبق  توق 

هدراب يایـشا  زا  صاوخ و  عفانم و  رد  نادـب  تسا  بیرق  راـمثا  هاوخ  دـشاب و  بوبح  هاوخ  زیچ  ره  قیوس  نینچمه  تسا و  رت  درس و 
ضبق و زا  یلاخ  اهنیا  هکنآ  يارب  تالاهـسا  تهج  دـشاب و  هدـعم  لبق  زا  هک  صوصخ  هداـح  ةراـح  تاـیمح  هداـح و  ضارما  تهج 
ناکدرک و ای  ارضخلا و  هبح  نغورب  نآ  عفر  يارب  هک  دیاب  دشابن  كاسما  نطب و  ضبق  بولطم  هک  ییاج  دنتسین و  یتجوزل  هیرغت و 

هسباح ۀضباق  يایـشا  زا  صوصخ  دنیامنن  لامعتـسا  ار  هقوسا  دوشن  یعاد  رایـسب  ترورـض  ات  دنا  هتفک  دنیامن و  برچ  هنهک  تیز  ای 
ریعش اما  تسا  هطنح  ریعـش و  قیوس  ترورـضلا  دنع  هدعم  يارب  رت  قفاوم  همه و  حلـصا  دنتـسین و  جنلوق  هلیاغ و  زا  یلاخ  ددسم  هک 

رد نیا  هکنآ  تهج  بیطرت  دـیربت و  يارب  هطنح  قیوس  رتهب و  یکـشخ  ثادـحا  باـهتلا و  نیکـست  يارب  تسا  رتدرـس  هکنآ  تهج 
هلهـسم تاشراوج  ندروخ  ندومن و  لامعتـسا  اهنیریـش  رکـش و  اب  نآ  ةدس  حلـصم  درذک و  یم  يدوزب  نآ  دنک و  یم  ثکم  هدعم 

* تسا
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هیقیوس

اه هددشم و  ءای  حتف  فاق و  رسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  واو و  رسک  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

لـسعلا ءام  رانا و  بآ  نا  رد  سپ  ددرک  ظیلغ  ات  دنیامن  یم  خبط  باب  دنزیپ و  یم  دنبوک و  یم  ار  نآ  هکزرا  زا  ذـختم  تسا  یتبرش 
زور و ود  ناتسبات  رد  هدومن  وب  شوخ  هسابسب  لفنرق و  ینیچرادب و  دننز و  یم  مهرب  ررکم  هدومن  لخاد  قیقر  رکش  زیوم و  ةریـش  و 

یم زین  هرذ  هدیبوک و  کشخ  نان  زا  مدـنج و  زوج  زا  هاک  دـنیامن و  یم  لامعتـسا  سپ  دـنراذک  یم  باتفآ  رد  زور  هس  ناتـسمز  رد 
تسا رتهب  لسع  اب  زرا  زا  دنزاس و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تیوقت ماعط و  ماضهنا  لوبلا و  رسع  لاحط و  ناقری و  اقستسا و  تهج  زرپس و  رکج و  ةدس  حتفم  شش و  هنیـس و  زا  ماخ  مغلب  عطاق 
دلوم مدنک  زا  هدعم و  شزوس  یکنـشت و  ترارح و  نکـسم  وج  زا  طالخا و  قرحم  دـنزاس  هرذ  زا  هچنآ  رخبم و  عدـصم و  عفان  هاب 

تسا نیبجنکس  نآ  حلصم  جنلوق و 

ءاهلا عم  نیسلا  لصف 

هنجهس

دنمان زین  هوک  یس  هوکرس و  ار  نآ  تسا و  يدنه  تغل  اه  نون و  حتف  میج و  نوکس  اه و  يافخ  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

اهخاش نارب  کیراب و  ياهخاش  یخاش  ره  ریز  هدـمآرب و  اهخاش  نا  زا  دوش و  یم  میظع  طارفاب  هلاـکنب  رد  هک  تسا  يدـنه  تخرد 
زین

هتسر رکیدکی  لباقم  جودزم  رایسب  لکـش  يربونـص  هزیر  ياهکرب  یکیراب  خاش  ره  رب  هشوخ و  دننام  نازیوآ  کیراب  ياهخاش  534
کیراب ياهلیتف  لک  مامتا  زا  دـعب  يدرزب و  لئام  دیفـس  هزیر  رتشیب  نآ  لک  خرـس و  دیفـس و  درز و  لک  بسحب  دـشاب  یم  مسق  هس 

رد ار  نآ  رمث  هلیتف و  لک و  دنه  لها  ولهپ و  هس  دیفـس  ياهمخت  اهنآ  فوج  رد  تسا و  نآ  رمث  هک  دیآ  یمرب  ربش  ود  رادقمب  دـنلب 
یبرع غمصب  هیبش  دیآ  یمرب  یغمص  زین  نآ  تخرد  ۀنت  زا  اهریغ و  ایالق و  رد  دنروخ  یم  هتخپ  فشرس  نغورب  یهام  اب  یماخ 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ماعط و یهـشم  نآ و  یئانـشور  هرـصاب و  توق  يوقم  ندـب و  ینارک  عفار  ماروا و  للحم  ناهد و  ياهتلع  مغلب و  عفاد  ریثاتلا و  عیرس 
ةراصع ندیماشآ  مضهلا و  عیرس  طیاغ و  لوب و  ردم  ارفص و  ادوس و  حایر و  عفاد  نآ و  كرب  زا  رتهب  نآ  لک  ارفـص و  ةدننک  هدایز 
تـسا نیمز  ریز  رد  هکنآ  قورع  ةراصع  ماعط و  ياهتـشا  هناثم و  کنـس  تیتفت  لوبلا و  سبح  عفر  تهج  واک  ریـش  اب  نآ  ةزاـت  خـیب 

اب هدیم  نان  همقل  ود  کی  نآ  يالاب  هک  دیاب  اما  دنا  هتفک  برجم  وبر  بطر و  دراب  سفنلا  قیض  تهج  اتـشان  حبـص  لاقثم  ود  رادقم 
نآ ماخ  رمث  للخم  تسا و  دلج  حرقم  نکیل  دـیفم و  ماروا  لیلحت  هدراب و  عاجوا  نیکـست  تهج  نآ  خـیب  دامـض  دـنروخب و  نغور 

نآ و مرک  هدـعم و  تابوطر  مغالب و  عفاد  تسا و  همـضاه  يوقم  ذـیذل و  لدرخ  اب  نآ  ةدرورپ  هکرـس  رد  هتخپ  هداد و  شوج  ینعی 
دنیامن یم  بترم  فشرس  نغور  رد  دنه  لها  اعما و  مرک 

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  هلمهملا  نیسلا  لصف 

لبنیس

مال هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  يافخ  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیس و  رسکب 

نا تیهام  *

لک رتزارد و  نا  زا  زوج و  كرب  دننام  نآ  كرب  کبس و  دیفس و  ریجنا  بوچب  هیبش  نآ  بوچ  میظع و  رایـسب  يدنه  تسا  یتخرد 
نآ زغم  كزان و  رایسب  یکرزب و  لقاقش  برتب و  هیبش  نآ  کچوک  تخرد  خیب  یکرزب و  رایـسب  هلالب  هیبش  كرزب  هریت و  خرـس  نآ 

رادراخ دشاب  یم  عون  ود  نآ  تخرد  یمرن و  رایـسب  ۀبنپ  نآ  فوج  رد  هبنپ و  ةزوج  دننام  نآ  رمث  کنر و  یتابن  نآ  تسوپ  دیفس و 
رد لمعتسم  رتشیب  تسنآ و  راخیب  زا  رتهب  صاوخ  رد  نیا  دنمان و  زین  یتناکروناس  لبنیس و  یتناک  يدنهب  ار  نآ  رادراخ  راخ و  یب  و 

نآ بوچ  نآ  ریغ  هحلسا و  فالغ  رد  نآ و  ۀبنپ  دیاسو  رد  تسنآ و  خیب  هیودا 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  یضعب  هیلضف و  تبوطر  اب  رت و  مرک و 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

هدارب لدنـص  دننام  دنیامن و  کشخ  هیاس  رد  هدرک  قرو  یبوچ  دراکب  دنروآرب و  ار  نآ  ةدماین  لکب  تخرد  خـیب  نوچ  هک  دـنیوک 
يداب و یـشرت و  زا  دـنروخب و  زور  لهچ  ات  مرد  ود  ات  مرد  کی  رادـقم  يزور  دـنیامن و  فوفـس  دیفـس  تابن  نآ  نزومه  اب  هدومن 
يومد و يوارفص و  لاهـسا  تهجب  زین  عفنلا و  بیجع  ندب  نیمـست  يزیرغ و  ترارح  هاب و  تیوقت  رد  دنیامن  زیهرپ  تاینبل  عامج و 

شوک رد  هاکره  نآ  ۀـبنپ  تسا و  عفان  ارفـص  نوخ و  داسف  ماذـج و  روثب و  لیمامد و  يذـم و  يدو و  ینم و  نایرج  اضعا و  شزوس 
دنادرک یمرک  دور 

ویس

وب شوخ  تسا  یهایک  مان  یکنرف  تغلب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا عفان  ادامض  تابالص  ماروا و  لیلحت  تهج  ابرش و  ضیح  لوب و  راردا  هناثم و  هدرک و  کنس  تیتفت  تهج 

نوراسیس

تسینانوی تغل  نون  واو و  نوکس  نیتلمهم و  ءار  مض  فلا و  نیس و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیس و  رسکب 

نا تیهام  *

دنا و هتـسناد  نسوس  خیب  یـضعب  دشاب و  معط  شوخ  دنهد  شوج  نوچ  ار  خیب  نآ  فورعم و  تسا  یتابن  خیب  هتفک  سودیروقـسید 
هتـشون يواح  رد  يزار  نینچ و  تسین  تسا و  ساـقلق  نآ  هک  دـنا  هدومن  مهوت  ضعب  هک  هتفک  راـطیب  نبا  تسا و  مهوت  ضحم  نیا 

تسا تیهاملا  هلوهجم  ۀیودا  زا  هلمجلاب  ار  وا  تسا  یهابتشا  دیعب و  نیا  هدومن و  زینوش  بشخب  ریسفت  نینچ  هک 
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535

نآ تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدـعم و فعـض  عنام  دـیفم و  لوب  ندومرف  راردا  ماعط و  ياهتـشا  هدـعم و  تیوقت  تهج  نآ  خـیب  خـیبط  ندـیماشآ  يوقم  لـلحم و 
تسا هینطاب  ياضعا 

نابسیس

دنمان لونا  لک  ار  نآ  دنهب  دنیوک  تسا و  یبرع  تغل  نون  فلا و  هحوتفم و  ةدحوم  ءاب  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیس و  ود  حتفب 

نا تیهام  رد  *و 

تسا و لثا  رمث  هک  دنا  هتفک  یضعب  دشاب و  تشکنجنف  رزب  هک  دنا  هتسناد  دقفلا  بح  ار  نآ  هل  عبت  نم  جاهنم و  بحاص  تسفالتخا 
لوا نیس  زا  دعب  هدحوم  ءابب  نابسبس  ریغ  نکاما و  بسحب  عرذ  راهچ  ات  عرذ  ود  تماقب  تسا  یتخرد  هتشون  یـضعب  درادن و  یلـصا 
هشوخ رد  رظنم و  شوخ  رایسب  درز و  نآ  لک  دشاب و  یم  هدیچیپ  مه  يور  رب  کیراب و  قرولا و  ضیرع  نیا  تفای و  رکذ  هک  تسا 

باوصب و برقا  نیا  دنیامن و  یم  سرغ  يرظنم  شوخ  تهج  تاغاب  رد  یهایس و  يدرز و  نیب  ام  نآ  کنر  هبلح و  ردقب  نآ  رمث  و 
تسا نیا  هباشم  يدنه  لونا 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  رت  مرک و  مود  رد  کشخ و  مود  رد  یمرکب و  لئام 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ ندیشاپ  لاحط و  للحم  نآ  دامض  مومس و  قایرت  ریش  اب  زرپس و  عفاد  مدلا و  ثفن  نمزم و  لاهـسا  سباح  هدعم و  غبدم  يوقم و 
هاج و ثروم  هیـصاخلاب  رـصنخ  تشکنا  رد  باتفآ  عولط  زا  لبق  هبنـشراهچ  زور  نآ  يرتشکنا  ندیـشوپ  دنیوک  کیک و  دـلوت  عنام 

دامـض دنه  لها  تسا و  دروآ  داب  نآ  لدب  مرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  زینـشک  نآ  حلـصم  جازملا  رورحم  عدـصم  اهرظن  رد  لوبق 
دنا هتفک  برجم  ناطرس  تهج  ار  نآ  يرب  كرب 
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ابسیس

هانثم ءای  حتف  هدحوم و  ءاب  رسک  ای و  نوکس  نیس و  رسکب  ایبیس  فلا و  هدحوم و  ءاب  هلمهم و  نیـس  حتف  ای و  نوکـس  نیـس و  رـسکب 
یفدص یهام  ره  مساب  دنمان  ایمد  یضعب  هطانق و  برغم  لحاوس  لها  هیپش و  یکنرفب  رحبلا و  ناسل  یبرعب  هدمآ  زین  فلا  هیناتحت و 

نا تیهام  *

فوج رد  يرجح و  نآ  نطاب  یفدص و  نآ  رهاظ  ناطرسب  هیبش  دسر  یم  مهب  رایسب  هیربط  ةریحب  مزلق و  رحب  رد  هک  تسا  یهام  عون 
یسرافب ار  نآ  تهج  نیزا  دنیامن و  یم  قشم  تباتک و  نآب  برع  لافطا  دومن و  ناوت  تباتک  نا  زا  هک  دادم  دننام  هایس  یتبوطر  نآ 

دنمان بکرم  یهام 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

برج و شمن و  قهب و  بلعثلا و  ءاد  تهج  نآ  يـالط  مرک و  رایـسب  نآ  تبوطر  نآ و  ۀلـصوح  صوصخ  نطب  نیلم  مضهلا و  یطب 
نآ نونـس  تاناویح و  مشچ  ضایب  تهج  سلکم  کمن  اب  مشچ و  کلپ  ضارما  تهج  راثآ و  یلاج  نآ  قرحم  ناوختـسا  رتسکاـخ 

هتـشاد تنوشخ  هک  ار  ینفج  دـنزاس و  یلیم  نآ  ناوختـسا  زا  نوچ  عفان و  اهمخز  فیفجت  تهج  نآ  رورذ  نادـند و  يـالج  تهج 
یم مخت  هبترم  کی  یهام  ره  رد  یهام  نآ  هک  هتـشون  هفحت  ۀیـشاح  رد  دیمحلا  دبع  میکح  دزاس و  لئاز  دـنیامن  کح  نادـب  دـشاب 

عفان و رایـسب  هناثم  هدرک و  کنـس  جارخا  تهجب  نآ  ۀضیب  ندـیماشآ  دـشاب  یمن  نآ  رمع  لاس  ود  زا  هدایز  دروآیمرب و  هچب  دـهد و 
يدرک هناخ  نآ  فارطا  رد  دشاب  هتسشن  هک  سکره  دشابن  غارچ  نا  رد  هک  رکید  ۀناخ  رد  دنزورفارب  نآ  یهایـس  زا  یغارچ  رد  رکا 

* دش هدومن  لقن  یکنرف  روصم  باتک  زا  هک  هتشون  دیامن و  یم  هدهاشم 
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نالیس

نون فلا و  مال و  ای و  نیس و  حتفب 

نا تیهام  *

دش روکذم  زین  سبد  رد  تسنا و  زا  معا  سبد  دننادرک و  ظیلغ  باتفآ  رد  خبط  نودب  هک  تسا  امرخ  ةراصع  یبرع  مسا 

نا تعیبط  *

تسا رتمک  نا  زا  نیا  تظلغ  خوبطم و  سبد  زا  فطلا  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدایز ظعنم و  هاب و  دراب و  دـبک  يوقم  مغالب و  زا  اعما  هدـعملا و  یف  اـم  یلاـج  تعیبط و  ققرم  لـلحم و  جـضنم و  تسا  رمتب  بیرق 
ددسم نیرورحم و  رضم  نآ  ندروخ  راثکا  نول  دسفم  نوخ و  قرحم  ارفصب و  هلاحتسالا  عیرس  ءاذغلا و  حلاص  يدبک و  حور  ةدننک 

راد ینشاچ  شرت و  ياه  هویم  نآ  حلصم  تسین  ددسم  هک  بطر  فالخب 

تسا دیدستلا  لیلق  مضهلا و  یطب  دنشاب  هدروآ  لمعب  شتآ  رب  هچنآ  ندروخ و  برچ  ياهزیچ  نآ  يالاب  رب  536و 

سویلاسیس

تغل رخآ  رد  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  مال و  رسک  فلا و  هیناث و  ۀلمهم  نیس  حتف  ای و  نوکس  نیس و  رـسکب 
سیئرلا خیش  هتسناد و  مشاک  هک  یسک  هدرک  طلغ  تسا و  مشاک  ریغ  هک  هتفک  يدادغب  دنمان و  یمور  مشاک  یـسرافب  تسا  ینانوی 

نآ تیهام  رد  هک  تسا  هیودا  زا  هلمجلاب  دنمان  زین  یلاسیـس  سویلاساس و  ار  نآ  تسا و  یمور  نادجنا  هک  هتفک  اقـستسا  ثحبم  رد 
تبـش ۀبقب  هیبش  نآ  ۀبق  رتیوق و  نا  زا  هنایزارب و  هیبش  یکی  دشاب  یم  مسق  راهچ  تسا و  یتابن  هک  تسنآ  لاوقا  حصا  تسا  فالتخا 

نآ يازجا  رئاس  زا  لاـعفا  رد  تیرطع و  اـب  يربش و  رب  هداـیز  نآ  خـیب  معطدـنت و  رتزارد و  دـنمان  رپ  هلوک  هک  نادـجنا  زا  نآ  رمث  و 
نا و زا  رتکرزب  مدـنکب و  هیبش  هایـس  نآ  مخت  تبـش و  ۀـبق  لـثم  نآ  ۀـبق  رتزارد و  نا  زا  ریبک و  بـالبلب  هیبش  نآ  كرب  مود  رتیوق و 

قاس رت و  تشرد  نوتیز و و  كربب  هیبش  نآ  كرب  موس  ازجا و  رئاـس  زا  رتیوق  نآ  مخت  لاـعفا  رد  لوا و  مسق  زا  رتوبـشوخ  رتدـنت و 
مود زا  رتیوق و  لوا  مسق  زا  نیا  توق  وب و  شوخ  هبرف و  رتکرزب و  رتضیرع و  نآ  رمث  رت و  كرزب  نیا  ۀـبق  لوا و  مسق  زا  رتزارد  نآ 

اب دـشاب و  هقبط  ود  هکنآ  اـب  بـیرق  رتزارد و  ریدتـسم و  نا و  زا  رتدیفـس  نآ  رمث  نادـجناب و  هیبـش  نآ  تاـبن  مراـهچ  رت و  فـیعض 
لمعتـسم ددرک و  رهاظ  جـنرتب  هیبش  معط  رد  يزبسب و  لئام  هنایزار و  زا  رتزارد  یمخت  نا  زا  دـننک  رـشقم  نوچ  يدـنت و  تیرطع و 

نآ رشقم  تسا و  مسق  نیا  رتشیب 
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نآ ماسقا  همه  تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تیوقت سفن و  رـسع  عرـص و  تهج  ضیح و  لوب و  ردم  هدعم و  يوقم  ددس و  حـتفم  ینطاب و  ياهدرد  نکـسم  فطلم و  للحم و 
بارـش لفلف و  اب  نآ  لاقثم  کی  دمجنم و  مغلب  ۀباذا  محر و  درد  نینج و  جارخا  لوبلا و  ریطقت  هاب و  تیوقت  حایر و  عفر  همـضاه و 

لـسع اب  نآ  ریخا  مسق  خیب  قوعل  هدرک و  درد  تهج  زور  هد  ات  جتخفیم  اب  نآ  طاریق  هن  تموادم  درـس و  ياوه  ترـضم  عفر  تهج 
حلصم رکج و  رضم  نآ  راثکا  اریثک و  نآ  حلـصم  نیرورحم  رـضم  عفان  هناثم  هدرک و  ضارما  هنهک و  لس  هنیـس و  لوضف  عفر  تهج 

تسا نادجنا  نآ  لدب  لاقثم  کی  نآ  تبرش  رادقم  کشرز  نآ 

ربنسیس

هلمهم ءار  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  نوکـس  هنکاس و  ۀیناتحت  هانثم  ءای  ود  ره  نایم  رد  حوتفم و  مود  روسکم و  لوا  هلمهم  نیـس  ودـب 
ینیطالب و لبنس و  یس  لبنس و  هس  زین  یسرافب  تسا و  مامن  یسراف  مسا  هدمآ  زین  واو  نوکس  لوا و  نیـس  مضب  ربنـسوس  رخآ و  رد 
زا مامن  ار  نآ  تسا و  مامن  سلف  زا  دـنیوک و  سلفز  ار  نآ  یـضعب  هک  هتفک  سودیروقـسید  دـنمان و  کلملا  ماـمن  یبرعب  ملیبرس و 

هتسناد مامن  ریغ  يدادغب  دنمان و  نآ  يوب  يدنت  هحئار و  عوطس  تهج 

نا تیهام  *

بادس كرب  دننام  نآ  كرب  دنمان و  بابذ  ار  نآ  يرب  دشاب  یم  یناتـسب  يرب و  جـندوف  عانعن و  نیب  ام  ناحیر و  لیبق  زا  تسا  یتابن 
هزیر نآ  مخت  یخرسب و  لئام  دیفس  نآ  لک  رتضیرع و  نآ  كرب  رتوبـشوخ و  رتدیفـس و  نا  زا  عانعنب و  هیبش  نآ  یناتـسب  زا  رتیوق  و 

تسا سمشلا  هریثک  ۀفوشکم  یضارا  نآ  تبانم  ناحیر و  مخت  زا  رت 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  نآ  لوا  رد  مرک و  مود  رخآ  رد  زین  موس و  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

مکـش و مرک  جرخم  ضیح و  لوب و  ردـم  تانوفع و  عفار  هیقایرت و  توق  اب  یبلق و  یغاـمد و  حور  اـشحا و  يوقم  حـتفم و  حرفم و 
لک نغور  هکرـس و  اب  اصوصخ  رـس  درد  تهج  نایثغ و  ئق و  نیکـست  تهج  بارـش  اب  اسولج و  ابرـش و  حایر  للحم  هدرم و  نینج 

تهج نیبجنکـس  اـب  برقع و  ندـیزک  تهج  لـسع  اـب  زرپس و  رکج و  مرو  هدـعم و  هنیـس و  درد  یمغلب و  ضارما  تهج  اداـمض و 
لمق و عفر  محر و  درد  هناثم و  کنس  تیتفت  لوبلا و  ریطقت  صغم و  قاوف و  تهج  نآ  خیبط  ادامض و  ابرش و  برجم  روبنز  ندیزک 

هروکذم ضارما  تهج  نآ  مخت  روتسدب  عفان و  ابرش  مدلا  ئق  تهج  هکرس  اب  ادامض و  ابرش و  وبدب  قرع 

زا تبرـش  رادـقم  اریثـک  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  یغاـمد  داوم  كرحم  ریثـم و  نآ  ندـیئوب  محر و  يوب  ةدـننکوکین  نآ  لومح  537و 
نغور هتفر  بآ  ات  دـنیامن  خـبط  دـجنک  نغور  اب  ار  نآ  بآ  هکنآ  نغور  جورداب و  شوجنزرم و  نآ  لدـب  لاقثم  کی  نآ  کـشخ 

ةدس حیتفت  تهج  اررکم  دنیامن  لیدبت  هنوباب و  لک  نغور  دننام  دنراذک  باتفآ  رد  دنزادنا و  نغور  رد  ار  نآ  لک  هکنآ  ای  دنامب و 
تسا لیدع  یب  رثوم و  نآ  یئوب  شوخ  رس و  يوم  اضعا و  تیوقت  داوم و  لیلحت  نیرخنم و  یغامد و 

تسا همجعم  نیش  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مهدزیس  باب  - 10

فلالا عم  نیشلا  لصف 

جنداش
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رجح یبرعب  هدمآ و  زین  هلمهم  نیـسب  تسا و  یـسراف  ۀنداش  زا  برعم  رخآ  رد  میج  نون و  هلمهم و  لاد  حـتفب  فلا و  نیـش و  حـتفب 
تهج دنمان  زین  روطلا  رجح  دشاب و  یم  خرـس  نوخ  کنرب  ندوس  دعب  نآ  کنر  هکنآ  ای  تسا و  مد  سباح  هکنآ  تهج  دنمان  مدلا 

دسر یم  مهب  زین  دنه  رد  هکنآ  تهج  زین  يدنه  رجح  دنروآ و  یم  روطلا  لبج  زا  هکنآ 

نا تیهام  *

دیفس و درز و  خرس و  دشاب  یم  هرثکتم  عاوناب  هفلتخم و  ناولاب  زین و  لکش  یـسرواج  لکـش و  یـسدع  تیتفتلا  عیرـس  تسا  یکنس 
يرـصم هک  تسا  نآ  لکـش  یـسدع  خرـس  همه  نیرتهب  قلبا و  ياهطقن  اب  درز  خرـس و  یـشاخشخ  یهایـسب و  لئام  ةریت  يرتسکاخ 

نیا همه  دـنیوک و  يدـنه  هک  تسنآ  ةریت  کنر  يرتسکاـخ  همه  نیرت  نوبز  دـشاب و  خرـس  زین  نآ  روسکم  تیتفتلا و  عیرـس  دـنمان 
رد ار  دیفس  هدومن و  هبرجت  هدرک و  هدهاشم  ار  اهنیا  ۀمه  ریقف  هک  هتـشون  هفحت  رد  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  دشاب و  یم  یندعم  عاونا 

قرحم و سیطانقم  زا  دشاب  یم  زین  عونصم  نیوزق و  لابج  رد  ار  يدنه  ير و  راوج  یلاوح  رد  ار  قلبا  درز و  خرـس و  هوک و  هزوریف 
نزولا لیقث  ربغا  هک  قرحم  راحلا  رجح  زا  عونصم  فالخب  یندعم  دننام  لاعفا  عیمج  رد  تسا و  یندعم  زا  رت  نکشدوز  هایـس و  نیا 

دشاب یم 

نا لوسغم  تعیبط  *

موـس رد  درـس و  مود  رد  یـضعب  کـشخ و  مود  رخآ  رد  درــس و  لوا  رد  نآ  لوـسغم  ریغ  کـشخ و  مود  رد  درــس و  لوا  رخآ  رد 
دنام یم  یقاب  لاس  تسیب  ات  نآ  توق  تسا و  نآ  لوسغم  لمعتسم  دنا و  هتفک  زین  کشخ  مرک و  موس  رد  یضعب  کشخ و 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

ياضعا نوخ  نالیـس  سباح  هرـصاب و  توق  لـضع و  بصع و  يوقم  حورق و  لمدـم  متاـخ و  عذـل و  یب  ضباـق  عدار و  ففجم و 
مئاد و ضیح  نالیـس  لوبلا و  رـسع  تهج  بارـش  اب  مدلا و  ثفن  تهج  نآ  لاثما  نیرانا و  بآ  اب  نآ  ندـیماشآ  ینطاب و  يرهاظ و 
غرم و مخت  ةدیفـس  نارتخد و  ریـش  اب  نآ  لاحتکا  لس و  ریحز و  اعما و  ۀـحرق  يومد و  لاهـسا  تهج  هبـسانم  ۀـیودا  اـب  ینم و  راردا 

یمغلب ضارما  تهج  هبلح  بآ  اـب  راـح و  ۀـکح  برج و  هحرق و  مشچ و  کـلپ  شزوـس  قالـس و  هعمد و  دـمر و  تهج  نآ  لاـثما 
تهج دنـشک  مشچ  رد  دنزیمایب و  ایقاقا  اب  دنزاس و  هفاش  نا  زا  نوچ  مرو و  یب  نافجا  تنوشخ  تهج  صلاخ  بآ  اب  مشچ و  ۀـظیلغ 

روتسدب برجم و  حلاص  تشوک  ندینایور  تاحارج و  دئاز  تشوک  عفد  تهج  نآ  لوسغم  ریغ  رورذ  عفان و  برج  مشچ و  ضارما 
تحارج هنمزم و  تاحارج  هنمزم و  هراح و  حورق  روثب و  تهج  نآ  دـننام  زینـشک و  اـب  دـشاب و  ظـیلغ  هک  بآ  اـب  نآ  ةدـیئاس  روطق 

ات کناد  کی  زا  نآ  تبرش  رادقم  شتآ  یکتخوس  هرمح و  تهج  نآ  يالط  لیدعیب و  ینابصع  ياضعا  بیـضق و  محر و  هدعقم و 
نآ و نزو  مین  هتخوس  يور  ای  ضـضح و  نیع  ۀیودا  رد  هتخوس و  سیطانقم  رجح  نآ  لدـب  اریثک  نآ  حلـصم  هناثم  رـضم  لاقثم  مین 

رایـسب یـسدع  دـش و  روکذـم  نیدابارق  رد  نآ  مهرم  صارقا و  لسغ و  ۀـقیرط  نیوخالا و  مد  نآ  ریغ  رد  ایتوت و  نآ  کـناد  راـهچ 
عفان و نآ  بیهل  شتآ و  یکتخوس  زا  ثداح  حورق  لفـس و  حورق  صوصخ  حورق  تهج  ماسقا و  رئاـس  زا  رت  کـشخ  خرـس  بلص 

تسا کشرز  ةراصع  نآ  حلصم  اشحا و  هدعم و  رضم  عونصم  جنداش 
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538

لطاش

دنمان کنشور  یسرافب  هدمآ  زین  هیناقوف  هانثم  ءاتب  لتاش  رخآ و  رد  مال  هلاشم و  ۀلمهم  ءاط  رسک  فلا و  نیش و  حتفب 

نا تیهام  *

نیب ام  راد  نیچ  رایسب  نآ  تسوپ  یخلت و  اب  زین و  نا  زا  رتکچوک  رتکرزب و  یئالقاب و  ردقب  کشخ و  رطقب  هیبش  يدنه  تسا  یئاود 
ناتسکرت زا  هک  دنیوک  درادن و  یلصا  القاب  دننام  هرکرپ  نشخ  تسا  یقورع  هک  دنا  هتفک  یضعب  هچنآ  سلما و  یخرـس و  یهایس و 

دشاب یم  زین  تسا  زاریش  ۀماج  زا  هک  هرک  هیرق  رد  هک  هتشون  یعیدب  تارایتخا  بحاص  دنروآ و  زین 

نا تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ةدراب ضارما  عرص و  هشعر و  هوقل و  جلاف و  تهج  هقرتحم و  تاسومیک  باصعا و  لصافم و  رد  ثبشتم  ۀظیلغ  طالخا  يوق  لهسم 
هک تابن  نآ  نزومه  اب  لاقثم  مین  نآ  تبرـش  رادقم  تسا و  حاجن  نوجعم  يازجا  ۀـلمج  زا  عفان و  هظیلغ  تابوطر  زا  ثداح  یغامد 

* تسا هدراب  هکاوف  نآ  حلصم  رس  درد  ثروم  دنماشایب  مرک  بآ  اب 

فراش

اف هلمهم و  ءار  فلا و  نیش و  حتفب 

نا تیهام  *

کشخ مرک و  لوا  رد  نآ  تعیبط  دیوک  سیطارقم  يذ  تدح و  یب  نآ  معط  دبرتب و  هیبش  یخیب  تسا  يدنه  مسا  دنیوک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

فلا اه و  يافخ  هلمهم و  لاد  حتف  هدحوم و  ءاب  رسکب  ار  اهدب  يدنهب  ار  نآ  دنیوک  عفان و  هدراب  ضارما  تهج  یئام و  مغلب  لهـسم 
ضارما اـضعا و  ماروا  تهج  نوخ و  مغلب و  ادوس و  عفاد  هاـب و  يوقم  عـبط و  نیلم  خـلت و  نآ  معط  دـنمان  فـلا  هلمهم و  ءار  حـتف  و 

* دیفم ینم  نالیس  هدراب و 
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هرتهاش

نآ ینعم  تسا و  جرتهاش  نآ  برعم  تسا  یـسراف  تغل  اه  هلمهم و  ءار  هیناـقوف و  هاـنثم  ءاـت  حـتف  اـه و  رـسک  فلا و  نیـش و  حـتفب 
ةرم يارب  هعفان  ۀـلقب  ینعمب  هرپاپ  تپ  يدـنهب  زین و  صتفق  یناخد و  ینعمب  یـسوسایق  ینانویب  کلملا و  هلقب  یبرعب  لوقبلا و  ناطلس 

تـسا نوخ  ةدـننک  فاص  هکنآ  تهج  دـنمان  یم  مدـلا  هرجـش  ار  نآ  ماش  ناحالف و  میدـق  بط  رد  دـنمان و  زین  هرپاـپ  تک  ارفص و 
تیصاخلاب

نا تیهام  *

مود هزیر و  شفنب  نآ  لک  کنر و  يرتسکاخ  كدـنا  زینـشکب و  هیبش  هزیر  كرب  ار  یکی  دـشاب  یم  عون  ود  فورعم  تسا  یهاـیک 
دنمان و مامحلا  هربزک  ار  ود  ره  ضبق و  تدـح و  كدـنا  اب  خـلت  عون  ود  ره  معط  دیفـس و  نآ  لک  زبس و  رتضیرع و  نا  زا  نآ  كرب 

تسا نآ  ضبق  يزیت و  كدناب  خلت  هزات  زبس  نآ  نیرتهب  نآ  يازجا  رئاس  زا  رتهب  نآ  كرب 

نا تعیبط  *

هتفک درس  لوا  رد  سیئرلا  خیش  تسا و  مرک  مود  رد  دنیوک  کشخ و  مود  رد  لدتعم و  ترارح  رد  يوقلا و  بکرم 

صاوخ لاعفا و  *

نا

هقرتحم يادوس  ارفـص و  ةرم  عفاد  ادوس و  اصوصخ  هثلث  طالخا  لهـسم  نآ و  غبدم  هدعم و  دبک و  يوقم  لاحط و  دبک و  ةدس  حتفم 
يوادوس و ضارما  هنهک و  ياهپت  تهج  رتیوق و  هدعم  تیوقت  رد  نآ  کشخ  اهتـشا و  هبنم  لوب و  ردم  نوخ و  ةدننک  فاص  لوبب و 
نا و رد  هسبتحم  لوضف  زا  اعما  هدـعم و  ۀـیقنت  یمغلب و  نایثغ  يوارفـص و  ئق  تهج  هکرـس  اب  نآ و  نادـند  نب  تیوقت  روش و  مغلب 

تیوقت لاحط و  دبک و  ةدس  حیتفت  اعما و  هدعم و  ۀیقنت  تهج  يدنه  رمت  اب  ای  رکش و  اب  نآ  ةزات  كرب  بآ  لسعلا و  ءام  اب  نینچمه 
طالخا تدـح  رـسک  نفع و  مغلب  ای  نفع و  يوارفـص  نوخ  قارتحا  زا  ثداـح  ۀـیربا  اـبوق و  هکح و  برج و  ناـقری و  عفر  هدـعم و 

تهج لاهـسا  عنام  قیبنا  عرقب و  هرتهاش  رطقم  ءاـم  ینعی  نآ  قرع  زارب و  لوبب و  اـهنآ  عفد  ندـب و  رـس و  زا  هیوادوس  هیرم و  هقرتحم 
یبرع غمص  اب  رایسب و  کشا  نتخیر  عنم  هرصاب و  تیوقت  تهج  نآ  ةراصع  لاحتکا  نآ و  حتفم  فیطل  راح  رهوج  ندومن  تقرافم 

ماکحتـسا هثل و  ۀیقنت  نآ و  ترارح  نابز و  ماک و  تحارج  تهج  نآ  ۀضمـضم  دنـشاب و  هدنک  هک  بلقنم  رعـش  ندـیئور  عنم  تهج 
دنشرسب نآ  ةزات  بآ  اب  نوچ  روتسدب  برجم و  هکح  برج و  تهج  دنیامن  لامعتـسا  مامح  رد  هک  انح  اب  نآ  کشخ  دامـض  نآ و 

بآ اب  نتـسش  روتـسدب  عفان و  هیربا  دـشاب و  کشر  هک  نابئـص  لمق و  عفر  تهج  نآ  عوقنم  بآ  اب  شیر  رـس و  نتـسش  دـنلامب و  و 
نیرتهب هتفک  مانسالا  ءافش  بحاص  دنا و  هتسناد  رثوم  رایسب  روبنز  ندیزک  تهج  ار  نآ  ةزات  دامض  هیوسام  نبا  نآ و  خوبطم 
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هن لاهـسا و  ياج  هچ  دـنک  تعیبط  نییلت  یئاهنتب  هرتهاش  هک  نم  مدـیدن  تفک  نم  داتـسا  هک  هتـشون  تسا و  نآ  ةزات  كرب  نآ  539
يازجا رئاس  زا  رتیوق  سونیلاج  دمحا و  نب  دـمحم  لاعفا  رد  ترارحلا و  لدـتعم  نآ  مخت  هدـش و  هدـید  نآ  فعـض  لب  بلق  تیوقت 

زا نآ  بآ  زا  مرد و  جنپ  ات  مرد  هس  نآ  مرج  زا  تبرش  رادقم  ینساک  نآ  حلصم  تسا و  هئر  رـضم  هرتهاش  دنیوک  دنا و  هتـسناد  نآ 
نآ لدب  مرد  جنپ  ات  نآ  مخت  زا  مرد و  هد  ات  مرد  جنپ  خوبطم  رد  رکشب و  بیطم  درز  ۀلیله  عوقن  بآ  اب  لاقثم  تصـش  ات  لاقثم  یس 

تسا و لاحط  رضم  هکنآ  تهج  تسا  یلوا  درز  ۀلیله  اب  نآ  لامعتـسا  هک  دنا  هتفک  درز و  ۀلیله  نآ  ثلث  ود  انـس و  نآ  نزو  فصن 
زا نادب و  هیبش  تابن  رد  دشاب  یم  هایک  زا  یمسق  دنیامن و  لامعتسا  هدرکان  فاص  دیاب  ار  نآ  كرب  ةراصع  تسا و  نآ  حلصم  هلیله 

یخلت فیطل و  نآ  قورع  عمتجم و  یهایسب و  لئام  نآ  لک  هداتسا و  نآ  قاس  نیتنسفاب و  هیبش  رتکیراب  نآ  كرب  رت و  هریت  رایسب  نا 
تسا هرتهاش  ریغ  هک  اریز  لمعتسم  ریغ  درچب و  ار  نآ  نوچ  تسا  واک  لتاق  وبدب و  هزم و  یب  هکلب  درادن  یضبق  و 

* مرقسهاش *

تـسا یـسراف  مرپسهاش  برعم  میم  هلمهم و  ءار  اف و  حتف  هلمهم و  نیـس  نوکـس  هدمآ و  زین  اه  رـسک  اه و  حتف  فلا و  نیـش و  حتفب 
تـسا كرزب  نآ  كرب  هک  یمـسق  میمـسا و  یکنرفب  تسا و  قلطم  ناحیرب  فورعم  وبزاـن  یـسرافب  زین  نیحاـیرلا و  ناطلـس  ینعمب 

دـنمان و یـسلت  يدـنهب  کچوک و  كرب  ینعی  موراب  میمـسا  تسا  هزیر  نآ  كرب  هک  یمـسق  كرزب و  كرب  ینعی  مونکاـم  میمـسا 
دنا هتسناد  یسلت  ریغ  یضعب 
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نا تیهام  *

ینامرک قبح  هک  هتـشون  یعیدـب  تاراـیتخا  بحاـص  هریت  زبس  كرب  كرزب  یمـسق  تسا و  كرب  رت  ةزیر  يدرزب  لـئام  زبس  ناـحیر 
زین يدزی  ناحیر  دنمان و  ینامرک  هک  دوب  يرتعس  نآ  نیرتهب  تسا و 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

درد عفر  تهج  رکـش  اب  نآ  ةراصع  هظیلغ و  حایر  هدعم و  فعـض  ناقفخ و  تهج  اضعا و  عیمج  ماروا  للحم  یغامد و  ةدس  حـتفم 
درد تهج  نآ  مامشتسا  اضعا و  يوقم  دربم و  بآ  اب  نآ  ةدرک  رت  ناهد و  عالق  تهج  نآ  ندیئاخ  هضمضم و  هفرس و  وبر و  هنیس و 
ابطا هکنادـب  هجزما و  عیمج  لدـتعم  تیـصاخلاب  مومـس و  مواقم  نآ  مخت  ماوه و  ندـینازیرک  ابو و  عفر  نیرفاسم و  نیرورحم و  رس 

هک اهنآ  تیباـعل  هکنآ  تهج  ریحز  ۀـیودا  رد  ار  لـمحلا  ناـسل  رزب  نینچمه  دـنا و  هدومن  عنم  بیکارت  رد  ار  ناـحیر  مخت  ندـیبوک 
نآ ۀتفوک  ریحز  ۀیودا  بیکارت  رد  انوطق و  رزب  ةدیبوک  دـننام  دـناسر  یمن  ررـض  نآ  ةدـیبوک  نکیل  ددرک و  یم  لئاز  تسا  بولطم 

مخت صوصخ  دشاب  یم  هدایز  هضباق  توق  اهنآ  هتفوک  رد  هک  دنا  هتشون  نآ  ریغ  يروصنم و  ۀیافک  بحاص  هچنانچ  تسا  لمعتـسم 
دیفم زین  نآ  ةدیناشوج  برجم و  تسا و  عفنلا  بیجع  ریحز  رد  یبرع  غمص  اب  نآ  ۀتفوک  هک  ناحیر 

* ینیص هاش  *

ای نون و  رسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  داص  رسک  اه و  فلا و  نیش و  حتفب 

نا تیهام  *

ةراصع نآ  دنیوک  دنه و  زا  هک  دنیوک  دنروآ و  نیچ  زا  دشاب و  یشقن  متاخ  شقنب  هیبش  ورب  هک  تسا  یحیافص  هایـس  دماج  ةراصع 
تسا لخاب  نوجعم  قوحـسم  ینیچ  يانح  كرب  هک  هتـشون  ینامرک  سیفن  انالوم  تسا و  دنویر  ةراصع  دنیوک  تسا و  ینیچ  يانح 
یضعب یخرسب و  لئام  یضعب  دیفـس و  لدنـص  کنرب  یـضعب  دشاب  یم  فلتخم  ناولاب  تسا و  تیهاملا  هلوهجم  ۀیودا  زا  هلمجلاب  و 

تسا یئاطخ  يوزنت  ریغ  لمعتسم و  همه و  نیرتهب  نیا  يدرزب و  لئام  یضعب  یهایسب و  لئام 

1023 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1369 

http://www.ghaemiyeh.com


نا تعیبط  *

کشخ درس و  موس  رد 

لاعفا و *

نا صاوخ 

تاحارج مدلا  فزن  تهج  نآ  رورذ  قتف و  يادتبا  هراح و  ماروا  تهج  بالک  اب  راح و  عادـص  تهج  نآ  يالط  ضباق و  ففجم و 
عفان هدعم  فعض  تهج  غامدب و  راخب  دوعص  عنم  راح و  عادص  تهج  يرادیب و  رب  نیعم  نآ  ندیماشآ  و 

کنابهاش

دنمان زین  کناباغ  کناباش و  و 

نا تیهام  رد  *

یبرعب هک  تسا  بالکلا  جسفنب  دنیوک  یضعب  تسا  فالخ 

رجـش هک  دـنا  هتفک  زین  دـنا و  هتـسناد  فونرب  موحرم  باون  عماـج و  بحاـص  يرب و  مرفـسمج  یـضعب  دـنمان و  بـالکلا  هوسق  540
تـسا يرب  مربش  بح  هک  يواح  بحاص  لوق  زا  تسا و  موصیق  زا  یعون  هک  هدرک  لقن  یقفاغ  لوق  زا  زین  تسا و  کچوک  میهاربا 
سنار نآ  يزاریـشب  هک  تسا  بالکلا  جـسفنب  هک  تسنآ  ققحم  تسا و  فـالخ  همه  اـهنیا  هک  هتفک  یعیدـب  تاراـیتخا  بحاـص  و 

دنیوک کس 

نا تعیبط  *

مود رد  تسا  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا شوجنزرم  ماقم  مئاق  اهمخز و  ناشیا و  مکش  حایر  لیلحت  لافطا و  اصوصخ  ناهد  زا  نتفر  بآ  عرص و  تهج 

ضاش

دنمان زین  روتورهرا  يدنه  نابزب  همجعم  داض  فلا و  نیش و  حتفب 

نا تیهام  *
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ردقب دسر  یم  مهب  نهکد  هلاکنب و  دـنه و  ناردـنزام و  صوصخ  دالب  رثکا  رد  هک  هروهـشم  ۀـفورعم  ۀـلوکام  بوبح  زا  تسا  یبح 
بوخ دابآ  میظع  تارجک و  تروس و  ردنب  نهکد و  رد  یناشن و  القاب  ۀناد  دننام  نآ  رـس  رب  نهپ و  كدنا  رودـم  یکچوک و  دوخن 

دوش یم  هدیلاب  و 
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نا تعیبط  *

دشاب کشخ  مرک و  دیاش  دنا و  هتفک  مود  رد  کشخ  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دنا هتسناد  عفان  رهز  عفد  نوخ و  مغلب و  داسف  برذ و  يوارفص و  لاهسا  تهج  رخبم و  ضباق و  اذغلا و  لیلق  مضهلا و  یطب  خافن و 

** هدحوملا ءابلا  عم  همجعملا  نیشلا  لصف  **

بش

اه و يافخ  یـسراف و  ءاب  رـسکب  يرکتهپ  يدنهب  دیفـس و  كاز  همذ و  یـسرافب  هددشم  ةدحوم  ءاب  هدمآ و  زین  حـتف  نیـش و  رـسکب 
دنمان ای  هلمهم و  ءار  فاک و  رسک  هیناقوف و  هانثم  ۀطقن  راهچ  ءات  نوکس 

نا تیهام  *

هعبرا نداعم  ۀلمج  زا  هتفای  مکحتسم  ریغ  داقعنا  تدورب  ببـسب  هیـضرا  ۀنفع  يازجا  زا  ددرک و  یم  دقعنم  عمتجم و  هک  تسا  یتیئام 
یـشرت كدناب  جازب و  هیبش  تسا  يزیچ  نآ  دنـشاب و  بوبـش  رداشون و  حالما و  تاجاز و  زا  ترابع  هک  تسا  تروصلا  هلماک  ریغ 

رثکا ناتسجرک و  هینمرا و  دالب  رصم و  نمی و  نآ  نداعم  تسا و  جاز  دننام  لاعفا  رثکا  رد  تسا و  هدایز  نآ  یشرت  هک  جاز  فالخب 
لئام فافش  دیفس  یکی  تسا  فنـص  راهچ  نیا  تسا  لمعتـسم  دوجوم و  هچنآ  دنا و  هدومن  نایب  هدفه  ار  نآ  فانـصا  تسا و  دالب 

نیا ددرک و  یم  دمجنم  دکچ و  یم  تسا  نمی  دالب  هکنآ  ندعم  زا  هک  تسا  یبا  نیا  دنمان و  ینامی  ار  نیا  يدرز و  یب  ای  يدرزب و 
عبرم و نیا  ياهعطق  دنمان و  يرولب  جاز  ار  نیا  تسین و  يدرز  قلطم  نا  رد  هک  فافـش  دیفـس  مود  فنـص  تسا و  فانـصا  نیرتهب 
نکشدوز و مرن و  نآ  سملم  مراهچ  فنص  دنمان و  جرحدم  جاز  ار  نیا  هرادتساب و  لئام  موس  فنـص  دشاب و  یم  ققـشم  بعکم و 

ریغ کنر  خرس  مود  لیطتسم و  درز  یکی  لمعتـسم  ریغ  همه  هک  تسا  رکید  فنـص  هس  دنمان و  رفز  جاز  ار  نیا  هحئار و  تموهز  اب 
فافش و قرزا  یکی  لمعتسم  ریغ  تسا و  تیمس  اب  هک  تسا  رکید  فنص  ود  هزم و  روش  جازب و  هیبش  زبس  موس  لکشلا و  طوبـضم 

یکریتب لئام  هایس  مود 
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تعیبط *

نآ عومجم 

درادن یلصا  هتسناد و  درس  یضعب  دنا و  هتفک  زین  مرک  موس  رد  کشخ و  موس  رد  مرک و  مود  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

فاص رد  نداعم و  کنز  كرچ و  عفار  حورق و  ةدنهد  مایتلا  دئاز و  تشوک  ةدـننک  لئاز  اهمخز و  مدـلا  فزن  عطاق  يوق و  ففجم 
نآ لولحم  بآ  روطق  فاعر و  عطاق  نآ  طوعس  هکـسام و  يوقم  نایثغ و  ئق و  عنام  نآ  برـش  رثالا و  عیرـس  بارـش  بآ و  ندرک 

نآ و عجو  تابوطر و  فشن  يرک و  عفر  تهج  تیز  رد  نآ  خوبطم  روطق  عفان و  لمع  رارکت  اب  نیقیقر  ةواشغ  نیع و  ضایب  تهج 
علق تهج  يواستم  ازجا  نودرح  نیکرـس  غرم و  مخت  تسوپ  رکـش و  دـیراورم و  اـب  قوحـسم  سلکم  لاـحتکا  دـیفم و  نییثنا  عجو 
نآ نونس  هینبل و  روثب  علق  مشچ و  کلپ  يربطس  ماروا و  هنمزم و  ةرمح  لمق و  هعمد و  تهج  قامـس  وزام و  اب  برجم و  نیع  ضایب 

اب كرحتم و  نادند  رب  نآ  كاسما  روتسدب  كرحتم و  نادند  ماکحتسا  هثل و  تیوقت  نادند و  درد  تهج  لفوف  اب 

تهج نآ  رورذ  زین و  لسع  هکرـس و  اب  نآ  خیبطب  هضمـضم  عالق و  تهج  لسع  اب  روتـسدب  عالق و  تهج  بنرک  خـیب  رتسکاخ  541
ياقـستسا تهج  هبـسانم  ۀـیودا  اب  یمغلب و  ماروا  تهج  نغور  اب  نآ  دامـض  نوریب و  زا  نآ  يـالط  روتـسدب  عفاـن و  هاـهل  هثل و  مرو 

حورق عنم  تهج  هکرـس  خرـس و  لک  وزام و  کمن و  اـب  نآ و  قرع  لـغب و  ریز  یئوبدـب  عفر  تهج  سآ  كرب  اـب  جـبهت و  یمحل و 
یصع ةراصع  اب  راثآ و  عفر  تهج  لسع  اب  حرقتم و  برج  هکح و  تهج  لسع  اب  مرک و  بآ  اب  نآ و  دیازت  یعـس  هثیبخ و  هیعاس و 

نآ لولحم  يالط  هلکا و  تهج  يواسم  هس  ره  صفع  لخ و  يدرد  اب  قهب و  شوک و  زا  داوم  نالیـس  عنم  تهج  شوکانب  رب  یعارلا 
یکتخوس تهج  نآ  لولحم  بآ  ندیـشاپ  امرـس و  زا  ضراع  قاقـش  سخاد و  ناتـشکنا و  شراخ  هدـش و  دیفـس  نخاـن  رب  بآ  رد 

ره رد  دـئاز  محل  ۀـباذا  کشر و  لمق و  عفر  تهج  ندـب  رب  يوم و  رب  بآ  اـب  سخاد و  تهج  موم  اـب  رثؤم و  نآ  ۀـلبآ  عنم  شتآ و 
تابوطر فشن  ضیح و  نالیس  عفر  تهج  یفوص  ۀچراپ  رد  یئاهنتب  نآ  لومح  مدلا و  فزن  عفر  تهج  نآ  رورذ  دشاب و  هک  وضع 
روتسدب یعفا و  نهد  رد  نآ  خوفن  لمع و  رارکت  اب  نینج  طقسم  نارطق  اب  لمح و  عنام  عامج  ماکنه  زا  شیپ  محر و  لاح  حالصا  و 

رثؤم و نآ  ۀـلازا  تهج  دـیامن  عزف  دـسرتب و  هک  یـسک  باوخ  ۀـماج  ریز  رد  نآ  روخب  نآ و  ةدنـشک  ناسنا  نهد  بآ  اـب  نآ  روطق 
زا دـنیوک  رداشون و  نآ  لدـب  طاریق  کی  نآ  تبرـش  رادـقم  باوخ  رد  عزف  عفار  مالتحا و  عنام  باوخ  ۀـماج  ریز  رد  نآ  نتـشاذک 

ار نآ  ددرک و  ادیپ  مشچ  تروصب  هبقث  هعطق  نا  رد  رکا  دنک  روخب  ار  بش  دسر و  دـب  مشچ  ار  یـسک  نوچ  هک  تسنآ  نآ  صاوخ 
ۀفرس ثدحم  رضم و  رایسب  نآ  مرد  کی  ندیماشآ  راضملا  دسرن  هناخ  نآ  لهاب  دب  مشچ  دنراذکب  صخـش  نآ  ۀناخ  ۀلبق  فرط  رد 

هدیشود ةزات  ریش  ندیماشآ  نآ  ياوادم  هدنشک و  روفلا  یف  نآ  مرد  ود  ددرک و  لسب  يدؤم  هاک  هئر و  رضم  رایـسب و  سبی  دیدش و 
تسا ندروخ  هزات  رت و  ةویم  ندرک و  ئق  ذیناف و  رکش و  واک و  نغور  ای  واک و  هرک  و 
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تبش

مخت يوسواوس و  يدنهب  نوتیبنا و  ینانویب و  دوش و  توش و  یـسرافب  هک  هددشم  ۀیناقوف  هانثم  ءات  هدحوم و  ءاب  حتف  نیـش و  رـسکب 
دنیوک دروخ  نالاو  يدنهب  ار  نآ 

نا تیهام  *

نآ مخت  يرتچ و  نآ  لک  هزیر و  نآ  ياهکرب  هنایزارب و  هیبش  کیراب  رایسب  نآ  ياهخاش  قاس و  کی  رب  مئاق  فورعم  تسا  یهایک 
زا کیره  هک  دـنا  هدومن  حیرـصت  هبرجت  لها  هک  دـنا  هتفک  لوط و  رد  هنایزار  ۀـناد  فصن  لکـشب  نهپ  كدـنا  هنایزار و  زا  رت  هزیر 

ردقلا و هلیلج  رابک  ۀیودا  زا  دنام و  یم  یقاب  لاس  ود  ات  نآ  توق  دنوش و  یم  رکیدـکیب  بلقنم  یـضارا  یـضعب  رد  تبـش  هنایزار و 
تسنآ ۀتفکش  يوبشوخ  ةزات  نآ  نیرتهب 

نا تعیبط  *

نآ لوا  رد  نآ  کشخ  مرک و  لوا  رخآ  رد  نآ  رت  دنا  هتفک  کشخ و  مود  لوا  رد  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قاوف وبر و  تهج  ضیح و  لوب و  ردـم  هدراب و  عاـجوا  صغم و  نکـسم  تیقاـیرت و  اـب  مضاـه و  ددـس و  حـتفم  جـضنم و  لـلحم و 
هدعم و هنیس و  رد  هثداح  ۀیمغلب  ضارما  همعطا و  داسف  عنم  جنلوق و  هناثم و  هدرک و  کنس  زرپس و  رکج و  هدعم و  فعض  یئالتما و 

ندـیماشآ زین  هدـعم و  زا  هظیلغ  طالخا  جارخا  ئق و  رب  تناعا  مومـس و  عفر  تهج  لسع  اـب  نآ  ندـیماشآ  لـسانت و  تـالآ  ضارما 
هناثم و هدرک و  رهظ و  عجو  ندب و  راطقا  عیمج  زا  اهنآ  لیلحت  حایر و  ندومن  هدنکارپ  تهج  نآ  مخت  كرب و  کشخ  هزات و  خـیبط 

خبط یئالتما و  یمغلب  قاوف  دشاب و  نآ  ندیـشوج  هدعم و  رب  ماعط  نداتـسیا  زا  ثداح  هک  نایثغ  عطق  ضغم و  نیکـست  لوب و  راردا 
لسع اب  هدیئاس  ار  تبش  نوچ  تسنآ و  ماضهنا  جضن و  خبط و  تعرس  نآ و  تموهز  ترافز و  خسو و  جارخا  ثعاب  نآ  اب  تشوک 
تهج نآ  مخت  روتـسدب  نآ و  كرب  خیبط  رد  سولج  یناسآب و  دـیامن  لاهـسا  دـنیامن  خوطل  هدـعم  رب  ددرک  دـقعنم  ات  دـنهد  خـبط 
مهرد تشه  اـت  نآ  تبرـش  رادـقم  شوک  ضارما  تهج  نآ  ةراـصع  روـطق  ناـیثنا و  هناـثم و  هدرک و  حاـیر  لـیلحت  محر و  ضارما 

نیرورحم رضم  راضملا 
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ینم و ففجم  للقم و  هناثم و  هدرک و  هدعم و  رصب و  غامد و  فعـضم  نآ  خیبط  ندیماشآ  نآ و  لکا  تموادم  ینغم و  رخبم و  542
لدب دنا  هتفک  لسع  ینیچراد و  لفنرق و  نیدوربم  رد  اهیشرت و  هروغ و  بآ  نیبجنکس و  ومیل و  بآ  نآ  حلـصم  نآ  عطاق  نآ  راثکا 
نغور رد  ار  نآ  ةزات  كرب  ای  دنـشاب و  هدـیناشوج  هفـصانملاب  نوتیز  نغور  اب  ار  نآ  ةزاـت  كرب  ةراـصع  هکنآ  نهد  نآ و  مخت  نآ 

فارطا و جبهت  تابالص و  نییلت  باصعا و  لصافم و  درد  ایعا و  تهج  نخـسم و  فطلم و  دنـشاب  هدومن  دیدجت  ررکم  هک  هدرورپ 
نآ یشرت  ندروخ  هدعم و  حالصا  تهج  اهیشرت  همعطا و  رد  رت  کشخ  رت و  مرک و  نآ  مخت  رثؤم و  تیاغب  اهپتزرل  هریرعـشق و  عفر 
زین نآ  حلصم  ینم و  ففجم  هاب و  هرصاب و  غامد و  فعضم  نآ  راثکا  یثغم و  نیرورحم و  رـضم  روتـسدب  يوق و  ئقم  ماعط  زا  دعب 

جاجز و دامر  اب  ادامض و  ابرش و  ریـساوب  هدعقم و  ضارما  تهج  لسع  اب  کشخ و  مرک و  موس  رد  نآ  ۀتخوس  مخت  تسا و  اهیـشرت 
یب بیـضق  ۀـحرق  تهج  كرچ و  رپ  هبطر و  حورق  ففجم  نآ  رورذ  دـنا و  هتـسناد  برجم  لوب  رـسع  هاصح و  تیتفت  تهج  لـسع 

تسا عبط  نییلت  ثعاب  هدعقم  رب  دشاب  هدیسر  داقعنا  دحب  خبط  رد  هک  لسع  اب  نآ  قوحسم  دامض  لیدع و 

مربش

کشک و واک  يزاریـشب  اسوطـس و  ینانویب  هدمآ و  زین  موس  لوا و  رـسکب  میم و  هلمهم و  ءار  مض  هدحوم و  ءاب  نوکـس  لوا و  مضب 
درادن نایز  ار  دنفسوک  دریم و  یم  دروخب  واک  نوچ  هکنآ  تهج  دنمان  زین  کموطیناط  کسونطیناک و 
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نا تیهام  *

كرب رادریـش و  ین و  هب  هیبش  یعرذ  ردـقب  راد  هرک  بغز و  اب  تسار و  نآ  قاس  دـیور و  اهرازتشک  اهناتـسوب و  رد  هک  تسا  یتابن 
رتیوق ریشرپ و  ربطس و  نآ  خیب  يدرز و  يدیفـسب و  لئام  سدعب و  هیبش  نآ  ۀناد  شفنب و  نآ  لک  جاک و  كرب  نوخرطب و  هیبش  نآ 

راید نیبیـصن و  زا  هک  تسا  هدـیچیپ  تسوپب  هیبش  قیقر  نزو  کبـس  کنرخرـس  نآ  نیرتهب  نآ  كرب  زا  رتیوق  نآ  رمث  نآ و  رمث  زا 
تـسا دراو  نآ  تیهام  نایب  رد  زین  رکید  لاوقا  نوبز و  دنروآ  سراف  زا  هچنآ  تخـس و  ظیلغ  کنر  هریت  نآ  نیرتدب  دنروآ و  رکید 

يوق جایتحا  یب  نآ  قلطم  لامعتسا  هکلب  لمعتسم  ریغ  لاتق و  نوبز  رایسب  دشاب  اهطایخ  دننام  نآ  فوج  رد  نتـسکش  زا  دعب  هچنآ  و 
تسین زوجم 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مراهچ  ات  نآ  ریش  دنا و  هتفک  زین  کشخ  موس  رد  مرک و  مود  رد  کشخ و  مود  رخآ  رد  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ندـب و قمع  زا  طالخا  ردـم  ددـس و  اهکر و  نهد  حـتفم  هضباق و  توق  اب  بآدرز و  ادوس و  مغلب و  يوق  لهـسم  هلاـتق و  مومـس  زا 
نیرورحم و رـضم  لیدـعیب  ابوق  تهج  نآ  دامـض  عفان و  لـصافم  درد  جـنلوق و  یقز و  ياقـستسا  تهج  بطر و  دراـب  ةدـعم  قفاوم 

نآ لدب  کناد و  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  ینم  قرحم  اهتشا و  فعـض  هداح و  تایمح  ثروم  هاب و  رکج و  هدعم و  هینبلا و  فیعض 
مین تسا و  برچ  ۀـقرم  واک و  نغور  هکـسم و  ندروخ  نآ  ياوادـم  قانخ  یـشغ و  برک و  ئقب و  لتاق  نآ  لاقثم  کی  نویرزام و 
کی هبترم  ره  رد  هک  ندومن  لیدبت  هبترم  هس  ندیناسیخ و  ریش  رد  ار  نآ  ۀتفوکان  نآ  حلصم  لمعتسم  ریغ  هدنـشک و  نآ  ریـش  لاقثم 

زا اهنیا  لاثما  دبرت و  ربص و  درز و  ۀلیله  ینامرک و  نومک  لقم و  نوسینا و  اب  هدومن  کشخ  هیاس  رد  سپ  دـشاب  ریـش  رد  زور  هنابش 
زئاج یئاهنتب  حالـصا و  زا  شیپ  تسا  داح  رایـسب  نآ  هک  اریز  مربش  تدح  رـسک  يارب  تسا  ندومن  لامعتـسا  هلدتعم  ۀلهـسم  ۀـیودا 
بح كرک  نیکرـس  قشا و  جنیبکـس و  لقم و  اب  دـشاب  مغلب  هظیلغ و  حایر  نآ  ببـس  هک  جـنلوق  ۀـجلاعم  رد  نآ و  لامعتـسا  تسین 

هنایزار و ینساک و  بآ  رد  ادوس  مغلب و  ۀبلغ  تسا و  اقستسا  زا  ترابع  هک  درز  بآ  ددس و  ماروا و  ۀجلاعم  رد  دنرب و  راکب  هتخاس 
بح هلیله  دـبرت و  ربص و  يدـنه و  کمن  يردـق  اب  هدومن  کشخ  هیاس  رد  سپ  هدـیناسیخ  زورنابـش  هس  هدرک  فاـص  بلعثلا  بنع 

* دنیامن لامعتسا  هتخاس 
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هبش

اه يافخ  یمجع و  ءاب  نوکس  فاک و  حتفب  رهبک  یتغلب  تسج و  يدنهب  ایتوت و  يور  یسرافب  اه  هدحوم و  ءاب  نیش و  حتفب 

دنمان هلمهم  ءار  543و 

نا تیهام  *

سم عبر  هس  هبـش و  نزو  عبر  ای  سم و  ثلث  ود  هبـش و  نزو  ثلث  هک  سم  اب  نآ  بیکرت  زا  تسا و  هفورعم  ۀـیندعم  داـسجا  زا  یکی 
نآ یحالطـصا  مسا  ار  هبـش  یـضعب  دنمان و  لتیپ  يدنهب  جنرب و  ار  نآ  یـسرافب  هک  دنزاس  یم  الطب  هیبش  کنر  درز  يدسج  دـشاب 
نآ کنر  يدوبکب و  لئام  نآ  کنر  ود  ره  زا  رتزادک  رید  رت و  بلص  تسا و  یعلق  برسا و  نیب  ام  هبش  دنا و  هتسناد  عونـصم  جنرب 

دنام یم  بوخ  نا  رد  اهقرع  رثکا  بالک و و  درس و  نا  رد  بآ  نتشادهاکن  رادرهوج و  نا  زا  عونصم  یناوا  رکید و  تازلف  زا  رتمک 
دشاب یم  هدننکش  نآ  صلاخ  یناوا  رکید و  داسجا  یناوا  فالخب  ددرک  یم  دساف  رید  و 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

بلعثلا بنع  ای  ینـساک و  ای  هنایزار و  بآ  اب  نآ  كوکحم  يالط  ناـقفخ و  عفار  هدـعم و  لد و  يوقم  نآ  یناوا  رد  برـش  لـکا و 
ماروا و لیلحت  فلک و  تهج  هیلطا  رد  نآ و  تیوقت  برج و  قالـس و  نیع و  ضایب  عفر  تهج  نآ  ۀـتخوس  لاحتکا  ماروا و  للحم 

رید دننکب  نآ  شاقنمب  ار  يوم  نوچ  هک  دنا  هتفک  کناد و  کی  ات  نآ  تبرـش  رادقم  لسع  نآ  حلـصم  لاحط  رـضم  دیفم  راثآ  عفر 
مسا هبـش  زین  تسا و  کنر  يدرز  جنلوق و  ثروم  عبط و  سباح  نا  زا  عونـصم  فرظ  رد  بآ  ندیماشآ  تموادم  دنا  هتفک  دیآرب و 

یضارا اهناتـسکیر و  رد  دوش و  یم  دنلب  عرذ  هس  ردقب  كرزب و  دنمان  سرویلاف  ینانویب  ینایرـس و  یهاباش  زا  برعم  تسا  یتخرد 
يدرز كدنا  اب  لئام  زبس  سآ  كربب  هیبش  نآ  ياه  كرب  کچوک و  ياهراخ  اب  بلص  کیراب  نآ  ياهخاش  دسر و  یم  مهب  هیلاخ 

دیآرب رایسب  جزل  یتبوطر  نا  زا  دنراشفب  نوچ  هک  هنادهاش  دننام  نآ  رمث  کنر و  خرس  كدنا  نآ  لک  و 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  سکعرب  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رخآ  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

نآ خـیبط  نآ و  خـیب  كرب و  نینچمه  هنیـس و  يرغم  یمـس و  تاناویح  یعافا و  شهن  يارب  زا  عفاـن  هیودا  مظعا  ربکا و  زا  نآ  مخت 
ادتبا رد  تسا  هیمغلب  ماروا  للحم  نطب و  سباح 

یبیبش

دنمان تفن  خیب  هماع  ار  نآ  تسا و  نارکوش  خیب  رخآ  نایم و  رد  هیناتحت  هانثم  ءای  ود  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  ود  رـسک  نیـش و  حـتفب 
لاعفا رثکا  ریدخت و  رد  تسا  حافلب  هیبش  دسر و  یم  مهب  رایسب  تفن  هوک  رد  هکنآ  تهج 

* هثلثملا ءاثلا  عم  نیشلا  لصف  *

* ثش *

هتفک دنیامن و  یم  دولج  تغابد  نا  زا  هک  هتـسناد  ورـس  كرب  يدادغب  فسوی  تسا  فالتخا  نآ  تیهام  رد  هثلثم  ءاث  نیـش و  حـتفب 
هک دنا  هتـشون  هفحت  رد  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  یکاطنا و  دننک و  یم  تغابد  ار  تسوپ  ناب  هک  وب  شوخ  خلت  تسا  یهایک  هک  دنا 

کنس اهناتسهوک و  رد  کنر و  درز  هحئارلا  هیرک  رایسب  تبوطر  اب  وت  رب  وت  مکارتم  قاروا  رد  رصحنم  لک و  قاس و  یب  تسا  یتابن 
دننک یم  ناب  تسوپ  تغابد  ناغابد  دسر و  یم  مهب  اهخال 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

ماقم مئاق  مشچ  ضارما  رد  رثالا و  عیرـس  لاهـسا  تهج  اضعا و  همه  مدلا  فزن  عطاق  هدعم و  يوقم  ئق و  سباح  نآ  بآ  ندیماشآ 
دنیامن تغابد  نادب  ار  تاناویح  تسوپ  نوچ  تسا و  قامس  نآ  لدب  مرد  کی  نآ  تبرش  رادقم  بانع  نآ  حلصم  هناثم  رضم  اثیمام 

ددرک وب  شوخ 
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میجلا عم  نیشلا  لصف 

کلام یبا  ةرجش 

دنمان نیامولف  ینانویب  فاک  مال و  رسک  فلا و  میم و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  هدحوم و  ءاب  رسک  هزمه و  حتفب 

نا تیهام  *

نارب یشفنب و  یخرسب و  لئام  یـضعب  کنر و  زبس  عبرم  قاس  کیب  رـصحنم  نآ  تابن  يرحب و  يرب و  دشاب  یم  عون  ود  تسا  یتابن 
نیئاپ هرا و  دـننام  راد  هنادـند  فرـشم  رکیدـکی و  لباقم  رد  یتسد  فک  ردـقب  كرزب  كرب  ود  یهرک  ره  رب  رود و  مه  زا  اـههرک 

لیقث شفنب و  هزیر و  نآ  لک  فوجم و  نآ  ياهخاش  هبعشلا و  ریثک  تسا و  یکچوک  كرب  ایوک  هک  دیفس  اهکرب 

نآ نوردنا  هایس و  نآ  نوریب  كرزب  نآ  خیب  کیراب و  هایـس  نآ  مخت  رودم و  يدوخن  ردقب  نآ  رمث  يزبس و  عامقا  رد  هحئارلا  544
رد ددرک و  كاپ  بوخ  دـنیوش  هماج  نارذامک  نا  زا  دـیآرب و  نوباص  دـننام  یفک  نا  زا  دـننز  بآ  رد  نوچ  هک  تجوزل  اـب  دـیفس 
دنا هتفک  تساهنآ و  نایم  اهبآ و  رانک  هیاس و  كانمن و  ياهاج  نآ  تبنم  دـنمان و  فاقلا  نوباـص  ار  نآ  رایـسب و  نآ  حاون  قشمد و 

وبرذآ رد  تسا و  يوش  میلک  زا  یعون  هک  هتشون  یعیدب  تارایتخا  بحاص  تسا و  ناغابـص  ةوچ  ریغ  تسا و  اثینطرع  زا  یمـسق  هک 
دش روکذم 

نآ تعیبط  *

لادتعالا بیرق  تسوبی  رد  مرک و  مود  لئاوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفر رد  هیوادوس و  ضارما  عیمج  عفاد  دروجال و  زا  رتهب  قفرب و  ادوس  لهـسم  یلاج و  مغلب و  عطقم  تسا  هفیرـش  ۀـیودا  زا  نآ  خـیب 
تهج نآ  يرب  خیب  دامـض  برجم و  ءاسفن  مدلا  فزن  تهج  يرب  اصوصخ  نآ  ندیماشآ  دـنا و  هتفک  لیدـعیب  هیدر  ۀـحرق  ماذـج و 

هـس ات  نآ  تبرـش  رادقم  نیبجنکـس  نآ  حلـصم  هناثم  رـضم  اهمخز  ةدنهد  مایتلا  حورق و  عفار  نآ  عون  ود  ره  كرب  يالط  ریزانخ و 
* تسا ینمرا  رجح  نآ  نزوب  نآ  لدب  مرد 
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بهارلا هرجش 

هدحوم ءاب  اه و  رسک  فلا و  هلمهم و  ءار  حتفب 

نا تیهام  *

رمثب هیبـش  نآ  رمث  عورزم  ریغ  عورزم و  دـسر  یم  مهب  قـشمد  دـالب  رد  هک  تسا  یتـخرد  هـتفک  دـمحا  نـب  دـمحم  میدـق  بـط  رد 
جنادهشب هیبش  زین  معط  رد  دنریک  یم  نا  زا  هک  ینغور  هنادهاش و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ياهخاش ياهناد  ئق و  نودـب  لهـسم  نیریز  ياهخاش  ياهناد  يوق و  ئقم  دـشاب  یم  نآ  يالاب  ياـهخاش  رد  هک  یئاـهناد  دـنا  هتفک 
* تسا هنادوهام  ریغ  هناد و  لهچ  ات  هناد  هدزناپ  زا  نآ  تبرش  رادقم  لهسم  مه  ئقم و  مه  نآ  طسو 

میرملا هرجش 

میم هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  ار و  نوکس  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

ددرک و هدیلاب  زارد و  دنزادنا  بآ  رد  نوچ  هک  رکیدکی  رد  کبـشم  مهرد و  نآ  ياهخاش  دش و  روکذم  تسا و  میرم  روخب  تابن 
دنک دوع  دوخ  لاحب  دوش  کشخ  نوچ 

نا تعیبط  *

لدتعم تسوبی  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تدالو و رـسع  تهج  نآ  عوقن  بآ  مشچ و  رد  بآ  لوزن  دراب و  ماکز  تهج  یلاـج و  هرـشب و  ةدـننک  خرـس  مغلب و  عفار  حـتفم و 
نآ حلـصم  هئر  رـضم  رثؤم  دـئاز  تشوک  ندرب  اهمخز و  لامدـنا  صرب و  قهب و  ریـساوب و  تهج  نآ  يالط  لیدـعیب و  نینج  جارخا 

* تسا مرد  مین  ات  نآ  تبرش  رادقم  اریثک 

میهاربا هرجش 
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ریثک لیوط و  میظع و  ار  میهاربا  ةرجـش  هحالف  رد  هک  هتـشون  یقیلام  دنناد  جناش  یعمج  نالیغ و  ما  ار  نآ  یـضعب  تسا  تشکنجنپ 
لک هاک  دسر و  یم  مهب  کشخ  یلاخ  ياهنیمز  اهارحـص و  رد  دـنمان و  مرب  ار  نآ  وب و  شوخ  درز و  نآ  لک  كرب و  رپ  كوشلا و 

دنیامن یم  اهیئوبشوخ  خلاخل و  رد  ار  نآ 
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هلمهملا ءاحلا  عم  نیشلا  لصف 

رورحش

یناهفـصاب خراـطارق و  یکرتب  تسا و  یبرع  تغل  رخآ  رد  هلمهم  ءار  واو و  نوکـس  نیتلمهم و  ءار  مض  اـح و  نوکـس  نیـش و  مضب 
دنمان رواکوت  یناردنزامب  راغوغ و 

نا تیهام  رد  *

جارد هک  رکید  لاوقا  یخرـسب و  لئام  درز  زارد و  نآ  ياهاپ  راقنم و  يرمق و  ۀثجب  هایـس  تسیرئاط  دنا  هتفک  يرثکا  تسا  فالتخا 
تسا مهوت  تسا  اپ  راقنم و  قنعلا و  لیوط  هایس  كرزب  کشجنک  زا  یعون  يرد و  کبک  و 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  کشخ  مرک و  لوا  رد  رت و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفار توص و  نسح  ثروم  تیاـغب  ماداـب  نغور  اـب  نآ  نوخ  عفاـن و  جـلاف  اـیلوخیلام و  زازک و  تهج  اذـغلا و  حـلاص  مضهلا  عیرس 
دراد هک  یتبالص  ببسب  مضه  رید  کشخ و  مرک و  بلص و  تسنآ و  تشوک  نآ  نیرتهب  هک  هتفک  جاهنم  بحاص  زاوآ و  یکتفرک 

* تسا رایسب  نغور  نآ  حلصم  هدعم  رضم  مرک و  نوخ  دلوم  مضهرید و  اذغلا و  يدر  و 

545

محش

دنمان هیپ  یسرافب  میم  هلمهم و  ءاح  نوکس  نیش و  حتفب 

نا تیهام  *

بلص نآ  نآ و  تظفاحم  يارب  ددرک  یم  دقعنم  دلوتم و  اعما  هدعم و  هدرک و  دننام  اضعا  ضعب  رب  هک  هدرفم  ياضعا  زا  تسیوضع 
یم ار  ود  ره  نآ  یمرک  اذـهل  تسا و  تدورب  ود  ره  نآ  داقعنا  لعاف  یئام و  دراب  مد  قیقر  ود  ره  نیمـس  نآ و  ةداـم  نیمـس و  زا  رت 

هدروآرب هزات  نآ  نیرتهب  نیمس و  رب  تیئام  تینهد و  تسا و  نیمس  زا  رت  بلاغ  محـش  رب  داقعنا  تفاثک و  تدورب و  نکیل  دزادک و 
دنراذک باتفآب  ینهآ  ای  یسم و  فرظ  رد  هدومن  كاپ  ار  نآ  هیشغا  زا  هک  تسنآ  نآ  لامعتـسا  قرط  دوجا  تسا و  هدرک  یلاوح  زا 

زا تسین و  دب  ضارما  یضعب  تظفاحم  تهج  دنیامن  دوس  کمن  رکا  دنرادرب و  یلافس  فرظ  رد  ددرک  هتخادک  نا  زا  هک  ردق  ره  و 
دش روکذم  همدقم  رد  نآ  ظفح  هیفصت و  قرط  زین  نوبز و  ضارما  یضعب  يارب 
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نا تعیبط  *

نیب نیب  یـصخ  يراکـش و  ریغ  زا  يراکـش  نینچمه  یلها و  زا  رت  مرک  یـشحو  هداـم و  ناویح  زا  رت  مرک  رن  ناوـیح  محـش  هکنادـب 
دوش یم  رت  هنهک  دـنچره  دـنا  هتفک  کشخ و  مرک و  نآ  ۀـنهک  رت و  مرک  نآ  ةزات  تسا و  محل  زا  بطرا  دربا و  نآ و  ةداـمب  بیرق 

رد تاناویح  زا  کیره  محش  دشاب و  یم  فلتخم  نآ  تعیبط  یناویح  ره  بسحب  ددرک و  یم  هدایز  نآ  تفاطل  یکـشخ و  یمرک و 
عیرـس رت و  مضه  کبـس  رت و  کـشخ  تسا و  زب  هیپ  دارم  نآ  قـلطم  زا  یلاـعت و  هّللا  ءاـش  نا  دوـش  یم  دـش و  روکذـم  دوـخ  مـسر 

طب و محش  سپ  تیزب  بیرق  نآ  لعف  تسا و  ریزنخ  محـش  موحـش  بطرا  دشاب و  هبند  هک  تسا  هیلا  زا  رتداسفلا  یطب  رترادحنالا و 
دنفسوک و محش  زا  رت  مرک  رن  واک  محش  دناود و  ره  نآ  نیب  سورخ  یکناخ و  غرم  محـش  طب و  ریزنخ و  محـش  زا  رتظیلغ  زب  محش 

نآ لامعتـسا  ماروا  يادتبا  رد  اذهل  هدایز و  نآ  تدـح  لیلحت و  توق  همه و  زا  رت  مرک  ریـش  محـش  رن و  زب  زا  رت  مرک  هدام  زب  محش 
عفان هنمزم  هبلص و  ماروا  ياهتنا  رد  تسین و  زئاج 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

محـش سپ  ندب  قامعا  رد  صوغ  عاجوا و  نیکـست  اعما و  ۀحرق  هراح و  ماروا  نییلت  جضن و  رد  تسا  كوخ  محـش  موحـش  نیرتهب 
بلاج عاجوا و  نکـسم  اذهل  میقتـسم و  ياعم  عذل  اعما و  ۀحرق  تهج  هدام  زب  ةدرک  هیپ  سپ  تجوزل  اب  تسا  صوغلا  عیرـس  زین  طب 
تهج دوش  هتخپ  جـنرب  اـب  نوچ  اـعما و  محر و  مرو  ناـبز و  تنوشخ  تهج  یباـغرم  هیپ  بلعثلا و  ءاد  تهج  سرخ  هیپ  تسا و  مون 

هتفک عفنا  ار  نآ  يرحب  هرصاب و  تیوقت  تهج  لسع  اب  دنشاب  هتخادک  سمـش  ترارح  زا  هک  يرهن  یهام  هیپ  لاحتکا  هناثم و  ۀحرق 
تهج ریـش  هیپ  لـصافم و  عاـجوا  تهج  یـشحو  روـیط  حراوـج  سکرک و  هیپ  برجم و  مشچ  رد  ءاـم  لوزن  تهج  یعفا  هیپ  دـنا و 
ریزنخ محش  ای  هدام و  زب  محش  ای  رن  زب  محش  ای  واک و  ۀچب  محش  اب  رن  واک  محش  تفز و  موم و  زا  مهردکی  دامض  عفان و  هاب  تیوقت 
ناشیا ندـب  تشوک  هک  یناسک  نانز و  لافطا و  تهج  ریزنخ  محـش  تسا و  یئاود  نیرتهب  لیمامد و  ماروا و  حـیتفت  جـضن و  تهج 

هک دنا  هتفک  عفنا و  نآ  لیلحت  یتدایز  تهج  هبلص  ۀسبای  ياضعا  عیمج  نیداصح و  نیجولفم و  يارب  زا  روث  محش  رتهب و  دشاب  مرن 
محـش وزوا  محـش  درادن و  یلـصا  دیورن و  وم  وضع  نا  رد  رکید  دنلامب  نآ  ياجب  ار  یعفا  هیپ  دننکب و  ار  نآ  يوم  يوضع  زا  نوچ 
يدنه سیت  محش  عفان و  ماوه  درط  تهج  دنیامن  خوطل  نوچ  ار  لیا  لیف و  محش  عفان و  محر  ماروا  لیلحت  تهج  دوس  کمن  جاجد 

رد نآ  حلـصم  هدـعم  یخرم  یثـغم و  محـش  ندروـخ  جـلاف و  يارب  تسا  هـیودا  عـفنا  زا  دـنمان  لـیز  یناردـنزامب  ریپ و  يدـنهب  هـک 
نوتیز و نغور  لاعفا  عیمج  رد  نآ  لدب  نآ  دننام  کمن و  لیبجنز و  نیدوربم  رد  نآ و  لاثما  نومیل و  بآ  نیبجنکـس و  نیرورحم 

تسا رتهب  نا  زا 

1035 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1385 

http://www.ghaemiyeh.com


هلمهملا ءارلا  عم  نیشلا  لصف 

قورم بارش 

فاق هددشم و  واو  ار و  حتف  میم و  مضب 

نا تیهام  *

نیهقان قفاوم  اذغلا و  ریثک  دـنروخب  دـنیامن و  فاص  تعاس  شـش  زا  دـعب  هدـیناسیخ  نا  رد  تامـسکب  هدـیم و  نان  هک  تسا  يرمخ 
تسا

546

نیبرش

یکنرفب سرداق و  ینانویب  تسا  یسراف  تغل  نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هدحوم و  ءاب  رـسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  نیـش و  مضب 
دنمان نجرک  تسا  هلاکنب  فاضم  هک  ماکتاچ  دابآ  مالسا  تغلب  ردنس و 

نآ تیهام  *

اهنارطق نیرتهب  نا  زا  لـصاح  نارطق  رتکچوک و  نا  زا  ورـس و  راـبب  هیبـش  نآ  رمث  رتـضیرع و  نا  زا  نآ  كرب  تسا  ورـس  فانـصا  زا 
تسا و شون  تخردب  فورعم  ناهفصا  رد  رتکچوک و  نا  زا  هبشا و  ورسب  دنلب  دنا و  هتـسناد  ربونـص  ماسقا  زا  ار  نآ  یـضعب  تسا و 

لاس هاجنپ  ات  نیبرـش  تخرد  دنا  هتفک  دنمان و  يرب  رعرع  ار  نآ  ناکدرک و  ردقب  نآ  رمث  رادراخ و  رتکچوک و  نا  زا  رکید  یمـسق 
رپ مکارتم  نآ  ياهخاش  دوب و  نا  زا  رتکرزب  جاک و  رمثب  هیبش  نآ  رمث  هک  ار  یعون  دـش  هدـید  روصم  یکنرف  باـتک  رد  دـنام و  یم 

دنلب كدنا  کیراب  ياهکرب  اب  كرب 

نآ ماسقا  تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ندـیزک تهج  الط  اب  ظیلغ و  حایر  رکج و  هدـعم و  فعـض  اضعا و  یتسـس  ینطاب و  يرهاـظ و  حورق  تهج  نآ  خاـش  خوبطم  بآ 
هدـعقم و ضارما  ماروا و  لیلحت  لمق و  عفر  يوم و  نتخیر  عنم  تهج  نآ  خوطل  روتـسدب  لیفلا و  ءاد  تهج  نآ  قوعل  يرب و  بنرا 

شهن تهج  کمن  اب  نیتزول و  مرو  قانخ و  تهج  نآ  دامض  نادند و  درد  تهج  هکرس  اب  نآ  رمث  كرب و  خیبطب  هضمضم  محر و 
رئاس نتشک  تهج  نآ  خیبطب  ناقتحا  ندب و  ۀحئار  یئوبـشوخ  حورق و  مایتلا  ایعا و  مدلا و  فزن  عفر  تهج  نآ  رورذ  رادخاش و  رام 
رمث خوطل  عفان و  يرب  بنرا  ندیزک  دبک و  للع  یبوطر و  لاعس  تهج  همیـشم و  جرخم  لوب و  ردم  ضباق و  نآ  رمث  رثوم و  نادید 
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شرت هکاوف  نآ  حلصم  لازه  عادص و  ثروم  عفان و  يذوم  ماوه  ترضم  مدع  تهج  ندب  مامت  رب  نآ  رـس  زغم  اب  لیا و  محـش  اب  نآ 
کنرف هلاکنب و  لها  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذم  نارطق  رد  اطلا  عم  فاقلا  فرح  رد  نآ  نارطق  لاوحا  تسا و  زینـشک  و 

زین اهکنر  لخاد  دـنلام و  یم  ندروخ  مرک  زا  تظفاحم  يارب  اهیتشک  تاراـمع و  ياـهبوچ  رب  دـنمان  نجرک  نغور  هک  ار  نآ  نارطق 
* دنلام یم  اهیتشک  رب  هدومن 

1036 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1387 

http://www.ghaemiyeh.com


بارش

فاص هتخپ  بآ  رد  هسبای  اـی  هبطر و  ۀـیودا  اـی  اـهویم و  بآ  خوبطم  لومعم  تبرـش  رب  ار  بارـش  زین  تسا و  رمخ  یحالطـصا  مسا 
دنیامن یم  قالطا  هدروآ  ماوقب  اهنآ  دننام  ای  لسع و  ای  دنق و  ای  تابن و  ةریش  اب  هدرک 

هفیرش

دنمان زین  لهپاتیس  ار  نآ  اه  اف و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  ار و  رسک  نیش و  حتفب 

نا تیهام  *

زا دعب  هتـسویپ و  مهب  عطقم  نشخ و  بلـص  نآ  تسوپ  دنمان و  جاک  یـسرافب  هک  ربونـص  رمثب  هیبش  يدـنه  تسا  يرمث  يدـنه  مسا 
نطابب هتـسویپ  یتبوطر و  هناد  ره  رب  تسا و  اهناد  نآ  فوج  رد  نآ  ياهعطق  ددعب  دـندرک و  یم  ادـج  یـضعب  مه  زا  مرن و  ندیـسر 
ینالوط كدـنا  کنر  هایـس  یمخت  نآ  فوج  رد  جزل و  كزاـن  كدـنا  هدرپ  نآ  ریز  رد  راد و  هناد  جزل  ظـیلغ  یتبوطر  زین  اهتـسوپ 

زا نآ  كرب  دوش و  یم  دـنلب  تماق  هسب  ات  رایـسب و  ياهخاش  اـب  ناـشیرپ  نآ  تخرد  دیفـس و  نآ  زغم  عورخلا و  بح  اـیبول و  ردـقب 
تسنآ تبوطر  رپ  هناد  كرزب  نیریش  ةدیسر  ةدیلاب  كرزب  نآ  رمث  نیرتهب  رت و  كزان  رت و  هاتوک  كدنا  رت و  ضیرع  جذاس  كرب 

نا تعیبط  *

هجزل تبوطر  اب  رت  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

مضهلا و یطب  خافن و  ندروخ  نآ  مخت  يالاب  ةدرپ  اب  صوصخ  عبط  نیلم  هنکاـس و  داوم  كرحم  هدـعم و  برخم  نخـسم و  كدـنا 
رب دنیاسب و  نوچ  ار  نآ  مخت  اهنیا و  لاثما  ابوق و  برج و  لیمامد و  تایمح و  ثدحم  يوادوس و  جزل  یمغلب  نوخ  دـلوم  نآ  راثکا 

ۀجزرف دنک و  یم  مرو  شزوس و  هک  دسرن  مشچب  هک  دنیامن  طایتحا  هک  دیاب  نکیل  دـیامن و  عفد  دـشکب و  ار  نآ  شپـش  دـنلامب  رس 
برجم تسا و  نینج  طقسم  نآ 
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نیتمجعملا نیشلا  عم  نیشلا  لصف 

تیرشش

هثلثم ءاث  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  مود و  نیش  نوکس  نیش و  رسکب 

نا تیهام  *

يدرزب لئام  هزم  یب  یتشکنا و  زا  رتربطس  دوش  یم  تفای  رصم  دالبلا  رید  رد  هک  تسا  یتابن  خیب  مسا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنک یم  بآدرز  جارخا  تقشم  برک و  نودب  دنیوک  دنا و  هتسناد  برجم  یقز  ياقستسا  تهج 

هلاشملا هلمهملا  ءاطلا  عم  همجعملا  نیشلا  لصف 

هبیطش

تسا یبرغم  تغل  اه  هدحوم و  ءاب  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اط و  حتف  نیش و  مضب 

نا تیهام  *

خیب ینیریش و  معط و  يدنت  كدنا  اب  هریز و  دننام  نآ  هایک  لکش  مخت و  كرب و  راد و  فرب  ياه  هوک  رد  دوجولا  ریثک  تسا  یتابن 
جک یضعب  تسار و  نا  زا  یضعب  مکحتسم و  ریغ  عمتجم و  ددع  دنچ  نآ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تلع تهجب  نآ  دامض  همکحتـسم و  ۀلکا  عفار  هدعم و  حایر  للحم  هاصح و  تتفم  لوب و  ردم  عفان و  هراح  ياهپت  تهج  هیـصاخلاب 
* تسا برجم  دنیوک  هکوشب  هفورعم 

هلمهملا نیعلا  عم  نیشلا  لصف 
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رعش

هدمآ راعش  روعش و  راعشا و  نآ  عمج  دنمان  لاب  يدنهب  لبق و  یکرتب  يوم و  یسرافب  نیتلمهم  ءار  نیع و  نوکس  نیش و  حتفب 

نا تیهام  *

فالخب دشاب  یمن  هدـیچیپ  رعـش  هک  تسنآ  ربو  فوص و  نآ و  نایم  قرف  تسا و  هسبای  هقرتحم و  طالخا  ۀـنخدا  هرخبا و  زا  دـلوتم 
همه دنا  ماع  هس  ره  دنمان و  كرک  ار  ربو  مشپ و  یسرافب  ار  فوص  تسا و  ود  ره  نآ  نیب  ام  كزان و  مرن و  فوص  ربو و  فوص و 
يوم ار  یـضعب  هرب و  شیم و  دننام  دشاب  یم  طقف  مشپ  ار  یـضعب  زب و  دننام  دـشاب  یم  ود  ره  ربو  رعـش و  ار  یـضعب  ینعی  تاناویح 

تسا ناسنا  رعش  دارم  نآ  قلطم  زا  طقف و  رعش  رکم  دشاب  یمن  ار  ناسنا  تاناویح و  رثکا  دننام  طقف 
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نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اب لسع و  اب  ءالط  ارورذ و  حورق  عـالق و  اـهمخز و  ندرک  کـشخ  هلکا و  تهج  عذـلیب و  ففجم و  تیاـغب  نخـسم و  نآ  ۀـتخوس 
دیدش ۀکح  برج و  نیکـست  تهج  کنـسادرم  اب  نآ  يالط  اهنارب و  تفز  ندیلام  زا  دعب  ارورذ  رـس  تاحارج  تهج  تفز  ردنک و 
کـس روثب و  لـیلآث و  علق  لـیلحت و  تهج  نآ  ةدـیئاس  هکرـس  اـب  شتآ و  یکتخوس  تهج  بآ  اـی  نوتیز و  نغور  اـب  مشچ و  يوق 
لـسع اب  نآ  قرحم  نآ و  قرحم  ریغ  روتـسدب  نآ و  تحارج  رـس و  مرو  تهج  بآ  اب  نوتیز و  نغور  بارـش و  اب  هدیزک و  ۀـناوید 

رب تسنآ  ةدننک  در  هدعقم و  زورب  تهج  نآ  رورذ  نا و  زا  ثداح  مرو  هرشع و  تهج  دنفسوک  نغور  اب  لافطا و  ناهد  عالق  تهج 
لوبلا هقرح  تهج  ینمرا  لک  لوسغم و  يایتوت  بآدیفـس و  اب  شوک و  درد  نیکـست  تهج  لـک  نغور  اـب  نآ  روطق  دوخ و  عضوم 

ءام عرص و  نآ و  تابوطر  فیفجت  محر و  نالیـس  تهج  نآ  لومح  ماوه و  ندینازیرک  يددس و  عرـص  تهج  نآ  روخب  برجم و 
تسا و هاب  يوقم  زین  نآ و  نهد  روتـسدب  برجم و  يوم  ندـینایور  بلعثلا و  ءاد  تهج  ددرک  یم  لـصاح  نآ  ریطقت  زا  هک  ریعـشلا 
همدقم و تاروتـسد  رد  نآ  قارحا  روتـسد  عفان و  هدـیزک  برقع  سرقن و  تهج  دـشاب  هدـش  بلـص  هکنآ  زا  شیپ  لفط  يوم  قیلعت 

* دش روکذم  ناهدا  رد  تابکرم  رد  نآ  نهد 

دایجلا رعش 

هلمهم لاد  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  میج و  رسکب 
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نا تیهام  *

یب نهپ و  نیمز  يور  رب  هدیئور و  اجکی  زا  هتسدب  هیبش  هتسویپ  مهب  ددع  نیدنچ  هایس  کیراب و  پسا و  لای  يومب  هیبش  تسا  یتابن 
تسا ناشوایس  رپ  ریغ  دیآ و  نا  زا  هتخوس  يوم  يوب  دننازوسب  نوچ  يوق و  یخیب  قاس و  كرب و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا هدایپ  ناکدنور  نارفاسم و  یکدنام  عنام  نآ و  قیلعت  برجم و  عبر  پت  تهج  نآ  روخب 

لوغلا رعش 

دنیوک زین  لوغلا  ءاحلا  ار  نآ  مال و  واو و  نوکس  همجعم و  نیغ  مضب 

نا تیهام  *

قاس و یب  تسا  یهایک 

نباـکنت رد  دوجوم و  زرملا  راد  رد  هشیررپ و  هایـس و  نآ  خـیب  یهایـسب و  لـئام  سخرـسب  هیبش  نشخ  قاروا  رد  رـصحنم  رمث و  548
برمام و يربربب  هنامدرا و  یـسرافب  ار  نآ  هک  هتفک  یقیلام  دـنا  هدرک  نامک  یـضعب  هچناـنچ  تسا  ناشوایـسرپ  ریغ  دـنمان و  فرک 

کیراب ياهرات  نآ  دـسر و  یمن  مهب  رکید  میلاقا  زا  نآ  ریغ  رد  دـسر و  یم  مهب  ثلاـث  میلقا  رد  هک  تسا  یتاـبن  نآ  دـنمان و  نویس 
دوش هدرک  عمج  نوچ  درادـن و  زین  لـک  كرب و  خاـش و  درادـن و  رایـسب  لوط  دوش و  یم  نهپ  نیمز  يور  رب  هک  تسا  يومب  هیبـش 

یـصقا برغم  رد  دنا و  هدیمان  لوغلا  رعـش  ار  نونـسم  ضحم  یـضعب  دـیآ و  يوم  يوب  دـنزادنا  شتآ  رب  نوچ  ددرک و  یم  ضبقنم 
تسا نونسم  ۀیحلب  فورعم  اجنا  رد  ساف و  ۀنیدم  ناسملت و  ۀنیدم  نایم  دیور  یم  رایسب 

نآ تعیبط  *

* لادتعاب کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عبر پت  ةدـننک  لئاز  نآ  روخب  هک  تسنآ  نآ  تیـصاخ  زا  هتفک  یقیلاـم  نا و  زا  رت  يوق  هنیـس  ۀـیقنت  رد  تسا و  ناشوایـسرپب  بیرق 
نتفر هار  رد  تسا  رفاسم  یکدنام  بعت و  ترثک  عنام  وزاب  رب  نآ  قیلعت  يدوزب و  تسا 
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ریعش

یمجع میج  هلمهم و  نیـس  حتفب  جس  يدنهب  وج و  یـسرافب  هلمهم  ءار  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هلمهم و  نیع  رـسک  نیـش و  حتفب 
دنمان

نا تیهام  *

نوبز رایسب  دشاب  هتشذک  نارب  لاس  کی  هک  هنهک  تسنآ و  ةزات  ةدیلاب  ةدیسر  دیفس  نآ  نیرتهب  تسا  هفورعم  بوبح  زا 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  لوا  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ةراح تایمح  تدـح  شطع و  نوخ و  ارفـص و  نایلغ  نکـسم  هعدار و  هففجم و  هضباق و  هیلاج و  توق  اب  مدـنک و  زا  رتاذـغلا  لـیلق 
رـشقم وج  بآ  تسا و  نوسینا  اهنغور و  نآ  حلـصم  هناثم  رـضم  ندب و  يرغال  ثروم  تاعوتی و  نبل  نآ  حلـصم  قد  لس و  هداح و 

رت و درس و  دنمان  ریعشلا  ءام  هک  دنماشایب  مرک  مین  ای  هدومن و  درـس  هدرک  فاص  دنوش و  ارهم  هتفکـش و  اهوج  هک  يدح  هب  خوبطم 
رکج ترارح  بیهل و  ینطاب و  ترارح  نکسم  هداح و  ضارما  هداح و  ةراح  تایمح  هقرتحم و  طالخا  ارفص و  مد و  تدح  نکسم 

رادـحنالا و عیرـس  ردـس و  اهنیا و  لاثما  راح و  عادـص  سبای و  لاعـس  بنجلا و  تاذ  حایر و  ۀـحرق  لـس و  قد و  طرفم و  شطع  و 
زئاج نآ  لامعتسا  نطب  لاقتعا  ماکنه  دنق و  لک  نآ  حلـصم  خافن و  هدراب و  ياشحا  رـضم  بطر و  ةدعم  یخرم  حلاص و  نوخ  دلوم 

جزل و مغلب  جارخا  تهج  مطرق  ۀفاضاب  راح و  عادص  تهج  هریرح  دـننام  هدـیبوک  شاخـشخ  نآ  نزو  فصن  اب  نآ  خوبطم  تسین و 
ریعشلا کشک  هک  وج  ةریش  برجم و  هفرس  هنیس و  درد  تهج  ناشوایـسرپ  ریجنا و  ناتـسپس و  بانع و  اب  ددس و  حتفم  يرـش و  عنم 

نآ درد  ولک و  مرو  تهج  نادب  هرغرغ  هراح و  ۀجزما  يوارفص و  لاهسا  تهج  ریعشلا و  ءام  زا  رتظیلغ  یکـشخب و  لئام  درـس  دنمان 
تاذ لس و  تهج  نآ  نزوب  يزابخ  مخت  اب  ای  یئاهنتب و  هراـح و  لـیمامد  ةدـنیاشک  هبلـص و  ماروا  لـلحم  عدار و  نآ  درآ  دامـض  و 

رد اهنآ  ترارح  هک  یماروا  تهج  ینیچ  دنویر  یلیلق  اب  روتسدب  اضعا و  رئاس  شوکانب و  ناتسپ و  هنیس و  لغب و  ریز  ماروا  بنجلا و 
ياهکرب تاراصع  ای  بآ و  اب  ار  رـشقم  وج  دـشابن  نآ  درآ  رکا  يرـش و  هیوارفـص و  ماروا  تهج  هکرـس  اب  دـشابن و  تدـح  لاـمک 

هبلص و ةراح  ماروا  ریزانخ و  لیلحت  تهج  هزات  زینشک  بآ  اب  راح و  سرقن  تهج  لجرفس  بآ  اب  دنیامن و  لامعتسا  هدیئاس  هبـسانم 
تـسوپ کلملا و  لیلکا  اب  لمد و  ندوشک  هبلـص و  ماروا  لـیلحت  تهج  لاـفطا  لوب  تفز و  ناـتک و  مخت  جـنایزار و  اـب  ولک و  مرو 

نآ دننام  وهاک و  كرب  بآ  نویفا و  کنب و  اب  هکح و  برج و  تهج  هکرس  اب  نآ  خوبطم  سرقن و  بنجلا و  تاذ  تهج  شاخشخ 
ءام ای  ریجنا  اب  نآ  خوبطم  يالط  ضوضرم و  روسکم و  وضع  ندومن  ماکحتـسا  خرـس و  داب  تـالزن و  مشچ و  مرو  عادـص و  تهج 
درآ ینعی  نآ  قیوس  عفان و  زازح  فلک و  تهج  هکرس  اب  نآ  ۀتخوس  دامـض  رثؤم و  تیاغب  راح  یمغلب و  ماروا  لیلحت  تهج  لسعلا 

ۀیذغا نیرتهب  رکـش  يردق  اب  نآ  ندـیماشآ  تسا و  مدـنک  قیوس  زا  هدایز  نآ  ۀـیذغت  دـیربت و  دـش  روکذـم  قیوس  رد  هکنآ  ةدادوب 
ینطاب و بیهل  شطع و  نکسم  تسا و  لافطا 
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سپ دـنراذکب  بش  کی  دـننک و  لح  غود  رد  دوش و  شرت  ات  دـنراذکب  ار  نآ  ریمخ  نوچ  خافن و  مضهلا و  ئطب  لیقث  نآ  نان  549
يوارفص و لاهـسا  هراح و  ياهپت  يوارفـص و  ئق  طرفم و  یکنـشت  ینطاب و  بیهل  يوارفـص و  نوخ  نایلغ  نیکـست  تهج  دنـشونب 

ندروخ ینیریـش  اب  ندومن و  لوسغم  نآ  قیوس  حلـصم  ندروخ و  تابن  ای  رکـش و  نآ  حلـصم  خافن  نیدوربم و  رـضم  لیدعیب  هکح 
دش روکذم  فلالا  عم  میملا  فرح  رد  نیدابارق  رد  ریعشلا  ءام  خیبط  روتسد  تسا و 

ءافلا عم  نیشلا  لصف 

يربلا نینفش 

دنمان هلکب  يدنهب  هتخافالا و  یکرتب  تسا  مامیب  فورعم  نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نون و  رسک  اف و  نوکس  نیش و  حتفب 

نا تیهام  *

یسرافب تسا و  هتخاف  ۀثجب  دنیوک  دنلب و  نآ  ياپ  ندرک و  مامتان و  هایس و  نآ  ندرک  قوط  دیفس و  رتکرزب و  هتخاف  زا  تسا  یغرم 
مامت درادن و  ندرک  قوط  هدش  هدید  هلاکنب  دنه و  رد  هچنآ  تسا و  خرـس  نآ  ياپ  راقنم و  تسیرب و  رتوبک  دنیوک  دـنمان و  رامیتوب 

رتدنلب و نآ  رس  ياهرپ  ار  یضعب  يدرزب و  لئام  ار  یضعب  کنر و  هایس  کیراب  دنلب  نآ  ياهاپ  کنر و  دیفس  نآ  راقنم  دیفس و  نآ 
رت هاتوک  ار  يرثکا 

نا تعیبط  *

تسا بلاغ  نارب  یکشخ  دنیوک  مود و  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نیجولفم و نیهقان و  قفاوم  ساوح و  هکـسام و  توق  يوقم  ددرک و  یم  حـلاص  نوخب  لیحتـسم  نآ  عومجم  ندـب و  نمـسم  تیاغب 
نآ لعف  يوقم  زینشک و  هکرس و  نآ  حلـصم  یباوخیب  ثروم  نیرورحم و  رـضم  نآ  راثکا  هاب و  كرحم  هظفاح و  توق  ةدننک  هدایز 

رویط رئاس  نینچمه  دنروخب و  هتخپ  رکید  زور  دننک و  اهر  زور  کی  حبذ  زا  دعب  هک  تسنآ  رتهب  دـنیوک  تسا و  هدیـشود  هزات  ریش 
تسا رضم  رایسب  نآ  رغال  نینچمه  نآ و  ۀلاسکی  زا  هدایز  تسنآ و  هبرف  کچوک  نآ  نیرتهب  ار  هیوق 
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يرحبلا نینفش 

دنمان نیرم  هک  انیتسپ  یکنرفب  چوکاس و  يدنهب 

نا تیهام  *

تسا راخ  دننام  یشین  نآ  ۀلابند  رد  لکش  لاب و  کنر و  رد  شافخب  هیبش  تسا  یئایرد  یناویح 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ندرک نفد  طرفم و  یباوخیب  ثروم  دنراذک  باوخ  ۀماج  ریز  رد  ار  نآ  شین  نوچ  ددرک و  ثداح  میظع  ملا  دزکب  ار  یـسک  نوچ 
ار نآ  ببس  نیدب  ناشیا و  ضغب  هقرفت و  ثعاب  سک  ود  رب  نآ  ۀتخوس  قوحسم  ندیشاپ  هناخ و  نآ  لها  هقرفت  بجوم  هناخ  رد  نآ 

هیکیمادام دوش و  لوب  بحاص  میظع  درد  شزوس و  ثعاب  دنرب  ورف  ار  نآ  یـشین  یـسک  لوب  رد  نوچ  دـنیوک  دـنمان و  رـشلا  توح 
دوشن نآ  عفر  دنرواینرب 

فاقلا عم  نیشلا  لصف 

لقاقش

لقاقـشح و لقاقـشش و  لقاقـش و  ار  نآ  مـال و  رخآ  رد  مومـضم و  مود  حوتفم و  لوا  فلا  ود  ره  ناـیم  رد  فاـق  ود  نیـش و  حـتفب 
دنمان زین  رواتس  لوکاک و  یلاهدود و  یلاوس و  یلاتس و  يدنهب  زین و  لقیقشه  لقیقش و 

نا تیهام  *

یهرک ره  رب  هرکرپ و  نآ  هایک  قاس  کنر و  دیفس  زارد و  یتشکنا و  يربطسب  ینیریـش و  كدنا  تجوزل و  اب  هرک و  رپ  تسا  یخیب 
ياهاج همکارتم و  راجشا  ریز  نآ  تبنم  هشفنب و  زا  رت  كرزب  نآ  لک  یهایس و  تبوطر  زا  رپ  هایس و  يدوخن  ردقب  نآ  رمث  یکرب و 

دنام یم  یقاب  لاس  راهچ  ات  نآ  توق  تسنآ و  خیب  لمعتسم  كانمن و 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  رت  مود  رد  مرک و  لوا  رد 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

اب نآ  يابرم  لسع و  نآ  حلـصم  عدصم و  اهتـشا و  رـضم  هدرک  دـبک و  هدـعم و  نخـسم  رهظ و  يوقم  مغلب و  عطاق  حـتفم و  یهبم و 
ربونـصلا و بح  هاب  تیوقت  رد  نآ  لدب  مرد  جنپ  ات  نآ  تبرـش  رادقم  ینم  ةدـننک  هدایز  هاب و  يوق و  حاورا و  يوقم  هلیاغیب و  لسع 

* تسا نادیزوب 

قیاقش

وا کنر  هک  یلک  ینعی  ملتیا  زارد  يایب  ینیطالب  نامعنلا و  قیاقش  ار  نآ  فاق و  هیناتحت و  هانثم  ءای  رسک  فلا و  فاق و  نیش و  حتفب 
تهباشم يارب  دنا  هتفک  نامعنب  نآ  تبـسن  هیمـست و  هجو  رد  دـنمان و  هلال  یـسرافب  سلیاما و  نالیتسک  تغلب  دوش و  یم  ریغتم  دوز 

زین دنمان و  نامعن  ار  نوخ  تسا و  خرس  هک  نوخب  تسا  هیبش  دنا  هتفک  زین  تسا و  قرب  قیقشب  نآ  کنر 

دوب و هتشاک  دوخ  رصق  فارطا  قنروخ  رد  هک  دوب  یسک  لوا  تشاد و  یم  تسود  رایـسب  ار  نآ  رذنم  نب  نامعن  نوچ  دنا  هتفک  550
دنا هدومن  نادب  فوصوم  اذهل  دومن  یم  لامعتسا  تاباضخ  رد  رایسب  ار  نآ  وا  نوچ  هک  دنا  هتفک  زین 

نا تیهام  *

يرب و رت و  هزیر  نآ  مخت  رتکچوک و  زیچ  همه  رد  نا  زا  هکنآ  الا  هناد  رمث و  لک و  كرب و  تابن و  رد  شاخـشخب  هیبش  تسا  یتابن 
ناولا و دوش و  یم  زین  دنمان  ارازه  هک  كرب  دص  كرب و  جنپ  رثکا  نآ  لک  رت و  هزیر  يرب  زا  نآ  یناتـسب  كرب  دشاب و  یم  یناتـسب 

زین ناشفا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هناد زا  نآ  تسوپ  هناد و  روتسدب  رکسلا و  ریدختلا و  يوق  رایسب  دنیامن  یم  ذخا  شاخـشخ  ةزوک  زا  هکنآ  دننام  نا  زا  لصاح  نویفا 
جتخفیم اب  مرد  ود  ردقب  نآ  قوحسم  کشخ  لک  ندیماشآ  ففجم و  راثآ و  یلاج  حتفم و  فطلم و  بذاج و  شاخـشخ  تسوپ  و 

نآ رورذ  تعاس و  رد  فاعر  عطاـق  نآ  خوفن  رثـالا و  عیرـس  رایـسب  دـشاب  هدیـسر  مهب  هعفد  هک  اـضعا  اـشحا و  درد  نیکـست  تهج 
رهاظب زورب  ماسم و  حیتفت  نآ و  ۀیفـصت  هدام و  فیطلت  تهج  لئاوا  رد  يردج  بحاص  تاخوبطم  رد  وضع و  ره  مدلا  فزن  سباح 
كرچ یقنم  نآ  ةراصع  يالط  ضیح و  لوب و  ریـش و  ردم  دنـشاب  هتخپ  وج  هاک  اب  هکنآ  قاس  كرب و  خیبط  ندـیماشآ  عفان و  دـلج 
روطق روتـسدب  نیع و  ضایب  یلاج  ناروطق  یغاـمد و  تاـبوطر  یقنم  نآ  طوعـس  مشچ و  مرو  لـلحم  دـلج و  رـشقت  عفار  اـهمخز و 

نآ مخت  مرد  کی  ندیماشآ  ابوق و  عفار  وم و  ةدـننک  هایـس  زبس  ناکدرک  تسوپ  اب  نآ  لک  دامـض  نادـب و  لاحتکا  نآ و  لک  كرب 
تسا نونج  ثروم  بارش  اب  نآ  ۀبق  زا  مرد  کی  دنا و  هتفک  برجم  صرب  عفر  تهج  نادب  تموادم  درس و  بآ  اب  زور  ره 
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قارقش

هنیکساک و یسرافب  زین و  قشرش  قوقرش و  قارـش و  فاق و  فلا و  هددشم و  ۀلمهم  ءار  حتف  فاق و  هدمآ و  زین  رـسکب  نیـش و  حتفب 
دنمان هروتل  يدنهب  دنناد و  نمیدب  دنیوک و  لیخا  ار  نآ  برع  رکارک و  یناردنزامب  ابق و  زبس  یناهفصاب  کنکش و  هساک  يزاریشب 

نآ تیهام  *

يزبس و یخرـسب و  ططخم  یهایـس و  نآ  حانج  رد  رظنم و  شوخ  کنر  زبس  کـچوک  رتوبک و  ردـقب  تسا  يرئاـط  هتفک  یینماـمد 
زا رود  تسا و  رکید  ناغرم  ۀچب  دزد  وخدب و  صیرح و  رایـسب و  اهنآ  حاون  ناسارخ و  ماش و  مور و  دالب  رد  دشاب و  یم  زین  یهایس 

هثاغتسالا ریثک  دافس و  زا  فیفع  دروآ و  یمرب  ینادابآ  رد  هچب  نکیل  دزاس و  یم  هنایـشا  اههوک  رـس  رب  دشاب و  یم  مدرم  ینادابآ و 
یخرس يزبسب و  نولم  تسا  فورعم  يرئاط  دنا  هتفک  یکاطنا  يدادغب و  دنا و  هدز  ار  نآ  ایوک  هک  دنک  یم  رایسب  دایرف  دشاب و  یم 
دنیوک تیوصتلا و  ریثک  تسا و  وبدـب  دوش و  یم  هدـید  ناتـسبات  رد  دزاـس و  یم  هناـخ  اـهراوید  فاکـش  راجـشا و  رد  یهایـس و  و 

دنک دیص  ار  ناکشجنک  دنیوک و  هیپ  هک  کشجنک  ردقب  تسا  يرئاط 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

نیکرس يالط  يرکش و  یلسع و  نیبجنکس  نآ  حلصم  عدصم  نیرورحم و  رضم  مضهرید  هیمغلب و  داوم  هظیلغ و  حایر  يوق  للحم 
تسا عفان  فلک  يالج  تهج  نآ 

فاکلا عم  نیشلا  لصف  *

یعاکش

یقینراشفا زین  یقینارقا و  ینانویب  تسا و  یبرع  تغل  هروصقم  فلا  هلمهم و  نیع  فلا و  فاک و  حتف  هدمآ و  زین  حتفب  نیـش و  مضب 
دروآداب یسرافب  سایطکرطا و  ینیطالب  زین و  بکرلا  ریثک  هیبرع و  ۀکوش  اضیبلا و  هکوش  ار  نآ  دنیوک  دنمان و  اضیبلا  هکوش  ینعمب 

فورعم دالب  یـضعب  رد  دنیوک و  هچرچ  ار  نآ  یـسرافب  زین  تسنآ و  فانـصا  زا  هکلب  تسا  دروآداب  ریغ  هک  تسنآ  حصا  دنیوک و 
دنمان هراتک  تنوا  يدنهب  دنیوک  تسا و  رخ  رکنکب 
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نا تیهام  *

نآ ياهخاش  شفنب و  نآ  لـک  يرکید  هبعـش و  مک  دیفـس و  دـنلب  کـیراب  نآ  ياـهخاش  دیفـس و  نآ  لـک  یکی  دـشاب  یم  عون  ود 
ینالوط و ثلثم و  نآ  قاـس  هک  تسنآ  قیقحت  تسا و  یعاکـشب  صوصخم  نیا  يدرز و  يزبسب و  لـئام  هبعـشرپ و  رتیوق و  كدـنا 

نا زا  رتکیراب  یتشکنا و  ردقب  نآ  يربطس 

يدرزب و لئام  شفنب  نآ  لک  يراخ و  نآ  رـس  رب  یمک و  بغز  اب  ینالوط  میخـض  كدـنا  لکـش  ثلثم  کـچوک  نآ  كرب  551و 
دشابن و هنهک  هک  تسنآ  درز  دنا  هتفک  یـضعب  زبس و  نآ  نیرتهب  نیریـش و  نآ  معط  کنر و  يرتسکاخ  لکـش  ثلثم  هزیر  نآ  مخت 

رتیوق نآ  خیب  تسنآ و  رمث  خیب و  نا  زا  لمعتسم 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  درس  یضعب  کشخ و  موس  رد  مرک و  لوا  رد  دنیوک  مود و  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

زا مدـلا  فزن  عطق  تهج  حـتفم و  مغلب و  فطلم  نآ  رمث  خـیب و  تیقایرت و  توق  اـب  دروآداـب و  زا  هداـیز  نیا  ضبق  فیفجت و  توق 
عفان و تیاغب  نایبص  رد  اـصوصخ  هنهک و  هبکرم و  تاـیمح  دـبک و  هدـعم و  ضارما  تهج  نآ  خـیبط  هدـعقم و  هاـهل و  مرو  هنیس و 

دیفم ندب  رئاس  محر و  زا  تابوطر  نالیـس  عطق  قهب و  صرب و  ماذـج و  تهج  نطب و  لاهـسا  رهظ و  عاجوا  هشعر و  جـلاف و  تهجب 
مدلا و فزن  سباح  نآ  خـیب  ندـب و  نمـسم  نیتنـسفا  اب  ندـب و  قمع  زا  تسا  اهنآ  بلاج  هیمغلب و  هیوادوس و  داوم  عفاد  هکنآ  يارب 

هتفک مرد  جنپ  میوقت  بحاص  مرد و  ود  نآ  تبرش  رادقم  تسا  یبرع  غمص  نآ  حلصم  هئر  رضم  حورق  لمدم  هدعقم و  ماروا  للحم 
هک هتفک  یعیدـب  تارایتخا  بحاص  دـش  روکذـم  فلالا  عم  اـبلا  فرح  رد  دروآ و  داـبب  بیرق  لاـعفا  رئاـس  رد  دروآداـب و  نآ  لدـب 

* دسر یم  مهب  ناتسیس  نیمز  رد  تسا و  یهوک  یتابن  يو  دنیوک و  کهمراخ  ار  نآ  يزاریشب 
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لاغیترکش

لاهیت یسرافب  مال  فلا و  همجعم و  نیغ  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هیناقوف و  هانثم  ءات  رـسک  هلمهم و  ءار  فاک و  نیـش و  حتفب 
دنمان

نا تیهام  *

یـضعب دریم و  یم  نا  رد  دنت و  یم  دوخ  باعل  زا  مشیربا  مرک  دننام  تورزنا  راخ  رد  هک  سکمب  هیبش  تسا  یناویح  فالغ  هناخ و 
یم مک  رایسب  نآ  ینیریش  دوش  هنهک  رایـسب  نوچ  دشاب و  یم  نیریـش  یکزات  رد  فالغ  هناخ و  نآ  دور و  یم  ردب  هدرک  خاروس  ار 

تارایتخا بحاص  تسا و  رـشعلا  رکـس  ریغ  دـنمان و  لاغیت  رکـش  ار  نآ  ۀـناخ  لاغیت و  کـک و  زخ و  يزاریـشب  ار  مرک  نآ  ددرک و 
هتشون رشعلا  رکس  ار  نآ  هدومن  هابتشا 

نا تعیبط  *

تجوزل اب  بلاغ و  نا  رب  تبوطر  لدتعم و  ترارح  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عفان و هدعم  ولک و  یکـشخ  توص و  ۀیفـصت  هفرـس و  تهج  يرم و  شزوس  طالخا و  تدح  نکـسم  نآ و  تنوشخ  ردـص و  نیلم 
تسا تابن  نآ  لدب  مرد  جنپ  ات  نآ  تبرش  رادقم  نیبجنرت  رکش و  نآ  حلصم  یثغم  نآ  راثکا 

کش

كرم يزاریـشب  رافلا و  جهر  برغم  قارع و  لها  کلاهلا و  بارت  رافلا و  مس  یبرعب  هددـشم  فاک  هدـمآ و  زین  حـتفب  نیـش و  مضب 
دنناوخ دیفس  خینرز  نایریسکا  دنمان و  راهک  لبنس  يدنهب  یناک و  شوم 

نا تیهام  *

زا هک  تسا  هرقن  دود  دنیوک  دنروآ و  ناسارخ  زا  دوب و  نوبز  دشاب  کنردرز  هچنآ  قارب و  نزولا  لیقث  دیفس  یندعم  تسا  یمـسج 
نیکنـس نآ  نزو  ربغا و  نآ  کنر  ددرک و  یم  دساف  نا  زا  دعب  دـنام و  یم  یقاب  لاس  داتفه  ات  نآ  توق  دـسر و  یم  مهب  نآ  ندـعم 

دوش یم 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مراهچ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تابوطر زور  کی  رد  نآ  لاحتکا  دومن و  ناوتن  ربص  هک  دیدش  دراب  ياهمخز  ةدنهد  مایتلا  نفعم و  للحم و  تسا و  هلاتق  مومـس  زا 
نآ مرد  مین  عفان و  اقـستسا  هدراب و  ماروا  تهج  بالک  اب  برج و  هکح و  تهج  اهنغور  اب  نآ  يالط  دـنک و  لئاز  ار  مشچ  تاقبط 

لاهساب هاک  هرشب و  یکتخورفارب  ندب و  یمرک  مشچ و  یخرس  ردخ و  اضعا و  نابز و  لقث  نوردنا و  شزوسب  هدنشک  زور  کی  رد 
ۀجلاعم نآ  ۀجلاعم  دنماشایب و  نادنچ  ود  ات  عبر و  ردقب  هدینازوس  هک  تسا  تاناویح  ياهتـسوپ  ۀشارت  نآ  قایرت  ددرک و  رجنم  مدلا 
دونشب نآ  يوب  هک  رکید  یـشوم  ره  دریمب و  دنهد  شوم  دروخب  رکید و  یماعط  رد  ای  دنریک و  ریمخ  رد  نوچ  تسا و  هدروخ  قبیز 

تـسینامی بشب  هیبش  نآ  ایکتهپ و  یکی  دـشاب  یم  عون  جـنپ  هک  دـنیوک  یم  دـنه  لها  دوش و  كاپ  ناـشوم  زا  هناـخ  دریم و  یم  زین 
امراد مراهچ  تسا و  نوکیم  نیا  ایدوک و  موس  کنردرز و  هبوچدرز  کنرب  ینعی  ایدله  مود  دنکن و  دود  شتآ  رد  فافش و  دیفس 

ۀناد کنرب  تسا  خرس  نآ  و 

راکب ایمیک  تعانص  لامعا  رد  تسا و  بای  مک  رایسب  ریخا  عون  ود  ره  نیا  دشاب و  یم  دیفس  رایـسب  نیا  ایهکنـس و  مجنپ  رانا و  552
دنا هتسناد  عفان  نادند  درد  پسا و  ناسنا و  سفنلا  قیض  زرل و  پت  تهج  تسا و  ادوس  مغلب و  عفاد  دیآ و  یم 

دنقرکش

دنمان لوا  يدنهب  ار  نیمز  دنق و  نیمزب  روهشم  یسرافب  هلمهم  لاد  نون و  نوکس  فاق و  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  نیش و  حتفب 
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نا تیهام  *

نآ و لکب  هیبش  زین  نآ  لک  رتکچوک و  نا  زا  لثام و  زوجب  هیبش  نآ  كرب  شورفم و  نیمز  رب  هرایب  مجن و  قیرطب  تسا  یتاـبن  خـیب 
دیفـس نآ  زغم  خرـس و  نآ  تسوپ  یبرت و  ردقب  ات  هدمآرب  نآ  ۀشیر  فارطا  زا  هک  نیمز  ریز  رد  نآ  خیب  رتکچوک و  رت و  کنر  مک 

هدرآورب ندیـسر  لامکب  دعب  نیمز و  فعـض  توق و  ببـسب  دبای  یم  نوکت  زین  رتمک  هدایز و  ددع و  هدزناپ  هد  ره  رد  بآ و  مک  و 
یضعب دشاب  یم  ذیذل  نیریـش و  دنروخ  یم  هدرک  ادج  ار  نآ  تسوپ  هداد  شوج  بآ  رد  ای  هتخپ و  ردنقچ  دننام  مرک  رتسکاخ  ریز 

نغور رد  هتخاس  ناکدرک  ردقب  كرزب  بوبح  هتـشرس  ریمخ  دننام  هدرک  جوزمم  مدـنک  درآ  يردـق  هدرک  مرن  نتخپ  زا  دـعب  ار  نآ 
لح بالکب  کشم  يردق  یئوب  شوخ  يارب  یـضعب  دنزادنا و  یم  دـشاب  ظیلغ  هک  تابن  ای  رکـش و  ةریـش  رد  مرکامرک  هدرک  نایرب 

دنمان یم  هلک  لک  يدنهب  ار  نیا  دشاب و  یم  ذیذل  رایسب  دنروخ  یم  هدروآرب  سپ  دننک  یم  هریش  نآ  لخاد  هدرک 

نا تعیبط  *

ددرک یم  مک  نداد  شوج  خبط و  زا  دعب  هک  هبیرغ  ۀیلضف  تبوطر  اب  رت و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا هئر  ۀبصق  هنیس و  يرغم  هلمجلا  یف  خافن و  ضباق و  ددسم و 

ماللا عم  نیشلا  لصف 

لش

مال دیدشت  نیش و  مضب 

نا تیهام  *

دنا هتفک  یـضعب  دشاب و  لیب  هک  دنمان  يدـنه  لجرفـس  ار  نآ  هک  دـنیوک  یـضعب  تسا  هلوهجم  ۀـیودا  زا  تسا  يدـنه  تخرد  رمث 
ردقب رودم  دـنا  هتفک  یـضعب  رـشق و  یب  سملم و  مرن  تسا و  ضبق  یخلت و  كدـنا  يدـنت و  نآ  معط  رد  تسا و  قدـنف  زا  رتکرزب 

تسا لیبجنز  تأیهب  هتفک  یضعب  دشاب و  یم  ولآدرز 
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نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هئر رـضم  عفان  جـنلوق  اسنلا و  قرع  جـلاف و  بصع و  تبالـص  تهج  حاـیر و  عفاد  لهـسم و  ظـیلغ و  طـالخا  فطلم  يوق و  لـلحم 
تسا مرد  مین  ات  نآ  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم 

مجلش

یلیقنع و ینانویب  تسا و  یـسراف  همجعم  نیغب  مغلـش  برعم  میم  میج و  حـتف  مال و  نوکـس  هدـمآ و  زین  هلمهم  نیـسب  نیـش و  حـتفب 
دنمان میم  یمجع و  ءاب  مضب  مپ  یکنرفب  زین و  ملیش  داشرب و  یسرافب  زین و  یلقنع 

نا تیهام  *

نیهم و تشکنا  ضرعب  نآ  كرب  زارد و  نآ  تاـبن  ياـهخاش  یکی  تسا  مسق  ود  يرب  دـشاب و  یم  یناتـسب  يرب و  تسا و  فورعم 
تباـنم ار  يرکید  عرازم و  نآ  تباـنم  دیفـس  نآ  زغم  هایـس و  نآ  مـخت  لوکاـم و  ریغ  رکید و  راجـشا  خـیب  دـننام  کـیراب  نآ  خـیب 

نآ كرب  لوکام و  خرـس و  رایـسب  رایخ و  ردقب  نآ  خیب  دـنیوک  زین  ساینون  سانینون و  ینانویب  اهبآ و  کیدزن  كانمن و  ياهارحص 
رد لمعتسم  نیا  مخت  یهایـسب و  لئام  یناتـسب و  دننام  نآ  مخت  فیرـشتلا و  ریثک  سلما و  رت و  کیراب  نا  زا  یناتـسب و  كربب  هیبش 

یـضعب حـطرفم و  رودـم و  نآ  خـیب  سلما و  نا  زا  فیرـشتلا و  ریثک  برت و  كربب  هیبش  كرب  ار  نآ  یناتـسب  تسا و  قوراف  قایرت 
دالب یضعب  رد  ۀناودنه  ات  یکرزب و  جنران  ردقب  دسر و  یم  مهب  دالب  رثکا  رد  لوکام و  هشیر و  كدنا  نآ  رـس  رب  ینالوط و  كدنا 

كزان یناتسب  نآ  لمعتسم  نیرتهب و  راد و  هشیر  کچوک  هفیعض  یـضارا  یـضعب  رد  هشیر و  یب  كزان  دوش و  یم  هیوق  یـضارا  و 
یلیلق زین  عیبر  لئازا  اتـش و  رخاوا  رد  فیرخ و  رد  دـشاب  یم  عورزم  نیا  رتکرزب و  يرب  زا  هریت و  خرـس و  نآ  مخت  تسنآ و  ۀـشیریب 

دسر یم  مهب  دالب  یضعب  رد 
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يرب تعیبط  *

نا

رت لوا  رخاوا  رد  مرک و  مود  لوا  رد  نآ  یناتسب  رت و  لوا  رد  مرک و  مود  طساوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ینم و ةدننک  هدایز  هاب و  جیهم  ماعط و  یهشم  ةرصاب و  يوقم  نطب و  هنیـس و  نیلم  لاعـس و  عفار  اذغلا و  ریثک  نآ  خیب  خوبطم  لوانت 
تتفم

رد اهینیریـش و  هریز و  لفلف و  نآ  حلـصم  خافن و  مضهلا و  یطب  هدایز و  راردا  توق  ار  نآ  كزان  ياهکرب  لوب و  ردم  هاصح و  553
تفللا ماذـجلا و  نم  قرع  هل  الا و  دـحا  سیل  هناف  تغللاـب  مکیلع  دـندومرف  مغلـش و  ندروخب  دـندومرف  رما  هک  تسا  دراو  ثیداـحا 

اب هدیئاس  ار  نآ  کیراب  ياهـشیر  نوچ  مجلـشلاب و  هوبیذاف  ماذجلا  نم  قرع  هیف  الا و  دحا  نم  ام  هک  تسا  رکید  ثیدـح  رد  هبیذـی 
قاقـش تهج  نآ  يازجا  عیمج  خوبطم  لوطن  ماروا و  للحم  نآ  خوبطم  دامـض  برجم و  لوبلا  رـسع  زرپس و  تهج  دـنماشایب  لسع 

نا للخم  ینعی  نآ  خیب  یـشرت  نآ و  ةدیبوک  مخت  ای  خیب و  كرب و  دامـض  الط و  روتـسدب  هیرارم و  ۀـکح  سرقن و  درب و  زا  ضراع 
نآ عیطقت  الج و  توق  هکنآ  راد  ینـشاچ  ای  نآ و  لدرخ  اب  صوصخ  خـفن  یب  یهـشم و  اـشحا و  يوقم  تاـبوطر و  فطلم  ذـیذل و 

هدایز هاب  كرحم  هدنروآ و  اشج  جضنلا و  لیلق  دـشاب  هتفای  لماک  خـبط  هک  شتآ  ریز  رد  ریمخ  فوج  رد  نآ  خوبطم  تسا و  هدایز 
مخت تیقایرت و  اب  نآ  يازجا  عیمج  دور و  یمن  لیلحتب  لکلاب  ریمخ  فوج  رد  نآ  حایر  هیلضف و  تبوطر  هکنآ  تهج  نآ  للخم  زا 
عیمج رد  تیقایرت و  اب  یهشم و  دنـشاب و  هدومن  نایرب  كدنا  هک  اصوصخ  نآ  خیب  زا  رت  یهبم  رت و  لوا  رد  مرک و  موس  لوا  رد  نآ 
رادقم زین  رکـش  هایـس و  شاخـشخ  دنقلک و  اهیـشرت و  نیبجنکـس و  نآ  حلـصم  نیرورحم  عدصم  حایر و  دـلوم  نا و  زا  رتیوق  لاعفا 

عفنلا و ریثک  نآ  خـیب  مهرم  انیهدـت و  ابرـش و  لسانت  تالآ  يوقم  ایعا و  عفار  حایر و  لـلحم  نآ  مخت  نغور  مهرد و  ود  نآ  تبرش 
ءالط تسا  هرشب  یلاج  نآ  يرب  لوا  مسق  مخت  دش و  روکذم  مهارم  رد  نیدابارق  رد 
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لیلش

دنمان زین  وهریش  کنرقش و  یناسارخب  مال  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  مال و  رسک  نیش و  حتفب 

نا تیهام  *

زا ناکدرک و  ولآدرز و  ردقب  نآ  دوش و  یم  لیلش  دنیامن  دنویپ  مهاب  هک  ار  ولآدرز  ولاتفش و  تخرد  دنیوک  تسا  ولاتفش  سنج  زا 
تسا ود  ره  نادب  برقا  لاعفا  رئاس  تعیبط و  ود  رتمک  نآ  ۀلئاغ  رت و  فیطل  رتذیذل و  ولاتفش 

میملا عم  نیشلا  لصف 

عمش

لـسع روبنز  ۀناخ  مرج  هک  تسا  فورعم  نآ  تیهام  سوربق  ینانویب  دنمان و  موم  یـسرافب  هلمهم  نیع  میم و  نوکـس  نیـش و  حـتفب 
نیا دـنک و  یم  عمج  نا  رد  ار  لسع  لـسع  روبنز  هک  تسنآ  یکی  دـشاب  یم  عون  هس  نآ  دـنک و  یم  عمج  نا  رد  ار  لـسع  هک  تسا 
دوخ ۀناخ  ياهدرپ  هک  تسنآ  مود  دـیآ و  یم  نآ  ةزات  زا  لسع  يوب  دـشاب و  یم  وب  شوخ  برچ و  مرن و  يدرز و  یخرـسب و  لئام 
هایـس يزیچ  نآ  تسا و  طیلـستب  فورعم  موس  يدب و  یبوخ و  رد  تسا  طسوتم  نیا  دـشاب و  یمن  لسع  نا  رد  دزاس و  یم  نا  زا  ار 

تسا نوبز  نیا  دلام و  یم  دوخ  ۀناخ  ینعی  رئاوک  رب  هک  تسا  کنر 

نا تعیبط  *

دنام یم  یقاب  لاس  یس  ات  نآ  توق  لدتعم و  تبوطر  رد  مرک و  مود  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هک نا  زا  هبونرخ  هد  نزو  ندروخ  اـهنآ و  ظـفاح  مهارم و  ۀـیودا  حلـصم  اـه و  تحارج  قـفاوم  باـصعا و  نیلم  جـضنم و  لـلحم و 
تهج دنـشونب  هدومن  لح  دـجنک  نغور  صوصخ  اهنغور  رد  ای  هقفاوم و  ياسحا  اب  دـنرب  ورف  هدرک  هزیر  هزیر  مدـنک  ۀـناد  رادـقمب 

هاهل ولک و  درد  ریش و  دامجنا  عفر  لس و  هفرس و  هنیس و  درد  تهج  برجم و  مومس  بذج  نمزم و  لاهسا  جحـس و  ینطاب و  حورق 
ینیب و یئوبدـب  عفر  تهج  نآ  ۀـحئار  یئابو و  ياوه  تانوفع  عفار  تایمح و  ناـبحاص  قرعم  نآ  روخب  لیدـعیب و  توص  ۀیفـصت  و 
عفان و تیاغب  اعما  جحـس  تهج  هفـصانملاب  بذـع  تیز  ای  خرـس  لک  نغور  اب  نآ  ۀـتخادک  هنقح  ابو و  رباقم و  رادرم و  يوب  تیذا 
هکح و تهج  ماروا و  جـضن  ندـب و  تانوشخ  رئاس  هنیـس و  تنوشخ  عفر  تهج  هشفنب  نغور  اصوصخ  هبـسانم  ناهدا  اب  نآ  يـالط 

نغور موم  يالط  هیـصاخلاب و  نآ  بذـج  رادرهز و  ۀـبرح  مخز  تیذا  عفر  اـهنآ و  ندروآ  كرچب  اـهمخز و  نهد  عیـسوت  برج و 
فلک و ةدننک  لئاز  وا  راسخر  کنر  هدننکوکین  هدـننک و  فاص  تروص  رب  نیمـسای  ای  قبنز و  نغور  ای  نسوس و  نغور  اب  لومعم 

خرس ای  درز  موم  زا  نوچ  دنیوک  باصعا و  تبالص  للحم 
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لیلحتب دنیامن  الط  هیبرا  شوک و  سپ  ماروا  رب  سپ  دنراذک  باتفآ  رد  هتفه  هس  دنیامن و  بترم  خرس  لک  ای  نسوس و  نغور  اب  554
رب نا و  رد  تسا  ریش  ندش  هتـسب  دامجنا و  عنام  دنراذک  ناتـسپ  رب  هتخاس  قرو  یئاهنتب  نوچ  دیامن و  نادب  داوم  بابـصنا  عنم  درب و 
مرک دـجنک  نغورب  هتـسب و  هرـص  رد  هدـیبوک  کشخ  ۀـبوچدرز  اب  نآ  ةدرک  هزیر  هزیر  دـیمکت  اهنآ و  للحم  ماروا  بصع و  دـقعت 

هتخوس كدـنا  كدـنا  يریدـب و  دـنراذک  شتآ  رب  هدومن  يدـنه  دوعب  طولخم  نوچ  عاجوا و  نکـسم  حایر و  ماروا و  للحم  هدرک 
نایـشآ نوچ  دنیوک  تسا و  القاب  درآ  نآ  لدب  مرد  مین  ات  تبرـش  رادقم  نان  نآ  حلـصم  ددـسم  اهتـشا و  عفاد  موم  ندروخ  ددرک و 

ندرک دیفس  روتسد  دنک  یم  بذج  دوخب  ار  نیریش  بآ  دنراذک  اهبآ  رئاس  ای  ایرد و  بآ  رد  دنلامب و  یفرظب  دننازوسب و  ار  سکم 
ررکم نینچمه  دنیامن و  ادج  ددرک  عمج  نآ  ریز  رد  هکنآ  كرچ  دنزادنا و  درـس  بآ  رد  هتخادک  ار و  موم  دنریکب  هک  تسنآ  موم 

بآ دشابن  روش  يایرد  بآ  رکا  نورطن و  كدنا  هتخیر و  نارب  روش  يایرد  بآ  هدرک  ون  یلافـس  ةداشک  رـس  کید  رد  سپ  دنیامن 
هت دش  لخاد  دناوت  نا  رد  هک  رکید  یلافـس  کید  دنروآ و  دورف  شتآ  زا  ددرک و  هتخادک  ات  دنراذک  شتآ  رب  دنزیر و  نارب  کمن 
نا رد  ار  کید  زاب  نینچمه  دننک و  ادج  ار  موم  ندش  درـس  دعب  دنروآرب و  دپـسچب و  نادب  اهموم  ات  دنرب  ورف  نا  رد  هدرک  رت  ار  نآ 

دنرادرب هدرک  رت  رکید  یلافـس  کید  هت  زا  نورطن و  روش و  بآ  اـب  دـنزادکب  هبترم  ره  هک  دـننک  لـمع  نینچمه  ررکم  دـنرب و  ورف 
ات باتهامب  اه  بش  دنشاپب و  هعفدب  هعفد  درس  بآ  نارب  دنزیوایب و  باتفآ  رد  اهزور  هدیشک  ینامـسیرب  رودرود  ار  اهـصرق  نآ  سپ 

یفرظ رد  هکنآ  ای  دنرب و  راکب  دشاب  بولطم  هکنآ  ریغ  مهارم و  رد  ای  دـنزیر و  عمـش  نا  زا  هتخادـک  سپ  ددرک  دیفـس  بوخ  هکنآ 
ار نآ  كرچ  هیفصت  دعب  هکنآ  ای  ددرک و  دیفس  ات  دنیامن  لمع  دنهد و  خبط  روتـسدب  دنزیر و  نا  رب  ناشوج  مرک  رایـسب  بآ  هدرک 

ۀچراپ رب  اـهزور  سپ  ددرک  هناد  يدوزب  هک  دـننز  مهرب  یبوراـج  هتـسدب  هکنآ  اـی  دـنزیرب و  كدـنا  كدـنا  درـس  بآ  رد  هتخادـک 
ددرک دیفس  ات  دنراذک  باتهام  نامسآ و  ریز  اه  بش  دنشاپب و  نارب  بآ  دنراذک و  باتفآ  رب  دنزیر و  هدرک  من  ساپرک 
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نونلا عم  نیشلا  لصف 

دنش

هددشم ۀیناقوف  هانثم  ءات  هلمهم و  نیس  حتفب  تس  يدنهب  هدیمان و  سولیمسا  سودیروقـسید  هلمهم  لاد  نون و  نوکـس  نیـش و  حتفب 
دنیوک

نا تیهام  *

نآ تعنص  روتسد  تسا و  ورـض  ناخد  دنیوک  دنزاس و  یمن  رکید  ياج  اجنا  زا  رتهب  رـصم و  لها  صوصخ  تسا  هلومعم  بویط  زا 
دنیامن و بصن  نآ  رـس  رب  ینالوط  رکید  کید  دننک و  یلافـس  کید  رد  دنهاوخ  هک  ردـق  ره  هتفوک  مین  ار  نابل  یـصح  هک  تسنآ 

تهجب رکا  دپـسچب و  دیامن و  دوعـص  الاب  فرظ  رد  ات  دـننک  میالم  رایـسب  شتآ  نآ  ریز  رد  دـنریکب و  تمکح  لکب  ار  نآ  فارطا 
رب هدیچیپ  دنق  ۀلک  لکشب  ار  يذغاک  يالاب  کید  ياجب  رکا  تسا و  بوخ  دنیالایب  لدنـص  دوعب و  ار  یئالاب  فرظ  تیرطع  یتدایز 
نا زا  دود  يوب  هک  تسنآ  يوبـشوخ  دیفـس  نآ  نیرتهب  تسا و  بوخ  زین  دورن  نوریب  راخب  الـصا  هک  يوحن  هب  دـننک  بصن  نآ  رس 

دیاین

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ناقفخ و بصع و  فعض  هفرس و  تهج  حرفم و  نارفعز  اب  هنیـس و  ۀجزل  طالخا  عفاد  هاصح و  تتفم  تالـضف و  ردم  لد و  يوقم 
محر تیوقت  ریـساوب و  تهج  نآ  لومح  راثآ و  عفاد  حورق و  مایتلا  تهج  نآ  يالط  دـنا و  هتـسناد  برجم  جـنلوق  تهج  نوسینا  اـب 

تسا طاریق  راهچ  نآ  تبرش  رادقم  دجنک  نغور  نآ  حلصم  هنیس و  نشخم  رورحم و  عدصم  ففجم و  دیفم و 

واولا عم  نیشلا  لصف 

ءاوش

دنیوک ینایرب  بابک و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  هدودمم  فلا  واو و  نیش و  حتفب 
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نا تیهام  *

نایرب تشوک 

دنشاب هدز  نا  رب  نغور  الاب  زا  نغوریب و  ای  نغور  رد  هطساویب  ای  هطساوب  شتآ  رب  دنشاب  هدومن  نایرب  هک  وحن  رهب  تسا  هدرک  555

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

سومیکلا و دـیج  مضهلا  عیرـس  نآ  ندروخ  روتـسدب  نیـضاترم و  نیهقان و  بلق  يوقم  ندومن  نایرب  نیح  رد  نآ  ۀـحئار  مامـشتسا 
خافن مضهرید و  لیقث و  نآ  رثکا  هاب و  هسیئر و  ياضعا  يوقم 

ارصاوش

ةراکنابـش دالب  رد  دـنیوک  تسا و  نجلا  کشم  فلا  هلمهم و  ود  ره  ءار  داص و  حـتف  فلا و  واو و  نیـش و  حـتفب  تسا  ینانوی  تغل 
شاد کشم  نباکنت  رد  دنمان و  نابوچ  کشم  سراف 

نا تیهام  *

ره هک  تسا  یهایک  نآ  دنمان و  سوطب  ینانویب  هتفک  سودیروقسید  دنمان و  زین  فساجنرب  هک  تسا  فساجنلب  عاونا  زا  هتفک  يزار 
رب نآ  مخت  یتشد و  كربب  هیبش  نآ  كرب  رایـسب و  نآ  ياهخاش  نیمز و  يور  رب  شورفم  يرامـسم  ردقب  دـیور  یم  هزاتب  هزات  لاس 

رتشیب نآ  تبنم  دنراذک  یم  دوخ  بایث  رد  مدرم  اذهل  تسا و  وب  شوخ  رایـسب  مخت  كرب و  خاش و  زا  نآ  ۀـمیه  نآ و  ياهخاش  رس 
مدید دنمان  نجلا  کشم  ار  نآ  هک  مان  نیدـب  یتابن  ملید  دالب  رد  هک  هتفک  دوخ  ۀندیـص  رد  ناحیر  وبا  باتک  مجرتم  تسا و  اهیداو 
نیمز زا  هک  نیمز  يور  رب  طسبنم  مکارتم  رایـسب  قاروا  رب  رـصحنم  لک و  یب  قاس و  یب  ۀنـشاب  هیبش  تقرزب  لئام  کنر  يرتسکاـخ 

کشم يوب  هام  دنچ  ات  نآ  ةزات  زا  میظع و  ياهناتسهوک  اهخال و  کنس  نآ  تبنم  يرامسم و  ردقب  هایـس  نآ  خیب  ددرک و  یمن  دنلب 
دیآ یم  هزات 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عاجوا اسنلا و  قرع  تهج  هنقح  رد  باصتناب و  جاتحم  سفنلا  رـسع  تهج  بارـش  اـب  ضیح و  ردـم  يوق و  حاورا و  يوقم  حرفم و 
* تسا هجزل  طالخا  لهسم  هکنآ  يارب  دنیامن  یم  لخاد  لصافم 

طحوش

تسا یبرع  تغل  نیتلمهم  ءاط  نوکس  اح و  حتف  واو و  نوکس  نیش و  حتفب 

نا تیهام  *

بوچ زا  دـیب و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسار و  هرک و  یب  بلـص و  نآ  ياـهخاش  كرزب  تسا  یتخرد  هتفک  يدادـغب  تسا  لوهجم 
دنیوک دنا و  هتـسناد  کی  ار  نایرـش  ار و  نآ  یـضعب  تسا و  عبن  زا  یعون  هک  دنا  هتفک  یـضعب  دـنزاس و  یم  نامک  نارک  نامک  نآ 

تارایتخا بحاص  ددرک و  یم  فلتخم  نآ  مان  تبانم  فالتخاب  طحوش و  نآ  نیئاـپ  رد  هچنآ  تسا  عبن  دوش  یم  هوک  ۀـلق  رد  هچنآ 
تسا باوصب  برقا  لوق  نیا  تسا و  نویرزام  نوبز  ثیبخ و  عون  هتفک  یضعب  هتفک و  نا  زا  ۀشوخ 

نا تعیبط  *

هضباق توق  اب  نآ  يازجا  عیمج  کشخ و  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسا عونمم  نآ  ۀیاس  رد  سولج  دیفم و  لاهسا  تهج 

نارکوش

هتفک راطیب  نبا  تسا و  ینانوی  هتفک  يدادغب  تسا و  یبرع  تغل  نون  فلا و  هلمهم و  ءار  فاک و  حـتف  واو و  نوکـس  نیـش و  حـتفب 
خیب یسرافب  هنکبش و  یکنرفب  نویسوقنم و  نوقینفط و  نوقیراب و  نوینوقـس و  نوینوق و  ینانویب  دنمان و  هظوفح  سلدنا  یمجعب  هک 

دنمان تفت 

نا تیهام  *

ياهخاش ياهبعش  نا و  زا  رتربطس  هنایزار و  خاشب  هیبش  هرکرپ  نآ  قاس  تجوزل و  اب  تسا  یتابن  خیب  هتفک  هعبار  رد  سودیروقـسید 
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هیبش دیفـس  لک  نا  رد  یلیلکا و  هبعـش و  نآ  يـالاب  رد  هحیارلا و  لـیقث  نا و  زا  رت  كرزب  اـثق و  كربب  هیبش  نآ  كرب  رادرتچ و  نآ 
کیراب و نآ  خیب  درز و  رایـسب  جوربی و  كرب  دننام  نآ  كرب  هتفک  سفور  يدیفـسب و  لئام  هاوخنان و  لثم  نآ  مخت  تبـش و  لکب 
ود ار  نآ  هک  تسا  یتابن  خـیب  دـنا  هتفک  یـضعب  راد و  باعل  وب و  یب  معط و  یب  نا و  زا  رتکرزب  هاوخنان و  کنرب  نآ  مخت  رمث و  یب 
هک تسنآ  نآ  لمعتسم  رتهب و  دنیوک و  سرود  ار  نآ  هک  تسا  یمور  جنبلا  رزب  دنا  هتفک  یضعب  دنمان و  زین  سرود  ترود و  رس و 

خیب دـنا  هتفک  یـضعب  دـنمان و  نارکوش  ار  نآ  هتفک  تارایتخا  بحاـص  دـنیوک و  یتفت  سرود  ار  نآ  دـیور و  دزی  زا  تفت  هوک  رد 
دنمان ههتوم  يدنهب  هک  تسا  یتابن 
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نآ تعیبط  *

کشخ موس  رد  درس و  مراهچ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

توقب لاتق  نآ  مرد  ود  جنبلا و  رزب  نآ  لدب  کناد  مین  نآ  تبرش  رادقم  مونم  رکسم و  ردخم و 

تدورب قاوف و  دـنیبن و  ار  يزیچ  هک  رـصب  هواشغ  تملظ و  ردـس و  مالک و  نهذ و  رکف و  طالتخا  لقع و  لاوزب  هدراـب  تیمس  556
یقب و ترداـبم  نآ  ياوادـم  توـم و  سپ  دـنک  ادـیپ  هرجنح  هئر و  ۀـضبق  رد  هک  یکنت  زا  قاـنخ  جنـشت و  رخآ  رد  فارطا  نطاـب و 

كدنا سپ  تسا  بارـش  زا  یعون  هک  فرـص  يالط  دننام  هیقایرت  ۀعفان  يایـشا  ندـیماشآ  سپ  ددرک  لصاح  اقن  هک  ات  نطب  لاهـسا 
اب هرجنا  مخت  اب  لفلف  هعیم و  انامدرق و  اب  دنشونب و  الط  اب  بادس  رتسدیب و  دنج  لفلف و  اب  نیتنسفا  غالا و  ریـش  نا  زا  دعب  هداد  تلهم 
ار نآ  ۀشوخ  نوچ  تسا و  هدروخ  نویفا  ریبدت  دننام  نآ  ریبادـت  یقاب  یبسانم و  راح  نغور  تیتلح و  نادـجنا و  راغ  نغور  ای  الط و 
نا زا  دراد و  رایـسب  عفن  دـنیامن  کشخ  باـتفآ  رد  هتفرک  ار  نآ  ةراـصع  دـنبوکب و  دـنریکب و  دوش  کـشخ  نآ  مخت  هکنآ  زا  شیپ 

مخت كرب و  دامض  هرمح و  هرمج و  هلمن و  هراح و  عاجوا  نیکست  تهج  نآ  دامض  تسا و  مشچ  عاجوا  هنکـسم  ۀیودا  هکنآ  هلمج 
هیصخ رب  نارسپ و  ۀیصخ  رب  روتسدب  نآ و  ربک  عنام  نارتخد  ناتسپ  رب  نآ و  ندش  هتخیوآ  عنام  نآ و  ریش  عطاق  رادریش  ناتسپ  رب  نآ 

هک يوضع  ره  هناع و  رب  نآ و  ندـش  كرزب  عنام  هاـب و  فعـضم  بیـضق  رب  نآ و  مرو  لـلحم  مـالتحا و  عناـم  ناـناوج  نار  شک  و 
دمحم ریم  میکح  فاعر و  سباح  یناشیپ  رب  نآ  يالط  روتسدب  مدلا و  فزن  لاهسا و  سباح  مکش  رب  نآ و  عنام  دیورن  وم  دنهاوخ 

ددع هاجنپ  دص و  کی  بآ و  لاقثم  هاجنپ  دص و  کی  اب  هدیبوک  مرد  جنپ  کیره  زا  جنبلا  رزب  اب  ار  نآ  خـیب  نوچ  هک  هتـشون  نمؤم 
ددع هس  ات  ددع  کی  زا  دنراد و  هاکن  هدرک  ادج  هیودا  زا  ار  اهزیوم  سپ  دزوس  هب  بآ  ات  دنهد  خبط  میالم  شتآب  هناد  كرزب  زیوم 
ما هدرک  مان  ورمع  زیوم  ار  نیا  نم  هک  هتشون  تسبوت و  مونم  ددع  هس  زا  هدایز  دروآ و  ینم  كاسما  يوق و  رکسم  دنروخب  ار  نآ 
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ردنوش

هدمآ زین  مود  لوا و  مضب  هلمهم و  ود  ره  رخآ  رد  ار  لاد و  حتف  نون و  نوکس  واو و  نیش و  حتفب 

نآ تیهام  *

نآ دنمان و  رمحا  مجلس  یموق  یلطیلط و  تفل  ار  نآ  رـصمب  تسا و  تغل  زا  عون  نا  تسا و  یـسراف  ردنغچ  زا  برعم  هتفک  يدادغب 
دنروخ یمن  ار  نآ  كرب  تسا و  قلسب  برقا  هکلب  تسین  فرـشم  نشخ و  نآ  كرب  نکیل  تروص و  تابن و  رد  تسا  مجلـشب  هیبش 

یقرف هتفک  یکاطنا  تسا و  یمک  یخلت  توالح و  اـب  نآ  معط  دـنروخ و  یم  ار  نآ  خـیب  هکلب  دـنروخ  یم  ار  مغلـش  كرب  هکناـنچ 
لئام نیریش  خرس و  رایسب  لوط و  هرادتـساب و  لئام  نآ  خیب  تسین  فرـشم  نآ  كرب  هکنآ  رکم  تسین  مغلـش  كدرز و  نآ و  نایم 

تسنآ ةزات  کچوک  صلاخ  خرس  نآ  نیرتهب  تسا و  لوکام  يرب  مغلش  زا  یمسق  هتشون  هفحت  بحاص  تسا و  يزیت  یخلتب و 

نا تعیبط  *

ترارح زا  هدایز  نآ  تبوطر  دنا  هتفک  زین  لوا  رخآ  رد  رت  مرک و  مود و  رد  بطر  دراب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رهظا هک  تسا  بطر  دراب  هکنآ  رب  انب  هتفک  يدادـغب  هاب  جـیهم  دـلج و  رهاظب  قورع  زا  مد  بذاج  نخـسم و  تنوفع و  حایر و  عفار 
نتخپ لدرخ و  هکرس و  نآ  حلصم  رقارق  خفن و  ثروم  مضهلا و  ئطب  دراب و  ةدعم  نابحاص  نیدوربم و  رضم  تسا و  هاب  رـضم  تسا 
رایسب نآ  مخت  دشاب و  یم  ذیذل  نکیل  ددرک و  یم  مضهلا  ئطب  دنهد و  یم  بیترت  تسام  اب  ای  ار  نآ  ریش  اب  نادلب  مدرم  ارهم و  نآ 
ۀیودا زا  اذهل  هرملاب و  دزاس  یم  لطاب  ار  نآ  لعف  دنک و  یمن  ررض  نادنچ  مس  دنروخب  مس  زا  رتشیب  رکا  هلاتق و  ۀیودا  رد  تسا  عفان 
لوطن سولج و  عفان  هدربا  تهج  نآ  خـیبط  تسا و  فیعـض  هکنآ  یناتـسب  مخت  فالخب  نآ  يازجا  زا  يوزج  تسا و  قوراف  قایرت 

دش روکذم  مجلش  رد  مجلش و  ماسقا  ریاس  زا  رتیوق  لاعفا  رئاس  رد  نادب و 
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زینوش

یبرعب زین و  هنادهایس  زونوش و  تسا و  یسراف  تغل  همجعم  ياز  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  نون و  رسک  واو و  نوکس  نیـش و  مضب 
نون يافخ  واو و  نوکس  مال و  مض  فاک و  حتفب  دنمان  یجنولک  يدنهب  هتفک و  نونش  سودیروقسید  ونس و  ینانویب  ءادوسلا و  هبح 

تسنآ يوبدنت  هناد  هبرف  هزات  نآ  نیرتهب  فورح  رخآ  يای  میج و  رسک  و 

نا تیهام  *

هیبش تسا  یتابن  مخت 

افق و رد  نابز  كربب  هیبش  نآ  كرب  دوش و  یم  زین  شفنب  يدیفـسب و  لئام  درز  نآ  لک  رت و  کیراب  رتزارد و  نا  زا  هنایزارب و  557
تفه ات  نآ  توق  دیفـس و  نآ  زغم  وبدنت و  هایـس  نوسینا و  رادقمب  بیرق  نآ  مخت  جنبلا و  رزب  فالغ  زا  رتکرزب  یفالغ  رد  نآ  مخت 

دنام یم  یقاب  لاس 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

همیـشم و هدرم و  هدنز و  نینج  طقـسم  ضیح و  لوب و  ریـش و  ردم  یلاج و  طالخا و  عطقم  جـضنم و  تابوطر و  ففجم  نخـسم و 
هنیس درد  هدراب و  ۀفرس  تهج  اهریغ  ضفنلا و  ءاذغلا و  ردصلا و  ءاضعا  نسوس  نهد  اب  الومح  وا  روخب  ابرـش و  هدراب  مومـس  قایرت 
حابص ره  نآ  ندروخ  تموادم  عفان و  ادامض  ابرـش و  یحیر  جنلوق  زرپس و  ناقری و  اقـستسا و  نایثغ و  هدلا و  ئق  سفن و  باصتنا  و 

ابرش و هدعم  مرک  ماسقا  جارخا  تهج  هکرس  اب  هرـشب و  ۀیفـصت  هراسخر و  ندرک  خرـس  تهج  نغور  اب  ریـش و  ضیح و  لوب و  ردم 
عبر و پت  تهج  نیبجنکـس  اب  الیتر و  هدـیزک و  هناوید  کس  تهج  مرکمین  بآ  هب  مرد  هس  ات  نآ  مرد  ود  ات  لاقثم  کی  اداـمض و 

رـسع تهج  نورطن  اـب  هنمزم و  ياـهپت  هناـثم و  هدرک و  کنـس  تیتفت  باـصتنالا و  سفن  تهج  لـسع  بآ و  هب  هنهک و  یمغلب  پت 
کی نآ  ةدیناسیخ  هکرـس  رد  ای  نآ و  ماخ  ندیئوب  لیدـعیب و  دنـشونب  دروم  بر  اب  هک  اصوصخ  ریـساوب  تهج  نآ  ۀـتخوس  لوبلا و 

ةدس حیتفت  نمزم و  درابرس  درد  تهج  هدیئاس  حبـص  بش و  کی  نآ  ةدینایـسخ  هکرـس  رد  طوعـس  روتـسدب  هتـسب و  هرـص  رد  بش 
دنیاسب و تعاس و  کی  دنناسیخب  نانز  ریـش  رد  ار  نآ  ۀناد  ددـع  تفه  نوچ  لیدـعیب و  عفان و  تیاغب  هوقل  هلزن و  ماکز و  موشیخ و 
دراد و هک  یحیتفت  توق  ببسب  دزاس  لئاز  عفان و  تیاغب  دنیامن  روطق  دشاب  هدش  درز  وا  ياهمشچ  هتشاد و  ناقری  هک  یسک  ینیب  رد 
ادتبا و رد  لوزن  تهج  نآ  لامعتـسا  لاحتکاب  روتـسدب  عفان و  مشچ  رد  بآ  لوزن  يادـتبا  تهج  اسریا  نهد  اب  نآ  قوحـسم  طوعس 
ای یئاهنتب و  هکرس  اب  نآ  خوبطم  ۀضمضم  رثالا و  عیرس  حایر  لیلحت  تهج  اضعا  رئاس  رب  ماکز و  تهج  رس  رب  نآ  ةدرک  مرک  دامک 

حیتفت درابرس و  درد  عفر  هنمزم و  تالزن  یلاتت  دس  عنم و  تهج  رـس  شیپ  رد  نآ  دامـض  دراب و  نادند  درد  تهج  ربونـص  بوچ  اب 
اب ابوق و  هفعس و  صرب و  قهب و  لصافم و  درد  دلج و  رشقت  لاخ و  عفر  لیلآث و  تهج  يروکنا  اب  رمخ و  ۀکرـس  اب  میـشایخ و  ةدس 

بح جارخا  تهج  دـننک  الط  فان  فارطا  رب  هک  رت  لظنح  بآ  اب  برجم و  لاخ  لـیلآث و  هبلـص و  ماروا  لـیلحت  تهج  لاـفطا  لوب 
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فاطخ نوخ  اب  شافخ و  نوخ  ای  یعفا و  نوخ  اـب  نآ  ةدـیئاس  ماـمت و  توقب  تاـیح  جارخا  تهج  حیـش  بآ  اـب  رثـالا و  يوق  عرقلا 
برج و عاونا  تهج  خرـس  لک  نغور  اب  سافن و  نیح  رد  نآ  عجو  محر و  درد  تهج  نغور  لسع و  اب  رثؤم و  تیاغب  حضو  تهج 
دیفم و دـنمان  لک  یـسرافب  هک  عرق  بحاص  رـس  رب  ود  ره  نآ  دـننام  انح و  ای  نسوس و  نغور  هتخادـک و  موم  اب  نآ  ۀـتخوس  دامض 

قاس يوادوس  ياهمخز  تهج  بالک  اب  نآ  ةدیبوک  نایرب  كدنا  دامض  تموادم و  طرشب  تسنآ  ةدننایور  نآ و  يوم  نتخیر  عنام 
نوتیز نغور  اب  نآ  ةداد  شوج  ةدیبوک  ةدادوب  روطق  هبطر و  ةدراب  حورق  رئاس  رس و  هیدهـش  حورق  تهج  نایبص  لوب  اب  برجم و  اپ 
شوک رد  ارـضخلا  هبح  نغور  اب  برجم و  دـشاب  رایـسب  هسطع  اب  هک  ماکز  عفر  تهج  ینیب  رد  هرطق  راهچ  هس  ردـقب  هدرک  فاص  و 
ردـس نیرورحم و  قانخ  ثروم  زینوش  برـش  راثکا  ماوه و  ةدـننازیرک  نآ  ناخد  عفان و  نآ  درد  حاـیر و  عفر  هدـس و  حـیتفت  تهج 

مین ات  نیرورحم  رد  نیدوربم و  رد  مرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  اریثک  نآ  حلـصم  هدرک  رـضم  نآ  ندیناسیخ  هکرـس  رد  نآ  حلـصم 
ءالط ابرـش و  نیـسویام  هاب  ةداعا  تهج  ردـنک  نوتیز و  نغور  اب  نآ  نغور  تبـش و  مخت  نآ  نزو  فصن  نوسینا و  نآ  لدـب  مرد و 
عفار لیدـعیب و  ظوعن  ندروآ  تهج  رمک  لسانت و  ياضعا  رب  ءـالط  دنـشاب  هتفرک  سوکعم  عرقب  هکنآ  نغور  دـنا و  هتـسناد  برجم 
هتفک یشرق  رثالا و  عیرس  هروکذم  روما  تهج  هبسانم  يایشاب  نآ  ندیماشآ  روتـسدب  نآ و  ةدس  باصعا و  یتسـس  هدراب و  ياهدرد 

ریبدت دروآ  نایثغ  قانخ و  نا  زا  یعون  دنیوک  دنیآ و  بآ  يالاب  نآ  نایهام  دنزادنا  ریدغ  رد  نوچ  ار  نآ  تابن 

1059 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1416 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هدروخ  شدنک  ریبادت  رئاس  ریش و  ندیماشآ  ندرک و  ئق  نآ  558

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  نیشلا  لصف 

هبیش

هیناتسب ۀنشا  یضعب  ار  نآ  تسا و  زوجعلا  هبیش  ریغ  تسا و  یبرع  مسا  اه  هدحوم و  ءاب  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  نیـش و  حتفب 
دنمان

نا تیهام  *

يدـنت اب  وب  شوخ  دـنا و  هدرک  هزیر  ضارقمب  ایوک  كانرابغ و  يدیفـسب و  لئام  نآ  كرب  دیفـس و  نآ  خاش  قاـس و  تسا  یهاـیک 
یم رایسب  رباقم  نیتاسب و  رد  ار  نآ  دوش و  یم  رایسب  زاریش  رد  دوش و  رایسب  ناراب  هک  ییاهاج  نیتاسب و  نآ  تبنم  رتعص  يوبب  هیبش 

تسا روفاکب  هیبش  نآ  ۀحیار  دنمان و  زین  ینامرک  قبح  ینامرک و  ناحیر  دنراک و 

تعیبط *

نا

دنا هتفک  کشخ  زین  لوا  رخآ  رد  کشخ و  مود  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رد یمرو  داوم  عنام  یمغلب و  یحیر و  مرو  عفار  نآ  دامض  ابرـش و  یلزن  داوم  تالـضف و  یقنم  ضیح و  ردم  للحم و  ددس و  حتفم 
ءام یف  اسولج  الومح و  ابرـش و  نینج  بذج  ثمط و  راردا  نآ و  مف  حاتفنا  محر و  حایر  لیلحت  تهج  نآ و  للحم  اهتنا  رد  ادتبا و 

* جایتحا ردقب  لسعلا  ءام  بارش و  اب  تسا و  مین  لاقثم و  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  رثؤم  هخیبط 

حیش

دنمان هنمرد  یسرافب  زین و  ایرحباتیس  وا  رجش  انیدقا  نوقیراس و  ینانویب  هلمهم  ءاح  هیناتحت و  هانثم  ءای  وکس  لوا و  رسکب 

نا تیهام  *

رتمک و نا  زا  نیا  ضبق  نکیل  یمور و  نیتنـسفاب  هیبش  تدح  كدناب  خـلت و  وب و  شوخ  نآ  لک  تبـش و  يدـنلبب  بیرق  تسا  یتابن 
نآ لک  تربغب و  لئام  یـضعب  يدرزب و  لئام  یـضعب  بادس و  كربب  هیبش  كزان  هزیر  نآ  ياهکرب  هدایز و  نیتنـسفا  زا  نیا  یمرک 
نآ كرب  تسیدرزب و  لئام  نآ  لـک  هچنآ  یئارحـص و  زا  رتیوق  نآ  یلبج  یئارحـص و  یلبج و  دـشاب  یم  ماـسقا  نآ  خرـس و  درز و 
نا زا  كدنا  ثوشک و  مخت  هب  هیبش  نآ  مخت  تربغب و  لئام  هچنآ  دنمان و  ینمرا  حیـش  رتکچوک  تبـش  زا  نآ  تابن  بادـسب و  هیبش 
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قرولا ضیرع  هچنآ  خلت و  نآ  معط  دنمان و  نویلقا  ینانویب  ار  یلبج  حیش  درز و  نآ  لک  هدنپـسچ و  تبوطر  اب  نآ  یکریت  رتکرزب و 
تسا یمخت  نآ  دنمان و  كزیشخو  هک  تسا  جایتسب  مخت  یکرت  ۀنمرد  دنمان و  یکرت  حیش  یناسارخ و  حیش  تسا  خرـس  نآ  لک  و 

زا یعون  دنا  هتفک  دننازوس و  یم  ار  نآ  هایک  ازجا و  رئاس  ریغ  تسنآ  لک  نآ  ماسقا  زا  لمعتسم  دش و  روکذم  جایتسب  رد  فورعم و 
ینمرا يرکید  ورـس و  كربـب  هیبـش  نآ  كرب  فوـجم و  نآ  بوـچ  یکی  هتفک  فنـص  ود  ار  نآ  جاـهنم  بحاـص  تسا و  نیتنـسفا 

نآ كرب  مود  تسا و  تاروخب  هنخدا و  رد  لمعتسم  نیا  هتفک و  دوعلا  فوجم  قرولا  يورس  ار  یکی  زین  سیئرلا  خیـش  کنردرز و 
زین رحبلا  نیتنـسفا  ینمرا و  نوقیرـس  ار  نآ  دشاب و  یم  کنردرز  هک  یثلاث  فنـص  دوش  یم  تفای  هاک  دنا  هتفک  افرط و  كربب  هیبش 

تسا ینمرا  نآ  نیرتهب  راتخم و  دنمان و 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  زین  مود  رد  موس و  رد  کشخ  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

ندیزک تهج  ادامض و  ابرش و  مرک  ماسقا  جرخم  تالـضف و  ردم  هدساف و  طالخا  لهـسم  حایر و  للحم  مغلب و  عطاق  ددس و  حتفم 
ات مومس  رد  نآ  تبرش  رادقم  عفان  ابرـش  هبکرم  ياهپت  كرو و  درد  صغم و  قاوف و  سفن و  رـسع  هدراب و  مومـس  الیتر و  برقع و 

یضعب نیتنسفا و  نآ  نزوب  نآ  لدب  سمرت  یکطـصم و  نآ  حلـصم  عدصم  بصع و  هدعم و  رـضم  مرد  ود  ات  نآ  ریغ  رد  مرد و  هس 
رد هیقنت  زا  دعب  ظیلغ  یمغلب  ماروا  رئاس  یمغلب و  دمر  تهج  نآ  يالط  روتـسدب  نآ و  خیبطب  دیمکت  دنا  هتـسناد  نآ  لدب  ار  بادـس 

رثؤم و نارب  يوم  ندینایور  تعرس  بلعثلا و  ءاد  تهج  نآ  لاثما  ای  قبنز و  ای  نوتیز و  نغور  اب  نآ  ۀتخوس  دامر  دامـض و  ود و  ره 
هدعم مرو  هدراب و  ضارما  اهپتزرل و  عفر  سفنلا و  رسع  تهج  دنزاس  خرس  لک  نغور  روتسدب  هکنآ  نغور  هلکا و  تهج  نآ  رورذ 

* تسا عفان  محل  تابنا  الیتر و  برقع و  عسل  نادید و  جارخا  اقستسا و  و 

يرحبلا حیش 

دنمان لین  برغم  لها  يدوهی و  کمس  يدوهی و  حیش  ار  نآ  و 

نا تیهام  *

يرحب و تسا  یناویح 

وم تسا و  یبلص  تسوپ  هکلب  تسین  هبترم  نادب  نیا  تیفدص  نکیل  يرحب و  تشپ  کنسب  هیبش  دوجولا  ریثک  برغم  يایرد  رد  559
ار نآ  دنمان و  يدوهیلا  کمـس  ار  نآ  تهج  نیزا  دنک و  یمن  تکرح  دوخ  ناکم  زا  هبنـش  زور  دـنیوک  هلاسوکب و  هیبش  نآ  ینیب  و 

دنروخ یمن 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

اب نآ  يازجا  روخب  تسنآ و  عفار  سرقن و  دـلوت  عناـم  نآ  قیلعت  نآ و  تسوپ  ندیـشوپ  قهب و  بلعثلا و  ءاد  تهج  نآ  لد  ندروـخ 
* دنا هتسناد  برجم  هشپ  نتشک  یمغلب و  ياهپت  عفر  تهج  ناوختسا 

تشخریش

دنمان کشخریش  یسرافب  هیناقوف  هانثم  ءات  نیتمجعم و  نیش  نوکس  اخ و  رسک  هلمهم و  ءار  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیش و  رسکب 

نا تیهام  *

حاون تاهد  نابزب  ار  نآ  هک  یتخرد  رب  زین  کنرف  دالب  یـضعب  تاره و  ناـسارخ و  دـالب  رد  هک  تسا  یمنبـش  ینعی  لـط  دـنا  هتفک 
رادلاخ نآ  بوچ  دوش و  یم  دنلب  تماق  هس  ود  ردقب  تخرد  نآ  دنیـشن و  یم  دنمان  وریبک  هک  رکید  یتخرد  رد  وریـشک و  ناسارخ 

یم جاو  جک  رثکا  نآ  بوچ  هکنآ  تهج  تسا  یتمیق  بایمک و  دنزاس و  یم  اصع  نا  زا  تسا و  نزولا  لیقث  كدنا  دیفـس و  درز و 
منبـش ینعی  لط  لیبق  زا  ددرک و  یم  دقعنم  دیآیمرب و  تخرد  نآ  ياههرک  زا  هک  تسا  غمـص  لیبق  زا  نآ  هک  تسنآ  قیقحت  دشاب و 

تفاضا دعب  تسا و  غمـص  ینعمب  حاون  نآ  لها  تغلب  تشخ  هک و  دنا  هتفک  هکنآ  تهج  دنک  یم  نارب  تلالد  زین  نآ  مسا  تسین و 
ریبک و ای  وریـشک  رخآ  تشخ و  لوا و  زا  واو  طاقـسا  وریبک و  وریـشک و  لوا  زا  فاک  فذـح  نادـب و  ریبک و  ای  ریـشک و  بیکرت  و 
هک نبل  سپ  ففجم  دمجنم و  نبل  ینعی  دـنمان  یم  کشخریـش  یـسرافب  ار  نآ  زین  دـیدرک و  تشخریب  تشخریـش و  فیفحت  يارب 

ناهد رد  نوچ  هک  تسنآ  صلاخ  نیریـش  دیفـس  كرزب  ياـهبح  نآ  نیرتهب  دـشاب و  منبـش  هک  تسا  لـط  ریغ  دـنمان  ریـش  یـسرافب 
صاخ ینیریش  نآ  معط  ینیریش  دشاب و  یعیطقت  الج و  اب  دنادرک و  درس  نیریش و  رایسب  ار  نابز  ماک و  ددرک  هتخادک  دوز  دنراذک 

دالب زا  تاقوا  نیرد  يراصن  تسین و  تفـص  نیا  ار  رکـش  وج و  درآ  زا  عونـصم  شوشغم و  لـسع و  رکـش و  ینیریـش  يار  تسا و 
اهکنـس راجـشا و  ياهخاش  رب  هچنآ  زا  تسا و  منبـش  لیبق  زا  دسر و  یم  مهب  رایـسب  اجنا  رد  دنیوک  یم  دـنروآ و  یم  رایـسب  نایلاتیا 

كاخب و طولخم  هتخیر  نیمز  رب  هچنآ  دشاب و  یم  صلاخ  دیفس  دنا  هدومن  ذخا  طایتحاب  نآ  ریغ  ای  يرداچ و  رد  ای  هداتفا و  هزیکاپ 
تـشخ ریـش  دـننام  ددرک  یمن  هتخادـک  بآ  رد  دوز  دـنادرک و  یمن  درـس  بوـخ  ار  ناـهد  اـقلطم  عوـن  نیا  تسا و  یکریتـب  لـئام 

ار نآ  هک  یفلع  زا  نآ  حاون  روپلکاـهب و  هنتپ و  راـهب و  ۀـبوص  دـالب  رد  دـنیوک  تسا و  نادـب  بیرق  لاهـسا  توق  رد  اـما  یناـسارخ 
ار نآ  خـیب  هک  تسا  هطباض  دـندیرب  ار  اهفلع  نوچ  هک  مسق  نیدـب  دـیآ  یم  لـمعب  تشخریـشب  هیبش  يزیچ  دـنمان  یم  ارتک  يدـنهب 

عیمج رد  لقن  هناد  نآ  ددرک و  یم  هتسب  دیفس  یلقن  ۀناد  دننام  دیآ و  یمرب  هدیـشوج  یتبوطر  اهنآ  خیب  زا  نا  زا  دعب  دننز  یم  شتآ 
هک هتـشون  دیمحلا  دبع  دمحم  ریم  میکح  دنمان و  هنام  یکنرف  هب  ولالره و  اجنا  مدرم  نابزب  ار  نآ  تسا و  تشخریـش  دـننام  فاصوا 

تسا تشخریش  دننام  مدومن  هبرجت  دوخ  نم 
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نا تعیبط  *

لدتعم تسوبی  تبوطرب و  مرک و  لوا  رخآ  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

هدعم بیهل  ترارح و  نکسم  اشحا و  هدعم و  رکج و  يوقم  هقیقر و  هبکرم و  هتخوس و  طالخا  ارفص و  لهـسم  عبط و  نیلم  یلاج و 
نآ لاهـسا  تسا و  یلهـسم  وکین  هقیقر  داوم  زا  ثداـح  ياـهپت  قلح و  هنیـس و  تنوـشخ  هفرـس و  تهج  نآ و  مرو  رکج و  بلق و  و 

اب دشابن  هفرس  هلزن و  رکا  تسا و  قفاوم  ار  افعـض  ناریپ  لافطا و  هک  یتح  ترارح  ثادحا  بارطـضا و  تیذا و  برک و  نودب  قفرب 
داح و راح  پت  نابحاص  يارب  زا  تسا  لهسم  نیرتهب  ریعـشلا  ءام  اب  رکید و  ۀبـسانم  هیوداب  الا  رتشیب و  نآ  لمع  تسا و  رتهب  بالک 
ات هلوت  شـش  جـنپ  رادـقم  هدایز  ای  تسا و  لطر  کیب  بیرق  هک  ریعـشلا  ءام  راثآ  مین  ود  هک  هداح  ةراح  ضارما  ناجازملا و  رورحم 

دنشونب و هدرک  مرک  هدیناکچ  نارب  مرد  ود  رادقم  ماداب  نغور  هدرک  فاص  هدومن  لح  ار  تشخ  ریش  هلوت  تشه 

حایر و دلوم  راضملا  دنشونب  هدرک  مرکمین  ریشعلا  ءام  يردق  ای  هنایزار و  قرع  دیامن  لاهـسا  رد  روصق  ای  دنوش و  هنـشت  هاکره  560
نآ تبرش  رادقم  هنایزار  ماداب و  نغور  نآ  حلصم  دراد  هک  ییالج  ببـسب  تسا  لازنا  تعرـس  ثعاب  ینم و  قیقرت  هدعم و  رد  رقارق 

تسا و نیبجنرت  دننام  جنلوق  نابحاص  ررض  هاب و  تیوقت  ياوس  لاعفا  عیمج  رد  نیبجنرت و  نآ  نزوب  نآ  لدب  لاقثم  جنپ  تسیب و  ات 
تسا و جنلوق  نابحاص  رضم  تسا  هقیقر  طالخا  لهـسم  هکنآ  دوجو  اب  تشخریـش  هک  هتفک  نوناق  تالاقم  یـضعب  رد  سیئرلا  خیش 

تسا رثؤم  هنوک  توارط  تهج  ریش  اب  هرشب و  یلاج  نیلم و  نآ  دامض 
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هتسریش

اه هیناقوف و  هانثم  ءات  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  همجعم و  نیش  رسکب 

نا تیهام  *

رثکا رد  درادن  دشاب  یم  هکرس  رد  هک  یترضم  تسا و  رمخ  دننام  عفانم  رثکا  رد  تسا و  عونـصم  نیریـش  ۀکرـس  مسا  ینالیک  تغلب 
ۀکرس اب  تسا  یهایسب  لئام  یناتسب و  مغلش  مختب  هیبش  هک  يرب  مغلش  مخت  اب  خرس  لدرخ  هک  تسنآ  نآ  تعنـص  روتـسد  عضاوم و 
ۀکرـس لاقثم  هاجنپ  فاص و  رایـسب  روکنا  بآ  لاقثم  تسیود  اب  ار  نآ  لاقثم  هد  نا  زا  دـعب  ددرک و  ریمخ  دـننام  ات  دـنیاس  یم  دـنت 

دنیامن یم  لامعتسا  سپ  ددرک  نآ  ندیشوج  عنام  ات  دننز  یم  مهرب  ررکم  زور  ره  هتفه  ود  ات  هدومن  طولخم  هنهک 

جرطیش

زین هتیچ  يدنهب  تسا و  يدنه  كرتیچ  برعم  میج  هلمهم و  ود  ره  ءار  هلاشم و  ءاط  حـتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  نیـش و  رـسکب 
هـشماخ سوغاف و  سونیخ و  یعارلا و  كاوسم  یبرعب  تسا و  یـسراف  هرتیـش  برعم  دنیوک  تسا و  فورعم  مان  نیدب  رثکا  دـنمان و 

خیب یسرافب  باصع و  يربربب  هدحوم و  ياب  ياجب  افب  نویدفیل  هیناتحت و  هانثم  يای  زا  دعب  هدحوم  يابب  نویدبیل  ینانویب  دنمان و  زین 
دنمان هدنرب 

نا تیهام  *

یهایـسب و لـئام  نآ  کـنر  هوفدوعب و  هیبش  ظـیلغ  نآ  یماـش  کـیراب و  نآ  يدـنه  یماـش  يدـنه و  دـشاب  یم  عون  ود  هتفک  يزار 
دوخ رمایم  زا  هرشاع  رد  سونیلاج  نآ و  لامعتسا  تسا  لومعم  کمن  بآ و  ریـش و  رد  فورعم و  تسا  یتابن  هتفک  سودیروقـسید 

دـیور و یم  دوش  یمن  راک  تشک و  هک  یعـضاوم  هنهک و  ياهراوید  رباـقم و  رد  هک  تسا  یهاـیک  هک  هدرک  لـقن  سیطارقم  يدزا 
نآ كرب  ناتـسبات  رد  عرذ و  کیب  ات  نآ  ياـهخاش  يدـنلب  فرح و  كربب  هیبش  نآ  كرب  کـنر و  خرـس  دـشاب و  یم  هزاـت  هشیمه 
نآ ياهخاش  دزیر و  یم  نامز  نآ  دـسر  نادـب  ناتـسمز  ياوه  يدرـس  هکنآ  اـت  دـشاب  یم  نارب  هدـش  کـیراب  ددرک و  یم  کـشخ 
نآ مخت  ود  دوش  یم  رهاظ  یکرب  هزیر  دیفس  لک  نآ  ياهخاش  زا  ناتـسبات  رد  دنام و  یم  یکرب  نآ  خیب  لصتم  ددرک و  یم  کیراب 

معط و توق و  هتفک  هدرفم  ۀیودا  زا  هعباس  رد  تسنآ و  خیب  لمعتـسم  دوش و  یمن  هدید  بوخ  هک  رت  هزیر  رایـسب  شاخـشخ  مخت  زا 
یـسراف نآ  نیرتهب  دنا  هتفک  یـضعب  تسنآ و  يرحب  ای  يدنه  ةزات  جاهنم  بحاص  لوقب  نآ  نیرتهب  تسا و  فرحب  هیبش  نآ  ۀـحئار 

زا هدایز  یـسراف  تدـح  ینعی  نآ  يدـنه  فـالخب  دـنک  یم  هلبآ  هظحل  کـی  رد  دـنیامن  ـالط  يوضع  رب  نوچ  هکنآ  تهجب  تسنآ 
رد ار  غرم  ۀـضیب  نوچ  هک  تسنآ  نآ  یکزاـت  یبوخ و  تمـالع  دـنا  هتفک  دـنام و  یم  یقاـب  لاـس  جـنپ  اـت  نآ  توق  تسا و  يدـنه 

عرذ و کیب  ات  عرذ  کی  يدنلبب  نآ  تابن  دش  هدـید  هلاکنب  رد  هچنآ  ددرک و  خرـس  نآ  تسوپ  دـننک  ناهنپ  زور  کی  نآ  ةدـیبوک 
زا دـعب  رتدـنلب و  كدـنا  نا  زا  بلعثلا و  بنع  كربب  هیبش  كرب  ددـع  دـنچ  یهرک  ره  رب  راد و  هرک  کـیراب و  نآ  ياـهخاش  مین و 
اما نیمسای  لکب  هیبش  هلمجلا  یف  کچوک  كرب  هزیر  دیفس  لک  ددع  دنچ  نآ  ياههرک  رب  ینعی  عضاوم  نامه  رد  نآ  كرب  نتخیر 

يرکید تسا و  بایمک  نیا  هایس و  نآ  لک  یخرسب و  لئام  هایس  نآ  خاش  کنر  یکی  دشاب  یم  عون  ود  دیور و  یم  رتکچوک  نا  زا 
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رانک نآ  تبنم  تسا  وردوخ  دشاب و  یم  هشیمه  نآ  تابن  رایسب و  نیا  دیفس و  نآ  لک  یخرسب و  لئام  یـضعب  يزبسب و  لئام  دیفس 
دروآیمرب كرب  نآ  رخاوا  رد  دهد و  یم  لک  عیبر  رد  كانمن و  ياهاج  اهبآ و 
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نا تعیبط  *

موس رخآ  رد 

کشخ مرک و  561

نا صاوخ  لاعفا و  *

حایر اهنآ و  عاجوا  لصافم و  مغلب  عفاد  زاوآ و  ةدننک  فاص  هجزل و  طالخا  لهسم  حتفم و  دلج و  حرقم  ظعنم و  قرحم و  یلاج و 
کمن بآ و  رد  ای  هکرس و  ای  ریش و  اب  هک  تسنآ  رتشیب  نآ  لامعتسا  قیرط  نینج و  طقـسم  هاب و  جیهم  مضاه و  زرپس و  مومـس و  و 

ةدننک هایس  هکنآ  يارب  دیفم  دلج  رشقت  ابوق و  برج و  دیفس و  قهب  صرب و  تهج  هکرس  اب  نآ  دامض  دنیامن و  لامعتـسا  هدیناسیخ 
عجو دروآ و  یم  حالـصاب  دـیامن و  یم  عفد  ار  نآ  داوم  هتخاس  حرقتم  سپ  دـنک  یم  هلبآ  ـالوا  تسا و  یلاـج  ذـفان و  ندـب و  دـلج 

ءاسنلا و قرع  زرپس و  تهج  نسار  خیب  اب  دـلج و  حرقم  نآ  كرب  دامـض  دـنادرک و  یم  نکاس  ار  درد  تسا و  دـیفم  زین  ار  لصافم 
یکطصم یبرع و  غمص  نآ  حلصم  هئر  رـضم  مهردکی  نآ  تبرـش  رادقم  دنراذکب  نارب  تعاس  مین  ات  تعاس  عبر  هک  حرقتم  برج 

تسا دابنرز  هوف و  نآ  ریغ  رد  ناجرم و  زرپس  للع  رد  نآ  لدب 

قزریش

تسا نامه  زین  غوریش  دش  روکذم  شافخ  رد  تسوا و  نیکرس  لوب و  نا  زا  دارم  دنیوک  تسا و  شافخ  ریش  یطبن  مسا 

ملیش

هناوید مدنک  یسرافب  دنمان و  زین  ناوز  تسا و  یبرع  تغل  میم  مال و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیش و  حتفب 

نا تیهام  *

رد دـیور و  یم  راز  مدـنک  رد  مدـنک و  تابنب  هیبش  نآ  تاـبن  یخرـسب و  لـئام  یخلت و  اـب  رتکچوک و  رتکیراـب و  وج  زا  تسیا  هناد 
دشابن دساف  هنهک و  هک  تسنآ  هبرف  نآ  نیرتهب  دنیوک و  ککشم  يزاریشب  کلکاک و  ناهفصا 
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نا تعیبط  *

یمرک زا  هدایز  نآ  یکشخ  کشخ  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ناکیپ و راخ و  بذاج  نآ  دامض  ردس و  ثعاب  مونم و  رکـسم و  دشاب  هتـشاد  ملیـش  هک  ینان  زاوآ و  دسفم  ردس و  بجوم  ردخم و 
حرقتم و برج  هفعس و  ابوق و  تهج  هتشرس  تیز  اب  هتخپ  ۀکرس  اب  كرو و  عجو  تهج  بارـش  اب  نآ  ةدیبوک  هتـشرس  داوم و  یقنم 
لیمامد و ةدـننک  خاروس  رجفنم و  رتوبک  نیکرـس  ناتک و  رزب  اـب  سرقن و  تهج  لـسع  اـب  تابالـص و  لـلحم  غرم  مخت  يدیفـس  اـب 
رکس و تیاغب  دنزادنا  بارش  رد  نوچ  دیفم و  ءالط  قهب  تهج  درکوک  اب  وا  رورذ  اهشیر  ابوق و  تهج  مدنک  اب  ماروا و  تاحارج و 
رت فیطل  نآ  نغور  ندیماشآ و  هضماه  بوبر  ندرک و  ئق  ریش و  نغور و  نآ  راضم  حلصم  یقوقدنح  نآ  لدب  دروآ  نارک  باوخ 

قیرط مدـنک و  نغور  زا  رتهب  دـنلامب  نا  رب  نوچ  تسا  عفان  ار  ابوق  دروآ و  لدـتعم  باوخ  نیغدـص  رب  نآ  يالط  مدـنک و  نغور  زا 
دش روکذم  نیدابارق  رد  تسا و  مدنک  نغور  دننام  زین  نآ  نغور  ذخا 

تسا هلمهم  داص  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مهدراهچ  باب  - 11

فلالا عم  داصلا  لصف 

نوباص

تسا سمره  تاعرتخم  زا  نون  واو و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  فلا و  داص و  حتفب 

نا تیهام  *

جنپ اب  هدیئاس و  مرن  ار  ود  ره  وزج و  مین  هدیدن  بآ  کهآ  وزج و  کی  یلق  دنریکب  هک  تسنآ  نآ  نتخاس  روتـسد  تسا و  فورعم 
يرمم ود  ره  نیب  ام  رکید و  یفرظ  ای  یضوح و  رت  بیشن  كدنا  نادب  لصتم  هک  دننک  كرزب  یفرظ  ای  یـضوح و  رد  بآ  نآ  نزو 

ار رمم  نآ  هاکنا  ددرک  نیـشن  هت  ات  دننک  اهر  سپ  دننز  مهرب  بوخ  کهآ  یلقاب و  ار  بآ  نآ  تعاس  ود  ات  هتـسب  ار  رمم  نآ  دـشاب 
نا رد  زاب  بآ  رادقم  نامه  دنیامن و  دودـسم  زاب  ار  رمم  نآ  سپ  دـیآ  رکید  یفرظ  ای  مود و  ضوح  نا  رد  نآ  یفاص  ات  دـنیامن  زاب 

رکید ات  نینچمه  دنیامن و  هدـح  یلع  یفرظ  ای  یـضوح و  رد  زاب  ار  یفاص  ددرک  نیـشن  هت  ات  دـنراذکب  دـننز و  مهرب  وکین  دـنزیر و 
شتآ يور  رب  نوـتیز  نغور  لوا  بآ  نزو  هد  ردـقب  سپ  دـنرادهاکن  ادـج  ادـج  ار  هـبترم  ره  بآ  دـنامن و  نا  رد  يدـنت  تدـح و 

نآ دروخب  ار  لوا  بآ  رخآ  اـت  نینچمه  ار و  نآ  زا  شیپ  بآ  سپ  دوش  ماـمت  اـت  دـنهدب  نآ  دروخب  رخآ  بآ  زا  جـیردتب  هتـشاذک 
كرزب صارقا  دننام  دنیامن و  نهپ  يریـصح  ای  يایروب و  رب  دنروآ و  دورف  شتآ  زا  سپ  دـشاب  هدـش  ریمخ  دـننام  نآ  ماوق  دـنهد و 

دنراذکب دنربب و 
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نیرتهب دـننک و  یم  مطرق  ای  هبند و  ای  دـجنک و  ای  هشفنب و  ای  ریجنا و  دـیب  نغور  نوتیز  نغور  ياجب  یـضعب  دوش و  کشخ  اـت  562
تفای رکذ  نآ  ماسقا  نیدابارق  رد  تسا و  رزب  زا  لومعم  همه  نیرتدب  تسا و  نوتیز  زا  عونصم  همه 

نا تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ردـم هدرم و  هدـنز و  نینج  جرخم  نآ  لومخ  لـمح و  عناـم  نآ  ندروخ  یلاـج و  ماروا و  نیلم  جـضنم و  لاـکا و  نفعم و  عـطقم و 
نمزم لصافم  درد  تهج  ینامیلس  قبیز و  اب  فلک و  شمن و  اسنلا و  قرع  وناز و  درد  تهج  انح  نآ  نزو  مهاب  نآ  دامض  ضیح و 

رب لمع و  رارکت  اب  لافطا  رس  ياهمخز  ندومن  کشخ  تهج  دنهد  خبط  مهاب  هک  لک  نغور  اب  ابوق و  تهج  قرحم  دیفس  جاز  اب  و 
اب تسا و  هیودا  ۀلجا  زا  دـنادرک  لئاز  ات  دـنلامب  زاب  دـنیوشب و  مرک  بآ  هب  سپ  دـنراذکب  زور  تفه  ات  دـنلامب و  هک  هیدهـش  حورق 

هیربا روثب  کشر و  لمق و  كرچ و  عفر  تهج  نوباصب  رس  يوم  لاستغا  لمد و  ندوشک  تهج  نآ  لاثما  کهآ و  رتوبک و  نیکرس 
یفوص ۀقرخ  رد  نوچ  راثآ و  عفر  برج و  هکح و  تهج  هبعلا  ای  دنادرک و  دیفـس  ار  يوم  نآ  راثکا  دنادرک و  دعجم  ار  يوم  عفان و 

هدـش و شیر  برج  هکح و  تهج  روتـسدب  مامح  رد  کمن  نآ  نزومه  اب  دـنادرک و  لـئاز  دـنلامب  اـبوق  زازح و  رب  روزب  دـنزادنا و 
شیر يوم  رب  هدومن  مهرد  هدید  بآ  کهآ  نآ  دنچ  مه  دـنمان و  جنرـس  هک  تسا  قرحم  رفجنز  هک  نوقیلـس  نآ  نزو  مین  اب  نوچ 

ربص تعاس  مین  دشاب و  هدنامن  قلطم  نا  رد  یبرچ  تسومن و  هک  دنشاب  هتسش  كاپ  ار  شیر  هک  نا  زا  دعب  مامح  رد  دنیامن  باضخ 
بسانم و هیدلج  ضارما  رثکا  اهنآ و  جضن  هیمغلب و  ماروا  لیلحت  تهج  هبسانم  ۀیودا  اب  دربب و  ار  يریپ  دنادرک و  هایس  ار  يوم  دننک 
ود ات  نآ  تبرـش  رادقم  لوب  ردم  لافطا و  رد  اصوصخ  هدـعقم  مرک  جرخم  جـنلوق و  عفار  ماخ و  طلخ  لهـسم  نآ  فایـش  برجم و 

ار عضوم  هک  دیفس  روصان  تهج  یلافـس  فرظ  رد  نآ  ۀتخوس  رورذ  اشحا و  اعما و  تحارجب  تسا  هدنـشک  نآ  مرد  راهچ  لاقثم و 
نآ ندیماشآ  تسا و  بآزیت  لوا  بآ  اصوصخ  نآ  بآ  برجم و  دنـشاپب  نارب  سپ  دننک  کشخ  دـنیوشب و  كاپ  مرک  بآ  هب  لوا 

خاروس حرقتم و  ار  ینطاب  ياضعا  هک  دشاب  اسب  دـیدش و  لاهـسا  ئق و  اذـغ و  يراجم  هدـعم و  قلح و  شزوسب  مهرد  راهچ  ات  لاتق 
ياهتـشوک بآ  نا  زا  دعب  ودـک و  اب  تسا  دـجنک  نغور  مرک و  بآ  هب  ندومن  ئق  هدروخ  نوباص  نینچمه  نآ  ياوادـم  دـنادرک و 

هتخپ نیطقی  بح  اب  جاجد  قرم  ندیماشآ  نادب و  ندومن  ئق  هشفنب و  نغور  اب  رایخلا  ءام  ندیماشآ  ندیشون و  ماداب  نغور  اب  برچ 
تسنآ و راشتنا  عنام  بذاج و  یمـس  تاناویح  ضع  عسل و  لحم  رب  بآزیت  ندـیلام  روفاک و  کناد  کی  ندـیماشآب  تسین  یکاب  و 

دنادرک عفد  حرقتی 
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سارفصاص

هلمهم همه  نیس  فلا و  ار و  حتف  اف و  نوکس  داص و  حتف  فلا و  داص و  حتفب 

نا تیهام  *

میخـض و یـضعب  تسا  یتخرد  تسوپ  نآ  دنروآ و  یم  دیدج  ضرا  دالب  زا  هدیرولفدب  یمـسم  ةدلب  زا  هک  تسا  هدـیدج  ۀـیودا  زا 
تخردب هیبش  نآ  تخرد  تیرطع و  تدح و  اب  هنایزارب و  بیرق  نآ  معط  وب و  کنر و  لکـش و  رد  ینیچرادـب  هیبش  كزان  یـضعب 

زا هدایز  ددرک  وبـشخ  دوش  کشخ  نوچ  هفرـش و  هسب  فرـشم  رودـم و  نآ  كرب  تدـح و  اب  فاصوا و  رئاـس  تینهد و  رد  ربونص 
ياهارحـص نآ  تبنم  لدـتعم  تواخر  تبالـص و  رد  یکریتب و  لئام  کنر  زبس  رطق و  رد  يرثمکب  هیبش  نآ  تخرد  ۀـنت  نآ و  ةزات 

تسا نآ  رشق  رتشیب  لمعتسم  تبالص و  تواخر و  تدورب و  ترارح و  رد  هلدتعم 

نا تعیبط  *

نآ بوچ  زا  هدایز  نآ  رشق  یکشخ  یمرک و  ینعی  مود  رد  نآ  بوچ  کشخ و  مرک و  موس  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هسیئر و ياضعا  يوقم  هظیلغ و  طالخا  جضنم  يراجم و  عیمج  رد  هقیتع  ددس  حـتفم  اهنآ و  عطقم  هجزل و  تابوطر  ققرم  فطلم و 
قیرعتب هبطر  ةدراب  ةدام  زا  هیشان  ضارما  عیمج  عفاد  هیتاذ و  ترارح  هحیار و  تیرطع  ببسب  هیزیرغ  ترارح  قفاوم  يوق و  هفیعض و 

ئق قاوف و  هنهک و  ۀفرس  سفنلا و  قیض  راردا و  و 

لوب و ردـم  مغلب و  ةدام  زا  ثداح  میدـق  لصافم  هدرک و  عجو  هناثم و  دـبک و  هدـعم و  زا  هدراب  جازملا  ءوس  هضیه و  نایثغ و  563و 
بئارغ زا  هناثم و  هدرک و  کنـس  زا  ثداح  لوبلا  رـسع  ةدـننک  لئاز  ینم و  لوب و  يراجم  رد  هنقتحم  ۀـظیلغ  حاـیر  لـلحم  ضیح و 
یمامتب یمـس  ضارما  تهج  تیرهزداف و  ببـسب  دراد  هک  یـسبی  دوجو  اب  زین  لاهـسا  دـیامن و  یم  تعیبط  قـالطا  هک  تسنآ  راـثآ 

رد نآ  بآ  ندرب  ورف  ناهد و  رد  نآ  رـشق  زا  هعطق  نتـشادهاکن  دـنا  هتفک  هکنآ  یتح  هیئاب  هبئان و  عبر و  یمح  نوعاـط و  اـصوصخ 
رد جازملا  بوطرم  نوچ  عفان  نادند  درد  نیکست  تهج  زین  هناحبس و  هّللا  نذاب  تسا  اوه  تنوفع  تیارس  عنام  عفان و  رایسب  اب  مایا و 
دزن رکم  تسین  جازملا  سبای  نینچمه  جازملا و  رورحم  بسانم  نکیل  عفاـن و  زین  دـیامن  لامعتـسا  نآ  ظـفح  تهج  تحـص  تاـقوا 

ریبدـت و هک  يدـحب  تسا  كانرطخ  یجازم  نینچ  رد  وا  لامعتـسا  هکنآ  تهج  وا  ریبدـت  قذاـح و  بیبط  يارب  ترورـض  جاـیتحا و 
هحلصم ۀیودا  اب  هدومن  هریغ  ضرم و  لصف و  دلب و  نس و  جازم و  ۀظحالم  دیامن  لامعتـسا  نوچ  قذاح  بیبط  راوشد و  نآ  حالـصا 

هّللا نذاب  هدومن  لامعتـسا  هدراب  ۀنمـسم  ۀیودا  اب  طرقم  لازه  جالع  رد  قاذح  یـضعب  هکنآ  یتح  دومن  دـهاوخ  لامعتـسا  هقردـبم  و 
نآب بیکرت  هک  ۀیودا  ياوق  ندیناسر  هقردب و  تسا  اود  نیا  ناش  زا  هکنآ  تهج  هدش  لصاح  نیمـست  هتـشک و  فرطرب  لازه  یلاعت 

رایـسب كرزب و  هداضتم  ضارما  رد  نآ  عفن  اذـهل  تلوهـسب و  نآ  ریثات  طوقـس  توقروتف و  زا  شیپ  دوصقم  لحم  يوسب  دـنا  هدومن 
جنپ نآ  رشق  اب  بوچ  دنریکب  هک  تسنآ  همه  يوقا  رهشا و  تسا و  هریثک  هجوب  نآ  لامعتـسا  قرط  تلع و  ره  ۀبـسانم  ۀیودا  اب  تسا 
کی بش و  کی  بآ  مرد  هاجنپ  دص و  کی  رد  هدومن  هزیر  هزیر  دراکب  تقو و  ياضتقا  بیبط و  يار  بسحب  مهرد  شش  ای  مهرد 
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شتآب رادـباعل  یلک  فرظ  رد  سپ  دورن  نوریب  نآ  راخب  اـقلطم  هک  يوحن  هب  هتـسب  ار  نآ  رـس  هدرک  کـید  رد  سپ  دـنناسیخب  زور 
هداشک ار  نآ  رـس  سپ  دوش  مک  نآ  یمرک  ات  دنراذکب  هدروآ  دورف  سپ  دنامب  مرد  هاجنپ  دورب و  نآ  ثلث  ود  ات  دـنهد  خـبط  میالم 
مئالم شتآب  هدرک  لخاد  بآ  مهرد  دـص  ود  نآ  لفث  رب  دـنماشایب و  مرک  مین  نآ  نودـب  ای  لاقثم و  جـنپ  رکـش  اب  دـنیامن و  فاـص 

زور کی  تسیب و  ات  نینچمه  دنماشایب و  دنوش  هنـشت  هک  تقو  ره  بآ  ياجب  هدومن  فاص  دنامب و  مهرد  دص  کی  ات  دنهد  شوج 
اب ضرم  ره  تهج  تسین و  ینیچ  بوچ  روطب  نآ  ریغ  اوه و  تظفاحم  زا  زیهرپ  تقـشم  تغلک و  بیبط و  يار  بسحب  زور  لهچ  ای 

دنیامن بیترت  تفای  رکذ  هچنانچ  نآ  هبسانم  ۀیودا 
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یلصاص

دنمان الاغ  سونیترا  ینانویب  زین و  یلصاش  الصوص و  فورح و  رخآ  ای  مال و  هلمهم و  داص  رسک  فلا و  داص و  حتفب 

نا تیهام  *

ود ردقب  يدیفـسب  لئام  نکـشدوز  كزان و  مرن و  کیراب و  نآ  ياهخاش  رتکچوک و  نا  زا  هدیئور و  هزات  يافلحب  هیبش  تسا  یتابن 
مئاق رتزبس و  نا  زا  زینوشب و  هیبش  نآ  مخت  دیفـس و  نآ  لک  نوردنا  لوکام و  نآ  ةزات  هبعـش و  راهچ  هسب  بعـشتم  نآ  يالاب  ربش و 

دمتعم باون  دنروخ  یم  ار  نآ  ۀـتخپ  ماخ و  یکچوک  سوبلبب  هیبش  نآ  خـیب  زینوش و  ياجب  دنـشاپ  یم  نان  رب  نازابخ  زینوش و  ماقم 
صاوخ و تیهام و  رد  تسا  نادب  هیبش  هک  اریز  دشاب  نا  زا  یعون  ای  یلقاق و  دیاش  دنا  هتشون  هرـس  سدق  ناخ  يولع  دیـس  كولملا 

لاعفا

نا تعیبط  *

رت مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفار هاب و  كرحم  نآ  خـیب  ندروخ  رایـسب  تسا و  زینوشب  هیبش  لاعفا  رد  نآ  مخت  عفان و  هدـعم  مف  حاـیر  هدربا و  داوف و  درد  تهج 
تسا هدراب  داوف  عجو 

امویرماص

لها تسا و  ینایرس  تغل  فلا  میم و  حتف  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  میم و  حتف  فلا و  داص و  حتفب 
هیدروجال یـضعب  تسا و  ربغا  نآ  کنر  هکنآ  تهج  دنمان  اربغ  ار  نآ  نایرع  یـضعب  برقع و  هایک  رـصم  رایدب  لوشنرت و  سلدـنا 

دنیوک ولاجل  ار  نآ  يدنهب  هک  تسا  یهایک  مسا  دنیوک  تسا و  يدروجال  نآ  لک  ةراصع  کنر  هکنآ  تهج 

تیهام *

نا

نآ كرب  هبعـشرپ و  نآ  ياهخاش  دیور و  یم  خاش  جنپ  راهچ  خـیب  كزا  ار  نآ  ریبک  ریغـص  ریبک و  دـشاب  یم  عون  ود  تسا و  یتابن 
هیبش
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نآ تبنم  برقع  ۀـلابند  دـننام  ینحنم  يدروجـال و  خرـس  نآ  لـک  تنوشخ و  اـب  راد و  بغز  رتکچوک و  نا  زا  بیـس و  كربب  564
اهبآ رانک  نآ  تبنم  يدروجال و  نآ  لک  نیمز و  يورب  شورفم  نآ  قاس  رودـم و  رتکچوک و  كرب  ار  نآ  ریغـص  نشخ و  ياهنیمز 

دنا هتشونن  یتعفنم  نادنچ  ار  نآ  خیب  تسا و  نآ  مخت  قاس و  كرب و  لمعتسم  ددرک و  فرطرب  دنام و  نا  رد  بآ  هک  اهاج  و 

نا تعیبط  *

تسنآ تسوبی  زا  هدایز  نآ  ترارح  مود و  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

زا ددع  راهچ  بآ  ندـیماشآ  الیتر و  برقع و  مس  قایرت  نینج و  جرخم  ضیح و  هدـم  ادوس و  ةرم  مغلب و  لهـسم  یلاج و  للحم و 
تیمـس عفر  تهج  بارـش  اب  ارفـص و  ةرم  لاهـسا  تهج  هدومن  نیریـش  ذـیناف  اب  ای  لسع و  اب  مخت  لک و  كرب و  زا  همامتب  نآ  خاش 

نآ رمث  زا  ددـع  راهچ  ندومن  علب  دـنا  هتفک  دـنازیرب و  زین  ار  هناثم  کنـس  نآ  مخت  زا  مرد  ود  ندـیماشآ  نینچمه  ـالیتر و  برقع و 
دامـض دیفم و  ابوق  لیلآث و  عفر  تهج  نآ  دامـض  رثؤم و  بغ  ینعی  هثلثم  یمح  يارب  ددع  هس  تعاس و  کیب  عبر  بت  ۀبون  زا  شیپ 
کمن كدـنا  اب  نآ  ریغـص  عون  رمث  ندـیماشآ  بصع و  ياوتلا  سرقن و  لافطا و  غامد  بجح  ماروا  لیلحت  تهج  ریـش  اب  نآ  كرب 

خیب قیلعت  دنیوک  عفان و  هتخیوآ  هدمآرب  لیلآث  تهج  هکرـس  اب  نآ  دامـض  اعما و  هدـعم و  مرک  ماسقا  عفد  تهج  نورطن  ای  يدـنه و 
هتشون هفحت  بحاص  مرد و  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم  زرپس  رضم  تسا  الیتر  برقع و  ندیزک  عجو  نکـسم  نآ  ریبک 

* دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  ماللا  فرح  رد  ولاجل  هتسناد و  امویرماص  ار  هنمسلا  بح  تخرد  هلودلا  نیما  هک 
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باص

یم قالطا  زین  تسا  خلت  دـنت و  نآ  عوتی  هک  یهایک  رب  رامحلا و  أثق  رب  دـشاب و  دـنت  خـلت و  رایـسب  هک  تسا  ءایـشا  عیمج  یبرع  مسا 
دنیامن

هدحوملا ءابلا  عم  داصلا  لصف 

ربص

يولع و ینایرسب  تسا و  یبرع  تغل  دنمان  زین  ارابص  ار  نآ  هدمآ و  زین  مود  رسک  لوا و  حتفب  هلمهم و  ءار  اب و  نوکس  داص و  رسکب 
ماش و لها  ار  نآ  تخرد  دـنمان و  زین  ربصم  هلاکنب  رد  هایـس و  لوی  اولیا و  اولاو و  ایلیا  يدـنهب  ایلا و  زین  یمورب  ایلاو و  ارقیف  یناـنویب 

دنمان راوکیهک  يدنهب  ارابص و  نآ  حاون 

نا تیهام  *

خیب زا  دوش و  یم  رتدنلب  یضعب  رد  رت و  هاتوک  دالب  یضعب  رد  تماق و  کی  يدنلبب  تسا  یتخرد  غمـص  دنا  هتفک  یـضعب  هراصع و 
نیئاپ فرط  رتضیرع و  كدنا  عرذ و  ودب  ات  رتدنلب  رایسب  نا  زا  لصنع و  كربب  هیبش  دیور  یم  زین  هدایز  ددع و  هد  دنلب  ياهکرب  نآ 

مه و زارد  هاـتوک و  بلـص  ياـهراخ  نآ  كرب  فارطا  رب  کـیراب و  نآ  رـس  نآ و  يـالاب  فرط  زا  رت  میخـض  رتضیرع و  نآ  كرب 
یم اه  هچکیخ  هک  تسنآ  ةراصع  ینعی  دیآ  یم  لمعب  نا  زا  ربص  هک  یخلت  رایسب  جزل  ظیلغ  تبوطر  زا  ولمم  لخلختم و  نآ  فوج 

اهکرب طسو  نآ و  خـیب  زا  ددرک  هنهک  دوش و  دـنلب  نآ  ياـه  كرب  نوچ  دـنیامن و  یم  کـشخ  هداـشک  ياـه  فرظ  رد  اـی  دـننک و 
ةروغب هیبش  يرمث  نآ  رـس  رب  هحئارلا و  هیرک  یتدـح و  یتوالح و  كدـنا  اب  یلـسع  تبوطر  زا  رپ  یعرذـب  بیرق  دـیور  یم  یخاـش 

نآ رمث  فرط  ود  هک  تسنآ  نآ  رن  تمالع  دشاب  یم  هدام  رن و  یکرزب و  مغلـش  ردـقب  نآ  خـیب  ددرک و  یم  خرـس  رخآ  رد  امرخ و 
مـسق هس  ربص  دـنا  هتفک  تفای و  رکذ  هکنآ  تبوطر  اصوصخ  تسا  خـلت  نآ  تخرد  يازجا  عیمج  يواستم و  ار  نآ  ةدام  کـیراب و 

لقم ردنک و  هریزج  نا  رد  تسا و  عقاو  نمی  هشبح و  دحرس  مزلق و  يایرد  ۀنهد  رب  هک  هرطوقـس  ةریزج  زا  هک  یبرع  یکی  دشاب  یم 
لکش يدبک  بلص  هدنپسچ  قارب  فاص  رقشا  کنر  خرس  هریت  ینارفعز  درز و  اجنآ  ربص  دسر و  یم  مهب  رایـسب  زین  نیوخالا  مد  و 

زا صلاخ  نیع و  ۀیودا  لخاد و  زا  لمعتسم  نآ و  نیرتهب  دوش و  یم  هزیر  هزیر  نتـسکش  نیح  رد  نآ  يازجا  دشاب و  یم  نکـشدوز 
يدنه و مود  دسر و  نادب  مرک  سفن  نوچ  دیآ  نا  زا  رم  يوب  دشاب و  عذل  تدـح و  اب  هک  تسا  نآ  يوبـشوخ  ةزیر  کنـس  لمر و 

هروکذم فاصوا  رد  يرطوقس  زا  یفاص و  ریغ  یهایسب  لئام  کنرمک  درز  نآ 
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حتف هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میم و  رسک  هلمهم و  نیـس  حتفب  یناخیمـس  موس  لخاد و  زا  صوصخ  رت  لمعلا  فیعـض  رتمک و  565
ماسقا نیرت  نوبز  نیا  دنمان و  زین  یـسراف  ربص  ار  نآ  تسا و  ناتـسراخب  زا  يدـلب  مان  تبـسن  ءای  نون و  رـسک  فلا و  همجعم و  ءاخ 

زا جراخ و  زا  لمعلا  فیعض  رایـسب  کبـس و  فیخـس و  وبدب و  نکـشرید و  یلمر و  يدردب و  هیبش  یفاص  ریغ  کنر  هایـس  تسا و 
يرطوقس و زا  دعب  نیا  یمرضحب و  روهشم  دشاب  یم  زین  رکید  مسق  کی  هک  هتشون  يرونید  دمحا  نب  دمحم  لمعتـسم و  ریغ  لخاد 

راهچ زا  رتمک  ینعی  دـنام  یم  یقاب  لاس  راهچ  ات  ربص  توق  دـنا و  هتفک  ینامی  ار  مسق  نیا  یـضعب  تسا و  یـسراف  يدـنه و  زا  رتهب 
نآ ندیئاس  رد  هغلابم  هک  دیاب  لمعتسم و  ریغ  لمعلا و  فیعض  رایسب  نآ  ۀلاس  تفه  ات  هتشذک  لاس  راهچ  زا  لمعلا و  يوق  نآ  ۀلاس 

صیصختب اشحالا  فیعض  نابحاص  نیرورحم و  ناجازم و  يوارفص  ناناوج و  دیامن و  لمع  بوخ  دپـسچب و  هدعم  لمخب  ات  دنیامن 
دشاب قیض  ناش  قورع  بلاغ و  نوخ  ناشیا  نادبا  رد  هک  یناسک  ریساوب و  هدعقم و  للع  رکج و  اقیراسام و  اعما و  فیعض  نابحاص 

ماعط اب  ادابم  هک  هدعم  رد  ماعط  ندوب  ماکنه  نینچمه  دـنیامن و  بانتجا  نآ  لامعتـسا  زا  درـس  رایـسب  ای  مرک و  رایـسب  ياهاوه  رد  و 
تسنآ تبالص  معط و  هحئارب و  قرف  دنیامن و  یم  اهنیا  لاثما  یبرع و  غمـص  ایقاقا و  اب  شوشغم  ار  ربص  دزاس و  دساف  ار  نآ  هتخیمآ 

دنسانش یم  تربخ  لها  هک 

نا تعیبط  *

معط و یخلت  دـیامن و  یم  حـصا  لوا  لوق  دـنا و  هتفک  کشخ  لوا  رد  یـضعب  کشخ و  موس  رد  یـضعب  کـشخ و  مرک و  مود  رد 
تسا يوقا  نیا  دراد و  نآ  ندوب  يوقلا  بکرم  رب  تلالد  نآ  ضبق 

1072 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1432 

http://www.ghaemiyeh.com


نا صاوخ  لاعفا و  *

فیعض اهریغ و  لصافم و  رس و  هدعم و  رد  عمتجم  يایهم  طلخ  ره  يوقا  لهسم  اشحا و  حایر  للحم  نآ و  ریغ  دبک و  ددس و  حتفم 
یئارفص یئام و  ظیلغ و  مغلب  ادوس و  جرخم  لهـسم و  خاسوا و  زا  قورع  هدعم و  یقنم  ندب و  یـصاقا  زا  بذاج  نآ و  ریغ  رد  رثالا 

توق يوقم  تسا و  نآ  يوقم  یقنم و  هدـعم و  يارب  تسا  یئاود  نیرتهب  دـبک و  ةدـس  حـیتفت  لاهـسا و  توقب  ناقری  ةدـننک  لئاز  و 
لامک اهنآب  ار  هدعم  هک  اریز  هدعم  تکراشمب  ثداح  یغامد  ضارما  رثکا  سفن و  ثیدح  ایلوخیلام و  عفاد  ساوح و  رئاس  هرـصاب و 

رد هک  صوصخ  لامدنالا  هرسع  حورق  لمدم  هرئاغ و  ریصاون  قصلم  نآ و  لوسغم  اصوصخ  عذل  یب  ففجم  مونم و  تسا و  تکرش 
زور هس  نآ  تامالع  روهظ  ماکنه  لوا  ینعی  یندب  قرع  ندمآرب  زا  شیپ  رکا  تسا و  اهنآ  داوم  تثابخ  عنام  دـشاب و  ریکاذـم  ربد و 

دنراذک عضوم  نارب  يردق  مین و  مهردکی و  موس  زور  مهردکی و  مود  زور  مهرد و  مین  لوا  زور  هک  دنروخب  بیترت  نیدب  مه  یپ 
زا دنک  نآ  ۀیقنت  توقب و  دیامن  هدعم  لاهسا  مرک  مین  بآ  اب  نآ  مین  لاقثم و  کی  ندیماشآ  دزاس و  لطاب  درب و  لیلحتب  ار  نآ  ةدام 

جـنیتار و نآ و  تاحلـصم  اب  نا  زا  هبح  دـنچ  ماش  حبـص و  نوچ  هک  تسا  هاک  دـیامن و  ارفـص  مغلب و  لاهـسا  لسعلا  ءام  اب  لوضف و 
رد ار  هدعم  عاجوا  هدعم و  رد  ار  ماعط  دنادرکن  دساف  دیامن و  نطب  لاهسا  مرک  بآ  هب  دنرب  ورف  هتشرس  هدروآ  ماوقب  هتفرکفک  لسع 

تهج درس  بآ  اب  نآ  مرد  کی  هنیس و  ۀیقنت  وبر و  لصافم و  تهج  نوقیراغ  اب  غامد و  یقنم  یکطصم  اب  دنادرک و  لئاز  زور  کی 
ماسقا جارخا  هیوادوس و  ضارما  عیمج  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  هدعم و  ضارما  تهج  یکطـصم  خرـس و  لک  اب  ناقری و  مدلا و  ثفن 

هدش و لطاب  ماعط  توهش  ندرک  هداعا  مغلبب و  طولخم  يارفص  زا  ثداح  یکنشت  عفر  هدرک و  لاحط و  ضارما  اعما و  هدعم و  مرک 
لافطاب نوچ  هدـعم  زا  اهنآ  ررـض  عفر  هلهـسم و  ۀـیودا  اب  هدـعم و  رد  نئاک  يارفـص  ترارح  زا  هاـهل  رد  ثداـح  باـهتلا  حالـصا و 

دراد رثا  نامه  زین  دنناروخب  وا  ۀعضرمب  دنناروخن و  لفطب  رکا  دیامن و  عفد  ار  ناشیا  مکش  مرک  دنناروخب  هبسانم  ۀیودا  اب  هراوخریش 
دنروخب ار  نآ  لاقثم  کی  رادقم  زور  ره  مهیپ  زور  هس  رکا  تسا  ادوس  لهسم  نوچ  هک  تسا  میدق  بط  رد  وا  ریـش  رد  ریثات  رابتعاب 

نآ لدتعم  تبرـش  رادقم  درب  لیلحتب  ار  همیدق  ۀنمزم  ياه  هرک  اهدقع و  نینچمه  دـنروخب و  زور  هس  زاب  دـنیامن و  كرت  زور  هس  و 
مهرد مین  کی  لاقثم و  کی 
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نآ نزو  ود  تاحارج  ماروا و  رد  نآ  لدـب  مدـلا  لاهـسا  ثروم  نآ  راـثکا  هدـساف و  طـالخا  یقنم  نآ  مهرد  هس  لهـسم و  نآ  566
اعما و رضم  نارفعز  نآ  نزو  فصن  نیتنسفا و  نآ  نزوب  دنا  هتفک  اینومقس و  يردق  دبرت و  نآ  نزو  مین  لاهسا  رد  یکم و  ضـضح 
رد اریثک و  اعما  رد  نآ  حلصم  جحـس  ثروم  تسا و  هدعقم  قورع  هاوفا  حتفم  یخرم و  هکنآ  تهجب  هدعقم  فیعـض و  دبک  هدعم و 
زب هیپ  ای  هشفنب و  نغور  ای  لک  نغورب  عضوم  نآ  ندومن  برچ  لقم و  هدعقم  رد  یکطصم و  خرس و  لک  كرب  دبک  هدعم و  فعض 

برک قلق و  ثعاب  دـنامب  هدـعم  رد  زور  هس  ات  هک  دـشاب  هاک  نآ  نوبز  ماسقا  تسا و  درز  ۀـلیله  هیوافا و  لـسع و  نآ  لـعف  يوقم  و 
خرـس و لک  كرب  اب  بالک و  اب  تسنآ  لسغ  تسین  زئاج  ترورـض  یب  اهنآ  لامعتـسا  هک  اریز  هرورـضلا  دنع  نآ  حالـصا  ددرک و 

برج هکح و  قالس و  هرصاب و  يوقم  نآ  لاحتکا  ندیماشآ و  لسع  هیوافا و  خیبط  اب  ای  لسعلا و  ءام  لقم و  نیتنسفا و  یکطـصم و 
حورق تهج  لک  نغر  اب  نآ  يالط  نآ و  يوسب  ثعبنم  مد  عطاق  نآ و  ةدـننک  قاچ  مشچ و  ةرئاغ  حورق  ةدـننکرپ  ناـفجا و  ظـلغ  و 

زا يوارفـص  لوضف  ۀیقنت  تهج  نیغدص  یناشیپ و  رب  نا و  تابوطر  فیفجت  دشاب و  قفاوم  بناج  زا  هک  نا  عاجوا  برج و  مشچ و 
بآ اب  نآ و  تابوطر  ففجم  غامد و  نیخـست  هدراب و  تالزن  عنم  تهج  رـس  شیپ  رب  نورطن  کمن و  اب  عادـص و  نیکـست  غاـمد و 

تهج کنتراب  كرب  بآ  اب  ناشیا و  رس  نویـش  ماکحتـسا  تهج  ایقاقا  اب  لافطا و  رـس  ۀبطر  حورق  تهج  هکرـس  اب  کنتراب و  كرب 
عفد شیر و  رس و  يوم  ندرک  هایـس  تهج  بارـش  دروم و  اب  ینیب و  تحارج  تهج  نیریـش  يودک  نغور  اب  شوک و  ینیب و  حورق 
راثآ عفر  دشاب و  هدش  شفنب  هدرم  نا  رد  نوخ  هک  هطقس  هبرض و  تهج  لسع  اب  دشاب و  هتخیر  یلچک  زا  هک  يوم  ندینایور  لمق و 

روتسدب ریساوب و  لصافم و  رهظ و  عاجوا  هثیبخ و  حورق  سخاد و  خرس و  داب  هلمن و  هدراب و  ماروا  لیلحت  عادص و  تالزن و  دلج و 
اصوصخ لامدنالا  هرسع  حورق  نیرخنم و  ناهد و  ماروا  هثل و  نابز و  فرط  ود  تالـضع  اضعا و  یکتفوک  تهج  لسع  بارـش و  اب 

ریـساوب و ياهناد  تهج  ولح  بارـش  اـب  يرـش و  هرمح و  تهج  هکرـس  هزاـت و  زینـشک  بآ  اـب  دـشاب و  ربد  ریکاذـم و  فنا و  رب  هک 
هک دیاب  اما  ریساوب  ۀناد  طاقسا  تهج  اندنک  بآ  اب  هدعقم و  قاقش  اهنآ و  زا  نوخ  ندمآ  عطق  نآ و  ياهناد  یکتخیوآ  یکدمآرب و 

ریساوب ۀناد  طوقس  تهج  هیحلا  خلس  اندنک و  بآ  اب  نآ  خوبطم  دنلامب و  عضوم  نارب  هدیئاس  لک  نغور  اب  ار  برسا  طاقـسا  زا  دعب 
دوز نفعت و  زا  ناشوا  داسجا  ظفاح  یتوم  ندب  رب  هبـسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  يالط  ریظن و  یب  لمع  رارکت  اب  هدعقم  ضارما  و 
خسف ضر و  زا  ثداح  عجو  نیکست  تهج  اضعا  رب  دنشاب  هدروآرب  خبط  زا  هک  فوص  خسو  رد  نآ  لولحم  دامض  ندیشاپ و  مه  زا 

تموادـم اب  وبر  تهج  یعمق  اب  هبوبنا و  اب  نآ  ناخد  نتفرک  نآ و  روخب  بلعثلا و  ءاد  هفعـس و  زازح و  تهج  هکرـس  اب  نآ  لوسغ  و 
بیضق و حورق  تهج  اهنآ و  ةدنهد  مایتلا  اهمخز و  ففجم  نآ  رورذ  عفان و  ریـساوب  تهج  نادب  نیقحت  تسا و  یئاود  نیرتهب  نارب 

دنه لها  نانز  برجم و  هثیبخ  حورق  ریساوب و  هلکا و  عفد  تهج  هیوسلاب  هدیسوپ  ناوختساب  دیفم و  تیاهنب  ینابـصع  ياضعا  جرف و 
كرب رب  هدرکلح  بآ  اب  ار  ربص  دسر  یم  مهب  عجو  ود  رد  نا  زا  دوش و  یم  ضبق  هراوخریش  لافطا  مکش  نوچ  هک  تسا  روتـسد  ار 

دنناپسچ یم  هتشاذک  ار  نارم  نآ  ترـضم  تهجب  ار  دبک  عضوم  پچ  فرطب  لئام  ناشیا  فان  ریزب  هدرک  مرک  هدیلام  هلاکنب  لوبنات 
یلیلق هبوچدرز و  نا  رب  هدومن و  قش  ار  كرب  زا  ۀـعطق  نوـچ  هک  دـنیوک  دـنادرک و  یم  لـئاز  ار  نآ  عـجو  درد  دروآ و  یم  لاهـسا 

ریغ زا  رت  لمعلا  فیعض  لوسغم  ربص  درب و  لیلحتب  دندنب  هدرک  مرک  دنمان  كرایخ  هک  نار  شک  مرو  رب  دنـشاپب و  هدوس  مرن  نویفا 
فیعض ةدعم  يارب  زا  نآ  عفن  اما  صقان  ای  ددرک و  یم  لئاز  نآ  ۀلهسم  ۀفیطل  يازجا  هکنآ  تهج  رتمک  نآ  عذل  تدح و  لوسغم و 

روتسد مشچ و  ضارما  رثکا  يارب  نینچمه  لوسغم و  ریغ  زا  رتشیب 
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ربصلا ءاد  تسا و  هلهـسم  بوبح  رثکا  تارایبش و  تاجرایا و  مظعا  وزج  هفیرـش و  ۀیودا  زا  تفای و  رکذ  نیدابارق  رد  نآ  لسغ  567
* دش روکذم  نیدابارق  رد  نآ  عوقن  نوجعم و  خوبطم و  صرق و  الط و  دامض  و 

یتبص

* تسا عفان  تیاغب  ماروا  عفر  تهجب  دنزاس  اهصرق  نا  زا  هک  تسا  یکمانس  ةراصع 

هلمهملا ءاحلا  عم  داصلا  لصف 

هانحص

دنمان هنایهام  یسرافب  هیناقوف  هانثم  ءات  فلا و  نون و  حتف  اح و  نوکس  داص و  حتفب 

نا تیهام  *

دش روکذم  نیدابارق  رد 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج دشاب و  نآ  فعـض  ای  هدعم و  ةدساف  تابوطر  زا  هک  ناهد  یئوبدـب  عفاد  نآ و  یلاج  مغالب و  عطاق  هدـعم و  تابوطر  ففجم 
قرحم هک  اریز  ناجازم  يوادوس  نیرورحم و  رـضم  عفان  اهتـشا  نتخیکنارب  همـضاه و  تیوقت  كرو و  عجو  هدراب و  ضارما  جـلاف و 

نآ حلصم  تسا  عادص  هکح و  برج و  طالخا و  نفعت  یکنشت و  ثروم  نا و  زا  هثداح  ضارما  ادوس و  يدر و  طلخ  دلوم  نوخ و 
تسا ندومن  لامعتسا  اهیشرت  هکرس و  ای  وهاک و  زغم  لیبجنز و  تیصاخلاب 

هلمهملا لادلا  عم  داصلا  لصف 

فدص

دنمان هنیلب  یکنرفب  پیس و  يدنهب  اف  لاد و  داص و  کیرحتب 

نا تیهام  *

نهپ بلـص و  رایـسب  نآ  تسوپ  هچنآ  ینعی  نا  زا  یعون  فدص  دشاب و  سنج  مسا  نوزلح  دـیاش  تسا و  فدارم  نوزلح  اب  دـنیوک 
دنمان نوزلح  ار  نآ  دشاب  هفلتخم  لاکشاب  هچنآ  فدص و  ار  نآ  دشاب  مظع  رجح و  نیب  ام  تواخر  تبالص و  رد  ناوختـساب و  هیبش 
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یلاعت هّللا  ءاش  نا  ؤلول  رد  دیراورم  فدص  نایب  تسا و  دیراورم  فدـص  نآ  قلطم  زا  دارم  دـش و  روکذـم  احلا  فرح  رد  نوزلح  و 
دشاب نیریش  بآ  زا  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  تفای و  رکذ  نیدابارق  رد  دش و  دهاوخ 
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نا تعیبط  *

نآ قرحم  ریغ  زا  هدایز  نآ  قرحم  یکشخ  ددرک و  یم  فیطل  مرک و  نتخوس  دعب  درس و  یضعب  تسا و  مرک  یضعب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ابرـش و نادند  يالج  هلکآ و  نآ و  ياهمخز  عفر  هثل و  تیوقت  تهج  مدلا و  فزن  مدـلا و  ثفن  لاهـسا و  سباح  یلاج و  فطلم و 
مشچ و ۀحرق  تهج  نآ  لاحتکا  فاعر و  تهج  ینیب  رد  نآ  یلخاد  تسوپ  اصوصخ  هدیئاس  دیفـس  فدص  خوفن  انونـس و  ارورذ و 

هکرس اب  دئاز و  رعش  ندیئور  عنام  نافجا  رب  نارطقب  طولخم  قرحم  بارغلا  فخب  فورعم  درز  فدص  دامـض  دئاز و  رعـش  قالس و 
ۀثل فیفجت  نادند و  درد  تهج  کمن  اب  قرحم  فدص  نونـس  برجم و  دزاس و  لئاز  دـنراذک  ریـساوب  لیلآث و  رب  دنـشرسب و  نوچ 
نآ يالج  توق  رب  دشاب  نیعم  ات  دیئاس  دیابن  رایـسب  ار  نآ  هک  دنا  هتفک  هنفعتم و  تاحارج  نفعت  عفد  نآ و  ماکحتـسا  هدش و  تسس 

تسا و يوقا  لعف  نیرد  نآ  يرب  دزیرب و  دوخبدوخ  هک  دنراذکب  دنیامنن و  ادج  ندب  زا  هک  دیاب  اما  عفان  اقستسا  تهج  نآ  دامض  و 
قنور قهب و  فلک و  تهج  هبـسانم  ۀـیودا  ای  مرک و  نغور  اب  مرک و  بآ  اب  شتآ و  یکتخوس  تهج  غرم  مخت  ةدیفـس  اب  نآ  يالط 
ةدراب عاجوا  رب  نآ  ةدوس  مرن  ۀتخوس  ندیلام  دزاس و  لئاز  ار  یلزن  یمیاد  عادص  دنلامب  شوکانب  رب  دنیاسب و  هکرس  اب  نوچ  هرشب و 
تهج نآ  روخب  تسا و  داوـف  درد  عـفار  هیـصاخلاب  قرحم  يدـنه  فدـص  هک  هتفک  سونیلاـج  تسنآ  ةدـننک  لـئاز  نکـسم و  هبطر 
دامض ندب و  زا  اهیدرس  حایر و  ریاس  ةدننک  لئاز  نآ  ندروخ  رهاظب و  ناوختسا  ناکیپ  بذاج  وضع  رب  نآ  تشوک  نتسب  ریـساوب و 

خبط نوچ  ار  شفنب  ینعی  ریفرف  فدـص  نطب و  لهـسم  راغـص  فادـصا  موحل  قارما  ندـیماشآ  هاب و  يوقم  نطق  رب  فاـن و  ریزب  نآ 
دزاس لئاز  ار  لاحط  دنماشایب  هکرس  اب  نوچ  نداتفا و  زا  ار  يوم  دنک  یم  تظفاحم  دنیامن  نادب  نیهدت  نغور و  رد  دنیامن 
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ریساوبلا فدص 

هکنآ رکم  نوزلحب  هیبش  تسا و  رایسب  زاجح  مزلق و  يایرد  لحاس  رد  تسا و  بارغلا  فخب  فورعم 

تهج لسع  اب  نآ  قرحم  دامـض  روخب و  تسا و  هیکرب  فورعم  مزلق  لحاوس  رد  یهایـسب و  لـئام  شفنب  وبدـب و  تاـقبط و  اـب  568
* عفان ریحز  لیلآث و  ریساوب و 

ریفرفلا فدص 

لاحتکا محر و  قانتخا  عفار  همیـشم و  جرخم  نآ  روخب  تبالـص  تیاغ  رد  یهایـسب و  لئام  تسا  یفدص  یعون  دـنمان  زین  روفرف  هک 
* تسا یلاج  تیاغب  نآ  قرحم 

هلمهملا ءارلا  عم  داصلا  لصف 

يدجلا همیرص 

رد ای  هلمهم و  لاد  نوکس  میج و  حتف  مال و  فلا و  هیناقوف و  هانثم  ءات  میم و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  ار و  رـسک  داص و  حتفب 
دنمان لبجلا  ناطلس  ار  نآ  سلدنا 

نا تیهام  *

لک رتکچوک و  نا  زا  ریبک و  بالبل  كربب  هیبش  نآ  كرب  دوخ و  رواجم  رب  دـچیپ  یم  هک  رادـهرک  ظیلغ  نآ  ياهخاش  تسا  یتاـبن 
هنشخ عضاوم  لابج و  نآ  تبنم  تفارح  كدنا  تجوزل و  اب  بالبل و  رمث  دننام  نآ  رمث  وب و  شوخ  دیفس و  نآ 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  مرک  زین  موس  لوا  ات  کشخ و  نآ  طسو  رد  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بارش اب  نآ  لاقثم  کی  زور  ره  تالضف و  زا  محر  یقنم  همیشم و  جرخم  نطب و  نیلم  لوب و  ردم  ددس و  حتفم  نآ  مخت  ندیماشآ 
رادقم بانع  نآ  حلـصم  هدرک  رـضم  دیفم  مومـس  لاحط و  عفر  محر و  ۀیقنت  سفن و  رـسع  تهج  لطر  مین  ردقب  نآ  لاثما  دـیفس و 

* دنا هتشونن  یتعفنم  ار  نآ  خیب  هاب و  كرحم  طشنم و  غامد و  يوقم  نآ  لک  ندیئوب  مهرد و  ود  ات  نآ  تبرش 
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درص

هدمآ دارص  نآ  عمج  هلمهم  لاد  ار و  حتف  داص و  مضب 

نا تیهام  *

راقنم رس و  قلبا  تسیرئاط  نآ  ریثک و  وبا  نآ  تینک  ماوه و  یبرعب  دنمان و  زین  كاکردا  کشن  رتوارک  زبس  یسرافب  هک  تسا  یغرم 
نارب تسد  ار  یـسک  تخرد و  ۀـخاش  رب  رکم  دوـش  یمن  هدـید  تسا و  كرزب  ناتـشکنا  اـپ و  فـک  ینعی  نسرپ  ار  وا  كرزب و  نآ 
دیامن دیـص  دـهاوخ  هک  ار  يرئاط  ره  تسا  فلتخم  ریفـص  ار  نآ  تسا و  تشوک  نمـشد  هدـنزیرک و  سفنلا  ریرـش  رایـسب  تسین و 

هلمح دهاوخ  یم  هک  کیرهب  دـندش  عمج  نآ  دزن  رایـسب  رئاط  نوچ  دـبلط و  یم  دوخ  دزن  نآ  نابزب  دروآ و  یمرب  ریفـص  نآ  نابزب 
نآ ياوام  تسا و  نیا  نآ  راک  هشیمه  دروخ و  یم  هدرک  همین  ود  وا  دق  نایم  زا  هتفرک  تسا  زیت  رایـسب  هک  دوخ  راقنمب  دـیامن و  یم 

ترـضح نآ  هک  تسیورم  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ثیدح  رد  تسا و  نوصح  عالق و  دـنلب و  ياهتخرد  رس 
دراو رکید  ثیدـح  رد  زین  تشادـهاکن و  هزور  هروشاع  زور  رد  هک  تسیرئاط  لوا  نیا  هک  دـندومرف  دـندید  درـص  عناق  نب  تسدـب 

* تسا مارح  نآ  تشوک  دهده و  درص و  لسع و  روبنز  هچروم و  لاتق  زا  دندومرف  یهن  هک  تسا 

رصرص

رـصارص و نآ  عمج  تسا  یبرع  تغل  هدـمآ  زین  داـص  ود  ره  حـتفب  نیتـلمهم و  ۀـنکاس  ءار  رخآ  ناـیم و  رد  هلمهم و  داـص  ود  مضب 
نباکنت رد  هرجنز و  یناهفصاب  لیللا و  دارص  نابرع  کشاورچ و  یسرافب  هلاغج و  سلدنا  لها  کسیر و  ةرهچ  يزاریشب  ینایرسب و 

دنمان رکنیهج  يدنهب  کیج و 
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نا تیهام  *

دمب دنک  یم  ادص  رایسب  اهبش  دشاب و  یم  اهراوید  فاکش  اهغاب و  اهناخ و  رد  کچوک و  رایسب  خلمب و  هیبش  فورعم  تسا  یناویح 
رات ياهبش  امرک و  رد  صوصخ  مهب  لصتم  ینالوط 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هک عفان  دنـشاب  زجاع  نآ  جالع  زا  ابطا  هک  یجنلوق  تهج  لفلف  اب  نآ  هدرک  کشخ  ةدـیئاس  هناثم و  عاجوا  تهج  نآ  نایرب  ندروخ 
لـسع بالج  ای  مرک و  بآ  اب  تلع  تفخ  فعـض و  تدش و  توق و  بسحب  لفلف  لسع و  نآ  لثم  اب  ار  نآ  ددع  هد  ات  ددع  جنپ  زا 
تهج نآ  فارطا  خوبطم  اصوصخ  نا  رد  نآ  خوبطم  تیز  روطق  دنا و  هتسناد  برجم  دهد و  نیکست  تعاس  رد  دنماشایب  رکش  ای  و 

ین ۀبوبنا  رد  ار  نآ  ددع  هس  ای  ددع  ود  نوچ  دنیوک  شوک و  درد  نیکست 

دیاین باوخ  ار  نآ  بحاص  دشاب  نیلاب  ریز  رد  نآ  هک  ماد  ام  دنراذک  نیلاب  ریز  هدرک  دنب  نآ  رس  هدرک و  569

هلمهملا نیعلا  عم  داصلا  لصف 

رتعص

یم داصب  رتشیب  ابطا  نکیل  هدمآ و  زین  داص  ياجب  هلمهم  نیسب  رتعس  هلمهم و  ءار  هیناقوف و  هانثم  ءات  حتف  نیع و  نوکـس  داص و  حتفب 
نساغیروا سورتعص و  ینانویب  شومزل و  یمورب  هدمآ و  زین  همجعم  يازب  همجعم و  نیشب  دوشن و  ریعشب  هبتـشم  سبتلم و  ات  دنـسیون 

دنمان رتاس  يدنهب  مشیوا و  یناهفصاب  کیلکلک و  یکرتب  نشوا و  نشیا و  یسرافب  و 

نا تیهام  *

يرب كرب  رودـم و  یناتـسب  كرب  دـنمان و  هزرم  یـسرافب  ار  یناتـسب  یلبج  يرب و  یناتـسب و  دـشاب  یم  عاونا  تسا و  یهاـیک  كرب 
دزن دیفس  هچنآ  یسراف  رتعص  دشاب  هایس  نآ  کنر  هچنآ  رودم و  ضیرع و  یلبج  كزان و  نآ  كرب  یضعب  هزیر و  ینالوط  یـضعب 
دوبک همه  لک  وبـشخ و  دنت و  معط  رد  همه  دشاب و  یم  زین  رکید  عاونا  دنمان و  زین  راوش  رتعـص  تسیزوجب و  روهـشم  مدرم  یـضعب 

تسنآ كرب  رودم  زا  رتهب  نآ  كربزارد  تسنآ و  يرب  هزات  کچوک  كرب  نآ  نیرتهب 
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نا تعیبط  *

هدایز نآ  یلبج  یکشخ  یمرک و  دنا و  هتفک  موس  لوا  رد  یضعب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رکج و هدعم و  هئر و  یقنم  اذـغ و  یهـشم  یهبم و  هظیلغ و  ۀـیذغا  فطلم  مغالب و  حایر و  للحم  ففجم و  عطقم و  ددـس و  حـتفم 
عجو يدرس و  زا  ثداح  كرو  نادند و  عجو  نکـسم  یمغلب و  ياشج  عفاد  غامدب و  هرخبا  دوعـص  عنام  مغالب و  تابوطر و  زا  اعما 

دروآ و قرع  کشخ  ریجنا  اب  هفرس و  وبر و  تهج  ریجنا  بآ  هب  نآ  ندروخ  تیقایرت و  توق  اب  ضیح و  لوب و  ردم  محر و  هناثم و 
عجو نایثغ و  نآ و  ندش  شرت  اذغ و  تنوفع  همخت و  عفار  خوبطم  رتعص  بآ  اب  هلهـسم  ۀیودا  ندروخ  دنادرک و  وکین  ار  ور  کنر 

هلهـسم ۀیودا  زا  شیپ  رکا  لسع و  اب  روتـسدب  عرقلا و  بح  هدعم و  مرک  ماسقا  جرخم  صغم و  یمغلب و  یلقث  یحیر و  جنلوق  داوف و 
تهج جتخپیم  اب  لوبلا و  رـسع  هاصح و  تیتفت  تهج  سفرک  بآ  اب  یناساب و  لهـسمب  عفد  يارب  تسا  طالخا  ۀیهت  ثعاب  دـنروخب 

زا لصاح  لقث  كرو و  عجو  تهج  برت  جورداـب و  اـب  نینج و  ترـضم  عفر  تهج  نیبجنکـس  اـب  نویفا و  نارکوش و  ترـضم  عفد 
عونصم نیبجنکس  اب  هدیناسیخ و  نآ  رد  رتعص  هک  هکرس  ندیماشآ  صغم و  عاونا  تهج  نوتیز  نغور  اب  ادامـض و  ابرـش و  تابوطر 

رکج و هدعم و  لضع و  یکتفوک  تهج  هزرایخ  اب  ندب و  نیمست  تهج  هزات  رینپ  اب  برجم و  زرپس  تهج  دشابن  هفرـس  هاکره  نا  زا 
نادند و درد  نیکست  تهج  نآ  غضم  ماوه و  رئاس  هدیزک و  برقع  یبوطر و  ۀفرـس  مرک  هئر  هزالم و  مرو  تهج  لسع  اب  نآ  قوعل 

تعرس یئوبشوخ و  ثعاب  هظیلغ  ۀمعطا  اب  مشچ و  تیوقت  هرخبا و  دوعـص  عطق  تهج  رکـش  نآ  لثم  اب  نآ  فوفـس  رـصب و  تیوقت 
اهنیا و دننام  هلاسوک و  تشوک  هچاپ و  هلک و  سدـع و  القاب و  مدـنک و  ۀـسیره  دـننام  تسا  اهنآ  تفاطل  تذـل و  یتدایز  رادـحنا و 

یـشروخ نان  نیرتهب  هکرـس  اب  اهنآ و  ررـض  عفار  دراب  هاوخ  دـشاب  مرک  هاوخ  نیع  ةرـضم  لوقب  عیمج  اب  اهنآ و  خـفن  حایر و  لـلحم 
ولک نادند و  درد  تهج  هریز  هکرـس و  اب  نآ  ۀضمـضم  ماوه و  رئاس  برقع و  ندیزک  تهج  لسع  اب  نآ  مرد  هس  ندیماشآ  تسا و 
غامد زا  رایسب  یبوطر  لوضف  جارخا  تهج  اسریا  نغور  اب  نآ  طوعس  يروک و  بش  ضایب و  عفر  تهج  نآ  روصعم  بآ  لاحتکا  و 
اسنلا قرع  هبلص و  ماروا  تهج  لسع  اب  نآ  دامض  نآ و  عجو  نیکـست  تهج  ریـش  اب  هعماس و  لقث  عفر  تهج  شوک  رد  نآ  روطق  و 
ماروا لـیلحت  تهج  قیوس  اـب  ناـشیا و  فوج  حاـیر  عفر  لاـفطا و  فاـن  یکدـمآرب  تهج  هریز  نوتیز و  نغور  اـب  كرو و  عجو  و 
نادب شارتفا  نآ و  روخب  ۀحئار  ناقری و  هکح و  برج و  تهج  مامح  رد  نآ  خوبطم  دامـض  كرو و  عجو  تهج  مدـنک  اب  یمغلب و 
دـسر عبرب  ات  دـنهد  شوج  بآ  نآ  لثم  راهچ  رد  هک  بانع  نآ  لـثم  اـب  نآ  ياـهخاش  خوبطم  ندـیماشآ  ماوه و  ندـینازیرک  تهج 

نومیتفا و زا  رت  فیعض  اما  مغلب  ادوس و  ةرم  لهسم  نآ  لک  رثؤم و  هیصاخلاب  ظیلغ  نوخ  ۀیفصت  تهج 
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ةراصع دنک و  ضیح  لوب و  راردا  دیامن و  مغلب  ادوس و  لاهسا  دنماشایب  کمن  هکرـس و  اب  ار  نآ  لاقثم  ود  نوچ  اشاح  زا  رتیوق  570
دنقلک روتـسدب  لسع و  ای  رکـش و  اب  نآ  يابرم  تلع و  رخآ  رد  ناهد  عالق  هاهل و  نابز و  فرط  ود  لضع  مرو  للحم  نآ  ةزات  لـک 

دـنباوخب و دـنروخب و  ار  نآ  لاقثم  کی  رادـقم  باوخ  تقو  بش  نوچ  رثالا و  يوق  هدراـب  ضارما  مومـس و  عفد  رد  نآ  لاـقثم  ود 
دـنادرک و وکین  ار  ور  کنر  دـشخب و  تیوقت  ار  نهذ  دـیامن و  مشچب  بآ  لوزن  غامدـب و  هرخبا  دوعـص  عنم  دـنیامن  نارب  تموادـم 

عاجوا اخرتسا و  هشعر و  هوقل و  جـلاف و  دـننام  هدراب  ضارما  عیمج  تهج  ررقم  روتـسدب  نآ  يازجا  عیمج  اب  یئاهنتب  نآ  لک  نغور 
كرب زا  رت  يوق  لاعفا  عیمج  رد  نآ  مخت  رکید و  ياهنغور  زا  رتهب  اعما  هدعم و  یحاون  ضارما  جـنلوق و  اصوصخ  لصافم و  رهظ و 

عفاد دنیامن  لخاد  نان  رد  نوچ  اهتـشا و  كرحم  نادـند و  درد  نکـسم  نآ  ندـیئاخ  هاب و  جـیهم  ناقری و  عفار  ددـس و  حـتفم  نآ و 
* تسا لاقثم  جنپ  ات  نآ  تبرش  رادقم  هکرس  نآ  حلصم  هئر  رضم  رتعص  نیدوربم و  هاب  رب  نیعم  تالوکام و  ررض 

ءافلا عم  هلمهملا  داصلا  لصف 

نوغارفص

نون واو و  نوکس  همجعم و  نیغ  مض  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  اف و  نوکس  داص و  حتفب 

نا تیهام  *

نارب دـنلب و  كدـنا  نآ  مد  کیراب و  نآ  راقنم  يزبس و  يدرزب و  لئام  کنر  يرتسکاخ  کشجنکب  بیرق  تسا  یغرم  یکنرف  مسا 
تکرح مئاد  ار  دوخ  مد  دنک و  یم  ریفـص  هتـسشن  ضوح  يوج و  بل  رب  ددرک و  یم  رهاظ  رتشیب  امرـس  مسوم  رد  دیفـس و  ياهطقن 

اقش کغرم  يزاریشب  هچیمد و  کنابنج و  مد  یسرافب  حیلملا و  وبا  یبرعب  دروخ  یم  تشخ  ياه  هزیر  هزیر و  کنس  رتشیب  دهد  یم 
دنمان زین  نجنهک  هلوغم و  يدنهب  و 
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نا تعیبط  *

تیقایرت توق  اب  خلت  نآ  تشوک  مود و  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسیوق ردم  عفان و  رایسب  لوبلا  رسع  هناثم و  هدرک و  کنس  تیتفت  تهج  لسعلا  ءام  اب  نآ  قرحم  روتسدب  ماخ و  تشوک  ندروخ 

ماللا عم  داصلا  لصف 

لص

تسا هدنشک  نآ  زاوآ  ندینش  دنیوک  دشاب و  رودم  نآ  يور  هک  تسا  رام  زا  یمسق  مسا 

میملا عم  داصلا  لصف 

غمص

نونید و یمورب  زوماق و  ینایرسب  نونیمقوف و  ینانویب  تسا  یبرع  تغل  هدمآ  زین  میم  حتفب  همجعم و  نیغ  میم و  نوکس  داص و  حتفب 
دنمان دنوک  يدنهب  ودزا و  يزاریشب  ودرا  یسرافب 

نا تیهام  *

روکذم نآ  رکذ  یط  رد  یتابن  ره  غمـص  ددرک و  یم  کشخ  دمجنم و  دنک و  یم  شوارت  راجـشا  یـضعب  ۀـنت  زا  هک  تسا  یتبوطر 
نآ نیرتهب  ددرک و  یم  لصاح  دنمان  زین  نالیغم  هک  نالیغ  ما  تخرد  زا  هک  تسا  یبرع  غمـص  نآ  قلطم  زا  دارم  دوش و  یم  دـش و 

دوش و هتخادک  نآ  مامت  ددرکن و  خـفتنم  دـنامب  ینامز  دـنزادنا و  بآ  رد  نوچ  هک  تسنآ  قارب  فافـش  فاص  يدیفـسب  لئام  درز 
خفتنم دپـسچب و  ماک  نادندب و  دنراذکب  ناهد  رد  ار  نا  زا  ۀعطق  نوچ  دشاب و  هدنپـسچ  فاص و  نآ  ۀـتخادک  دـنامن و  نا  زا  يزیچ 

ددرک هتخادک  هکلب  دوشن 

نا تعیبط  *

هتسناد مرک  سونیلاج  کشخ و  مود  رد  لدتعم و  یمرک  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هداح و ۀیودا  تباکن  تدح و  عفار  هنیسب و  داوم  نتخیر  عنام  ناوختسا و  ظفاح  اعما و  هدعم و  يوقم  ضباق و  ردص و  نیلم  يرغم و 
داوم بابصنا  عنم  توص و  ۀیفصت  هنیس و  هئر و  ۀبـصق  قلح و  تنوشخ  هئر و  ۀحرق  هفرـس و  هنیـس و  درد  تهج  يوارفـص و  لاهـسا 

ای دنرب و  ورف  دنکمب و  كدنا  كدنا  ار  نآ  ۀتخادک  بآ  هتشاذک  ناهد  رد  ار  نا  زا  يردق  نوچ  ثفن  جارخا  رب  نیعم  هنیـسب و  یلزن 
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نغور اب  نآ  نایرب  برجم و  اعما  جحس  لاهسا و  تهج  نآ  لاقثم  هس  ات  لاقثم  ود  زا  دننک و  لخاد  هبـسانم  ۀیودا  رد  ای  بوبح و  رد 
اضعا عیمج  نوخ  نالیس  عطاق  خرس  لک 
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زور هس  ات  هزات  واک  نغور  هیقوا  کی  اب  هدوس  هک  لاقثم  کی  يزور  نآ  تموادم  لاهـسا  سباح  ریـساوب و  محر و  ياوه  تسا  571
ریش اب  روتسدب  بوجم و  ریساوب  محر و  ياوس  یلخاد  ياضعا  رئاس  هیر و  ردص و  مدلا  فزن  مدلا و  ثفن  عطاق  دنشونب  زور  تفه  ای 

تیاغب برج  قالـس و  دمر و  تهج  بالک  اب  نآ  روطق  شتآ و  یکتخوس  تهج  غرم  مخت  ةدیفـس  اب  نآ  يالط  هدیـشود و  هزات  زب 
تسا سآلا  بح  ماداب و  غمص  نآ  لدب  لدنص  بالک و  دنیوک  اریثک و  نآ  حلصم  لفس  رضم  دیفم 

طالبلا غمص 

يارغ ینعمب  الفوسل  ینانویب  ماـخرلا و  قازل  رجحلا و  قازل  ار  نآ  تسا و  یبرع  تغل  هلمهم  ءاـط  فلا و  مـال و  هدـحوم و  ءاـب  حـتفب 
دنمان رجحلا 

نا تیهام  رد  *

دولج مشیرـس  اب  دنزاس  یم  دنروآ  یم  اموق  دالب  زا  هک  يرجح  ماخر و  رجح  زا  هک  تسیزیچ  دیوک  سودیروقـسید  تسا  فالتخا 
زا یبرع  غمـص  تورزنا و  مطبلا و  کلع  نیوخالا و  مد  ربص و  زا  بکرم  یـضعب  تسین و  دعم  نا  زا  یـضعب  هتفک  جاهنم  بحاص  و 

هتشرس و لولحم  غمص  بآ  اب  هتخیپ  هتفوک  مرن  رایسب  وزج و  مین  کیره  زا  جاز  تسا و  دسب  هک  ناجرم  خیب  زا  وزج و  کی  کیره 
نآ هک  هتفک  يدادغب  دوش و  یم  رتهب  ددرک  هنهک  کشخ و  دنچره  ددرک و  کشخ  ات  دنراذک  یم  دـنلام و  یم  يراکچک  راوید  رب 

ةراشن هک  هتـشون  هفحت  بحاص  یپرد و  یپ  موی  دنچ  دنیاس  یم  دنلام و  یم  مهاب  رایـسب  هک  تسا  دولجلا  يرغب  فاضم  طالب  ةراشن 
شرف کنـس  دـنا و  هدـیلام  یم  اهناخ  راوید  رب  هدرک  نآ  خـبط  ندـیبوک و  رد  هغلاـبم  رایـسب  هک  تسا  دولجلا  يرغ  ناربکلا و  طـالب 

دنا هدرک  یم  مکحتسم  نادب  تسنا  زا  ترابع  طالب  هک  ار  اهناخ 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

نایب جاهنم  بحاص  هچنآ  رثالا و  عیرـس  يوق و  حیتفت  زا  اهنآ  عنم  هزات و  تاحارج  مایتلا  مشچ و  دئاز  يوم  قاصتلا  تهج  نآ  رورذ 
دنا هتسناد  رثؤم  رایسب  قهب  علق  رد  هدرک 

اثیمادلا غمص 

فلا هثلثم و  ءاث  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میم و  رسک  فلا و  هلمهم و  لاد  حتفب 

نا تیهام  *

دزیخ سراف  دالب  زا  هک  هتفک  یسیلفت  شیج  تدح و  تیاغ  رد  فاص  یخرسب و  لئام  خلت  تسا  یغمص 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رادـقم تسین  نآ  دـننام  هحیارلا  هیرک  هکنآ  رکم  تسا  تیتلح  ماقم  مئاق  لاعفا  رئاـس  جازم و  رد  حاـیر و  لـلحم  نخـسم و  فطلم و 
مرد مین  ات  نآ  تبرش 

هلمص

دش روکذم  تسا و  ارغب  دننام  لاعفا  رد  دنهد و  بیترت  ارغب  لثم  مدنک  درا  ریمخ  زا  هک  تسا  یئاذغ 

نونلا عم  داصلا  لصف 

لدنص

ینانویب تسا و  ینایرـس  تغل  دنیوک  تسا و  یـسراف  هلمهم  نیـسب  لدنـس  برعم  مال  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  نوکـس  داص و  حـتفب 
دنمان ندنچ  يدنهب  اقیرولف و  یمورب  لیقاقطسولح و 

نا تیهام  *

هبح دـننام  هشوخ  رد  نآ  رمث  نیمز و  يور  رب  هداتفا  نآ  ياهخاش  بین و  هبنا و  ناکدرک و  تخرد  ردـقب  میظع  تسا  یتخرد  بوچ 
ار نآ  کنر و  یتابن  دیفس  یکی  دشاب  یم  عون  هس  تسا و  كزان  مرن و  ناکدرک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هک  هتفک  یکاطنا  ارـضخلا 
رمحا و لدنـص  ار  نآ  هریت و  خرـس  موس  ریکالم و  يدنهب  رفـصا و  لدنـص  ار  نآ  کنردرز و  مود  ندنچ و  يدنهب  ضیبا و  لدنص 
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هک تسنآ  نآ  درز  دیفـس و  زا  نیرتهب  تسا و  کنرف  نهکد و  لـحاوس  دـنه و  دـالب  رثکا  نآ  تبنم  دـنمان و  ندـنچ  تکر  يدـنهب 
یقاب لاس  یس  ات  نآ  توق  هشیرمک و  فاص  کنر  هریت  هچنآ  نآ  خرـس  زا  دشاب و  سلما  برچ و  بلـص و  هشیر و  مک  وب و  شوخ 

دنام یم 
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نآ درز  دیفس و  نا  تعیبط  *

کشخ موس  رد  درس و  مود  رد  نآ  خرس  کشخ و  مود  رد  درس و  موس  رد 

نا دیفس  صاوخ  لاعفا و  *

ناقفخ تهج  نآ  ندیماشآ  ددـسم و  داوم و  بلاج  هراح و  ماروا  للحم  تیقایرت و  اب  ضباق و  عدار و  هدـعم و  لد و  يوقم  حرفم و 
يوارفص و دنت  ياهپت  راح و 

رورحم رد  صیـصختب  رکج  هدعم و  لد و  نهذ و  هظفاح و  توق  فعـض  ماسرب و  غامد و  لدب و  تاراخب  دوعـص  عنم  باهتلا و  572
تورزنا نآ  نزو  مین  اب  ای  یئاهنتب و  راح و  عادـص  تهج  یناشیپ  رب  روفاک  یلیلق  بالک و  اب  نآ  يالط  زین  الط و  روتـسدب  جازملا و 

هبـسانم ةدراب  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  اضعا و  رئاس  مشچب و  تالزن  عنم  راح و  عادص  تهج  نیغدص  یناشیپ و  رب  غرم  مخت  يدیفـس  اب 
كرب بآ  اب  ای  ملاعلا و  یح  بآ  اب  ای  بلعثلا و  بنع  كرب  بآ  اب  قورع و  هرون و  یئوبدـب  عفر  راح و  ةدـعم  عجو  ناقفخ و  تهج 

رد وضعب  لوضف  نتخیر  عنم  یـسراف و  ران  هرمح و  دـننام  هراح  ماروا  راـح و  سرقن  تهج  اـهنیا  لاـثما  بلحط و  بآ  اـب  اـی  هفرخ و 
نآ عفار  نطابب و  هدعم  لیم  ماسم و  فیثکت  ببـسب  ندب  رد  دـیدش  شراخ  ترارح و  ثروم  نآ  يالط  تیـصاخلاب  تلع و  يادـتبا 

لاقثم کی  نآ  تبرش  رادقم  تابن  لسع و  نآ  حلصم  توص  رضم  نآ و  عطاق  هاب و  رـضم  تیاغب  فیطل و  مرک و  ياهنغور  هکرس و 
لاـعفا رد  خرـس  لدنـص  تسا و  لـفوف  نآ  نزو  فصن  نآ  خرـس  لدـب  دـنا و  هتفک  هنـشا  ضعب  روفاـک و  نآ  نزو  فـصن  نآ  لدـب 

اب نآ  دامض  هراح و  ماروا  راح و  رـس  درد  تهج  نآ  يالط  دیفـس و  زا  رتیوق  ءالط  رت و  فیعـض  ابرـش  نآ  ریغ  حیرفت و  زا  هروکذم 
هک هتفک  نوناق  حرـش  رد  یـشرق  نآ  درد  تهج  روتـسدب  ناـهد و  عـالق  عفر  تهج  بـالک  اـب  اـیعا و  پت و  عفر  تهج  قبنز  نغور 
رد هکنآ  رب  دنا  هدرک  قافتا  هکنآ  تهج  دیفس  لدنص  تابورشم  رد  تسا و  خرس  لدنص  نآ  ریغ  هدمضا و  ردام  نامز  رد  لمعتـسم 
رد دیفـس  زا  نآ  لعق  تسا  يوقا  اذهل  لخادـب و  جراخ  زا  ار  هدراب  يازجا  دـیامرف  یم  ذوفن  هک  تسا  زین  يراح  وزج  خرـس  لدـنص 

ابطا زا  ام  ما  هدرک  هدـهاشم  هچنآ  هک  هتفک  ماقـسالا  ءافـش  بحاص  لخاد و  رد  خرـس  زا  تسا  يوقا  تسین  دیفـس  اب  نوچ  جراـخ و 
طلتخم لاهسا  رد  مهاب  ار  ود  ره  يومد و  لاهسا  رد  ار  خرس  يوارفص و  لاهـسا  رد  ار  دیفـس  لدنـص  دننک  یم  لامعتـسا  هک  تسنآ 
برجم دوش  لازنا  نوخ  ینم  ياـجب  هک  یـضرم  لوـبلا و  هقرح  مدـلا و  لوـب  تهج  دـنماشایب  نوـچ  ار  نآ  مخت  زا  ددـع  هس  مهاـب و 

اهریمخ و لدنـص و  بح  شراوج و  دـنیامن و  یم  لامعتـسا  دـنمان  كردا  يدـنهب  هکرت  لیبجنز  بآ  اـب  دـنه  ياـبطا  دـنا و  هتـسناد 
دش روکذم  نیدابارق  رد  نآ  حرفم  نوجعم و  هبرشا و  فوفس و 
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ربولا نص 

هلمهم ءار  هدحوم و  ءاب  واو و  حتف  مال و  فلا و  نون و  داص و  رسکب 

نا تیهام  *

تـسا فالتخا  نآ  تقیقح  لصا و  رد  دـنروآ و  یم  زاـجحب  دـنبای و  یم  نمی  دـالب  ياـهراغم  رد  هک  تسا  یـصارقا  هتفک  یکاـطنا 
کنرب غمـصب و  هیبش  دنروآ  یم  هکمب  نمی  لابج  تاراغم  زا  هک  تسا  يزیچ  هک  هتفک  يدادغب  دش و  روکذم  لبالا  لوب  رد  هچنانچ 

دنا هتفک  یضعب  نآ  ۀیمست  هجو  رد  دش و  روکذم  ابلا  فرح  رد  دنمان و  لبالا  لوب  دنـشورف و  یم  هتخاس  صارقا  ار  نآ  هکم  رد  ورم 
ار نآ  ددرک  کشخ  دـمجنم و  ظیلغ و  دـنک و  لوب  تاراغم  نا  رد  نوچ  دـنمان  ربو  ار  نآ  هک  هبرک  ۀـثجب  بیرق  تسا  يروناج  لوب 

لاوبا دنیوک  یضعب  دنمان و  تیجالـس  يدنهب  هک  دشاب  یئاود  نیا  هک  تسنآ  بلاغ  نظ  دنا  هتـشون  موحرم  باون  دنیامن و  یم  ذخا 
ددرک یم  عمتجم  اهکنس  رب  تاراغم  رد  هک  تس  یلبج  سویت 

نآ تعیبط  *

دنا هتفک  زین  مود  رد  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عفان ماروا  لیلحت  نوخ و  نالیس  عطق  تاناویح و  عیمج  ۀثیبخ  تاحارج  لامدنا  تهج  هدراب و  ضارما  سفنلا و  قیض  لاهـسا و  عطاق 
لک نغور  نآ  حلصم  ندب  حرقم  ثکم  لوط  اب  لسع  اب  نآ  يالط  دنادرک و  فیعض  ار  ریساوب  لمح و  عطاق  نآ  لومح  و 

ربونص

نویناطقب و یمورب  دـنر و  زا  ینایرـسب  زین  هزرا  تسا و  یبرع  تغل  هلمهم  ءار  هدـحوم و  ءاب  حـتف  واو و  نوکـس  نون و  داص و  حـتفب 
دنمان نوطیغولق  ینانویب 

نا تیهام  *

هیبش نآ  كرب  راـنچب  بیرق  تسا  یکرزب  تخرد  نآ  یناتـسب و  یکی  دـشاب  یم  عون  ود  نآ  رکذ  یثنا  رکذ و  دـشاب  یم  فنـص  ود 
نا و زا  رتکرزب  دنفـسوک و  لد  ردقب  ناویح و  لد  لکـشب  نآ  رمث  کنر و  هریت  زبس  ربش و  کی  ردقب  يدـنلب  لالخب  يوق و  هطایخب 

هتفاکش مه  زا  ندش  کشخ  ندیسر و  دعب  هناخ و  هناخ  تسیدنه و  رمث  هک  هفیرش  رمثب  هیبش 
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رپ ار  نآ  رمث  جاک و  يزاریـشب  وجانوژان و  یـسرافب  ار  نآ  تخرد  تسین و  لوکام  درادـن و  يزغم  تسا و  یبشخ  ددرک و  یم  573
دارم نآ  قلطم  زا  تسین و  لوکام  زین  نیا  رمث  دـسر و  یم  مهب  ریـسدرس  رد  هک  یلبج  مود  تسا و  نیا  غمـص  جـنیتار  دـنمان و  جاک 

دننازوس و یم  لعشم  غارچ و  عمـش و  ياجب  برچ و  نیا  بوچ  دنمان و  دنرزا  ینایرـسب  لهبا و  تخردب  هیبش  نیا  تخرد  تسنیا و 
رمث هزوغلچ  ریبک و  یکی  تسا  عون  ود  زین  نآ  یثنا  تسا و  نیبرـش  زا  رت  تعفنملا  لـیلق  رت و  قیقر  دـیآ  یم  لـمعب  نیزا  هک  ینارطق 

نآ ریغص و  مود  دسر و  یم  مهب  رایسب  اهریغ  ریمشک و  مور و  کلم  زا  اهاج  یـضعب  ناجیبرذآ و  یـصقا  ناوریـش و  رد  تسا و  نیا 
زاریـش و لها  ۀماع  دزن  تسا  فورعم  هک  يرمث  اما  دـنمان  قتـسف  ار  نا  زاریـش  لها  ۀـماع  شیرق و  مضق  ار  نآ  رمث  دـنمان و  بونت  ار 

زغم رادزغم و  هزوغلچ  رمث  زغم و  یب  نهپ و  ربونص  ۀناد  هک  اریز  ربونـص  عاونا  زا  هن  تسا  ماداب  ماسقا  زا  تقیقحلا  یف  هزوغلچب  قارع 
نوچ ار  نآ  رمث  ددرک و  یم  هتسکش  تسدب  هک  بلص  كدنا  یفالغ  رد  یکچوک و  امرخ  ۀناد  ردقب  لکش  هلیتف  کیراب  كدنا  نآ 
رکید یعون  زین  دنیآیمرب و  هتسج  نآ  ياهناخ  نایم  زا  هزوغلچ  ياهناد  هدرک  يزاوآ  هتشک  قشنم  ندش  مرک  زا  دعب  دنزادنا  شتآ  رد 

فرشم نهپ و  كدنا  نآ  كرب  دنمان و  شون  ار  نآ  رظنم و  شوخ  یکچوک و  یکرزب و  رد  طسوتم  نآ  تخرد  دوش  یم  ربونص  زا 
دندـنب یم  انح  نآ  يالاب  هتـشاذک  تسد  تشپ  رب  هدرک  من  نتـسب  انح  تقو  رد  ناریا  ناهفـصا و  لـها  ناـنز  رظنم و  شوخ  بعـشتم 

ار نآ  رن  هک  هتشون  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  دشاب و  یمن  نازخ  ار  ربونص  تخرد  دش و  نادب  هراشا  نیبرش  رد  ددرک و  یم  امنـشوخ 
راغـص و ربونـص  ار  نآ  کـچوک  دـشاب  یم  كرزب  کـچوک و  نآ  ةداـم  تسا و  نیبرـش  نارطق  زا  رت  نوبز  وا  نارطق  زغم و  یب  رمث 

شیرق مضق  یخرـس و  قـیقر  هدرپ  یب  دیفـس و  یخلت و  اـب  نآ  رن  زغم  رتـکرزب و  نا  زا  دنفـسوک و  لد  لـثم  نآ  رمث  دـنمان و  بوـنت 
دوش و یم  تفای  نالیک  رد  دنیوک و  رابک  ربونص  ار  نآ  كرزب  تسنآ و  غمص  جنیتار  دوجولا و  ریثک  نانمس  رد  تسنا و  زا  ترابع 

ياهناد زغم  یکنلاب و  ردقب  نآ  رمث  دنمان و  هزوغلچ  تخرد  ار  نآ  تخرد  هزوغلچ و  اجنآ  حالطصاب  ار  نآ  رمث  زغم  كرزب و  رایسب 
هبنا ارهاـط  دـنروآ و  یم  نیرحب  زا  هک  دـنیوک  ار  ةویم  زغم  هزوغلچ  قارع  رد  نا و  زا  رت  نیریـش  رت و  هدـیلاب  شیرق و  مضق  لـثم  نآ 

لیطتسم و ولاتفش و  ردقب  نآ  رمث  هوبنا و  زبس و  هشیمه  نآ  كرب  ولآدرز و  ردقب  نآ  تخرد  تسا و  هبنا  لثم  تافـص  رد  هچ  دشاب 
ةدرپ یب  هک  ربونـص  بح  فالخب  تسا  ماداب  زغم  قصالم  هک  یخرـس  ةدرپ  اب  کـیراب و  زارد و  نآ  ۀـناد  زغم  نآـب و  هیبش  ماـعط  رد 

تـسنا زا  رت  نیریـش  رت و  هدـیلاب  شیرق و  مضق  لـثم  هک  اـجنآ  اـت  هیلع  هّللا  همحر  میکح  لوق  تسا و  رت  هاـتوک  رت و  هدـیلاب  خرس و 
رخآ ات  دشاب  هبنا  ارهاظ  دـنروآ و  یم  نیرحب  زا  هک  دـنیوک  یم  ار  ةویم  زغم  هزوغلچ  قارع  رد  هک  نا  زا  دـعب  ترابع  تسا و  تسرد 

زین دـش و  روکذـم  نونلا  عـم  فلـالا  فرح  رد  هبنا  تسا و  نینچ  هن  نآ  مخت  هبنا و  هک  اریز  تسا  عـقاو  قباـطم  ریغ  ضحم و  هابتـشا 
تسا نیس  نآ  رخآ  رد  هلمهم و  داص  ودب  سارفصاص  تسا و  هابتشا  زین  نیا  دشاب  نا  زا  ترابع  یکنرف  سارفصاص  ارهاظ  هک  هتشون 

تسنآ برچ  ةدیلاب  دیفس  هزات  نآ  نیرتهب  هلمجلاب  تفای و  رکذ  داصلا  فلالا و  عم  داص  رد  باب  نیمه  رد  و 
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نا تعیبط  *

نآ زغم  زا  رت  کشخ  رت و  مرک  نآ  تسوپ  كرب و  دنا و  هتفک  زین  مود  رد  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ كرب  احل و  زا  لاقثم  کی  هزات و  تاحارج  نوخ  فاعر و  عطق  شش و  تحارج  ولک و  درد  تهج  نآ  تسوپ  كرب و  ندیماشآ 
اب هدیسر و  برض  عضاوم  لمدم  نآ  رورذ  نطب و  سباح  درس  بآ  اب  نآ  کشخ  نآ و  ظلغ  مرو و  دبک و  للع  تهج  لسعلا  ءام  اب 

ناـخد کنـسادرم و  اـب  نآ  كرب  اـحل و  طولخم  يـالط  رما و  نیرد  تسا  يوقا  هکنآ  رکذ  عون  ياـحل  اـصوصخ  هتخوس  مرک  بآ 
اب دلج و  رهاظب  عقاو  مرن  نادبا  حورق  لامدنا  تهج  دروم  نغور  موم و  اب  شتآ و  یکتخوس  دـلج و  رهاظ  حورق  مایتلا  تهج  ردـنک 

تهج نآ  خیبطب  لسغ  هیعاس و  ۀثیبخ  حورق  تهج  خرس  جاز 

هکرـس اب  نآ  خیبطب  هضمـضم  هدعقم و  محر و  ضارما  تهج  نا  رد  سولج  قرع و  تنوفع  ندـب و  كرچ  یلچک و  ایعا و  عفر  574
رد تسا  نارطق  ردنک و  ناخد  دننام  نآ  ناخد  لمع و  رارکت  اب  ضیح  راردا  همیـشم و  جارخا  تهج  نآ  روخب  نادـند و  درد  تهج 

هزات كرب  دامـض  عفان و  برج  قالـس و  رـصب و  فعـض  هعمد و  نآ و  لکات  قاـم و  نتخادـک  وربا و  هژم و  يوم  نتخیر  تهج  عفن 
بانم بئان  هرکذت  فلؤم  دنیامن  لامعتسا  هبـشع  ینیچ و  بوچ  روتـسدب  هکنآ  بوچ  هزات و  تاحارج  مدلا  فزن  تهج  نآ  ةدیبوک 

ار نادند  درد  دـنیامن  نادـب  هضمـضم  دـنناشوجب و  هکرـس  اب  هدومن  هزیر  نوچ  هتـسناد و  نآ  لاثما  کشتآ و  تلع  رد  ینیچ  بوچ 
لاهـسا و تهج  نآ  لاقثم  ود  ففجم و  ضباق و  نآ  خیب  تسوپ  دنرادهکن و  ناهد  رد  نوچ  ار  نآ  بوچ  نینچمه  دهد و  نیکـست 
رد مرک و  مود  رد  رابک  ربونـص  بح  عفان و  هطقـس  هبرـض و  ملا  عفر  مرک و  بآ  شتآ و  یکتخوس  تهج  نآ  رورذ  دـیفم و  جـحس 

تسا یقاب  لاس  کی  ات  نآ  توق  رت و  لوا 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

زازک و ردخ و  هوقل و  جلاف و  تهج  هداح و  ۀیذوم  حایر  رساک  ددس و  حتفم  هاب و  اضعا و  باصعا و  يوقم  ماعط و  یهـشم  یهبم و 
ارفـص و ةرم  تقارح  زا  ثداح  ۀـناثم  هدرک و  درد  اقـستسا و  ناقری و  رکج و  ضارما  هدراـب و  لـصافم  عاـجوا  هئر و  حورق  هشعر و 

ۀیقنت هظیلغ و  طالخا  زا  نآ  ۀـیقنت  هئر و  ضارما  تهج  برجم و  هشعر  جـلاف و  تهج  لاقثم  هس  رادـقم  زور  ره  لسع  اـب  نآ  قوعل 
اب هناثم و  هدرک و  ۀحرق  عنم  لوب و  ندومن  راردا  تهج  رایخ  مخت  اب  نآ  ندـیماشآ  دـیفم و  باشود  اب  اصوصخ  هنهک  ۀفرـس  هدرک و 

تـسوپ اب  هدیبوک  ةزات  رت و  خوبطم  هدساف و  تابوطر  عمق  هفیعـض و  نادبا  تیوقت  هدـعم و  درد  نیکـست  تهج  اقمحلا  هلقب  ةراصع 
بح ندروخ  تموادـم  هئر و  حورق  نمزم و  لاعـس  تهج  دنـشونب  ار  نآ  ۀـیقوا  راـهچ  رادـقم  زور  ره  هدرک  فاـص  هک  ـالط  اـب  نآ 

هفرس و تالزن و  عنام  دنزادنا  روکنا  بآ  رد  هدیبوک  هکنآ  بارش  تشوک  یتخس  هیخرتسم و  ياضعا  ماکحتسا  تهج  رابک  ربونصلا 
ود ات  نآ  بح  زا  تبرش  رادقم  دیفم  نآ  صغم  عفر  تهج  هدعم  رب  نیتنسفا  اب  نآ  دامـض  اقـستسا و  یبوطر و  لاهـسا  عطاق  مضاه و 
نآ حلصم  یثغم  عدصم و  نیرورحم و  رضم  مضهلا و  یطب  ربونـصلا  بح  هیقوا و  کی  نآ  خیبط  زا  مرد و  هس  نآ  ةراصع  زا  مرد و 

دجنک اب  هاب  رما  رد  تسین و  حلصمب  جاتحم  ناشیا  رد  نیدوربم و  قفاوم  هب و  نیرانا و  دننام  تسا  هضباق  ۀضماح  هکاوف  نیبجنکس و 
هاب تیوقت  رد  نآ  لدب  دننکن  لوانت  هدایز  دنیامن  لقنت  هنادکی  کی  هک  هیقوا  مین  زا  هدایز  هک  دـیاب  تسنآ و  يوقم  هک  رتهب  لسع  و 

دراد و هک  یضبق  توق  ببسب  تسا  رصعب  لهسم  راغـص  ربونـصلا  بح  راغلا و  بح  اشحا  هدعم و  للع  رد  بلحملا و  بح  لقاقش و 
رد نآ  حلـصم  اعما  ياوتلا  صغم و  ثعاب  نآ  راثکا  نآ و  دـننام  لاعفا  رئاس  رد  رابک و  زا  رتیوق  هناـثم  هدرک و  هنیـس و  ضارما  تهج 

حیرارذ دننام  تیمـس  رد  دسر  یم  مهب  ربونـص  تخرد  رد  هک  يزبس  مرک  زور و  کی  تسنآ  ندیناسیخ  دـجنک  نغور  اب  مرک  بآ 
فعـض دـسر و  مهب  ترارح  شزوس و  ندـب  مامت  رد  زین و  اه  هدور  هدـعم و  دـنک و  مرو  قلح  ماک و  نابز و  نآ  ندروخ  زا  تسا و 

تسا حیرارذ  جالع  نآ  جالع  دهد  ور  میظع 
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واولا عم  داصلا  لصف 

فوص

دنمان مشپ  یسرافب  اف  واو و  نوکس  داص و  مضب 

نا هایس  تعیبط  *

تسنآ صلاخ  مرن و  نآ  نیرتهب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد  نآ  عومجم  رت و  مرک و  رایسب  دیفس  زا  نآ و  خرس  زا  رت  مرک  و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عاجوا هنیـس و  درد  هقیقر و  تالزن  هفرـس و  عفر  تهج  هدرک  رت  مرک  بارـش  رد  نآ  خرـس  داـمک  لیدـعیب و  يرـش  تهج  نآ  خرس 
نخسم و نیمـشپ  ياهماج  ندیـشوپ  هدیزک و  هناوید  کس  مخز  قایرت  ماروا و  للحم  خرـس  لک  نغور  اب  برجم و  هطقـس  هبرض و 

لوسغم ریغ  لوسغم و  قرحم  عفان و  سرقن  نابحاص  تهج  نآ  شارتفا  تسا و  دلج  ةدـننک  بلـص  شراخ و  ثروم  ندـب و  ففجم 
رعش دننام  صاوخ  رد  نآ 

عفان دئاز  محل  حورق و  تهج  تسا  575

رحبلا فوص 

نیتلمهم ءار  اح و  وکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

هتفاکـش و نوردـنا  زا  یکیرابب و  لئام  نآ  مود  فرط  ضیرع و  نآ  رـس  هک  يدیفـس  كرزب  فدـص  زا  هک  مشپب  هیبش  تسا  يزیچ 
دیآ یمرب  یفوص  نآ  فاکش  هار  زا  هداتسیا و  یناویح  نآ  فوج  رد  یخرس و  يدرزب و  لئام  نآ  نوردنا  حیشب و  هیبش 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رثالا عیرس  وضع  ره  مدلا  فزن  تهج  نآ  دامض  لاهسا و  عطق  تهج 

همجعم داض  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مهدزناپ  باب  *

* تسا

فلالا عم  داضلا  لصف 
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ناض

تسا دنفسوک  قلطم  مسا  ابطا  فرعب  دنمان و  شیم  ار  نآ  هدام  ةرب  دنپسوک و  دنفسوک و  یسرافب  نون  فلا و  داض و  حتفب 
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نا تیهام  *

رس رب  تدالب  لامک  زا  تسین و  میلعت  لباق  دیلب و  رایـسب  رکید  تاناویحب  تبـسن  تسا و  محللا  هلوکام  تاناویح  ۀلمج  زا  فورعم و 
سفنلا فیعض  تاناویح  زا  تسنآ  لاثما  نآ و  محل  تیلح  هجو  کی  نیمه  دنک و  یمن  بارطضا  تشحو و  دتسیا و  یم  دوخ  حباذ 

ندبب یقلعت  ار  اهنآ  سفن  دنبای و  یمرد  رایـسب  ملا  جرح و  حبذلا  دـنع  كاردالا  سحلا و  یکذ  يوق  تاناویح  هک  اریز  كاردالا  و 
نیرتهب دنشاب و  یم  بلقلا  یـسق  رثکا  تاناویح  ناحباذ  فیرـش و  عرـش  رد  دنا  هدش  مارح  رثکا  اذهل  دشاب و  یم  حباذ  سفن  دوخ و 

هناش ندرک و  تشوک  دساف و  طلخ  دلوم  فیثک و  ظیلغ و  نا  زا  هدایز  هلاس و  راهچ  دشاب و  هبرف  هک  تسنآ  ۀـلاس  ود  هلاسکی و  نآ 
تسنآ ياضعا  رئاس  تشوک  زا  رتهب  نآ  یلاوح  و 

نا تعیبط  *

رت مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ ةدرک  رکج و  لد و  ناسنا و  ندب  يارب  موحل  نیرت  قفاوم  ندب و  نمـسم  يوقم و  نیتم و  نوخ  دـلوم  اذـغلا و  ریثک  مضهلا  عیرس 
اب نآ  يارهم  بآ  تشوک  ندروخ  نایـسن و  تدـالب و  ثروم  نآ  رـس  زغم  ندروخ  تموادـم  هدرک و  هدـعم و  رکج و  لد و  يوـقم 

ندب و يرغال  ناقفخ و  عفار  یـشغ و  عنام  ندب و  يوقم  تیاغب  دشاب  نادب  رـصحنم  اذغ  دـنیامن و  نارب  تموادـم  هک  لسع  هکرس و 
هقرح سفنلا و  قیض  هنیس و  درد  هفرس و  تهج  نآ  مرکمین  ۀتخادک  نینچمه  هدشن و  درـس  زونه  هک  حبذ  زا  دعب  نآ  هیپ  ندومن  علب 

درس نوچ  دندنبب و  دشاب  هزات  هک  هدیـسر  همدص  هبرـض و  ياضعا  رب  نوچ  ار  نآ  ةدرک  حبذ  مرکامرک  تشوک  دیفم و  رایـسب  لوبلا 
نادـب ار  اضعا  هکنآ  مرکامرک  تسوپ  روتـسدب  ددرک و  ندـش  مخز  مروت و  عنام  دـنک و  لـئاز  ار  درد  يدوزب  دـنیامن  لیدـبت  ددرک 

تهج نآ  رتسکاخ  لاحتکا  بلک و  بلک  تهج  بارش  اب  هرارج و  براقع  تایح و  عسل  تهج  نآ  ۀتخوس  تشوک  دامـض  دنچیپ و 
یئاهنتب و ضایب  تهج  نآ  لاحتکا  راثآ و  یلاج  کشخ و  مرک و  نآ  ةرهز  عفان و  قهب  تهج  هکرس  اب  نآ  يالط  نیع و  ضایب  عفر 
هکح و تهج  مرکامرک  نآ  نوخ  لسع و  اب  اصوصخ  هیربا  زازح و  تهج  نآب  رـس  لسغ  ابوق و  ماسقا  تهج  نآ  يالط  لسع و  اب  ای 
ماروا و لیلحت  تهج  نآ  دامـض  ءالط و  کـشخ  مرک و  رایـسب  نآ  نیکرـس  ءـالط و  تعاـس  رد  هتخوس  ياـضعا  ۀـلبآ  عنم  برج و 

هتوت هک  دئاز  محل  لیلآث و  يرش و  تهج  هکرـس  اب  شتآ و  یکتخوس  تهج  هتخادک  لک  نغور  موم و  اب  اهمخز و  مایتلا  اقـستسا و 
ناوختسا بارـش  برجم و  لمد  جارخ و  راجفنا  تهج  نآ  ةدیناسیخ  بالک  رد  دامـض  برجم و  سخاد  شتآ و  یکتخوس  دنمان و 

رد لاهـسا و  سباح  نآ  قرحم  لوسغم  ءالط و  بلعثلا  ءاد  تهج  نآ  مس  رتسکاخ  نوخ و  نالیـس  لاهـسا و  عطاق  نآ  یقربق  ۀتخوس 
رت مضهلا  یطب  لوضفلا و  ریثک  رتظیلغ و  تسین و  زئاج  تسا  نوخ  دلوم  رایـسب  هکنآ  تهج  نآ  تشوک  لامعتـسا  نوعاط  ابو و  مایا 
ای وطورقارق  اب  ای  دیامن و  خبط  اهنا  رد  دـنک  نادـب  دـیربت  ةدارا  هکره  نآ و  لقث  عفار  فطلم و  هماکبآ  هکرـس و  تسا و  زعم  محل  زا 

* دروخب اهنآ  اب  ای  قامس و  ای  کشک و 
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576

هدحوملا ءابلا  عم  داضلا  لصف 

بض

دشاب نآ  ریغ  هوک  دیاش  دنمان و  هوک  يدنهب  رامسوس و  یسرافب  هددشم  ةدحوم  ءاب  داض و  حتفب 

نا تیهام  *

ورس تخرد  رمثب  هیبش  تشرد  هاتوک و  رایسب  نآ  ۀلابند  يدرز و  یهایس و  نیب  ام  هبرک و  زا  رتکچوک  تسا  یناویح 

نا تعیبط  *

تیفیک تدح  رد  تسا  نودرح  لرو و  نیب  ام  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هکرـس اب  هک  دـیاب  جایتحالا  دـنع  تسا و  برکم  هکنآ  تهج  نآ  لامعتـسا  ار  جازملا  رورحم  تسین  زئاـج  هاـب و  يوقم  نآ  تشوک 
لوقب وهاک و  زغم  ینـساک و  اب  هدومنن  بیطم  هدیناسیخ  عانعن  قرع  ینامرک و  ةریز  زینـشک و  تیز و  اب  دوش و  ارهم  ات  دـنیامن  خـبط 

اب شمن  قهب و  فلک و  تهج  نآ  يالط  نا و  رد  بآ  لوزن  نیع و  ضاـیب  عفر  تهج  نآ  نیکرـس  لاـحتکا  دـنروخب و  رکید  ةدراـب 
تـسوپ يالط  یمـس و  ناروناج  مومـس  راخ و  ناکیپ و  بذاج  نآ  ةدرک  قش  دامـض  فیعـض و  رکا  بآ  اب  دشاب و  يوق  رکا  هکرس 

ددرکن ملأتم  نآ  بحاص  دننک  عطق  رکا  هک  يدح  هب  وضع  یسحیب  ثروم  نآ  ۀتخوس 

اجرع عبض 

زین افج و  لح و  تسا و  یبرع  تغل  فلا  میج و  حتف  نیتلمهم و  ءار  نوکس  نیع و  حتف  هلمهم و  نیع  هدحوم و  ءاب  مض  داض و  حتفب 
سرت ینهکدب  وجب و  هکرچ و  يدنهب  راتفک و  یـسرافب  اندـب و  ینایرـسب  روهیمـسق و  ینانویب  تسا و  هرماع  ما  نآ  تینک  دـنیوک و 

دنمان

نا تیهام  *
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دنا هتفک  نآ  یکنل  هیمست و  هجو  رد  دنک و  یم  یکنل  ندیود  راتفر و  رد  دشاب و  یم  هدام  رن و  كرک و  دننام  كرزب  تسا  یناویح 
زا رت  هاتوک  نآ  پچ  بناج  هک  تسنآ  ببـسب  دـنیوک  دـکنل و  یم  اذـهل  تسا  هدایز  نآ  رـسیا  زا  نآ  نمیا  بناج  تبوطر  نوچ  هک 

ددرک ریپ  نوچ  دناسر  اذیا  رکید  تاناویح  مدرمب و  ات  دیامن  یم  نانچ  ار  دوخ  هلیح  ببـسب  دنیوک  نآ  ةدام  اصوصخ  تسنآ  تسار 
لاس کی  بنرا  دننام  زین  دوش و  یم  بنرا  دننام  ضئاح  نآ  دـنا و  هدومن  اجرعب  ار  نآ  ثنوم  جرعاب و  فصتم  ار  نآ  دوش و  جراعا 

دافـس يرن  تقو  رد  دشاب و  یم  رن  لاس  کی  هدام و  لاس  کی  دـنیوک  یم  ماوع  دـشاب و  یم  نآ  ةدام  لاس  کی  هوقلا و  يوق  نآ  رن 
رکا دسرت  یم  لظنح  زا  رایـسب  دـشاب و  یم  نارب  صیرح  عامجلا و  ریثک  بلقلا و  فیعـض  دـیازیم و  یکدام  ماکنه  رد  دـیامن و  یم 
بـش رد  نآ  ۀـیاس  دـشاب و  هداتـسیا  يدـنلب  رد  کـس  رکا  هک  تـسنآ  صاوـخ  زا  زین  دزیرک و  یم  نا  زا  دریکب  تـسد  رد  یـصخش 
دردب ار  وا  راتفک  دزادنا و  الاب  زا  ار  دوخ  کس  دشاب  قرغتسم  مهرد  ود  ره  ۀیاس  هک  دورب  نآ  ریز  رد  راتفک  دتفا و  نیمز  رب  باتهام 

کلاـم دزن  هفینح و  وبا  هیماـما و  دزن  تسا  مارح  نآ  تشوک  يوق و  بش  دـشاب و  یم  روز  مک  رایـسب  اوـه  یمرک  ببـسب  زور  رد  و 
لالح یعفاش  دزن  هورکم و 

نا تعیبط  *

کشخ مود  لوا  رد  مرک و  موس  لوا  ات  مود  رخآ  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

ناشوج بآ  نا  رد  هک  دنزادنا  هداشک  نهد  كرزب  یکید  رد  هتـسب  اپ  تسد و  ار  نآ  ةدنز  هک  نا  رد  سولج  ینعی  نآ  خـیبط  نزبآ 
هک كرزب  یفرظ  رد  هدومن  فاص  سپ  دوش  ارهم  ات  دنشوپب  ار  نآ  رس  دشاب و  نا  رد  زین  بسانم  ياهنغور  دوخن و  تبش و  هک  دشاب 
هک نامز  نآ  ات  دشاب  هتشاد  ار  نآ  تشادرب  هک  دشاب  مرک  رادقم  نآ  هک  دیاب  اما  دنیشن  نا  رد  لیلع  دننک و  دنیشن  نا  رد  دناوت  لیلع 

تانزبآ نیدابارق  رد  دیفم و  هظیلغ  حایر  سرقن و  اسنلا و  قرع  اخرتسا و  زازک و  ددـمت و  لصافم و  عاجوا  تهج  دروآ  يدرـسب  ور 
تشوک ندروخ  دیفم و  هروکذم  ضارما  تهج  دنهد  خبط  هبـسانم  ناهدا  اب  بآ  رد  هکنآ  نهدب  نیهدت  روتـسدب  دش و  روکذم  نآ 

نونج و عفار  نآ  نوخ  ندروخ  هدراب و  عاجوا  راسخر و  کنر  يدرز  هیوادوس و  هیمغلب و  تاـیمح  هدـعم و  تدورب  عفر  تهج  نآ 
لاحتکا لسع و  نآ  حلصم  هئر  رـضم  هثلث و  طالخا  لهـسم  مرد  مین  نآ  ةرهز  نونج و  ثروم  نآ  شوک  كرچ  زا  مرد  مین  ندروخ 

يوم ندنک  زا  دعب  نآ  يالط  نآ و  ضایب  هواشغ و  يالج  رصب و  تدح  تهج  یئاهنتب  نآ 

1093 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1457 

http://www.ghaemiyeh.com


رب دـنیامن  ـالط  سپ  دـنراذکب  زور  هس  سم  فرظ  رد  هک  ناوحقا  نغور  نآ  نزومه  اـب  نآ و  ندـیئور  عناـم  مشچ  کـلپ  دـئاز  577
ۀتخوـس رکج  تسا و  رتـهب  دوـش  هنهک  نغور  نیا  دـنچره  برجم و  دزاـس و  لـئاز  زور  ود  هاـم  ره  نا  رد  بآ  لوزن  نیع و  ضاـیب 

هیپ اب  نآ  ةرهز  يالط  دیامن و  مشچ  تیوقت  عفان و  ار  مشچ  رد  ءام  لوزن  نآ  ةرهز  مشچ و  یئانـشور  تهج  الاحتکا  مرن  نآ  ةدیئاس 
تـسوپ زا  نوچ  بآ و  زا  تسا  هدیزک  ۀناوید  کس  سرت  عفاد  نآ  تسوپ  رد  ندروخ  بآ  فلک و  ۀلازا  هرـشب و  يالج  تهج  ریش 

سرقن و عفار  هنبا و  ثروم  نآ  نیتسوپ  رب  سولج  تسا و  عرز  داسف  اهنآ و  داسف  عنام  دـنیامیپب  نآـب  ار  بوبح  دـنزاس و  هناـمیپ  نآ 
یلاوح هدعقم و  رب  نآ  ندیلام  روتسدب  هنبا و  عفر  تهج  تیز  اب  نآ  یلاوح  هاکیهت و  تسوپ  قرحم  لومح  لصافم و  هظیلغ و  حایر 

عبـض تسوپ  نتـسب  تسا و  هنبا  ثروم  سکعلاب و  نآ  ةدام  زا  دراد و  رثا  نیمه  زین  دـنلامب  هدـعقم  یلاوح  رب  دـنیاسب و  نوچ  ار  نآ 
اب نآ  نادند  نتشاد  هاکن  عفنلا و  میظع  سرقن  تهج  قافنالا  تیز  اب  نآ  قاس  زغم  يالط  نآ و  طاقسا  عنام  هلماح  نز  مکش  رب  هدام 

عفان رکج  درد  تهج  مرک  بآ  اب  لاقثم  کی  ردقب  نآ  دوس  کمن  ۀیصخ  نآ و  ةدنرادب  هناوید  کس  دایرف  عنام  دوخ 

میجلا عم  داضلا  لصف  *

جاجض

میج فلا و  میج و  لوا و  حتفب 

نا تیهام  *

دنروآ یم  نامع  لابج  زا  هک  قارب  یخرسب و  لئام  نابلب  هیبش  رادراخ و  تسا  یتخرد  غمص 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هماج و نتـسش  رد  عفان و  اضعا  یتسـس  هدراب و  ماروا  تهج  لسع  اب  اهنآ و  مایتلا  تاـحارج و  دـئاز  تشوک  ندرب  تهج  نآ  داـمض 
دننام عابس  رویط و  هک  تسیتابن  ره  مسا  داض  رسکب  دنیوش و  یم  نادبرس  یضعب  دنادرک و  یم  دیفـس  رتدوز  نوباص و  زا  رتهب  ناتک 

دنیامن یم  نادب  دوخ  زا  تیمس  عفد  بنق  عورخ و 

هلمهملا ءارلا  عم  داضلا  لصف 

ورض

شیشاشف یمورب  اورض و  ینایرسب  سقوضوف و  ینانویب  تسیبرع و  تغل  هدمآ  زین  داض  حتفب  واو  هلمهم و  ءار  نوکـس  داض و  رـسکب 
ار نآ  غمـص  دنمان و  اروکنلک  تخرد  هک  دنا  هتفک  زین  هسیرا و  یـسرافب  هک  هتفک  ریبک  يواح  رد  يزار  کخـسحرد و  یـسرافب  و 

تسا ماکمک  غمص  هبل  نسح  هک  هتفک  يرهوج  دنیوک و  نابل  يدنهب  هبل و  نسح  یسرافب 

نا تیهام  *

نآ ۀـناد  مطب و  دـننام  هشوـخ  رد  نآ  رمث  مرن و  یخرـسب و  لـئام  نآ  كرب  فارطا  میظع و  طوـلب و  تخردـب  هیبـش  تـسا  یتـخرد 
رد نآ  غمـص  تسا و  اهریغ  دـنه و  دالب  نمی و  زاجح و  لابج  نآ  تبنم  ددرک  خرـس  نآ  كرب  راـخ و  دـسرب  نوچ  نا و  زا  رتکرزب 

ددرک و عفد  ریقب  هیبش  هایـس  جزل  ینبل  نا  زا  ددرک و  هزبرخ  ردقب  ات  كرزب  هتـسهآ  هتـسهآ  دشاب و  مدنک  ۀـناد  دـننام  روهظ  يادـتبا 
یکطصم و يوبب  هیبش  وب  شوخ  نادب و  فورعم  دنمان و  يواج  نابل  یـصح  ار  نآ  غمـص  ماکمک و  ار  نآ  تخرد  هک  تسنآ  حصا 
رد لمعتـسم و  تاروخب  رد  رثکا  دـشاب و  وب  شوخ  دـنزادنا  شتآ  رد  نوچ  یخرـسب و  لـئام  دیفـس  هک  تسنآ  نآ  نیرتـهب  ندـال و 

دش روکذم  احلا  فرح 
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نآ راب  كرب و  خاش و  تعیبط  *

لوا رد  کشخ  موس و  رد  مرک  دنا  هتفک  یکشخ و  زا  هدایز  نآ  یمرک  کشخ و  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هکنآ خوبطم  بآ  نطب و  سباح  هجزرف و  ابرـش و  محر  ناهد و  زا  تابوطر  نالیـس  دراب و  ۀفرـس  تهج  تسا و  يوق  بذـج  نا  رد 
تهج نآ  ۀضمضم  رثالا و  عیرس  عفان و  عالق  ناهد و  درد  دراب و  ۀفرس  قلح و  تنوشخ  تهج  دنروآ  ماوقب  رکـش  اب  هدرک و  فاص 
رورذ شوک و  درد  تهج  دنناکچب  شوک  رد  دنهد و  خبط  نغور  اب  نوچ  نآ و  يدیفـس  مغلب و  ۀلازا  نآ و  ماکحتـسا  نادند و  درد 

تسا و ترـضم  نودب  هدعم  زا  مغلب  جرخم  نآ و  ةزات  رت و  فارطا  خـیبط  روتـسدب  يوق و  ئقم  نآ  ةراصع  ناهد و  عالق  تهج  نآ 
نوچ هاکیهت و  درد  عفر  تهج  هیقوا  هس  ردقب  نآ  خیبط  ندیماشآ  وب و  شوخ  نآ  كرب 

بحاص هدرک  فاص  سپ  دنهد  خبط  وکین  بآ  اب  ار  نآ  رتسکاخ  دننازوسب و  هضبق  کی  ردـقب  ار  نآ  ةزات  رت و  فارطا  كرب و  578
حایر و مغلب و  للحم  ففجم و  وب و  شوخ  نآ  بح  نغور  تسا و  برجم  تعاـس و  رد  ددرک  لـئاز  نآ  درد  دـشونب  هرـساخ  عجو 

ۀتخوس بوچ  رورذ  تسا و  مطبلا  بح  نغور  نآ  نغور  لدـب  ءالط  ابرـش و  دـیفم  تاـناویح  برج  هدـعم و  تیوقت  صغم و  تهج 
یم همظعم  ۀکم  زا  هچنآ  هک  هتفک  یعیدب  تارایتخا  بحاص  عفان و  بیـضق  زا  هدعقم  حورق  صوصخ  تاحارج  مدلا  فزن  عطاق  نآ 
یم لخاد  اهیئوبشوخ  رد  ار  نآ  غمص  دهد و  نیکست  ار  نآ  درد  لاح  رد  نآ  نتشادهاکن  ناهد  رد  دنمان  ورـضلا  بر  ار  نآ  دنروآ 

* دنیامن
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عیرض

دروخب ار  نآ  رتش  دنمان و  قریش  ار  نآ  هک  دنیوک  هلمهم و  نیع  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  ار و  رسک  داض و  حتفب 

تیهام *

نا

دروآ یم  لحاسب  هجوم  دسر و  یم  مهب  ایرد  رعق  رد  خلت و  يدرزب و  لئام  فوجم  رودم و  تسا  یتابن  كرب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

برج و تهج  مامح  رد  نادـب  ندـب  نتـسش  روتـسدب  نآ و  يالط  لصافم و  درد  تهج  نآ  لوطن  روتـسدب  نآ و  خـیبط  رد  سولح 
دوشن هبرف  زکره  دروخب  نا  زا  روتـس  نوچ  دنیوک  رثالا و  عیرـس  تاحارج  مایتلا  ماکز و  تهج  نآ  روخب  دنا و  هتـسناد  برجم  هکح 

* تسا روکذم  ریسافت  رد  نآ  نایب  عیرض و  نمالا  ماعط  مهل  سیل  یلاعت  هلوق  دیامرف  یم  منهج  لها  فصو  رد  یهلا  سدقا  بانج 

عرض

دنمان یچوچ  يدنهب  ناتسپ و  یسرافب  نیتلمهم  نیع  ار و  نوکس  داض و  حتفب 

نا تیهام  *

رپ هبرف  نآ  نیرتهب  نآ و  ۀچب  ندروخ  يارب  زا  دـبای  یم  نوکت  ریـش  نا  رد  هک  تسا  محللا  لیلق  ینابـصع  وضع  نآ  تسا و  فورعم 
نآ سکعرب  نآ  نیرت  نوبز  دشاب و  وکین  نآ  محل  هک  تسا  هبرف  ناوج  ناویح  زا  ریش 

نا تعیبط  *

رایسب تابوطر  اب  دوخ و  رهوج  تینابصع  ببسب  تاذلاب  کشخ  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

حلـصم نیبوطرم  نیدوربم و  يارب  زا  يدر  تسا  یمغلب  ماخ  طلخ  دلوم  دباین  دیج  مضه  رکا  اذـغلا و  حـلاص  دـبای  مضه  وکین  نوچ 
ةدـننک هدایز  نانز و  لوب  ردـم  تسین و  حالـصاب  جاتحم  نیرورحم  رد  تسنآ و  ندومن  نایرب  ناجنلوخ و  یکطـصم و  هیوافا و  نآ 

* دشاب دوجوم  هفیرح  ای  هیوارفص و  ةداح  طالخا  ای  بارش و  وا  ةدعم  رد  هک  یسک  رامخ و  عفد  تهج  ناشیا و  ریش 
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همجعملا نیغلا  عم  داضلا  لصف 

سویغض

هدحوم ءاب  رسک  فلا و  مود و  لوا و  حتفب  سیباغض  هلمهم و  نیس  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  نیغ و  نوکس  داض و  مضب 
دنمان هچفس  یسرافب  تسا و  یبرع  تغل  هدمآ  زین  هلمهم  نیس  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  و 

نا تیهام  *

زا هچنآ  زبس و  تسا  رهاظ  نیمز  يور  رب  نا  زا  هچنآ  نویلهب  تسا  هیبش  هک  دـنمان  ار  یتابن  زین  تسا و  سران  ةزبرخ  کچوک و  ياثق 
نیریش دیفس و  تسا  نیمز  ریز  نا 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهجب تسا و  ارفـص  تدـح  رـساک  لوکام و  هاب و  كرحم  تسا  نیریـش  دیفـس و  نیمزریز و  رد  هکنآ  خـیب  هاـب و  عطاـق  نآ  كرب 
دنروخ یم  دننک و  یم  لخاد  تسام  کشک و  رد  معط  یئوکین 

ءافلا عم  داضلا  لصف 

عدفض

دنمان كدیم  يدنهب  هغابرق و  یکرتب  کب و  يزاریشب  غزو و  یسرافب  نیتلمهم  نیع  لاد و  اف و  نوکس  داض و  حتفب 

نا تیهام  *

یم يرهن  يرحب و  يرب و  دسر  یم  مهب  رایـسب  ياهیوج  هداتـسا و  ياهبآ  كانمن و  ياهنیمزریز  رد  هک  تسا  یناویح  تسا  فورعم 
تسا هلاتق  مومس  زا  نآ  يرب  تسا و  يرهن  دارم  نآ  قلطم  زا  دشاب و 

نا ماسقا  تعیبط  *

تسین هیوق  ترارح  زا  یلاخ  هک  تسنآ  لصا  کشخ و  لوا  رد  درس و  موس  رد 

نا يرهن  صاوخ  لاعفا و  *

راخ و ناکیپ و  بذاج  نآ  ةدرک  قش  دامض  نادند و  درد  تهج  نآ  يرهن  خیبطب  هضمـضم  دسف و  اب  دساف  عفد  لیبق  زا  تسا  مومس 
مومس نآ و  لاثما 

1098 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1463 

http://www.ghaemiyeh.com


بلعثلا و ءاد  تهج  رت  تفز  اب  نآ و  محل  ۀتخوس  رورذ  اصوصخ  اهمخز  ةدنهد  مایتلا  نوخ و  نالیـس  عطاق  توقب و  ناکدـنزک  579
عطاق نآ  خوفن  اضعا و  مدـلا  فزن  عطاـق  نآ  قرحم  غاـمد  شتآ و  ندـینازوس  عناـم  عجو و  ملا و  یب  تسا  نادـند  علاـق  نآ  يـالط 

نوچ دنا  هتفک  درادن و  یلصا  دنا  هتسناد  يوم  ندمآرب  عنام  ار  نآ  نوخ  يالط  هک  یعمج  یناشیپ و  رب  نآ  يالط  روتسدب  فاعر و 
فارطا و نوچ  دیآرب و  دپـسچ و  نادب  ساملا  ياهراپ  دـنک  علب  دـشاب  هدروخ  ساملا  هک  یـسک  دـندنب و  نامـسیرب  ار  عدفـض  نار 

عدفض زا  یمـسق  دنا و  هتـسناد  برجم  راح  ریـساوب  تهج  دننک  عمج  ار  نآ  نغور  هتخپ  ارهم  زب  ةدرک  هیپ  اب  هتخادنا  ار  نآ  ياشحا 
زا بآ  لوزن  تهج  نآ  لاحتکا  دننازوسب  هبنپ  ۀناد  نآ  نزومه  اب  ار  نآ  نوچ  کچوک  رایـسب  زبس  دسر  یم  مهب  راجـشا  ياپ  رد  هک 

ار یکی  باتفآ و  رد  ار  یکی  دننک  قش  فصن  ودب  ار  نآ  نوچ  دـنا  هتفک  نانـسا و  عجو  تهج  نآ  خـیبطب  هضمـضم  تسا و  برجم 
ای زبس و  یماجا  عدفـض  هکره  نآ و  ياوادم  هیاس  رد  هچنآ  تسا و  مس  تسا  هدش  کشخ  باتفآ  رد  هچنآ  دنیامن  کشخ  هیاس  رد 

هایـس وا  ندب  سپ  ددرک  ضراع  نآ  فذـق  ینمرو و  رد  ار  وا  دروخب  ار  يرحب  خرـس  ای  دـشاب و  هک  فنـص  ره  زا  یهایـس  ای  درز و 
طوقـس نآ  هایـس  درز و  ندروخ  زا  هاک  دریمب و  سپ  دناسر  مهب  لد  درد  اشحا  مرو  ئق و  ددرک و  مروتم  هک  تسا  اسب  دوش و  دمک 

ئق نآ  ياوادـم  دـسر و  مهب  نیقاس  مکـش و  مرو  داوف و  عجو  نایثغ و  ئق و  ندـب و  کنر  داسف  ضماح و  ياـشج  سپ  ـالوا  اهتـشا 
نیبجنکـس و ندـیماشآ  نتفر و  ماـمحب  ددرک و  لـصاح  یقن  هک  يدـح  هب  حـلم  اـب  خوبطم  تبـش  بآ  کـمن و  بآ و  اـب  ندوـمرف 

اقستسا ار  وا  هک  تسا  مک  نا  زا  دبای  یصالخ  هکره  بارـش و  ندیماشآ  کللا و  ءاود  مکرکلا و  ياود  ینیچراد و  اب  تاجابدیفـسا 
ددرکن ضراع  نانسا  طوقس  ای  و 
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میملا عم  داضلا  لصف 

نارمض

دنمان زین  نارموض  ناورض و  ناوبرض و  ار  نآ  نون و  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  میم و  رسک  داض و  حتفب 

تیهام رد  *

نا

یضعب يرهن و  جندوف  یضعب  ینامرک و  نوچ  هن  تسا  زبس  نآ  کنر  دنا و  هتسناد  يزاریـش  مرفـسهاش  ار  نآ  يرثکا  تسا  فالتخا 
هتفک یـضعب  هحئارلا و  داح  وب و  شوخ  دوجولا و  ریثک  زاجح  رد  دیور و  یم  هیداب  رد  هک  تسا  یهایک  دنا  هتفک  یـضعب  محامح و 

تسنآ يوبشوخ  هزات  نآ  نیرتهب  وب و  شوخ  رایسب  دشاب و  موصیق  زا  یفنص  هک  تسا  حیش  زا  یعون  دنا 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  درس  یضعب  مود و  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دنـشاب هدیـشاپ  نارب  بالک  هکنآ  ندـیئوب  شتآ و  یکتخوس  عالق و  تهج  نآ  دامـض  ماکز و  هدراب و  ضارما  يارب  زا  عفانملا  ریثک 
تسا جازملا  رورحم  غامد  يوقم 

* تسا هلاشم  ۀلمهم  ءاط  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مهدزناش  باب  *

فلالا عم  ءاطلا  لصف 

رفسیلاط

هلمهم ءار  اف و  حتف  هلمهم و  نیس  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  مال و  رسک  فلا و  اط و  حتفب 

نا تیهام  رد  *

اب رت  بلـص  رت و  میخـض  ینیچراد  زا  كدنا  دنروآ  دـنه  دالب  زا  هک  تسا  یتخرد  تسوپ  نآ  دـنیوک  یـضعب  تسا  رایـسب  فالتخا 
ربغا نآ  نوریب  کیراب  تسا  یقورع  دنا  هتفک  دوش و  یهایـسب  لئام  ددرک  هنهک  نوچ  رقـشا و  یمک و  یئوب  شوخ  تدح و  كدنا 

نآ دـنمان و  رتپ  سیلاـط  يدـنهب  هک  دـشاب  بنرز  دـیاش  يزیت و  تصوفع و  اـب  نارفعز و  يوبب  هیبش  نآ  يوب  درز و  نآ  نوردـنا  و 
کنردرز نآ  نوردنا  ربغا و  نآ  نوریب  کیراب  تسا  یتخرد  كرب 
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نا تعیبط  *

رد کشخ  مرک و  یـضعب  موس و  رد  کشخ  ترارحب و  لئام  يدرـس و  یمرک و  رد  لدـتعم  بلاغ  یـضرا  رهوج  اب  يوقلا  فلتخم 
دنا هتسناد  مود 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

هکرس اب  نآ  خیبطب  هضمضم  اعما و  حورق  ریساوب و  تالاهسا  تانالیس و  سبح  مدلا و  فزن  مدلا و  ثفن  جلاف و  هوقل و  تهج 

نآ تبرش  رادقم  ریساوب  ۀناد  ةدننک  کشخ  نآ  دامـض  نآ و  دیفـس  عالق  تهج  ناهد  رد  نآ  نتـشادهاکن  نادند و  درد  تهج  580
جذاس و نزو  مین  لبنـس و  نآ  نزوب  نآ  لدـب  دـنیوک  لهبا و  نآ  نزو  مین  نومک و  نآ  نزو  کناد  راهچ  نآ  لدـب  لاـقثم  کـی  اـت 

* تسا لسع  نآ  حلصم  هئر  رضم  نآ  يواسم  لقم  لهبا و  دنیوک 

نوقیلاط

یسرافب رفص و  یبرعب  تسا و  ینانوی  تغل  نون  واو و  نوکس  فاق و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  فلا و  اط و  حتفب 
يرشب تعانص  نودب  دسر  یم  مهب  سم  ندعم  رد  هکنآ  تهج  تسنا  زا  ترابع  يور  تسا و  سم 

نا تیهام  *

نتفات زا  ایتوت و  حور  سم و  زا  بکرم  عونصم  جنربب  هیبش  کنردرز  تسا  یـسم  نآ  عونـصم  ریغ  دشاب  یم  عونـصم  ریغ  عونـصم و 
رد هک  واک  لوب  رد  هتخادک  ررکم  هک  تسا  یسم  نآ  عونصم  سم و  ماسقا  رئاس  فالخب  دوش و  یمن  هایـس  هقرطمب  نتفوک  شتآب و 

تـسیدسج دنیوک  دـنمان و  ینیـص  ساحن  ار  نآ  دـننک  نآ  ۀـفاضا  صاصر  يردـق  نوچ  دـنزیر و  دنـشاب  هدـیناشوج  زبس  نانـشا  نا 
دنمان هسناک  يدنهب  شوج و  تفه  یسرافب  هک  ایتوت  حور  یعلق و  برس و  نهآ و  سم و  هرقن و  الط و  هک  هعبس  داسجا  زا  عونصم 
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تعیبط *

نا

کشخ مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نا زا  یهام  چـیه  دـنزاس  نا  زا  هبالق  نوچ  دـیاینرب و  رکید  دنـشکب  نا  زا  ار  يوم  دـنزاس و  نا  زا  یـشاقنم  نوچ  تیمـس و  توق  اـب 
کیراـت ۀـناخ  رد  دـنزاس و  هنیئآ  نا  زا  نوچ  دروخن و  بآ  نا  زا  یناویح  چـیه  دـنزادنا  بآ  رد  هدرک  مرک  نوچ  دوـشن و  صـالخ 

دوش نآ  تلع  عفر  دنک  رظن  نا  رد  مئاد  هوقل  بحاص 

سوؤاط

دنمان روم  يدنهب  هلمهم  نیس  نکاس و  مود  مومضم و  لوا  واو  ود  فلا و  اط و  حتفب 

نا تیهام  *

زاوآب هیبش  نآ  زاوآ  دـنک و  دـنلب  درادرب  نوچ  يرتچ  دـنلب و  رایـسب  نآ  مد  قارب و  هفلتخم و  ناولاـب  کنرـشوخ  فورعم  تسیرئاـط 
رابکی یلاس  رد  نآ  ةدام  رتکچوک و  نآ  ةداـم  مد  نآ و  ةداـم  زا  رترظنم  شوخ  کـنر و  شوخ  نآ و  ةداـم  زا  رتکرزب  نآ  رن  هبرک و 

دراذک مخت 

نا تشوک  تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج نآ  جابدیفـسا  قرع  ندیماشآ  تسا و  هدعم  يوقم  دـنیوک  فیثک و  ظیلغ  طلخ  دـلوم  مضهلا و  ئطب  ظیلغ و  بلـص و  تیاغب 
دراب هدعم  درد  تهج  دنـشاب  هتخپ  بادس  اب  هکنآ  محل  ۀقرم  هاب و  يوقم  نآ  هیپ  تشوک و  ندروخ  دیفم و  بنجلا  تاذ  ولهپ و  درد 

ۀتخادک هیپ  يالط  هاب و  كرحم  هدعقم  رکذ و  رمک و  رب  نآ  هیپ  يالط  نآ و  لوطن  روتسدب  لصافم و  درد  هظیلغ و  حایر  جنلوق و  و 
دشاب و هلکا  میب  هک  هثیبخ  حورق  تهج  حلم  تورزنا و  اب  نآ  نوخ  يالط  هدعم و  درد  جـنلوق و  تهج  لسع  بادـس و  بآ و  اب  نآ 

کنر ریغت  فلک و  تهج  نآ  ۀـتخوس  ناوختـسا  يالط  راثآ و  عیمج  عفر  لیلآث و  تهج  رایـسب و  ءالج  توق  اب  نآ  نیکرـس  يـالط 
نمزم و يایراطنسوذ  لاهسا و  سبح  تهج  مرک  بآ  نیبجنکـس و  اب  ای  یئاهنتب و  کناد  ود  ردقب  نآ  ةرهز  ندیماشآ  دیفم و  صرب 
تاحارج و محلم  نآ  ۀـتخوس  رورذ  ضایب و  علق  تهج  تورزنا  اب  راثآ و  عفر  حورق و  ماوه و  ندـیزک  تهج  هکرـس  اـب  نآ  يـالط 

يزلف لاقثم  کی  بیرق  نآ  لاقثم  دص  زا  دننازوسب  هدرک  هزوک  رد  ار  نآ  ۀلابند  نوچ  دنیوک  نآ و  یلاج  نادـند و  يوقم  نآ  نونس 
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نآ حلـصم  مرک  رایـسب  نآ  تشوک  تسا و  تاـبرجم  زا  نآ  ضارما  نیع و  ضاـیب  عفر  رد  نآ  لاـحتکا  دـسر و  یم  مهب  ـالطب  هیبش 
لقث ردقب  نیکنس  یکنس  حبذ  زا  دعب  هک  تسنآ  دشاب  لیقث  بلـص و  هک  یناویح  ره  تشوک  نینچمه  نآ  حلـصم  دنا  هتفک  ریزابا و 

اب دنهد و  خبط  ارهم  هکرس  اب  هتسش  هدومن  كاپ  سپ  زور  هس  ات  زور  ود  ای  زور  کی  دنزیوایب  قلعم  دندنب و  نآ  ياهاپ  رب  ناویح  نآ 
مومـسم ماعط  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  زا  هک  دنیوک  دنروخن و  ناضاترم  هدعم و  توق  نابحاص  ریغ  هک  دیاب  دـنیامن و  لوانت  نغور 

تسنآ تیمس  توق  رسک  ثعاب  مومسم  ماعط  رب  نآ  ندرک  رظن  دیآ و  دایرف  صقرب و  دنیب  ار 
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* هدحوملا ءابلا  عم  ءاطلا  لصف  *

581

ریشابط

دنمان زین  ریکابت  نچول و  سنب  يدنهب  هلمهم  ءار  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  همجعم و  نیش  رسک  فلا و  هدحوم و  ءاب  اط و  حتفب 

نا تیهام  *

رتکیراب نالک  سفاب  زا  رتیوق و  ین  زا  دنمان و  سناب  هلرت  يدنه  نابزب  هک  ین  زا  یعون  فوج  زا  هک  ین  ياههرکب  هیبش  تسا  يزیچ 
لامـش قرـشم و  تمـس  رد  هک  تهلـس  حاون  روپکنر و  فرط  رد  دوـش و  یم  تسد  ود  تواـفتب  رودرود  نآ  ياـههرک  رتکزاـن و  و 
تسا یتبوطر  ادتبا  رد  نآ  دنزاس و  یم  سناب  نیمه  زا  داب  ذغاک  کلم  نیرد  دسر و  یم  مهب  رایـسب  دنا  عقاو  هلاکنب  زا  دابآدشرم و 

هدروآرب هتفاکـش  مدرم  ای  هتفاکـش و  دوخب  دوخ  نآ  ین  هتفای و  داقعنا  نآ  فوج  رد  نا  زا  هچنآ  ددرک و  یم  دقعنم  جـیردتب  قیقر و 
فاص و دیفـس  ندـش  کشخ  دـعب  ددرک و  رت  تخـس  دـنزادنا  بآ  رد  نوچ  تسا و  یمرن  ناوختـسا  ین و  هرک  ةدـقعب  هیبش  دنـشاب 

هتفاکـش دعب  دشاب  هدش  هزیر  نا  زا  هچنآ  دنیوک و  نچول  سنب  يدـنهب  ار  نیا  تسا و  ماسقا  نیرتهب  نیا  دـشاب و  فافـش  نآ  یـضعب 
بآ رد  دشاب و  یم  نکـشدوز  مرن  فافـش  ریغ  دیفـس  دنزاس  اهـصرق  هدرک  ریمخ  هدیبوک  ار  نآ  دشاب  هدشن  دقعنم  بوخ  ای  ندش و 

ای دننز و  یم  نآ  ناتـسین  رد  شتآ  ذخا  تلوهـس  يارب  یهاک  هک  هدش  هدینـش  یبوخ و  زا  تسا  مود  ۀبترم  رد  نیا  ددرک و  یم  لح 
هتخوس و مین  یـضعب  هدش و  هزیر  ۀتخوس  یـضعب  هدمآرب  اهریـشابط  هتفاکـش  هتخوس و  اهین  دتفا و  یم  نا  رد  شتآ  دوخبدوخ  هکنآ 

یمرب هدیچ  ار  نآ  بوخ  ریشابط  ياهناد  ندش  درـس  دعب  دشاب  یم  هداتفا  رتسکاخ  هتخوس و  ياهین  نایم  رد  تسرد  هتخوسان  یـضعب 
زا دعب  نیا  دـنیامن  یم  کشخ  هتخاس  صارقا  هتـشرس  بآ  اب  هدـیبوک  هدومن  هدـح  یلع  تسا  هتخوسان  هدـش و  هزیر  هچنآ  دـنروآ و 

هکلب دـشاب  یمن  دیفـس  بوـخ  نیا  دـنزاس و  یم  صارقا  هتفوـک  هدـح  یلع  تـسا  هدـش  هزیر  هتخوـس و  هـچنآ  یبوـخ و  رد  تـسنآ 
قرف دنیامن و  یم  هتفوک  لیه  هتخوس و  ناوختسا  هرکب  شوشغم  ار  نآ  تسین و  یتدح  تیقروب و  زا  یلاخ  تسا و  کنر  يرتسکاخ 

تسنآ لقث  کنر و  یهایس  تیربغ و  اب 
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نآ تعیبط  *

توق اـب  هتـسناد  يوقلا  بکرم  سیئرلا  خیـش  موس و  زا  مود  رتـمک و  مود  زا  لوا  مسق  یکـشخ  کـشخ و  موـس  رد  درـس و  مود  رد 
هضباق

نآ صاوخ  لاعفا و  *

للحم راح و  يومد و  لاهسا  يوارفـص و  ئق  عطاق  شطع و  باهتلا و  نکـسم  راح و  رکج  هدعم و  دراب و  راح و  لد  يوقم  حرفم و 
تایمح ترارح و  زا  هفیعـض  ياضعا  تیوقت  یـشغ و  ناقفخ و  مشچ و  ةراح  ماروا  تهج  هدعم و  ۀیخرم  ةدراب  تابوطر  ففجم  و 

ارورذ ابرش و  لافطا  ناهد  عالق  روثب و  صوصخ  حورق  روثب و  عالق و  تهج  درـس و  بآ  اب  راح  ۀفلخ  طرفم و  شطع  هداح و  ةراح 
تهج نیبجنکـس  اب  شتآ و  یکتخوس  نادند و  ماکحتـسا  تهج  نآ  رورذ  دیفـس و  تابن  خرـس و  لک  كرب  كدـنا  اب  ای  یئاهنتب و 

هاب رضم  نآ  تموادم  راضملا  برجم  هرـصاب  تیوقت  تهج  هشفنب  نغور  اب  نآ  طوعـس  دیفم و  باهتلا  برک و  مغ و  شحوت و  عفر 
نارفعزب نآ  لیدعت  نیدوربم  رد  نآ  حلصم  لسع و  ای  بانع و  ای  ربص  نآ  حلصم  هئر  رضم  دنیوک  لسع و  یکطصم و  نآ  حلصم  و 

نیرتهب نیا  دیفس و  لدنـص  موتخم و  لک  قامـس و  نآ  فصن  هداد و  وب  هفرخ  مخت  نآ  نزوب  نآ  لدب  مرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم 
راهچ هزرایخ و  مخت  نآ  نزو  هس  ینـساک و  مخت  سیتلا و  هیحل  ةراصع  هتخوس و  يرـصم  ذغاک  نآ  لدب  دـنیوک  تسنآ و  ياهلدـب 

تفای رکذ  ریشابط  تاقوعل  صارقا و  تافوفس و  بح و  تاشراوج و  ریبک  نیدابارق  رد  تسا و  انوطق  رزب  نآ  نزو 
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قابط

دنمان ینابایب  مغرپسا  یسرافب  ارثیوق و  ینانویب  قابط و  سلدنا  تغلب  فاق  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  اط و  مضب 

نآ تیهام  *

ود دسر و  یم  مهب  ازوج  رد  دندومن و  یم  لامعتسا  نآ  هبشب  ثفاغ  ياجب  دوش  تفای  ثفاغ  هکنآ  زا  لبق  سلدنا  رد  هک  تسا  یتابن 
بغزم رتکزان و  رتکیراب و  رتدنلب و  كدنا  نا  زا  نوتیز و  كربب  هیبش  نآ  كرب  یتماق و  ردقب  نآ  ریبک  ریغـص  ریبک و  دشاب  یم  عون 

زین ثیغارب  رجش  نتنم و  قابط  ار  نیا  ینیریش و  يدنت و  یخلت و  هحئار و  تیهارک  تکوهس و  یکدنپسچ و  اب  و 

نکـشدوز و مرن  نآ  كرب  ربش و  کی  ردـقب  نآ  ریغـص  دـنزیرک و  یم  ماوه  ثیغارب و  نآ  كرب  شارتفا  زا  هکنآ  تهج  دـنمان  582
نآ دننام  تسین  هحئارلا  هیرک  نا  ینیریش و  كدنا  اب  وب و  یب  مرن و  يدرزب و  لئام  نآ  لک 

نا تعیبط  *

دنام یم  یتدم  ات  نآ  توق  نآ و  یکشخ  زا  هدایز  نآ  یمرک  دنا و  هتفک  زین  موس  رد  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هاصح و تیتفت  ثمط و  راردا  فعـض و  زا  ثداح  خفن  جبهت و  ۀلازا  ددس و  حیتفت  نا و  عاجوا  تهج  دـبک و  يوقم  نآ  ریغـص  لک 
ناقری و تهج  قفرب و  هقرتحم  طالخا  لهـسم  نآ  كرب  لک و  ةراـصع  خـیبط و  ادامـض و  ابرـش و  برقع  مس  صوصخ  مومـس  عفد 

تبرـش رادـقم  نا  رد  سولج  روتـسدب  توقب و  نینج  جارخا  ثمط و  راردا  هکح و  برج و  هنهک و  تایمح  محر و  عاجوا  صغم و 
دامـض عفان و  هیرود  تایمح  ةریرعـشق  ضفان و  تهج  دنـشونب  دـنهد و  خـبط  تیز  رد  ار  نآ  ةزات  رت و  لک  نوچ  لاقثم و  ود  ات  نآ 

برج و اهپت و  عفر  زازک و  تهج  تیز  اب  یمغلب و  عرص  تهج  هکرـس  اب  ماوه و  شهن  تاحارج و  عدص و  تهج  نآ  ریغـص  كرب 
ةراصع لومح  نادب و  نیخدـت  روتـسدب  کیک و  لتق  هشپ و  ماوه و  ندـینازیرک  تهج  نآ  نتنم  صوصخ  نآ  كرب  شارتفا  هکح و 

هک یتبوطر  نا  رد  ریغـص و  ریبک و  نیب  ام  ظیلغ  نآ  قاس  دیور و  یم  بآ  هب  بیرق  هک  نا  زا  یفنـص  تعاس و  رد  نینج  طقـسم  نآ 
تسا ود  ره  زا  رت  لمعلا  فیعض  فنص و  ود  ره  زا  رتوبدب  رت و  هحئارلا  لیقث  تسین و  دپسچب  تسدب 
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جیهابط

دش روکذم  ریبک  نیدابارق  رد 

هلمهملا ءاحلا  عم  ءاطلا  لصف 

لاحط

هددشم و مال  رسک  هیناقوف و  هانثم  ءات  رسکب  دنمان  یلت  يدنهب  زرپس و  یـسرافب  تسا و  یبرع  تغل  مال  فلا و  اح و  حتف  اط و  رـسکب 
هیناتحت هانثم  ءای 

نا تیهام  *

يارب تسا  دبک  رد  دـلوتم  ادوس  هیعوا  نآ  بلق و  ریز  پچ  بناج  رد  عقاو  کنردوبک  فیخـس  مرن  تسا  يوضع  هک  تسا  فورعم 
يردق ندش  لخاد  هدعم و  تغابد  يارب  عوجب  نآ  هابتنا  تهج  هدعم  زا  هدعم و  مف  رب  هدعم  زا  لوضف  عفد  دـعب  نا  زا  يردـق  نتخیر 

يوادوس مد  زا  نآ  نوکت  تسا و  روکذـم  بط  نف  تاـیلک  رد  لیـصفتب  هچناـنچ  هیبلـص  ياـضعا  ضعب  ۀـیذغت  يارب  نوخ  رد  نا  زا 
يارب تسا  لـثم  نآ  درادـن و  هرهز  رتـش  هک  دـنیوک  یم  هکنآ  دـننام  نینچ  تسین  درادـن  لاـحط  سرف  هک  دـنیوک  یم  هچنآ  تسا و 
رتـمک نآ  تءادر  هکنآ  تهج  تسا  یلها  ناوج  هبرف  ناویح  نآ  نیرتـهب  رتـش  تراـسج  تأرج و  مدـع  سرف و  تدـالج  تعرس و 

همه نیرتدب  رویط  لاحط  تسا و  ریزنخ  لاحط  همه  نیرتهب  هتفک  سیئرلا  خیش  يرب و  ریپ  ناویح  زا  تسا 

نا تعیبط  *

سبای دراب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تءادر حلـصم  هزات  تاحارج  مدلا  فزن  عطاق  قصلم و  نآ  کشخ  نوخ  رورذ  يوادوس و  نوخ  دلوم  سومیکلا  يدر  مضهلا  ئطب 
ياضعا زا  لاحط  هکنادـب  تسا  ندـیماشآ  قیقر  بارـش  نآ  يالاب  نتخپ و  هیپ  هبند و  رایـسب  نغور  اب  قورع و  زا  ندومن  صلاخ  نآ 

هدش هدید  زین  ددعتم  تردنب  هک  دنیوک  یم  کنرف  يابطا  نکیل  تسین و  شیب  لاحط  کی  زا  یناویح  ره  ندـب  رد  ینعی  تسا  هدرفم 
لاحط ددع  جنپ  نآ  فوج  رد  دنتفاکـش  ار  یکـس  مکـش  کنرف  يابطا  هک  هدش  هدینـش  ددع و  جـنپ  ات  تاناویح  یـضعب  ندـب  رد  و 

دوب هدنز  یتدم  ات  کس  نآ  دنتخاس و  مئتلم  ار  نآ  زاب  دندروآرب و  هدیرب  ار  یکس  لاحط  هک  هدش  هدینش  زین  دنتفای و 
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بلحط

ینایرسب تسا و  یبرع  تغل  جربز  نزو  رب  هدمآ  زین  موس  لوا و  رسکب  ذفنق و  نزو  رب  هدحوم  ءاب  مال و  مض  اح و  نوکـس  اط و  مضب 
يدنهب غزو و  لج  یناهفصاب  کب و  لج  يزاریشب  کب و  باوخ  ماج  هبارغج و  یسرافب  اینورب و  یمورب  نوسیوا و  ینانویب  ایلحط و 

لاجنک هکنآ  تهج  تسا  مهوت  ضحم  هتـسناد  لاحنک  يدـنهب  ار  نآ  هک  یـسک  تسا و  یئاـکب  فورعم  هلاـکنب  رد  دـنمان و  لاوس 
ءاملا بلحط  هن  دشاب  رخصلا  زارخ  هک  تسا  ارحصلا  بلحط 

نا تیهام  *

صوصخ اهبآ  يالاب  هک  تسا  يزبس 

هچنآ دـشاب  یم  مسق  هس  دـبای و  یم  نوکت  اهـضوح  اهیوج و  بآ  اهریدـغ و  دـننام  دـباتن  اـهنآ  رب  باـتفآ  هک  هداتـسیا  ياـهبآ  583
یم رایـسب  اهیوج  بل  رب  مهب و  لصتم  اهـشیر  دـننام  هچنآ  تسا و  یفیل  بلحط  اـملا و  زارخب  یمـسم  تسا  قرفتم  مه  زا  ریدتـسم و 
نآ نیرتهب  دـبای  یم  نوکت  هداتـسیا  ياهبآ  رد  دـنیوک و  عدافـضلا  عورخ  دـشاب  دـمن  دـننام  مکارتم  هچنآ  دـنمان و  ءاملا  لزغ  دـشاب 

دبای یم  نوکت  نیریش  بآ  رد  هک  تسنآ 

نا تعیبط  *

تسا يرحب  زا  هدایز  نآ  يرهن  ضبق  هضباق و  توق  اب  رت و  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هراح و ياهپت  هراح و  ماروا  لیلحت  خرـس و  داب  دـشاب و  هک  یعـضوم  ره  زا  مدـلا  سبح  تهج  وج  درآ  اـب  اـی  یئاـهنتب و  نآ  داـمض 
علب دـنناشوجب و  نوتیز  نغور  رد  نوچ  رثالا و  يوق  بصع  نییلت  رد  دـنناشوجب  نوتیز  نغور  رد  نوچ  لافطا و  قتف  الیق و  سرقن و 

لاهـسا سباح  نآ  کشخ  ندیماشآ  برجم و  هدیپسچ  يولک  رد  يولز  جارخا  رد  دننک  ئق  دنـشونب و  نآ  يالاب  مرک  بآ  دنیامن و 
هدوس مرن  نایلغ  بآ  اب  ار  همه  هک  کشخ  يوکابنت  یلیلق  لفلف و  هناد  راهچ  هس  اب  مرد  کی  رادقم  نآ  مود  عون  ندیماشآ  يرارم و 

ایرد ياهکنس  يور  رب  هچره  ددرک و  عفد  هک  ات  عفان  لوقب  ندروخ  ترثک  زا  ثداح  لاحط  تهج  دنرب  ورف  اتـشان  حبـص  هتـسب  بح 
* تسا اضعا  نوخ  نالیس  سباح  نآ  يالط  ضباق  رایسب  دوش  نوکتم 
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همجعملا ءاخلا  عم  ءاطلا  لصف 

نوقیشخط

ینعمب دنمان  زین  نوقیشفط  نون  واو و  نوکـس  فاق و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  همجعم و  نیـش  رـسک  اخ و  نوکـس  اط و  حتفب 
تسا یسوق 

نا تیهام  *

نآ تابن  كرب و  دـشاب  یم  هدنـشک  نآ  مخز  دـنهد  یم  بآ  نآب  ار  ناکیپ  نمرا  دالب  رد  هک  تاـعوتی  ۀـلمج  زا  تسا  یمـس  ياود 
دنت تیاغب  ریشرپ و  ربک و  كربب  هیبش 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ تحارج  عضوم  رب  ندرک  دامض  ابرش و  تسنآ  رهزداب  تیتلح  دنیوک  عفان و  ابوق  تهج  نآ  دامض 

* هلمهملا ءارلا  عم  ءاطلا  لصف  *

ثیثارط

ینعمب بز  تسا و  حایرلا  بز  ضرالا و  بز  ینعمب  هثلثم  ءاث  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هثلثم و  ءاـث  رـسک  فلا و  ار و  اـط و  حـتفب 
تسا رکذ 

نا تیهام  *

رتـشیب نآ  تـبنم  هدـیچیپ و  كرب  دـننام  نآ  هاـیک  دـشاب و  یم  دیفـس  خرـس و  هـتفر و  ورف  نـیمز  رد  رطفب و  هیبـش  یبـشخ  تسیتاـبن 
لوکام ریغ  خلت و  نآ  دیفس  لوکام و  ضباق و  معط و  نیریش  نآ  خرس  ناتخرد و  ریز  اهرازدوخن و 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عدر ایعا و  تهج  نآ و  ياخرتسا  عفار  غباد و  هدعم و  دبک و  يوقم  قرع و  نوخ و  نالیـس  لاهـسا و  سباح  عطاق و  ضباق و  رایـسب 
غود اب  ای  دـنهد و  خـبط  هدیـشود  هزات  زب  ریـش  اب  نوچ  ادامـض و  ابرـش و  هیخرتسم  لصافم  تیوقت  تابالـص و  لیلحت  هراـح و  داوم 

رادقم انوطق  رزب  نآ  حلـصم  دـلج و  نشخم  رکـش و  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  عفان  دـبک  هدـعم و  ياخرتسا  تهج  دـنماشایب  واک  تسام 
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نآ و نزو  رـشع  قرحم و  ضیب  رـشق  نآ  نزو  فـصن  ظرق و  نآ  ثـلث  ود  صفع و  نآ  نزو  ثـلث  نآ  لدـب  مرد  ود  اـت  نآ  تـبرش 
دنا هتفک  نآ  نزوب  زین  ایقاقا  تسا و  یبرع  غمص  نآ  نزوب  یلوقب 
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هنشارط

دنمان لوجعلا  هبشع  هیرفعج و  ار  نآ  اه و  نون و  حتف  همجعم و  نیش  فلا و  ار و  اط و  حتفب 

نا تیهام  *

هیبش يزبس  رد  دعجم و  ققشم و  رت و  كزان  نا  زا  يرب و  مغلش  كربب  هیبش  نآ  كرب  یکی  دشاب  یم  عون  ود  نآ  تابن  هتفک  یقفاغ 
ياهلک اهنآ  فارطا  رب  کچوک و  ياهبعـش  نآ  يالاب  رب  تماق و  کیب  بیرق  ات  نآ  قاس  کنر و  دیفـس  يراـبغ  نارب  ملک و  كربب 

قاس يدرزب و  لئام  نآ  يزبس  نادب و  هیبش  زین  مود  فنص  رایسب و  ياهبعـش  اب  دیفـس  نآ  خیب  ینـساک و  لک  ای  قابط  لک  دننامدرز 
هبطر عضاوم  ماجا و  نآ  تبنم  هدایز  نآ  ياهبعش  اهخاش و  رتکیراب و  رت و  هاتوک  نا  زا  نآ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

لاعفا و *

نآ لوا  فنص  صاوخ 

فعض خفن و  عفاد  نآ  تابن  ریصع  ندیماشآ  لعفلا و  يوق  رما  نا  رد  نیع و  ضایب  عفار  نآ  ةراصع  لاحتکا 

لوجعلا هبشع  ار  نآ  اذهل  رثالا و  عیرـس  لعفلا و  يوق  ضایب  عفر  تهج  زین  مود  فنـص  لاح و  ودب  رد  اقـستسا  لاحط و  دبک و  584
* دنمان

نوثغارط

نون واو و  نوکس  هثلثم و  ءاث  مض  همجعم و  نیغ  مض  فلا و  ار و  اط و  حتفب 

نا تیهام  *

هیبش نآ  تابن  دنمان و  یـسوق  ار  نآ  مدرم  یـضعب  هتفک  هدیمان و  یـسوق  هدومن و  رکذ  يزار  ار  تابن  نیا  هک  هتـشون  راطیب  نبا  خیش 
نآ کنر و  هایـس  يرمث  نآ  فرطرب  كرزب و  نآ  خاش  رـس  تسنآ و  رمث  نارفعز  هک  یتاـبن  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا و  یخاـشب 
هک هتفک  تحالف  بحاص  دنمان و  یم  ثلثم  ار  نآ  دیور و  یم  مدنک  نایم  رد  هک  تسا  یـشیشح  هتفک  يزار  دنروخ و  یم  ار  تابن 

ربغا و ظیلغ  ینالوط  نآ  قورع  كرب و  یب  هاک  دـشاب و  یم  ینالوط  کیراب  كزاـن  كرب  اـب  هاـک  زبس  رایـسب  هاـتوک  تسا  یخاـش 
تسا وب  شوخ  ذیذل و  دنروخ و  یم  ار  نآ  اهمخت و  نآ  نایم  رد  نطقلا و  زوجب  هیبش  يرمث  نآ  خاش  رـس  رب  ظیلغ و  زین  نآ  تسوپ 

دنروخ یم  نآ  خاش  اب  ار  نآ  نیریش و  نآ  خیب  و 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا ناهد  يوب  ةدننک  وکین  نآ  ندروخ  ندیئاخ و  نیع و  عومد  ترثک  عنم  تهج  نآ  لاحتکا 

نیغارط

دنمان سوینوقس  یضعب  نیاغرط و  ار  نآ  یضعب  نون و  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  همجعم و  نیغ  رسک  فلا و  ار و  اط و  حتفب 

نا تیهام  *

هیبش مدنک و  ۀناد  ردقب  رمث  نآ  ياهخاش  رب  كرب و  یب  نا و  زا  رتمک  هدایز و  ربش و  کی  ردـقب  نیمز  يور  رب  کچوک  تسا  یتابن 
ددعلا ریثک  زین و  نآ  فارطا  یکچوک و  روکنا  بحب 

نا تعیبط  *

هضباق توق  اب  دنا و  هتفک  زین  کشخ  درس و  کشخ و  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

صارقا بوبح و  هدیبوک و  ار  نآ  مدرم  یضعب  عفان و  نینمزم  محر  تابوطر  نالیس  لاهـسا و  تهج  بارـش  اب  نآ  ۀناد  هد  ندیماشآ 
* دنیامن یم  لامعتسا  تجاحلا  دنع  هتخاس 

نویغارط

شیب هب  هیبش  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  نون  واو و  نوکس  هددشم و  ۀیناتحت  هانثم  ءای  مض  همجعم و  نیغ  رسک  فلا و  ار و  اط و  حتفب 
دشاب یم  شیب  دننام  فیرخ  رد  نآ  كرب  ۀحیار  هکنآ  تهج 

نا تیهام  *

ةریزج رد  یبرع و  غمص  دننام  نآ  غمص  یبغز و  كدنا  اب  نویردنق و  ولوقـسا  دننام  نآ  قاس  كرب و  كرزب و  یکی  تسا  مسق  ود 
رب دوـش و  یمن  دـنلب  رایـسب  كرب و  یب  دـسر و  یم  مهب  اـیرد  لـحاوس  رد  نا و  زا  رتـکچوک  مود  دـسر و  یم  مـهب  رایـسب  شطیرقا 

کیراب نآ  رس  ود  ره  یمدنک و  ردقب  رایسب  خرس  ياهناد  نآ  ياهخاش 

نا تعیبط  *
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کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ناکیپ راخ و  بذاج  نآ  دامض  الومح و  ابرـش و  نینج  جرخم  ضیح و  ردم  هاصح و  تتفم  بارـش  اب  نآ  عون  ود  ره  زا  لاقثم  کی 
* تسا عفان  هناد  هد  ات  نآ  ۀناد  زا  ابرش و  تانالیس  یقاب  ضیح و  نالیس  لاهسا و  سبح  تهج  ضباق و  نآ  کچوک  ندب و  زا 

نوخرط

ینوخرط و ینایرسب  تسا و  یـسراف  یناخرت  برعم  نون  واو و  نوکـس  همجعم و  ءاخ  مض  ار و  نوکـس  هدمآ و  زین  حتفب  اط و  مضب 
دنمان هنیس  رویم  ینانویب  نوطیسروا و  یمورب 

نا تیهام  *

ریجرج هندوپ و  عانعن و  زا  رکید  ياهیزبس  دـننام  دوجولا و  ریثک  زاریـش  رد  سراف و  رد  صوصخ  ناریا  دالب  رد  فورعم  تسا  یتابن 
نآ خاش  ملق  زا  مه  مخت و  زا  مه  نآ  تابن  دشاب و  یم  یناتـسب  يرب و  دنروخ و  یم  هریغ  رینپ و  نان و  اب  اهنیا  دننام  كزیت و  هرت  هک 

یترادخ هلمجلا  یف  یئاهنتب  اتـشان  نآ  ندیئاخ  تسا و  یتوالح  كدنا  تصوفع و  تضوبق و  تدح و  نآ  معط  رد  دسر و  یم  مهب 
یمن سوسحم  بوخ  اهنآ  معط  دنیاخ  یم  هعـشب  ۀلهـسم  تاخوبطم  ندیماشآ  زا  شیپ  مدرم  یـضعب  اذهل  دناسر و  یم  مهب  نابز  رد 

تدح و نکیل  تسا و  نادب  هیبش  هلمجلا  یف  دنمان  زین  ههتیوک  لیب و  تک  يدـنهب  هک  يدـنه  شرت  لیب  هتـسرون  كرب  معط  ددرک و 
مخت نوچ  هک  دـنیوک  تحالف  لها  تسا و  احرق  رقاع  نآ  يرب  خـیب  بلاغ و  نیا  رب  رایـسب  تصوفع  تفاـثک و  رد  درادـن و  تفاـطل 

نوخرط دنراکب  هتشاذک  برت  نایم  رد  رکا  زین  ددرک و  یم  نوخرط  دنراکب  سپ  دریک  جازم  ات  دنناسیخب  هنهک  ۀکرـس  رد  ار  دنفـسا 
تسنآ ةزات  رت و  یناتسب  نآ  نیرتهب  دیور و  یم 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

هردخم توق  اب  دنا و  هتفک  زین  کشخ  مرک و  لوا  رد  ار  نآ  یناتسب  نآ و  يرب  صوصخ  585

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ناهد ةدننک  وب  شوخ  نآ  ندیئاخ  تابوطر و  فشان  ففجم و  یهـشم و  هدعم و  يوقم  ددس و  حتفم  هجزل و  طالخا  حایر و  للحم 
ياوه حالـصا  تهج  دـنرادهاکن و  ناهد  رد  ندـیئاخ  زا  دـعب  یتدـم  نوچ  عفان  عالق  تهج  نابز و  ناـهد و  ردـخم  هقیاذ و  ریغم  و 

عفان هیئابو  للع  ثودح  عنم  هبصح و  هلبآ و  عنم  تهج  دنشونب  دننک و  لح  يداک  بارش  اب  ار  نآ  ةزات  بآ  نوچ  نوعاط و  یئابو و 
نشخم هدراب و  لوقب  نآ  حلـصم  هاب  عطاق  نوخ و  قرحم  نآ  راثکا  نیرورحم و  رـضم  دیامن  ذیذل  نآ  غضم  زا  دعب  بآ  ندیماشآ  و 

* تسا هنایزار  نآ  لعف  يوقم  سفرک و  نآ  حلصم  مضهلا و  ئطب  لسع و  نآ  حلصم  هنیس و 

افرط

یـضعب اشوباغیرا و  ینانویب  ارع و  ینایرـسب  اقیروم و  یمورب  واهج و  يدنهب  زک و  یـسرافب  فلا  اف و  حتف  ءار و  نوکـس  اط و  حـتفب 
دنمان یقسروم  ینانویب  هتفک 

نا تیهام  *

یهنن يدنهب  هبذع و  ار  نآ  رمث  لثا و  یبرعب  ار  نیا  ورس و  كرب  دننام  نآ  كرب  میظع و  تسا  یتخرد  یکی  دشاب  یم  فنص  راهچ 
ياهکرب کچوک  موس  رمث و  یب  تسا و  يرب  فنص  نیا  لثاب و  هیبش  میظع  زین  نآ  تخرد  مود  دنمان و  لاس  ار  نآ  تخرد  یئام و 

يوزاـم دـننام  نآ  رمث  دراد و  یم  تسود  ار  نآ  لـسع  روـبنز  ینعی  لـحن  هشوـخ و  رد  یخرـسب و  لـئام  دیفـس  نآ  لـک  مک و  نآ 
لئام خرـس  هنادهاش و  بح  ردقب  دسر و  یم  مهب  لک  یب  نآ  رمث  مراهچ  دنیوک و  یئام  يرب  ار  نیا  يدـنهب  وب و  شوخ  تیرطعب و 

دـشاب یم  فنـص  ود  دنا  هتفک  دـشاب و  یمن  سراف  قارع و  دالب  رد  فنـص  نیا  دـنیامن و  یم  کنر  نآب  ار  بایث  ناغابـص  يزبسب و 
دش روکذم  هثلثملا  ءاثلا  عم  فلا  فرح  رد  دنمان و  هبذع  رودم و  نآ  رمث  تسیناتـسب و  دنمان و  لثا  ار  نآ  كرزب  کچوک  كرزب و 

دنمان و جزامزک  لکش و  ثلثم  نآ  رمث  یخرـسب و  لئام  دیفـس  نیا  ۀفوکـش  تسا و  مسا  نیاب  صوصخم  نآ  يرب و  نآ  کچوک  و 
دیور نیریش  ياهبآ  رانک  رد  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  درس  زین  مود  رد  یضعب  کشخ و  مود  رد  درس و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اب نآ و  ةدس  زرپس و  مومـس  مرو  زا  ثداح  ماذج  تهج  تیز  اب  نآ  خیب  خـیبط  للحم و  عدار و  یفیفجت و  توق  كدـنا  اب  ضباق و 
یس و زور  ره  هک  رکج  بلص  مرو  ددس و  حیتفت  تهج  نا و  رد  ارفص  سبح  طبض و  هرارم و  فعض  زا  ثداح  ناقری  تهج  هکرس 
لاهـسا و سبح  تهج  نآ  ندـیماشآ  نادـند و  هثل و  تیوقت  تهج  نآ  كرب  خـیبطب  هضمـضم  برجم و  دنـشونب  ار  نآ  لاقثم  جـنپ 
مرن و نآ  مخت  ای  لک و  ای  احل و  خـیبط  ای  كرب  ةراصع  ندـیماشآ  برجم و  نآ  تابوطر  فیفجت  نالیـس و  عفر  محر و  مدـلا  فزن 

فزن تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  دنـشاب و  هدومن  خـبط  ریجنا  هکرـس و  رد  هک  اصوصخ  هدـش  كرزب  بلـص  لاحط  ةدـننک  کچوک 
نآ خوبطم  ةدیبوک  كرب  دامض  عفان و  دنمان  کشر  هک  نابئص  شپش و  عفر  تهج  نادب  رس  نتسش  ریـساوب و  محر و  هدعقم و  مدلا 

تهج نادـب  دـیمکت  روتـسدب  ربص و  ربک و  خـیب  جنیبکـس و  قشا و  اب  اصوصخ  لاحط  تبالـص  لیلحت  راح و  مرو  تهج  هکرـس  اـب 
رد يولز  جارخا  ماکز و  تهج  نآ  كرب  خاش و  روخب  ناخد و  شتآ و  هلبآ  مخز  هبطر و  حورق  ففجم  نآ  کشخ  رورذ  لاحط و 

لـیلآث و ریـساوب و  ۀـناد  ةدـننک  طـقاس  عفد  هس  نآ  كرب  روخب  نتفرک  رثؤم و  هبطر  ياـهمخز  هلبآ و  ندومن  کـشخ  هدـنام و  قلح 
یکتخوس هبطر و  حورق  بهج  نآ  رورذ  هدـعقم و  جورخ  اخرتسا و  تهج  نآ  لومح  هففجم و  هیلاج و  توق  اب  نآ  بوچ  رتسکاخ 

فرظ رد  ماـعط  بآ و  ندـیماشآ  ـالیتر و  یکدـیزک  اوه و  داـسف  هیخرتسم و  هثل  تیوقت  نمزم و  مدـلا  ثفن  تهج  نآ  رمث  شتآ و 
* تسا لثا  نآ  لدب  دیفم  لاحط  تهج  نآ  بوچ  عونصم 
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خیرط

دنمان زین  خراتب  ار  نآ  همجعم و  ءاخ  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  ار و  رسک  اط و  حتفب 

نا تیهام  *

رد دنمان و  یهاماولح  یسرافب  ار  نآ  کنر و  دیفس  نهپ و  زین و  ریش  ود  ات  نا و  رب  هدایز  كدنا  ربش و  کی  ردقب  تسا  یهام  یعون 
زا ةریحب 

راد و سلف  دـسر  یم  مهب  هریغ  يرچلوهپ و  دـننام  ردانب  لحاوس  ضعب  نیرحب و  سراف و  ياـیرد  ناـجیبرذآ و  ۀـیحان  زا  شبح  586
دنرب یم  فارطاب  دنیامن و  یم  زین  دوس  کمن  ار  نآ  ذیذل و  رایسب  نآ  ةزات  كزان و  ناوختسا و  مک 

نا ةزات  تعیبط  *

مود رخآ  رد  نآ  دوس  کمن  لوا و  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عفان و نیبوطرم  نیدوربم و  هاب  کیرحت  عبر و  تایمح  تهج  هظیلغ و  يادوس  فطلم  هدعم و  مغلب  عطقم  یلاج و  یهبم و  یهـشم و 
دجنک ای  ماداب  نغور  اب  هک  تسنآ  نآ  لامعتسا  نیرتهب  نیرورحم و  رضم  دیامن و  یم  سبح  ضعب  رد  عبط و  نییلت  هجزما  ضعب  رد 

تسنآ دوس  کمن  زا  رتهب  نآ  ةزات  هتسش و  كاپ  اهریغ و  هرارم و  اعما و  سلف و  زا  مات  فیظنت  دعب  دشاب  هدومن  نایرب  هزات  رشقم 

سودیرفرط

هلمهم نیس  واو و  نوکس  هلمهم و  لاد  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  اف و  حتف  ار و  نوکس  اط و  حتفب 

نا تیهام  *

دالب رد  دوخن و  كربب  هیبش  تسا  کیراب  نآ  كرب  سویرذاـمک و  اـصعب و  هیبش  تسا  ناـصغالا  ریثک  هبـشع  هتفک  سودیروقـسید 
تسا دوجولا  ریثک  هقیلن 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا عفان  ماوه  شهن  تهج 

سلوفرط

تسا ینانوی  تغل  هلمهم  نیس  مال و  مض  واو و  نوکس  اف و  مض  ار و  نوکس  اط و  حتفب 

نا تیهام  *

تسا کشخ  دنا  هتفک  لاحط و  ةواسج  تهج  تسا  عفان  فیطل  ياهعطق 

نلفیرط

قاروا هثلث  وذ  ینعمب  تسا  ینانوی  مسا  نون  مال و  اف و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  ار و  اط و  رسکب 

تیهام رد  *

نآ

نآ تسا و  هناموح  زا  دارم  یبرعب  بلعثلا و  هیصخ  تابن  اقوقدنح و  نایم  كرتشم  تسا  یمـسا  هک  تسنآ  رثکا  لوقب  تسا  فالتخا 
لک ددع و  هس  هبعش  ره  رد  اقوقدنح و  كرب  دننام  نآ  كرب  رخذاب و  هیبش  هایس  کیراب و  نآ  ياهخاش  یعرذب و  بیرق  تسا  یتابن 

تسنآ مخت  كرب و  لمعتسم  بغز و  اب  ینهپب و  لئام  نآ  مخت  بلص و  زارد و  نآ  خیب  رفصعب و  هیبش  نآ  ۀحیار  شفنب و  نآ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

بآ اب  یئاهنتب  لاقثم  هس  نآ  كرب  زا  نآ و  مخت  كرب و  زا  لاقثم  ود  ندیماشآ  ضیح و  لوب و  ردم  رکج و  هدعم و  يوقم  حـتفم و 
نوچ ماوه و  مومـس  زرپس و  تهج  نیبجنکـس  اـب  لوبلا و  رـسع  محر و  عجو  اقـستسا و  يادـتبا  هصوش و  عرـص و  ۀـلازا  تهج  درس 

ياهخاش خیبط  لوطن  روتـسدب  دهد و  نیکـست  ار  نآ  عجو  دنزیر  ماوه  شهن  رب  ار  نآ  ةراصع  خیب و  كرب و  اب  ار  نآ  تابن  دـنبوکب 
نآ مخت  ۀناد  هس  كرب و  هس  ندیماشآ  ار  نآ  دروخب  دزکب و  دنک و  عجو  درد و  دسرب  میلس  وضع  رب  اب  حرقتم و  وضع  رب  رکا  نآ و 

نیجاعم رد  هیقایرت و  هیودا  زا  نآ  خیب  عفان و  هیصاخلاب  عبر  یمح  تهج  نآ  ۀناد  راهچ  كرب و  راهچ  هثلثم و  یمح  تهج  بارـش  اب 
تسا اریثک  نآ  حلصم  هدرک  رضم  مرد  ود  نآ  تبرش  رادقم  لخاد  رابک 
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نویلوقیرط

تسا ینانوی  تغل  نون  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  مال و  رسک  واو و  نوکس  فاق و  مض  ای و  نوکس  ار و  رـسک  اط و  حتفب 
دیقانع هثالث  وذ  ینعمب 

نا تیهام  *

بش رد  شفنب و  زور  فصن  رد  دیفس و  حبص  فرط  رد  نآ  لک  رتیوق و  نا  زا  لیث و  كربب  هیبش  نآ  كرب  يربش  ردقب  تسا  یتابن 
هتسناد دبرت  خیب  ار  نآ  هک  یسک  هدرک  طلغ  لیبجنز و  دننام  نآ  يوب  معط و  دیفس و  وب و  شوخ  نآ  خیب  هریت و  خرس 

نا تعیبط  *

کشخ نآ  رخآ  رد  مرک و  موس  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لاهسا تهج  بارـش  اب  نآ  خیب  زا  مرد  ود  ندیماشآ  عفان و  مومـس  عفر  ناقفخ و  تهج  هدراب و  طالخا  عطاق  رکج و  هدعم و  يوقم 
دنه و لها  دزن  تسا  هیمس  ۀیودا  زا  هتفک  يدادغب  تسا  اریثک  نآ  حلصم  لفس  رـضم  مرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  لوب  راردا  نطب و 

هدرکن رکذ  ار  اود  نیا  سونیلاج  دنا و  هتسناد  نلفابرم  ار  نآ 

ءافلا عم  ءاطلا  لصف 

لیشفط

دنمان یسدع  یسرافب  مال  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  همجعم و  نیش  رسک  اف و  نوکس  اط و  حتفب 

نا تیهام  *

تسا همیدق  ۀیذغا  زا  دنشاب و  هتخپ  هکرس  رد  هک  تسا  رشقم  سدع  587

نآ صاوخ  لاعفا و  *

سلس ضیح و  ندومن  عطق  هیوارفص و  هیمغلب و  ۀبکرم  ياهپت  تهج  ارفص و  نوخ و  تدح  نکسم  راح و  هدعم  يوقم  اذغلا و  لیلق 
تسا اهینیریش  نآ  حلصم  هاب  عطاق  ینابصع و  ياضعا  يوادوس و  ضارما  رضم  عفان  لوب 
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ماللا عم  ءاطلا  لصف 

حلط

ما زا  یعون  دـنیوک  دـنمان و  هلیک  يدـنهب  هک  تسا  زوم  دـنیوک  تسا  فالتخا  نآ  تیهام  رد  هلمهم  ءاح  مال و  نوکـس  اـط و  حـتفب 
روکذم نالیغ  ما  دش و  دـهاوخ  روکذـم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  واولا  عم  میملا  فرح  رد  زوم  هیداب و  لها  حالطـصاب  تسا  راخیب  نالیغ 

دش

علط

دنمان امرخ  راهب  یسرافب  هلمهم  نیع  مال و  نوکس  اط و  حتفب 

نآ تیهام  *

ضیرع مد  رـس و  یب  یهامب  هیبش  دسر  هدایز  ای  رتمک و  ای  ربش و  کی  رادقمب  نوچ  روهظ و  يادتبا  رد  تسا  امرخ  تخرد  ۀـفوکش 
زا نآ  ياهناد  هک  کنر  دیفـس  امرخ  ۀشوخ  نآ  فوج  زا  ددرک و  قشنم  نآ  فالغ  نامز  نآ  دشاب  یم  کیراب  نآ  هت  رـس و  طسولا 
ادج کشخ و  فالغ  نآ  ةدیـسر  كرزب و  نآ  ياهناد  جـیردتب  دـیآرب و  ددرک و  رهاظ  دـشاب  درآ  دـننام  يدرک  نارب  رتدرخ و  وج 
درک نآ  امرخ و  ةروغ  ار  نآ  ياـهناد  یـسرافب  غیلو و  ار  هدـمآرب  نا  زا  هزاـت  ماـخ  ۀـشوخ  يرفک و  ار  فـالغ  نآ  دـتفیب و  ددرک و 
هداـم رمث  فوـج  رد  ار  نآ  رن  رمث  هناد  هس  ود  هکنآ  زا  دـعب  دـننزن  هداـمب  اـت  ار  رن  تخرد  نشک  دـنناوخ و  لـخنلا  قـیقد  نـشکار و 

طساوا بتارم  يرمت  ياهتنا  ات  یکروغ  يادتبا  زا  ددرک و  یمن  میحل  نیریش و  كرزب و  هدیلاب و  نآ  يامرخ  دنشاب  هتـسب  هتـشاذک و 
دمآ و دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  افلا  عم  فاکلا  فرح  رد  يرفک  فنـص  دش و  روکذم  يرثکا  رمت  رد  تسا و  رایـسب  ياهمان  ار  نآ 

تسوپ کچوک و  نآ  ياهناد  دشاب و  هدیئور  نیریـش  ياهبآ  نیمز و  رد  هک  تسا  رن  لخن  زا  يوادق  ندروخ و  يارب  زا  علط  نیرتهب 
دشاب هتشادن  یخلت  مک و  نآ  تضوبق  دوب و  دیفس  نآ 
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نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  درس و  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لاهـسا و یکنـشت و  عفر  تهج  هیقوا  مین  ردقب  نآ  کشخ  ندیماشآ  نوخ و  تدح  ترارح و  نکـسم  عبط و  ضباق  هدـعم و  يوقم 
اهیبرچ و نآ  حلـصم  هنیـس و  درد  لوبلا و  رـسع  جنلوق و  دـلوم  نآ  راثکا  مضه و  رید  عفان و  مدـلا  فزن  مدـلا و  ثفن  هراح و  ياهپت 

تبوطر هفیطل و  ترارح  اب  نآ  نشک  لسع و  ابرم و  لیبجنز  یلفـالف و  ینومک و  شراوج  دـننام  تاـشراوج  اهینیریـش و  اهتـشوک و 
تسا نانز  توهش  كرحم  نادرم و  هاب  كرحم  تیاغب  اذهل  هیلضف و 

ءالط

هدودمم فلا  مال و  حتف  اط و  رسکب 

نا تیهام  *

رمخ ار  نآ  بارعا  یـضعب  دـنمان و  جـتخفیم  ار  نآ  دورب و  نا  زا  رتمک  اـی  ثلث  ود  اـت  دـنیامن  خـبط  هک  تسا  هدـیناشوج  روکنا  بآ 
ددرک و یهایسب  لئام  ظیلغ  دورب و  رتمک  ای  رتشیب و  ای  نآ و  فصن  هکنآ  ات  دنهد  خبط  هک  تسیروکنا  بآ  دنیوک  یـضعب  دنیوک و 

ماـن نیدـب  ار  رمخ  ماـسقا  همه  یـضعب  دـنلام و  یم  تـقز  نارطق و  اـب  نارتـش  برج  رد  بارعا  هـک  دـنمان  نآ  تـهج  زا  ـالط  ار  نآ 
ار ثلثم  یضعب  دنراد و  یم  صوصخم 

نا صاوخ  لاعفا و  تعیبط و  *

* یلاعت هّللا  ءاش  نا  دبای  یم  تفای و  رکذ  تسا و  ثلثم  رمخب و  بیرق  زین 

قلط

ضرالا و بکوک  یبرعب  یـسراف و  کلت  زا  برعم  هدـمآ  زین  اط  رـسکب  تسا و  طلغ  مال  نوکـس  رخآ و  رد  فاق  مال و  اـط و  حـتفب 
ینعی بکوک  ینعمب  رطـسا و  نولف و  نورامـشچ و  یناـنویب  واو و  دـنیوک  زیناـع  زا  اـبکوک  امـشج و  حـتف  ینایرـسب  سورعلا و  قرع 

دنمان كرهبا  يدنهب  زین و  لدوهب  كربا و  یسرافب  هیطوقوغ و  یمورب  ضرالا و  بکوک 
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نا تیهام  *

فنص هس  تدورب و  نآ  داقعنا  لعاف  سبی و  تیـضرا و  نا  رب  بلاغ  یلیلق  تیربک  صلاخ و  قبیز  زا  هک  نوکتم  تسیندعم  یمـسج 
بوخ هک  تسا  یحیافـص  قارب  فافـش و  کنر  هرقن  دیفـس  نآ  تسا و  ینامی  همه  نیرتهب  يدـنه و  یـسلدنا و  ینامی و  دـشاب  یم 

تسیدنه و یبوخ  رد  نا  زا  دعب  دشابن و  یهایـسب  لئام  دـشاب و  یفدـص  قارب  دیفـس  كزان  كرزب و  نآ  قاروا  ددرک و  قرو  قرو 
يدیفس رد  نآ 

اب نآ  کـنر  ددرک و  یمن  كزاـن  نآ  قاروا  رت و  تسپ  همه  زا  دـنمان  زین  یبرغم  هـک  یـسلدنا  تسیناـمی و  زا  رتـمک  یکزاـن  588و 
ةریزج نآ  ندعم  صح و  کنـس  دننام  مود  ددرک و  یم  قرو  قرو  یحیافـص و  یکی  دشاب  یم  فنـص  ود  دـنا  هتفک  زین  تدومک و 
یلیلق نآ  ياهعطق  یـضعب  رد  اـنایحا  هک  دـنیوک  یم  داـبآ و  میظع  حاون  دـننام  تسا  اـهاج  ضعب  نآ  ندـعم  دـنه  رد  تسا و  سربق 
سلک رداشون و  اـب  دـیالایب  دـبال  دـبای  یمن  قارحا  یئاـهنتب  نوچ  تسنآ و  لولحم  بولحم و  نا  زا  لمعتـسم  دـیآ و  یمرب  باـمیس 

دش روکذم  همدقم  رد  نآ  قارحا  لح و  بلح و  روتسد  دنیامن و  یم  قارحا  ضیبلا 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  کشخ  مود  رد  درس و  لوا  رد  کشخ و  موس  رخآ  رد  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ندینازیر هراح و  ياهپت  ایراطنسوذ و  محر و  اضعا و  همه  مدلا  فزن  يدبک و  يومد و  لاهـسا  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  نآ  ندیماشآ 
لیدـعیب و ریـساوب  محر و  هنیـس و  مدـلا  ثفن  تهج  کنتراب  بآ  هب  نآ  لوسغم  مرک و  ۀفرـس  تهج  لسع  اب  هناثم و  هدرک و  کنس 

رئاس ریکاذم و  برج  هکح و  ریساوب و  نذا و  فلخ  ناتسپ و  ةراح  ماروا  ینابصع و  ياضعا  بیـضق و  ۀبطر  حورق  تهج  نآ  يالط 
حلصم هدرک  زرپس و  رضم  رطخ و  اب  قلطم  نآ  ندیماشآ  راضملا  رثؤم  تیاغب  دلج  یهایس  راثآ  عفر  حرقتم و  ماذج  هوخر و  ياضعا 

بولحم نوچ  لاقثم و  مین  ات  نآ  تبرش  رادقم  ینطاب  ياضعاب  تسنآ  ثبـشت  عفار  لسع  اب  نآ  لامعتـسا  سفرک و  مخت  اریثک و  نآ 
زا رتهب  نآ  دننام  یشاقن و  لامعا  رد  دننک  لح  بآ  یبرع و  غمص  اب  هدومن و  لسغ  صلاخ  بآ  اب  ررکم  هدیئاس و  رابغ  دننام  ار  نآ 

یقتـسف رفـصع  اب  کنر و  يدرمز  راکنز  اب  دـشاب و  لولحم  ـالط  قرو  دـننام  دـنیامن  هفاـضا  نارفعز  نا  رد  نوچ  تسا و  هرقن  قرو 
دوش و شتآ  زا  ندینازوس  عنام  دننک  الط  اضعا  رب  غرم  مخت  ةدیفس  هکرـس و  هرغم و  یمطخ و  ینامی و  بش  اب  نوچ  ددرک و  کنر 
رد بکوک  صارقا  نهد و  قارحا و  لح و  بلح و  روتـسد  دوش و  هتخادـک  نآب  هاکره  دـنناد  یم  یعلق  رهطم  ار  قلط  تعانـص  لها 

* تفای رکذ  نیدابارق 
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هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ءاطلا  لصف 

هناریط

هدمآ زین  روشط  ریشط و  اه و  نون و  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  ای و  نوکس  اط و  حتفب 

نا تیهام  *

کنر خرـس  نآ  کشخ  درز و  دیفـس و  نآ  ةزات  رت و  دـشخرد و  یم  غارچ  دـننام  بش  رد  نا و  زا  رتکرزب  رطف و  دـننام  تسا  یتابن 
یلاس رد  نوتیز و  طولب و  تخرد  ریز  رثکا  نآ  تبنم  وبدب و  نآ  تبوطر  خرس و  ياهعطق  جنفـسا  دننام  فورظ  زا  ددرک  یم  عطقنم 

دیور یم  رتشیب  دوش  رایسب  ناراب  هک 

نا تعیبط  *

مراهچ رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* بجاو نا  زا  بانتجا  نآ و  ندومن  سمل  ندیئوب و  یتح  تسا  هیوق  ۀلاتق  مومس  زا  هدشن و  رهاظ  لاح  ات  نا  زا  یعفن 

نیط

دنمان امشچ  ینایرسب  یتم و  يدنهب  كاخ و  یسرافب  نون  ای و  نوکس  اط و  رسکب 

نا تیهام  *

نیزارح ار  نآ  دشاب و  نیریش  بآ  زا  هک  تسا  تیربک  هروش و  کیر و  شزیمآ  زا  صلاخ  ینعی  رح  نیط  نآ  نیرتهب  تسا  فورعم 
لین نیط  دشاب و  هدـش  نیـشن  هت  يراج  نیریـش  بآ  زا  هک  تسنآ  نایطا  نیرت  فیطل  دـنمان و  تسر  كاخ  یـسرافب  دـنمان و  تهج 

تسا راهنا  نایطا  نیرتهب  رصم 

نا تعیبط  *

كاخ دشاب و  هدنام  کمن  رد  یتدم  ای  دسر و  یم  مهب  کمن  نایم  رد  هک  یکاخ  یکطصم و  دلب  كاخ  رکم  کشخ  درس و  اقلطم 
دنا کشخ  مرک و  همه  هک  اهنیا  لاثما  یبش و  یتیربک و  خلت و  ياهبآ  روش و  يایرد 

صاوخ لاعفا و  *
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نآ

يوقم هدـعقم و  یمرک  باـهتلا و  نکـسم  ماروا و  لـلحم  لاهـسا و  سباـح  ددـسم و  یلاـج و  ففجم و  ضباـق و  نآ  ماـسقا  عیمج 
نآ ندـیماشآ  تلع و  ره  ۀبـسانم  ۀـیودا  اب  ای  یئاهنتب و  ءالط  ادامـض و  ابرـش و  هفینع  تکرح  رایـسب و  يراوس  زا  هیخرتسم  ياـضعا 

نآ يالط  اعما و  جحس  تهج  نادب  نیقحت  ماوه و  مومس  حیرارذ و  يرحب و  بنرا  ندیزک  اعما و  جحس  مدلا و  ثفن  لس  تهج 

نیریـش بآ  اب  ار  رح  كاـخ  نوچ  راـح و  مرو  لـیلحت  تهج  خرـس  لـک  نغور  هکرـس و  اـب  بلک و  بلک  یعفا و  شهن  تهج  589
دیامن اهنآ  داسف  حالصا  نیریش و  صلاخ و  ددرک  نیشن  هت  ات  دنراذکب  دننک و  لح  روش  ردک و  ياهبآ  رد  دنیامن و  کشخ  هتـشرس 

نآ يالط  دشاب  هدیبات  نارب  باتفآ  یتدم  هک  یکاخ  دیارب و  نیریش  نآ  قرع  دنـشک  قرع  هدومن  جوزمم  روش  خلت و  بآ  اب  نوچ  و 
يوقم نآ و  خاسوا  یقنم  نادبرـس  لسغ  لیدعیب و  ماوه  ندیزک  تهج  هکرـس  اب  هلهر و  هیخرتسم  ياضعا  تیوقت  اقـستسا و  تهج 

عفار قهب و  یلاج  هرـشب و  یقنم  ففجم و  رایـسب  غاجا  كاخ  دـننام  دـشاب  هدـید  رایـسب  شتآ  هک  یکاـخ  نآ و  ةدـننکزارد  يوم و 
کمن و اب  رونت  كاخ  يالط  تابالص و  لیلحت  ریزانخ و  تهج  یطوریق  اب  روبنز و  ندیزک  تهج  هکرس  اب  هکح و  ندب و  تنوشخ 

یم کمن  نا  رد  هک  یلک  فرظ  كاخ  دـشاب و  هدـنام  یتدـم  کـمن  رد  هک  یکاـخ  برجم و  لاـفطا  رـس  یلچک  عفر  تهج  هکرس 
ای لک  هاک  دامـض  اقـستسا و  للحم  واک  ای  رتش و  ای  زب و  لوب  اب  عفان و  روثب  لیمامد و  راـجفنا  هدراـب و  ماروا  لـیلحت  تهج  دـنراذک 

ناقفخ و عفار  غامد و  لد و  يوقم  دـنیوبب  دنـشاپب و  نا  رب  بالک  نوچ  هراح و  ماروا  لیلحت  ماوه و  برقع و  ندـیزک  تهج  هکرس 
ةدعم فعض  ناقفخ و  عفر  بلق و  تیوقت  تهج  دنشکب  نآ  لاثما  نابزواک و  قرع  بالک و  اب  هک  لک  هاک  قرع  باهتلا و  یـشغ و 
للحم اضعا و  يوقم  دشاب  هدـش  کشخ  بآ  یمک  دـعب  نآ و  یتدایز  ماکنه  هک  لین  دور  كاخ  دامـض  الط و  دـیفم و  رایـسب  راح 

نیا دـننام  تسا  دراو  نیط  ندروخ  زا  رایـسب  عنم  ثیداـحا  رد  مدـلا و  ثفن  ترثک  زا  ثداـح  يرغـال  اـخرتسا و  عفار  هنمزم و  ماروا 
لاق نوللا و  رفصت  نطبلا و  مظعت  ءادلا و  ثروت  لاصخ  هثلث  هیف  ناف  نیطلا  اولکات  هلآ ال  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  هک  ثیدح 

باحصا رضم  هسفن و  لتق  یلع  ناعا  امناکف  نیطلا  لکا  نم  اضیا  لاق  ملـسم و  لک  یلع  مارح  نیطلا  لکا  اضیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
تسا اشحا  فعض  نادید و  هاصح و 
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ضیبالا نیط  *

نا تیهام  *

دشاب رح  نیط  هک  اهاج  صوصخ  یضارا  ضعب  رد  هک  یمک  یکدنپسچ  اب  برچ  كدنا  مرن  تیورغ و  اب  کنر  دیفـس  تسا  كاخ 
یناسارخ نیطب  هیبش  تسا  هدنپسچ  جزل  صلاخ  كاخ  ياهکر  نآ  دسر و  یم  مهب  زاجح  هفوک و  نیمز  رد  اصوصخ 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ءالط وا  رورذ  اهنآ  نیکست  هراح و  ماروا  لیلحت  لیمامد و  هنمزم و  حورق  تهج  دنیوشب و  نادب  ار  رـس  نوچ  رـس  يوم  كرچ  یلاج 
تسا یناسارخ  نیط  دننام  صاوخ  رئاس  رد  عفان و 

رمحالا نیط 

دنمان زین  یسراف  نیط  ار  نآ  یهاک  دنمان و  وریک  يدنهب  يدزی و  خرس  لک  یسرافب  هک  تسا  هرغم  نیط 

نا صاوخ  لاعفا و  تعیبط و  *

یلاعت هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذم  نیغلا  عم  میملا  فرح  رد  هرغم  رد 

رضخالا نیط 

هلمهم ءار  نیتمجعم و  داض  حتف  اخ و  نوکس  هزمه و  حتفب 

نا تیهام  *

ياهعطق زا  یـضعب  رد  دـنروآ و  یم  تسا  زاریـش  عباوت  زا  هک  ناکدازآ  هک  یکدنپـسچ  تجوزل و  اب  برچ  کنر  زبس  تسا  یکاـخ 
تسنآ صلاخ  کنرکی  زبس  نآ  نیرتهب  دشاب و  یم  دیفس  خرس و  درز و  ياهکنر  نآ 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *
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ترارح و نکسم  نادب  ندب  رس و  نتـسش  عفان و  بلق  شپط  تهج  دنیوک  یم  دنروخ و  یم  هداد  دود  هدومن  نایرب  ار  وا  ناریا  نانز 
تسنآ فشان  دنشاب  هتخیر  نغور  نارب  هک  هریغ  شرف و  رب  نآ  ةدوس  ندیشاپ  شپش و  كرچ و  عفار  وم و  دلج و  ةدننک  مرن 
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ینمرالا نیط 

یمورب نوینرطالیب و  ینانویب  ایانمردامح و  ینایرسب  تبسن  هیناتحت  هانثم  ءای  نون و  رسک  میم و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  لوا و  حتفب 
دنمان انایمراالف 

نا تیهام  *

دشاب و كاخب  هیبش  معط  رد  وب و  شوخ  دپسچب و  نابزب  هک  تیورغ  یبرچ و  كدنا  یمرن و  اب  کنر  يرکج  هریت  خرـس  تسا  یلک 
زاجمب زین  ینمرا  رجح  رب  هاک  دنروآ و  هینمرا  ناوریا و  زا 

تسنآ کنر  یئالط  نابزب  هدنپسچ  لمر  هزیر و  کنس  زا  یفاص  صلاخ  برچ  سلما  مرن  نآ  نیرتهب  دنیامن و  یم  قالطا  590

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  لوا و  رد  درس 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حورق تهجب  لوب و  ریـساوب و  هدعم و  اعما و  محر و  نطب و  ردص و  مدـلا  ثفن  مدـلا و  فزن  سباح  بلق و  يوقم  يرغم و  ضباق و 
اهنا و زا  ثداح  وبر  تایمح و  لس و  هفرس و  سفنلا و  قیض  هنیـس و  يوسب  هردحنم  ۀمیظع  تالزن  عنم  ناهد و  عالق  حورق و  اهنآ و 

نوعاـط اـبو و  تهجب  تسا و  ماروا  عدار  زین  تهج  نیزا  دراد و  هک  یفیفجت  تدـش  تهجب  عفاـن  رایـسب  ابرـش  لاهـسا  سبح  تهج 
مرو رب  دنروخب و  هکرـس  بآ و  اب  الا  دشابن و  پت  رکا  بالک  هکرـس و  اب  زین  ماکنه  نا  رد  ای  زور و  دنچ  نآ  ثودح  زا  شیپ  نوچ 

يرهاظ و ياضعا  لک  مدـلا  فزن  سبح  تهج  نآ  رورذ  ءـالط و  ماـظع  رـسک  تهج  اـیقاقا  اـب  نا و  زا  دـنبای  ناـما  دـنیامن  ـالط  نآ 
هرغم و نیط  نآ  لدب  مرد  ود  ات  مرد  مین  زا  نآ  تبرش  رادقم  بالک  یکطصم و  نآ  حلـصم  لاحط  رـضم  دیفم  هبطر  حورق  فیفجت 

* تسیزاجح نیط 

1123 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1494 

http://www.ghaemiyeh.com


رفصالا نیط 

دنمان زین  منصلا  نیط  ار  نآ  هلمهم و  ءار  ام و  حتف  هلمهم و  داص  نوکس  لوا و  حتفب 

نا تیهام  *

دنیامن یم  شقن  یتروص  نا  رب  اجنآ  ۀنکس  نانابهر  دنروآ و  هینیطنطـسق  یلاوح  هوک  ود  نایم  زا  هک  یکریتب  لئام  درز  تسا  یکاخ 
يرویپ ار  نآ  يدنهب  هک  تسیزیچ  دنیوک  مسلط و  لیبق  زا  مولعم  ریغ  تسا  رکید  شقن  دنیوک  یضعب  تسا و  تب  تروص  دنیوک  و 

ماخ ۀبنا  تخرد  كرب  نآب  هک  هدیئاز  هزات  واک  ۀچب  لوب  زا  عونصم  نزو  کبس  درز  تسیزیچ  يرویپ  هک  اریز  درادن  یلـصا  دنمان و 
تسا روهشم  تسا و  ناشاقن  لمعتسم  رثکا  دنروآ و  یم  لمعب  هدومن  خبط  هدیناروخ 

نآ تعیبط  *

کشخ درس و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

نآ رورذ  تسا و  نایطا  نیرتهب  ابرـش  هدـملا  مایق  يدـبک و  مایق  ینطاب و  ياضعا  مدـلا  فزن  مدـلا و  ثفن  تهج  سباـح و  ضباـق و 
* عفان حورق  فیفجت  رهاظ و  مدلا  فزن  تهج 

سطیرقالا نیط 

دنمان زین  نوطیرق  نوطرقرقا و  نیتلمهم و  نیس  اط و  رسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  فاق و  نوکس  هزمه و  رسکب 

نا تیهام  *

قرف نیرت و  فیعض  رایسب  نا  زا  تسا و  بشب  هیبش  توق  رد  ددرک و  هتسکش  تشکناب  تنوشخ و  اب  کنر  يرتسکاخ  تسا  یکاخ 
تسا هیئاوه  يازجا  نا  رب  بلاغ  تسین و  دح  نآب  نیا  فیفجت  هک  ددرک  یم  مولعم  ندیشچب  ود  ره  نایم 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا و تدالو  لهـسم  دـنا  هتفک  رثؤم و  طاقـسا  زا  عنم  نینج و  ظفح  تهج  نآ  قیلعت  عفاـن و  مشچ  حورق  تهج  عذـل و  یب  یلاـج 
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دنراد لمعتسم  یشاقن  رد  نآ  کنر  تابث  تهج  ناشاقن 
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یسلدنالا نیط 

تبسن ءای  هددشم و  ۀلمهم  نیس  رسک  مال و  مض  هلمهم و  لاد  مض  نون و  نوکس  هزمه و  مضب 

تیهام *

نا

تسا یفیثک  هایس  كاخ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* تسا عفان  ءالط  ادامض و  ماروا  لیلحت  تهج 

دولجلا نیط 

هلمهم لاد  واو و  نوکس  مال و  میج و  مضب 

نا تیهام  *

مایق و نآ  کنر  ددرک و  یم  يدرزب  لئام  خرـس  دـننک  یم  کنر  نآب  ار  تاناویح  تسوپ  هک  سلما  کنر  هریت  خرـس  تسا  یکاـخ 
درادن تابث 

نا تعیبط  *

هللحم هدیدش و  ۀضباق  توق  اب  کشخ و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا يدر  تسین و  زئاج  نآ  ندروخ  عفان و  لاهسا  تهج  کنتراب  كرب  بآ  اب  ماروا و  للحم  نآ  يالط 

رحلا نیط 

دنمان تسر  كاخ  یسرافب  هددشم  ۀلمهم  ءار  هلمهم و  ءاح  مضب 

نا تیهام  *

وخر تسا  یکاخ  نآ  دـنا و  هتـسناد  دـنروآ  یم  فاریـس  زا  هک  یکاخ  یـضعب  یـسراف و  نیط  یـسلدنا و  نیط  لماش  ار  نآ  یـضعب 
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هک یناسک  دـنروخ  یم  ار  نآ  ددرک و  معط  شوخ  وب و  شوخ  ار  نآ  دـنهد  دود  نوچ  ناحیرب و  هیبش  زبس  رایـسب  صلاخ و  کـبس 
رتمک نیا  ترضم  هک  اریز  دنا  ندروخ  لکب  داتعم 

ایلومیق نیط  عاونا  زا  یضعب  تسا و  هبیرغ  يایشا  لمر و  کیر و  شزیمآ  زا  صلاخ  كاخ  هتفک  یضعب  تسا و  رکید  نایطا  هنا  591
دنا هتسناد  نیطارخلا  نیط  فانصا  زا  و 

همکحلا نیط 

زا ررـض  عفر  تهج  هریغ  ینیچ و  هشیـش و  فورظ  رب  دش  روکذم  نیدابارق  رد  همدـقم و  رد  نآ  تعنـص  روتـسد  تسا و  تابکرم  زا 
تسا رثؤم  بصع  ناوختسا و  تیوقت  اضعا و  یکتسکش  تهج  نآ  دامض  دنلام و  یم  تامدص  شتآ و 
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یناسارخلا نیط 

نیط لکالا و  نیط  يروپاشین و  نیط  ار  نآ  تبسن و  ءای  نون و  رسک  فلا و  نیس و  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  همجعم و  ءاخ  مضب 
دنمان زین  لوکاملا 

نا تیهام  *

یناسک اذهل  تسا و  رکید  ياهکاخ  زا  رتمک  نآ  ندروخ  ررـض  يروش و  كدنا  اب  معط  شوخ  وب و  شوخ  دیفـس  رایـسب  تسا  یلک 
نآ يروش  ندرک  نایرب  دـعب  ماخ و  یـضعب  هداد  روخب  هدرک  نایرب  یـضعب  دـنروخ و  یم  نا  زا  دـنراد  كاـخ  ندروخب  تداـع  هک 

صلاخ فاص و  هتسش  بالک  اب  هدومن  نایرب  ار  نآ  مدرم  یضعب  دنسیون و  یم  حاولا  رب  ناب  لافطا  دادغب  رد  ددرک و  یم  مک  كدنا 
دننک یم  هفاضا  زین  روفاک  ای  ربنع و  ای  کشم و  يردق  یضعب  دنیامن و  یم  لوانت  هدومن  کشخ  هتخاس  صارقا  ار  نآ 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  مرک  كدنا  نآ  تحولم  ببسب  یضعب  کشخ و  درس و 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

باعل نالیس  عنم  ئق و  نایثغ و  نیکست  هدعم و  تیوقت  تهکن و  یئوبشوخ  تهج  روکذم  وحنب  نآ  بیطم  لوصم  اب  صلاخ و  لقنت 
شرورپ تیبرت و  هک  اصوصخ  دـیفم  تالزن  عنم  لاهـسا و  ئق و  اـب  هکلهم  ۀـضیه  یبلک و  عوج  عفر  باوخ و  تقو  ناـهد  زا  بآ  و 

عفر رد  لاقثم و  هس  ات  لاقثم  کی  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  دنـشاب  هدرک  رت  بالکب  اهنیا  لاثما  هبابک و  هلقاق و  رخذا و  دعـس و  هنـشاب و 
ددس و دلوم  جازم و  دسفم  نآ  راثکا  درس و  بآ  اب  دعس و  خیبط  بآ  اب  نآ و  بر  اب  ای  شوخیم و  بیـس  بآ  اب  نآ  ۀیقوا  ود  هضیه 

رکید نایطا  تارضمب  نکیل  هناثم و  هدرک و  کنس  هقیض و  کلاسم  دبک و  فعـض  اقیراسام و  دبک و  ةدسب  نیداتعم  رـضم  هاصح و 
* تسا سفرک  مخت  نوسینا و  نآ  حلصم  تسین 
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یناتسغاد نیط 

تبسن ءای  نون و  رسک  فلا و  هیناقوف و  هانثم  ءات  حتف  هلمهم و  نیس  نوکس  همجعم و  نیغ  رسک  فلا و  هلمهم و  لاد  حتفب 

نا تیهام  *

کنر یهاک  تسا  یکاخ  نآ  نیرتهب  دشاب  یم  ناولا  دنروآ و  ناجیبرذآ  ناوریش  ةدلب  دنبردب  بیرق  ناتسغاد و  زا  هک  تسا  یکاخ 
نیا دـنزاس و  یم  صارقا  دـنیوش و  یم  رکید  ناـیطا  دـننام  ار  نآ  یهاـک  دـنروآ و  ناوریـش  حاونب  بیرق  ناتـسغاد  زا  هک  وب  شوخ 

کنردوبک نا  زا  یضعب  دشاب و  یم  هدنزادک  بآ  رد  دوز  هدنپسچ  هزیرکنس  لمر و  زا  صلاخ  کبس  مرن  سلما  کنر  دیفس  ماکنه 
تسنا زا  دعب  یبوخ  رد  نیا  و 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نیط زا  رتهب  رتیوق و  لاعفا  رئاس  رد  هدـساف و  طالخا  زا  ثداـح  یئاـبو  پت  طـالخا و  تیمـس  یـشغ و  ناـقفخ و  عفار  يوق و  حرفم 
تسا نول  دسفم  ددسم و  نکیل  برع و  قارع و  نانز  اصوصخ  دنروخ  یم  ار  نیا  ترضم  یمک  ببسب  لکب  نیداتعم  رثکا  موتخم و 

تسنآ ندومن  يوشم  نتسش و  نآ  حلصم 

یقوقدلا نیط 

تبسن ءای  فاق و  رسک  واو و  نوکس  فاق و  مض  هلمهم و  لاد  حتفب 

نا تیهام  *

زا صلاخ  سلما  کبس  کنردیفـس  نا  زا  یـضعب  يوق و  تسوبی  اب  کنر  دوبک  دنروآ  بلح  ةدلب  یقوفد  ۀیحان  زا  هک  تسا  یکاخ 
تسنآ نیرتهب  نیا  بآ و  رد  دزادک  دوز  هزیر و  کنس  لمر و 

نا تعیبط  *

یترارح كدنا  هضباق و  توق  اب  کشخ و  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ءالط و ابرـش و  يوم  ندب و  خاسوا  ةدننک  لئاز  هراح و  هبکرم و  ماروا  هدـعم و  تابوطر  فشان  لاهـسا و  سباح  ضباق و  ففجم و 
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تسا کنر  دسفم  ددسم و  نکیل  یناسارخ و  نیط  ياجب  دنروخ  یم  ار  نیا  رتشیب  نایطا  ندروخب  داتعم  نانز  الوسغ و 
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نآ يالاب  تسا  نوسینا  ندروخ  ندومن و  نایرب  نتسش و  نآ  حلصم  دزاس  یم  دساف  ار  نوخ  دراد  هک  یترارح  كدنا  ببـسب  592و 
* رضم رایسب  نآ  اب  نآ و  يالاب  ینیریش  ندروخ  و 

یمورلا نیط 

تبسن ءای  میم و  رسک  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مضب 

نا تیهام  *

تسا دیفس  یسربق  نیط  زا  یعون  نآ  وب و  شوخ  يدوبکب و  لئام  دیفس  یضعب  کنر و  مین  خرس  تسا  یکاخ 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا ینمرا  لک  دننام  لاعفا  رئاس  رد  مشچ و  زا  ندمآ  نوخ  نافجا و  مرو  عنام  للحم و  ینساک  بآ  اب  نآ  يالط  ضباق  ففجم و 

سوماش نیط 

سوماـش و بکوک  ضرـالا و  بکوک  سیماـش و  نیط  ار  نآ  هلمهم و  نیـس  واو و  نوکـس  میم و  مض  فلا و  همجعم و  نیـش  حـتفب 
دنمان دیفس  لک  یسرافب  سطیرب و  وبا  ینانویب  سماساغالف و  یمورب  سوماشامشچ و  ینایرسب 

نا تیهام  *

مرن یحیافـص  کـنر  يداـمر  یفنـص  سملا و  رجحب  هیبـش  فاـصان  قارب  كدـنا  یحیافـص  دیفـس  یفنـص  دـشاب  یم  فنـص  دـنچ 
دـنمان و یتم  يرهک  يدـنهب  كربا و  یـسرافب  بکوک و  ینعی  ارطـسا  یناـنویب  ار  نیا  ددرک و  هتخادـک  دوز  بآ  رد  هک  نکـشدوز 

نیرتهب نیا  دوش و  هتخادک  دوز  بآ  رد  ددرک و  هتـسکش  دوز  دپـسچب و  دنراذک  نابز  رب  نوچ  هک  کبـس  مرن  دیفـس  رایـسب  یفنص 
دنروا هبلاقص  سربق و  زا  تسا و  همه  نیرتهب  مود  فنص  یکاطنا  لوقب  همه و 

نا تعیبط  *

نا زا  يوقا  موتخم و  نیط  زا  بلاغ  نا  رب  تیئاوه  هک  هتفک  سیئرلا  خیش  فطلا  نآ  ةدرک  کشخ  لوسغم  کشخ و  درـس و  مود  رد 
تسا
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

اب هراح و  مومس  تهج  بارش  اب  ءالط و  ابرـش و  قرع  نایرج  مئاد و  ضیح  نوخ  عطاق  رانلک  اب  نآ  لوسغم  زا  لاقثم  کی  ندیماشآ 
عیرس اعما  ۀحرق  تهج  هکرس  یکدنا  بآ و  اب  نآ  مرد  ود  اضعا و  همه  زا  نوخ  نالیس  فالتخا و  مدلا و  ثفن  تهج  هبـسانم  ۀیودا 

ریز شوکانب و  ناتـسپ و  دننام  دوخر  ياضعا  ةراح  ماروا  لیلحت  تهج  دشاب  بلاغ  بآ  هک  بارـش  بآ و  اب  نآ  مرد  ود  زین  رثالا و 
لسعلا و ءام  اب  الوا  هکنآ  زا  دعب  دشاب  هدشن  نفعتم  هک  اعما  ۀحرق  ایراطنـسوذ و  تهج  کنتراب  بآ  اب  نآ  ۀـنقح  نار و  جـنک  لغب و 

مومس تهج  بارـش  اب  سرقن و  هراح و  ماروا  ناتـسپ و  مرو  تهج  لک  نغور  بآ و  اب  نآ  يالط  دنـشاب و  هدومن  هنقح  کمن  بآ 
* تسا موتخم  نیط  دننام  لاعفا  رئاس  رد  عفان و  هغودلم 

دیمح یفوص  نیط 

هلمهم لاد  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میم و  رسک  هلمهم و  ءاح  حتف  ای و  اف و  رسک  واو و  نوکس  هلمهم و  داص  مضب 

نا تیهام  *

دنروآ دیمح  یفوص  ۀعقب  زا  ناوریش  دالب  زا  هک  وب  شوخ  دیفس  تسا  یکاخ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نیط دننام  لاعفا  رئاس  رد  رثؤم و  نآ  نتشاد  دوخ  اب  ءالط و  ابرـش و  رام  رادرهز و  ماوه  تیمـس  تیذا و  عفر  تهج  تیقایرت  توق  اب 
* تسا یسربق 

یسرافلا نیط 

دنمان زین  يوشرس  لک  يزاریش و  لک 

نا تیهام  *

دنا هتسناد  یناسارخ  نیط  یضعب  يروپاشین و  نیط  یضعب  یناهفصا و  رح  نیط  یضعب  يوبشوخ و  يدرزب و  لئام  دیفس  تسا  یلک 
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نا تعیبط  *

کشخ درس و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

* لاقثم ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  تاناطرس  بآ  نآ  حلصم  تسا  هناثم  هئر و  رضم  دنا  هتفک  عفان و  هئر  عجو  تهج 

ایلومیقلا نیط 

ماخر و رجح  ار  نآ  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حـتف  مال و  رـسک  واو و  نوکـس  میم و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  فاـق و  رـسکب 
دنلام یم  قشم  ياهتخت  رب  دنه  رد  لافطا  دنمان و  یتم  يرهک  يدنهب 

نا تیهام  *

هک نکـشرید  تجوزل و  اب  برچ  یـشفنبب و  لئام  مود  دیآ و  روفاک  يوب  نا  زا  دـنیوک  وب و  شوخ  قارب  دیفـس  یکی  تسا  مسق  هس 
دنروآ سلدنا  زا  هایـس و  هک  موس  مسق  لمعتـسم و  بوخ و  ود  ره  نیا  دنروآ و  نمرا  سلدـنا و  دالب  زا  ددرکن و  لح  دوز  بآ  رد 

یسک وا  ریغ  دوش و  یم  تفای  لفلف  نایم  هک  تسا  یکاخ  ایلومیق  نیط  هک  تفک  نم  خیش  هک  هتـشون  يدادغب  تسا  همه  نیرت  نوبز 
هدربم یکی  تسا  توق  ود  نا  رد  هتفکن و 

هک تسنآ  جزل  بلـص  دیفـس  یفاـص  نآ  نیرتـهب  ددرک  یم  لـئاز  نآ  هللحم  ةراـح  توـق  لـسغ  دـعب  هللحم و  ةراـح  يرکید  593و 
ددرکن هتخادک  دوز  بآ  رد  دشابن و  نکشدوز 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يوارفـص و برـض  يوارفـص و  لاهـسا  سباح  همـضاه و  نآ و  يوقم  هدـعم و  تلب  تابوطر و  فشان  ضباق و  للحم و  ففجم و 
همه شوکانب و  مرو  تهج  هکرـس  اب  مشچ و  ضارما  تهج  نآ  يالط  هدعقم و  شزوس  نکـسم  اعما و  ۀـحرق  مدـلا و  ثفن  یمغلب و 

رـس شـشوج  اصوصخ  اهـششوج  تاحارج و  مایتلا  لیمامد و  جضن  تهج  یئاهنتب  نآ و  ۀلبآ  عنام  شتآ  یکتخوس  رب  هراح و  ماروا 
نکیل دنا و  ماروا  للحم  نایطا  همه  دنچره  دیفم  اضعا  رئاس  هدـعم و  ریز  مرو  تهج  لسع  اب  ماروا و  لیلحت  ناشیا و  نادـبا  لافطا و 

زا رت  فیعـض  لاعفا  رئاس  رد  لامدـنالا و  هرـسع  حورق  تهج  نآ  لوسغم  قرحم  يوقا و  همه  زا  تسا و  هداـیز  تیـصاخ  نیا  ار  نیا 
يور يالج  تهج  نانز  دسر و  یم  مهب  دزی  ناتـسهوک  رد  هک  هتفک  تارایتخا  بحاص  تسا و  يرـصم  نیط  نآ  لدب  سوماش  نیط 
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* دنادرک یم  كاپ  ار  ناشیا  يور  دننک  یم  لامعتسا  دوخ 
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یسربق نیط 

تبسن ءای  نیتلمهم و  نیس  رسک  ار و  نوکس  هدحوم و  ءاب  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

دنلامب تسدب  نوچ  دوب و  کنر  درز  ياهکر  نآ  نوردنا  دننکشب  نوچ  دپسچ و  یم  نابزب  هک  وب  شوخ  هدنپـسچ  خرـس  تسا  یلک 
دنک نیکنر  ار  تسد 

نا تعیبط  *

هلدتعم ۀضباق  توق  اب  کشخ و  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هداد شوج  بآ  اب  ای  درس و  بآ  هب  نآ  مرد  کی  اناقتحا و  ابرش و  دبک  جحس  نآ و  جحس  اعما و  ۀحرق  وضع و  ره  مدلا  ثفن  تهج 
ياج زا  نداتفا  اهنآ و  یکتفوک  اضعا و  یتسکـش  ماروا و  لیلحت  تهج  نآ  يالط  هلاتق و  ۀیودا  تیمـس  ینطاب و  ترارح  عفد  تهج 

* تسا موتخم  نیط  لاعفا  عیمج  رد  نآ  لدب  مرد  جنپ  ات  نآ  تبرش  رادقم  دنلب 

یمرکلا نیط 

تبسن ءای  میم و  هلمهم و  ءار  نوکس  فاک و  حتفب 

نآ تیهام  *

راهب لصف  لوا  رد  نوچ  دنریک و  ربونـص  بوچ  زا  هک  دنیوک  محفب  هیبش  هحئارلا  هیرک  هایـس  دـنروآ  ایروس  دالب  زا  هک  تسا  یکاخ 
نا زا  هچنآ  دنمان و  مرکلا  نیط  ار  نآ  اذهل  تافآ و  زا  نآ  ظفح  تهج  دنلام  یم  نا  رب  تسا  روکنا  كات  ینعی  مرک  ومن  يادـتبا  هک 

تسا نوبز  دشاب  کنر  يرتسکاخ  دیفس 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا و هکح  ۀـیودا  نیرتهب  هک  اریز  لمعتـسم  هکح  فلک و  عفر  ۀـیودا  رد  رافـشا و  ندـیئور  تهج  لاـحتکا  رد  یلاـج و  لـلحم و 
رثؤم هنمزم  حورق  لیمامد و  تهج  نآ  يالط  يرهاظ و  ینطاب و  مدلا  فزن  تهج  نآ  مرد  ود  برش 
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موتخملا نیط 

میم واو و  نوکس  هیناقوف و  هانثم  ءات  مض  اخ و  نوکس  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

ار نآ  تسا و  يدـباع  دـبعم  اجنا  رد  دـنروآ و  برغم  رحب  رئازج  زا  نویلم  ةریزج  زا  هک  کنر  خرـس  تسا  یکاـخ  سونیلاـج  لوقب 
یتقو نز  نآ  دـشاب  یمن  اجنآ  نابهاکن  مداخ و  نا  زا  ریغ  تسینز و  اـجنآ  ناـبهکن  مداـخ و  دـنیامن و  یم  دـباع  سماـطراب  بوسنم 

روتـسدب دـبعم و  رد  هدروآ  افـش  تین  مارکا و  لالجا و  تبیه و  عوشخ و  عوضخ و  اـب  تسا  اـجنآب  بیرق  هک  یلت  زا  كاـخ  يردـق 
داتسرف مور  نانوی و  كولم  دزن  هدرک  کشخ  هیاس  رد  هدومن و  نارب  ار  دباع  نآ  رهم  هتخاس  صارقا  هتـسش  وکین  ار  نآ  نایطا  لسغ 

اب ار  كاخ  نآ  هک  تسنآ  سودیروقـسید  لوقب  تسا و  صلاخ  كاخ  تسین و  کنـس  یتخرد و  چیه  لت  نا  رد  تفای و  ترهـش  و 
رکم دـنیامن  یمن  حـبذ  ار  زب  هک  تسا  مسر  هریزج  نا  رد  دـنیوک  دومن و  رهم  تخاـس و  صارقا  هتـشرس  لـسغ  دـعب  یهوک  زب  نوخ 

دنیوک تسا و  رکید  ياهاج  كاخ  زا  رتهب  دشاب و  یم  کنر  خرس  لت  نآ  يالاب  كاخ  اذهل  لت و  نآ  رس  رب  ار  نآ  ینابرق و  ناونعب 
کنر مک  تسین و  تیـصاخ  نآ  ار  دـبعم  نا  زا  رود  ةریزج  نآ  رکید  ياهلت  كاخ  تقارح و  اب  يدرزب و  لئام  لت  نآ  نیئاپ  كاـخ 

اذهل تسا و  هیلاج  توق  اب  يدیفسب  لئام 

نیط نآ  ياجب  دسر و  یمن  مهب  یلصا  موتخم  نیط  هتفرک و  بآ  ار  هریزج  نآ  لعفلاب  دنیوک  دنیوش و  یم  نآب  ار  بایث  نالاسغ  594
ات هتشکن و  قرغ  هریزج  نآ  هک  تسنآ  هتسویپ  قیقحتب  هچنآ  دنیامن و  یم  لامعتسا  هتخاس  تایه  نادب  هیبش  رکید  یکاخ  ای  ینمرا و 

سلما برچ  خرـس  رایـسب  نآ  نیرتهب  دنرب و  یم  فارطاب  هتخاس  صارقا  خـیرم  لکیه  رد  وحن  نامهب  اجنا  زا  روتـسدب  تسه و  لاح 
رب نوچ  دشاب و  تبـش  يوبب  هیبش  نآ  يوب  دپـسچب و  دنراذک  نابز  رب  ای  بل و  رب  نوچ  دشاب و  ناسکی  نآ  نطاب  رهاظ و  هک  تسنآ 
نا زا  تبـش  يوب  دـشاب و  دیفـس  نآ  نطاب  خرـس و  نآ  رهاظ  هچنآ  دـیامن و  نآ  سبح  نوخ و  عطق  تعاس  رد  دنـشاپ  هزات  تحارج 

تسین بوخ  دیامنن  تعرسب  ار  نوخ  سبح  دیاین و 
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نآ تعیبط  *

هک تبوطر  رد  رکم  ناسنا  دسج  هباشم  هتسناد  يدرس  یمرک و  رد  لدتعم  سیئرلا  خیش  تیقایرت و  توق  اب  کشخ و  درس و  مود  رد 
تسا بلاغ  نارب  سبی 

نا صاوخ  لاعفا و  *

کلاسم قورع و  هاوفا  ضباق  هکنآ  تهج  داوم  بابصنا  عنام  مومـس و  عیمج  مواقم  ففجم و  يرغم و  هدعم و  لد و  يوقم  حرفم و 
يرهاظ ینطاب و  مدلا  فزن  مدلا و  ثفن  سباح  دراد  هک  یتیقایرت  ضبق و  سبح و  هیرغت و  ببسب  تسنآ  تباکن  تیذا و  عفاد  مس و 
ياهپت نوخ و  داسف  تهجب  اریثک و  اب  ای  یئاهنتب و  ینطاب  حورق  رئاس  نآ و  جحس  اعما و  قلح و  هئر و  ۀحرق  تهج  تسا و  اضعا  لک 

هاوخ اهنا و  زا  لبق  هاوخ  ابرـش  نوبز  بآ  یئابو و  ياوه  ماوه و  ترـضم  عفد  هیوارفـص و  هیومد و  لاهـسا  نیعاوط و  هیئابو و  ةراـح 
بارش و ای  هناوید و  کس  یعفا و  رام و  يرحب و  بنرا  حیرارذ و  دننام  هشوهنم  هبورشم و  مومس  عفد  تهج  بارـش  اب  اهنا و  زا  دعب 

نیط رد  روکذم  روتسدب  اعما  حورق  ایراطنسوذ و  تهج  نادب  نیقحت  مومـس و  عفد  تهج  ندومن  ئق  ندیماشآ و  تبـش  مرک و  بآ 
هنهک و هزات و  تاحارج  مایتلا  تابالص و  لیلحت  باهتلا و  نیکست  هروکذم و  ضارما  تهج  بارش  ای  لسع  اب  نآ  يالط  سوماش و 

ریس نویسارف و  نویروطنق و  كرب  يالط  نآ  يالاب  رب  هک  دیاب  هطقـس و  همدص و  هبرـض و  اضعا و  یکتـسکش  هنفعتم و  ۀثیبخ  حورق 
هراح و ماروا  هناوید و  کس  یعفا و  رام و  دننام  ماوه  شهن  تهج  هکرـس  اب  دنراذکب و  هفیطل  ۀبـسانم  ياهکرب  زا  اهنیا  لاثما  يرب و 

دیاب دهد و  مایتلا  دیامن و  سبح  يدوزب  دیآ  نا  زا  رایسب  تبوطر  كرچ و  نوخ و  هک  هنهک  هزات و  حورق  حورج و  تهج  نآ  رورذ 
ای ثلثم و  ای  ورم  ای  ولح و  ای  رمحا و  ای  ضیبا و  بارـش  اب  هدایز و  كدـنا  هکلب  دـشاب  نآ  تعـسو  تلع  ردـقب  نآ  رورذ  ـالط و  هک 

شیپ رکا  دشاب و  تجاح  تلع و  بسحب  دشاب  بسانم  هک  کیره  نیبجنکـس  ای  دنت و  ۀنهک  یبنع  ۀکرـس  ای  لسع و  ای  بنع و  دیقع 
لاحط و رضم  لسع و  اریثک و  نآ  حلصم  هئر و  رضم  دننام  ظوفحم  نآ  تیذا  زا  دنروخب  یمس  ناویح  ندیزک  ای  مس و  ندیماشآ  زا 
نا و زا  رتیوق  هروکذم  روما  رد  یناتـسغاد  لک  نآ  لدب  زین  مرد  ود  ات  لاقثم و  کی  ات  نآ  تبرـش  رادقم  بالک  اریثک و  نآ  حلـصم 
زا هک  کید  رب  کید  لاقثم  ود  هلاسکی  لفط  هک  هدومن  لقن  یعیدـب  تارایتخا  بحاص  هرغم  نیط  هیلطا  رد  ینمرا و  نیط  نا  زا  دـعب 
عفد ئقب  ار  نآ  عومجم  دومن و  ندرک  ئقب  عورـش  مداد  واب  شردام  ریـش  اب  موتخم  نیط  يردق  نامز  رد  دروخب و  تسا  هلاتق  مومس 

تفای یصالخ  هدنـشک  رهز  نا  زا  دومن و  تباجا  وا  تعیبط  سلجم  کی  درک و  ئق  رکید  مداد  يوب  شردام  ریـش  اب  يردق  زاب  درک 
اهنآ كراشم  طقف و  تسا  مس  لهـسم  دـنا  هتفک  تسا و  لهـسم  هک  نیط  نیا  رکم  دـنا  لاهـسا  مد و  سباح  ناـیطا  عیمج  هکنادـب  و 

* نا زا  دعب  سبح  ضبق و  رد  تسا 
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رصملا نیط 

هثورحم نیمز  كاخ  ینعی  دنمان  سایوطرا  ینانویب  تسا و  زیلبا  نیتلمهم  ءار  داص و  نوکس  میم و  رسکب 

نا تیهام  *

نآ نیرتهب  کنر  يرتسکاخ  یـضعب  دـنروآ و  رـصم  زا  هک  تدـح  اب  طوطخ و  اب  دیفـس  رایـسب  برچ  هدروخ  باـتفآ  تسا  یکاـخ 
لسغ دننام  ار  نآ  هاک  دشاب و  راجنز  کنرب  نآ  ةدیئاس  دنلامب  سم  رب  نوچ  دشاب و  مرن  رایسب  هک  تسا  کنر  يرتسکاخ 

یفرظ رد  هتخاس  يدوخن  رادقم  هاک  دشاب و  یم  رت  مرن  نآ  لوسغم  دنیامن و  یم  کشخ  هتخاس  صارقا  دـنیوش و  یم  جادیفـسا  595
ددرک هایس  رتسکاخ  کنرب  دزوسب و  ات  دنراذک  یم  رکخا  رد  هتسب  ار  نآ  رس  هدیچ و 

نا تعیبط  *

مود رخآ  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ریـساوب هنمزم و  عاجوا  هوخر و  ۀـلهرتم  هنهک و  ماروا  لاحط و  اقـستسا و  مدـلا و  لاهـسا  تهج  يرغم و  ضباق و  ففجم و  یلاج و 
* تسا لمعتسم  هیردنکسا  رد  دیفم و  رایسب  زین  یئاهنتب  هکرس و  اب  نآ  يالط  همیدق 

یکطصملا هریزجلا  نیط 

یکطصم ةریزج  ینعی  دنمان  زین  شویح  ایح و  سویکلا و  نیط  ار  نآ  و 

نا تیهام  *

کنر يرتسکاخب  لئام  دیفـس  نآ  نیرتهب  دـنروآ  یکطـصم  ةریزج  زا  هک  لکـشلا  فلتخم  ياهعطق  یحیافـص و  قیقر  تسا  یکاخ 
تسا هدنزادک  دوز  بآ  رد  نکشدوز و 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هیقنت و الج و  شمن و  تهج  اذـهل  راسخر و  کنر  ةدـننک  وکین  دـلج و  رهاظب  نوخ  بذاج  رکید و  نایطا  فـالخب  حـتفم  یلاـج و 
تهج دـنراد و  لمعتـسم  اـهرمغ  رد  دـنلام و  یم  ندـب  رب  ماـمح  رد  ناـنز  دوخ  هجو  لیقـصت  نآ و  يـالج  ندـب و  خاـسوا  ۀیفـصت 
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* تسا دیفم  دشاب  هدش  حرقتم  هک  رما  رخآ  رد  شتآ  یکتخوس 
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هنیدم نیط 

يارب هک  مالسلا  هیلع  تسا  ادهشلا  دیس  ترـضح  بانج  رونم  دقرم  تبرت  دننام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هنیدم  نیط 
* دنروخ یم  نآ  طئارش  اعد و  اب  ار  نآ  مک  رادقم  افشتسا 

یناتلملا نیط 

تبسن ءای  نون و  رسک  فلا و  هیناقوف و  هانثم  ءات  حتف  مال و  نوکس  میم و  مضب 

نآ تیهام  *

بلص كدنا  يدیفس و  يدرز و  یخرس و  نیب  ام  یحیافص  تسا  یکاخ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* دنلام یم  قشم  ۀتخت  رب  لافطا  دابآ  ناهج  هاش  رد  ءالط و  ماروا  للحم  یلاج و 

جوهیط

زین روفرف  یسرافب  جیهایط و  نآ  عمج  تسا  یـسراف  وهیت  برعم  میج  واو و  نوکـس  اه و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  اط و  حتفب 
زین هددشم  ۀلمهم  نیسب  نیتمجعم و  لاذب  سیرذ  داضب و  سیرض  یسلدناب  دنمان و 

نا تیهام  *

هرومعمب بیرق  ناوج  هبرف  نآ  نیرتهب  يدیفـس  اب  هایـس  نآ  لاب  ریز  نادب و  هیبش  کنر  رد  کبک و  زا  رتکچوک  یهوک  تسا  یغرم 
خرس نآ  راقنم  ندرک و  کبک  ردقب  تسا  یغرم  هتفک  يزار  تسا 

نآ صاوخ  لاعفا و  تعیبط و  *و 

عفان تیاغب  اشحالا  فیعض  نیهقان و  تهج  تسا و  کبک  دننام 

تسا هلاشم  ۀمجعم  ءاظ  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مهدفه  باب  *

هدحوملا ءابلا  عم  ءاظلا  لصف 
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یبظ

دمآ دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نیتمجعملا  ءازلا  عم  نیغلا  فرح  رد  تسا و  لازغ  یبرع  مسا  ای  هدحوم و  ءاب  نوکس  اظ و  حتفب 
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ءافلا عم  ءاظلا  لصف 

هرفظ

رت سوش  یـسرافب  هک  رتست  رد  هکنآ  تهج  دـنمان  زین  رتست  ار  نآ  تسا و  یبرع  تغل  اه  هلمهم و  ءار  حـتف  اف و  نوکـس  لوا و  مضب 
دنمان غاد  کفلع  یسرافب  ار  نآ  دوش و  یم  رایسب  تسا  سراف  دالب  زا  دنمان و 

نا تیهام  *

نآ نطاب  زبس و  نآ  رهاظ  رودـم  نآ  كرب  مرن و  کیراب  نآ  ياهخاش  اهراوید و  رب  نیمز و  يور  رب  شورفم  فیعـض  تسا  یهاـیک 
کیراب رایـسب  ياهقاس  نآ  ياهکرب  نایم  زا  نودیلوطوق و  كربب  لکـش  رد  بیرق  نآ  كرزب  ینخان و  ردقب  نآ  کچوک  هریت  خرس 

دیفس نآ  نطاب  يدیفسب و  شقنم  هایس  نآ  خیب  کنر و  زبس  درز و  یلک  نآ  رـس  رب  نا و  زا  رتمک  ربش و  کی  ردقب  رودم  دیآ  یمرب 
تشکنا کی  ردقب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مراهچ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لیلآث و دـئاز و  تشوک  ةدـنروخ  نآ  دامـض  تسا و  عونمم  لخاد  زا  نآ  لامعتـسا  اذـهل  لـتاق  مس  تشوک و  ةدـنروخ  زیت و  دـنت و 
دنا هتسناد  کید  رب  کید  ماقم  مئاق  عفان و  ار  یلچک  ۀلکا و  ریصاون و 

596

طقلا رفظ 

تسا نیامولف  تابن  یبرغم  مسا  هلمهم  ءاط  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

هدرکن و رکذ  ار  اود  نیا  سونیلاج  دـش و  روکذـم  دـنمان و  کلام  یبا  ةرجـش  ار  نیا  يرهن و  يرکید  يرب و  یکی  تسا  فنـص  ود 
یضعب لصتم  جک و  رس  ياهفالغ  نآ  قاس  رب  لمحلا و  ناسل  كربب  هیبش  نآ  كرب  القاب و  قاسب  هیبش  عبرم  نآ  قاس  یتابن  نآ  يرب 

تسنآ یلبج  نآ  نیرتهب  اهفالغ و  نآب  هتخیمآ  دنمان و  اسریا  ار  نآ  خیب  هک  يرب  دوبک  نسوس  لکب  هیبش  نآ  لک  یضعبب و 
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نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

وا رورذ  ابرـش و  ادامـض و  ریـساوب  محر و  مدـلا  فزن  لاهـسا و  ردـص و  مدـلا  ثفن  فاعر و  عطاق  نآ  یمامت  هزات  ةراصع  ضباق و 
تسا ایقاقا  نآ  لدب  لاقثم  کی  نآ  تبرش  رادقم  یبرع  غمص  نآ  حلصم  لفس  رضم  رثؤم  تاحارج  مایتلا  تهج  نآ  كرب 

اروطق رفظ 

تسا ینایرس  تغل  فلا  هلمهم و  ءار  حتف  واو و  نوکس  هلمهم و  ءاط  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

یلمر کشخ  ياهنیمز  نآ  تبنم  نیمز  يور  رب  طسبنم  يومب  هیبش  کیراب  ياـهخاش  ار  نآ  یناتـسب  یناتـسب و  يرب و  تسا  یهاـیک 
ربش و کی  رادـقم  خرـس و  نآ  قاس  کنر  كزان و  نآ  تسوپ  یبشخ و  کیراب  ياهخاش  ار  نآ  يرب  رتشیب و  لـحاوس  رد  یلبج و 

خیب زا  خرس و  تسا  نیمز  رد  هچنآ  کنر و  هایـس  تسا  نوریب  هچنآ  نآ  تسوپ  هتفرورف و  نیمز  رد  یقاب  هدمآرب و  نیمز  زا  نآ  مین 
یخرسب و لئام  سلاغانا و  لکب  هیبش  نآ  لک  رود و  مه  زا  حیـش  كربب  هیبش  کیراب  ياهکرب  اهنآ  رب  هتـسر و  قرفتم  ياهخاش  نآ 

تسنآ خیب  تسوپ  لمعتسم  دوش و  یمن  فرطرب  دنام و  یم  امرس  امرک و  رد  نآ  تابن  نوقیرافویه و  رمثب  هیبش  نآ  رمث 

نا تعیبط  *

موس رد  کشخ  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ره مدلا  فزن  عطق  نآ و  جحـس  اعما و  ۀحرق  تهج  دنـشونب  دنزاس و  نوجعم  لسع  اب  دنزیپب و  دـنبوکب و  هدومن  کشخ  ار  نآ  نوچ 
تسا عفان  دشاب  هک  وضع  ره  زا  نوخ  سبح  تهج  زین  نآ  رورذ  دامض و  دشاب و  هک  وضع 
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ماللا عم  ءاظلا  لصف 

فلظ

هدش و مس  هدوب و  بنس  نآ  لصا  هک  تسا  مسب  روهشم  کشفک و  هلکنز و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  اف  مال و  نوکـس  اظ و  رـسکب 
فلظ و هن  تسا  رفاـح  ینعمب  مس  هک  تسنآ  سرف  لـها  دزن  لوادـتم  هدـمآ و  فـالظا  نآ  عـمج  رهک و  يدـنهب  نودـیکا و  یمورب 

دنیوک کشب  یسرافب  ار  فلظ  هتفک  یعیدب  تارایتخا  بحاص  دنمان و  ار  هتفاکش  مس  یضعب 

نا تیهام  *

دشاب یم  هتفاکش  هدیئور و  تاناویح  ياپ  تسد و  فک  رب  هک  یفورضغ  بلص  تسا  یمسج  نآ  تسا و  فورعم 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج بارـش  اب  نآ  دامـض  رفـصا و  ءام  لهـسم  نآ  عومجم  ۀتخوس  دوش و  یم  هدـش و  روکذـم  نآ  رکذ  یط  رد  یناویح  ره  فلظ 
رثؤم بلعثلا  ءاد  تهج  هکرس  اب  زب  مس  ۀتخوس  ءالط  عفان و  لصافم  سرقن و  تهج  لسع  اب  ماوه و  ندیزک 

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ءاظلا  لصف 

نایظ

ینعمب هقوف  دیرب  سلدنا  تغلب  تسنا و  زا  ترابع  دیفـس  سای  تسا و  يرب  نیمـسای  یـسرافب  نون  فلا و  هددـشم و  ءای  اظ و  حـتفب 
نارب دشاب و  قیلع  اب  اهلت و  يالاب  اهنابایب و  نآ  تبنم  دنمان و  یلیبنچ  یلکنج  یهاج و  یهوج و  يدنهب  ریربا و  يربربب  رانلا و  هبـشع 

هّللا ءاش  نا  نیعلا  فرح  رد  دـنمان و  هیبرغم  ۀبـشع  ار  نآ  یبرغم  مسق  دروآ و  فاـعر  نآ  يوب  دـنیوک  دـشابن و  ادـج  نا  زا  دـچیپ و 
دش دهاوخ  روکذم  یلاعت 

نا تیهام  *

لک راخب  هیبش  رادراخ  یمسق  وب و  شوخ  رایسب  نآ  لک  هدیچیپ و  مهرد  نآ  ياهخاش  رت و  بلـص  نا  زا  بالبلب و  هیبش  تسا  یتابن 
نآ خیب  توق  هبعشرپ و  کیراب و  هایس و  نآ  خیب  رت و  کچوک  رایسب  دنمان  یلیبنچ  لک  هک  یناتسب  نیمـسای  لک  زا  نآ  لک  خرس و 

ار نایظ  یـضعب  تسا و  نامه  هک  دـنا  هدرک  نامک  یـضعب  اذـهل  تسا و  دوسا  قبرخ  دـننام  نآ  لعف  دـنام و  یم  یقاب  لاس  تسیب  ات 
تفای رکذ  هک  تسنآ  لاوقا  حصا  دنا  هدرک  رکذ  رکید  فاصواب 
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نا خیب  تعیبط  *

موس رد  نآ  يازجا  رئاس  دوسا و  قبرخ  زا  رت  مرک  کشخ و  مرک و  مراهچ  لوا  رد  597

نا صاوخ  لاعفا و  *

ۀیقوا مین  نوچ  هظیلغ و  حایر  هقیقـش و  عادـص و  تهج  نآ  لک  ندـیئوب  هئرلا  ردـصلا و  بصعلا و  سارلا و  ضارما  فطلم  للحم و 
سفنلا قیـض  هنهک و  ۀفرـس  نمزم و  ياـخرتسا  هوقل و  جـلاف و  تهج  دـنامب  هیقوا  مین  اـت  دـنناشوجب  بآ  ۀـیقوا  کـی  رد  ار  نآ  خـیب 

هدراب للع  هوقل و  جلاف و  اخرتسا و  تهج  نآ  بکرم  نغور  هدراب و  ۀقیقـش  تهج  هشفنب  نغور  اب  نا  زا  هبح  کی  طوعـس  لیدعیب و 
دنـشاب هدیناشوج  نا  رد  ار  نآ  خیب  هک  ینغور  نینچمه  تسا و  يوق  للحم  فیفخ و  مرک و  هکنآ  تهج  عفان  نمزم  لاعـس  ویر و  و 

اب نینچمه  يوق و  ئقم  نآ  خوبطم  ندیماشآ  نادند و  درد  تهج  هکرس  اب  نآ  خاش  كرب و  خیبطب  هضمـضم  هدعملا  مفلا و  ضارما 
لقم نآ  لثم  جیافسب و  نآ  لثم  اب  نآ  قورع  زا  مرد  هس  ندیماشآ  نآ و  ياهخاش  كرب و  ةراصع  روتسدب  يوق و  ئقم  يزابخ  بآ 

مین ندـیماشآ  روتـسدب  دـنک و  یم  تباـجا  سلجم  هد  دـنا  هتفک  تیذا و  ملا و  برک و  یب  تسا  ادوس  مغلب و  یقنم  لهـسم و  قرزا 
رطخ اب  اما  مامت  توقب  تسا  ارفص  مغلب و  لهسم  اریثک  نیتنـسفا و  نآ  نزو  مهاب  هدرک  برچ  ماداب  نغورب  هدیبوک و  نآ  خیب  زا  مرد 

دیفس و قهب  تهج  تسا  هیودا  نیرتهب  هکرس  اب  جرطیش و  دننام  دلج  قرحم  نآ  يالط  دلجلا  ضارما  دوسا  قیرخب  بیرق  توق  رد  و 
نآ نغور  دنکن و  مخز  رایـسب  هک  دنرادرب  دوز  هک  دـیاب  اما  عفان  لصافم  عاجوا  اسنلا و  قرع  تهج  کلع  نیط  اب  ای  صرب و  هایس و 

رثؤم هعفد  کیب  بلعثلا  ءاد  تهج  ددرک  دولآ  نوخ  هک  يدح  هب  دنلامب  توقب  هک  هکرـس  اب  نآ  يالط  دیفم و  اسنلا  قرع  تهج  زین 
همسد و قارما  نیریش و  ماداب  نغور  نآ  حلصم  دیدش  صغم  برک و  ئقب و  هدنشک  نآ  لاقثم  کی  مرد و  مین  ات  نآ  تبرـش  رادقم 

زیت دنت و  رایسب  تسا  یخرـسب  لئام  نآ  لک  خرـس و  نآ  ياهخاش  کیراب و  نآ  ياهکرب  هک  نایظ  زا  یعون  تسا و  تادربم  هبعلا و 
زین نآ  كرب  ندب و  دلج  ةدننک  ادج  هدنـشارخ و  نابز و  دلج  قرحم  هک  اریز  لمعتـسم  ریغ  نوبز و  تسا و  دـنت  هیرک و  نآ  يوب  و 

* دنمان سطامیلق  ینانویب  ار  عون  نیا  تسنآ و  خیب  دننام 
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تسا هلمهم  نیع  اهنا  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مهدجه  باب  - 12

فلالا عم  نیعلا  لصف 

احرق رقاع 

يدنه ةرک  رکا  برعم  فلا  رخآ  رد  هنکاس و  ۀلمهم  ءار  ود  ود  ره  نایم  رد  هلمهم و  ءاح  حـتف  فاق و  ود  رـسک  فلا و  نیع و  حـتفب 
تسا حیرقت  نآ  لعف  هکنآ  تهج  حیرقت  رقع و  زا  قتشم  تسا  یبرع  تغل  دنا  هتفک  یضعب  تسا و  یطبن  تغل  دنا  هتفک  تسا و 

نا تیهام  *

رکم دـنمان  شاکرک  رـصمب  هک  لک  دیفـس  ریبک  ۀـنوبابب  هیبش  لک  كرب و  خاـش و  رد  دـنه  برغم و  رد  دوجولا و  ریثک  تسا  یتاـبن 
ياهبق نآ  ياهخاش  رـس  رب  هتـسر و  خـیب  کی  زا  رایـسب  نآ  ياهخاش  نیمز و  يور  رب  شورفم  بغزم و  اـحرق  رقاـع  ياـهخاش  هکنآ 

ردقب ینالوط  نآ  خیب  دیفس و  نآ  لک  ياهکرب  هداتسیا و  نآ  ياهخاش  هک  هنوباب  فالخب  درز  مامت  نآ  لک  هنوباب و  لکشب  ریدتسم 
تابن دنمان  احرق  رقاع  ینعمب  نویروف  ار  نآ  ینانویب  هک  هتفک  سودیروقسید  هدنزوس و  زیت و  دنت و  یتشکنا و  يربطـسب  ربش و  کی 
یلبج حیرقلا  دوع  ار  نآ  هک  تسا  يدوع  تفص  نیا  راد و  هنادند  يرعـش  درز  نآ  لک  نآ و  دننام  زین  نآ  لیلکا  تبـشب و  هیبش  نآ 
کی لوطب  نآ  خیب  ما و  هدـید  ار  نآ  نم  هک  تسا  يرمث  ار  نیا  دـسر و  یم  مهب  هدرب  يداو  رـس  رب  دوجولا و  ریثک  ماش  رد  دـنمان و 

یبرغم نا  زا  یضعب  احرقرقاع  هک  هتفک  یکاطنا  صاوخ و  لاعفا و  یضعب  رد  تسا  احرق  رقاع  ماقم  مئاق  یتشکنا و  تماخـضب  ربش و 
حیرقلا دوع  ار  نآ  هک  یماش  یـضعب  تفای و  رکذ  الوا  هدومن و  نایب  هدرک  رکذ  راطیب  نبا  خیـش  هک  يوحن  هب  ار  نآ  تیهاـم  تسا و 

هکنادب دسر و  یم  ناطرس  رد  هدرک و  نایب  سودیروقسید  هک  تسا  یمسقب  تسا و  یلبج  نوخرط  خیب  نآ  دنمان و 
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داح نآ  نیرتهب  دـنام و  یم  یقاب  لاس  تفه  اـت  نآ  توق  تسنآ و  خـیب  لمعتـسم  تسا و  لوا  لوق  نآ  تیهاـم  رد  لاوقا  حـصا  598
زا يوقا  نآ  یبرغم  دـنا  هتفک  دـشاب و  دیفـس  نآ  نوردـنا  دننکـشب  نوچ  نیکنـس و  تشکنا و  کی  مجحب  هک  تسا  ناـبز  ةدـنزوس 

تسنآ يدنه 

نا تعیبط  *

تسا دراب  هک  دنا  هدرک  نامک  یضعب  موس و  رد  نآ  یماش  کشخ و  مرک و  مراهچ  لئاوا  ات  موس  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

درد نابز و  تنکل  اخرتسا و  زازک و  هشعر و  جلاف و  هوقل و  تهج  مغالب و  یلاج  نآ و  تالآ  یغامد و  لوضف  یقنم  ددـس و  حـتفم 
تایمح قرع و  ریش و  ضیح و  لوب و  راردا  مغلب و  لاهـسا  نیدوربم و  هاب  تیوقت  اقـستسا و  اسنلا و  قرع  لصافم و  نادند و  هنیس و 

ردخ و زازک و  تهج  تیز  نغور  اب  نآ  ندیلام  ردـصلا  مفلا و  بصعلا و  لصافملا و  سارلا و  ضارما  عفان  ءالط  ادامـض و  اهریغ  و 
عنام غامد و  نیخـست  ثعاب  خوفای  رب  نآ  كولد  رورذ و  نآ و  خـیبط  رد  سولج  روتـسدب  هدـش و  سحیب  ياضعا  نمزم و  ياخرتسا 
حتفم ینیب  رد  نآ  خوفن  تفز و  اب  ای  یکطـصم و  اب  اصوصخ  نآ  غضم  روتـسدب  عفان و  ظیلغ  طلخ  زا  ثداح  عرـص  تـالزن و  یلاوت 
نادند ریز  رد  دنناسیخب و  هکرس  رد  نوچ  یمغلب و  دیدش  عادص  هقیقش و  تهج  لک  نغور  اب  نآ  طوعـس  موشیخ و  هافـصم و  ةدس 

نوچ دزاس و  لئاز  ار  تنکل  دیامن و  تابوطر  بلج  دنـشاپب  نابز  ریزب  ای  دنیاخب و  نوچ  دهد و  نیکـست  ار  نآ  عجو  دنراذک  عجوم 
قانخ و تهج  هکرـس  اب  نآ  خیبطب  هرغرغ  ای  هضمـضم و  دنادرک و  مکحتـسم  ار  كرحتم  نادند  دـنرادهاکن  ناهد  رد  ار  نآ  خـیبط 

ایناواف اب  ای  یئاهنتب و  احرق  رقاع  قیلعت  دروآ و  قرع  راردا  ندـب  رب  نآ  ةدوس  ندـیلام  مغلب و  زا  ثداح  نابز  ياخرتسا  هاـهل و  طوقس 
لـسع اب  نآ  قوعل  اهریغ  تایمحلا و  هابلا و  هدـعملا و  تسا  رتهب  دـندنبب  کنرکی  هایـس  کس  يومب  رکا  عفان و  لاـفطا  عرـص  تهج 

نیبوطرم و نیدوربم و  هاـب  ةدـننک  هداـیز  هدـعم و  زا  مغلب  تدورب و  یمغلب و  دراـب  ۀـنهک  ۀفرـس  هنیـس و  درد  ةدـننک  لـئاز  یلاـج و 
قرع دنادرک و  لئاز  ار  نآ  دنلامب  ندب  مامت  رب  تیز  اب  ضفان  پت و  ۀبون  زا  شیپ  نوچ  فنعب و  مغلب  لهـسم  نآ  مرد  مین  ندـیماشآ 
عامج توهـش  دنک و  مکحم  ار  نآ  دنلامب  بیـضق  رب  ار  نآ  نغور  عامج  زا  شیپ  نوچ  دزاس و  فرطرب  ار  اضعا  ياخرتسا  دروآ و 
لـسع اب  نوچ  روتـسدب  دوش و  عیرـس  وا  لازنا  هک  دیامن  هدارا  هک  یـسک  دنادرک  عیرـس  ار  لازنا  دهد و  عامج  تذل  دنازیکنارب و  ار 

دننک اهر  لماک  زور  کی  دنزادنا و  نا  رد  ار  هضیب  بیـضق و  هدولآ  هطیرخب  دنـشرسب و  القاب  درآ  اب  نوچ  دنیامن و  الط  دنـشرسب و 
نوچ هلاعفا  بئاجع  نم  دبایرد  يدرس  زا  رایـسب  دوخ  ۀضیب  رد  هک  یـسک  اصوصخ  دیامن  نیدوربم  عامج  رب  تناعا  دشاب  نا  رد  هک 
خبط هکرـس  اب  نوچ  دـنراد و  لمعتـسم  نارکیزاب  شتآ و  زا  تسنآ  نتخوس  عنام  دـنلامب  ناهد  ماـک و  رب  دـنیاسب و  مرن  رداـشون  اـب 

تبرش رادقم  جزیوم  اریثک و  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  دنازیرب  ار  نآ  مرک  دنراذک  هدروخ  مرک  نادند  رب  ددرک و  ریمخ  دننام  ات  دنیامن 
فـصن لیبجنز  دنـسرن  مهب  ود  ره  نآ  رکا  نسار و  هدـعم  ضارما  رد  دـبک و  ضارما  رد  لسع  لفلف و  راد  نآ  لدـب  مرد  کی  ات  نآ 

نآ ةراصع  زا  هکنآ  نغور  هلقاق و  قلح  عاجوا  رد  نآ و  مین  نزو و  کـی  یلبح  جـندوف  اـهرغرغ  رد  روتـسدب و  لـفلف  اـب  نآ و  نزو 
فاص هدیلام  سپ  دـنامب  هیقوا  کی  ات  دـنهد  شوج  بآ  لطر  کی  اب  دـنبوکب و  ار  نآ  کشخ  ۀـیقوا  کی  هکنآ  ای  دـنهد و  بیترت 

ضارما عیمج  هدراب و  ياهپت  عفار  قرع و  ردم  للحم و  دنرب  راکب  دـنیامن و  بترم  فعاضم  ردـق  رد  نوتیز  نغور  هیقوا  ود  اب  هدرک 
* دیفم هدراب  غامد  تیوقت  عرص و  هدراب و  ۀقیقش  عادص و  تهج  نآ  طوعس  انیهدت و  ابرش و  هاب  يوقم  هدراب و 
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جاع

اب ار  نآ  هدوس  لاقثم  کی  ات  لاقثم  مین  نزو  نز  نوچ  المجم  دـش و  دـهاوخ  روکذـم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  لیف  رد  تسا و  لیف  نادـند 
* دوش هلماح  رهط  زا  دعب  دشونب  رکش 

لوقاع

تسا لامجلا  هکوش  هتفک  یکاطنا 

نا تیهام  *

درز دیفس و  نآ  لک  زیت و  رایسب و  راخ  اب  فورعم  تسا  یتابن 

ریدتسم مطرق و  دننام  نآ  ۀناد  اهراتوم و  دننام  نآ  طسو  رد  599و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  لوا  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

روتسدب عفان و  ءالط  اروخب و  ابرـش و  ریـساوب  تهج  نآ  يازجا  عیمج  ابرـش و  اهنا  زا  هدنهد  یـصالخ  مومـس و  قایرت  ددس و  حتفم 
هدرک رـضم  دوشن  كرزب  هداـیز و  نآ  مرو  دـننزب  هرمح  رب  نوچ  دـنا  هتفک  هیعاـس و  حورق  عفاـن  نآ  ةراـصع  نآ و  رتسکاـخ  يـالط 

ریـش نارب  هک  دـنمان  رتشراخ  یـسرافب  هک  تسا  جاح  هتـشون  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح  تسا و  اقوق  دـنح  نآ  لدـب  اریثک  نآ  حلـصم 
تسا بونرخ  زا  یعون  هک  تسا  توبنی  دنیوک  دنیشن و  یم  ناسارخ  رد  تشخ 

هدحوملا ءابلا  عم  نیعلا  لصف 

نارثیبع

مـضب هثلثم و  ءاث  حتفب  نارثوبع  نون و  فلا و  هلمهم و  ءار  هثلثم و  ءاث  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حـتف  نیع و  مضب 
دنمان زین  اورم  هنواد  هناد و  يدنهب  هدمآ و  زین  نآ 

نا تیهام  *

ار نآ  هک  یـسک  هتـسناد و  حیـش  ار  نآ  هک  یـسک  هدرک  طلغ  هک  هتفک  يدادـغب  تسا و  میرم  رجـش  فساجنرب و  لـماش  دـنا  هتفک 
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هتفک یـسیلفت  خیطب و  بیطلا و  لبنـس  ۀحئارب  هیبش  تیرطع  اب  هحئارلا و  لیقث  بغزم و  تربغب و  لئام  تسا  یتابن  هکلب  هتفک  موصیق 
نیا موصیقب و  هیبش  کیراب  ياهخاش  اب  ربغا  تسا  یتابن  هکلب  تسین  موصیق  هک  هتشون  دمتعم  بحاص  رودم و  نآ  كرب  تسا  یتابن 

بیطلا لبنس  يوبب  هیبش  وب  شوخ  دشاب و  یم  ناوحقا  طسو  رد  هک  يزیچ  هب  هیبش  کنر  درز  تسیرمث  ار 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  موس  رد  مود و  رد  کشخ  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

ضارما لمح  رب  نیعم  نیدوربم و  رد  عامج  كرحم  ضیح و  ردـم  هدـعم و  بلق و  دراب و  فیعـض و  غامد  يوقم  لـلحم و  حـتفم و 
راود و ماکز و  تالزن و  رـس و  درد  تهج  نآ و  يوقم  غاـمد و  یقنم  هدراـب و  ةرخبا  نکـسم  نآ  ندـیئوب  هدـعملا  بلقلا و  سارلا و 

یغامد ضارما  تهج  لسع  اب  اصوصخ  نآ  ندیماشآ  عفان و  ادوس  زا  تبوطر و  مغلب و  زا  هثداح  هدراب  ضارما  زا  اهنیا  لاثما  ردس و 
هب لاحتکا  نیدوربم و  هاب  کیرحت  ندب و  تحص  ظفح  ددس و  حیتفت  اشحا و  تیوقت  داوف و  عجو  محر و  بلق و  تکراشمب  ثداح 
نآ لاح  ةدننکوکین  دراب و  محر  نخسم  لسع  اب  نآ  ۀتشرس  لومح  محرلا  ضارما  قیقر  ةواشغ  يالج  رصب و  تدح  تهج  نآ  بآ 

* مرد ود  نآ  تبرش  رادقم  تسا  رقع  ةدننک  لئاز  هکنآ  تهج  دشاب  رقاع  دنچره  لمح  رب  نیعم  و 

رهبع

غمـص ار  تخرد  نیا  تسا و  هعیم  نآ  كرطـصا و  یبنلا و  هرحـشب  ام  نامز  رد  تسا  فورعم  هتفک  دـمتعم  بحاص  تسا و  سجرن 
رد ددرک و  یم  روکذـم  تاـبکرم  رد  تسا و  بکرم  يوبـشوخ  مسا  زین  تسا و  نارفعز  یبرع  مسا  هتبلا  تسا  نهد  نکیل  تـسین و 

* تفای رکذ  ریبک  نیدابارق 

هثلثملا ءاثلا  عم  نیعلا  لصف 

قثع

فاق هثلثم و  ءاث  نیع و  کیرحتب 

نا تیهام  *

هوبنا ربطس و  ربک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  یتماق  ردقب  تسا  یتابن 

نا تعیبط  *
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کشخ مرک و  موس  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

درتسب هرون  دننام  ار  يوم  دنیامن  دامض  ررکم  نوچ  ار  نآ  ةدرک  کشخ  ةراصع  قرحم و  يوق و  للحم 

میجلا عم  نیعلا  لصف 

هجع

رد تسا و  روکذم  ضیبلا  صیبخ  رد  دنمان و  وکوک  هک  تسا  هنیکاخ  زا  یمـسق  یبرع  مسا  هلمهم  ءاه  هددـشم و  میج  نیع و  حـتفب 
تفای رکذ  لیصفت  هب  ضیب  رد  ریبک  نیدابارق 

هلمهملا لادلا  عم  نیعلا  لصف 

سدع

هلمهم ءار  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مض  میم و  حتفب  روسم  يدنهب  کموجرم و  کشن و  یسرافب  هلمهم  نیـس  لاد و  نیع و  حتفب 
دنمان سلم  نمی  رد  و 

نا تیهام  *

خلت و ریودتب و  لئام  رتکچوک  نآ  يرب  یناتـسب  يرب و  دشاب  یم  عون  ود  حـطرفم و  رودـم و  تسا  هروهـشم  هلوکام  بوبح  زا  یبح 
رد هنادخوش و  يدنهب  هک  دشاب  یم  کنر  خرس  کچوک  ياهناد  یناتسب  عون  رد  رتکرزب و  رت و  نهپ  نآ  یناتسب  دنمان و  هقبت  ار  نآ 

ار همتت  هدرک  ادج  هدیچ  اذهل  دوش و  یمن  ارهم  هتخپ و  دنمان و  يرکا  هلاکنب 

رـشقم تسوپ و  اب  دنکن و  هایـس  ار  بآ  دبای و  زادـکدوز  خـبط  رد  هک  تسنآ  ۀـناد  كرزب  یناتـسب  دیفـس  نآ  نیرتهب  دـنزپ  یم  600
دوش یم  ذیذل  دنزپ  یم  واک  نغور  هبنا و  یشرت  اب  هک  ار  مسق  ود  ره  هدرک 

نا تعیبط  *

رد مرک  نآ  تسوپ  هک  تسنآ  قیقحت  دـنا و  هتـسناد  کشخ  درـس و  مود  رد  یـضعب  کشخ و  مود  رد  لادـتعاب و  لئام  ترارح  رد 
نآ يرب  سبی  ضباق و  نآ  رـشقم  مرج  ینعی  بل  یلاـج و  نیلم و  نآ  تسوپ  خوبطم  بآ  اذـهل  تسا و  لوا  رد  درـس  نآ  بل  لوا و 

هداپز یناتسب  خفن  بلاغ و 
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لاعفا *

نا صاوخ  و 

قورع رد  نآ  كولس  عنام  نآ و  ظلغم  نوخ و  نایلغ  نکسم  ضباق و  ادوس و  يوادوس و  نوخ  دلوم  مضهلا و  ئطب  خافن و  یلاج و 
اب کلملا و  لیلکا  اب  نآ  دامض  هدعملا  دصلا و  قلحلا و  نیعلا و  ضارما  رـصب  تملظ  يدر و  شوشم  ياهباوخ  ندید  ثعاب  هقیض و 
اب ریزانخ و  هرمح و  يرش و  هراح و  ماروا  تهج  هکرـس  اب  نآ  خوبطم  نیع و  ةراح  ماروا  تالزن و  تهج  درو  نهد  لجرفـس و  بآ 

ناهد عالق  تهج  نآ  خیبط  بآ  ةرغرغ  نادند و  ندرک  دیفس  مشچ و  کلپ  ياخرتسا  تهج  نآ  ۀتخوس  تالزن و  تهجب  هتخپ  بآ 
نآ رشقم  ددع  یس  ندومن  علب  هنیس و  درد  هفرـس و  هئر و  ردص و  ضارما  تهج  نآ  ندیماشآ  توت و  هاش  بر  اب  اصوصخ  قانخ  و 

بنرک بآ  اب  نآ  دامـض  خافن و  نآ  ۀتخپ  هکرـس  یب  خفن و  یب  هدعم و  يوقم  هکرـس  اب  نآ  ۀتخپ  ارهم  هدعم و  داسف  حالـصا  تهج 
ماروا و لیلحت  تهج  لفلف  ۀناد  دنچ  اب  نآ  رشق  اب  ماح  دامض  هریاغ و  حورق  تهج  لسع  اب  نا و  رد  ریش  دامجنا  ناتسپ و  مرو  تهج 

نغور اب  نآ  ةروزم  هروغ و  بآ  ای  هکرـس و  اب  اصوصخ  يردـج  باحـصا  تهج  تسوپ  اب  نآ  خوبطم  یمحلا  اهنآ  عاـجوا  نیکـست 
روتسدب اپ و  قاقش  هرمج و  هلمن و  تهج  غرم  ۀضیب  يدیفس  اب  نآ  دامض  نآ و  سکن  مدع  ثعاب  اهپت  عفر  دعب  یـضرم  تهج  ماداب 

سرقن تهج  قیوس  اب  هدـعم و  ماروا  تهج  لک  نغور  اب  هبلـص و  ماروا  ریزانخ و  امرـس و  زا  ضراـع  قاقـش  تهج  هتخپ  هکرـس  اـب 
جنلوق هدعم و  رصب و  فعض  بحاص  جازم و  يوادوس  رضم  راسخر  يدرز  عفر  هرشب و  ۀیقنت  تهج  هزبرخ  مخت  اب  نآ  دامـض  هنیزلا 

ماذج ناطرس و  ایلوخیلام و  ثدحم  رصب و  ملظم  نوخ و  قرحم  يوادوس و  نوخ  دلوم  نآ  ندروخ  راثکا  لوبلا و  رـسع  ریـساوب و  و 
هاب و عطاق  ندب و  ففجم  ضیح و  سابتحا  نآ و  سبح  لوبلا و  رسع  ریساوب و  جنلوق و  اقستسا و  دلوم  اهینیریـش  اب  هبلـص و  ماروا  و 
ای ماداب و  نغور  ای  واک و  نغور  ای  هزات و  دجنک  نغور  اب  ارهم  نآ  خبط  نآ  حلـصم  مشچ  یکیرات  شوشم و  ياهباوخ  ندید  ثعاب 

تـسوپ اب  نآ  یناتـسب  خوبطم  تسا و  شام  نآ  لدب  دوس  کمن  یهام  اب  نآ  ندروخ  همه  نیرتدـب  ندروخ و  هبرف  تشوک  هکرس و 
* ود ره  ردم  لهسم و  نآ  يرب  ضیح و  لوب و  للقم  ضباق و 
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ءاملا سدع 

* دش روکذم  بلحط  رد  دنمان و  عدافضلا  ءرخ  هک  تسا  بلحط  زا  یعون 

هلمهملا ءارلا  عم  نیعلا  لصف 

رعرع

یمورب البج و  ایبورس  ینایرسب  لهو و  يزاریـشب  یهوک و  ورـس  یـسرافب  تسا  یبرع  تغل  نیتلمهم  ءار  ود  نوکـس  نیع و  ود  حتفب 
دنمان زین  نورامن  ورس  سورا و  نورامث و  ورس  ینانویب  سونرق و 

نا تیهام  *

رمث رتکچوک و  نا  زا  مود  ینیریـش و  كدنا  اب  یقدنف و  ردـقب  نآ  رمث  رتکچوک و  رت و  هاتوک  ورـس  زا  كرزب و  یکی  تسا  عون  ود 
دسر یم  مهب  نا  زا  نیبرش  هتفک  یضعب  هتسناد و  لهبا  یضعب  تسا و  لهبا  رمث  ریغ  رعرع  رمث  دنا  هتفک  ریدتسم و  القاب و  ردقب  نآ 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  کشخ  مود  رد  مرک و  لوا  رد  مود و  لوا  رد  کشخ  موس و  رد  مرک  نآ  رمث  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ مرد  ود  ندیماشآ  اهریغ  هدعملا و  ردصلا و  ضارما  ضیح  لوب و  ردم  مومـس و  مواقم  هضباق و  توق  اب  ددس و  حـتفم  نخـسم و 
يدو و ینم و  رورد  محر و  درد  صغم و  ریـساوب و  حایر  رـسک  هدعم و  فعـض  لاحط و  هنیـس و  درد  هفرـس و  ددس و  حیتفت  تهج 

يذم

تهج نآ  دامض  محر و  قانتخا  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  ریجنا و  بارـش  اب  صوصخ  ماوه  ندیزک  لضع و  ندش  هتفاکـش  601و 
هک تسنآ  صاوخ  زا  دنیوک  لاقثم و  کی  نآ  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  هنیـس  تنوشخ  ثروم  عفان و  ندب  تیوقت  قرع و  عطق 

* تسا اهرظن  رد  تمظع  لوبق و  ثعاب  دندنب  رس  رد  ار  نآ  ددع  تشه  نوچ 
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قرع

يدـنهب يوخ و  یـسرافب  سیـسوروا و  یمورب  نوهیبوا و  یناـنویب  ناـنعو و  ینایرـسب  تسا  یبرع  تغل  فاـق  ار و  نیع و  کـیرحتب 
دنمان هنیسپ 

نا تیهام  *

دروآ و قرع  هک  يزیچ  لامعتـسا  اوه و  یمرک  تاکرح و  دزن  اصوصخ  دیآرب  دنک و  حـشرت  ناویح  ندـب  تاماسم  زا  هک  تسیزیچ 
تـسا مد  تیهام  دنا  هتفک  ددرک و  یم  عفد  تاماسم  ذفانم و  هار  زا  هک  تسا  ندب  رد  اذغ  زا  هلـصاح  ۀقیقر  لوضف  نآ  هک  دنا  هتفک 

دنناد یم  مد  تیئام  زین  ار  ریش  رارم و  ار  نآ  دنادرک  یم  يوشم  هک 

نا تعیبط  *

رت مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هباد قرع  ندروخ  زا  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دوش  یم  هدش و  روکذـم  نآ  مسا  یط  رد  یناویح  ره  ناسنا و  قرع  تسا و  یلاج  للحم و 
ندـیماشآ سپ  لـسعلا  ءاـمب  هیقنت  نآ  جـالع  ددرک  یم  ضراـع  وبدـب  رایـسب و  قرع  نالیـس  قاـنخ و  نآ و  يزبـس  کـنر و  يدرز 

قرع زین  تسا و  مرک  بآ  اب  مرد  مین  کیره  زا  یناردـنا  حـلم  دـنوارز و  ندـیماشآ  موتخم و  نیطلا  قایرت  لک و  نغور  جـتخفیم و 
رطقم قیبنا  عرقب و  هک  تسا  هسبای  اـی  هبطر و  ياـهخیب  اـهلک و  باـشخا و  بوبح و  زا  رطقم  ياـم  مسا  فاـق  ار و  نیع و  کـیرحتب 

ره رکذ  یط  رد  دمآ و  دـهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  زین  باتک  نیا  نیدابارق  رد  تفای و  رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  وررفم  روتـسدب  دـنیامن 
دنشاب هدومن  رطقم  نا  زا  هک  تسا  يزیچ  تعیبطب  عجار  نآ  کیره  تعیبط  دبای  یم  رکذ  لامجالاب  زین  زیچ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هداح ةراح  ياهقرع  ندـیماشآ  راثکا  هدایز و  داوم  یـضعب  رد  نآ  ریثاـت  رتذوفنلا و  عیرـس  فطلا و  نکیل  تسا و  زیچ  نآـب  عجار  زین 
* يدنق قرع  روتسدب  هراح و  ضارما  ثروم  نوخ و  قرحم  اهنیا  لاثما  ریس و  هاوخنان و  ینیچراد و  دننام 
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نرع

دنناوخ قبسلا  مظعا  ار  نآ  برع  نون و  مود و  لوا و  حتفب 

نا تیهام  *

دشاب یم  رتش  پسا و  يوناز  مس و  یلاوح  رد  هک  تسا  يدیاوز 

نا تعیبط  *

سبیلا دیدش  تسا و  مس  جازم  دننام 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بآ اب  یبوطر و  عرص  تهج  دنشونب  هدیئاس  هکرس  اب  ار  نآ  مرد  مین  رادقم  نوچ  هلمجلاب  تفای و  رکذ  فلظ  رد  تسنآ و  دننام  زین 
هک تسنآ  صاوخ  زا  دنا  هتفک  دیفم و  عبر  یمح  محر و  قانتخا  تهج  نآ  روخب  ماوع و  فانصا  عیمج  مومـس  تهج  بالک  اب  ای  و 

لها دزن  نوع  زین  دـنا و  هتـسناد  برجم  دوش و  یم  وا  پت  عفر  دـنک  ادـج  ناویح  زا  ار  نآ  پت  عفر  دـصقب  عبر  یمح  بحاص  نوچ 
* دمآ دهاوخ  اهلا  فرح  رد  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  تسا  نوقیرافویه  دیفس  عون  مسا  ماش 

نیغابصلا قورع 

* تسا ارفصلا  قورع  مسا  دنیوک  تسا و  غبصلا  هوف 

رفصلا قورع 

نارفعزلا و قورع  ارفـصلا و  هشیـشح  ار  نآ  هلمهم و  ءار  اـف و  نوکـس  داـص و  مض  فاـق و  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  نیع و  مـضب 
نوینودیلاک و یمورب  زین و  اغاموط  نوینودلخ و  نوینودلاخ و  ینانویب  فیطاطخلا و  هلقب  ود  ره  یبرعب  دنمان و  زین  نیغابـصلا  قورع 

دنمان يدله  يدنهب  هبوچدرز و  یسرافب 

نا تیهام  *

ریبک یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذـم  میملا  فرح  رد  تسا و  ناریمام  نآ  ریغـص  ریغـص  يرکید  ریبک و  یکی  تسا  عون  ود 
هتسر یکچوک  هزات  زوم  كربب  هیبش  ياهکرب  هبعـش  ره  رب  هدیئور و  اهبعـش  نآ  خیب  زا  عرذ و  ود  ردقب  نآ  قاس  تسا  یتابن  خیب  نآ 

دعب درز و  نآ  خـیب  هزیر و  رایـسب  کـنر  هایـس  نآ  مخت  ربـش و  کـی  ردـقب  هشوخ  رد  درز و  نآ  لـک  رتـکرزب و  داـبنرز  كرب  زا  و 
هدومن کشخ  هداد  شوج  هدیرب  ار  نآ  نیمز  زا  ندروآرب 
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ياهناد یـضعب  تردنب  نآ  نایم  رد  دنیوک  ددرک و  یم  وکین  سپ  هام  راهچ  هس  ات  هحئار  معطدب و  نآ  ةزات  دنرب و  یم  فارطاب  602
دنروآ یمرب  هدیچ  دنـسانش  یم  هک  یناسک  دنمان و  ایدله  يدنهب  ار  نآ  تسا و  یکریتب  لئام  رت و  بلـص  نآ  دسر و  یم  مهب  یمس 

نآ تیهام  رد  هچنآ  دـسر و  یم  مهب  هبوچدرز  ياهتـسب  نایم  رد  ناریماـمب  هیبش  اـهناد  یـضعب  اـنایحا  دـنهد و  یم  شوج  ار  همتت  و 
کنرشوخ هزات  نآ  نیرتهب  تسا و  نهکد  هلاکنب و  دنه و  نیچ و  دالب  نآ  تبنم  تسین و  عقاو  نایب  دنا  هتشون  هریغ  هفحت و  بحاص 

تسنآ ۀشیرمک 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنماشایب نوسینا  نآ  نزومه  اب  ضیبا و  بارش  اب  ار  نآ  مرد  کی  نوچ  عفان  ناقری  اقستسا و  تهج  رکج و  ةدس  حتفم  رـصب و  یلاج 
مشچ تیوقت  قیقر و  ضایب  برج و  تهج  نآ  لاحتکا  نآ و  مرکمین  نایرب  كدنا  صوصخ  نانسا  عجو  نیکست  تهج  نآ  عضم  و 

اهنآ و مرو  درد و  عفار  حورق و  ففجم  نآ  رورذ  دـنک و  فرطرب  ار  نا  رد  ثداح  ضاـیب  دـیازفیب و  مشچ  یئانـشور  نآ  ةراـصع  و 
حورق ففجم  هلمن و  ةدننک  لئاز  بارش  اب  نآ  دامـض  دنلام و  یم  عضوم  نارب  ار  نآ  رورذ  هلـصافالب  تماجح  زا  دعب  دنه  لها  اذهل 

فلک و ةدـننک  لئاز  نآ  لک  بآ  يالط  دـصف و  زا  دـعب  ثداح  مرو  صوصخ  ماروا  للحم  عاجوا و  نکـسم  نادـب  دـیمکت  تسا و 
نزو مین  غبصلا و  هوف  نآ  لدب  مرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  جرتا  ومیل و  بآ  نآ  حلصم  رایسب  ترـضمب  بلق  رـضم  دلج  راثآ  قهب و 

تسا احرقرقاع  زین  نآ  نزو  مین  نآ  ریغ  رد  ناریمام و  نبع  ضارما  رد  نآ 
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هلمهملا نیسلا  عم  نیعلا  لصف 

لحنلا لسع 

نیبکنا یسرافب  یلام و  یمورب  اسیو و  ینایرسب  زین و  سیلوقلا  یلام و  ینانویب  مال  اح و  نوکس  نون و  حتف  مال و  نیس و  نیع و  حتفب 
تسا دهشب  روهشم  دنمان و  سرب  تهب  یتغلب  هدم و  يدنهب  دهش و  و 

نا تیهام  *

تسنآ توالحلا  قداص  معط  شوخ  ظیلغ  يوبشوخ  فافش و  کنر  خرـس  نآ  نیرتهب  تسا  لحن  لسع  نا  زا  دارم  تسا و  فورعم 
کنر یتاـبن  دیفـس  نا  زا  دـعب  تسا و  رتـهب  اوادـم  يارب  زا  نیا  ددـنب و  راـت  دـنرادرب  تشکناـب  نوچ  دـشابن و  موم  قلطم  نا  رد  هک 

هایـس و زبس و  نینچمه  نوبز و  نآ  يوتـش  تسا و  یفیـص  زا  نیرتهب  نیا  یعیبر  هیذغت و  تذـل و  يارب  زا  نیا  هروکذـم و  فاصواب 
هتفای لیلحت  نآ  تابوطر  هدش و  کشخ  ای  يوبدب و  عشب  هدش  قیقر  خلت و  شرت و  ای  زیت و  معطلا و  داح  هتـشذک  لاس  کی  زا  هنهک 

طالخا قرحم  هکنآ  تهج  هکلهم  ضارما  نونج و  ثروم  ترـضم و  لامک  رد  نآ  دـساف  ۀـنهک  رایـسب  راثکا  هتـشک و  يوبدـب  عشب 
تسا

نا هزات  تعیبط  *

لوا رد  نآ  ۀنهک  نینچمه  نآ و  داح  عاونا  یضعب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد  نآ  ةدنام  كدنا  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 
ترارح هتفرک  فک  خوبطم  لسع  برقا و  تیئاودب  هدایز و  نآ  يالج  تدـح و  یمرک و  ماخ  لسع  کشخ و  مود  رد  مرک و  موس 

ات دنهد  شوج  مئالم  شتآب  دننک و  لخاد  بآ  هک  تسا  طرـش  نآ  ندروآ  ماوق  رد  برقا و  تیئاذغب  رتمک و  نآ  يالج  تدح و  و 
یم دـننک  هداـیز  شتآ  رکا  تفرک و  ناوت  یمن  ار  نآ  فک  دـننکن  لـخاد  بآ  رکا  هک  اریز  دزوسن  هک  دـننک  طاـیتحا  دـیآ و  ماوقب 

ددرک یم  خلت  دزوس و 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

ةدننک لئاز  یغامد و  لوضف  ندب و  قمع  زا  اهنآ  بذاج  تابوطر و  جزل و  مغلب  یقنم  عطقم و  قورع و  هاوفا  ددـس و  حـتفم  یلاج و 
نیمه نآ  عفانم  رب  لیلد  هاصح و  تتفم  هدراب و  مومـس  سوالیا و  حایر و  عاونا  لوبلا و  رـسع  زرپس و  ناـقری و  اقـستسا و  اـخرتسا و 

ا�ّمِم ِرَجَّشلَا َو  َنِم  ًاتُوُیب َو  ِلا�بِْجلَا  َنِم  يِذِخَِّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلَا  َیلِإ  َکُّبَر  �یحْوَأ  َو   * هک دیامرف  یم  دوخ  دـیجم  مالک  رد  یلاعت  قح  هک  سب 
َِکل�ذ ِیف  َّنِإ  ّنِلل 

�
ِسا ٌءا�فِش  ِهِیف  ُُهنا�ْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ٌبا�رَـش  ا�ِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  ًُاللُذ  ِکِّبَر  َُلبُـس  یُِکلْـساَف  ِتا�رَمَّثلَا  ِّلُک  ْنِم  ِیلُک  َُّمث  َنوُشِْرعَی 

الا و لسع  هیف  تیب  نم  ام  هدیب  یسفن  يذلا  وف  * دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  يوبن  سدقم  بانج  و  َنوُرَّکَفَتَی * ٍمْوَِقل  ًهَیَآل 
تام ناف  ءاد  فلا  فلا  هنم  جرخ  ءاود و  فلا  فلا  هفوج  یف  لخد  لجر  اهبرش  ناف  تیبلا  کلذل  کلملا  رفغتسی 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  لاق  هولحلا و  بحی  ولح  نینمؤملا  بلق  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لاق  *و  رانلا هسمت  مل  هفوج  یف  وه  603و 
رد زین  هنم و  لکایلف  ظفحلا  دیرب  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لاق  ردصلا و  درب  بهذی  بلقلا و  یعری  لسعلا  بارـشلا  معن  ملس 

چیه هتفک  سونیلاج  دماشایب و  هدرک  جوزمم  ناراب  بآ  اب  لسع  اتشان  حبص  هک  دیاب  دشاب  هتـشاد  افـش  ةدارا  هکره  هک  تسا  ثیدح 
تظلغ تجوزل و  ببـسب  هکنآ  تهج  هیودا  نتـشرس  يارب  زا  ضارما و  رثکا  جالع  ندـب و  يارب  زا  عفن  رد  تسین  لـسع  زا  رتهب  زیچ 

ةدنناسر تعاشب و  عفاد  ذیذل و  عئابط و  بوبحم  توالح  ببـسب  داسف و  یـشالت و  زا  تسا  اهنآ  ظفح  جازتما و  تعرـس  ثعاب  ماوق 
ندیماشآ * اهریغ دبکلا و  هدعملا و  ردـصلا و  سارلا و  ضارما  * هریثک دـئاوف  زا  اهنیا  ریغ  ندـب و  مامت  رد  تعرـسب  تسا  هیودا  ياوق 

عفد اهتـشا و  هدعم و  تیوقت  اهنیا و  لاثما  ردخ و  اخرتسا و  هوقل و  جلاف و  یغامد و  لوضف  تابوطر و  بلج  تهج  یکطـصم  اب  نآ 
اقـستسا و هئر و  ۀبـصق  ردص و  ۀیقنت  تهج  ردنک  اب  هاب و  ماعط و  توهـش  هدعم و  تیوقت  جنلوق و  ددس و  حیتفت  تاجوزل و  حایر و 
اضعا و بطرم  ناراب  بآ  اصوصخ  بآ  اب  مومـس و  عفد  سوالیا و  حاـیر و  عاونا  لوبلا و  رـسع  هاـصح و  تیتفت  لاـحط و  ناـقری و 

ندومن ئق  شطع و  نکـسم  تیـصاخلاب  لوبلا و  رـسع  عفار  هاصح و  تتفم  هناثم و  اعما و  ۀحرق  یقنم  ردـم و  هطغـض و  هاب و  يوقم 
نابز و ماک و  تحارج  ۀیقنت  نیتزول و  موقلح و  بناج  تالـضع  مرو  لیلحت  تهج  نآ  ةرغرغ  قلحلا  مفلا و  هدعم  ۀیقنت  تهج  نادب 
نادند و تیوقت  نآ و  تشوک  ندینایور  هثل و  ماکحتسا  تهج  هکرس  اب  نادب  هضمـضم  نادب و  کنحت  روتـسدب  نیتزول و  موقلح و 

هدومن هبش  دنروآ و  لمعب  هبترم  راهچ  هس  یهام  ره  رد  دنلامب و  اهنا  دندرب  تشکناب  هک  صوصخ  نآ  ندرک  دیفس  كرچ و  يالج 
یف هدومن و  ذـخا  قلطم  ار  ینیریـش  هک  تسنآ  هبـش  هجو  دـنا و  یخرم  همه  اهینیریـش  هکنآ  رابتعاب  هتـسناد  یخرم  ار  نآ  هک  یـسک 

اب ای  یئاهنتب و  نآ  لاحتکا  نیعلا  قافتالاب  تسا  سبای  راح  لسع  تسوبی و  اب  ینیریـش  هن  تسا  یخرم  تبوطر  اب  ینیریـش  تقیقحلا 
شوک رد  نآ  روطق  نذالا  نا  رد  بآ  لوزن  ضایب و  هعمد و  برج و  هکح و  عفد  رـصب و  يالج  تهج  یناردـنا  کمن  اب  زایپ و  بآ 

هعماس و لقث  نآ و  ةدراب  عاجوا  نیکـست  نا و  زا  هلئاس  تابوطر  هدـم و  عطق  يود و  حایر و  عفر  تهج  کنـس  کـمن  تورزن و  اـب 
ندیماشآ ردصلا  غرم  ۀضیب  ةدیفس  اب  ای  اسن و  نبل  ای  زب و  ریش  اب  ای  هزات و  مین  كرب  بآ  هب  ای  هزات و  واک  ةرهز  اب  نآ  روطق  روتـسدب 

رارکت اب  عفان  نآ  ماروا  لیلحت  اعما و  ۀحرق  تهج  کنراب  بآ  اب  نادب  نیقحت  اعمالا  دراب  ۀفرـس  تهج  لک  نغور  اب  نآ  ظیلغ  قعل  و 
نآ و مظع  بیـضق و  تیوقت  ثعاب  ررکم  مامح  زا  دعب  نآ  دامـض  محرلا  لسانتلا و  اضعا  اهنآ  لمع  يوقم  اهنقح  اب  یئاهنتب  لمع و 

جـضن ماروا و  لیلحت  تهج  مدـنک  درآ  اب  نآ  دامـض  اهریغ  فلکلا و  روثبلا و  ماروـالا و  ءاـسفن  ناـنز  محر  لـلع  تهج  نآ  لومح 
هک ۀـمدص  هبرـض و  راثآ  عفر  تهج  کمن  اب  فلک و  تهج  طسق  اب  فلک و  عفر  ماروا و  لیلحت  تهج  کمن  هکرـس و  اب  لیمامد و 
درآ لیوط و  دنوارز  اب  اهنآ و  مخز  مایتلا  دئاز و  تشوک  ندرب  حورج و  خاسوا  ۀیقنت  تهج  هبذـع  اب  دـشاب و  هدـش  کنر  یناجنداب 
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راردا تهج  وج  درآ  بلحملا و  بح  خلت و  ماداب  هنـسرک و  درآ  لیوط و  دـنوارز  اب  برجم و  هقیمع  ياهمخز  مایتلا  تهج  هنـسرک 
قهب و تهج  رداـشون  اـب  اـهنآ و  عفاد  فلک  صرب و  قهب و  ۀـیوداب  دـئاز و  تشوک  ندرب  حورق و  يـالج  تهج  تورزنا  اـب  قرع و 
زا هثداح  حورق  رئاس  هیدهـش و  حورق  تهج  لک  نغور  اب  نآ  يالط  اـبوق و  هبرـض و  راـثآ  عفر  تهج  تبـش  اـب  نآ  خوبطم  صرب و 
زا تسا  اهنآ  ظفاح  تاوما  دسج  رب  دنمان و  کشر  یسرافب  هک  نابئـص  لمق و  عفر  تهج  یئاهنتب  ندب و  تیوقت  تهج  حلام و  مغلب 

لاتق و رطف  تهج  نومک  بآ  اب  نآ  ندـیماشآ  ای  قوعل و  مومـسلا  اـهریغ  موحـش و  موحل و  رب  نآ  ندـیلام  نینچمه  داـسف و  تعرس 
ندومن ئق  ماوه و  شهن  تهج  لک  نغور  اب  نآ  ظیلغ  هناوید و  کس  ندیزک 
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ثعاب رکا  دـماشایب  اتـشان  هتخاس  تبرـش  بآ  اـب  نز  نوچ  هک  تسنآ  هبرجم  صاوخ  زا  هدروخ و  نویفا  تیذا  عفر  تهج  نادـب  604
ماخ هزات  داوم  یضعب  رد  هیلطا و  هدمـضا و  یـضعب  رد  نآ و  دیج  ماخ  یمامتب  روما  نیا  تهج  الف و  الا  تسا و  هلماح  ددرک  صغم 

اهنیا و فلاخم  رـضم  عفان  دراب  دـلب  لصف و  نامز و  رد  ناـجازم و  یمغلب  نیدوربم و  تهج  هلمجلاـب  تسا و  یلوا  نآ  داـح  كدـنا 
طرفم شطع  هراح و  هیوارفـص و  ضارما  ئق و  جیهم  راح و  غامد  دسفم  ارفـصب و  هلاحتـسالا  عیرـس  نآ  راثکا  نیرورحم و  عدـصم 

لدب لاقثم  هدزناپ  نآ  تبرش  رادقم  زینـشک  هکرـس و  اهنآ و  بوبر  هضماح و  هکاوف  ومیل و  بآ  جرتا و  شرت و  رانا  بآ  نآ  حلـصم 
خلت نآ  معط  دشاب  هتسشن  نآ  لاثما  نیتنسفا و  هایک  رب  نآ  سکم  هک  یلسع  هکنادب  خوبطم  ریغ  دیج  يامرخ  يروکنا و  باشود  نآ 

ضارما ناجازم و  بوطرم  دوربم و  تهجب  روتـسدب و  دشاب  هتـسشن  رتعـص  رب  هچنآ  ددس و  حیتفت  دبک و  هدـعم و  ضارما  تهج  دوب 
یفیرخ یلـسع  یعون  دنا  هتفک  عفان و  ددس  حیتفت  ضباق و  هروکذم و  ضارما  تهج  زین  دشاب  هتـسشن  اشاح  رب  هچنآ  هدراب و  ۀـیمغلب 

یسک ریبدت  دروخ  دیابن  ار  نآ  دنک  لئاز  ار  لقع  درس و  قرع  دروآ و  یـشغ  دنا  هتفک  دیآ و  یم  هسطع  نآ  ندیئوب  زا  هک  دوش  یم 
نا زا  دعب  دـبای و  مات  ياقن  هدـعم  ات  تسا  ندرک  ئق  ررکم  ندروخ و  روش  دوس  کمن  یهام  ندومرف و  ئق  دـشاب  هدروخ  ار  نآ  هک 

دننام نآ  صاوخ  هک  دـشاب  یم  لـسع  زا  یعون  زین  دـنیامن و  لواـنت  دورما  دـشاب و  شوخیم  بیـس  هک  نیریـش  شرت  ینعی  زم  حاـفت 
ریبک نیدابارق  رد  لسعلا  ءام  نآ و  ثلثم  نآ و  بارش  لسع و  خبط  روتسد  مسق و  چیهب  تسین  زئاج  زین  نیا  لامعتـسا  تسا  نارکوش 
رزب ندروخ  دننام  یتلاح  نآ  ندروخ  زا  دـیآ و  هسطع  نآ  ندـیئوب  زا  هک  زیت  دـنت و  رایـسب  يدر و  لسع  ندروخ  زا  دـش و  روکذـم 

* تسا اهنیا  دننام  هیرغم و  هبعلا  هدراب و  هکاوف  بآ  هدراب و  ۀبرش  اب  هیفطت  نآ  جالع  ددرک  ضراع  جنبلا 
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همجعملا نیشلا  عم  نیعلا  لصف 

هیبرغم ۀبشع 

دنمان رانلا  هبـشع  ار  نآ  برغم  سلدـنا و  لها  هک  اریز  تسا  رانلا  هبـشع  ففخم  اه  هدـحوم و  ءاب  حـتف  نیـش و  نوکـس  نیع و  مضب 
هک تسنآ  برغمب  نآ  تبسن  هجو  دنیوک و  هینرفسا  یکنرفب  هنیرـس و  یمورب  سر و  يدنهب  هک  دنیوک  یـضعب  نآ و  تدح  ببـسب 

تفای راهتشا  راشتنا و  دالب  رئاس  رد  نا  زا  دعب  دنتفای و  نآ  دئاوف  رب  عالط  برغم  لها  الوا 

نآ تیهام  *

هک دیفـس  نیمـسایب  هبـشا  هکلب  هدیچیپ  مهرد  بالبلب و  هیبش  تسا  یتابن  ياهخاش  نآ  دـشاب و  يرب  نیمـسای  هک  تسا  نایظ  نابـضق 
مرن و کنر و  زبس  ظیلغ و  زیت و  نآ  فارطا  ضیرع و  كدنا  نآ  كرب  وبشخ و  رایـسب  نآ  لک  خلت و  رایـسب  دنمان و  یلیبنچ  يدنهب 

یمسق هبعشرپ  کیراب و  هایس و  نآ  خیب  رت و  کچوک  رایسب  یناتسب  نیمسای  زا  خرس و  لک  راخب  هیبش  رادراخ  نآ  ياهخاش  یمـسق 
نیمسای زا  هدایز  وبـشخ و  يزبسب و  لئام  نآ  کنر  رتکچوک و  نا  زا  درز و  نیمـسایب  هیبش  نآ  لک  بالبل و  كربب  هباشم  نآ  كرب 

خرـس یکیراب و  يربطـس و  رد  طسوتم  دنلب و  نآ  ياهخاش  هک  تسنآ  یبرغم  يوقا  همه و  نیرتهب  دـچیپ  یم  دوخ  رواجم  رب  يرب و 
هروکذـم فاصواب  کنر و  هریت  ظیلغ  هچنآ  دـشاب و  دیفـس  نآ  زغم  دوش و  رهاـظ  يراـبغ  نا  زا  دننکـشب  نوچ  هک  دـشاب  کـنر  مین 

رثالا فیعض  رکید  دالب  هبشع  تسا و  یقاب  لاس  تسیب  ات  نآ  توق  تسا و  دب  دشابن 

نا تعیبط  *

لئاوا رد  یـضعب  موس و  رخآ  رد  نآ  خـیب  نآ و  ون  زا  هدایز  نآ  ۀـنهک  یکـشخ  نآ و  رخآ  رد  کـشخ  مود و  ۀـجرد  رخاوا  رد  مرک 
هچ دنا  هتـسناد  قبرخ  خیب  زین  رکید  یـضعب  دمتعم و  بحاص  تسا و  هایـس  قبرخب  بیرق  توق  رد  دنا و  هتفک  کشخ  مرک و  مراهچ 

کشخ مرک و  موس  رد  نآ  يازجا  رئاس  تسنآ و  دننام  لعف  توق و  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

هناثم و هدرک و  هیدـبک و  هیدـعم و  هیردـص و  هیغامد و  ۀـبطر  ةدراـب  ضارما  رثکا  تهج  ردـم و  قرعم و  فطلم و  ققرم و  لـلحم و 
ندیئوب * هدعملا ردصلا و  مفلا و  سارملا و  ضارما  * عفان اهنیا  لاثما  لصافم و  عاجوا  محر و 

نآ خوبطم  ندیماشآ  دراب و  نادند  درد  تهج  يروکنا  ۀکرـس  اب  نآ  خیبطب  هضمـضم  دراب و  ۀقیقـش  رـس و  درد  تهج  نآ  لک  605
دبک و هدعم و  تیوقت  سفنلا و  قیض  نمزم و  ۀفرـس  وبر و  هوقل و  اخرتسا و  جلاف و  تهج  زین  نآ  نهدب  نیهدت  ینیچ و  بوچ  وحنب 

بآ لطرکی  رد  ار  نآ  هیقوا  مین  ردقب  هکنآ  خـیب  خاش و  خـیبط  ندـیماشآ  هبطر و  ةدراب  ضارما  رئاس  لیبق  نیزا  ریـساوب و  اقـستسا و 
لیدـعیب و هنهک  ۀفرـس  سفنلا و  قیـض  نمزم و  ياخرتسا  جـلاف و  تهج  دنـشونب  نآ  لاثما  رکـش و  اب  دـسر و  فصنب  اـت  دـنناشوجب 

ضارمـالا ماروـالا و  اـسنلا و  قرع  سرقنلا و  لـصافملا و  عاـجوا  * هدراـب ۀقیقـش  تهج  هشفنب  نغور  اـب  ۀـبح  نزوب  نآ  خـیب  طوعس 
عاجوا تهج  نا  رب  هدایز  هتفه و  کی  ات  تابن  اب  لاقثم  کی  زور  ره  نآ  فوفس  ندیماشآ  * اهلاثما کشتآلا و  ماذجلا و  هیوادوسلا و 

ردـم نآ  لومح  ماروا و  لیلحت  اهریغ و  اسنلا و  قرع  لصافم و  عاجوا  نیکـست  جـلاف و  تهج  بالک  اب  نآ  دامـض  هنمزم و  لصافم 
رد ناناوج و  نیرورحم و  رضم  هنهک  كدنا  ینیچ  بوچ  نآ  لدب  لاقثم  ود  ات  لاقثم  کی  زا  نآ  تبرش  رادقم  نینج  طقـسم  لوب و 

خاش كرب و  خیبط  ندیماشآ  اهنیا و  دننام  يردج و  هبصح و  هیومد و  هیوارفص و  هراح و  تایمح  دننام  هراح  ضارما  امرک و  لصف 
رادقم نآ  كرب  ندیماشآ  برک و  ریغب  ادوس  طلخ  يوق  لهـسم  قرزا  لقم  یکطـصم و  جیافـسب و  نآ  نزو  مهاب  مرد  هس  ردقب  نآ 

ریغ نکیل  يوق و  تسا  یئاود  هیوادوس  ضارما  ماذج و  تهج  بلک و  بلک  ندیزک  تهج  فینع و  يوق  ئقم  رایـسب  تیز  اب  یلیلق 
دننام تسا  دـلج  حرقم  قرحم و  تفای و  رکذ  هچنانچ  داح  راح  رایـسب  نآ  خـیب  عفان  هثیبخ  حورق  تهج  نآ  دامـض  رطخ  اب  نومام و 
ودکی رد  ددرک  دولآ  نوخ  هک  يدح  هب  بلعثلا  ءاد  اسنلا و  قرع  تهج  هکرـس  اب  صرب و  قهب و  تهج  نآ  يالط  يدـنه و  جرطیش 

ادوس مغلب و  يوق  لهـسم  تسنآ  تبرـش  رادـقم  هکنآ  مرد  مین  اهنآ و  ۀـیدر  داوم  عفد  حرقتب و  یلاعت  هّللا  نذاـب  دـنادرک  لـئاز  هعفد 
ماداب نغور  نآ  حلـصم  صغم  برک و  ئقب و  هدنـشک  نآ  لاقثم  کی  يوق و  ئقم  يزابخ  بآ  اب  تسا و  هایـس  قبرخ  دننام  تسا و 
تـسا مغلب  تیفیک  دـض  تسوبی  ترارح و  ینعی  تیفیک  ود  ره  رد  هچ  تسا  رهاـظ  هیمغلب  ضارما  رد  نآ  عفن  هکنادـب  تسا  نیریش 

ادوس سبی  رابتعاب  هک  دـیاب  هیوادوس  ضارما  رد  اما  تسا و  دـضب  ضرم  عفد  جالع و  هک  هیلک  دـعاوقب  دـشاب  تبوطر  تدورب و  هک 
هک دـسر  یم  مهب  ندـب  رد  رایـسب  تابوطر  ار  هرجحتم  هظیلغ و  داوم  نآ  لیلحت  هباذا و  فیطلت و  قیقرت و  راـبتعاب  اـما  دـشابن  قفاوم 

عفاد هکنآ  دوجو  اب  هک  دروجال  رجح  دـننام  زین  تیـصاخلاب  تسنا و  زا  ۀـثداح  تلع  عفاد  ادوس و  تسوبی  حالـصا  بیطرت و  ثعاـب 
رکم تسنآ  قارحا  مد و  ترارح  یتداـیز  ارفـص و  تدـح  بجوم  هک  اریز  تسا  رـضم  ار  هیوادوـس  ۀـجزما  تسا  هیوادوـس  ضارما 
دشاب عفان  زین  هیومد  هیوارفص و  ۀجزما  یضعب  رد  دیاش  تقو  نیرد  هکنآ  ریغ  درـس و  ياهقرع  یـضعب  هب  ار  نآ  دنیامن  لیدعت  هکنآ 

ناجازملا رورحم  رکا  دـیوک  فلوم  دـنناد  یم  ینیچ  بوچ  بانم  بئاـن  ار  نآ  یعمج  هک  هتـشون  هفحت  رد  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح 
نآ ندیماشآ  روتسد  هدش و  هدهاشم  ررکم  ناشیا  ۀجزما  رد  نآ  ررض  هک  اریز  تسا  رتهب  دنیامنن  لامعتسا  مسق  چیهب  فیعـض  سبای 

* هدش روکذم  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  یتش و  ياحناب 
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رشع

ینانویب تسا و  یبرع  تغل  هدمآ  زین  نیش  زا  دعب  فلاب  راشع  هدمآ و  زین  نیش  دیدشتب  هلمهم و  ءار  همجعم و  نیـش  حتف  نیع و  مضب 
دنمان زین  رادم  نوکا و  ماوع  اه و  فاک و  نوکس  فلا و  دمب  كآ  يدنهب  كانرهز و  تخرد  كرخ و  یسرافب  سویکاجح و 

نا تیهام  *

هیداب و نآ  تبنم  دیور  یم  نآ  خیب  زا  رایسب  ياهخاش  نا و  رب  هدایز  یتماق و  ردقب  یمـس و  لاکا  داح  تسا  یعوتی  راجـشا  ۀلمج  زا 
میخض نالک و  كدنا  ود  ره  نا  زا  جنرت و  لهتک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  ریـس و  مرک  دالبب  صوصخم  یلمر و  ياهنیمز  اهارحص و 

قاس كرب و  زا  نآ  يازجا  عیمج  هتسشن و  يدرک  نارب  ایوک  یبغز و  كدنا  اب  رت و  مرن  رت و 

لمعب ریش  مه  هدایز  لطرکی و  ردقب  نآ  تخرد  کی  زا  هک  يدح  هب  دیآیمرب  ریش  رایسب  نا  زا  دننکشب  نوچ  هک  رادریش  خاش  606و 
راـیخب هیبش  نآ  رمث  تسا و  هرهزرخ  لـکب  هک  هتـشون  سکرن و  لـکب  هیبش  هلمجلا  یف  مهب  لـصتم  ددـع  دـنچ  نآ  لـک  دـیآ و  یم 

یمرن تیاغب  لمیـس  ۀبنپ  ریرح و  زرپب  هیبش  يزیچ  نآ  فوج  زا  ددرک  هتفاکـش  هدیـسر و  نوچ  ینحنم و  یکرزب و  لولپ  یکچوک و 
لئاـم کـنر  يرتسکاـخ  یکمانـس و  مخت  مطرقلا و  بحب  هیبـش  هلمجلا  یف  نآ  مخت  تسا و  هبنپ  زا  ولمم  ۀـسیک  اـیوک  دـیآ و  یمرب 
دشاب یم  عون  هس  دنراد و  لمعتسم  هنز  شتآ  ینعی  حادق  رد  دنهد و  یم  بیترت  شلاب  ینعی  دخم  ۀبنپ  نا  زا  هیداب  بارعا  یهایـسب و 

دـیور و یم  زین  نیتاـسب  راـنک  رد  اهرهـش و  رد  نیا  رایـسب و  ریـش  كرزب و  نآ  كرب  دیفـس و  نآ  لـک  كرزب و  نآ  تـخرد  یکی 
زا موس  یخرـسب و  لئام  شفنب  نآ  نوردـنا  دیفـس و  نآ  لک  نوریب  كرب و  دـق و  رد  رتکچوک  نا  زا  مود  دـنا و  هتفک  عاونا  نیرتهب 

اهنابایب و رد  رتشیب  لوا و  زا  رتمک  ود  ره  نیا  نبل  دـنا و  هتفک  درز  یـضعب  يدیفـسب و  لـئام  کـنر  ئتسپ  نآ  لـک  رتکچوک و  همه 
دیور یم  یلمر  ياهنیمز 
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تعیبط *

نا ریش 

تسا تیمس  اب  کشخ و  مرک و  مراهچ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لها ناغابد  تسا و  رادریـش  تاتابن  ریـش  نیرتداح  تسا و  يوم  هدـنرتس  هیوق و  هلهـسم  توق  اب  مغلب و  عطاق  دـلج و  حرقم  لاـکا و 
ابوق هفعس و  یلچک و  عفار  نآ  يالط  اهریغ  سارلا و  ضارما  دنراد  لمعتسم  دولج  يوم  ندرتس  رد  ار  نآ  ریش  دنه  دنـس و  زاجح و 

دنراذک عجوم  نادـند  رب  هدولآ  هبنپ  هب  ار  نآ  نبل  نوچ  عفان و  لافطا  ناهد  عالق  تهج  لسع  اب  نآ  ۀضمـضم  ریـساوب و  ۀـناد  علان  و 
لیمامد و روثب و  برج و  ابوق و  ماذج و  نیکست  تهج  هک  هتشون  هفحت  ۀیشاح  رد  دیمحلا  دبع  ریم  میکح  نآ و  عجو  نیکست  تهج 
دنیامن و هیقـست  هبترم  دنچ  نآ  ریـش  رد  ار  هاوخنان  رکا  تسا و  عفان  عرقلا  بح  نادید و  اقـستسا و  دـبک و  ضارما  لاحط و  تبالص 
ای دوخن و  ای  كوتلش و  ای  نزرا و  نوچ  هک  دنا  هتفک  نارکید  برجم و  یمغلب  لاعس  سفنلا و  قیـض  تهجب  دنیامن  کشخ  هیاس  رد 

ضارما تهجب  دیامن و  یم  رایـسب  لاهـسا  نآ  لیلق  رادقم  دنیامن  کشخ  هیاس  رد  دـننک و  هیقـست  ررکم  نا  رد  ار  بوبح  زا  نآ  ریغ 
جارخا حرقت و  هلبآ و  ثعاب  دـنراذک  اهنا  رب  یلالخ  رـسب  اهطقن  ناونعب  هک  اپ  تسد و  لصافم  رب  نآ  كدـنا  يالط  عفان و  هروکذـم 

یلاس رد  یـضعب  دنراد و  لمعتـسم  جرطیـش  دننام  ار  نیا  هلاکنب  دنه و  لها  ضعب  هچنانچ  تسا  اهنآ  عاجوا  نیکـست  جزل و  تبوطر 
ناتسبات راهب و  مسوم  رد  هبترم  کی 

خاش كرب و  تعیبط  *
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نآ

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

جـلاف و تهج  نوتیز  نغور  رد  نآ  خوبطم  نیهدـت  هدراب و  عاجوا  نیکـست  ماروا و  لـیلحت  تهج  نآ  ةدرک  مرک  ةزاـت  كرب  نتـسب 
اهنآ و فیفجت  هخس و  حورق و  كرچ  عفر  هلکا و  هثیبخ و  هیعاس و  حورق  یعس  عنم  تهج  نآ  کشخ  كرب  رورذ  ردخ و  جنـشت و 

تسوپ خاش و  كرب و  زا  دشاب  دیفـس  نآ  لک  هک  ار  نآ  تخرد  رکا  هتـشون  دیمحلا  دبع  ریم  میکح  عفان و  دساف  دئاز  تشوک  ندرب 
وبر یناوتان و  ندب و  فعـض  تهج  دنروخب  واک  ریـش  اب  ار  نآ  لاقثم  ود  زور  ره  دنیاسب و  دنیامن و  کشخ  هیاس  رد  بوچ  لک و  و 

تسا و متا  عفنا و  عفانم  رد  دـنروخب  هرکنهب  بآ  رد  هدوس  هیقـست  رکا  عفان و  رایـسب  خـفن  لـیلحت  نمزم و  ياـهپن  یمغلب و  لاعـس  و 
اهنآ و فیفجت  هحرقتم و  حورق  كرچ  عفر  هلکا و  هثیبخ و  هیعاس و  حورق  یعـس  عنم  تهج  نآ  کشخ  كرب  رورذ  هک  دـنا  هتـشون 

فاحل شرف و  قیرطب  نابترم  وبـس و  دـننام  یفرظ  رد  نآ  كرب  اب  ار  هروکذـم  بوبح  زا  یکی  نوچ  دـیفم و  دـساف  تشوک  ندروخ 
ار بوبح  هدروآرب  سپ  دنراذکب  موی  تسیب  تدم  هدیشوپ  ار  نآ  رس  دنزیرب و  درذکب  نآ  يور  زا  هک  رادقم  نآ  بآ  نا  رب  هدیچ و 
هنز شتآ  ینعی  حادـق  تهج  نآ  ۀـبنپ  تسا و  عفان  ار  هروبزم  ضارما  لهـسم و  زین  نآ  لیلق  ردـق  لامعتـسا  دـنیامن  کشخ  هیاـس  رد 

ندـینایور تهج  اهنآ و  مدـلا  فزن  عطاق  دـنراذکب  تاحارج  رب  هدرک  زاب  مه  زا  یکزاـت  يرت و  نیح  رد  نوچ  تسا و  ایـشا  نیرتهب 
جازملا رورحم  رضم  تیمس و  اب  نآ  يازجا  عیمج  راضملا  رثوم  هزات  تشوک 
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نطاوب و اـشحا و  حرقت  جحـسب و  هدنـشک  نآ  مرد  هس  مرد و  مین  نآ  نبل  تبرـش  رادـقم  دـلج  حرقم  تسا و  اـشحا  فعـضم  607و 
تسا هشپ  ةدننازیرک  نآ  كرب  شارتفا  روخب و  دنیوک  رـصم  لها  صاوخلا  تسا  ئقب  هیقنت  ناهدا و  نابلا و  نآ  حلـصم  يوق  لاهـسا 

هتـشون هریغ  نموم و  دمحم  ریم  میکح  تسا  یلوا  دنیامنن  هلیاغلا  ریثک  ۀیمـس  ۀیودا  نینچ  لامعتـسا  رودقملا  یتح  رکا  دیوک  فلؤم 
بالبل و كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا و  هدنـشک  نآ  ۀیاس  رد  مون  سولج و  هک  تسیدحب  تیمـس  ار  رـشع  ةرجـش  زا  یمـسق  هک  دـنا 
هک دیوک  سلاث  نب  سوسیک  یخرسب و  لئام  دوخن  لثم  نآ  رمث  دیفس و  نآ  لک  زک و  تخرد  كربب  هیبش  كرب  ار  یمـسق  رودم و 

رکـس ماسقا  طبـض  كولم  نئازخ  رد  زور و  هس  رد  هدوب  لتاق  نآ  لاقثم  ود  رادقم  ینیریـش  دوجو  اب  دنا  هتفرک  یم  رکـس  مسق  نیزا 
نآ نا  زا  دعب  مدوب  هدرک  عمج  ار  نآ  ریـش  هک  یلافـس  فرظ  رد  هک  دیوک  ایرکز  نب  دمحا  نب  دـمحم  هدـش  یم  تهج  نیزا  رـشعلا 

* دندش كاله  یکمه  دندروخ  بآ  فرظ  نا  زا  هک  ریثک  عمج  هتسش  نانشا  مرک و  بآ  اب  ررکم  ار  فرظ 

قرشع

دنمان ناروفرم  ینانویب  دنیوک  احرق و  ینانویب  فاق  هلمهم و  ءار  حتف  نیش و  نوکس  نیع و  حتفب 

نآ تیهام  *

يدروجال یضعب  یخرسب و  لئام  نآ  لک  رتزبس و  رتضیرع و  انس  كرب  زا  نآ  كرب  دنمان  ار  قرولا  ضیرع  يانس  زاجح  لها  تغلب 
نبا هتسناد و  ورم  یـضعب  کچوک و  لکـش  یـسدع  نآ  مخت  بغزم و  دوخن  فالغب  هیبش  نآ  فالغ  هرادتـساب و  کچوک  کنر و 

هتـسناد نآ  ریغ  يرونید  دـننک و  یم  لامعتـسا  ناسورع  وب و  شوخ  خرـس و  راغ و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یهاـیک  هتفک  ذـیملت 
مخت کنر  هایس  كرزب  رایسب  ۀبعش  اب  یناتـسب و  بلعثلا  بنع  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتابن  احرق  هتفک  هثلاث  رد  سودیروقـسید 

نآ تبنم  وب  شوخ  کنر  دیفـس  ربش  کی  ردقب  راهچ  ای  هس  نآ  قورع  یماش و  بونرخب  هیبش  ياه  فالغ  رد  سرواجب و  هیبش  نآ 
دشاب هدنبات  نارب  باتفآ  هک  اهخال  کنس  رتشیب 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هـس هدومن  فاص  سپ  دنناسیخب  زور  کی  بش و  کی  ولح  بارـش  یلوطوق  شـش  رد  هتفوک  مین  نمکی  عبر  رادقم  نآ  خیب  زا  نوچ 
رت هاوخ  نآ  بح  ندروخ  دروآ و  ریش  لوب و  راردا  دنشونب  هدرک  لخاد  وسح  رد  نوچ  ار  نآ  مخت  محر و  ۀیقنت  تهج  دنشونب  زور 

عفان يوم  ندرک  هایس  ریساوب و  تهج  کشخ  هاوخ  دشاب و 

هقشع

دنمان لیردناچ  يدنهب  واش  لات  كافخا و  یسرافب  اه  فاق و  نیش و  نیع و  حتفب 

نا تیهام  *

ار نآ  دچیپ  یم  هک  یتخرد  رهب  رتزارد و  نا  زا  رتیوق و  بالبل  زا  رایـسب  نآ  ياهخاش  كرب و  مک  رایـسب  بالبلب و  هیبش  تسا  یتابن 
نآ مخت  دـنادرک و  یم  کشخ  ار  نآ  دـچیپ  هک  ینت  رهب  هک  قشع  قتـشم ز  دـنمان  هقـشع  ار  نآ  تهج  نیزا  دـنادرک و  یم  کشخ 

دنا هتسناد  ثوشک  ار  نآ  مخت  نامز  نیا  يابطا  ضعب  دنمان و  ونومسید  نیاکنت  رد  رتکچوک و  نا  زا  هبلحب و  هیبش 

هلمهملا داصلا  عم  نیعلا  لصف 

روفصع

هچراش هچرـس و  یکرتب  کشجنپ و  كوغچ و  کشجنک و  یـسرافب  هلمهم  ءار  واو و  نوکـس  اف و  مض  داص و  نوکـس  نیع و  مضب 
دنمان هیرچ  ار  نآ  ةدام  وا  رچ  ار  نآ  رن  يدنهب  هیروک و  یلاکنبب  زین و 

نا تیهام  *

یلها و زا  رتزارد  رتکیراـب و  نآ  راـقنم  رتکرزب و  كدـنا  نآ  يرب  ۀـثج  دـشاب و  یم  يرب  یلها و  هثجلا و  ریغـص  فورعم  تسیرئاـط 
نآ یکناـخ  تسنآ و  يرب  يوتـش  هبرف  نآ  نیرتـهب  دـنمان و  یـسراف  فاـکب  هبروک  هیرچ و  ار  یلها  دـنمان و  يریکب  ار  نیا  يدـنهب 

نوبز دشاب  هبرف  دنچره 
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نا تعیبط  *

رت سبای  یلها  زا  نآ  يرب  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تـشوک ظعنم و  ینم و  ةدننک  هدایز  هاب و  كرحم  دنک و  دیلوت  حایر  ناشیا  نادبا  رد  هک  نیبوطرم  قفاوم  ندـب و  نمـسم  نخـسم و 
ردـخ و اخرتسا و  هوقل و  جـلاف و  باحـصا  يارب  زا  تسا  هدـیج  رویط  زا  روفـصع  دـنا  هتفک  نطب و  ضباـق  نآ  مرج  عبط و  نیلم  نآ 

هدرک فعض  ناقری و  اقستسا و  دبک و  فعض 

دوخ مکـش  رد  حایر  ترثک  زا  تیاکـش  هک  یـسک  ناجازم و  بوطرم  دوربم و  يارب  تسا  هیذـغا  نیرتهب  اهنیا و  لاثما  هاـب و  608و 
هاب ۀـنیعم  ۀـیوقم  ۀـحوفم  هیواف  اب  هدرک و  ناـیرب  ماداـب  نغور  رد  هتفرک و  ناـجیه  تقو  رد  هک  صوصخ  ار  نآ  رن  رـس  زغم  دـیامن و 

تدش هاب و  کیرحت  رد  تسا  يوق  نآ  ۀچب  ینعی  خارف  تسا و  ظعنم  ینم و  ةدننک  هدایز  هاب و  جیهم  تیاغب  دنـشاب  هدومن  وب  شوخ 
نیمـست رد  نیا  نآ و  ۀـضیب  نینچمه  دـنروخب و  دـننک و  نایرب  تیز  نغورب  غرم و  مخت  ةدرز  اب  دـنزاس  هجع  نوچ  اصوصخ  ظاعنا 

رقاع نانز  لمح  تعرـس  ثعاب  نآ  لومح  بارـش و  اب  نآ  ندیماشآ  هاب و  جـیهم  غرم  ۀـضیب  ةدرز  اب  نآ  رـس  زغم  لیدـع و  یب  ندـب 
اب دنزاس  نجنتم  ار  نآ  تشوک  هک  تسنآ  نیرتهب  تسا و  ضماح  نیبجنکس  يرم و  هروغ و  رانا و  بآ  نآ  حلـصم  نیرورحم  رـضم 

دنیامن حبذ  ار  روفصع  نوچ  تسا و  مرک  بلـص و  نآ  تشوک  هک  اریز  دبای  ماضهلا  دوز  ات  دنروخب  هروغ و  ای  رانا و  بآ  ای  يرم و 
لیلحا رب  هدیئاس  لسع  اب  ار  نآ  ۀقدنب  کی  تبراقم  تقوب  هتخاس  کشخ  دـنزاس و  قدانب  دـنناکچب و  سدـع  درآ  رد  ار  نآ  نوخ  و 
رایسب نآ  لبز  نآ و  ضایب  یلاج  مشچ  رد  نآ  نوخ  ندیناکچ  دنازیکنارب و  ار  هاب  دنیامن  تبراقم  دنراذکن و  نیمز  رب  ار  اپ  دنلامب و 

ندـیماشآ فلک و  یلاج  لیلآث و  عفر  تهج  ناهد  بآ  اـب  هجو و  رد  ثداـح  راـثآ  فلک و  نیع و  ضاـیب  یلاـج  کـشخ و  مرک و 
ناوختـسا زا  بانتجا  یلوا  هکلب  تسا  اعما  اشحا و  رـضم  تیاغب  نآ  ةدیئاسان  لاهـسا و  سباح  هدـعم و  يوقم  نآ  ةدـیئاس  ناوختـسا 

ءالط تسا  ماروا  للحم  نا  رپ  رتسکاخ  تسا و  اعما  يرم و  جحس  ثروم  هکنآ  تهج و  نامهب  هدیئاسان  هاوخ  هدیئاس و  هاوخ  تسنآ 
مامت ار  نآ  ياهرپ  نوچ  برجم و  دنک و  نکاس  ار  نآ  درد  لاح  رد  دنرادب  شوک  ۀـبقث  رد  هدرک  كاپ  ار  نآ  ةدـعقم  يوم  نوچ  و 
نغور رد  سپ  دریمب  اـهروبنز  شین  زا  اـت  دـنزیوایب  لـسع  روـبنز  ۀنایـشآ  رد  دـشاب و  هدـنز  هکنآ  رـس  ياوـس  دـننک  كاـپ  دـننکب و 

هک تسا  ربغا  کچوک  روفـصع  هک  كوش  ریفاصع  برجم و  ظوعن  هاب و  تیوقت  بیـضق و  ياخرتسا  تهج  نادب  نیهدت  دنناشوجب 
رـضم نآ  ندروخ  تسا و  نمزم  لاهـسا  عطاق  نآ  کـشخ  دوس  کـمن  تسا و  مرک  کـشخ و  رایـسب  دـنمان  نورمت  وبا  ار  نآ  ماوع 

* تسا هروکذم  يایشا  نآ  حلصم  نیرورحم 
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یعارلا یصع 

ار نآ  ینیطـالب  تسا  یبرع  تغل  اـی  هروکـسم و  ۀـلمهم  نیع  فلا و  هلمهم و  ءار  حـتف  مـال و  هروصقم و  فـلا  داـص و  نیع و  حـتفب 
ینایرـسب زین و  رادنم  رب  نویثوغلب  طابطب و  ینانویب  هلوژ و  يروک  يربرب  رکید  یتغلب  هیدون و  ینتـسر  يربربب  دـنیوک و  یلب  تابـسب 

یسرافب تسنآ و  یسراف  مسا  وراد  نایشرب  دنیوک  دنمان  وراد  نایشرب  ریبک  يواح  لوا  دج  رد  رجنخ و  یقیرق  اب  نیرعولف و  ینابطش 
دنمان و زین  یـسوم  ياصع  ار  نآ  دنمان و  زین  يریک  جار  يدنهب  دنیوک  دنیوک و  كاس  لال  يدنهب  ارجره و  كدنب و  رازه  هتـسک و 
دیور و یم  ون  رس  زا  لاس  ره  نآ  رن  هتفک  هثلاث  رد  سردیروقسید  دشاب  یم  هدام  رن و  تسا و  رایسب  فالتخا  نآ  تیهام  رد  هلمجلاب 

دزن رت و  مرن  رایـسب  رتدنلب و  نا  زا  بادس و  كربب  هیبش  نآ  كرب  لس و  دننام  نیمز  يور  رب  طسبنم  هزات  رتکیراب  رایـسب  ياهخاش  اب 
کیدزن ربونـص و  كربب  هیبـش  نآ  كرب  هزاـت و  رت  خاـش  کـی  کـچوک و  هاـیک  ار  نآ  ةداـم  هریت و  خرـس  دیفـس و  لـک  یکرب  ره 

كرزب و یـشنمث  نآ  رکذ  دـنا  هتفک  ریغـص  ریبک و  یـضعب  یثنا و  رکذ و  تسا  عون  ود  هتفک  يدادـغب  اـهبآ و  نآ  تبنم  رکیدـکی و 
لک هیاس و  راد و  بآ  ياهاج  راهنا و  طوطش  نآ  تبانم  ریودتب  لئام  نآ  ةدام  كرب  ینالوط و  نآ  رکذ  كرب  کچوک و  نآ  ياثنا 

ياهخاش اب  کچوک  یتخرد  هک  تسا  میدق  بطب  موسوم  باتک  رد  دیفـس و  هدام  زا  خرـس و  نآ  رن  زا  دـیور  یم  نآ  كرب  دزن  نآ 
دیور و یم  نآ  خاش  ياههوک  دزن  نآ  لک  دـنام و  یم  ناتـسمز  ناتـسبات و  رد  نیمز و  يور  رب  شورفم  ياهکرب  راد و  هرک  کیراب 

مخت ناسلب و  كربب  بیرق  بغزم  هزات  رت و  نآ  كرب  رادراخ  تسا  یتابن  هتـشون  یکاطنا  تسا و  يدـنه  یئالنوچ  كاسب  هیبش  نیا 
نیب ام  نآ 
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کی ات  نآ  توق  دسر و  یم  ازوج  رد  دیفس و  نآ  ةدام  مخت  خرس و  نآ  رکذ  مخت  دشاب  یم  یثنا  رکذ و  دیآیمرب و  نآ  ياهکرب  609
هتشون هفحت  بحاص  تسنآ و  یناتسب  یهایـسب  لئام  کنر  خرـس  نآ  نیرتهب  هتـشون  یعیدب  تارایتخا  بحاص  دنام و  یم  یقاب  لاس 

خرس نآ  قاس  مخت و  دنمان و  زرم  خرس  ار  ریبک  زرم و  دیفس  ار  ریغص  یسرافب  هدام و  ار  ریغص  رن و  ار  ریبک  دشاب  یم  ریغـص  ریبک و 
نآ مخت  زبس و  نآ  ریغـص  قاس  كرب و  دنیوک و  هرت  كاخ  ار  نآ  ریغـص  نباکنت  رد  رایـسب و  اهغاب  رد  یـشفنبب و  لئام  نآ  كرب  و 

هوبنا و دیآیمرب و  نآ  ياهکرب  ریز  رد  مسق  ود  ره  مخت  دـنا و  هدیـشاپ  نآ  ياهکرب  رب  رتسکاخ  ایوک  ریبک و  مخت  زا  رتکچوک  دـیفس 
رتیوق ریغص  زا  نآ  ریبک  لاعفا  رد 

نا تعیبط  *

بلاغ نا  رب  یئام  وزج  کشخ و  لوا  رد  دراب و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ینطاب و ترارح  نکسم  ضیح و  يرارم و  نمزم  لاهسا  يوارفص و  ئق  اضعا و  لک  مدلا  فزن  مدلا و  ثفن  سباح  عدار و  ضباق و 
ردـصلا نآ  عجو  نکـسم  حورق و  ففجم  شوک و  مرک  لتاق  نآ  ةراصع  روطق  نذالا  عفان  ار  اعما  ۀـحرق  يرود و  ياـهپت  يرهاـظ و 

سباح نآ  ندیماشآ  نآ و  دربم  هدعم و  باهتلا  نکسم  نآ  دامـض  هدعملا  هنیـس  مدلا  فزن  عطاق  هیقوا  کی  ات  نآ  ةراصع  ندیماشآ 
دنمان و ار  الوح  ینانویب  ار  ضرم  نیا  دیآ و  ود  ره  لاهـسا  ئق و  نا  رد  هک  یـضرم  اهنآ و  مدلا  فزن  اعما و  ۀـحرق  يرارم و  لاهـسا 

میظع جرف  حورق  تهج  دنزیمایب  لسع  اب  دنیامن و  خبط  بارـش  رد  نوچ  محرلا  الومح  هنقح و  ادامـض و  ابرـش و  دیفم  زین  ار  جـنلوق 
حورق هلمن و  هرمح و  ینومغلف و  لیلحت  هزات و  تاحارج  لامدـنا  تهج  نآ  دامـض  روثبلا  ماروـالا و  حورقلا و  حورجلا و  تسا  عفنلا 

عفاـن هلمن  هرمح و  تاـباهتلا و  نیکـست  تهج  نآ  ةزاـت  كرب  دامـض  عفنلا و  دـیج  داوم  بابـصنا  عنم  هیوـمد و  ماروا  لـک  هیعاـس و 
زین لدنص  يرکس و  ۀشفنب  تبرش  ریجنا و  نآ  حلصم  هئر  رضم  یمس  ماوه  شهن  مومس و  عفد  تهج  بارش  اب  نآ  ندیماشآ  مومسلا 
لها دنا و  هتـشونن  لاح  ات  یتعفنم  بط  رد  نآ  خیب  يارب  بلعثلا و  بنع  نآ  لدب  لاقثم  داتفه  ات  نآ  بآ  زا  تبرـش  رادقم  دـنا  هتفک 
راهک لیمامد و  راجفنا  جضن و  تهج  ار  نآ  ةدرک  مرک  هدیئاس  دامـض  ناهد و  شـشوج  تهج  ار  نآ  خوبطم  بآ  هب  هضمـضم  دنه 

* دنراد لمعتسم  سابل  غبص  رد  جاز  ياجب  ناغابص  ار  نآ  قرحم  زا  ذوخام  حلم  ینعی 
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بصع

دنمان زین  ههتپ  يراپ و  يدنهب  یپ و  یسرافب  هدحوم  ءاب  داص و  نیع و  حتفب 

نا تیهام  *

نآ یب  تکرح  سح و  تسنا و  زا  فلوم  ناویح  ندب  ندش و  مخ  فاطعنا و  رد  مرن  لاصفنا و  رد  بلص  دیفـس  برچ  تسا  يزیچ 
تسا هدش  هدیشک  اهنآ  رسب  دنراد  ناوختسا  هک  یتاناویح  دشاب و  یمن 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* عفان نآ  ریغ  بلقنم و  رعش  قاصتلا  تهج  نا  زا  عونصم  مشیرس  اذغلا و  يدر  مضهرید و 

رفصع

ددرک یم  روکذم  تسا  نآ  بح  هک  مطزق  رد  اجنآ و  رد  تسا و  ضیرحا  هلمهم  ءار  اف و  مض  داص و  نوکس  نیع و  مضب 

تاراصع

تسا هراصع  عمج  هیناقوف  هانثم  ءات  فلا و  هلمهم و  ءار  فلا و  داص و  حتف  نیع و  مضب 

نا تیهام  *

هدرـشف هدیبوک  هک  دشاب  اهنآ  ياحل  لوصا و  ای  ناصغا و  زا  ای  قاروا و  زا  ای  اهلک و  زا  هاوخ  تسا  تابن  زا  هجرختـسم  ۀـیئام  يازجا 
مان نادب  هدح  یلع  دنا  صوصخم  یمـساب  اهنا  زا  هچنآ  هدومن و  کشخ  هاوخ  دنیامن و  لامعتـسا  عیام  مسق  نامه  هاوخ  دنیامن  ذـخا 

* نآ تابن  نمض  رد  یقاب  دبای و  یم  رکذ 

همجعملا داضلا  عم  نیعلا  لصف 

لضع

مال هحوتفم و  ۀمجعم  داض  نیع و  حتفب 

نآ تیهام  *
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دـشاب یم  نآ  ددعت  اضعا  تکرح  ددعت  بسحب  دشاب و  یم  نآ  كرحتم  ياضعا  لصافمب و  بیرق  هک  ناویح  ندـب  رد  تسا  يزیچ 
تسا روکذم  تایلک  حیرشت و  بتک  رد  نآ  حیرشت  هچنانچ  تسا  اشغ  قورع و  باصعا و  تاطابر و  محل و  زا  بکرم  نآ  و 
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نا تعیبط  *

رت مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اذغلا دیج 

یعیبط يالتما  رد  نوچ  نینچمه  تیـصاخلاب و  ئق  ثدـحم  نآ  راثکا  نآ و  لوانت  لیلقت  فیفخ  ذـیذل و  سومیکلا و  حـلاص  610و 
رود نآ و  لفاسا  زا  تسا  رتهب  دشاب  لصفمب  بیرق  ندب و  یلاعا  زا  هچنآ  هلمجلاب  هلدتعم و  ریزابا  ناهدا و  نآ  حلـصم  دنروخب  ندب 

لصفم زا 

همجعملا ءاظلا  عم  نیعلا  لصف 

هیاظع

هدمآ زین  دمب  ءاظع  اه و  هیناتحت و  هانثم  ءای  فلا و  همجعم و  ءاظ  نیع و  حتفب 

نآ تیهام  رد  *

نودرح سنج  زا  هک  هتفک  سودیروقـسید  ءاظع و  نآ  عمج  صربا و  ماسب  هیبش  تسیا  ۀـباد  هتفک  سوماـق  بحاـص  تسا  فـالتخا 
یناویح هتفک  ینالیج  یلع  میکح  هتـسناد و  ار  دـنمالاس  یکاطنا  دـنمان و  ناجرف  ار  نآ  ةداـم  نـالیج و  ار  نآ  رن  غزوب و  هیبش  تسا 
دزوسن دنزادنا  شتآ  رد  نوچ  ددرک و  یم  فلتخم  زورنابش  تاقوا  رد  نآ  ناولا  تکرحلا  ئطب  کنر  زبس  صربا و  ماس  دننام  تسا 

یم هاکن  لسع  رد  هدروارب  ار  نآ  ياعما  هتفاکـش  ار  نآ  مکـش  هتخادنا و  اپ  تسد و  حیرارذ  دـننام  ار  نآ  تسا و  تیمـس  توق  اب  و 
ددرکن دساف  هک  دنراد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دشخب نیب  عفن  دندنب  یعفا  شهن  رب  دننک و  قش  ار  نآ  نوچ  نآ و  ندیزک  تیمس  ملا و  عفر  تهج  نا  زا  کناد  ود  رادقم  ندیماشآ 
نوخ خوبطم  يالط  هنیزلا  دننک  یم  لخاد  هملتوم  هلاکا و  مهارم  رد  عفن و  رد  تسا  حـیرارذ  دـننام  برج  تهج  حورقلا  حورجلا و 

اب ار  نا  زا  یکدـنا  نوچ  تسا  الجلا  دـیدش  نآ  نیکرـس  لتاق و  رهز  ود  ره  نآ  نیکرـس  هرهز و  تسا و  يوم  هدـنرتس  تیز  رد  نآ 
یسک هباظع  نوچ  تسا و  دیفم  دنیامن  لامعتـسا  هثیبخ  ۀنفع  حورق  ۀیقنت  هظیلغ و  راثآ  فلک و  عفر  تهج  دنزیمایب و  رایـسب  هتـساشن 

ات دـنلامب  نارب  زق  مشیربا و  دـیآرب و  ات  دـنلامب  نا  رب  رتسکاخ  نغور و  هک  دـیاب  دراذـک  عضوم  نا  رد  ار  دوخ  ياهنادـند  دزکب و  ار 
بآ نارب  دـنیامن  لوطن  توقب و  ار  عضوم  نآ  دـنکمب  دـبای  ماود  نآ  عجو  رکا  دـنلامب و  عضوم  نارب  نغور  رتسکاـخ و  سپ  دـیآرب 

* تسا عفان  قوقشخرط  الیتر و  قایرت  سپ  دنشاب  هدیناشوج  هلاخن  نا  رد  هک  یمرک 
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مظع

نوپتـس و یمورب  سونولوس و  ینانویب  زین و  داه  يده و  يدنهب  ناوختـسا و  یـسرافب  ماظع  نآ  عمج  میم  اظ و  نوکـس  نیع و  حتفب 
دنمان كومس  یکرتب  امرک و  ینایرسب 

نآ تیهام  *

ماکحتـسا و يارب  تسا و  هدرفم  ياضعا  زا  تسین و  يوضع  رتبلـص  نا  زا  هک  ناویح  ندـب  رد  بلـص  تسا  یمـسج  هک  تسا  مولعم 
رد لیـصفتب  نآ  دـئاوف  تسا و  قولخم  هوجو  نسح  اب  یناسآب و  تاکرح  رئاس  یـشم و  دوعق و  ماـیق و  هیوق  لاـعفا  رودـص  هماـعد و 
نآ نیرتـهب  تشه و  لـهچ و  دـص و  ود  ینعی  تسا  مـحر  فورح  ددـعب  ناـسنا  ندـب  رد  نآ  ددـع  تـسا و  روکذـم  حیرـشت  بـتک 

تسا ناسنا  ناوختسا 

نا تعیبط  *

کشخ موس  رخآ  رد  نآ  قرحم  کشخ و  موس  لوا  رد  درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

بآ نتخیر  نآ و  ةدیسوپ  اصوصخ  برجم  عرص  تهج  ناسنا  ناوختـسا  ةدیئاس  ندیماشآ  سارلا  ضارما  ففجم  سباح و  ضباق و 
تهج بلعث  شین  نادند  ینعی  بان  قیلعت  نآ و  ةدوس  مرن  رایسب  طوعس  فاعر و  سباح  رس  رب  هکرـس  اب  هدیـسوپ  ناوختـسا  خوبطم 
قیلعت مفلا  پچ  بناج  يارب  پچ  تسار و  بناج  يارب  تسار  بناج  هقیقش  تهج  راتفک  ینعی  عبض  يولهپ  ناوختسا  قیلعت  عرص و 

مدـلا و فزن  عطاق  لاهـسا و  سباـح  دنـشاب  هدوس  مرن  رایـسب  هکنآ  ةدـیلاب  ۀـنهک  ندـیماشآ  ءاذـغلا  ءاـضعا  سرـض  يارب  نآ  سرض 
نطب و سبح  مدـلا و  فزن  عطق  تهج  یعارلا  یـصع  ةراصع  اب  لاقثم  کی  رادـقم  نآ  نار  ناوختـسا  واـک و  قاـس  داـمر  ندـیماشآ 

نیبجنکـس اب  نآ  ةدیلاب  ۀتخوس  ندـیماشآ  لاحطلا  برجم  تسا  ریـساوب  عطاق  بلک  ناوختـسا  دامر  رورذ و  ندـیماشآ  اعما و  جـحس 
اب ناسنا  ةدیلاب  ناوختسا  هاب و  جیهت  تهج  لسع  اب  سیت  بعک  ندیماشآ  هابلا  نیبجنکس  اب  سیت  بعک  ةدوس  روتسدب  زرپس و  تهج 
اب نآ  رتسکاخ  دامـض  رانلا  قرح  دنادرک  کشخ  ار  نآ  ۀلیاس  تابوطر  دیامن و  محر  ۀیقنت  نآ  ۀلیتف  نتـشادرب  محرلا  روتـسدب  لسع 

لسع اب  نآ  ندیماشآ  هریغ  لصافملا و  عاجوا  شتآ  یکتخوس  تهج  هکرس 
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فیفجت تهج  نآ  ةدیـسوپ  ۀـنهک  رورذ  حورجلا  حورقلا و  ماظع  عاجوا  صیـصختب  هریغ  اسنلا و  قرع  لصافم و  عاـجوا  تهج  611
قصلم حورق و  عنام  عدار و  ربص  اب  تشپ  کنس  ناوختـسا  دامـض  هیـصخ و  رکذ و  دننام  هینابـصع  هسبای و  ياضعا  مایتلا  تابوطر و 

هک یمـسقب  تیم  ناسنا  ناوختـسا  ندیماشآ  یمحلا  دـنادرک  طقاس  ار  ریـساوب  دزاس و  لئاز  درتسب و  ار  يوم  هرون  دـننام  تاحارج و 
صرب تهج  ریزنخ  بعک  يالط  هنیزلا  ملا  نکسم  ردخم و  ناسنا  رس  ۀساک  ناوختسا  ندیماشآ  عبر و  یمح  تهج  دنادن  نآ  براش 

اب دـشاب  هنهک  ياهراوید  رد  هکنآ  ةدـیلاب  ۀـنهک  هریغ و  هلبآ و  راثآ  عفر  تهج  ریعـشلا  ءام  اب  هدـیلاب  ۀـنهک  ناسنا  ناوختـسا  يالط  و 
رس ریز  رد  دهده  لاب  ناوختسا  اب  ناسنا  سرض  نتشاذک  دنا  هتفک  صاوخلا  لاقثم  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  دراد  رثا  نیمه  زین  بالک 

دتفا و هک  لوا  لفط  نادند  قیلعت  تسا و  مالتحا  عنام  نآ  سرـض  نتـشاد  دوخ  اب  دوشن و  رادیب  دشاب  نآ  رـس  ریز  رد  هک  ماد  ام  مئان 
قیلعت تسا و  عامج  رب  تیوقت  ثعاب  تسار  بناج  رب  حاسمت  نادـند  قیلعت  تسا  ینتـسبآ  عنم  ثعاب  هتفرک  هرقن  رد  دـسرن  نیمز  رب 

همئاد و یمح  يارب  نآ  تسار  قیلعت  اـیعا و  عـفر  تهج  تسا  خاروـس  نآ  فرط  ود  دـشاب و  یم  سورخ  لاـب  رد  هک  یناوختـسا  ود 
هدنزک ار  ناسنا  هک  یکس  بان  قیلعت  دریکن و  لمح  هک  تسنآ  ثعاب  نز  رب  دنشاب  هدروآرب  نآ  یکدنزب  هک  سرع  نبا  بعک  قیلعت 

یسک رب  بلک  بان  قیلعت  ورب و  نآ  ندرکن  دایرف  نآ و  بحاصب  هناوید  کس  ندشن  کیدزن  تهج  وزاب  رب  هدیچیپ  تسوپ  رد  دشاب 
ناسنا ۀلک  ندرک  نفد  ناقری و  عفر  تهج  عجو و  یب  وا  نادند  ندمآرب  یناسآب  تعرس و  ثعاب  لفط  رب  دنز و  فرح  باوخ  رد  هک 

یتعامج نایم  رد  ار  هبرک  کس و  شین  نادند  ینعی  بان  ناوختـسا  نوچ  دنیوک  تسا و  ناشیا  ترثک  ثعاب  نارتوبک  جرب  رد  تیم 
هدش فرطرب  هتـسکش و  هک  ناسنا  ناوختـسا  ياجب  ار  کس  ناوختـسا  نوچ  ددرک و  ناش  تموصخ  ثعاب  دننادن  ناشیا  هک  دنزادنا 

یلاعت هّللا  ءاش  نا  دبای  یم  تفای و  رکذ  ناویح  نآ  نایب  نمض  رد  یناویح  ره  ناوختسا  صاوخ  لاعفا و  دبای و  مایتلا  دنراذک  دشاب 
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ءافلا عم  هلمهملا  نیعلا  لصف 

صفع

دنمان لهپوزام  يدنهب  وزام و  یسرافب  هلمهم  داص  اف و  نوکس  نیع و  حتفب 

نا تیهام  *

تفای رکذ  طولب  رد  هچنانچ  وزام  لاس  کی  دروآ و  یم  رمث  طولب  لاس  کی  طولب  تخرد  هک  اریز  تسا  طولب  تخرد  رمث  دـنیوک 
دنه دالب  رد  وزام  تسا و  ریسدرسب  صوصخم  طولب  هک  اریز  دشاب  حصا  نیا  دیاش  طولبب  هیبش  رایسب  تسا  یتخرد  رمث  دنیوک  زین  و 

هدیسران و کبس و  هچنآ  تسنآ و  خاروس  یب  نیکنـس  بلـص  زبس  ماخ  كرزب  نآ  راتخم  رتهب و  دوش و  یم  زین  تسا  ریـس  مرک  هک 
دنام یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق  فیعض و  تسا  هروکذم  فاصوا  فالخب 

نا تعیبط  *

ضبقلا دیدش  دراب و  رایسب  یضرا  رهوج  اب  دنا  هتفک  کشخ  موس  رد  درس و  مود  رد  زین  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  درس 

نا صاوخ  لاعفا و  *

بآ اب  نآ  روطق  نذالا  برج  قالس و  هعمد و  تهج  نآ  لاحتکا  نیعلا  فاعر  عطاق  نآ  خوفن  سارلا  تابوطر  نالیس  عنام  سباح و 
نآ خوبطمب  هضمـضم  نآ و  نب  نادـند و  رب  نآ  رورذ  نونـس و  مفلا  درادزاـب  نا  زا  يراـج  كرچ  نوخ و  شوـک  رد  ءاـقمحلا  هلقب 
زا تابوطر  نالیس  عنم  ناهد و  عالق  هثل و  نابز و  زا  هدساف  تابوطر  بلج  رومع و  هثل و  نادند و  تیوقت  تهج  هکرـس  اب  اصوصخ 

تهج بآ  اب  نآ  ةدـیئاس  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاضعا  نآ  لـکات  عناـم  دـیفم و  نادـب  ار  هدروخ  مرک  نادـند  خاروس  ندرک  رپ  ناـهد و 
بآ رد  نآ  ۀتخپ  دامض  هیذغاب و  نآ  ندروخ  روتسدب  نآ و  فیفجت  محر و  تابوطر  ضیح و  نالیس  نمزم و  لاهـسا  اعما و  حورق 

اب نآ  ةدـیئاس  يالط  اهریغ  ماروالا و  حورجلا و  حورقلا و  هکرـس  اـب  اـصوصخ  لاـفطا  فاـن  زورب  نآ و  زورب  هدـعقم و  ماروا  تهج 
تهج هکرس 
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يرغـال و رومـض و  ثعاـب  دـئاز  محل  رب  نآ  قوحـسم  رورذ  شمن و  قهب و  فلک و  بلعثلا و  ءاد  ادـتبا و  رد  خرـس  داـب  اـبوق و  612
اـصوصخ ابرـش  تسا  هلکا  هلمن و  هیعاـس و  حورق  یعـس  عناـم  ماروا و  لـلحم  عدار و  نآ  دامـض  نآ و  قرحم  صوصخ  نآ  لـیلحت 

نآ عوقن  ای  نآ  خوبطم  بآ  هب  يوم  لاستغا  هنیزلا  دیفم  زین  رسک  ربج و  تهج  زین و  ءالط  ارورذ و  بارـش  ای  هکرـس و  اب  نآ  خوبطم 
تهج تیز  رد  نآ  قرحم  نآ و  یئوبدب  عفار  قرع و  سباح  نآ  يالط  ناوختـسا و  دادـم و  ةدـننک  هایـس  تسا و  يوم  ةدـننک  هایس 

نآ حلصم  قلح  هنیس و  رضم  دنرب  راکب  هدوس  هدومن  فشن  ار  نآ  تینهد  ندرک  نایرب  دعب  هک  تسا  یباضخ  وکین  يوم  ندرک  هایس 
افرطلا و هرمث  طولب و  تفج  رانا و  تسوپ  نآ  لدب  لاقثم  کی  نآ  تبرـش  رادـقم  ندروخ  تشربمین  ضیب  اب  یبرع و  غمـص  اریثک و 

نا رد  دـنراذکب و  شتآ  رب  یلافـس  فرظ  اـی  دـننازوسب و  رکخا  يور  رب  هک  تسنآ  نآ  قارحا  روتـسد  نآ و  نزوب  تسا  درز  ۀـلیله 
ترارح ببـسب  تسا  رتشیب  نیا  تفاطل  فیفجت و  ضبق و  کمن و  هکرـس و  رد  ای  دنیامن و  شوماخ  بارـش  رد  دننک و  نایرب  فرظ 

نیا ماروا  لیلحت  حورق و  فیفجت  مد و  سبح  يارب  کمن و  هکرـس و  اب  ضباـق و  بارـش  رد  نآ  یفطم  صوصخ  قرح  زا  هبـستکم 
تسنآ قرحم  ریغ  زا  عفنا 

فاقلا عم  نیعلا  لصف 

باقع

مسا نایریـسکا  حالطـصاب  دنمان و  شوحارق  یکرتب  هدیک و  يدنهب  هولا و  هلا و  یـسرافب  هدحوم  ءاب  فلا و  فاق و  حتف  نیع و  مضب 
تسا رداشون 
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نا تیهام  *

تساهنآ عابس  رویط و  حراوج  ۀلمج  زا  کنر و  هایس  هثج  كرزب  فورعم  تسا  يرئاط 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج نآ  ةرهز  لاحتکا  نیعلا  تسا  واک  تشوکب  بیرق  عفان و  تبوطر  حایر و  هدربا و  تهج  سومیکلا  يدر  بلص  یفیل  نآ  محل 
هنیزلا ماروا  لیلحت  تهج  نآ  نوخ  يالط  ماروالا  نآ  حورق  هواشغ و  عفر  نآ و  تیوقت  رـصب و  تدح  مشچ و  رد  بآ  لوزن  يادتبا 

تسا عفان  محر  قانتخا  تهج  نآ  رپ  روخب  ریزانخ  لیلحت  راسخر و  ششوج  فلک و  عفر  تهج  نآ  يالط  یلاج  نآ  نیکرس 

برقع

دنمان یبروکشا  یکنرفب  وهچب و  يدنهب  مدزک و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  هدحوم  ءاب  هلمهم و  ءار  حتف  فاق و  نوکس  نیع و  حتفب 
تسا تیربک  زا  دارم  نایریسکا  حالطصاب  و 

نا تیهام  *

دـشک نیمز  رب  هچنآ  هلایـش و  دراد  دنلب  ار  دوخ  ۀـلابند  تکرح  رد  هچنآ  دـشاب  یم  ناولا  ماسقا و  نآ  تسا و  مومـس  تاوذ  ماوه  زا 
كرت مدرم  هک  يدـح  هب  دوجولا  ریثک  زاوها  رهـش  رد  کـلهم و  رتیوق و  تیمـس  رد  تسا و  رتـکچوک  هلایـش  زا  نیا  دـنمان و  هرارج 

هایس صیصختب  نآ و  كرزب  راد  بغز  هایس  صوصخ  نوبز  نآ  هایـس  نآ و  رن  زا  رتیوق  هدام  برقع  تیمـس  دندومن و  اجنآ  يانکس 
ندـب رب  یـشم  درجمب  دـنا  هتفک  هک  يدـح  هب  تسا  تیمـس  اـب  رایـسب  زین  رکید  عضاوم  ضعب  هیرکـسع و  برقع  دـنا  هتفک  رادرپ و 

رب هتسب  نامسیرب  ار  نآ  یصخش  هچنانچ  دنادرک  یم  تتفم  ار  نآ  دنز  کنـس  رب  ار  دوخ  شین  رکا  هک  دنیوک  دنادرک و  یم  كاله 
هاصح تیتفت  يارب  اذهل  تشک و  یم  ادـج  کنـس  نا  زا  ۀـچراپ  دز  یم  کنـس  نا  رب  ار  دوخ  شین  هک  هبترم  ره  تسب  یکنـس  يور 

ناتـسبات رد  اصوصخ  دننیچب  مه  يور  رب  هدیـشاپ  بآ  كدنا  ار  هدیدن  بآ  ياهرجا  نوچ  هک  هدیـسر  هبرجتب  دـنا و  هتـسناد  برجم 
دلوت برقع  زور  هس  ود  نیمز  رد  دننک  نفد  هدـیبوک  ار  وهاک  نوچ  هک  هتفک  یـضعب  دـبای و  یم  نوکت  اهنآ  نایم  رد  رایـسب  برقع 

ریغ رب  برقع  ندینازک  دنک و  دلوت  برقع  دـنراذکب  هدـیدن  بآ  تشخ  ود  نایم  رد  ار  رکنک  ۀـخاش  نوچ  هک  هتفک  یـضعب  دـنک و 
دنا هتسناد  برجم  جلاف و  عفار  بصع  عضوم 

1169 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1553 

http://www.ghaemiyeh.com


نا تعیبط  *

کشخ درس و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لـفلف و اـب  نآ  رتسکاـخ  لاـحتکا  نیعلا  اـهریغ  لـصافم و  عاـجوا  اـخرتسا و  هوقل و  جـلاف و  تهج  نآ  نغور  يـالط  سارلا  ضارما 
ریغ ناسنا و  مشچ  ۀنخان  ضایب و  عفر  تهج  هبسانم  ةراح  ۀیودا  لیبجنز و 

ۀتـشرب ندیماشآ  ردـصلا  هواشغ  يالج  برج و  رـصب و  تیوقت  تهج  نآ  نزو  فصن  ردـقب  شوم  نیکرـس  اب  نآ  قرحم  نآ و  613
رـسع هناثم و  هدرک و  کنـس  تیتفت  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  نآ  قرحم  ندـیماشآ  لوب و  تالآ  ۀـحرق  هنهک و  ةدراب  ۀفرـس  تهج  نآ 
يـالط بلعثلا  ءاد  فلکلا و  قهبلا و  صربـلا و  هدرک  تکراـشمب  هاوخ  تاذـلاب و  ثداـح  هاوخ  جـنلوق  عفر  تهج  ریظن و  یب  لوـبلا 

ءاد فلک و  قهب و  تهج  یلاـعت و  هّللا  نذاـب  نآ  ةدـننک  لـئاز  هزاـت  صرب  رب  هتـشرس  هکرـس  اـب  هدوس  هدرک  کـشخ  كرزب  برقع 
فوفـس نآ  يـالاب  رب  دـنلامب و  لامدـنالا  هرـسع  هثیبـخ و  حورق  رب  دـننازوسب و  تیز  رد  ار  برقع  نوچ  حورقلا و  دـیفم  زین  بلعثلا 

تهج نآ  يالط  ریـساوبلا  نآ  يوم  ةدننایور  نآ و  ةدـننک  لئاز  زین  نادـب  بلعثلا  ءاد  نیهدـت  دوب و  دـنمدوس  دنـشاپب  قرحم  برقع 
تیمس بذج  دندنب  برقع  ةدیزک  عضوم  رب  دننک و  قش  ار  نآ  ةدنز  نوچ  مومسلا  نآ  نهدب  نیهدت  روتسدب  ریساوب و  ۀناد  طاقـسا 

ددـع کی  نوچ  دـنا  هتفک  رثؤم و  هاب  تیوقت  تهج  نآ  نیهدـت  هاـبلا  دـیفم  زین  نآ  تیمـس  عفر  تهج  نآ  ۀتـشرب  ندروخ  دـیامن و 
مکحم ار  نآ  رـس  هتخیر و  تیز  نارب  دـننک و  ۀشیـش  رد  هتفرک  دـشاب  هدـنام  هام  زا  زور  راهچ  ای  زور  هس  هک  هاـم  رخآ  رد  ار  برقع 

ۀناد عطق  ءاسنلا و  قرع  رهظ و  عجو  جلاف و  تهج  نادب  نیهدت  دـیآ  نهد  رد  مامت  نآ  توق  ات  دـنراذکب  زور  دـنچ  باتفآ  رد  هتـسب 
دشاب و تیز  مرد  هد  هک  دیاب  يددع  ره  يازاب  ار  نغور  نآ  بسحب  دنیامن  هدایز  برقع  دادعا  دشاب  هدایز  رکا  دـنا  هتفک  ریـساوب و 

لمح هک  ینز  هب  کشخ  ةدرم  برقع  قیلعت  دنا  هتفک  برجم و  هاصح  تیتفت  تهج  نادـب  نیهدـت  دـنراذک و  باتفآ  رد  زور  لهچ 
سفرک و مخت  ینمرا و  لک  نآ  حلصم  هئر  رضم  لاقثم  کی  ات  مرد  مین  نآ  دامر  تبرش  رادقم  طاقسا  زا  نآ  ظفح  ثعاب  دنامن  نآ 

ندب رد  عوسلم  ددرک و  خرس  بلص و  دنک و  مرو  نآ  عسل  عضوم  دزکب  ار  یـسک  برقع  نوچ  لاقثم و  تسب  ات  زایپ  بآ  ندیماشآ 
ياخرتسا درس و  قرع  دوخ و  لد  رد  فعض  بارطـضا و  برک و  مرک و  هاک  ددرک و  درـس  هاک  هک  دبایرد  فلتخم  تلاح  ود  دوخ 

مهب وا  مکـش  رد  حـیر  دـیآرب و  جزل  يزیچ  ئقب  ددرک و  ضراع  دـیدش  ئق  قاوف و  اهبل و  جالتخا  لقع و  طـالتخا  هزرل و  اـضعا و 
ددرک و تسس  درـس و  اضعا  ددرک و  يراط  ار  وا  یـشغ  دتفا و  مهرب  اهنادند  ددرک و  ربطـس  وا  نابز  ددرک و  ریغتم  وا  کنر  دسر و 

نکمم رکا  عضوم  نآ  يالاب  نتـسب  روفلا  یف  نآ  جالع  هلمجلاب  دوبن  ریذپ  هجلاعم  ماکنه  نیا  دیآرب  وا  دعقم  دـنک و  مرو  وا  بیـضق 
دنراذک و عضوم  نارب  هتـشرس  قبنز  نغورب  هدیبوک  ار  مطبلا  کلع  درز و  تیربک  ناتکرزب و  هدیزک و  رام  دـننام  مامت  توقب  دـشاب 
مرک و بآ  هب  ای  دـنیامن و  دـیمکت  شتآب  دـنلامب و  مامت  توقب  عضوم  نارب  هکرـس  اب  زارد  لـفلف  یکمرم و  نویفرف و  رتسدـیبدنج و 
زا دنیامن  بانتجا  دنلامب و  نارب  راودج  دنیامن و  دامض  زین  ار  ریـس  دنناروخب و  ریـس  براقعلا و  قایرت  هعبرا و  قایرت  قوراف و  قایرت 
نآ شهن  عضوم  رب  دنبوکب و  دنریکب و  دیآ  تسدب  تسا  هدیزک  هک  یبرقع  رکا  سفرک و  اصوصخ  ددـس  ۀـحتفم  يایـشا  لامعتـسا 

ةدرز کهآ و  زین و  نآ  مخز  لحم  رب  هتـشرس  هبند  نغورب  هتفرک  ار  توت  كرب  کهآ و  برجم و  دـیامن و  نآ  تیمـس  عفد  دـندنب 
مدژک رکا  دنک و  نکاس  ار  نآ  درد  لاحلا  یف  هتـشرس  باشودب  هتفوک  القاب  دنادرک و  نکاس  ار  نآ  درد  زین  هتخیمآ  مهاب  غرم  مخت 

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1554 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نغور  نآ  لـسع  اـب  رکا  ددرک و  نکاـس  درد  دـنلام  نآ  یکدـیزک  عـضوم  رب  ار  نغور  نآ  دـنیالایب و  دـنناشوجب و  نـغور  رد  ار 
كرچ رکا  دـنکن و  درد  دزکب  ار  وا  مدژک  رمع  همه  رد  رکا  دـنلامب  وا  ماکب  نا  زا  مرد  مین  دـیازب  رداـم  زا  كدوک  نوچ  دـنزیمایب و 
نیمه دنلامب  مدژک  مخز  رب  دنیامن و  لح  هکرسب  ار  مشیرس  رکا  دوش  نکاس  درد  دنلامب  برقع  یکدیزک  عضوم  رب  ار  ریزنخ  شوک 

دنک و لمع  نیمه  دنراذک  مدرک  مخز  رب  دـننک و  لخاد  مرک  غارچ  نغور  رد  هدوس  کمن  اب  دـنریکب و  ار  مدژک  رکا  دـنک و  لمع 
زین دـنلامب  نآ  مخز  رب  هتفوک  ریـس  ریجنا و  زوج و  زغم  رکا  دوش و  نکاس  درد  دـنراذک  عسل  عضوم  رب  دـنبوکب و  ار  كات  كرب  رکا 

عجو نکسم  هدعقم  رد  خی  ۀفاش  لامعتسا  دوب  دنمدوس 
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دنوارز نیتنسفا و  ربک و  خیب  دنیامن و  دامض  هتخپ  ار  هجنوی  مخت  دنیامن و  دامض  نارب  مرکامرک  هتفاکش  مکش  ار  شوم  تسا و  614
جلاف یـصخش  هک  تسا  لقن  دنناروخب  کناد  راهچ  رادقم  هتخاس  نوجعم  لسع  اب  يواستم  يازجا  قوقـشخرط  جرحدـم و  لیوط و 

وا جلاف  رازآ  دیزکب  هرارج  برقع  ار  وا  ندب  ياج  دنچ  باوخ  نیب  رد  یبش  تاقافتا  زا  دوبن  یـشم  دوعق و  مایق و  رب  رداق  هک  تشاد 
روطـسم تدش  دعب  جرف  باتک  رد  لیـصفتب  لقن  نیا  دش و  دهاوخ  كاله  دزکب  ار  وا  رکید  راب  رکا  دنتفک  رهام  يابطا  تشک  لئاز 

عسل عضوم  رب  ناشوج  مرک  رایسب  ةدرک  مرک  نتخیر  دنفسوک و  ای  واک و  نغور  ندروخ  هرارج  برقع  تیمس  عفاد  قایرت و  تسا و 
صوصخ هضماح  هکاوف  بوبر  ندومن و  دصف  سپ  عضوم  نآ  ندرک  غاد  ندیـشک و  توقب  همجحم و  نتـشاذک  زین  ررکم و  تسنآ 

رایخلا و ءام  عرقلا و  ءام  ریعشلا و  ءام  تدح و  تانکـسم  تایفطم و  ینـساک  قوقـشخرط و  درـس و  بآ  هب  نآ  قیوس  شرت و  بیس 
کـشخ زینـشک  شرت و  بیـس  كرب  کشخ و  قوقـشخرط  زا  ذـختم  قایرت  يرکـسع و  قایرت  نوخ و  زا  اهنیا  لاثما  روفاک و  صرق 

قارحا و روتـسد  دنزادرپ و  نآ  ۀجلاعمب  نا  زا  ددرک  ثداح  هک  یـضرم  ره  تسا و  دیفم  دنروخب  ار  نآ  فک  هس  يواستم و  يازجا 
* تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  نهد و 

يرحب برقع 

دنمان نیرم  یبروکش  یکنرفب  یلهچم و  یهکنیس  يدنهب 

نا تیهام  *

شزوس درد و  ثعاب  نآ  ندـیزک  تسنآ  شین  هک  هتـسر  نارب  دیفـس  يراخ  كرزب و  نآ  رـس  هک  رادراخ  تسا  یفدـص  یهاـم  عون 
میظع
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نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج نآ  قرحم  لاـحتکا  روتـسدب  رـصب و  تیوقت  هواـشغ و  يـالج  تـالایخ و  بآ و  لوزن  تهج  نآ  ةرهز  لاـحتکا  نیع  ضارما 
* دیفم بلعثلا  ءاد  تهج  نآ  يالط  بلعثلا  ءاد  مشچ  ۀحرق  ضایب و  هواشغ و  بآ و  لوزن 

قعقع

دنمان هراجالع  ناهفصا  رد  ناقصقص و  یکرتب  هکع و  ار  نآ  فاق و  ود  نوکس  نیع و  ود  حتفب 

نا تیهام  *

رترظنم شوخ  رتکچوک و  قلبا  غالک  زا  هفورعم و  رویط  زا 

نا تعیبط  *

تیفیکلا يدر  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قیالخ رظن  رد  یبوبحم  ثروم  نیع و  حورق  هواشغ و  یلاج  نآ  ةرهز  لاحتکا  عقبا  بارغب  بیرق  زوجم و  ریغ  لـخاد  زا  نآ  ندروخ 
* تسا دیفم  وبر  تهج  نآ  لبز  روخب  دنا  هتفک  دنا و  هتفک 

قیقع

فاق هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  فاق و  رسک  نیع و  حتفب 

نا تیهام  *

فاص و هک  تسا  ینمی  نآ  نیرتهب  دـنا و  هتفک  زین  مور  رحب  لحاس  رتشیب و  تیاپنمک  رد  نمی و  نآ  ندـعم  فورعم و  تسا  یکنس 
خرس دشاب  یم  رایسب  ناولاب  نآ و  ریغ  فالخب  دشاب  یم  بلـص  ینمی  هک  تسنآ  نآ  ریغ  ینمی و  نایم  قرف  دنا  هتفک  دشاب و  فافش 

يرجش و قلبا و  فافش و  ریغ  فاصان  فافش و  فاص و  يرکج و  خرـس و  کنر و  مین  نیکنر و  کیره  هایـس و  دیفـس و  درز و  و 
یم خبط  هدرک  ادـج  ار  نآ  مرج  یب  فافـش  فاص  ياهعطق  دـشاب  یم  کنرمک  ندـعم  زا  ندروآرب  ماکنه  رد  کیره  تاقبط و  وذ 
یم اهبوچ  نا  رد  ندرکب  ات  دـشاب  دـنلب  هک  ار  یـسم  ای  یفزخ و  یکرزب  کید  هک  تسنآ  نآ  خـبط  قیرط  ددرک و  یم  نیکنر  دـنهد 

شتآ نآ  ریز  هتـسب  مکحم  ار  کید  رـس  دـننیچ و  یم  اهبوچ  نارب  ار  قیقع  ياهعطق  دـننک و  یم  بآ  هفـصنب  اـت  ار  کـید  دـننیچ و 
خبط نامز  نآ  ات  هک  دنراد  نیعم  ینامز  دوخ  دزن  دننک  یم  لمع  نیا  هک  یناسک  دسرب و  اهنادب  مرک  تاراخب  هک  دنزورفا  یم  مئالم 

فافـش فاص  نیکنر  رایـسب  اهنا  زا  هچنآ  دنهاوخ  یم  هک  يوحن  رهب  دـنیامن  یم  یکاکح  هدیـشارت  هدروآرب  سپ  ددرک  یم  نیکنر 
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هچنآ درز و  سپ  تسا  مسق  نیا  قارب  فافش  خرس  رایسب  اهریغ  يرتشکنا و  هیودا و  رد  لمعتسم  بوخ و  رایسب  تسا  کنرکی  قارب 
رثکا یکنرب  کیره  تسا  تاقبط  وذ  هچنآ  دنمان و  يرجش  ار  نآ  دشاب  یهوک  ۀچراپ  ای  یتخرد و  ۀخاشب  هیبش  یلکـش  نآ  مرج  رد 

عم میجلا  فرح  رد  دنیوک و  عزج  ار  نآ  دشاب  يرکید  قوف  یکی  نآ  تاقبط  هک  دنشارت  مسق  نادب  ار  نآ 
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رجح ار  نآ  دـشاب  رودـم  ریغ  ای  رودـم و  نآ  يالاب  حطـس  رد  نآ  طوطخ  هک  دنـشاب  هدـیرب  ضرع  رد  هچنآ  تفاـی و  رکذ  ءازلا  615
دنزاس یم  عون  نیزا  ار  هرهم  کنس  رثکا  دشاب و  یم  رت  بلص  رثکا  عون  نیا  دنمان و  يروغاباب  یسرافب  ینامیلس و 

نا تعیبط  *

بلاغ نآ  یکشخ  ترارح و  بسک  ببسب  فطلا  نآ  قرحم  کشخ و  درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج بیـس  تبرـش  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  ةدوس  مرن  کناد  ود  ندیماشآ  تسا  دراو  رایـسب  نآ  صاوخ  تلیـضف و  هفیرـش  ثیداحا  رد 
دنب مسق  چـیهب  هک  ضیح  مد  صوصخ  مدـلا  فزن  مدـلا و  ثفن  تهج  مد  سباح  ۀـیوداب  ای  یئاـهنتب و  ناـقفخ و  عفر  لد و  تیوقت 

اب ای  یئاهنتب و  نآ  لاحتکا  هاصح  تیتفت  تهج  هتتفم  ۀیودا  اب  لاحط و  دبک و  ةدس  عفر  تهج  ددس  ۀحتفم  ۀبـسانم  ۀـیودا  اب  دوشن و 
هثل و كرحتم و  نادند  تیوقت  تهج  دسب  دیراورم و  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  قرحم  نونس  رافـشا  یئوکین  رـصب و  تیوقت  تهج  لاحکا 

قیقع ندیـشوپ  تموصخ و  بضغ و  تدـح  نیکـست  تهج  نآ  قیلعت  صاوخلا  نآ  كرچ  يـالج  نادـند و  نب  زا  نتفر  نوخ  عـنم 
ندیـشوپ يراـج و  ضیح  يارب  اـصوصخ  دـشاب  هک  وضع  رهز  مدـلا  فزن  عطق  تهج  دـشاب  هتـسش  تشوـک  بآ  کـنرب  هک  یمحل 

کشم و اب  ار  قیقع  نوچ  دنیوک  هنیس و  درد  زا  نما  تاوعد و  تباجتـسا  مصخ و  رظن  رد  تبیه  ثعاب  ناقفخ و  عفار  نآ  يرتشکنا 
همه بوبحم  دـندرک و  یمارک  زیزع و  دـنور  ماکح  نیطالـس و  دزن  دـنلامب و  دوخ  يوم  يور و  رب  دـنیاسب و  تیز  نغور  روفاـک و 
دسب نآ  لدب  مرد  مین  ات  نآ  تبرـش  رادقم  اریثک  نآ  حلـصم  هدرک  رـضم  دنراد  وکین  لافب  ار  هزوریف  مجع  هکنانچمه  دنـشاب  قئالخ 

تسا
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فاکلا عم  نیعلا  لصف 

ربکع

دنمان مومرب  یسرافب  هلمهم  ءار  هدحوم و  ءاب  حتف  فاک و  نوکس  نیع و  حتفب 

نا تیهام  *

ياـهلاس رد  لـسع و  روبنز  ۀـناخ  رد  ددرک  یم  عمتجم  هک  تسا  ود  ره  نآ  ریغ  هتخیمآ و  لـسع  كدـنا  اـب  مومب  هیبـش  تسا  يزیچ 
خسو هک  یناسک  هتفک  يدادغب  دننک و  یم  دنب  نادب  ار  دوخ  ۀناخ  ياهنخر  دسر و  یم  مهب  رتشیب  دیور  مک  هایک  هک  کشخ  بدج 

نآ دوش و  یم  تفای  دنمان  روک  هکنآ  ۀناخ  راوید  رب  هک  تسا  يزیچ  رئاوکلا  خسو  هکنآ  تهج  دـنا  هدرک  طلغ  دـنا  هتـسناد  رئاوکلا 
دیامن یم  عمج  نا  رد  لسع  هتخاس  اهناخ  موم  زا  نا  رب  سپ  دنک  یم  داینب  ساسا  ۀلزنمب  ار  نآ  لسع  روبنز  الوا  هک  تسا  يزیچ 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ربج و رد  تسا و  يوق  بذاج  هکنآ  يارب  دیفم  ناکیپ  راخ و  بذج  ابوق و  تهج  نآ  دامض  دیاشن  ار  ندروخ  تءادر  لامک  ببـسب 
یلحن یئایموم  ار  نآ  اذهل  دنا و  هتسناد  یئایموم  بانم  بئان  نوخ  سبح  هطقـس و  هبرـض و  هتـسکش و  ناوختـسا  ماکحتـسا  رـسک و 

تابن و لاقثم  هد  اب  هک  لاقثم  کی  نآ  تبرـش  رادـقم  نینج  جرخم  لتاق و  نآ  لومح  هنهک و  دراـب  ۀفرـس  تهج  نآ  روخب  دـنمان و 
وراد ار  نآ  يزاریـشب  دوب و  لسع  نایم  رد  هک  تسا  يزیچ  ربکع  هک  هتفک  یعیدـب  تارایتخا  بحاص  دنـشونب  هدومن  تبرـش  لـسع 

یم ناولا  نآ  اهلک و  عومجم  زا  دروآ  یم  دوخ  ناکچب  دوخ و  شروخ  يارب  ار  نآ  لحن  سکم  دـیوک  فلوم  هک  هتـشون  دـنناوخ و 
دنک هابت  ار  لسع  دوب  لسع  نایم  رد  رکا  دوب و  خلت  تیاغب  شفنب و  دیفس و  خرس و  درز و  دشاب 
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رکع

هلمهم ءار  فاک و  نیع و  نیتحتفب 

نا تیهام  *

ضعب رد  تسنآ و  یفاص  نهد  زا  رتیوق  روما  رثکا  رد  تسا و  ناهدا  لـفثب  صوصخم  اـبطا  دزن  اـقلطم و  تسا  اـهزیچ  يدرد  لـفث و 
تـسین لمعتـسم  نا و  زا  رت  فیثک  رتـظیلغ و  نکیل  تسنآ و  صاوخ  عبطب و  عجار  ینهد  ره  رکع  نا و  زا  رت  فیثـک  رتـظیلغ و  روما 

تاخوطل هجضنم و  ةدمضا  رد  رکم 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و  تیز  رکع 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هروغ بآ  هب  نوچ  مغلا  تسنا  زا  رتهب  هکلب  ضضح  دننام  عفن  رد  لسع  دننام  ددرک  ظیلغ  ات  دنهد  خبط  یسربق  سم  فرظ  رد  نوچ 
ۀیودا لخاد  نیعلا  یناساب  دیامن  علق  ار  نآ  دنلامب  هدروخ  مرک  نادند  رب  ددرک و  ظیلغ  ات  دنهد  خبط 

ضفنلا ءاـضعا  نسوس  نهد  رکع  روتـسدب  مشچ و  رد  بآ  لوزن  تهج  نادـب  لاـحتکا  تسنآ  يازجا  زا  دوش و  یم  هدرک  نیع  616
ریغ ةزات  دامـض  الط و  اهریغ  عاجوالا و  لاحط  ةدـیدش  حاـیر  لـلحم  نآ  دامـض  محر و  هدـعقم و  ۀـحرق  تهج  نآ  ۀـنهکب  ناـقتحا 
ءاش نا  ددرک  یم  دـش و  روکذـم  زیچ  نآ  رکذ  لیذ  رد  زیچ  ره  رکع  عفان و  لصافم  عاجوا  سرقن و  اسنلا و  قرع  تهج  نآ  خوبطم 

* عت هّللا 

برکع

هدحوم ءاب  هلمهم و  ءار  حتف  فاک و  نوکس  نیع و  حتفب 

نا تیهام  *

شوشغم هوهق  اب  ددرک و  ذیذل  دـنیامن  نایرب  نوچ  لیطتـسم و  دیفـس  نآ  مخت  يدیفـسب و  لئام  نآ  كرب  تسیرب  فشرح  زا  یعون 
دننک یم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* دش روکذم  فشرح  رد  نآ  صاوخ  رئاس  تسا و  هاب  يوقم  تیاغب 

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1561 

http://www.ghaemiyeh.com


1175 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1562 

http://www.ghaemiyeh.com


هنکع

تسا ناجنروس  قیقد  عون  هک  تسا  يربرب  تغل  مسا  اه  نون و  حتف  فاک و  نوکس  نیع و  حتفب 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لئاز نآ  کنر  يدوزب  دنک و  تیارس  رین  رـس  رب  نآ  یخرـس  هک  يدح  هب  تسا  هجو  ةدننک  خرـس  نا  رب  تموادم  هاب و  ةدننک  هدایز 
* راسخر کنر  یخرس  تهج  دنراد  لمعتسم  دوخ  ۀمسو  رد  نانز  ددرکن 

ماللا عم  نیعلا  لصف 

سلع

تسا اعنص  لها  ماعط  دنمان و  هکم  مدنک  یسرافب  هلمهم  نیس  مال و  نیع و  حتفب 

نا تیهام  *

مدنک زا  رت  نیریش  نآ  نان  مدنکب و  هیبش  بوبح  زا  تسا  یفنص 

نا تعیبط  *

وج زا  رت  مرک  مدنک و  زا  هدایز  نآ  ضبق  توق  رت و  درس و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

* دنک لئاز  ار  نآ  تکرح  دهد و  نیکست  ار  نآ  عجو  دنیشنب  ریساوب  بحاص  نآ  بآ  رد  دنهد و  خبط  بآ  رد  نوچ 

قلع

دنمان کنوج  يدنهب  كولس و  یکرتب  هچوید و  ولز و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  فاق  مال و  نیع و  حتفب 

نا تیهام  *
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دبای و یم  دـلوت  دـشاب  رایـسب  بلحط  نفعتم و  ظیلغ  هداتـسیا  نیریـش  ياهبآ  اهنا  رد  هک  اهلادوک  اهریدـغ و  راهنا و  رد  تسا  یمرک 
کنرمک هایـس  نآ  کـنر  دـسر و  مهب  نفعتم  ریغ  بلحطلا  ریثـک  اـی  نیریـش و  بآ  ياهریدـغ  اـی  راـهنا و  رد  هچنآ  دـشاب  یم  عاونا 

نآ مکش  ریز  هچنآ  دنا  هتفک  تسا و  وکین  دشاب  هجلا  كدنا  نآ  مکش  ریز  رودم و  هایس و  نآ  رس  یکرزب و  یکچوک و  رد  طسوتم 
ریغ نوبز و  كرزب  تسا و  هجلا  هایس و  رایسب  هچنآ  تسا و  وکین  دشاب  هروکذم  فاصواب  زبس و  طخ  ود  نآ  تشپ  رب  کنر و  خرس 

فیعض نآ  کچوک  رایسب  لمعتسم و 
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نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

یلاج نآ  يالط  ریـساوب و  ۀـناد  ففجم  ربص  اب  نآ  قوحـسم  دامـض  هاصح و  تتفم  قانخ و  للحم  لسع  اب  نآ  ةدرک  کشخ  قوعل 
مظعم و روتسدب  نوتیز  نغور  رد  نآ  ۀتخوس  دامض  نآ و  يوقم  مظعم و  تیاغب  بیـضق  رب  نوتیز  نغور  رد  نآ  ۀتخپ  يالط  راثآ و 

هدنک هدیئور و  نافجا  رد  هک  تسا  دئاز  يوم  ندیئور  عنام  کنب  بآ  ای  هکرـس  اب  نآ  کچوک  عون  ۀـتخوس  دامـض  تسنآ و  يوقم 
اب ار  هدنز  كرزب  يولز  ددـع  هدزناپ  نوچ  دـنا و  هتفک  برجم  هناثم  ۀـحرق  لوبلا و  تقرح  تهج  هشفنب  نغور  اب  نآ  روطق  دنـشاب و 

هدرک فاص  سپ  دنناشوجب  بوخ  يدنه  راثآ  مین  رادـقم  صلاخ  هزات  دـجنک  نغور  رد  هدرک  کشخ  هتـسش  نیطارخ  لاقثم  تسیب 
رد هک  ۀیصخ  رب  نوچ  دروآ و  ظوعن  دشخب و  رایسب  نآ  تیوقت  دنلامب  نآ  یلاوح  بیضق و  رب  تجاحلا  دنع  دنرادهاکن و  ۀشیش  رد 

يالعا عون  نوچ  تسا و  برجم  دزاس و  لئاز  دنلامب  هدرک  مرک  یلاوتم  زور  دنچ  دـشاب  هدـش  بلـص  هنهک و  هدرک و  لوزن  بآ  نا 
دننام هریغـص  هفیعـض و  عضاوم  هیدر و  روثب  ابوق و  هثیبخ و  حورق  هفعـس و  دـننام  دـشاب  اـهنا  رد  دـساف  نوخ  هک  یعـضاوم  رب  ار  نآ 
دساف نوخ  دنناپسچب  ار  ناشیا  دنیامن  تماجح  دنهاوخن  هک  هینبلا  فیعـض  نانز  ای  لافطا و  ای  اهراسخر و  مشچ و  ياهقوم  نافجا و 

درس و بآ  لامعتسا  زا  نا  زا  دعب  دشاب و  هدساف  طالخا  زا  یقن  هکلب  دشابن  یلتمم  ندب  هک  دیاب  نکیل  تقـشم و  یب  دیامن  بذج  ار 
دنیامن بانتجا  تاضومح  درس و  ياوه 
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تسا هدنام  وضع  رد  هک  يدساف  نوخ  ۀیقب  هک  دنناپسچب  زاب  دنا  هدیناپسچ  ولز  هک  يوضع  رب  مود  زور  ینعی  دنیامن  ینثم  رکا  617و 
هس ای  جنپ  مود  زور  دنا  هدیناپسچ  ولز  ددع  هد  شیپ  زور  رد  رکا  الثم  دشاب  رتمک  شیپ  زور  زا  ددع  رد  هک  دیاب  اما  تسین  دب  دشکب 
هن كر  يور  رب  دروآ و  فعـض  هک  دنریکن  هعفد  کیب  نوخ  رادـقم  نآ  دـنیامن و  توق  ظفح  ۀـظحالم  هک  دـیاب  دنناپـسچب و  ددـع 
عفد دنک و  ئق  تسا  هدروخ  هچنآ  هک  دـنرادب  نوکن  ینامز  ندیناپـسچ  زا  لبق  ار  راتخم  دـیج  يولز  هک  تسنآ  نآ  رتهب  دنناپـسچ و 
نوخ زا  نآ  ندش  رپ  زا  دعب  دنناپـسچب و  ولز  سپ  دشاب  نکمم  رکا  ددرک  خرـس  هک  دنلامب  نادنچ  ار  ضیرم  صخـش  وضع  دیامن و 

ای رتسکاخ و  كدـنا  ای  ددرک و  ادـج  دوخبدوخ  هتـشک  ریـس  هدـش و  نوخ  زا  رپ  ات  دـنراذکب  هکلب  دـننکن  ادـج  روزب  وضع  زا  ار  ولز 
ار نآ  نهد  عضوم  سپ  ددرک  یم  ادج  لامعا  نیدب  دوخبدوخ  هک  دنناسر  نآ  نهد  رب  ار  زایپ  كدنا  ای  دنـشاپب و  نآ  نهد  رب  کمن 

يردـق اب  نامز  نآ  ددرکن  دـنب  دـیآ و  رایـسب  رکا  ددرک  دـنب  نآ  نوخ  ات  دـنیامن  كاپ  هنهک  یکزان  ساپرک  ۀـچراپ  اـب  هحملب  هحمل 
نآ دیامن  رایسب  شراخ  دنک و  مرو  اپ  ود  رد  اوه  ای  بآ  ندیسر  ببسب  عضوم  نآ  رکا  دنیامن و  دنب  مد  ۀسباح  ۀیودا  اب  ای  رتسکاخ و 

ياوه بآ و  زا  دنیامن و  دامض  ررکم  هدرک  مرک  هدوس  بآ  اب  ای  دنیامن و  دیمکت  هتـسب  هقرخ  رد  هتخیپ  هتفوک  ۀبوچدرز  اب  ار  عضوم 
دریمب و دیامن و  عفد  هدرک  ئق  ار  اهنوخ  عیمج  دنـشاپب  ولز  نآ  نهد  رب  کمن  يردق  ندش  ادج  زا  دعب  نوچ  دـنراد و  ظوفحم  درس 

* دیارب ات  دنیامن  کمن  هکرس و  اب  هرغرغ  هک  تسنآ  نآ  جارخا  ریبدت  دنامب  ولز  ولک  رد  دنشونب و  رادولز  بآ  انایحا  رکا 
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* کلع *

اهنیا لاثما  یکطصم و  زقس و  دننام  دشاپن  مه  زا  دشاب و  غضم  لباق  هک  تسا  يزیچ  سنج  مسا  فاک  مال و  نوکس  نیع و  رسکب 

مطبلا کلع 

نوردنق یناهفـصاب  زقـس و  یـسرافب  میم  هلمهم و  ءاط  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  مض  مال و  فلا و  فاک و  مال و  نوکـس  نیع و  رـسکب 
دنمان

نا تیهام  *

دنیوک نوفلق  ار  نآ  کشخ  تسا  مطب  تخرد  غمص 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا یکطـصم  زا  رتهب  لاعفا  عیمج  رد  مور  نانوی و  يامکح  قافتاب  خاسوا و  یقنم  لوب و  ردم  همـضاه و  يوقم  فطلم و  للحم و 
هجزل و طالخا  زا  قلح  نآ و  ۀـیقنت  غامد و  زا  مغالب  تابوطر  بلج  بذـج و  تهج  نآ  ندـیئاخ  هدـعملا  قلحلا و  غامدـلا و  ءاضعا 

فعاضم ردـق  رد  زب  ةدرک  هیپ  ۀـیقوا  ود  اب  ار  نآ  ۀـیقوا  کی  نوچ  بلقلا  سفنلا و  ءاضعا  دـیفم  نآ  تابوطر  لـیلحتب  هدـعم  تیوقت 
اب اهریغ  حورجلا و  حورقلا و  لیدـع  یب  ناقفخ  یبوطر و  هفرـس  تهج  دنـشونب  باوخ  تقو  بش  هس  رد  ار  نآ  یماـمت  دـنراذکب و 
رد تشوک  ندـینایور  رد  ایعا و  عفر  اضعا و  رـسک  تهج  تشرب  مین  غرم  مخت  ةدرز  سوردنـس و  اب  ینطاب و  ياهمخز  تهج  لسع 

اضعا درد  نخان و  یجک  عفر  تهج  زب  هیپ  رد  نآ  ۀتخادک  دامض  دننک و  یم  لخاد  نآ  لدب  مهارم  رد  تسا و  جنیتار  دننام  اهمخز 
ۀکح بصع و  تیوقت  لضع و  فاکش  ماروا و  لیلحت  تهج  نوتیز  نغور  اب  برجم و  فرجنـش  يردق  اب  اصوصخ  نمزم  قاقـش  و 

لاقثم کی  نآ  تبرش  رادقم  تسا  لسع  نآ  حلصم  بصع  رضم  دنیوک  نیبجنکس و  نآ  حلصم  نیرورحم  رضم  عفان  هنهک 
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طابنالا کلع 

هتـسپ تخرد  غمـص  دیوک  نارمع  نب  قحـسا  تسا و  مطبلا  کلع  هلمهم  ءاط  فلا و  هدحوم و  ءاب  حـتف  نون و  نوکـس  فلا و  حـتفب 
* تسا يدرزب  لئام  دیفس  نآ  نیرتهب  زقس  دننام  عفانم  رد  تسا و 

قیلع

يزاریـشب درو و  یـسرافب  رئاس و  سور و  ینیطالب  سطاب و  ینانویب  فاق  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هددشم و  مال  حـتف  نیع و  مضب 
دنمان ناکینروکب  یکرتب  شومت و  ملید  رد  لک و  هس  توت 

نا تیهام  *

لکب هیبش  لک  كرب و  رد  رادراخ  تسا  یتابن  نآ  دنمان و  هروهاس  راس  ینیطالب  ار  نآ  یلبج  ریغ  یلبج و  یلبج و  ریغ  تسا  عون  ود 
ولهپ هس  رودم  كدنا  هایس  توت  دننام  معط  لکش و  رد  نآ  رمث  خرس و 

نا تعیبط  *

مود ۀجردب  ات  بلاغ  نا  رب  یکشخ  يدرس و  يوقلا و  بکرم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ كرب  دامض  سارلا  اشحا  يوقم  محر و  نالیـس  مدلا و  فزن  مدلا و  ثفن  سباح  عدار و  دربم و  ففجم و  نآ  يازجا  عیمج  618
هراح و ضارما  عیمج  تهج  غمـص  كدنا  اب  نآ  قوحـسم  ةزات  قاس  كرب و  ةراصع  نیعلا  هقدح  یکدـمآرب  رـس و  ياهمخز  تهج 
عالق و نآ و  ياخرتسا  هثل و  حورق  تهج  نآ  كرب  ندیئاخ  مفلا  نآ  یکدمارب  مرو و  هنخان و  هعمد و  هحرق و  اصوصخ  مشچ  ةدراب 

نآ ةزات  قاس  كرب و  بآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  نآ  ةدیـسر  رمث  ندیئاخ  نینچمه  نآ و  ةزات  تاحارج  ناهد و  یئوبدـب 
نآ و رمث  كرب و  خیبط  بآ  ندیماشآ  ریساوب و  تالضف و  لاهسا و  سبح  مدلا و  ثفن  هدعم و  تیوقت  تهج  یبرع  غمص  كدنا  اب 
زا نوخ  هک  ار  ریساوب  هدعم و  يوقم  نآ  كرب  دامـض  لاهـسا و  سباح  زین  نآ  لک  ندیماشآ  لمح و  عنام  ضیح  نیح  رد  بالک  اب 

توق و یتدایز  ای  تسنآ  ةراصع  یئوکین  طرـش  دنـشاب و  هدرک  کشخ  هیاس  رد  هکنآ  كرب  ةاصع  روتـسدب  دیفم و  دشاب  يراج  نا 
نآ ندـیماشآ  فیطل  راح  رهوج  هضباق و  توق  اب  نآ  خـیب  تسا و  اعما  يوقم  نآ  ندـیماشآ  نآ و  يازجا  رئاس  نیرت  ضباق  نآ  رمث 

هیعاس هلمن و  هلکا و  دایدزا  عنام  تالیبد و  ةدـننک  رجفنم  ماروا و  للحم  نآ  كرب  دامـض  حورقلا  ماروالا و  تسا  هیلک  هاصح  تتفم 
تسا تیـصاخ  نیا  زین  ار  نآ  لک  نا و  زا  تابوطر  كرچ و  نالیـس  عنم  هبطر و  حورق  فیفجت  تهج  نآ  ةزات  رمث  ةراصع  يالط  و 
وکین يوم و  ةدننک  هایس  نآ  رمث  كرب و  خیبط  هنیزلا  عقان  رافسا  رد  نیذخف  جحس  تهج  نآ  ةزات  كزان  ياهخاش  كرب و  دامض  و 

تهجب مومسلا  ددرکن  دیفـس  نآ  يوم  دور  مامحب  هک  هبترم  ره  زا  دعب  نادب  نیمدق  لسغب  دیامن  تمزالم  هکره  دنیوک  تسیب  اضخ 
رادقم رکـش  نآ  حلـصم  هدرک  رـضم  دیفم  تسا  رادـخاش  هک  تسا  یهام  رام  نآ  دـنمان و  سطـسرف  ار  نآ  هک  یناویح  تیمـس  عفد 

هیبش رتکیراب  نآ  ياـهراخ  رتراـخ و  مک  نیا  دـنمان و  دـیراسراس  ینیطـالب  ار  یلبج  قیلع  مهرد و  هس  لـک  هراـصع و  زا  نآ  تبرش 
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تسا و للحم  نآ  ۀفوکـش  یلبج و  ریغ  دننام  لاعفا  رد  خرـس و  لک  رمث  دننام  ریودتب  لئام  نیا  رمث  دیفـس و  نیا  ياهقاس  نیرـسنب و 
* بانع تخرد  زا  دنیوک  یضعب  هدید و  رجش  نیزا  شتآ  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یسوم  ترضح  هک  هتفک  فلؤم  نبا 
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بلکلا قیلع 

خابـسلا و درو  یبرعب  دـنناوخ و  لک  هس  یـسرافب  ار  نآ  لک  رویلپ و  یکنرفب  لـک و  هس  تخرد  يزاریـشب  سدـقلا و  قیلع  ار  نآ  و 
شطاب شیط  ینانویب  خابسلا و  نیرسن 

نا تیهام  *

لک قیلع و  راخ  زا  رت  بلـص  نآ  خاش  اهراخ  سآ و  كرب  زا  رتضیرع  نآ  كرب  رجـشب و  هیبش  قیلع و  زا  رت  كرزب  رایـسب  تسیتابن 
لمعتـسم دوب و  مشپ  دـننام  يزیچ  نآ  فوج  رد  دوش و  خرـس  ددرک  هتخپ  نوچ  ینالوط و  زبس  نوتیز و  دـننام  نآ  رمث  دیفـس و  نآ 

تهجب يرمب و  ندیپسچ  ببسب  تسا  کلهم  نآ  فوج  مشپ  ندروخ  هک  اریز  دنـشاب  هدرک  كاپ  ار  نآ  فوج  مشپ  هک  تسنآ  رمث 
دراد هک  یضبق  تدش 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يومد لاهسا  تهج  ففجم و  ضباق و  کشخ و  درس و  نآ  لک  لوب و  سباح  عبط و  ضباق  تیاغب  نآ  رمث  تسوپ  خیبط  ندیماشآ 
هیرـصملا هکوش  نآ  لدب  تسا  تاحارج  محلم  نآ  مشپ  دنا  هتفک  دیفم و  هنیـس  مدـلا  ثفن  برـض و  هدـعم و  فعـض  يوارفـص و  و 

تسا

نونلا عم  نیعلا  لصف 

بانع

هدحوم ءاب  فلا و  هددشم و  نون  حتف  نیع و  مضب 

نا تیهام  *

راـنک و كرب  زا  رت  ینـالوط  رت و  میخـض  كدـنا  نآ  كرب  يدـنلب و  رد  نوتیز  راـنک و  تخردـب  بیرق  فورعم  تسا  یتخرد  رمث 
هدـیلاب كرزب  نآ  نیرتهب  رادـلاخ  کنرمین و  کنر و  خرـس  زین  نآ  بوچ  کـنر و  خرـس  نآ  تخرد  تسوپ  بغزم و  نآ  يورکی 
كدنا یعون  زین  دشاب و  مک  نآ  تصوفع  نیریش و  هک  تسنآ  یلاپین  یئاطخ و  ای  یناجرج و  تشوک  رپ  هدش  خرـس  ةدیـسر  لامکب 

نآ ۀتسه  امرخب و  هیبش  هلمجلا  یف  ینالوط 

1181 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1570 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و نا  زا  رتمک  تصوفع  رد  هدایز و  نیا  توالح  رد  دنروآ  یم  روپکنر  ناتـسهوک  لاپین و  زا  هک  هدش  هدـید  دـنلب  کیراب  619
تسا یقاب  لاس  ود  ات  نآ  توق 

نا ةزات  تعیبط  *

یلیلق تبوطر  تسوبی و  رد  لدـتعم  لوا و  رد  دراب  یلاعت  هّللا  همحر  سیئرلا  خیـش  تبوطرب و  لـئام  تدورب و  ترارح و  رد  لدـتعم 
هتفک

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هفرس ترارح و  زا  ضراع  توص  قلح و  هنیس و  تنوشخ  عفار  هقیقر و  طالخا  لهـسم  اشحا و  ردص و  نیلم  هظیلغ و  طالخا  جضنم 
رکج و عجو  یمرک و  نوخ و  تدح  یکنـشت و  باهتلا و  نکـسم  حلاص و  نوخ  دلوم  نوخ و  ةدـننک  فاص  ردـص و  عجو  وبر و  و 
باهتلا و نکسم  نآ  ۀتسه  اب  یئاهنتب و  نآ  ةدیئاس  يالط  نیعلا  رکج  جازم  داسف  هدعم و  اعما و  عزل  هدعقم و  ضارما  هناثم و  هدرک و 

قلح هنیس و  تنوشخ  عفر  ردص و  عجو  وبر و  هفرـس و  دننام  هئر  ردص و  ضارما  تهج  نآ  ندیماشآ  ردصلا  ءاضعا  مشچ  راح  مرو 
نآ ندیماشآ  ءاذغلا  ءاضعا  تسنآ  ةزات  رت و  زا  رتهب  هئر  ردص و  ضارما  يارب  زا  نآ  کشخ  هبسانم و  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  توص  و 

جـضنم و هقیقر و  طـالخا  لهـسم  اـشحا و  نیلم  جزل و  كدـنا  دومحم و  طـلخ  دـلوم  هدـعم و  يارب  زا  يدر  مضهلا و  ئطب  خاـفن و 
نآ و کشخ  مین  ةدیـسر  صوصخ  هدعقم  ضارما  دبک و  داسف  حالـصا  نوخ و  رکج و  ترارح  یکنـشت و  هدـعم و  باهتلا  نکـسم 
نطب و سبح  تهج  درـس  بآ  اب  قیوس  دننام  نآ  ۀناد  ای  اعما و  ۀحرق  تهج  هناد  اب  نآ  ةدیئاس  ندیماشآ  نطب و  سباح  نآ  سر  مین 

بآ ندیماشآ  اهریغ  روثبلا و  ماروالا و  تسا  عفان  هناثم  هدرک و  دبک و  ضارما  تهج  هک  دنا  هتفک  ضفنلا  ءاضعا  دـیفم  لاهـسا  عفر 
اب نوخ و  ارفـص و  تدح  نیکـست  يوارفـص و  يردج  هبـصح و  يرـش و  تهج  نیبجنکـس  اب  ینـساک  قرع  رد  نآ  خوبطم  ای  عوقن 
هبخ اب  اهنیا  لاثما  يداک و  ای  دیب و  ای  رفولین و  قرع  اب  ای  بآ و  اب  الا  دشابن و  هفرس  هاک  ره  روتسدب  هدومن  وشکنـس  ۀبخ  نیبجنکس و 

ياوس هروکذم  ضارما  رثکا  تهج  رکـش  بالک و  رد  نآ  عوقن  ندیماشآ  رـشق و  اب  خوبطم  سدع  بآ  اب  نآ  ندـیماشآ  روتـسدب  و 
خافن بطر و  دراب  ةدـعم  رـضم  ناتـسپس  نآ  لدـب  ددـع  هاجنپ  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  عفاـن  تـالیبد  بارـش و  ررـض  عفد  تهج  هفرس 

نوچ هیهاب و  ۀـیودا  لسع و  نآ  حلـصم  هاب  فعـضم  ینم و  للقم  بالک و  یفیاـط و  زیوم  رکـش و  نآ  حلـصم  نآ  راـثکا  صوصخ 
ندـب شراخ  تهج  یلاوتم  زور  جـنپ  ات  دـنماشایب  رکـش  يردـق  اب  لطر  مین  زور  ره  هدرک  فاص  دـنهد و  خـبط  بآ  اـب  ار  نآ  كرب 

نیرتهب رکید  وضع  رد  ای  دشاب و  ناهد  رد  هاوخ  هثیبخ  حورق  هلکا و  عفر  تهج  نآ  ۀتخیپ  ةدیبوک  مرن  کشخ  كرب  رورذ  برجم و 
یئاهنتب و دنیاسب و  مرن  ار  نآ  تخرد  تسوپ  نوچ  دنـشاپب و  نآ  يالاب  دـنلامب و  وضع  نا  رب  لسع  الوا  هکنآ  اصوصخ  تسا  یئاود 

ندیماشآ لیدعیب و  برجم و  اهنآ  مایتلا  هیقنت و  تهج  دننک  رپ  هثیبخ  تاحارج  فوج  رد  هدرک  جوزمم  بآدیفـس  نآ  نزو  مهاب  ای 
ناوختسا کیرحت  هتفر و  نوریب  هتسکش و  ياضعا  رسک  ربج  تهج  نآ  دامض  برج و  هکح و  جحس و  عفد  تهج  نآ  بوچ  ةراشن 

ةزات كرب  ندـیئاخ  ابوق و  تهج  هکرـس  اب  عفان و  ءالط  مشچ  ضارما  تهج  هبـسانم  ۀـیودا  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  غمـص  دوخ و  ياج  زا 
ۀیودا تالهـسم و  ندیماشآ  زا  لبق  اذهل  تسا و  معطلا  ههیرک  عشب  ۀـیودا  معط  كاردا  مدـع  نابز و  یـسحیب  ترادـخ و  ثعاب  نآ 

ظفح رد  هن  یعفن  نیرد  نم  مدیدن  هتفک  سونیلاج  هک  هتـشون  نوناق  ةدرفم  ۀیودا  رد  سیئرلا  خیـش  دـنیامن و  یم  غضم  ار  نآ  هعـشب 
نیا دـیاش  عفاـن و  مرک  نوخ  تدـح  نیکـست  تهج  هک  هتـشون  سونیلاـج  ریع  هدوقفم و  تحـص  دادرتـسا  رد  هن  هدوـجوم و  تحص 
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تسین و نآب  نم  هجوت  هک  تسا  ینظ  هتسناد  نآ  لساغ  هدننک و  فاص  ار  نآ  هک  یسک  دشاب و  ار  نوخ  نآ  ظیلغت  ببسب  تیـصاخ 
یبانع نیبجنکس  هدیدنسپ و  تسا و  وکین  باوص و  رایسب  سونیلاج  لضاف  میکح  لوق  هک  هتشون  تسا و  یلیلق  رایسب  تیئاذغ  ار  نآ 

يرثمکلا یمحلاب و  بهذی  بانعلا  هک  تسا  دراو  ثیدح  رد  تفای و  رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  عوقن  خوبطم و  قوعل و  بارـش و  و 
بلقلا یلجت 
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620

بنع

دنمان كاد  يدنهب  مزوا و  یکرتب  روکنا و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  هدحوم  ءاب  نون و  حتف  نیع و  رسکب 

تیهام *

نا

فانصا عاونا و  ار  نآ  یفیص  دشاب و  یم  يوتش  یفیص و  دسر و  یم  مهب  دنمان  زین  زر  هک  كات  تخرد  زا  هک  فورعم  تسا  يرمث 
رد نآ  ياهناد  کچوک و  نآ  مخت  قیقر و  نآ  تسوپ  هک  تسنآ  ۀناد  كرزب  باداش  نیریش  ةدیـسر  دیفـس  نآ  نیرتهب  تسا  رایـسب 

اباب و شیر  یبحاص و  يرکسع و  همه  فطلا  دشابن و  کیراب  نآ  ۀشوخ  دنـشابن و  هشوخ  رد  هدیپط  مهرد  دنـشاب و  يواستم  رادقم 
تسا فیطل  نیریش و  رایسب  یشمشک  رکید و  عاونا  سپ  دنمان  یقزار  هک  یشمشک 

نا تعیبط  *

هتسناد رت  مرک و  مود  ات  ار  نآ  نیریش  رایسب  یضعب  رت و  مرک و  لوا  رخآ  رد  نآ  ةدیـسر  قلطم  هریثک و  عاونا  تسا و  هفلتخم  ياوقاب 
دنا

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

هظیلغ و ۀـجزما  لدـعم  حـلاص و  نوخ  دـیلوت  تیئاذـغ و  رد  تسا  اهویم  نیرتهب  اذـغلا و  ریثک  رادـحنالا و  عیرـس  جـضنم و  یلاج و 
ار نآ  بآ  هک  هدرک  هیپ  ةدـننک  هدایز  ندـب و  نمـسم  هئر و  ردـص و  لاـح  حلـصم  هیقارتحا و  هیوادوس و  داوم  عفاد  نوخ و  یفـصم 
لاحط و رکج و  ةدس  رضم  هنایزار و  هریز و  نآ  حلـصم  نا  رد  حایر  دلوم  هیحیر و  ۀبطر  ةدعم  رـضم  دنزادنیب  ار  نآ  تسوپ  هدروخ 

درس بآ  شرت و  ياهاذغ  نیبجنکس و  نآ  حلصم  یکنـشت و  ثروم  عبط و  نیلم  سفرک و  مخت  نآ  حلـصم  هدرک و  یحیر و  جنلوق 
هکنآ زا  دعب  هکلب  دنیامنن  لوانت  روفلا  یف  ندـیچ  زا  دـعب  هک  دـیاب  نفع و  ياهپت  اقـستسا و  ثروم  نآ و  دـسفم  تیاغب  روکنا  يالاب 
رـشق كدنا  روکنا  نیلم و  خافن و  هزات  روکنا  دشاب و  هتفای  ماضهنا  لوا  معط  هک  ماعط  ود  نیب  ام  دنروخب و  دـشاب  هدـنام  زور  ودـکی 

نیهقان تهج  نیلم و  جضنم و  دیج و  نوخ  ةدننک  هدایز  نمـسم و  ندب و  يوقم  رتمک و  نآ  خفن  ریجنا و  زا  رتاذغلا  ریثک  هدرمژپ  نآ 
ار نآ  بآ  هک  دـیاب  هئر و  ردـص و  ضارما  تهج  رادـحنالا و  ذوـفنلا و  عیرـس  روـکنا  بآ  عفاـن و  هدراـب  هنمزم و  یمح  ناـبحاص  و 
ود هک  يروکنا  هناثم و  هدرک و  دبک و  هدعم و  لاحب  قفوا  نآ  یفیاط  اصوصخ  زیوم  دـنروخن و  دـنزادنیب و  ار  نآ  تسوپ  دـنکمب و 

لفث بآ و  ررکم  هک  روکنا  نغور  رتهب و  هناثم  هدرک و  اعما و  هدعم و  عاجوا  تهج  ندروخ  مخت  اب  زیوم  روتـسدب  دشاب  هدـنام  زور 
رد نآ  ۀناد  تسا و  دلج  نیلم  للحم و  نخسم و  تیاغب  دنـشاب  هدرورپ  باتفآ  رد  ای  هدرک و  فاص  هدیناشوج  نوتیز  نغور  اب  ار  نآ 
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نایرب دنروآرب و  هکرـس  مخ  زا  هک  يروکنا  ۀـناد  صوصخ  ینم  لوب و  کسمم  نطب و  سباح  حایر و  دـلوم  کشخ و  درـس و  مود 
رورذ حایر و  دـلوم  رادـحنالا و  ئطب  رایـسب  لوا و  رد  کشخ  درـس و  نآ  تسوپ  هدرک و  هناثم و  رـضم  هدایز و  نآ  ضبق  نآ  ةدرک 
صفع هروغ و  سران و  روکنا  دیفم و  دشاب  هک  وضع  ره  رد  حورق و  رثکا  مشچ و  تابوطر  فیفجت  دلج و  يالج  تهج  نآ  قرحم 
بهذی هناف  بنعلا  لکأی  نا  هیلا  هّللا  یحواف  مغلا  یلاعت  هّللا  یلا  حون  یکـش  هک  تسا  دراو  ثیدح  رد  هفیثک  هضباق و  توق  اب  درس و 
بنعلا لک  هک  تسا  دراو  روکنا  ندروخ  روط  رد  خـیطبلا و  بنعلا و  ههکافلا  نم  یلا  ببح  هک  تسا  دراو  رکید  ثیدـح  رد  مغلا و 

دیفس و دشاب  یم  فنـص  ود  ددرک و  یمن  نیریـش  هدیـسر و  بوخ  باتفآ  شبات  فعـض  ببـسب  نآ  يوتـش  اهأنها و  اهناف  هبح  هبح 
خافن و هدـعم و  زا  لوزنلا  ئطب  ظیلغ و  رایـسب  تصوفع و  اـب  یمک و  ینیریـش  اـب  نیا  دـنمان و  یلبج  دادـغب  رد  ار  نآ  خرـس  خرس و 
هاصح و تتفم  نآ  بوچ  رتسکاخ  نا و  زا  رت  لوزنلا  عیرـس  فیطل و  نآ  دیفـس  تسا و  هدـعم  يوقم  دراد  هک  یـسبی  ببـسب  اـنایحا 

مرکلا دامر  نآ و  دیقع  نهد  سبد و  لخ و  مرصح و  شراوج  ادامض و  ابرش و  ریـساوب  هقیقـش و  هزوخ و  هضیب و  ةدراب  ماروا  للحم 
* تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  جتخفیم  هبیم و  یناحیر و  بارش  بنع و  بارش  مرصح و  بارش  و 
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بلعثلا بنع 

هابور کبرت و  هابور  یسرافب  نودیلوت و  ناثلث و  قربز و  انق و  ار  نآ  هدحوم و  ءاب  مال و  حتف  هلمهم و  نیع  نوکـس  هثلثم و  ءاث  حتفب 
هوکم يدنهب  يزیر و  جات  یناهفصاب  يذوا و  شوق  یکرتب  زین و  هابور  روکنا  رکش  هابور و  روکنا  ینعمب  زین  كروت 

دنمان رومزا  نالیتسکب  هلبارم و  يربربب  مطالس و  ینیطالب  زین و  یهجام  كاک  يوکم و  621و 

نا تیهام  *

برغم لها  جنکاک و  ار  نآ  یناتـسب  رن  دراد  یم  هدام  رن و  کیره  یلبج و  يرب و  یناتـسب و  زا  دـشاب  یم  عاونا  تسا و  یتخرد  رمث 
یلهـس و یلبج و  دـشاب  یم  مسق  ود  زین  يرب  تسا و  نیا  دارم  قالطا  دزن  دانق و  برغم  لها  بلعثلا و  بنع  ار  نآ  ةدام  وهللا و  بح 
رت عفان  تسا و  یناتـسب  جنکاک  زا  رت  بلـص  رتکچوک و  نیا  دنراک و  یم  اهناخ  رد  دنمان و  هیلاغ  جنکاک  برغم  لها  ار  نآ  رن  یلبج 

تابن دـشاب و  یم  يوق  رایـسب  نیا  تیفیک  دـنمان و  ننجم  بلعثلا  بنع  ار  يرب  ةدام  مونم و  جـنکاک  ار  یلبج  مسق  رن  دـنیوک  نا و  زا 
یهایـسب و لئام  ناحیر و  كرب  زا  رتضیرع  رتکرزب و  نآ  كرب  خاش و  رپ  عرذ و  ودب  ات  هایک و  رجـش و  نیب  ام  یناتـسب  بلعثلا  بنع 

یم هایس  زین  عون  نیا  رمث  دیفـس و  شاخـشخ و  ردقب  هزیر  نآ  مخت  هشوخ و  رد  تجوزل و  ینیریـش و  یخرـسب و  لئام  درز  نآ  رمث 
دساف ةزات  ةدیلاب  یخرسب  لئام  درز  لمعتسم  نآ  نیرتهب  لخاد و  زا  لمعتسم  ریغ  تسین و  یتیمـس  زا  یلاخ  نآ  هایـس  دنیوک  دشاب و 

جراخ و زا  نآ  دامـض  الط و  ای  نآ و  ۀقالـس  ینعی  خوبطم  اـی  نآ و  قرع  اـی  نآ و  ةراـصع  كرب و  رمث و  لمعتـسم  تسنآ و  ةدـشن 
يروکنا یکچوک و  ۀقبن  ردـقب  نآ  رمث  رتضیرع و  نآ  كرب  رتکرزب و  بلعثلا  بنع  تابن  زا  یناتـسب  جـنکاک  تابن  زین و  نآ  ةراصع 

مـسق تابن  بلعثلا و  بنع  مخت  زا  رتکرزب  نآ  مخت  ددرک و  یم  خرـس  ندیـسر  زا  دـعب  زبس و  یماخ  رد  یفالغ و  رد  سلما و  دروخ 
نآ قاس  رد  دولآرابغ و  بغزم  هب و  بیـس و  كربب  هیبش  نآ  كرب  میظع و  یـشنمث  دـنمان  مونم  بلعثلا  بنع  ار  نآ  هک  یلهـس  لوا 
خال کنـس  كانمن  ياهنیمز  رد  خرـس و  نآ  رـشق  لصا  درز و  یفالغ  رد  نآ  رمث  نوخ و  کنرب  خرـس  نآ  لک  تسا و  یکدنپـسچ 

راخ و یب  فشرح و  كربب  هیبش  نا  زا  رتکرزب  ریجرج و  دـننام  نآ  ياهکرب  تسا  یتاـبن  دـنیوک  ننجم  هکنیا  مود  مسق  دـیور و  یم 
فوجم ظیلغ  دیفـس  نآ  خـیب  قبد و  ۀـناد  دـننام  وخر  رودـم  هایـس  نآ  ياـهناد  هناد و  هدزاود  هد  هشوخ  ره  رد  هشوخ و  رد  نآ  رمث 

دزاس قرحم  ار  نآ  مرک  ياهداب  هک  یعضاوم  رانچ و  تخرد  کیدزن  هیلبج و  نکاما  نآ  تبنم  عرذ  کی  يزاردب 
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نا یناتسب  تعیبط  *

ردخم و موس و  رد  سبای  دراب  نآ  ردـخم  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  درـس  دـنا  هتفک  هلعاف و  ترارح  اب  کشخ و  درـس و  مود  رد 
نا زا  رت  فیعض  نویفاب و  هیبش  نآ  مونم 

نآ یناتسب  صاوخ  لاعفا و  *

ةدوس مرن  كرب  دامض  عادصلا  سارلا و  ضارما  هراح  ماروا  للحم  هعدار و  هضباق و  توق  اب  یکنـشت و  ترارح و  نکـسم  فطلم و 
اب نآ  خـیب  ۀـشیر  لاقثم  کی  ندـیماشآ  تـالزن و  تهج  نآ  روخب  نادـب و  لوطن  روتـسدب  غاـمد و  بجح  مرو  عادـص و  تهج  نآ 

شوک و ضارما  تهج  هبترم  دـنچ  مرکمین  نآ  كرب  بآ  روطق  نآ و  مرو  لیلحت  تهج  شوکاـنب  رب  نآ  دامـض  نذـالا  مونم  بارش 
رد نیع  عاجوا  تهج  مشچ  ۀعفان  تافایـش  ندیئاس  رـصب و  تیوقت  برغ و  تهج  مونم  یتح  نآ  عاونا  همه  كرب  ةراصع  نیعلا  ینیب 

دـسر مشچب  هک  یبیـسآ  یمخز و  تهج  همامتب  نآ  تابن  ةراصع  روطق  بسنا و  غرم  ۀضیب  ةدیفـس  لدب  صلاخ و  بآ  لدب  نآ  بآ 
نآ مرو  تهج  هدعم  رب  نآ  دامض  ضفنلا  ءاذغلا و  تالآ  ضارما  نادند  درد  قلح و  ماروا  تهج  نآ  كرب  بآ  هب  هرغرغ  مفلا  رثؤم 

لهـسم اشحا و  ضارما  هینطاب و  ماروا  للحم  رکـش  اب  نآ  بآ  ۀـیقوا  راـهچ  ندـیماشآ  هراـح و  ماروا  اـضعا و  رئاـس  نآ و  باـهتلا  و 
اب ینـساک و  بآ  هناـیزار و  بآ  اـب  نآ  ۀـیقوا  ود  روتـسدب  راـح و  ياقـستسا  هدـعقم و  مرو  ریحز و  صغم و  عـفار  هیرارم و  طـالخا 

نالیـس عطق  تهج  نآ  ۀجزرف  دراد و  هک  یـضبق  توق  نآ و  قالطا  ببـسب  اعما  ۀـیقنت  يرـش و  نونج و  تهج  نآ  ۀـنقح  ثوشک و 
هدرک و هاصح  تتفم  لوب و  ردم  نآ  ردـخم  مخت  ندـیماشآ  نآ و  تدورب  ببـسب  مالتحا  عنام  نآ  لومح  محر و  تابوطر  ضیح و 
هراح و ۀینطاب  ماروا  تهج  نآ  بآ  ندیماشآ  اهریغ  رانلا و  قرح  حورقلا و  برجلا و  هکحلا و  ماروالا و  مالتحا  عنام  دربم و  هناثم و 

ةراح ماروا  عنم  تهج  نآ  دامض 
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اب لامعتـسا و  رارکت  وج و  درآ  اب  اـصوصخ  حرقتم  ناطرـس  هیعاـس و  حورق  هلبآ و  مخز  شتآ و  یکتخوس  هینطاـب و  هیرهاـظ و  622
طابطب یضعب  دزن  جنکاک و  نآ  لدب  دنق  نآ  حلصم  هناثم  رضم  دنیوک  انایطنجاب  روتسدب  هلمن و  هرمح و  تهج  درو  نهد  جادیفسا و 

تسا و ئقم  تیاغب  نآ  خوبطم  ریغ  بآ  لاقثم و  تسیب  ات  نآ  بآ  زا  لاقثم و  هد  ات  تاخوبطم  رد  لاقثم و  جنپ  ات  نآ  تبرـش  رادقم 
تفای رکذ  نآ  تیهام  هک  ننجم  بلعثلا  بنع 

نا تعیبط  *

تسا مومس  زا  کشخ و  مراهچ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ثفن رایسب و  مدلا  ئق  قاوف و  کنر و  تدومک  نابز و  یکشخب  هدنشک  لاقثم  راهچ  ات  نا  زا  هدایز  رکـسم و  تیاغب  نآ  لاقثم  کی 
یضعب دنا و  هتشادن  زئاج  هجو  چیهب  نآ  لامعتـسا  ریـش و  معطب  هیبش  یمعط  ندیـسر  مهب  ناهد  رد  یطاخم  جحـس و  فالتخا  نآ و 

ئق تسا و  لـسعلا  ءاـم  ندـیماشآ  دـشاب  هدروخ  ار  نآ  هک  یـسک  ریبدـت  دـنا و  هدومن  زیوجت  هظیلغ  ةدـساف  ةراـح  داوم  ةدمـضا  رد 
ۀنیـس خلت و  ماداب  ندروخ  نآ و  خیبط  ندیماشآ  اب  رکـش و  اب  نآ  ةریـش  ندیماشآ  جـنایزار و  غضم  ریـش و  نوسیناب و  نآب و  ندومرف 

* زین غرم 

بدلا بنع 

دنمان شیاغ  ار  نآ  تخرد  دنیوک و  زین  نیشر  ای  یجاغا و  رادرم  یکرتب  هددشم  ةدحوم  ءاب  هلمهم و  لاد  مضب 

نا تیهام  *

نآ كرب  راخیب و  يرتچ و  نیمز و  رب  لـئام  رایـسب و  نآ  ياـهخاش  یتماـق و  ردـقب  نآ  رن  دـشاب  یم  هداـم  رن و  یهوک  تسا  یتخرد 
جنپ راهچ  نآ  فوج  رد  خرـس و  جنکاک  دننام  کچوک و  يرانک  ردقب  راد و  هشوخ  نآ  رمث  مرن و  ینهپب و  لئام  رانا و  كرب  دننام 

انح و لکب  هیبش  يزبسب  لئام  درز  نآ  لـک  یمک و  ضبق  تجوزل و  یخلت و  ینیریـش و  كدـنا  اـب  نآ  معط  کـچوک و  ۀـناد  ددـع 
یخرسب لئام  نآ  خیب  تسا و  یلبج  رورعز  زا  یعون  هتشون  يدادغب  نا و  زا  رتکیراب 
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نا تعیبط  *

لوا رد  کشخ  درس و 

لاعفا *

نا صاوخ  و 

ناراطیب ماروا و  للحم  بذاج و  ففجم و  رایـسب  نآ  خیب  هنهک و  لاهـسا  سباح  نآ  کشخ  قیوس  عفان و  مدلا  ثفن  تهج  نآ  رمث 
زا داشمش و  كربب  هیبش  رن و  زا  رتکرزب  كرب  ار  نآ  ةدام  دوش و  هب  هدروآ  كرچ  ات  دنیامن  یم  دامض  باود  ماروا  رب  ار  نآ  تسوپ 

ار نآ  دوجولا و  ریثک  زاریـش  نامرک و  دالب  رد  تیمـس و  اب  نآ  يازجا  رئاـس  تسا و  يرب  دوع  نآ  خـیب  يرتچ و  ریغ  رتکچوک و  نا 
* نآ خیب  فالخب  تسا  رکسم  نآ  كرب  دنمان و  ککرب 

هیحلا بنع 

تسا ربک  رمث  ارشاف و  رمث  لماش  اه  هددشم و  ۀیناتحت  هانثم  ءای  هلمهم و  ءاح  حتفب 

ربنع

هلمهم ءار  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  نوکس  نیع و  حتفب 

نا تیهام  رد  *

یعون نآ  راجـشا  لابج و  رب  تسا  عقاو  اـیرد  ناـیم  رد  هک  يرئازج  رد  هک  تسا  لـحن  زا  یعون  موم  دـنیوک  یـضعب  تسا  فـالتخا 
تدـش زا  ناراب  داب و  مسوم  رد  تسا و  رایـسب  اهفوکـش  اهلک و  هک  راهب  مسوم  رد  دـنک و  یم  عمج  نا  رد  لسع  هتخاس  هناخ  یلحن 

زا نآ  صلاخ  موم  ددرک و  یم  لئاز  هتـسش  مایا  رورمب  نآ  لسع  دور و  یم  ایرد  رد  بالیـس  اب  هتـشک  ادج  اهنآ  ياهناخ  ود  ره  نآ 
ار نآ  مدرم  دیآ و  یم  ایرد  لحاسب  ددرک و  یم  نآ  ریغ  رودم و  هدرپ و  هدرپ  هتسشن  مهرد  یپرد  یپ  جاوما  تامطل  باتفآ و  شبات 
زا هک  تسا  نیا  دیؤم  دنشورف و  یم  یلعا  تمیقب  دنمان و  یم  همامش  ار  نآ  رودم  دنیامن و  یم  يرش  عیب و  لامعتـسا و  دنرادیمرب و 
وب شوخ  رایـسب  نیریـش  ریمخ  دننام  مرن  توالح و  اب  هدمآ  تسدب  هکنآ  ةزات  تاقوا  یـضعب  تردنب  هک  هدـش  هدینـش  تاقث  یعمج 

ماـما و دـنرادیمرب و  ار  نآ  اـجنآ  مدرم  دروآ و  یم  جوم  اـهنآ  حاوـن  تومرـضح و  پیدـلام و  نمی و  رحب  لـحاوس  رد  دـشاب و  یم 
هاب و يوقم  رایـسب  دـنیوک  یم  دـنروخ و  یم  مامت  تبغرب  دـنرخ و  یم  نارک  رایـسب  تمیقب  نادـلب  نآ  نیلوتم  ماـکح و  نیطـالس و 
ار نآ  نوـچ  دـنراد و  یم  تسود  رایـسب  ار  نآ  يرحب  تاـناویح  دزاـس و  یم  هبرف  ار  ندـب  تسا و  حاورا  يوـق و  يزیرغ و  ترارح 
دـنتفا و یم  بآ  يور  رب  هدـش  خـفتنم  اهنآ  مکـش  ای  دـشک و  یم  ار  اهنآ  هتفایان  ماضهنا  اـهنآ  مکـش  رد  دـنعلب و  یم  يدوزب  دـندید 

تکوهس اب  كدنا  کنر و  هایس  نیا  دنروآ و  یمرب  هتفاکش  ار  اهنآ  مکش  هتفرک  يدوزب  ار  اهنآ  دنارما  نیا  فقاو  هک  یناسک 
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مـشاه دـمحم  دیـس  میکح  بآـم  نارفغ  باوـن  هچنآ  تـسنآ  دـیؤم  زین  دـنمان و  یم  یعلب  ربـنع  ار  نـیا  دـشاب و  یم  تموـهز  623و 
دید ۀمامـش  ریقف  هک  دنا  هدومن  یملق  امهرـس  هّللا  سدق  ررحم  دجام  دلاو  لاخ  ناخ  يولع  دیـس  كولملا  دـمتعم  میکحب  بطاخملا 

ۀعطق زین  باتک  ررحم  دـندوب و  دوب  یفزخ  بلـص  اهنآ  تسوپ  دـلج  هک  ددـع  دـصب  بیرق  رایـسب  ياه  روناـج  لـحن  لـثم  نا  رد  هک 
نآ دوب و  نایامن  نا  رد  يزیچ  زین  راقنمب  هیبش  کنر و  يزوج  خرـس  دـلج  یفدـص  يروناج  ندرک  ورـس  زین  نا  رد  هک  دـید  يربنع 

رفق و دـننام  ایرد  ناـیم  رئازج  اـی  اـیرد و  ناـیم  نداـعم  یـضعب  زا  هک  تسا  یتبوطر  نآ  هکنآ  رب  لوق  نکیل  دـنا و  هتـشون  زین  روفغم 
یم دمجنم  ةدرپ  هدرپ  ایرد  بآ  يور  رب  نادب  باتفآ  ترارح  ندیـسر  جاوما و  مطالط  دم  رج و  ببـسب  دـیآ و  یمرب  ریق  یئایموم و 

طولخم هچنآ  ود  ره  نیزا  دنا  هتفک  تسا و  يوقا  رقحا  دزن  دتفا  یم  لحاسب  هتشک  رکید  لاکشاب  همامش و  لکشب  رودم  زین  ددرک و 
لمر نآ  حیافص  نیب  زا  انایحا  دشاب و  یم  هایس  یحیافص  نیا  لقث و  ببـسب  دنیـشن  یم  بآ  هت  رد  ددرک  یم  لمر  کیر و  كاخب و 
دننام نآ  ۀیفـصت  قبرا  تسین و  زئاج  نیا  لامعتـسا  هیفـصت  نودـب  دـنمان و  هتخت  یلمر و  ربنع  ار  نیا  دـیآ و  یمرب  كرچ  كاخ و  و 

ار نآ  جوم  هک  تسا  یئایرد  ناویح  زا  یعون  نیکرـس  ینعی  ثورربنع  هک  نا  رب  لوق  اما  تفاـی  رکذ  همدـقم  رد  تسا و  موم  ۀیفـصت 
ددرک یم  دـقعنم  ناـمز  لوـطب  هتـسشن  اـیرد  يور  رب  هک  تسا  یمنبـش  ینعی  لـط  نآ  هکنآ  رب  لوـق  نینچمه  دزادـنا و  یم  لـحاسب 
لئام یفاص  هچنآ  ربنع  زا  هکنادب  سپ  قلخ  امل  قلخ و  ام  قئاقحب  ملعا  هّللا  دیامن و  یم  دیعب  تسنا  رب  افـصلا  ناوخا  بحاص  هچنانچ 

ياهطقن نا  رب  تسا و  يدیفـسب  لئام  نآ  ياهعطق  هچنآ  دنمان و  همامـش  لکـش  رودم  هچنآ  نیزا  بهـشا و  ربنع  ار  نآ  تسا  يدرزب 
تینهد و اب  هزات  هک  تسنآ  همه  نیرتهب  دـنمان و  یم  ربنع  راـهب  ار  طاـقن  نآ  یـشاخشخ و  ربنع  ار  نآ  دـشاب  یم  دیفـس  هزیر  رایـسب 
یهایـسب و لئام  سپ  يزبسب  لئام  سپ  تسا  یقرزاـب  لـئام  هچنآ  بهـشا  زا  دـعب  ینعی  بتارمب  رکید  عاونا  رئاـس  دـشاب و  وب  شوخ 

بالک رد  دیاب  دننادرک  عمتجم  ار  نآ  دنهاوخ  دشاب  هدش  هزیر  هچنآ  یعلب و  سپ  تسنآ  ۀـنهک  رایـسب  يوب  مک  هایـس  همه  زا  رتنوبز 
رد هدرک  هزیکاپ  یکزان  ساپرک  ۀچراپ  رد  هکنآ  ای  دنزاس و  همامـش  دننام  دنزادنا و  درـس  بالک  رد  دـنراذکب و  فعاضم  ردـق  رد 

ددرک و دمجنم  ات  دنرب  ورف  درـس  بآ  رد  سپ  ددرک  ناسکی  ات  دـنهد  راشف  مهرد  ددرک و  مرن  بوخ  ات  دـنراذک  ناشوج  مرک  بآ 
موم ندال و  جک و  زا  دنزاس  یم  زین  لوعجم  عونصم و  دنک و  یم  راهب  زین  یتدم  زا  دعب  نیا  دنرادهاکن و  هدرک  ادج  نا  زا  ار  هچراپ 
یم نارب  هدرپ  راهچ ال  هس  صلاـخ  ربنع  زا  هتخاـس  نا  زا  همامـش  اـی  یحیافـص و  دـنهاوخ  یم  هک  یلکـش  رهب  هایـس و  ربنع  يردـق  و 

یلعج یلـصا و  نایم  قرف  دنـشورف و  یم  هدرک  هنهک  دـنزیر و  یم  نآ  يالاب  هتخادـک  ار  صلاخ  ربنع  اـی  دنـشورف و  یم  دنناپـسچ و 
هکنآ رکید  صلاخ و  دشاب  هدنپـسچ  كدنا  عمتجم و  مرن و  رکا  تسا و  عونـصم  ددرک  تتفم  رکا  دـنیاخب  ار  نآ  يردـق  هک  تسنآ 
يوب رکا  دنرب  ورف  نا  رد  هدرک  مرک  ار  یخیـس  هکنآ  ای  لوعجم و  الا  تسا و  صلاخ  دشاب  وب  شوخ  نآ  دود  رکا  دـنزادنا  شتآ  رد 

ار و نآ  دننکشب  هکنآ  رکم  تسا  لکشم  یلعج  زا  یلصا  ۀمامش  زایتما  هک  تسنآ  لصا  الف و  الا  تسا و  صلاخ  دیآرب  نا  زا  شوخ 
دنبایرد ار  نآ  فوج  تقیقح 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  کشخ  مود  رد  مرک و  لوا  رد  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  عفانم و  لاعفا و  *

كرحم هینطاـب و  هیرهاـظ و  ۀـسمخ  ساوح  يوقم  نیدوربم و  حرفم  تیاـغب  یعیبط و  یناـسفن و  یناویح و  ياـهتوق  خاورا و  ظـفاح 
رهزداب ددس و  حتفم  هدش و  مک  عامج  عاجوا و  ترثک  هریغ و  هلهـسم و  ۀیودا  بارـش  زا  ياهتوق  ةدننک  هداعا  ماعط و  هاب و  نیتوهش 

هیغامد و ةدراب  ضارما  صیـصختلاب  امومع و  هدراب  ضارما  عفاد  عبطلاـب  بیکارت و  نیجاـعم و  لاـعفا  يوقم  اـهنآ و  مواـقم  مومس و 
قفاوم رایـسب  ار  ناریپ  تسا و  يزیرغ  ترارح  شعنم  غامد و  بلق و  ةراـح  ضارما  عفاد  تیـصاخلاب  ناـهد  ةدـننک  وب  شوخ  هیبلق و 

عادص ردخ و  زازک و  هشعر و  هوقل و  جلاف و  تهج  هناثملا  هیلکلا و  لاحطلا و  دبکلا و  هدعملا و  بلقلا و  ردصلا و  سارلا و  ضارما 

ۀحرق وبر و  هنهک و  ۀفرـس  هنیـس و  ینیب و  ضارما  نآ و  حایر  لیلحت  شوک و  عاجوا  هنمزم و  تـالزن  نونج و  هقیقـش و  دراـب و  624
رد عمتجم  حایر  هدرک و  لاحط و  هدعم و  عاجوا  ناقری و  اقستسا و  دبک و  هدعم و  فعـض  یـشغ و  ناقفخ و  بلق و  فعـض  شش و 

تهج لسعلا  ءام  اب  نآ  ندیماشآ  تموادم  لسانتلا  ءاضعا  اروخب  انیهدت و  اطوعـس و  ابرـش و  باصعا  لصافم  عاجوا  اعما و  هدـعم و 
تذـل تدـش  ثعاب  لیلحا  رب  هاب و  کیرحت  لسانت و  ياضعا  تیوقت  تهج  هراح  ناهدا  هیلاغ و  اب  نآ  يالط  نیـسویام و  هاب  ةداـعا 

مومـسلا ابولا و  برجم  میدق  دیدج و  ةدعم  مف  درد  تهج  زور  هس  ات  زور  ره  نآ  کناد  کی  ندیماشآ  طارفا و  دحب  نیفرط  عامج 
يوق هروکذم  روما  عیمج  رد  نآ  ندیئوب  ماوه و  ندینازیرک  یئابو و  ياوه  حلصم  نآ  روخب  مومس و  ابو و  عفر  تهج  نآ  ندیماشآ 

نآ طوعـس  رت و  درـس و  ياه  هویم  روفاک و  نآ  حلـصم  نیرورحم  رد  يرـش  دـیلوت  نآ و  تقر  نوخ و  ناـیلغ  ثعاـب  راـضملا  رثـالا 
رب زا  ثداح  نطب  قالطتـسا  عفر  تهج  هدولآ  هنطق  اب  نآ  لومح  نآ و  ددس  حـیتفت  هیغامد و  ةدراب  ضارما  عفد  تهج  هراح  ناهداب 

هدراب ۀیودا  نآ  حلصم  تسا  يدبک  حور  فعضم  یضعب  دزن  یبرع و  غمـص  نآ  حلـصم  تسا  اعما  رـضم  دنیوک  هدعم و  فعـض  ود 
رایخ روفاک و  ندیئوب  نآ  حلـصم  تسا و  هرمح  يرـشام و  ةدننازیکنارب  نآ  مش  لکا و  راثکا  اهنیا و  لاثما  زینـشک و  ریـشابط و  دننام 

رد عفد  هسب  یبرع  غمـص  لاقثم  مین  هشفنب و  رـس  نادنچ  ود  اب  ار  نآ  لاقثم  کی  رکا  هک  دـنا  هتفک  کناد و  کی  نآ  تبرـش  رادـقم 
کشم و نآ  نزوب  نآ  لدب  درادن  یلـصا  نادنچ  هک  دش  دیابن  رورغم  لوق  نیاب  دروآ و  راکـسا  دحب  حـیرفت  دوش  هدروخ  زور  کی 

هریمخ بح و  شراوج و  حیبست و  نتخاس  روخب و  هیفصت و  لح و  روتسد  تسا و  نارفعز  کشم و  ورم  نآ  نزوب  دنیوک  نارفعز و 
* دش روکذم  ریبک  نیدابارق  رد  ربنع  نوجعم  هوهق و  صرق و  هلیتف و  طوعس و  قرع و  عمش و  بارش و  و 
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دوقنع

هدمآ دیقانع  نآ  عمج  تسا و  هشوخ  سنج  مسا  هلمهم  لاد  واو و  نوکس  فاق و  مض  نون و  نوکس  نیع و  مضب 

نا تیهام  *

زا ولمم  نآ  ۀشوخ  هفوکـش و  یب  هزیر و  بادس و  كرب  دـننام  نآ  كرب  ربش و  هس  ردـقب  خاشرپ  تسا  صوصخم  یتابن  هشوخ  مسا 
بادسب هیبش  نآ  ۀحئار  مخت و  تبوطر و 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رادـقم ارفـص  نوخ و  تدـح  نکـسم  نآ و  باهتلا  هراح و  ماروا  عفار  نآ  دامـض  تسا و  اـضعاب  داوم  نتخیر  عناـم  اـضعا و  يوقم 
مرد هس  ات  نآ  تبرش 

توبکنع

هنتراک و یـسرافب  هدمآ  بکانع  نآ  عمج  هیناقوف  هانثم  ءات  واو و  نوکـس  هدحوم و  ءاب  مض  فاک و  حتف  نون و  نوکـس  نیع و  حتفب 
دنمان يرکم  يدنهب  کچمورا و  یکرتب 

نا تیهام  *

بابذلا و عبـس  ثبـش و  دننام  صلاخ  یمانب  کیره  دشاب و  یم  عاونا  دـنلب و  کیراب  رایـسب  نآ  ياهاپ  هنت و  کچوک  تسا  یناویح 
هتخاس اهناخ  هدـینت  اهرات  دوخ  نهد  باعل  زا  یلاخ  ياهاج  هناخ و  ياهـشوک  رد  هک  تسا  یعون  دارم  نآ  قلطم  زا  اهریغ و  الیتر و 

دنام یم 

نا عاونا  همه  تعیبط  *

دنا هتسناد  مرک  ار  نآ  دننام  بابذلا و  عبس  ثبش و  دننام  یضعب  کشخ و  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

روثبلا حورقلا و  ماروالا و  مدـلا و  فزن  نآ  درد  نیکـست  تهج  شوک  رد  تیز  نغور  اـب  دیفـس  جـسن  ظـیلغ  توبکنع  روطق  نذـالا 
تایمحلا تسا  اهنآ  مایتلا  اهنا و  رب  ندیپسچ  ببسب  نوخ  سبح  ثعاب  دشاب  يراج  اهنا  زا  نوخ  هک  تاحارج  رب  توبکنع  رات  نتـسب 
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نیغدص ای  ههبج و  رب  هدیلام  یناتک  ۀچراپ  رب  تفز  اب  ای  دننک و  لخاد  هبـسانم  مهارم  یـضعب  اب  ار  توبکنع  جسن  نوچ  هک  دنا  هتفک 
رب ای  وزاب و  رب  ای  رس و  رب  هتسب  یتسوپ  رد  ار  دیفـس  ظیلغ  توبکنع  جسن  نوچ  دنا  هتفک  زین  رثؤم و  بغ  یمح  عفر  تهج  دنناپـسچب 

اهچب نوچ  دـشاب و  یم  نداد  هچب  نیح  رد  توبکنع  مکـش  ریز  رد  هک  یقیفـص  ةدرپ  ددرک و  لئاز  دـندنب  بغ  پت  بحاـص  ندرک 
اـضعا مدـلا  فزن  رب  نوچ  ددرک و  لئاز  دـندنب  عبر  پت  بحاص  يوزاب  رب  نوچ  ار  نآ  دـنیآ  یمرب  اهچب  هتـشک  ادـج  دـندش  كرزب 

دیامن و نآ  سبح  دندنب 
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حورجم دـیامن و  شراخ  دـنک و  هلبآ  دوش  هدـیلام  وضع  رب  توبکنع  نوچ  دراد و  دـنب  کشخ  هیخب و  مکح  هزاـت  تاـحارج  رب  625
دسر مهب  حایر  زا  نطب  خافتنا  نآ و  دادتما  بیضق و  راشتنا  هریرعـشق و  فارطا و  درب  هیدر و  ضارعا  نآ  يوق  عون  زا  راضملا  ددرک 
تسا هدرک  کشخ  ماخ  ۀبنا  ندیلام  مامح و  رد  قیرعت  يوق و  فرص  بارش  اب  زینوش  دعـس و  کشخ و  بادس  ندیماشآ  نآ  جالع 

رب هاتوک و  نآ  ياهاپ  تسا و  بذعب  فورعم  هک  یهایـس  توبکنع  عون  دنلامب و  هدوس  مرن  باب  ار  نآ  هک  دـنمان  روچما  يدـنهب  هک 
ضراوع رئاس  ددرک و  یم  ضراع  هقبطم  یمح  نآ  ندـیزک  زا  دریک  یم  دوخ  تسدـب  دـنرب  وا  دزن  یلالخ  نوچ  دـشک و  یم  نیمز 

ءام مازلا  هکاوف و  خوبطمب  تعیبط  لح  تاعفدب و  تسا  دـصف  نآ  جالع  رکید  ياهتوبکنع  رئاس  فالخب  تسا  مرک  نآ  مس  رکید و 
اما دـنروآ و  لـمعب  ار  هیدر  حورق  ریبدـت  دـنربب و  يدـیدح  تلآـب  ار  نآ  عسل  عـضوم  دـساف  تشوـک  هک  دـیاب  تاروزم و  ریعـشلا و 
نآ ار و  نآ  دریک  یم  دـهج و  یم  يدیــص  رب  دــهف  هچناـنچ  دریک  یم  ار  نآ  دــهج و  یم  سکم  رب  هـک  دــهفب  فورعم  توـبکنع 

رایـسب شراخ  نآ  ندـیزک  زا  تسا  عاونا  رئاس  زا  رت  میلـس  نآ  تسا و  یهایـسب  طقنم  دیفـس  کـچوک  هاـتوک  اـپ  تسد و  توبکنع 
نا رد  هک  هکرـس  رد  لولحم  ضـضح  ندـیلام  تعاسب و  تعاس  ندرک  كاپ  ار  قرع  ندومرف و  قرع  نآ  جـالع  ددرک  یم  ضراـع 

عجو نآ  عسل  زا  دراد و  دنلب  رایـسب  ياهیاپ  هک  تسا  یتوبکنع  نآ  ثبـشب و  فورعم  توبکنع  اما  دنـشاب و  هدـیناشوج  سفرک  خـیب 
* تسا الیتر  جالع  نآ  جالع  تسا  کلهم  ددرک و  یم  ضراع  زارب  لوبلا و  رسع  ئق و  هدعم و 
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منع

دنیوک رانلک  یسرافب  هک  تسا  رانلج  دنیوک  دنمان و  يرادرکس  يدنهب  شاوراد و  نباکنت  ملید و  تغلب  میم  نون و  نیع و  حتفب 

نا تیهام  *

هوـبنا و توارط و  اـب  زبـس  نآ  كرب  تسا  هموـتین  ریغ  دـیور و  یم  ناـتخرد  ياـهخاش  زا  هتـشون  هفحت  رد  نموـم  دـمحم  ریم  میکح 
دـشاب یم  فنـص  دنچ  هک  هتـشون  هفحت  ۀیـشاح  رد  دیمحلا  دـبع  ریم  میکح  رظنم و  شوخ  خرـس  نآ  لک  ماداب و  كرب  زا  رتکچوک 

نآ كرب  یفنص  مین و  كرب  لثم  نآ  كرب  یفنـص  دیفم و  تاحارج  تهج  نآ  كرب  فنـص و  نیا  نویلهب و  هیبش  نآ  كرب  یفنص 
دنا مهب  بیرق  صاوخ  رد  فنص  راهچ  ره  رایخ و  كربب  هیبش  نآ  كرب  مراهچ  فنص  هبنا و  كرب  دننام 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

فزن تانالیـس و  لاهـسا و  سباح  هدعم و  يوقم  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  هثل  نادـند و  يوقم  نآ  كرب  ندـیئاخ  مفلا 
* تسا عفان  هزات  تاحارج  تهج  نآ  رورذ  دامض و  حورجلا  نآ  لومح  دامض و  روتسدب  ضیح و  مدلا و 

واولا عم  نیعلا  لصف 

دوع

دزن داوم  نآ  قلطم  زا  دنمان  یلاد  يرکل و  يدـنهب  هک  تسا  راجـشا  خاش  بوچ و  سنج  مسا  هلمهم  لاد  واو و  نوکـس  نیع و  مضب 
دنمان رکا  يدنهب  هک  تسا  يدنه  دوع  ابطا 

نا تیهام  *

رد تسا و  عقاو  نآ  قرش  لامش و  تمس  رد  هلاکنب و  ۀبوص  عباوت  زا  هک  تهلـسب  بیرق  اتنیج  ناتـسهوک  زا  هک  تسا  یتخرد  بوچ 
زا نیچ  دحرسب  بیرق  هکوان  رهش  رئازج  زا  نایتچ  ةریزج  رد  دنااوتسا و  طخ  یلامش  ضرع  دالب  زا  ود  ره  هک  نهکد  تکلمم  رئازج 

رثکا نآ  ياهخاش  قاس و  میظع و  رایسب  نآ  تخرد  دسر و  یم  مهب  تسا  هجرد  دنچ  یـس و  ضرعب  اوتـسا  طخ  یبونج  ضرع  دالب 
یجاو جک  ببسب  داد  بیترت  ناوت  یمن  بوخ  هلایپ  ای  یفرظ و  ای  یتسدبوچ و  اصع و  نا  زا  هک  وخر  كدنا  يوتـسم و  ریغ  جاو  جک 
یتدـم ات  ندـیرب  دـعب  دـشابن و  هنهک  هدروخ و  لاس  ات  نآ  تخرد  هکنآ  تهجب  دـشاب  یم  فوجم  نآ  ياج  هباـج  زین  تواـخر و  و 

یم نفد  كانمن  ياهنیمز  رد  ندیـسوپ  تعرـس  يارب  دـشاب و  یمن  وب  شوخ  دزیرب  دـسوپب و  ماـیا  رورمب  نآ  ماـخ  يازجا  هک  دـنامن 
ادج هدومن  ناحتما  هتخادنا  بآ  رد  دور  یم  ورف  بآ  رد  هک  تسا  یقرغ  هایـس  نیکنـس  تینهد و  اب  نا  زا  هچنآ  هدروآرب  سپ  دـننک 
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تالاب تسا  یقاب  یماخ  كدنا  نا  رد  هچنآ  دنمان و  یم  یقرغ  ار  نآ  دننک و  یم 

1192 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1585 

http://www.ghaemiyeh.com


یمن بآ  هتب  قلطم  هچنآ  یلعا و  ۀلمـس  یقرغ و  مین  ار  نآ  تسا  یقرغ  مین  هچنآ  دـنیوک و  یم  یلمعتـسم  یقرغ  هدروآرب  ینهآ  626
کنرمک یـضعب  هریت و  یـضعب  ربغا  نآ  ریغ  دـشاب و  یم  هایـس  نآ  یقرغ  رکید و  عاونا  زا  رتدوجولاریثـک  نیا  دـنناوخ و  هلمـس  دور 

ار نآ  يرودنمـس  هایـس و  نآ  يدنه  یلدنم و  يرامق و  يرودنمـس و  يدـنه و  دـشاب  یم  عاونا  دـنا  هتفک  يدـب و  یبوخ و  بتارمب 
طوطخ اب  نآ  یلبج  دشاب  یم  یلبج  يرب و  زین  تسا و  وب  شوخ  رایـسب  نآ  یلدنم  کنرمک و  نآ  يرامق  يدـنه و  رب  بلاغ  تینهد 

دنا هتفک  اهنا و  رد  تسا  شپـش  دلوت  عنم  ثعاب  نآ  يدنهب  بایث  روخب  دنا و  هتفک  سکعلاب  یـضعب  دیفـس و  طوطخ  اب  يرب  هایس و 
یتهلـس یلاکنب  يدنه  رتشیب  هیودا  رد  بط  رد  راتخم  يرامق و  نینچمه  دنروآ و  یم  اجنا  زا  هک  تسیدلب  مساب  بوسنم  يرودنمس 
يالعا عون  یبرچ  یئوبـشخ و  یبوخب و  رکید  نکاما  دوع  هک  اریز  دشاب  ضبق  كدـنا  تینهد و  اب  يوبـشوخ  خـلت  هک  تسنآ  یقرغ 
روتـسد هک  دشاب  نآ  تهج  دـیاش  دـنیامن  یم  ماخ  يدـنه  دوع  دـیق  بیکارت  خـسن و  رثکا  رد  هکنآ  تسین و  نآ  یقرغ  ینعی  یتهلس 

نادیقمان یضعب  دنریک و  یم  رطع  ندش  درـس  دعب  قرع  نا  زا  دنریک و  یم  قرع  نا  زا  هتفوک  مین  هدیناسیخ و  ار  نآ  بوچ  هک  تسا 
نآ لخاد  ماداب  زغم  يردق  یضعب  تسا و  فیعض  هک  دنیامنن  لامعتـسا  ار  نآ  ات  دنـشورف  یم  نآ  ياجب  هدومن  کشخ  ار  لافثا  نآ 
وب شوخ  نادـنچ  نیا  دـنمان و  یم  رکا  ةووچ  يدـنهب  ار  نآ  دـنریک و  یم  نغور  سیکنت  قیرطب  نا  زا  هدرک  اهـشیش  رد  هدرک  لافثا 
ای لدنـص و  ةدارب  اب  ار  نآ  یـضعب  دنیامن و  یم  ذخا  ماداب  زغم  طلخ  نودب  هتفرکان  قرع  دوع  ةدارب  زا  هک  صلاخ  ةووچ  دننام  تسین 
وب شوخ  نادنچ  صلاخ  رطع  دـننام  زین  رطع  نیا  دـنریک و  یم  ار  نآ  رطع  ندـش  درـس  دـعب  دنـشک و  یم  قرع  زابرکت  بوچ  ةدارب 

دوجولا زیزع  تیاغب  نآ  دوب و  هار  هزور  هد  هواجب  اجنا  زا  هک  دزیخ  هتیچ  ردنب  زا  هک  هتشون  یعیدب  تارایتخا  بحاص  هچنآ  تسین و 
نآ يوب  دوب و  وبـشخ  تیاغب  دنک  قرع  دوش و  مرک  دنریکب  تسدب  نوچ  درادن و  وب  چـیه  یئوک  دنـشورف و  رز  کنـس  مهب  تسا و 

یبوچ هکنادب  هتـشون و  هتیچ  هک  دشاب  روکذم  نایتچ  ردنب  دـیاش  هدینـش و  زین  ررحم  هتـشون  هچناب  بیرق  تسا و  تسار  دوب  ناسکی 
یمنرد سک  همه  نکیل  دـسر و  یم  مهب  هلاکنب  دـنه و  رد  وب  رد  رکم  یقرغ  دوعب  هیبش  رایـسب  تینهد  تبالـص و  تأیه و  رد  رکید 

دنمان یم  رکت  ار  نیا  دنشورف و  یم  نآ  لدب  ار  نیا  رثکا  دنبای 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  مرک و  زین  مود  رد  کشخ و  موس  رد  مرک و  مود  رخا  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ عفانم  و 

ةدننک هدـنکارپ  هدرک و  اشحا و  هدـعم و  دـبک و  بلق و  یغامد و  ياوق  ساوح و  باصعا و  يوقم  حرفم و  ددـس و  حـتفم  فطلم و 
هناثم هدرک و  اعما و  هدعم و  فعض  محر و  هدعم و  تلب  هنفع و  تابوطر  ناهد و  یئوبدب  ةدننک  لئاز  مضاه و  اهنآ و  للحم  حایر و 

یغامد و ياضعا  ساوح و  يوقم  رایـسب  نآ  ندـیماشآ  سارلا  ءاضعا  سرقن  عاجوا  عفاد  نینج و  لماوح و  تحـص  ظفاح  محر و  و 
تهکن و ةدـننکوکین  هثل و  نادـند و  يوقم  نآ  غضم  مفلا  تسا  هیغامد  ۀـبطر  لوضف  لـلحم  يوقم و  نآ  روخب  روتـسدب  باـصعا و 

سفنلا قیض  وبر و  هفرس و  تهج  نآ  ندیماشآ  ءاذغلا  بلقلا و  ردصلا و  اضعا  نآ  ةدننک  مکحتسم  نادند و  یلاج  نآ  قرحم  نونس 
اقـستسا و يوادوس و  يایراطنـسوذ  لاهـسا و  نایثغ و  دبک و  هدعم و  فعـض  دراب و  ناقفخ  یـشغ و  عفر  بلق و  تیوقت  حیرفت و  و 

ناهد رد  نآ  نتـشادهاکن  تسا و  بلق  يوقم  نآ  روخب  نینچمه  دنروخب و  ار  نآ  مین  مرد و  کی  ات  مرد و  کی  هک  اصوصخ  زرپس 
دنمان تسج  يدنهب  هک  دشاب  ایتوت  يور  زا  هک  یفرظ  دـنزادنا و  شتآ  رد  ار  دوع  يردـق  نوچ  دـیفم و  هروکذـم  ضارما  تهج  زین 

نا رد  دباین  نیکـست  عون  چیهب  دیامن و  ئق  هک  یلفط  ۀعـضرم  ریـش  يردق  ددرک و  عمتجم  نا  رد  نآ  دود  هک  دـنرادب  سوکعم  نارب 
ءاضعا دـبای  تحـص  لفط  ددرک و  دـنب  ئق  هعفد  هسود  رد  دـنناروخب  لفط  نآـب  ددرک و  جوزمم  نآـب  هک  دـنهد  تکرح  دنـشودب و 

ۀیعوا هناثم و  فعض  تبوطر و  تدورب و  زا  ثداح  يذم  يدو و  ینم و  لوب و  کسمم  هاب و  لوب و  تالآ  يوقم  ضفنلا 
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هدراب و مومـس  رهزداب  یناحیر  بارـش  اب  نآ  خوبطم  مسلا  دزاس  مرک  کشخ و  ار  نآ  درادزاب و  محر  زا  هلئاس  تابوطر  ینم و  627
دنیوک نیبجنکس و  روفاک و  نآ  حلصم  اروخب  ابرـش و  نیرورحم  رـضم  اهنآ  رد  تسا  لمق  دلوت  عنام  نآ  يدنهب  بایث  ندومن  روخب 
کناد ود  جرحدم  دنوارز  نارفعز و  لفنرق و  ینیچراد و  نآ  لدب  لاقثم  کی  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  بالک  نآ  حلـصم  لفـس  رـضم 

هروچ و دـنمان و  هیرطت  هکارطم  دوع  تاـشراوج و  روخب و  قارحا و  روتـسد  تسا و  قـیقد  نوـیروطنق  سرقن  عاـجوا  رد  نآ و  نزو 
تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  صرق و  هلیتف و  رطع و  همامش و  هبرشا و  هریمخ و 

ناسلبلا دوع 

نون فلا و  هلمهم و  نیس  مال و  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

تسنآ يوبشخ  کنر  مدنک  نآ  نیرتهب  تسا  ناسلب  تخرد  ياهخاش 

نا تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ردصلا ضارما  مشچ  یکیرات  یغامد و  تابوطر  ۀیقنت  عرـص و  راود و  تهج  سارلا  ضارما  تیقایرت  اب  يوق و  يوقم  ددس و  حـتفم 
محرلا دیفم  ار  یعفا  یکدیزک  مومـس و  رهزداب  رکج و  هدـعم و  يدرـس  سفنلا و  قیـض  وبر و  تهج  مومـسلا  ضفنلا و  ءاذـغلا و  و 

نآ لدـب  اریثک  نآ  حلـصم  اعما  رـضم  لاقثم  مین  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  دزاس  لئاز  ار  مقع  محر و  تاـبوطر  فیفجت  تهج  نآ  روخب 
تفای رکذ  زین  ناسلب  رد  نآ و  بح 

هیحلا دوع 

اه هددشم و  ۀیناتحت  هانثم  ءای  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نآ تیهام  *
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خیب دننام  زین  نآ  خیب  نسوسب و  هیبش  دـسر  یم  مهب  نادوس  ربرب و  دالب  رد  هک  تسا  یتابن  نآ  هدرکن و  رکذ  يرکید  ینیوزق  زا  ریغ 
احرق رقاع  دننام  هحئار  يدنت  یخلت و  تنوشخ و  تبالص و  اب  نآ و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

* نآ صاوخ  لاعفا و  *

زا لبق  هاوخ  عفان  درس  مرک و  مس  ره  تیمـس  عفد  تهج  نآ  مرد  مین  ندیماشآ  مومـسلا  هظیلغ  حایر  للحم  ساوح و  يوقم  حرفم و 
هک تسنآ  نامک  ار  یـضعب  نآ و  ةدـنراد  اب  تسا  ماوه  راـم و  ندـیزک  عناـم  زین  تسد  رد  نآ  نتـشادهاکن  نا و  زا  دـعب  هاوخ  نا و 

عاجوالا دریمب  دـنزادنا  رام  ناـهد  رد  هدـیئاخ  نوچ  ددرک و  تکرح  سحیب و  دـتفا  نا  رب  یعفا  مشچ  دـنرادهاکن و  تسد  رد  نوچ 
لاقثم مین  ات  نآ  تبرش  رادقم  دیفم  تعاس  رد  هدراب  عاجوا  اسنلا و  قرع  عفر  تهج  نوتیز  نغور  رد  نآ  خوبطم  نیهدت 

ساطعلا دوع 

هلمهم نیس  فلا و  اط و  حتف  نیع و  مضب 

نا تیهام  *

هریت نآ  رهاظ  ینحنم و  کیراب  نآ  رکید  فرط  ربطس و  نآ  رس  یتشکنا و  ردقب  تسا  یخیب  یضعب  دزن  تسا و  شدنک  یـضعب  دزن 
نآ ۀـبق  نوتیز و  كربب  هیبـش  نآ  كرب  فساـجنرب و  هاـیکب  هیبـش  هوبنا  کـیراب و  نآ  تاـبن  ياـهخاش  دیفـس و  نآ  نطاـب  کـنر و 

سطعم يوبدنت و  هنوبابب و  هیبش  کچوک و 

تعیبط *

کشخ موس  رخآ  رد  نآ  کشخ  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد  نآ  هزات 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تاحارج رد  ناراطیب  تسا و  دـلج  تحت  هدرم  نوخ  صرب و  فلک و  شمن و  عفار  نآ  دامـض  راثالا  للحم  یلاـج و  يوق و  سطعم 
دنراد لمعتسم  باود 
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حرقلا دوع 

هلمهم ود  ره  اح  ار و  نوکس  فاق و  مضب 

نآ تیهام  رد  *

نآ ياهخاش  یتماق و  ردقب  هنایزارب و  هیبش  نآ  تابن  تدح و  اب  تسا  یخیب  هتفک  یضعب  هتسناد و  احرق  رقاع  یـضعب  تسا  فالتخا 
دوجولا ریثک  ماش  رد  ضیرع و  سابیر و  دننام 

نا تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنا هتسناد  احرق  رقاع  دننام  یضعب  تسا و  جو  دننام  لاعفا  عیمج  رد 

رسیلا دوع 

هلمهم ءار  نیس و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مضب 

نا تیهام  *

نآ رـسی  جـئاوح و  ياضق  تهجب  یـضعب  تدالو و  یناسا  رـسی و  رد  نآ  تیـصاخ  تهجب  تسا  سروغانا  بوچ  هک  دـننارب  یعمج 
دنا هتسناد  كارا  زا  یفنص  یموق  یمطخ و  بوچ  بلحم و  بوچ  نوچ 

628

بیلصلا دوع 

رد دـنا و  هتـسناد  نآ  ریغ  یـضعب  تسا و  ایناواف  یعمج  دزن  هدـحوم  ءاب  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  هلمهم و  داص  حـتفب 
یلاعت هّللا  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  ود  ره  نایم  هقرفت  نآ و  رکذ  ایناواف 

جسوع

میج هلمهم و  نیس  حتف  واو و  نوکس  نیع و  حتفب 

نا تیهام 
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لئام يدوخن و  ردـقب  نآ  رمث  هدنپـسچ و  تبوطر  اب  يزاردـب و  لـئام  دـنت  نآ  كرب  راـخرپ و  راـنا و  تخردـب  بیرق  تسا  یتخرد 
یخرسب و لئام  هایس  كرب  ار  جسوع  زا  یمـسق  اهراز و  هروش  نآ  تبنم  دزیر و  یمن  دنام و  یم  رایـسب  تخرد  رد  خرـس و  لوطب و 

یمـسق تسا و  یفالغ  رد  اـیوک  کـیراب و  ضیرع  نآ  رمث  عرذ و  راـهچ  اـت  زارد  نآ  ياـهخاش  رتشیب و  نآ  راـخ  لوا و  زا  رتضیرع 
لمعتـسم رایـسب و  هدراب  دالب  رد  دنروخ و  یم  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  توت  دننام  رمث  ار  نآ  هک  هتـشون  سیئرلا  خیـش  دیفـس و  رکید 

تسنآ زبس  كزان  ياهکرب 
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نا عومجم  تعیبط  *

کشخ مود  رخآ  رد  درس و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نوچ برجم و  هنهک  هاوخ  دـشاب  هزات  هاوخ  نآ  ضایب  عفر  تهج  مه  یپ  زور  تفه  ات  مشچ  رد  نآ  ةدـیبوک  كرب  بآ  روطق  نیعلا 
غرم و مخت  ةدیفـس  اب  ار  نآ  کناد  کی  رادقم  تجاحلا  دنع  دنیامن و  کشخ  هدرک  فاص  هتفرک  ار  نآ  بآ  دـنبوکب و  ار  نآ  رمث 

تـسا تالـضف  لوزن  عنام  یناشیپ  رب  نآ  دامـض  عفان و  نآ  ضایب  عفر  عاجوا و  عیمج  تهج  دـنناکچب  مشچ  رد  هدوس  نانز  ریـش  اـی 
دنناشوجب بآ  رد  ار  نآ  كرب  نوچ  دیفم و  رایسب  دمر  تهج  نآ  بآ  هب  ایتوت  ندومن  هدرورپ  دراد و  هک  یضبق  توق  ببسب  مشچب 

كرب ندیئاخ  مفلا  رثؤم  مشچ  ضایب  عفر  تهج  ددرک  ظیلغ  ات  دنناشوجب  زاب  دنیامن و  فاص  هدـیلام  سپ  دـیآ  بآ  رد  نآ  توق  ات 
هکحلا و دـشابن  تدـش  لامک  رد  نآ  ترارح  هک  هرمح  هلمن و  تهج  نآ  ةزات  كرب  دامـض  هرمحلا  همنلا و  ناـهد  عـالق  تهج  نآ 
عفان و ارفـص  باهتلا  نیکـست  يوارفـص و  برج  تهج  نآ  ةزاـت  كرب  ةراـصع  ندـیماشآ  هیوادوسلا  ضارمـالا  ماذـجلا و  برجلا و 
ره هدرک  هزیر  ار  نآ  خیب  هک  مسق  نیدـب  دـنیامن  یم  ادـتبا  رد  ار  ماذـج  ۀـجلاعم  نیاب  دـنه  سراف و  نانوی و  يابطا  هک  هتفک  فیرش 

دنک و یم  لمع  سلجم  جنپ  راهچ  دنـشون  یم  هدومن  فاص  سپ  دـسر  ثلثب  ات  دـنناشوج  یم  بآ  لطرکی  اب  هیقوا  کی  ردـقب  زور 
دنفـسوک تشوک  جابدیفـسا  نا  زا  لبق  زور  رد  هک  تسا  طرـش  دنا و  هتـسناد  برجم  ماذج  تهج  دـیامن و  یم  هتخوس  يادوس  عفد 

زور هکنآ  برـش  رکید  زور  هک  دیاب  دنیامن و  تموادم  نادب  زور  دنچ  ات  دنـشونب و  ار  روکذم  خیبط  موس  زور  دـنیامن و  لوانت  هبرف 
مامحب نآ  يانثا  رد  دنماشایب و  دنهد و  خبط  روتسدب  یناحیر  بارـش  رد  هک  دنا  هتـشون  هریغ  يدادغب و  دنور و  مامحب  تسا  تحار 

هزیر ار  نآ  خیب  نوچ  هتسناد و  ینیچ  بوچ  زا  رتهب  راثآ  عفر  هکح و  برج و  هبطر و  حورق  تهج  ار  روکذم  خیبط  یکاطنا  دنور و 
رد نآ  رمث  رثالا و  عیرـس  يوم  ندـینایر  هثیبخ و  حورق  یتدایز  عنم  هدـعقم و  ضارما  حورق و  تهج  دـننازوسب  دروم  كرب  اـب  هدرک 

هنشا و نآ  نزوب  مرک  ياهمرو  رد  نآ  لدب  لاقثم  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  لاهـسا  مدلا و  فزن  عطاق  نآ و  كرب  دننام  لاعفا  عیمج 
اب رحس و  لطبم  هزاورد  هناخ و  فقس  رب  نآ  خاش  قیلعت  تیـصاخلاب  اریثک و  نآ  حلـصم  جنلوق  ثروم  زرپس و  رـضم  لفون  نآ  نزوب 

* تسا ماوه  ةدننازیرک  زین  نآ  ةراصع  ای  كرب و  روخب  دنا و  هتسناد  هاج  ثروم  نآ  نتشاد  دوخ 
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هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  نیعلا  لصف 

نونیع

نون واو و  نوکس  نون و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیع و  رسکب 

نا تیهام  *

تـسا یتابن  نآ  دـنمان و  سیلـس  نادـحک و  الحک و  ار  یکی  دـنیامن  یم  قالطا  هایک  زا  عون  ود  رب  اـم  دزن  ار  مسا  نیا  هتفک  یقفاـغ 
تناتم و اب  دروم و  كرب  دننام  کچوک  نآ  كرب  هدیئور و  بلص  ینالوط  تسار  کیراب  رایسب  ياهخاش  نآ  قاس  زا  خلت و  رایـسب 

نآ تبانم  یهایسب و  لئام  یمهرد و  دننام  ریدتسم  کنر  ئمرس  یلک  یخاش  ره  رد  یخرـس و  یهایـس و  نیب  ام  نآ  ياهخاش  کنر 
ار نآ  سلدنا  يابطا  اهناتسهوک و 

کیراب یعرذ و  ردقب  ینالوط  نآ  ياهخاش  رتدنلب و  نا  زا  شوجنزرم و  دـننام  وب  شوخ  نآ  كرب  مود  عون  دـنمان و  يدـلبانس  629
اب اه و  ناتـسهوک  زین  نآ  تبنم  کنر و  درز  یلک  نآ  ياهخاش  فارطا  رب  نآ و  خـیب  کیدزن  هدـیئور  قاس  کـی  زا  هداتـسیا  دـیفس 

لعف رد  نا  زا  ملسا  تسا و  لوا  عون  زا  رتهب  نیا  هضباق و  توق 

نا تعیبط  *

موس لوا و  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ادوس مغلب و  ینعی  دراب  طلخ  ود  اصوصخ  تسا  هثلث  طالخا  لهسم  هکنآ  تهج  دنراد  لمعتـسم  یکمانـس  ياجب  ار  نآ  سلدنا  لها 
یثغم كرو و  اسنلا و  قرع  لصافم و  رهظ و  عاجوا  تهج  دـنماشایب و  هدرک  فاـص  دـنناشوجب و  ریجنا  اـب  ار  نآ  ۀـضبق  کـی  نوچ 

* مهرد هس  ات  مهرد  ود  نآ  تبرش  رادقم  نوسینا  بانع و  نآ  حلصم  تسا 

ناویع

سارلا ءاضعا  تسا  لـلحم  صاوخلا  هتـشون  هیلع  یلاـعت  هّللا  همحر  سیئرلا  خیـش  نون  فلا و  واو و  حـتف  اـی و  نوکـس  نیع و  رـسکب 
* تسا دیفم  رصب  تدح  تهج  نآ  بآ  روطق  نیعلا  دراب  ماکز  عنم  غامد و  ةدراب  ضارما  تهج 
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کیدلا نیع 

يدنهب دنیوک  دـنمان و  سورخ  مشچ  یـسرافب  فاک  ای و  نوکـس  هلمهم و  لاد  رـسک  مال و  فلا و  نون و  ای و  نوکـس  نیع و  حـتفب 
دنمان یچکنهک 

نا تیهام  *

هتسویپ قیقحتب  هچنآ  نآ  تخرد  دشاب و  یم  مطب  دننام  ۀشوخ  رد  دنیوک  نهپ و  رودم  قارب  یلقیص  خرس  بلص  تسا  یتخرد  مخت 
هک اریز  دشاب  هبـش  دیاش  یچکنهک  هک  دنا  هتفک  هک  یناسک  دسر و  یم  مهب  نهکد  دنه و  لابج  رد  تسنآ و  رمث  نآ  مقب و  تخرد 

عون ود  ولابولآ و  ۀتـسا  یکچوک و  دوخن  ۀـناد  ردـقب  يدرک  درک  نآ  ياهناد  یچکنهک  هکلب  تسا  نانچ  هن  هدـید  یچکنهک  تأـیه 
مود رد  مرک و  موس  رد  نآ  تعیبط  هلمجلاب  دمآ و  دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نآ  نایب  فاکلا  فرح  رد  دیفـس و  خرـس و  دـشاب  یم 

هیلضف تابوطر  اب  کشخ و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

مظعا وزج  طارفا و  دحب  دـنا  هتـسناد  رثؤم  رایـسب  هاب  تیوقت  ینم و  دایدزا  تهج  يریپ و  عنام  اهتوق و  ظفاح  اضعا و  يوقم  حرفم و 
دیاب زینشک و  نآ  حلصم  عدصم  نیرورحم و  رضم  لاقثم  کی  ات  مرد  مین  زا  نآ  تبرش  رادقم  تسا  هحصلا  ظفاح  یکولم و  نوجعم 

دوش هدومن  لامعتسا  هکسم  ای  هدیناسیخ و  نیبجنرت  ای  هدیشود و  هزات  ریش  اب  هک 

نویع

تسا یناویح  ۀفورعم  ياضعا  زا  يوضع  نآ  تسا و  نیع  عمج 

نا تعیبط  *

تسا لادتعاب  لئام  نآ  ترارح  رکید و  ياضعا  زا  هدایز  نآ  تبوطر  رت و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هعیرـس وـکین و  یتداـیز  تسا  ینم  ةدـننک  هداـیز  تسوـبیب و  لـئام  يدر  یماـمت  روـیط  مشچ  تسا و  دنفـسوک  مشچ  هـمه  نیرتـهب 
تسنآ قولسم  ندروخ  رتعص و  کمن و  نآ  حلصم  نیدوربم  رضم  يدر و  نیرورحم و  رد  ءارمتسالا 
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رقبلا نیع 

زا یعون  مسا  برغم  لها  دزن  دـشاب و  هایـس  ظـیلغ و  نآ  تسوپ  دـشاب و  مک  نآ  ینیریـش  هک  تسا  هناد  كرزب  روکنا  زا  یعون  مسا 
دنمان زین  ار  ناوحفا  تسا و  هدعم  رب  لیقث  مضهلا و  ئطب  تفای و  رکذ  تسا و  هناد  كرزب  يولآ 

تسا همجعم  نیغ  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مهدزون  باب  - 13

راغ

دنمان سروال  یکنرفب  ناتشهاب و  یسرافب  دنز و  ماش  لها  دزن  سومیلقس و  رومینا و  ینانویب و  هلمهم  ءار  فلا و  نیغ و  حتفب 

نآ تیهام  *

دوخ زا  دنراد و  یم  تسد  رد  ار  نآ  ۀخاش  دنیامن و  یم  مارتحا  رایسب  ار  نآ  نانوی  لها  دنام و  یم  لاس  رازه  ات  میظع  تسا  یتخرد 
اب وب و  شوخ  خلت و  نا و  زا  رت  دنلب  دـیب و  كرب  زا  رت  مرن  نآ  كرب  دـنزاس  یم  جات  نآ  بوچ  زا  ناشیا  يامکح  دـننک و  یمن  رود 
نآ یلبج  كرب  دـشاب  یم  یلهــس  یلبج و  تـسنآ و  ندز  مرک  عناـم  دـنادرک و  یم  وـب  شوـخ  ار  نآ  دـنراد  یم  هاـکن  ار  نآ  ریجنا 

یسرافب ینقاذ و  ینانویب  ار  نآ  رمث  دنرب و  یم  رصمب  اجنا  زا  تسا و  ماش  دالبب  صوصخم  یلهس و  كرب  زا  رت  کیراب 

شوخ برچ و  کنر و  درز  هچراپ و  ود  نآ  زغم  کنر و  هایس  كزان  نآ  تسوپ  کچوک و  یقدنف  ردقب  نآ  دنمان و  تشمهد  630
دساف نآ  هایس  ددرک و  یم  یکریت  یخرسب و  لئام  ددرک  هنهک  نوچ  وب و 

نا تعیبط  *

زا رت  مرک  نآ  نغور  نآ و  يازجا  رئاـس  زا  رت  کـشخ  نآ  رمث  نآ و  تسوپ  كرب و  زا  رت  مرک  نآ  رمث  زغم  مود  رد  کـشخ  مرک و 
ناکدرک نغور  زا  رت  مرک  ازجا و  رئاس 
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لاعفا و *

نا صاوخ 

یمغلب و عادص  تهج  بارش  اب  نآ  بح  ندیماشآ  سارلا  ءاضعا  نآ  بح  صوصخ  مومـس  قایرت  ردم و  يوقم و  حرفم و  للحم و 
باصعا و درد  تهج  نآ  نهدب  نیهدت  هوقل و  هقیقش و  تهج  نآ  طوعـس  مف و  نهذ و  تیوقت  ساوسو و  عرـص و  هسبتحم و  حایر 

عاجوا تهج  هنهک  رمخ  ای  هکرـس و  لک و  نغور  رد  نآ  بح  ةدیئاس  روطق  نذالا  قورع  ياهنهد  حیتفت  نهذ و  طالتخا  ایعا و  عفر 
تهج نآ  كرب  خیبطب  هضمـضم  مفلا  نآ  نهد  روطق  روتـسدب  نآ و  تیوقت  ثعاب  هعماس و  لقث  نینط و  يود و  عفر  شوک و  ةدراب 
فعـض هراح و  ضارما  تهج  نیبجنکـس  اب  هدراب و  ضارما  تهج  الط  اب  ای  لـسع و  اـب  نآ  بح  كرب و  قوعل  ردـصلا  نادـند  درد 

تهج نآ  بح  ندیماشآ  ءاذـغلا  ءاضعا  سفنلا  قیـض  هنهک و  ۀفرـس  هئر و  حورق  هئر و  زا  لوضف  نالیـس  باصتنالا و  سفن  سفن و 
يروکنا بارـش  اب  نآ  نهد  ندـیماشآ  اعما و  ۀـحرق  تهج  لسع  اب  زرپس و  رکج و  ضارما  جـنلوق و  صغم و  هظیلغ و  حایر  لـیلحت 

رد صغم  نکسم  هدوس  کشخ  نا  بح  لاقثم  ود  ندیماشآ  ئقم و  نآ  كرب  خیبط  ندیماشآ  نآ و  رشق  روتسدب  دبک و  عجو  تهج 
لـسع اب  ابرـش و  محر  هناثم و  ضارما  تهج  نآ  كرب  خـیبط  ضیح و  لوب و  ردـم  ئقم و  یثغم و  نآ  نهد  ضفنلا  ءاـضعا  تعاـس 

مهردکی ندـیماشآ  محر و  هناثم و  هدرک و  ضارما  تهج  نا  رد  سولج  لوطن و  هراح و  تهج  نیبجنکـس  اب  هدراب و  ضارما  تهج 
طقسم نآ  لومح  هاصح و  تتفم  زین  نآ  بح  روتسدب  دراد و  هک  رایسب  یخلت  ببسب  تسا  نینج  ةدنشک  هاصح و  تتفم  نآ  رشق  زا 

برقع و رام و  یکدیزک  تهج  بارـش  اب  نآ  بح  ندیماشآ  مومـسلا  تایمح  ةریرعـشق  عفر  تهج  نآ  نهدب  خـیرمت  یمحلا  نینج 
نیکـست تهج  وج  قیوس  اب  ای  نان و  اب  نآ  دامـض  ماروالا  اهنیا  ریغ  لـحن و  روبنز و  عسل  تهج  نادـب  دامـض  روتـسدب  ماوه و  رئاـس 

هنیزلا اهریغ  رمک و  درد  باصعا و  لصافم و  عاجوا  تهج  نادب  خیرمت  نآ و  نهد  نآ و  ندـیماشآ  لصافملا  هراح  ماروا  نابرض و 
رـضم ئق و  كرحم  یثغم و  هدعم و  یخرم  نآ  نهد  بح و  راضملا  رثوم  دـلج  راثآ  عفر  فلک و  قهب و  تهج  بارـش  اب  نآ  يالط 

رکا جذاس و  بلحملا و  بح  نآ  لدب  لهسم  نآ  لاقثم  ود  ات  لاقثم و  مین  نآ  كرب  بح و  زا  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلـصم  ردص 
ماوه سکم و  ةدننازیرک  هناخ  رد  نآ  كرب  خیبط  بآ  ندیـشاپ  ماوهلا  درط  صاوخلا  دـنا  هتفک  زین  ربنـسیس  خـلت و  ماداب  دوشن  تفای 
سپ رب  دـتفین و  نیمز  رب  هک  یمـسق  هب  دـننیچب  تسد  اب  ار  نآ  كرب  نوچ  دـیوک  هحالف  بحاص  نآ  كرب  شارتفا  روتـسدب  تسا و 

دنراذکب باوخ  رد  دسرتب  دباوخ و  لفط  هک  یعـضوم  رد  نوچ  دندرکن و  تسم  دنـشونب  هک  بارـش  رادقم  ره  دنراذک  دوخ  شوک 
تمه و تیوقت  رـصب و  تدـح  ثعاب  نآ  ياصعب  ندرک  هیکت  تجاـح و  ياـضق  هاـج و  ثروم  نآ  نتـشاد  دوخ  اـب  دـسرتن و  رکید 
جاودزا و زا  هک  یـسک  دـیامن  روخب  باتفآ  عولط  زا  لبق  هبنـشراهچ  زور  نوچ  رحـس و  رـسعت و  عفر  ثعاب  مامح  رد  نادـب  لاـستغا 
دـنیامن و خـبط  بآ  رد  هتفوـکمین  ار  نآ  ۀـناد  هک  تسنآ  نآ  نـغور  ذـخا  روتـسد  ددرک و  رداـق  ددرک و  لـئاز  دـشاب  هدـنام  يدرم 

دیآ بآ  رد  نآ  توق  ات  دنهد  خبط  بآ  رد  ار  نآ  رمث  كرب و  ةراصع  ای  دنرادرب و  دتسیا  بآ  يور  رب  هچنآ  دوش  درس  ات  دنراذکب 
سپ دزوسن  اما  دـنامب و  نغور  دورب و  بآ  ات  دـنهد  خـبط  میالم  شتآب  دـشابن  رـسیم  رکا  فعاضم و  ردـق  رد  نوتیز  نغور  اـب  سپ 

* دنرب راکب  هدومن  فاص 
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نوقیراغ

نون واو و  نوکس  فاق و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  فلا و  نیغ و  حتفب 

نا تیهام  *

تسیزیچ

ای اهنیا و  لاثما  زیمج و  ریجنا و  تخرد  دـننام  هدیـسوپ و  هنهک  ةدروخ  لاـس  راجـشا  ضعب  فوج  رد  هک  هدیـسوپ  خـیب  هب  هیبش  631
یضعب هدیسوپ و  ياهـشیر  یـضعب  دسر و  یم  مهب  طولب  تخرد  زا  هک  داف  دننام  نیفعت  ببـسب  هتـشک  هدیـسوپ  هک  تسا  اهنآ  ۀشیر 
كدـنا نآ  رن  ضبق  ترارم و  تفارح و  رهاظ و  توالح  اب  نآ  معط  فلتخم و  ناولاب  دـشاب و  یم  هداـم  رن و  نآ  دـنا و  هتـسناد  رطف 

رتهب و دنام و  یم  یقاب  لاس  راهچ  ات  نآ  توق  نآ و  ةدام  فالخب  تسا  دحاو  ئش  ایوک  هک  تاقبط  اب  ریدتسم و  هدام و  زا  رت  بلص 
ندوس كدنا  اب  دشاب و  وخر  كرزب و  نآ  ياهعطق  هک  تسا  ریدتسم  ریغ  يوتسم  تاقبط  اب  سلما  نزو  کبس  دیفس  ةدام  لمعتـسم 

لمعتسم و ریغ  نآ  ۀمه  یمس و  نآ  هایس  تیمسب و  بیرق  نآ  خرـس  درز و  نوبز و  دشاب  فاصوا  نیا  فالخب  هچنآ  دشاپب و  مه  زا 
دنبوکن دـنامب و  نآ  ۀیمـس  يازجا  درذـکب و  نآ  فیطل  ات  دـنلامب  يوم  نزیورپ  رب  هک  تسنآ  نآ  لامعتـسا  طرـش  نآ و  رن  نینچمه 

ددرک یم  لخاد  هتفوک  ندیبوکب  تسه  هدیچ  نخان  لکشب  هکنآ  ۀیمس  يازجا  هک  اریز 

نا تعیبط  *

نارکید لوقب  فیطل و  یـضرا  یئام و  یئاوه و  رهوج  اـب  کـشخ  مود  رد  مرک و  لوا  رد  سیئرلا  خیـش  لوقب  هداـم  هاوخ  رن و  هاوخ 
توق اب  دنا و  هتسناد  رت  یضعب  يوقلا و  بکرم  یضعب  موس و  ات  نآ  یکشخ  زا  هدایز  ار  نآ  یمرک  یضعب  مود و  رد  کشخ  مرک و 

هتفک مود  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک  داشرا  بحاص  هضباق و 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

ماروا هظیلغ و  حایر  خفن و  للحم  هظیلغ و  ۀجهل  داوم  عطقم  هظیلغ و  طالخا  فطلم  مهاب و  طولخم  يارفـص  ادوس و  مغلب و  لهـسم 
ياصقاب اهنآ  ةدنناسر  هلهسم و  ۀیودا  نیعم  هدرک و  دبک و  ةدس  صوصخ  ددس  حتفم  سوالیا و  ریغ  دشاب  هک  عون  ره  جنلوق  هبلص و 

هیمـس و ۀیودا  هبورـشم و  هشوهنم و  مومـس  لضع و  نهو  عفار  ضیح و  لوب و  ردم  ندب و  قامعا  یـصاقا و  زا  داوم  بذاج  ندـب و 
تبقاعلا دومحم  هلیاغ و  یب  هیمغلب و  تایمح  هدـساف و  طالخا  داسف  حلـصم  ضرعلاب و  حرفم  غاـمد و  لد و  بصع و  يوقم  تیاـغب 

اب یکطـصم و  یلباک و  ۀـلیلهاب  اـصوصخ  تاراـخب  عفر  هقیقـش و  هنهک و  نمزم و  یمغلب  دراـب و  عادـص  تهج  سارلا  ءاـضعا  تسا 
نادند و هثل و  تیوقت  نآ و  تالضع  قلح و  مرو  لیلحت  تهج  جتخفیم  اب  نآ  ةرغرغ  تالزن و  تهج  دنویر  اب  عرص و  تهج  ایناواف 
اب نآ  مرد  کی  ردـص و  مدـلا  فزن  مدـلا و  ثفن  تهج  بآ  اب  نآ  مرد  مین  ردـصلا  ءاضعا  هیئابو  تالزن  يادـتبا  تهج  نآ  ناـقتحا 

رسع سفنلا و  قیـض  یمغلب و  دراب  نمزم  هفرـس  هنیـس و  درد  تهج  نآ  نزوب  سوسلا  بر  اب  باصتنالا و  سفن  وبر و  تهج  نوسینا 
هدعم و رکج و  ضارما  تهج  دنویربا  نآ  لاقثم  کی  ات  مرد  کی  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  هئر  ۀـحرق  تهج  الط  اب  نآ و 
هدرک و کنس  تیتفت  تهج  هتشرس  لسع  اب  نوراسا  نآ  لثم  زرپس و  يدس و  ناقری  تهج  نیبجنکس  اب  هدعم و  رد  معط  ندش  شرت 

تهج نوسینا  اب  یقز و  یمحل و  ياقـستسا  تهج  تموادـم  طرـشب  لسع  اب  نوجعم  نیتنـسفاب  هدرک و  رمک و  اـشحا و  درد  هناـثم و 
تهج زین  نآ  ۀـنقح  حایر و  عاونا  جـنلوق و  تهج  لسع  اب  هناثم و  هدرک و  کنـس  اشحا و  درد  تهج  زین  هنایزار  اب  هینطاـب و  عاـجوا 

نداتـسیا ضماح و  ياشج  هدـعم و  عجو  يارب  تسا  یئاود  وکین  نآ  بآ  ندـیعلب  یئاهنتب و  نآ  غضم  اـعما و  حورق  مرو و  جـنلوق و 
ظیلغ طلخ  ۀباذا  طولخم و  مهاب  ارفص  ادوس و  مغلب و  لاهـسا  تهج  دشاب  پت  رکا  نطارقلا  ءام  اب  نآ  مرد  کی  هدعم و  رـس  رب  ماعط 

ربص اب  یلامون و  اب  دشابن  پت  رکا  نآ و  حایر  لیلحت  محر و  قانتخا  صغم و  عفر  ضیح و  لوب و  راردا  ندـب و  یـصاقا  زا  بذـج  و 
کنـس تیتفت  تهج  دنویر  اب  سوالپا و  الا  یحیر  یمغلب و  جنلوق  ماسقا  تهج  دـنج  یلیلق  اب  نآ و  ۀـحرق  محر و  قانتخا  تهج  زین 

مرد مین  نآ و  يالط  روتسدب  ماروا و  عاونا  عیمج  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  نآ  ندیماشآ  تایمحلا  لصافملا و  تالالا  ماروالا و  هدرک 
سرقن و اسنلا و  قرع  لصافم و  عاجوا  تهج  ربص  اب  اسنلا و  قرع  لصافم و  عاجوا  تهج  نیبجنکس  اب  مرد  کی  لاقثم و  مین  ات  نآ 

هنهک و تایمح  هدام و  جضن  دعب  هبئان  تایمح  باصعا و  ضارما 
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زین نطارقلا  ءام  اب  هیئابو و  تایمح  تهج  زین  نآ  ۀـنقح  نآ و  صغن  عنام  تبون  زا  لبق  بارـش  اب  نآ  مهرد  ود  تاـیمح و  ضفن  632
عسل عضوم  رب  نآ  دامـض  روتـسدب  ماوه و  رئاس  رام و  عسل  تهج  بارـش  اب  مرد  ود  ات  مرد  کی  نآ  ندیماشآ  مومـسلا  یمح  تهج 

نآ نوبز  ماسقا  راسخر و  کنر  یئوکین  تهج  نآ  طاریق  راهچ  ندیماشآ  هنیزلا  برقع  ندیزک  عنم  تهج  دوخ  اب  نآ  نتشاد  اهنآ و 
هزاـت ریـش  مرک و  باـب  ندومرف  ئق  رتسداـب و  دـنج  لاـح  همه  رد  نآ  حلـصم  هئدر  ضارما  قاـنخ و  برک و  ثروم  کـلهم و  همه 

ات خوبطم  رد  مرد و  کی  درفم  خوبطم و  ریغ  رد  نآ  تبرـش  رادقم  دـنروآ  لمعب  ار  هدروخ  شدـنک  ریبادـت  رئاس  خـیب و  هدیـشود و 
جیافسب نآ  نزو  ود  نویبرف و  نآ  عبر  مهاب و  لیبجنز  نآ  عبر  دبرت و  نآ  نزوب  لظنح و  محـش  نآ  نزو  فصن  نآ  لدب  لاقثم  کی 

تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  صرق و  بوبح و  تسا و  دیفس  قبرخ  نآ  رشع  نومیتفا و  نآ  نزو  ود  روتسدب  و 

زاغ

رد تفای  رکذ  دـنمان و  زین  زواوزاق  یبرعب  كدرا و  زا  رتکرزب  تسا  یباـغرم  زا  یعون  یـسراف  مسا  همجعم  ياز  فلا و  نیغ و  حـتفب 
فلالا فرح 

نا تعیبط  *

كدروا زا  رت  ظیلغ و  رت و  مرک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نیدابارق رد  تسا و  عفان  ادامـض  ابرـش و  لصافم  درد  اقـستسا و  صغم و  حایر و  تهج  حتفم و  للحم و  نآ  نغور  نآ و  دـننام  زین 
* دش روکذم  زین  زوا  رد  نآ  نهد  ریبک 
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سلاغاغ

هلمهم و نیس  رـسک  مال و  فلا و  نیغ و  حتفب  سنیـسلاغ  هلمهم و  نیـس  مال و  مض  کیره و  زا  دعب  فلا  ود  همجعم و  نیغ  ود  حتفب 
رـصم لها  دزن  هدـمآ و  زین  سینولاـغ  تسا و  هحئارلا  نتنم  ینعمب  یناـنویب  هدـما و  زین  نیـس  نون و  مض  هیناـتحت و  هاـنثم  ءاـی  نوکس 

دنمان میهیلپ  ناتسربط  رد  بالکلا و  سقب  روهشم 

نا تیهام  *

نمؤم دـمحم  ریم  میکح  کیراب و  شفنب  نآ  لک  عذـلیب و  خـلت و  دـنلامب  تسدـب  نوچ  وبدـب  مرن و  نآ  كرب  سلما و  تسا  یتاـبن 
بلعثلا بنع  ردقب  نآ  رمث  تبش و  لک  دننام  دیفـس  يرتچ و  نآ  لک  وبدب و  سلما و  نآ  كرب  هرجنا و  تابن  ردقب  نآ  تابن  هتـشون 

نآ تبنم  فیوجت  اب  دیفس و  نآ  خیب  دنزاس و  یم  نیکنر  نآب  ار  هکرس  زرملا  راد  رد  ددرک و  یم  بآ  رپ  هایـس و  ندیـسر  زا  دعب  و 
دسر یم  مهب  امرک  رد  نیتاسب و  فارطا  اهراز و  هروش  اهبارخ و 

نا تعیبط  *

موس رد  یضعب  دنا و  هتفک  زین  مود  رد  کشخ  مرک و  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رکید ياهیزبس  دـننام  نآ  ماخ  هزات  رت و  قاس  ندروخ  ردـصلا  ءاضعا  شوک  مرو  تهج  هکرـس  اـب  نآ  خاـش  كرب و  دامـض  نذـالا 
هتسنادن رکید  يزیچ  نآ  ماقم  مئاق  هک  يدح  هب  لیدعیب  هنیس  درد  وبر و  دشاب و  هک  عون  ره  سفنلا  قیض  رهب و  هنهک و  ۀفرـس  تهج 

برج تهج  حورقلا  ماروالا و  هکحلا و  برجلا و  حایر  للحم  ضیح و  لوب و  ردم  هاصح و  تتغم  ددس و  حتفم  ضفنلا  ءاضعا  دـنا 
هکرـس اب  ار  نآ  خاش  كرب و  نوچ  اصوصخ  نایثنا  بلـص  مرو  هثیبخ و  حورق  ناطرـس و  هبلـص و  ماروا  ریزاـنخ و  لـیلحت  هکح و  و 
رادقم دیفم  يوارفـص  للع  تهج  هیـصاخلاب  هبترم و  دـنچ  يزور  نآ  خـیبطب  لاستغا  روتـسدب  دـنیامن و  دامـض  هبترم  هس  ود  يزور 

* تسا لمعلا  عیرس  قیقر و  يادوس  مغلب و  يوق  لهسم  مرد  هد  ردقب  نآ  خیب  خیبط  ندیماشآ  مهرد و  جنپ  ات  نآ  تبرش 
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ثفاغ

هنموس رکا  يربربب  يروطب و  وا  ینیطالب  هدمآ  زین  هثلثم  ءاث  ءاف و  رسکب  تفآ و  نزو  رب  هیناقوف  هانثم  ءاث  اف و  حتف  فلا و  نیغ و  حتفب 
دنمان هنتنم  ۀکوش  ثیغاربلا و  هرجش  ثفاغلا و  هشیشح  ار  نآ  تابن  دنمان و 

نا تیهام  *

لک هدـیئور و  نشخ  فوجم  یخاش  نآ  ياهکرب  طسو  زا  بغزم و  ینـالوط و  ضیرع و  زارد و  نآ  كرب  رادراـخ و  تسا  یهاـیک 
نادـنچ یترارح  یمک و  ضبق  تصوفع و  اـب  رتخلت و  ربص  زا  خـلت و  رایـسب  نآ  يازجا  عیمج  ینـالوط و  یـشفنبب و  لـئام  دوبک  نآ 

لک لمعتسم  درادن و 

یمور دنروآ و  زاریـش  ناتـسهوک  زا  هک  تسا  یـسراف  نآ  نیرتهب  دـنام  یم  یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق  نآ و  ةراصع  اب  تسنآ و  633
زین

نا تعیبط  *

ۀـضباق توق  اب  هتـسناد و  مود  رد  کشخ  مرک و  داشرا  بحاـص  دـنا و  هتفک  زین  سکعلاـب  یعمج  مود و  رد  کـشخ  لوا و  رد  مرک 
یمک

نا صاوخ  لاعفا و  *

هتخوس و طالخا  لاهـسا  هبکرم و  ياهپت  تهج  نآ و  يراجم  ۀیقنت  زرپس و  رکج و  ةدـس  حـتفم  یلاج و  بذاج و  عطقم و  فطلم و 
نآ و ددس  حیتفت  دبک و  عاجوا  تهج  نآ  ةراصع  ای  شیشح و  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  قرع  ضیح و  ریـش و  لوب و  راردا 
لوب و راردا  اقـستسا و  هینقلا و  ءوس  هدعم و  تبالـص  نآ و  تبالـص  لاحط و  ماروا  نآ و  ماروا  لیلحت  دبک و  تیوقت  لاحط و  ةدس 
اب نآ  شیـشح  زا  لاقثم  مین  ندیماشآ  حورقلا  نا  زا  سای  زا  دعب  ضیح  يوق  ردم  نآ  لومح  اعما و  حورق  تهج  بارـش  اب  ضیح و 

هتـشرس دـشاب  هک  یناویح  ره  هیپ  اب  هنهک و  ریزنخ  هیپ  اب  نآ  هایک  دامـض  نآ و  ةراصع  لـک و  نینچمه  نیبجنکـس و  هرتهاـش و  بآ 
تهج یمحلا  اـهمخز  ةدـنهد  ماـیتلا  ففجم و  نا  رورذ  هکح و  برج و  تهج  نآ  ةراـصع  يـالط  لامدـنالا و  هرـسع  حورق  تهج 

بلعثلا و ءاد  تهج  هنیزلا  نیتنـسفا  ةراصع  اب  نآ  ةراصع  صیـصختب  هقرتحم  هیوارفـص و  هیوادوس و  هبکرم و  هنهک و  ۀنمزم  تایمح 
لدب مرد  تفه  ات  خوبطم  رد  مرد و  هس  ات  خوبطم  ریغ  رد  نآ  تبرـش  رادقم  نوسینا  نآ  حلـصم  تسا  لاحط  رـضم  دـنیوک  هیحل  ءاد 

رد هتفرک  ار  نآ  بآ  ار و  نآ  هایک  هک  تسنآ  نآ  ةراـصع  ذـخا  قیرط  نیتنـسفا و  نآ  نزو  مین  نوراـسا و  نآ  نزوب  تاـیمح  رد  نآ 
دنیامن کشخ  هتخاس  صارقا  سپ  ددرک  دقعنم  ات  دنراذکب  باتفآ 
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نا تعیبط  *

نآ مرج  زا  فطلا  کشخ و  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

کی ات  لاقثم  مین  نآ  تبرـش  رادـقم  نیبجنکـس  هرتهاش و  بآ  اـب  رکج  درد  هنهک و  ياـهپت  هکح و  برج و  عفار  عطقم و  فطلم و 
بارش اب  نوچ  ار  نآ  مخت  تسا و  قامس  نآ  نزو  هس  دنیوک  ثفاغ و  نآ  نزو  هس  نآ  لدب  یکطصم  نآ  حلصم  نییثنا  رـضم  لاقثم 

تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  صارقا و  بح و  دیفم و  ماوه  شهن  اعما و  حورق  تهج  دنماشایب 

نویلاغ

هحفنا دـننام  ار  ریـش  هکنآ  تهج  نبللا  دـقاع  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  نون  واو و  نوکـس  ای و  مض  مال و  رـسک  فلا و  نیغ و  حـتفب 
دنادرک یم  دمجنم 

نا تیهام  *

ياهبآ رانک  نآ  تبنم  تدـح و  كدـناب  وب  شوخ  هوبنا و  هزیر و  کیراب و  درز و  نآ  لک  ینالوط و  نآ  كرب  هداتـسیا  تسا  یتابن 
هداتسیا

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  لوا و  رد  مرک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

خیب ایعا و  عفر  تهج  لک  نغور  یطوریق و  اب  تاحارج و  نوخ  عطق  شتآ و  یکتخوس  تهج  نآ  لک  دامـض  مدـلا و  فزن  سباـح 
* تسا هاب  كرحم  تیاغب  نآ  صاوخ  لاعفا و  رت  مود  رد  مرک و  لوا  رخآ  رد  نآ 

نوملاغ

اب کنر  یلجرفس  وب و  شوخ  تسا  یئاود  هتشون  سیئرلا  خیش  نون  واو و  نوکس  میم و  مض  مال و  رسک  فلا و  همجعم و  نیغ  حتفب 
فلوم دیفم  شتآ  یکتخوس  نوخ و  راجفنا  عطق  تهج  نآ  لک  هحفنا و  دننام  ریـش  ةدـننک  دـمجنم  یمک و  تدـح  اب  هففجم  توق 

* دشاب نادب  بیرق  ای  نویلاغ و  دوخ  نیا  دیاش  دیوک 

1208 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1602 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلاغ

اه هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  مال و  رسک  فلا و  نیغ و  حتفب 

نا تیهام  *

وزج و هس  ناب  نغور  نابل و  یـصح  ربنع و  زا  بکرم  نآ  لـصا  سونیلاـج و  تاـعرتخم  زا  دـنا  هتفک  تسا  همیدـق  ۀـبکرم  ۀـیودا  زا 
دـنیامن و یم  هفاضا  اهنیا  لاثما  ندال و  کمار و  کس و  يدـنه و  دوع  رکید  ضارغا  ضارعا و  تهج  سپ  تسا  وب  شوخ  ياهقرع 

تفای رکذ  نآ  خسن  ریبک  نیدابارق  رد 

نا تعیبط  *

نآ مدع  تدح و  رد  دشاب  یم  فلتخم  نآ  تعیبط  بیکارت  بسحب  کشخ و  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

عادص نیکـست  تهج  يریخ  ای  ناب و  نغور  اب  نادب  خـیرمت  سارلا  ءاضعا  حرفم  اضعا و  حاورا و  يوق و  رئاس  غامد و  بلق و  يوقم 
بارش اب  نآ  ندیماشآ  دراب و  عادص  نکسم  عادص و  بحاص  شعنم  نآ  مامشتسا  بارش و  اب  روتسدب  هوقل و  جلاف و  دراب و 

حرفم نآ  ندیئوب  ردصلا  ءاضعا  شوک  عجو  هتکس و  عرص و  تهج  شوک  رد  نغور  نا  زا  یکی  رد  نآ  لولحم  روطق  رکسم و  634
محر و قانتخا  ثمط و  راردا  نآ و  یمغلب  بلـص  مرو  لیلحت  محر و  ةدراـب  عاـجوا  تهج  نآ  لومح  ضفنلا  ءاـضعا  بلق  يوقم  و 

* تسا عامج  ذذلم  لیلحا  رب  نآ  يالط  دنادرک و  ینتسبآ  يایهم  ار  محر  دیفم و  نآ  لاح  حالصا 

هدحوملا ءابلا  عم  همجعملا  نیغلا  لصف 

یحرلا رابغ 

دنمان ایسآ  درک  یسرافب  ای  هلمهم و  ءاح  هلمهم و  ءار  مال و  فلا و  هلمهم و  ءار  فلا و  هدحوم و  ءاب  نیغ و  مضب 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسا عفان  باصعا  تیوقت  مشچب و  داوم  نتخیر  عنم  تهج  یناشیپ  رب  نآ  دامض  فاعر و  عطق  تهج  نآ  طوعس  ففجم 

اریبغ

دنمان هدکیا  یکرتب  دجنس و  یسرافب  فلا  هلمهم و  ءار  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتف  نیغ و  مضب 

نا تیهام  *

ار نآ  اذهل  ربغا و  نشخ و  نآ  كرب  دسر و  یم  مهب  درس  رایـسب  دالب  رد  ناشیرپ و  بانع و  تخرد  ردقب  كرزب  تسا  یتخرد  رمث 
یکچوک قدنف  بانع و  ردقب  نآ  رمث  یکی  دشاب  یم  عون  ود  نآ  ةدام  دهد و  یمن  رمث  نآ  رن  هدام و  رن و  دوب  عون  ود  دـنمان و  اریبغ 

کنر دیفـس  نآ  زغم  دوش و  یمن  ادج  بوخ  زغم  زا  ددرک و  یم  خرـس  نآ  تسوپ  ندیـسر  زا  دـعب  كزان و  نآ  تسوپ  يرانک و  و 
لوا عون  زا  رتکرزب  نآ  رمث  مود  رانک و  بانع و  ۀتسا  اب  هیبش  ینالوط  كدنا  یمخت  نآ  فوج  رد  معط و  شوخ  وب و  شوخ  نیریش 

یناسآب نآ  مخت  دشاب و  یم  مرن  درآ  دننام  نکیل  کنر و  دیفـس  زین  نآ  زغم  ددرک و  یم  ادج  زغم  زا  کنرخرـس و  زین  نآ  تسوپ  و 
یم ناتـسبات  طسو  رد  عون  ود  ره  دـنمان و  يدرا  دجنـس  یـسرافب  ار  نیا  رتمک و  عون  نا  زا  ینیریـش  رد  نیا  ددرک و  یم  ادـج  نا  زا 

دنام یم  یقاب  لاس  ود  ات  نآ  توق  دنسر و 

نا تعیبط  *

هدایز نآ  ماخ  یکشخ  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  درس 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دیفم ار  مرک  ۀفرـس  ردصلا  ضارما  ندب  رئاس  هدعم و  زا  هرخبا  یقرت  زا  ثداح  اصوصخ  عادص  تهج  سارلا  ضارما  حرفم  يوقم و 
نالیس هدعمب و  داوم  بابصنا  هرخبا و  دوعص  عنام  ارفص و  عماق  ئق و  نکـسم  نآ و  غباد  هکـسام و  توق  هدعم و  يوقم  ءاذغلا  اضعا 
راردا سباح  دیفم و  ار  يوارفـص  جحـس  دیفم و  هروکذـم  روما  تهج  زین  نآ  قیوس  نآ و  ماخ  اصوصخ  لاهـسا  سباح  تابوطر و 

ددع و هاجنپ  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  تسا  ناشیا  جازم  لدـعم  هکنآ  تهج  نادـب  لقنت  قفاوم  رایـسب  ار  لافطا  نآ و  ریطقت  عنام  لوب و 
هتفک کنر  ینارفعز  یضعب  يدرزب و  لئام  دیفس  نآ  لک 
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نا تعیبط  *

تشه تفه  ات  فارطاب  نآ  يوب  دشاب  نآ  رادلک  تخرد  هک  ییاج  رد  هک  يدح  هب  دنت  وب و  شوخ  رایسب  کشخ و  مرک و  مود  رد 
دسر یم  هناخ 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ لک  هیئابو  ۀیودا  رد  دنیامن و  یم  عنم  نآ  ۀحئار  مامشتسا  زا  ار  سرون  نارتخد  نانز و  اذهل  نانز و  زا  اصوصخ  هاب  توهش  جیهم 
تیوقت زازک و  جلاف و  دننام  هیغامد  ضارما  تهج  نآ  ندیماشآ  غامد و  لد و  يوقم  حرفم و  زین  نآ  مامـشتسا  دننک و  یم  لخاد  ار 
تیوقت تهج  ءاذـغلا  ءاضعا  ضارما  هئر  ۀـحرق  وبر و  دـننام  وضع  دوه و  نیا  ضارما  تهج  هنیزلا و  ردـصلا و  ضارما  بلق  غامد و 
حورجلا حورقلا و  لاقثم  کی  نآ  تبرـش  رادقم  دیفم  تایمح  زرل  ناقری و  اقـستسا و  حایر و  لیلحت  ددس و  حـیتفت  رکج و  هدـعم و 

رکید یئاودـب  جایتحا  هک  دـنادرک  مئتلم  دزاـس و  كاـپ  ار  نآ  كرچ  دروآ و  كرچب  دـندنب  هحرق  تحارج و  رب  ار  نآ  كرب  نوچ 
نیهدت ددرک  ارهم  ات  دنهد  خبط  نغور  رد  ار  نآ  هکنآ  نغور  تسا و  دیفم  زین  نآ  کشخ  كرب  دشابن  نآ  ةزات  كرب  رکا  دـشابن و 

نا زا  تسنآ و  دننام  لاعفا  عیمج  رد  هدعم  حایر  للحم  دجنس  لک  قرع  برجم و  يوم  ندرک  زارد  اخرتسا و  لصافم و  تهج  نادب 
رت فیعض 

همجعملا لاذلا  عم  نیغلا  لصف 

فاذغ

اف فلا و  نیتمجعم و  لاذ  نیغ و  مضب 

نا تیهام  *

راقنم هایس و  نآ  کنر  هک  هچغاز  فالخب  تسین  خرس  نآ  ياپ  راقنم و  یهایسب و  لئام  هچغاز  ردقب  تسا  کچوک  غالک  زا  یعون 
تسا خرس  نآ  ياپ  و 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هرهز و تسا و  فوج  ةدراب  حایر  وناز و  درد  هاکیهت و  حایر  تهج  تبـش  اب  نآ  خوبطم  دـساف و  طـلخ  دـلوم  بلـص و  نآ  تشوک 
تسا رصب  يوقم  راثآ و  عفار  یلاج و  داح و  رایسب  نآ  نیکرس 

هلمهملا ءارلا  عم  نیغلا  لصف 

بارغ

مود عقبـالا و  بارغ  ار  نآ  قلبا و  یکی  تسا  عون  هس  تسا و  غـالک  سنج  مسا  هدـحوم  ءاـب  فـلا و  هلمهم و  ءار  حـتف  نیغ و  مضب 
عرزلا بارغب  دشاب و  یم  رایـسب  اهرازتشک  رد  نآ  کچوک و  هایـس  موس  نوقزوق و  یکرتب  دنمان و  دوسا  بارغ  ار  نآ  كرزب و  هایس 
تـسا خرـس  نآ  ياپ  راقنم و  رتکچوک و  عرزلا  بارغ  زا  هچنآ  هایـس و  غالک  یـسرافب  دـنمان و  قاثغا  ار  نآ  هیکاطنا  لـها  موسوم و 

تسنآ ۀچب  ینعی  فلتخم  نآ  نیرتهب  دروخ و  یمن  هفیج  تسا و  فاذغ  ریغ  نیا  دنمان و  هچغاز  نغز و  یسرافب 

تعیبط *

نآ

لوا رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رد ررکم  خبط  زا  لبق  هک  دیاب  هاب و  کیرحت  تهج  نآ  ۀسیره  ندروخ  دیفم و  ینم  یتدایز  خیاشم و  نیبوطرم و  نیدوربم و  تهج 
دننام صاوخ  رد  نیرورحم و  يارب  تسنآ  حلـصم  هک  دوش  ارهم  ات  دنهد  خبط  هکرـس  اب  سپ  دـنزیرب  ار  نآ  بآ  دـنهد و  خـبط  بآ 

تسنآ ۀچب  نیا  نیرتهب  دشاب و  قلبا  ینعی  عقبا  هک  دیفس  بارغ  تسنآ  فنص  زا  عرزلا و  بارغ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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رد نآ  تعیبط  غاز  تسا و  یباوخیب  ثروم  نآ  مشچ  قیلعت  هاب و  عطاـق  نآ  ندروخ  یلوا و  نا  زا  باـنتجا  اذـغلا و  يدر  مضهرید و 
تهج نآ  خیبط  ندیماشآ  تسا  یلوا  نآ  ندروخن  اذغلا و  يدر  تیاغب  تسا و  فاذغ  دننام  صاوخ  رئاس  رد  کشخ و  مرک و  موس 

دنراذک و یفرظ  رد  ار  نآ  هدنز  نوچ  هنیزلا  هکئاش  حایر  ۀـلازا  تهج  نآ  ۀـقرم  ینعی  نآ  خـیبط  رد  سولج  جـنلوق و  حایر و  لیلحت 
دننک نفد  پسا  نیکرس  رد  زور  لهچ  هدیشوپ  ار  نآ  رـس  دنزیر و  نآ  رـس  رب  جرتا  بآ  دنت و  ۀکرـس  دننام  تاضومح  نهآ و  ةدارب 

ات دـنا و  هتفک  برجم  وکین و  یباضخ  نآ  نیکرـس  اب  ای  یئاـهنتب و  نآ  دوب و  دـهاوخ  نغور  نآ  ۀـمه  دـنروآرب  سپ  ددرک  لـح  اـت 
مرک لوا  رد  هچغاز  هایـس و  غالک  برجم و  يوم  ندینایور  حضو و  کنر  رییغت  رد  ددرک و  یمن  ریغتم  دنام و  یم  نآ  کنر  یتدـم 

کشخ و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هنخان و ضایب و  عفر  تهج  داح و  یلاج و  نآ  عاونا  همه  ةرهز  هکرس و  نآ  حلصم  نیرورحم  رضم  هاب  كرحم  حلاص و  نوخ  دلوم 
تشوک ندروخ  دیفم و  راثآ  لاوز  صرب و  قهب و  تهج  یلاج و  داح و  زین  اهنآ  لبز  رـصب و  تملظ  تهج  لسع  سورخ و  ةرهز  اب 

نآ هتخوس  رپ  ءالط  ریـساوب و  عفار  نآ  ةدرک  کشخ  نوخ  يالط  قهب و  عفر  تهج  طاریق  هس  زور  ره  زور  هس  لسع  اب  نآ  کـشخ 
* تسا يوم  ةدننایور 

برغ

دنمان اجوا  ملید  نباکت و  رد  کش و  یناهفصاب و  كزو و  يزاریشب  ءاطا و  ینانویب  هدحوم  ءاب  ار و  نیغ و  حتفب 
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نا تیهام  *

ردـقب نآ  كرب  دیفـس و  نآ  تسوپ  كرب و  نآ و  حالطـصا  فالتخاب  فاصفـص  اـی  فـالخ  سنج  زا  تسا  كرزب  رایـسب  یتخرد 
غمص كرب و  ءاحل و  لمعتـسم  رثکا  نآ و  ۀفوکـش  روهظ  ماکنه  رد  نآ  قاسب  غیت  ندزب  دیآ  یم  لمعب  یغمـص  نا  زا  فطق و  كرب 

تسنآ

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  فاصفص  زا  هدایز  موس و  ات  یضعب  کشخ و  درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

روطق نذالا  نا  زا  رت  کشخ  نادـب و  بیرق  نآ  ياحل  تصوفع و  اب  عذـل و  یب  ففجم  ود  ره  نا  زا  ذوخام  ةراـصع  كرب و  لـک و 
نا و زا  كرچ  ندـمآ  شوک و  عـجو  نیکـست  تهج  راـنا  تسوـپ  رد  هدـیناشوج  لـک  نغور  اـب  نآ  قوحـسم  خـیب  كرب و  ةراـصع 

تهج نآ  غمـص  كرب و  لک و  ةراـصع  روطق  نیعلا  زازح  تهج  نآ  ياـحل  خـیبطب  رـس  نتـسش  نآ و  ةزاـت  تسوپ  خوبطم  روتـسدب 
ضایب عفر  رصب و  يالج 

ندیماشآ ردـصلا  رثوم  هدـنام  قلح  رد  يولز  جارخا  تهج  نآ  ةراصع  اب  نآ و  رـشق  خـیبطب  هرغرغ  مفلا  لیدـعیب  راثآ  مسو و  636و 
رد ثداح  جنلوق  صغم و  عفر  تهج  لفلف  اب  نآ  ةدیئاس  كرب  ندیماشآ  ءاذغلا  ءاضعا  مدلا  ثفن  تهج  نآ  رمث  روتسدب  نآ و  رـشق 

ةدننک جارخا  نآ  ةراصع  ندیماشآ  ینتـسبآ و  عنام  بآ  اب  یئاهنتب  دـبک و  ةدـس  تهج  هّللاب و  ذایعلا  دـنمان  سوالیا  هک  قاقد  ياعما 
تهج نآ  خـیبط  لوطن  لـصافملا  رکج  ةدـس  ینطاـب و  ياـضعا  كرچ  نالیـس و  عفد  تهج  نآ  ةدرـشفا  بآ  قـلح و  زا  تسا  قـلع 
هدرک هففجم  مهارم  لخاد  نآ  لک  عفان و  هیرط  ۀیدر  ۀـحورجم  هعوطقم و  ياضعا  رب  نآ  ةزات  كرب  تسوپ و  دامـض  حورقلا  سرقن 

تخرد بوچ  ای  رـشق و  رتسکاخ  يالط  هنیزلا  نآ  رتسکاـخ  رورذ  روتـسدب  هلکا و  هنمزم و  حورق  ففجم  نآ  لـک  رورذ  دوش و  یم 
تسوپ دنمان و  هیرامسم  هک  خیم  رسب  هیبش  ةرودم  لیلآث  اپ و  تسد و  رد  هسوکنم  ریغ  هسوکنم و  لیلآث  طاقـسا  تهج  هکرـس  اب  نآ 

نآ حلصم  هدرک  رـضم  تسا  ایتوت  ماقم  مئاق  نآ  لوسغم  بوچ  دامر  نآ و  یهایـس  يارب  دوش  یم  هدرک  وم  تاباضخ  لخاد  نآ  خیب 
تسا و حالما  نیرتهب  كزان  دیفـس  دیآیمرب  یکمن  نآ  تخرد  ۀنت  زا  هک  دـنا  هتفک  تسا و  ایقاقا  نآ  نزو  مین  نآ  لدـب  یبرع  غمص 

دنیامن یم  لامعتسا  رکید  حالما  ياجب  ار  نآ 
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يرغ

دنمان ناقشوباپ  یکرتب  شیرس و  يدنهب  مشیرس و  یسرافب  ای  هلمهم و  ءار  حتف  نیغ و  رسکب 

نا تیهام  *

تسا یمشیرس  نآ  قلطم  زا  دارم  دشاب و  یم  عاونا  دشاب و  هدش  هدنپسچ  ظیلغ و  خبطب  هک  تسا  هدنپـسچ  یباعل  ياهزیچ  زا  ترابع 
دنیامن بترم  مدنک  ۀتساشن  زا  هچنآ  نا  زا  دعب  تسا و  یهام  مشیرس  نا  زا  دعب  دنزاس و  واک  تسوپ  زا  هک 

نا عومجم  تعیبط  *

تسا کشخ  مرک و  بتارمب 

دولجلا يرغ 

یم فاص  ددرک و  نیشن  هت  نآ  درد  ات  دنراذک  یم  دوش و  ارهم  ات  بآ  رد  دنناشوج  یم  ررکم  تاناویح  تسوپ  هک  تسا  یمشیرس 
هک دنیامن  یم  خـبط  رادـقم  نآ  سپ  ددرکن  زیمتم  نآ  درد  رکید  ات  دـنیامن  یم  لمع  ررکم  نینچمه  دـنهد و  یم  خـبط  زاب  دـننک و 

رادقم ره  تجاحلا  دنع  دنیامن و  یم  کشخ  هدیرب  اهملق  سپ  دسر  داقعنا  دحب  هک  دننز  یم  مهرب  نادـنچ  باتفآ  رد  ددرک و  ظیلغ 
یم نادب  اهریغ  دولج و  باشخا و  لصو  دش  مرکامرک  ددرک و  هتخادک  ات  دـنیامن  یم  خـبط  شتآ  رب  مرک  بآ  رد  دـنهاوخ  یم  هک 

دنزاس هیپ  زا  هچنآ  رتهب  نا  زا  دشاب  یفاص  هک  تسا  واک  تسوپ  زا  لومعم  نآ  نیرتهب  دنیامن و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

یئاهنتب بآ  رد  نآ  لولحم  ندیماشآ  ردصلا  ضارما  رثؤم  رس  حورق  هنهک و  ۀفعس  تهج  نآ  يالط  سارلا  ضارما  ففجم  يرغم و 
حورجلا و عفان  هئر  ۀحرق  ردص و  مدلا  ثفن  تهج  دنیامن  نادب  یسحت  هتخپ  وسح  دننام  هک  رکید  ۀبسانم  ۀیودا  اب  ای  هکرـس و  اب  ای  و 

ماکحتـسا تاحارج و  مایتلا  اهمخز و  مرو  تهج  لسع  اب  نآ  دامـض  اهریغ  ابوقلا و  برجلا و  قوتفلا و  روسکلا و  ربج  راـنلا و  قرح 
هکرـس اب  ورـسلا و  زوج  هبوچدرز و  اب  نآ و  ۀلبآ  عنم  شتآ و  یکتخوس  تهج  بآ  اب  ءاملا و  هلیق  هتفر و  ردـب  هتـسکش و  ناوختـسا 

ورـسلا و زوج  وزام و  اب  تاحارج و  مایتلا  اهمخز و  مرو  عنم  تهج  دـنیاشکن و  دـندنب و  نا  رب  یتدـم  ات  هک  هزات  قتف  تهج  هتـشرس 
نوچ هرشب و  يالج  راثآ و  عفر  صرب و  قهب و  هفعس و  ابوق و  دلج و  رشقت  رشقتم و  برج  تهج  هکرـس  اب  ءاملا و  هلیق  قتف و  تهج 

عجو و درد و  شتآ  یکتخوس  رب  دـیامن و  دـنب  دـنراذک  دـشاب  يراج  اهنا  زا  نوخ  هک  تاـحارج  رب  هدولآ  شوکرخ  مشپب  هتخادـک 
تسا ایتوت  ماقم  مئاق  نآ  لوسغم  قرحم  دنک و  هلبآ  عنم  دهد و  نیکست  ار  نآ  باهتلا 
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کمسلا يرغ 

دنمان یهام  مشیرس  یسرافب 

نا تیهام  *

دیفـس و دـسر و  یم  مهب  نآ  لاـثما  دـنمان و  رحبلا  ریزنخ  هک  زارد  ینیب  یهاـم  یعون  مکـش  رد  هک  هیپب  هیبش  دـمجنم  تسا  یتبوطر 
دشاب یم  زین  قلبا  هایس و  یضعب 

نا تعیبط  *

رد کشخ  مرک و 

مود لئاوا  ای  لوا  رخاوا  637

نا صاوخ  لاعفا و  *

دامـض هنیزلا  برجم  لس  تهج  لاقثم  ود  ات  لاقثم  کی  زا  يزور  نآ  ندـیماشآ  تموادـم  ردـصلا  ءاضعا  تسا  دولجلا  يرغب  بیرق 
تـسنآ لـصاب  بیرق  عفاـنم  رد  دـنهد  یم  بیترت  نآ  لاـثما  جنرـس و  هتـساشن و  زا  هچنآ  دـیفم و  صرب  راـسخر و  قاقـش  تهج  نآ 

رب هتفرردـب و  ياضعا  تاحارج و  قاصلا  تهج  نآ  دامـض  عفان و  ردـص  مدـلا  ثفن  سبح  تهج  نآ  مین  لاـقثم و  کـی  ندـیماشآ 
تسا عفان  نآ  ددمت  هجو و  قاقش  صرب و  تهجب  هدش و  دیفس  نخان 

نبجلا يرغ 

عئانـصلا رهوـج  ار  نآ  هدرکن و  رکذ  يرکید  نموـم  دـمحم  ریم  میکح  زا  ریغ  تسا و  هبیرغ  عئانـص  زا  دـنمان  رینپ  مشیرـس  یـسرافب 
هدیمان

نا تیهام  *

ولهپ نا  رب  ار  رینپ  ياهقرو  دنـشاپب و  مرن  هدـیدن  بآ  کها  یحطـسم  کنـس  يور  رب  هدـیرب  كزان  ياهقرو  ار  هزاـت  رینپ  هک  تسنآ 
سپ دوش  فاحل  شرف و  قاروا  هلمج  ات  دـشوپب  ار  اهنآ  هک  دنـشاپب  مرن  کهآ  زاـب  قاروا  نارب  دـننک و  شرف  دنپـسچب  مهب  هک  ولهپ 
سپ دیامن  بذج  کهآ  ینعی  دوش  هتفرک  مامتلاب  نآ  تینهد  ات  باتفآ  رد  دنراذکب  زور  هد  دنراذک و  نا  رب  ینیکنس  حطسم  کنس 

هک یبرچ  یخرـس و  هتـسش  سپ  دـنراذکب  کنـس  ریز  رد  هتفه  کی  هدرک  هدـیئاس  کمن  زا  فاـحل  شرف و  روتـسدب  هتـسش  بآ  هب 
هک دسر  يدحب  ات  دنناشوجب  کهآ  کمن و  بآ و  اب  دوش  رهاظ  یبرچ  نا  زا  رکا  دنراذک  باتفآ  رد  نوچ  دننک و  عفر  دشاب  هتشاد 

تقو رد  دننک و  طبـض  هشیـش  رد  هدیئاس  همرـس  دـننام  سپ  تسا  یخرـس  یبرچ و  مدـع  رد  نآ  لامک  دـنامن و  نا  رد  یبرچ  الـصا 
نیریز کنس  رب  ار  نآ  تارطق  دنشاب و  هتفرک  ار  نآ  فک  هدز  مهرب  بوخ  هشیـش  رد  هک  غرم  مخت  ةدیفـس  بآ  اب  ار  يردق  جایتحا 
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نآ دیاب  اما  دوش  ناور  هک  دنناکچب  نا  رب  فاص  کهآ  بآ  ةرطق  دنچ  سپ  دپسچب  نیریز  کنس  رب  ات  دنلامب  اسالاب  کنس  اب  هتخیر 
قاصلا لصو و  نآب  هک  ار  يزیچ  ره  هک  تسنآ  صاوخ  زا  ددرک و  کشخ  دوز  دـننک  لـصو  نآـب  ار  يزیچ  نوچ  هک  دـشاب  رادـقم 

* دنا هدرمش  هموتکم  رارسا  زا  ددرکن و  ادج  شتآ  بآ و  زا  دنیامن 
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نیتمجعملا ءازلا  عم  نیغلا  لصف 

لازغ

یمجع و فاک  هلمهم و  ءار  میم و  رـسکب  كرم  يدـنهب  ناریج و  یکرتب  وهآ و  یـسرافب  مال  فلا و  نیتمجعم و  ياز  نیغ و  حـتفب 
دنمان یبظ  ار  لاس  شش  ات  فشخ و  ار  لاس  هس  ات  هام  شش  زا  الط  هام و  شش  ات  یبرعب  ار  نآ  ۀچب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

يرغال فیفختب و  جاتحم  هک  یناسک  ندب و  رد  لوضفلا  ریثک  نیدوربم  نیبوطرم و  قفاوم  ناسنا و  جازمب  برقا  دیـص  موحل  رئاس  زا 
برچ ینعی  فشخ  صوصخ  تسنآ  ةدام  زا  رتهب  نآ  رن  تسا و  اذغلا  لیلق  ففجم و  مضهلا و  عیرـس  هکنآ  تهج  دنـشاب  دوخ  ندب 
ةدراب ضارما  رئاس  اخرتسا و  جلاف و  تهج  نآ  لوانت  ءاذغلا  بلقلا و  سارلا و  ضارما  فلع  بآ و  شوخ  يارحـص  رد  هدـیرچ  هبرف 

هدیـشاپ کمن  رتعـص و  ار  نآ  ۀیـصخ  نوچ  صاوخلا  تسا  يوم  يزارد  بجوم  نآ  يالط  هنیزلا  ناـقری  دراـب و  ناـقفخ  هینابـصع و 
ماروا لیلحت  تهج  هکرس  رد  نآ  خوبطم  يالط  یلاج و  رایسب  کشخ و  مرک و  نآ  نیکرس  ضیح و  عطاق  نآ  ۀجزرف  دننک  کشخ 

دـیفم و زرپـس  تهج  نآ  قیلعت  ماوه و  نتخیرک  ثعاـب  نآ  تسوپ  رب  سوـلج  قـیقر و  ضاـیب  یلاـج  نآ  لاـحتکا  جـیهت و  یمغلب و 
نوبز و هک  هکرـس  اب  نآ  بابک  صوصخ  یحیر  ای  یلفث  اب  بکرم  جـنلوقب  داتعم  نابحاص  نیرورحم و  رـضم  عدـصم و  نآ  تشوک 
ار وا  هک  یـسک  يارب  ندومن و  خـبط  رـشقم  دـجنک  ای  ماداب و  نغور  اب  سپ  بآ  رد  نداد  شوج  لوا  نآ  حلـصم  تسا  مضهلا  ئطب 
نیبجنکـس و نآ  حلـصم  جورخلا و  زـسع  سفن و  برکم  کـمن  بآ و  تیز و  ناـکدرک و  نـغور  اـب  ددرک  ضراـع  هدربا  حاـیر و 

کشخ رت و  مرک و  نآ  تشوک  دش  دهاوخ  روکذم  کسم  رد  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  کسم  لازغ  تسا و  هضباق  ۀضماح  هکاوف  ندیکم 
تسا عاونا  رئاس  زا  رت 
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داضلا عم  نیغلا  لصف 

ینیصلا راضغ 

هثل نوخ  عطاق  نادند و  یلاج  نآ  ةدیبوک  مرن  نونس  ففجم و  تیاغب  دنمان  ینیچ  ۀساک  یسرافب  فلا  نیتمجعم و  داض  نیغ و  حتفب 
یکنر ره  اب  هدوس  مرن  ار  ینیچ  راضغ  نوچ  تسا و  رادباعل  ینعی  جـجزم  نیلافـس  ۀـساک  دارم  قلطم  راضغ  تسا و  هزات  ياهمخز  و 

زا رت  نایامن  رتدنلب و  ذغاک  زا  طخ  ندش  کشخ  دعب  دنـسیونب  نادب  فرجنـش  دادم و  دننام  دنزیمایب و  لولحم  غمـص  اب  دنهاوخ  هک 
دشاب یم  رکید  صلاخ  ناولا  فرجنش و  دادم و 

ماللا عم  نیغلا  لصف 

یقلغ

ای فاق و  رسک  مال و  نوکس  نیغ و  حتفب 

نا تیهام  رد  *

كرب لکـش و  ثلثم  ربـک و  رمث  دـننام  نآ  رمث  مرن و  برت و  ردـقب  تسا  یخیب  یعمج  دزن  تسا و  هقلع  یعمج  دزن  تسا  فـالتخا 
یم لصاح  نا  زا  هک  ینبل  بلـص و  دورما و  ۀـناد  دـننام  نآ  مخت  هبنپ و  دـننام  يزیچ  نآ  رمث  فوج  رد  رودـم و  نخاـنب و  هیبش  نآ 

ربکی هک  تسا  یهایک  دیوک  یعیدب  تارایتخا  بحاص  تسا و  لیلآث  عفار  نآ  يالط  تسا و  کلهم  هک  يدح  هب  يوق  لهـسم  دوش 
يدراک ریشمش و  ره  دراد و  رایسب  ریـش  تسا و  هربتعم  تاعوتی  ۀلمج  زا  رایـسب و  زاریـش  يارحـص  رد  درک و  نآ  قاس  كرب و  دنام 

دوش لئاز  دنلامب  ابوق  رب  ار  نآ  ریش  رکا  دریمب  دسرب  هک  سکره  رب  نآ  مخز  دنهد  بآ  نآب  هک 

نونلا عم  نیغلا  لصف 

منغ

نارطق و ماسقا  زا  رتهب  دـنمان  کلیک  یکرتب  هک  تسا  نارطق  زا  یعون  رهنلا  ءاروام  تغلب  تسا و  نأـض  مسا  میم  نون و  نیغ و  حـتفب 
* تسا دنقلک  لیبجنز و  يابرم  نآ  حلصم  هدعم  رضم  مضه  رید  جازملا و  رورحم  قفاوم 

1218 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1614 

http://www.ghaemiyeh.com


واولا عم  نیغلا  لصف 

ابنغاتوغ

ود ره  ياجب  فلا و  هدحوم و  ءاب  حـتف  نون و  نوکـس  همجعم و  نیغ  حـتف  فلا و  هیناقوف و  هانثم  ءات  حـتف  واو و  نوکـس  نیغ و  مضب 
یبرعب تسا و  دـنویر  ةراصعب  روهـشم  ماوع  دزن  دـنمان و  زین  توکرمک  تسا و  یکنرف  تغل  ابنکاتوک  زا  برعم  هدـمآ  زین  فاق  نیغ 

دنمان ناریفرف 

نا تیهام  *

دننک لح  بآ  رد  نوچ  ددرک و  لعتـشم  دنرادب  غارچ  رب  ار  نا  زا  ۀعطق  نوچ  هک  قارب  یخرـسب  لئام  کنر  هریت  درز  تسیا  هراصع 
ضرا زا  هتخاس  کچوک  كرزب و  ياهبلاق  صارقا و  هک  یبلاغ  هحئار  معط و  یب  دزاس و  کـنردرز  ظـیلغ و  ریـش  دـننام  ار  نآ  بآ 
یتابن ةراصع  هک  دش  هدینـش  هقث  یـضعب  زا  تسا و  نآ  ریغ  هک  تسنآ  لصا  تسا و  دنویر  ةراصع  دنیوک  یـضعب  دنروآ  یم  دیدج 
دیدج ضرا  زا  وان  رهـش  رئازج  زا  تسیا  ةریزج  هکنآ  حاون  نابتنچ و  رد  رتضیرع و  رتدنلب و  نا  زا  نآ  ياهکرب  اندـنکب و  هیبش  تسا 

دنروآ یم  دالب  نا  زا  دسر و  یم  مهب  رایسب  زین  نیچ  رد  نیچ و  ردنبب  بیرق  یبونج 

نا تعیبط  *

تسا کشخ  مرک و  مود  رخاوا  ات  هتشک  مولعم  هبرجتب  هچنآ  نکیل  دنا و  هتفک  لوا  رد  کشخ  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

رئاس دـبک و  هدـعم و  ردـص و  حاون  زا  دـبایرد  هک  ار  يدـساف  طلخ  ره  تسا و  هلئاغ  یب  یناساب و  هفلتخم  طـالخا  جرخم  لهـسم و 
هکلب بش  کی  زور و  کی  تیاهن  رکید  تالهـسم  دننام  دـنام  یمن  هدـعم  رد  رایـسب  دـیامن و  یم  عفد  راردا  لاهـسا و  ئقب و  اضعا 
هیردص هینابـصع و  هیغامد و  ۀبطر  ةدراب  ضارما  رثکا  تهج  ددرک و  یم  عفد  هدـساف  طالخا  اب  هدومن  ار  دوخ  لعف  یناسآ  يدوزب و 

مشچ و رد  بآ  لوزن  تالزن و  شزیر  ایلوخیلام و  هذوخ و  هضیب و  یئالتما و  جنشت  اخرتسا و  هوقل و  جلاف و  دننام  هیدبک  هیدعم و  و 
سابتحا ناقری و  اقستسا و  دبک و  اقیراسام و  ددس و  حیتفت  دراب و  ناقفخ  دراب و  ۀفرس  سفنلا و  قیـض  نینط و  يود و  هعماس و  لقث 

هکنآ یتح  هلئاغ  یب  فیرـش و  تسا  یئاود  دیفم و  ار  هدـیدج  همیدـق و  ۀـنمزم  ضارما  رثکا  هلمجلاب  هنمزم و  ۀـیمغلب  تایمح  لوب و 
عرقلا و بح  راغـص و  رابک و  نادید  ماسقا  جرخم  دـنهدن و  لماوحب  هک  تسنا  رتهب  اما  داد  ناوت  یم  زین  لماوح  لافطاب و  دـنا  هتفک 

طسوتم هک  تبرش  رادقم  کناد  راهچ  اب  ار  نآ  کناد  ود  هک  خرس  رکش  اب  ای  تسنآ و  حلصم  هک  تسا  دنقلک  اب  نآ  لامعتسا  رثکا 
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رد تقو  ره  دنروخب و  هتـشرس  رکـش  ای  دنقلک و  مرد  راهچ  هس  اب  هدوس  مرن  ندـب  فعـض  توق و  جازم و  نس و  بسحب  تسنآ  639
لاهـسا ار  یـضعب  دروآ و  یم  ود  ره  لاهـسا  ئق و  هک  تسنآ  رثکا  دنـشونب و  مرک  مین  بآ  دنوش  هنـشت  ای  دوش و  يروصق  نآ  لمع 

بش لوا  ای  زور  رخآ  ات  هک  دنیامنن  بارطضا  شیوشت و  هک  دیاب  یمک  لاهسا  ار  یـضعب  رایـسب و  لاهـسا  برک و  ار  یـضعب  طقف و 
نطب و رد  صغم  دیامن و  رایسب  لمع  رکا  دیآ و  یم  لاحب  تعیبط  دندرک  باوخ  دندومن و  لوانت  اذغ  دیـسر و  مامت  اب  نآ  لمع  هک 
دنلامب و جرخم  مکـش و  رب  لک  نغور  دنماشایب و  هدومن  مرکمین  ماداب  نغور  اب  ار  بالک  يردق  دسر  مهب  طیاغ  جرخم  رد  شزوس 

يارب طونم  یقاب  تسا و  رتهب  دنماشایب  ضرم  ره  ۀبـسانم  تاخوبطم  ای  تاعوقن و  ۀقردب  اب  همکحتـسم  ضارما  هیوق و  نادـبا  رد  رکا 
ددرک یم  فیعض  نا  زا  دعب  دشاب و  یم  يوق  لاس  هد  ات  نآ  توق  دنراد و  لمعتـسم  اهیزیمآ  کنر  رد  ناشاقن  تسا و  قذاح  بیبط 

* تسا کناد  راهچ  ات  نآ  ۀنهک  زا  مرد و  مین  ات  کناد  ود  زا  نآ  تبرش  رادقم 

هنشوغ

دنمان کنشور  زین  یسرافب  تسا و  یسراف  مسا  هدمآ  زین  هشیوغ  اه و  نون و  همجعم و  نیش  رسک  واو و  نوکس  نیغ و  مضب 

نا تیهام  *

ببـسب مرن و  جنـشتم  کچوک  تسا  ینـساک  كرب  دـننام  دوش  کشخ  نوچ  نآ  لکـش  تحولم و  اب  تسا  رطف  ای  هاـمک و  زا  یعون 
مجع دالب  سدقملا و  تیب  رد  دنادرک و  یم  كاپ  ار  نآ  كرچ  دنیوش  نادـب  ار  هماج  نارزاک  دوش  کشخ  نوچ  دراد  هک  یتحولم 

یم تذل  اب  دنروخ و  یم  اهیشرت  اب  ددرک و  لئاز  نآ  تحولم  دنهد  شوج  بآ  رد  نوچ  دنناوخ و  هشیر  کی  ار  نآ  تسا و  رایـسب 
تسا رتمک  هامک  زا  رادحنا  يوطب  تظلغ و  رد  دشاب و 
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نا تعیبط  *

رتمک اههامک  رئاس  زا  کشخ و  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنروخب رایـسب  رکا  دـننکن و  نآ  ندروخ  رد  راثکا  هک  تسنآ  رتهب  تسین  هامک  دـننام  طلخلا  يدر  نآ و  تدـح  رـساک  مد و  ظـلغم 
دنشونب دیج  بارش  نآ  يالاب 

تسا اف  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  متسیب  باب  - 14

فلالا عم  ءافلا  لصف 

هتخاف

دـنمان و كدـناپ  يدـنهب  وکوک و  یـسرافب  زین  تسا و  یـسراف  تغل  اه  هیناقوف و  هانثم  ءات  همجعم و  ءاخ  رـسک و  فلا و  اف و  حـتفب 
تسا همامیب  روهشم  هیکاطنا  لها  دزن  هیقرع و  یبرعب 

نا تیهام  *

توصلا نسح  تفلالا و  لیلق  نا و  زا  رتمک  یئارحص و  رتوبک  ۀثجب  بیرق  هایس  قوطب  قوطم  کنر  يرتسکاخ  تسا  یغرم 

نا تعیبط  *

تسنآ هبرف  ناوج  نآ  نیرتهب  دنا و  هتفک  موس  لوا  ات  یضعب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ةزات نوخ  روطق  نیعلا  ددس  حیتفت  ظیلغ و  حایر  دراب و  ینابصع  ضارما  ردخ و  جلاف و  هشعر و  تهج  نآ  ۀتخپ  ارهم  سارلا  ضارما 
اهنآ و جضن  ماروا و  لیلحت  تهج  هکرس  اب  نآ  لبز  دامض  هریغ  ماروالا و  نآ  لاب  نوخ  صوصخ  رثؤم  مشچ  ضایب  تهج  نآ  مرک 
اهنغور و رد  رکـش و  نآ  حلـصم  نآ  باـبک  صوصخ  مضهرید  یباوخیب و  ثروم  نآ  تشوک  ندروخ  راـثآ و  فلک و  عفر  تهجب 
دنمدوس و ار  زغم  نآ  زاوآ  تسنآ و  عفار  دیامن  عزف  باوخ  رد  بش  هک  یلفط  رب  نا  لبز  قیلعت  دـنا  هتفک  صاوخلا  زینـشک  هکرس و 

رام ةدـننازیرک  نآ  رپ  روخب  دـباین و  تسد  رحاس  نمـشد و  دزد و  چـیه  دـشاب  دیفـس  يرمق  هک  ۀـناخ  رد  دزیرکب و  نآ  زاوآ  زا  رام 
* تسا
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رهزداف

هک تسا  یئاواد  زا  ترابع  حالطـصاب  تسا و  رهزداب  برعم  هلمهم  ءار  اه و  نوکـس  همجعم و  ياز  هلمهم و  لاد  فلا و  اـف و  حـتفب 
عم هدحوملا  ءابلا  فرح  رد  رهزداب  همدقم و  رد  لیصفتب  نآ  ینعم  نایب  دیامن و  ندب  زا  مس  ررـض  عفد  دوخ  توقب  دوب  حاورا  ظفاح 

* دش روکذم  فلالا 

خذاف

تارایتخا فلوم  تسیدنه و  قدنب  مسا  يدنه  تغلب  هتشون  نموم  دمحم  ریم  میکح  نیتمجعم  ءاخ  لاذ و  حتف  فلا و  اف و  حتفب 

دشاب و یم  زین  رکید  ياهکنرب  يزبسب و  یضعب  يدیفـسب و  لئام  درز  تسا  یکنـس  دنیوک  هدرک و  مسلا  رجح  زا  یعونب  هابتـشا  640
رخآ زا  هک  هتـشون  تارایتخا  بحاص  زین  دزوسن و  شتآ  رد  دوب و  کنر  یتسپ  نآ  ةدیئاس  دنیاسب  هبوچدرز  اب  کنـس  يور  رب  نوچ 

تسا و وج  هدزاود  نآ  تبرـش  رادـقم  ءالط و  ابرـش و  تسا  اـهرهز  همه  رهزداـب  دوب و  ینیچ  نآ  نیرتهب  دـنروآ و  زین  نیچ  دـنه و 
* تسا یناک  رهزداب  فالخ  یب  هتفک 

راف

يدنهب سورطفیل و  ینانویب  وقیطبوب و  یمورب  يرفقوک و  ینایرسب  کهکوم و  اشوه و  شوم و  یسرافب  هلمهم  ءار  فلا و  اف و  حتفب 
دنمان ناجیس  یکرتب  ههوچ و 

نا تیهام  *

يذوم شوه و  يذ  تسا  فورعم  یناویح 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

وا نهد  زا  هک  یلفطب  دـنیامن و  ناـیرب  نوچ  هدـعم و  دـسفم  همیمذ و  قـالخا  ناـیثغ و  نایـسن و  ثروـم  نآ  ندروـخ  سارلا  ضارما 
نآ نیکرـس  ندـیماشآ  لوبلا و  رـسع  عفر  تهج  نآ  خـیبط  رد  سولج  ضفنلا  ءاضعا  رثؤم  دروخب  هک  دـنهدب  دـیآ  رایـسب  تاـبوطر 
عبط نیلم  تیاغب  لوبلا و  رـسع  عفار  نآ  ۀفاش  هناثم و  هدرک و  کنـس  جارخا  تهج  هکرـس  ردـنک و  اب  هظیلغ و  طالخا  لیلحت  تهج 
علق تهج  نآ  نوخ  يالط  هنیزلا  مشچ  ضایب  يالج  هدـش و  هتخیر  ناکژم  ندـینایور  تهج  نآ  لـبز  لاـحتکا  ـالط و  نیعلا  لاـفطا 

رادقم رثوم  بلعثلا  ءاد  يوم  ندینایور  تهج  لسع  اب  ای  هکرس و  اب  نآ  نیکرـس  نآ و  رـس  ۀتخوس  دامـض  برجم و  ریماسم  لیلآث و 
رب مرکامرک  هتفاکـش  هدنز و  ار  شوم  نوچ  مسلا  تباتک  یهایـس  عفار  نآ  لوب  ناشوم و  ةدـننازیرک  نآ  روخب  مرد و  مین  نآ  تبرش 
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دـهد و لیلحت  ریزانخ  رب  دروآرب و  دـشاب  هتفر  ناکیپ  راخ و  هک  يوضع  رب  دـنک و  نآ  تیمـس  عفد  دـندنب  برقع  رام و  عسل  عضوم 
تـسا توادع  مدژک  شوم و  نایم  دیوک  فلوم  نبا  نایـسن  ثروم  نآ  ةدنام  سپ  ندروخ  برقع و  یکدیزک  رب  نآ  نایرب  روتـسدب 

مدرک لابند  شوم  رکا  دنز  شین  مدژک  دنک و  مدژک  لابند  دصق  شوم  دوب  بجع  یتموصخ  ناش  نایم  دننک  هشیش  رد  ار  ود  ره  رکا 
دوش ناسآ  نتفر  هار  دنزود  هالک  رب  رکا  ار  نآ  مشچ  ددرک و  یم  كاله  عسل  يرایسب  زا  الا  تسر و  نآ  تیذا  زا  دیرب  تفرک و  ار 

* دوشن هلماح  دشاب  واب  ات  دندنب  نز  رب  هک  ار  نآ  ۀیصخ  ددرک و  لئاز  وا  پت  دنزیوآ  پت  بحاص  رب  رکا  و 
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شیبلا هراف 

* دش روکذم  تسا و  اشیب  شوم 

کسملا هراف 

يدح هب  وبدب  رایـسب  شومب و  هیبش  هلمجلا  یف  تسا  یناویح  نآ  دنمان و  ردنوهچهچ  يدنهب  ار  نآ  دـنا  هتفک  تسا و  کسم  يوهآ 
تـسا لاکا  داح و  رایـسب  نآ  طئاغ  لوب و  کشم و  يوبب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  يوب  رود  زا  دنادرک و  یم  وبدب  درذکب  هک  اج  ره  هک 

هبرک و نفعت  لامک  ببسب  دنامب و  یتدم  دنیوشن و  دوز  رکا  دناسوپ  یم  ار  نآ  دنک  طئاغ  لوب و  هک  یـسابل  یـشرف  رب  هک  يدح  هب 
صوصخم رتـشیب  دـسر و  یم  مهب  اـهلبزم  تاروذاـق و  رد  تسین و  یتیمـس  زا  یلاـخ  دـنروخ و  یمن  ار  نآ  تشوک  تاـناویح  رئاـس 

کنر و دیفـس  دشاب  یم  عون  ود  دسر  یم  مهب  زین  هبطر  ةراح  نادـلب  ناردـنزام و  رد  هک  هدـش  هدینـش  تسا و  هلاکنب  دـنه و  کلمب 
رتمک نا  زا  نیا  يوبدب  شوم و  کنرب  رتکچوک و  نا  زا  مود  عون  تسا و  وبدب  رایسب  نیا  رت و  كرزب 

نا تعیبط  *

* کشخ مرک و 

یساف

تبسن ءای  نیس و  رسک  اف و  حتفب 

نا تیهام  *

دننام نآ  فالغ  خـلت و  هدـیمخ و  کنر  خرـس  یمخت  نآ  دـنمان و  نوراصوردـنا  ینانویب  هتـشون  هفحت  رد  نموم  دـمحم  ریم  میکح 
دیور یم  مدنک  وج و  نایم  رد  دوخن و  كرب  دننام  نآ  كرب  بونرخ و 

نا تعیبط  *

رت مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تبرـش لمح و  عنام  لسع  اب  نآ  ۀـجزرف  عفان و  زرپس  سفنلا و  رـسع  لـصافم و  درد  تهج  اـشحا و  ةدـس  حـتفم  ضباـق و  فیطل و 
نآ تبرش  رادقم  هدعم  مرک  ةدنشک  نوتیز  نغور  رد  نآ  ةدیناشوج 
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رد ار  نآ  تیهام  نایب  دنمان و  زین  نولینوردنا  ینانویب  ار  نوراصوردنا  هک  دـنا  هتـشون  موحرم  ناخ  يولع  باون  تسا و  مود  رد  641
دنا هدومرف  ریرحت  هچ  هک  دوش  هدـید  هک  دوبن  رقحا  دزن  موحرم  نآ  تادرفم  باـتک  دـیوک  فـلؤم  ما  هدرک  رکذ  نم  فلـالا  فرح 

* دوخ لضف  زا  دناسرب  یلاعت  هناحبس  قح 

ارشاف

یـسرافب اضیبلا و  همرک  یبرعب  تسا و  ینایرـس  راـشاف  زا  برعم  هروصقم  فلا  هلمهم و  ءار  همجعم و  نیـش  حـتف  فلا و  اـف و  حـتفب 
دنا هتفک  یـضعب  تسا و  خاش  رازه  ینعی  جـیلاع  فلا  ناشکرازه  ینعم  تسا و  ناشجرازه  نآ  برعم  هک  ناـشکرازه  ناـشفرازه و 

هکنآ تهج  یـشوخن  يزاریـشب  یتشد و  مرک  ورادرام و  یـسرافب  زین  تسا و  لوا  ینعمب  هکلب  نینچ  تسین  تسا و  عارذ  فلا  ینعم 
يربربب سوطیلغا و  ینانویب  نطولیلح و  یمورب  دـنمان و  اـبتتک  ینایرـسب  هتفک  یـسیلفت  ددرک و  یمن  کـشخ  ناتـسمز  رد  نآ  تاـبن 

دنیوک کلمالا  ناتسربط  نباکنت و  رد  نولاجرا و 

نا تیهام  *

دچیپ و یم  دوخ  رواجم  رب  كات و  دـننام  دراد  اهران  ریودـتب و  لئام  تسالم و  اب  نآ  كرب  رادراخ و  روکنا  كاتب  هیبش  تسا  یتابن 
بحاص تضوبق و  تفارح و  اب  داـح  نآ  معط  دـنام و  یم  كربیب  نآ  رمث  ناتـسمز  رد  راد و  هشوخ  خرـس  يدوخن و  ردـقب  نآ  رمث 

وراد هایـس  ار  نآ  ددرک و  یم  خرـس  ندیـسر  دعب  زبس و  ادـتبا  رد  دـشاب و  یم  هناد  هدـب  بیرق  هشوخ  ره  رد  هتفک  یعیدـب  تارایتخا 
دنمان و هیحلا  دوع  ار  نآ  هشوهنم و  مومس  رد  نآ  خیب  اصوصخ  لمعتـسم  رایـسب  دوجولا و  ریثک  سراف  دالب  ناتـسهوک  رد  دنناوخ و 
رد نوناق  رد  تسا  خلت  رایـسب  فیرح  داح  تضوبق و  اب  نآ  معط  دنـشورف و  یم  خلت  طسق  ياجب  ناراطع  خـلت و  طسقب  هیبش  رایـسب 

تسنآ ةزات  رت و  لمعتسم  راتخم و  تسا و  ناشجرازه  هک  تسا  روکذم  ناغراطفق 
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نآ رمث  كرب و  تعیبط  *

زیت خلت و  نا و  زا  رتمک  نآ  خیب  یمرک  دنا و  هتفک  زین  موس  رد  یضعب  کشخ و  مود  رد  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عرـص عفر  تهج  لاقثم  کی  ات  مرد  کی  يزور  نآ  ندیماشآ  سارلا  ءاضعا  نآ  يوقم  هدعم و  نخـسم  ففجم و  فطلم و  یلاج و 
قوعل ردصلا  ءاضعا  مشچ  تحت  مدلا  هنمک  تهج  تیز  نهد  رد  نآ  خوبطم  نیعلا  لضع  خدش  نایسن و  اخرتسا و  جلاف و  ردس و  و 

دـنیامن و خـبط  مدـنک  اب  ار  نآ  ةراصع  نوچ  نآ و  حایر  ولهپ و  درد  هنهک و  ۀفرـس  سفن و  داسف  یمغلب و  قانخ  تهج  لسع  اـب  نآ 
ار نآ  ۀتـسرون  ياهخاش  اهکرب و  نوچ  ءاذغلا  ءاضعا  هینبل  روثب  تهج  هکرـس  اب  نآ  دامـض  دنادرک و  هدایز  ظیلغ و  ار  ریـش  دنماشایب 
نآ و نیخـست  هدعم و  عجو  داوف و  عجو  تهج  تاجوزل و  زا  نآ  يالج  تیـضبق و  هدـعم و  تیوقت  تهج  دـنروخب  دـنیامن و  خـبط 

هکرسب دنماشایب و  زور  یس  ات  هکرس  اب  هک  اصوصخ  لاحط و  تبالص  ةدنزادک  للحم و  نآ  خیب  رثؤم و  ریش  راردا  لاهـسا و  تهجب 
ندیئور يادتبا  دزن  نآ  ۀتخپ  زغم  لوانت  اهریغ  روثبلا و  ماروالا و  ضفنلا و  ءاضعا  نآ  ةراصع  نینچمه  دنیامن و  دامـض  نارب  ریجنا  و 
لـسعلا ءام  اب  زین  تسنآ  حلـصم  هک  اریثک  كدـنا  اب  مرد  کی  نآ  ةزات  ةراصع  عفان و  لوب  راردا  نطب و  لاهـسا  تهج  زین  نآ  ماخ  و 

ریش و لوب و  راردا  دروآ و  يوق  ئق  لاهسا و  لاقثم  کی  ات  مرد  کی  ردقب  لسعلا  ءام  ای  اریثک و  اب  زین  نآ  خیب  مغلب و  لاهـسا  تهج 
روتـسدب محر و  ۀـیقنت  نینج و  جارخا  تهج  نآ  ةراصع  اـی  نآ و  لومح  دـشکب و  ار  نینج  دـنک و  هاـصح  تیتفت  تالـضف و  رئاـس 

لیلحت هدراب و  عاجوا  عیمج  هدعقم و  ریـصاون  ریـساوب و  تهج  ددرک  ظیلغ  هک  يدح  هب  تیز  اب  نآ  خوبطم  نآ و  خـیبط  رد  سولج 
روثب ماروا و  لیلحت  تهج  هکرس  اب  نآ  خیب  دامض  ماروا و  لیلحت  تهج  نآ  خوبطم  لوطن  اهمخز و  كرچ  عفد  فصح و  تابالص 

کمن اب  نآ  خیب  دامض  حورقلا  عفان  هلیبد  راجفنا  هبلـص و  ماروا  لیلحت  سخاد و  عجو  نیکـست  تهج  بارـش  اب  لیلآث و  عطق  هینبل و 
ابرش دلج  رشقت  حرقتم و  ریغ  حرقتم و  برج  تهج  نآ  رمث  دوش و  یم  هدرک  هرمح  هلکا و  مهارم  لخاد  هثیبخ و  ۀیدر  حورق  تهج 

اب هفیعض و  ۀیخرتسم  ياضعا  ماکحتسا  هتسکش و  ناوختـسا  جارخا  تهج  بارـش  اب  نآ  خیب  دامـض  لصافملا  رثوم  ءالط  اخوطل و  و 
ماروا لیلحت  تهج  هبلح  هنسرک و  درآ 

1225 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1622 

http://www.ghaemiyeh.com


كرب و زین و  بارـش  اب  نآ  دامـض  ماوه و  رئاس  یعفا و  عسل  تهج  نآ  خـیب  زا  لاقثم  کی  ندـیماشآ  مومـسلا  لیمامد  راجفنا  642و 
حورق حورج و  زا  دعب  یهایس  راثآ  فلک و  عفر  تهج  هبلح  هنـسرک و  درآ  اب  نآ  خیب  دامـض  هنیزلا  دنا  فیعـض  لعف  نیرد  نآ  رمث 
تحت مدـلا  هنمک  تهجب  ارهم  تیز  نغور  رد  نآ  خوبطم  روتـسدب  نآ و  ةدـننک  فاص  هرـشب و  ۀـیقنت  راثآ و  رئاـس  يـالج  هدـنام و 

رضم نآ  رمث  خیب و  لکا  راثکا  دنیوک  دنراد و  لمعتسم  دولج  يوم  ندرتس  رد  ناغابد  تسا و  يوم  ةدنرتس  نآ  رمث  دامـض  مشچ و 
ندروخ و هضماـح  بوـبر  نا  زا  دـعب  ندرک و  ئق  اـی  ندروـخ و  اریثـک  اـب  نآ  حلـصم  تسا  لـقع  نهذ و  طـالتخا  ثروـم  زرپـس و 

فصن یضعب  هسابسب و  نآ  ثلث  ود  جنورد و  نآ  نزوب  نآ  رمث  خیب و  لدب  دروآ  رصب  تملظ  لقع و  طالتخا  نآ  ةراصع  ندیماشآ 
* دنا هتشون  نآ  نزو 

نیتسرشاف

رثکا رد  نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هیناقوف و  هانثم  ءات  رسک  نیتلمهم و  نیس  نوکـس  ار و  همجعم و  نیـش  رـسک  فلا و  اف و  حتفب 
حتف هلمهم و  نیس  نوکس  هلمهم و  ءار  حتفب  یـضعب  تلع و  تصـش  لیزم  ینعمب  هددشم  ۀیناقوف  دیدشتب  یـضعب  تسا و  نینچ  خسن 

نادـنب و شـش  يزاریـشب  هایـس و  نادـنب  شـش  یـسرافب  ادوسلا و  همرک  یبرعب  تسا  ینایرـس  تغل  دـنا  هتفک  نون  هیناقوف و  هانثم  ءات 
ینعم دنا  هتفک  تسا و  هیناطوبب  فورعم  سلدناب  نومیم و  يربربب  سیطورت و  رانا  یمورب  دوسالا و  مرک  ینعمب  ایلام  سلابنا  ینانویب 

تسا تلع  تصش  عفاد  نیتسلا  رشاف 
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نآ تیهام  *

بالبل و كرب  زا  رتضیرع  نآ  كرب  ارـشاف و  فلاخم  کنر  رد  دوخ و  رواجم  رب  ندـیچیپ  رد  تسا  بالبل  ارـشافب و  هیبش  نآ  تاـبن 
خرس و نآ  نطاب  هایـس و  نآ  خیب  رهاظ  هایـس و  ندیـسر  دعب  زبس و  یماخ  رد  هشوخ و  رد  ارـشاف  رمث  دننام  نآ  رمث  هایـس و  نآ  قاس 

تسنا دنپس  هک  تسا  روکذم  ناغراطفق  رد  نوناق  رد  دشاب و  یم  لئام  يدرزب  دنا  هتفک 

نا تعیبط  *

لادتعاب کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ياضعا هنیس و  ۀیقنت  تهج  ضفنلا  ردصلا و  ءاضعا  دیفم  رایـسب  ار  جلاف  عرـص و  سارلا  ءاضعا  تسا  ارـشاف  زا  رت  فیعـض  لاعفا  رد 
همرک نآ  لدـب  دـیفم  باصعا  ياوتلا  اهنیا و  لاـثما  واـک و  رتسا و  رخ و  دـننام  تاـناویح  ياـهمخز  تهج  نآ  كرب  دامـض  صفن و 

* تسا اضیبلا 

طاف

ءاطلاب و ینایرسب  تسا و  یبرع  هتفک  یسیلفت  تسا و  یمور  تغل  دنا  هتفک  یضعب  همجعم  ءاظب  هفلوم و  ۀلمهم  ءاط  فلا و  اف و  حتفب 
دنمان جمالیطف  یمورب 

نا تیهام  *

خذاف هک  هتـشون  میدق  بط  باتک  رد  هتـسناد و  یئاطخ  راودج  تارایتخا  بحاص  هتفک  يزیچ  سکره  هدشن و  مولعم  بوخ  لاح  ات 
هک دننارب  يرثکا  تسنآ و  بلـص  نآ  نیرتهب  دنروآ و  یم  سراف  یـصاقا  زا  هک  تسا  يزبس  يدیفـسب و  لئام  درز  کنـس  هک  تسا 

تسنآ ةزات  نآ  نیرتهب  دنروآ و  یم  ناتسکرت  زا  هک  تیهاملا  لوهجم  تسا  یئاود 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسا دیفم  درس  بآ  اب  نآ  ندیماشآ  ماوه  عسل  تسا و  لثام  زوج  نارکوش و  مس و  تهج 
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هرغاف

ۀبابک هتفاکـش و  نهد  ۀبابک  هرخاف و  یـسرافب  دنمان و  زین  هغراف  ار  نآ  اه و  هلمهم و  ءار  حتف  همجعم و  نیغ  رـسک  فلا و  اف و  حـتفب 
دنیوک داشک  نهد 

نا تیهام  *

اب قارب و  هایـس  رودم و  یکچوک  ۀـناد  نآ  فوج  رد  هتفاکـش و  فصنب  ات  کنر و  يزوج  يدوخن و  ردـقب  تسا و  هبابک  زا  رتکرزب 
دنراد لمعتسم  اهنآ  هابشا  خلاخل و  تاخوطل و  رد  دنروآ و  نادوس  دالب  دنه و  تادابریز  زا  تیرطع و 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رخآ  رد  مرک و  مود  لوا  رد  نارکید  لوقب  موس و  رد  کشخ  مرک و  سیئرلا  خیش  لوقب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ ۀخلخل  نونج و  هظیلغ و  حایر  هیغامد و  ةدراب  ضارما  تهج  نآ  ندیماشآ  بلقلا  سارلا و  ضارما  ضباق  رایـسب  هللحم و  توق  اب 
حتفم دراب و  رکج  همـضاه و  هدعم و  يوقم  ءاذـغلا  ءاضعا  ناهد  عذـل  تهج  نآ  ةراصعب  هضمـضم  مفلا  بلق  غامد و  تیوقت  تهج 

دوش یم  هدرک  دراب و  دبک  هدعم و  ۀحلصم  ۀیودا  لخاد  يوادوس و  یمغلب و  طالخا  یقنم  ددس و 

رفولین و روفاک و  نآ  حلـصم  رورحم  عدـصم  مکـش  سباح  عفان و  دراب  لاهـسا  تهج  هدراب و  ۀـیذغا  ءرارمتـسا و  ءوس  تهج  643و 
* تسا مهرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  بالک  ماداب و  نغور 

سنربلاف

نآ هدمآ و  نون  نودب  تاغل  یضعب  رد  هلمهم و  نیس  نون و  مض  هلمهم و  ءار  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتف  مال و  رسک  فلا و  اف و  حتفب 
دنمان زین  سروب  یلاف  ار 

نا تیهام  *
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سرواج ردـقب  دیفـس  نآ  مخت  ین و  هب  هیبش  راد  هرک  هزین و  ود  لوطب  دـیور  یم  رایـسب  ياهخاش  کیراب  ياهخیب  زا  هک  تسا  یتابن 
بط رد  تسین  ةدئاف  ار  نآ  خیب  ینالوط و  كدنا 

نا تعیبط  *

هفیطل ترارح  اب  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* دیفم هناثم  عاجوا  تهج  بارش  اب  ای  بآ و  اب  یعومجم  ای  یئاهنتب و  کیره  نآ  ةراصع  كرب و  مخت و  ندیماشآ  ضفنلا  ءاضعا 

نقیجنلاف

ینعمب تسا  ینانوی  تغل  نون  نوکس  فاق و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میج و  رسک  نون و  نوکس  مال و  رسک  فلا و  اف و  حتفب 
هدمآ زین  سنیقاقول  سطیجنلاف و  الیتر و 

نا تیهام  *

نآ مخت  فرـشم و  كدنا  نسوسب و  هیبش  دیفـس  نآ  لک  رکیدکی و  زا  دـشاب  یم  قرفتم  خاش  هس  ای  خاش  ود  ار  نآ  هک  تسا  یتابن 
تبنم ددرک و  یم  دیفـس  سپ  درز  نیمز  زا  علق  ماکنه  رد  کیراب و  کچوک  نآ  خـیب  نا و  زا  رتکیراب  یـسدع و  فصن  ردـقب  هایس 

كاخ ياهلت  نآ 

نا صاوخ  لاعفا و  *

شهن برقع و  عسل  تهج  بارـش  اب  نآ  مخت  لـک و  كرب و  ندـیماشآ  هتفک  سودیروقـسید  عفاـن و  یمـس  تاـناویح  شهن  تهج 
* تسا عفان  الیتر 

جذولاف *

تسا یسراف  ةدولاپ  برعم  هدمآ  زین  فاقب  قذولاف  میج و  همجعم و  لاذ  حتف  واو و  نوکس  مال و  مض  فلا و  اف و  حتفب 

نا تیهام  *

رد نامز  نیرد  فورعم  دیدج  حالطصاب  دنیامن و  لوانت  هتسپ  نغور  ای  ماداب و  نغور  اب  هک  دنمان  ار  هتساشن  ياولح  میدق  حالطصاب 
نآ یماخ  هتخپ و  بوخ  هک  دـنهد  یم  خـبط  هدرک  فاص  دـنیامن و  یم  لـح  رایـسب  مرک  بآ  رد  ار  هتـساشن  هک  تسنآ  نادـلب  رثکا 
دعب تشکنا و  مین  مجحب  هتخیر  کنت  یفرظ  رد  سپ  ددرکن  بآ  هب  طولخم  دنزیر  بآ  رد  نوچ  هک  هدیـسر  داقعنا  دحب  هدـش  لئاز 

کشمدیب و قرع  اب  بالکب و  بیطم  دیج  دیفس  باشود  ای  تابن  ای  دنق  تبرـش  رد  هدیرب  يزول  کچوک  رایـسب  ياهعطق  ندش  درس 
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رد كدنا  كدنا  ندیـسر  داقعنا  دحرـسب  خبط و  لامک  دعب  هکنآ  ای  دـنیامن و  یم  لوانت  هدرک  لخاد  فرب  ای  خـی و  هتخیر  ود  ره  ای 
لیتاپ ياهخاروس  زا  دـیراورم  ياهناد  دـننام  ات  دـنلام  یم  قشاقب  هتـشاذک  هدرک  درـس  بآ  یفرظ  نآ  ریز  رد  هتخیر  کبـشم  یلیتاـپ 

دنیامن یم  لوانت  هتخیر  تبرش  رد  روتسدب  سپ  ددرک  دقعنم  هتخیر  درس  بآ  رد  هدمآرب 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

لاعفا *

نا صاوخ  و 

ار و هدعم  نآ  تیوقت  دنـشاپب  یتبرـش  مخت  ای  ناحیر و  مخت  نا  رب  رکا  عفان و  لاهـسا  هئر و  ردص و  ضارما  رثکا  تهج  اذغلا و  ریثک 
* ددرک یم  يوقا  نآ  سبح 

ذیناف

دنمان دنق  یسرافب  همجعم  لاذ  ای و  نوکس  نون و  رسک  اف و  حتفب 

نا تیهام  رد  *

ابطا دنیوک و  هایـس  دنق  ار  نآ  دشاب  هیفـصت  یب  هاکره  داقعنا  خبط و  زا  دعب  رکـشین  بآ  هک  تسنآ  هدـیقع  ار  یـضعب  تسا  فالتخا 
وک يدنهب  هک  کنر  هایس  یکی  دشاب  یم  عون  هس  رکشین  رابتعاب  رکش  هک  تسنآ  لصا  دنمان و  خرس  رکـش  ینعی  رمحا  رکـش  ار  نآ 

یکی دنمان و  یم  ینیچ  ار  رکش  هلاکنب  رد  هک  اریز  يرت  رکش  ینیچ و  لال  يدنهب  تسا و  رمحا  رکش  هک  کنر  خرـس  یکی  دنمان و 
دننز نا  رب  غرم  مخت  ةدیفس  ای  ریش و  فک  دنناشوجب و  هتخادک  بآ  هب  ار  دیفـس  رکـش  نوچ  دنیوک و  دناهک  يدنهب  ار  نآ  دیفس و 
ددرک ادج  نا  رد  هک  دنزیرب  یفرظ  رد  هدرک  هیفـصت  رکید  ۀبترم  نوچ  دنیوک و  دیفـس  تابن  ار  نآ  دـننادرک  دـقعنم  هدومن  یفاص  و 

هک دـنیوک  ذـیناف  ار  نآ  دـنزیرب  يربونـص  بلاق  رد  دـنیامن و  هیفـصت  هدومن  خـبط  هراب  رکید  نوچ  دـنیوک و  ینامیلـس  رکـش  ار  نآ 
هک جولبا  دنشاب  هدومن  هغلابم  ثلاث  خبط  رد  رکا  دنمان و  دنق  یسرافب 

نوچ تسا و  ملقب  فورعم  دنزیر  نیفرطلا  يواسم  لیطتـسم  بلاق  رد  هاکره  دنیوک  دنمان و  هلوا  يدـنهب  ررکم و  دـنق  یـسرافب  644
دنناشوجب هدومن  هفاضا  هزات  ریش  نآ  رشع  ردقب  ثلاث  خبط  رد  نوچ  دنمان و  يرجنس  يرارق و  تابن  دنزیر  هشیش  رد  هداد  رکید  خبط 

دیفس رکـش  هک  تسنآ  نامک  ار  یـضعب  دنا و  هتـسناد  مسا  نیاب  صوصخم  ار  ررکم  دنق  رثکا  دنیوک و  دزربط  ار  نآ  ددرک  دقعنم  ات 
دنزیرب کچوک  ياهـصرق  دناسر و  مهب  اهبابح  هک  دننز  مهرب  یبوچب  هدرک  هچفک  رد  خـبطب و  دـنیامن  هیفـصت  رکید  ۀـبترم  نوچ  ار 

هتسب دوش و  درس  هک  دنراذکب  دنشاب و  یبابح  فوجم  نآ  ياهبابح  هک  یمـسق  هب  نآ  ریغ  ای  هزیکاپ  يایروب  ای  يدیفـس  ۀچراپ  يورب 
یفاص دنیامن و  هیفـصت  خبطب  رکید  ۀبترم  ار  دیفـس  رکـشین  بآ  نوچ  هک  دـنیوک  رکید  یموق  هسلتب و  يدـنهب  ذـیناف و  ار  نآ  ددرک 

اهـصرق دننک و  دیفـس  ار  نآ  ندز  ریت  غرم و  ۀضیب  ةدیفـس  فک  ای  ریـش  فکب  دنزیرب و  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دـنروآ و  ماوقب  هدومن 
رکید ۀبترم  نوچ  ار  دیفس  رکش  هک  تسنآ  معز  اریرثکا  دنیوک و  رینپ  رکش  یسرافب  ذیناف و  ار  نآ  ددرک  هتـسب  ات  دنراذکب  دنزاس و 

ار نآ  صخـش  ود  ماوق  دـعب  دـنروآ و  ماوقب  هدومن  یفاص  سپ  درواـین  فک  رکید  هکنآ  اـت  نآ  فک  نتفرکب  دـنیامن  هیفـصت  خـبطب 
دنمان و ذیناف  ار  نآ  دنزاس  اهصرق  سپ  دوش  دیفس  ات  دننزب  هزیکاپ  ۀتختب  ای  یبوچب  ار  نآ  عفدب  عفد  ندیشک  نیب  رد  دنشکب و  تسدب 
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ماکنه نآ  دنیامن و  یم  لخاد  اهنیا  لاثما  رشقم و  هتسپ  ماداب و  ناکدرک و  ینعی  لکا  زوج  نوچ  هکاوف  ياهزغم  هاک  فطان و  یبرعب 
یم لخاد  زین  یفـصم  لـسع  نآ  نزو  عبر  رادـقم  نآ  یکدننکـش  یتداـیز  يارب  یـضعب  دـنیوک و  یم  هدـیبق  يزغم و  ياولح  ار  نآ 

بحاص دنمان  مسمـس  فطان  یبرعب  يرویر و  يدـنهب  دـجنک و  ياولح  ار  نآ  دنـشاپب  دـجنک  نآ  یلـسع  یب  يور  رب  رکا  دـنیامن و 
یطورخم بلاق  رد  هک  دیفـس  رکـش  ۀیفـصت  زا  هثلاث  ۀـبترم  ینعی  ار  دیفـس  دـنق  دـنروآ  ماوقب  هک  تسا  نآ  ذـیناف  هک  هتفک  تارایتخا 

سپ دوش  دیفس  ات  دننز  دنیوک  دتو  ار  نآ  هک  یبوچ  رب  هیفـصت  زا  دعب  دنیوک  نیبکنا  زک  یـسرافب  هک  ار  افرط  لسع  دنـشاب و  هتخیر 
يرجنـس ذیناف  یئازخ و  ذیناف  رد  دنهد و  یم  بیترت  مسق  نیمهب  زین  نیبجنرت  زا  دنمان و  ذیناف  دـنیامن  لامعتـسا  هدومن  تاعطق  ار  نآ 

بیترت نیبجنرت  افرط و  لسع  زا  ار  هچنآ  دـنمان و  یئازخ  ذـیناف  دـنرادهاکن  وج  درآ  یب  دـنزاس و  دـنق  زا  ار  هچنآ  تسا  فالتخا  زین 
نیـسب ناتـسزکنس  برعم  هک  ناتـسجنسب  بوسنم  يرکنـس  برعم  دنمان  يرجنـس  ذیناف  دنرادهاکن  دنـشاپ و  نا  رب  وج  درآ  دـنهد و 
نوکـس نیـس و  مضب  تسا  يرحـس  ذیناف  هک  هتفک  هکنآ  هدرک  طلغ  تسا و  ناتـسیسب  فورعم  لعفلاب  تسا و  همجعم  ياز  هلمهم و 

تسا یئازخ  قیقر  دیفس  نآ  نیرتهب  نامع و  زا  تسا  يدلب  نآ  هک  رحسب  تسا  بوسنم  هک  نیتلمهم  ءاح 
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نا تعیبط  *

تسا هدایز  نآ  تبوطر  هکنآ  دیفس  صوصخ  لوا  رد  رت  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تدورب نطب و  نییلت  تهج  ضفنلا  ءاضعا  هنیـس  درد  سفنلا و  قیـض  هفرـس و  تهج  ضفنلا  ءاضعا  نا  زا  رت  مرک  رکـش و  زا  رتظیلغ 
* تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  شراوج  عفان و  محر  اعما و 

ایناواف

برغم لها  دزن  زین و  انبهک  انابهک و  ینایرـسب  حـیرلا و  دوع  ار  نآ  فلا  ای و  حـتف  نون و  رـسک  فلا و  واو و  حـتف  فلا و  اـف و  حـتفب 
تسا ریمحلا  دوعب  فورعم 

نا تیهام  *

طلغ قیقحتب  هتفک  یشرق  زجوم  حرش  رد  عرـص  ۀجلاعم  رد  سیفن  انالوم  تسا و  بیلـصلا  دوع  ایناواف  هک  دنا  هدومن  حیرـصت  يرثکا 
هدرکن و نایب  ار  ود  ره  نایم  قرف  نکیل  مهاب و  ود  ره  كرب  خیب و  تهباشم  تهج  زا  هتسناد  بیلصلا  دوع  ار  ایناواف  هک  یسک  هدرک 

حـصا نیا  دـنناوخ و  ایناواف  درادـن  هک  ار  نآ  ةدام  بیلـصلا و  دوع  تسا  یبیلـص  طوطخ  نآ  فوج  رد  نوچ  ار  نآ  رن  هتفک  یـضعب 
قرف زین  هدومرف و  رکذ  ادجادج  ایناواف  بیلصلا و  دوع  زا  ار  کیره  نوناق  تادرفم  رد  یلاعت  هّللا  همحر  سیئرلا  خیـش  تسا و  لاوقا 
دوع هک  هدرک  ناـمک  سودیروقـسید  هک  هتـشون  هدومن و  رکذ  لیـصفتب  ار  نآ  تیهاـم  بیلـصلا  دوـع  رد  هدرکن و  رکذ  اـمهنیب  نیب 

یسیلع رکید  یضعب  دنا و  هدیمان  عباصالا  وذ  ار  نآ  مدرم  یضعب  هک  تسا  يزیچ  بیلصلا 

نآ رن  كرب  دشاب  یم  هدام  رن و  رایـسب و  ياهبعـشب  بعـشتم  ربش و  ود  ردـقب  نآ  قاس  هک  تسا  یتابن  نآ  حـیرلا و  هولح  ینعمب  645
هیبش یفالغ  نآ  قاـس  بناـج  رب  فرـشم و  تسا و  يرب  سفرک  هک  نوینومـس  كربب  هیبش  نآ  ةداـم  كرب  طولب و  هاـش  كربب  هیبش 
نیب ام  ددـعلا و  ریثک  رانا و  ۀـنادب  هیبش  نوخ  دـننام  خرـس  ۀـناد  نا  زا  دوش  یم  رهاظ  فالغ  نآ  دوش  هتفاکـش  نوچ  ماداب و  فـالغب 
خیب معط و  تضوبق  اب  دیفـس و  ربش و  کی  يدـنلبب  یتشکنا و  يربطـسب  نآ  رن  خـیب  شـش و  ای  جـنپ  کنر  شفنب  يزیچ  نآ  ياهناد 

یثنخ خیب  دننام  یطولبب  هیبش  کیره  تشه  ای  تفه  هبعش  دنچب  بعشتم  نآ  ةدام 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

هدـعم و عذـل  تهج  یئاهنتب  نآ  ندروخ  ءاذـغلا  ءاضعا  سوباک  تهج  لسعلا  ءام  اب  نآ  ۀـبح  جـنپ  تسیب و  ندـیماشآ  سارلا  ءاضعا 
محر هناثم و  هدرک و  عجو  ثمط و  راردا  یثمط و  لعف  زا  محر  ۀیقنت  تهج  ماداب  کی  رادقم  نآ  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاضعا  نآ  عجو 
سباح ضباق و  دوسا  بارش  اب  هناد  هدزاود  هد  نآ  خرـس  ندیماشآ  نطب و  لقاع  سباح و  بارـش  اب  نآ  خوبطم  ندیماشآ  ناقری و  و 

رد ار  ناـیبص  نوچ  محر و  عجو  زا  ضراـع  محر و  قاـنتخا  تهج  یلـسع  بارـش  اـب  نآ  بح  ددـع  هد  محر و  مدـلا  فزن  عطاـق  و 
رن دشاب  یم  هدام  رن و  نآ  هک  هتـشون  ایناواف  رد  ددرکن و  ناشیا  ضراع  هاصح  رکید  دیامن و  عفد  دنناماشایب  هاصح  ثودـح  يادـتبا 
اب یتوـالح  كدـنا  تعاـس  کـی  زا  دـعب  نا  زا  ددرک  یم  رهاـظ  دـنیاخب  ار  نآ  نوچ  تسا و  یتشکنا  يربطـسب  دیفـس  ياـهخیب  نآ 

هبعشلا ریثک  نآ  ةدام  معط و  رد  یتضوبق 

نا تعیبط  *

تدشب هن  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

یئاهنتب نآ  قیلعت  یتح  عرـص  عادـص و  تهج  تسا  عفان  سارلا  ءاضعا  یلاج  عطقم و  فطلم و  حـتفم و  للحم و  ضباق و  ففجم و 
اب نآ  رمث  ندروخ  روتـسدب  نآ و  ةدننک  لئاز  عفان و  نیعورـصم  نیناجم و  تهج  نآ  رمث  نیخدت  هتفک  يدوهی  هک  هتـشون  برجم و 

تسیب و نآ  مخت  ندـیماشآ  يدـنه و  هن  دـشاب  یمور  ياـیناواف  رد  عفن  نیا  هک  تسنآ  نم  ناـمک  هک  هتـشون  عفنلا و  دـیدش  دـنقلک 
تسا داوم  بابصنا  عنام  هصفع  هضباق  ۀبرشا  اب  نآ  خوبطم  ندیماشآ  ءاذغلا  ءاضعا  سوباک  تهج  بارـش  اب  ای  لسعلا  ءام  اب  هنادجنپ 

اب نوچ  ضفنلا  ءاضعا  عفان  ناقری  تهج  ددس و  حتفم  نآ  خیب  نآ و  عذل  عجو و  نکـسم  هدعم و  يوقم  نآ  مخت  ندیماشآ  هدعمب و 
محر و قانتخا  تهج  بارش  اب  ای  لسعلا  ءام  اب  نآ  مخت  هناد  جنپ  تسیب و  دیماشآ  دیامن  ضیح  لوب و  راردا  دنماشایب  تاردم  ریش و 
ار نآ  خـیب  زا  ماداب  کی  رادـقم  ساـفن  بحاـص  ناـنز  نوچ  دـیفم و  مدـلا  فزن  عطق  تهج  نآ  ۀـناد  هدزاود  سوباـک و  نآ و  عجو 
دیامن و دنب  ار  مکش  بارـش  اب  نآ  خیبط  هناثم و  هدرک و  عجو  تهج  روتـسدب  رارداب و  ار  ناشیا  ۀیـسافن  لوضف  دیامن  هیقنت  دنروخب 

نآ دامض  روتسدب  عفان و  سرقن  تهج  نآ  ندیماشآ  لصافملا  رثؤم  هرـشب  یهایـس  راثآ  ءالج  رد  نآ  ةرمغ  الط و  هنیزلا  دروآ  راردا 
نینموملا هفحت  رد  نموم  دمحم  ریم  میکح  دنا و  هتشون  هدرک  نایب  سودیروقـسید  زا  خیـش  هچنآ  دننام  ار  نآ  تیهام  زین  نارکید  و 

طخ ود  نآ  فوج  رد  دننکـشب  نوچ  ار  نآ  رن  دـنا  هتفک  يرب و  سفرک  دـننام  تاـبن  ار  نآ  ةداـم  كدرزب و  هیبـش  نآ  تاـبن  هتـشون 
نآ رن  دارم  قالطا  دزن  تسین و  یبیلـص  طوطخ  نآ  فوج  رد  دـشاب و  یم  طولب  لکـشب  نآ  ةدام  دوش و  یم  تفاـی  عطاـقتم  یبیلص 

تدـح و نا  زا  دوش  رهاـظ  یتعاـس  زا  دـعب  دـنیاخب  نوچ  دـشابن و  هدروـخ  مرک  ۀـنهک  هک  تسنآ  ربطـس  یمور  نآ  نیرتـهب  تسا و 
نآ قحـس  رد  هغلابم  هدوس و  مرن  لامعتـسا  دزن  هک  دیاب  دنا  هتفک  دـنام و  یم  یقاب  لاس  تفه  ات  نآ  توق  یخلت و  كدـنا  اب  تقارح 

بـسنا نآ  ةدام  ناـشیا  محر  ضارما  صوصخ  ناـنز  يارب  نآ و  رن  نادرم  ضارما  يارب  هک  هتفک  یـضعب  دـنیامن و  لامعتـسا  هدومن 
دنا هتسناد  لادتعاب  لئام  یضعب  موس و  ات  یضعب  موس و  رد  کشخ  مرک و  نآ  تعیبط  هک  تسا 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

هوقل و هشعر و  عرص و  تهج  رکید  نیریش  بورشم  اب  ای  هدرک  نیریش  رکـش  اب  صفع  بارـش  رد  مرد  کی  ردقب  نآ  خیب  ندیماشآ 
ثمط راردا  هناثم و  هدرک و  درد  ناقری و  ددس و  حیتفت  رس و  ضارما  رثکا  نایبصلا و  ما 

نیکـست هدـعم و  تیوقت  ساوسو و  نونج و  عرـص و  هشعر و  جـلاف و  تهج  ۀـجزل و  طالخا  جرخم  نآ  مخت  دـیفم و  سرقن  646و 
هرشب و یهایـس  راثآ  عفد  تهج  نآ  يالط  هطقـس و  هبرـض و  عرـص و  تهج  نآ  ۀتـسب  هرـص  رد  هدیبوک  خیب  مامـشتسا  نآ و  عاجوا 

صوصخ نآ  خیب  قیلعت  روتسدب  لافطا و  ةدالق  رد  نآ  رمث  قیلعت  رثؤم و  ضارما  رثکا  عرص و  تهج  نآ  رمث  خیب و  نیهدت  سرقن و 
ةدعم عجو  تهج  ناشیا و  غامد  رد  لصاح  ماروا  عرص و  نایبصلا و  ما  لافطا و  عزف  عفر  تهج  دنـشاب  هدرک  خاروس  لوطب  هکنآ  رن 

بح هکنآ  رمث  طوعـس  نطب و  عجو  تهج  بارـش  اب  تافآ و  زا  تسا  ینومام  ثعاب  اهارحـص  اـهنابایب و  رد  نیرفاـسم و  نیدوربم و 
هک صیـصختب  دـنا  هتـسناد  درمز  زا  رتهب  ار  نآ  رن  صاوخ  رد  نایبصلا و  ما  عرـص و  تهج  نارفعز  کشم و  اب  اـی  یئاـهنتب و  تسنآ 

ددرک یم  لطاب  نآ  لمع  دنیامن  علق  نهآب  رکا  دنا  هتفک  هکنآ  تهج  دـننک  علق  ینهآ  تلآ  ریغب  دـشاب و  نازیم  جرب  رد  باتفآ  نوچ 
یبیلص رن  قیلعت  تهج و  نامهب  نهآب  هن  دنیامن  علق  نآ  ریغ  ای  سم  اب  هک  دیاب  تفک  نم  داتـسا  هک  هتـشون  ماقـسالا  ءافـش  بحاص  و 

رحـس و عفد  تدالو و  رـسع  تهج  دشاب  هدرکن  سم  ار  نآ  ضیاح  هتـسب و  يدرز  ۀچراپ  رد  هدرک و  ذخا  روکذـم  طورـش  اب  هکنآ 
دنوشن و لخاد  هدـنزک  ناروناج  نج و  هناخ  نا  رد  دـشاب  بیلـصلا  دوع  هک  ۀـناخ  رد  دـنیوک  دـنا و  هتـسناد  برجم  اهرظن  رد  تبیه 

دنراد دوخ  اب  دـنچیپ و  نا  رد  ار  نآ  مخت  ددـع  راهچ  هتخاس و  هحفـص  دـنزادکب و  مهرد  ار  الط  هرقن و  زا  لاقثم  ود  رکا  دـنا  هتفک 
ینمشد مهاب  هک  سک  ود  شرف  ریز  رد  رکا  دشاب و  هتشذک  نا  رب  لاس  تسیب  هد  هنهک و  عرص  دنچره  تسا  عفنلا  غیلب  عرـص  تهج 

* دسر مهب  تفلا  ود  ره  نآ  نایم  دشاب  ثیلثت  رد  لصتم  هرهز  اب  رمق  دنراذک و  دنشاب  هتشاد 
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هیغاف

عیمج لماش  زین  دـش و  روکذـم  انح  رد  تسا و  انح  ۀفوکـش  مسا  اه  هیناتحت و  هانثم  ءای  حـتف  همجعم و  نیغ  رـسک  فلا و  اـف و  حـتفب 
تسا دنپسا  خیب  مسا  هلمهم  نیعب  تسا و  اهفوکش 

هیناقوفلا هانثملا  ءاتلا  عم  ءافلا  لصف 

لئاتف

دزن هلابز و  تغل  رد  هلیتف  دنمان  هفاش  یـسرافب  هک  تسا  هلیتف  عمج  مال  هیناتحت و  هانثم  ءای  رـسک  فلا و  هیناقوف و  هانثم  ءات  اف و  حـتفب 
هیقنت و يارب  لبق  رد  ای  اهریغ و  ای  ریساوب و  ای  هاب و  تیوقت  ای  لاهسا و  يارب  هاوخ  ربد  رد  هتخاس  هلیتف  هک  تسا  هیودا  زا  ترابع  ابطا 
رد هک  ۀیودا  رب  ار  نآ  لامعتسا  رتشیب  نکیل  دنرادرب و  بابسا  نیا  ریغب  ای  نآ و  قییضت  نیخـست و  ای  تیوقت و  ای  تابوطر و  فشن  ای 
زا رتشیب  ندب  یلاعا  زا  اهنیا  بذج  هلهسم و  لئاتف  لاهسا  دشاب و  یم  فلتخم  نآ  بیکرت  تلع  ره  بسحب  دنیامن و  یم  دنرادرب  ربد 

ریبک نیدابارق  رد  نآ  لیصفت  اهنقح و  هبورشم و  تالهسم  لامعتـسا  زا  دشابن  یعنام  هک  تسا  یئاج  رد  لمعتـسم  نیا  تسا و  اهنقح 
* اهنآ خسن  بیکارت و  عاونا  ناونعب  مه  بیکرت و  ۀیلک  دعاوق  ناونعب  مه  تفای  رکذ 

نابهرلا لئاتف 

ءاب حـتف  هنکاس و  ءاه  هلمهم و  ءار  مض  فیرعت و  مال  فلا و  مال و  هیناتحت و  هانثم  ءاـی  رـسک  فلا و  هیناـقوف و  هاـنثم  ءاـت  اـف و  حـتفب 
دوجولا ریثک  اجنآ  رد  دنمان و  هلیبجنز  هیردنکسا  لها  نون  فلا و  هدحوم و 

نا تیهام  *

بهـشا و ربغا و  نا و  زا  رتکچوک  یکمانـس و  انح و  كرب  دـننام  نآ  كرب  يدیفـسب و  لئام  کنر  هریت  یعرذ و  ردـقب  تسا  یتاـبن 
نآ معط  وب و  شوخ  نآ  خیب  كزیت و  هرت  مخت  دـننام  نآ  مخت  عمتجم و  درز و  نآ  لک  دـشاب و  یم  زین  بغزم  زینوش و  كربب  هیبش 
رد هدـیچیپ  نآ  كرب  اب  دـنروآرب و  ار  نآ  ةزات  خـیب  نوچ  دـنیوک  اهراز و  کیر  اه و  هناخدور  ایرد و  راـنک  نآ  تبنم  خـلت و  زیت و 

دنمان نابهرلا  لئاتف  ار  نآ  اذهل  دنراد و  لمعتسم  نانابهر  هلیتف و  دننام  ددرک  یم  لعتشم  دنزیرب  نغور  نارب  دنراذک و  غارچ 
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نآ تعیبط  *

ازجا رئاس  زا  رت  مرک  نآ  لک  خیب و  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رسع وبر و  هفرـس و  تهج  سفنتلا  ءاضعا  يدرـس  زا  ثداح  رـس  عاجوا  ماکز و  تهج  بآ  اب  نآ  خیب  خیبط  ندیماشآ  سارلا  ءاضعا 
دامض روتسدب  هظیلغ و  حایر  سفن و 

عاجوا تهج  دنیامن  كزان  دامض  هک  رکذ  نابلاب  نآ  خیب  دامـض  اهریغ  لصافملا و  عاجوا  هاب و  تیوقت  تهج  هابلا  هنیـس  رب  نآ  647
نآ خیب  يابرم  هدش و  هتفوک  تشوک  بصع و  خسف  هحیبق و  ماروا  نایثنا و  ماروا  تابالص و  لیلحت  سرقن و  اسنلا و  قرع  لصافم و 

نیخـست داوم و  لیلحت  اذغ و  ماضهنا  دراب و  ياشج  ناهد و  یئوبـشوخ  تهج  هابلا  ضفنلا و  ءاذـغلا و  ءاضعا  لیبجنز  يابرم  زا  عفنا 
* تسا رثوم  رایسب  نآ  تیوقت  هاب و  کیرحت  لوب و  راردا  هناثم و  هدرک و  هدعم و 

تیتف

تسا یبرع  تغل  ات  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هیناقوف و  هانثم  ءات  رسک  اف و  حتفب 

نا تیهام  *

رایـسب هک  ندیبوک  ریغب  هاوخ  ندیبوکب و  هاوخ  تسا  هدرک  درخ  کشخ  مدنک  نان  رد  لمعتـسم  رتشیب  دنمان و  ار  هدرک  درخ  زیچ  ره 
دشاب مرن  هک  دنا  هتفک  یضعب  دشابن و  مرن 

نا تعیبط  *

لادتعاب کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ولهپ و عجو  جنلوق و  دننام  هیحیر  هدراب و  ضارما  دـلوم  مضهرید و  يوادوس و  حایر  دـلوم  هدـعم و  تابوطر  ففجم  اذـغلا و  لیلق 
ماداب نغور  دـننام  اهنغور  رکـش و  ای  هاوخنان و  نومک و  مسمـس و  اب  نداد و  دـیج  خـبط  ندومن و  ریمخ  وکین  نآ  حلـصم  هاکیهت و 
رایـسب دنیامن و  کشخ  هیاس  رد  هک  دیاب  رـضم و  رایـسب  اشحا  فعـض  نابحاص  هبطر و  ةدراب  ۀـجزما  نابحاص  تهج  ندرک و  لوانت 

تسا رکش  لاح  همه  رد  نآ  تاحلصم  نیرتهب  تسا و  يدر  نآ  ۀنهک  هک  دشابن  هنهک 
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میجلا عم  ءافلا  لصف 

لجف

سوبابا ینانویب  زین  سیتافا و  ینانویب  نویفد و  یمورب  الاعف و  ینایرسب  هزبرت و  يزاریشب  برت و  یسرافب  مال  میج و  نوکس  اف و  مضب 
دنمان سلافر  یکنرفب  یلوم و  يدنهب  و 

نا تیهام  *

ۀتوب رد  ار  مغلش  مخت  هک  تسنآ  نآ  یماش  زین و  یماش  یناتسب و  يرب و  دشاب  یم  عون  ود  دوش و  یم  دالب  رثکا  رد  تسا و  فورعم 
بیرق توق  رد  تسین و  یناتـسب  یکرزب  يزاردـب و  اما  یناتـسب  زا  رتدـنت  نآ  يرب  سکعلاب و  اـی  دـنیامن و  یم  سرغ  هتـشاذک  برت 

رد یـضعب  مسق  نیزا  كزان و  ینالوط  دیفـس  یمـسق  دشاب  یم  ماسقا  نآ  یناتـسب  دنا و  هتـسناد  يرب  لدرخ  ار  نآ  یـضعب  لدرخب و 
کشخ یضعب  باداش و  كزان  یضعب  دوش  یم  ربش  مین  رطقب  تسد و  عرذ  ود  کیب  ات  هدیلاب  كرزب  رایـسب  هلاکنب  يارق  زا  یـضعب 

ود يزاردـب  راثا و  تسیب  نزوب  اجنآ  نیمز  توق  زا  ردـص  ریغب  یمـسم  تسا  یماک  روپکنر  علـض  رد  وخر و  لـخلختم  نآ  فوج  و 
لیف نادـند  لثم  رطق  يزارد  رد  ینعی  دـنمان  یم  یلوم  لیتف  ار  نآ  نیریـش  باداـش و  ربش و  ودـب  بیرق  رطقب  نا و  زا  هداـیز  تسد و 
رکید ياهاج  رد  دـنروخ و  یم  والچ  اب  هتخپ  یهام  ای  تشوک و  اب  مغلـش  لثم  ار  نآ  هک  تسا  هلاکنب  لها  لومعم  دوش و  یم  نالک 
تسنآ ینالوط  دیفس  مسق  زا  رت  کشخ  نیا  نشخ و  كدنا  هایس  نآ  تسوپ  لکش  یمغلش  رودم  رکید  یمـسق  ربش و  مین  کیب و  ات 

سبی اوه و  يدرس  ببسب  دوش و  یم  ناتسمز  رد  رثکا  مسق  نیا  نآ و  تسوپ  اصوصخ  دیفـس  زا  رتدنت  نکیل  تسین و  نآ  یباداشب  و 
بیرق زین  نیا  دنروآ و  یم  ار  نآ  مخت  دوخ  کلم  زا  کنرف  لها  هک  تسوپ  دیفـس  رودم  رکید  یمـسق  ددرک و  یم  قشنم  نیمز  رد 
كرب دشاب و  هشیر  مک  هک  تسنآ  ینالوط  دنت  كزان  باداش  همه  نیرتهب  تسا و  ناتـسمزب  صوصخم  زین  نیا  تسا و  رودم  هایـسب 

ات ینالوط  کیراب  فـالغ  رد  ریودـتب و  لـئام  همه  مخت  رتدـنت و  رت و  نشخ  ود  ره  نا  زا  لدرخ و  مغلـش و  كربب  هیبش  ماـسقا  همه 
یم کمن  اب  برت  دننام  ار  نآ  دنمان و  يرکنیـس  ار  نآ  يدنهب  ذـیذل  برت و  معطب  هیبش  دـنت  كزان  زبس  یماخ  رد  یتشکنا و  ردـقب 

ددرک یم  یهایسب  لئام  هریت  خرس  ندیسر  زا  دعب  دوش و  یم  ذیذل  دنزپ  یم  تشوک  اب  هدرک  هزیر  ار  نآ  دنروخ و 
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نا مخت  تعیبط  *

نآ يرب  نآ و  لـصا  زا  هداـیز  نآ  كرب  تسوـپ و  یمرک  رت و  مود  رد  مرک و  لوا  رد  نآ  خــیب  مود و  رد  کـشخ  موـس و  رد  مرک 
ازجا عیمج  رد  یناتسب  زا  دحاو  يوقا 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رد نآ و  كرب  اصوصخ  مضهنم  ریغ  مضاه  نادـبا  یـضعب  رد  نآ و  للحم  نآ  مخت  غورآ  كرحم  حایر و  دـلوم  للحم و  فطلم و 
هک یضعب 

عیرس فیطل  وزج  نا  رد  هکنآ  تهج  نآ  لصا  اصوصخ  ناشیا  ةدعم  برخم  ماضهنا و  عنام  دشاب  رایـسب  تبوطر  اهنآ  هدعم  رد  648
نآ تیئاذغ  يوم و  نغور و  ای  تیز و  اب  دنروخب  هدومن  خـبط  ار  نآ  یعیبر  كرب  نوچ  نییلت  كدـنا  اب  لوب و  ردـم  تسا و  نفعتلا 

هدنکارپ نآ  كرب  تسا  تیصاخ  هس  لجف  رد  هک  دندومرف  هک  تسیورم  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  تسنآ و  خیب  زا  هدایز 
نآ نغور  روطق  نذالا  کنح  نادند و  رـس و  رـضم  سارلا  ءاضعا  تسا  مغلب  عطاق  نآ  خیب  لوب و  ردم  نآ  زغم  تسا و  حایر  ةدـننک 

دروخب شوج  ات  دنراذک  شتآ  رب  هتخیر  نا  رد  لک  نغور  هدرک  یلاخ  ار  برت  فوج  نوچ  عفنلا و  ریثک  شوک  حایر  لیلحت  تهج 
اب ار  نآ  بآ  نوچ  روتـسدب  عفنلا و  عیرـس  نآ  عاـجوا  نیکـست  حاـیر و  لـیلحت  تهج  دـنناکچب  شوک  رد  هرطق  دـنچ  مرک  مین  سپ 
نآ كرب  بآ  نآ و  قوم  ریز  ثداح  راثآ  عفار  یلاج و  نآ  روطق  مشچ و  رضم  نیعلا  دنناکچب  شوک  رد  دنهد و  شوج  لک  نغور 

ندیماشآ ردصلا  دـیفم  مشچ  رد  بآ  لوزن  تهج  لسع  اب  مشچ و  ریز  مدـلا  هنمک  عفر  تهج  نآ  دامـض  هرـصاب و  توق  ةدـننک  زیت 
بآ اب  هرغرغ  لاتق و  رطف  ندیماشآ  زا  ثداح  قانخ  هنیـس و  رد  هثداح  ۀظیلغ  تاسومیک  عفد  نمزم و  ۀنهک  ۀفرـس  تهج  نآ  خوبطم 

هدعم و يارب  تسا  يدر  ءاذغلا  ءاضعا  تسا  ریش  ةدننک  هدایز  قلح و  رضم  نآ  دوجو  اب  عفان و  قانخ  تهج  نیبجنکس  اب  نآ  خوبطم 
وفط ثعاب  هدعم و  رعق  رد  نآ  رارقتـسا  ذوفن و  عنام  معط  زا  لبق  تسا و  اذغ  ةدنیامرف  ذوفن  نطب و  نیلم  ماعط  زا  دعب  هدنروآ و  اشج 
زرپس ولهپ و  هنیس و  قفاوم  نیبجنکس و  اب  نآ  تسوپ  اصوصخ  تسا  ئق  تلوهس  ثعاب  تهج  نیزا  هدعم و  رـس  رب  ماعط  نداتـسیا  و 

اقستسا تسا و  لاحط  دبک و  ددس  حتفم  اذغ و  مضاه  نآ  بآ  ندیماشآ  هتفک  هیوسام  نبا  نیبجنکس و  اب  نآ  مخت  روتـسدب  تسا و 
دیفم و ار  دبک  عجو  تسا و  اذغ  جارخا  تلوهس  ثعاب  یهـشم و  خفن و  للحم  نآ  مخت  یثغم و  نآ  مرج  عفان و  ار  ناقری  لاحط و  و 

ورف برت  رد  هدرک  هشیر  هشیر  ار  قبرخ  نوچ  هدعم و  یقنم  يوق و  ئقم  نیبجنکـس  اب  نآ و  مضاه  ماعط  زا  دـعب  نآ  مخت  لاقثم  مین 
دروآ ئق  مامت  توقب  دنروخب  ار  برت  نآ  هدرک  رود  ار  قبرخ  دنروآرب و  سپ  دنیامن  خبط  شتآ  ریز  رد  هتفرک  لک  ریمخب و  دنرب و 

عفان اهنآ  عفد  تهج  نآ  خـیب  مغلب و  زا  ثداح  ۀـکح  كرو و  عجو  اسنلا و  قرع  لصافم و  نابرـض  تهج  نآ  مخت  لصافملا  تالآ 
ابوق ایارفناغ و  راثآ  علق  تهج  هکرس  اب  نآ  مخت  هیدهـش و  هینبل و  حورق  هثیبخ و  حورق  تهج  لسع  اب  نآ  دامـض  حورجلا  حورقلا و 
عفر ضیح و  راردا  تهج  نآ  خوبطم  ندومن  لواـنت  ضفنلا  ءاـضعا  اـهنآ  يـالج  هینبل و  روـثب  يارب  ملیـش  درآ  اـب  نآ  دامـض  روـثبلا 

اب اصوصخ  دنا  هتـسناد  برجم  هناثم  کنـس  جارخا  تهج  هیقوا  کی  ردـقب  كرب  نودـب  نآ  ياهخاش  بآ  ندـیماشآ  نآ و  سابتحا 
ةدـس حـیتفت  زرپس و  تهج  کمن  اب  اقـستسا و  بآدرز و  جارخا  تهج  رکـش  اب  لطر  عبر  ردـقب  نآ  خاش  كرب و  بآ  نیبجنکس و 

ياهچراپب ار  اهخاروس  رـس  دـنراذک و  اهخاروس  نا  رد  ار  مغلـش  مخت  دـنیامن و  خاروس  خاروس  ار  برت  نوچ  عفاـن و  ناـقری  دـبک و 
رد دنیامن و  دودسم  برت  ۀچراپب  ار  نآ  رـس  دـننک و  رپ  نا  رد  مغلـش  مخت  دـننک و  یلاخ  ار  برت  فوج  هکنآ  ای  دـننک و  دـنب  برت 
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یپرد یپ  زور  هس  هک  دیاب  دنا  هتـسناد  برجم  هناثم  کنـس  جارخا  رد  دـنیامن  لوانت  لسع  اب  دـنزپب و  شتآ  ریز  رد  دـنریکب و  ریمخ 
مرو دراـب و  رکج  درد  تهج  تسا و  ئقم  هاـب و  كرحم  ریـش و  ضیح و  لوب و  ردـم  نآ  مخت  ندـیماشآ  دـنروخب و  هدوـمن  بترم 

هدیشارت ياهجرس  نوچ  ماوه و  مس  رادخاش و  رام  تهج  بارش  اب  نآ  مخت  دامض  یعافا و  شهن  تهج  نآ  دامض  مسلا  دیفم  زرپس 
ار یـسک  برقع  نوچ  دشاپب و  مه  زا  دنزیر  نا  رب  ار  نآ  بآ  نوچ  روتـسدب  دریمب و  دنراذک  برقع  رب  ار  نآ  هدیبوک  ای  نآ و  خـیب 

راسخر کنر  ةدننک  وکین  نآ  ندروخ  هنیزلا  تسا  ماوه  یکیدزن  مدع  ثعاب  نآ  يالط  دوشن و  ررضتم  دزکب  دشاب  هدروخ  برت  هک 
مشچ تحت  ضراع  راثآ  علق  تهج  لسع  اب  هیحلا و  ءاد  بلعثلا و  ءاد  رعش  تابنا  تهج  ملیش  درآ  اب  نآ  دامض  و 
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یئوکین فلک و  هحرق و  هبرض و  راثآ  هبیرغ و  ناولا  رئاس  شمن و  تهج  لسع  اب  نآ  مخت  دامـض  ابوق و  تهج  نآ  بآ  ءالط  649و 
راضملا بلعثلا  ءاد  عضوم  رب  تسا  يوم  ةدننایور  نآ  راثکا  مامح و  رد  اصوصخ  ضیبا  قهب  تهج  شدنک  اب  ابوق و  راسخر و  کنر 

تفای رکذ  هچنانچ  تسا  نفعتلا  عیرـس  فیطل  وزج  نا  رد  هکنآ  تهج  شپـس  دـلوم  طالخا و  نفعت  صغم و  ثروم  نآ  راثکا  زین  و 
ۀکرس رد  نآ  ةدرورپ  ینعی  نآ  للخم  دنشاب و  هدیناسیخ  هکرـس  رد  هک  ةریز  لسع و  کمن و  نآ  حلـصم  نادند  قلح و  رـس و  رـضم 

هفرس رکا  درادن  يررض  الصا  برجم و  زین و  ماعط  اب  دنروخب و  اتـشان  هک  لاحط  تبالـص  للحم  هظیلغ و  طالخا  عطاق  يروکنا  دنت 
رادخاش رام  ندیزک  تهج  بارش  اب  مومس و  عفد  ضیح و  لوب و  ریـش و  راردا  زرپس و  رکج و  درد  تهج  ئقم و  نآ  مخت  دشابن و 

هدعم یقنم  نیبجنکـس  اب  نآ و  مضاه  ماعط  زا  دعب  نآ  لاقثم  مین  ندیماشآ  تسا و  نآ  خیب  زا  رتیوق  هروکذـم  لاعفا  رئاس  رد  رثؤم و 
برجم هایس  قهب  تهج  هکرس  شدنک و  اب  لصافم و  درد  تهج  لسع  اب  ایارغناغ و  مخز  تهج  هکرس  اب  ابوق و  تهج  نآ  دامـض  و 

مغلش زا  رت  مرک و  رایسب  نآ  يرب  مرد و  تسیب  ات  نآ  مرج  زا  مرد و  یس  ات  نآ  بآ  زا  مرد و  کی  ات  نآ  مخت  زا  نآ  تبرـش  رادقم 
نآ كرب  بآ  مخت و  هکنآ  نغور  تسا و  کمن  نآ  حلصم  یثغم و  نآ  راثکا  لوب و  ردم  تابوطر و  للحم  برت و  زا  رت  فیعـض  و 
خبط میالم  شتآب  فعاضم و  ردق  رد  هزات  دجنک  نغور  ای  تیز و  نغور  اب  هک  دنهد  بیترت  ررقم  روتـسدب  نتـسب  مخت  ءادتبا  رد  ار 

رت فیطل  تسا و  ناسلب  نغور  هنهک و  نوتیز  ماقم  مئاق  ضارما  رثکا  رد  نخسم و  رایـسب  دزوسن  دنامب و  نغور  دورب و  بآ  ات  دنهد 
نآ روطق  رادرهز و  ماوه  رئاس  برقع و  تیذا  عفد  هوقل و  جلاف و  تهج  نآ  ندیماشآ  يوق و  للحم  ریجنا و  دـیب  نغور  زا  رت  مرک  و 

نآ و يالج  هرـشب و  تنوشخ  عفر  اخرتسا و  هوقل و  جلاف و  تهج  نادب  نیهدـت  نآ و  عجو  نیکـست  حایر و  لیلحت  تهج  شوک  رد 
طبـض یفرظ  رد  ددرک و  نوکتم  نا  زا  اهمرک  دوش و  نفعتم  اـت  دـنراذکب  دـنیاخب و  ار  برت  نوچ  هک  هتفک  یکاـطنا  صرب و  قهب و 

یم نا  زا  هبیرغ  لاعفا  لیدعیب و  نداعم  لح  رد  دـنیامن  لح  ار  اهنآ  سپ  دـنامب  ددـع  دـنچ  دـنروخب و  ار  رکیدـکی  اهمرک  ات  دـنیامن 
* دیآ
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یقیشع اب  لجف 

تسا یماش  لجف 

نا تعیبط  *

رت مرک  مغلش  زا  يوقلا و  بکرم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* تسا کمن  نآ  حلصم  یثغم و  نآ  راثکا  تابوطر و  للحم  لوب و  ردم  لجف و  زا  رت  فیعض  رت و  يدر  مغلش  لجف و  زا 

هلمهملا ءارلا  عم  ءافلا  لصف 

خارف

دنمان کیرف  یکرتب  هجوچ و  یسرافب  همجعم  ءاخ  فلا و  ار و  اف و  رسکب 

نا تیهام  *

تسا فورعم 

تعیبط و *

صاوخ لاعفا و 

تسا و رتوـبک  غرم و  ۀـجوچ  همه  نیرتـهب  یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا  دـبای  یم  تفاـی و  رکذ  ناوـیح  نآ  ماـن  لـیذ  رد  یناوـیح  ره  ۀـجوچ 
سورخ دنیوک  هاب و  يوق  يوقم  هیپ  اب  نآ  خوبطم  دنا و  هتسناد  ماذج  دلوم  ریس  هراح و  ۀیودا  اب  هچب  رتوبک  بابک  ندروخ  تموادم 

* تسا هاب  فعضم  تیصاخلاب  هچب 

نویسارف

نوسرب نیسارف و  ینانویب  هدمآ و  زین  اف  مضب  نون و  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  هلمهم و  نیس  رـسک  هلمهم و  ءار  اف و  حتفب 
ینعمب راروک  رـس و  نانفا  یـسرافب  دنمان و  مقلع  ار  خـلت  زیچ  ره  تسا و  خـلت  هکنآ  تهج  امقلع  یبرعب  متیپوردام و  ینیطالب  زین و 

دشاب راروک  زا  فیحصت  هک  نکمی  ایورک  ظفل  دنیوک و  یهوک  ياندنک  هک  یلبج  ثارک 

نا تیهام  رد  *
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رادـقمب نآ  كرب  هدـیئور و  خـیب  کی  زا  بغزم  دیفـس  عبرم  رایـسب  ياـهخاش  اـب  تسا  یتاـبن  هتفک  سودیروقـسید  تسا  فـالتخا 
ریدتـسم و شفنب و  نآ  لک  کنر  اهخاش و  رد  قرفتم  نآ  كرب  لک و  خـلت و  جنـشتم و  بغزم و  هرادتـساب و  لئام  ماهبا و  تشکنا 

دننام نشخ  ياهکرب  اب  هدیئور  قاس  کی  زا  هک  بغزم  دیفس  رایسب  ياهخاش  اب  عبرم  تسا  یخیب  هتـشون  یکاطنا  اهبارخ و  نآ  تبنم 
نآ لک  ماهبا و 
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نآ راتخم  نیرتهب و  هک  دـنا  هتفک  دـنام و  یم  لاس  شـش  اـت  نآ  توق  دـسر و  یم  ازوج  روث و  رد  معط و  خـلت  رفـصا  اـی  قرزا  650
ترابع هک  ضرالا  فوص  بلکلا و  هشیشح  ار  نویسارف  هک  هتـشون  نوناق  حراش  ینالیک  یلع  میکح  تسنآ و  یخرـسب  لئام  یمور 

دیفس عون  دشاب  یم  عاونا  هک  هتشون  هدرک و  نایب  دش  روکذم  سودیروقسید  زا  هچنانچ  ار  نآ  تیهام  دنمان و  تسا  یلبج  ثارک  زا 
نیا دنک  لوب  نا  رب  درذکب  نا  رب  کس  نوچ  هکنآ  تهج  دنمان  زین  بلکلا  هشیشح  ضرالا و  فوص  یبرعب  ار  نیا  نویسارف و  ار  نآ 
ناخ يولع  دیـس  كولملا  دمتعم  میکح  باون  سیخاطـسا و  ار  موس  عون  دـنمان و  یطولب  ار  رکید  عون  تسا و  لامعتـسالا  ریثک  عون 

هک دشاب  یتابن  هتشون  سودیروقسید  هچنآ  هک  لمتحی  هدرک و  طلغ  هتسناد  یلبج  ثارک  ار  نآ  هک  یسک  هک  دنا  هتـشون  هرـس  سدق 
دش روکذم  فلالا  فرح  رد  هسورا  دنمان و  هسورا  يدنهب 

نا تعیبط  *

کشخ موس  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

شوک رد  نآ  ةراصع  روطق  نیعلا  نذالا و  سارلا و  ءاضعا  هیقاـیرت  توق  اـب  لاـحط و  دـبک و  ةدـس  حـتفم  عطقم و  یلاـج و  لـلحم و 
هک یتوق  تدح  ببـسب  يدیفـس  راثآ  يالج  تهج  لسع  اب  مشچ  رد  نآ و  ۀنهک  درد  ۀلازا  نآ و  ذفانم  حیتفت  لوضف و  ۀیقنت  تهج 

دامـض مشچ و  رد  بآ  لوزن  هواـشغ و  هعمد و  قالـس و  برج و  تهج  دـشاب و  هدـنام  مشچ  رد  هک  ناـقری  يدرز  رثا  ندرب  دراد و 
تسا و ناقری  يدرز  ةدـننک  لئاز  زین  مشچب  نآ  راخب  ندـیناسر  هشفنب و  نغور  اب  اصوصخ  نافجا  خاـفتنا  تهج  بآ  اـب  نآ  خوبطم 

ۀیوقم تافایش  لخاد  دنادرک و  لئاز  دنلامب  نارب  ار  نویسارف  ةراصع  دننادرکرب و  دنلامب و  ضماح  نامرلا  ءام  اب  ار  نیع  برج  نوچ 
اب نآ  مرد  مین  ندـیماشآ  ردـصلا  ءاضعا  نادـند  ماکحتـسا  مف و  ضارما  تهج  نآ  كرب  غضم  نانـسالا  مفلا و  دوش  یم  هدرک  رـصب 

خیبط اب  نآ  مرد  کی  ات  مرد  مین  هدـم و  ثفن و  زا  اهنآ  ۀـیقنت  هئر و  هنیـس و  حورق  بطر و  ۀفرـس  تهج  بالج  اب  ای  هشفنب و  تبرش 
وبر و تهج  ریجنا  اب  ای  لسع و  اب  ای  رکـش و  اب  لعفلا و  بیجع  هجزل  طالخا  زا  هئر  هنیـس و  ۀـیقنت  تهج  نیریـش  ماداب  نغور  افوز و 

شوج بآ  رد  ار  هلاخن  هک  مدنک  ۀلاخن  نا و  زا  لومعم  وسح  ندیماشآ  هظیلغ و  تالـضف  علق  عطق و  سفنلا و  قیـض  یمغلب و  ۀـفرس 
مین هدومن  فاص  سپ  ددرک  ظیلغ  ات  دنهد  شوج  نا  رد  دشاب  مرد  جـنپ  نزوب  هک  کشخ  نویـسارف  هیقوا  مین  هدومن  فاص  دـنهد و 

اب نآ  ةزات  رت و  مخت  ةراصع  بآ و  اب  نآ  لـک  خوبطم  دـنماشایب و  زور  تفه  اـت  هک  رثـالا  بیجع  طرفم  ۀفرـس  تهج  دنـشونب  مرک 
اب نآ  كرب  دامـض  لوضف و  زا  هنیـس  ۀیقنت  نمزم و  ۀفرـس  عفر  تهج  دـنزیمایب  ار  نآ  کشخ  نوچ  اسریا  اب  هئر و  هحرق  تهج  لسع 

علب نآ و  كرب  غضم  ناقری و  تهج  نآ  طوعـس  لاحط و  دبک و  ةدـس  حـتفم  ءاذـغلا  ءاضعا  سفنلا  قیـض  ولهپ و  درد  نکـسم  لسع 
هظیلغ و حایر  لیلحت  اعما و  درد  تهج  تیز  اب  ای  لک و  نغور  اب  نآ  ریـصع  ای  نآ و  خیبط  ندیماشآ  هدـعم و  عاجوا  تهج  نآ  بآ 

عفاـن نآ  دامـض  روتـسدب  لاـحط و  عجو  يارب  هظیلغ و  لوضف  زا  تسا  ندـب  هیقنم  ۀـیودا  مظعا  دـشاب و  هک  عضوم  ره  رد  جزل  مغلب 
دامض و روتسدب  نینج و  طاقسا  تدالو و  لیهست  ضیح و  راردا  محر و  هیقنت  تهج  اسریا  اب  اصوصخ  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاضعا 

عاجوا عفر  تهج  نانز  نادرم و  ۀناع  رب  دنیامن  دامک  نآب  دنهد و  خبط  اهنت  بآ  اب  ای  تیز و  بآ و  رد  نوچ  نآ و  خیبط  رد  سولج 
اب نآ  ۀـجزرف  عفان و  تیاغب  نآ  عجو  اعما و  دـقعت  عفر  تهج  فان  ریز  نآ  ةزات  كرب  دامـض  لوبلا و  رـسع  حایر و  زا  ثداـح  هناـثم 
هک یعون  ره  تسا  هظیلغ  حاـیر  عـیمج  عـفاد  نویـسارف  هلمجلاـب  رثـالا و  عیرـس  لـمح  رب  تناـعا  تهج  مه  یپ  زور  تفه  اـت  لـسع 
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عفر تهج  نآ  كرب  ةراصع  ندیماشآ  مومسلا  دیفم  رایسب  ار  نینج  رساخ و  رساک و  عجو  ادامک و  ادامض و  ابرش و  دنیامن  لامعتسا 
دامـض حورقلا  حورجلا و  ماروالا و  هناوید  کس  ندـیزک  تهج  نآ  دامـض  اهنآ و  لاثما  زینـشک و  رطف و  دـننام  هلاـتق  ۀـیودا  تیمس 
دساف تشوک  هثیبخ و  ۀنهک  ۀنفع  ۀخسو  حورق  كرچ و  يالج  هیقنت و  ماروا و  لیلحت  تهج  لسع  اب  جوزمم  بآ  اب  نآ  ۀتخپ  كرب 

نییلت سخاد و  علق  لکاتم و 
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هیپ اب  ار و  نآ  رت  ةزات  دـنبوکب  نوچ  دـهد و  مایتلا  ار  حورق  تیذا و  نودـب  ماخ  تاحارج  لیمامد و  راـجفنا  ریزاـنخ و  لـیلحت  651و 
شتآب هدنک  يدوک  نیمز  رد  نوچ  دیامن و  رسک  ربج  دهد و  لیلحت  يدوزب  دنیامن  دامض  دشاب  هک  عون  ره  ماروا  رب  هتشرس  زب  ةدرک 

ریک نیمز  حایر  تدورب و  زا  هک  یلیلع  دـنیامن و  شرف  ار  نویـسارف  مرکامرک  نا  رد  هدروآرب  ار  شتآ  دـش  مرک  نوچ  دـننک و  مرک 
مسق نامه  نارد  دنناشوپب و  یفاحل  وا  رب  دنیامن و  شرف  نارب  نویـسارف  زا  دنناباوخب و  نآ  يور  رب  هدرک  برچ  ار  وا  ندب  دشاب  هدش 

سطیوطام کی  رادقم  روکنا  بآ  هک  یمخ  رد  نوچ  دنا و  هتفک  برجم  وا  ضرم  عفر  رد  ددرک  لئاز  نآ  یمرک  ات  دـشاب  هدـیباوخ 
رد دنشونب  دننک و  فاص  هدروآرب  سپ  دنراذکب  هام  هس  هدیـشوپ  ار  نآ  رـس  هتخیر  هدیبوک  ار  نویـسارف  ةزات  كرب  كوکم  دشاب و 

راضملا روما  نا  رد  تسا  هیودا  ربکا  زا  دنا  هتفک  هتسناد و  عفان  تیاغب  هدراب  داوم  تالضف و  عفد  هنیـس و  ضارما  ینطاب و  ماروا  عفد 
لسع و اریثک و  نآ  حلـصم  ددرک  یم  مدلا  لوب  نوخ و  راردا  بجوم  نآ  راثکا  هک  يدـح  هب  ترـضم  تیاغ  رد  هناثم  هدرک و  رـضم 

هتفک مرد  مین  جاهنم  بحاص  مرد  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  نآ  لعف  يوقم  دنا و  هتسناد  نآ  رهزداب  یـضعب  ار  هنایزار  بیطلا و  لبنس 
تاجوزل و لاهـسا  رد  نوراسا و  نآ  نزو  ود  نابل و  نآ  نزو  کناد  راهچ  حایر  لیلحت  رد  ناشوایـسرپ و  هنیـس  ضارما  رد  نآ  لدب 

قشا هریغ  لاحط و  لیلحت  رد  هیغال و  نآ  نزوب  دنیوک  تسا و  نوسینا  نومیتفا و  نآ  لدب  دنیوک  صغم و  نیکست 
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سرف

ءار حتف  واو و  نوکس  اه و  يافخ  یمجع و  فاک  مضب  اروهک  يدنهب  تآ و  یکرتب  پسا و  یـسرافب  نیتلمهم  نیـس  ار و  اف و  حتفب 
دنمان فلا  هیدنه و 

نا تیهام  *

بدوـم و اـهنآ و  رت  تئیه  شوـخ  تاـبوکرم و  نیرتـهب  رت و  مرک  یلها  محللا  لوکاـم  رکید  تاـناویح  زا  فورعم و  تسا  یناوـیح 
دنمان هرک  یسرافب  رهم و  یبرعب  ار  نآ  ۀچب  بیجن و  ریغ  بیجن و  زا  دشاب  یم  فانصا  تسارفاب و  رت و  ضورم 

نآ تشوک  تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رب هک  يدـئاوز  نوچ  دـنا  هتفک  سارلا  ءاضعا  نیدوربم  هاب  يوقم  ریـش  اب  نآ  باـبک  بلق و  تواـسق  تعاجـش و  ثروم  نآ  ندروخ 
تهج لاقثم  مین  ردقب  نآ  ۀحفنا  ندیماشآ  ضفنلا  ءاضعا  دنادرک  لئاز  ار  عادص  دنماشایب  هکرس  اب  دنبوکب و  دشاب  یم  سرف  يوناز 

نیرورحم و رـضم  دساف  طلخ  دلوم  نآ  بابک  یبوطر و  لاهـسا  عطاق  نآ  قرحم  محل  روتـسدب  برذ و  اعما و  ۀحرق  نمزم و  لاهـسا 
يالط روثبلا  ماروالا و  دنماشاین  نارب  بآ  هک  دـیاب  نآ  يالاب  رانا  بآ  غود و  ندـیماشآ  نآ و  نتخپ  ارهم  نداد و  شوج  نآ  حلـصم 

نوخ صاوخ و  رد  تسا  رامح  نیکرـس  دـننام  نآ  نیکرـس  روثب و  ةدـننک  هدـنکارپ  بآ  اب  يوم  اب  نآ  ةرک  ینعی  رهم  تسوپ  قرحم 
رکذ قرع  رد  زین  نآ  قرع  دش و  روکذم  رقب  رد  تسا و  روث  مد  دننام  نآ  جالع  ضارعا و  لهسم و  مومـس و  ۀلمج  زا  نآ  مرک  ةزات 

دنیوک صاوخلا  تسا  اهـششوج  عفار  يوم  اب  نآ  ۀـتخوس  تسوپ  رورذ  حـضو و  کـنر  ةدـنهد  رییغت  نآ  نوخ  يـالط  هنیزلا  تفاـی 
ملا یب  وا  نادند  دندنب  كدوک  ندرک  رب  ار  نآ  نادند  رکا  دنباین و  یکدـنام  تکرح  زا  دـندنب  قاس  رب  ار  نآ  يایـسآ  نادـند  نوچ 

دنایورن و يوم  دنلامب  لفط  اهزرب و  هک  ار  نآ  قرع  دنزیرکب و  ناشوم  دننک  نفد  دشاب  رایسب  شوم  هک  ۀناخ  رد  ار  نآ  مس  دیآرب و 
پسا مدب  ار  اپراهچ  ناویح  ياپ  رکا  فاعر و  تهج  ینیب  رد  نآ و  درد  نیکـست  تهج  شوک  رد  نآ  روطق  دیامن و  عفد  ریـساوب  زین 
سیناک بهروا  یکنرفب  ار  يرحب  سرف  دوشن و  لخاد  هناخ  نا  رد  کیک  دنشکب  ار  نآ  مد  يوم  هناخ  رد  رب  رکا  دوش و  کنل  دندنب 
دیورب يوم  دنلامب  هتـشرس  زب  هیپ  اب  ریق و  اب  ار  نآ  رتسکاخ  دیآرب  يوم  يوضع  رب  دنهاوخ  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  زا  دنیوک  دـنمان 

* تسا رثوم  نا  رب  تسوپ  ندینایور  تاحارج و  ندرک  کشخ  تهج  نآ  رورذ  و 
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نویفرف

ار نآ  هدناوخ و  مود  ءاف  رسکب  هک  یسک  هدرک  مهوت  نون و  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  ار و  نوکس  اف و  حتفب 

ار نآ  دنمان و  زین  دشاب  یسراف  نویبربوا  برعم  هک  لوا  رد  هحوتفم  ةزمه  یتدایزب  نویبربا  نویبرفا و  مود و  ءاف  ياجب  ابب  نویبرف  652
دنناوخ هیبرغم  ۀنابل  ار  نآ  ماش  رصم و  لها  نویلامک و  ینانویب  سونیطوف و  یمورب  توسکات و  يربربب  لافطا و  ظفاح  هسفنب و  لکا 

نا تیهام  رد  *

زا هدرک  تیاور  هک  تسا  یقفاغ  لوق  لاوقا  همه  حـصا  دـنا  هتـسناد  موقز  نبل  یـضعب  نویرزام و  نبل  یـضعب  تسا  رایـسب  فـالتخا 
رکید دالبب  اجنا  زا  اجنا و  رد  تسا  دوجولا  ریثک  دـنمان و  هیربرب  ار  نآ  هک  نا  رد  لبج  رد  ربرب  دالب  رد  دـنا  هدـید  ار  نآ  هک  یناسک 

نآ ياهخاش  هایس و  نآ  كرب  مود  ریـشرپ و  كانراخ و  هبعـش و  رپ  وهاک و  تابنب  هیبش  یکی  تسا  تابن  عون  ود  نبل  نآ  دنرب و  یم 
تیهاـم و ناـیب  ماـمت  ءاـفلا  عم  فلـالا  فرح  رد  لوا و  زا  رتشیب  نیا  ریـش  رتزیت و  کـیراب و  نیا  ياـهراخ  نیمز و  يور  رب  شورفم 

* دش روکذم  نآ  لاعفا  صاوخ و 

سویمرف

تسا سفینرب  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  میم و  رسک  ار و  نوکس  اف و  حتفب 

نا تیهام  *

اهمخت نآ  فوج  رد  تصوفع و  اب  لظنحب و  هیبش  تسیرمث 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  رایسب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* عفان یعفا  شهن  تهج  بارش  اب  نآ  دامض  قرع و  ردم  ناهدا  اب  نآ  خیرمت 

1243 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1645 

http://www.ghaemiyeh.com


کشمجنرف

ار نآ  تسا و  یـسراف  کـشمکنلپ  برعم  فاـک  همجعم و  نیـش  نوکـس  میم و  رـسک  مـیج و  حـتف  نوـن و  نوکـس  ار و  اـف و  حـتفب 
يدنهب سیلبقا و  ینانویب  سارفولویما و  یمورب  اکثمانلف و  ینایرـسب  دنمان و  زین  اف  ياجب  ابب  کشمجنربا  کشمجنلف و  کشمجنرف و 

دنمان لبنا  يدنهب  دنیوک  یسلت و  مار 

نا تیهام  *

دنمان یناتسب  لفنرق  ار  نآ  اذهل  لفنرق و  يوبب  هیبش  وبـشخ  رایـسب  رتدنلب و  رتکرزب و  كدنا  نآ  كرب  تابن و  تسا  ناحیر  زا  یعون 
نوچ دـنیوک  دـنمان و  زین  یلفنرق  ناحیر  یلفنرق و  قبح  ار  نآ  تسا و  نیا  دارم  تسا  روکذـم  یناتـسب  لـفنرق  اـج  ره  بیکارت  رد  و 

يدنه و ار  نآ  یناتـسب و  یکی  دشاب  یم  فنـص  ود  نآ  دنمان و  کشمجنرف  ار  نآ  تهج  نا  زا  تسا  کشم  ۀحیارب  هیبش  نآ  ۀحیار 
يزبس و نیب  ام  نآ  کنر  جورداب و  كرب  دـننام  نآ  كرب  بغزم و  عبرم و  نآ  یناتـسب  ياـهخاش  دـنمان و  ینیچ  ار  نآ  يرب و  مود 

رایـسب رتولهپ و  هسوکنلاب  مخت  زا  يزبسب و  لئام  کـنر  هایـس  هریز و  لکـشب  نآ  مخت  لـفنرقب و  هیبش  نآ  ۀـحیار  بغزم و  يدرز و 
هیبش رت  کـیراب  رت و  هزیر  نآ  ياـهکرب  رودـم و  ياـهخاش  ار  نآ  يرب  اـهراز و  هروش  اـهبآ و  يراـجم  نآ  تبنم  نا و  زا  رتـکچوک 

رتزارد نا  زا  ناحیر و  مختب  هیبش  نآ  مخت  یناتـسب و  زا  هدایز  يدـنت  تیرطع و  اب  تنوشخ و  اب  یهوک و  ناحیر  يرب و  مامن  كربب 
اهخال کنس  اهنابایب و  اهبارخ و  نآ  تبنم  ولهپ  هس  و 

نا تعیبط  *

رتمک مامن  شوجنزرم و  زا  نیا  سبی  رت و  مرک  نآ  يرب  کشخ  مرک و  مود  رخآ  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

دنک و شوخ  ناهد  يوب  مفلا  عفان  درابرـس  درد  تهج  ءالط و  امـش و  الکا و  نیرخنم  هافـصم و  یغامد و  ةدس  حـتفم  سارلا  ءاضعا 
ساوسو ناقفخ و  تهج  لد و  يوقم  نآ  ندیماشآ  ردـصلا  ءاضعا  دـنک  عفد  ار  نآ  ةدـساف  تابوطر  دـنک و  مکحم  ار  نادـند  هثل و 

دروآ و وکین  ياشج  حایر و  لـلحم  ظـیلغ و  ياذـغ  مضاـه  دـبک و  هدـعم و  يوقم  ءاذـغلا  ءاـضعا  بلق  رد  مغلب  ادوس و  زا  ضراـع 
ةرم دـلوم  نیرورحم و  عدـصم  راضملا  عفاـن  ءـالط  ابرـش و  ریـساوب  زرپس و  تهج  ضفنلا  ءاـضعا  تسا  اهتـشا  هبنم  صغم و  نکـسم 

زین و لفنرق  دنا و  هتفک  زین  هیوبجنرداب  ربنسوس و  نآ  لدب  مرد  هس  نآ  تبرش  رادقم  نیبجنکس  هشفنب و  نآ  حلصم  ابرش  امشادوس و 
مرد ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  دنمان  کشر  یسرافب  هک  نابئـص  دلوم  ظعنم و  ماعط و  مضاه  ینم و  ففجم  کشخ و  رایـسب  نآ  مخت 

* وکنلاب نآ  لدب  تسا  اهنآ  داسف  عنام  دننک  لخاد  روکنا  بآ  بارش و  هبرشا و  هکرس و  رد  نوچ  و 

راخرف

هلمهم ءار  فلا و  همجعم و  ءاخ  حتف  ار و  نوکس  اف و  حتفب 

نا تیهام  *

نآ كرب  رانچ و  ردقب  تسا  یتخرد 

* تسا رانلک  زا  رت  فیعض  نآ  صاوخ  لاعفا و  تعیبط و  رظنم و  شوخ  تیاغب  خرس و  لک  دننام  نآ  لک  ماداب و  كرب  دننام  653

هشرف

اه همجعم و  نیش  ار و  اف و  حتفب 

نا تیهام  *

تسا ءابل  دننام  لاعفا  رد  روغاب و  هیبش  دوش  ظیلغ  ات  دنناشوجب  مرن  شتآب  غرم  مخت  ةدرز  اب  هک  تسیریش  یبرع  مسا 
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هلمهملا نیسلا  عم  ءافلا  لصف 

سفاسف

دنمان سیمس  یکنرفب  لمتهک و  يدنهب  زینزک و  بش  ساس و  کخرس و  یسرافب  هلمهم  نیس  اف و  رسک  فلا و  نیس و  اف و  مضب 

نا تیهام  *

عورخلا بح  ۀناد  فصنب  هیبش  هلمجلا  یف  هاتوک  رایـسب  کیراب و  نآ  مد  رـس و  سدع و  فصن  ردقب  ماوه و  هلمج  زا  تسا  یناویح 
يوبدب دشک و  یم  دوخب  زاب  دزک و  یم  نآب  دروآیمرب و  ناهد  زا  یـشین  دراد و  زین  هاتوک  لبـس  ود  کیراب و  زین  نآ  ياپ  تسد و  و 

زاـب دـنک و  یم  یمک  مرو  شزوس و  شراـخ و  كدـنا  وـضع  نآ  ندـیزک  زا  یهایـسب و  لـئام  نآ  كرزب  کنرخرـس و  نآ  ۀـچب  و 
دنمان و یم  کنلپ  دنه  حالطـصاب  هک  هیاپراهچ  رد  نارتوبک و  ۀـناخ  اهریرـس و  بوچ و  ياهفاکـش  رد  ددرک و  یم  لئاز  دوخبدوخ 

دبای یم  نوکت  رایسب  اهایروب  اهریصح و  رد  یمشیربا و  یمشپ و  سابل  دننک و  یم  باوخ  نارب 

نا تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دوش و یم  هلاکنب  رد  هک  یضرم  تهج  فنا  رب  نآ  يالط  ای  نآ و  ةدیئاس  ۀحئار  مامشتسا  ینیب و  رد  نآ  ةدیئاس  خوفن  سارلا  ءاضعا 
جارخا تهج  نآ  ةرغرغ  ای  بارـش و  هکرـس و  اب  نآ  ندیماشآ  ای  دـسرب و  قلح  رد  هک  هبوبناب  نآ  دود  رثؤم و  دـنمان  یم  هوها  ار  نآ 

روخب هحئار و  مامشتسا  لوب و  سابتحا  عفر  تهج  بیـضق  خاروس  رد  نآ  ةدوس  نتـشاذک  ضفنلا  ءاضعا  رثوم  هدنام  قلح  رد  يولز 
ندروخ يرایسب  زا  رادخاش و  رام  ندیزک  تهج  نآ  ددع  کی  علب  مسلا  بلعثلا  ءاد  عضوم  رب  نآ  ندیلام  محر و  قانتخا  تهج  نآ 

تسنآ ریبدت  زین  نآ  ریبدت  ددرک و  یم  يراط  یلاوحا  حیرارذ  ندروخ  دننام  نآ 
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قتسف

یکنرفب ایقاطسب و  ینانویب  یقتسب و  ینایرسب  تسا  یسراف  ۀتسپ  برعم  فاق  هیناقوف و  هانثم  ءات  مض  هلمهم و  نیس  نوکـس  اف و  مضب 
دنمان هکابسب 

نا تیهام  *

لوا رد  نآ  رمث  دنام و  یم  یتدم  راخ و  یب  ربغا  رتکچوک و  نا  زا  دنمان و  زفـس  یـسرافب  هک  مطب  تخردـب  هیبش  تسا  یتخرد  رمث 
رمث دارم  نآ  قلطم  زا  یلبج و  زا  رتکرزب  یناتـسب  رمث  دـشاب و  یم  یلبج  یناتـسب و  دـسر و  یم  هاـم  لولیاـب  دوش و  یم  ادـیپ  ناـسین 

زبس و نآ  زغم  یـشفنبب و  لـئام  زبس  نآ  جراـخ  تسوپ  دیفـس و  كزاـن  نآ  تسوپ  هناد  كرزب  هک  تسنآ  نآ  رمث  نیرتهب  تسنآ و 
زغم يـالاب  قیقر  تسوپ  درم  نآ  تفج  دوش و  یم  بوخ  رایـسب  نآ  يدـنویپ  دـنیامن و  یم  دـنویپ  مطبب  ار  نآ  دـشاب و  ذـیذل  برچ 

ار نآ  زغم  یب  دـشاب و  یم  زغم  یب  لاس  کی  رادزغم و  نآ  رمث  لاـس  کـی  نآ  تخرد  تسا و  دیفـس  بلـص  تسوپ  ریز  هک  تسنآ 
ددرک و یمن  دساف  دنام  یم  یتدـم  تسا  تسوپ  رد  هک  ماد  ام  نآ  رمث  دـش و  روکذـم  يازلا  عم  ءابلا  فرح  رد  دـنمان و  یم  جـنغزب 

تسنآ داسف  ظفاح  ومیل  بآ  ددرک و  یم  دساف  دندومن  ادج  تسوپ  زا  دندرک و  رشقم  نوچ 

نا زغم  تعیبط  *

هاب يوقم  دروخ و  یم  مرک  دوز  ار  نآ  اذهل  تسا و  باوص  نیا  هیلـضف و  تبوطرب  دـنا  هتـسناد  رت  یـضعب  کشخ و  مرک و  مود  رد 
تسا طلغ  معز  نیا  دنا و  هتسناد  درس  یضعب  ینم و  ةدننک  هدایز  تسا و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دبک و تدورب  صغم و  نایثغ و  ئق و  ناقفخ و  بلق و  هفرـس و  غامد و  ظفح  نهذ و  تیوقت  تهج  ءاذغلا  ردصلا و  سارلا و  ءاضعا 
لیلق نآ و  یبوطر  عجو  لیزم  دبک و  یقنم  دراد و  هک  یخلت  تصوفع و  تیرطع و  تهج  هرارم  اذـغ و  ذـفانم  دـبک و  ةدـس  حـیتفت 
عفار دنروخب  نآ  بل  يالاب  تسوپ  ینعی  نآ  تفج  اب  هک  اصوصخ  هدایز  بوبح  رئاس  زا  نآ  مف  هدعم و  يوقم  ندب و  نمسم  اذغلا و 
زغم قصالم  قیقر  خرس  تسوپ  یئابو و  ياوه  حلـصم  رکـش  اب  نآ  ندروخ  ماوه و  شهن  مومـس و  لاحط و  ناقری و  هدرک و  يرغال 

ناهد ةدننک  وب  شوخ  هثل و  نادند و  يوقم  نآ  غضم  مفلا  کشخ  درس و  نآ  نوریب  زبس  تسوپ  کشخ و  ترارح و  رد  لدتعم  نآ 
لد يوقم  تیاغب  ءاذغلا  ءاضعا  نآ  عالق  عفار  و 
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رئاس برقع و  مس  عفد  تهج  بارش  اب  مسلا  یکنشت  لاهـسا و  قاوف و  ئق و  عفار  نآ و  لمخ  غباد  نشخم و  ضباق و  هدعم و  654و 
تـسوپ خـیبطب  لوطن  برجم و  هدـعقم  جورخ  تهج  نا  رد  سوـلج  دنـشاب  هداد  خـبط  بآ  رد  هکنآ  بلـص  دیفـس  تسوـپ  ماوـه و 

تهج نادـب  يوم  لسغ  تموادـم  هنیزلا  لمق  عفر  هکح و  برج و  محر و  هدـعقم و  درد  تالزن و  سبح  تهج  نآ  كرب  تخرد و 
اصوصخ هدعم  رـضم  نآ  زغم  تیـصاخلاب  اه و  هیلاغ  يوقم  همعطا و  ةدننک  وب  شوخ  مومـس و  عفد  يوادوس و  داوم  ساوسو و  ۀلازا 

هبح زغم  ماداب و  زغم  نآ  لدب  ولآدرز  نآ  حلـصم  تسا  لفـس  رـضم  نآ  زغم  دنیوک  نآ و  نهد  روتـسدب  ماعط و  دـسفم  نآ و  رـشقم 
شرت و رانا  هکرس و  ندیماشآ  نآ  حلصم  يرـش  ثدحم  نآ  راثکا  نیزغم و  نآ  نزو  مین  زوج و  زغم  نآ  نزو  مین  دنیوک  ارـضخلا و 

تسا کشخ  شرت  يولآدرز 

همجعملا نیشلا  عم  ءافلا  لصف 

غاشف

لها دزن  تسا و  نیدب  روهـشم  ابطا  دزن  هدمآ و  زین  همجعم  نیغ  نیـش و  اف و  حتفب  غشف  همجعم و  نیغ  فلا و  نیـش و  حتف  اف و  مضب 
دنمان مرس  ار  نآ  یسرافب  نادب و  تغل 

نا تیهام  *

کیراب و نآ  ياهخاش  بلعثلا و  بنع  تابنب  هیبش  نآ  تابن  دناشوپ و  یم  ار  نآ  دچیپ و  یم  دوخ  رواجم  رب  تسا و  ارـشاف  سنج  زا 
ةدنزک نآ  معط  ددرک و  یم  خرـس  ندیـسر  زا  دعب  نآ  ۀـناد  تنوشخ و  اب  نآ  كرب  راد و  هشوخ  نآ  رمث  ارـشاف و  زا  رتمک  نآ  راخ 

نا زا  يرصم و  يالقاب  لکشب  نآ  ۀناد  راخیب و  نا  زا  یمـسق  زین و  تشرد  عضاوم  ماجآ و  نآ  تبنم  بلـص  ربطـس و  نآ  خیب  نابز و 
دشاب نا  زا  ترابع  يدنه  يایبول  ارهاظ  هتشون  هفحت  رد  نموم  دمحم  ریم  میکح  يدیفـس  طخ  نآ  رود  رب  هایـس و  رایـسب  رتکچوک و 

یم میم  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هلمهم و  نیـس  رـسکب  میـس  ار  نآ  دوش و  یم  يزیچ  هلاکنب  دـنه و  رد  نیدـب  هیبش  دـیوک  فلوم 
نآ ياهناد  القاب  دننام  یفالغ  رد  نآ  رمث  دناشوپ و  یم  ار  نآ  دـچیپ و  یم  دوخ  رواجم  رب  نآ  تابن  نهپ  كدـنا  نآ  كرب  دـنمان و 
ود ره  رد  دیفس  یطخ  نآ  فصنب  بیرق  نآ  فرط  کی  رد  دشاب و  یم  هایس  یضعب  دیفـس و  یـضعب  نآ  تسوپ  القاب و  زا  رتکچوک 

دنا هدرک  نایب  نآ  تیهام  رد  زین  رکید  لاوقا  القاب و  زا  هدایز  نآ  تموهز  يوب  القابب و  هیبش  كدنا  معط  رد  دیفس و  نآ  زغم  عون و 
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نآ لوا  مسق  تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اب ار  نآ  كرب  نوچ  حایر و  للحم  هیمـس و  ۀـیودا  ررـض  عفاد  يزیرغ و  ترارح  ظفاح  يوقم و  حرفم و  نآ  كرب  رمث و  ندـیماشآ 
رادقم دنک  یمن  رثا  واب  یناویح  یتابن و  مومـس  دنیوک  هویحلا  هدم  دنهدب  راوخریـش  لفطب  كدنا  كدنا  جیردتب  هتخاس  قوعل  لسع 
رایـسب حایر  خفن و  دساف و  طلخ  دیلوت  ناشیرپ و  ياهباوخ  ندید  ثروم  نآ  مود  مسق  زا  طاریق  هن  ندروخ  لاقثم و  کی  نآ  تبرش 

تسا لصافم  درد  نکسم  ماروا و  عدار  نآ  دامض  و 

همجعملا داضلا  عم  ءافلا  لصف 

هضف

ءاب حـتف  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  مضب  اپور  يدـنهب  تسا و  هرقنب  روهـشم  ماوع  دزن  میـس و  یـسرافب  اه  داـض و  حـتف  اـف و  رـسکب 
دنمان طاریو  یکنرفب  سمرک و  یکرتب  اروکا و  ینانویب  اوجرا و  یمورب  امیس و  ینایرسب  فلا و  یمجع و 

نا تیهام  *

تسا و صلاـخ  تیربک  دـیج و  صلاـخ  قبیز  نآ  نوکت  ةداـم  دـنا  هتفک  تسا و  عفنلا  ریثـک  مدرم  ناـیم  هروهـشم  ۀـفورعم  تازلف  زا 
اب رمق  رظنب  دـنادرک و  دـقعنم  ار  قبیز  دوخ  نزوـب  ددرک  سلکم  تیربـک  زا  هرقن  نوـچ  هکنآ  لیلدـب  دوـب  قـبیز  نزو  رـشع  تیربـک 

تـسا تیبهذ  نآ  نطاـب  رد  تدورب و  نآ  داـقعنا  لـعاف  دوش و  یم  ماـمت  دوخ  ندـعم  رد  نآ  نوکن  لاـس  هس  رد  يرتشم  تدـعاسم 
تسا تیضف  بهذ  نطاب  رد  هچنانچ 

نا تعیبط  *

لدتعم یـضعب  نآ و  لولحم  زا  هدایز  نآ  ۀـضباق  توق  رت و  کشخ  نآ  ۀلاخـس  هففجم و  هضباق و  توق  اب  کشخ و  درـس و  لوا  رد 
دنا هتسناد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

قیقر و ضایب  يالج  تهج  هرقن  لیم  اب  نآ  لاحتکا  نیعلا  ساوسو  نونج و  ایلوخیلام و  تهج  سارلا  اضعا  توقایب  بیرق  حیرفت  رد 
نآ ۀلاحس  ندیماشآ  مفلا  رصب  تیوقت 

ۀلاحس روتسدب  نآ و  لولحم  ندیماشآ  ردصلا  مغالب  هنفعتم و  ۀجزل  تابوطر  بذج  بلج و  رخب و  عفر  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  655
هدعم يوقم  هروکذم  تاهجب  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  هبسانم  ۀیودا  اب  هیبلق  ضارما  رئاس  شحوت و  ناقفخ و  هفرس و  وبر و  تهج  نآ 

اب نآ  ۀلاحـس  لولحم  يالط  لوبلا و  رـسع  هناثم و  هدرک و  کنـس  تیتفت  زرپس و  اقـستسا و  تهج  تابوطر و  بذاج  تسا و  دبک  و 
اعما رضم  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  ۀلاحس  دامض  ماروالا  هکح  برج و  تهج  روتـسدب  هکحلا و  برجلا و  ریـساوب  تهج  لوتقم  قبیز 
هایـس نآ  ترواجم  ماخ و  درکوک  ۀحئار  زا  هک  تسنآ  تیـصاخ  زا  مرد و  مین  ات  کناد  کی  زا  نآ  تبرـش  رادقم  اریثک  نآ  حلـصم 

ندروخ دـنا  هتفک  حـیرفت و  ثعاب  هضف  یناوا  رد  بارـش  ماعط و  ندـیماشآ  تسنآ و  یلاج  عفار و  کمن  اـب  نآ  لـسغ  ددرک و  یم 
کنرف يابطا  هک  لولحم  ۀـضف  تفای و  رکذ  همدـقم  رد  نآ  قارحا  سیلکت و  لح و  روتـسد  دروآ و  دوز  رکـس  هضف  ماج  رد  بارش 

نآ تهج  نیزا  دنمان و  ملین  هک  تسا  دوبک  توقای  دننام  فافش  کنر  يدروجال  دنمان و  ارونپ  روت و  نت  ار  نآ  دنا و  هدومن  عارتخا 
لیدعیب یقارم  يایلوخیلام  یـشغ و  ناقفخ و  تهجب  تسا  لولحم  ریغ  ۀـضف  زا  رتهب  صاوخ  لاعفا و  عیمج  رد  دـنمان  زین  بآ  ملین  ار 

دنماشایب هبسانم  هبرشا  اب  ار  نآ  ةرطق  ود  هک 
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هلمهملا ءاطلا  عم  ءافلا  لصف 

رطف

نیهپ يدنهب  سیطوکوم و  یمورب  اثایرطف و  ینایرسب  امش و  غورامس و  یسرافب  هلمهم  ءار  هنکاس و  ءاط  هدمآ و  زین  مضب  اف و  رسکب 
هدیمان سیطوقوم  هعبار  رد  سطنق و  هثلاث  رد  سودیروقسید  دنمان و  اثیرطنوا  ینانویب  رتهچ و 

نا تیهام  *

زین قاقـشنا  نودب  اهاج  یـضعب  رد  دیآ و  یمرب  هدـش  قشنم  نیمز  دالب  یـضعب  رد  اهـشراب  بقع  كانمن و  ياهنیمز  هک  تسا  یتابن 
ار نآ  لوکام  حیافص و  زا  ولمم  نآ  فوج  هاتوک و  رایسب  نآ  قاس  لک و  كرب و  یب  دشاب و  سوکنم  هک  غرم  ۀضیب  فصن  لکـشب 

رطف یـضعب  تسنآ و  لوکام  ریغ  لوکام و  سنج  مسا  هامک  رطف و  کلیک و  یکرتب  لکیه و  ماوع  مدرم  يزاریـشب  جراق و  یـسرافب 
کچوک یکریتب و  لئام  دیفـس  هحئاریب و  تجوزلیب و  هچره  هلمجلاب  دـنا و  هتـسناد  نآ  لوکاـمب  ار  هاـمک  لاـتق و  عون  صوصخم  ار 

دیفس عون  زا  هچنآ  نآ و  خرس  نینچمه  تیمـس و  تیاغ  رد  لوکام  ریغ  نآ  هایـس  تسا و  لوکام  دیور  وکین  بیط  نیمز  رد  دشاب و 
ناکدرک و ریجنا و  نوتیز و  تخرد  ریز  رد  ای  دشاب و  يزیچ  توبکنع  جسن  دننام  تنوفع و  نا  رد  ای  رایـسب و  تجوزل  نا  رد  هکنآ 

دنیوک تسا و  لاتق  همه  دـیور  اهنیا  دـننام  یمـس و  تاناویح  خاروس  کیدزن  اهفیج و  نیکرـس و  رد  ای  تاعوتی و  یمـس و  ياهایک 
دنا هتفک  تسنآ و  لوکام  عون  زا  دـنمان  وجنهکنک  ریمـشک  رد  ار  هچنآ  دـنیوک  تسنآ و  لوکام  ریغ  خرـس  قایرت  نآ  لوکام  دـیفس 

دنیوک تسا و  هامک  عاونا  زا  هس  ره  لیقف و  ار  موس  هنـشوف و  ار  مود  لکیه و  یـسرافب  دـنمان و  عقف  ار  یکی  دـشاب  یم  عون  هس  رطف 
ددرک و نفعتم  دساف و  دوز  دـنراذکب  دـنربب و  ار  لوکام  ریغ  نوچ  هک  تسنآب  لوکام  نایم  نآ و  لوکام  ریغ  يدر  یمـس  نایم  قرف 

یمسق اریهیدپ و  ار  لوکام  ریغ  رطف  دنمان و  اه  ءافخب  یهبنک  يدنهب  ار  لوکام  رطف  زین  دزاس و  دساف  دنراذک  نآب  ار  هچره  نینچمه 
تسا ماسقا  نیرتهب  لوا  مسق  لوهد و  نکک  ار  یمسق  دنمان و  اه  يافخب  رتهچ  ار 
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نا لوکام  تعیبط  *

رت درس و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لسف و عطاق  نآ  تموادم  لوبلا و  رسع  ثعاب  نآ  راثکا  ضفنلا  ءاضعا  هتکس  جلاف و  ردخ و  ثروم  نآ  ندروخ  راثکا  سارلا  ءاضعا 
ضایب و تهج  نآ  ةزات  بآ  لاحتکا  نیعلا  ءاضعا  فان  یکدـمآرب  هلیق و  قتف و  تهج  یهام  مشیرـس  اب  نآ  ةدـیبوک  کشخ  داـمض 
مضهرید و خافن و  ءاذغلا  ءاضعا  دننک  هدرورپ  نادب  ار  همرس  نوچ  اصوصخ  بآ  لوزن  عنام  مشچ و  کلپ و  برج  هرصاب و  تیوقت 

ثروم ددـسم و  طارفا و  دـحب  ددرک  نفعتم  يدوزب  دـنک  تنوفع  لوبق  نوچ  هضیه و  دـلوم  نآ  راـثکا  نفع و  هظیلغ و  طـلخ  دـلوم 
خبط لدرخ و  يرم و  نآ  تاحلصم  نیرتهب  اعمالا  قلز  برذ و  لاهسا و  عفار  نآ  کشخ  ةدیئاس  ندیماشآ  هدعم و  درد  جنلوق و 

لفلف و ندروخ  ندروخ و  کشخ  ای  رت و  يرثمک  اب  لفلف و  رتعـص و  نوتیز و  دـجنک و  نغور  هندوپ و  تبـش و  کمن و  اـب  نآ  656
اب نینچمه  نآ و  يالاب  درـس  بآ  ندیماشآ  اهنیا و  لاثما  هفـسالف و  ینومک و  یلفالف و  دـننام  هبـسانم  تاشراوج  هدرورپ و  لیبجنز 

دـشاب هدروخ  لوکام  رطف  هک  ار  یـسک  یمـس  یناویح  ره  هک  تسنآ  صاوخ  زا  دـنیوک  رـضم و  ندروخ  تشوک  اب  ای  غرم و  ۀـضیب 
دشاب هدروخ  یسک  نوچ  نآ  لوکام  ریغ  یمس  قایرت  دشخب و  یمن  هدئاف  یئاود  چیه  وا  رد  دشاب  وا  ةدعم  رد  رطف  نآ  زونه  دزکب و 
دشاب هدش  يراط  تسنآ  ضراوع  زا  هک  هریرعـشق  هحبذ و  قانخ و  جنلوق و  هدعم و  لقث  یـشغ و  سفنلا و  قیـض  درـس و  قرع  ار  وا 

نیبجنکس اب  هچب  سورخ  نیکرـس  ای  یلبج  جندوف  ای  نیبجنکـس  کمن و  هروب و  يرم و  هندوپ و  بآ  برت و  دننام  تاعطقم  ندروخ 
تسا و رایـسب  لسع  ندروخ  ای  هکرـس و  اب  ای  هچب و  غرم  کمن و  هکرـس و  كدنا  اب  مرک  بآ  اب  ریجنا  بوچ  رتسکاخ  ای  یلـصنع و 

ياهنقح لامعتسا  هفطلم و  هدمضا  هدعم  رب  ندومن  دامض  بادس و  باب  ای  بارش و  اب  ینومک  ای  یلفالف و  اینرجنـس و  هعبرا و  قایرت 
نآ تسوپ  دـشاب  هتـسر  بارـش  مخ  ریز  رد  هک  يرطف  ره  دـنادرک و  یم  كاله  تعاس  رد  هکلب  زور  کی  رد  هک  تسا  اسب  هداح و 
ریغ هاوخ  دوش  یم  هلاکنب  رد  هچنآ  دنروخب و  ار  نآ  زا  یکدنا  نوچ  تسا  یـشوهیب  ثروم  نآ  ةدرک  کشخ  فوج  هدنـشک و  رهز 

* تسین یتیمس  زا  یلاخ  زین  نآ  لوکام  هک  اریز  زوجم  ریغ  نآ  ندروخ  لوکام  هاوخ  لوکام 
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نویلاسارطف

تسا و ینانوی  تغل  نون  هیناتحت و  هاـنثم  ءاـی  مض  مـال و  رـسک  فلا و  تـالمهم و  نیـس  فلا و  ار و  حـتف  اـط و  نوکـس  اـف و  حـتفب 
دنمان یلاسرطب  یکنرفب 

نا تیهام  *

دنت و وبشخ و  هاوخنانب و  هیبش  ینالوط  هایـس  نآ  مخت  دنمان و  زین  ینودقام  سفرک  يرخـص و  سفرک  ار  نآ  تسا و  یهوک  سفرک 
لمعتسم تسنآ و  يازجا  نیرتهب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رثالا و يوق  ضیح  لوب و  راردا  صغم و  ولهپ و  درد  تهج  حـتفم و  تیاغب  خـفن و  للحم  تاجوزل و  عطاق  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاـضعا 
نآ نزو  ود  نآ  لدب  دوخ  ماسقا  رئاس  یناتـسب و  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  هدراب و  مومـس  عیمج  مواقم  مومـسلا  یهبم  نینج و  جرخم 

مخت لعفلاب  هک  هتـشون  نینموملا  هفحت  رد  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح  هتفک و  نیتنـسفا  نآ  نزو  مین  سونیلاـج  یناتـسب و  سفرک  مخت 
يدرزب و لئام  دیفس  نآ  نوردنا  هایس و  نآ  نوریب  یلفلف و  ردقب  يزاردب و  لئام  رودم  نآ  دننک و  یم  لامعتـسا  نآ  ياجب  ار  یطبن 
ار مسق  نیا  دنمان و  مهیلپا  نباکنت و  رد  تسا و  تبـشب  هیبش  يرتچ  نآ  لک  تدح و  كدنا  اب  ضیرع و  نآ  تابن  كرب  معط و  دـنت 

طقـسم نآ  ۀجزرف  جبـصت و  اسنلا و  قرع  عفار  قرع و  ردـم  نآ  نآ و  لثم  یعمج  دـنا و  هتـسناد  نویلاسا  رطف  زا  رت  فیعـض  یـضعب 
* دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  سفرک  رد  فاکلا  فرح  رد  تسا و  سفرک  ماسقا  دننام  لاعفا  رئاس  رد  نینج و 
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فاقلا عم  ءافلا  لصف 

عقف

هدمآ زین  اف  رسکب  هلمهم و  نیع  فاق و  اف و  حتفب 

نا تیهام  رد  *

ردقب رودـم  تسا و  رطف  ماسقا  ریغ  زا  هک  تسنآ  حـصا  نآ و  ریغ  یـضعب  دـنا و  هتـسناد  هامک  رطف و  ماسقا  زا  یعمج  تسا  فالتخا 
رد ناراب  زا  دـعب  راـهنا و  برق  كاـنمن و  ياـهاج  اهلیـس و  عضاوم  رد  نیمز  ریز  رد  ینـالوط و  كدـنا  نا و  زا  رتکچوک  یجنراـن و 

دشاب یم  قشنم  یضعب  دنلب و  كدنا  اجنآ  نیمز  دبای  یم  نوکت  هک  ییاج  دسر و  یم  مهب  رایسب  هوک  ياهنماد  راز و  کیر  ياهنیمز 
یکرتب جنشت و  یسرافب  ددع و  دنچ  یضعب  رد  هنادکی و  اهاج  یـضعب  رد  دنروآیمرب و  دنواک و  یم  ار  اجنآ  دنناد  یم  هک  یناسک  و 

دعر و هک  یلاس  رد  تسا و  لوکام  رطف  زا  رتهب  دنروخ  یم  هدرک  نایرب  ای  هتخپ و  ار  نآ  دشاب  یم  ذیذل  نیریـش  نآ  دـنمان و  نالبند 
دبای یم  نوکت  رایسب  دوش  رایسب  قرب 

نا تعیبط  *

رت درس و  مود  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

* درادن ار  نآ  ررض  تسا و  رطف  حالصا  دننام  نآ  حالصا  جنلوق  دلوم  نآ  راثکا  ظیلغ و  مضهلا و  یطب  خافن و 

657

عاقف

نیعاقب و یمورب  هدـش و  هدـید  زین  سنوفور  سوفور و  ینانویب  تسا  یبرع  تغل  هلمهم  نیع  فلا و  هددـشم و  فاق  حـتف  اـف و  مضب 
كاروس یسرافب  هعاقف و  نآ  دحاو  دنریک و  یم  ار  نآ  فک  هک  دنمان  یم  تهج  نآ  زا  عاقت  ار  نآ  دنا  هتفک  دنمان و  هزوب  یسرافب 

دنناوخ بآ 

نا تیهام  *

دننام دشاب  یم  بوبح  رثکا  زا  عونـصم  نآ  تدح و  یخلت و  یـشرت و  ینیریـش و  كدنا  زا  بکرم  نآ  معط  تسا و  ذـیبن  عاونا  مسا 
لاثما لسع و  رکشین و  رکـش و  امرخ و  زیوم و  زا  سفرک و  عانعن و  اب  ریطف  دیفـس  نان  ینعی  يراوح  نان  هرذ و  نزرا و  جنرب و  وج و 
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اهنیا لاثما  بادس و  لفنرق و  بیطلا و  لبنس  لفلف و  نا  رب  دننک  یم  هفاضا  هاک  زین و  اهنیا 
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تعیبط *

نا

لـسع سپ  تسا  هوفم  یلـسع  همه  رحاو  يزبخ  سپ  يریعـش  همه  دربا  هلمجلاب  دشاب و  یم  فلتخم  دـنزاس  یم  نا  زا  هچنآ  بسحب 
دیامن نآ  يوبشخ  حالصا و  ةدارا  هک  یـسک  دنزاس و  نامرلا  بح  اب  هک  تسا  یبیبز  همه  لدعا  یئامرخ و  ینعی  رمت  سپ  هوفم  ریغ 

دنکن هدایز  رکید  يزیچ  نوخرط  یلیلق  عانعن و  كرب  یکطصم و  زا  ریغب  هک  دیاب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نا رد  ار  جاع  رکا  هک  تسا  يدحب  نآ  ةذفان  توق  یناویح و  ياضعا  رـضم  حایر و  هجف و  ۀظیلغ  طالخا  دلوم  خافن و  اذـغلا و  يدر 
زا ذختم  دراد و  ترـضم  لامک  باصعا  غامد و  بجح  رـضم  دنزاسب  نا  زا  دـنهاوخ  ار  هچنآ  ددرک  ناسآ  دـنادرک و  مرن  دـنناسیخب 

رتهب رتمک و  نآ  خـفن  هدـعم و  اـشحا و  يوقم  نیرورحم و  قفاوم  رایـسب  اذـغلا  ریثک  سومیکلا  دـیج  عاـنعن  سفرک و  يراوح و  زبخ 
ذختم هناثم و  هدرک و  رضم  عفان و  هئر  ةراح  ضارما  هفرـس و  تهج  ندب و  بطرم  لوب و  ردم  ریعـش  زا  ذختم  تسا و  ریعـش  زا  ذختم 

زا تسا و  یلـسع  زا  لدعا  رکـش  زا  ذختم  تسین و  بصعب  رـضم  نادنچ  رتمک و  نآ  حایر  خفن و  دـیفم و  نیدوربم  يارب  زا  لسع  زا 
نآ رادحنا  دزن  هدـعم و  رد  ماعط  يایاقب  رخاوا  رد  ای  اتـشان و  رکم  ار  نآ  دـنماشاین  هک  تسنآ  راوازـس  قفاوم و  جازملا  لدـتعم  يارب 

تبوطرلا ریثک  هدعم  هک  یتقو  رکم  دنماشاین  اتـشان  ار  نآ  هوفم  یلـسع و  اما  دزاس و  یم  دساف  ار  ماعط  تقو  ود  نیا  ریغ  رد  هک  اریز 
ار نآ  خفن  هک  دنیامن  هلقاق  بیطلا و  لبنس  یکطـصمب و  هوفم  ار  نآ  يریعـش  يزبخ و  هک  دیاب  دشاب و  هجزل  تبوطرب  هدولآ  دشاب و 
زا نآ  لطر  تسیب  ره  رد  دنزاس و  رطعم  ار  نآ  هک  اصوصخ  دـنادرک  یم  وکین  نامرلا  بح  ذـیذل و  ار  نآ  نوخرط  دـنادرک و  لئاز 

رکذ زین  ریبک  نیدابارق  رد  تسین و  دـب  دـننک  لخاد  زین  جـنرت  كرب  دـنچ  رکا  دـننکن و  لخاد  هدایز  لاقثم  کی  هیوافا  نا  زا  کیره 
* نآ ةدیج  خسن  هتفای 
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حاقف

ءاش نا  دـبای  یم  تفای و  رکذ  نآ  مسا  لیذ  رد  زیچ  ره  حاقف  یبرعب و  تسا  اهفوکـش  سنج  مسا  هلمهم  ءاح  فاق و  حـتف  اـف و  مضب 
عت هّللا 

مرکلا حاقف 

یناتسب يرب و  دنمان  لو  یسرافب  اشیبکوا و  یجفن  ینایرسب  نویخارط و  سکنیا  یمورب  نویطایطاذ و  ود  ینانویب  تسا  روکنا  ۀفوکش 
تسنآ ةزات  يرب  نآ  نیرتهب  دشاب  یم 

نا تعیبط  *

تیرطع اب  کشخ و  درس و  لوا  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

* تسنآ لصا  زا  رتفیطل  رتیوق و  لاعفا  رد  نآ  رطقم  ءام  ینعی  نآ  قرع  ئق و  قاوف و  نکسم  هدعم و  لد و  يوقم 

حلملا حاقف 

يازجا فطلا  دبای  یم  نوکت  هروشب  هیبش  يزیچ  یندعم  کمن  يور  رب  هتفک  هیوجرسام  تسا و  رقبا  یضعب  دزن  تسا و  حلملا  هرهز 
تسا نا  زا  رتمک  نآ  ضبق  حلم و 

ماللا عم  ءافلا  لصف 

لف

مال دیدشت  اف و  حتفب 

نا تیهام  رد  *

يدرزب و لـئام  نآ  زغم  نیئاـپ  قدـنب و  تسوپب  هیبـش  نآ  تسوپ  هتـسپ و  ردـقب  يدـنه  تسا  يرمث  هتـشون  يدادـغب  تسا  فـالتخا 
یلک دروآ  یم  لـک  عیبر  مسوم  رد  ربش و  کـی  ردـقب  یقاـس  اـب  رایـسب  ياـیاوز  اـب  نآ  كرب  يزبـسب و  لـئام  نآ  يـالاب  يدـیفس و 

نآ بیکرتب  هاوخ  هسارب و  هاوخ  تسا  فعاضم  نیمسای  زا  ترابع  هتشون  یکاطنا  ددرک و  یم  فرطرب  يدوزب  وبـشخ و  کنردرز و 
رد هدرک  تیاـکح  رفولین و  اـب  ار  نآ  دـنیامن  دـنویپ  ینعی  سکعلاـب  اـی  دـنراذک و  نا  رد  ار  رفولین  هتفاکـش  ار  نآ  خـیب  هک  رفولین  اـب 
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درز نآ  نوردنا  نآ و  ۀنادب  طیحم  فعاضم و  نآ  ياهکرب  صلاخ و  دیفس  تسا  یلک  نآ  هک  تحالف 
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ار نآ  ماـکنه  نیا  قارب و  خرـس  ددرک و  ینـالوط  نآ  ۀـناد  دزیرب  نآ  ياـهکرب  نوـچ  دوـش و  هایـس  ددرک  هتخپ  نوـچ  کـنر و  658
ار وا  تسا  يوهس  هتسناد و  يدنه  رفولین  تارایتخا  بحاص  تسین و  مه  هترو  تسین  يدنه  رفولین  نیا  دنمان و  نیکشرب 

نا تعیبط  *

لوا رد  سبای  ای  لدتعم و  مرک و  مود  رد  یکاطنا  لوقب  موس و  رد  کشخ  مرک و  يدادغب  لوقب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حایر اقـستسا و  یـشغ و  ناقفخ و  تهج  نآ  ندـیماشآ  بصع و  ياخرتسا  عادـص و  لیزم  نآ  دامـض  غامد و  یقنم  ددـس و  حـتفم 
ابرش و دزاس  یم  فرطرب  ار  دبک  عجو  لاحط و  دنادرک و  یم  دیفس  رید  ار  يوم  نآ  مخت  لامعتـسا  ءالط و  اروخب و  ابرـش و  ریـساوب 
هک هتـشون  هفحت  ۀیـشاح  رد  دیمحلا  دبع  میکح  تسا و  شپـس  دـیلوت  مدـع  یئوب و  شوخ  ثعاب  ندـب  رب  نآ  ةدـیئاس  كرب  ندـیلام 
رد رایسب  عبتت  زا  دعب  ریقف  رب  هچنآ  یقدنف و  ردقب  هن  تسا  يدوخن  ۀناد  ردقب  نآ  مخت  دنمان و  لیب  يار  يدنهب  ار  فعاضم  نیمـسای 

مهب هلاکنب  نهکد و  دالب  رد  روهـشم و  تسا  هویم  نآ  تسا و  يدنه  لهپ  زا  برعم  اف  حتفب  لف  هک  تسنآ  هدیدرک  مولعم  دـنه  دالب 
هدـعم و بلق و  يوقم  رت و  درـس و  لوا  رد  نآ  دـنمان و  یم  لهپ  بالک  ار  نآ  اذـهل  بالک و  يوبب  هیبش  وب  شوخ  رایـسب  دـسر  یم 

لمتحی دـیوک  فلؤم  يدادـغب و  زا  لوقنم  هتـشون  هفحت  بحاص  هک  تسا  يوحنب  نآ  مخت  یناسفن و  یناویح و  حور  يازفا  ترـسم 
نآ مخت  تفای و  رکذ  نوماج  رد  میجلا  فرح  رد  نوماج  بالک  تسنآب و  هباشم  رایـسب  نا  تیهام  هک  اریز  دشاب  نوماج  بالک  هک 

* دیفس یضعب  کنر و  ئتسپ  زبس  یضعب  دشاب  یم  مسق  ود 
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زلف

زین غرفم  دنزاس و  یم  هتخیر  فورظ  نا  زا  هک  تسا  دیفس  سم  يوردیفس و  ینعمب  تغل  رد  همجعم  ياز  مال و  نوکـس  اف و  رـسکب 
رد دزیخ  ناـک  رد  هک  يرهوـک  ره  تسا و  هدـنزادک  نداـعم  میر  نهآ و  میر  ینعمب  مـال  رـسک  همجعم و  ياز  دـیدشتب  زلف  دـنمان و 

دشاب لعفلاب  قرطتم  هکنآ  زا  معا  توافتم  کیره  نزو  تسا و  صوصخم  یندعم  ار  کیره  دنمان و  یندعم  ماسجا  ار  نآ  حالطصا 
دنمان هعبـس  ندعم  تاقرطتم و  اقلطم  ار  قرطتم  ماسقا  ددرک و  ریک  شکچ  ینعی  قرطت  زادک و  لباق  هصوصخم  لامعاب  هک  هوقلاب  ای 

زا ود  ره  يور و  سم  ایتوت  يور  نهآ  برـس  یعلق  هرقن  الط  دـنوش  یم  لـصاح  ندـعم  تفه  زا  هک  دـنا  عون  تشه  تقیقحلا  یف  و 
یندعم مسج  زادک  زا  سم  اما  تسا  کیره  نزو  فالتخا  توافت و  ناشددعت  فالتخا و  تهج  دـندرک و  یم  لصاح  ندـعم  کی 

نآ نوقیلاط و  ینانویب  دنمان و  تسر  سم  يور و  یـسرافب  ار  نآ  تهج  نیزا  دسر و  یم  مهب  ندعم  رد  دوخ  يور  دسر و  یم  مهب 
یکی خرس و  یکی  دشاب  یم  عون  ود  سم  دنمان و  رفص  ار  نآ  یبرعب  اذهل  ددرک و  یم  هایـس  شتآ  بات  زا  تسا و  يدرز  تیاهن  رد 

هـس تسنآ  ندعم  هک  کنرف  زا  تسا و  يدرزب  لئام  سم  زا  رت  مرن  خرـس  سم  دنا و  يور  زا  رتکبـس  نزو  رد  ود  ره  يدرزب و  لئام 
ياهصرق موس  رتمک و  نا  زا  یخرـس  یبوخ و  رد  نیا  كرزب و  ياهتخت  مود  تسا  یلعا  خرـس  مرن  نآ  اهملق و  یکی  دنروآ  یم  عون 

تسین و قرطتم  تسا و  هدننکش  نیا  نکیل  دنروآ و  یم  هتخاس  فورظ  زین  دیفس  سم  زا  تسا و  رت  نوبز  همه  زا  نیا  نهپ و  كرزب 
ددرک یم  زادک  لباق  قرطتم و  هصوصخم  لامعاب  هک  تسا  بامیـس  توقلاب  قرطتم  ددرک و  یم  کنر  مک  درز  لاس  ودکی  زا  دـعب 

دنیامن یم  درز  سمب  هابتشا  رثکا  تسا  بایمک  يور  نوچ  بامیس و  اب  تشه  ندعم  دندش و  عون  هنزلف  سپ 
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صاوخ لاعفا و  تعیبط و  *

* یلاعت هّللا  ءاش  نا  دوش  یم  دش و  روکذم  دوخ  ياج  رد  کیره 

لفلف

ینانویب یلپلپ و  ینایرـسب  تسا و  یـسراف  لپلپ  برعم  هدـمآ  زین  اف  ود  ره  رـسکب  مـال و  نوکـس  اـف و  مض  مـال و  نوکـس  اـف و  مضب 
دنمان درک  لفلف  ینعی  چرم  لوک  چرم و  يدنهب  زین و  سفینرا  نوقیروشب و 

نا تیهام  *

هیبش یکی  هدش  هدینـش  عون  ود  نآ  تابن  دسر و  یم  مهب  نهکد  کلم  رئازج  هلاکنب و  دنه و  دالب  یـضعب  رد  ینعی  تسا  يدنه  رمث 
رتکچوک و نا  زا  لوبنات و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هرایب و  حـجن و  لیبق  زا  ینعی  دـچیپ  یم  دوخ  رواجم  رب  بالبل و  لفلف و  راد  تاـبنب 

كربب هیبش  لکش  يربونص  رتمک و  نا  زا  تسالم  رد 

هناد تسیب  هد  ۀـشوخ  ره  رد  راد و  هشوـخ  تسا  لـفلف  هکنآ  رمث  یخلت و  تصوـفع و  اـب  معطدـنت  رت و  میخـض  نا  زا  بـالبل و  659
رتکرزب شفنب و  ندیـسر  زا  دعب  زبس و  یماخب  نآ  ياهناد  تشکنا و  دنب  ودکی  لوطب  یکرزب و  توت  مقب و  ۀشوخب  هیبش  مهب  لصتم 

جنکش و اب  هایـس و  ندش  کشخ  زا  دعب  نآ و  ۀشوخب  هتـسویپ  کیراب و  رایـسب  ياهبوچب  کچوک و  يدوخن  ردقب  زینـشک و  ۀناد  زا 
رد رتدـنلب و  یکدـنا  لوط  رد  نا  زا  بلعثلا و  بنع  كربب  هیبـش  نآ  كرب  عرذ و  هس  ود  ردـقب  نآ  تاـبن  مود  ددرک و  یم  راد  نیچ 

نکیل هرذ و  بلعثلا و  بـنع  ۀـشوخب  هیبـش  هشوـخ  رد  نآ  رمث  یخلت و  كدـنا  تدـح و  اـب  رتدـنلب و  رتکیراـب و  ینعی  رتـمک  ضرع 
هک تسا  روهـشم  هچنآ  لوا و  عون  رمث  ياـهناد  دـننام  نآ  رمث  ياـهناد  هرذ و  ۀـشوخ  زا  رتکچوک  بلعثلا و  بنع  ۀـشوخ  زا  رتـکرزب 
نآ ةدیسر  رایسب  ياهناد  هایس  تسوپ  اهتـسب  لقن  لمح و  رد  مهب  اهناد  ندوس  ببـسب  هک  دشاب  هایـس  نامه  دیاش  دشاب  یم  زین  دیفس 

رایـسب زونه  نآ  تسوپ  هک  دشاب  نآ  ماخ  دیاش  هدش و  نینچ  زین  هدهاشم  درادن و  هدح  یلع  یتخرد  ددرک و  یم  دیفـس  هتـشک  ادج 
لیلق نیا  مهب و  هیبـش  نکیل  تسا و  ادـج  نآ  تخرد  دـشاب و  یم  زین  دیفـس  تسوـپ  هک  هدـش  هدینـش  هقث  یـضعب  زا  هتـشکن و  هاـیس 

دـشاب یم  یناتـسب  يرب و  دنیوک  سلما و  كدنا  رتمک و  نآ  جنکـش  رت و  كزان  نآ  دیفـس  عون  تسوپ  هایـس و  تسوپ  زا  رتدوجولا 
تسا نآ  زغم  زا  رتمک  نآ  تسوپ  تدح  نآ و  ۀحئار  معطلا و  داح  نآ  نیرتهب  یناتسب و  زا  رتیوق  نآ  يرب 
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نا هایس  تعیبط  *

رد ار  هایـس  لفلف  هیلع  هّللا  همحر  سیئرلا  خیـش  کشخ و  مرک و  موس  لوا  رد  نآ  هایـس  تسوپ  زا  رـشقم  ای  دیفـس و  موس و  رخآ  رد 
هتفک کشخ  مرک و  مراهچ 

نا صاوخ  لاعفا و  *

بـصع ياهتلع  تهج  باصعا و  هظفاح و  يوقم  سارلا  اضعا  تیقایرت  توق  اب  مغلب و  یقنم  نخـسم و  یلاـج و  باذـج و  لـلحم و 
جلاف و تهج  نا  رد  نآ  هدیناشوج  نهدـب  نیهدـت  هدـعم و  غامد و  تابوطر  عفد  بلج و  تهج  زیوم  اب  نآ  ندـیئاخ  دـیفم و  رایـسب 
هروکذـم و ضارما  تهج  هضباق  ۀـیودا  اب  نآ  ندـیماشآ  روتـسدب  هدراب و  ياهپت  ةریرعـشق  عفر  هبطر و  ةدراب  ضارما  عیمج  ردـخ و 

هدـیناشوج شاخـشخ  تسوپ  اب  هک  نادـب  هضمـضم  روتـسدب  نادـند و  درد  هدراب و  تالزن  عفر  تهج  بالک  رد  نآ  خوبطم  يـالط 
رکج هدعم و  يوقم  نخسم و  مغلب و  عطاق  نآ  ندیماشآ  ءاذغلا  ءاضعا  هدروخ  مرک  نادند  درد  تهجب  نادب  نوتس  نینچمه  دنشاب و 

حایر و ماذج و  عفاد  نیدوربم و  ۀـظیلغ  نوخ  ققرم  هظیلغ و  طلخ  هظیلغ و  ۀـیذغا  فطلم  شرت و  غورآ  عفار  یهـشم و  همـضاه و  و 
یحیر و جـنلوق  عنام  نآ  تموادـم  لاحط و  مرو  لیلحت  تهج  هکرـس  اب  نآ  دامـض  خـفن و  لیلحت  تهج  هزات  راغ  كرب  اب  صغم و 

قیـض یبوطر و  دراب  ۀفرـس  عفد  تهج  ردـصلا  ءاضعا  هنخان  نآ و  ضایب  يالج  رـصب و  تملظ  عفر  تهج  نآ  لاحتکا  نیعلا  یمغلب 
اب روتـسدب  هنیـس  رد  مغالب  هجزل و  تابوطر  عامتجا  عنم  هئر و  ۀـیقنت  یمغلب و  قانخ  تهج  لسع  اب  وبر و  ردـص و  عاـجوا  سفنلا و 

لومح ضیح و  لوب و  راردا  لوبلا و  ریطقت  تهج  هضباق  ۀیودا  اب  ضیح و  لوب و  ردم  ضفنلا  ءاضعا  هبـسانم  ياه  هریرح  تاقوعل و 
اهریغ هنیزلا و  روثبلا و  ماروالا و  هاب  تیوقت  تهج  رکـش  ریـش و  اب  نآ  ندـیماشآ  هابلا  لمح  عناـم  عاـمج  زا  دـعب  نینج و  جرخم  نآ 

اب نآ  ریغ  ابوق و  زا  هدش  لئاز  نخان  ندینایور  تهج  انح  اب  ماذج و  نخان و  صرب  سخاد و  عفار  ریزانخ و  للحم  تفز  اب  نآ  دامض 
راسخر ةدننک  خرس  قهب و  یلاج  تیاهنب  نورطن  اب  قهب و  یلاج  دوخن  القاب و  درآ  اب  غرم و  هیپ  اب  روتسدب  تموادم و  لمع و  رارکت 

مهرم اب  یحیر و  جـبهت  تهج  تاللحم  اب  دـنلامب و  مامت  توقب  هک  بلعثلا  ءاد  عضوم  رد  يوم  ندـینایور  تهج  کمن  زاـیپ و  اـب  و 
رهزداب مومسلا  یئاود  تسین  نآ  نداعم  هک  يدح  هب  تالضع  بصع و  نخـسم  لصافملا  تالا  یمغلب  ماروا  لیلحت  تهج  نویلخاد 

ررکم هک  هدروخ  نویفا  هدـیزک و  برقع  هدـیزک و  راـم  تیمـس  عفد  تهج  نا  رد  نآ  ةدـیبوک  ةدـیناشوج  بآ  ندـیماشآ  موـمس و 
دیفم زین  شیب  تیمس  اقلطم و  هدراب  مومس  تهج  تسا و  یقاب  تیمس  رثا  ات  دننک  ئق  دنماشایب و 
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عفر دـنیامن  غیلب  قحـس  هزات  لیبجنز  بآ  لـفلف و  اـب  ررکم  ار  شیب  نوچ  دـنیوک  یم  دـنه  ياـمکح  زین و  نآ  نهدـب  نیهدـت  660و 
رد رکا  هدومنن و  رثا  نادـنچ  نا  رد  رهز  دـبایرد  ار  نآ  تدـح  رکا  دـیاخب  ار  نآ  هدـیزک  رام  نوچ  دـنا  هتفک  دوش و  یم  نآ  تیمس 

راضملا تسا  دـح  هچب  ات  هکنآ  ریثات  ای  مس و  زا  صالختـسا  يارب  زا  تسا  يوق  ناحتما  نیا  هدومن و  لـمع  نا  رد  رایـسب  رهز  دـباین 
تهج دشاب و  هتشادن  روفو  ناشیا  نادبا  رد  نوخ  هک  یناسک  هدرک و  راح و  رکج  رـضم  قلح و  ردص و  نشخم  نیرورحم و  عدصم 

ةراح ضارما  ار و  جازملا  رورحم  ناناوج  امرک و  لصف  رد  ینم  ففجم  دنـشاب و  هتـشاد  لوب  يراجم  رد  هک  یملا  ینطاب و  تحارج 
تسا و لفلف  راد  لیبجنز و  نآ  لدـب  لاقثم  کی  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  یفـصم  لسع  نیدوربم  رد  هدراب و  ناـهدا  نآ  حلـصم  هداـح 

تاشراوج دیفـس و  نآ  نزو  مین  کی و  نآ  هایـس  لدـب  نآ  هایـس  زا  مومـس  لاـحط و  هدـعم و  ضارما  يارب  زا  تسا  رتهب  نآ  دـیفس 
* تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  للخم و  لفلفلا و  نهد  یلفالف و 

نادوسلا لفلف 

نون فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  واو و  نوکس  نیس و  مضب 

نا تیهام  *

کچوک و یـشنمث  نآ  تابن  یخلت و  كدـنا  اب  معط  دـنت  نآ و  فالغ  دـننام  نآ  فالغ  ناـبلحب و  هیبش  سلما  تسا  هناد  دـنا  هتفک 
دنراد لمعتسم  لفلف  ياجب  دالب  لها  دنروآ و  یم  رصمب  اجنا  زا  تسا و  نادوس  شبح و  دالب  نآ  تبنم 

نا تعیبط  *
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کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

لاعفا و *

نا صاوخ 

رـضم عفان  سوالیا  جنلوق و  نآ و  تکرح  نادند و  درد  تهج  هاب و  كرحم  لسع  اب  ددس و  حتفم  جزل و  مغلب  هظیلغ و  حایر  للحم 
چرم چاک  ار  نآ  يدنهب  هک  هتشون  دیمحلا  دبع  ریم  میکح  مرد و  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  نیدوربم و  لدعم  بانع و  نآ  حلصم  قلح 
دننام دیفس  نآ  لک  زبس و  ناحیر  كرب  دننام  نآ  كرب  عرذ و  هس  تیاهن  تسا و  عرذ  ودب  ات  هایک  رجـش و  نیب  ام  نآ  تابن  دنمان و 

لـصتم فرط  یطورخم  لکـش  يربونـص  ریدتـسم  تشکنا و  دـنب  ود  ردـقب  ات  ینالوط  نآ  رمث  رت و  هزیر  رایـسب  نا  زا  هچولآ و  لک 
زا لثامزوج و  مختب  هیبش  دیفس  نآ  مخت  ددرک و  یم  قارب  خرس  ندیسر  زا  دعب  زبس و  یماخ  رد  نآ و  يالاب  فرط  زا  رتظیلغ  خاشب 

نتخپ تسا و  نا  زا  هدایز  نیا  ترارح  لفلف و  راد  دننام  صاوخ  رد  تسا و  یخلت  كدنا  اب  تدح  تیاغ  رد  رمث  نآ  رتکچوک و  نا 
هدومن و یکاطنا  يادغب و  زا  لقن  نینمؤملا  هفحت  بحاص  هک  تسا  يوحنب  رکید  صاوخ  رد  تسا و  یهام  ررض  حلصم  نادب  یهام 

شزوس وا  مشچب  ای  وا و  نابزب  نآ  ندیـسر  درجمب  دـشاب  جازملا  رورحم  هدروخن و  ار  نآ  یهاـک  هک  یـسک  دـیوک  فلؤم  هتـشون و 
دنراک یم  اهچغاب  یضعب  رد  هلاکنب  رد  دنروآ و  یم  ار  نآ  مخت  کنرف  زا  رکید  یعون  زین  دناسر و  یم  مهب  مروت  دنک و  یم  رایـسب 
تدح دشاب و  یم  جنکش  اب  خرـس و  ندیـسر  دعب  نآ  تسوپ  هایـس و  يولآ  ردقب  رودم  نآ  رمث  رت و  ضیرع  كدنا  نا  زا  نآ  كرب 

* تسنآ ینالوط  خرس  زا  رتمک  كدنا  نیا 
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ءاملا لفلف  *

نآ تیهام  *

كزان و مرن  دـیب و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دـنمان  ءاملا  لفلف  ار  نآ  اذـهل  دـیور و  یم  يراج  ریغ  هداتـسیا  ياـهبآ  رد  هک  تسا  یلفلف 
تیرطع و یب  لفلف و  معطب  هیبش  دنت  نآ  معط  هشوخب و  هیبش  عمتجم  هزیر و  نآ  ۀناد  یعرذ و  ردـقب  نآ  ياهخاش  هرکرپ و  نآ  قاس 
معط و شوخ  ار  اهنآ  تسنآ و  ماقم  مئاق  دنیامن و  یم  لامعتسا  همعطا  رد  هدوس  تیز  اب  ار  نآ  کشخ  هیوافا  لفلف و  ضوع  یـضعب 

تعفنم یب  ینالوط و  نآ  خیب  دنادرک و  یم  مضهلا  عیرس  هحیار و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هنمک راثآ و  عفار  هدمآرب و  هبلص  هیمغلب و  ماروا  للحم  نآ  رمث  كرب و  دامض  ابرـش و  مضاه  رکج و  هدعم و  نخـسم  ءاذغلا  ءاضعا 
تسا مرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  رثالا  يوق  بلص  نمزم  شمن  فلک و  عفر  تهج  نآ  خیب  دامض  هنیزلا  نیع  تحت  مدلا 

هیوم لفلف 

تغلب روم  لوم و  دنمان و  زین  هلمهم  ءارب  رومالپیپ  مالب و  لومالپیپ  يدنهب  اه  ای و  حتف  واو و  نوکس  میم و  مضب 

تفای رکذ  لادلا  فرح  رد  لفلفراد  لفلفراد و  خیب  ینعی  لفلفراد  مان  لپیپ  تسا و  خیب  مسا  دنه  لها  661

نا تیهام  *

بلص نیکنس  معط  دنت  دیفس  هزات  نآ  نیرتهب  معطدنت  راد و  هشیر  دیفس و  نآ  زغم  ربغا و  بعـشتم و  یـضعب  رادهرک و  تسا  یخیب 
تسنآ

صاوخ تعیبط و  رد  *و 

ای زیوم و  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  ندیئاخ  هتکـس و  عرـص و  تهج  نآ  طوعـس  سارلا  ضارما  لفلف  رادب  بیرق  حلـصم  تبرـش و  رادقم  و 
ماعط و یهشم  اهریغ  ضفنلا و  ءاذغلا و  ءاضعا  عفان  هروکذم  ضارما  تهج  غامد و  زا  مغلب  علاق  بذاج و  جزیوم  خیبط  اب  نآ  ةرغرغ 

هدراب عاجوا  سرقن و  اسنلا و  قرع  كرو و  لاحط و  ضارما  هدراب و  حایر  جنلوق و  تهج  دزورفارب و  ار  هدعم  ترارح  نآ و  مضاه 
نآ ثلث  ناجنروس و  نآ  ثلث  ود  کشمران و  نآ  نزوب  نآ  لدـب  ادامـض  ابرـش و  لفلفراد  زا  رتیوق  عفنلا و  دـیدش  جنـشت  هیحیر و  و 

تسا ینم  رصب و  رون  للقم  نیرورحم و  رضم  دنا  هتفک  زین  لفلف  راد  مطرقلا و  بح  زغم 
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نونلا عم  ءافلا  لصف 

نویجنف

هدمآ زین  نویرجنف  نون و  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  میج و  رسک  نون و  نوکس  اف و  حتفب 

نا تیهام  *

فرط دوش و  یمن  هدایز  ددـع  تفه  زا  رتکرزب و  نا  زا  دـنمان و  یـسوسق  ار  نآ  هک  ریبک  بـالبل  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتاـبن 
دیور یم  یقاس  نآ  ياهکرب  نایم  زا  راهب  رد  رایسب و  يایاوز  دئاوز و  اب  زبس و  رایـسب  نآ  يالاب  فرط  دیفـس و  نآ  نیمز  رب  قصالم 

نآ خـیب  دـشاب و  یم  قاس  یب  لک و  یب  هک  دـنا  هدومن  حیرـصت  اذـهل  دـنام و  یمن  زور  هد  رب  هداـیز  درز و  نآ  لـک  يربش و  ردـقب 
هدایز یخلت  تدـح و  ار  نآ  کشخ  لمعتـسم و  نآ  ةزات  ضبق و  اب  خـلت و  معط و  دـنت  دـسر  یم  مهب  كانمن  عضاوم  رد  کـیراب و 

دشاب وکابنت  زا  یفنص  تابن  نیا  نکمی  دنا  هتشون  هرس  سدق  كولملا  دمتعم  ناخ  يولع  باون 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ۀحرق وبر و  باصتنا و  سفن  سفنلا و  قیض  نمزم و  ۀفرس  تهج  ناهد  رد  نآ  كرب  خیب و  زا  یلیلق  نتشادهاکن  ردصلا  حایر  للحم 
مایتلا اهلمد و  ماروا  ةدـنیاشک  للحم و  نآ  دامـض  دراد و  رثا  نیمه  زین  نآ  دود  قاشنتـسا  نآ و  کشخ  روخب  حایر و  لیلحت  هنیس و 

* تسا هدرم  هدنز و  نینج  جرخم  لسع  اب  نآ  لومخ  اهمخز و  ةدنهد 

کنف

دنمان ساقرق  یکرتب  هلد و  یسرافب  تسا و  یبرع  تغل  فاک  نون و  اف و  حتفب 

نا تیهام  *

تـسوپ نیرتوبـشوخ  قلبا و  خرـس و  دیفـس و  نآ  کنر  دنروآ و  كرت  سور و  دالب  زا  رتکرزب و  باجنـس  زا  تسا  یناویح  تسوپ 
زا یعون  تسوپ  دنا  هتفک  یضعب  تسا و  سور  بلعثورف  دنا  هتفک  یضعب  تسا و  نیریـش  نآ  تشوک  هتفک  يدادغب  تسا  تاناویح 

دشاب یم  دیفس  رایسب  دنزاس  یم  نیتسوپ  نا  زا  مرن و  رایسب  کنر  دیفس  تسا  يرئاط  تسوپ  هتفک  یکاطنا  تسا و  هبرک 
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نآ تعیبط  *

نا رد  کشخ  ای  لدتعم و  موس و  رد  مرک  یکاطنا  لوقب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

روخب هرشب و  یمرن  تایمح و  ذفان  ردخ و  هشعر و  هوقل و  جلاف و  تهج  هدراب و  طالخا  للحم  فطلم و  ندب و  نخسم  نآ  ندیشوپ 
رتدرس رومـس و  زا  رت  لدتعم  مرک و  نآ  ریغ  یکاطنا و  لوقب  تسین و  یتعفنم  نا  رد  يدر و  نآ  تشوک  عفان و  ماوه  درط  تهج  نآ 

مقاق باجنس و  زا  رت  مرک  نا و  زا 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسا یثغم  نآ  تشوک  ندروخ  ار و  لافطا  ناریپ و  اصوصخ  هجزما  عیمج  قفاوم  نآ  ندیشوپ 

واولا عم  ءافلا  لصف 

وف

هرتسیـش و یـسرافب  هلوز و  مزراوخ  لها  ناسلب  زین و  هلوف  سودیروثب و  ینانویب  تسا و  ینانوی  تغل  هددـشم  واو  نوکـس  اف و  مضب 
دنمان يرک  لاهچ  يدنهب  لبنس و  خیب 

نا تیهام  *

هرک رپ  یـشفنبب و  لئام  فوجم  سلما و  یعرذ و  رب  هدایز  نآ  قاس  قرولا و  میظع  یلبج  سفرک  ینعی  نویلاسوناب  هیبش  تسا  یتابن 
هتخیمآ و یشفنب  هب  دیفس  نآ  کنر  رتکرزب و  نا  زا  سکرنب و  هیبش  نآ  لک  و 

لبنس يوبب  هیبش  نآ  يوب  قبرخ و  ياهـشیر  رخذا و  خیب  دننام  هتفاب و  مهرد  جک  ياهبعـش  اب  نآ  ياهتنا  رقـشا و  ربطـس  نآ  خیب  662
دارم دـنمان و  مور  رحب  ینعی  دوسا  رحب  لحاس  زا  سطبن  ار  نآ  هک  تسا  يدالب  نآ  تبنم  دـنمان و  يرب  نیدران  ار  نآ  اذـهل  یمور و 

نیرتهب دنیوک  مورابوف  ار  ریغص  مونیکابوف و  یکنرفب  ار  ریبک  ریغـص  ریبک و  دشاب  یم  عون  ود  تسنآ و  خیب  لمعتـسم  نآ و  قلطم  زا 
دنا هتفک  نوبز و  نآ  هایس  تسا و  لبنس  زا  یعون  خیب  دوخ  هکلب  دنا  هتفک  تسا و  لبنس  يوبب  هیبش  يوبشوخ  رقـشا  کیراب  خیب  نآ 

هب شوشغم  ار  نآ  یلبج و  سفرکب  هیبش  نآ  كرب  خیب و  معط  کنردرز و  نتـسکش  زا  دعب  نآ  نوردنا  کنر و  یتوقای  تسا  یخیب 
مرن وب و  شوخ  نیا  تسا و  بلص  وب و  یب  سآ  خیب  هک  تسنآ  نآب  قرف  دنیامن و  یم  سآ  خیب 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

صغم ولهپ و  درد  هنیـس و  ةدراب  للع  تهج  نآ  خیبط  سبای و  ندیماشآ  اهریغ  ضفنلا و  ردصلا و  ءاضعا  حایر  للحم  ددس و  حتفم 
نآ حلصم  هدرک  رضم  دیفم  بلعثلا  ءاد  تهج  نآ  دامض  هیقایرت و  توق  اب  قرع و  ۀیقنت  اسنلا و  قرع  ضیح و  لوب و  راردا  زرپس و  و 

تسا لاقثم  ود  ات  تاخوبطم  رد  لاقثم و  کی  نآ  مرج  زا  تبرش  رادقم  هبابک  نآ  لدب  هنایزار  لسع و 

جندوف

جنتوف تسا و  یـسراف  کندوپ  ای  هندوپ و  زا  برعم  میج  نون و  حتف  هدمآ و  زین  همجعمب  هلمهم و  لاد  حـتف  واو و  نوکـس  اف و  مضب 
دنمان قبح  یبرعب  نوناقبرا و  یمورب  زینالیف و  اثاینوف و  ینانویب  اترازیه و  ینایرسب  هدمآ و  زین  لاد  ياجب  هیناقوف  هانثم  ءاتب 

نا تیهام  *

نآ قاس  دنیوک و  رتعـص  ماش  لها  هیلفرـصم و  هثالب و  سلدنا  لها  نجیلع و  ینانویب  ار  نآ  يرب  يرهن  یلبج و  يرب و  تسا  عون  هس 
اب تسا و  يرهن  جـندوفب  هیبـش  نآ  هحئار  معط و  مرن و  كزاـن و  هرادتـساب و  لـئام  هزیر  نآ  كرب  تـیرطع و  اـب  يوبدـنت  قرفتم و 

ناحیر مختب  هیبش  نآ  مخت  یمک و  یخلت  تدح و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نایثغ و قاوف و  نآ و  شزوس  هدـعم و  هنیـس و  لوضف  ۀـیقنت  زازک و  تهج  اهریغ  ضفنلا و  ءاذـغلا و  سارلا و  ءاضعا  فطلم  تیاـغب 
یمس و ماوه  عسل  قایرت  نینج و  لتق  ادوس و  لاهسا  ضیح و  لوب و  قرع و  راردا  همیشم و  جارخا  ناقری و  اقـستسا و  حایر و  لیلحت 

بلقلا هثل  تیوقت  تهج  نآ  ۀتخوس  نونـس  مفلا  نآ  تبالـص  عفر  محر و  حایر  هکح و  تهج  نآ  لوطن  نینج و  جرخم  نآ  ۀـجزرف 
زا یعون  زین  يرهن و  ۀندوپ  نآ  نزو  فصن  نآ  لدـب  مرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  اریثک  نآ  حلـصم  اعما  رـضم  یـشغ  عفار  نآ  يوب 

هندوپ ماسقا  زا  رت  فیعـض  لاعفا  عیمج  رد  يدرزب و  لئام  دـنت  وب و  شوخ  نآ  لک  یهایـسب و  لـئام  مرن  زارد و  كرب  ار  يرب  هندوپ 
تسا عیشمارطکشم  دنیوک  دنمان و  یهوک  ۀندوپ  یسرافب  ایرغا و  نجیلع  یضعب  نیمطق و  ینانویب  ار  یلبج  جندوف  تسا و 
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نا تیهام  *

هیبش عیـشمارطکشم  كرب  فوص و  دننام  بغزم  کنر  دیفـس  رتکرزب و  يرب  كرب  زا  نآ  كرب  وب و  معط و  رد  دنت  رایـسب  نآ  تابن 
يوبب هیبش  نآ  كرب  يوب  لک و  یب  کنر و  خرـس  نآ و  ياهخاش  زا  رتکرزب  نآ  قاـس  دـنمان و  ربنـسوس  هک  ماـمن  زا  یفنـص  كربب 
دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  میملا  فرح  رد  عیشمارطکشم  ددرک و  کشخ  ناحیرب  هیبش  ددرک  کشخ  نوچ  ربنسوس و 

يرهن جندوف 

ناحیر كرب  دننام  كرب  ار  یعون  دشاب  یم  عون  ود  یناتـسب و  ۀندوپ  یـسرافب  دـنمان و  ینیمالاق  ینانویب  حاسمتلا و  قبح  نارموض و 
نیتاسب اهبآ و  رانک  رد  شفنب و  نآ  لک  نهپ و  نیمز  رب  کـیراب و  هرکرپ و  نآ  ياـهخاش  يرب و  زا  رت  نشخ  رت و  میخـض  یهوک و 

رتیوق و نآ  قاس  يدرزب و  لئام  نآ  کـنر  وب و  شوخ  معط و  دـنت  عاـنعن و  كرب  زا  رتزارد  نآ  كرب  عاـنعنب و  هیبش  یعون  دـیور و 
يرب يرب و  زا  يوقا  یلبج  تسنآ و  يوبشوخ  ةزات  کیره  نیرتهب  دوش و  یم  عانعن  لاس  ود  زا  دعب  دنیامن  سرغ  اهناتـسوب  رد  نوچ 

زین بآ  رد  جات و  دننام  دـننز  یم  رـس  رب  ایعا  رد  ار  نآ  ياهخاش  سدـق  ياراصن  رکید و  عون  ود  زا  رتدوجولاریثک  يرهن  يرهن و  زا 
مایا نا  رد  دنزادنا  یم 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تیقایرت توق  اب 

ندـیماشآ اـهریغ  ردـصلا و  ءاـضعا  دـشاب  هدیـسر  مهب  شوک  رد  هک  يرک  تهج  مرکمین  نآ  بآ  روطق  نذـالا  فیطل  رهوج  663و 
قرع لوب و  ردم  لسع  اب  نآ  ةزات  ةراصع  اب  نآ  مرج  ماذج و  يوادوس و  یمغلب و  پت  لیفلا و  ءاد  باصتنا و  سفن  تهج  نآ  خیبط 

نآ لوطن  قاوف و  يوارفص و  ئق  نایثغ و  عفر  تهج  رانا  تبرش  ای  بر و  اب  نیبجنکـس و  اب  لضع و  قتف  هضیه و  تهج  بارـش  اب  و 
لتق ضیح و  ساـبتحا  تهج  نآ  كرب  لومح  عرقلا و  بح  هدـعم و  مرک  عفر  تهج  کـمن  لـسع و  اـب  ناـقری و  يدرز  عفر  تهج 
دامض مومس و  تهج  بارش  اب  نآ  ندیماشآ  مومسلا  اسنلا  قرع  دلج و  یهایس  راثآ  عفر  تهج  بارـش  رد  نآ  هتخپ  دامـض  نینج و 

نآ عفار  دشاب  هدـش  نوکتم  مرک  هک  یعـضاوم  رد  نآ  رورذ  نآ و  تیمـس  بذـج  حرقت و  بجوم  ماوه  عسل  عضاوم  رب  نآ  کشخ 
تسا انامدرق  یضعب  دزن  عانعن و  نآ  لدب  مهردکی  نآ  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  هدرک  هاب و  رضم 

1267 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1672 

http://www.ghaemiyeh.com


جذوف

تسا یسراف  ةدوپ  زا  برعم  میج  همجعم و  لاذ  حتف  واو و  نوکس  اف و  مضب 

نا تیهام  *

رد دنرب و  یم  راکب  تجاحلا  دنع  ددرک و  کشخ  ات  دنزاس  یم  وج  درآ  مدنک و  درآ  زا  ار  نآ  تسا و  اهیـشرت  یـضعب  يرم و  ۀیام 
زین يرم  رد  تفای و  ریرحت  نآ  تعنص  ریبک  نیدابارق 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا و يوق  للحم  هکنآ  تهج  دیفم  ماروا  لیلحت  لیمامد و  جضن  ندـب و  شراخ  برج و  تهج  لک  نغور  هکرـس و  اب  نآ  دامض 
لمعب ات  دنراذک  یم  یتدم  باتفآ  رد  وب  شوخ  بلاطم و  جایتحا و  بسحب  دنیامن  یم  هفاضا  هکرس  اب  وب  شوخ  ۀیودا  نا  رد  یضعب 

دیآ

لفوف

نومیـسروا و یمورب  الفوف و  ینایرـسب  يدنه و  لبوک  زا  برعم  دنیوک  هدمآ  زین  لوا  حـتفب  مال و  اف و  حـتف  واو و  نوکـس  اف و  مضب 
دنمان يراپس  يدنهب  سوطومیض و  ینانویب 

نا تیهام  *

کی رطقب  تسد و  عرذ  تسیب  هدـب  ات  دـنلب  کیراب و  نآ  تخرد  دـسر و  یم  مهب  هلاکنب  نهکد و  دـنه و  رد  هک  تسا  یتخرد  رمث 
نکیل نادـب و  هیبش  زین  نآ  ياهکرب  رت و  هاتوک  نا  زا  لـخن و  لـیجران و  ياـهخاشب  هیبش  هتـسر  اـهخاش  نآ  رـس  رب  ربش و  ود  اـت  ربش 

ندیـسر دـعب  زبس و  یماخ  رد  نآ  ياهناد  تسوپ  نا و  زا  رتکچوک  امرخ و  ۀـشوخ  دـننام  ۀـشوخ  رد  نآ  رمث  رتکیراـب و  رتکچوک و 
هدومن کشخ  هدرک  ادج  ار  نآ  ياهناد  هدیرب  ار  نآ  ياهـشوخ  ندیـسر  دعب  ددرک و  یم  هایـس  ندش  کشخ  زا  دـعب  کنر و  خرس 
میخـض كدنا  تسا و  یفیل  یبشخ  تسوپ  نآ  دننک و  یم  ادج  ار  نآ  تسوپ  دنهد و  یم  شوج  بآ  رد  تسا  هدیـسر  بوخ  هچنآ 
دنیوک لاهچ  يدنهب  ار  ینیچ  ةویم  باشخا و  تسوپ  هک  اریز  هدرک  ادـج  تسوپ  ینعی  دـنمان  هیلاهچ  يراپـس  يدـنهب  ار  لفوف  نیا  و 

حـطرفم و كدـنا  یـضعب  رودـم و  یـضعب  نا  زا  رتکرزب  رتکچوک و  اوبزوج  ردـقب  کیره  دـنیامن و  یم  کـشخ  ار  اـهناد  نآ  سپ 
اب هدیسران و  لامکب  هچنآ  دشاب و  یم  کنر  يزوج  كدنا  نآ  تسوپ  ینالوط و  ریغ  هاوخ  ینالوط و  هاوخ  لکش  يربونـص  یـضعب 

مـسق ود  اقلطم  لفوف  دنناوخ و  ههوک  ار  هدرکان  کشخ  ةزات  ماخ  رـشقم  ریغ  قلطم  زین  دـنمان و  ههوک  دـنراد  یم  هاکن  ار  نآ  تسوپ 
اب دیفـس  نآ  زغم  رتمک و  نآ  تیتخمز  تیبشخ و  رـشقم و  هچنآ  هلاکنب  زا  مسق و  دـنچ  رب  زین  کیره  ینهکد و  یلاـکنب و  دـشاب  یم 

دنمان و هیلاهچ  يراپس  ار  نآ  تسا  لکـش  يربونـص  رودم و  لیجران و  زغم  ۀشیرب  هیبش  نآ  ۀشیر  هریت و  یخرـسب  لئام  درز  ياهکر 
یبشخ و تخمز و  رایسب  هچنآ  دنروخ  یم  لوبنات  كرب  اب  ار  نآ  هدرک  دوخن  ردقب  هزیر  هزیر  ای  هدرک  قرو  هبطاق  دنه  هلاکنب و  لها 

یم هلاکنب  دالب  همه  رد  رتهب و  لوا  مسق  تسا و  تانونـس  رد  لمعتـسم  رتشیب  نیا  دـنمان و  یکچ  ار  نآ  تسا  کنر  خرـس  نآ  ماـمت 
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یلاس اجنا  رد  تسین و  رکید  ياجرکن  ریکناـهجب  بیرق  هلاـکنب  ياـههید  زا  تسا  یهید  هکنآ  حاون  روپدـناچ و  روفوب  نکیل  دوش و 
ینکچ ار  نآ  هک  تسا  یمـسق  همه  نآ  نیرتـهب  تسا  ماـسقا  زین  نآ  ینهکد  دوـش و  یم  نآ  تراـجت  رتـشیب  هیپور  هکل  کـی  بیرق 

بآ رد  ررکم  ار  نآ  یماخ  رد  رتمک و  نآ  یتخمز  كزاـن و  هشیر و  مک  دـشاب و  یم  يراپـس  نهپ  نآ  برچ و  ینعی  دـنمان  ینهکد 
دنهد یم  شوج 
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رد هدرک  هچراپ  ود  ضرع  رد  هدیرب و  سپ  ددرک  نهپ  ات  دنبوک  یم  كدنا  هقرطم  رد  ای  دنراذک  یم  نا  رب  نیکنـس  يزیچ  سپ  664
قارب ات  ار  نآ  ياهناد  دنلام  یم  بوخ  هدومن  کشخ  هدروآرب  سپ  يدنه  تاکاب  بآ  رد  سپ  دنهد  یم  شوج  هبترم  دنچ  واک  ریش 

هـشیریب ذیذل  معط و  شوخ  ددرک و  مرن  دنرادهاکن  ناهد  رد  ار  نا  زا  هعطق  نوچ  هک  دشاب  كزان  برچ  فیطل  هچنآ  نا  زا  ددرک و 
لکش يربونص  رودم  نآ  ياهناد  ینهکد  زا  یمسق  زین  رت و  تسپ  نا  زا  بتارمب  دشاب  نینچ  هن  هچنآ  دنمان و  لوا  یلعا و  مسق  دشاب 

رد نیا  لامعتـسا  تسا و  یلاـکنب  یکچ  زا  رتـهب  نیا  نکیل  دـنمان و  ینهکد  یکچ  ار  نـیا  تـخمز و  رایـسب  کـنر  خرـس  دـشاب  یم 
تاک بآ  ریـش و  رد  هدـیرب  یماخ  مین  ماکنه  رد  ینهکد  ینکچ  روتـسدب  یلعا  یلاکنب  مسق  زا  مدرم  یـضعب  تسا و  یلوا  تاـنونس 

یم عون  راهچ  قلطم  لفوف  هلمجلاب  زین و  نآ  تسپ  مسق  دننام  هکلب  دوش  یمن  ینهکد  یبوخب  نکیل  دنزاس و  یم  ینکچ  هداد  شوج 
رد نیا  دنمان و  یم  یکچ  ار  نیا  یخلت و  كدنا  اب  رایسب  تصوفع  اب  هرادتساب  لئام  لکش  یطورخم  لئام  یهایسب  خرس  یکی  دشاب 

دنروخ و یم  لوبنات  كرب  اب  نیلومتم  یضعب  دنمان و  یم  ینکچ  ار  نیا  تصوفع و  مک  حطرفم و  کنر  هریت  مود  لمعتسم  تانونس 
امومع ار  نیا  دنمان و  هیلاهچ  يراپس  ار  نیا  دیفس و  نآ  نطاب  هناد و  كرزب  کنرخرـس  كدنا  نآ  رهاظ  کنر  موس  یئاهنتب  یـضعب 
معطب هیبش  یبرچ  كدـنا  اب  وخر  كدـنا  ینالوط  لکـش  یطورخم  مراهچ  عون  دـنروخ  یم  دـنمان  ناپ  هک  لوبنات  كرب  اب  سک  همه 

هیبش ینعی  دـنیوک  هیرپوهک  يراپـس  ار  نیا  رت و  هریت  نا  زا  طولب و  فالغب  هیبش  یفالغ  رد  تسین و  لیجران  یبرچب  نکیل  لیجران و 
یلع عون  لوا  عون  تسا و  عون  هس  تقیقحلا  یف  هکلب  تسا  دوجولا  لیلق  مسق  نیا  دنمان و  هرپوهک  يدـنهب  هک  کشخ  لیجران  زغمب 
اهنآ رمث  دشاب  بلاغ  اهنآ  رب  یتسوبی  هک  راجـشا  یـضعب  هکنآ  ای  دوش و  یم  تفای  تفـص  نادب  اهناد  موس  عون  نایم  رد  تسین  هدح 

دنراذـک ناهد  رد  نوچ  هکنآ  قارب  ینکچ  ینهکد  عون  زا  تسنآ و  ةدروخان  مرکون  نیکنـس  همه  نیرتهب  هلمجلاب  دوش و  یم  ناـنچ 
دشاب فطلا  نآ  مرج  هتشادن و  تصوفع  ددرک و  مرن  دسیخب و  دوز 
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نا قلطم  تعیبط  *

لدنصب بیرق  توق  رد  هتشون و  موس  رد  سیئرلا  خیش  کشخ و  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عالق یثو و  اضعا و  باصعا و  یتسس  نهد و  تبوطر  عفار  باصعا و  ةدننک  مکحتسم  غامدب و  هرخبا  دوعـص  عنام  عدار و  ضباق و 
سباح هدعم و  هیخرتسم و  ياضعا  لد و  يوقم  ولهپ و  درد  عفار  نا و  زا  نوخ  نالیس  هثل و  نانسا و  یتسـس  ناهد و  ةراج  ضارما  و 

لبنس زا  هدایز  ضیح  لوب و  ردم  طرفم و  ریغ  قفرب و  رصعب  لهسم  مهرد  ود  ات  نآ  خرس  هراح و  عاجوا  عفار  قرع و  عطاق  لاهسا و 
جـنلوق و هناـثم و  هدرک و  کنـس  ناـبحاص  رـضم  دـنماشایب  ار  نآ  بآ  هدومن  فاـص  دـنهد و  شوج  بآ  رد  نوـچ  یمور  يدـنه و 

رادـقم دـیفم  نآ  برج  دـمر و  باهتلا  هعمد و  مشچ و  کـلپ  ياـخرتسا  هفرط و  تهج  نآ  لاـحتکا  اریثک  نآ  حلـصم  هنیـس  نشخم 
یئوب و شوخ  تهج  نآ  غضم  تسا و  زبـس  زینـشک  بآ  نآ  فصن  خرـس و  لدنـص  نآ  نزوـب  نآ  لدـب  لاـقثم  کـی  اـت  نآ  تبرش 

سرمین لفوف  عفان و  ظیلغ  راح  مرو  تهج  نآ  دامض  نآ و  خیبطب  هضمضم  روتسدب  نادند و  هثل و  تیوقت  ناهد و  ترارح  نیکـست 
* ندیمد اوه  نهد  زا  اهشوک  رد  تسا و  درس  بآ  ندیماشآ  نآ  حلصم  دروآ  ناقفخ  رس و  نارود  دنروخب  رکا  ار  هدشان  کشخ 

هوف

كدور و ساـنور و  یـسرافب  سوـلرذود و  یناـنویب  غبـصلا و  هوـف  نیغابـصلا و  قورع  یبرعب  اـه  هحوـتفم و  واو  دـیدشت  اـف و  مضب 
دنمان رونم  هیبور  يربربب  مسیبلا و  ینیطالب  ار  ریغص  ةوف  هیپور و  یکنرفب  ههتیجم و  يدنهب  کنادور و 
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تیهام *

نا

هایس ندیسر  زا  دعب  رودم و  نآ  رمث  یناتسب و  يرب و  دشاب  یم  عون  ود  بایث و  کنر  رد  ناغابص  لمعتسم  هریت و  خرـس  تسا  یخیب 
عمتجم و اهکرب  نایم  رد  نآ  رمث  ریدتسم و  نآ  ياهکرب  درادن و  هدایز  خاش  کی  زا  نشخ و  کچوک و  نآ  تابن  ددرک و  یم 

نآ خرس  نیکنر و  هزات و  نآ  نیرتهب  نآ و  خیب  لمعتسم  بلص و  ياهنیمز  اهخال و  کنس  نآ  تبنم  نآ و  مخت  نا  رد  665

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

یتسـس هوقل و  تهج  دشاب و  وضع  یـسحیب  هب  هک  جلاف  تهج  لسع  اب  نآ  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  سارلا و  ءاضعا  ددـس  حـتفم 
رکج و ةدس  حـیتفت  تهج  زین  نیبجنکـس  اب  اسنلا و  قرع  ریـش و  ضیح و  رایـسب و  ظیلغ  لوب  راردا  هدـعم و  تیوقت  ناقری و  اضعا و 
زرپس و ۀـلازا  تهج  نیبجنکـس  اب  نآ  رمث  هطقـس و  هبرـض و  تهج  ذـیبن  هلایپ  کی  اب  ینیچ  دـنویر  مرد  ود  اب  نآ  مرد  کی  زرپس و 
هفعـس و هینابـصع و  ةدراب  ضارما  رئاس  جلاف و  تهج  نآ  دامـض  نآ و  يازجا  رئاس  نینچمه  ود و  ره  نآ  ةدس  حـیتفت  رکج و  ۀـیقنت 
اب نآ  خیب  دامض  همیشم و  نینج و  جرخم  ضیح و  ردم  نآ  لومح  هطقـس و  هبرـض و  زا  ضراع  دلج  راثآ  عفر  قهب و  ابوق و  زازح و 

مسلا دلج  راثآ  عفر  دیفـس و  قهب  ابوق و  تهج  هکرـس  اب  دشاب و  هدیـسر  مهب  باتفآ  زا  تروص  رد  هک  یئاهکل  فلک و  تهج  لسع 
یئاهنتب نا  زا  يوزج  ره  ماوه و  مس  عفار  یمامتب  نآ  رمث  خاش و  كرب و  هناوید و  کس  ندیزک  تهجب  ماعط  اب  نآ  ةدیئاس  ندروخ 
نوسینا نآ  حلصم  رـس و  رـضم  اریثک  نآ  حلـصم  مدلا  لوب  ثروم  دراد و  هک  يوق  راردا  توق  ببـسب  هناثم  رـضم  دراد  رثا  نیمه  زین 

زین هایـس  زیوم  نآ  ثلث  هخیلـس و  نآ  فصن  نآ و  نزوب  هبابک  نآ  لدـب  لاقثم  هس  ات  تاخوبطم  رد  لاقثم و  کی  نآ  تبرـش  رادـقم 
لک و كرب و  قاس و  یمامتب  نآ  تابن  قیلعت  دیوشب و  ار  دوخ  ندب  دور و  مامحب  زور  ره  هک  دیاب  نآ  براش  دـنا  هتفک  دـنا و  هتفک 

یلاج ففجم و  ضارما و  ثودح  عنام  تاناویح  ندرک  رب  يزمرق  ۀـچراپ  رد  نآ  طوبرم  ودـب  مشچ  عفد  تهج  هناخ  رد  خـیب  رمث و 
* تسا اهنآ  برج  حورق و 
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ءاهلا عم  ءافلا  لصف 

دهف

هدمآ دوهف  نآ  عمج  دنمان  سراپ  یکرتب  هتیچ و  يدنهب  تسا و  زوی  یبرع  مسا  هلمهم  لاد  اه و  نوکس  اف و  حتفب 

تیهام *

نا

ریثک یکرزب و  کس  رادقمب  رتکچوک و  نا  زا  لکـش و  کنر و  رد  رمن  هب  هیبش  میلعتلا  لباق  يراکـش  عابـس  ۀـلمج  زا  تسا  یناویح 
ددرک و ضیرم  نوچ  نآ و  کچوک  زا  رت  میلعتلا  عیرـس  نآ  كرزب  نآ و  رن  زا  رت  هدننکراکـش  رتدلج و  نآ  ةدام  بضغلا و  مونلا و 

نبا دـیزی  هدومن  نآب  دیـص  هک  یـسک  لوا  تسا و  رمخ  اب  تبحم  ریمازم و  انغب و  تسناوم  ار  نآ  دـبای و  افـش  دروخب  کـس  تشوک 
دوب هیواعم 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

زا شوم  دنزیرب  شوم  خاروس  رد  ار  نآ  لوب  نوچ  دـنا  هتفک  دـش  دـهاوخ  روکذـم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  زویرد  واولا  عم  ءایلا  فرح  رد 
دش روکذم  تسا و  هدیزک  یشحو  رونس  ریش و  ریبدت  نآ  ریبدت  نخانب  ای  نادندب و  دزکب  ار  یسک  نوچ  دزیرکب و  ناکم  نا 

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ءافلا  لصف 

جزوریف

تسا یسراف  ةزوریپ  برعم  میج  همجعم و  ياز  حتف  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اف و  حتفب 

نا تیهام  *

لابج ناجیبرذآ و  نامرک و  دـنجخ و  روپاشین و  نآ  ندـعم  نامـسآ و  کـنرب  ترـضخ  تقرز و  زا  بکرم  نآ  کـنر  تسا  یکنس 
رد هک  تسنآ  ناس  کی  فاص  کنر  كرزب  هنهک  يروپاشین  همه  نیرتهب  دوش و  یم  زین  تنتهب  لابج  رد  زاریـش و  یحاون  زا  سراف 

يرهزا یحتف و  نا  زا  دعب  دشاب و  یم  عون  تشه  هک  اریز  دنمان  یقاحـسا  وبا  هک  ددرک  ردـک  نآ  ترودـک  رد  فاص و  اوه  یئافص 
نیا هنیجنک و  سپ  یـسلدنا  سپ  يدـیمحلا  دـبع  سپ  دـنمان  زین  یکاـخ  ار  نآ  هک  ینوک  نامـسآ  سپ  یئوـنرد  سپ  ینامیلـس  سپ 

ردقب لیلق  قبیز  تسا و  دیج  تیربک  نآ  نوکت  ةدام  تسا و  عون  نیزا  دوش  یم  هک  تنتهب  لابج  زا  هچنانچ  تسا  عاونا  همه  نیرتدب 
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زاریش نامرک و  ندعم  زا  هچنآ  دسر و  لامکب  لاس  تفه  تدم  رد  سمـش و  لحز و  رظنب  دشاب  هتفای  تدورب  زا  داقعنا  هکنآ  سمخ 
لین دوب و  یلینب  لئام  دسر  یم  مهب  نآ  ریغ  روپاشین و  رد  هچنآ  دنیوک و  موبریـش  یکنابـش و  هک  تسا  يدیفـسب  لئام  دسر  یم  مهب 

دساف کنردب و  نآ  مامت  هک  يدح  هب  ددرک  یم  دساف  کنردب و  یبرچ  قرع و  ندیسر  کشم و  يوب  زا  نآ  عومجم  دنمان و  موب 
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ار ینامرک  ةزوریف  نآ  ياجب  تسا  بارخ  روپاشین  ندـعم  نوچ  نامز  نیرد  دـنا  هتفک  دـنمان و  هدرم  ار  نآ  نامز  نآ  دوش و  یم  666
ددرک یم  کنردب  دساف و  هریغ  قرع و  یبرچ و  ندیسرب  يدوزب  لخلخت  تواخر و  ببسب  نآ  دنراد  لمعتسم 

نا تعیبط  *

کشخ موس  رد  درس و  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ضایب و هعمد و  مشچ و  تاـبوطر  فشن  تهج  نآ  لاـحتکا  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  سارلا و  ءاـضعا  تیقاـیرت  توق  اـب  حرفم و 
ۀبـسانم ۀـیودا  اب  ای  یئاهنتب و  هاوخ  مرو  هبرـض و  زا  هثداح  تاقبط  رئاس  هینرق و  ۀـقبط  قتف  يروکبـش و  عفر  هرـصاب و  حور و  تیوقت 

اهریغ نیجاعم و  بیکارت  ای  هبـسانم و  ۀـیودا  اب  ای  یئاهنتب و  هناثم و  هدرک و  کنـس  تیتفت  زرپس و  عرـص و  تهج  لسع  اب  کیره و 
مین مومس  عیمج  رهزداب  مسلا  هخس  حورق و  هینطاب و  تاحارج  رئاس  اعما و  ۀحرق  لاهسا و  ناقفخ و  عفر  هدعم و  لد و  تیوقت  تهج 

نآ حلـصم  هدرک  رـضم  برجم  هیـصاخلاب  برقع  عسل  تهج  نآ  مرد  ثلث  هیوق و  مومـس  تهج  بارـش  اب  نآ  مرد  کـی  نآ و  مرد 
هتفک صاوخلا  مرد  مین  نآ  تبرـش  رادقم  دشاب  دب  نآ  ندیـشوپ  ددرک  هابت  دوخ  کنر  زا  هک  يرهوک  ره  هتفک  سیلاطاطـسرا  اریثک 

دـنام و ظوفحم  نآب  هقعاـص  ندیـسر  بآ و  رد  قرغ  زا  نآ  ةدـنراد  مصخ و  رب  يزوریف  فوخ و  عناـم  بلق و  يوقم  نآ  قیلعت  دـنا 
تیؤر ندید  هرصاب و  رون  تیوقت  ثعاب  رایـسب  نآ  رب  ندرک  هاکن  نآ و  بحاصب  تسا  برقع  رام و  ندش  کیدزن  عنام  نادب  متخت 

هبراه سوفن  تیبثت  نداعم و  سیلکت  نآ  سلکم  دـنادرک و  بلـص  دـنراذکب  مرن  ماسجا  اب  نوچ  تکرب و  نمی و  ثعاب  نادـب  لاله 
* دیامن
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لیف

لآ یکنرفب  میج و  یمجع و  فاک  حتفب  زین  جک  یهته و  یتاه و  يدنهب  تسا و  یـسراف  لیپ  زا  برعم  مال  ای و  نوکـس  اف و  رـسکب 
دنمان نیفیلا  يزیرکناب  هطناف و 

نا تیهام  *

زا یضعب  نآ  تروصب  هک  ینعم  نآب  دنا  هدرمش  تاخوسم  ۀلمج  زا  تاناویح و  لک  زا  ربکا  هثجلا  ریبک  رایسب  فورعم  تسا  یناویح 
هیرمک اهنیزا  سنجم  اهنیا و  ریغ  هکرم و  هیرمک و  زا  دشاب  یم  عاونا  دنا و  هدرم  زور  هس  زا  دعب  دنا و  هتشک  خسم  هغلاس  ۀیصاع  مسا 

هدایز نیزا  نآ و  ۀـناش  ناوختـسا  ات  تسد  نخان  زا  تسد  عرذ  تفه  ات  دـنلب و  هکرم  هاتوک و  كدـنا  ياهاپ  تسد و  اب  هثج و  ریبک 
راهچ هس  رادقم  ات  ار  یـضعب  الاب و  فرطب  راد  مخ  هدـمآرب و  نآ  نهد  فرط  ود  زا  دـشاب  یم  يوق  دـنلب  نادـند  ود  ار  نآ  رن  مه و 
نادند دنباوخ و  یم  هتـسشن  هدـمع  دونه  زا  یـضعب  نا  رب  هتـسب  هیاپراچ  ای  یتخت و  نآ  رب  هک  دوش  یم  دـنلب  مه  هدایز  تسد و  عرذ 

رتمک و نآ  فیوجت  هچره  فوجم و  ریغ  یقاب  رتمک و  یـضعب  دشاب و  یم  فوجم  تسا  نوریب  نآ  نهد  زا  هچنآ  هفـصنب  ات  یـضعب 
رادقم يردق  نآ  نادند  رس  زا  نایم  رد  لاس  کی  ای  لاس و  ره  دنا  هدرک  دیـص  ار  هچنآ  تسا و  رتهب  دشاب  دیفـس  تسار و  میخض و 
شبات زا  ددرکن  رـسکتم  قشنم و  ات  دـنزادنا  یم  نارب  یجنرب  ياهقلح  ددرک و  يوق  بوخ  هکنآ  يارب  دـنرب  یم  رتمک  ای  ربش و  کی 
دیامن یم  سفنت  نا  زا  دوش و  یم  هدیچیپ  فوجم و  تسنآ و  ینیب  ياجب  دنمان و  دنوس  يدـنهب  ار  نآ  موطرخ  تامدـص و  باتفآ و 

هتـشادرب موطرخ  نامهب  ار  دوخ  یکاروخ  هریغ  هاک و  دروخ و  یم  هتخیر  دوخ  ناـهد  رد  هدـیچیپ  دـشک و  یم  مدـب  نادـب  ار  بآ  و 
اتنیج و ناتسهوک  رد  نآ  تسا و  رایسب  روز  نآ  موطرخ  رد  دروخ و  یم  هدرک  درخ  هاتوک  ایسا  ياهنادندب  دننک و  یم  لخاد  ناهدب 
هشبح و پیدلام و  پیدنرـس و  نهکد و  هریغ و  روپ و  ههکروک  رد  هدوا و  هبوص  رد  ماشآ و  دنا و  هلاکنب  رد  هک  دابآ  مالـسا  هرپت و 

یکرزب دیراورمب  هیبش  رودم  يزیچ  هدروخ  لاس  لایفا  یـضعب  نادند  فوج  رد  ار  دان  دنیوک  یم  دـسر و  یم  مهب  زین  رکید  ياهاج 
ربش و کیب  ات  کیراب  هاتوک  دنمان  ینته  يدنهب  هک  هدام  لیف  نادند  دنمان و  یم  دنه  لها  ناسلب  یتوم  جـک  ار  نآ  دـسر و  یم  مهب 

ياهتـسد لصفم  طسو  رد  نآ  ياهاپ  لصفم  تسنآ و  يازجا  نیرتهب  دنمان و  جاع  یبرعب  ار  لیف  نادند  نارب و  هدایز  یکدنا  ای  مین و 
نتسشن تقو  رد  اذهل  نآ و  نخانب  عرذ  کی  بیرق  زین  یکی  الاب و  عرذ  کیب  بیرق  یکی  لفسا  الاب و  بناج  ود  رد  هکلب  تسین  نآ 

ندیباوخ و 
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يدوزب دومن  پت  هاکره  ددرک و  یم  يذأتم  رایـسب  يامرک  زا  دـناباوخ و  یم  ار  اهاپ  سپ  دـنک  یم  زارد  شیپ  زا  ار  اهتـسد  الوا  667
تسا ناسنا  لثم  نآ  رمع  دنیوک  یم  دنا و  هتفک  هام  هدزه  نآ  لمح  تدم  دریم و  یم 

نآ تعیبط  *

کشخ رایسب  درس و 

لاعفا و *

نا صاوخ 

مرد ود  زور  ره  ندـیماشآ  نآ و  يوقم  مشچ و  راثآ  یلاج  نآ  ةرهز  لاـحتکا  اـهریغ  ضفنلا و  ءاذـغلا و  ردـصلا و  سارلا و  ءاـضعا 
سباح هبـسانم  ۀـیودا  ای  بآ و  اب  ولهپ و  لصافم و  درد  عفار  مهف و  هظفاح و  يوقم  لسع  بآ و  اـب  اـی  لـسعلا و  ءاـم  اـب  جاـع  ةدارب 

رقاع نز  لمح  تهج  رهط  زا  دعب  نآ  ۀجزرف  روتسدب  لمح و  تهج  هتفه  کی  ات  لسعلا  ءام  اب  ای  بارـش و  اب  مدلا و  فزن  لاهـسا و 
بـش دـنیامن و  فوفـس  تابن  لاقثم  ود  اب  ار  نآ  ةراشن  لاقثم  کی  بش  ره  بش  هس  اـت  رهط  زا  دـعب  نوچ  زین  دـنا و  هتـسناد  برجم 
رورذ تسا و  ماذـج  دایدزا  عنام  مهیپ  زور  دـنچ  يرهن  ای  یهوک و  ۀـندوپ  بآ  اب  تسا و  لمح  ثعاب  دـنوش  تفج  رهوش  اب  مراهچ 

تــسا لـیف  لوـب  هـک  دـنادن  نز  نآ  هـک  يوـحن  هـب  نآ  لوـب  ندــیماشآ  ریــساوب و  تـهج  نـهآ  ةدارب  نآ  نزو  مهاـب  نآ  ةدــیئاس 
دنیوک ددرکن و  نتسبآ  زکره  نز  هک  تسنآ  ثعاب  نآ  نیکرـس  لومح  هتفک و  برجم  رقاع  نز  ندش  هلماح  تهج  سودیروقـسید 

عفار نآ  يالط  ماوه و  ةدـننازیرک  هنمزم و  ياهپت  عفار  نآ  روخب  درواین و  راـب  رکید  دـنلامب  نارب  اـی  دـندنب و  رادراـب  تخرد  رب  رکا 
صرب عفر  يارب  نآ  يالط  مشچ و  راثآ  یلاج  نآ  ةرهز  اهمخز و  مایتلا  هبطر و  ۀفعـس  تهج  نآ  قرحم  لمق و  دلج و  راثآ  فلک و 

برذ و عفار  ینساک  بآ  اب  نآ  ۀیصخ  زا  طاریق  کی  ندروخ  مومس و  عیمج  قایرت  نآ  ۀضیب  ای  فشک و  نوخ  اب  مهیپ و  زور  هس  ات 
هتسکش نآ  ناوختسا  هک  يوضع  رب  جاع  ینعی  نآ  نادند  نتسب  صاوخلا  تناعا  تیاغ  رد  لمح  رب  نیعم  نآ  ۀجزرف  نمزم و  لاهسا 

ررـض عنام  هتـسب  هچراپ  رد  یـشاوم  لافطا و  اصوصخ  ناسنا  ندرک  رب  نآ  قیلعت  نآ و  جارخا  رب  نیعم  بذاج و  دشاب  هدنام  نا  رد  و 
هبئان و تایمح  عبر و  یمح  عفار  نآ  تسوپ  قیلعت  ددرک و  نیریش  نآ  رمث  دننز  تخرد  رب  رکا  نایبصلا و  ما  عرص و  نوعاط و  ابو و 

روخب دنادرک و  یم  لئاز  ار  ابو  جاع  ۀـناش  زا  ندرک  هناش  هک  تسا  دراو  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع  مظاک  ماما  ترـضح  زا  ثیدـح  رد 
* تسا ریساوب  عفار  نآ  موطرخ  کشخ  ۀچراپ  یکدنا 
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شوجلیف

تسا و لیفلا  ناذا  ینعمب  هک  تسا  یسراف  شوک  لیف  برعم  همجعم  نیـش  واو و  نوکـس  میج و  مض  مال و  ای و  نوکـس  اف و  رـسکب 
ةدنـشک تسنآ و  ةراصع  يدنه  ضـضح  هک  تسا  ریبک  فول  دنا  هتفک  تسا و  هیحلا  فول  دـعجلا و  فول  دـقعلا و  فول  دـنا  هتفک 

تسا لیف 

جرهزلیف

هتفک هکنآ  تهج  تسا  یسراف  ةرهز  لیپ  برعم  میج  هلمهم و  ءار  حتف  اه و  نوکس  همجعم و  ياز  حتف  مال و  ای و  نوکس  اف و  رسکب 
تسا لیف  ةدنشک  دنا 

نا تیهام  *

ماـن دوخ  دـنا  هتفک  تسریبـک و  فول  زا  یعوـن  هک  دـنا  هتفک  تسنآ و  ةراـصع  دـنمان  توـسر  هک  يدـنه  ضـضح  هک  تسا  یتاـبن 
دشاب و یم  هرهزب  هیبش  دننک  یم  یمرچ  ۀسیک  رد  ار  هراصع  نآ  هکنآ  تهج  تسا و  لیف  ةرهز  مان  دنا  هتفک  تسا و  يدنه  ضضح 

ردقب نآ  رمث  دنا  هتفک  دش و  روکذم  ءاحلا  فرح  رد  يدنه  ضضح  هتشک و  نادب  یمسم  اذهل  تسا و  لیف  ةدنشک  هکنآ  تهجب  ای 
تسا لفلف 

نا تعیبط  *

تدورب ترارح و  رد  لدتعم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ندیماشآ روتـسدب  ضیح و  راردا  تهج  نآ  خاش  كرب و  خیبط  ندیماشآ  ناقری و  زرپس و  درد  تهج  نآ  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاضعا 
تیز اب  ای  یئاهنتب و  نآ  يـالط  هنیزلا  دـیفم  رایـسب  یمغلب  لاهـسا  تهج  نآ  یمخرد  هدزاود  اـت  یمخرد  شـش  رادـقم  نآ  ةراـصع 

* تسا يوم  يوقم 

تسا فاق  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مکی  تسیب و  باب  - 15

فلالا عم  فاقلا  لصف 

بلکلا لتاق  *

نا تیهام  *

تسا یقراذا  یضعب  دزن  تسا و  بالکلا  قناخ 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  رایسب 

668

نا صاوخ  لاعفا و  *

زین ناسنا  تاناویح و  رئاس  يدوزب و  تسا  کس  ةدنشک  فاعر و  مدلا و  ثفن  ثدحم  نآ  ندیماشآ 

راق

غمـص لار  هک  اریز  هدرک  مهوت  هتـسناد  يدنه  لار  ار  نآ  هک  یـسک  تسریقب و  فورعم  ماوع  دزن  هلمهم و  ءار  فلا و  فاق و  حـتفب 
دمآ دهاوخ  باب  نیمه  رد  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دنناوخ و  رهقنق  رهقیق و  يربعم و  لعل  ار  نآ  تسا و  یتخرد 

نا تیهام  *

طـش رانک  رب  هکنآ  حاون  تیه و  ةدـلب  رد  دـشوج و  یم  همـشچ  زا  مرک  بآ  اب  نیمز  زا  هک  یخرـسب  لئام  کـنر  هایـس  تسا  يزیچ 
يارب مدرم  یـضعب  ددرک و  یم  بلـص  ینامز  ندنام  زا  دعب  دشاب و  یم  لایـس  ندمآرب  نیح  رد  نآ  دوجولا و  ریثک  تسا  عقاو  تارف 

هرـصب و لها  رادم  مسر و  هچنانچ  دنلامب  اهـضوح  اهمامح و  نحـص  اهراوید و  اهیتشک و  رب  هک  ددرک  نآ  لباق  بلـص و  دوز  هکنآ 
دوهیلا رفقب  تسا  بیرق  دنام و  یم  یقاب  لاس  یس  ات  نآ  توق  دنیامن و  یم  لخاد  كاخ  يردق  تسنآرب  اهنآ  حاون  دادغب و 

نا تعیبط  *

نیرت ضباق  زین  نآ  کشخ  دنیوک و  یهبج  ار  نآ  بلـص  تسا و  نآ  فانـصا  رحا  دـنمان  لایـس  هکنآ  قیقر  کشخ  مرک و  موس  رد 
هدایز نآ  لیلحت  طسوتم و  نآ  ضبق  توق  تبالص  يارب  بارت  اب  نآ  لایس  خوبطم  ماسقا 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تنکل و نابز و  لقث  اهنآ و  تدورب  نیکف و  لضع  غامد و  زا  هقیقر  تابوطر  بلاج  هجزل و  طالخا  جـضنم  نآ  غضم  سارلا  ءاـضعا 
دهد جضنا  ردص و  هجزل  طالخا  زین  دزاس و  وکین  ار  ور  کنر  دنک و  لئاز  ار  هثل  داسف  نادند و  یسحیب  ینعی  سرـض  ملکت و  رـسع 
ياوه داسف  ماعط و  بآ و  ریغت  عنام  حایر و  ةدننک  هدـنکارپ  نآ  علب  هدـعم و  نخـسم  مضه و  رب  نیعم  نآ  غضم  زین  ءاذـغلا و  ءاضعا 

نآ و ررـض  عفاد  ریغت و  تظلغ و  عنام  دودنا  ریق  فرظ  رد  بآ  ندیماشآ  لاحط و  دبک و  هدعم و  تیوقت  مضه و  رب  تناعا  یئابو و 
عنام دودـناریق  فرظ  رد  بآ  نتـشادهاکن  دـنا  هتفک  تسا و  ینطاب  ياضعا  نخـسم  حاـیر و  خـفن  لـلحم  اقـستسا و  نوعاـط و  عفار 
ةدارا هک  یـسک  هک  تسا  راوازـس  ددرک و  یم  اعما  جحـسب  يدؤم  هاک  هناثم و  حورق  ثروم  نآ  لـکا  تموادـم  نآ و  ریغت  تظلغ و 

لاقثم و کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  ددرکن  جحـس  هحرق و  ثعاب  ات  دروخب  هدرک  لح  هبـسانم  ناهدا  ضعب  اب  دشاب  هتـشاد  نآ  ندروخ 
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تالیبد و تاجارخ و  لیمامد و  جـضنم  نآ  دامـض  نآ و  دـننام  زین  صاوخ  رئاس  رد  دوهیلا و  رفق  نآ  لدـب  تسین  زوجم  نارب  هدایز 
زا نآ  جورخ  تعرس  تقر و  ثعاب  دودناریق  مخرد  بارش  نتخاس  هطقس و  هبرـض و  عجو  هدننک  لئاز  روسک و  رباج  ماروا و  للحم 

* رت فیفخ  نآ  رامخ  ناجازم و  یمغلب  نیدوربم و  يارب  زا  تسا  وکین  دشاب  ماوقلا  ظیلغ  هاکره  ندب و 
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یقیناطاق

تغلب هدـمآ  زین  یقیطاباق  ای و  فاق و  رـسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  نون و  رـسک  فلا و  هلمهم و  ءاط  حـتف  فلا و  فاـق و  حـتفب 
تسا باقعلا  فک  ینعمب  ینانوی 

نا تیهام  *

کیراب نآ  خـیب  هنـسرکب و  هیبش  نآ  رمث  یفنـص  دـشاب  یم  فنـص  ود  نوتیز و  سآ و  كربب  هیبش  کـچوک  نآ  كرب  تسا  یتاـبن 
ياهنخانب هیبش  لکـش  رد  لفـسا و  يوسب  نآ  رـس  ددرک  ینحنم  دوش  کشخ  نوچ  دراد و  رـس  تفه  ای  شـش و  رخذا و  خـیب  دـننام 

کنر و رد  نوتیز  كربب  هیبش  زین  نآ  كرب  نوتیز و  مخت  دننام  نآ  خیب  کچوک و  یبیس  دننام  نآ  رس  رکید  یفنـص  هدرم و  هأدح 
خاروس خاروس  خرس و  يدوخن و  ردقب  کچوک  نآ  رمث  نا و  زا  رتکرزب  لکش و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ هیلاطنا  دالب  رد  تسا و  قشعت  تبحم و  ثعاب  دنماشایب  وا  ردام  بوبحم و  دصقب  ندـیماشآ  نیح  رد  هکنآ  طرـشب  نآ  ندـیماشآ 
* تسا قشعت  عنام  نآ  قیلعت  دنا  هتفک  یتسود و  رد  دنراد  لمعتسم  ار 

ایلاقاق

ریغ دیاش  تسا و  عاجوالا  هلقب  نآ  هک  دنا  هتفک  یـضعب  تسا و  ینانوی  تغل  فلا  ای و  حـتف  مال و  رـسک  فلا و  ود  فاق و  ود  حـتفب 
دشاب نآ 

نا تیهام  *

ایناورب ار  نآ  هک  یتابن  لـکب  هیبش  یلک  نارب  هدـیئور و  هداتـسیا  نآ  كرب  طـسو  زا  یقاـس  كرزب و  دیفـس و  نآ  كرب  تسا  یتاـبن 
یب هففجم و  توق  اب  تسا  یخیب  ار  نآ  ددرک و  یم  رهاظ  نا  زا  یبح  تخیر  نآ  لک  نوچ  دنمان و 

ناتسهوک نآ  تبنم  عذل  669
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نا تعیبط  *

رت مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ رهوج  هکنآ  تهج  عفان  هفرـس  يرم و  هئر و  ۀبـصق  تنوشخ  عفر  تهج  اتـشان  زین  نآ  غضم  بارـش و  رد  نآ  خیب  عوقن  ندیماشآ 
نا زا  ار  نآ  خـیب  دـنیامن  غضم  ای  دـنزاس و  نا  زا  قوعل  اـی  ددرک و  ظـیلغ  هک  دـنناسیخب  بارـش  رد  اریثک  دـننام  نوچ  تسا و  ظـیلغ 

یطوریق اـب  دـنبوکب و  مرن  نوچ  ار  نآ  بح  تسا و  سوسلا  بر  ماـقم  مئاـق  ار و  هروکذـم  ضارما  تسا  عفاـن  هک  دـیآیمرب  ةراـصع 
تسنآ جنشت  عذل و  عنام  دیدمت و  ثعاب  دنلامب  تروص  رب  هدومن  جوزمم 

هلقاق

لیه یسرافب  موم و  هدرک  یکنرفب  امشوش و  نویفرش و  ینایرـسب  سوادیطق و  ینانویب  اه  مال و  حتف  فاق و  مض  فلا و  فاق و  حتفب 
دنمان یچبالا  يدنهب  لاه و  یبرعب  و 

نا تیهام  *

راغـص ۀلقاق  ار  ریغـص  دنمان و  رابک  ۀلقاق  ار  ریبک  ریغـص  ریبک و  دشاب  یم  عون  ود  يدنه و  تسا  يرمث  تسا و  هیرطع  ۀیوافا  ۀلمج  زا 
دنمان یچیالا  يرب  يدنهب  یجنز و  ۀلقاق  رکذ و  لیه  رکذ و  ۀلقاق  ارابک  ۀلقاق 

نا تیهام  *

یخرـسب لئام  هزیر  دیفـس  نآ  لک  ناحیر و  راـن و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دراد و  قاـس  کـی  عرذ و  هس  ود  ردـقب  تسا  یتخرد  رمث 
نا و زا  رتکرزب  رتکچوک و  تشکنا و  دـنب  کـی  رادـقمب  عالـضالا  يواـستم  ریغ  ثلثم  لکـش  يربونـص  نآ  رمث  ـالقاب و  لـکب  هیبش 

یعمق خاشب  لاصتا  ياج  نیئاپ  فرط  رد  ینالوط و  طوطخ  اب  نشخ  میخـض  كدنا  مهب و  هتـسویپ  هچراپ  هس  هریت و  ربغا  نآ  تسوپ 
نآ مخت  دـیآرب و  نآ  ياهناد  هتـشک  قشنم  همدـص  كدـنا  اب  ای  دوخبدوخ و  یـضعب  نآ  تسوپ  ددرک  کشخ  نوچ  یکدـمآرب و  و 
دعب یمعط و  نیریش  هجزل  تبوطر  اب  یکزات  رد  تدح و  كدنا  اب  روفاک و  ۀحئارب  هیبش  هلمجلا  یف  وب و  شوخ  لمرح و  مختب  هیبش 

لطاب نآ  توق  لئاز و  نآ  ۀـحئار  معط و  سپ  دـنام  یم  یقاب  لاس  ود  تیاهن  ات  تسا  فالغ  رد  هچنآ  توق  ددرک و  لـئاز  یکـشخ 
ۀیـشاح رد  دیمحلا  دبع  ریم  میکح  تسا و  ضیرع  نآ  كرب  هک  هتـشون  یکاطنا  لاس و  کی  ات  هدـمآرب  فالغ  زا  هچنآ  ددرک و  یم 

راهچ هس  ردـقب  ضیرع  مین و  ربش و  کی  ردـقب  نآ  لوط  هریت و  زبس  تسا و  هرذ  ینعی  راوج  كربب  هیبش  نآ  كرب  هک  هتـشون  هفحت 
لوط هدـش و  هدینـش  نینچ  زین  يرکید  زا  تسا و  القاب  لکب  هیبش  نآ  لک  دـیور و  یم  نآ  قاس  لفـسا  رد  نآ  رمث  لک و  تشکنا و 

هتفک ربش  ود  ات  ار  نآ  كرب 
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نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  لوا و  رد  مرک 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

زا عفنا  وذـلا  نیا  عئابط  ضعب  رد  نآ و  ةدرک  نایرب  صوصخ  نطب  سباح  ءاـشج و  كرحم  ماـعط و  مضاـه  هدـعم و  يوقم  حرفم و 
ماعط لخاد  دـیآ و  یم  فرـصمب  هریغ  تانونـس و  هیودا و  رد  رکید  دـنروخ و  یم  ناپ  ینعی  لوبنات  كرب  اـب  رتشیب  تسنآ و  راـغص 

رادقم اریثک  نآ  حلـصم  اعما  رـضم  دنیوک  ناهد و  عالق  عنام  هثل و  يوقم  نآ  ۀناد  روتـسدب  نآ و  ةدیبوک  تسوپ  نونـس  دننک و  یمن 
* تسا راغص  ۀلقاق  نآ  لدب  لاقثم  ود  ات  نآ  تبرش 

راعص ۀلقاق 

یچیالا و یتارجک  يدـنهب  یثنا و  لیه  اوب و  لاه  اوب و  لیه  اوبریخ و  رمـشوش و  میم و  همجعم و  نیـش  ود  مضب  رـشمش  زین  ار  نآ  و 
دنمان یچیالا  یتوهچ 

نا تیهام  *

عرذ ودب  ات  نآ  تابن  درادن و  دوجو  رکید  ياج  رد  دسر و  یم  مهب  نآ  حاون  یلیهب و  موسوم  هوک  رد  راییلم  رد  هک  تسا  یتابن  رمث 
رتکرزب و هتـسپ و  زغم  ردـقب  یفالغ  رد  نا  زا  هناد  ره  راد و  هشوخ  نآ  رمث  نا و  زا  رت  نهپ  ناحیر و  راـنا و  كرب  ردـقب  نآ  كرب  و 

لکـش ثلثم  ددرک و  یم  دیفـس  ندـش  کـشخ  زا  دـعب  درز و  ندیـسر  دـعب  زبـس و  یماـخ  رد  وب و  شوخ  رایـسب  نا و  زا  رتـکچوک 
ینالوط و طوطخ  اب  نشخ  هتـسویپ و  مهب  هچراپ و  هس  نآ  فـالغ  تسوپ  کـیراب و  كدـنا  نآ  فرط  ود  ره  عالـضالا و  يواـستم 

نادـب نآ  تسوپ  یجکب و  لئام  یکدـمآرب و  یعمق و  كدـنا  ۀـشوخب  لاـصتا  ياـج  نآ  ریز  رد  تصوفع و  كدـنا  اـب  وب و  شوخ 
رد دـیآیمرب و  نآ  فوج  زا  اهناد  هتفاکـش  همدـص  كدـناب  ای  دوخبدوخ و  ددرک  کشخ  نوچ  نآ  ةدیـسر  هدـیئور و  نا  زا  لصتم و 

کنر دیفـس  ةدرپ  اـهنآ  نیب  اـم  نآ و  علـض  هس  رد  فص  هس  رد  رت و  هزیر  نیا  هکنآ  رکم  راـبک  ۀـلقاق  دـننام  نآ  ياـهناد  نآ  فوج 
لئاز ددرک  کشخ  نوچ  یئوب و  شوخ  معط  نیریـش  جزل  تبوطر  نا  رد  یکزات  رد  دسر و  یم  اهنادب  اذـغ  نآ  ۀطـساوب  هک  یکزان 

تسوپ دوش و 
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لئام دوش  هنهک  نوچ  ددرک و  درـس  كدنا  نهد  نآ  ندیئاخ  دعب  وب و  شوخ  دنت و  كدنا  نآ  ياهناد  معط  ددرک و  دیفـس  نآ  670
ددرک و لـطاب  نآ  توق  معط و  یب  وبدـب و  هکنآ  اـت  دروآ  یهایـسب  لـیم  نآ  تسوـپ  یمکب و  ور  نآ  ۀـحئار  تدـح  دوـش و  یخلتب 

دنام یم  لاس  هس  ات  نآ  توق  هلمجلاب 

نا تعیبط  *

هضباق تیقایرت و  توق  اب  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دروآ هسطع  هک  ینیب  رد  نآ  ةدـیبوک  خوفن  سارلا  ءاضعا  ناهد  ۀـحئار  قرع و  ةدـننک  وب  شوخ  للحم و  یلاج و  فطلم و  حرفم و 
تسوپ و ناهد و  ةدـننک  وب  شوخ  نآ  غضم  نآ و  عجو  نیکـست  تهج  شوک  رد  نآ  رورذ  امغا و  عرـص و  یحیر و  عادـص  تهج 

تهج بلق و  يوقم  هدـعم و  قلح و  ردـص و  تابوطر  فشان  ضفلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  ءاـضعا  ارورذ  اغـضم و  هثل  يوقم  نآ  ۀـناد 
ماضهنا اشج و  ندروآ  یحیر و  دراـب  هدـعم  عجو  ئق و  عوهت و  ناـیثغ و  نآ و  تلب  عفر  نیخـست و  هدـعم و  تیوقت  دراـب و  ناـقفخ 

نایثغ و ئق و  تهج  رانا  بآ  یکطـصم و  بآ  اب  نآ و  ةدرک  نایرب  صوصخ  نطب  سباح  هبـسانم و  ۀـیودا  اب  اـی  یئاـهنت و  هب  ماـعط 
ئق و هضیه و  عوهت و  ناـیثغ و  عفر  تهج  بآ  اـی  بـالک و  رد  تسوـپ  اـب  صوـصخ  نآ  ۀـتفوک  مین  ةداد  شوـج  هدـعم و  تیوـقت 
دـبک و ةدراب  عاجوا  تهج  زور  هس  نیبجنکـس  اب  نآ  مرد  کی  هداد  شوج  بالک  اب  ای  بآ و  اب  عانعن  اـی  هندوپ و  كرب  اـب  روتـسدب 

رورذ لکا و  هنیزلا  هناثم  هدرک و  کنس  جارخا  تهج  نیبجنکـس  اب  مرد  ود  يزور  يواستم  يازجا  نیرایخ  مخت  اب  نآ و  ةدس  حیتفت 
يرابک ۀلقاق  دیاش  دنا  هتـشون  نیا  سکعرب  ابطا  هدعم و  تیوقت  رد  رکم  نآ  رابک  زا  يوقا  لاعفا  همه  رد  قرع و  ةدننک  وب  شوخ  نآ 

هن هدیـسر  هبرجتب  ررکم  دوش و  یم  هلاکنب  رد  هچنآ  دوب و  ناـنچ  دـشاب  هدـش  یم  هلاـکنب  ریغ  رکید  ياـهاج  جـنز و  هشبح و  رد  هک 
هبابک و نآ  فصن  نآ  لدب  لاقثم  کی  ات  مرد  کی  نآ  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  هئر  ردص و  رـضم  تفای  رکذ  هک  تسا  نینچ 

نآ صاوخ  تیهام و  هک  هدشن  هدید  لاح  ات  دنا  هتـشون  هک  ۀلقاق  موس  فنـص  تسا و  رابک  ۀـلقاق  نآ  نزوب  ناسلب و  بح  نآ  فصن 
* دبای ریرحت 
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یلقاق

تغل هدمآ  زین  ای  مال و  رـسک  فاق و  مضب  مال و  فیفختب  هروصقم و  فلا  هددشم و  مال  حتف  یناث و  فاق  رـسک  فلا و  فاق و  حتفب 
دروش و یکرت  یـسرافب و  زین  کناباش و  رـسکاک و  لکاک و  یـسرافب  حورقلا و  لجر  حالف و  ناـمرک و  مـالق  یبرعب  تسا و  یطبق 

دنمان نویق  دروآ  یمورب  نومیسورم و  ینانویب 

نا تیهام  *

كدنا یـضبق  یخلت و  تیقروب و  يروش و  اب  نارب و  هدایز  نیا  تبوطر  نا و  زا  رتزبس  رتکرزب و  فرح و  نانـشاب و  هیبش  تسا  یتابن 
اهرازروش نآ  تبنم  نآ و  جازم  قفاوم  بغار و  نادب  رتش  دنروخ و  یم  ریش  تسام و  اب  مدرم  دسر و  یم  ازوج  رد  تسا و  یعیبر  و 

اهبارخ و 

نا تعیبط  *

هتشون لوا  رد  يدادغب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

یف ام  جرخم  لهـسم و  اذهل  تجوزل و  تیقروب و  اب  ءاذغلا  لیلق  دشاب و  نطب  رد  هچنآ  مضاه  اشج و  ةدننک  وب  شوخ  ءاذـغلا  ءاضعا 
فعض لهرت و  عفار  خرس  رکش  بیبز و  عوقن  بآ  اب  لطر  مین  ات  نآ  ۀیقوا  کی  رفـصا و  ءام  لهـسم  نآ  ةدرـشفا  بآ  تسا و  نطبلا 
ةراصع هک  دیاب  دراد و  هک  یتجوزل  ببـسب  دیامن  یم  ثادحا  هدـعم  رد  یلقث  دـشابن و  پت  رکا  كرو  تشپ و  رمک و  درد  هدـعم و 

خرس رکش  مرد  هد  اب  ار  نآ  ریـصع  لطرکی  یـضعب  دنماشایب و  هدادن  شوج  هکلب  ددرک  یم  لطاب  نآ  توق  هک  دنهدن  شوج  ار  نآ 
ضفنلا ءاضعا  تسا  يوقا  نآ  لعف  هرتهاش  بالبل و  خرـس و  رکـش  اب  هتفک  نسحلا  نب  شیج  دـیامن و  یم  يوق  لـعف  دـنماشآ و  یم 

دننام تسا  ینم  عطاـق  نخـسم و  ففجم و  دـنا  هتفک  نآ و  ةزاـت  رت و  ندروخ  هاـب  كرحم  ینم و  ةدـننک  هداـیز  ریـش و  لوب و  ردـم 
تـسا ثوشک  لعف  دننام  نآ  لعف  دـنا  هتفک  يوقا و  بآدرز  لاهـسا  رد  نآ  مخت  روفاک و  وهاک و  دـننام  تسا  يوق  دربم  بادـس و 

رد هک  دشاب  یتنودر  نیا  هک  لمتحی  خرس و  رکش  مرد  هد  اب  لطر  ثلث  ود  نآ  ریصع  بآ  زا  مرد و  هس  ات  نآ  مرج  زا  تبرـش  رادقم 
* تسنآ هباشم  رایسب  هک  اریز  تفای  رکذ  هلمهملا  لادلا  عم  ءارلا  فرح 
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671

مقاق

میم فاق و  مض  فلا و  فاق و  حتفب 

نا تعیبط  تیهام و  *

ورف باجنـس و  زا  رتـشیب  نآ  تمیق  کـنف و  تسوپب  هیبـش  نآ  تسوپ  نا و  زا  بطرا  دربا و  باجنـسب و  هیبـش  تسا  یناویح  تسوـپ 
كولم و ساـبل  باجنـسورف و  زا  رت  مرک  نآ  ورف  دـنا  هتفک  هلدـتعم و  نادـبا  قـفاوم  رومـس و  زا  رتـمک  یمرک  ار  نآ  نیتـسوپ  ینعی 

نآ مد  رـس و  کنر و  دیفـس  هاتوک و  نآ  مد  شوم و  زا  رتکرزب  هبرک و  زا  رتکچوک  تسا  یناویح  تسوپ  دنا  هتفک  تسا و  نیطالس 
هایس

نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسا کنفب  هیبش 

هصناق

نادکنس یسرافب  نایلبک و  یمورب  نومیس و  رعش  ینانویب  تسا و  یبرع  تغل  اه  هلمهم و  داص  حتف  نون و  رـسک  فلا و  فاق و  حتفب 
دنمان هلصوح  یبرعب  ار  ناد  هنیچ  هک  اریز  هتسناد  ناد  هنیچ  ار  نآ  هک  یسک  هدرک  مهوت  دنیوک و  يرهتپ  يدنهب  و 

نا تیهام  *

ناوج هبرف  زوا  ۀـصناق  همه  نیرتهب  تسا و  حـصا  لوا  تسا و  اـعما  نیراـصم و  ياـجب  دـنا  هتفک  رویط و  يارب  زا  تسا  هدـعم  هلزنمب 
ریپ هن  دشاب  ناوج  دنیامن  یم  ذخا  هک  هدنرپ  یناویح  ره  زا  هک  دیاب  نیمس و  جاجد  سپ  تسا  طب  ۀصناق  هتفک  یضعب  تسا و 

نا تعیبط  *

ددرکیمرب نا  زا  ذوخام  ریط  تعیبطب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دیفم دبک  فعض  نابحاص  تهج  نیمـس  جاجد  ۀصناق  ناقفخ و  عفار  حلاص و  نوخ  دلوم  اذغلا و  ریثک  هروکذم  رویط  زا  هلمجلاب  زین 
نآ حلصم  نآ  بصع  اصوصخ  تسا  مضهلا  ئطب  جنلوق و  دلوم  نکیل  دبای و  یم  دیلوت  نا  زا  دومحم  نوخ  دبای  وکین  مضه  نوچ  و 
درز تسوپ  دـنروخب و  کمن  يرم و  هکرـس و  اب  دـبای و  جـضن  بوخ  هک  دـنهد  لماک  خـبط  دـننک و  رود  ار  نآ  بصع  هک  تسنآ 

اعمالا قلز  نطب و  قالطتسا  هدعم و  درد  تهج  دنشونب  درـس  بآ  اب  هدوس  هدومن  کشخ  نوچ  سورخ  زا  صیـصختب  ار  نآ  نوردنا 
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نآ لاحتکا  کشخ و  مرک و  يرابح  ۀـصناق  لعف  نیرد  تسا و  يوقا  نآ و  هبرف  زا  رتهب  کشخ  رغـال  ناویح  زا  تسوپ  نیا  دـیفم و 
رثؤم هینرق  راثآ  يالج  مشچ و  رد  لزان  بآ  لیلحت  تهج 
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دنواق

هلمهم لاد  نون و  نوکس  واو و  حتف  فلا و  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

دنا هتفک  دنا و  هتسناد  یناویح  یعمج  یتابن و  یـضعب  یناویح  ای  تسا  یتابن  هک  تسین  مولعم  نآ  لصا  ینعی  تسا  هلوهجم  ۀیودا  زا 
رئاط هیپ  دنا  هتفک  یـضعب  دنمان و  يدنواق  محـش  ار  نآ  تسنآ و  محـش  نیا  دنمان و  دـنواق  ار  نآ  هک  تسا  یغرم  كرت  دالب  رد  هک 

زا هتفک  یـضعب  تسا و  یهام  نهد  هتفک  یـضعب  هتفک و  لیا  قاس  زغم  نهد  یـضعب  هتـسناد و  یبآ  کس  هیپ  یـضعب  تسا و  يدنه 
وب یب  هیپب و  هیبش  دمجنم  دیفس  تسا  ینغور  مسا  هکنآ  هلمج  نآ  زا  تسا و  دراو  نا  رد  زین  رکید  لاوقا  دیآیمرب  هایس  کنـس  فوج 
دنا هتشون  هرس  سدق  ناخ  يولع  دیس  كولملا  دمتعم  باون  دنمان و  يدنواق  محـش  ار  نآ  دنروآ و  دنه  نمی و  حاون  هشبح و  زا  هک 

ینعی کـنک  رهن  راـنک  رب  تسا  یهوک  هک  نوواـمک  هوک  رد  هک  تسا  یتخرد  رمث  نهد  هکلب  لـصا  یب  همه  نا  رد  هروکذـم  لاوقا 
ماداب ردـقب  رمث  نآ  تسا و  عقاو  دالب  نا  دـنه و  نیب  ام  هدیـشک و  نیچ  اطخ و  هب  اـت  هوک  نآ  دـنمان و  زین  اـکنک  هک  کـنک  ياـیرد 
دنریک یم  ماـمتلاب  ار  نآ  فک  دـننک و  یم  فـک  دـنهد و  یم  شوـج  بآ  رد  هدـیئاس  ار  نآ  زغم  تسا  يزب  ةدرک  مجحب  یکرزب و 
فاص سپ  دزوسن  هک  دـنیامن  یم  هظحالم  دـنامب و  صلاخ  نغور  ددرک و  فرطرب  نآ  تیئام  ات  دـنهد  یم  شوج  ار  فک  نآ  سپ 

زغم تاقوا  ضعب  تسا و  يرجـش  محـشب  فورعم  دنه  لها  ۀماع  دزن  ددرک و  یم  هیپ  دننام  دمجنم  ندش  درـس  زا  دعب  دـنیامن و  یم 
ای ماداب  زغم  لثم  دنیامن  یم  هدرورپ  تسا  فعاضم  نیمـسای  هک  لیب  يار  ای  ضیبا و  نیمـسای  دـننام  وب  شوخ  ياهلکب  ار  نآ  رـشقم 

دنیامن یم  لامعتسا  اوه  يدرس  زا  ثداح  قاقش  تاخورم  رد  دنریک و  یم  نغور  نا  زا  سپ  خرس  لک  هشفنب و  لک 
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نا تعیبط  *

تسا یکشخب  لئام  مرک  دنیوک  مود و  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حرقتم هنهک  دراب  لاعـس  تهج  هبـسانم  ياه  هریرح  اهباعل و  اب  مرد  هس  ات  نآ  مرد  کی  ندیماشآ  هاب و  كرحم  هظیلغ و  حایر  للحم 
هکلب يدام  ریغ  هک  یماکنه  رد  هاب  تیوقت  اهریغ و  وناز و  كرو و  هرصاخ و  رهظ و  عاجوا  رئاس  هدراب و  عاجوا  باصعا و  فعض  و 

رادقم دیفم  دنشاب  جذاس 

عفان هروکذم  ضارما  تهج  نادب  نیهدت  روتسدب  مرد و  هس  ات  نآ  تبرش  672

هدحوملا ءابلا  عم  فاقلا  لصف 

جبق

کی رد  مهاب  ود  ره  میج  فاق و  برع  تغل  رد  هکنآ  تهج  یبرع  هن  تسا  یـسراف  کـبک  برعم  میج  اـب و  نوکـس  فاـق و  حـتفب 
نآ ةدام  رن و  هدمآ و  رخآ  رد  اه  اب  هجبق  نآ  دحاو  لجح و  یبرعب  هروخ و  شتآ  ماوع  دزن  هملک  نیرد  رکم  دـنوش  یمن  عمج  هملک 

دنمان قیدزب  یمورب  ارویغاس و  ینانویب  والغچ  ینایرسب  روکچ و  يدنهب  کلیکک و  یکرتب  نا و  رد  تسا  ناسکی 

نا تیهام  *

اب رودـم  نآ  رـس  اطق و  دـننام  يدیفـس  یهایـسب و  طـقنم  رادـلاخ  رظنم و  شوخ  یکچوک و  غرم  رتوبک و  ۀـثجب  فورعم  تسیرئاـط 
نآ ياهاپ  راقنم و  يدیفس و  یهایسب و  ططخم  نآ  رپ  فارطا  یکریت و  یخرـس و  زا  بکرم  یـضعب  کنر  هایـس و  دیفـس و  طوطخ 

دنناـم تسا  دافـس  ترثـکب  فوـصوم  نآ  رن  ار و  دوـخ  ۀـضیب  دراد  یم  تسود  رایـسب  دراذـک و  یم  هضیب  هدزناـپ  نآ  ةداـم  خرس و 
دنامن و زاب  دافس  زا  نآ  دوشن و  یشک  هچب  تناضح و  هجوتم  نآ  ةدام  هکنآ  ات  دنکش  یم  راقنمب  ار  نآ  ۀضیب  تهج  نیزا  سورخ و 

یـضعب اب  یـضعب  ياهرن  سپ  دنکـش  هن  رن  ات  دیامن  یم  نآ  تظفاحم  دور و  یم  دوخ  مخت  يوسب  دزیرک و  یم  نا  زا  نآ  ةدام  اذـهل 
دوخ تاوصا  دهد  یم  ریغت  کبک  دنک و  یم  دافس  نآب  دبای  رفظ  نارب  ار و  رکید  دنازیرکب  کیره  دننک و  یم  رایسب  دایرف  کنج و 
ددرک یم  خفتنم  هدام  هک  تسا  اسب  دوخ و  ةدام  رب  دشاب  یم  تریغلا  دیدش  نآ  رن  هک  تسنآ  صاوخ  زا  دـهاوخ  یم  هک  ردـق  ره  ار 

نآ دایص  سپ  دنیب  یمن  ار  نآ  دایص  هکنآ  نامکب  درب  یم  ورف  فربب  ار  دوخ  رس  دنیب  ار  دایـص  نوچ  هک  تسنآ  رکید  رن و  ۀحئار  زا 
رد یـشوخ  لاـمک  زا  هک  تساـسب  دوش و  یم  شوخ  ناـحلا  شوخ  تاوـصا  اـنغ و  زا  دـشاب و  یم  لاـس  هدزناـپ  نآ  رمع  ریکیم و  ار 

دشاب یم  نیشن  فرب  درس  ناتسهوک  ریسدرس و  رد  نآ  شیعت  دریک و  یم  ار  نآ  دایص  دتفا و  یم  دوخ  نایشآ 
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نا تعیبط  *

دنا هتسناد  لدتعم  یضعب  یمرک و  رب  هدایز  نآ  یکشخ  مود و  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

جلاف تهج  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  سارلا و  ءاضعا  حلاص  نوخ  دلوم  مضهلا و  عیرـس  اذـغلا و  ریثک  تسا و  موحل  فطلا  نآ  محل 
عفان ندـب  نیمـست  هاب و  دایدزا  نطب و  سبح  اقـستسا و  اشحا و  دـبک و  هدـعم و  داوف و  هیردـص و  هیغاـمد و  ةدراـب  ضارما  هوقل و  و 

نیبجنکـس و نآ  حلـصم  ندب  شراخ  ثروم  عدصم و  فرـص  بارـش  اب  رـضم و  هراح  نادـلب  اهاوه و  جازملا و  رورحم  رد  راضملا 
هدومن خـبط  سپ  دـنراذکب  بش  کی  امرک  رد  امرـس و  رد  بش  ود  حـبذ  زا  دـعب  هک  دـیاب  تسا  بلـص  نآ  تشوک  نوچ  اهیـشرت و 

تهج لدنـص  لاقثم  مین  اب  روتـسدب  بارـش و  اب  نآ  رـس  زغم  زا  لاقثم  کی  ندیماشآ  مضهرید و  هجزما  یـضعب  رد  دـنیامن و  لوانت 
يروکبش و رـصب و  تملظ  هواشغ و  يالج  تهج  الاحتکا  نآ  ةرهز  عرـص و  تهج  لاقثم  مین  ردقب  نآ  مرکامرک  رکج  علب  ناقری و 
هدوس و هتفـسان  دـیراورم  اب  مشچ و  رد  بآ  لوزن  يادـتبا  تهج  مشچ  نوریب  رب  دـنیامن  دامـض  يواسم  يازجا  هک  نیریـش  تیز  اـب 

یئوکین نهذ و  تدـح  تهج  رابکی  هام  ره  رد  نآ  طوعـس  هعمد و  هواشغ و  هفرط و  هرفظ و  ضایب و  يالج  تهج  نآ  نزوب  کشم 
اب يواستم  ازجا  لفلفراد  دیفس و  ۀشیش  ینعی  ینوعرف  جاجز  اب  هدوس  هدرک  کشخ  هکنآ  نوخ  رـصب و  تدح  نایـسن و  لیلقت  نآ و 

نطب عجو  تهج  دنروخب  هتخپ  لصنع  ۀکرس  اب  نوچ  ار  نآ  ۀضیب  نافجا و  برج  ضایب و  عفر  تهج  دنشک  مشچ  رد  هتـشرس  لسع 
للحم نآ  رپ  رتسکاخ  ندب و  نمسم  ردنک  اب  نآ  ماخ  هفرس و  عفر  توص و  ۀیفصت  تحاصف و  تهج  هکرس  ریغ  رد  صغم و  لاوز  و 

تسا شمن  فلک و  عفار  نآ  نیکرس  يالط  هبلص و  ماروا 
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هیناقوفلا هانثملا  ءاتلا  عم  فاقلا  لصف 

داتق

یـسرافب حیـسملا و  كاوسم  دایقلا و  كاوسم  سدـقلا و  هرجـش  یبرعب  زین  تسا و  یبرع  تغل  هلمهم  لاد  فلا و  ات و  فاق و  حـتفب 
دنمان ناقشاع  شلاب  يزاریشب  فاک و  مضب  مک  ار  نآ  یسرافب  هک  تسنآ  حصا  تسا و  نا  زا  یمسق  زین  حیبق  سراون و  نوک و 

نا تیهام  *

هدیشک تسدب  هک  دنهاوخ  ار  نآ  ياهکرب  نوچ  هک  نیئاپ  يوسب  هدش  مخ  دنت و  نآ  ياهراخ  راخرپ و  تسا  یتخرد 

ین و دننام  راخیب و  نآ  قاس  ددرک و  حورجم  تسد  دـننک  یم  رکید  راجـشا  ياهخاش  زا  هچنانچ  دـنیامن  ادـج  نآ  ياهخاش  زا  673
دندرک و هبرف  دنروخب  دـنیامن و  ارچ  نا  زا  یـشاوم  نوچ  دـیور و  مک  تاتابن  دراب و  مک  ناراب  هک  یلاس  رد  رکم  دروخن  ار  نآ  رتش 

غمـص اریثک  امرخ و  ۀتـسه  تئیهب  نآ  کنر  دـیآ و  یم  نوریب  نآ  لک  زا  نآ  ةویم  کنرخرـس و  ياهعطق  نا  رد  ماف و  درز  نآ  لـک 
تسنآ

نا تعیبط  *

هتفک رت  مرک و  یعیدب  تارایتخا  بحاص  کشخ  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ خیب  عفان و  دلج  راثآ  عفر  قهب و  تهج  لسع  هکرس و  اب  نآ  يالط  هئر و  ۀحرق  سفنلا و  قیض  هفرـس و  تهج  نآ  بآ  ندیماشآ 
نغور نودب  دزوس  یم  لعشم  دننام  نآ  ةزات  تینهد و  اب 

هثلثملا ءاثلا  عم  فاقلا  لصف 

ءاثق

ایموق و یمورب  ینیـصوب و  ینایرـسب  روشمطومیق و  ینانویب  هزرایخ و  یـسرافب  هدودمم  فلا  هددشم و  ۀـثلثم  ءاث  حـتف  فاق و  رـسکب 
دنمان يرکک  يدنهب 
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نا تیهام  *

كدـنا سلما و  نا  زا  نآ  كرب  هکنآ  الا  نآ  هباشم  کنرداب و  راـیخ  دـننام  تسا  هراـیب  مجن و  لـیبق  زا  نآ  تاـبن  هک  تسا  فورعم 
هزرایخ ار  نیا  دسر و  یم  عیبر  لصف  لوا  رد  هکرزبلا  لیلق  محللا  میخض  ینالوط  كرزب  یکی  دشاب  یم  عون  ود  نآ  رمث  رتکچوک و 

يروپاشین ةزرایخ  ار  نیا  دـسر و  یم  ناتـسبات  رخاوا  رد  رتشیب  نآ  مخت  رتکزان و  نآ  محل  رتکچوک و  نا  زا  مود  دـنمان و  ینورزاـک 
لامک دعب  عون  ود  ره  زین  دشاب و  یم  خلت  نآ  مخت  نیب و  ام  زغم  یضعب  عون  ود  ره  زا  تسا و  لوا  زا  رتفیطل  رت و  نیریش  نیا  دنمان و 

تسا و ینورزاک  سلما  کیراب  ینالوط  كزان  نآ  نیرتهب  دنا  هتفک  مود و  عون  صوصخ  دـندرک  یم  شرت  ندـش  هتخپ  ندیـسر و 
سیفن اـنالوم  نا و  زا  رت  مضهلا  عیرـس  دـثق و  زا  رتـفیطل  راـیخ و  مخت  زا  رتـهب  نآ  مخت  نآ و  نـشخ  طـطخم  يروپاـشین  نآ  رتـنوبز 

ماوع دزن  تسا و  ردان  لوق  نیا  دشاب و  هدیسرن  زونه  دوب و  ماخ  هک  تسا  ریدتسم  ماخ  خیطب  نآ  تسا و  رایخ  ءاثق  هک  هتفک  ینامرک 
هزرایخ هن  تسا  وکرک  وکوه و  هزب و  مکب  روهشم  نیا  زاریش 

نا تعیبط  *

بلاغ طلخ  داسفب و  هلاحتسالا  عیرس  بطرا و  دربا و  نآ  شرت  نآ و  محل  زا  فطلا  بطرا و  نآ  زغم  رت و  درس و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ترـضح  هک  دنا  هدومرف  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  یفاک  رد 
نآ لفـسا  زا  ار  ءاثق  هک  دـندومرف  مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  هک  تسا  دراو  رکید  ثیدـح  رد  کمن و  اب  ار  رایخ  دـیروخب 

نوخ و تدـح  باهتلا و  ارفـص و  ترارح و  شطع و  نکـسم  یلاج و  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاـضعا  تسا  مظعا  نآ  تکرب  هک  دـیروخب 
نیلم تسا و  ارمتـسالا  لیلق  نکیل  هناثم و  ریکاذم و  عاجوا  راح و  ةدـعم  يارب  زا  تسا  وکین  نآ و  ةدیـسر  زغم  صوصخ  تسا  رکج 

زا تسا  هدایز  نآ  يالج  هک  اریز  تسا  يوقا  رما  نیرد  نآ  خـلت  زغم  نآ و  لمر  هناـثم و  هدرک و  کنـس  اـصوصخ  لوب  ردـم  نطب و 
خافن راضملا  دیامن  قیقر  یمغلب  طلخ  ئق  لسعلا  ءام  اب  تاسولوباود  ردقب  نآ  خـیب  ندـیماشآ  نآ و  نیریـش  زا  نآ  شرت  نآ و  شرت 
تسا داسفب  رت  هلاحتسالا  عیرس  خیطب  هبعص و  هنمزم و  تایمح  جیهم  تنوفعلا و  عیرـس  سومیکلا و  يدر  ارمتـسالا و  مضهلا و  ئطب 

ردم نآ  مخت  نیبجنکس و  نیرورحم  رد  نیدوربم و  رد  تسنآ  ندومن  رـشقم  هنایزار و  بیبز و  هاوخنان و  کمن و  نآ  حلـصم  نا  زا 
توق كدنا  اب  هزبرخ و  مخت  زا  رت و  فیعـض  دثق  مخت  زا  نآ و  محل  زغم و  زا  رتیوق  هجزل و  داوم  زا  قورع  یقنم  یلاج و  حـتفم و  و 

دعتـسم دسر  مهب  نا  زا  هک  یطلخ  مضهرید و  هرـصاخ و  عجو  جـنلوق و  حایر و  دـلوم  نآ  تشوک  تسوپ و  هنکاس و  داوم  ۀـکرحم 
کس تهج  نا  كرب  هروکذم و  يایشا  دوع و  شراوج  ینومک و  لسع و  نآ  حلصم  تسا  دثق  دننام  لاعفا  رثکا  رد  دشاب و  تنوفع 

* عفان يوارفص  لاهسا  تهج  نآ  ةدرک  کشخ  یمغلب و  يرش  تهج  لسع  اب  یمغلب و  علس  هدیزک و  هناوید 
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دثق

کنرداب و رایخ  یناسارخب  کنلاب و  رایخ  زارد و  رایخ  يزاریشب  تسا و  لوکام  رایخ  یبرع  مسا  هلمهم  لاد  هثلثم و  ءاث  فاق و  حتفب 
دنمان رس  رب  اوکوک  یکنرفب  اریهک و  يدنهب 

نا تیهام  *

زا رتکرزب  فرـشم  نهپ و  نآ  كرب  ددرک و  یم  نهپ  زین  نیمز  رب  دچیپ و  یم  دوخ  رواجم  رب  هرایب و  مجن و  لیبق  زا  تسا  یتابن  رمث 
يرصم و ار  نآ  ینالوط و  كزان  دیفـس و  ینعی  تسا  عاونا  نآ  رمث  بغزم و  زین  نآ  كزان  هتـسرون و  ياهخاش  بغزم و  ءاثق  كرب 

یعون هزیر و  مک و  نآ  مخت  زغم و  هدایز و  نآ  محل  دوش و  یم  تسد  عرذ  کیب  ات  ینالوط  اهاج  ضعب  رد  عون  نیزا  دنمان و  یماش 
تخـس كرزب و  هچنآ  دنمان و  يرـصم  یماش و  زین  ار  نآ  فیطل و  كزان و  تسا  کچوک  ینالوط و  هچنآ  زین  نیزا  ططخم و  زبس 

نآ رمث  رثکا  دوش  یم  رکید  یعون  هلاکنب  رد  زین  دنمان و  يدلب  ار  نآ  رتکرزب  رت و  هدایز  نآ  مخت  زغم و  میخـض و  هرادتـساب و  لئام 
تخس نآ  ۀتخپ  كزان و  نآ  کچوک  سرون  هدایز و  نآ  مخت  مک و  نآ  محل  نشخ و  نآ  تسوپ  ینالوط و  كدنا  یضعب  رودم و 

همه رد  امرک و  رد  عون  ود  نآ  دـسر و  یم  مهب  زین  ناتـسبات  ناتـسمز و  رد  دـنمان و  اریهک  نتول  يدـنهب  ار  نیا  كرزب و  نآ  مخت  و 
شرت و اهنآ  زغم  درز و  ندیـسر  زا  دعب  ءاثق و  زا  رتظیلغ  نآ  عاونا  هلمج  دشاب و  یم  خـلت  كدـنا  یـضعب  نیریـش و  يرثکا  نآ  عاونا 

خافن رت و  مضهلا  ئطب  رتظیلغ و  ودک  زا  دنروخ و  یم  هتخپ  ودک  دننام  ار  نآ  بلص  محل  مدرم  ضعب  ددرک و  یم  بلـص  اهنآ  محل 
هتفش ماوع  یـسرافب  هکنآ  ةدز  مرک  بلـص و  ربک و  رغـص و  رد  طسوتم  نآ  نیرتدب  تسنآ و  كزان  کچوک  دثق  نیرتهب  تسا و  رت 

نوبز دنمان  راد  هتفش  هدز و 
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نا تعیبط  *

مود رد  رت  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اب نآ  ةدرک  هراپ  مامـشتسا  زین  یناشیپ و  رب  نآ  فک  ای  شاق و  ندـیلام  ندرک و  دامـض  ندروخ و  راح  عادـص  تهج  سارلا  ءاـضعا 
دیفم یباوخیب  عفر  هیغاـمد و  ةداـح  هراـح  ضارما  رثـکا  یناویح و  یناـسفن و  حاورا  شاـعنا  تهج  هخلحل  ناونعب  نآ  ةزاـت  رت و  بآ 

عفد اشحا و  باهتلا  نوخ و  ارفص و  ترارح  نیکـست  هداح و  ةراح  تایمح  رثکا  تهج  نآ  ندیماشآ  هریغ  ضفنلا و  ءاذغلا و  ءاضعا 
عفان و دشاب  هدیـسر  مهب  طرفم  راح  لاهـسا  زا  هک  یفعـض  ناقری و  عفر  هاصح و  جارخا  لوب و  راردا  رکج و  ةدس  حـیتفت  یکنـشت و 

دوجوم اعما  هدعم و  رد  هک  يوارفص  ةرم  لاهسا  تهج  تابن  ینعی  ینامیلس  رکـش  مرد  هد  اب  لاقثم  جنپ  لهچ و  ات  نآ  بآ  ندیماشآ 
توق شرت  ةدش  درز  ةدیسر  رایخ  بآ  روتسدب  ناقری و  هداح و  ةراح  تایمح  تهج  هیوادوس و  هیوارفـص و  ۀقرتحم  طالخا  دشاب و 
کی دنرب و  ورف  نآ  مرج  رد  ای  زور و  هنابـش  کی  دـنناسیخب  نآ  بآ  رد  ار  لفنرق  يردـق  نوچ  نآ و  ةدیـسران  زا  هدایز  نآ  لاهـسا 
هظیلغ حایر  لیلحت  ددس و  حیتفت  راسخر و  کنر  یئوکین  تهج  لسعلا  ءام  اب  دنماشایب  هدرـشفا  رکید  زور  سپ  دنراذکب  زور  هنابش 

خوبطم بآ  ندـیماشآ  هک  تسا  ثیدـح  رد  لمق و  دـلوت  عنام  نآ  خوبطم  لوطن  رثؤم و  زور  کـی  رد  ناـقفخ  هراـح و  داوم  عفد  و 
هدعم بصع  نیدوربم و  رضم  قفاوم و  ار  نیرورحم  رایخ  ندروخ  تسا و  ناقری  عفار  یلاوتم  زور  هس  بآ  رد  هزات  رایخ  تسوپ 
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یمـس طلخ  دلوم  ددرک  دساف  هدعم  رد  نوچ  هاکیهت و  درد  رقارق و  خفن و  ماخ و  طلخ  دـلوم  اذـغ و  ةدـننک  ماخ  نآ و  فایلا  677و 
رد نآ  حلـصم  رـضم  نآ  لاـثما  هروـغ و  شآ  تساـم و  شآ  دـننام  هظیلغ  ۀـیذغا  صوـصخ  ندروـخ  نا  زا  دـعب  ماـعط و  اـب  دوـش و 

فطلا و سران  رایخ  زغم  یلفالف و  ینومک و  دـننام  هراح  نیجاـعم  لـسع و  هاوخناـن و  بیبز و  نیدوربم  رد  نیبجنکـس و  نیرورحم 
يافطا زا  هروکذـم  عفاـنم  رثکا  تهج  بطرا و  دربا و  نآ  شرت  ةدیـسر  زغم  مضهرید و  لـیقث و  خاـفن و  نآ  محل  نآ و  محل  زا  دربا 

هدعم و باهتلا  تهج  نآ  مخت  زغم و  دامـض  داسفلا و  عیرـس  عفنا و  اهریغ  لوب و  ندومن  راردا  یکنـشت و  ارفـص و  بیهل  ترارح و 
سابتحا عفار  راهز  تشپ  رب  نآ و  تنوشخ  عفر  دـلج و  یمرن  ندـب و  شراخ  يرـش و  فصح و  برج و  راح و  مرو  لیلحت  اشحا و 

هروب و اب  نآ  دامـض  نآ و  نیریـش  زا  تسا  يوقا  رما  نیرد  نآ  خـلت  زغم  لاـفطا و  رد  صوصخ  دروآ  يوق  راردا  نآ و  رـسع  لوب و 
عـضو تلوهـس  تدالو و  رـسع  عفر  تهج  نآ  ةدرک  کشخ  تسوپ  مین و  لاقثم و  ود  ندـیماشآ  عفان  مرو  لـیلحت  تهج  زین  لـسع 

هنکاس و داوم  ۀـکرحم  توق  اب  نفعتلا و  دـیعب  رتهب و  نا  زا  ءاثق و  مخت  زا  رتدرـس  نآ  مخت  تقویب و  لماوح  ناـنز  رـضم  رثؤم  لـمح 
هراح تایمح  نیراح و  لاحط  دبک و  مرو  لوبلا و  هقرح  نآ و  ۀحرق  هئر و  عجو  تهج  راردا و  اب  هتخوس  يارفص  جرخم  لوب و  ردم 
تهج لاحط  بحاص  لوب  نادنچ  ود  اب  لاقثم  هس  ود  ردـقب  نآ  كرب  بآ  ندـیماشآ  مرد و  جـنپ  ات  نآ  مخت  زا  تبرـش  رادـقم  عفان 

ةدیـسر بآ  هک  رایخلا  نهد  دـننک و  یم  لخاد  زین  هزات  لیبجنز  بآ  یلیلق  ناجازملا  دوربم  رد  یـضعب  برجم و  نآ  لاـحط  لـیلحت 
ءام تسا و  ودـک  نغور  زا  رت  فیعـض  لاعفا  عیمج  رد  دـنامب  نغور  اـت  دـنیامن  خـبط  تیز  اـی  دـجنک و  نغور  اـب  هتفرک  ار  نآ  درز 

ار نآ  بآ  سپ  دنیامن  خبط  رونت  رد  ای  مامح و  نوت  رد  لک و  رد  سپ  هتفرک  وج  درآ  ریمخ  رد  هک  تسا  عرقلا  ءام  دننام  زین  رایخلا 
نآ رشق  یب  زا  رتهب  رشق  اب  کمن و  اب  كزان  رایخ  ندروخ  عفان و  قد  هداح و  ۀیوارفص  تایمح  هراح و  ضارما  تهج  دنشونب  هتفرک 

رـشقم هک  یـسک  نآ و  رـشق  یب  فالخب  ددرک  نفعتم  دیامن و  خفن  هک  دنام  یمن  نا  رد  درذک و  یم  هدـعم  زا  رتدوز  هک  اریز  تسا 
* تسا نیدوربم  رد  جلاف  بجوم  نوبز و  ریش  اب  نآ  عمج  هدرک و  طلغ  هداد  حیجرت  ار  نآ 
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رامحلا ءاثق 

زبرک کنهامس و  رخرایخ و  دنپسا و  ةزرایخ  یسرافب  باص و  بئذلا و  طشم  یبرعب  زین  تسا و  یبرع  تغل 

فالخب تسا  هلهـسم  ۀـیودا  زا  رامحلا  ءاثق  هک  اریز  تسا  مهوت  هتـسناد  يدـنه  يالیرل  ار  نآ  هک  یناسک  انیـشوقش و  ینانویب  674و 
نآ تیهاـم  رد  دـشاب  دـنیوک  ير  دـنک و  هک  يرب  خـلت  لولپ  هک  لـمتحی  دـنیوک و  خـلت  يرچک  یمرک و  يدـنهب  دـنیوک  ـالیرک و 

طولبب هیبـش  نآ  رمث  ینعی  ءاـثق  نشخ و  بغزم و  نآ  كرب  تسا و  ءاـثق  تاـبن  هب  هیبـش  نآ  تاـبن  دـنا  هتفک  یـضعب  تسا  فـالتخا 
هدش هنهک  هک  یضعب  هحئارلا و  هیرک  خلت  نآ  رمث  معط  یلمر و  ياهنیمز  اهبارخ و  نآ  تبنم  کنر  دیفـس  كرزب  نآ  خیب  ینالوط و 
ءاثق كرب  زا  رتکچوک  نآ  كرب  هداتـسیا و  دراد و  قاس  کی  هک  تسا  یتابن  هک  هتفک  يدادـغب  سلما و  یـضعب  طوطخ و  اـب  دـشاب 

هک تسنآ  حصا  تسنآ و  خیب  ةراصع  لمعتسم  دنا  هتفک  یـضعب  تسنآ و  رمث  ةراصع  نا  زا  لمعتـسم  نآ و  يازجا  ياوقا  یناتـسب و 
راخ و یب  ربک و  تابنب  هیبش  یهایـسب  لئام  کنر  زبس  تسا  یتابن  دـنا  هتفک  یـضعب  دـنمان و  نویرطا  ینانویب  هک  تسنآ  رمث  ةراصع 

اریز دنمان  مقلع  ار  نآ  تهج  نیزا  خلت و  رایـسب  درز و  نآ  ۀتخپ  جـضن  کنر و  زبس  طولب و  زا  رت  ینالوط  نآ  رمث  دیفـس و  نآ  لک 
هک تسنآ  خـلت  رایـسب  هزرایخ  دـننام  ینـالوط  تسار  درز  ةدیـسر  رمث  نآ  يازجا  نیرتهب  دـنناوخ و  مقلع  ار  خـلت  زیچ  ره  برع  هک 

دیفس نآ  لمعتسم  رتهب و  نآ  ةراصع  زا  نینچمه  لمعتسم و  رتهب و  دشاب  هدایز  نآ  رمث  دنچره  دشابن و  رمث  کیب  رصحنم  نآ  تابن 
دشاب نآ  ةدیسر  رمث  زا  هتشذکن و  نا  رب  لاس  کی  زا  هدایز  ددرک و  لعتـشم  دنرادب  غارچ  دزن  نوچ  هک  تسنآ  کبـس  سلما  کنر 

هک وحن  نیدـب  دنـشاب  هدومن  ذـخا  دـشاب و  هزات  رمث و  رپ  هکلب  دـشابن  کشخ  مک و  ياهرمث  اـی  رمث و  کـیب  رـصحنم  نآ  تاـبن  هک 
ار کیکی  سپ  دـشاب  باداش  هزاـت  ددرک و  ادـج  تخرد  زا  دوخبدوخ  دـنناسر  نآ  رمثب  تسد  نوچ  هک  ار  نآ  ةدیـسر  رمث  دـنریکب 

درذکب یفاص  ای  لخنم و  زا  ات  دنلامب  دنراشفب و  دنامب  یفاص  ای  لخنم  رد  نآ  محل  زا  هچنآ  یفاص و  ای  یلخنم و  رب  دـنراشفب  هدـیرب 
بآ زاب  بوسر  نارب  دنزیرب و  ار  نآ  يالاب  قیقر  فاص  بآ  ددرک و  نیـشن  هت  نآ  بوسر  ات  دنراذکب  دـنزیر و  نارب  نیریـش  بآ  و 
مرن ار  يدرد  سپ  هبترم  دنچ  نینچمه  دنزیرب و  ار  نآ  يالاب  بآ  ددرک و  نیـشن  هت  نآ  بوسر  ات  دنراذکب  دنزیرب و  صلاخ  نیریش 

کشخ دنزاس و  صارقا  هتشرس  ینمرا  لک  اب  ای  هتساشن و  نآ  نزو  مین  اب  ای  نآ و  نزوب  یبرع  غمـص  اب  هدومن و  غیلب  قحـس  هدوس و 
بآ دـنلامب و  دـنزادنا و  یفاـص  ۀـچراپ  رد  هتفرک  دوش  هدیـسر  درز و  نآ  رمث  هک  ناتـسبات  رخآ  رد  هک  تسنآ  رکید  عون  دـنیامن و 

هک مسق  نیدب  دنزاس  صارقا  ای  حاولا و  سپ  دننک  کشخ  هتخیپ  مرن  يرتسکاخ  يورب  دننک و  قوار  روتسدب  دنریکب و  ار  نآ  فاص 
هدرک هیالـص  سپ  دـیامن  ار  نآ  تبوطر  فشن  ات  دـنزیرب  ار  نآ  هظیلغ  ةراصع  هتخیپ  مرن  رتسکاخ  يور  رب  وت  هس  یـساپرک  يور  رب 

دنیامن و یم  دنچ  يایـشاب  شوشغم  ار  نآ  دنام و  یم  یقاب  لاس  هد  ات  نآ  توق  دـنا  هتفک  دـننک و  کشخ  هیاس  رد  دـنزاس و  صارقا 
يدر و نآ  نیکنـس  نشخ و  یثارک  دیفـس و  رایـسب  دشابن و  هروکذم  فاصواب  هک  تسنآ  نآ  شوشغم  تمالع  ددرک و  یمن  مولعم 

لمعتسم ریغ 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  موس  رد  مود و  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عادص و زازک و  عرـص و  هوقل و  جـلاف و  تهج  بآدرز و  ماخ و  مغلب  ارفـص و  ةرم  لهـسم  غامد و  یقنم  یلاج و  للحم و  فطلم و 
دوسا و ناقری  اقـستسا و  هظیلغ و  حایر  سفنلا و  قیـض  وبر و  دراب و  ۀفرـس  اسنلا و  قرع  سرقن و  لـصافم و  عاـجوا  هذوخ و  هضیب و 

فیفجت ففجم و  للحم و  یلاج و  همه  نآ  خـیب  كرب و  رمث و  عفان و  ضیح  لوب و  راردا  هناـثم و  هدرک و  کنـس  تیتفت  ریـساوب و 
للحم نارتخد  ریـش  اب  نآ  ةراصع  طوعـس  سارلا  ءاضعا  هداـیز  نآ  خـیب  كرب و  هراـصع و  تدـح  نآ و  كرب  زا  هداـیز  نآ  تسوپ 

ردخ هوقل و  تهج  تسا  عفان  زین  مات و  ۀیقنت  زا  دعب  نکیل  هنمزم و  ةدراب  عاجوا  عیمج  رس و  مامتب  ماع  یـضیب  عادص  هظیلغ و  ۀقیقش 
نا زا  نآ  كرب  ةراصع  نمزم و  عادص  هذوخ و  هضیب و  تهج  هریثک و  لوضف  بلاج  ریش  اب  نیرخنم  رب  نآ  خوطل  عرـص و  زازک و  و 

تهج شوکانب  رب  نآ  دامض  نآ  يازجا  رئاس  زا  رت  فیفجتلا  يوق  نآ  خیب  ياهشیر  رت و  فیعض 

نآ خـیبطب  هضمـضم  نآ و  درد  نکـسم  شوک  رد  نآ  ةراـصع  مرک  مین  روطق  زین و  وـج  درآ  اـب  نآ  خوـبطم  نآ و  مرو  لـیلحت  675
نآ درد  نیکست  تهج  شوک  رد  هرطق  دنچ  دنشاب  هتـشاذک  مرک  باتفآ  رد  هک  تیز  رد  نآ  ةراصع  روطق  دراب و  نادند  درد  تهج 

لسع و اب  نآ  ةراصع  يالط  تسنآ و  مرک  ةدنـشک  هدرک  مرک  یئاهنتب  هظیلغ و  داوم  حایر و  زا  ثداح  هعماس  لقث  نینط و  يود و  و 
کنح رب  تیز  لسع و  اب  نآ  ةراصع  خوطل  سفنلا  ءاضعا  عفاـن  قاـنخ  هرجنح و  ماروا  لـیلحت  تهج  واـک  ةرهز  اـی  نوتیز  نغور  اـب 
ردقب نآ  خیب  ةدرشفا  بآ  قفاوم و  رایسب  سفنت  ءوس  تهج  نآ  ةراصع  ندیماشآ  لاهسا و  قلح و  مرو  لیلحت  یمغلب و  قانخ  تهج 
خیبط ای  طاریق و  هدزاود  ردقب  نآ  خیب  ندیماشآ  ررض و  نودب  عفنلا و  بیجع  دوسا  ناقری  اقستسا و  هینقلا و  ءوس  تهج  طاریق  شش 

ءام اب  تسا  طاریق  هدزیه  یلوقب  طاریق و  هن  یلوقب  هک  تاـسولوبا  هس  زور  هس  ره  ندـیماشآ  اـی  بارـش و  طـسق  ود  اـب  نآ  لـطر  مین 
تسا هیودا  نیرتهب  هدعمب و  ترضم  یب  تلوهسب  دیامن  بآدرز  ارفـص و  ماخ و  مغلب  لاهـسا  دروآ و  يوارفـص  یمغلب و  ئق  لسعلا 

نوچ لسعلا و  ءام  اـب  زور  ره  تسا  طاریق  راـهچ  تسیب و  هک  اـت  وسکا  راـهچ  ردـقب  نآ  تسوپ  ندـیماشآ  روتـسدب  اقـستسا و  يارب 
نوچ دیامن و  وکین  لاهـسا  دنماشایب  بآ  اب  هتخاس  هنـسرک  ردقب  بوبح  هتـشرس  همرـس  كدـنا  کمن و  نادـنچ  ود  اب  ار  نآ  ةراصع 

تیز و رد  دـنهاوخ  رت  عیرـس  رکا  دروآ و  ئق  دـنلامب  نآ  فارطا  نابز و  خـیب  رب  هدولآ  یغرم  رپب  هدرک  لح  بآ  اب  ار  نا  زا  يردـق 
اب هکرـس  ای  درـس و  بآ  اب  قیوس  دشخب  هن  هدئاف  رکا  دنماشایب و  تیز  اب  بارـش  دروآ  رایـسب  ئق  نوچ  دـنیامن و  لح  نسوس  نغور 

يایشا دنراذک و  طرش  نودب  يران  همجحم  دنلامب و  ار  فارطا  دنزیر و  رس  رب  درس  بآ  دننیـشنب و  درـس  بآ  رد  ای  دنماشایب و  بآ 
هیقوا و تفه  زور  ره  دننک و  لخاد  بارـش  لطر  هس  رد  ار  نآ  لطر  مین  هدیئاس و  ار  نآ  خـیب  نوچ  دـنروخب و  ئق  ۀـسباح  هضباق و 

خیب خوبطم  دامض  ناقری و  تهج  زین  نارتخد  ریـش  اب  نآ  ةراصع  طوعـس  عفان و  اقـستسا  تهج  دنماشایب  زور  هس  ات  اتـشان  ار  نآ  مین 
نینج و دسفم  نآ  لومح  ضیح و  لوب و  ردم  نآ  ةراصع  ندیماشآ  ضفنلا  ءاضعا  یمحل  ياقستسا  تهج  نآ  لاثما  هتخپیم و  اب  نآ 
دروآ و ئق  دـنلامب  هدـعم  رب  نوچ  دروآرب و  دـشکب و  ار  اهمرک  دـنلامب  فان  ریزب  هدومن  مرک  مین  هتفرک  ار  نآ  بآ  دـنبوکب و  نوچ 

وج درآ  اب  نآ  خوبطم  خیب  دامض  روثبلا  ماراوالا و  درب  لیلحت  رد  ار  نآ  بآ  لوزن  دهد و  نیکست  ار  نآ  درد  دنلامب  هیـصخ  رب  نوچ 
تالآ تسا  يوقا  باب  نیرد  نآ  ةراصع  مطبلا و  غمـص  اب  اـصوصخ  تاـحارج  لـیمامد و  ةدـننک  رجفنم  هنهک و  یمغلب  مرو  لـلحم 
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هنقح اهنآ و  ردـخ  اـضعا و  عیمج  اـپ و  تسد و  یمغلب  يوادوس و  عاـجوا  عیمج  لـصافم و  عاـجوا  تهج  نآ  ندـیماشآ  لـصافملا 
نآ لک  دامض  دراب و  سرقن  رهظ و  عجو  تهج  نآ  لاثما  هتخپ و  یم  ای  هکرـس و  اب  نآ  ۀتخپ  دامـض  ءاسنلا و  قرع  تهج  نآ  خیبطب 

اب عفاـن و  اـبوق  حرقتم و  برج  رب  نآ  کـشخ  رورذ  حورجلا و  حورقلا و  نآ  ۀـتخپ  دامـض  نینچمه  هنمزم و  لـصافم  عاـجوا  تهج 
تموادم ندب و  رئاس  تروص و  یهایـس  راثآ  قهب و  ابوق و  لیلآث و  حرقتم و  برج  تهج  زین  هتـشرس  بارـش  ای  هکرـس و  ای  لسع و 

ات دنیامن  خبط  ناتک  رزب  نغور  ای  دجنک  نغور  رد  ار  رامحلا  ءاثق  بآ  نوچ  عفان و  ماذـج  تهج  نآ  خـیب  كرب و  خـیبط  ندـیماشآب 
ود نوتیز  نغور  اب  هتفرک  ار  نآ  بآ  ای  هدرک و  هزیر  هزیر  ار  نآ  ةدیـسر  ةزات  رمث  نوچ  دزاس و  لئاز  دـنلامب  ریـساوب  رب  دورب و  بآ 
رب سپ  ددرک  کشخ  نآ  تبوطر  ات  رکخا  يور  رب  ای  زور  لهچ  دـنراذک  مرک  باتفآ  رد  هتـسب  ار  نآ  رـس  هدرک  یفرظ  رد  نآ  نزو 

هنهک و لصافم  عاجوا  دیآیمرب و  تروص  رب  هک  هیسدع  روثب  فلک و  عفر  لوضف و  بذج  بلج و  يدرـس و  عفر  تهج  دنلامب  ندب 
زا طاریق و  هدزاود  نآ  خـیب  زا  طاریق و  شـش  ات  طاریق  ود  زا  نآ  ةراصع  زا  تبرـش  رادـقم  عفان  نآ  ندـیماشآ  روتـسدب  اهنیا و  لاثما 
مرد کی  زا  اه  هنقح  رد  مرد و  کی  ات  نآ  نغور  زا  اریثک و  وج و  درآ  اب  مرد  کـی  اـت  نآ  لـک  مخت و  زا  هیقوا و  هس  اـت  نآ  خـیبط 

نادبا نیرورحم و  رضم  هک  اریز  دنربن  راکب  هدایز 
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نوچ تسا و  هبـسانم  ناـهدا  اـب  هبعلا  هروکذـم و  يایـشا  ئق  طارفا  رد  نآ  حلـصم  تسا  جحـس  ثعاـب  طارفاـب و  ئقم  هفیعض و  676
لعف تانیعم  تاحلـصم و  اب  هکلب  تسا  جحـس  ثروم  هک  دنیامنن  لامعتـسا  یئاهنتب  هک  دیاب  دنیامن  لامعتـسا  ار  نآ  ةراصع  دنهاوخ 
ورم طسق و  سوطیفاـمک و  نادـیزوب و  ناـجنروس و  قیقد و  نویروطنق  ربص و  اـهنآ  نیرتهب  دـنرب و  راـکب  نآ  تعیبط  بساـنم  نآ و 

جنیبکـس و ریـشواج و  یناتـسب و  یلبج و  سفرک  مخت  نوسینا و  جرحدم و  دنوارز  هخیلـس و  ینیچراد و  بیطلا و  لبنـس  نارفعز و 
ةراصع کناد  کی  هک  تسنآ  لقا  اهنغور و  غومـص و  ماسقا  بنع و  دیقع  لسعلا و  ءام  اب  ناسلب  بح  يدنه و  حـلم  دـبرت و  لقم و 

ۀیودا زا  لظنح  محش  اینومقـس و  اب  دنروخب و  هتـشرس  هتـساشن  ینمرا و  لک  نآ  نزو  مین  یبرع و  غمـص  نآ  نزومه  اب  هدوس  ار  نآ 
تسنآ لعف  توق  لطبم  رساک و  زول  غمص  تسین و  زئاج  نآ  لامعتسا  هراح 

هلمهملا لادلا  عم  فاقلا  لصف 

دیدق

هلمهم لاد  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  لاد و  رسک  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

کـشخ تشوک  دارم  حالطـصاب  نآ  قلطم  زا  هیاس و  رد  ای  باتفآب و  هاوخ  شتآـب و  هاوخ  تسا  هدـش  کـشخ  ياـهزیچ  سنج  مسا 
برچ ناوج  هبرف  رن  ناویح  تشوک  زا  نآ  نیرتهب  دـنمان و  یتکوس  اریهاکـس و  يدـنهب  تسا و  يرحب  اـی  يرب  تاـناویح  قاـق  ةدـش 

یضعب دشاب و  هدیـسرن  مهب  یخلت  تدح و  نا  رد  هک  تسا  يرغال  یهبرف و  رد  طسوتم  ناوج  رن  ناویح  زا  دنا  هتفک  یـضعب  تسا و 
دنفـسوک تشوک  همه  دوجا  کمن و  یب  ای  دشاب و  دوس  کمن  هاوخ  دنا  هتـسناد  ماع  رثکا  تسا و  دوس  کمن  کشخ  تشوک  هتفک 

دشابن یخلت  تدح و  نا  رد  دشاب و  تحولملا  لدتعم  هکنآ  دوس  کمن  زا  کیره و  نیلکآ  يارب  تسا  ریزنخ  یهام و  زب و  و 
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نا تعیبط  *

نآ ریغ  زا  رت  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ندیماشآ عفان و  دنشاب  هدومن  نآ  شیطعت  عفر  ای  دراین و  رایـسب  شطع  رکا  ناجازم  یمغلب  هدراب و  ضارما  اقـستسا و  لهرت و  تهج 
رد یلفث  جنلوق  يرادیب و  ثروم  يوادوس و  ظیلغ  طلخ  دلوم  هیذغا و  نیرت  يدر  تسین و  دب  ناجازم  کشخ  يارب  نارب  رایسب  بآ 

هکرـس رد  نوچ  نآ  ریغ  زا  رتهب  اقـستسا  تهج  یـشحو  ناویح  دـیدق  تشوک  اهـششوج و  سبای و  برج  هکح و  نادـب و  نیداـتعم 
هک اریز  تسنآ  ندرک  نایرب  نآ  لامعتـسا  قرط  نیرتدب  هدایز  ار  نآ  یکـشخ  دنک و  مک  ار  نآ  شطع  هک  دـنیامن  خـبط  هدـیناسیخ 
دب زین  ردنغچ و  ای  قمرس و  خانفسا و  دننام  هجزل  لوقب  ای  کشخ و  زینشک  نآ  تاحلصم  نیرتهب  ددرک و  یم  شطعم  کشخ  رایـسب 

ینیچراد نیرورحم و  رد  هزات  هیپ  هزات و  واک  نغور  هرک و  هزات و  دجنک  ماداب و  نغور  اب  تسین 

یکشخ نوچ  دنماشایب و  درـس  بآ  اب  نیبجنکـس  دروآ  برک  شطع و  نوچ  نیدوربم و  رد  هروکذم  ناهدا  نوسینا و  هریز و  678و 
تاحلـصم و نیرتهب  رایخ  زغم  برچ و  ۀـنیزول  ندروخ  دنـشونب و  برچ  ياهقرم  اـب  درـس و  بآ  اـب  بـالج  دروآ  شطع  قلح و  رد 

تسا هروکذم  ضارما  طالخا  داسف  هیدلج و  تبوطر  یکشخ  بجوم  نآ  راثکا  تسنآ و  داسف  ةدننک  لئاز 

هلمهملا ءارلا  عم  فاقلا  لصف 

دارق

نادرق فاـق و  مضب  دارق  نآ  عمج  دـنمان و  زین  فاـق  مضب  درق  ار  نآ  تسا و  یبرع  تغل  هلمهم  لاد  فلا و  ءار و  حـتف  فاـق و  مضب 
دنمان زین  نکپ  ینک و  يرچچ و  يدنهب  هنک و  یسرافب  هدمآ و  زین  فاق  رسکب 
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نا تیهام  *

مهب رتش  کس و  دننام  تاناویح  یـضعب  نادبا  رد  هک  زین  نا  زا  رتکچوک  نآ و  ردقب  ریجنا و  دـیب  ۀـنادب  هیبش  کچوک  تسا  یناویح 
یم ادج  نا  زا  يراوشدب  نآ و  ندـبب  دپـسچ  یم  دـشاب و  یم  رتش  نار  خـیب  مکـش و  ریز  کس و  شوکب  کیدزن  رتشیب  دـسر و  یم 

دشک یم  ار  ندب  نوخ  دپسچ و  یم  ولز  دننام  نادند  نهدب و  درادن و  اپ  تسد و  ددرک و 

نا تعیبط  *

سفاسفب بیرق 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نوچ دیورن و  رکید  دنلامب  عضوم  نآدب  ندنک  زا  دعب  نوچ  هک  تسا  بلقنم  رعـش  دـئاز  رعـش  تابنا و  عنام  کس  ۀـنک  نوخ  يالط 
ددرک ناکژم  يوم  نآ  ندیئور  عنام  دنلامب  رافشا  رب  نوچ  دزاس و  لئاز  دنلامب  مشچ  کلپ  ةریعش  عطق  زا  دعب 

ایصارق

ياجب هلمهم  نیـسب  هدـمآ و  زین  همجعم  داضب  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حـتف  هلمهم و  داص  رـسک  فلا و  هلمهم و  ءار  فاـق و  حـتفب 
ایـسارق و زین  قشمد  لها  كولملا و  بح  سلدنا  برغم و  لها  ایـسارچ و  بلقـص  لها  تسا و  یمور  تغل  هدمآ  زین  ایـساراق  داص و 

دنمان زین  یلاب  یلاو  یلوبولآ  ولابولآ و  ماوع  یلعوب و  ولآ  ار  نآ  شرت  سالیک و  ار  نآ  نیریش  یسرافب 

نا تیهام  *

رمث خاش و  كرب و  رد  ولآدرز  تخردـب  هیبش  کنرخرـس و  زین  نآ  كرب  کنر و  خرـس  ناشیرپ و  نآ  ياـهخاش  تسا  یتخرد  رمث 
مین صفع و  زبس و  یماخ  رد  مهاب و  ددـع  ود  هتخیوآ و  يرثکا  نآ و  ۀـخاشب  هتـسویپ  دـنلب  کیراب  یبوچب  رودـم و  کچوک و  نآ 

ردـقب کچوک  نآ  مخت  سوسحم و  ریغ  یخلت  كدـنا  اب  راد  ینـشاچ  ینعی  شوخیم  شفنب و  نآ  ةدیـسر  شرت و  خرـس و  نآ  سر 
رمث نکیل  تسا و  ولابولآ  تخرد  دننام  زین  نآ  تخرد  سالیک  دیفس و  نآ  زغم  کنر و  دیفس  بلـص و  نآ  تسوپ  طسوتم  يدوخن 
هیبـش روما  عیمج  رد  دـشاب  یم  رکید  یمـسق  زین  ولآ و  ۀتـسا  دـننام  نآ  ۀتـسا  ددرک و  یم  نیریـش  ندیـسر  دـعب  رتـکرزب و  نا  زا  نآ 

تسنآ باداش  ةدیسر  همه  نیرتهب  دشاب و  یم  صقع  ندیسر  دعب  رتکچوک و  نآ  رمث  هکنآ  الا  ولابولآب 
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نا تعیبط  *

ینشاچ ةدیسر  مود و  لوا  رد  کشخ  درس و  تسا  شرت  خرس و  سرمین و  هچنآ  لوا و  رد  ضباق  کشخ و  درس و  تسا  ماخ  هچنآ 
هضباق توق  اب  دنا و  هتفک  زین  مود  لوا  رد  لوا و  رخآ  رد  رت  مرک و  نآ  نیریش  ةدیسر  مرد و  رخآ  رد  نآ  راد 

نا نیریش  صاوخ  لاعفا و  *

همخت و ةدننازیکنارب  عفان و  هئر  قلح و  تنوشخ  تهج  دراد و  هک  یتجوزل  تبوطر و  ببـسب  هدعم  زا  رادحنالا  عیرـس  سالیک  ینعی 
نآ حلـصم  نآ و  تعیبطب  دشاب و  بلاغ  هک  یطلخ  رهب  ددرک  یم  لیحتـسم  هک  اریز  دروخ  دیابن  ماعط  يالاب  اذهل  هدـعم و  فعـضم 

دـشاب و یم  زین  ظـعنم  ماـکنه  نیا  دوش و  هدروخ  نآ  ۀـناد  اـب  نوچ  صوصخ  تسا  عبط  نیلم  لهـسم و  هیوـقم و  ةراـح  تاـشراوج 
ئق نایثغ و  نوخ و  ارفـص و  ناروث  ترارح و  تدـح و  نکـسم  شطع و  عطاق  ولابولآ  ینعی  نآ  راد  ینـشاچ  ضباـق و  نآ  کـشخ 

اب هتفرک  هریـش  نوچ  ار  نآ  ۀـناد  نآ و  ةزات  رت و  زا  هدایز  نآ  کشخ  ۀـضباق  توق  راح و  دـبک  هدـعم و  يوقم  لاهـسا و  يوارفص و 
اب ار  نآ  ۀناد  زغم  نوچ  لیدـعیب و  ضیح  راردا  لوب و  يراجم  ۀـحرق  هناثم و  هدرک و  کنـس  تیتفت  تهج  دنـشونب  هنایزار  نآ  رـشع 

لوبلا هقرح  هدملا و  لوب  نآ و  یقنم  لوب و  يراجم  تحارج  عفار  دنراذک  لیلحا  رد  هتخاس  کیراب  ياهلیتف  هدـیبوک  مرن  هنهک  ۀـبنپ 
ود ره  غمص  تسا و 

یئوکین هئر و  ۀبـصق  تنوشخ  تهج  اذـهل  هجزل  طالخا  عطاق  يرغم و  یلاج و  صاجا و  غمـصب  هیبش  کشخ و  مرک و  نآ  عون  679
زا رکا  دـیامن و  یم  ار  نآ  ۀـیرغت  دـشاب  سبی  زا  رکا  هنیـس  تنوشخ  هک  اریز  عفان  هاصح  تیتفت  اهتـشا و  نتخیکنارب  راسخر و  کنر 

کی نآ  تبرش  رادقم  دنماشایب  هک  دیاب  درس  بآ  اب  نمزم  ۀفرـس  تهج  دهد و  یم  الج  دنک و  یم  عیطقت  ار  نآ  هدنپـسچ  جزل  مغلب 
* تسا هرشب  یقنم  نآ  يالط  نآ و  برج  عفار  هرصاب و  توق  تدح  ثعاب  نآ  لاحتکا  لاقثم و 
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نیوغراطارق

نون هیناتحت و  هانثم  ءای  رسک  واو و  نوکس  همجعم و  نیغ  مض  هلمهم و  ءار  رسک  فلا و  هلمهم و  ءاط  فلا و  ءار و  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

دنت تیاغب  سرواجب و  هیبش  نآ  مخت  مدـنک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هدـیئور  خـیب  کـی  زا  راد  هرک  رایـسب  ياـهخاش  اـب  تسا  یتاـبن 
تسا یئارحص  مدنک  دنا  هتفک  اهراز و  هروش  هیاس و  ياهنیمز  نآ  تبنم 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نز دنیامن  ترـشابم  سپ  دنروخب  بآ  لاقثم  هدزناپ  اب  مرد  مین  رادقمب  نا  زا  يردق  اتـشان  زور  لهچ  ود  ره  نز  درم و  نوچ  دـنیوک 
یلاعت هّللا  نذاب  ددرک  هلماح  رسپب 

نطارق

تسا ینانوی  تغل  نون  هلمهم و  ءاط  مض  فلا و  ءار و  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

دنشاب هتخپ  رایسب  بآ  هب  هک  تسا  لیلق  لسع  هتفک  بطلا  رارسا  بحاص  تسا و  جذاس  لسعلا  ءام 

طاطارق

دنمان هنپسا  هدوا  طاقرق  یکنرف  نابزب  تسا  یکرت  تغل  اط  فلا و  هلمهم و  ءاط  فلا و  ار و  فاق و  حتفب 

تیهام *

نآ

هک یـسک  هدومن  هابتـشا  دشاب و  نا  زا  یعون  دیاش  نادب و  بیرق  لاعفا  رد  کشرزب  هیبش  یـشرت  رد  یلفلف و  ردقب  تسا  یتخرد  رمث 
روکذم همجعملا  يازلا  فرح  رد  لاقز  هیناتحت و  هانثم  ءای  زا  لبق  نونب  تسا  اینارق  یـسراف  مسا  لاقز  هک  اریز  هتـسناد  لاقز  زا  ار  نآ 

دش

نیعلا هرق 
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نیعلا هرق 

ار نآ  تسا و  یبرع  تغل  نون  هیناتحت و  هاـنثم  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  نیع  حـتف  مـال و  فلا و  اـه و  هددـشم و  ءار  حـتف  فاـق و  مضب 
تسا ود  ره  نایم  كرتشم  یمـسا  هلمجلاب  هحئار و  معط و  رد  ود  ره  نآب  نیا  تهباشم  تهج  دنمان  زین  ءاملا  سفرک  ءاملا و  ریجرج 

دنمان یبآ  رکنک  یسرافب  نویس و  یمورب  داشقرک و  ینایرسب  ءاملا و  سفرک  ینعمب  سویلاسوفا  نونیلس و  سروقید و  ینانویب  و 
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نآ تیهام  *

لک کنر  هدـمآرب و  نآ  لک  نایم  زا  بآ و  زا  نوریب  نآ  ۀـبق  دـیور و  یم  زین  يراج  رد  انایحا  هداتـسیا و  ياهبآ  رد  هک  تسا  یتابن 
تـسا ریودـتب  لئام  فرـشم  نآ  كرب  دـنا  هتفک  رت و  فیعـض  كدـنا  سفرک  كرب  زا  سفرکب و  هیبش  نآ  كرب  قاس و  درز و  نآ 

لها ار  نآ  كرب  معط و  دنت  تیرطع و  اب  هریغ  لک و  زا  نآ  يازجا  یعمج  تسدـب و  هدنپـسچ  یتبوطر  نآ  قاس  رب  سفرک و  دـننام 
دنروخ یم  رایسب  ماش 

نا تعیبط  *

مود رخآ  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ضفنلا ءاذـغلا و  ءاـضعا  هدرک  کنـس  تتفم  ضیح و  لوـب و  ردـم  دـشاب و  هک  يوـضع  ره  مدـلا  فزن  سباـح  لـلحم و  نخـسم و 
راردا ماعط و  ماضهنا  هدعم و  نیخست  ددس و  حیتفت  اعما و  هدعم و  رد  هیدر  ۀظیلغ  حایر  لیلحت  تهج  نآ  خوبطم  ای  هزات و  ندیماشآ 
لوطن اعما و  ۀـحرق  صغم و  لاحط و  ناقری و  ولهپ و  درد  ۀـلازا  راسخر و  کنر  ندومن  خرـس  هدرک و  هاصح  تیتفت  ضیح و  لوب و 

* بانع نآ  حلصم  لفس و  رضم  عفان  اهپتزرل  ینعی  تایمح  ضفان  هریرعشق و  نیکست  تهج  نادب  لاستغا  ای  نآ و  خیبط 

درق

اه و نیتلمهم و  لاد  ار و  حتف  فاق و  رسکب  هدرق  دورق و  دارقا و  نآ  عمج  تسا و  یبرع  تغل  هلمهم  لاد  ار و  نوکـس  فاق و  رـسکب 
هنیزوب و یک و  یـسرافب  اه و  لاد و  حـتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  فاق و  رـسکب  هدرق  ار  نآ  ةدام  هدـمآ و  ار  رـسک  فاـق و  حـتفب  هدرق 
روـکنل و کـنرب  رتسکاـخ  نآ  ندـب  هایـس و  نآ  يور  هچنآ  ردـنب و  تسا  خرـس  نآ  يور  هچنآ  يدـنهب  یچنیپ و  یکرتـب  نوـمیم و 

رهب تسا  زارد  نآ  ناتـشکنا  اپ و  تسد و  ناسنا و  يورب  هیبش  هلمجلا  یف  هایـس  نآ  يور  هچنآ  دـنراد و  مد  ود  ره  نیا  زین و  نامونه 
زین اپ  ود 
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یلکنج ناسنا  ینعی  سنامنب  يدنهب  سانسن و  یسرافب  ار  نآ  تسا  دنلب  نآ  مشپ  هایـس و  زین  نآ  ندب  درادن و  مد  دور و  یم  هار  680
کنرف و کلامم  تادابریز  رد  تسین و  يذوم  رایـسب  ود  ره  نآ  لثم  لوا و  فنـص  ود  زا  دشاب  یم  رت  سونام  فنـص  نیا  دـنیوک و 
یهاتوک و مد  اب  یضعب  مدیب و  یضعب  هن و  یضعب  ناسناب و  هیبش  رایسب  تروص  رد  یضعب  دوش  یم  زین  رکید  فانـصا  اهریغ  نیچ و 

مکحلا هلمجلاب  هرک و  یب  یضعب  یکرزب و  هرک  نآ  مد  رس  رب  مشپ و  رپ  قلبا و  رادهرک  نآ  مد  یضعب  يدنلب و  رایـسب  مد  اب  یـضعب 
لالح حر  کلام  دنا و  هتسناد  هورکم  یضعب  زین و  حر  کلام  ياوس  تنس  لها  دزن  مارح و  هیماما  دزن  نآ  تشوک 

نا تیهام  *

هدرم زور  هس  زا  دعب  هدش و  خسم  هیصاع  ۀفلاس  مسا  زا  یضعب  نآ  تروصب  هکلب  تسین  تاخوسمم  زا  دوخ  روهشم و  تسا  یناویح 
ار يزیچ  تسدب  دنک و  یم  ناسنا  تیاکح  تسا و  میلعت  لباق  تالاح  رثکا  قلخ و  جازم و  رد  تسا  ناسنا  اب  هبـشا  ناویح  نآ  دـنا و 

یئاود رثکا  ابطا  تسا و  مهفلا  عیرـس  یکذ و  دور و  یم  هار  اپ  ودب  انایحا  دـنک و  یم  يزاب  هدـنخ و  دـیامن و  یم  برط  درادـیمرب و 
جازمب تبسانم  ببس  نامهب  دنناروخ  یم  واب  الوا  یمـس  ریغ  ای  تسا  یمـس  هک  دنیامن  هبرجت  دنهاوخ  یم  هک  ار  تیـصاخلا  لوهجم 

هدش هدینـش  زین  رکرز و  يرکید  دوب و  طایخ  یکی  دندوب  هدروآ  هبون  زا  هفیلخ  لکوتم  يارب  هیدـه  نومیم  ود  هک  تسا  لقن  * ناسنا
هدرک يدزد  یسک  هچنآ  ینج و  نآ  دوب و  يزاب  نومیم  دزن  هدام  نومیم  هک  تسا  لقن  زین  دوب و  هتفرک  دای  يزاب  جنرطش  نومیم  هک 

يدزدب دندوب  مهتم  هک  یناسک  ياهمان  ای  بلاطم و  ذـغاک  ياهراپ  رب  هک  مسق  نیدـب  درک  یم  مالعا  نادـب  هدرک  دـصق  لد  رد  ای  و 
تـسدب هدرک  ادج  دوب  هدرک  ناهنپ  ار  زیچ  هک  یـسک  مان  ای  دزد و  مان  هدرک  وب  هدـید  ار  کیکی  نآ  دـنتخادنا  یم  نآ  شیپ  هتـشون 

نآ سپ  دیدن  سک  هک  یمسق  هب  درک  ناهنپ  ار  يزیچ  دوخ  دشاب  زاب  نومیم  زا  یعنصت  نیا  دیاش  تفک  یصخش  داد  یم  زاب  نومیم 
سلجم بحاص  تروصب  یهاکن  درک و  رانک  هدید  ار  اهمان  همه  وا  تخادنا  وا  دزن  هتشون  ار  مدرم  یضعب  ياهمان  دیبلط و  ار  نومیم 

ياهچراپ رب  دیامن و  تبراقم  واب  هک  درک  دصق  لد  رد  یفیرظ  يزور  ةدرک و  ناهنپ  دوخ  ینعی  درک  مالـس  وا  رب  تساخرب و  درک و 
عنام زاب  نومیم  دزکب  ار  وا  هک  تساوخ  دمآرد و  بضغب  دید  ار  نآ  نومیم  نآ  نوچ  زین  ار  بلطم  نیا  هتـشون و  دنچ  بلاطم  ذغاک 
درک ادج  مه  زا  ار  دوخ  ياهاپ  وا  دیـسرپ  نومیم  زا  زاب  نومیم  تسیچ  ثعاب  دنتفک  سلجم  راضح  رخآ  درک  یمن  هدئاف  دـمآ و  یم 

زا ار  صخـش  نآ  راـچان  درک  یم  هلمح  ورب  زاـب  دـنکب و  يراـک  نینچ  دـهاوخ  یم  هک  دومن  ار  دوخ  ياـپ  ود  ره  ناـیم  تشکناـب  و 
رد هک  دش  هدینش  هقث  یصخش  زا  داد و  یم  ریکب  ار  اهنآ  رثکا  هک  دنتـشک  نادزد  ار  نومیم  نآ  يدنچ  زا  دعب  دندینازیخرب و  سلجم 

دوب هدومن  ینومیم  نتفرک  دصق  يریش  دوب  موب  کیر  نآ  نیمز  هک  یئایرد  لحاس  رد  هک  هدش  هدید  یکنرف  تاناویح  روصم  باتک 
تخیرک و هدـش  زجاع  ریـش  هکنآ  اـت  دـنتخیری  یم  کـیر  نآ  تروص  رب  همه  دـلج  دـلج  تعرـسب و  هدـش  عمج  رایـسب  ياـهنومیم 

نوچ دـیامن و  یم  تبراـقم  ناـسنا  نز  اـب  دـبای  تسد  رکا  نآ  رن  دراد و  یلوط  نآ  لیـصفت  هک  تسا  لوقنم  نا  زا  رایـسب  تاـیاکح 
دنادرک یم  كاله  ار  وا  دسر و  یم  مهب  وا  جرف  رد  يرایسب  شزوس  دومن  تبراقم 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ تسوپ  زا  نوچ  تعاـس و  رد  ناـبز  یکنک  ثعاـب  مرکاـمرک  نآ  ندروخ  برجم و  يوـم  ندـیئور  عـنم  تهج  نآ  نوـخ  يـالط 
ماعط نوچ  نومیم  هک  دـنا  هتفک  دـنامن و  یم  ظوفحم  خـلم  تاـفا  زا  دـننک  تعارز  دـنزیپ و  نا  رد  هک  ار  هلغ  ره  دـنزاس و  یلاـبرغ 
تسا موقرم  امدق  بتک  رد  قونخم  ناسنا  زا  هک  نوزخم  مس  هک  هتشون  هفحت  بحاص  دسرت و  یم  دیامن و  یم  دایرف  دنیبب  ار  مومسم 

* تسا هموتکم  رارسا  زا  ددرک و  یم  لصاح  زین  نا  زا 

انامدرق

هدمآ زین  نومادرق  ینامدرق و  فلا و  نون و  فلا و  میم و  حتف  هلمهم و  لاد  رسک  ار و  نوکـس  هدمآ و  زین  حتفب  رـسک و  فاق و  مضب 
دنمان هرخوت  مخت  تسا  لمعتسم  هک  ار  نآ  مخت  یسرافب  تسا و  یتشد  يایورک  نآ  تسا و  ینانوی  تغل 

نا تیهام  *

تابن

نآ خاش  رتکرزب و  نا  زا  نیا  خـیب  كرب و  رت و  ینالوط  نا  زا  نآ  رمث  هکنآ  رکم  رمث  لـک و  كرب و  رد  تسا  اـیورکب  هیبش  نآ  681
خیب رتکرزب و  هنوباب  زا  كرب و  مک  جـک و  قرفتم و  نآ  ياهخاش  تسا و  هنوباب  تابنب  هیبش  نآ  تابن  دـنا  هتفک  رت و  نشخ  رتدـنلب و 
يرب عون  یخلت و  يدنت و  اب  رتزارد  نا  زا  ایورکب و  هیبش  کیراب  زارد  نآ  مخت  هزیر و  يدوبکب و  لئام  دیفس  نآ  لک  رت و  يوق  نآ 

نآ تبنم  دوشن  هدـیبوک  دوز  هک  تسا  هناد  كرزب  هحئار  معطدـنت و  هزات  ینمرا  نآ  نیرتهب  تسنآ و  مخت  لمعتـسم  تسا و  اـیورک 
دنه هینمرا و  برع و  دالب  ياهخالکنس  اهراسهوک و  اهبآ و  لیس و  يراجم 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج بآ  اب  نآ  ندـیماشآ  بصعلا  سارلا و  ءاضعا  هینطاب  ءاضعا  يوقم  هجزل و  طالخا  ةدـنزادک  هرـشب و  ةدـننک  خرـس  نخـسم و 
توص و ۀیفـصت  هنیـس و  ۀـیقنت  تهج  ردـصلا  ءاضعا  لضع  یکتفوک  یمغلب و  كرو  عجو  اسنلا و  قرع  اـخرتسا و  عرـص و  جـلاف و 

مرک ماسقا  لتق  صغم و  جنلوق و  زرپس و  رکج و  ةدس  قاوف و  هظیلغ و  حایر  لیلحت  تهج  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  وبر  هنهک و  ۀفرس 
خیب تسوپ  اب  بارـش و  اب  اهریغ  برقع و  دننام  هیناویح  ةدراب  مومـس  لوبلا و  رـسع  هدرک و  درد  تهج  عرقلا و  بح  اعما و  هدـعم و 

برج و عفار  هکرس  اب  نآ  يالط  نینج و  لتاق  نآ  روخب  لومح و  یبوطر و  لوبلا  رـسع  تهج  هکرـس  اب  هاصح و  تیتفت  تهج  راغ 
اب رخذا  نآ  لدـب  لاقثم  کی  اـت  نآ  تبرـش  رادـقم  نوسینا  نومیتفا و  نآ  حلـصم  زرپس  رـضم  شرب  فلک و  اـبوق و  هفعـس و  هکح و 

دنا هتفک  زین  فرح  عیشمارطکشم و  لمرح و 

هنعصرق

ۀکوش ماش  لها  دـنمان و  زین  لحنلا  ظفاح  تسا و  یبرع  تغل  اه  نون و  هلمهم و  نیع  حـتف  هلمهم و  داص  نوکـس  ار و  فاـق و  حـتفب 
دنیوک میج  نیرا  یکنرفب  زین و  میهاربا  ةرجش  میهاربا و 

نا تیهام  *

یـضعب كرب  نا و  رب  هدایز  ربش و  کی  ردـقب  رادـهرک  هدـیئور  یقاس  اهکرب  نایم  زا  نیمز و  رب  شورفم  كرب  رادراـخ  تسا  یتاـبن 
اب ینیریشب  لئام  یضعب  وبشخ و  عومجم  خیب  قرزا  یضعب  دیفس و  یضعب  زبس و  یضعب  راخ  دیفس و  رایسب  یـضعب  يدیفـسب و  لئام 

برع دالب  هیقیرفا و  سدق و  لابج  نآ  تبنم  كزان  یضعب  بلص و  كدنا  یضعب  نیریـش و  یـضعب  یمک و  یخلت  تفارح و  كدنا 
هک ضیبا  نوـالاماخ  كربب  هیبش  نآ  كرب  یعون  یلاـعت  هّللا  هنما  سدـق  لاـبج  رد  هک  هتـشون  یـسلدنا  ظـفاح  ساـبعلا  وبا  سراـف  و 

میحل و میخض و  نآ  خیب  دیفس و  نآ  لک  اهراخ و  اهنآ  فارطا  رادهرک و  هوبنا و  رایسب  ياهقاس  اب  قرزا  نشخ و  دنمان و  صیخـشا 
هک هچنادب  هیبش  نآ  كرب  یعون  تسا  عاونا  دوش  یم  برع  دالب  هیقیرفا و  رد  هچنآ  اما  دوش و  یم  يدنت  كدـنا  اب  نیریـش  نآ  معط 

هدیئور رایسب  ياهبعش  نآ  يالعا  فصن  رب  عرذ و  کی  ردقب  نآ  قاس  زبس و  رایسب  سلما و  هوبنا  نآ  راخ  نشخ و  ریغ  تفای و  رکذ 
زا رتیوق  مسق  نیا  يرب و  نسوس  خیب  کنرب  تسار  ینالوط و  نآ  خـیب  ددرک و  یم  دیفـس  سپ  کنر  زبس  الوا  قرزا  هنعـصرقب  هیبش 

لئاـم نآ  كرب  یعوـن  دـنزیوآ و  یم  سکم  ندـینازیرک  يارب  اـهناخ  رد  رب  ار  نیا  کـسخب و  هیبـش  هحئار  تیفیک و  رد  لوا و  مسق 
نیمز رب  قصلم  نآ  كرب  یعون  دیفس و  زین  نآ  لک  قاس و  دیفس و  تقر و  تظلغ و  رد  طسوتم  لیوط  نآ  خیب  هدیرب و  هرادتـساب و 

خیب تقرزب و  لئام  نآ  راخ  كزان و  راخ  رادهرک و  زین و  هدایز  عرذ و  کی  ردقب  ددـع و  کی  نآ  قاس  رانید و  لکـشب  ریدتـسم  و 
نکیل دنـشورف  یم  رکدکی  لدـب  دـنیامن و  یم  نمهب  هب  شوشغم  ار  نآ  خـیب  دیفـس و  نآ  نطاب  هایـس و  نآ  رهاظ  ایناواف  لکـشب  نآ 
مالسلا هیلع  طول  ربق  لبج  رد  نم  مدید  هک  هتفک  سابعلا  وبا  زین  دنمان و  لابجلا  خافن  ار  نآ  تسا و  رت  نهپ  رایـسب  نا  زا  نمهب  كرب 
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ام دزن  هک  یعون  زا  رت  میخـض  رتکرزب و  نآ  ۀـمج  زیت و  نآ  راـخ  رایـسب و  نآ  قاروا  نشخ و  نآ  قاـس  هک  يدیفـس  ۀنعـصرق  عون  و 
حاون سدق و  رد  هرارحلا و  يوق  قاسلا  درفم  قرول  بدـحم  یلبج  مسقب  هیبش  تسا  ینالوط  طسوتم  فشرح  ایوک  هکنآ  یتح  تسا 

نآ خـیب  رتدیفـس و  رت و  ضیرع  نآ  كرب  دوش  یم  اـیرد  لـحاس  رد  هک  زین  یعون  دـنناد و  یم  برجم  ولهپ  عـجو  تهج  ار  نیا  نآ 
عون نیا  تفارح و  كدنا  اب  نیریش  نآ  ياهشیر  تسالمب و  برقا  تنوشخلا  لیلق  عون و  نا  زا  رت  نیریش  كزان و  تسس 
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کنس نیمز  رد  سدقملا  تیب  یلاوح  رد  مدید  هک  هتشون  زین  لسع و  اب  نآ  يابرم  صوصخ  تسا  يوق  ظاغنا  هاب و  جیهت  تهج  682
نا و زا  رتکزاـن  رت و  هاـتوک  ضیبا و  نوـالماخ  كرب  زا  رتـکچوک  نآ  كرب  كرزب و  نآ  خـیب  هـک  دیفـس  ۀنعــصرق  زا  یعوـن  خـال 
رپ اهکرب و  نآ  هرک  یلاوح  رادهرک و  لزغم و  لیم  دـننام  کیراب  ياهلیم  نآ  كرب  لحم  رب  هدـیئور و  خـیب  کی  زا  رایـسب  ياهخاش 

لها یخلت و  كدنا  اب  نیریش  نآ  خیب  معط  نا و  زا  رت  کچوک  نآ  رـس  قرزا و  ۀنعـصرق  لک  دننام  یلک  نآ  فارطا  رب  فیعاضت و 
زا یفنص  نآ  نیجنرا و  یضعب  نیرات و  یضعب  دنمان و  یجنرب  ار  نآ  هک  هتفک  هثلاث  رد  سودیروقسید  دنمان و  هنعصرق  ار  نیا  سدق 
یم رایـسب  نآ  ياهخاش  دوش  كرزب  نوچ  وبـشخ و  نشخ و  نآ  فارطا  ضیرع و  هزمروش و  روهظ  ماـکنه  رد  نآ  كرب  تسا  راـخ 

قورع بلص و  زیت  ياهراخ  اهنآ  یلاوح  رب  هراتسب و  هیبش  رودم  انایحا و  زین  کنر  یئمرس  دیفـس و  ياهرـس  اهنآ  فارطا  رب  ددرک و 
زین يدادغب  هنشخ و  عضاوم  اهارحص و  نآ  تبنم  وب  شوخ  دیفس و  نآ  نطاب  هایس و  نآ  رهاظ  یماهبا  يربطـسب  ضیرع  ینالوط  نآ 

مین و ربـش و  کـی  ردـقب  دراد و  قاـس  کـی  هک  تسا  یعوـن  نآ  عاوـنا  زا  هک  هتـشون  هتفک و  ساـبعلا  وـبا  هچنآ  دـننام  ار  نآ  عاوـنا 
هبابس و يربطسب  نآ  خیب  لیم و  دننام  دنلب  کیراب  راخ  شش  نآ  ياهرانک  رب  ریدتسم و  ياهرس  نارب  يدیفـسب و  لئام  نآ  ياهخاش 
هزاـت و رت و  هک  ماد  اـم  ار  نآ  تاـبن  تسا و  عون  نیا  دارم  قـالطا  دزن  تسنآ و  حاون  دادـغب و  رد  دوجولا  ریثـک  عون  نیا  ینـالوط و 

يابرم تسین و  طلخلا  يدر  تسا و  رکید  لوقب  نیرتهب  دنیامن و  یم  هدرورپ  کمن  بآ و  اب  یضعب  دنروخ و  یم  هتخپ  تسا  كزان 
ۀکوش ار  نآ  سلدـنا  رد  هک  هتفک  یعیدـب  تارایتخا  بحاص  هتـشون و  وحن  نادـب  المجم  زین  یکاطنا  تسا و  رتهب  لسع  اـب  نآ  خـیب 

هک تسا  راخ  زا  یعون  نآ  دـیور و  یم  اهموب  کیر  نشخ و  ياه  نیمز  اـه و  ناتـسکنس  رد  دوب  رایـسب  عاونا  نآ  دـنناوخ و  میهاربا 
بجو و کـی  ردـقب  دیفـس و  دوش و  راـخ  ددرک  كرزب  نوچ  نشخ و  زبـس و  دوب و  نهپ  نیمز  يور  رب  نآ  كرب  دـیور  لوا  نوـچ 
بلص و نانس و  دننام  دوب  راخ  شش  نآ  كرب  هرکرپ و  یخرسب و  لئام  نآ  لک  رس  دیفـس و  نآ  لک  هوبنا و  نآ  تابن  دوبن و  هدایز 
دنیوک و کسخراخ  ار  نآ  دنراد  یم  لسع  سکم  هک  موق  نآ  نابزب  نآ و  زا  رتشیب  هکلب  زک  هس  يزاردب  یتشکنا  يربطسب  نآ  خیب 

يرادراخ هایک  هتشون  زین  هفحت  بحاص  دراد و  شروخ  نآ  لک  زا  لسع  سکم  دوب و  رایسب  زاریـش  ياهارحـص  رد  هوش و  يزاریـشب 
رادـهرک و قاس  ار  مسق  کی  دـیور و  یم  یقاس  اهکرب  نایم  زا  نیمز و  يور  رب  شورفم  نآ  ماسقا  كرب  دـشاب و  یم  ماـسقا  تسا و 
از هویپ  یسرافب  كدرز و  معط  دننام  يدنت  كدنا  ینیریش و  اب  شمعط  ربطس و  شخیب  دیفس و  شلک  ياههرک و  یلاوح  رد  اهراخ 

فصن زا  یعرذ و  ردقب  شقاس  رایـسب و  مرن و  رادراخ و  تنوشخ و  یب  شکرب  ار  مود  مسق  تسا و  سدسم  دننام  لاعفا  رد  دنمان و 
طسوتم و يربطـس  رد  زارد و  شخیب  هرادتـساب و  لئام  كرب  ار  موس  مسق  تسا و  لوا  زا  رتیوق  نآ  دـیور و  یم  اـهخاش  نآ  يـالعا 

رهاـظ يدوبکب و  لـئام  ياـهراخ  زا  ولمم  یعرذ و  ردـقب  هبعـش و  یب  نآ  قاـس  ریدتـسم و  ضیرع و  كرب  ار  مراـهچ  مسق  دـیفس و 
قاس دنت و  نآ  ياهراخ  رایسب  شکرب  تسا  اضیب  ۀنعصرق  ماسقا  زا  هک  مجنپ  مسق  دیفس و  نمهبب  هیبش  دیفس و  نطاب  هایـس و  شخیب 
تهج سدقملا  تیب  رد  ترارحلا و  يوق  بدحم و  شکرب  دنمان  یلبج  ۀنعـصرق  هک  مشـش  مسق  رکنکب و  هیبش  نآ  ۀـبق  نشخ و  نآ 

كدـنا اب  تسـس و  نآ  خـیب  دیفـس و  رایـسب  ضیرع و  كرب  ار  اضیب  عاونا  زا  متفه  مسق  دـنناد و  یم  برجم  هدراب  داوم  رمک و  درد 
دارم هنعصرق  قلطم  زا  كدرز و  هب  هیبش  معط  رد  هبابس  تشکنا  يربطـسب  قاس  ار  متـشه  مسق  رثالا و  میظع  هاب  تیوقت  رد  ینیریش و 
دشاب خاش  شش  ففخم  ایوک  دنیوک و  كاکـشش  نباکنت  رد  کنلور و  ناردنزام  رد  سدسم و  ۀنعـصرق  ار  نآ  تسا و  مسق  نیمه 

نآ یلتمم  نیرتهب  تسنآ و  خیب  لمعتسم  و 
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نا قلطم  تعیبط  *

کشخ مرک و  لوا  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

یهبم ظعنم و  حلاص و  طلخ  دلوم  رادحنالا و  عیرس  مضاه و  تابالص و  للحم 

ولهپ درد  تهج  یئاهنتب  فیـسارش و  عاجوا  تهج  بادس  نآ  لثم  اب  نآ  خیب  خیبط  زا  یلطر  ثلث  ندـیماشآ  تیقایرت  توق  اب  683و 
تالیبد تاحارج و  لیلحت  روثب و  ماروا و  نیکست  تهج  رکش  اب  نآ  خیبط  بآ  ندیماشآ  زین  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  برجم  هنیس  و 

تیتفت قرع و  ریـش و  ضیح و  لوب و  راردا  خـفن و  حایر و  لیلحت  ندـب و  زا  هدـساف  هقرتحم و  طالخا  جرخم  نآ  تموادـم  هینطاب و 
تیاـغب ضیح و  راردا  تهج  رزج  مخت  مرد  کـی  اـب  نآ  مرد  کـی  یئـالتما و  رکج  درد  تـهج  بارـش  اـب  صغم و  عـفر  هاـصح و 

اب مومسلا  صغم  عفاد  ضیح و  ردم  نآ  هراصع  ظعنم و  هاب و  كرحم  اشج و  ةدننک  وب  شوخ  نآ  مرن  ةزات  خیب  يابرم  هاب و  كرحم 
لوقب نیرتـهب  تسا  مرن  ةزاـت  رت و  هک  ماد  اـم  نآ  خوبطم  لوقب  ندروخ  هلاـتق و  مومـس  برقع و  صوصخ  ماوه  شهن  تهج  بارش 

روتـسدب دنیامن و  یم  هدرورپ  کمن  بآ و  اب  ار  نآ  هاک  تسا و  اعما  هدعم و  رد  قیقر  مغلب  للحم  تسین و  يدر  طلخ  دـلوم  تسا و 
هک اپ  قاس  رد  هبطر  حورق  ماروا و  للحم  هزات  ینـساک  كرب  بآ  وج و  درآ  اب  ماروا و  لـلحم  نآ  دامـض  ماروـالا  نآ  خـیب  ندروخ 

تسنآ للحم  هیجراخ  ماروا  رب  هناخ و  نآ  زا  بابذ  ةدننازیرک  هناخ  رد  رب  نآ  قیلعت  ادتبا و  رد  لیفلا  ءاد  دشاب و  يراج  نا  زا  بآ 

1304 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1717 

http://www.ghaemiyeh.com


ساطرق

رفعط و سطرق  تسا و  یبرع  تغل  هلمهم  نیس  فلا و  هلاشم و  ءاط  حتف  ار و  نوکس  هدمآ و  ردان  حتفب  زین و  نآ  مضب  فاق و  رسکب 
دنمان روقیماجنس  ینانویب  نینبماک و  نیترخ  یمورب  ار  نآ  قرحم  اسیطرک و  ینایرـسب  تسا  روهـشم  ذغاکب  زین  یـسرافب  زین و  ذغاک 

هدمآ سطرق  سیطارق و  نآ  عمج 

نا تیهام  *

ناخ نآ  نیرتهب  دنراکن و  یم  اهریغ  رتافد و  بیتاکم و  بتک و  نارب  يزیچ و  زا  اج  ره  دـنزاس و  یم  دالب  رثکا  رد  تسا و  فورعم 
يدنقرمس سپ  نآ  يالعا  مسق  صوصخ  يریمشک  سپ  يدابآ  تلود  سپ  هبنپ  مسق  ای  یمـشیرباب و  روهـشم  مسق  هاوخ  تسا  یغلاب 

زا نآ و  يالعا  مسق  زین  يرـصم  سپ  نآ  يالعا  مسق  زین  يروپ  کنر  سپ  نآ  يالعا  مسق  زین  یلاکنب  یئاودنپ  سپ  يرـسیلکا  سپ 
دیفـس هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  دـنزاس و  یم  دـنمان  ریفاغ  رـصم  لها  نابزب  هک  يدرب  قاـس  زا  هک  تسا  يرـصم  ذـغاک  دارم  نآ  قلطم 

يرـصم قرحم  نآ  نیرتهب  هتفک  یـسیلفت  دـنزاس  یم  نینـشب  لوصا  يدرب و  زا  هک  تسا  يرـصم  نآ  نیرتهب  هتفک  یکاـطنا  دـشاب و 
فرح رد  دنمان و  زریپ  یسرافب  ار  يدرب  تسا و  نینشب  باعل  يدرب و  قاس  زا  لومعم  يرصم  نآ  نیرتهب  هتشون  هفحت  بحاص  تسا 

تفای رکذ  ازلا  عم  ءابلا 

نا تعیبط  *

هتفک مود  رد  کشخ  مرک و  یکاطنا  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  درس 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هثل و زا  نوخ  نالیـس  سباـح  نآ  نونـس  ماـکز و  تهج  نآ  روخب  فاـعر و  سباـح  نآ  قرحم  صوصخ  نآ  خوـفن  سارلا  ءاـضعا 
ءاذغلا ردصلا و  ءاضعا  مشچ  ۀحرق  هعمد و  ضایب و  تهج  نآ  لاحتکا  ناطرـس و  هفعـس و  تهج  نآ  يالط  نآ و  ةدـننک  مکحتـسم 

اعما و حورق  هضباق و  هبسانم  ۀیودا  اب  هدعم  هنیس و  زا  مدلا  سبح  هئر و  حورق  تهج  هتخپ  يرهن  ناطرس  قرم  اب  نآ  قرحم  ندیماشآ 
حورجلا و لاقثم  کی  نآ  تبرـش  رادقم  عفان  مدـلا  ثفن  عطق  تهج  بآ  هکرـس و  رد  نآ  عوقن  ندـیماشآ  نادـب و  ناقتحا  روتـسدب 
رب نآ  ندـیچیپ  اهنآ و  محلم  دـسر و  مهب  هزوم  زا  اپ  رد  هک  یمخز  هخـس و  ریغ و  هخـس و  ۀـبطر و  حورق  ففجم  نآ  رورذ  حورقلا 
ات دـنراذکب  دـنچیپب و  نآـب  ار  یناـتک  نآ  تبوطر  لاـح  رد  دـننک و  رت  بآ  اـب  نوچ  نآ و  محلم  هدولآ  نآ  نوخ  اـب  حورجم  وـضع 

هتخوس يدرب  روما  رثکا  رد  نآ  لدـب  دزاس  هداشک  ندـش  خـفتنم  ببـسب  ار  نآ  دـنیامن  لخاد  ریـصاون  خاروس  رد  سپ  دوش  کـشخ 
تسا
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طرق

دنمان نیسر  ار  نآ  رمث  ردوش و  یناهفصاب  رادبش و  ردبش و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  هلاشم  ۀلمهم  ءاط  ار و  نوکس  فاق و  مضب 

نا تیهام  *

هیبش دـیور  یم  رـصم  رد  هک  تسا  یتابن  يرـصم  مسا  هتفک  يدادـغب  رتکرزب  نآ  كرب  رت و  نیریـش  نا  زا  هبطرب و  هیبش  تسا  یتاـبن 
تعارز رصم  رد  طولب و  كربب  بیرق  كرزب  نآ  كرب  میظع و  نآ  تخرد  تسنا  زا  یعون  هبطرب و 

دنمان میسر  ار  نآ  رمث  ناپسا و  یهبرف  يارب  دنیامن  یم  684

نآ تعیبط  *

رت مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لسع اب  ریجنا و  ای  رکش و  اب  نآ  کشخ  خیبط  ای  نآ  ةزات  رت و  بآ  ندیماشآ  سباح و  نآ  کشخ  لهسم و  نآ  ةزات  رت و  ندیماشآ 
عفان هنیس  تنوشخ  هفرس و  تهج 

مطرق

بح ار  نآ  تسا و  یبرع  تغل  هدمآ  زین  ود  ره  رـسکب  ار و  فاق و  رـسکب  میم و  هلاشم و  ۀـلمهم  ءاط  مض  ار و  نوکـس  فاق و  مضب 
زین جیباک  هنبسکورک  يدنهب  هریزاک و  مخت  هرجاک و  مخت  ینالیکب  هشفاک و  مخت  هنادکسخ و  یسرافب  صیرحالا و  رزب  رفـصعلا و 

ینعی نوـیرغا  سفینف  ار  نآ  يرب  هدـیمان و  سفینف  سودیروقـسید  سوـطقرطا و  یناـنویب  سرداـطنق و  یمورب  ینـشک و  ینایرـسب  و 
دشاب یم  یناتسب  يرب و  يربرفصا و 

نا یناتسب  تیهام  *

یهایسب و لیم  نآ  تسوپ  ددرک  هنهک  نوچ  تموسد و  اب  دیفس  نآ  زغم  تسوپ و  عیبرت و  ینهپ و  هب  لئام  لکش  يربونص  تسا  هناد 
ودـب ات  نآ  تابن  هناد و  تشه  تفه و  یفالغ  ره  رد  نآ و  لک  ریز  یفالغ  رد  دـیامن و  یم  تجوزل  یهایـسب و  سپ  يدرزب  نآ  زغم 

رب اهخاش و  عضاوم  اهدـنب و  رب  نآ و  نیئاپ  زا  رتضیرع  نآ  كرب  يـالاب  هزیر و  رایـسب  ياهفرـش  اـب  دـنلب و  نآ  كرب  رادراـخ و  عرذ 
کنر و خرس  رادراخ و  نآ  لک  ددرک و  یم  دیفـس  ندیـسر  زا  دعب  کنر و  زبس  یماخ  رد  نآ  ياهخاش  قاس و  هتـسر و  زین  اهخاش 
هتسناد و نآ  ریغ  سیئرلا  خیش  نآ و  تابن  هن  تسنآ  بح  نافیرط  دنا  هتفک  یـضعب  هتفک و  نافیرط  ار  يرب  مطرق  تارایتخا  بحاص 
زا هدح  یلع  نآ  رکذ  هجو  تسنآ و  ةدیلاب  نیکنـس  ةزات  یناتـسب  دیفـس  نآ  نیرتهب  هلمجلاب  دـش و  روکذـم  ءارلا  عم  ءاطلا  فرح  رد 

تسنآ عفن  مظع  تلالج و  ضیرحا 
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نا تعیبط  *

هلهسم توق  اب  کشخ  لوا  رخآ  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ای ذـیناف و  اب  هتفرک  ریـش  هدـیبوک و  ار  نآ  مرد  جـنپ  نوچ  حایر  للحم  هقرتحم و  طالخا  قیقر و  مغلب  جرخم  لهـسم و  اذـغلا و  لـیلق 
مرد هد  هدرک  فاص  دـنلامب و  دـنناشوجب و  بآ  لطر  مین  رد  دـنبوکب و  ار  نآ  مرد  هد  نوچ  زین  دـنماشایب و  لسع  اـی  خرـس و  رکش 

نورطن و لاقثم و  مین  کیره  زا  طسق  خـلت و  ماداب  زغم  اب  ار  نآ  رـشقم  زغم  مرد  هد  نوچ  اـضیا  دنـشونب و  هتخیر  نا  رد  خرـس  رکش 
روتسدب دنروخب و  هزوج  ود  ات  هزوج  کی  رادقم  دنـشرسب و  لسع  کشخ و  ریجنا  اب  دننک و  لخاد  لاقثم  کی  کیره  زا  نوسینا و 

دنروآ ماوقب  ریجنا  ةریـش  لسع و  اب  روبزم  نزوب  نورطن  نوسینا و  ماداب و  زغم  اب  نآ  رـشقم  زغم  مرد  هد  هک  دنزاس  فطان  نا  زا  نوچ 
دنزادنا نا  رد  هتسب  هرص  رد  ار  نومیتفا  هک  نا  زا  عونصم  نبجلا  ءام  سارلا  ءاضعا  قفاوم  رایسب  ار  ناریپ  دنروخب  باوخ  تقو  بش  و 

ناقفخ شحوت و  ساوسو و  ایلوخیلام و  تهج  دنماشایب  یبسانم  ینیریش  نآ  يالاب  دنـشونب و  دیآرب و  نا  رد  نآ  توق  ات  دنلامب  ای  و 
نآ لعف  يدنه  کمن  كدنا  نآ و  ةریـش  زا  دمجنم  نبل  ندیماشا  روتـسدب  رثؤم و  هیوادوس  ضارما  رثکا  هکح و  برج و  ماذـج و  و 

ةدننک فاص  هنیـس و  یقنم  لسع  اب  ذیناف و  اب  هدیناسیخ و  ریجنا  بآ  اب  نآ  ةریـش  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  ءاضعا  يوقا 
حایر و عفاد  راسخر و  کنر  ةدـننک  وکین  ینم و  ةدـننک  هدایز  هاـب و  يوقم  هیردـص و  ةدراـب  ضارما  رثکا  تـالزن و  جـضنم  زاوآ و 
دـیامن و هقرتـحم  داوم  ماـخ و  مغلب  لاهـسا  لـیلحت و  جـضن و  دـنیامن  هیـصمح  هیـشام و  تاروزم  لـخاد  نوچ  تسا و  اـهنآ  لـلحم 

نآ راردا  يدنه  کمن  كدنا  اب  عفان و  یمحل  یقز و  ياقستسا  تهج  لسع  ای  خرس و  رکش  ای  ذیناف و  اب  نآ  ةریش  مرد  هد  ندیماشآ 
زغم هکنآ  ةریـش  ندیماشآ  قفوا و  ار  جـنلوق  نیداتعم  رثؤم و  جـنلوق  عفد  رد  روطـسم  روتـسدب  نآ  رـشقم  زغم  ندروخ  عفنا و  رتیوق و 
یم ار  دمجنم  طلخ  ره  هک  تسا  هیودا  ۀلمج  زا  نآ  هدام و  جضن  زا  دعب  یمغلب  پت  تهج  دنـشاب  هدرک  لح  نا  رد  ربنـشرایخ  سولف 

هدعم رـضم  هدعم  رد  دنادرک  یم  دمجنم  ار  نآ  هک  دروخ  دیابن  ریـش  يالاب  اذـهل  دـنادرک و  یم  دـمجنم  ار  قیقر  طلخ  ره  دزادـک و 
ءارـضخلا و هبح  نآ  لدب  زوجم  ریغ  رـضم و  هدایز  نا  زا  مرد و  هد  ات  مرد  جنپ  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  اهینیریـش  نوسینا و  نآ  حلـصم 
ات دـنماشایب  ار  نآ  لطر  مین  دـشاب و  مطرقلا  بح  مرد  هد  ریـش  لطر  کیره  رد  هک  دـیاب  دـنیامن  لخاد  ریـش  رد  نوچ  هک  دـنا  هتفک 

ةدننک دمجنم  نا و  زا  رت  فیعض  تسا و  هرجنا  نهدب  بیرق  نآ  نهد  دیامن و  لمع 
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نآ تابن  دنمان و  سوطیرطا  ینانویب  ار  يرب  مطرق  * تسا نطب  لهسم  نآ  یناتسب  نهد  تینبج و  زا  نآ  تیئام  ةدننک  ادج  ریش و  685
جنپ نآ  ياهخاش  نیرد  زین  دیفس و  كربیب و  یلاخ و  اهخاش  یقاب  هتـسر و  اهخاش  نیرد  یناتـسب و  زا  رت  ینالوط  نآ  كرب  رتدنلب و 

یناتسب مختب  هیبش  نآ  مخت  درز و  نآ  لک  راخ و  ددع 

نا تعیبط  *

کشخ موس  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ای كرب و  عوسلم  نوچ  دنا  هتفک  دیفم و  برقع  عسل  تهج  بارـش  اب  لفلف  لاقثم  مین  اب  لاقثم  کی  ردقب  نآ  رمث  كرب و  ندیماشآ 
* دنک دوع  زاب  دزادنیب  نوچ  دنکن و  مس  ملات  ساسحا  تسوا  ناهد  رد  هک  ماد  ام  درادهاکن  ناهد  رد  ار  نآ  رمث 

نامطرق

تسا نابلج  هک  دنا  هتفک  تسا و  یسراف  نامطره  برعم  نون  فلا و  میم و  حتف  هلاشم و  ۀلمهم  ءاط  مض  ار و  نوکس  فاق و  مضب 

نا تیهام  *

تسا وب  شوخ  نآ  خاش  كرب و  دوش و  یم  تفای  نامع  لحاس  رد  رانچ و  تخردب  هیبش  هتسناد  یتخرد  مسا  يرونید  ۀفینح  وبا 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دهاوخ روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  اهلا  فرح  رد  نامطره  دنا و  هتسناد  دیفم  لاهسا  عفر  تهج  لاقثم  ود  ردقب  نآ  کشخ  ندیماشآ 
* دش

ظرق

اثیم و رفجخ و  ینایرـسب  دنغزب و  یـسرافب  تسا و  یـسراف  ترک  برعم  هتفک  یـضعب  هلاشم  ۀمجعم  ءاظ  ار و  نوکـس  فاق و  حـتفب 
ود ره  نایم  رد  نیتلمهم و  ءاط  داصب و  طنص  زین و  همجعم  ءاظب  هلمهم و  ياطب  طنس  يرصمب  رکیک و  يدنهب  نودومصرع و  ینانویب 

دنمان زین  نون 

1308 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1722 

http://www.ghaemiyeh.com


نا تیهام  *

ملس و كرب  یضعب  رادراخ و  نآ  تخرد  تسنآ و  غمص  یبرع  غمـص  نآ و  ةراصع  ایقاقا  هک  تسا  نالبغ  ما  زا  یعون  رمث  دنا  هتفک 
یم سونبآ  مسیس و  کنرب  کنر  هایس  ددرک  هنهک  نوچ  بلص و  نآ  بوچ  يوق و  نا  تخرد  قاس  دنا و  هتسناد  طنـس  رمث  یـضعب 

اهخاش و نآ و  تبالـص  يارب  دنزاس  یم  نا  زا  هرکهچ  يداک و  هترواهن و  درک و  ۀیاپ  هلاکنب  دـنه و  لها  يدیفـس و  كدـناب  ددرک 
رد ددرک و  یم  خرس  ندیسر  زا  دعب  زبس و  یماخ  رد  رتکچوک و  نا  زا  يدنه و  رمت  ۀناد  ردقب  نآ  مخت  يوتـسم و  ریغ  نآ  ياهبوچ 

كرب و زا  وب  شوخ  دشاب و  یم  درز  دنه  رد  درز و  یـضعب  دیفـس و  نآ  لک  ایبول و  دننام  رتکزان و  نا  زا  يدنه و  رمت  دننام  یفالغ 
زا هک  تسنآ  ایقاقا  ینعی  نآ  ةراصع  نیرتهب  دـنمان و  یم  ظرقلا  دولج  ار  نآ  دـنیامن و  یم  تاـناویح  تسوپ  میدا و  تغاـبد  نآ  رمث 

دش روکذم  فاقلا  عم  فلالا  فرح  رد  ایقاقا  رد  لصفم  نآ  نایب  دنشاب و  هدرک  کشخ  هیاس  رد  هدومن  ذخا  نآ  ماخ  رمث 

تعیبط *

نآ رجش  يازجا  عیمج 

هضباق توق  اب  کشخ و  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

خیبط بآ  ندیماشآ  راسخر و  کنر  هدننکوکین  نآ و  ةدننک  مکحتسم  نادند و  یلاج  نآ  هدیئاس  نونـس  نآ و  خیب  بوچب  كاوسم 
مایتلا تهج  نآ  ةزات  كرب  دامض  نآ و  درد  عفار  هیخرتسم و  باصعا  ةدننک  مکحتـسم  نآ  روخب  لاهـسا و  سباح  نآ  راخ  كرب و 

* عفان هبطر  ۀمیظع  حورج 

عرق

روهـشم زین  يدنهب  ودک و  یـسرافب  ءابد و  یبرعب  زین  تسا و  یبرع  تغل  هدمآ  زین  ار  حـتفب  هلمهم و  نیع  ار و  نوکـس  فاق و  حـتفب 
هدیمان ایفولق  سودیروقسید  دنمان و  افورت  ینانویب  اینوفولف و  یمورب  ءارق و  ینایرسب  قابق و  یکرتب  تسا و  نادب 
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نا تیهام  *

رتکرزب نآ  خاش  كرب و  دوش و  یم  نهپ  زین  راوید  نیمز و  رب  دوخ  رواجم  رب  راد و  هرایب  دـنمان و  نیطقی  ار  نآ  هک  تسا  یتاـبن  رمث 
نیریـش و تسا  عون  ود  نآ  اقلطم  رکـسم و  نیریـش و  كدنا  دنلب و  کیراب و  نآ  خـیب  نا و  زا  رت  بغزم  نشخ و  رایخ و  زا  رتیوق  و 

نآ نیریـش  یمور و  زبس و  تسا  عون  ود  دنا  هتفک  دنمان و  يربنوت  يدنهب  خـلت و  يودـک  یـسرافب  رتکچوک و  نآ  خـلت  رمث  خـلت و 
نیا ربش و  کیب  ات  رتمک  مه  ربش  کی  زا  نآ  رطق  هدش و  هدینش  مه  هدایز  عرذ  ودب  ات  ینالوط  یفنص  رودم و  یفنـص  تسا  فانـصا 

دالبب صوصخم  نیا  نآ و  لکـشب  كرزب و  رایـسب  يدورما  یجنران و  ردقب  کچوک  یفنـص  تسا و  هلاکنب  دنه و  دالبب  صوصخم 
رتکزان و رتفیطل و  رتهب و  فانـصا  همه  زا  دنمان و  سدنیهد  يدـنهب  دـشاب و  یم  ذـیذل  كزان و  رایـسب  تسا و  ناتـسودنه  نهکد و 

تسوپ رد  لکش و  یحارص  كرزب  رایسب  یفنص 

هلاکنبب صوصخم  نیا  دجنک و  یم  جـنرب  اب  مدـنک و  لطر  دـص  کی  رادـقم  ات  دنـشاب  هدرک  کشخ  هدروآرب  ار  نآ  زغم  هکنآ  686
ره دـنزاس  یم  روبنط  نیزا  دوش و  یم  هتخورف  هیپور  دـص  ات  دـنرب  یم  ناتـسودنه  رد  دوش و  یمن  یکرزب  نیاب  رکید  ياـج  تسا و 

نیا تموـهز و  اـب  نآ  مـحل  ریدتـسم و  ینـالوط  یفنـص  دوـش و  یم  رتدـنلب  نآ  زا  وا  هـک  هداـیز  نآ  تـمیق  دـشاب  كرزب  هـک  ردـق 
دنمان هدـنوک  یلاـکنب  هب  هتیپ و  يدـنهب  رتمک و  نیملـسم  دـنروخ و  یم  رایـسب  ار  نیا  دونه  تسا و  هلاـکنب  دـنه و  دـالبب  صوصخم 

یـضعب رودم و  دوش  یم  یفنـص  زین  نهپ و  ینالوط  همه  مخت  تسا و  دیفـس  همه  اهنیا  محل  دوش و  یم  بوخ  نیا  يابرم  ینیریش و 
کنرخرس و نآ  زغم  محل و  یخرس و  كدناب  لئام  دیفس  ندیسر  زا  دعب  زبس و  یماخ  رد  نآ  تسوپ  راد و  هرایخ  ینالوط و  كدنا 

نیریـش ةزات  كزان  دیفـس  نآ  ۀمه  نیرتهب  دنمان و  همیدک  يدنهب  هکمودک و  یـسرافب  هبوزمار و  نیا  ینیریـش و  كدنا  اب  نآ  معط 
دشاب یکچوک  یکرزب و  رد  طسوتم  دشابن و  راد  هشیر  هک  تسنآ 
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نا تعیبط  *

مود رد  رت  درس و  اقلطم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لیلق نآ  ۀتخپ  ندروخ  هداح و  تایمح  هنمزم و  هفلخ  ناقری و  ةدـننک  لئاز  نطب و  نیلم  لوب و  ردـم  ددـس و  حـتفم  بطرم و  دربم و 
ماضهنالا لیلق  ددرکن  دساف  هدعم  رد  رکا  هفت  حلاص  طلخ  دلوم  يوارفـص و  ناجازملا و  رورحم  بسانم  رادحنالا و  عیرـس  ءاذـغلا و 

اب نوچ  دراد و  هک  یتفاطل  ببـسب  یمـس  طلخ  دلوم  تسا و  ندـب  رد  دوجوم  بلاغ  طلخب  هلاحتـسا  داسفلا و  عیرـس  یئاهنتب  هک  اریز 
ای رانا و  بآ  ای  هروغ و  بآ  ای  لجرفـس و  اـب  رکا  هکنآ  دـننام  دـنادرک  لدـبم  ار  نآ  تیفیک  دـنیامن  بیکرت  طـلخ و  هبـسانم  هکاوف 

عفان هداح  تایمح  نیرورحم و  ناجازم و  يوارفـص  تهج  حلاص و  طلخ  دلوم  دنیامن  خبط  قافنالا  تیز  ای  ماداب و  نغور  رد  هکرس 
تسا و جنلوق  دلوم  عرق  هک  اریز  هدایز  نادب  نیداتعم  جنلوق و  نابحاص  يارب  نآ  ررض  نکیل  دنیامن و  خبط  هکرس  اب  نوچ  روتسدب  و 

طلخب لیحتـسم  زیچ  ره  اب  نینچمه  ضباق و  ضباق  اب  روش و  طلخ  دلوم  حلام  ئـش  اب  داح و  طلخ  دلوم  لدرخ  دننام  فیرح  ئـش  اب 
ةدارج نتشاذک  روتسدب  شوک و  ینیب و  رد  نارتخد  ریش  اب  نآ  ماخ  ةدرـشفا  بآ  نتخیر  ای  قوشن  روطق و  سارلا  ءاضعا  نآ  بسانم 

ریغ لافطا و  رـس  شیپ  رب  نآ  ةدـیئاس  دامـض  یباوخیب و  هراح و  ماروا  نونج و  نایذـه و  ماسرـس و  راح و  عادـص  تهج  رـس  رب  نآ 
نآ و بآ  هب  رس  نتسش  نآ و  راح  مرو  تهج  مشچ  رب  یباوخ و  یب  غامد و  یکشخ  عفر  راح و  عادص  نآ و  راح  مرو  تهج  لافطا 

نادند درد  قلح و  عجو  تهج  نآ  ۀضمضم  هرغرغ و  نیمسربم و  میونت  راح و  عادص  نیکـست  ثعاب  ینیب  رد  نآ  روطق  ندیماشآ و 
اب ای  یئاهنتب و  نآ  کشخ  تسوپ  خوبطم  بآ  طوعـس  لک و  نغور  اب  صوصخ  نآ  درد  نیکـست  تهج  شوک  رد  نآ  روطق  راح و 

هتفرک و ریمخ  رد  هک  دشاب  هداتفین  نآ  لک  زونه  هک  دقعنم  ةزات  کچوک  رایـسب  يودک  بآ  روطق  نادـند و  درد  تهج  لک  نغور 
عفاـن و زین  راـح  دـمر  تهج  نآ و  لـک  بآ  روتـسدب  رثؤم و  ناـقری  زا  لـصاح  يدرز  عفر  يارب  مشچ  رد  دـنیامن  يوشم  شتآ  ریز 
زا هک  يدـمر  نونج و  ساوسو و  راح و  رـس  درد  غامد و  ترارح  نیکـست  تهج  رکـش  يدـنه و  رمت  اب  نآ  خوبطم  بآ  ندـیماشآ 

نغور رد  نآ  خوبطم  ای  رـشقم و  شام  اب  ای  ریعـشلا و  کشک  اب  نآ  خوبطم  جابدیفـسا  ندیماشآ  ردصلا  ءاضعا  دشاب  هدـعم  تاراخب 
نآ خوبطم  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  دشاب  لوسغم  هک  صیصختب  نآ  قیوس  ندیماشآ  روتـسدب  راح و  ۀفرـس  هنیـس و  درد  تهج  ماداب 

ياخرا یتسـس و  بجوم  نکیل  دراد و  هک  یقالزا  ببـسب  هراح  لوضف  عفاد  يوارفـص و  برک  راح و  دـبک  یمرک  شطع و  نکـسم 
نآ روصعم  خوبطم  بآ  ندیماشآ  برک و  نوخ و  ارفـص و  تدـح  شطع و  نکـسم  نطب و  سباح  نآ  قیوس  تسا و  اعما  هدـعم و 

هشفنب نیبجنرت و  ربنشرایخ و  سولف  زغم  اب  لادتعاب  لهـسم  نطب و  نیلم  نورطن  كدنا  لسع و  اب  لطر و  ثلث  ود  ای  لطر  ثلث  ردقب 
اعما و یقنم  هتخوس و  يارفص  لهسم  رکـش  يدنه و  رمت  اب  يومد و  يوارفـص و  ياهپت  تهج  ارفـص و  لهـسم  نآ  بارـش  ای  ابرم و 

مین ردـقب  عرقلا  ءام  روتـسدب  نآ  ۀـتفرک  لک  ریمخ و  رد  تسرد  خوبطم  بآ  هراح و  تاـیمح  دـمر و  غاـمد و  ترارح  تهج  هدرک 
لطر
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رثکا اهریغ و  هیقد و  ةداح  تایمح  بلق و  دبک و  هدـعم و  ترارح  نیکـست  تهج  هفیطل  ۀبـسانم  ياهتبرـش  اب  رکـش و  مرد  هد  اب  687
ردم هکنآ  تهج  زا  تسا  رضم  هاک  یتهج  زا  تسا  عفان  عرقلا  ءام  دنچره  بنجلا  تاذ  رد  هتشون  سیئرلا  خیش  هداح و  هراح  ضارما 

ثعاب زین  هداح و  ةراح  ضارما  رثکا  نوخ و  ارفص و  تدح  رـسک  هیوارفـص و  ةداح  تایمح  تهج  زین  هکرـس  اب  نآ  خوبطم  تسا و 
تهج ماداب  نغور  اب  هیصمح  هیـشام و  تاروزم  اب  نآ و  مضه  یئوکین  تعرـس و  ثعاب  تشوک  اب  هدعم و  زا  تسنآ  جورخ  تعرس 
مخت زغم  اب  ای  هچب و  سورخ  اب  ودک  خوبطم  قرم  ندـیماشآ  هراح و  ياهپت  رکج و  ترارح  نیکـست  ندـب و  غامد و  بیطرت  هفرس و 

نکسم اشحا  هدرک و  دبک و  هدعم و  رب  نآ  دامض  لیدعیب و  هیمس  طالخا  تیمس  عفر  هیشغ و  هراح و  ياهپت  یشغ و  عفر  تهج  نآ 
ناجازملا رورحم  تهج  عرق  ماسقا  هلمجلاب  اشحا و  مدلا  فزن  ریـساوب و  تهج  نآ  کشخ  تسوپ  ندیماشآ  اهنآ و  بیهل  ترارح و 

دلوم اهتـشا و  طقـسم  هدعم و  رد  لقث  خفن و  جنلوق و  دلوم  اهنآ و  فلاخم  رـضم  عفان و  هراح  نادـلب  نانارج و  يومد و  يوارفص و 
لدرخ و اب  نوچ  دنمان  هتیار  يدـنهب  تسامودـک و  هک  تسام  اب  نآ  ۀـشارت  خوبطم  مغلب و  زا  یقارتحا  يادوس  یمغلب و  داوم  مغلب و 

كدنا کمن و  نودـب  اهنادـب  جایتحا  ار  ناجازملا  رورحم  قفاوم و  ار  ناجازملا  دوربم  دـنیامن  لامعتـسا  عانعن  کمن و  لفلف و  ریس و 
هرطع و ةراح  تاشراوج  عانعن و  دعس و  هریز و  لفنرق و  يدنه و  دوع  لسعلا و  ءام  اب  دیماشآ  ندومرف و  ئق  نآ  حلصم  تسین  عانعن 

يوارفـص نیرورحم و  رد  نیدوربم و  رد  کمن  رکید و  ةراح  يایـشا  هماکبآ و  لدرخ و  لفلف و  ندرک  لخاد  نغور و  اـب  نآ  نتخپ 
يوقم ذیذل و  تایبرم و  نیرت  لدتعم  لسع  اب  ای  رکش و  اب  دنمان  ریسم  هکنآ  يابرم  اهنیا و  لاثما  هکرس و  رانا و  هروغ و  بآ  ناجازم 

لیحتسم الا  دشابن و  رایسب  مغلب  هدعم  رد  رکا  مضهلا  عیرس  نا و  زا  ثداح  ضارما  هیوادوس و  داوم  عفاد  حلاص و  نوخ  دلوم  غامد و 
نوخ ارفـص و  تدح  نکـسم  مضاه و  فطلم و  نآ  للخم  يرکـش و  زا  نیرتهب  ناجازملا  دوربم  يارب  نآ  یلـسع  ددرک و  یم  نادب 
عطق تهج  نآ  ۀتخوس  کشخ  تسوپ  رورذ  حورجلا  حورقلا و  نیدوربم  رـضم  ناجازملا و  رورحم  قفاوم  نآ  راد  ینـشاچ  صوصخ 
هکرس اب  شتآ و  یکتخوس  تهج  هزات  واک  نغور  اب  جازملا و  سبای  ياضعا  رکذ و  مخز  اهمخز و  ۀلکا  عفر  تاحارج و  مدلا  فزن 
تهج هدـیئاس  يودـک  دامـض  ماروالا  زین  نیوخالا  مداب  شتآ و  یکتخوس  تهج  هتـشرس  وج  درآ  اب  نآ  زغم  روتـسدب  قهب و  تهج 
ماداب هشفنب و  نغور  ای  دجنک و  نغور  نآ  نزو  عبر  اب  هتفرک  ار  نآ  فوج  زغم  محل و  ةزات  بآ  هکنآ  نغور  *و  هراح ماروا  هرمح و 

تسا رفولین  هشفنب و  نغور  دننام  دنامب  نغور  دورب و  بآ  ات  دنهد  خبط  نآ  ریغ  ای  فعاضم و  ردق  و 
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نا تعیبط  *

رت درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

قد راح و  ۀفرس  راح و  شوک  درد  سبای و  جنشت  طرفم و  رهس  ایلوخیلام و  تهج  مونم و  نآ و  تسوبی  عفار  غامد و  ندب و  بطرم 
مکحتـسم بوخ  نآ  مخت  هک  صوصخ  هدرک  ادـج  ار  نآ  تسوپ  نوچ  عفان و  اخیرمت  اروطق و  اطوعـس و  ابرـش و  تابالـص  نییلت  و 

ات دـنراذکب  دوش و  ارهم  بوخ  ات  دـنناشوجب  دـنبوکب و  زب  ةدرک  هیپ  اب  مخت  محـش و  محل و  زا  ار  نآ  عومجم  دـشاب و  ماخ  هدـشن و 
دنزاس دجنک  نغور  اب  هک  تسنآ  نهد  زا  يوقا  اهریغ  دیربت و  بیطرت و  زا  لاعفا  عیمج  رد  دـنریکب  ار  نآ  يالاب  یبرچ  دوش و  درس 

زور لهچ  زا  دعب  دنراذکب و  هدرک  دنب  عطق  نامهب  ار  نآ  رـس  دنیامن و  رپ  دـیدحلا  ثبخ  نآ  فوج  رد  هدـیرب  ار  ودـک  رـس  نوچ  و 
ودک مخت  زغم  *و  تسا وکین  باضخ  دننک  باضخ  وم  رب  دنیامن و  ریمخ  انح  اب  هتفرک  ار  نآ  بآ 

نا تعیبط  *

هکرحتم طالخا  ۀنکسم  توق  اب  رت و  لوا  رد  درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

طلخ زا  ثداح  هناثم  اعما و  ۀحرق  هراح و  ياهپت  یکنشت و  راح و  ۀفرـس  هئر و  مدلا  ثفن  هنیـس و  تنوشخ  عفر  تهج  ندب و  نمـسم 
تسوبی عفر  تهج  نآ  مخت  نغور  عفان و  اهنیا  لاثما  لوبلا و  تقرح  هدرک و  يرغال  داح و 

زغم نغور  دامض  ءالط و  اخیرمت و  اطوعس و  اروطق و  ابرـش و  لیدعیب  يوارفـص  صغم  هراح و  ياهپت  لس و  یباوخیب و  غامد و  688
شوکانب و ناهد و  ۀـشوک  لاـفطا و  ندـب  رـس و  حورق  تهج  نآ  زغم  مرج  اـب  اـی  هدوس و  مرن  نیوخـالا  مد  اـب  نیریـش  يودـک  مخت 

یبرم عرقلا و  نهد  اولح و  نیرایخ و  هناودنه و  مخت  زغم  نآ  لدب  لاقثم  تفه  ات  نآ  مخت  زا  تبرـش  رادقم  برجم  اهریغ  ریکاذم و 
* تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  للخم  و 
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رملا عرق 

دنمان يربنوت  يدنهب  هک  خلت  يودک  ینعی 

نا تیهام  *

رتکچوک نا  زا  نآ  رمث  نیریش و  يودک  هرایبب  هیبش  تابن  رد 

نا تعیبط  *

یمس کشخ و  مرک و  رایسب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ لک  بآ  روطق  عفان و  هنهک  بطر  ۀفرـس  میدق و  بطر  دراب  سفنلا  قیـض  تهج  نآب  ندومرف  ئق  يوق و  ئقم  نا  زا  یلیلق  رادقم 
ماروا و للحم  کشخ و  مرک و  دـنمان  همهکب  يدـنهب  هکنآ  خـیب  عفاـن و  یغاـمد  یبوطر و  ضارما  ناـقری و  عفر  تهج  نآ  قوشن  و 

نآ رس  فوج  رد  دنفاکـشب و  ار  کشخ  خلت  يودک  نوچ  هک  دنیوک  هبـسانم و  ۀیودا  اب  ابکرم  ای  ادرفم  ادامـض  ءالط و  هدراب  عاجوا 
اهمـشچ و هک  رفـصا  ناقری  عفر  تهج  دـنیامن  طوعـس  ار  نا  زا  یکدـنا  هدوس  مرن  هدروآرب  دـشاب  یم  توبکنع  ةدرپ  دـننام  هک  ةدرپ 

* مشچ ینیب و  زا  کنردرز  مغالب  تابوطر و  جارخاب  عفان  یبوطر  یغامد و  ضارما  رثکا  دشاب و  هدش  درز  همه  هراسخر 

ینیچرادلا هفرق 

صاخ تخرد  تسوپ  ابطا  دارم  اقلطم و  تخرد  تسوپ  ینعمب  تسا  یبرع  تغل  اه  اف و  حتف  ار و  نوکس  فاق و  رـسکب  هفرق  هکنادب 
دنمان جتدنهب  نینسوطیفریف و  یمورب  روفاورض و  ینایرسب  سارطیضینف و  ینانویب  تسا و 

نا تیهام  *

تسوپ ینیچراد و  زا  رت  میخض  دسر و  یم  مهب  نالیس  ةریزج  رد  هک  تسا  ینیچراد  زا  یعون  تخرد  تسوپ  هتـسویپ  قیقحتب  هچنآ 
یـضعب طوطخ و  اب  يدیفـس  يدرزب و  لئام  یـضعب  رت و  هریت  یـضعب  ینیچراد و  کـنرب  یـضعب  دـشاب  یم  فانـصا  رت و  نشخ  نآ 

دنمان و ینیچرادـلا  هفرق  ار  نیا  ینیچراد و  هحئارب  یـضعب  لفنرقلا و  هفرق  ار  نیا  تدـح و  كدـنا  اب  لفنرق  ۀـحئارب  هیبش  نآ  ۀـحئار 
دـساف هنهک  رایـسب  دـشاب و  وب  شوخ  تدـح و  اب  هک  تسنآ  ةریت  کنر  ینیچراد  لـفنرقلا  هفرق  همه  نیرتهب  هحئارلا و  هیرک  یـضعب 

تفای رکذ  لیصفتب  ینیچراد  رد  تسنآ و  ۀحئارلا  هیرک  ربغا  کنرمک  همه  نیرت  نوبز  دشابن و  هدش 
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تعیبط *

نا

نا زا  رت  فیعـض  ینعی  ینیچرادب  بیرق  ینیچرادـلا  هفرق  لفنرق و  هباشم  لاعفا  جازم و  رد  لفنرقلا  هفرق  کشخ  مرک و  مود  رخآ  رد 
دنا هتسناد  رتیوق  نا  زا  یضعب  و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يوقم ءاذـغلا  ءاضعا  لصافم  عاجوا  بصع و  ضارما  عرـص و  هوقل و  جـلاف و  تهج  بصعلا  سارلا و  ءاضعا  ینطاب  ياـضعا  يوقم 
رادقم ابوق  برج و  ماروا و  عفار  هکرـس  اب  نآ  دامـض  حورقلا  ماروالا و  دنا  هتفک  ینیچراد  زا  يوقا  لعف  نیرد  درـس و  دبک  هدـعم و 

* تسا هخیلس  نآ  لدب  مرد  ود  ات  نآ  تبرش 

نامقرق

هدمآ زین  فاق  ود  ره  حتفب  نون و  فلا و  میم و  فاق و  رسک  ار و  نوکس  فاق و  رسکب 

نا تیهام  *

یکاطنا يدیعص و  يزاجح و  لقم  امرخ و  تخرد  اصوصخ  دسر  یم  مهب  هنهک  راجشا  یضعب  فوج  رد  هک  داق  دننام  تسا  يزیچ 
تسا لقم  تخردب  صوصخم  دسر و  یم  مهب  هنهک  ياهتخرد  فوج  رد  هک  هدروخ  مرک  تسا  يزیچ  هتفک 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

دامض نادند و  ندرک  دیفس  هثل و  تیوقت  تهج  نآ  نونس  ریـش و  لوب و  ردم  تانالیـس و  رئاس  نمزم و  لاهـسا  مدلا و  فزن  سباح 
* عفان ندب  دلج  ندرک  مرن  تهج  هکرس  اب  نآ 

امغموقرق

ینانوی تغل  هدمآ  زین  امغوقرق  فلا و  میم و  همجعم و  نیغ  نوکـس  میم و  حتف  واو و  نوکـس  فاق و  مض  ار و  نوکـس  فاق و  حتفب 
تسا
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نا تیهام  *

نآ نیرتهب  راتخم و  دنمان و  ار  لفثامغم  تسا و  نارفعز  وقرق  هک  اریز  تسا  نارفعز  نهد  لفث 
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رد نوچ  دنک و  نیکنر  ار  نادند  دپسچب و  نادندب  دنیاخب  نوچ  دشابن و  بوچ  نا  رد  هک  تسنآ  کنر  هایس  نیکنس  يوبـشوخ  689
هتسناد نارفعز  نهد  یکاطنا  دیامن و  نارفعز  کنرب  نیکنر  ار  بآ  دننک  لح  بآ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

هرصاب حور  يوقم  مشچ و  تملظ  عفار  راثآ و  یلاج  نآ  لاحتکا  لوب و  ردم  تابالص و  للحم  باصعا و  يوقم  نخسم و  جضنم و 
تسا

زمرق

غبص نیغابصلا و  دود  یبرعب  تسا و  یکرت  تغل  دنا  هتفک  تسا و  یمور  تغل  همجعم  ياز  میم و  رـسک  ار و  نوکـس  فاق و  رـسکب 
هعبار رد  سودیروقـسید  دـنمان و  سوینغا  ینایرـسب  سورقینا و  یناـنویب  کـنر و  مک  نازیرکنر و  مرک  یـسرافب  رفق و  زین و  ینمرا 

هدیمان سیفق 

نا تیهام  *

دوش و یم  كرزب  یـسدع  ۀناد  ردقب  ات  دسر و  یم  مهب  رادـیج  تخرد  صوصخ  راجـشا  ياه  كرب  رد  هک  کچوک  تسا  یناویح 
ۀنادب هیبش  يزیچ  دنیشن و  یم  راجشا  ضعب  كرب  رب  هک  تسا  یمنبـش  دنیوک  ددرک و  یم  رت  خرـس  دوش  یم  كرزب  دنچره  خرس و 
هدنرپ یناویح  دننام  ریدتسم و  يدوخن  ۀناد  ردقب  ات  دوش  یم  رتکرزب  هتسهآ  هتسهآ  یناویح و  رس  لثم  یکدمآرب  نآ  رس  رب  یـسدع 

هنهک دنچره  دیآ و  یمرب  کنر  خرـس  یکچوک  مرک  نآ  فوج  زا  هدـش  هتفاکـش  سپ  دـنک  ناریط  دـهاوخ  یم  ایوک  هک  ددرک  یم 
ذخا ار  نآ  کنر  بآ و  ای  بارش  اب  دنیامن  یم  خبط  صاخ و  یعونب  دنشک  یم  بارـش  اب  ار  نآ  ددرک و  یم  هدایز  نآ  کنر  ددرک 

وزج هد  نآ  وزج  کی  دـنرب و  یم  راکب  مشپ  مشیربا و  کنر  تباتک و  یـشاقن و  يزیمآ  کنر  رد  نازیرکنر  باتک و  ناشاقن  هدومن 
دوش و یمن  بوخ  نادـب  هبنپ  نامـسیر  ناتک و  کنر  دـنادرک و  یم  کنر  شوخ  دنـشاب  هداد  شوج  بآ  رد  هک  ار  مشپ  اـی  ریرح و 
دشاب و یم  کنر  شوخ  هدیلاب و  دنـشک و  یم  بارـش  رد  ار  نآ  هک  تسنآ  يرمخ  يرمخ  ریغ  يرمخ و  دـشاب  یم  مسق  ود  دـنیوک 

نا زا  تسا و  رمحا  ناولا  نیرتهب  يرمخ و  ریغ  فالخب  دنادرک  یم  کنر  شوخ  ار  بآ  يدوزب  دنلامب  بآ  رد  نوچ  ار  نآ  ۀـنادکی 
مشپ مشیربا و  دنسیونب و  الط  رب  هک  صوصخ  دشاب  یم  قارب  امن و  شوخ  هتفکش و  نیا  کنر  هک  اریز  تسین  خرـس  رد  یکنر  رتهب 

دنروآ نمرا  دالب  سربق و  زا  هک  تسنآ  خرس  رایسب  ةزات  نآ  نیرتهب  دشاب و  یم  کنر  تباث  نادب  هدومن  کنر 
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نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

ضیح عطق  تهج  لسع  اب  مه  یپ  زور  ره  هتفه  کی  ات  مهرد  ود  ردـقب  نآ  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاـضعا  مد  سباـح  هضباـق و  توق  اـب 
تهج لسع  اب  نآ  دامـض  باصعالا  ضارما  حورجلا و  ریـساوب  ففجم  نآ  رورذ  لـمح و  عنم  تهج  هکرـس  اـب  دـنا و  هتفک  برجم 

رئاس هصاخ و  باصعا  تاحارج  ءاضعا و  یکتـسکش  تهج  هکرـس  اب  زین  هکرـس و  اـب  روتـسدب  همیظع و  تاـحارج  ماـیتلا  قاـصلا و 
نآ تبرش  رادقم  لمق  دیلوت  عنام  يوم و  يزارد  یئوکین و  تابالـص و  للحم  نآ  خوبطم  بآ  لوطن  هنیزلا  رثالا  يوق  امومع  ءاضعا 

* رثؤم پت  عفر  رد  خرس  مشیربا  اب  نآ  قیلعت  مرد و  ود 

نرق

دنمان ههکنیس  يدنهب  ناویح و  خاش  نورس و  یسرافب  هنرق و  ینایرسب  تسا  یبرع  تغل  نون  ار و  نوکس  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

زب و واک و  ماسقا  دـننام  تشوک  لـالح  تاـناویح  رثکا  دوخ و  زا  يذوم  عفد  يارب  تسا  هبرح  حالـس و  ۀـلزنمب  نآ  تسا و  فورعم 
نآ عمج  تسا و  يوم  ةدام  زا  رتظیلغ  رتشیب و  نآ  نوکت  ةدام  هدام و  عون  زا  رتدـنلب  رتکرزب و  ار  رن  عون  دـشاب و  یم  ار  وهآ  شیم و 

هدمآ نورق 

نا قلطم  تعیبط  *

مود رد  کشخ  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ءاـضعا نیع  يوسب  داوم  لوزن  عنم  تهج  نآ  لاـحتکا  نیعلا  تسنآ  قرحم  لمعتـسم  رثـکا  لوسغم و  حـلم  دـننام  ضباـق  فـفجم و 
ناـقری و نآ و  تاـبوطر  فـشن  هدـعم و  ياـخرتسا  تهج  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاـضعا  ریـساوب  يوـضع و  ره  مدـلا  ثفن  تـهج  ضفنلا 

ینایرسب ار  لیا  نرق  دش و  نایب  ناویح  نآ  رکذ  یط  رد  یناویح  ره  نرق  تفای و  رکذ  همدقم  رد  نآ  قارحا  روتسد  عفان و  ایراطنسوذ 
دـنیوک و ههکنیـس  هراب  يدـنهب  رن و  نزوک  خاش  یهوک و  واک  رـس  یـسرافب  سیروفمـس و  یمورب  ایروفمـس و  یناـنویب  ـالیوانرق و 

تسا ریپ  لیا  زا  ذوخام  نآ  نیرتهب 
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نرق زین  دش و  روکذم  نمترق  دنیوک و  نمترق  ینانویب  هک  دنمان  ار  یتابن  سلدـنا  دالب  زا  ۀـغلاب  لها  حالطـصاب  ار  لیا  نرق  زین  690و 
ددرک یم  هایس  سپ  خرس  نوتیز و  ردقب  تسا  يرمث  ار  نآ  تخرد و  دازآ  ردقب  تسا  یتخرد  مسا  یکاطنا  لوقب 

صاوخ لاعفا و  *

نا

خرـس دـشاب و  زبس  هک  یماخ  لاح  رد  ار  نآ  رمث  دـنریکب  نوچ  راثآ و  یلاج  نآ  كرب  رتسکاـخ  عفاـن و  حورق  لاهـسا و  عفر  تهج 
* دزاس لئاز  يدوزب  دنراذک  حورق  ماروا و  رب  هدیئاس  هتشکن و 

لفنرق

کنول يدنهب  کخیم و  یسرافب  نولفرق و  یمورب  ساوینرغ و  ینانویب  زین و  لوفنرق  مال و  اف و  مض  نون و  نوکـس  ار و  فاق و  حتفب 
دنمان فولک  يزیرکناب  و 

نا تیهام  رد  *

هیواتب هواج و  ار  هریزج  نآ  هک  دابریز  رئازج  زا  ةریزج  رد  هک  تسا  یتخرد  رمث  هک  تسنآ  هتـسویپ  قیقحتب  هچنآ  تسا  رایـسب  لاوقا 
تسا و يراـصن  زا  ۀـقرف  هک  تسا  سیدـنلو  فرـصت  رد  هریزج  نآ  لـعفلاب  دوش و  یمن  رکید  ياـج  رد  دـسر و  یم  مهب  دـنمان  زین 

دنلب دنمان و  یلیبنچ  يدـنهب  هک  نیمـسای  ياهخاش  دـننام  دـنلب  کیراب و  نآ  ياهخاش  رانک و  تخردـب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  تخرد 
یتشکنا دنب  زا  دنلب  کیراب  تسا  لفنرق  هکنآ  رمث  رت و  كرزب  نا  زا  رانا و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هدرک و  لیم  نیمز  يوسب  زاب  هدش 

ببـسب دـنروآ  یم  هک  اهتـسب  رد  تشک  کشخ  نوچ  بابح و  لکـشب  ۀـبق  نآ  رـس  رب  فرـشم و  نآ  رـس  نهپ و  كدـنا  رت و  هاتوک 
زا رت  معط  مک  وب و  مک  کنرمک و  ربغا و  رت و  كرزب  نآ  رن  دشاب  یم  هدام  رن و  ار  نآ  ددرک و  یم  ادـج  نآ  ۀـبق  رثکا  مهاب  ندوس 

ینیریـشب لئام  معط  دنت  ۀحئارلا  يوق  يوبـشوخ  ةزات  ةدام  لمعتـسم  رتهب و  يوقا و  هروکذم  تافـص  رد  رتکچوک و  نآ  ةدام  هدام و 
نیا فالخب  هچنآ  دشاب و  هتـشادن  تیبشخ  ددرک و  مرن  بوخ  مامت  نآ  يازجا  ندیبوک  ندـیئاخ و  رد  هک  تسنآ  ةدـیلاب  کنر  هریت 

نوبز دشاب  فاصوا 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رکف و نهذ و  غامد و  تیوقت  تهج  اهنآ و  ظفاح  هینطاب و  ۀـسیئر  ياضعا  حاورا و  يوقم  سارلا  ءاضعا  حـیرفت  تیقاـیرت و  توق  اـب 
هیغامد و ۀیوادوس  ۀبطر  ةدراب  ضارما  رئاس  یغامد و  ددس  حیتفت  هتکـس و  هیلاوتم و  تالزن  هوقل و  جـلاف و  بطر و  دراب  عادـص  عفر 
اب ای  یئاهنتب و  ادامض  ءالط و  اخوفن و  اطوعس و  ابرش و  دشاب  بلاغ  ادوس  وا  جازم  رد  هک  یـسک  ناجازم و  يوادوس  عفان و  هینابـصع 

تیوقت تهج  نآ  لاحتکا  اغضم و  تهکن  بیط و  ثعاب  ناهد و  يوبدب  عفر  دراب و  نادند  درد  هثل و  تیوقت  تهج  هبـسانم و  ۀیودا 
سفنلا قیـض  بطر و  دراب  ۀفرـس  تهج  ردصلا  ءاضعا  نیع  ةروکذـم  ضارما  تهج  نآ  ندروخ  زین  هواشغ و  لبـس و  عفر  هرـصاب و 

هدعم و يوقم  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  نآ  ندـیماشآ  تعاجـش  ثروم  ساوسو و  فوخ و  تشحو و  دراب و  ناقفخ  یبوطر و  ۀـنهک 
نایثغ و ئق و  هروکذـم و  ياضعا  ةدراب  ضارما  عفار  نخـسم و  محر و  هاب و  لاحط و  هدراب و  ةدرک  دـبک و  اـعما و  همـضاه و  توق 
یمغلب و للع  نآ و  سلـس  لوبلا و  ریطقت  یمحل و  ياقـستسا  هظیلغ و  ۀـجزل  ۀـیذغا  زا  هلـصاح  ۀـظیلغ  حایر  لـیلحت  اـشج و  قاوف و 

تموادـم طرـشب  هدیـشود  هزات  ریـش  اب  نآ  مرد  مین  ندـیماشآ  هجزرف  ابرـش و  محر  ةدراب  ضارما  یبوطر و  ءاـعمالا  قلز  يوادوس و 
رن ددـع  کی  ندرب  ورف  محر و  نیخـست  لمح و  ثعاب  ضیح  زا  یکاپ  رهط و  تقو  رد  نآ  مرد  کی  تموادـم  هاب و  كرحم  تیاغب 

نکـسم هدراب  عاجوا  رب  هروکذم و  ۀیغامد  ةدراب  ضارما  تهج  رـس  شیپ  رب  نآ  ةدام  دامـض  الط و  لمح و  مدـع  تلعب  زور  ره  نآ 
هدرک رـضم  دنیوک  نیبناج و  ذذلت  ثعاب  تبراقم  دزن  لیلحا  رب  ناهد  بآ  اب  نآ  غوضمم  دامـض  اهنآ و  للحم  هدراب  ماروا  رب  اهنآ و 

نآ نزو  مین  تسا و  هسابسب  نآ  فصن  ینیچراد و  نآ  نزوب  نآ  لدب  لاقثم  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  یبرع  غمص  نآ  حلصم  اعما  و 
هک تسا  رمخ  ماـقم  مئاـق  لاـعفا  عـیمج  رد  نآ  قرع  دـنا و  هتفک  ناـجنلوخ  زین  نآ  نزوـب  ناـجنلوخ و  نآ  نزو  مـین  کـشمجنرف و 
مین لوبنات  كرب  وزج و  مین  کی و  هدوس  مرن  نابزواک  كرب  خرـس و  لک  كرب  کیره  زا  دنیاسب و  مرن  ار و  نآ  وزج  کی  دـنریکب 

ار همه  وزج و  مین  هتخیپ  هتفوک 
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ياضعا تیوقت  حیرفت و  تهج  دنشونب  جایتحا  ردقب  دنیامن و  رطقم  فراعتم  روتسدب  سپ  دنناسیخب  زور  هنابـش  کی  بالک  رد  691
لیدعیب هدراب  ضارما  رئاس  اقستسا و  طالخا و  لیدعت  ددس و  حیتفت  مومس و  حایر و  عفد  همـضاه و  دبک و  هدعم و  هنطاب و  هرهاظ و 

نیکرس رد  هتسب  ار  نآ  رس  دننک و  هشیـش  رد  یفـصم  لسع  وزج  کی  نیرانا و  بآ  وزج  هدزناش  اب  ار  نآ  وزج  کی  هکنآ  بارـش  و 
دنروآ و ماوقب  رکـش  اب  ار  نآ  رکا  دنا و  هتفک  رتیوق  بتارمب  رمخ  زا  دـنیامن  لامعتـسا  هدروآرب  هتفه  کی  دـعب  دـنیامن و  نفد  پسا 

* دش روکذم  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  بارش  نهد و  شراوج و  دنا و  هتسناد  ریظن  یب  هبعص  ةدراب  ضارما  تهج  دنیامن  بترم  تبرش 

یناتسب لفنرق  *

نا تیهام  *

رد تسا  لفنرق  قرع  دـننام  نآ  قرع  تفای و  رکذ  کشمجنرف  رد  دـنمان و  زین  یـسلت  مار  لبنا و  يدـنهب  تسا و  کـشمجنرف  كرب 
رد لفنرقب  نآ  لک  تهباشم  تهج  دـنیامن  یم  قالطا  یناتـسب  ظیلغ  نویروطنق  رب  ار  یناتـسب  لفنرق  زاریـش  لـها  ماوع  هحئار  معط و 

* هحئار تیرطع و 

یماش لفنرق 

تسا یبرغم  تغل  تسا  هیلفنرق 

نا تیهام  *

لئاـم شفنب  نآ  لـک  هشفنب و  كرب  بـالبل و  كربب  هیبش  نآ  كرب  اهبعـش و  اـب  نشخ و  عرذ و  کـی  ردـقب  نآ  قاـس  تسا  یتاـبن 
اب كاـنمن و  عضوم  رثـکا  نآ  تبنم  ینیچراد  دـننام  وب  رد  هایـس و  قبرخب  هیبـش  نآ  خـیب  لـفنرق و  يوبب  هیبـش  وب  شوخ  يدیفـسب و 

دیور یم  اج  کی  جورداب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

برغ و يادتبا  یبوطر و  یحیر و  مرو  عرص و  تهج  نآ  كرب  دامض  روتـسدب  عرـص و  تهج  نآ  ندیماشآ  اهریغ  سارلا و  ءاضعا 
یبوطر ۀفرس  سفن و  رسع  تهج  نآ  خیبط  بآ  ندیماشآ  ماکز و  تهج  نآ  لک  ندیئوب  نا و  رد  ریـش  دامجنا  لیلحت  ناتـسپ و  مرو 
طاقـسا ضیح و  سابتحا  زا  ثداـح  عجو  تهج  نآ  خـیب  ندـیماشآ  ضیح و  ساـبتحا  تهج  نآ  خـیبط  رد  سولج  لوبلا و  رـسع  و 

خبط نغور  رد  هتفوک  ار  نآ  خـیب  نوچ  اـضعا و  یکتفوک  تهج  بآ  اـب  نآ  خوـبطم  دامـض  ماوـه و  عـسل  تهج  بارـش  اـب  نینج و 
* تسا مرد  کی  نآ  تبرش  رادقم  هشفنب  نآ  حلصم  نیرورحم  رضم  عفان  تایمح  زرل  زازک و  تهج  نادب  خیرمت  نیهدت و  دنیامن 
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لبنسلا نورق 

مال هدحوم و  ءاب  مض  نون و  نوکس  هلمهم و  نیس  مض  مال و  فلا و  نون و  مض  واو و  نوکس  ار و  فاق و  مضب 

نا تیهام  رد  *

رد هک  هتفک  یـضعب  تسا و  لاتق  دوش و  یم  تفای  لبنـس  اب  هک  دنا  هتـسناد  ضیبا  لبنـس  زا  یعون  خیب  یـضعب  تسا  رایـسب  فالتخا 
یخیب دنا  هتفک  یضعب  دنا و  هتسناد  نارکوش  خیب  یضعب  رمنلا و  قناخ  خیب  یضعب  دوش و  یم  تفای  زین  يدنه  لبنس  زا  یـضعب  ۀشیر 
يدنهب تسا و  شیب  زا  یعون  هک  تسا  ریخا  لوق  لاوقا  حصا  تسا و  شیب  زا  یعون  دنا  هتفک  یـضعب  یمـس و  شیب و  هب  هیبش  تسا 

اب رتزارد و  رتکیراـب و  دعـس  زا  کـیراب و  کـنر  هایـس  نآ  تفاـی و  رکذ  شیب  رد  ءاـیلا  عم  ءاـبلا  فرح  رد  دـنمان و  ایهکنیـس  ار  نآ 
دشاب یم  زین  کنر  دیفس  یضعب  یکدنشخرد و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مراهچ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نا رد  هک  ینغور  نیهدـت  هدراب و  ۀبلـص  ماروا  لیلحت  هنهک و  ياهدرد  عفر  تهج  هکرـس  اـب  نآ  دامـض  تسین  زوجم  نآ  ندـیماشآ 
لقع طالتخاب  تسا  هدنشک  نآ  مرد  عبر  دیفم و  اضعا  تابالص  لیلحت  تهج  نآ  دامض  هروکذم و  ضارما  تهج  دنشاب  هدیناشوج 

ات مرد و  کیب  ات  يرایـسب  رادقم  روفاک  ندیماشآ  ندومرف و  یق  نآ  ياوادـم  ماسرـس و  ضارما  رئاس  نابز و  یهایـس  مدـلا و  لوب  و 
دامض يواک و  تسام  غود  اب  روفاک  صرق  بالج و  ای  هدرک  درس  خی  فرب و  اب  رـشقم  ۀفرخ  مخت  ةریـش  بالک و  اب  مه  لاقثم  کی 

هدیشود و ةزات  ریـش  ندیماشآ  اهنیا و  لاثما  دیب و  كرب  بآ  بالک و  اب  روفاک  لدنـص و  دننام  دبک  بلق و  رب  هدراب  ةدمـضا  ندومن 
باعل رایخلا و  ءام  عرقلا و  ءام  هناودـنه و  بآ  شرت و  رانا  بآ  ندـیماشآ  هدرک و  درـس  بالج  اب  لوسغم  وج  شرت و  بیـس  قیوس 

اهنیا دننام  بالج و  اب  هدرک  درس  انوطق  رزب  هنادهب و 
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692

سیرق

هلمهم نیس  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

هتفک يرثکا  دش و  دهاوخ  روکذـم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  میملا  فرح  رد  صوصم  صوصم و  دـننام  تسا  یئاذـغ  عون  دـنا  هتفک  ضعب 
نآ ریغ  یهام و  زا  دشاب  هک  یتشوک  ره  دنمان  ار  هدش  دمجنم  درس  تشوک  بآ  دنا 

صیرق

هلمهم داص  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

یـشرت هکرـس و  اب  دنهد  بیترت  اهنیا  لاثما  هچاپ و  غرم و  ۀجوج  هلاغزب و  یهام و  دننام  هفیفخ  ۀفیطل  موحل  زا  هک  تسا  یئاذغ  عون 
هحئارلا هبیط  ۀیودا  کشخ و  هزات و  ياه  هویم  اه و 

نا تعیبط  *

تبوطر تدورب و  اب  لدتعم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هفرس و سفنت و  ياضعا  للع  يوادوس و  ناجازملا و  دوربم  رضم  عفان  ار  ناجازملا  رورحم  مغلب و  عطاق  داح و  نوخ  ارفص و  نکسم 
سفنلا قیض 

همجعملا يازلا  عم  فاقلا  لصف 

حازق

همک و زاریـش  لها  ناجلع و  ار  نآ  ۀـیقیرفا  بارعا  تسا و  یبرغم  تغل  هلمهم  ءاح  فلا و  هددـشم و  همجعم  ياز  حـتف  فاق و  مضب 
دنمان زین  هامک 

نا تیهام  *
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رتـکچوک و نآ  ياـهخاش  رتکیراـب و  نآ  كرب  هناـیزار  زا  درچ و  یم  ار  نآ  رتـش  هناـیزارب و  هیبـش  ناوریق  رد  فورعم  تـسا  یتاـبن 
كرب و زا  نآ  يازجا  عیمج  هنایزار و  دـننام  نآ  معط  نوسیناب و  هیبش  کیراب  نآ  مخت  درز و  نآ  لک  هدـش و  هتفاـب  مهرد  بعـشتم 

هبرف تسا  یفلع  یغرم و  وکین  منغ  يارب  زین و  زاریش  حاون  رد  دسر و  یم  مهب  زین  رصم  رد  تسا و  وب  شوخ  همه  رمث  لک و  خاش و 
نآ ةدننک 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ضیح و لوب و  ردـم  هدراب و  عاجوا  نکـسم  اشج و  كرحم  حایر و  للحم  لباوت و  ياجب  حاون  نآ  لـها  لمعتـسم  نآ  مخت  كرب و 
دنا هتسناد  برجم  اشحا  درد  حایر و  لیلحت  رد  رکش  یلطر  عبر  اب  نآ  خیبط  بآ  ندیماشآ  اهنآ و  تذل  ثعاب  همعطا  رد 

هلمهملا نیسلا  عم  فاقلا  لصف 

سق

هلمهم نیس  فاق و  مضب 

نا تیهام  *

کیراب نآ  خاش  کبشم و  هزیر و  نآ  كرب  تسا  رمث  یب  بالبل 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ ۀـجزرف  ضیح و  ردـم  نآ  قاس  كرب و  بآ  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاضعا  موشیخ  تنوفع  تهج  نآ  ةراصع  طوعـس  سارلا  ءاـضعا 
عفان الیتر  ندیزک  تهج  هکرس  اب  نآ  خیب  بآ  ندیماشآ  مسلا  نینج  جرخم 

بسق

لقلقم ار  نآ  برغم  لها  تسا و  سرمین  ةدش  کشخ  لخن  رمت  يزاجح  یبرع  مسا  هدحوم  ءاب  هلمهم و  نیـس  نوکـس  فاق و  حتفب 
دنمان کبسق  يزاریشب  نکشا و  کنس  يامرخ  یسرافب  موشرب و  قرع و  دجن  لها  و 

نا تیهام  *

هتفاکـش و بآ  رد  نداد  شوج  زا  دـعب  ار  هچنآ  دـشاب و  یم  ماسقا  دـشاب و  هدیـسرن  لامکب  هک  تسا  سرمین  کشخ  رایـسب  يامرخ 
هدش کشخ  هدنام  تخرد  رد  هدروخ و  لبلب  ار  نآ  رس  هچنآ  دنمان و  هدیرد  مکـش  دنـشاب  هدرک  کشخ  هدومن  يواستم  ریغ  هچراپ 

دشاب بلص  کشخ و  هک  تسنآ  کچوک  ۀتسه  هبرف  كرزب  همه  نیرتهب  دشاب و  یم  رت  نیریش  نیا  دنیوک و  هدروخ  لبلب  دشاب 

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1740 

http://www.ghaemiyeh.com


نا تعیبط  *
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کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اب نآ  ندروخ  دنماشایب و  نا  رب  بآ  هک  اصوصخ  خافن  عبط و  سباح  نآ و  فایلا  ةدننک  مکحتسم  تابوطر و  فشان  هدعم و  يوقم 
ئطب خافن و  درادـن و  یکـشخ  رت و  مرک و  دـشابن  کشخ  بوخ  هکنآ  یـشرسا  اما  هنیـس و  طـالخا  لـلحم  جـضنم و  ناـکدرک  زغم 

نکسم یمغلب و  لاهسا  عطاق  بسق  دنا  هتفک  هدرک و  نایرب  ناکدرک  زغم  نآ  حلصم  دروآ و  یم  لاهسا  هاک  هدعم و  یخرم  مضهلا و 
دنروخب رت  درـس و  ماعط  يالاب  یمک  رادقم  ار  نآ  يزبسب  لئام  كدـنا  کشخ  هک  تسنآ  رتهب  تسا و  حـلام  مغلب  زا  ثداح  شطع 

نآ فانصا  همه  دشاب  زغمیب  هدیکشخ  هتسبان  ۀتسا  ماخ  هچنآ  ینعی  لاقوا  اما  هدعم و  فعض  نابحاص  اصوصخ 

رـضم بسق  قلطم  هدیناسیخ و  هکرـس  رد  هریز  نآ  حلـصم  تسا  یلوا  نا  زا  بانتجا  اشحا و  هدـعم و  یکدیـشک  حایر و  ثروم  693
رد هریز  نیدوربم  رد  نیرانا و  بارش  ضماح و  نیبجنکس  نیرورحم  رد  نآ  حلـصم  یلخن  ياهینیریـش  رئاس  دننام  تسا  هثل  نادند و 

* تسا نا  زا  ترابع  ینوریه  يامرخ  هتفک  یضعب  هدیناسیخ و  هکرس 

طسق

تسا و يدـنه  هتک  زا  برعم  دـنا  هتفک  تسا و  ینانوی  سطـسق  زا  برعم  دـنا  هتفک  هلاشم  ۀـلمهم  ءاط  نیـس و  نوکـس  فاق و  مضب 
دنمان تک  يدنهب  تسک و  یکنرفب  هنشوک و  یسرافب  انشق و  انشوق و  ینایرسب 

نا تیهام  *

يدـنهب هک  یبشخ  تسا  یخیب  دـنیوک  ضیرع و  نآ  كرب  نیمز و  رب  شورفم  قاس و  یب  نآ  تابن  حافل و  خـیب  هب  هیبش  تسا  یخیب 
ار نیا  تسا و  تیرطع  اب  کبـس  يدرزب  لئام  كدنا  دیفـس  نیریـش  نآ  لوا  مسق  دـشاب  یم  مسق  هس  طسق  هکنادـب  دـنمان  لومرکهپ 

يدـنه طسق  ار  نیا  وب و  مک  کبـس و  يربطـس و  يدرزب و  لئام  نآ  زغم  یهایـسب و  لئام  خـلت  مود  دـنیوک و  یبرع  يرحب و  طـسق 
يوب هچنآ  تسا و  لتاق  یمس و  نیا  یخلت و  یب  يوبشوخ و  داشمش و  بوچب  هیبش  نزو  رد  نیکنس و  یخرـسب و  لئام  موس  دنمان و 
ةزات دیفـس  نآ  نیرتهب  تسا و  عفنلا  هلیلج  ۀفیرـش  ۀـیودا  زا  هلمجلاب  تسا و  نیریـش  طسق  دارم  نآ  قلطم  زا  نوبز و  دـیآ  نا  زا  ربص 

زا دعب  دشاب و  كزان  نآ  تسوپ  دزکب و  ار  نابز  كدنا  دنیاخب  نوچ  هک  تسنآ  میحل  ربطس  هحئار  تیرطع  اب  هدروخان  مرک  نیریش 
دنمان و یماش  طسق  ار  نسار  خیب  یضعب  دنام و  یم  یقاب  لاس  هد  ات  نآ  توق  یماش و  طسق  نا  زا  دعب  نزو و  کبس  هایـس  يدنه  نا 

ینعی تسا  نسار  خیب  یکدیزک  هحئار و  تیرطع  مدع  تبالـص و  يرحب  طسق  نآ و  نایم  قرف  دـنیامن و  یم  يرحب  طسقب  شوشغم 
تسین نسار  خیب  رد  يرحب  طسق  تافص 
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نا تعیبط  *

ترارح و توق  دـنا  هتفک  هخافن و  ۀیلـضف  تبوطر  اب  هتفک و  مود  رد  کشخ  موس و  رد  مرک  سیئرلا  خیـش  کـشخ  مرک و  موس  رد 
تسا دلج  حرقم  هک  تسا  يدحب  نآ  رم  ترارم  تفارح و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اهنآ نیخـست  دارم  هک  یئاضعا  نخـسم  اهنا  زا  هبطر  ةدراب  ضارما  عفاد  هاـب و  باـصعا و  هضفاـن و  تیئاذـغ  هسیئر و  ياـضعا  يوقم 
ةدننک هدنکارپ  للحم و  باصعا و  ةدننک  مکحتسم  غامد  يوقم  سارلا  ءاضعا  دلج  رهاظب  مس  طالخا و  رئاس  نوخ و  بذاج  دشاب و 
مدـقم عاجوا  يارب  زا  تسا و  عفنلا  میظع  رما  نا  رد  هک  دیفـس  طسق  اصوصخ  هنهک  بطر  دراب  عادـص  عفاد  هیغامد و  ةردـخم  حایر 

رکید و ۀبـسانم  ۀـیودا  ای  لسع و  اب  ابرـش  هیغامد  ۀـبطر  ةدراـب  ضارما  زا  هریغ  ردـخ و  هشعر و  زازک و  جنـشت و  سغرثیل و  غاـمد و 
هروکذم ضارما  تهج  دنلامب  دنناشوجب و  نا  رد  هک  دـشاب  واک  ای  زب  نغور  هک  یبرع  نغور  اب  نآ  خـیرمت  زین و  لسع  اب  نآ  دامض 

اخرتسا و جلاف و  تهج  نوتیز  نغور  اب  نآ  دامض  نایسن و  عفر  تهج  نآ  خوطل  نمزم و  رس  درد  تهج  ناراب  بآ  اب  نآ  طوعـس  و 
ءاـضعا تاـنوفع  زا  ثداـح  ياـبو  ماـکز و  عفار  نآ  روخب  نآ و  دراـب  ةدـس  حـتفم  شوک  رد  نآ  نهد  روطق  روتـسدب  شوک و  درد 

زا هنیـس  ۀیقنت  هنهک و  ۀفرـس  سفنلا و  قیـض  رهب و  وبر و  ردص و  عاجوا  تهج  نیتنـسفا  رمخ و  اب  نآ  لاقثم  کی  ندـیماشآ  ردـصلا 
لضع و بصع و  ياخرتسا  لصافم و  عاجوا  تهج  باصعالا  لصافملا و  تالا  عفان  زین  ار  ولهپ  درد  لسع و  اب  اـقوعل  هجزل  طـالخا 
ءاذغلا و ءاضعا  نآ  نیهدت  روتسدب  وا  دامض  ابرـش و  اسنلا  قرع  تهج  اهنآ و  ضارما  عفر  لصافم و  باصعا و  نیخـست  نآ و  خسف 

دبک هدـعم و  تیوقت  حایر و  لیلحت  هجزل و  طالخا  عطق  اهنآ و  عفد  مغالب و  تابوطر و  فشن  تهج  لسع  اب  نآ  ندـیماشآ  ضفنلا 
لاحط و مرو  لیلحت  لاحط و  دـبک و  ةدـس  حـیتفت  تهج  نطب و  تالـضع  اهنآ و  عاجوا  ضارما و  عفد  نیخـست و  هناثم و  هدرک و  و 

نآ روخب  ضیح و  لوب و  راردا  عرقلا و  بح  اعما و  هدعم و  مرک  جارخا  تهج  درـس  بآ  اب  محر و  درد  صغم و  ناقری و  اقـستسا و 
نآ خیبط  رد  سولج  روتسدب  محر و  عاجوا  نیکست  همیـشم و  نینج و  جارخا  لتق و  ضیح و  راردا  تهج  نآ  لومح  هجزرف و  عمقب 

بارش اب  ای  لسع و  اب  نآ  مهرد  مین  ندیماشآ  لسانتلا  ءاضعا  نادب  دیمکت  و 
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نآ دامض  هنهک و  عبر  پت  تهج  نیبجنکس  اب  نآ  ندیماشآ  یمحلا  نآ  نهدب  نیهدت  نآ و  دامض  روتسدب  هاب و  تیوقت  تهج  694
تهج لسعلا  ءام  اب  نآ  دامـض  حورجلا  حورقلا و  هبون  زا  شیپ  ینعی  یمح  ذـخا  زا  شیپ  هیمغلب  تایمح  زرل  تهج  نوتیز  نغور  اـب 

شرب و تهج  عضوم و  نآ  رد  يوم  ندـینایور  بلعثلا و  ءاد  تهج  لسع  نارطق و  هکرـس و  اب  نآ  يالط  دـلج و  راـثآ  فلک و  عفر 
دلج حرقم  نآ  ةزات  هبطر و  حورق  تهج  نآ  ۀنهک  رورذ  دـشاب و  هدیـسر  مهب  تروص  رد  هک  یجنـشت  تاجارخ و  هفعـس و  شمن و 

الیتر و برقع و  یعفا و  مس  عفر  تهج  دلج و  رهاظ  يوسب  اهنآ  بذاج  مومـس و  قایرت  نیتنـسفا  رمخ و  اب  نآ  لاقثم  کی  مومـسلا 
لاقثم کی  ات  مهردکی  نآ  تبرش  رادقم  نوسینا  نآ  حلصم  هئر  رضم  نیبکنلک  نآ  حلصم  هناثم  رضم  عفان  هلاتق  مومـس  زا  اهنیا  لاثما 

خلت طسق  هک  هداس  طسقلا  نهد  تسا  یمطخ  نآ  حلـصم  تسا و  یکرت  جو  نآ  لدب  دـنیوک  احرق و  رقاع  نآ  نزو  فصن  نآ  لدـب 
دنناشوجب میالم  شتآب  نوتیز  نغور  لاقثم  دصراهچ  اب  سپ  دنناسیخب  بارـش  رد  زور  هنابـش  کی  هتفوک  مین  لاقثم  لهچ  رادـقم  ار 

ددرک هتخوس  بارش  ات 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يوم و يوقم  هبون و  زا  شیپ  یمغلب  يوادوس و  ياهپتزرل  رکج و  هدعم و  تدورب  عفار  يوق و  للحم  هاب و  اضعا و  باصعا و  يوقم 
سراف دالب  زا  يرحب  دالب  ناتسهوک  اهارحـص و  رد  رم  ضیبا  طسق  مهرد و  تفه  نآ  تبرـش  رادقم  انیهدت  ابرـش و  نآ  ةدننک  زارد 

ارشاف و خیب  زا  رت  میخض  نآ  خیب  دنمان و  ارـشاف  هک  اضیبلا  همرکب  هیبش  نآ  كرب  هایک و  دسر  یم  مهب  رایـسب  دنمان  تاریـس  مرک  هک 
خلت و طسق  دـلب  نآ  لها  ار  نآ  لیقث و  نیکنـس و  رایـسب  دوش  یم  طسق  زا  یعون  هک  هتـشون  یکاطنا  تسا و  رمحا  طسق  نآ  خـلت و 

نیدابارق رد  نآ  نیجاعم  ناهدا و  طسقلا و  ءاود  مدرک و  هبرجت  مدروآرب و  ار  نآ  خیب  مدید و  ار  نآ  تابن  نم  دـنمان و  یم  ورادرام 
* دش روکذم  ریبک 
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نورطسق

شتآب يذاتم  ینعی  نوقورطورحسق  ینانویب  نون  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  هلاشم و  ۀلمهم  ءاط  حتف  نیس و  نوکـس  فاق و  حتفب 
زیناتیرامسر دنمان و  یقیناطرب  ار  نآ  مور  لها  دیور و  یم  هدراب  نکاما  رد  هک  تسنآ  تهج  نادب  نآ  ۀیمست  هجو  و 

نآ تیهام  *

نآ كرب  عبرم و  نا و  رب  هدایز  عرذ و  کی  ردـقب  کیراب  نآ  قاـس  دـیور  یم  هزاـت  لاـس  ره  هک  تسا  یتاـبن  هتفک  سودیروقـسید 
ياهمخت نآ  قاس  فرطرب  وبشخ و  فرـشم و  طولب و  كربب  هیبش  دوش  یم  کیراب  جیردتب  رتضیرع و  نآ  نیئاپ  فرط  دنلب  کیراب 

نآ لک  هتـشون  یکاطنا  تسنآ و  خـیب  كرب و  رتشیب  لمعتـسم  کـیراب و  قبرخب و  هیبش  نآ  خـیب  هشوخب و  هیبش  اـجکی  رد  عمتجم و 
تسا تیهاملا  هلوهجم  ۀیودا  زا  هلمجلاب  تسا و  روکذم  نآ  تیهام  رد  زین  رکید  لاوقا  رتعص و  يوبب  هیبش  وب  رد  درز و 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

مرد کی  رادقم  نونج  عرص و  تهج  بآ  اب  نآ  كرب  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  سارلا و  ءاضعا  تیقایرت  توق  اب  نآ  يازجا  عیمج 
یمـسم بارـش  اب  نآ  یمخرد  راهچ  ثمط و  راردا  ناقری و  تهج  بارـش  اب  لاـحط و  دـبک و  ضارما  تهج  هکرـس  لـسع و  اـب  نآ 

نآ يالقاب  کی  رادقم  محر و  قانتخا  هاصح و  تیتفت  لوب و  راردا  تهج  یلامورداب  نآ  مرد  کی  نطب و  لاهـسا  تهج  یلامورداب 
نآ و بآ  ندرب  ورف  نآ و  غضم  روتـسدب  هدـعم و  داسف  زا  ضماح  ياـشح  عفد  تیوقت و  تهج  ماـعط  زا  دـعب  هتفرک  فک  لـسع  اـب 

لـسعلا ءام  اب  نآ  ندـیماشآ  ردـصلا  ءاضعا  لوب  راردا  تعیبط و  لاهـسا  تهج  فینع و  عیرذ و  ئق  عفر  تهج  نآ  خـیبط  ندـیماشآ 
پت رکا  هنیـس  مدلا  ثفن  تهج  مرکمین  جوزمم  بارـش  اب  نآ  ثولوبا  هس  رادقم  هنیـس و  رد  عمتجم  كرچ  نمزم و  ۀئر  ۀحرق  تهج 

عاجوا نادـند  درد  تهج  شوک  رد  نآ  ةراصع  روطق  هنمک و  دـمر و  تهج  نآ  خـیبطب  لاستغا  نذـالا  نیعلا و  بآ  اـب  ـالا  دـشابن و 
ماوه شهن  تهج  یلامورداب  نآ  یمخرد  هس  ندـیماشآ  مومـسلا  لضع  خـسف  اسنلا و  قرع  تهج  نآ  ندـیماشآ  اهریغ  لـصافملا و 

بارش اب  نآ  مرد  کی  یمس 
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هک تسا  يدحب  مومـس  رد  نآ  عفن  دنا  هتفک  هیدر و  ماوه  شهن  تهج  بارـش  اب  زین  نآ  دامـض  هلاتق  ۀـیودا  تیمـس  عفد  تهج  695
دیامن نآ  تیمس  عفد  نا  زا  دعب  رکا  دنادرک و  مک  ار  نآ  تیذا  دنروخب  مس  عوقو  زا  لبق  رکا 

همجعملا نیشلا  عم  فاقلا  لصف 

ردنکراشق

نیتلمهم ءار  لاد و  مض  نون و  نوکس  فاک و  مض  هلمهم و  ءار  فلا و  نیش و  حتف  فاق و  رسکب 

نا تیهام  *

ددرک هتخیر  نآ  ۀسیک  رد  دوش و  ادج  مهاب  ردنک  ياهعطق  ندوس  زا  هک  تسا  یئاهزیر 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لاهـسا اعما و  ۀحرق  مدـلا و  ثفن  تهج  لمعتـسم و  اهریغ  نیجاعم و  مهارم و  رد  لاحکا و  مشچ و  ياهوراد  رد  ففجم و  ضباق و 
نآ ۀجزرف  همیدـق و  حورج  حورق و  حالـصا  اهنآ و  ندرک  کشخ  تاحارج و  رب  تشوک  ندـینایور  تهج  نآ  رورذ  ابرـش و  نمزم 

یلاـعت هّللا  ءاـش  نا  زین  ردـنک  رد  عفاـن و  محر  هکح و  عفر  تهج  نآ  ناـیرب  محر و  زا  هنمزم  ۀـلئاس  تاـبوطر  فیفجت  فشن  تهج 
دش دهاوخ  روکذم 

رشق

روشق نآ  عمج  دنمان و  زین  اکلهچ  لاهچ و  يدـنهب  تسوپ و  یـسرافب  تسا و  یبرع  تغل  هلمهم  ءار  نیـش و  نوکـس  فاق و  رـسکب 
تسا مرن  ةزات  كزان  تسوپ  دارم  اهاب  هرشق  هدمآ و 

نا تیهام  *

قفتم و هاک  نآ و  زغم  اب  دشاب  یم  فلتخم  روشق  رثکا  ناولا  تسا و  مخت  رمث و  هشیر و  اهخاش و  هنت و  زا  راجـشا  تسوپ  سنج  مسا 
درز یکدیسر  لامک  دعب  یضعب  کنر و  هایس  ربغا و  يدیفسب و  لئام  دیفـس و  ندش  کشخ  دعب  زبس و  یکزات  یماخ و  رد  هلمجلاب 

تفاثک و تفاطل و  تقر و  تظلغ و  رد  زین  اهنیا و  لاثما  اریبغ و  جنران و  ینیچراد و  جرتا و  دـننام  ددرک  یم  خرـس  یخرـسب و  لئام 
رشق زین  مضهلا و  عیرـس  یـضعب  مضهلا و  ئطب  یـضعب  زین  دشاب و  یم  توافتم  فلتخم و  زین  ود  ره  نآ  مدع  هحئار و  معط و  تدح 

جرتا و دـننام  هحئار  تیرطع  ببـسب  تسنآ  محل  مرج و  زا  رتذوفنلا  عیرـس  رت و  فیطل  رتدـنت و  رتوبـشوخ و  عـفنا و  راجـشا  یـضعب 
سفرک و هنایزار و  ربک و  ینـساک و  خیب  دننام  دنا  فطلا  دـحاو و  عفنا  یـضعب  تسوپ  زین  اهنیا و  لاثما  هخیلـس و  هفرق و  ینیچراد و 
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برت و كدرز و  دننام  نآ  محل  زا  رت  مضهلا  عیرـس  یـضعب  رـشق  دشاب  یم  هاک  اهنیا و  دننام  کشخ و  زینـشک  هاوخنان و  لفلفراد و 
محل زا  رتوبـشوخ  یـضعب  رـشق  زین  تسوپ و  یب  زا  رت  مضهلا  عیرـس  تسا و  عفنا  نآ  ندروخ  تسوپ  اب  اذـهل  اـهنیا و  دـننام  راـیخ و 

دوش یم  دش و  روکذم  زیچ  نآ  نایب  رد  نآ  عفانم  زیچ و  ره  رشق  لیـصفتب  بیـس و  تسوپ  دننام  مضهلا  ئطب  خافن و  نکیل  تسنآ و 
دزن هک  تسنآ  تازلف  رـشق  ار و  تازلف  تایندـعم و  یتح  تسا  يرـشق  ار  زیچ  ره  دـنا  هتفک  نآ  ریغ  سونیلاج و  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا 

تفای و رکذ  زین  تـالابوت  تازلف و  نآ  مارجا  زا  دـنارت  یلاـج  فطلا و  اـهنیا  تـالابوت و  عاونا  دـننام  ددرک  یم  ادـج  نا  زا  ندـیبوک 
دارم هکنادـب  نآ و  ریغ  زا  رت  ضباق  ناقروپاشراشق  نهآ و  لابوت  زا  رتهب  ساـحن  لاـبوت  عفنا و  هدـساف  موحل  ناـصقن  لـکات و  تهج 

تعیبط نب و  ینعی  تسا  هوهق  رـشق  نا  زا  دارم  نآ  حاون  نمی و  لها  دزن  نامز  نیرد  اما  تسا و  خیطب  رـشق  نآ  قالطا  زا  ابطا  يامدق 
تسنآ بل  مرج و  زا  رت  کشخ  مرک و  اقلطم  زیچ  ره  رشق 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

مود رد  کشخ  مرک و  جرتا  رشق  تفای  رکذ  هک  یضعب  رکم  رت  خافن  رت و  مضهلا  ئطب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ریـس و يوب  ةدننک  لئاز  ناهد و  ةدننکوب  شوخ  نآ  ندیئاخ  حایر و  للحم  هدراب و  ياشحا  همـضاه و  غامد و  بلق و  هدعم و  يوقم 
هدعم و مرک  ماسقا  جرخم  لهسم و  کشخ و  درس و  نامرلا  لصا  رشق  لسع  نآ  حلـصم  رـضم  نآ  راثکا  عفان و  نآ  لیلق  نا و  زا  زایپ 

تهج نآ  دامض  کشخ و  درس و  تسا  ضماح  نامر  زا  هچنآ  رت و  درـس و  تسا  ولح  نامر  زا  هچنآ  نامرلا  رـشق  عرقلا  بح  اعما و 
مرد ود  نوچ  نادند و  هثل و  يوقم  نآ  بآ  اب  هضمضم  ریساوب و  نوخ  عطق  لاهسا و  اعما و  جحس  ياهمرو 

کـشخ مرک و  جنایزارلا  لصا  رـشق  دیامن  توقب  نادید  جارخا  دنماشایب  مرک  بآ  نآ  يالاب  دنزاس و  فوفـس  دـنیاسب و  ار  نآ  696
ضارما تهج  لوب و  ردـم  حـتفم و  فطلم و  مود  رد  کشخ  مرک و  سفرکلا  لصا  رـشق  سفرک  خـیب  هب  بیرق  لاـعفا  رد  مود و  رد 

اب کشخ و  درـس و  ناکدرک  ةزات  زبس  تسوپ  ینعی  رـضخالا  زوج  رـشق  ابدنه و  ربک و  لصا  رـشق  روتـسدب  عفان و  هیلاحط  هیدـبک و 
تـسوپ ریز  بلـص  تسوپ  ینعی  بلـصلا  زوج  رـشق  عفان  یبوطر  قانخ  عفر  تهج  دنهد  بیترت  یبر  نا  زا  هتخپ  ار  نآ  نوچ  تدـح 

نز هدیـشاپ  درـس  بآ  رب  هدوس  مرن  ار  نآ  لاقثم  ود  نوچ  ربنـشرایخلا  رـشق  عذـل  یب  اهمخز و  ففجم  نآ  قرحم  رتسکاخ  ناکدرک 
رشق بلعثلا  ءاد  تهج  نآ  قرحم  یسرافلا  بصق  رـشق  دوش  وا  لمح  عضو  یناسآب  دشونب  دوش  يراوشدب  هک  لمح  عضو  دزن  هلماح 

کیره لیـصفتب  تسا و  هدـعم  اعما و  يوقم  غباد و  ففجم و  ضباق و  مود و  رد  کشخ  درـس و  هتـسپ  نوریب  تسوپ  ینعی  قتـسفلا 
* یلاعت هّللا  ءاش  نا  دبای  یم  تفای و  رکذ  دوخ  نکاما  رد  اهنیا  ریغ  اهنیا و 
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شمشق

تسا یسراف  شمشک  برعم  هنکاس  میم  ود  ره  نایم  رد  همجعم  نیش  ود  فاق و  رسکب 

نا تیهام  *

نیریش رایسب  زین  نآ  ةدیسر  بیبز  تسنآ و  عاونا  نیرت  نیریش  فطلا و  ینالوط و  كدنا  اب  لئام  رودم  کچوک  تسا  يروکنا  عون 
ماعط ریز  يارب  زا  نیا  دشاب و  یم  راد  ینشاچ  دنمان  شمـشک  ةروغ  هکنآ  ةروغ  سر و  مین  زا  اهبیبز و  عاونا  رئاس  زا  رتهب  فیطل و  و 

ذیذل قفاوم و  رایسب  ندرک  یهام  نالح  رکید و  رویط  غرم و  مکش  رد  نتشاذک و 

نا صاوخ  لاعفا و  تعیبط و  *و 

دش روکذم  بیبز  رد 

هلمهملا داصلا  عم  فاقلا  لصف 

صاصق

عم ءاخلا  فرح  رد  تسا و  دیفس  رایسب  هناد  کچوک  فالغلا  قیقر  رلخ  زا  یمـسق  مسا  هلمهم  داص  فلا و  داص و  حتف  فاق و  مضب 
* دش روکذم  رلخ  رد  ءارلا 

* بصق *

ین و یـسرافب  سوامالق و  یمورب  زین و  نمالاق  نوبنوثا و  ینانویب  انق و  ینایرـسب  تسا و  یبرع  تغل  هدحوم  ءاب  داص و  فاق و  حتفب 
دنمان سناب  هلرت  ار  نآ  طسوتم  سناب و  يدنهب  ار  نآ  ریبک  رایسب  عون  دنورب و  یکنرفب  لن و  هدنکرس و  يدنهب  شیباق و  یکرتب 

نا تیهام  *

رادبآ ياهنیمز  رد  هک  یماجآ  ریغ  یماجآ و  تمـصم و  فوجم و  ریغ  فوجم و  زا  تسا  ماسقا  نآ  تسا و  رادهرک  ین  سنج  مسا 
رود مه  زا  رایـسب  نآ  ياههرک  دنلب و  نآ  ياهدـنب  رد  هک  تسنآ  فوجم  ماسقا  نیرتهب  دـیور و  یم  كانمن  ياهنیمز  اهبآ و  رانک  و 

ار نآ  تسا  رود  مه  زا  رایـسب  نآ  ياههرک  مرن و  کیراب  دنلب  رایـسب  نآ  ياهدنب  هچنآ  عون  نیزا  دنمان و  يدنه  ین  ار  نیا  دـشاب و 
هک ملق  دسر و  یم  مهب  زین  رکید  رئازج  رد  تسا و  تادابریز  رئازج  زا  ةریزج  نآ  دـنروآ و  یم  اجنا  زا  هکنآ  تهج  دـنمان  یچآ  ین 
رد هچنآ  نا  زا  دعب  رتسوش و  يارق  زا  طساو  ۀیرق  رد  هک  تسنآ  نیا  نیرتهب  تسا و  فوجم  ین  زا  یعون  زین  دـننک  یم  تباتک  نادـب 

تسار هشیر و  یب  قلبا  كدنا  اب  قارب و  یخرسب  لئام  هایـس  کنرـشوخ  رهوج  شوخ  بلـص  هک  دسر  یم  مهب  نآ  حاون  رکید  يارق 
بوخ نا  زا  دعب  ندیرب و  تقو  نتـسر و  يادتبا  رد  دنیامن  یم  تیبرت  ار  هچنآ  ار  نا  زا  دـشاب و  مرن  برچ و  دـشابن و  رادـچیپ  تسا 

نآ ياههرک  اـی  تسا و  يوتـسم  ریغ  فیعـض و  رایـسب  هچنآ  ندیـسر  عرذ  ودـکی  ردـقب  نتـسر و  زا  دـعب  هک  مسق  نیدـب  دـشاب  یم 
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لامک زا  دـعب  دـننک و  یم  تسار  تمیالمب  هدـش  جـک  كدـنا  رکا  تسا  بوخ  هچنآ  دـنبای و  توق  همتت  اـت  دـنرب  یم  مهب  کـیدزن 
دنراذک یم  دسرب  دود  اهنادب  هک  دنلب  ياهاج  رد  هتسب  اهتسد  سپ  ددرک  دساف  کشخ و  رایسب  هک  دنراذک  یمن  دنرب و  یم  ندیسر 

ار هچنآ  ددع و  دص  کی  هتسد  ره  دندنب  یم  اهتسد  هدرک  ادج  ار  نآ  بوخ  سپ  دننک  یم  زین  رکید  ریبادت  دنهد و  یم  نادب  دود  و 
بوخ دشاب  یم  ملق  دنب  ددع  هس  ای  ود  هزین  ره  رد  هک  هزین  راهچ  هس  زین  نیزا  هتسد  ره  رد  اقافتا  نوبز و  دنشاب  هدومنن  تیبرت 
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بـصق هک  رکـشین  دننازوس و  یم  زین و  نآ  تمـصم  زا  دـنفاب و  یم  نآ  ریغ  ایروب و  ین  نوبز  عون  زا  نوبز و  یقاب  دـیآ و  یمرب  697
زبس ین  نآ  تسا و  یسراف  ین  هک  یبیبانا  ددرک و  یم  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هدح  یلع  تسنآ و  تمـصم  ماسقا  زا  تسا  رکـسلا 

رد نوـچ  تسا  لـیث  زا  یمـسق  هک  شرکع  هداتـسیا و  ياـهبآ  رد  رکم  دـیور  یمن  نآ  یطبن  دـیور و  یم  اـهبآ  رد  هک  تـسا  کـنر 
بـصق ماسقا  زا  ود  ره  زین  دنمان  يرـس  يدنهب  نارم و  یبرعب  هک  ریت  هزین و  ین  ینعی  انق  ددرک و  یم  ین  دـبای  تیبرت  رادـبآ  ياهنیمز 

تسا و فوجم  ین  ماسقا  زا  زین  تسا  رایـسب  هلاکنب  رد  نآ  ماسقا  طارفا  صوصخ  تادابریز  دـنه و  کلم  رد  هک  سناب  ماسقا  دـنا و 
تفای رکذ  ءاخلا  فرح  رد  تسا  تمصم  ین  ماسقا  زا  زین  نارزیخ  دراد و  یلوط  ادج  ادج  کیره  لیصفت 

نا قلطم  تعیبط  *

کشخ مرک و  نآ  قرحم  کشخ و  درس و 

نا خیب  صاوخ  لاعفا و  *

لک رـس و  رد  ثداح  يابوق  هفعـس و  تهج  قرحم  بصق  رورذ  سارلا  ءاضعا  رتیوق  نآ  يازجا  رئاس  زا  تدح و  یب  یلاج و  كدنا 
ۀتخوس نونـس  تسا و  بجاو  نا  زا  زارتحا  اذـهل  شوک و  نوردـناب  ندـیپسچ  ببـسب  دـیامن  يرک  ثادـحا  دور  شوک  رد  نوچ  نآ 

تابرجم زا  نیع  ضایب  عفر  تهج  ددرک  یم  عمج  ین  كرب  رد  هک  یتبوطر  لاحتکا  هثل و  نوخ  نالیـس  عنام  نادـند و  یلاج  بصق 
حیتفت تهج  کناد  کی  ردقب  نآ  قرحم  هفرـس و  تهج  لسع  اب  نآ  كرب  ةدیئاس  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  ءاضعا  تسا 
تـسا دیفم  ار  مدلا  ثفن  دنـشونب  هدرک  فاص  دنلامب و  بوخ  بآ  رد  ار  نآ  ۀتـسرون  كرب  نوچ  ضیح  لوب و  راردا  هرارم و  ةدـس 

هراح ماروا  هرمح و  تهج  نآ  ةزات  كرب  دامض  رادکرچ و  ياهمخز  هکح و  برج و  تهج  نآ  ۀتخوس  دامض  حورقلا و  حورجلا و 
سر مین  ین  تسوپ  رورذ  كرو و  بصع و  رمک و  درد  نکسم  هکرس  اب  ناکیپ و  ناوختسا و  بذاج  نآ  ةدیبوک  ةزات  خیب  دامـض  و 

نآ ۀفوکش  دامض  مسلا  دنشاپب  نا  رب  هدوس  مرن  دنشارتب و  ار  نآ  رهاظ  تسوپ  هک  تسا  اضعا  همه  مدلا  فزن  سباح  سناب  اصوصخ 
تهج اـنح  نآ  نزومه  اـب  تسوپ و  اـب  نآ  ۀـتخوس  خـیب  باـضخ  ـالط و  هنیزلا  هدـعم  شوک و  مرک  جارخا  برقع و  ندـیزک  تهج 

بلعثلا ءاد  تهج  موس و  رد  کـشخ  مرک و  هتخوس  یـسراف  ین  تسوـپ  هرـشب و  يـالج  نآ و  تیوـقت  يدـنلب و  يوـم و  ندـینایور 
داسف اوه و  یمرک  تدش  عفر  راح و  پت  نابحاص  تهج  دنشاب  هدیـشاپ  نا  رب  بآ  هک  یـسراف  ین  كرب  ندرک  شرف  هریغ  یمحلا و 

* تسا قدنف  اریثک و  نآ  حلصم  هئر  رضم  عفان  نآ 
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هریرذلا بصق 

واوب بصق  یبرعب  زین  تسا و  یبرع  تغل  اـه  هلمهم و  ءار  حـتف  هیناـتحت و  هاـنثم  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  همجعم و  لاذ  حـتفب 
عون کی  هتیارچ و  اتیارچ و  يدنهب  هبنیک و  رب  يدنواهن و  ین  یسرافب  ینولیقایقا و  یمورب  نوقینمرا و  ینانویب  امسیداصق و  ینایرسب 

هدیمان سالاق  سودیروقسید  دنمان و  کناهرا  مد  لاک  یکنرفب  لاپین و  ار  رکید 

نا تیهام  *

رب کیراب و  رایسب  ياهخاش  زین  اهخاش  رب  خاش و  ود  یهرک  ره  رب  رادهرک و  یبوبنا  ربش و  ود  ات  دنلب  کیراب و  فورعم  تسا  یتابن 
هشفنب و لکب  هیبش  هلمجلا  یف  کچوک  ياـهلک  اـهچنغ و  نآ  کـیراب  رایـسب  ياـهخاش  رب  عاـنعن و  كربب  هیبش  كرب  ود  یهرک  ره 
توبکنع و جسن  هدومن و  یفادن  ۀبنپب  هیبش  يزیچ  نا  رد  دیفس و  نآ  فوج  دشاب و  اهشیر  اب  نآ  ۀتـسکش  دننکـشب  نوچ  ار  نآ  قاس 

عون ود  یکریت و  يدرزب و  لئام  خرـس  نآ  ياهخاش  قاس و  رهاظ  کنر  تفارح و  تدح و  كدـناب  ضباق  نآ  غوضمم  معط  جزل و 
هوک سراف و  دـنه و  دالب  نآ  تبانم  طویخ و  دـننام  کـیراب  رایـسب  نآ  ریغـص و  مود  هروکذـم و  فاـصواب  ریبک و  یکی  دـشاب  یم 

اب نآ  معط  تدومک و  اـب  نآ  رهاـظ  کـنر  ناریبـک و  تأـیهب  سلما و  مود  عوـن  دـنا  هتفک  دوـجولا و  ریثـک  زین  هلاـکنب  رد  هیوـلیک و 
یخلت تدح و  هک  دشاب  یم  يدنه  رکید  عون  کی  دنا  هتفک  زین  لوا و  زا  رتهب  تسا و  يدـنه  نیا  ترارح و  تدـح و  اب  تضوبق و 

ةروکذـم تافـصب  کنر  یتوقای  نآ  نیرتهب  راتخم و  دـنا  هتفک  ءابطا  رثکا  یفـالغ و  رد  دوخن و  دـننام  تسا  یمخت  ار  نیا  درادـن و 
ياههوک هک  تسا  ردص 
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دشاب يدیفسب  لئام  کنر  درز  وب و  شوخ  نآ  ةدیئاس  مهب و  کیدزن  نآ  698

نا تعیبط  *

تسا رهظا  نیا  دنا و  هتسناد  بلاغ  ار  نآ  یکشخ  یضعب  ار و  نآ  یمرک  یضعب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

جازتما وکین  مهاـب  هک  یئاوه  یـضرا و  رهوج  اـب  تفارح و  هضباـق و  زا  هداـیز  ۀـففجم  هضباـق و  توق  كدـنا  اـب  لـلحم و  فطلم و 
محر و رکج و  هنیـس و  درد  اقـستسا و  عفاد  رکج و  لد و  يوقم  دشاب و  یم  هیوافا  همه  رد  هچنانچ  فیطل  رهوج  اب  هتفای و  لادـتعاب 

مخت اب  نآ  خیبط  ندیماشآ  ردـصلا  بصعلا و  سارلا و  ءاضعا  لضع  فاکـش  ةدـنهد  مایتلا  ماروا و  للحم  نآ و  ریطقت  لوبلا و  رـسع 
دسرب قلحب  هک  عمقب  مطبلا  غمص  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  ناخد  قاشنتسا  زین  بطر و  دراب  ۀفرس  دراب و  داوف  عجو  نونج و  تهج  سفرک 

لضع و خدش  تهج  نآ  خیبط  ندیماشآ  رـصب و  تدـح  نآ و  تیوقت  رـصب و  يالج  تهج  نآ  لاحتکا  بطر و  دراب  ۀفرـس  تهج 
ضارما لوب و  راردا  محر و  ماروا  نطب و  تالـضع  عجو  نبح و  تهج  سفرک  رزب  لسع و  اب  ددـس و  حـیتفت  دـبک و  هدـعم و  ماروا 

نآ دامـض  ماروالا  هنیزلا و  اسنلا  قرع  اقـستسا و  محر و  درد  تهج  نآ  خـیبط  رد  سولج  لوبلا و  ریطقت  نمزم و  ۀـحرق  عفر  هدرک و 
رـضم عفاـن  اـضعا  یکتـسکش  قرع و  لـغب  ریز  یئوب  شوخ  تهج  نآ  رورذ  ماروا و  لـیلحت  دـلج و  ریز  هدرم  نوخ  تدومک  تهج 

رم و سدع و  نآ  لدب  مرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  اهزیچ  رئاس  زا  رتهب  مطبلا  غمـص  اب  نآ  لامعتـسا  نوسینا و  نآ  حلـصم  هاکرمک 
اذهل دنیامن  یم  رئارذ  بویط و  لخاد  دنا  هتفک  رـصب و  ۀیوقم  هیلاج و  لاحکا  لخاد  ار  نآ  لدنـص و  اب  تسا  بیطلا  رافظا  روتـسدب 

ءاضعا و شزوس  ارفـص و  هفرـس و  عفاد  زیکنا و  داب  کبـس و  کشخ و  درـس و  ار  نآ  دنه  يابطا  دنمان و  یم  هریرذـلا  بصق  ار  نآ 
زا هرتهاش  يدـنه و  هایـس  ۀـلیله  انح و  كرب  اب  نآ  عوقن  ندـیماشآ  دـنناد و  یم  دـنمان  تاپنـس  هک  هثلث  طالخا  داـسف  زا  ثداـح  پت 
مرد ود  اب  هدرک  فاص  هدیلام  حبص  دنناسیخب و  مرک  بآ  رد  بش  هک  هتفوک  مین  لفلف  ددع  هدزای  لاقثم و  کی  ات  مرد  کی  کیره 

جیافـسب و ۀفاضاب  برجم و  اهریغ  ماذج و  يادتبا  ابوق و  برج و  ماسقا  تهج  زور  لهچ  ات  تسیب  ای  یلاوتم  زور  هد  دـنماشایب  رکش 
* تسا يوقا  نآ  لعف  بانع  نومیتفا و 
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رکسلا بصق 

دنمان زین  ادنوپ  یمجع و  فاکب  ود  ره  هنک  هدناک و  یتغلب  ههکوا و  یتغلب  يدنهب  رکشین و  یسرافب 

تیهام *

نا

هزمروش یضعب  نیریش و  مک  بآ  مک  بلص  نیریش و  باداش  كزان  مرن  زا  دشاب  یم  فانصا  کیره  خرس و  دیفس و  تسا  عون  ود 
بوخ و رایـسب  هلاکنب  دابا  دـشرم  تافاضم  زا  ناودرب  ۀبـصق  رد  نآ  دیفـس  يدـب و  یبوخ و  رد  دـشاب  یم  فلتخم  نکاـما  بسحب  و 
رد اهاج  یضعب  ونهکل و  راهب و  ۀبوص  دابآ و  ناهج  هاش  داباربکا و  رد  نا  زا  دعب  دوش  یم  تابن  دنق و  لثم  نیریش  كزان و  فیطل و 

هدوا و دابآ و  میظع  ۀـبوص  رد  دوش و  یم  نالک  بوخ و  هلاـکنب  رد  خرـس  عون  اـهاج  رکید  لـحم و  جار  رد  دـنه و  دـالب  زا  نهکد 
نادـب رکید  نکاـما  رد  دیفـس و  مسق  زا  دوش  یم  بوخ  زین  ناـمع  رـصم و  رد  نیچ و  هیواـتب و  رد  زین  دـنه و  دـالب  زا  روپ  ههکروک 
ذیذل رادبآ  هوالحلا و  قداص  هک  تسنآ  رکـسلا  بصق  نیرتهب  يدـب و  یبوخ و  رد  دـشاب  فلتخم  زین  نآ  خرـس  دوش و  یمن  یبوخ 

بوخ و نا  زا  عونـصم  رکـش  دسرن و  یبیـسآ  ار  نابز  نادند و  ندیئاخ  رد  هک  دشاب  كزان  مرن  نآ  ياه  هشیر  ینعی  دـشاب  هشیرمک 
دش روکذم  اهریغ  تابن و  دنق و  ذیناف و  رکش و  ماسقا  تعنص و  ذخا و  روتسد  ذیناف  رد  دشاب و  یم  فیطل 

نا تعیبط  *

رت مود  رد  مرک و  لوا  رد 

لاعفا *

نا صاوخ  و 

رد هدلوتم  تابوطر  یلاج  هفرس و  هئر و  هنیس و  تنوشخ  عفار  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  ءاضعا  ددس  حتفم  سباح و  نوخ و  فطلم 
ندـب و نمـسم  دنـشاب و  هتـسش  مرک  بآ  اب  ار  نآ  رـشقم  هکنآ  ای  مرک و  رتسکاخ  ای  شتآ و  ریز  رد  هکنآ  يوشم  رد  صوصخ  اـهنا 

درـس بآ  نآ  يالاب  دـنماشایب و  هکنآ  بآ  اب  ندرک  ئق  هدـعم و  باـهتلا  عفار  هاـب و  كرحم  نطب و  نیلم  هناـثم و  یقنم  لوب و  ردـم 
دلوم خافن و  ماعط  زا  دعب  صوصخ  نآ  راثکا  دنشاب و  هدرب  ورف  دجنک  نغور  رد  هک  یغرم  رپ  تلاع  اب  دننک  ئق  دنشونب و 
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نا زا  دعب  نوسینا  ندروخ  شوج و  هس  ود  نآ  خبط  نآ  حلصم  ناجازم  یمغلب  ناریپ و  ۀئر  رضم  هدعم و  دسفم  حایر و  699

همجعملا داضلا  عم  فاقلا  لصف  *

هعاضق

دنمان ار  ایسآ  رابغ  زین  والبدوا و  يدنهب  دنمان و  ار  یبآ  کس  ةدام  یبرعب  اه  هلمهم و  نیع  حتف  فلا و  داض و  حتف  فاق و  مضب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لیدعیب مشچ  یکیرات  عفر  تهج  نآ  غامد  دامض  لاحتکا و 

هلمهملا ءاطلا  عم  فاقلا  لصف  *

اطق

تـسنآ توص  زا  تیاکح  تهجب  تاطقب  نآ  ۀیمـست  هجو  زین و  تایطق  هدمآ و  زین  تاوطق  هاطق و  نآ  عمج  فلا  اط و  فاق و  حـتفب 
يدنهب زومانیمر و  ینانویب  اساف و  یمورب  هرقبرقاب و  یکرتب  راوخ و  کنـس  یـسرافب  ددرک و  یم  رهاظ  اطقاطق  نآ  تیوصت  رد  ینعی 
یعیدب تارایتخا  بحاص  هتـسناد و  کنکـشا  کنـس  ار  نآ  هک  یـسک  هدومن  مهوت  دنا  هتـشون  موحرم  ناخ  يولع  باون  دنمان و  اول 

دنمان دورفسا  یسرافب  هک  هتفک 

نا تیهام  *

نآ ریغـص  بلاغ و  نا  رب  يدرز  هفلتخم و  ناولاب  ططخم  رتوبک و  ردـقب  یلبج  نآ  ریبک  ریغـص و  ریبک و  تسا  عون  ود  تسا و  یغرم 
دشاب یم  اهناتسکنس  بآ و  مک  ياهارحص  رد  یجات و  نآ  رس  رب  يدرز و  اب  شقرم  یکرزب و  کشجنک  ۀثجب  يرب و 

نا تعیبط  *

تسا سبیلا  يوق  هرارحلا  فیعض  هتشون  سیئرلا  خیش  کشخ و  موس  رد  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اقـستسا و اشحا و  باصعا و  تدورب  جلاف و  تهج  نیبوطرم و  دبک  هدعم و  يوقم  ددـس و  حـتفم  ءاذـغلا  بصعلا و  سارلا و  ءاضعا 
رد زور  ود  حبذ  زا  دعب  تسنآ  نتـشاذک  نآ  حلـصم  ادوس  دلوم  مضهرید و  راضملا  عفان  هاب  کیرحت  حایر و  لیلحت  یمغلب و  جنلوق 

هحئارلا هبیط  ۀـیودا  نغور و  هکرـس و  اب  نتخپ و  ارهم  سپ  رکید  بلـص  تشوک  خرـس  رویط  دـننام  بش  کی  القا  امرک  رد  اـمرس و 
هتخوس ناوختسا  يالط  يروک و  بش  ضایب و  عفر  تهج  نآ  مرکامرک  نوخ  لاحتکا  هدرک و  کنس  دلوم  نآ  نادکنـس  ندروخ و 
* تسا عفان  نا  رد  يوم  ندینایور  بلعثلا و  ءاد  یلچک و  ینعی  هفعس  عفر  تهج  دنشاب  هدیناشوج  رایسب  نوتیز  نغور  رد  هکنآ 
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فاطق

دنمان يروپ  يدنهب  هسوبس و  یسرافب  اف  فلا و  اط و  حتف  فاق و  مضب 

نا تیهام  *

قدنف ناکدرک و  ماداب و  زغم  اهنآ  فوج  رد  هتخاس  کنت  ياهنان  هدرک و  ریمخ  ریش  نغور و  اب  هدیم و  درآ  زا  هک  تسا  یئاذغ  عون 
نغور رد  هدرک  رپ  زبس  ماخ  ای  هتخپ  رـشقم  دوخن  ای  همیق  تشوک  ای  اهیزبس و  اب  دـنیامن و  یم  رپ  شمـشک  دـنق و  اب  هدـیبوک  هتـسپ  و 

دنروخ یم  دنیامن و  یم  نایرب  هدیچ  یفرظ  رد  رونت  رد  ای  نرف و  رد  ای  دننک و  یم  نایرب 

نا تعیبط  *

عجار دنزاس  نا  زا  هک  هچناب 

صاوخ لاعفا و  *

نا

قدنف زوج و  هتسپ و  زا  هچنآ  نیرورحم و  يارب  دنزاس  رکش  ماداب و  زا  هچنآ  یهبم و  ندب و  نمـسم  نیتم و  طلخ  دلوم  اذغلا و  ریثک 
دلوم راضملا  تسا  رتهب  خـیاشم  نیدوربم و  يارب  لوزنلا و  عیرـس  دـنزاس  ناکدرک  زغم  ینعی  زوج  زا  هچنآ  نیدوربم و  يارب  دـنزاس 

رد ماسقا  رئاس  حلـصم  لسع و  نیا  حلـصم  ماسقا  رئاس  زا  رتاذـغلا  لـیلق  بطرم و  دـنهد  بیترت  اـهیزبس  اـب  هچنآ  مضهرید و  ددـس و 
تسا لسع  نیدوربم  رد  ضماح و  نیبجنکس  نیرورحم 

فیاطق

دنمان یئاطخ  ۀتشر  یسرافب  اف  هیناتحت و  هانثم  يای  رسک  فلا و  اط و  فاق و  حتفب 

نآ تعنص  تیهام و  *

تفای رکذ  هیرطا  رد  ءاطلا  عم  فلالا  فرح  رد 

نا تعیبط  *

لادتعاب لئام  تبوطر  رد  نآ  یلصا  رت و  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و 

اب نوچ  ندب  نمـسم  تیاغب  دنروخب  لسع  اب  نوچ  هوقلا  فیعـض  نیهقان و  قفاوم  حـلاص و  طلخ  دـلوم  اذـغلا و  ریثک  مضهلا و  عیرس 
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نآ راثکا  دنشونب و  نیبجنکس  نا  زا  دعب  دنیامن و  لوانت  دشاب  هزات  هکنآ  نغور  اب  ای  ناکدرک و  زغم 
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تسا نیبجنکس  نآ  حلصم  رضم  عونمم و  دشاب  لیقث  هدعم  رب  هک  يدح  هب  700

* فطق *

اطفق و ینایرـسب  تسا و  یـسراف  همرـس  ای  کمرـس و  ای  هملـس و  زا  برعم  دنمان  قمرـس  زین  تسا و  یبرع  تغل  اف  اط و  فاق و  حتفب 
يدنهب یمور و  خانفـسا  یـسرافب  هدـیمان و  سعفارطا  یلوقب  سیـسکفاردنا و  سودیروقـسید  سیـسکرکفا و  نویبکولیفا و  ینانویب 

دنمان فلا  واو و  حتفب  اه و  يافخ  هیناقوف و  هانثم  يات  مض  هدحوم و  ياب  حتفب  اوهتب  يدنهب  دنیوک  نهورکک و  رکید  لوقب  کناپ و 

نا تیهام  *

يدرز اب  نآ  مخت  لک و  دنلب و  هندوپ  دننام  نآ  قاس  نکشدوز و  ینالوط و  يدرزب و  لئام  زبس  نآ  كرب  یناتسب  يرب و  تسا  یتابن 
یناتسب زا  يوقا  نآ  يرب  اهبآ و  کیدزن  نآ  تبنم  يروش و  تجوزل و  كدنا  و 

نا تعیبط  *

یناتسب زا  رتمک  يرب  يرت  يدرس و  رت و  درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رانا و هروغ و  بآ  اب  اصوصخ  ناجازم  يوارفـص  راـح و  دـبک  قفاوم  حـلاص و  طـلخ  دـلوم  مضهلا و  عیرـس  نآ  ۀـتخپ  كرب  لواـنت 
نآ يوشم  بآ  نطب و  هنیس و  نیلم  ینطاب و  ماروا  رئاس  قلح و  ةراح  ماروا  عدار  لاحط و  هراح و  تایمح  نابحاص  شطع و  نکسم 
رت نآ  بآ  اب  ار  هچراپ  هک  ءالط  ادامض و  ابرش و  هرمح  هیرهاظ و  هینطاب و  ةراح  ماروا  عفار  ددس و  حتفم  نآ  قاس  لهسم و  رکـش  اب 
ریغ ۀنخـسم  ۀـیوداب  لاحط و  مرو  للحم  هناثم و  هدرک و  هاـصح  تتفم  رکـش  اـب  نآ  بآ  ندـیماشآ  دـنراذک و  وضع  رب  ررکم  هدرک 

هکح و برج و  عفار  مامح  رد  نآ  كرب  ةراصع  يالط  هرطع و  هراح  ۀـیودا  نآ  حلـصم  حاـیر  دـلوم  نیدوربم و  رـضم  یهبم  هللحم 
دامـض کنر و  ریغت  نودب  نآ  خاسوا  ةدـننک  كاپ  نآ  خـیبط  بآ  هب  نیکنر  ۀنیمـشپ  ریرح و  ۀـماج  نتـسش  دـلج و  رد  ثداح  راثآ 

کشخ لوا  رد  لدتعم و  یمرک  رد  نآ  مخت  هرمح و  هراح و  ماروا  للحم  نآ  ۀتخپ  كرب 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

کمن و هکنآ  حلـصم  اب  نوچ  ارفـص  ةرم  يوق  ئقم  لوب و  ردـم  هیرهاظ و  هینطاب و  ماروا  تاجوزل و  للحم  لهـسم و  ددـس و  حـتفم 
ددـس و حـیتفت  تهج  دـنماشایب  لسعلا  ءام  اب  ار  نآ  لاقثم  ود  زور  ره  زور  کـی  تسیب و  نوچ  دـنماشایب و  تسا  لـسع  مرک و  بآ 
دـیفم و مومـس  هراـح و  تاـیمح  اـشحا و  باـهتلا  عفر  هدرک و  فعـض  نآ و  ریطقت  لوبلا و  رـسع  تهج  برجم و  ناـقری  اقـستسا و 
ود ات  مین  لاقثم و  کی  زا  نآ  تبرش  رادقم  ظعنم  یهبم و  نآ  ندیماشآ  هیصاخلاب  عفان و  برج  تهج  نآ  نزوب  رکش  اب  نآ  لاحتکا 
بآ لاقثم  دون  رد  مین  لاقثم و  هس  ردقب  نوچ  ار  نآ  يرب  مخت  هبسانم و  ۀبرشا  رئاس  نیبجنکس و  بالک و  رکش و  بالج و  اب  لاقثم 

هدنام هدایز  ای  زور  راهچ  هس  دیاینرب و  هک  همیـشم  جارخا  تهج  دـنماشایب  دـننک و  فاص  دـنلامب و  سپ  دـسر  هفـصنب  ات  دـنناشوجب 
رئاس ردنغچ و  زا  رتهب  نآ  ۀلقب  دنا  هتفک  مرک و  بآ  لسع و  کمن و  ئق  ناجیه  لاهـسا و  رد  نآ  حلـصم  دـنا  هتـسناد  برجم  دـشاب 

دوربـم رـضم  دراد  هک  یلیلحت  تیوـقت  هکلب  تجوزل  ببـسب  هن  دـبای  یم  جارخا  ددرک و  یم  ردـحنم  دوز  هکنآ  تهج  تـسا  لوـقب 
هماکبآ اب  ندومن و  هراح  ریزابا  هرطع و  ۀـیوافاب  بیطم  ردـنغچ و  اب  نآ  نتخپ  نآ  حلـصم  هظیلغ  حایر  دـلوم  دراب و  ةدـعم  جازملا و 

تسا ندروخ 

يرحب فطق 

دنناوخ زین  خلم  نومیل و  ینانویب  لوا و  عون  هن  تسا  عون  نیا  يدنه  اوهتب  دنا  هتفک  دنمان و  خولم  ار  نآ  ماش  لها 
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نا تیهام  *

نآ تبنم  یـضبق  يروش و  كدناب  رتنـشخ و  رت و  فیرـش  نا  زا  نوتیز و  كربب  هیبش  نآ  كرب  راخیب و  جـسوعب و  هیبش  تسا  یتابن 
هک یضبق  تحولم و  ببـسب  تسین  هدعم  رـضم  يذوم و  هکنآ  تهج  تسا  عون  ود  ره  نا  زا  رتهب  نیا  اهراز و  هروش  ایرد و  لحاوسب 

دراد

نا تعیبط  *

لوا رد  رت  مود و  رد  مرک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دوز هدعم و  رب  کبس  عامج و  رب  نیعم  ینم و  ریـش و  ةدننک  هدایز  خوبطم  ای  ماخ و  نآ  رت  هزات  ةزیر  كزان  كرب  فارطا و  ندروخ 
صغم نیکست  لضع و  خدش  تهج  لسعلا  ءام  اب  مرد  ود  ردقب  نآ  خیب  ندیماشآ  دراد و  هک  یتحولم  كدنا  ببسب  دبای  یم  جارخا 

تسا و طلغ  ود  ره  دنا و  هتسناد  یمطخ  ریغص  عون  یضعب  ایخولم و  ار  يرحب  فطق  یـضعب  دیفم و  نآ  سابتحا  عفر  لوب و  راردا  و 
ططخم ءاسک  نآ  تسوپ  زا 

دوش یم  زین  اهریغ  هلاکنب و  دنه و  کلم  رد  هک  دـشاب  نس  تخرد  نیا  هک  لمتحی  دـنفاب و  یم  اهریغ  رداچ و  ینعی  درب  ابع و  701و 
يدـنلبب هکنآ  تخرد  ۀـقاس  ةدیـسر  تسوپ  زا  رکید و  لوقب  دـننام  دـنروخ  یم  هتخپ  ار  نآ  ۀتـسرون  مرن  كزان  ياهخاش  كرب و  و 

دنه کلم  رد  برع و  ناریا و  دالب  رد  تاناویح  يوم  مشپ و  ياجب  دشاب  یم  کبـس  وخر  دیفـس  نآ  بوچ  دوش و  یم  تماقودـکی 
نتـشاذک يارب  هریغ  لاوج و  هسیک و  هطیرخ و  تاناویح و  لج  هسبلا و  یـضعب  نتفاب و  نا و  زا  نامـسیر  نتفاـت  رد  دـنراد  لمعتـسم 

* اهریغ لفوف و  جنرب و  رکش و 

1339 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1761 

http://www.ghaemiyeh.com


بلطق

بدلا و یـصع  هماع  هیدرطم و  سلدنا  یمجعب  هیبا و  لتاق  یبرعب  تسا  یماش  تغل  هدحوم  ءاب  مال و  مض  اط و  نوکـس  فاق و  مضب 
دنیوک الوقاب  ینانویب  بیقن و  سدق  تغلب  هک  دنا  هتفک  یضعب  دنمان و  رمحالا  ینج  ار  نآ  رمث  زین و  سرواموق  سیراموق و  ینانویب 

نا تیهام  *

ددرک هتخپ  هدیـسر  نوچ  مخت و  یب  یئوـلآ و  ردـقب  نآ  رمث  رت و  كزاـن  نآ  كرب  زا  نآ  كرب  هب و  تخردـب  هیبـش  تسا  یتـخرد 
کیراب لفث  مخت  ياجب  دنکمب  ار  نآ  بآ  نوچ  یـضبق و  كدنا  اب  دوش  یم  وب  شوخ  نیریـش و  یتوقای و  خرـس  کنر و  ینارفعز 

دنام یم  نا  رد  هاک  دننام 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ كرب  خیبط  بآ  ندیماشآ  روثبلا  ماروالا و  رثؤم  نا  رد  لزان  بآ  جـضن  تهج  مشچ  رب  نآ  دامـض  هلاتق و  مومـس  قایرت  نآ  رمث 
قرح حورقلا و  محر  هدعقم و  درد  تهج  نآ  لوطن  نآ و  خوبطم  كرب  دامض  روتسدب  ماروا و  لیلحت  لیمامد و  لیلآث و  عفر  تهج 

هدعم و رضم  نآ  رمث  رثؤم و  نآ  دامـض  روتـسدب  شتآ و  یکتخوس  عفر  لیلآث و  هبطر و  حورق  فیفجت  تهج  نآ  كرب  رورذ  رانلا 
تهج نآ  لومح  نینج و  طاقـسا  عنم  تهج  نآ  ندروخ  دـسر  مهب  رکا  دوش و  یم  تفای  مک  دـشاب و  یم  یغمـص  ار  نآ  دـنا  هتفک 

* تسا رثوم  نوسفا  رحس و  عفر  تهج  نآ  روخب  ریساوب و 

نطق

دننام تسا  رایسب  اهمان  ار  نآ  زین  یبرعب  تسا و  یبرع  تغل  هدمآ  زین  نون  فیفخت  اط و  نیکـست  هب  نون و  دیدشت  اط و  فاق و  مضب 
زین و قونیب  قوماـم و  یکرتب  هبنپ و  یـسرافب  میـضق و  ار  نآ  ۀـنهک  زوق و  ار  نآ  ةزاـت  عفرخلا و  بصع  طوط و  فشرب و  فسرک و 

دنمان هلونب  ار  نآ  بح  لوهپاک و  ساپک  ار  نآ  ۀفوکش  ساپک و  تخرد  یئور و  يدنهب 
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نا تیهام  *

نآ دوش و  یمن  اقلطم  هک  متفه  میلقا  لوا و  میلقا  دـالب  یـضعب  رد  رکم  دوجولا  ریثک  هرومعم  دـالب  رثکا  رد  تسا و  یتخرد  رمث  زغم 
هیبش هلمجلا  یف  نیمز  توق  فعـض و  بسحب  زین  هدایز  يردق  تماق و  کیب  ات  عرذ  کی  زا  ریغـص  نآ  تابن  یکی  دشاب  یم  عون  ود 

كرب نآ و  رمث  لک و  اهخاش  رـس  رب  رایـسب و  ياهخاش  نآ  فارطا  فوجم و  نآ  قاس  هداتـسیا و  قاس  کی  رب  ناجنداب و  تخردـب 
ياهکرب هت  یمطخ و  لکب  هیبش  هلمجلا  یف  يوبشوخ  كدنا  کنر و  درز  زین  نآ  لک  کنردرز و  رتکچوک و  ناجنداب  كرب  زا  نآ 

لئام ندیـسر  دـعب  زبس و  یماخ  رد  نآ  تسوپ  لک و  ۀـچنغب  هیبش  ناکدرک و  ردـقب  دـنمان  نطقلا  هزوج  هکنآ  رمث  خرـس و  نآ  لک 
دـننیچ و یم  ندیـسر  لاـمک  دـعب  ار  نآ  رمث  نادـلب  نکاـما و  یـضعب  رد  ددرک و  یم  ناـیامن  نآ  فوج  زا  هبنپ  هتفاکـش  یـشفنبب و 
رد دننک و  یم  تعارز  ون  رـس  زا  دنرب و  یم  خـیب  زا  سپ  دروآ  یم  رمث  رکید  لاس  ود  ات  لاس  کی  دـنراد  یم  رارقرب  ار  نآ  تخرد 

مخت هزوج و  زا  ار  هبنپ  سپ  تسا  نیمز  فعـض  توق و  ببـسب  زین  نیا  دنراک  یم  ون  رـس  زا  دنرب و  یم  خیب  زا  لاس  ره  دالب  یـضعب 
دنام یم  یتدم  ات  ناکدرک  بیـس و  ولآدرز و  تخرد  ردـقب  میظع  نآ  تخرد  مود  عون  دـنروآ و  یم  هررقم  فراصمب  هدرک  ادـج 
نیا هک  لمتحی  مرن و  رایسب  نآ  ۀبنپ  رتکرزب و  زین  نآ  ةزوج  رتکرزب و  خرـس و  نآ  لک  مه و  هدایز  لاس و  یـس  ات  لاس  جنپ  تسیب و 
رکذ ءایلا  عم  نیـسلا  فرح  رد  دیآ و  یمن  هسبلا  نتفاب  راکب  نیا  ۀبنپ  نکیل  دوش و  یم  هلاکنب  دنه و  کلم  رد  هک  دشاب  لهبنیـس  عون 

نآ بح  نیرتهب  نوبز و  نآ  نشخ  هنهک  تسنآ و  مرن  ةزات  دیفس  ۀبنپ  نیرتهب  تفای 
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تسنآ ةزات  زغم  رپ  كرزب  702

نا تعیبط  *

توق اـب  رت و  مرک و  نآ  لـک  هیلـضف و  تبوطر  اـب  رت و  مرک و  مود  رد  نآ  بح  دـنا و  هتـسناد  رت  یـضعب  کـشخ و  مرک و  مود  رد 
هحرفم

نا لک  صاوخ  لاعفا و  *

راح و ناقفخ  ساوسو و  نونج و  يادـتبا  تهج  مرد  تسیب  ردـقب  نآ  بارـش  ندـیماشآ  اـهریغ  ضفنلا و  بلقلا و  سارلا و  ضارما 
دامـض رانلا  قرح  ماروالا و  دسر  یم  مهب  رکـسب  بیرق  یتلاح  حیرفت  تیاغ  زا  هک  دـنا  هتفک  نآ  ۀـیقوا  کی  زا  رثؤم و  محر  قانتخا 
وشخم نا و  زا  ۀتفاب  هسبلا  سپ  هبنپ  اما  شتآ و  یکتخوس  هلبآ و  هکح و  عفر  ماروا و  لیلحت  تهج  نآ  ةزات  كرب  اب  ای  یئاهنتب و  نآ 

نآ بلـصم  ندب و  ففجم  نخـسم و  يوقم و  نآ  ةدومن  یفادـن  بوخ  هزات  صوصخ  هبنپ  وشحم  مشپ  ای  مشیربا و  ۀـتفاب  ای  نادـب و 
عفار نآ  روخب  اهنیا و  لاـثما  زازک و  جـلاف و  اـخرتسا و  هشعر و  دـننام  هینابـصع  هیغاـمد و  ضارما  ناـبحاص  قفاوم  سارلا و  ضارما 
عنام هکح و  عفار  ماروا و  للحم  دسرن  تیدامر  دحب  هک  هتخوس  ۀبنپ  دامض  حورقلا  حورجلا و  رانلا و  قرح  هکحلا و  ماروالا و  ماکز 

تاـحارج و علاـق  نآ  رورذ  نآ و  ففجم  قمع و  زا  كرچ  بذاـج  هقیمع  حورق  فوج  رد  نآ  ندرک  رپ  شتآ و  یکتخوـس  هلبآ و 
ۀبنپ نتـسب  نآ و  قمع  زا  كرچ  بذاج  نآ و  دئاز  دـساف  محل  عطاق  للحم و  هنهک  ياهمخز  فوج  رد  نآ  ندرک  رپ  اهنیا و  ففجم 
لمع رارکت  اـب  نآ  لـلحم  نکـسم و  زین  ءاـملا  هلیق  رب  دـشاب و  هـک  يوـضع  ره  هدراـب  ماروا  هعجوـم و  ياـضعا  رب  هدرک  مرک  هـنهک 

دنراذکب و یتدم  ات  هتـسب  نارب  هدرک  مرک  ار  هبنپ  سپ  دنلامب  بوخ  هتخیپ  هتفوک  مرن  دابنرز  لیبجنز و  الوا  وضع  نا  رب  هک  اصوصخ 
مرو رب  هدومن  نهپ  هدرک  مرک  ریجنا  دیب  كرب  رب  هدرک  مرک  دنبوکب و  يردق  نوچ  ار  هدرک  ادج  هناد  ةزات  ۀبنپ  روتـسدب  دننکن و  زاب 
هبنپ زا  هلیتـف  نوچ  هدرک و  مرک  هدیـشاپ  نارب  بآ  لـیبجنز و  كدـنا  هدـیبوک  هدرک  ادـج  هبنپ  زا  هزاـت  مخت  نینچمه  دـندنب و  هضیب 

نکیل دـسر و  نادـب  نآ  تدـح  یمرک و  هک  دـنهد  شتآ  ار  نآ  رکید  رـس  دـنراذک و  هیرامـسم  لیلآث  رب  ار  نآ  رـس  کی  دـنزاس و 
ندیماشآ هابلا  ردصلا و  ضارما  هناد  هبنپ  ینعی  نطقلا  بح  ددرک و  لئاز  دـنیامن  غاد  وحن  نادـب  زور  هس  ات  دـسرن و  قارحا  دحرـسب 

رادقم هاب  يوقم  نیرورحم  رد  نیبجنکس  اب  نیدوربم و  رد  رکش  ینیچراد و  اب  مرک و  ۀفرس  عفار  مکش و  هنیس و  نیلم  نآ  رـشقم  زغم 
بآ ندـیماشآ  نآ  قرو  تروص و  رد  هثداح  تاجارخ  شمن و  فلک و  عفر  تهج  نآ  نهدـب  نیهدـت  لاـقثم و  جـنپ  اـت  نآ  تبرش 

تهج لک  نغور  اب  نآ  دامض  لافطا و  ریغ  لافطا و  لاهسا  سباح  بیس  تبرـش  اب  اصوصخ  تاعفدب  لطر  عبر  ردقب  نآ  ةزات  كرب 
كدنا کچوک و  هزات  كرب  خیبط  رد  سولج  هدراب و  هراح و  لصافم  عاجوا  تهج  هفرخ  كرب  اب  لیدعیب و  میاد  نابرـض  سرقن و 

للحم هدعم و  يوقم  نآ  يازجا  عیمج  دامض  تاحارج و  نوخ  عطاق  نآ  رورذ  نآ و  عجو  نیکـست  محر و  قانتخا  تهج  نآ  خیب  زا 
دـشاب هتفر  شوک  رد  هک  یبآ  دننازوسب  ار  نآ  رکید  فرط  دنراذک و  شوک  رد  ار  هبنپ  خاش  نوچ  نذالا  دلج  رهاظب  نوخ  بذاج  و 

بح شراوج  ریبک  نیدابارق  رد  تسا و  رکنک  مخت  نآ  لدب  هشفنب  ةریمخ  نآ  حلـصم  هدرک  رـضم  نآ  مخت  دنا  هتفک  دنک و  بذـج 
تفای رکذ  نآ  رهز  بارش  نآ و  نوجعم  نطقلا و 
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نیعلا عم  فاقلا  لصف 

بنعق

هتفک یقفاغ  زاب و  نخان  یـسرافب  دنمان و  ار  رن  بلعث  زین  تسا و  ریـش  مان  یبرعب  هدحوم  ءاب  نون و  حتف  نیع و  نوکـس  فاق و  حـتفب 
دنمان هینرط  رکید  ۀخسن  رد  هسرط و  سلدنا  یمجعب  هک  تسا  یتابن  مسا 

نا تیهام  *

ياهخاش کنردرز و  ياهرس  نآ  ياهخاش  رس  رب  کنردرز و  خانفسا و  كربب  بیرق  نآ  كرب  هداتـسیا و  قاس  کی  رب  تسا  یتابن 
هیداب لها  دزن  ددرک و  یم  سوسحم  نا  زا  یخلت  كدنا  رخآ  رد  ینیریش و  كدنا  اب  هفت  نآ  معط  دنروخ و  یم  هنایزار  دننام  ار  نآ 

دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  ماللا  عم  فاقلا  لصف  رد  تسا و  نیا  ریغ  ساقلق  تسا و  ساقلقب  فورعم 

لبعق

مال هدحوم و  ءاب  حتف  نیع و  نوکس  فاق و  حتفب 

نا تیهام  رد  *

دنا هتسناد  رطف  ماسقا  زا  یضعب  تسا و  فالتخا 

ردـقب یکرزبب  سوبلبب و  هیبـش  تسا  یخیب  نآ  دـنمان و  نویطارقـس  یناـنویب  هک  تسا  یئاود  یطبن  مسا  هتفک  سودیروقـسید  703و 
یکرزب ثارک  سکرن و  نا و  زا  رتدنلب  نسوس و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دزکب و  ار  نابز  هک  معط  خلت  کنر و  خرس  مغلش و 

نا تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دـنزاس و یم  صارقا  نا  زا  هتـشرس  هنـسرک  درآ  اب  هتفرک و  ار  نآ  خـیب  ةراصع  هاک  تسا و  رافلا  لصب  ماـقم  مئاـق  لاـعفا  یـضعب  رد 
یتابن هتفک  جاهنم  بحاص  دنـشاب و  هتخاس  ناراب  بآ  هب  هک  لسعلا  ءاـم  اـب  دـنناروخ  یم  مرد  ود  رادـقم  لاـحط  نونج و  ناـبحاصب 

رد هک  هزم  یب  لک و  یب  كرب و  یب  ددرک و  یخرـس  يدرزب و  لئام  دوش  کشخ  نوچ  ربطـس و  دیفـس و  رکنک و  قاسب  هیبش  تسا 
دنمان غبصلا  هبصق  ار  نآ  برع  دنیامن و  یم  ذخا  ار  نآ  مدرم  دمآرب  هزات  هک  نامه  دیآیمرب و  هتفاکش  ار  نیمز  عیبر  ماکنه 
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نا تعیبط  *

تسا تفارح  كدنا  اب  هفت  نآ  معط  دنیامن  یم  لوانت  تسنآ  حلصم  هک  ریس  تسام و  اب  هتخپ  ار  نآ  یضعب  مود  رد  رت  مرک و 

ءافلا عم  فاقلا  لصف 

رفق

هلمهم ءار  اف و  نوکس  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

هلمج نا  زا  زین  يدنه  تیجالس  نوکت و  رد  دوب  نادب  هیبش  هچنآ  دشاب و  یئایموم  زا  ترابع  هک  تسا  لابجلا  قرع  راق و  سنج  مسا 
* تفای رکذ  ماللا  عم  نیسلا  فرح  رد  تسا و 

دوهیلا رفق 

نوطسرق و یمورب  ایادوهی و  ینایرسب  تسا و  دوهیلا  رفک  برعم  لاد  واو و  نوکس  اه و  مض  ای و  حتف  ار و  اف و  نوکـس  فاق و  حتفب 
رد هک  ارفک  ۀیرقب  بیرق  دـنیوک  زین  هینم  هیرق  هک  هیدوهی  ةریحب  زا  نوچ  هک  دـنا  هتفک  نآ  هیمـست  هجو  رد  دـنمان و  انینویفرب  ینانویب 

هدیـشوج ربنع  دننام  ایرد  ریز  ياهکنـس  نیب  زا  سدقملا  تیب  هب  بیرق  نیطـسلف  لامعا  زا  هدش  بارخ  لاح  هدوب و  دابآ  مایالا  میدـق 
یم لحاسب  ناجیه  تقو  رد  ناتـسمز  رد  ایرد  هک  تسنآ  یکی  تسا  مسق  ود  نآ  دنا و  هدومن  دوهیلا  رفقب  یمـسم  اذهل  دـیآ و  یمرب 
نآ يوب  قارب و  یخرسب  لئام  شفنب  نیا  کنر  هداتفا و  یکـشخ  رب  يردق  دنریک و  یم  بآ  يور  زا  ار  يردق  دلب  نآ  لها  دزادنا و 
زا ار  هچنآ  دشاب و  یم  كاخ  هزیرکنـس و  زا  یکتخیمآ  یب  دـنا  هتفرک  بآ  يور  زا  ار  هچنآ  بلاغ  نیرب  تیرجح  طفن و  يوبب  هیبش 

نوچ دـشاب و  یم  لایـس  مرن و  تسا  هزات  بآ و  يور  رب  هک  ماد  ام  نیا  دـشاب و  یم  طولخم  دـنا  هتـشادرب  نیمز  يور  زا  ایرد  راـنک 
زین نیا  دـنروآ و  یمرب  هدوـمن  رفح  ار  هریحب  نآ  لـحاس  هک  تسنآ  مود  مسق  ددرک و  یم  بلـص  دـمجنم و  دـش  هنهک  دنتـشادرب و 

يوب درادن و  رایسب  یقارب  دشاب و  یم  کنر  هریت  یفاص و  نیا  دنیامن و  یم  فاص  شتآ  رب  مرک  بآ  اب  موم  دننام  دشاب  یم  فاصان 
یم زین  سدـق  نیمز  زا  هک  هتفک  هتـسناد و  نآ  لـحاس  ناتـسربط و  ةریحب  هب  صوـصخم  یکاـطنا  تسا و  یقارع  ریق  يوـبب  هیبـش  نآ 

دیآ و نا  زا  طفن  يوب  هک  تسنآ  يوبشوخ  نیکنس و  تیتفتلا و  عیرس  قارب  شفنب  قوراف  قایرت  رد  لمعتـسم  نآ و  نیرتهب  دنروآ و 
یم هایس  زین  نآ  شوشغم  دنیامن و  یم  زین  ریق  تفزب و  شوشغم  ار  نآ  نوبز  هایـس و  نآ  ۀنهک  دشاب و  كاخ  هزیر و  کنـس  زا  یلاخ 

تسا دوهیلا  رفق  زا  يوقا  فطلا و  تسا  یئایموم  ماسقا  زا  دنمان  لابجلا  قرع  هک  ددرک  یم  لصاح  لابج  زا  هچنآ  دشاب و 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ ياجب  تسا و  یئایمومب  بیرق  هطقس  هبرض و  محل و  ضر  رـسک و  ربج و  رد  دنا و  هتـسناد  ربنع  نارطق و  ریق و  تفز و  ماقم  مئاق 
رعـش قاصلا  تهج  نآ  لاحتکا  نآ و  خوطل  نآ و  نیداـتعم  عرـص  كرحم  هلزن و  ماـکز و  عفار  نآ  ناـخد  سارلا  ءاـضعا  لمعتـسم 
مرک نادند  درد  تهج  نادـب  نونـس  نادـند و  رب  نآ  نتـشاذک  نیع و  تابوطر  فیفجت  ضایب و  يالج  هریعـش و  نفج و  رد  بلقنم 

ردـصلا ءاـضعا  عفاـن  هفیعـض  ۀـیخرتسم  ياـضعا  باـصعا و  رب  نآ  يـالط  نآ و  ۀـهیرک  ۀـحئار  عفر  ناـهد و  یئوب  شوخ  هدروخ و 
هنیس و ةدم  ثفن و  جارخا  رب  تناعا  هئر و  ۀحرق  نآ و  رـسع  سفنلا و  قیـض  وبر و  هنهک و  ۀفرـس  هنیـس و  درد  نکـسم  نآ  ندیماشآ 

مدلا فزن  مدلا و  ثفن  تهج  يوادوس و  یمغلب و  قانخ  نیتزول و  ماروا 

هدعم رد  دمجنم  نوخ  لیلحت  یناخد و  راخب  عفر  تهج  نآ  ۀبونرخ  هس  ات  هبونرخ  ود  رادقم  ندومن  علب  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  704
لوبلا و ریطقت  عرقلا و  بح  نادید و  عفد  ریساوب و  هدرک و  دبک و  فعـض  فیـسارش و  هدعم و  حایر  درط  نمزم و  یبوطر  لاهـسا  و 
محر و یکدـمآرب  وتن و  تهج  نآ  ۀـحئار  مامـشتسا  ناـخد و  لومح و  اـضعا و  تیوقت  نآ و  تبالـص  عـفر  اـقلطم و  محر  ضارما 
عفان و توقب  جـالعلا  سویاـم  ثمط  راردا  تهج  بارـش  رتسدـیب و  دـنج  كدـنا  اـب  نآ  ندـیماشآ  نآ و  قاـنتخا  عاـجوا و  نیکـست 
مضه و رب  نیعم  هدعم  ۀیوقم  تافوفـس  لافطا و  تافوفـس  لخاد  هدعم و  رد  دمجنم  نوخ  ةدنزادک  للحم و  هکرـس  اب  نآ  ندیماشآ 

نآ دامض  ماروالا  لصافملا و  تالآ  رثؤم  اعما  ۀحرق  ایراطنـسوذ و  تهج  ریعـشلا  ءام  اب  نآ  ناقتحا  دیامن و  یم  رقارق  حایر و  لیلحت 
نآ برش  روتسدب  هدراب  ياضعا  باصعا و  ماکحتسا  اسنلا و  قرع  سرقن و  هیساج و  ماروا  لصافم و  عاجوا  ءاضعا و  تیوقت  تهج 

دامض هدراب و  هراح و  ماروا  جاضنا  لیلحت و  لصافم و  عاجوا  سرقن و  اسنلا و  قرع  تهج  موم  نورطن و  وج و  درآ  اب  نآ  دامـض  و 
لیلحت ریزانخ و  جضن  هطقـس و  همدص و  هبرـض و  ناوختـسا و  یکتـسکش  یمحل و  وضع  ندش  هتفوک  تهج  تیز  رد  نآ  ۀـتخادک 

تبنم مهارم  لخاد  یباوق و  عفار  اـهنآ و  لمدـم  تاـحارج و  قصلم  نآ  دامـض  حورقلا  حورجلا و  اـهنآ  مروت  عنم  تاـحارج و  ماروا 
عفار رافظا و  يدیفس  عنام  هرـشب و  یقنم  نآ  خوطل  هنیزلا  دیفم  اهنآ  مرک  عفر  نییلت و  اهمخز و  مایتلا  تهج  دوش و  یم  هدرک  محللا 

ات مرد  مین  زا  نآ  تبرـش  رادقم  عفان  یمـس  ماوه  شهن  تهج  بارـش  نیتنـسفا و  اب  نآ  ندیماشآ  الط و  مومـسلا  قهب  صرب و  ابوق و 
عفار روکنا  تخرد  رب  تیز  رد  نآ  لولحم  ندـیلام  اهریغ و  هشپ و  برقع و  رام و  ماوه و  ةدـننازیرک  نآ  ناخد  صاوخلا  مرد  کـی 

نآ حلـصم  لخاد  زا  نیرورحم  رـضم  دـنرب  راکب  هتخادـک  تیز  نغور  رد  اـهاج  رثکا  رد  هک  تسنآ  نآ  لامعتـسا  قیرط  نآ و  مرک 
دنا هتفک  ریق  یضعب  بطر و  تفز  نآ  لدب  مرد  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  هیفطم  ةدراب  هکاوف  بآ  هکرس و 
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ماللا عم  فاقلا  لصف 

یلق *

رد زین و  رفـصعلا  بش  نیغایـصلا و  یلق  ار  نآ  هدـمآ و  زین  ای  مال و  نوکـس  فاق و  رـسکب  هروصقم و  فلا  مال و  حـتف  فاق و  حـتفب 
دنمان رافشا  لباک  رد  یجاس و  یجم و  يدنهب  ایلق و  زاریش  نالیک و  رد  راخش و  ناسارخ  رد  الهک و  ناهفصا 

تیهام *

نا

يالاب دننک و  یم  عمج  رایسب  هزات  نانشا  نارب  دننک و  یم  يدوک  كدنا  نیمز  رب  هک  وحن  نیدب  هتخوس  نانشا  زا  ذختم  تسا  يزیچ 
رد هچناـنچ  ددرک  یم  دـمجنم  عمتجم و  نا  رد  دـنیامن و  یم  نالیـس  نا  زا  یتبوطر  كدـنا  دـننز  یم  شتآ  همیه  اـی  راـخ  ین و  نآ 

ةدرک یـصرق و  دـننام  هکنآ  ات  دـیآ  یم  لمعب  هدایز  دـشاب  هدایز  یکدنپـسچ  تبوطر و  نانـشا  نا  رد  دـنچره  تفاـی و  رکذ  نانـشا 
مور و نامرک و  دالب  رد  دـنروآ و  یم  لمعب  زین  مارمر  ثمر و  تابن  زا  دـشاب و  یم  کچوک  كرزب و  ياـهبح  دـننام  ـالا  یکرزب و 
هک هتشک  عومسم  هتخیمآ و  رتسکاخ  اب  هزیر  رثکا  یناتلم  فاص و  كرزب و  نآ  ياهصرق  رتهب و  یمور  دیآ و  یم  لمعب  بوخ  ناتلم 
هک دـنیامن  یم  نفد  هچکیدـب  هیبش  یلافـس  یفرظ  دـننازوس  یم  ار  نآ  هایک  هک  ییاـج  رد  دـیآ و  یم  لـمعب  صارقا  زا  زین  ناـتلم  رد 

تسا یحرلا  رجحب  هیبش  قارب  هایس  فاص  نیا  نیرتهب  دوش و  یم  بوخ  رایـسب  نآ  ددرک و  دقعنم  عمج و  نا  رد  نا  زا  هلئاس  تبولر 
مظعا وزج  نوبز و  دشاب  کچوک  ياهچراپ  نا  رد  هک  هایس  رتسکاخ  دننام  هچنآ  مارمر  ثمرب و  جوزمم  نا  زا  دعب  دنمان و  فوق  هک 

تسا نوباص 
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نا تعیبط  *

تیمس توق  اب  کشخ و  مرک و  مراهچ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هدومن هیفـصت  هقلع  رجب  دننک و  لح  بآ  رد  هبترم  تفه  ار  نآ  نوچ  ءاذـغلا  ءاضعا  بتارمب  حـلم  زا  يوقا  لاکا و  قرحم و  یلاج و 
جالعلا و سویام  ئق  عفر  مغلب و  عطق  اهتـشا و  ندروآ  ماعط و  ماضهنا  هدعم و  تیوقت  تهج  نآ  طاریق  کی  ندیماشآ  دنزاس  دقعنم 

اهمخز دـئاز  تشوک  ةدـنروخ  نآ  يالط  اهریغ  لیلآثلا و  حورقلا و  تاناویح  مشچ  ضایب  عفار  نآ  لاحتکا  نیعلا  لاحط  مرو  لیلحت 
برج قهب و  صرب و  ریصاون و  لیلآث و  ةدننک  لئاز  و 

ياوادـم هلمجلاب  تسین و  جالعلا  لباق  تعاس و  رد  نآ  مرد  ود  زور و  نامه  رد  هدنـشک  نآ  مرد  کی  راـضملا  هفعـس  بطر و  705
نودب تسا  عونمم  یئاهنتب  نآ  لامعتسا  هیلطا  رد  تسا و  ندومن  ئق  برچ و  قارما  ناهدا و  ندیماشآ  هدروخ و  نوباص  ياوادم  نآ 

ار نآ  يدوزب  دنـشاپب  روکنا  رب  دـننک و  لح  نغور  رد  ار  نآ  نوچ  تسا و  راوشد  نآ  عفر  هک  تسا  یـسبی  ثدـحم  هک  اریز  ناهدا 
* دمآ دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  حالما  رد  ماللا  عم  میملا  فرح  رد  یلق  حلص  دنادرک و  زیوم 

شنالق

همجعم نیش  هددشم و  نون  مض  فلا و  مال و  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

كدـنا رت و  هاتوک  نا  زا  نیا  كرب  هکنآ  رکم  اهخاش  كرب و  کنر و  ود  نآـب  تهباـشم  تهج  جورملا  خوخب  یمـسم  تسا  یتاـبن 
بآ ياقـستسا  رد  بوچ  ياـجب  رـصم  لـها  نآ و  فـالخب  نیمز  يور  رب  طـسبنم  مهب و  کـیدزن  نیا  بصق  ياـههرک  رت و  ضیرع 

تسا تجوزل  كدنا  اب  هفت  نآ  ةزم  دنهد و  یم  اهریغ  تعارزب و  دنشک و  یم  نادب  ار  لین  بآ  يرایسب  دنیامن و  یم  لامعتسا 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

باب نیرد  نآ  لعف  عفان و  الومح  زین  مدـلا  فزن  تهج  هنیـس و  مدـلا  ثفن  تهج  دـنماشایب  نوچ  نآ  ةراـصع  هتفک  راـطیب  نبا  خـیش 
یعون ایوک  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذم  واولا و  عم  ماللا  فرح  رد  دنمان و  سویخامیسول  ینانویب  هک  تسا  یئاود  دننام 

* مدیدن ار  نآ  نم  رصم  ریغ  رد  تسا و  نا  زا 

بلق

دنمان نویمرب  سطم  ینیطالب  لد و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  هدحوم  ءاب  مال و  نوکس  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

ترارح ندعم  ادـبم و  لصا و  لوق و  رب  انب  دـبای  یم  نوکت  هک  تسا  يوضع  لوا  تسا و  ناویح  ياضعا  زا  فورعم  بکرم  يوضع 
تـشوک ددرک و  یم  درـس  دنام و  یم  تکرح  زا  اضعا  همه  رخآ  تسا و  اضعا  همه  نیرت  مرک  اذهل  تسا و  یناویح  حور  يزیرغ و 

حیحـص هبرف  ناوج  نس  مک  ناویح  لد  نآ  نیرتهب  ترورـضلا  دـنع  رکم  تسا  نا  زا  بانتجا  یلوا  مضهلا  ئطب  بلـص و  رایـسب  نآ 
زا ضرم و  زا  یلاخ  هبرف  ناوج  جاجد  لد  رویط  زا  هروکذم و  تافصب  نس  مک  زب  دنفـسوک و  لد  یـشاوم  زا  نیرتهب  تسا و  جازملا 

بسنا زارتحا  یبآ  رویط  بولق 

نا تعیبط  *

یبآ ریغ  زا  رت  مرک  رایسب  یبآ  رویط  یلها و  زا  هدایز  يرب  یکشخ  نآ و  ریغ  یمرک  زا  هدایز  رویط  یمرک  کشخ و  مرک و  اقلطم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هکرـس هماـکبآ و  اـب  نغور و  محـش و  اـب  نآ  نجنطم  نتخپ و  ارهم  نآ  حلـصم  اذـغلا  يدر  مضه و  رید  ناـقفخ و  عفار  لد و  يوقم 
هماکبآ هکرـس و  نآ  يـالاب  رتعـص و  هریز و  لـفلف و  نادـجنا و  هکرـس و  اـب  ماداـب و  اـی  دـجنک و  نغورب  قیقر  باـبک  اـی  ندروخ و 

یم نا  زا  ندرک  بابک  ماکنه  رد  هک  ۀبانوخ  لاحتکا  روطق و  نیعلا  تضایر  دک و  باحـصا  يارب  زا  تسا  یئاذغ  وکین  ندـیماشآ و 
عت هّللا  ءاش  نا  دوش  یم  دش و  رکذ  نآ  یط  رد  یناویح  ره  بلق  دنا  هتسناد  برجم  يروکبش  عفر  رد  دکچ 
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بلق

يرجح رزب  ینعی  نسرف  سیلبل  ینانویب  رجحلا و  رساک  ینعمب  هیغارفا  سجس  سلدنا  یمجعب  هدحوم  ءاب  مال و  نوکـس  فاق و  مضب 
يارب دـنا  هدـیمان  تسا  هضف  يامـسا  زا  یکی  هک  بلـصب  ار  تاـبن  نیا  هک  هتفک  ماـسح  نب  نامیلـس  دـنمان و  هیوبـسگنس  یـسرافب  و 

يدنهب هک  دشاب  یمخت  نیا  هک  مرب  یم  نامک  هک  دنا  هتـشون  روفغم  موحرم  ناخ  يولع  باون  نآ و  مخت  کنر  يدیفـس  تبالص و 
ءاب هن  هیناقوف  هانثم  ياتب  تسا  تلقلا  بح  یهتلک  هکنآ  تهج  هدرک  طلغ  هتـسناد  یهتلک  ار  نآ  هک  یـسک  دنمان و  راونپ  مخت  ار  نآ 

دش و روکذم  ءابلا  عم  ءاحلا  فرح  رد  تلقلا  بح  نایب  دـنا و  هتـسناد  يدـنه  شام  ار  نآ  هک  یناسک  دـنا  هدرک  طلغ  زین  هدـحوم و 
نیسلا فرح  رد  زین  هیوبس  کنس  تفای و  رکذ  فاکلا  عم  میجلا  فرح  رد  زین  دنوکچ  دنمان و  دنوکچ  یلاکنب  رد  ار  راونپ 

نا تیهام  *

هتـشاد و ینکـس  نم  هک  ماش  دالب  زا  رکید  عضاوم  زا  اجنآ  ریغ  رد  تسا و  دوجولا  ریثک  سلدنا  دالب  رد  هک  هتـشون  روکذـم  نامیلس 
نیا هک  دنکن  مهوت  یسک  فیرخ و  لصف  رد  حلاص  جربب  فورعم  ۀیواز  جرب  ربارب  دمآ  هنیدم  رهاظب  رکب  رای  دیرکم  ما  هدیدن  هدید 

دش روکذم  احلا  فرح  رد  هک  تسا  بلقلا  بح  نامه 

نا تیهام  *

دنلب نا  زا  نوتیز و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتابن  بح  دنا  هتفک 

هدایز و عرذ و  کیب  ات  هداتـسیا  کیراب  نآ  ياهخاش  نارب و  شورفم  تسا  نیمزب  کـیدزن  هچنآ  نا  زا  رت و  مرن  رتضیرع و  رت و  706
اهکرب نیب  ام  هزیر و  ياهکرب  نارب  مسق و  ودـب  مسقنم  قاسب  هیبش  يزیچ  نآ  ياهخاش  فارطا  رب  بلـص و  رخذاب و  هیبش  نا  زا  رتمک 

هایس نآ  مخت  هتفک  یکاطنا  هیلاع و  نکاما  نشخ و  ياه  نیمز  نآ  تبنم  یکچوک  ۀنسرکب  هیبش  رودم  بلـص  دیفـس  نآ  نآ و  مخت 
دیور یم  دسا  جرب  رد  باتفآ  ندوب  ماکنه  رد  ناتسهوک  رد  تنوشخ و  اب  کنر 
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نا تعیبط  *

هتسناد مود  رد  یکاطنا  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اب لوب و  راردا  لاهـسا و  یبوطر و  قاوف  تهج  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  سفنلا  قیـض  وبر و  نمزم و  دراب  ۀفرـس  تهج  ردصلا  ءاضعا 
هاب و فعضم  تیاغب  راضملا  عفان  ریساوب  تهج  نآ  دامـض  ضیح و  لوب و  سابتحا  عفر  هناثم و  هدرک و  کنـس  تهج  دیفـس  بارش 

تسا مرد  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  هزوغلچ  زغم  نآ  حلصم  ینم  ففجم 

تلق

ینانویب اتلق و  ینایرـسب  هدمآ  زین  نآ  رـسک  فاق و  حتفب  تسا و  يدـنه  ۀـهتلک  زا  برعم  هیناقوف  هانثم  ءات  مال و  نوکـس  فاق و  مضب 
تفای رکذ  بوبح  رد  ءابلا  عم  ءاحلا  فرح  رد  دنمان و  یقیناوت  یمورب  اینوقا و 

نویدوفوسلق

نوکس هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  هلمهم و  لاد  رسک  واو و  نوکس  اف و  مض  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مض  مال و  نوکس  فاق و  حتفب 
تسا ینانوی  تغل  نون  واو و 

نا تیهام  *

زا ار  نآ  هک  مامن  زا  یعون  كربب  هیبش  نآ  كرب  اهکنـس  نیب  ام  نآ  تبنم  ران  روفو  رد  لمعتـسم  ربش  کی  ردـقب  ریغـص  تسا  یتابن 
نویبارف لک  دننام  یضعب  زا  یضعب  قرفتم  ریرسلا  لجراب  هیبش  نآ  لک  دنمان و  سلف 

نا تعیبط  *

قرحم فیطل  رهوج  اب  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ار نآ  هک  لیلآث  عطق  نینج و  جارخا  ثمط و  راردا  لوبلا و  ریطقت  لضع و  خدـش  ماوه و  شهن  تهج  نآ  خـیبط  تاـبن و  ندـیماشآ 
دنیامن تموادم  نادب  زور  دنچ  نوچ  رثؤم  دنمان  سودوخورفا  ینانویب 
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اینوفلق

یـسرافب تسا  ینانوی  تغل  هروصقم  فلا  هیناتحت و  هانثم  ءای  حـتف  نون و  رـسک  واو و  نوکـس  اف و  مض  مـال و  نوکـس  فاـق و  مضب 
دنمان يرابکنز 

نا تیهام  *

هک تسا  جنیتار  غمص  نآ  دنمان و  افوق  ینانویب  هک  تسا  يرب  ربونـص  غمـص  دنا  هتفک  یـضعب  اقلطم و  تسا  ربونـص  غمـص  دنا  هتفک 
ار نآ  هک  یناسک  دنا  هدرک  طلغ  هتفک  راطیب  نبا  خیـش  دنمان و  اینوفلق  دـبای  دامجنا  ار  نآ  دـنهد  خـبط  نوچ  دـشاب  لایـس  دوخبدوخ 

فانـصا زا  یفنـصب  صوصخم  هکلب  تسا  اطخ  نیا  نآ و  ماسقا  مامت  يارب  تسا  ملع  جنیتار  هکنآ  نامکب  دـنا  هتـسناد  هنیعب  جـنیتار 
دوش یمن  دقعنم  هک  یلایس  یکی  تسا  عون  هس  تسا و  ربونص  غمـص  اینوفلق  هک  هتفک  يدادغب  دشاب و  هتفای  دامجنا  خبطب  هک  تسنآ 

تقیقحلا یف  نیا  ددرک و  یم  بلـص  خبط  دعب  هک  تسنآ  موس  عون  بلـص و  مود  عون  دـنمان و  نارطق  ار  نآ  یـضعب  نارطق و  دـننام 
رکذ فلالا  عم  ءارلا  فرح  رد  جنایتار  دنمان و  زین  جنایتار  ار  جنیتار  تسا و  جنیتار  تسا  فانـصا  عیمج  لماش  هچنآ  تسا و  اینوفلق 

تفای

ساقلق

ینایرـسب تسا و  یمور  تغل  لوا  مضب  دنا  هتفک  تسا و  یبرع  تغل  هلمهم  نیـس  فلا و  نکاس و  مال  ود  ره  نایم  رد  فاق  ود  حتفب 
دنمان وچک  یلاکنبب  الدکمچ و  ینهکدب  يورا و  يدنهب  سغت و  يذوا  یمورب  یساقلق و 

نا تیهام  *

رد نا  زا  زوم و  كربب  هیبش  كرزب  سلما  نآ  كرب  دیور  یم  هداتسیا  ياهبآ  کیدزن  هک  تسا  یتابن  دنا  هتشون  يدادغب  راطیب و  نبا 
یجنرت و یکرزبب  نآ  خـیب  یتشکنا و  يربطـسب  تیاهن  هتـسر  خـیب  کـی  زا  هدـح  یلع  یقاـس  ار  یکرب  ره  رتکچوک و  رتمک و  لوط 

تجوزل تیقروب و  تدـح و  تضوبق و  اب  نآ  معط  دیفـس و  نآ  نطاب  یخرـسب و  لـئام  نآ  رهاـظ  یکدرز  ردـقب  زین  نا  زا  رتکچوک 
لئاز و نآ  تیقروب  تدح و  تضوبق و  دنهد  خبط  سپ  دنیامن  لیدبت  هبترم  دـنچ  ار  نآ  بآ  دـنهد و  شوج  بآ  رد  نوچ  نهاک و 

تجوزل ذیذل و 
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يرب یلکنج  خـیب  هدـش  هدـید  دوش و  یم  هلاکنب  رد  هچنآ  لمعتـسم و  ریغ  نکیل  دـشاب و  یم  زین  يرب  ددرک و  لـئاز  نآ  ۀـنماک  707
لکـش و ینادوان  يردـق  ات  نآ  ياهخاش  تفای و  رکذ  هک  تسا  نادـب  هیبش  دـنمان  وچک  تسا  وردوخ  اهدوک  اـهبآ و  کـیدزن  هکنآ 

یتشکب هیبـش  هلمجلا  یف  نآ  كرب  خاـش و  راـهچ  اـت  تیاـهن  ار  هتوب  رهب  هتـسویپ و  كربـب  اـت  هدـش  کـیراب  جـیردتب  رودـم و  همتت 
دنام یم  یبآ  كدنا  كدنا  منبـش  شراب و  مایا  رد  نآ  فوج  رد  ضیرع و  نآ  رکید  فرط  کیراب و  نآ  فرط  کی  هک  یکچوک 
یقاس نآ  خیب  زا  نآ  ندش  كرزب  دعب  عرذ و  مین  کیب و  ات  نآ  ياهخاش  يدـنلب  تیاهن  كانمن و  ياهنیمز  اهبآ و  رانک  نآ  تبنم  و 

عون نیا  درادن و  یمخت  نآ و  کنرب  زین  نآ  کنر  هبوچدرز و  يوبب  هیبش  نآ  يوب  ینالوط و  کنردرز  یلک  نآ  رس  رب  دیور و  یم 
وحنب خـبط  بآ و  رد  ندـیناشوجب  دراد و  رایـسب  تجوزل  تیقروـب و  تدـح و  هکنآ  تهج  دروـخ  یم  یـسک  مـک  لمعتـسم و  مـک 

ار نآ  یناتـسب  خیب  تسا و  رایـسب  تجوزل  تدح و  اب  زین  نآ  دنروخ و  یم  هتخپ  زین  ار  نآ  كرب  ددرک و  یمن  لئاز  لکلاب  روکذـم 
لمعتـسم و رثکا  اذـهل  رتمک و  نآ  تجوزل  تیقروب و  تدـح و  رتضیرع و  رتکرزب و  نیا  كرب  رتـکچوک و  دـنمان  يورا  يدـنهب  هک 
هتخپ و درک  لخاد  بآ  هدرک  ناـیرب  زاـیپ  نغور و  رد  سپ  هدومن  لیدـبت  هداد  شوج  بآ  دـنچ  رد  ـالوا  هک  روکذـم  وحنب  لوکاـم 

بحاص رایـسب  نتخپ  رد  هک  یـضعب  رتذیذل و  تشوک  اب  دـشاب و  یم  ذـیذل  دـنروخ  یم  هدومن  لخاد  هبوچدرز  هبیط و  ةراح  ۀـیوافا 
مین ددرک و  نیکنر  هک  دـنهد  یم  شوج  بآ  نا  رد  هبترم  کـی  دوش  نیکنر  بوخ  هک  هتخادـنا  هبوچدرز  بآ  رد  لوا  دـنا  فوـقو 
ومیل یـشرت  دشابن  رک  ار  کشخ  ای  هزات  ماخ  ۀبنا  یـشرت  هدرک  زادک  بآ  رد  نا  زا  دعب  دننک  یم  نایرب  زایپ  نغور و  رد  ار  نآ  ماخ 

زغم لثم  ذیذل  رایـسب  دنروخ  یم  هتخپ  تشوک  اب  ای  تشوک  نودب  هداس  هدرک  لخاد  خرـس  لفلف  یکدنا  هقئاذ و  ردقب  يدنه  رمت  ای 
زین ار  نیا  زین و  نغور  رد  ندومن  نایرب  دننادرک و  یم  لئاز  نآ  تجوزل  خبط  نیح  رد  دوش و  یم  ملق 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  زین  لوا  رد  رت و  مود  رد  مرک و  لوا  رد  اقلطم  تسنآ  دننام  یلک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عیرـس ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  هرجنح  هنیـس و  تنوشخ  هفرـس و  تهج  ردصلا  ءاضعا  دنا  هتـسناد  هاب  كرحم  ندـب و  نمـسم  تیاغب 
رفصا يام  ارفص و  لاهسا  هدرک و  يرغال  اقستسا و  تهج  يوقا و  لاهسا  سبح  رد  نآ  تسوپ  لاهسا و  اعما و  جحس  عفار  مضهلا و 

ددس ادوس و  دلوم  مضه و  رید  راضملا  عفان  نآ  خوبطم  خاش  كرب و  لوانت  نآ و  تابن  ةراصع  اصوصخ  لوب  راردا  قفرب و  تیئام  و 
نیا دنیامن و  یم  بترم  لدرخ  هکرس و  اب  ار  نآ  یضعب  لفنرق و  ینیچراد و  دننام  يوبشوخ  ۀیودا  نیبجنکـس و  لسع و  نآ  حلـصم 

رادـقم بنرک  مختب  بیرق  لاعفا  رد  دـشاب و  یم  یمخت  ار  نآ  هک  دـنا  هتـشون  هدـعم و  زا  دـشاب  یم  جورخلا  مضهلا و  عیرـس  ماکنه 
خبط دنچره  هک  ریدتسم  بلص  دوش  یم  ساقلق  زا  یعون  ثلث و  ودب  ات  یلطر  ثلث  زا  نآ  تابن  ةراصع  مرد و  ود  نآ  مسق  زا  تبرش 

* رثؤم يوم  تیوقت  عالق و  حورق و  لامدنا  تهج  نآ  ۀتخوس  رورذ  ماروا و  جضن  تهج  نآ  دامض  ددرک و  یمن  هتخپ  دنیامن 

سیدقلق

جاز يرثکا  تسا  فالتخا  نآ  تیهام  رد  هلمهم  نیس  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  لاد و  رـسک  نایم و  رد  نکاس  مال  فاق و  ود  حتفب 
یضعب دنا و  هتسناد  دنمان  نادند  رتش  جاز  ار  نآ  یسرافب  هک  يدیفس  جاز  یعون  یضعب  درز و  یـضعب  خرـس و  جاز  یـضعب  دیفس و 
کبـس دیفـس  یفنـص  دشاب  یم  فنـص  هس  سیدقلق  هک  تسنآ  قیقحت  دـنمان و  سیقلح  ینانویب  راغوش و  یـسرافب  ار  نآ  هک  هتفک 

ار نیا  تیربکب و  لئام  نآ  کـنر  نشخ و  ظـیلغ  تیـضرالا  ریثک  مود  فنـص  تسا و  فانـصا  نیرتهب  نیرتدـنت و  نیا  نکـشدوز و 
دنمان هفکاسالا  جاز  ار  نیا  ددرک و  هایس  دسر  نادب  بآ  نوچ  تسس و  ازجالا و  يواستم  مرن  موس  فنص  دنمان و  ایارت  یلام  ینانویب 

* تفای رکذ  لیصفتب  فلالا  عم  همجعملا  يازلا  فرح  رد  و 
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708

راطقلق

رفـصا و جاز  يرثکا  تسا  فالتخا  نآ  تیهام  رد  هلمهم  ءار  فلا و  هلاشم و  هلمهم  ءاط  حـتف  نکاس و  مال  ناـیم  رد  فاـق  ود  حـتفب 
خینرز دننام  قارب  درز و  رایسب  صلاخ  نآ  نیرتهب  دنا و  هتسناد  ترمحب  لئام  رفصا  جاز  یضعب  نادند و  رتش  دیفس  جاز  عون  یضعب 

* تفای رکذ  زین  جاز  رد  تسنآ و  نکشدوز 

لقلق

نامر رزب  لوا و  فاق  مضب  نالقلق  لقالق و  ار  نآ  تسا و  یبرع  تغل  هدمآ  زین  فاق  ود  ره  مضب  مال و  ود  نوکس  فاق و  ود  رـسکب 
رثکا لوقب  تسا  فالتخا  نآ  تیهام  رد  تسا  ثاغم  دنیوک  نآ  خیب  دـنمان و  هنکچراوک  يدـنهب  یتشد و  ۀـناد  رانا  یـسرافب  يرب و 
كرب جـنادهاش و  زا  يوقا  نا  زا  ذـختم  بنق  زارد و  نآ  ياهخاش  یخرـسب و  لئام  نآ  قاس  بنق و  تاـبن  هب  هیبش  تسا  یتاـبن  هکنآ 
لئاـم نآ  نوریب  سلما و  لـفلف و  زا  رتـکرزب  ریدتـسم و  نشخ و  یفـالغ  رد  نآ  مـخت  يدیفـسب و  لـئام  نآ  لـک  هـحئارلا و  رفز  نآ 

هنمسلا بح  ار  نآ  یضعب  تسنآ و  زغم  لمعتسم  دیفس و  نآ  قاس  تسوپ  تجوزل و  كدنا  توالح و  اب  دیفـس  نآ  زغم  یهایـسب و 
ياهخاش کیراب و  قاس  کی  اب  تسد  عرذ  کی  نآ  تابن  هک  تسنآ  هلاکنب  رد  هدش  هدـهاشم  هچنآ  تسا و  نینچ  هن  دـنا و  هتـسناد 

رتیوق هک  هخاش  کـی  رـس  رب  رتکچوک  نا  زا  نیمـسای و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هتـسر و  نآ  ياـهکرب  مهب  لـصتم  جوز  جوز  کـیراب 
كربب هیبـش  نآ  كرب  شورفم و  نیمز  رب  هدـیچیپ  مهرد  هراـیب  مجن و  لـیبق  زا  نآ  تاـبن  هک  هتفاـی  عامتـسا  هقث  یـصخش  زا  تسا و 

رد نآ و  عمقب  لصتم  مهب  هتسویپ  ددع  هس  نآ و  يالاب  رب  دیفـس  هطقن  کی  کنر و  هایـس  رودم  یلفلف و  ردقب  نآ  رمث  شوجنزرم و 
کیراب کنرخرس  نآ  خیب  دشاب  یم  زبس  یماخ  رد  تسا و  رتکیراب  هک  یخاش  رس  رب  جنکاک  فالغب  هیبش  ولهپ  هس  یفالغ 
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نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  رت  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حلصم هتشرس و  لسع  ای  ذیناف و  اب  تابن و  دجنک و  اب  اصوصخ  دنیامن  لامعتـسا  هک  عون  ره  ندب  نمـسم  ظعنم و  هاب و  يوقم  تیاغب 
مین ات  نآ  ةدـیبوک  زا  هیقوا و  کی  ات  لقنت  لیبق  زا  نآ  ةدرک  نایرب  تبرـش  رادـقم  طالخا  قارتحا  ةدـننک  لئاز  هناثم و  هدرک و  لاـح 

ندروخ لسع  دـنق و  اب  ای  نیبجنکـس و  اب  ندومن و  نایرب  نآ  حلـصم  هضیه  ثروم  هدـعم و  رـضم  عدـصم و  نآ  راثکا  راضملا  هیقوا 
تسا هزرایخ  مخت  زغم  نآ  کناد  راهچ  لهبا و  نآ  نزو  مین  ثاغم و  ای  ربونصلا و  بح  ای  دیفس و  يردوت  نآ  نزوب  نآ  لدب 

سمولق

هتسناد ریسوب  يزار  بدلا و  ناذا  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  هلمهم  نیس  میم و  مض  واو و  نوکس  مال و  فاق و  مضب 

نا تیهام  *

دشاب و یم  هدام  رن و  دیفس و  زین  نآ  كرب  دیفس و  لوا  فنص  تسا  نا  زا  یعون  جره  زیهام و  دشاب و  یم  فنص  جنپ  تسا و  یتابن 
نآ و قاس  رب  مشپ  دننام  يزیچ  نا و  رب  هدایز  یعرذ و  ردقب  نآ  قاس  نا و  زا  رتضیرع  رتدیفـس و  ملک و  كربب  هیبش  نآ  ةدام  كرب 

كرب مود  فنـص  هدام  زا  رتکیراب  رتزارد و  كرب  ار  نآ  رن  یتشکنا و  يربطـسب  زارد  نآ  خیب  هزیر  نآ  مخت  يدرزب و  لئام  نآ  لک 
رب لجرفس و  كربب  هیبش  نآ  كرب  قاس و  یب  زارد و  رایسب  نآ  ياهخاش  موس  فنـص  لوا  فنـص  زا  رتکرزب  رتضیرع و  هایـس و  نآ 

قصالم قاس و  یب  رتکچوک  نا  زا  ریجنا و  كربب  هیبش  نآ  كرب  مراهچ  فنص  یئالط  درز  نآ  لک  رودم و  ياهبق  نآ  ياهخاش  رس 
یخرسب لئام  دیفس  نآ  لک  یعرذ و  رب  هدایز  نآ  قاس  وبدنت و  هدنپسچ و  تبوطر  اب  ظیلغ و  كرزب و  نآ  كرب  مجنپ  فنص  نیمز 
هیناقوفلا هانثملا  ءاتلا  فرح  رد  نآ  دشاب و  وکابنت  هک  لمتحی  فنـص  نیا  یخلت و  تدح و  اب  رودـم  کنر و  هریت  هزیر و  نآ  مخت  و 

تفای رکذ  نونلا  عم 
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نآ فانصا  همه  تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لوب و ردـم  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  ءاضعا  تسا  جرهزیهام  ماقم  مئاق  لاعفا  رد  نآ  ياهـشیر  هضباق و  توق  اب  یلاـج و  لـلحم و 
سفنلا قیض  هدراب و  ۀفرس  تهج  نآ  خیبط  لاهسا و  عنم  تهج  بارش  اب  تانالیس و  عنم  تهج  نآ  هایس  دیفـس و  خیب  زا  لاقثم  کی 

لسع و اب  مشچ و  مرو  یمغلب و  ماروا  تهج  نآ  موس  فنـص  خوبطم  كرب  دامـض  مسلا  راـنلا و  قرح  ماروـالا و  لـضع  فاکـش  و 
تهج بارش 

رادقم اریثک  نآ  حلصم  هدرک  رضم  شتآ  یکتخوس  تهج  نآ  رن  فنص  كرب  دامض  برقع و  ندیزک  تاحارج و  سولقاقش و  709
* تسا سروغانا  نآ  لدب  مرد  ود  ات  نآ  تبرش 

نیامولق

لها کلام و  یبا  ةرجش  ار  نآ  تسا و  ینانوی  تغل  نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  فلا و  میم و  حتف  واو و  نوکـس  مال و  فاق و  مضب 
دنمان زین  طقلا  رفظ  بایثلا و  نوباص  فاقلا و  نوباص  قشمد 

نا تیهام  *

فارطا اه و  فالغ  نآ  قاس  رب  لمحلا و  ناسل  كربب  هیبش  نآ  كرب  القاب و  قاسب  هیبش  عبرم  نآ  قاس  یناتـسب  یلبج و  تسا  یتاـبن 
دنیوک نیعبرا  عبرا و  ار  نآ  هک  یناویح  تأیهب  دنمان و  اسریا  ار  نآ  خیب  هک  ینسوس  لکب  هیبش  نآ  لک  یضعب و  فرطب  لئام  یضعب 

دنیامن یم  ذخا  دنریک  یم  هراصع  نآ  خیب  زا  هکنآ  دننام  زین  نآ  تابن  زا  هاک  یلبج و  نآ  نیرتهب 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *
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ثودح يادتبا  رد  تاحارج  قازلا  تهج  نآ  ۀتفوک  مرن  كرب  دامـض  محر و  هدعم و  مدلا  فزن  هنیـس و  مدلا  ثفن  فاعر و  سباح 
* برجم اهنآ  مایتلا  و 

میملا عم  فاقلا  لصف  *

يرمق

دلب نآ  هک  دنا  هتفک  رصم و  دالب  زا  تسا  يدلب  مان  هک  تسا  رمقب  بوسنم  تبسن  ءای  هلمهم و  ءار  رـسک  میم و  نوکـس  فاق و  مضب 
رمح رمحا و  دننام  تسا  رمقا  عمج  دنا  هتفک  هدمآ و  يرامق  نآ  دحاو  دلب و  نآ  كاخب  نیا  کنر  تهباشم  تهج  تسا  هیردنکسا 

فرـصنم ریغ  يرامق  عمج  رح و  قاس  ار  نآ  رن  دنمان و  هیرمق  ار  نآ  ةدام  جنز و  یجنز و  مور و  یمور و  دننام  تسا  يرمق  عمج  ای 
دنمان ورتوت  يدنهب  ار  نآ  تسا و 

نا تیهام  *

فورحلا لماک  میرک  ای  ظفل  هک  دنا  هتفک  زاوآ و  شوخ  رظنم و  شوخ  سونام و  رایـسب  قوط و  اب  رتکچوک و  هتخاف  زا  تسا  یغرم 
ۀلمج زا  هک  هتـشون  دوخ  خیرات  رد  ریثا  نبا  هکنآ  نآ  راثآ  بئارغ  زا  درز و  دیفـس و  دشاب  یم  عون  ود  ددرک  یم  رهاظ  نآ  توص  زا 

دید یم  ار  رادرهز  ماعط  نوچ  هک  دوب  يرمق  دندوب  هداتسرف  نیکتکبس  دومحم  ناطلس  يارب  هیده  دنه  عاقب  كولم  یضعب  هک  ایادم 
دندیـشاپ یم  هداشک  نهد  تاـحارج  رب  هدوس  ار  رجح  نآ  نوچ  تشک و  یم  رجحتم  يراـج و  نا  زا  کـشا  خرـس و  نآ  ياهمـشچ 

دش یم  قاچ  يدوزب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نیهدت تسا  هفیطل  ۀیودا  ناهدا و  نآ  حلـصم  ماذج  ساوسو و  ثدحم  نآ  راثکا  دـساف و  طلخ  دـلوم  نیبوطرم و  نیدوربم و  قفاوم 
صاوخلا نآ  ماکنه  زا  لبق  تسنآ  ملکت  تعرـس  ثعاب  دنماشایب  لفطب  نوچ  ار  نآ  مخت  لافطا و  تکرح  تعرـس  ثعاب  نآ  نهدب 

هناخ نآ  بحاص  زا  تسا  دب  مشچ  نآ و  در  رحس و  ریثات  مدع  ثعاب  هناخ  رد  نآ  ندوب  دنا  هتفک 
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ماقمق

مال میم و  نوکس  فاق و  حتفب  لمق  میم و  فلا و  فاق و  حتف  میم و  نوکس  هدمآ و  زین  مضب  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

تسا رایسب  ياه  ياپ  ار  ماقمق  هک  تسنآ  ود  ره  نایم  قرف  دنـسر و  یم  مهب  ناسنا  ریغ  ناسنا و  ندب  رد  هک  دنا  کچوک  ناویح  ود 
نآ مد  رـس و  دزک و  یم  كدـنا  نهدـب  دراد و  اپ  تسد و  شـش  لمق  دـنمان و  یم  ماـمق  ار  نآ  دـحاو  دپـسچ و  یم  يوم  خـیب  هب  و 
نا رد  هک  دـشاب  یم  يوم  کنرب  نآ  کـنر  دـنا  هتفک  کـنر و  هایـس  ربغا و  دـسر  یم  مهب  يوم  رد  هچنآ  کنردیفـس و  کـیراب و 

يدنهب تیب و  یکرتب  شپـش و  یـسرافب  ار  لمق  تسنآ و  رن  زا  هدایز  نآ  ةدام  اهریغ و  دیفـس و  نوکیم و  هایـس و  زا  دبای  یم  نوکت 
رد هعمتجم  تافاثک  هیدر و  تالـضف  ترثک  زا  ثداح  قرع  نآ  نوکت  ةداـم  تسا و  ناـسنا  لـمق  نآ  قلطم  زا  دارم  دـنمان و  نیئوج 
نآ نوکت  هدایز  نآ  ةدام  دنچره  ندب و  جازم  توق  تسا و  اهنآ  فیظنت  مدـع  بایث و  ندـب و  لاستغا  مدـع  ای  تلق و  ناسنا و  ندـب 

يرغال ثعاب  نآ  ترثک  ناتـسمز و  رد  اصوصخ  دـشاب  یم  هدایز  نآ  نوکت  هنهک  كرچ  ياهـسابل  شیر و  رـس و  ياهوم  رد  هدایز 
دشاب یمن  هکلب  دشاب  یم  مک  نآ  نوکت  هزیکاپ  ۀسبلا  هفیظن و  ۀیقن  نادبا  رد  تسا و  ضرم  ددرک و  یم  ندب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنراذک القاب  خاروس  رد  ار  هدنز  شپش  شش  نوچ 

نز نوچ  دـیامن و  نآ  ساـبتحا  عفر  دـنراذک  لـیلحا  خاروس  رد  نوچ  دـنا و  هتفک  برجم  عبر  یمح  عـفر  تهج  دـنیامن  عـلب  710و 
دنا هتفک  یضعب  رتخدب و  الا  تسا و  رسپ  هب  هلماح  دنک  تکرح  دور و  هار  رکا  دشودب  ریـش  نارب  دراذک و  دوخ  تسدفک  رد  هلماح 
الط دنزادناب و  دنـشکب و  هک  دیاب  هکلب  تسا  نایـسن  بجوم  هدنز  شپـش  نتخادنا  رتخدب و  الا  تسا و  رـسپ  هب  هلماح  دریمب  رکا  هک 
ندب رد  نوچ  دـنکن و  دـلوت  وا  ندـب  رد  لمق  رمع  مامت  رد  هک  تسنآ  ثعاب  هریز  بآ  هب  تدالو  نیح  رد  دولوم  ندـب  رب  نآ  ندرک 

تعاس رد  انح  اب  قبیز  ای  دنلامب و  ندب  رب  قبیز  ای  دنـشوپب و  هدولآ  قبیزب  ار  هماج  هک  تسنآ  نآ  عفد  ریبدت  دنـسر  مهب  رایـسب  شپش 
عفر يدوزب  دنیوشب  نآب  ار  رس  هدرک  طولخم  بآ  اب  هدیئاس  هک  تسا  يدنه  رمث  هک  هفیرش  مخت  بآ  هب  رـس  نتـسش  دنک و  نآ  عفد 
یم نآ  مروت  رایـسب و  شزوس  ثعاب  هک  دوشن  نآ  لخاد  هک  دـنیامن  تظفاحم  دنـشوپب و  ار  مشچ  هک  دـیاب  اما  دـیامن  یم  نآ  شپش 

رتیوق و دنزاس  مشیرس  نا  زا  دنیامن و  عمج  يرایـسب  لمق  نوچ  دزیرک و  یم  ناسنا  زا  توم  برق  دزن  هک  تسنآ  صاوخ  زا  ددرک و 
هاصح تیتفت  هئر و  ۀحرق  تهج  نآ  مرد  مین  ندیماشآ  بوبح  رد  دلوتم  لمق  دنا  هتفک  رکید و  ياهـشیرس  زا  دـشاب  یم  رت  هدنپـسچ 

تسا رذعتم  ندیسر  مهب  رادقم  نیا  هک  اریز  تسا  تالاحم  ۀلمج  زا  نیا  عفان و 
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نونلا عم  فاقلا  لصف 

انق

رـسکب ینق  تاونق و  نآ  عمج  هزین و  ینعمب  هلمج  نا  زا  هدـمآ  ینعم  دـنچ  رب  تسا و  یبرع  تغل  هروصقم  فلا  نون و  فاق و  حـتفب 
رب تاونق و  نآ  عمج  تسا و  اه  هب  هانق  نآ  دحاو  تسا و  بصق  رـصقب  حتفب و  هک  دنا  هتفک  ابطا  یـضعب  لابج و  لبج و  دـننام  فاق 
زا یعوـن  دـنا  هتفک  تـسا و  قـشا  دوـخ  دـنا  هـتفک  زین و  قشـالا  هرجـش  رب  دـنیامن و  یم  قـالطا  زین  نآ  بـصق  ینعی  ریـشابطلا  دوـع 

ۀبطرب یـضعب  دزن  خلکب و  برع  ۀماع  دزن  فورعم  عانعن و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتابن  مسا  دـنا  هتفک  زین  تسا و  سیلاطودـنا 
* دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  ماللا  عم  فاکلا  فرح  رد  خلک  هسبای و 

يربانق

تـسا یطبن  تغل  دنا  هتفک  تسا و  یبرع  تغل  هروصقم  فلا  هلمهم و  ءار  هدحوم و  ءاب  حتف  فلا و  هددشم و  نون  حـتف  فاق و  مضب 
لولمن و لولمق و  لولمغ و  یبرعب  ار  نآ  زین  هدمآ و  زین  ای  وا  هلمهم  ءار  هدـحوم و  ءاب  رـسک  فلا و  هففخم و  نون  حـتف  فاق و  مضب 
هزبس و يزاریشب  دنخب و  دنزب و  یـسرافب  تثغرب و  یناسارخب  سودبم و  رابق و  یمورب  نولامیهفیق و  ینانویب  قهبلا و  هرجـش  قهوف و 

دنمان هجوم  یناهفصاب  هدوس و 

نا تیهام  *

زا رت  کچوک  نآ  كرب  تسا و  یئارحـص  لوقب  زا  هتفک  يدادـغب  دـنام و  یم  نآ  رخآ  ات  دـیور و  یم  عیبر  لوا  رد  هک  تسا  یتابن 
دنا هتـشون  روربم  وفغم  باون  قیقر و  ربغا  نآ  مخت  کیراب و  دیفـس  نآ  لک  یخلت و  تدـح و  كدـنا  اب  یئارحـص و  ینـساک  كرب 

اب خانافـساب و  هیبـش  نآ  كرب  هتـشون  هفحت  بحاـص  دراد و  یفیفخ  بغز  هکلب  تسین  سلما  نکیل  تـسا و  قمرـس  هیبـش  نآ  كرب 
یفالغ ره  رد  دوخن  ردقب  یفالغ  رد  نآ  مخت  هزیر و  دیفـس  نآ  لک  کیراب و  نآ  قاس  يربش و  ردقب  تسا  یخلت  يدـنت و  كدـنا 

دشاب یخرس  كدنا  نآ  ياهخاش  رد  هک  تسنآ  ةزات  نآ  نیرتهب  لدرخب  هیبش  رایسب  ددع  راهچ 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  مود  رد  یضعب  نآ و  رخآ  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هئر هنیس و  یقنم  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  ءاضعا  ود  ره  نیرورحم  نیدوربم و  تهج  تسا  هعفان  ۀیودا  زا  عطقم و  یلاج و  فیطل و 
ناقری عفر  تعیبط و  قالطا  نآ  بآ  ندیماشآ  قرع و  ریـش و  ضیح و  لوب و  ردم  لاحط و  دبک و  ةدس  حتفم  هظیلغ و  تاسومیک  زا 

فلک و تهج  هنیزلا  عفان  محر  تابالص  لیلحت  صغم و  ریساوب و  تهج  نآ  دامض  دیامن و  یم  هظیلغ  تاسومیک  جارخا  صغم و  و 
دنادرک و یم  لئاز  ار  حضو  یمایا  لیلق  ینامز و  كدناب  نآ  ندروخ  دنا  هتفک  ابرـش و  وا  دامـض  تسا  یئاود  نیرتهب  حـضو  قهب و 

یمس ماوه  عیمج  شهن  تهج  نآ  دامض  مومسلا  ناتسپ  مخز  هروکذم و  ضارما  تهج  نآ  نیهدت  روتسدب 

ماداب و نغور  دـننام  اهنغور  رد  تسنآ  ندومن  نایرب  خـبط و  نآ  حلـصم  نآ  ةدرورپ  کمن  اصوصخ  ادوس  دـلوم  راـضملا  رثؤم  711
* تسا رکش  یلباک و  ۀلیله  نآ  حلصم  دنا  هتفک  نآ و  ریغ  دجنک و 

بنق

نآ تسا و  یـسراف  بنک  زا  برعم  دنا  هتفک  تسا و  یبرع  تغل  هدمآ  زین  فاق  مضب  هدحوم و  ءاب  هددشم و  نون  حتف  فاق و  رـسکب 
حالطـصاب اه و  يافخب  کنهب  يدـنهب  کـنب و  بنک و  یـسرافب  یناـتک و  یمورب  اریبنق و  ینایرـسب  سنورفید و  یناـنویب و  قبا و  ار 

زیکنا و توهـش  نیکاـسملا و  هبح  اـمن و  شرع  زاـت و  کـلف  ازفا و  طاـشن  ارقفلا و  هشیـشح  شیـشح و  مظعا و  وزج  لاـیخلا و  قرو 
هدیمان و زین  سوبانق  سبانق و  سودیروقـسید  دنمان و  اهنیا  لاثما  يزاریـش و  کلک  رب  کنر و  درمز  رـضخا و  رتچ  مومهلا و  سنوم 

هکنآ تهج  تسین  زئاج  نآ  سابل  ندیـشوپ  اما  دنزاس  هسبلا  نامـسیر و  ناتک  دننام  نا  زا  دنمان و  بنق  ار  نآ  قاس  تسوپ  دـنا  هتفک 
شوخ رایسب  دنزاس  یم  ذغاک  نا  زا  ریمشک  رد  هچنانچ  دوش  یم  هتخاس  بوخ  نا  زا  ذغاک  تسا و  يرغال  ثدحم  لصافم و  دسفم 

عمج ار  همه  تسا  هدنپسچ  ظیلغ و  دنیشن و  یم  نارب  هک  یمنبش  یبغز و  رابغ  هفوکش و  دنک و  یم  یمشیربا  ذغاک  اب  يربارب  شامق 
هدنپسچ دنچره  نآ  نآ و  منبش  صوصخ  دروآ  یم  رایسب  رکـس  ریدخت و  دنـشک  یم  نایلغ  رـس  رد  دنمان و  یم  سرچ  دنیامن و  یم 

ار دوخ  ةدنشک  دنادرک  یم  كاله  توق  لامک  ببسب  هک  تسا  اسب  تسا و  رتیوق  دشاب  رتدمجنم  رتظیلغ و  رت و 
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نا تیهام  *

دنا هتفک  اهریغ و  قارع و  سراف و  مور و  جنز و  هلاکنب و  ریمـشک و  دنه و  دننام  دـسر  یم  مهب  دالب  رثکا  رد  فورعم و  تسا  یتابن 
دـنا و هتفک  یمور  زا  يوقا  ار  یـسراف  یـضعب  رت و  فیعـض  همه  زا  یلاـکنب  یقارع و  دـنارکید و  زا  يوقا  کـیره  روکذـم  بیترتـب 

نآ تسوپ  هک  اریز  تسا  بنق  تقیقحلا  یف  یناتـسب  دنا و  یناتـسب  زا  يوقا  یلبج  يرب و  دشاب و  یم  یلبج  یناتـسب و  يرب و  کیره 
ات تفه  ای  شـش  ای  جنپ  اهکرب  نارب  کیراب و  نآ  ياهخاش  فوجم و  نآ  قاس  عرذ و  جنپ  هب  ات  رتدنلب  نآ  تخرد  ددرک و  یم  ادج 

جنادهـش و ار  نآ  رودـم و  نآ  مخت  کـیراب و  کنردیفـس  نآ  لـک  تنوشخ و  اـب  کـنر و  زبـس  رایـسب  دـشاب و  یم  ورف  رثـکا  هن و 
یلیلق رکا  يراوشدب  ددرک و  یمن  ادج  بوخ  نآ  ياحل  یناتسب و  زا  رت  هاتوک  تخرد  ار  نآ  یلبج  يرب و  دنمان و  هنادهاش  یسرافب 

رت نشخ  نا  زا  یناتسب و  كرب  دننام  زین  نآ  كرب  کنر و  هایـس  یمطخب و  هیبش  نآ  ياهخاش  دیاین و  هروکذم  روما  راکب  دیآ  لمعب 
بح دوخ  یضعب  هنمسلا و  بحب  هیبش  یلفلف  دننام  نآ  رمث  خرس و  نآ  لک  بلاغ و  نارب  يدیفـس  یناتـسب و  زا  رتمک  نآ  یهایـس  و 
بنق ار  نآ  هک  یثلاث  عون  یناتـسب و  يرب و  دـشاب  یم  عون  ود  بنق  هتفک  راطیب  نبا  خیـش  ثاـغم و  ار  نآ  خـیب  دـنا و  هتـسناد  هنمـسلا 
کی تسا  رکـسم  رایـسب  دنیامن و  یم  تعارز  نیتاسب  رد  دنمان و  هشیـشح  ار  نآ  رـصم و  رد  رکم  ار  نآ  نم  مدیدن  دـنمان و  يدـنه 

دنادرک و یم  كاله  هک  تسا  اسب  دزاس و  یم  رجنم  نونج  لقع و  طالتخا  تنوع و  رب  هدرب  ردب  رکـس  دـح  زا  نا  رب  هدایز  نآ  مرد 
نآ ریغ  ننجم و  زا  تسا  رایسب  نآ  ۀیدر  عاونا  هلمجلاب 
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نا كرب  تعیبط  *

تـسوپ موس و  رد  کشخ  مرک و  نآ  مخت  هبلاغ و  ۀفیثک  تدورب  هلیلق و  ۀـفیطل  ترارح  اب  کشخ  درـس و  موس  رد  يوقلا و  بکرم 
لادتعاب کشخ  درس و  نآ  ياحل  تءادر و  تیاغ  رد  کشخ و  درس و  نآ 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دروآ یم  رکـس  راسخر و  کنر  یئوکین  رورـس و  حرف و  الوا  نآ  ياوق  ندوب  بکرم  ببـسب  نآ  كرب  هک  تسا  يراجـشا  ۀـلمج  زا 
لاعفا دـض  فیثک  دراب  وزج  راثآ  روهظ  فیطل و  راح  وزج  لیلحت  لاوز و  دـعب  دراـب و  وزج  زا  ثداـح  ریدـخت  فیطل و  راـح  وزجب 
توهش ماعط و  ياهتشا  شطع و  دنادرک و  یم  قیقد  فیطل و  ار  رکف  لایخ و  راح  وزج  ببـسب  زین  ددرک و  یم  رهاظ  نا  زا  هروکذم 

ایلوخیلام و نونج و  نآ و  فعـض  رـصب و  تملظ  یغامد و  حور  ردکت  ثعاب  سکعلاب و  هرخالاب  دنادرک و  یم  دئاز  ضرعلاب  ار  هاب 
لعف يوقم  اهنیریش  تسا و  ینم  ففجم  هکنآ  تهج  ددرک  یم  نآ  عطق  هاب و  فعض  اهنیا و  لاثما  اقـستسا و  رایـسب و  فوخ  نبج و 

یقنم نآ  يرب  كرب  طوعس  سارلا  ءاضعا  نآ  لطبم  اهیشرت  نآ و 

درد نیکست  تهج  نآ  نهد  يرب و  كرب  ةراصع  روطق  رس و  يوم  شپـش  هیربا و  عفر  تهج  نآ  كرب  ةراصعب  لاستعا  غامد و  712
عفان ار  يذو  لوب و  ردم  نطب و  سباح  هدعم و  تابوطر  فشان  نآ  كرب  ندروخ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  نآ  مرک  نتـشک  شوک و 

ففجم هدیـسوپ  بتک  رورذ  روثبلا  ماروالا و  حورجلا و  حورقلا و  ینم  ففجم  هاـب و  عطاـق  نآ  تسوپ  ینم و  ففجم  کـسمم و  و 
هرمج و هراح و  ماروا  لـیلحت  تهج  نآ  كرب  دامـض  نآ و  يرب  خـیب  خـیبط  دامـض  اـهنآ و  ةدـننک  لمدـنم  ۀـبطر و  حورق  حورج و 

یبآ كدنا  هتفوک و  مین  ار  نآ  کشخ  كرب  نوچ  دیفم و  دشاب  هدنام  هدساف  تاسومیک  نا  رد  هک  ینابصع  ياضعا  عاجوا  نیکست 
رادـقم عفان  نآ  ماروا  لیلحت  ءاملا و  هلیق  تهج  دـندنب  هیـصخ  رب  هتـشاذک  هدرک  مرک  ریجنا  دـیب  كرب  رب  هدرک  مرک  هدیـشاپ و  نارب 

رد هکنآ  ات  مرک  بآ  واک و  نغور  اب  ندومن  ئق  نآ  حلـصم  هدنـشک  نآ  ۀـیدر  عاونا  زا  اصوصخ  نا  رب  هدایز  مرد و  کی  نآ  تبرش 
طلخ دلوم  حایر و  ةدننک  هدنکارپ  للحم و  نایثغ و  نکـسم  نآ  مخت  دیفم و  رایـسب  ضامح  بارـش  ندـیماشآ  دـنامن و  چـیه  هدـعم 

نایرب نآ  حلـصم  هدـعم  رـضم  رـصب  ملظم  عدـصم و  راـضملا  ینم  ففجم  کـسمم و  نطب و  ضباـق  رخبم و  ناخـسالا و  يوق  يدر 
بارش فرب و  درس و  بآ  دنیوک  ومیل و  بارش  يرکش و  نیبجنکـس  شاخـشخ و  نآ  حلـصم  اشحا  ۀحرق  ثعاب  نآ  راثکا  ندومن و 

هبلص ماروا  لیلحت  باصعا و  شوک و  درد  تهج  کشخ و  مرک و  دنریک  ماداب  نغور  دننام  هک  جنادهاش  نهد  تسا  ضماح  هکاوف 
يرایـسب عولو  ناشیا  يارقف  صوصخ  دـنه  لها  هکنادـب  تسا  ینم  ففجم  نآ  ندـیماشآ  عفان و  اـخیرمت  اروطق و  محر  تبالـص  و 

زا یضعب  ۀلوقم  هچنانچ  دنادرک  یم  دئاز  ار  رکف  لایخ و  لیوط و  ار  رمع  هک  دننآ  دقتعم  دوخ  ةدساف  نامکب  دنراد و  نآ  ندیماشآب 
نیا فیعض  هایک  نیاب  ار  ام  راکشآ * دش  قحلا  انا  رـس  میدز و  یکنب  تیب * * هک تسا  نیا  دنناد  یم  لصاو  لماک و  ار  دوخ  هک  ارقف 

* دوبن نامک 
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لاثما زا  هکره  دنماشآ و  یم  حدق  کی  هدومن  فاص  هدرک  لح  بآ  رد  هدیئاس و  ار  نآ  كرب  ماش  حبص و  ره  هفئاط  نیزا  يرثکا  و 
یم غضم  ار  نآ  لیوط  ینامز  هدرک  ناـیرب  كدـنا  هدومن  کـشخ  یـضعب  دـنیامن و  یم  عضاوت  زین  واـب  ددرک  یم  ناـشدراو  ناـشیا 

ادتبا و رد  هکنآ  تهج  دننک  یم  رایسب  حرف  برط و  دنیامن و  یم  فوفس  رکـش  اب  هدیئاس  ای  رـشقم و  دجنک  اب  ای  یئاهنت و  هب  دنیامن 
ندب دبای و  یم  ماضهنا  دـندرک  یم  ذذـلتم  دـنروخ و  یم  هریثک  ۀـمعطا  عاونا  دروآ و  یم  تکرحب  ار  ناشیا  یمیهب  ياوق  لاح  لئاوا 

حایر و ترثک  همضاه و  فعـض  دننام  دندرک  یم  هبعـص  ضارما  رثکاب  التبم  ایناث  سپ  تبوطر  عامتجا  ترثکب  دوش  یم  هبرف  ناشیا 
تلاسک و رخب و  نانسا و  طوقس  هاب و  فعـض  اهنیا و  لاثما  هرـشب و  کنر  ریغت  تروص و  فارطا و  جبهت  هینقلا و  ءوس  نطب و  رقارق 
هریغ و تادابع و  كرت  هقدنز و  تحابا و  هدـیقع و  يوسب  ار  لاهج  دوخ و  نتخادـنا  رکف و  ءوس  هیناطیـش و  ةدـساف  تالایخ  نبج و 
ار ریـش  نآ  دـنهد و  یم  شوج  ریـش  رد  نآ  سبی  لیلقت  حالـصا و  يارب  یـضعب  دـنروخ و  یم  دـنزاس و  یم  نیجاـعم  نا  زا  یـضعب 

نهد زین  دنیامن  یم  لامعتسا  هتفرک  ار  نآ  ریـشرس  یـضعب  دنیامن و  یم  لامعتـسا  بیکارت  رد  هتفرک  ار  نآ  هرک  دنزاس و  یم  تسام 
دننام دـننک  یم  بیکارت  لخاد  ار  نآ  سرچ  زا  يردـق  دـنهاوخ  یم  يوق  رایـسب  هک  یـضعب  دـنیامن و  یم  ذـخا  رکید  عاوناـب  ار  نآ 

دروآ و یم  رایسب  رکس  نآ  ۀبح  کی  هک  دنروآ  یم  انایحا  هتخاس  نهکد  زا  هک  تسا  یناخدازریشب  روهشم  هک  یناخ  هزرش  نوجعم 
تسا رکید  رکسم  ردخم  يوق  ياهخیب  رهاوج  ناهدا و  سرچ و  کنب و  نغور  نآ  مظعا  وزج 
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هربنق

ءاب رـسک  فاق و  حـتفب  رب  انق  نآ  عمج  تسا و  هربنق  یماع  تغل  اه  هلمهم و  ءار  حـتف  هدـحوم و  ءاب  مض  نون و  نوکـس  فاق و  مضب 
دنمان هنیراک  ینیطالب  سولا و  دیبرب  سولا و  درب  ینانویب  زین و  کل  زوجح و  كواکچ و  یسرافب  حیلملا و  وبا  یبرعب  هدحوم و 

تیهام *

نا

سواط و دننام  یجات  یلکاک و  نآ  رـس  رب  زاوآ و  شوخ  رظنم و  شوخ  رتکرزب و  كدنا  کشجنک  زا  ریفاصع  ۀلمج  زا  تسا  یغرم 
نادب نآ  ترهش  تسا و  صاخ  مساب  نآ  صاصتخا  ریفاصع  زا  ندومن  رکذ  هدح  یلع  هجو  نآ و  هبرف  ناوج  نآ  نیرتهب  دهده و 

تسا 713

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا اهنا  زا  يوقا  نیا  ریفاصع و  رئاس  موحل  باتشوک و  نینچمه  سباح و  نآ  تشوک  عبط و  نیلم  نآ  ۀقرم  جابدیفـسا و  ندیماشآ 
داوف عجو  بنجلا و  تاذ  تهج  نآ  عومجم  قرحم  عفان و  هناثم  عاجوا  جنلوق و  نابحاص  تهج  اذغلا و  حلاص  نآ  بابک  تموادم  و 

تسا ندومن  لامعتسا  ماداب  نغور  اب  شرت و  ياه  هویم  هکرس و  اب  ینساک  نآ  حلصم  نیرورحم  رضم  رثوم  رایسب 

طیبنق

درک ملک  یمور و  ملک  یـسرافب  هلاشم  ۀلمهم  ءاط  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هدـحوم و  ءاب  رـسک  هددـشم و  نون  حـتف  فاق و  مضب 
دنمان

نا تیهام  *

دادـغب ماـش و  لـها  ماوـع و  دزن  تسا و  ندوـب  نادـب  فورعم  صاـصتخا  نآ  ندوـمن  رکذ  هدـح  یلع  هجو  بنرک و  زا  تسا  یعوـن 
کنر و یئمرـس  تیربغ و  اب  نآ  يزبس  رت و  میخـض  رتضیرع و  نا  زا  ردـنغچ و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  راـیعلا  ضیب  هب  روهـشم 

هلک لکشب  عمتجم  مهرد  اهکرب  نآ  فارطا  رب  نآ و  ۀمج  نآ  يالاب  رب  یقاس و  نآ  طسو  رد  هتخیمآ و  ینیریـش  یخلت و  اب  نآ  معط 
عمتجم و دیفس و  فیطل و  بوخ و  رایـسب  دنراک  یم  هزات  لاس  ره  دنروآ  یم  کنرف  زا  ار  نآ  مخت  ناتـسمز  مسوم  رد  هلاکنب  رد  و 

یضعب ددرک و  یم  رت  فیطل  رتدیفـس و  رتهب و  تیبرت  لمعتب و  دوش و  یم  رتهب  دشاب  رتدرـس  اوه  دنچره  دشاب و  یم  ذیذل  كزان و 
يدناه يدـنهب  هک  یلافـس  ۀـچکید  ندیـسر  لامکب  کیدزن  ماکنه  رد  دـندنب و  یم  مهرد  ار  نآ  ياهکرب  یکچوک  تقو  رد  مدرم 
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دزاس و دساف  ار  نآ  هک  دسرن  نادـب  منبـش  باتفآ و  دـجنکب و  نآ  فوج  رد  نآ  ۀـلک  هک  دـنراذک  یم  نآ  يالاب  رب  سوکعم  دـنمان 
یبوخ نیمز و  توقب  ددرک و  یم  هدیلاب  فیطل و  بوخ و  دنهد  یم  هشیمه  بآ  نادب  دنریک و  یم  لکب  رتشیب  هفصن  زا  ار  نآ  قاس 

دوش یم  نیزا  رکید  مسق  زین  تسنآ و  ةدـیچیپ  مهرد  بوخ  كزان  کنردرز  اـی  کنردیفـس  ةزاـت  نآ  نیرتهب  ددرکیمرب و  زین  مخت 
نآ كرب  قاس  کنر و  رت و  هریت  رتضیرع و  رتکرزب و  كدـنا  نآ  جراخ  ياهکرب  هکنآ  الا  نادـب  هباشم  همه  هبق  قاـس و  كرب و  رد 

كزان و کنرـشوخ  ةزات  زین  نیا  نیرتهب  تسا و  یـشفنب  هب  لئام  هریت  خرـس  نآ  ةدـیچیپ  ۀـبق  ياهکرب  کنر  یخرـسب و  لئام  شفنب 
تسنآ ةدیچیپ  مهرد  بوخ 
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نا تعیبط  *

تسا مود  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک  دنا  هتفک  هفیثک و  ۀیضرا  ةدام  هفیطل و  ۀحتفم  ترارح  هظیلغ و  ۀیئام  تبوطر  اب  يوقلا  بکرم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

خافن و ءاذغلا و  يدر  رخبم و  غامد و  فعـضم  رکع و  يوادوس  نوخ  دـلوم  لوب و  ردـم  هیخافن و  هیهبم و  هللحم و  هحتفم و  توق  اب 
ضارما هیوادوس و  طالخا  دلوم  نآ  رانکا  نآ و  نکسم  رامخ و  للحم  تیـصاخلاب  مکـش و  ولهپ و  یلاوح  رد  خفن  ثدحم  ددسم و 

نآ تیئام  ندیماشآ  نآ و  ریخبت  ببسب  رـصب  غامد و  فعـضم  هشوشم و  ياهباوخ  ندید  هدساف و  تالایخ  هیدر و  راکفا  يوادوس و 
ارهم نتخیر و  ررکم  ار  نآ  بآ  ندـیناشوج و  بآ  رد  ناراضم  حلـصم  عفاـن  لـصافم  عاـجوا  تهج  نآ  خـیبط  لوطن  یتسم و  عناـم 

تسا و ندروخ  هفیطل  ةراح  ۀیودا  اب  ندومن و  نایرب  رایـسب  هزات  واک  نغور  قافنالا و  تیز  ای  ماداب و  نغور  هبرف و  تشوک  اب  نتخپ 
دنروخب هماکبآ  تیز و  هکرس و  اب  دنیامن و  نایرب  نوچ  اصوصخ  عامج  رب  نیعم  ینم و  ةدننک  هدایز  قاوف و  جیهم  خافن و  نآ  ضیب 

نآ رامخ  للحم  رکس و  عنام  بارش  اب  ای  بارش  زا  شیپ  نآ  لامعتـسا  کشخ و  مرک و  نآ  مخت  بنرک و  زا  هدایز  تسا  ادوس  دلوم 
درادرب دوخ  اب  عامج  زا  دعب  نز  نوچ  تسا  ینم  دسفم  و 

لیبنق

برعم ای  تسا و  یـسراف  يالیبتک  برعم  دنا  هتفک  مال  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  هدحوم و  ءاب  رـسک  نون و  نوکـس  فاق و  رـسکب 
منبش اب  دیآ  یم  دورف  نامـسآ  زا  هک  کنرخرـس  یلمر  تسا  يزیچ  هتفک  یـضعب  رایـسب  تسا  فالتخا  نآ  تیهام  رد  يدنه  ۀلیمک 

یم تئیه  نادب  هتشک  جوزمم  كاخ  اب  دنیـشن و  یم  نمی  ۀیداب  یـضارا  رب  هک  تسا  یمنبـش  هک  دنا  هتفک  یـضعب  دالب و  یـضعب  رد 
یضعب ناسارخ و  رد  ددرک  یم  رهاظ  ناراب  ندیراب  دزن  هک  دولجلا  نیطب  فورعم  نیط  دننام  تسا  ینیط  هتفک  یضعب  ددرک و 
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يولع دیـس  كولملا  دمتعم  میکح  باون  تسا و  سخرـس  مخت  دنا  هتفک  یـضعب  خرـس و  نآ  رهاظ  تسا  یلمر  روزب  دـنا  هتفک  714
لصاح یتخرد  زا  هک  هتفای  عامتسا  ناکدنروآ  زا  دنروآ و  یم  نیچ  دنه و  نیب  ام  ناتسهوک  زا  رتشیب  هک  دنا  هتشون  هرـس  سدق  ناخ 

نآ هدینش  ررحم  هچنآ  دنیشن و  یم  اهنارب  هک  یمنبش  ای  تسا  راجـشا  نآ  روزب  ناشیا  نظب  دنناشن و  یم  ار  تخرد  نآ  هک  ددرک  یم 
رادراخ رتکرزب و  نا  زا  نآ و  كربب  هیبش  زین  نآ  كرب  رفـصعم و  تخردب  هیبش  نآ  تخرد  یهوک  تسا  یتخرد  رمث  زغم  هک  تسا 

دعب ددرک و  یم  خرـس  ندیـسر  دعب  زبس و  یماخ  رد  يراخ و  نآ  رـس  رب  یجنران و  لکـشب  نآ  رمث  دنلب و  تشرد و  نآ  ياهراخ  و 
دـنرادیمرب و هدومن  عمج  ار  نآ  مدرم  دزیر  یم  نیمز  رب  دـیآ و  یمرب  هریت  کنرخرـس  يزیچ  نآ  فوج  زا  هتفاکـش  ندیـسر  لاـمک 

صلاخ ریغ  تسا  لمر  كاخب و  طولخم  هچنآ  دـشاب و  یم  نزو  کبـس  صلاخ و  تسا  كاخب  جوزمم  ریغ  هچنآ  تسا  لیبنق  نامه 
یلاعت هّللا  دنع  ملعلا  نیکنس  و 

نا تعیبط  *

هدیدش هضباق  توق  اب  دنا و  هتفک  زین  موس  رد  مود و  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تابوطر لهـسم  توقب و  عرقلا  بح  اعما و  هدـعم و  مرک  ماسقا  جرخم  هبـسانم  ۀـیودا  اب  نآ  ةدـیئاس  مرد  ود  ات  مرد  کـی  ندـیماشآ 
ینمرا و حیـش  اریثک و  نآ  حلـصم  اعما  رـضم  عفان  روکذـم  روما  تهج  زین  نآ  يالط  یندـم و  قرع  تهج  هدـساف و  طالخا  هجزل و 

ابوقلا برجلا و  حورقلا و  حورجلا و  جنیبکس  رشقم و  یلباک  کنرب  سمرت و  نآ  لدب  نوسینا  یکطصم و  نآ  حلصم  هدعم  مف  رضم 
ار وضع  الوا  هک  اصوصخ  اـبوق  روثب و  بطر و  برج  هفعـس و  تاـحارج و  هدـنهد  ماـیتلا  هبطر و  حورق  ففجم  نآ  ةدوس  مرن  رورذ 
اود و لفیرظا و  ندروخ  نآ و  نیهدـت  روتـسدب  لافطا و  يابوق  برج و  هفعـس و  صیـصختب  رـسیکان  مخت  نغور  اـی  لـک و  نغورب 

دش روکذم  ریبک  نیدابارق  رد  یلیبنق  نوجعم  مهرم و  نهد و  اود و  لفیرظا و  نآ و  مهرم  لامعتسا  نآ و  نوجعم 
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نویروطنق

تغل نون  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  هلمهم و  ءار  رسک  واو و  نوکس  هلاشم و  ۀلمهم  ءاط  مض  نون و  نوکـس  فاق و  حتفب 
وا هکنآ  تهج  یمور  میکح  سروتنجب  بوسنم  تسا  یمور  ۀیروتنج  زا  برعم  هک  تسنآ  حصا  ینانوی و  یضعب  دزن  تسا و  یمور 

دنمان و نویرک  افولورزبوا و  یسرافب  نورطیموا و  ینانویب  يالیغیکسا و  ینایرـسب  هدیناسر و  مهب  نادب  تفرعم  هک  تسا  یـسک  لوا 
* دیور یم  عیبر  رخآ  رد  ریغص و  ریبک و  تسا  عون  ود  نآ  تسا و  قیقد  نویروطنق  مسا  نویرک  دنا  هتفک 

ریبک نویروطنق 

دنمان ریبک  يافول  زین و  یقوب  ریبک و  نویروطنق  ینعی  اغاموط  نویروطنق  ینانویب  ظیلغ و  نویروطنق  نآ  هک 

نا تیهام  *

اهنآ رـس  رب  هتـسر و  خیب  کی  زا  رایـسب  ياهبعـش  اب  عرذ  هس  ات  عرذ  ود  يدنلب  هب  سخ و  ضامح و  قاسب  هیبش  نآ  قاس  تسا  یتابن 
اب هشفاک و  مخت  ینعی  مطرقب  هیبش  نآ  مخت  فوصب و  هیبش  رودم  کنر  یئمرس  نآ  لک  ینالوط و  رودم  شاخشخ و  ۀبقب  هیبش  اهبق 

عرذ و ودب  ات  ینالوط  ربطـس  نآ  خیب  هرا و  ياهنادندب  هیبش  فرـشم  نآ  فارطا  زبس و  زوج و  كربب  هیبش  نآ  تابن  كرب  تفارح و 
کنر یـضبق و  توالح و  كدنا  تفارح و  تدـح و  زا  بکرم  نآ  معط  نوخ و  کنرب  خرـس  یتبوطر  زا  رپ  کنرخرـس و  بلص و 

هد ات  نآ  توق  اهتـشپ و  اهلت و  اهناتـسهوک و  دـبات و  اهنآ  رب  رایـسب  باتفآ  هک  یئاهنیمز  نآ  تبنم  نوخ  دـننام  خرـس  زین  نآ  ةراصع 
ام ضراب  تسا  دوجولا  ریثک  ریغص  نویروطنق  هک  دنا  هتشون  هرس  سدق  ناخ  يولع  دیس  كولملا  دمتعم  باون  دنام و  یم  یقاب  لاس 

لئام کنرخرـس  نآ  لک  دـیور و  یم  راجـشا  رپ  ياهلت  راومه و  لهـس  ياهنیمز  رب  هک  يرب  تسا  عون  ود  رب  نآ  سراف و  دالب  ینعی 
يرب و يواسم  لاوحا  رئاس  رد  رتمک و  نآ  یخلت  رتوبـشوخ و  نآ  لـک  يرب و  زا  رتدـنلب  رتیوق و  تاـبن  نآ  یناتـسب  تسا و  یـشفنبب 
دـنام و یم  هام  هن  هب  بیرق  ات  نآ  لک  دـنمان و  یلفنرق  لک  کخیم و  لک  ار  نآ  زاریـش  لها  ۀـماع  ناولالا و  فلتخم  نآ  لـک  نکیل 
ره هکلب  دنام  یمن  یقاب  نیمز  رد  نآ  يرب  خیب  دیور و  یم  خـیب  نامه  زا  ون  رـس  زا  عیبر  مایا  رد  دـشاب و  یم  یقاب  نیمز  رد  نآ  خـیب 

رد ون  رس  زا  لاس 
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دنام یم  یقاب  لاس  ود  ات  نآ  توق  دروآ و  یم  مخت  لک و  فیص  لئاوا  رد  دیور و  یم  عیبر  لئاوا  715

نا تعیبط  *

لمعتسم نآ  يازجا  رئاس  زا  رتیوق  نآ  خیب  ةراصع  دنا و  هتفک  زین  موس  رد  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هدرم نینج  جارخا  ثمط و  راردا  زا  ددرک  یم  رداص  هداضتم  لاعفا  نا  زا  نآ  خـیب  موعط  فالتخا  بسحب  یلاج و  ضباق و  لـلحم و 
تسنآ و تفارح  تدح و  زا  رداص  هک  ترارح  لاعفا  زا  اهنیا  لاثما  هنیـس و  غامد و  ۀیقنت  ددس و  حیتفت  نآ و  جارخا  هدنز و  داسفا  و 

دنهد خبط  نآب  ار  عوطقم  محل  نوچ  دـنا  هتفک  تسنآ و  ضبق  ببـسب  هک  تدورب  لاعفا  زا  هک  تاحارج  لامدـنا  مدـلا و  ثفن  سبح 
درد نمزم و  مدلا  ثفن  هنهک و  ۀفرـس  وبر و  نآ و  رـسع  سفنلا و  قیـض  تهج  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  ءاضعا  دنادرک  یم  عمتجم 
رـسع ضیح و  لوب و  راردا  لاحط و  دبک و  تبالـص  ناقری و  اقـستسا و  یمغلب و  جـنلوق  لاحط و  دـبک و  ةدـس  عفر  صغم و  ولهپ و 
رثوم نینج  جارخا  ثمط و  راردا  تهج  نآ  ۀـجزرف  عفان و  نادـید  جارخا  لـتق و  بصع و  لـضع و  خـسف  محر و  عاـجوا  تدـالو و 

هزات و ياهمخز  ندـیپسچ  قازلا و  تهج  مهارم  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  کشخ  یئاهنتب و  نآ  ةزات  دامـض  ریـصاونلا  حورقلا و  حورجلا و 
تیاغب ءاسنلا  قرع  ءاضعا و  رـسک  نآ و  خسف  بصع و  عاجوا  ریـصاون و  هرئاغ و  ۀقیمع  هنهک و  ۀـیدر  هزات و  تاحارج  متخ  مایتلا و 

ات نآ  تبرش  رادقم  اهینیریش  لسع و  نآ  حلصم  غامد  رضم  رت  فیعـض  نا  زا  ریغـص و  نویروطنقب  بیرق  لاعفا  رئاس  رد  رثالا و  يوق 
عفان هروکذم  ضارما  تهج  نآ  بح  ةراصع  قیقد و  نویروطنق  ضـضح و  نآ  لدب  بآ  اب  الا  بارـش و  اب  دشابن  پت  رکا  مرد و  ود 

* دنیامن یم  لامعتسا  ضضح  ياجب  هتفرک  ار  نآ  ةراصع  دوش  یم  ایقول  دالب  رد  هچنآ  هک  هتشون  راطیب  نبا  خیش  و 
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ریغص نویروطنق 

ریغـص و نویروطنق  ینعی  نورقمرط  نویروطنق  قیقد و  نویروطنق  ینعمب  نوطیلوط  نوـیروطق  یناـنویب  قـیقد و  نوـیروطنق  ار  نآ  هک 
تسا و هداتـسیا  ياهبآ  رانک  نآ  تبنم  رثکا  هکنآ  تهج  دنمان  تسا  هداتـسیا  بآ  ینعمب  هک  سیلم  زا  قتـشم  نوسیلم  ار  نآ  یـضعب 

دنیوک زین  نوبرک  درخ و  يافول  یسرافب  دیور و  یم  زین  خیاطب  رد 

نآ تیهام  *

دنمان یلبج  جندوف  هک  نوقیرافواب  هیبش  نا  رب  هدایز  ربش و  کی  ردقب  دیور  یم  خـیاطب  رد  هداتـسیا و  ياهبآ  رانک  رب  هک  تسا  یتابن 
رتکچوک و نا  زا  وبش و  لکب  هیبش  یشفنبب  لئام  خرس  نآ  لک  بادس و  كربب  هیبش  نآ  كرب  خاشرپ و  ادج و  مه  زا  نآ  ياهقاس  و 

عون خیب  فالخب  تعفنم  یب  کچوک و  نآ  خیب  یـضبق و  كدنا  اب  خلت و  رایـسب  نآ  يازجا  عیمج  لمعتـسم و  مدنک  دـننام  نآ  رمث 
دنام یم  یقاب  لاس  هد  ات  نآ  توق  يدرزب و  لئام  دیفس  نآ  ياهخاش  وب و  شوخ  كدنا  نآ  ةزات  لمعتسم و  نآ  يازجا  رئاس  ریبک و 

دیور یم  عیبر  رخآ  رد  تسا و  یعیبر  تاتابن  زا  و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لهـسم و حـتفم و  عذـل و  یب  ففجم و  نآ و  ةراصع  زا  رتیوق  نآ  لک  كرب و  قاس و  لاعفا و  عیمج  رد  ریبک  عون  زا  رتیوق  رتفیطل و 
ءاذـغلا و ردـصلا و  بصعلا و  سارلا و  ءاضعا  تسا  رایـسب  تعفنم  ار  ینیچ  هیودا  لاثما  لصافم و  ندـب و  قامعا  زا  بذاـج  یقنم و 

دننک فاص  دنلامب و  دسر و  همینب  ات  دنیامن  خبط  بآ  لاقثم  داتفه  رد  هکنآ  لاقثم  ود  خوبطم  ندـیماشآ  اهریغ  مومـسلا و  ضفنلا و 
بآدرز ادوس و  ارفص و  ةرم  لاهسا  مدلا و  ثفن  سفن و  رسع  عرص و  باصعا و  غامد و  ۀیقنت  تهج  دنـشونب  نآ  لاثما  رکـش و  اب  و 

لیلحت یمغلب و  جـنلوق  عفر  لاحط و  رکج و  ةدـس  حـیتفت  لضع و  خـسق  لـصافم و  عاـجوا  یمغلب و  ضارما  یطاـخم و  جزل  مغلب  و 
تاذ مدـلا و  ثفن  تهج  بارـش  اب  تایمح و  عفر  تهج  نآ  مرد  ود  عفان و  برقع  اـصوصخ  ماوه  مومـس  ررـض  لاـحط و  تبـالص 

نآ و روخب  روتسدب  زازک و  عفاد  نآ  خوبطم  بآ  اب  لوطن  اسنلا و  قرع  لصافم و  رهظ و  عاجوا  تهج  لوصالا  ءام  اب  دراب و  بنجلا 
هکنآ يارب  لیدعیب  جنلوق  رهظ و  عاجوا  اسنلا و  قرع  تهج  نآ  دامرب  روتسدب  دجنک و  نغور  اب  نآ  مرد  جنپ  خوبطم  بآ  اب  ناقتحا 

يدوم نآ  لمع  طارفا  تسا و  هجزل  ۀیمغلب  هیوادوس و  هیرارم و  طالخا  جرخم 
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هیدر و ۀـنهک  هزات و  رابک  تاحارج  متخ  لامدـنا و  قازلا و  تهج  نآ  ةزاـت  دامـض  ماروـالا  حورقلا و  حورجلا و  مدـلا  لاهـساب  716
نآ کشخ  دراد و  هک  عذـل  یب  فیفجت  ضبق و  ببـسب  اضعاب  داوم  بابـصنا  عنم  هبلـص و  ماروا  نییلت  ریـصاون و  ماـحتلالا و  هرـسع 

هزات و رابک  تاحارج  قاقـشنا  حاتفنا و  عنم  تهج  هیپ  اب  ریـصاون و  هقیمع و  ةرئاغ  ۀـثیبخ  ۀـیدر  حورق  فیفجت  تهج  هففجم  مهارمب 
ةراح تهج  وج  درآ  اب  هدراب و  لصافم  بصع و  لضع و  عاجوا  نیکست  تهج  سمرت  درآ  اب  اهنآ و  ماروا  لیلحت  لامدنا و  هنهک و 
رئاسب بیرق  اهریغ  فیفجت و  لیلحت و  ضبق و  توق  رد  نآ  ةراصع  عفان و  برقع  یعفا و  عسل  تهج  ابارش  ادامـض و  نآ  لک  اهنآ و 

دنریکب و ار  نآ  بآ  دنبوکب و  رمث و  اب  ار  نآ  ةزات  رتزبس و  تخرد  دـنریکب  دـشاب  هزات  رکا  هک  تسنآ  نآ  ذـخا  قیرط  نآ و  يازجا 
هک اریز  دنشوپب  ار  نآ  رـس  بش  ددرکن  کشخ  زور  کی  رد  رکا  دننز و  مهرب  هزیکاپ  یبوچب  دنراذک و  باتفآ  رد  یفزخ  فرظ  رد 

هکنآ ات  دنـشاب  هدز  یم  مهرب  هزیکاپ  بوچب  دـنراذک و  باتفآ  رد  روتـسدب  رکید  زور  تسا و  تاراصع  داقعنا  دامجنا و  عناـم  منبش 
سپ دنناسیخب  بآ  رد  زور  جنپ  هتفوک  مین  ار  نآ  ریبک  کشخ  خـیب  دـسرن  مهب  نآ  ةزات  رت و  رکا  ددرک و  دـقعنم  دـمجنم و  ظیلغ و 
جهن نیمهب  ددرک و  دقعنم  ات  دنـشاب  هدز  یم  مهرب  دنهد و  خبط  میالم  شتآب  سپ  دـنیامن  فاص  ررکم  دـنلامب و  وکین  دـنناشوجب و 

دنیامن ذخا  دنهاوخ  ار  هچره  هراصع 

نا تعیبط  *
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نآ يازجا  رئاسب  بیرق 

نا صاوخ  لاعفا و  *

بآ هکرـس و  اب  نآ  طوعـس  سارلا  ءاضعا  عفاـن  هروکذـم  ضارما  تهج  نآ  ندـیماشآ  يوقا  داوم  یـضعب  رد  هکلب  اهنادـب  بیرق  زین 
نیغدص رـس و  شیپ  رب  هکرـس  اب  نآ  يالط  خی و  بآ  روفاک و  جاز و  كدـنا  اب  اصوصخ  فاعر  سبح  ینیب و  حورق  تهج  لصنع 
دنلامب نارب  هکرس  اب  نآ  لولحم  دنیامن و  لئاز  هرونب  ار  رس  يوم  نوچ  بارش و  ندیماشآ  سمـش و  قارتحا  زا  ثداح  عادص  تهج 

اب نآ  يالط  نیع و  ۀحرق  لامدـنا  ضایب و  تهج  لسع  اب  نآ  قیقر  ةراصع  لاحتلا  برجم و  يوم  ندـینایور  نآ و  حورق  عفر  تهج 
بآ ریـش و  اب  نآ و  برج  مشچ و  کلپ  يربطـس  تهج  جـنکاک  بآ  هب  نآ و  درد  نیکـست  مشچ و  کـلپ  مرو  تهج  نارتخد  ریش 

ار مشچ  کلپ  نوچ  لبـس و  لیلحت  تهج  شوجنزرم  بآ  اب  هریعـش و  هینرق و  راـثآ  عفر  نیع و  ۀـقیتع  عاـجوا  عیمج  تهج  هناـیزار 
تهج نآ  لاـثما  يریخ و  نغور  اـب  نآ  روطق  دـیامن و  نآ  برج  عفر  لاـح  رد  دـنلامب  نارب  راـنا  بآ  اـب  ار  نآ  ةاـصع  دـننادرکرب و 

سکرن و نغور  اب  هعماس و  لقث  تهج  نآ  لاثما  برت و  بآ  اب  نآ و  مرک  جارخا  لتق و  تهج  ولاتفش  كرب  بآ  اب  شوک و  نابرض 
خیبط اب  نآ و  ۀـنفعتم  عالق  ناهد و  ۀـهیرک  ۀـحیار  تهج  بالک  اـب  نآ  ۀضمـضم  يرک و  عفر  شوک و  مرو  تهج  هکرـس  لدرخ و 

مرو تهج  جـسوع  بلعثلا و  بنع  کنتراب و  بآ  اب  نآ  ةرغرغ  نآ و  ماکحتـسا  کـیرحت و  عفر  نادـند و  درد  تهج  رـسلا و  زوج 
ضفنلا ءاضعا  هنیـس  ضارما  تهج  هبلح  خیبط  اب  نآ  ندیماشآ  ردصلا  ءاضعا  بل  قاقـش  تهج  بآ  هب  نآ  يالط  قانخ و  نیتزول و 

ات مرد  کی  نآ  ةزات  زا  تبرش  رادقم  اریثک  یبرع و  غمص  نآ  حلـصم  اعما  رـضم  نینج  جرخم  ضیح و  ردم  نآ  ةزات  ةراصع  لومح 
نآ نزو  مین  نیتنـسفا و  نآ  نزوب  نآ  لدـب  مرد  کی  نآ  ةراصع  زا  مهرد و  جـنپ  هنقح  رد  مرد و  هس  اـت  نآ  کـشخ  زا  مهرد و  ود 

نغور اب  ار  نآ  ةزات  بآ  هکنآ  نغور  دنا و  هتفک  انح  كرب  نآ  نزو  مین  ناشوایسرپ و  نآ  نزوب  یضعب  دبرت و  نآ  لثم  مین  هنوباب و 
دننام هینابـصع  ةدراب  ضارما  عفار  ندـب و  يوقم  بصع و  نخـسم  کشخ و  مرک و  دـنامب  نغور  ات  دـنناشوجب  میالم  شتاـب  نوتیز 
دنروآ ماوقب  رکش  اب  ار  نآ  بآ  هکنآ  بارش  تدالو و  رسع  رهب و  عفار  حایر و  لیلحت  هنمزم و  ةدراب  عاجوا  ایعا و  اخرتسا و  جلاف و 

* تسا عفان  هروکذم  ضارما  رثکا  تهج 
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ذفنق

یبرعب زین  تسا و  یبرع  تغل  لاذ  ياجب  زین  هلمهم  لادـب  همجعم و  لاذـب  هدـمآ و  زین  اف  حـتفب  اف و  مض  نون و  نوکـس  فاـق و  مضب 
يزاریشب لوخیس و  شجو و  ربج و  تشپراخ و  یسرافب  نودنخاریش و  یمورب  دفق و  ینایرسب  سورامقوق و  ینانویب  زیخ و 

نآ ةدام  دنمان و  زین  یهیـس  لسراس و  یهاس و  يدنهب  ینرک و  یکرتب  یچمرا و  یناردنزامب و  كومرا و  نباکنت و  رد  هلوچ و  717
ذفانق نآ  عمج  هذفنق و  یبرعب  ار 

نا تیهام  *

دوش يراخ  ۀتسد  لثم  ددرک  عمتجم  دشک و  ورف  ار  دوخ  رس  دیآ  مشخب  نوچ  راخ و  دننام  دنلب  نآ  تشپ  ندب و  يوم  تسا  یناویح 
رکا يزاوآ و  كدنا  اب  دیآرب  ددرک و  ادج  ریت  دننام  يزیچ  شیبو  مک  ربش و  کی  ردقب  اهراخ  اهنآ  نایم  زا  دهد  تکرح  ار  دوخ  و 
یلیج یکچوک و  ۀبرک  رادقمب  کچوک  نآ  يرب  يرحب  یلبج و  يرب و  دشاب  یم  مسق  هس  دیامن و  مخز  كدنا  دسرب  یـسک  ندـبب 

يرحب ذـفنق  دـنمان و  لدـلد  ار  نیا  زین و  نا  رب  هدایز  ربش و  کیب  ات  قلبا  دـنلب و  نآ  ياهراخ  یطـسوتم و  کـس  رادـقمب  كرزب  نآ 
ناویح و يوم  دـننام  تسا  يوم  نآ  ندـب  رد  یهامب و  هیبش  نآ  نیئاپ  فصن  ذـفنقب و  هیبش  نآ  يالعا  فصن  هک  تسا  یهام  یعون 
رد تسنآ و  كرزب  ۀـنهک  نآ  نیرتهب  تسا و  يرب  ذـفنق  دارم  نآ  قلطم  زا  درادـن و  یلـصا  تسا و  یفدـص  دـنا  هتفک  یـضعب  مرن و 

دننام دـبای  یم  نوکت  يرهزداف  اهذـقنق  یـضعب  فوج  رد  دـنمان و  زین  هیواتب  هک  تسا  هواـج  ةریزج  دـنیوک  داـبریز  رئازج  زا  ةریزج 
فوج زا  دنا و  هدرب  نادب  یپ  هک  دوش  یم  لاس  داتفه  تصـش  هریزج  نآ  لها  اهریغ و  نومیم و  واک و  یهوک و  زب  فوج  رد  هکنآ 

نآ کچوک  رتربطس و  نا و  زا  رت  هاتوک  كدنا  یطولب و  رادقمب  نآ  كرزب  دشاب  یم  زین  کچوک  كرزب و  نآ  دنروآ و  یمرب  نآ 
رد لمعتسم  بآ  نآ  دنادرک و  یم  خلت  رایـسب  ار  بآ  ینامز  دنراذک  بآ  رد  نوچ  خلت و  رایـسب  نآ  معط  یکچوک و  اوبزوج  ردقب 

دـشاب و نآ  ةرهز  نآ  نوکت  لحم  هک  لمتحی  هبطر و  ةدراب  ضارما  زا  اهنیا  لاثما  حایر و  لـیلحت  هدراـب و  عاـجوا  اـه و  هضیه  عاونا 
تفای رکذ  فلالا  عم  ءابلا  فرح  رد  رهزداب  رد  لیصفتب  نآ  نایب 
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نا تعیبط  *

مود لوا  رد  کشخ  مرک و 

نآ يرب  صاوخ  لاعفا و  *

للحم و یلاـج و  نآ  قرحم  داـمر  نآ و  کـشخ  دـبک  روتـسدب  اـشحاب و  داوم  بابـصنا  عناـم  يوق و  لـلحم  ففجم و  نآ  تشوک 
هبـسانم ۀـیودا  اب  رـس و  درد  تهج  نیبجنکـس  اب  نآ  حـلمم  تشوک  ضفنلا  ءاذـغلا و  سفنلا و  لصافملا و  سارلا و  ءاـضعا  ففجم 

جازم و ءوس  عفر  تهج  نآ  حلمم  ریغ  هدرک و  درد  دشابن و  پت  اب  رکا  اقـستسا  لیفلا و  ءاد  بصع و  ضارما  جنـشت و  جلاف و  تهج 
دبک نیدوربم و  نیبوطرم و  هاب  يوقم  تسا و  لوبلا  رـسع  ثعاب  نآ  لکا  نامدا  هکنآ  یتح  لافطا  ریغ  لافطا و  شارف  رد  لوب  لس و 

یمحل جبهت  تهج  نیبجنکـس  اب  جلاف و  تهج  بارـش  اب  نآ  قرحم  تسوپ  ندیماشآ  اقـستسا و  تهج  باتفآ  رد  نآ  ةدرک  کشخ 
ادامض و ابرش و  لضع  خسف  بلص و  ياهدقع  ددغ و  لیلحت  ماذج و  ریزانخ و  تهج  نآ  محل  حورقلا  حورجلا و  روثبلا و  ماروالا و 

ففجم یقنم و  یلاـج و  هکنآ  تهج  حورج  حورق و  فیفجت  دـئاز و  محل  ندروخ  هخـس و  حورق و  تهج  نآ  قرحم  تسوپ  داـمر 
فیفخ و فلک  عفار  نآ  دامر  خوطل  هنیزلا  زین  نآ  روخب  ماذج و  تهج  نآ  ةدیئاس  ةدرک  کشخ  تشوک  ندیماشآ  روتسدب  تسا و 

محل ندروخ  مومـسلا  یمحلا و  رـس  حورق  تهج  نادب  لاستغا  برج و  تهج  هبـسانم  ۀـیودا  اب  بلعثلا و  ءاد  تهج  تفز  اب  شمن و 
دسفم نآ  راثکا  راضملا  برجم  عبر  پت  تهج  نآ  تسوپ  قرحم  زا  مرد  مین  مومـس و  رئاس  ماوه و  شهن  هنمزم و  تایمح  عفار  نآ 

هکرـس و اب  جریـش و  ای  ماداب  نغور  اب  نآ  ندومن  نجنطم  بآ و  اب  نآ  نتخپ  ارهم  نآ  حلـصم  راـسخر  کـنر  دـبک و  هدـعم و  جازم 
حورق راشتنا  عنام  نآ  يالط  نیع و  ضایب  عفار  نآ  لاحتکا  ففجم و  یلاـج و  کـشخ و  مرک و  نآ  ةرارم  تسا و  ندروخ  ینـساک 

رثوم تیم  نینج  جارخا  تهج  دیامن  لومح  ای  دماشایب و  نز  دنشرسب و  موم  اب  نوچ  عفان و  زین  ماذج  تهج  ندب و  رد 
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لدلد

سرقن تهج  نآ  تشوک  ندروخ  تفای  رکذ  هچنانچ  دزادنا  یم  ریت  هکنآ  تهج  دنمان  زین  یمهـس  ار  نآ  هک  یلبج  ریبک  ذـفنق  ینعی 
ضیح ردم  نآ  لومح  ندب و  خاسوا  ةدننک  لئاز  فلک و  یلاج  نآ  نوخ  يالط  نآ و  دامض  روتسدب  عفنلا و  میظع 

یم ار  رام  دنیامن و  یم  تموصخ  رام  اب  ذفانق  دنور و  یمن  نآ  کیدزن  دنزیرک و  یم  ماوه  رام و  لدلد  راخ  زا  هک  دـنا  هتفک  718و 
رام دنچره  دننک و  یم  هداتـسیا  ار  دوخ  ندب  ياهراخ  دنـشک و  یم  نوردناب  ار  رـس  هتفرک  نهدب  ار  رام  رمک  هک  مسق  نیدب  دنـشک 
رام اذهل  دریم و  یم  دتفا و  یم  هدش  تسس  رمالا  رخآ  ددرک  یم  حورجم  هدایز  دنز  یم  وا  ندبب  ار  دوخ  هدایز  دنک و  یم  بارطـضا 

نیدـب تسا  عفان  لوبلا  رـسع  تهج  يرب  ذـفنق  تشوک  هک  هتفک  ریبک  صاوخ  باتک  رد  یفوصلا  نابح  نب  رباج  تسا  نازیرک  نا  زا 
هدارب ای  دیبوک و  ناوت  هک  رادقم  نآ  دنیامن  کشخ  باتفآ  رد  ار  نآ  تشوک  دـننکب و  ار  نآ  تسوپ  دـنیامن و  حـبذ  ار  نآ  هک  مسق 

نوچ دنبای و  افـش  يدوزب  دنماشایب  هدرک  لح  بارـش  رد  لاقثم و  هس  ای  لاقثم  ود  رادقم  نآ  ةدارب  ای  هدیبوک و  زا  دنریکب  سپ  دومن 
ءاد بلعثلا و  ءاد  رب  هتشرس  هوغرلا  عوزنم  لسع  اب  سپ  ددرک  لالحناب  بیرق  هکنآ  ات  دنیامن  قحس  رداشون  اب  مرن  ار و  ذفنق  دننازوسب 
دعب دنیامن  الط  ابوقرب  هدومن  لح  تیز  اب  ار  نآ  نیکرـس  هک  عفان  زین  ابوق  تهج  دنایورب و  يوم  دنادرک و  لئاز  يدوزب  دنلامب  هیحلا 

هک یعضوم  ره  رد  يوم  ندینایور  تهج  نآ  ریغ  ای  سآلا و  نهد  اب  نآ  قرحم  يالط  ددرک و  خرـس  هک  توقب  نورطنب  ابوق  ندیلام 
نآ طاقسا  ققشت و  عنم  يوم و  يزارد  تهج  رس  رب  هوغرلا  عوزنم  خرـس  لسع  لدرخ و  اب  نآ  ۀتخوس  تسوپ  يالط  رثؤم و  دنهاوخ 

ةدرک کـشخ  لاـحط  ندـیماشآ  دـنیامن و  ـالط  ررکم  دـیورن  هایـس  يوم  نآ  يوم  ياـجب  رکا  زین و  هیحلا  ءاد  بلعثلا و  ءاد  تهج  و 
هـس دـعب  دروخ  هدومن  نایرب  ار  نآ  لاحط  تشاد  لاحط  هک  یـصخش  هچناـنچ  برجم  لاـحط  تباذا  تهج  بارـش  اـب  نآ  قوحـسم 

هدایز لطر و  ثلث  ود  رادقم  درک  يرایسب  لوب  تعاس  کی  زا  سپ  هدیسر و  مهب  نآ  فوج  رد  يدرد  دومن و  يرایسب  قرع  تعاس 
قحـس وکین  یناسارخ  ۀمرـس  اب  دنروآرب و  ار  نآ  ةرهز  دـنیامن و  ذـخا  نوچ  ار  نآ  ةرارم  یلاعت و  هّللا  نذاب  تلع  نا  زا  تفای  افـش  و 

اب هبترم و  دـنچ  رد  هزاـت  صرب  عفار  نآ  ةدرک  کـشخ  ةرهز  يـالط  يدوزب و  تسا  نیع  ضاـیب  ةدـننک  لـئاز  نادـب  لاـحتکا  دـننک 
دنع هدومن و  کـشخ  هتخاـس و  صارقا  هتـشرس و  بارـش  اـب  نآ  ةدـیبوک  ةدرک  کـشخ  ةرهز  يـالط  هنهک و  صرب  تهج  تیربـک 
بتک رد  هرس  سدق  سیئرلا  خیـش  تیاکح  دیامن  نآ  نوخ  عطق  تعاس  رد  برجم و  هیمئاد  ریـساوب  تهج  هدوس  هکرـس  اب  تجاحلا 

یم دودسم  فرط  نآ  زا  ار  دوخ  ۀـناخ  هار  اذـهل  اهنآ و  ندـیزو  زا  شیپ  ار  هیوها  شدرک  بلقت و  دسانـش  یم  ذـفنق  هک  هتـشون  افش 
يرحج تشک و  فقاو  نادـب  یناسنا  صاخـشا  زا  یـصخش  هچناـنچ  زین  درب  رح و  رد  دـیاشک و  یم  نآ  فلاـخم  فرط  زا  دـیامن و 

دومن یم  لیدبت  ار  دوخ  ۀناخ  هار  ذفنق  نآ  تشکن و  علطم  نارب  يرکید  هک  يوحنب  تخاس  دوخ  ۀـناخ  رد  يذـفنق  يارب  ۀـناخ  ینعی 
وا تلزنم  ردق و  دندرمش و  یم  دعبتـسم  مدرم  دومن و  یم  رابخا  مدرمب  تمارک  لیبس  رب  صخـش  نآ  درب و  رح و  هیوها و  لیدبت  دزن 

لوب و راردا  نطب و  نییلت  نآ و  تیوقت  هدعم و  يارب  تسا  وکین  يرب و  زا  رتفیطل  نآ  يرحب  محل  طلخ و  نآب  دوب  میظع  ناشیا  شیپ 
* دیفم رس  حورق  برج و  تهج  نآ  تسوپ  قرحم 
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سدنق

دمآ دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نونلا  عم  فاکلا  فرح  رد  تسا و  شدنک  مسا  نیتلمهم  نیس  لاد و  مض  نون و  نوکس  فاق و  مضب 
هریغ هسبلا و  شورف و  ورف و  نا  زا  دـنروآیمرب و  ار  نآ  تسوپ  تسا و  رتسداب  دـنج  نآ  ۀیـصخ  هک  دـنمان  زین  ار  يراغلب  یبآ  کس  و 

دنزاس یم 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا عفان  سرقن  تهج  نارب  سولج  ندب و  زا  حایر  تدورب و  ةدننک  لئاز  نآ  ندیشوپ 

واولا عم  فاقلا  لصف 

نودیلوطوق

واو و نوکـس  هلمهم و  لاد  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءاط  مض  واو و  نوکـس  فاق و  مضب 
نآ كرب  هکنآ  تهج  دـنمان  سیـسقلا  ناذا  قناشب و  كولملا و  فلالز  برغم  لها  نویلاموق و  ینانویب  زین  تسا و  ینانوی  تغل  نون 

تسا ملاعلا  یح  زا  یعون  نآ  تسا و  میرم  حدق  زا  یعون  هک  دنا  هتفک  دنمان و  یلوطق  ینانویب  هک  تسا  یلایکمب  هیبش 

تسا ساکب  هیبش  نآ  كرب  هکنآ  تهج  دنناوخ  تاساک  یبرعب  تسا و  نوربا  زا  یعون  دنا  هتفک  719و 

نا تیهام  *

ینوتیز دننام  نآ  خیب  نآ و  فارطا  رد  قاسب و  لصتم  نآ  مخت  هاتوک و  نآ  قاس  یفیوجت و  كدنا  اب  ریدتسم  نآ  كرب  تسا  یتابن 
یخلت يدنت و  اب  و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  نآ  خیب  يوقلا و  بکرم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ندب جبهت  عفار  لسع  بارش و  اب  هدعم و  باهتلا  نکـسم  نآ  كرب  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  للحم  یلاج و  عدار و  ضباق و 
عفار اشحا و  هدـعم و  ترارح  نکـسم  ماروا و  للحم  نآ  كرب  دامـض  حورجلا  ماروالا و  لوب  ردـم  هناثم و  کنـس  تتفم  نآ  خـیب  و 
هبقن ةدـننک  عیـسو  بارـش  اب  اهمخز و  مرو و  للحم  نآ  كرب  خـیب و  ةراصع  دامـض  دـشاب و  هدیـسر  مهب  اوه  تدورب  زا  هک  یقاقش 
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تسا تیهاملا  هلوهجم  ۀیودا  زا  تسا و  تاحارج 
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یفوق

ای اف و  رسک  واو و  نوکس  فاق و  مضب 

نا تیهام  *

رتسداب دنج  دننام  توق  رد  نآ  ۀحفنا  لکش و  رد  تسا  ناسنا  تروصب  هیبش  يرحب  یناویح 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رب بآ  نوچ  هک  تسنآ  رکید  تاناویح  ۀـحفنا  نایم  نآ و  ۀـحفنا  نایم  قرف  عفان و  محر  قانتخا  عرـص و  تهج  نآ  تشوک  ندروخ 
ۀحفنا فالخب  دنادرک  بآ  دزادکب و  ار  نآ  يدوزب  دنزیر  نآ  ۀحفنا  يورب  ار  نآ  بآ  ینامز  زا  دعب  دنزیر و  رکید  تاناویح  ۀحفنا 

* درادن تیصاخ  نیا  هک  رکید  تاناویح 

ءاهلا عم  فاقلا  لصف 

هوهق

ظیلغ رمخ  نآ  نوچ  هکنآ  تهج  تسا  مکحم  عبـشم و  ینعمب  زین  تسا و  ظیلغ  رمخ  مسا  اه  واو و  حـتف  اه و  نوکـس  فاق و  حـتفب 
یتخرد رمث  نا  زا  دارم  هماع و  دزن  حلطصم  لاحلا  تسا و  يوق  مکحم و  نآ  رکـس  دنادرک و  یم  ریـس  ار  دوخ  براش  يدوزب  تسا 

* تفای رکذ  لیصفتب  نونلا  عم  ءابلا  فرح  رد  دنمان و  یم  نب  ار  نآ  دسر و  یم  مهب  هیواتب  هشبح و  نمی و  رد  هک  تسا 

ءایلا عم  فاقلا  لصف 

یطوریق

یبرعب هک  تسا  ینانوی  تغل  ای  هلاشم و  ۀـلمهم  ءاط  رـسک  واو و  نوکـس  هلمهم و  ءار  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  فاق و  رـسکب 
دنمان نغور  موم  یسرافب  هدش و  روهشم 

نا تیهام  *

زا بکرم  ای  دشاب و  وزج  نامه  زا  جذاس  هاوخ  نآ  ریغ  ای  لک  نغور  زا  دشاب  هک  ینغور  ره  تسا  نغور  رد  هتخادک  موم  زا  ترابع 
* تفای رکذ  نیدابارق  رد  لیصفتب  نآ  خسن  دشاب و  یم  فلتخم  ضارعا  بسحب  رکید و  يازجا 
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موصیق

زین داص  ياجب  هلمهم  نیسب  موسیق  تسا و  یبرع  تغل  میم  واو و  نوکـس  هلمهم و  داص  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  فاق و  حتفب 
رب زین و  ناردام  يوب  ار و  ياجب  مالب  فساجنلب  فساجنرب و  یـسرافب  زین و  اـثیمطا  ایـساماطرا و  یمورب  ارـصوش و  یناـنویب  هدـمآ و 

دنمان زین  رامدنک  واندنک  يدنهب  كدرز و  رس  يزاریشب  کسارت و 

نا تیهام  *

نیتنـسفاب هیبش  کچوک  نآ  رمث  کیراب و  ياهخاش  ار  نآ  رن  هدام  رن و  دشاب  یم  عون  ود  دنا  هتفک  تسا  یلبج  فساجن  رب  دنا  هتفک 
يدیفـسب و لئام  رجـش  لکاشم  یـشنمث  تسا  یتابن  نآ  ةدام  يدیفـسب و  لـئام  هداـم و  لـک  زا  رت  کـچوک  کـنرمک و  نآ  لـک  و 

نآ ياهخاش  فارطا  رس و  رب  هدنپسچ و  یتبوطر  نآ  قاس  رب  بادس و  كربب  هیبش  کیراب  ققـشم  نآ  كرب  كربرپ و  نآ  ياهخاش 
دنک یم  لک  ناتـسبات  رد  سآلا و  بح  دننام  نآ  رمث  معط و  خلت  لقث و  تدـح و  اب  يوبـشوخ و  کنر و  یئالط  درز  ریدتـسم  یلک 

ود ره  نایم  قرف  فساجنرب و  دوخ  هن  تسا  فساجنرب  زا  یعون  دـنا  هتفک  زین  تسا و  موصیق  نآ  رن  فساجنرب و  نآ  ةدام  دـنا  هتفک 
دـیور و یم  قاس  کی  هشیر  کی  زا  رثکا  خاـش و  یب  قاـس  ار  موصیق  دـیور و  یم  رایـسب  ياـهخاش  فساـجنرب  قاـس  زا  هک  تسنآ 

تـسنآ لک  هک  يرتچ  ۀبق  نآ  قاس  ياهتنا  رد  نیمز و  رب  شورفم  نآ  خیب  لصتم  كرب  هتـسر و  نآ  قاس  رب  قبنز  دننام  نآ  ياهکرب 
هیبش هحئارلا  لیقث  تیرطع و  اب  و 

دنا هتسناد  فساجنرب  دوخ  ار  موصیق  طلغب  یعمج  تهباشم  نیاب  خلت و  نآ  معط  کنردرز و  فساجنرب و  هحئارب  720
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  کشخ  موس  رد  مرک و  لوا  رد  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لصافملا و ضفنلا و  ءاذـغلا و  ردـصلا و  ءاضعا  دراب  عادـص  تهج  نآ  لوطن  سارلا  ءاضعا  نیتنـسفا  زا  هدایز  نآ  لک  لـیلحت  توق 
اعما و هدعم و  مرک  ماسقا  لتق  سفنلا و  قیض  هنیس و  درد  تهج  هبسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب  نآ  خوبطم  ندیماشآ  تایمحلا  مومـسلا و 

نمزم ءاسنلا  قرع  لصافم و  حایر  لضع و  خسف  هناثم و  هدرک و  کنس  تیتفت  لوبلا و  رـسع  عفر  ضیح و  لوب و  راردا  نآ و  جارخا 
ابرـش و الیتر  برقع و  عسل  مومـس و  عیمج  ررـض  عفد  تهج  بارـش  اب  نهدب و  جوزمم  اصوصخ  تایمح  زرل  هلاتق و  ۀیودا  ررـض  و 

نآ دامض  نینج و  جرخم  نآ  لومح  ادامـض و  وضع  ود  ره  نآ  تدورب  ۀلازا  هدعم و  غامد و  نیخـست  تهجب  هتخپ  تیز  اب  ادامض و 
دامض نآ و  رورذ  هنیزلا  لیلحتلا  هرسع  ماروا  للحم  لجرفس  اب  نآ  خوبطم  دامض  روتـسدب  هزات  حورج  لامدنا  ماروا و  لیلحت  تهج 
رثوم شیر  ندـمآرب  تعرـس  تهج  برت  نغور  ای  ریجنا و  دـیب  نغور  اب  بلعثلا و  ءاد  ءاـضعا و  همه  مدـلا  فزن  تهج  نآ  ۀـتخوس 

لسع و نآ  حلـصم  هدعم  رـضم  شاخـشخ  اریثک و  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  ماوه  ةدننازیرک  نآ  روخب  روتـسدب  ناب و  شارتفا  صاوخلا 
ةدراب ضارما  رثکا  تهج  دنیامن  بترم  نآ  لک  كرب و  زا  هکنآ  نغور  جنوباب و  نیتنسفا و  نآ  لدب  مرد  ود  نآ  تبرـش  رادقم  حیش 

تسا عفان  تایمح  زرل  عفر  تابالص و  لیلحت  نآ و  مف  مامضنا  محر و  ناخسا  ضیح و  راردا  هینابصع و 
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رهقیق

یتدایزب رهقنیق  ای و  ياجب  نونب  رهقنق  ار و  ياجب  نونب  نهقیق  هلمهم و  ءار  اه و  فاق و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  فاق و  حـتفب 
دنمان زین  هنوهد  لار و  يدنهب  يربعم و  لعل  یسرافب  رجش و  یبرعب  تسا و  ییانوی  تغل  هدمآ  زین  ای  زا  دعب  حوتفم  نون 

نا تیهام  رد  *

هیبش هلمجلا  یف  دـسر  یم  مهب  رتشیب  هلاـکنب  دـنه و  رد  هک  تسا  یتـخرد  غمـص  هک  تسنآ  هتـسویپ  قیقحتب  هچنآ  تسا و  فـالتخا 
دنت باتفآ  هکنآ  یتح  ددرک  هتخادک  دسر  نادب  شتآ  زا  هک  یترارح  كدنا  اب  دوش و  یم  هدیئاس  دوز  هک  وخر  مرن و  سوردنسب و 

یملق رثکا  نآ  ياهعطق  زادـک  زا  لبق  مهاب و  جوزمم  درز  اـی  ریق و  ۀـحئارب  هیبش  هلمجلا  یف  هحئارلا  هیرک  دزاـس و  یم  مرن  ار  نآ  زین 
معطدب کنر و  يرکش  دیفس  نآ  ةدیبوک  دشاب و  یم  کنر  هایس  زادک  زا  دعب  هریت و  كدنا  یضعب  يدرزب  لئام  دیفـس  نهپ  كدنا 

هوکـسود نیـسلا  فرح  رد  دـیایمرب و  دـنیوک  زین  لاس  هک  هوکـس  هنهک  تخرد  تسوپ  ریز  زا  دـنیوک  تسا و  تیورغ  كدـنا  اـب  و 
دش روکذم 

تعیبط *

نا

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

راردا اقـستسا و  وبر و  عرـص و  تهج  لسعلا  ءام  اب  غامد و  یقنم  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  سارلا و  ءاضعا  لمدـم  یلاج و  للحم و 
ندـینادرک رغال  زرپس و  لیلحت  تهج  حارق  بآ  اب  ای  نیبجنکـس و  اب  یلاوتم  زور  جـنپ  اـت  زور  هس  نآ  مرد  کـی  ندـیماشآ  ثمط و 

هثل طقاست  نادند و  درد  تهج  نآ  نونس  مشچ و  راثآ  عفر  هرصاب و  تیوقت  تهج  نآ  لاحتکا  مرد  عبر  نآ  تبرش  رادقم  رثوم  ندب 
تاحارج و ماـیتلا  تهج  نآ  مهارم  يدوزب و  حورج  حورق و  راـثآ  یقنم  نآ  يـالط  دامـض و  اـبوقلا  برجلا و  حورقلا و  حورجلا و 

تهج نآ  نغور  زین  نآ و  نغور  روتـسدب  عفاـن و  روصاـن  شتآ و  یکتخوس  يردـج و  مخز  هقیمع و  هنمزم و  ۀـنهک  هزاـت و  حورق 
تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  مهرم  نغور و  برجم و  ابوق  بطر و  برج 
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تسا فاک  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مود  تسب و  باب  - 16

فلالا عم  فاکلا  لصف 

تاک

دـنیامن و یم  تعارز  دـنیوک  رتست  یبرعب  هک  رتشوش  رد  هک  تسا  یجنرب  یعون  مان  یـسرافب  هیناقوف  هانثم  ءات  فلا و  فاـک و  حـتفب 
یئاود مان  زین  درادن و  هزات  تعارزب  جایتحا  لاس  ره  دهد و  یم  رمث  لاس  تفه  ات  دندومن  تعارز  ار  نآ  هک  لاس  کی  دنیوک 

تسا ههتکب  روهشم  يدنه  تغلب  هک  تسا  721

نا تیهام  *

بلص رایسب  رادرهوج و  خرس  نآ  بوچ  میظع و  رایسب  تسا  یتخرد  نآ  دنمان و  ریهک  يدنهب  ار  نآ  هک  تسا  یتخرد  نبل  غمص و 
رایـسب و ياهکرب  مه  لباقم  فنـص  ود  رد  نآ  کیراب  ياهخاش  رب  کیراب و  ياهخاش  اهنارب  هدـنکارپ و  نآ  ياـهخاش  رادراـخ و  و 

دیآ یمرب  یتبوطر  نا  زا  دننز  یم  مخز  اجباج  ار  نآ  تخرد  ۀنت  هک  تسنآ  نآ  ذـخا  قیرط  يدـنه و  رمت  كربب  هیبش  ینالوط  هزیر 
دـشاب یم  عون  ود  نآ  رکید و  غومـص  دـننام  دـیآرب  تخرد  زا  دوخبدوخ  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  دـنریک و  یم  ددرک  یم  دـمجنم  و 

لوبنات و كرب  اب  لوکام  رتشیب  نیا  کنرخرس و  مود  لمعتسم و  هیودا  رد  رثکا  نیا  دنمان و  ههتکارهکپ  ار  نآ  هک  کنر  دیفس  یکی 
كدنا اب  ای  صلاخ و  هتخاس  صارقا  ای  بوبح  ار  نآ  دـشاب و  یم  لمر  كاخب و  هتخیمآ  رتشیب  هک  اریز  دـنیامن  یم  فاص  زین  ار  نیا 
یلورهک ار  نیا  دـنیامن و  یم  لوانت  نهد  يوبـشوخ  يارب  تجاحلا  دـنع  ربنع  کشم و  القا  رکید  ۀـیودا  ریـشابط و  ربنع و  کشم و 

قارب كدنا  کنرخرس  دشاب  یم  زین  یغمص  ار  نآ  دنمان و  یم  اه  نودب  یلورک  اه و  يافخب 
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تعیبط *

نا

کشخ درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رورذ و زین و  اه  هضمـضم  رغارغ و  اـب  ناـهد و  عـالق  رومع و  هثل و  ماکحتـسا  تهج  نآ  نونـس  عدار  سباـح و  ففجم و  ضباـق و 
تهج مکـش و  مرک  لتاق  نآ  خوبطم  روش و  ياـیرد  بآ  هرون و  زا  ثداـح  تحارج  اـصوصخ  هراـح  تاـحارج  ففجم  نآ  يـالط 

هراـح و ياـهپت  صرب و  نآ و  تقرح  لوب و  يراـجم  اـعما و  حورق  مـالتحا و  ترثک  ینم و  ناـیرج  نوخ و  داـسف  ماذـج و  ناـقری و 
تهج نآ  غمص  ربنع و  کشم و  نآ  حلصم  هاب  فعـضم  هناثم و  هدرک و  کنـس  دلوم  نآ  راثکا  دیفم و  ءالط  ابرـش و  روثب  لیمامد و 

* تسا رثوم  ابرش  هروکذم  ضارما  لوبلا و  سبح  لاهسا و  تهج  نآ  تخرد  بوچ  ابرش و  دیفم  رایسب  لاهسا  لوبلا و  سبح 

يذاک

تسا و يدـنه  تغل  دـنا  هتفک  تسا و  نمی  لها  یبرع  تغل  هدـمآ  زین  هلمهم  لادـب  اـی و  همجعم و  لاذ  رـسک  فلا و  فاـک و  حـتفب 
دنیوک یکتیک  ار  نآ  کچوک  عون  وا  رویک  يدنهب  زین  دنمان و  ردک  ار  نآ  یبرعب 

نا تیهام  *

لخن و تخردب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  تخرد  تادابریز و  هلاکنب و  نهکد و  دـنه و  نمی و  نامع و  دالب  رد  دوجولا  ریثک  تسا  یتابن 
کیراب نآ  ياهکرب  نیمز و  يور  رب  هدـیچیپ و  رادراخ و  هرکرپ و  نآ  ياهخاش  قاـس و  نوزوم و  ریغ  هدـنکارپ و  نا و  زا  رت  هاـتوک 

دننام نا  زا  رتکیراب  هرا و  ياهنادند  دـننام  رادراخ  فرـشم و  نآ  فارطا  رت و  مرن  رتضیرع و  رتدـنلب و  لیجران  لخن و  كرب  زا  دـنلب 
مرن دنفاب  یم  زین  دـنفاب  یم  هریغ  زامن و  ياج  شورف و  لخن  كرب  زا  هکنآ  دـننام  نآ  كرب  زا  تادابریز  رد  مه و  زا  رودرود  راخ و 

رادراخ و زین  اهکرب  فارطا  وت و  رب  وت  ياهکرب  اب  سوردـنخ  ینعی  كرزب  هرذـب  هیبش  دـنمان  علط  هک  نآ  لـک  دـشاب و  یم  رتهب  رت و 
ۀشوخ نآ  طسو  رد  تسا و  رتوبشوخ  رتفیطل و  رتدیفـس و  هک  ینورد  ياهکرب  صوصخ  وب  شوخ  يدرزب و  لئام  دیفـس  اهنآ  کنر 
هکنآ کـچوک  عوـن  لـک  وـب و  شوـخ  رایـسب  زین  نآ  ۀـشوخ  مرج  درک و  نآ  درک و  رپ  نا و  زا  رت  مرن  رایـسب  وا  رفک  ۀـشوخ  دـننام 
قرع نآ  لک  كرب  زا  دنام و  یم  نازیم  ات  دنک و  یم  لک  هلبنـس  دـسا و  رد  ریبک و  زا  رتفیطل  رتوبـشوخ و  رتکچوک و  دـنمان  یکتیک 

اب كدنا  رتدنت و  هلهو  لوا  رد  دشاب  یم  کشمدیب  يوبب  هیبش  هلمجلا  یف  وب  شوخ  قرع  نآ  رکید و  ياهلک  قرع  دـننام  دنـشک  یم 
رطع اب  ای  لدنص و  ةدارب  اب  درادن  نادنچ  تینهد  نوچ  دشاب و  یم  ذیذل  وب و  شوخ  رایسب  زین  نآ  رطع  نآ و  ررکم  صوصخ  تدح 

زاب دنریک و  یم  ندش  درس  دعب  قرع  يور  زا  ار  نآ  رطع  دنـشک و  یم  قرع  لدنـص  ةدارب  اب  ار  نآ  كرب  هک  دنیامن  یم  مض  لدنص 
نینچمه دـنرادیمرب و  قرع  يور  زا  ار  نآ  رطع  دنــشک و  یم  هزاـت  لـک  قرع  نارب  دـنزیر و  یم  هبرــشم  هلباـق و  هـت  رد  ار  رطع  نآ 

یم يذاک  لک  قرع  نارب  دـنزیر و  یم  هلباق  هت  رد  ار  لدنـص  رطع  الوا  هکنآ  ای  ددرک و  یم  رتوبـشوخ  دـنیامن  رارکت  هدایز  دـنچره 
دنیامن یم  لمع  رارکت  روتسدب  دنرادیمرب و  ار  نآ  رطع  دنشک و 
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بارش دشاب و  یم  وب  شوخ  زین  دنروآ  یم  ماوقب  دنق  اب  ار  نآ  بآ  هدیلام  دنهد و  یم  شوج  بآ  رد  هکنآ  لک  كرب  بارـش  722و 
دـشاب یم  يرمث  ار  نآ  دنروآ و  یم  ماوقب  دنق  ای  رکـش و  اب  ار  نآ  ةدیناسیخ  بآ  رد  هتفوکمین  کشخ  ای  نآ و  ةزات  ۀنت  خـیب و  بآ 
لحاوس هسیدا و  یلاوح  ياهیداک  رد  رتشیب  رمث  نیا  لوکام و  ریغ  یبشخ و  نآ  نطاب  یلقیـص و  نآ  رهاظ  لکـش و  رد  ساـنناب  هیبش 

دسر یم  مهب  نهکد 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  تسوبی  ترارحب و  لئام  لدتعم  یضعب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نکسم هکح و  برج و  روثب و  هبصح و  يردج و  ارشام و  ایعا و  ناقفخ و  عفار  اضعا و  ساوح و  رئاس  لد و  غامد و  يوقم  حرفم و 
ةدیقع ار  دنه  لها  تسا و  یئاود  نیرتهب  هروکذم  ضارما  تهج  نآ  تبرـش  قرع و  دنا و  هتفک  عفان  زین  ار  ماذج  بعـص و  ياهدرد 

هلبآ دـماشایب  مهاب  ار  ود  ره  اـی  ار و  نآ  تبرـش  اـی  قرع و  یلاوتم  زور  دـنچ  دـشاب  هدرواـینرب  هلبآ  هکره  هلبآ  مسوم  رد  هک  تسنآ 
قرع اب  هک  اصوصخ  تسنآ  ضراوع  ففخم  نکیل  دـشاب و  هغلابم  نیا  دـیاش  هناد و  هن  تشهب  اـت  هناد  دـنچ  دروآرب  رکا  درواـینرب و 

نآ نهد  عفاـن و  هروکذـم  ضارما  تهج  زین  نآ  بر  تسا و  رثوم  زین  هلبآ  روـهظ  ماـیا  رد  دنـشونب و  هدوـمن  وشکنـس  هبخ  رفوـلین و 
ار نآ  ۀفوکش  هک  اخیرمت  امش و  ابرش و  اضعا  ةدننک  مکحتسم  ناقفخ و  عفار  ایعا و  عنام  هدنروآ و  رورـس  حرفم و  ساوح و  يوقم 

ۀفوکـش هبترم  هس  ود  رکا  نیب  رد  دـنراذک و  باتفآ  رد  زور  لهچ  ات  دـنزادنا و  دـجنک  نغور  رد  ددرک  هتفکـش  بوخ  هکنآ  زا  لبق 
ةدـنهد مایتلا  نآ و  درد  نکـسم  لافطا  شوک  رد  نآ  درک  رورذ  ددرک و  یم  يوقا  هنوباب  لـک و  نغور  دـننام  دـنیامن  لیدـبت  ار  نآ 

تهج نآ  ۀـتخوس  بوچ  رتسکاخ  رورذ  نآ و  یکنت  یکـشخ و  یمرن و  ثعاب  جرف  رد  نا و  زا  جرختـسم  تابوطر  ففجم  حورق و 
نآ بارـش  بر و  دـنا و  هتفک  مقب  بوچ  نآ  نزوـب  خرـس و  لدنـص  نآ  لدـب  رکج  لد و  يوـقم  نآ  ۀـناد  برجم  تاـحارج  ماـیتلا 

رایسب ردک  تخرد  زاریش  تاریس  مرک  رد  هک  هتشون  یعیدب  تارایتخا  بحاص  تفای  رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  رطع  قرع و  ياحناب 
لئاز نا  زا  وب  ددرک  هدیزیر  ات  دریکب و  نآ  يوب  هک  ۀماج  هک  يدـح  هب  ات  دراد  شوخ  رایـسب  يوب  دـنمان  يدـبک  لک  ار  نآ  تسا و 

* دشاب هدش  هبش  ار  وا  دیاش  ملعی  هّللا  دوشن 
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مشاک

نوقیتـسفیل نویلاـنق و  یناـنویب  تسا و  یـسراف  تغل  دـنا  هتفک  تسا و  یبرع  تغل  میم  همجعم و  نیـش  رـسک  فلا و  فاـک و  حـتفب 
دنمان و رپ  لک  یـسرافب  ار  نآ  مخت  تسا و  یمور  نادجنا  دـنا  هتفک  نوالمک و  یمورب  ایثق و  یلین  ینایرـسب  نوغیطفیل و  یلاساس و 

دنمان نیبورط  ینانویب  هک  تسا  سویلاسیس  عبار  عون  نیرخأتم  یضعب  معزب  دنا  هتفک 

نا تیهام  *

قاس کچوک  یـشنمث  تسا  یتابن  یمور  مشاک  دنا  هتفک  يدادغب  راطیب و  نبا  نادجناب و  هیبش  کنردرز  تسا  یتابن  هتفک  یـسیلفت 
نآ قاس  يالعا  ياهکرب  وب و  شوخ  نا و  زا  رت  مرن  کلملا و  لیلکا  كرب  دننام  نآ  كرب  هرکرپ و  تبـش و  قاسب  هیبش  کیراب  نآ 

رت و هدیلاب  هنایزار  زا  ینالوط  كدنا  تمصم  هایس  نآ  رمث  رادرتچ و  نآ  قاس  رخآ  نیریز و  ياهکرب  زا  رت  فاکـش  رپ  رت و  کیراب 
رئاس نیرتدـنت  نیرتوبـشوخ و  تسنآ و  خـیب  مخت و  لمعتـسم  وب و  شوخ  نادـجنا و  خـیب  هب  هیبش  نآ  خـیب  تیرطع و  اـب  معطدـنت و 

دنام یم  لاس  هس  ات  نآ  توق  تسنآ و  يوبشوخ  معط  دنت  ةزات  نآ  نیرتهب  نآ و  يازجا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ءاذـغلا و ءاضعا  سفن  رـسع  وبر و  بطر و  دراب  ۀفرـس  تهج  ردـصلا  ءاضعا  ماخ  طلخ  جـضنم  حاـیر و  لـلحم  رکج و  ةدـس  حـتفم 
عفار نآ و  جرخم  عرقلا و  بح  اعما و  هدعم و  مرک  ماسقا  لهـسم  حایر و  رـساک  خـفن و  للحم  اذـغ و  مضاه  هدـعم و  يوقم  ضفنلا 

ضیح و لوب و  ردم  هناثم و  هدعم و  رد  دمجنم  نوخ  للحم  اقستسا و  دبک و  ةدس  عفار  رقارق و  هبطر و  ةدراب  عاجوا  هدعم و  تبوطر 
تهج نآ  يالط  لصافملا  بصعلا و  ضارما  هدراب  یمـس  ماوه  عسل  هدراـب و  مومـس  قاـیرت  مومـسلا  لـمح  رب  نیعم  نینج و  جرخم 

مور لها  مرک و  بآ  اب  مرد  ود  اقستسا  رد  مهردکی و  نآ  تبرش  رادقم  هبطر  ةدراب  ضارما  رئاس  اسنلا و  قرع  رهظ و  عاجوا  جلاف و 
همعطا لخاد  لفنرق  ياجب 
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راخب هک  دنماشاین  مرکامرک  ار  نآ  محل  قرم  هک  دـیاب  نکیل  یبآ و  رویط  موحل  اصوصخ  تسا  موحل  فطلم  رایـسب  دـنک و  یم  723
ای هکرس و  رد  ندیناسیخ  نآ  حلصم  نیرورحم  رـضم  دشاب  هدش  لئاز  نآ  راخب  هک  نا  زا  دعب  هکلب  تسا  راح  غامد  عادص  ثعاب  نآ 

هناثم رـضم  بالک  اب  روفاک  ندـیئوب  نآ  حلـصم  لاوزلا  عیرـس  هکلب  مئاد  ریغ  عادـص  نیرورحم  عدـصم  نآ  يالاب  هکرـس  ندـیماشآ 
مخت یلبج و  سفرک  مخت  نآ  نزوـب  دیفـس و  ةریز  نآ  نزو  عـبر  نزوـب  نآ  لدـب  دـنا  هتفک  زین  نیراـیخ  مخت  هناـیزار و  نآ  حلـصم 

* دنا هتفک  زین  يرب  كدرز 

روفاک

هلمهم ءار  واو و  نوکس  اف و  مض  فلا و  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

نآ بوـچ  دـشاب و  یم  مـیظع  یتـخرد  نآ  دـسر و  یم  مـهب  نیچاـم  هـب  یمـسم  ةریزج  رد  داـبریز و  رد  هـک  تـسا  یتـخرد  غـمص 
عطق نیح  رد  تخرد  نا  زا  هک  یبآ  دـشاب و  یم  نآ  تخرد  رواجم  رد  رام  کنلپ و  رثکا  اوه  یمرک  رد  دـنیوک  وخر  کنردـیفس و 

دـشاب یم  ماسقا  روفاک  یخرـسب و  لئام  یظیلغ و  هحئار و  يدنت  تیاهن  رد  تسا و  روفاکلا  نهد  روفاکلا و  ءامب  یمـسم  دـکچ  یم 
نآ ۀیمست  هجو  رد  تبسن و  ءای  هلمهم و  ءاح  رـسک  فلا و  هدمآ و  زین  هدحوم  ءایب  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  ءار و  رـسکب  یحایر  یکی 

ار نآ  لوا  هک  تسا  یهاشداپ  مان  حایر  هک  دنا  هتفک  یـضعب  دراد و  هک  یتفاطل  لامک  زا  تسا  حایر  اب  نآ  دعاصت  ببـس  دـنا  هتفک 
دشاب یم  یکطصمب  هیبش  بوبح  نآ  دنمان و  ینیـس  میهب  يدنهب  ار  نیا  هتفای و  راهتـشا  وا  مانب  دنا و  هتفای  وا  رـصع  رد  ای  دوب و  هتفای 

نوچ تسا و  ماسقا  همه  يالعا  نیا  رکید و  غومـص  دـننام  دـنک  یم  زورب  رهاـظب  هدروخ  شوج  تخرد  نآ  نطاـب  زا  دوخبدوخ  هک 
یـضعب هک  دنا  هتفک  یـضعب  ماسقا و  رئاس  زا  رتدوجولا  لیلق  ددرک و  یم  هتخادک  مرن و  دـنراذک  باتفآ  رد  ای  دـسر و  نادـب  یمرک 

دنا هتفک  یـضعب  تسا و  روفاک  ددرک  یم  دمجنم  دیآ و  یمرب  هک  یتبوطر  دـننز  یم  غیت  دنـشارخی و  یم  ار  نآ  تخرد  هنت  عضاوم 
یم یتابن  دیفس  همه  اهنیا  کنر  تشخریش و  نیبجنرت و  دننام  ددرک  یم  دقعنم  دنیـشن و  یم  روفاک  تخرد  رب  هک  تسا  یمنبـش  هک 

زا دشاب و  یم  فافش  فاص  یحیافـص  دیفـس  غمـصب و  هیبش  زین  نآ  تسا و  روصیق  دلبب  بوسنم  دنا  هتفک  يروصیق  مود  مسق  دشاب 
شه بشخ  وه  اریثک و  هانیار  دقف  هبشخ  اما  هتشون  نوناق  تادرفم  رد  هرس  سدق  سیئرلا  خیش  هچنانچ  دنروآیمرب  نآ  تخرد  فوج 
بوچ زا  میخـض  ۀـتخت  دـنچ  یلاس  هک  هدینـش  هقث  یـضعب  زا  زین  ررحم  روفاکلا و  رثا  نم  ئـش  هللخ  یف  قنتخا  اـمبر  ادـج و  فیفخ 
هزعا دمآرب  روفاک  نآ  فوج  زا  دندومن  قرو  دندیرب و  ار  نآ  تسا و  هلاکنب  ردنب  هک  یلکوه  ردنب  رد  دندوب  هدروآ  نیجا  زا  روفاک 

لزالز و قعاوص و  هک  یلاس  رد  دـنا  هتفک  بایمک و  تسا و  صلاخ  یلعا و  زین  نیا  دـندومن و  تمـسق  اهدوخ  ناـیم  اـجنآ  راـجت  و 
یم لصاح  يزیربت  ای  یبط و  نم  هس  ود  یلاس  رد  تیاـهن  رتمک و  رتمک  هک  یلاـس  رد  دـیآ و  یم  لـمعب  هداـیز  دـشاب  رایـسب  فجر 

تـسنآ همه  نیرتهب  دسر و  یم  مهب  زین  کنرف  دالب  ضعب  تادابریز و  ریازج  نیچ و  دالب  رثکا  رد  هتـسویپ  قیقحت  رد  هچنآ  ددرک و 
نآ تخرد  بوچ  فوج  زا  مه  دسر  یم  مهب  تسا  هجرد  یس  دص و  کی  لوطب  اوتسا  طخ  رب  عقاو  هک  وینربب  یمسم  ةریزج  رد  هک 

ندومن خبط  زا  مه  دـننک و  یم  ذـخا  دـیآ و  یمرب  یکطـصم  غومـص و  دـننام  حـشرت  قیرطب  نآ  تخرد  ۀـنت  زا  مه  دـنروآ و  یمرب 
رایسب نآ  تخرد  موس و  مسق  نا  زا  دعب  مود و  مسق  نا  زا  دعب  تسا و  لوا  مسق  همه  نیرتهب  دنروآ  یم  لمعب  نآ  تخرد  ياهـشیر 

بوچ و تسوپ و  كرب و  زا  يرـسلوم و  كربب  هیبش  نآ  كرب  خاـش و  مک  کـنر و  دیفـس  دـشاب و  یم  رادوید  تخرد  دـننام  دـنلب 
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نیا روفاک  یبوخ  ببـسب  دـسر  یم  مهب  روفاـک  اـهنآ  رد  هک  رکید  دـالب  رئازج  نیچ  لـها  دـیآ و  یم  روفاـک  يوب  نآ  يازجا  عیمج 
زین ینیچراد  تخرد  بوچ  فوج  زا  هک  دوب  قوثو  لامک  وا  نخـسب  هک  یـصخش  زا  دش  هدینـش  زین  دـنرب و  یم  هریزج  نیزا  هریزج 

ندیناشوج زا  نآ  تخرد  بوچ  ياهزیر  زا  هک  دنا  هتفک  موس  مسق  زین  نآ  تخرد  ياهـشیر  خبط  زا  دیآ و  یم  لمعب  روفاک  يردـق 
لوعجم همه  دشاب  یم  زین  رکید  ماسقا  تسا و  یتوم  روفاکب  روهشم  دشاب و  یم  فاصان  کنر  هریت  نیا  دنروآ و  یم  لمعب 
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هک هنیچ  ردنب  زا  رتشیب  ار  عونصم  رتکرزب و  اهعطق  فافش و  فیطل  دیفس  نآ  دعصم  دعصم  ریغ  یضعب  دعصم و  یضعب  عونـصم  724
دنشورف یم  اهب  نازرا  ناتـسودنه و  نمب  اهنم  نزوب  دنروآ و  یم  هدرک  رپ  یبوچ  كرزب  ياهقودنـص  رد  نیچ  ردانب  زا  تسا  يردنب 

ياود دنچ  اب  روفاک  تخرد  بوچ  زوم و  تخرد  خیب  كرب و  زا  رثکا  نآ  عونـصم  هک  دنا  هتفک  تسا و  کنر  كرچ  كدـنا  نیا  و 
هدرک و لح  مهرد  نزو  مین  هشفنب  ای  لک  نغور  رد  نزو  ود  يروفاـک  دیفـس  موم  زا  هک  هدـش  هدینـش  زین  دـنهد و  یم  بیترت  رکید 
ددرک و کشخ  ات  دنیامن  یم  هیالص  یلصا  روفاک  كدنا  اب  نواه  رد  دنـشاپ و  یم  نارب  هدومن  قحـس  وکین  نزو  هد  ار  ماخر  کنس 

شوج ار  ریـش  هک  تسنآ  هقیرط  دـنیامن  دیفـس  ار  كرچ  روفاک  دـنهاوخ  نوچ  دـنزاس و  یم  یلـصا  روفاـک  دـننام  هدومن  هزیر  هزیر 
رب دنروآرب و  سپ  دنلامب  تمیالمب  تشکناب  دنزادنا و  نا  رد  ار  روفاک  كرزب  ياهعطق  دنزیر و  هشیش  ۀساک  رد  مرک  مرک  دنیامن و 
ات دـنلامب  تمیالمب  سپ  ریـش  نآ  نایم  رد  هدرک  هزیکاپ  كزان  ۀـچراپ  رد  ار  نآ  ياهزیر  ددرک و  کشخ  ات  دـننک  نهپ  يوم  لابرغ 
هب یکی  تسا  روط  دنچب  صلاخ  ریغ  زا  صلاخ  ناحتما  ددرک و  کشخ  ات  دننک  نهپ  لابرغ  نآ  يور  رب  سپ  ددرک  لئاز  نآ  كرچ 
الا تسا و  صلاخ  تشک  لعتـشم  عمـش  دـننام  رکا  دـنزاس  لمعتـسم  دـنراذک و  فرب  ای  خـی و  رد  هکنآ  مود  تفاـی  رکذ  هک  يوحن 

دنامن یقاب  تشک و  عفترم  تخادـک و  نآ  مامت  رکا  دـنزیر  نارب  روفاـک  دـنراذک و  شتآ  رب  ار  هشیـش  ۀـعطق  هکنآ  موس  شوشغم و 
مجنپ الف  الا  تسا و  صلاخ  دشرت  درک و  قرع  رکا  دـنراذک  یمرک  نان  ۀـچراپ  رد  هکنآ  مراهچ  شوشغم  الا  تسا و  صلاخ  يزیچ 

الا تسا و  صلاخ  دیآرب  مشچ  زا  بآ  تشک و  رهاظ  مشچ  رد  يرایسب  يدرـس  یکنخ و  رکا  دنلام  هقیقـش  رب  ار  نا  زا  یکدنا  هکنآ 
تقیقحلا یف  شوشغم و  فالخب  دراد  هک  یصاخ  يوب  اب  تسا  ومیل  جنرت و  تسوپ  ۀحئارب  هیبش  یلصا  روفاک  ۀحئار  هکنآ  مشش  الف 

نوچ تشاذک و  دناوت  قرف  ات  دـشاب  هدـید  ار  ود  ره  ررکم  بئاص  سدـح  نهذ و  تدـح  اب  یـصخش  هکنآ  رکم  تسا  لکـشم  قرف 
رـس میخـض  ۀشیـش  فرظ  رد  هک  تسنآ  نآ  ظفح  قیرط  هراح  دالب  امرک و  مایا  رد  صوصخ  دنام  یمن  ددرک و  یم  اوه  دوز  روفاک 

هک تجاحلا  دنع  دنرادهاکن و  هتفرک  مومب  دـندنب و  مکحتـسم  بوخ  ار  نآ  رـس  هدومن  رپ  لفلف  ای  محف و  وج و  ۀـناد  دـنچ  اب  کنت 
بوبح و تاحرفم و  نیجاعم و  رد  دنیامن و  لامعتـسا  ار  روفاک  هک  دنهاوخ  نوچ  دنیامن و  مکحم  روتـسدب  ار  نآ  رـس  زاب  دـنروآرب 
هک تمیالمب  قیقع  زا  یتلآب  بیکرت  نآ  ۀیودا  زا  هدراب  ۀسبای  ۀبـسانم  ۀیودا  اب  تابن و  كدنا  اب  ای  یئاهنتب و  ار  روفاک  هک  دیاب  اهریغ 

دنرب راکب  دنیاسب و  ددرکن  مرک 
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نا تعیبط  *

رب لیلد  هک  هسبای  ةدراب  ۀیضرا  توق  تسنآ و  لیلد  نآ  ترارم  هک  هللحم  ةراح  ۀیران  ۀفلتخم  يوق  اب  موس و  رخآ  رد  کشخ  درس و 
ات موس  رخآ  رد  سکعلاب  دـنه  لها  تسنا و  رب  لاد  نآ  تیرطع  هحئار و  تدـح  هک  هلدـتعم  ۀـفیطل  ۀـیئاوه  توق  تسنآ و  ضبق  نآ 

دنا هتسناد  کشخ  مرک و  مراهچ  لوا 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ۀحرق بنجلا و  تاذ  هفینع و  تایمح  رئاس  قد و  یمح و  بلق و  غامد و  يوقم  حرفم و  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  سارلا و  ءاـضعا 
اطوعـس و ءالط و  ابرـش و  تسا  لوبلا  هقرح  هدرک و  رکج و  باهتلا  یکنـشت و  عفاد  يوارفـص و  ۀـفلخ  هراح و  لاهـسا  لـس و  هئر و 
لک و نغور  اب  روتسدب  یغامد و  ياضعا  ساوح و  يوقم  راح و  عادص  نکسم  یـسراف  لک  دیفـس و  لدنـص  بالک و  اب  نآ  يالط 

یناشیپ خوفایرب و  هداح و  ةراح  تایمح  رد  اصوصخ  یغامد  حور  ترارح  تدـش  يوارفـص و  عادـص  تهج  یناـشیپ  رب  رمخ  لـخ 
بآ اب  نآ  وج  ودکی  طوعس  برجم و  فاعر  سبح  تهج  لمحلا  ناسل  كرب  ای  سآ  كرب  ای  هزات و  زینشک  كرب  بآ  اب  صوصخ 

یباوخیب تهج  وهاک  كرب  ای  فاعر و  تهج  جورداـب  اـی  سآ و  كرب  بآ  اـب  رـسب و  ریـصع  اـی  هکرـس و  اـی  هزاـت و  زینـشک  كرب 
هدـیئاس ۀمرـس  زینـشک و  بآ  اب  راح  دـمر  تهج  نآ  لاحتکا  هراح و  ماروا  تهج  لک  نغور  اب  غاـمد  ترارح  نیکـست  نیرورحم و 

روتسدب نآ و  لاوز  ثعاب  دشاب  هدمآرب  رکا  مشچ و  رد  تسا  هلبآ  هناد  ندماینرب  ثعاب 
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رس و جذاس  راح  جازم  ءوس  تهج  ینیب  رد  لک  نغور  رد  نآ  روطق  دشاب و  نیریش  بآ  نوزلح  هک  دیاب  اما  هزات  نوزلح  بآ  اب  725
مک فیعـض و  نآ  ناصقن  طاطحناب و  دوش و  دـیدش  هدایز و  باتفآ  یتدایز  عافتراب و  هک  تسنآ  جذاس  جازم  ءوس  تمالع  مشچ و 

تهج بالک  اب  نآ  ةرغرغ  نونس و  یغامد و  فاعر  عطق  راح و  شوک  درد  تهج  شوک  رد  هزات  زینشک  بآ  اب  نآ  لولحم  روطق  و 
ربنع کشم و  اب  نآ  ندروخ  نآ و  یتدایز  عنام  هدروخ  مرک  نادند  فوج  رد  نآ  نتـشاذک  ناهد و  عالق  هدروخ و  مرک  نادند  درد 

لاقثم عبر  هرارج و  برقع  هراح و  مومس  قایرت  مومسلا  فیعض  جازملا و  دوربم  یناسفن  یناویح و  حور  يوقم  نآ و  تدورب  لدعم 
ةراح تایمح  رئاس  قد و  یمح  تهج  یمحلا  فرب  هفرخ و  ةریش  رانا و  بآ  اب  لبنـسلا  نورق  تهج  شرت و  بیـس  بآ  اب  هدایز  ای  و 

بجوم رخاوا  رد  داوم  ظیلغت  ثعاب  لئاوا  رد  هکنآ  تهج  رخاوا  رد  هچ  لـئاوا  رد  هچ  رـضم  اـقلطم  ار  هیطلخ  تاـیمح  عفاـن و  هداـح 
هزات و تاحارج  هراح و  ياهمخز  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  هیعاس و  ۀثیبخ  حورق  تهج  نآ  رورذ  حورقلا  حورجلا و  تسا  اهنآ  رجحت 

هاب اذغ و  تالآ  هدعم و  فعضم  عدصم و  فیعض و  جازم  نابحاص  نیدوربم و  رـضم  راضملا  برجم  نآ  درد  نیکـست  نوخ و  عطق 
ترارحب هکلب  تسنآ  طقف  تدورب  ببـسب  هن  هابب  نآ  ررـض  دـنا  هتفک  هناثم و  هدرک و  دربم  ینم و  دـمجنم  نآ و  ندـیئوب  راثکا  یتح 

یتفآ و یللخ و  نآ  ریدـخت  زا  هقافا  زا  دـعب  نویفا  براش  هکنآ  تهج  تسا  رتدـب  نویفا  زا  هاب  فعـض  رما  رد  زین و  نآ  حایر  ۀـللحم 
يریپ يوم و  يدیفس  ثعاب  نآ و  ندیئوب  رایسب  صوصخ  یباوخیب  ثروم  روفاک و  فالخب  دبای  یمن  دوخ  لسانت  تالآ  رد  یلیطعت 
نغور دنقلک و  هرطع و  هراح و  ۀیودا  رتسدابدـنج و  کشم و  ربنع و  نآ  حلـصم  هناثم  هدرک و  کنـس  دـیلوت  لسن و  اهتـشا و  عطق  و 

رد تسا  هیوق  تیـصاخ  ار  نآ  هک  هتـشون  هیبلق  ۀـیودا  رد  سیئرلا  خیـش  تسا و  اهنیا  لاثما  سکرن و  هشفنب و  يریخ و  لک  نسوس و 
نآ ۀحئار  تیرطع  هراح و  ۀجزما  لیدعت  رب  دـنک  یم  تناعا  هک  تسا  اسب  دـنماشایب و  نا  زا  لدـتعم  رادـقم  رکا  حور  رهوج  تیوقت 

يریخ نغورب  ار  نآ  تسوبی  ربنع و  کشمب و  ار  نآ  تدورب  دوش  هدرک  لیدعت  هک  دیاب  هدراب  ۀجزما  رد  تسنآ و  تیصاخ  رب  نیعم 
نزو ود  نآ  لدب  تسا  لتاق  نآ  لاقثم  ود  دنیوک  هدعم و  دسفم  هاب و  عطاق  نآ  لاقثم  ود  کناد و  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  هشفنب  و 
نیا تیاـکح  ددرکن  رداـق  نا  رب  درم  دـیامن  ـالط  دوـخ  جرف  رد  نز  رکا  دـنا  هـتفک  دیفــس و  لدنــص  نآ  نزو  کـی  ریــشابط و  نآ 

رادقم نامه  زین  رکید  زور  دـیدرک و  عطق  وا  هاب  دروخب  زور  کی  رد  روفاک  لاقثم  کی  رادـقم  باحـصا  زا  يدرم  هتفک  هبوجرـسام 
مضه و وا  ةدعم  رد  اذغ  هک  يدـح  هب  وا  ةدـعم  دـش  دـساف  دروخب  رادـقم  نامه  زین  موس  زور  وا و  عامج  توهـش  دـش  لطاب  دروخب 
بح و شراوج و  دـنیامن و  یم  لخاد  تسام  تایولح و  رثکا  رد  اذـهل  دـنناد و  یم  هاب  يوقم  ار  نآ  دـنه  لها  تفاـی و  یمن  جـضن 

* تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  صارقا  قرع و  نهد و 
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یکنیسارکاک

ای فاک و  رسک  نون و  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیس و  رسک  فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

تصوفع تدح  اب  خلت و  كدنا  نآ  معط  هریت و  خرس  نآ  کنر  فوجم و  کچوک و  يزب و  خاش  فالغب  هیبش  يدنه  تسا  یئاود 
زوم تخردب  هیبش  تسا  یتخرد  رمث  لک و  نآ  و 

نا تعیبط  *

کشخ موس  رخآ  رد  مرک و  لوا  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

یکنشت و عفر  تهج  دنا و  هتسناد  برجم  مدلا  لاهسا  ئق و  قاوف و  تهج  لافطا و  اصوصخ  بطر  دراب  سفنلا  قیض  هفرس و  تهج 
* تسا قهب  عفار  نآ  دامض  تسا و  ماعط  یهشم  زین و  پت  مغلب و  داسف 

جنکاک

سراف لها  ۀـماع  دزن  تسا و  یـسراف  ۀـنکاک  برعم  هدـمآ  زین  مود  فاک  رـسکب  میج و  نون و  فاـک و  حـتف  فلا و  فاـک و  حـتفب 
زوج یبرعب  نویلودیقسا و  یمورب  اجرم و  يرمخ  ینایرـسب  نوندفـسوا و  ینانویب  نموچک و  يزاریـشب  هدرپ  سپ  کسورعب  فورعم 

دنمان میاک  ۀلیله  ینیطالب  هکتوپ و  نب  هکتوپجار و  يدنهب  وهللا و  بح  جزملا و 

نا تیهام  *

تسا بلعثلا  بنع  عاونا  زا 

رتضیرع و نا  زا  نآ  كرب  بلعثلا و  بنع  تابنب  هیبش  تسا  یتابن  نآ  تسا و  صاـخ  مساـب  ندوب  فورعم  نآ  رکذ  دارفا  هجو  726و 
هناثمب و هیبش  ریدتسم  یفالغ  رد  نآ  رمث  یخرـسب و  لئام  دیفـس  نآ  لک  ددرک و  لفـسا  يوسب  ینحنم  دوش  دنلب  نوچ  نآ  ياهخاش 

خرس ندیسر  دعب  زین  یکچوک  قدنف  ناتسپ و  رـس  دننام  ۀناد  نآ  طسو  رد  خرـس  ندیـسر  دعب  دشاب و  یم  زبس  یماخ  رد  فالغ  نآ 
هدولآ و رابغ  بغزم و  بیس و  كرب  دننام  كرب  ار  نآ  یلبج  یناتسب و  یلبج و  دشاب  یم  فنص  ود  نآ و  عمقب  هتسویپ  ددرک و  یم 

یفالغ رد  یخرسب و  لئام  درز  نآ  ۀناد  خرس و  رایسب  نآ  لک  یناتـسب و  زا  رتکرزب  نآ  تابن  هدنپـسچ و  تبوطر  اب  نآ  قاس  هایس و 
دارم نآ  قـلطم  زا  موـنم و  شاخـشخ  زا  رتـیوق  ریدـخت  رد  موـنم و  بلعثلا  بنع  موـنم و  جـنکاک  ار  نآ  اهخالکنـس و  نآ  تبنم  درز 

یضعب یناتـسب و  یـضعب  نآ  نیرتهب  دشاب  هزات  ةدیلاب  هدیـسر  خرـس  هک  تسنآ  ۀناد  رمث و  تسوپ  لمعتـسم  تسا و  یناتـسب  جنکاک 
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یناتـسب و رکید  عضاوم  رد  تسا و  رتهب  یلبج  دشاب  بولطم  رایـسب  ریدخت  هک  ییاج  هکنآ  لوق  ود  ره  نایم  عمج  دـنا و  هتفک  یلبج 
دنام یم  یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق 
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نا تعیبط  *

زین نآ  ةراصع  موس و  رد  نآ  یلبج  مود و  رد  کشخ  درس و 

نا یناتسب  صاوخ  لاعفا و  *

جارخا سفنلا و  رـسع  ثهل و  وبر و  تهج  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  ءاـضعا  تشوک  نمزم  حورق  تهج  نآ  ةراـصع  روطق  نذـالا 
رکج و لاح  حلـصم  نآ و  ۀـحرق  هناثم و  هدرک و  ضارما  عفد  لوب و  راردا  عرقلا و  بح  اـعما و  هدـعم و  مرک  ماـسقا  رارداـب و  ارفص 

یکاپ زا  دعب  ار  نآ  ۀناد  ددع  تفه  نز  ندومن  علب  برجم و  ناقری  تهج  نآ  ةراصع  ای  نا و  زا  لاقثم  کی  رادقم  زور  ره  تموادم 
دـنیاسب و ینمرا  حیـش  زا  يوزج  اـب  نآ  کـشخ  زا  يوزج  نوـچ  هک  هتفک  سلوـق  دـنا و  هتفاـی  برجم  لـمح  عـنم  تـهج  ضیح  زا 

حورق عفار  ریـساوب و  تابالـص و  للحم  نآ  ةراصع  يالط  حورقلا  ماروالا و  دیامن  جارخا  عفد و  ار  عرقلا  بح  هدعم و  مرک  دنروخب 
بلعثلا بنع  نآ  لدب  مرد  جنپ  ات  نآ  ۀناد  تسوپ و  زا  تبرش  رادقم  دنقلک  نآ  حلـصم  ردخم  داسف و  زا  حورق  ظفاح  شوک و  ۀنمزم 

صارقا و شراوج و  تسا و  نونج  لقع و  طالتخا  ثروم  لاـقثم  کـی  زا  هداـیز  مونم و  نآ  لاـقثم  کـی  لوب  ردـم  زین  نآ  یلبج  و 
تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم 

توکالاک

لک هایس  ینعمب  تسا  يدنه  تغل  ات  واو و  نوکس  فاک و  مض  فلا و  مال و  حتف  فلا و  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

هوک رد  نآ  يالعا  هایـس و  شفنب و  راودـجب  هیبش  کنر  تأیه و  رد  نآ  خـیب  یهایـسب و  لـئام  نآ  لـک  تاـبن و  یمـس  تسا  یخیب 
تسنآ نیکنس  بلص  قارب  نآ  يوق  نیرتهب و  دوش و  یم  ادیپ  تبت  حاون  زا  تبرپ  رادیک 
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نآ صاوخ  لاعفا و  تعیبط و  *

تسا تیمس  لامک  رد  زین  نآ  لک  تفای و  رکذ  ءایلا  عم  ءابلا  فرح  رد  شیب  تسا و  شیب  زا  یعون  هک  تسا  ایکنیس  دننام 

* يریز یلاک  *

نآ تسا و  يدنه  تغل  ای  هلمهم و  ءار  رسک  ءای و  نوکـس  همجعم و  ياز  رـسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  مال و  رـسک  فلا و  فاک و  حتفب 
دنمان زین  جاروس  ار 

نا تیهام  *

زین نآ  مخت  ینـساک و  لک  کنرب  نآ  لک  فرـشم و  ینالوط  كدـنا  نآ  كرب  عرذ و  ود  ردـقب  نآ  تابن  يدـنه  تسا  یتاـبن  مخت 
نآ مخت  لمعتسم  خلت و  رایسب  هایس  نآ  کنر  رتدنلب و  نا  زا  فالغ و  لکش و  رد  نآ  مختب  هیبش 

نا تعیبط  *

موس رخآ  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هدراـب و عاـجوا  نیکـست  تهج  نآ  دامـض  عرقلا و  بح  اـعما و  هدـعم و  مرک  ماـسقا  جارخا  هیمغلب و  داوم  عفر  تهج  نآ  ندـیماشآ 
ندوبن یلاخ  تدح و  لامک  ببسب  نآ و  تخرد  خاش  كرب و  دامض  روتسدب  عفان و  هبـسانم  هیوداب  ای  یئاهنتب و  هبلـص  ماروا  لیلحت 

تسا باود  ۀجلاعم  رد  هرظایب  لمعتسم  رثکا  هکلب  دنراد  لمعتسم  مک  لخاد  زا  یناسنا  صاخشا  ۀجلاعم  رد  ابطا  تیمس  زا 

خماک

باوج و یـسرافب  دنا  هتفک  یـضعب  خماوک و  نآ  عمج  تسا و  یـسراف  ۀماک  زا  برعم  همجعم  ءاخ  میم و  حتف  فلا و  فاک و  حتفب 
دنمان هموک  یناهفصاب 

نا تیهام  *

خماوک ةریمخ  هک  جذوف  زیزابا و  ریش و  هندوپ و  زا  هک  تسا  یشروخ  نان  غبص و  عون 
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تسا ریزابالا  ریثک  هفارحلا  لدتعم  نیا  نیرتهب  تفای  رکذ  جذوف  رد  نآ  ۀخسن  نیدابارق  رد  دنزاس و  یم  تسا  يرم  727و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ثعاب نآ  راثکا  تسا و  لاحط  رـضم  هدعم و  دسفم  شطعم و  سومیکلا  ئدر  هکنآ  الا  يدوزب  تسا  اذـغ  ةدـننک  ردـحنم  یهـشم و 
دنماشاین رایسب  هک  تسنآ  راوازس  تسا و  يرم  زا  رتمک  نیا  فیفجت  تسین و  هفرس  هنیس و  رضم  هنمزم و  ماروا  ینفع و  ياهپت 

یجناک

ای میج و  رسک  نون و  نوکس  فلا و  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

نآ تعنص  دنمان  يدنه  ۀکرس  ار  نآ  تسا و  جنرب  زا  عونصم  همه  نیرتهب  دنزاس  یم  هلوکام  بوبح  زا  هک  تسا  يدنه  ۀکرـس  مسا 
یلافس ای  ینیچ و  نابترم  رد  ای  هشیـش و  رد  کمن  يردق  اب  هدومن  یفاص  هتخپ  ارهم  دنهاوخ  یم  هک  ار  بوبح  زا  کیره  هک  تسنآ 

سپ ددرک  شرت  بوخ  دـسرب و  ات  دـنراذک  یم  غاجا  تشپ  ای  باتفآ و  رد  هدایز  ای  زور و  لـهچ  هتـسب  ار  نآ  رـس  هدرک  راد  باـعل 
دنرب یم  راکب  هدومن  فاص 

نا تعیبط  *

یضبق كدنا  اب  رت  درس و  اقلطم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنقلک نآ  حلصم  هدراب  ۀجزما  نابحاص  هدعم و  رضم  شطع  ارفص و  نوخ و  تدح  ترارح و  ئق و  نکـسم  اضعا و  يوقم  یلاج و 
دنزاس وج  مدـنک و  زا  هچنآ  دـنماشایب و  هدرک  لخاد  نا  رد  هدـیبوک  هک  تسا  ریـس  دـنیوک  تسا و  لسع  یبرم و  درو  اـی  یباـتفآ و 

رضم نآ  ندروخ  راثکا  نکیل  ءالط  ابرش و  يوم  يوقم  ندب و  یتسس  عفار  يوق و  ئوقم  بلق و  حرفم 
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یهجام كاک 

دنمان مه  یتسک  دنیوک و  ار  بلعثلا  بنع  هلاکنب  رد 

هدحوملا ءابلا  عم  فاکلا  لصف  *

بابک

تسا یبرع  تغل  هدحوم  ءاب  فلا و  هدحوم و  ءاب  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

نآ ياهعطق  هک  تسا  برچ  هبرف  قاـچ  نـالح  تشوک  باـبک  همه  نیرتهب  دـشاب و  یم  ماـسقا  تسا و  شتآـب  هدرک  ناـیرب  تشوک 
قئال و ردـقب  امهریغ  لفلف و  کمن و  هدومن  نایرب  يواستم  دـیج  ۀـمیه  محف  رکخاب  هک  فیطل  یهاـم  تشوک  نینچمه  کـچوک و 

هاوخ دنـشاب  هدومن  ناـیرب  نغور  رد  هچنآ  زا  تسا  رتـهب  دـشاب  هتفاـی  هیوشت  لادـتعا  دـحب  خیـسب  هچنآ  دنـشاب و  هدز  نارب  زین  نغور 
رویط و نزوک و  وهآ و  تشوک  بابک  نآ و  ریغ  ای  دنمان و  جیهابط  هک  بابک  یماش  دننام  هدـیبوک  ای  تسرد و  ار  تشوک  ياهعطق 

نارب رایـسب  کمن  رغال و  ریپ  تشوک  زا  هک  تسنآ  نآ  نیرتدب  تسا و  کشخ  مرک و  رایـسب  نکیل  دشاب و  یم  ذـیذل  زین  اهنیا  لاثما 
ای هتخوس و  هکنآ  ای  دنشاب  هدومن  نایرب  يدر  ياهمیه  زا  اهنیا  لاثما  موقز و  عورخ و  ریجنا و  الف و  بوچ و  لاغز  رکخا  رب  ای  هدز و 

دشاب ازجالا  يواستم  ریغ 

نا تعیبط  *

فعض تدش و  رد  دشاب  یم  فلتخم  موحل  فالتخا  بسحب  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

قفاوم هاب و  اهتـشا و  كرحم  هدرک و  ندب و  نخـسم  اضعا و  يوقم  نیتم و  نوخ  دلوم  هلمجلاب  فلتخم و  موحل  فالتخا  بسحب  زین 
زینـشک و قامـس و  اب  حلاص و  نوخ  دـلوم  مضه  دـعب  مضه و  رید  دنـشاب و  هدرک  تماجح  ای  دـصف و  هک  یناسک  نیبوطرم و  ةدـعم 

بآ ندروخ  لفیرطا و  نیبجنکـس و  نآ  حلـصم  عادص  ثروم  جازملا  رورحم  رد  یبوطر و  لاهـسا  سباح  هراح  ۀیودا  رئاس  لفلف و 
تسا ندینادرک  هدرم  ار  دوخ  هدنز و  ار  نآ  ایوک  هک  یهام  بابک  صوصخ  رضم  تیاغب  نا  زا  دعب  رایسب 
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هبابک

یمورب نوـیلیهم و  یناـنویب  سورعلا و  بح  یبرعب  زین  تـسا و  یبرع  تـغل  اـه  مود و  ةدـحوم  ءاـب  حـتف  فـلا و  اـب و  فاـک و  حـتفب 
دنمان ینیچ  بابک  يدنهب  نویلغیرف و 

نا تیهام  *

دنمان و سورعلا  بح  ار  ریبک  ریبک  ریغص و  دشاب  یم  فنص  ود  دنروآ و  یم  مور  نآ و  حاون  نیچ و  کلم  زا  هک  تسا  یتخرد  رمث 
تخردب هیبش  نآ  تخرد  معط و  دـنت  وبـشخ و  دیفـس و  نآ  زغم  یهایـس و  یکریتب و  لئام  تسا و  ناسلب  بحب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ 

تسا و راـبک  فنـص  دارم  نآ  قلطم  زا  تفاـی و  رکذ  ءاـفلا  عم  فلـالا  فرح  رد  دـنمان و  زین  هجنلفا  هجنلف و  ار  ریغـص  عوـن  دروـم و 
یمور نا  زا  دعب  دنروآ و  نیچ  زا  هک  تسنآ  معط  دنت  يوبشوخ  ةزات  نآ  نیرتهب 

يرب سآ  رمث  دنا  هتفک  یـضعب  دنام و  یم  یقاب  لاس  هد  ات  نآ  توق  دنـشاب و  یم  خلت  يدنه  هک  اریز  تسا  يدنه  رتهب ز  نیا  728و 
درادن یلصا  تسا و 

نا تعیبط  *

دراد زین  هدراب  توق  هراح  توق  اب  دنا  هتفک  یضعب  دنا و  هتفک  موس  رد  یضعب  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عالق عفاد  هثل و  يوقم  ناهد و  ةدـننک  وب  شوخ  نآ  ندـیئاخ  نمزم و  رـس  درد  عفار  ردـصلا  سارلا و  ءاضعا  حـتفم  فطلم و  تیاغب 
حتفم لاهـسا و  عفار  ینطاب و  ياضعا  اشحا و  هدـعم و  يوقم  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  ناقفخ  عفار  زاوآ و  ةدـننک  فاـص  نآ و  نفع 

هزیرکنـس لمر و  زا  نآ  يراجم  حورق  یقنم  لوب و  ردـم  لاحط و  دـبک و  ضارما  عفاد  حایر و  للحم  هدرک و  اـشحا و  دـبک و  ددـس 
ماروالا و عفان  ضیبا  يرش  تهج  نیبجنکس  اب  نآ  کناد  ود  ندیماشآ  شارف و  رد  لوب  لوبلا و  سلس  سباح  اهنآ و  تتفم  رارداب و 

وبـشخ اهیلاغاب  نآ  يـالط  هنیزلا  یمغلب  يرـش  حورج و  حورق و  عفار  ماروا و  لـلحم  تاـناویح  هیپ  اـب  نآ  دامـض  حورقلا  حورجلا و 
دنیوک یکطـصم و  نآ  حلـصم  هناثم  رـضم  عامج  ذذلم  تیاغب  بیـضق  رب  نآ  ةدیئاخ  بآ  يالط  نآ و  يوقم  ندـب و  ۀـحئار  ةدـننک 

ار نآ  لاقثم  کی  ات  مرد  کی  نوچ  هلقاق و  ینیچراد و  نآ  لدب  لاقثم  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  بالک  لدنص و  نآ  حلـصم  عدصم 
امرک مسوم  رکا  هتـسب  مکحم  یقیفـص  ۀچراپب  ار  نآ  رـس  دنـشاپب و  دشابن  شرت  رایـسب  هک  هتـسب  هزات  تسام  هلایپ  کی  رب  هدوس  مرن 

تسا رثوم  لوب  يراجم  حورق  تهج  روتسدب  زور  جنپ  ای  زور  هس  ات  دنماشایب  هدزمهرب  حبص  دنراذکب و  ءامسلا  تحت  بش  دشاب 
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هتفاکش نهد  ۀبابک 

تفای رکذ  ءافلا  فرح  رد  تسا و  هرغاف 

ثابک

تسا یبرع  تغل  هثلثم  ءاث  فلا و  اب و  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

دشاب کچوک  نآ  مخت  هک  تسنآ  ةدیسر  رایسب  كرزب  نآ  نیرتهب  تسا  كارا  ةدش  هایس  ةدیسر  رمث 

نا تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يوقم دیامن و  لاهـسا  دنماشایب  نیریـش  درـس  بآ  نآ  يالاب  دنیامن و  فوفـس  رکـش  نآ  نزومه  اب  هدوس  مرن  ار  نآ  مرد  جـنپ  نوچ 
راردا تهج  نآ  خوبطم  ندـیماشآ  مغالب و  زا  تسا  هدـعم  یلاج  هکنآ  تهج  عفان  ضارما  رثکا  رهظ و  عاـجوا  تهج  تسا و  هدـعم 

نآ ثلث  ود  ضیبا و  طسق  نآ  فصن  یلباک و  کنرب  نآ  نزوب  نآ  لدـب  عفان  تعیبط  كاـسما  هدـعم و  تیوقت  هناـثم و  ۀـیقنت  لوب و 
تسا لیبنق 

دبک

یمورب زین و  ایسورما  ایسورم و  ینانویب  رکج و  یسرافب  هدمآ  ود  ره  رد  اب  نوکس  زین و  فاک  رـسکب  لاد و  اب و  رـسک  فاک و  حتفب 
دبک دـنا  هتفک  دوبک و  دابکا و  نآ  عمج  هدـمآ و  زین  رکذـم  تسا و  ثنوم  دـبک  دـنمان و  اـجیلک  يدـنهب  كروب و  یکرتب  ارباـفه و 

تسا درفم  اب  نوکس  رسکلاب و 

نا تیهام  *

نآ نایب  تسا و  طالخا  سومیک و  مضه  لحم  یعیبط و  توق  أدـبم  ناویح و  ندـب  ۀـسیئر  ءاـضعا  ۀـلمج  زا  بکرم و  تسا  يوضع 
هکاوف و اهنآ  ياذـغ  هک  ناوج  هبرف  زوا  طب و  جاجد و  اـصوصخ  تسا  رویط  دـبک  نآ  نیرتهب  روکذـم و  حیرـشت  بتک  رد  لیـصفتب 

ریپ كرزب  تاناویح  رکج  اهنآ  نیرتدب  هبرف و  ۀلاسکی  دنفـسوک  ۀچب  هلاغزب و  رکج  یـشاوم  نیرتهب  دشاب و  نیریـش  ۀجیـضن  بوبح 
تسا یشحو  تاناویح  صوصخ 
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نا تعیبط  *

رت مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ینیچراد و هماکبآ و  هکرـس و  کمن و  اب  هکنآ  رکم  نفعتلا  عیرـس  يراجم و  رد  كولـسلا  ئطب  نا  زا  دلوتم  نوخ  مضهرید و  ظیلغ 
هراح ۀیودا  نیدوربم  رد  زینشک و  هکرـس و  نیرورحم  رد  نآ  حلـصم  دنـشاب  هدومن  نایرب  دیج  شتآ  رب  هک  کشخ  زینـشک  ایورک و 

لاهسا اعما و  ۀحرق  تهج  دنشاب  هدومن  نایرب  هدیشاپ  یبرع  غمص  کمن و  نا  رب  هدومن  هحرش  نوچ  هبـسانم و  تاشراوج  ةروکذم و 
تسا و نیعورصم  عرص  كرحم  زب  رکج  هیـصاخلاب  نآ و  مضه  زا  دیاین  زجاع  دشاب و  يوق  هدعم  ۀمـضاه  توق  هکنآ  طرـشب  رثوم 
دنروخب و ار  نآ  لاقثم  کی  هدیبوک  هدرک  کشخ  هک  کبک  رکج  روتسدب  عفان و  عرص  تهج  اتـشان  نآ  بابک  ندروخ  رامح  دبک 
بلک و رکج  بئذـلا و  ءاد  رکج و  درد  تهج  بئذ  رکج  ماوـه و  غدـل  تهج  هکرـس  اـب  يرب  ریزنخ  رکج  شوـم و  رکج  نـینچمه 

عنم هناوید و  کس  ةدیزک  تهج  ود  ره  بلک  بلک 

زا رطقم  بآ  نتفرک و  ار  نآ  راخب  عرص و  تهج  نآ  ةدرک  نایرب  رکج  ندروخ  زعملا  دبکا  دامـض  الکا و  بآ  زا  نآ  ندیـسرت  729
هدروخ مرک  نادند  رب  ار  هغزو  رکج  نوچ  هغزولا  دبک  تسا  يروک  بش  عفار  همه  ندـیناکچ  مشچ  رد  ندرک  نایرب  نیح  رد  ار  نا 
ینامز كدنا  زا  دعب  دعلبب و  هتسب  هطایخ  راتب  ار  نآ  رکج  نوچ  دشاب  هدروخ  ساملا  هک  یسک  دنادرک و  نکاس  ار  نآ  درد  دنراذک 

هدیـشاپ هدیبوک  لفلف  راد  لفلف و  نارب  هدومن و  هحرـش  نوچ  لیالا  دبک  دیآ  یمرب  هدیپسچ  نادـب  ساملا  دـنیوک  دروآرب  یکتـسهآب 
دننک کشخ  نوچ  روتسدب  دیفم و  ار  بآ  لوزن  يادتبا  دنک و  لئاز  ار  يروک  بش  دنشک  مشچ  رد  ار  نآ  رطقم  بآ  دننک و  بابک 

نا دـبای  یم  تفای و  میقرت  نآ  رکذ  یط  رد  یناویح  ره  رکج  صاوخ  لیـصفتب  دـیفم و  تلع  ود  ره  تهج  دنـشک  مشچ  رد  هدوس  و 
* یلاعت هّللا  ءاش 
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ربک

یمورب رابق و  ینایرـسب  زین و  سراـبق  سطینوثا و  یناـنویب  یـسراف و  زا  برعم  اـی  تسا و  یبرع  تغل  هلمهم  ءار  اـب و  فاـک و  حـتفب 
دنمان كروک  يزاریشب  شیرابق و 

نا تیهام  *

زبس یفـالغ  رد  نآ  لـک  نهپ و  كدـنا  نآ  كرب  نیمز و  يور  رب  طـسبنم  نآ  ياـهخاش  رثکا  خاـشرپ و  رادراـخ و  تسا  یتاـبن  رمث 
زا دنمان  ربک  رایخ  هکنآ  رمث  يومب و  هیبش  اهرات  نآ  طسو  رد  دیفـس  نآ  لک  نتفکـش  دعب  يدوخن و  ۀناد  کچوک و  نوتیز  رادقمب 
نآ معط  یجزل و  تبوطر و  اب  درز و  نآ  مخت  کنر و  خرـس  نآ  زغم  هتفکـش  ندیـسر  دـعب  یکچوک و  رایخ  ردـقب  رتکرزب و  طولب 

ددرک و هدایز  ینیریش  رتمک و  نآ  تصوفع  یخلت و  دشاب  رت  هدیـسر  دنچره  یمک و  تصوفع  ضبق و  یخلت و  اب  نیریـش و  كدنا 
يازجا عیمج  معط  ددرک و  ادج  رثکا  ندـش  کشخ  دـعب  نآ  طسو  بوچ  زا  میخـض و  نآ  تسوپ  ینالوط و  كرزب  دیفـس  نآ  خـیب 

کمن بآ  رد  زین  ار  نآ  سران  کچوک  رمث  لک و  ۀچنغ  تسا و  یتحولم  كدنا  ترارم و  تفرح و  رد  نآ  خـیب  اصوصخ  خـلت  نآ 
نشخ ياهنیمز  اهخالگنس و  اهبارخ و  نآ  تبنم  لمعتسم و  رثکا  نآ  يازجا  رئاس  زا  رتیوق  نآ  خیب  دنیامن و  یم  للحم  هدومن  نیریش 

دسفم يدر و  خافن  دشاب  كان  من  ياهنیمز  بآ و  هب  بیرق  هچنآ  و 

نا تعیبط  *

موس ات  دسر  مهب  هسبای  ةراح  دالب  رد  هچنآ  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دننام هیغامد  ةدراب  ضارما  تهج  بصعلا  سارلا و  ءاـضعا  هجزل  طـالخا  ادوس و  مغلب و  عطقم  فطلم و  لـلحم و  یلاـج و  حـتفم و 
خسف تهج  نآ  ةزات  دامض  دراد و  هک  یضبق  تصوفع و  ببـسب  عفان  سرقن  اسنلا و  قرع  لصافم و  عاجوا  ردخ و  اخرتسا و  جلاف و 

نآ و كرب  اـی  نآ و  ةزاـت  تسوپ  ندـیئاخ  روتـسدب  نادـند و  درد  نکـسم  غاـمد و  تاـبوطر  بلاـج  نآ  تسوـپ  ندـیئاخ  لـضع و 
غامد یقنم  یغامد و  ددس  حتفم  نادند و  درد  نکسم  دنشاب  هدیناشوج  نا  رد  نآ  مخت  ای  نآ و  تسوپ  هک  يرمخ  ۀکرسب  هضمـضم 
دننام وب  شوخ  ۀیودا  اب  ردـصلا  ءاضعا  یلچک  عفار  نآ  خـیبط  بآ  هب  رـس  نتـسش  نآ و  مرک  ةدنـشک  شوک  رد  نآ  ةراصع  روطق  و 

وبر تهج  نآ  ةدرورپ  کمن  ردص و  عاجوا  نکسم  نآ و  جرخم  هنیـس و  مغلب  للحم  لسع  رخذا و  سودوخوطـسا و  بیطلا و  لبنس 
لاحط و دـبک و  ةدـس  حـتفم  حایر و  للحم  اشحا و  يوقم  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  سفنت  ياـضعا  زا  مغلب  عفاد  نآ  خـیبطب  هرغرغ  و 

شیپ نآ  دوس  کمن  ندروخ  هاب و  توق  ةدننک  هدایز  ضیح و  لوب و  ردم  اعما و  نادـید  لتاق  ادوس و  ةرم  ردـم  ماخ و  طلخ  لهـسم 
زا دیامن  یم  غارفتسا  هک  تسا  اسب  هکرـس و  لسع و  اب  نآ  ةدرورپ  صوصخ  زرپس  يارب  زا  تسا  یئاود  نیرتهب  نطب و  نیلم  ماعط  زا 
دبک ةدـس  حـیتفت  تهج  بادـس  لفلف و  اب  ددرک و  یم  لصاح  تحـص  نا  زا  دـعب  راردا و  لاهـساب و  ار  يوادوس  ظیلغ  ةدام  لاـحط 

اـعما و هدـعم و  مرک  ماـسقا  جرخم  هدنـشک و  نآ  كرب  بآ  ندـیماشآ  زرپس و  عفار  یلاوتم  زور  لـهچ  نآ  لـلخم  ندروخ  هدراـب و 
نیریش اصوصخ  هاب  دایدزا  ریساوب و  تهج  ضیح و  لوب و  ردم  هکرس  اب  اصوصخ  لاحط  مرو  للحم  سمرت  ای  وج  درآ  اب  نآ  دامض 
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هبـسانم ۀـیودا  اب  نآ  كرب  ای  نآ و  کشخ  ای  هزات و  تسوپ  دامـض  روثبلا  ماروالا و  عفان  ریـساوب  تهج  نآ  روخب  نآ و  خـلت  ةدرکان 
ۀیودا اب  نآ  كرب  روتسدب  ابوق و  قهب و  عفار  هکرس  اب  هبلص و  ماروا  ریزانخ و  للحم 
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حورقلا و برجم  هوـخر  ياـضعا  زا  نار  شک  لـغب و  ریز  نآ و  ۀـظیلغ  ماروا  هـبقر و  ریزاـنخ  تـهج  نآ و  توقرـساک  هبـسانم  730
اناقتحا ابرش و  كرو  عاجوا  اسنلا و  قرع  تهج  لصافملا  تالا  اهنآ  ففجم  هخسو و  هثیبخ و  حورق  تهج  نآ  ةزات  دامض  حورجلا 

کشخ و مرک و  مود  رد  نتفکش  زا  لبق  نآ  لک  بارش و  اب  صوصخ  ادامـض  ابرـش و  تسا  مومـس  رثکا  قایرت  مومـسلا  نآ  ریـصعب 
یهـشم و ذـیذل و  نآ  للخم  مشچ و  ریـصاون  عفار  نآ  رورذ  رت و  فیعـض  نا  زا  نآ و  خـیب  دـننام  لاعفا  عیمج  رد  عطقم و  فطلم و 

نآ مخت  رت و  مرک و  نآ  رایخ  نآ و  رایخ  للخم  روتـسدب  نیرورحم و  عدصم  زرپس و  رکج و  ةدس  حتفم  مغلب و  یلاج  زرپس و  عفار 
مرک لوا  رخآ  رد  نآ  كرب  قاس و  هدعم و  دسفم  عبط و  نیلم  اتشان  نآ  مخت  غضم  نودب  نآ  ةدیسر  رایخ  کشخ و  مرک و  موس  رد 

اب نآ  دامض  هدعم و  مرک  ماسقا  هدنـشک  نآ  ةراصع  مشچ و  ریـصاون  ریزانخ و  للحم  نآ و  لک  زا  رت  فیعـض  لاعفا  رد  کشخ و  و 
نآ و كرب  زا  رتیوق  نآ  قاس  لاعفا  عیمج  رد  هیمغلب  ماروا  رئاـس  ریزاـنخ و  لـلحم  تیاـغب  هثیبخ و  حورق  هیدهـش و  حورق  عفار  تفز 

لسع هکرـس و  اب  هک  مرد  تشه  ات  نآ  بآ  زا  تبرـش  رادقم  ردص  غامد و  ددس  حتفم  غامد و  یقنم  نآ  يازجا  عیمج  خیبطب  هرغرغ 
حلصم هناثم  رضم  نیبجنکس  نآ  حلصم  نیرورحم  ةدعم  رـضم  لاقثم  تفه  ات  خوبطم  رد  مرد و  هس  ات  نآ  خیب  زا  دنـشونب و  رکـش  و 

لزهم و ربک  خـماک  يرکید و  لدـب  نآ  يازجا  زا  کیره  لسع و  ناجنلوخ و  نآ  حلـصم  هدرک  رـضم  سودوخوطـسا  نوسینا و  نآ 
تسنآ ندیماشآ  درس و  بآ  هب  هرغرغ  نآ  حلصم  هدعم  غامد و  رضم  ربک و  زا  رتهب  لاحط و  للحم 
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تیربک

لوقب نآ  رخآ  ءات  تسا و  یبرع  تغل  هیناقوف  هانثم  ءات  هیناـتحت و  هاـنثم  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  اـب و  نوکـس  فاـک و  رـسکب 
اتیربک و ینایرسب  نویراق و  ینانویب  تسین و  لصالا  یبرع  تسا و  یطبن  زا  برعم  هتفک  يدادغب  دئاز و  یضعب  لوقب  یلصا و  یضعب 

دنمان کمدنک  يدنهب  درکوک و  یسرافب  نداث و  یمورب 

نا تیهام  *

ترارحب هتـشک و  جوزمم  ینهد  فیطل  بطر  راخب  اب  هک  یناخد  سبای  راخب  زا  دـلوتم  هیـضرا  رهوج  ابوخ  يرجح و  تسا  یمـسج 
یم لعتـشم  يدوزب  نادب  شتآ  ندیـسرب  اذـهل  دـشاب و  هدیـسر  مهب  تفخ  تفاطل و  ترارح و  تینهد و  نا  رد  هتفای و  خـبط  سمش 

رد دشاب و  یم  عمال  یفاص  فافش  نآ  خرس  يدوبکب و  لئام  يدیفس و  يزبسب و  لئام  درز  خرـس و  دشاب  یم  فنـص  راهچ  ددرک و 
رئازج سراف و  لامعا  زا  زومره  نآ  ندعم  دنادرک و  یم  نشور  ار  دوخ  ندعم  فارطا  شتآ و  دننام  دـشخرد  یم  بش  دوخ  ندـعم 

هک نامع  رئازج  زا  ةریزج  رد  ار  نآ  ندعم  نم  مدید  هک  دنا  هتشون  هرس  سدق  ناخ  يولع  دیـس  كولملا  دمتعم  باون  تسا و  نامع 
یهاک هتـشون  لوا  ملعم  هک  یفاص  ریغ  رمحا  تیربک  اما  دـنروآ  یمرب  یفاص  خرـس  تیربک  هدومن  رفح  ار  نیمز  رکید  ندـعم  دـننام 

درز دشاب و  یم  هایـس  دیفـس و  درز و  خرـس و  نآ  دنروآ و  یمرب  هدومن  رفح  ندعم  زا  ار  تیربک  هک  هتـشون  سونیلاج  مدیدن و  نم 
دوسا تیربک  ار  يدوبکب  لئام  دـنیوک و  یـسراف  تیربک  ار  دیفـس  دـنمان و  یعباصا  يواکطـصم و  ار  نیا  تسا و  يزبسب  لـئام  نآ 

یم هایـس  نآ  قرحم  یهایـسب و  لئام  ربغا  نکاما  یـضعب  كاخ  زا  ای  یتیربک و  مرک  ياهمـشچ  بآ  زا  نآ  خوبطم  دـنناوخ و  ردـک 
یـسیلفت دشاب و  هدیـسرن  شتآب  هک  تسنآ  رجحتم  ریغ  نیکنـس  یفاص  نآ  نیرتهب  تسا  هرمحلا  دیج  رمحا  نآ  ماسقا  نیرتهب  دشاب و 

نآ توق  تسنآ و  صلاخ  یفاص  فنـص  ره  نیرتهب  هک  هتفک  سونیلاج  تسنآ و  یفاص  يوبدب  درز  تیربک  ماسقا  نیرتهب  هک  هتفک 
تسا و لمنلا  يداو  هتفک  يدادغب  بهذ و  ندعم  هک  هتفک  یکاطنا  تسا  رایسب  لاوقا  رمحا  تیربک  رد  دنام و  یم  یقاب  لاس  یـس  ات 

ریسکا ایمیک  تعانص  لها  حالطصاب  دنا و  هتـسناد  رطقم  رعـشلا  نهد  یـضعب  یندعم و  ریغ  عونـصم  تسا  يرهوج  دنا  هتفک  یـضعب 
دنمان رمحا  تیربک  ار  یخرس  تیاغ  رد  عونصم 
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نا تعیبط  *

تینهد تیاغ  رد  هتسناد و  مراهچ  ات  یضعب  نآ و  یکشخ  زا  هدایز  نآ  یمرک  کشخ و  مرک و  موس  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

مین مخت  ةدرز  اب  نآ  ندـیماشآ  مومـسلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  سارلا و  ءاضعا  بذاج  یلاج و  ففجم و  فطلم و  نخـسم و  لـلحم و 
هدومن يوشم  مخت  ةدرز  ای  تشرب و 

هب نآ  ندـیماشآ  مومـس و  ناـقری و  عفر  شـش و  هنیـس و  زا  مغلب  كرچ و  جارخا  وبر و  یبوـطر و  ۀفرـس  هلزن و  ماـکز و  تهج  731
تسا و یمـس  ماوه  عسل  ررـض  عفار  زین  نآ  رورذ  مومـس و  مراقم  ضیح و  ردـم  ناقری و  عفار  هبـسانم  ۀـیودا  اب  ای  بآ و  اـب  یئاـهنت 

بطر برج  ابوق و  رـس و  حورق  هفعـس و  تهج  تسام  اب  یبرع  غمـص  نآ  نزو  مین  اب  هدراب و  ضارما  تهج  راغلا  بح  اب  نآ  يالط 
نینج طقـسم  يرک و  عفار  هلزن و  ماکز و  سباـح  عادـص و  عفار  نآ  روخب  هقیقـش و  هتکـس و  عرـص و  تهج  نآ  طوعـس  برجم و 
نهد بآ  لوب و  لسع و  اب  نآ  يالط  هعماس و  لقث  يرک و  عفار  هبـسانم  ۀـیودا  اـب  ناـهدا و  اـب  نآ  روطق  نآ و  خرـس  عون  صوصخ 
هفعس تهج  ایلومیق  نیط  اب  يرحب و  نینت  برقع و  ندیزک  تهج  هکرـس  اب  برقع و  ندیزک  تهج  جنیتار  اب  ماوه و  ندیزک  تهج 

اهـشراخ و بطر و  برج  ماـسقا  تهج  تشرب  مین  ۀـضیب  اـی  يوشم و  ۀـضیب  رد  نآ  ندـیماشآ  اـهریغ  روـثبلا و  حورجلا و  حورقلا و 
هکرـس و اب  قهب و  تهج  هکرـس  اب  رثالا و  بیجع  يوادوس  ياهـششوج  ماذـج و  تهج  هکرـس  لسع و  اـحرق و  رقاـع  اـب  نآ  يـالط 

ءاد دلج و  رـشقت  نخان و  قهب و  برج و  هکح و  ندب و  رد  ثداح  راثآ  رئاس  نخان و  ضایب  راثآ و  علق  تهج  مطبلا  کلع  نورطن و 
لیلحت تهج  رتسدیب  دـنج  اب  ابوق و  تهج  انح  اب  نخان و  راثآ  علق  تهج  اهنت  مطبلا  غمـص  اب  هبطر و  حورق  هلکا و  بلعثلا و  هیحلا و 

روخب نآ و  ةدننک  دیفـس  يوم  رب  قرع و  عطاق  ندـب  رب  نآ  رورذ  سرقن و  تهج  هبـسانم  ۀـیودا  لسع و  ینمرا و  ةروب  اب  تابالص و 
هزات ریش  اریثک و  نآ  حلصم  هدعم  رضم  یتیربک  بآ  هب  روتسدب  هکح  تهج  نادب  لاستغا  يوم و  ةدننک  دیفس  ماوه و  ةدننازیرک  نآ 

نآ دعصم  تسا و  رکید  کیره  لدب  لاقثم و  کی  ات  کناد  ود  زا  نآ  تبرش  رادقم  رکش  هشفنب و  نآ  حلصم  غامد  رضم  هدیشود و 
ياهدرد عیمج  تهج  نآ  نغور  خـینرز و  رهوج  بانم  بئاـن  نآ  ةدرک  دیفـس  لیدـعیب و  اـهنآ  كرچ  عفر  ندـعم و  سیلکت  تهج 

سفنلا قیض  دراب و  ۀفرس  تهج  تابوطر و  عفار  یلاج و  ذوفنلا و  عیرس  ففجم و  تیاغب  نآ  قرع  هفعـس و  هکح و  برج و  دراب و 
دلج حرقم  طالخا و  قرحم  نخسم و  نآ و  تافاثک  نادند و  نب  دساف  تشوک  عفد  نادند و  درد  لاحط و  مرو  لیلحت  بطر و  دراب 
دنک بذج  ار  مس  دنراذک  مدرک  مخز  رب  نوچ  دهد و  نیکست  دنراذک  دیدش  كاندرد  نادند  رب  هدولآ  هبنپب  ار  نا  زا  یلیلق  نوچ  و 

دـهد و لیلحت  ار  زرپس  تبالـص  دنـشونب  بآ  هب  ار  نا  زا  ةرطق  نوچ  دروآرب و  یناسآب  ار  نآ  ماـمت  دـنراذک  یندـم  قرع  رب  نوچ  و 
هثداح ۀنمزم  تایمح  دیآ و  يدرس  اب  هک  تایمح  هیوادوس و  هیمغلب و  ضارما  عیمج  يارب  نآ  ياود  حضو و  دروآ و  ماعط  ياهتـشا 
قیرط ناهدا و  بح و  هخـسن  نآ و  خـسن  اب  نیدابارق  رد  هک  یلیـصفت  هب  عفان  اهریغ  لصافم و  عاجوا  اسنلا و  قرع  ادوس و  مغلب و  زا 

تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  قرع  ریبدت و  هیفصت 
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نوسبک

هدمآ زین  هدحوم  ءاب  ياجب  افب  نوسفک  نون و  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مض  هدحوم و  ءاب  نوکس  فاک و  حتفب 

نا تیهام 

رودم نآ  بح  یخلت و  يزیت و  يدنت و  اب  یماش و  زینشکب  هیبش  نآ  دنروآ و  یم  هشبح  دالب  زا  هک  تسا  یمح  تابن و  كرب 

نا تعیبط  *

تسا کشخ  مرک و  موس  رد  هک  تسنآ  قیقحت  هشبح و  لها  نامکب  لوا  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هتشرس لسع  اب  ای  رکش و  اب  دنیوک و  یم  مرن  هک  عرقلا  بح  نادید و  جارخا  لاهسا و  تهج  دنراد  لمعتسم  ار  نآ  رایسب  هشبح  لها 
یلباک کنرب  یضعب  ثوشک و  ار  نآ  یضعب  رکید و  ۀبسانم  ۀیودا  یلباک و  کنرب  اب  ای  یئاهنت و  هب  دنماشآ  یم  هدیشود  هزات  ریش  اب 

رد تسا  يوق  رایـسب  نآ  خـیب  ازجا و  عیمج  رد  تسنارداموب  هباشم  نآ  تابن  هتـسویپ  قیقحت  هب  هچنآ  درادـن و  یلـصا  دـنا و  هتـسناد 
هدرک فاص  دنیامن و  یم  لح  يدنه  رمت  اب  بآ  رد  هدیبوک  هک  تسنآ  نآ  لامعتـسا  ۀقیرط  عرقلا و  بح  نادید و  جارخا  لاهـسا و 

هفاضا زین  لینلا  بح  يردق  دنهاوخ  يوقا  نا  زا  رکا  دنیامن و  یم  مض  نارب  زین  یلباک  کنرب  دنهاوخ  رتیوق  نا  زا  رکا  دـنماشآ و  یم 
دنروخ یم  بآ  اب  هدیئاس  ار  نآ  خیب  دنباین  مان  لاصیتسا  اهنیزا  رکا  دننک و  یم 

نا تعیبط  *

تفای رکذ  هچنانچ  لوا  رد  هن  دشاب  کشخ  مرک و  موس  رد  هک  لمتحی 

732

جکیبک

یناـنویب عبـضلا و  فک  ار  نآ  تسا و  یـسراف  زا  برعم  میج  فاـک و  حـتف  هیناـتحت و  هاـنثم  ءاـی  نوکـس  اـب و  رـسک  فاـک و  حـتفب 
لکنتز یکنرفب  زین و  يرپوتـسل  لیب و  لج  يدـنهب  یکچچ و  ءاوتـسام  یکرتب  کشوم و  یناهفـصاب  نوپرغا و  نیتلاـس  نویخارطب و 

دنمان

1400 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1829 

http://www.ghaemiyeh.com


نا تیهام  *

درز و نآ  لـک  هجزل و  تبوطر  اـب  يدیفـسب و  لـئام  رتضیرع و  نا  زا  زینـشک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  یفنـص  تسا  رایـسب  فانـصا 
يراج ياهبآ  بیرق  نآ  تبنم  قبرخ و  ياهبعش  دننام  بعـشتم  خلت و  دیفـس  نآ  خیب  عرذ و  کی  ردقب  کیراب  نآ  قاس  زین و  شفنب 
تابن موس  فنص  دنمان و  نویرغا  نیتلاس  ار  نیا  شفنب و  نآ  لک  فیرح و  رایسب  رتکرزب و  نا  زا  لوا و  فنصب  هیبش  زین  مود  فنص 

ریش کنرب  دیفس  نآ  لک  موس و  فنصب  هیبش  زین  مراهچ  فنص  هحئارلا و  هیرک  یئالط و  درز  نآ  لک  کچوک و  رایسب  نآ 

نا فانصا  تعیبط  *

دنا هتفک  زین  موس  رد  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يالط سدنک و  زا  رتیوق  سطعم و  نآ  کشخ  خیب  طوعـس  سارلا  ءاضعا  ککحم  عاذل و  دـلج و  رـشقم  یلاج و  حرقم و  داح  راح 
تهج نآ  يالط  روثبلا  ماروالا و  هفعس  تهج  نآ  خوبطم  لوطن  اهنآ و  تیتفت  تهج  نآ  نونس  نانسا و  نابرض  تهج  جراخ  زا  نآ 

اضعا و درد  تحارج و  بجوم  ینامز  كدنا  اب  نآ  خاش  كرب و  ةزات  دامض  هتخیوآ و  ددغ  هیرامـسم و  لیلآث  روثب و  برج و  عطق 
همیـشم نینج و  جرخم  نآ  لومح  بلعثلا و  ءاد  لیلآث و  ماسقا  نخان و  ضایب  صرب و  عطق  ناویح و  ناسنا و  برج  تهج  اهنغور  اـب 

تسا و غاد  بانم  بئان  دنراذک  وضع  رب  دننک و  ریمخ  مدنک  درآ  نآ  لثم  اب  نوچ  هدنـشک و  نآ  لاقثم  ود  ضیح و  سابتحا  عفار  و 
رزب لیقـسا و  ضارعا  دـننام  وزا  ضارعا  دروخب  ار  نآ  یـسک  نوچ  نآ و  تدـح  لامک  ببـسب  تسین  زئاج  نآ  لامعتـسا  لـخاد  زا 

نآ ياوادم  روتسدب  تسا و  هدروخ  هرجنا 
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هیناقوفلا هانثملا  ءاتلا  عم  فاکلا  لصف 

ناتک

ار نآ  مخت  دنمان و  زین  یـسیت  یـسلا و  يدـنهب  هدـمآ و  زین  فاک  رـسکب  تسا و  یبرع  تغل  نون  فلا و  ددـشم و  ءات  فاک و  حـتفب 
دنمان زین  یسیت  جیباک و  یسلا  يدنهب  دنا  هتفک  زین  ءاب  رسکب  همجعم و  ياز  نوکس  اب و  حتفب  ناتک  رزب  یبرعب 

نا تیهام  *

نآ مخت  مخت و  زا  رپ  يزوـجب و  بیرق  نآ  ياـهبق  يدروجـال و  نآ  لـک  کـیراب و  نآ  كرب  قاـس و  یعرذ و  ردـقب  تـسا  یتاـبن 
کنخ درس و  رایسب  نآ  سبل  دنفاب  یم  سابل  بنق  تخرد  تسوپ  هبنپ و  دننام  نآ  تخرد  تسوپ  زا  ینالوط و  نهپ  كدنا  کچوک 

دشاب یم 

نآ تعیبط  *

تسا تدوربب  لئام  لدتعم  دنا  هتفک  کشخ و  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نیرورحم و سبالم  زا  عفان و  بلص  مرو  هکح و  برج و  تهج  نآ و  فشن  قرع و  لیلقت  ثعاب  ترارح و  عفار  نآ  سابل  ندیشوپ 
لوسغم ریغ  دپـسچ و  یمن  بوخ  ندبب  هکنآ  تهجب  دسر  یم  مهب  ددرک و  یم  عمج  رتمک  هبنپ  زا  نا  رد  شپـش  تسا و  امرک  لصف 

نآ ۀـتخوس  رورذ  محر و  لاح  حلـصم  ماکز و  غاـمد و  ةدـس  حـتفم  زین  نآ  تاـبن  نآ و  روخب  ناتـسمز و  رد  اـصوصخ  ففجم  نآ 
هک دنهاوخ  رکا  هتفک  فیرـش  ناتک  ۀـقرخب  اهمخز  فوج  ندرک  رپ  روتـسدب  اهنآ و  ةدـنهد  مایتلا  تاحارج و  نوخ  عطاق  ففجم و 
نآ لک  سکعلاب و  دنوشن  رغال  هک  دنهاوخ  رکا  هتسش  ناتک  ۀماج  ناتسبات  رد  دنـشوپ و  ون  ناتک  ۀماج  ناتـسمز  رد  ددرک  رغال  ندب 

یعون هایس و  یمـسق  یخرـسب و  لئام  یـضعب  ینالوط و  كدنا  نهپ  سلما و  یکریت و  يدرزب و  لئام  نآ  مخت  لد و  يوقم  حرفم و 
دیفس
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نا عومجم  تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  کشخ و  مرک و  لوا  رد 

لاعفا و *

نا صاوخ 

حورق یغامد و  يابوق  یمرو و  عادـص  تهج  درـس  بآ  اب  نآ  دامـض  ردـصلا  بصعلا و  سارلا و  ءاضعا  عبط  نیلم  یلاج و  للحم و 
یخرس عفاد  مشچ  رب  نآ  ندیلام  مشچ و  رد  نآ  باعل  روطق  سرقن و  اسنلا و  قرع  لصافم و  درد  نیکـست  تهج  انوطق  رزب  اب  رس و 
نایرب ینطاب و  ياضعا  رکج و  مرو  لیلحت  جـضن و  هنیـس و  ۀـیقنت  تهج  نآ  مرد  هس  یمغلب و  ۀفرـس  تهج  لسع  اب  نآ  قوعل  نآ و 

نآ لاقثم  مین  زور  ره  تموادم  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  دیفم  تیاغب  یبوطر  ۀفرس  مدلا و  ثفن  تهج  ضباق و  نآ  ةدومن 

بآ رد  ار  نآ  مخت  هلوت  کی  نوچ  هناـثم و  هدرک و  ۀـحرق  عبط و  نییلت  ضیح و  ریـش و  قرع و  لوب و  راردا  اـعما و  درد  تهج  733
لـسع لفلف و  كدـنا  اب  زرپس و  مرو  تهج  لسع  اب  برجم و  هدرک  کنـس  ندـینازیر  يارب  دنـشونب  مخت  عم  نآ  باـعل  هداد  شوج 

رد سولج  روتـسدب  محر و  اعما و  عذـل  لوضف و  جارخا  تهج  نآ  خـیبطب  هنقح  دـنا و  هتـسناد  برجم  نیـسویام  هاب  کیرحت  تهج 
ریجنا اب  رـس و  حورق  بلـص و  مرو  تهج  نآ  دامـض  اهریغ  حورقلا و  حورجلا و  ماروـالا و  محر  لاـح  حلـصم  نآ  دود  نآ و  خـیبط 

عفر اهمخز و  تهج  دـجنک  نغور  اب  لیلآث و  تهج  رتسکاخ  هروباب و  نخان و  قاقـش  تهج  لسع  یلباب و  فرح  اـب  فلک و  تهج 
ۀقرخب مخز  فوج  ندومن  رپ  روتـسدب  نآ و  عذـل  درد و  نیکـست  تاحارج و  فیفجت  تهج  نآ  ۀـتخوس  رورذ  اـهنآ و  عذـل  درد و 
تبرش رادقم  لسع  نآ  حلصم  نایثنا و  رضم  نیبجنکس و  نآ  حلصم  همضاه  فعضم  زینشک و  نآ  حلـصم  رـصب  ملظم  راضملا  ناتک 

نآ يالط  اعما و  تحارج  عجو  تهج  لک  نغور  اب  نآ  ۀنقح  رت و  مرک و  نآ  مخت  نغور  هبلح و  نآ  لدب  مرد  راهچ  ات  مرد  هس  نآ 
روتـسدب باود و  ناسنا و  جنلوق  عفر  تهج  نآ  ةدیناشوج  نآ و  ندـیماشآ  نآ و  درد  نیکـست  تحارج و  ابوق و  داوف و  عجو  تهج 

* تسا نیبجنکس  نآ  حلصم  هاب  هرصاب و  فعضم  نادب  نیهدت 
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متک

لاغش يانح  ینعمب  دنمان  ینخلاش  نباکنت  ناردنزام و  رد  ار  نآ  يرب  همسو و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  میم  ات و  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

ریغ نآ  قاـس  دروم و  كربـب  هیبـش  نآ  كرب  تسا و  لـین  كرب  ریغ  دـنا  هتفک  یـضعب  دـشاب  یم  یناتـسب  يرب و  تسا  یتاـبن  كرب 
يرب و هزیر و  کچوک  یمخت  نآ  فوج  رد  ددرک و  یم  هایـس  ندیـسر  دـعب  یلفلف و  ردـقب  نآ  رمث  هوبنا و  نآ  ياهخاش  فوجم و 

قاس لین و  كرب  زا  رتزارد  رتضیرع و  نآ  كرب  رت و  هوبنا  نآ  ياهخاش  دـیور و  یم  راز  کیر  ياـه  هناـخدور  راـنک  رد  نآ  یلبج 
کیب هدیچ  حبـص  ار  نآ  كرب  هک  تسا  طرـش  دنا  هتفک  تسا و  لین  كرب  هک  تسنآ  قیقحت  ناتکب و  هیبش  نآ  تابن  فوجم  لین و 
رکید زور  دنامب و  کشخ  مین  بش  رکا  هک  اریز  دسرن  نادـب  اوه  هک  دـنیامن  ظوفحم  هشیـش  رد  هدرک  مرن  دـنیامن و  کشخ  باتفآ 
يدنه همسو  هک  هتشون  رعـش  تادوسم  رد  زجوم  حرـش  رد  ینورزاک  دیدس  الم  ددرک و  یم  عئاض  نآ  کنر  دنیامن  کشخ  باتفآب 

یم رترید  نآ  کنر  نکیل  رتمک و  نآ  بیـضخت  ینامرک  همـسو  تسا و  ینامرک  ۀمـسو  زا  رتهب  سیوطت  بیـضخت و  رد  هزاـت  دـیج 
درادن رایسب  تیسؤاط  يوم و  کنرب  تسا  یهایسب  لئام  نآ  بیضخت  دنام و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يالط روخب و  هذوخ و  هضیب و  یمغلب و  یحیر و  عادـص  تهج  کمن  بآ و  اب  نآ  باضخ  سارلا  ءاضعا  لـلحم  ضباـق و  یلاـج و 
ندـیزک تهج  ئقم و  تیاغب  نآ  خـیبط  بآ  اـی  نآ و  كرب  بآ  ندـیماشآ  مسلا  ءاذـغلا و  ءاـضعا  يوم  تیوقت  ماـکز و  تهج  نآ 

ریغ هکنآ  لوق  رب  انب  تسا  لین  باضخ  زا  رتهب  همسوب  باضخ  دنا  هتفک  باضخ و  يارب  زا  تسا  اهزیچ  نیرتهب  دیفم و  هناوید  کس 
میالم شتآب  دـجنک  نغور  نآ  نزومه  اـب  ار  نآ  بآ  هکنآ  نغور  ندـال و  لـفنرق و  نآ  حلـصم  غاـمد  فعـضم  راـضملا  رکیدـکی 

رد نآ  مخت  عفان و  انیهدت  هدراب  عاجوا  هدعقم و  ضارما  ریـساوب و  نآ و  نتخیر  عنم  يوم و  يزارد  تهج  دنامب  نغور  ات  دنناشوجب 
رد لزان  بآ  لیلحت  بآ و  لوزن  عنم  يارب  تسا  هیودا  نیرتهب  نآ  لاحتکا  یهایسب و  لئام  برت و  مختب  هیبش  فالغ  رادقم  کنر و 

دادم ماقم  مئاق  تباتک  تهج  دنیامن  لخاد  یبرع  غمـص  يردـق  هدومن  فاص  دـنهد و  خـبط  رایـسب  بآ  اب  نوچ  ار  نآ  خـیب  مشچ و 
اقلطم تسومن  یبرچ و  هک  دنیوشب  كاپ  ار  نآ  ریغ  رس و  نساحم و  يوم  الوا  هک  تسا  طرـش  نآ  ریغ  هیحل و  بیـضخت  رد  تسا و 

نآ کنر  هک  دنیامن  همـسوب  باضخ  دنیامن و  کشخ  دـنیوشب و  ینامز  دـعب  دـنیامن و  هدـیئاس  يانحب  رتسآ  الوا  سپ  دـشابن  نا  رد 
* ددرک یم  وکین 
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هتبتک

اه رخآ  رد  هنکاس و  ةدحوم  ءاب  ود  ره  نایم  رد  هیناقوف و  هانثم  ءات  ود  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

لوط تسا  یتابن 

لئام زبس  مرن و  ناتک و  كربب  هیبش  زارد  نآ  لفـسا  ياهکرب  ناتک و  قاس  دـننام  بلـص  کیراب و  نآ  قاس  یعرذ و  ردـقب  نآ  734
لکب هیبش  زین  کنر  درز  كزان و  کنر  دیفـس  قرزا  ياهلک  رـس  ات  نآ  قاـس  يـالعا  فصن  رب  نیمز و  يور  رب  شورفم  یهایـسب و 

خلت نآ  مخت  نآ و  هایک  معط  هرتهاش و  مخت  دننام  نآ  مخت  نا و  زا  رتکچوک  ناتک و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  لوا  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نا زا  رکید  یمـسق  عفان و  ابوق  عفر  تهج  نآ  خوبطم  دامـض  دراب و  لصافم  كرو و  عاجوا  ماخ و  مغلب  جارخا  تهج  نآ  ندیماشآ 
رد رتیوق  لوا  مسق  زا  مسق  نیا  رادریش و  كرب و  یب  هتسر و  نآ  قاس  زا  کیراب  ياهخاش  دیور و  یم  هبلص  نکاما  رد  هک  دشاب  یم 

دنا هتسناد  برجم  لمح  عطق  تهج  نآ  لومح  مرد و  مین  کی و  مود  زا  مرد و  ود  لوا  مسق  زا  تبرش  رادقم  ماخ  مغلب  جارخا 

هلیتک

اه مال و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  ات و  حتف  فاک و  مضب 

نآ تیهام  *

دروم كربب  هیبش  نآ  كرب  بلص و  نآ  بوچ  هتـسر و  خیب  کی  زا  رایـسب  ياهخاش  زک و  کی  ات  ربش  کی  زا  نآ  لوط  تسا  یتابن 
سدقملا تیب  ماش و  دالب  نآ  تبنم  بغزم و  يدیفسب و  لئام  رتکیراب و  نا  زا  و 
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نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بارـش ار  بارـش  نیا  رـصم  لـها  نآ و  داـسف  عناـم  دـشاب  هدـمآ  شوجب  هکنآ  زا  شیپ  دـنزادنا  بارـش  مخ  رد  نا  زا  یکدـنا  نوچ 
* عفان هدراب  ضارما  تهجب  تسا و  ترارح  تیاهن  رد  دنمان  هشیشحلا 

هثلثملا ءاثلا  عم  فاکلا  لصف 

اریثک

نوک یسرافب  زین و  ابیفافارط  اثیفاغارط و  ینانویب  تسا  یبرع  تغل  فلا  ار و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  اث و  رـسک  فاک و  حتفب 
تسا هثلثم  ءاث  ياجب  هیناقوف  هانثم  ءاتب  اریتک  يدنهب  روهشم  دنمان و 

نا تیهام  *

دشاب یم  هایس  دیفس و  دش و  روکذم  دنمان و  داتق  ار  نآ  هک  هتـشکرب  زیت و  رایـسب  نآ  ياهراخ  رادراخ و  رایـسب  تسا  یتخرد  غمص 
نوبز نآ  هایس  تسنآ و  توالحب  لئام  صلاخ  کیراب  سلما  یفاص  دیفس  نآ  نیرتهب 

نا تعیبط  *

زا رتمک  نآ  یکشخ  دنا و  هتسناد  کشخ  درس و  لوا  رد  یضعب  یبرع و  غمـص  زا  بطرا  رت و  لوا  رد  لدتعم و  يدرـس  یمرک و  رد 
يوقلا بکرم  یضعب  رت و  مرک و  یضعب  يدرس و 

* نآ صاوخ  لاعفا و  *

طالخا تدح  عذل و  نکسم  تابالص و  نیلم  هقیقر و  داوم  نوخ و  ظلغم  هداح و  ۀیودا  تدخ  ةدننکـش  یمک و  فیفجت  اب  يرغم و 
سارلا و ءاضعا  هلهـسم  توق  كدنا  اب  دراد و  هک  یقالزا  نییلت و  تیورغ و  ببـسب  اهنآ  لعف  يوقم  اعما و  زا  هبورـشم  ةداح  ۀیودا  و 
زا رتهب  اهنآ و  تدـح  نکـسم  تارورذ  لاحکا و  رد  مشچ  روثب  هحرق و  دـمر و  تهج  هبـسانم  ۀـیودا  هبعلا و  اب  نآ  لاحتکا  ردـصلا 

رئاس هنیـس و  مدلا  فزن  مدلا و  ثفن  عطاق  هدیـشود  هزات  زب  ریـش  ای  غالا و  ریـش  اب  نآ  ندیماشآ  لمعتـسم و  نآ  ياجب  یبرع و  غمص 
صارقا ای  بوبح و  دنـشرسب و  لسع  اب  نوچ  زاوآ و  یکتفرک  هئر و  ۀـحرق  قلح و  هنیـس و  تنوشخ  هفرـس و  تهج  ینطاب و  ياضعا 

ۀیودا اب  نآ  ندیماشآ  مومسلا  ضفنلا و  ءاذغلا و  ءاضعا  عفان  هنیس  ضارما  تهج  دنرب  ورف  ار  نآ  بآ  دنرادهاکن و  ناهد  رد  هتخاس 
ۀیودا حلصم  نآ و  تقرح  لوب و  يراجم  هناثم و  ۀحرق  هناثم و  هدرک و  درد  نکسم  نآ و  ۀحرق  عذل و  نکـسم  اعما و  يوقم  هبـسانم 

کی نزوک و  خاش  يردق  اب  هدیناسیخ و  جتخپیم  رد  هکنآ  مرد  ود  ندیماشآ  تسا و  جزل  مغلب  ارفـص و  ةرم  لهـسم  دـنیوک  هیمس و 
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زغم زا  کیره  اب  نآ  ندـیماشآ  تموادـم  عفان و  روفلا  یف  هناثم  تقرح  هدرک و  عجو  تهج  دنـشاب  هدومن  لخاد  ینامی  بش  کـناد 
دنشونب دشاب  هتفای  خبط  لیجران  نا  رد  هک  يریش  نا  زا  دعب  هک  اصوصخ  ندب  نمسم  تیاغب  نآ  نزوب  رکش  هتساشن و  رـشقم و  ماداب 

تهج هکرس  اب  بل و  قاقش  نآ و  تنوشخ  عفر  دلج و  نییلت  شمن و  فلک و  تهج  نآ  يالط  هنیزلا  دنا  هدرمش  هبرجم  رارـسا  زا  و 
رثکا تهج  هبسانم  ۀیودا  اب  هلکا و  برج و  تهج  درکوک  اب  نآ  دامـض  حورقلا  حورجلا و  يوم  ققـشت  تهج  هبعل  اب  صرب و  قهب و 

نآ ریغ  هیرغت و  رد  نآ  لدـب  مرد  جـنپ  ات  مرد  کی  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  نوسینا  نآ  حلـصم  لفـس  رـضم  هدراب و  هراح و  ياهمخز 
غمص
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دنلامب قهب  رب  هکرـس  اب  دـشاب و  کشخ  هک  یماکنه  دـنبوکب  نوچ  ار  تخرد  نآ  خـیب  ودـک و  مخت  ظیلغت  نییلت و  رد  یبرع و  735
دنادرک لئاز 

میجلا عم  فاکلا  لصف 

رانچک

تسا يدنه  تغل  هدمآ  زین  ار  ياجب  مال  هلمهم و  ءار  فلا و  نون و  حتف  یمجع و  میج  نوکس  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

قـشنم الاب  بناج  زا  مه  نیئاپ و  بناج  زا  مه  نآ  طسو  ضیرع و  نآ  كرب  ناـشیرپ و  قرفتم و  نآ  ياـهخاش  يدـنه  تسا  یتخرد 
خرـس دیفـس و  دـشاب  یم  عون  ود  وب و  شوخ  كدـنا  رظنم و  شوخ  نتفکـش  دـعب  نآ  لک  ینـالوط و  زبس  نآ  ۀـچنغ  فصن و  ودـب 

رات جـنپ  نآ  طسو  رد  ضیرع و  اهنآ  يالاب  کیراب و  ياهکرب  نیئاـپ  ددـع و  جـنپ  نآ  لـک  ياـهکرب  ددـع  شفنبب و  لـئام  یناوغرا 
ۀچنغ تسنآ و  مخت  هک  میخض  نآ  طسو  کیراب و  يرات  زین  اهرات  نآ  طسو  رد  هریز و  ۀنادب  هیبش  يزیچ  يرات  ره  رس  رب  کیراب و 

دشاب یم  معط  وب و  شوخ  ذیذل و  دنروخ  یم  تشوک  یب  ای  تشوک و  اب  هدرک  نایرب  نغور  اب  هتخپ  هزایپ  ود  اب  ار  نآ  ماخ 

نا يازجا  عیمج  تعیبط  *

مود رد  کشخ  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ماذج و تهج  ارفـص و  نوخ و  داسف  عرقلا و  بح  نادـید و  لاهـسا و  عفاد  نطب و  سباح  اعما و  هدـعم و  يوقم  ففجم و  ضباق و 
اصوصخ نآ  ةرغرغ  هدعقم و  ینطاب و  تاحارج  ضیح و  مادلا و  ثفن  تهج  هیوسلاب  قامس  اب  نآ  تخرد  تسوپ  خوبطم  ریزانخ و 

لاهـسا و سبح  بطر و  راح  ۀفرـس  تهج  نآ  خوبطم  ماخ  هچنغ  ندروخ  ریزانخ و  ولک و  ناهد و  شـشوج  تهج  رانلک  ایقاقا و  اـب 
عفان ارفص  داسف  مدلا و  لوب  ضیح و  ریساوب و 
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هلمهملا ءارلا  عم  فاکلا  لصف 

ثارک

روهـشم و مان  نیدب  زین  يدنهب  اندنک و  یـسرافب  تسا  یبرع  تغل  هدمآ  زین  فاک  حـتفب  هثلثم و  ياث  فلا و  ار و  حـتف  فاک و  مضب 
یطبن و ار  نآ  یناتسب  اطولقف و  یمورب  اراطع و  ینایرـسب  انیـسارف و  ینانویب  وسیکرپوک و  ینیطالب  راوک و  یملیدب  هرت و  یناهفـصاب 

دنمان نویسارف  ار  یلبج 

نا تیهام  *

مامت رد  زایپ و  كربب  هیبش  کیراب  نآ  كرب  هچنآ  دشاب  یم  یلبج  یناتـسب و  يرب و  دوش و  یم  دالب  رثکا  رد  فورعم و  تسا  یتابن 
نآ مخت  زایپ و  لکب  هیبش  دیفس  نآ  لک  مخت و  لک و  نآ  رـس  رب  دیور و  یم  یقاس  نآ  نایم  زا  ددرک  كرزب  نوچ  دنام و  یم  لاس 

دنروخ و یم  ار  نآ  ۀتخپ  ماخ و  رکید  لوقب  دننام  هکنآ  تهج  دنمان  هدـئاملا  ثارک  لقبلا و  ثرک  ار  نیا  زایپ و  مختب  هیبش  زین  هایس 
نآ زایپ  دسر و  یم  راهب  لوا  ناتـسمز و  رخآ  رد  هچنآ  دنزاس و  یم  رـضاح  رکید  لوقب  دـننام  ماعط  يرـضاح و  ناوخ  دـیاوم و  رد 

زایپرت يزاریشب  زین و  نطولافاف  نسارف  نطولاباب و  نسآرف  ینانویب  یماش و  ثارک  ار  نآ  نآ  ۀبق  دننام  نآ  ۀبتر  لوکام و  لصبب  هیبش 
قنعلا قیقد  سارلا  ریغـص  یفنـص  دـشاب  یم  فنـص  ود  نیا  دـنروخ و  یم  تشوک  اب  ار  نآ  ۀـتخپ  هکلب  لوکام  ریغ  نیا  ماخ  دـنمان و 

موثب هیبش  رایـسب  نآ  يرب  لوا و  زا  رتذیذل  رتوبـشوخ و  رتمک و  فنـص  نیا  يدـنت  يزیت و  ریـصق و  قنعلا  ریغـص  سارلا  ریبک  یفنص 
هک تسا  هزات  لقبلا  ثارک  دارم  نآ  قلطم  زا  تسا و  نیا  نویـسارف  دـنا  هتفک  دـنمان و  زین  مرکلا  ثارک  موثلا و  ثارک  ار  نآ  تسا و 

تسا لامعتسالا  ریثک  راتخم و 
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نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ندروخ فاعر و  سباح  رـس  شیپ  رب  هکرـس  اب  نآ  كرب  يالط  ضفنلا  ءاذغلا و  ردـصلا و  سارلا و  ءاضعا  رخبم  فطلم و  حـتفم و 
عنام ماعط  زا  دعب  ضیح و  لوب و  ردم  جنلوق و  عفار  عبط و  نیلم  رمک و  همـضاه و  يوقم  رکج و  ةدس  حـتفم  هئر و  ۀبـصق  یقنم  نآ 

اب هاب و  كرحم  ریـساوب و  نوخ  عطاق  مین  لاقثم و  هس  ردـقب  نآ  بآ  هاب و  تیوقت  عبط و  نییلت  مضه و  رب  تناـعا  نآ و  ندـش  شرت 
اب وبر و  هنیـس و  درد  تهج  وج  اب  نآ  خوبطم  ای  ریعـشلا و  ءام  اب  اهنآ و  جـضن  هئر و  ماروا  هنیـس و  ۀـبطر  ةدراب  ضارما  تهج  لـسع 

ندرک دامـض  ندروخ و  نوخ و  لهـسم  نآ  ةدرک  کشخ  كرب  ةراصع  جنلوق و  عفار  زرپس و  رکج و  ةدس  حتفم  نآ  ةدرورپ  هکرس 
ار ریساوب  هاب و  يوقم  نآ  خوبطم  كرب 

نآ خیبط  رد  سولج  نینج و  قالزا  عنام  محر و  تابوطر  ففجم  هبـسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  ةدـیبوک  كرب  لومح  عفان و  736
ریـساوب و تهج  نآ  خوبطم  يالط  نآ و  تبالـص  لیلحت  محر و  مف  مامـضنا  تهج  دنـشاب  هدومن  خبط  کمن  بآ و  هکرـس و  اب  هک 

عطق تهج  هنهک  ۀکرس  ردنک و  اب  نآ  طوعـس  يود و  شوک و  درد  تهج  هنهک  ۀکرـس  لک و  نغور  اب  نآ  بآ  روطق  هاب و  تیوقت 
ثعاب دنیامن  لامعتسا  همعطا  اب  دنناسیخب و  درس  بآ  رد  ار  نآ  مرج  دنراشفب و  دنزپب و  راب  ود  ار  اندنک  نوچ  فاعر و  مدلا و  فزن 
لـسعلا ءام  اب  زین  نآ  ندیماشآ  یعفا و  ماوه و  ندیزک  تهج  نآ  دامـض  مومـسلا  ددرک  یم  اهنآ  تظلغ  خـفن و  عفر  همعطا و  تذـل 

زا نآ  ماسقا  راضملا  هثیبخ  حورق  تهج  کمن  اب  لیلآث و  يرش و  تهج  قامس  اب  نآ  دامض  حورقلا  روثبلا و  ماروالا و  مومـس  تهج 
حلـصم يدر  ياهباوخ  ندید  جازملا و  راح  رـضم  هثل  داسف  رـصب و  تملظ  ثروم  نوخ و  قرحم  رخبم و  خافن و  رت و  مضهرید  زایپ 

مخت ددرکن و  لئاز  نآ  يدنت  بآ و  دننک  يریکبآ  نآ  كرب  باب  ار  هریغ  دراک و  ریـشمش و  نوچ  تسا  هزات  ینـساک  زینـشک و  نآ 
کشخ مرک و  مود  رخآ  رد  نآ 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

ثفن عطاق  هدراب و  ضارما  عفار  دروم  مخت  نآ  نزومه  اب  نآ  لاقثم  ود  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  یلاـج  لـلحم و  حـتفم و 
ةدادوب هاب و  كرحم  تیاغب  یهبم و  بارـش  اب  هناثم و  هدرک و  يوقم  اهتـشا و  كرحم  رکج و  یمغلب  ةدس  حتفم  مدلا و  فزن  مدلا و 

هدـعقم و نوخ  سبح  ریحز و  تهج  سآلا  بح  اب  اعما و  حایر  للحم  ریحز و  نمزم و  لاهـسا  عطاق  یلباـب  فرح  اـب  اـی  یئاـهنتب  نآ 
نآ ةراـصع  دامـض  هنیزلا  مومـسلا و  نآ  مرک  جارخا  نادـند و  درد  تهج  نارطق  موم و  اـب  نآ  روـخب  مفلا  ریـساوب  تهج  نآ  روـخب 

هئر و رـضم  دـیامن  نآ  یـشرت  عفر  دـنزیر  هکرـس  رد  دـنبوکب و  نوچ  دراب و  ياهدرد  دـلج و  راـثآ  فلک و  عفر  یعفا و  عسل  تهج 
اب جابدیفـسا  قیرطب  نآ  خیب  خیبط  ندـیماشآ  تسا و  نا  زا  رتیوق  یماش  ثارک  مخت  هاب  تیوقت  رد  لسع و  نآ  حلـصم  هناثم  هدرک و 

دنت رایسب  تسا و  موثب  هیبش  يرب  ثارک  عفان  جنلوق  عفر  تهج  دجنک  ای  ماداب و  نغور  مطرق و  نغور 

نا تعیبط  *

کشخ نآ  لوا  رد  مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ادوس و لهـسم  نآ  ةراصع  نینج و  بذاج  نآ  لومح  ضیح و  لوب و  ردـم  تیاغب  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاـضعا  یلاـج  عطقم و  حـتفم و 
ماوه ندیزک  تهج  مومسلا  دیامن  ریساوب  عفر  دنروخب  رکش  اب  طاریق  جنپ  زور  ره  زور  دنچ  نوچ  ار  نآ  مخت  مدلا و  لاهـسا  ثروم 

زا یعون  تسا و  اضعا  حرقم  لیلآث و  صرب و  عفار  نآ  دامـض  هنیزلا  تسا  قوراف  قایرت  يازجا  ۀـلمج  زا  ماسقا و  رئاس  زا  رثالا  يوق 
دشاب یم  تدح  اب  کیراب و  رایسب  نآ  كرب  دسر  یم  مهب  لابج  رد  هک  يرب 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا رثالا  يوق  اعما  هدعم و  درد  نیکست  ناهد و  یئوبشوخ  تهج  فطلم  رایسب 

ثارک

تسا یبرع  تغل  هثلثم  ءاث  فلا و  هففخم و  ۀلمهم  ءار  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

دنمان غابصلا  هبشع  ار  نآ  زاجح و  دالب  نآ  تبنم  ریشرپ  مرن و  نآ  ياهخاش  کیراب و  زارد و  نآ  كرب  یهوک  تسا  یتخرد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنا هتسناد  ماذج  عفار  ندومن  همعطا  لخاد  ار  نآ  ریش 

عارک

دنفـسوک زب و  ۀچاپ  نآ  نیرتهب  دنمان  هچاپ  یـسرافب  عراوک و  نآ  عمج  تسا  یبرع  تغل  هلمهم  نیع  فلا و  ار و  حـتف  فاک و  مضب 
تسا هبرف  ناوج 

نا تعیبط  *

رت مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفان راح  ۀفرس  قلح و  هنیس و  تنوشخ  تهج  ردصلا  ءاضعا  تسا  لوضفلا  لیلق  دومحم  نکیل  تسا و  ظیلغ  ریغ  جزل  سومیک  دلوم 
ریغ جزل  سومیکلا  دیج  مضهلا  عیرـس  اذـغلا  لیلق  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  تسا  هنیـس  نیلم  هکنآ  تهج  ریعـشلا  کشک  اب  اصوصخ 

رتمک نآ  تدورب  تجوزل و  دنیامن  لامعتسا  نادجنا  هکرـس و  اب  نوچ  دراد و  هک  یقالزا  تجوزل و  ببـسب  تسا  نطب  نیلم  ظیلغ و 
هتسناد ذیشر  ار  نآ  تارایتخا  بحاص  عفان و  دشاب  یمرک  زا  هک  ار  اعما  جحس  نابز و  قاقش  ددرک و 

737

جاندرک

تسا یسراف  كاندرک  برعم  میج  فلا و  نون و  حتف  نیتلمهم و  لاد  رسک  ار و  نوکس  فاک و  رسکب 
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نا تیهام  *

هبرف ناوج  غرم  نآ  نیرتهب  دـنیامن و  یم  نایرب  شتآب  هدیـشک  خیـسب  نآ  لاثما  غرم و  ندرک  تخپ  مین  زا  دـعب  هک  تسا  یبابک  عون 
ددرک مرن  رت و  هک  ندرک  نایرب  ماکنه  رد  دنشاب  هدرک  هیقست  ررکم  ار  نآ  هزات  واک  نغورب  هک  تسا 
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نآ تعیبط  *

کشخ مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

هتفک یضعب  جتخپیم و  نآ  حلـصم  فیعـض  ةدعم  رـضم  اذغلا  ریثک  عفان و  راح  ةدعم  للختم و  نادبا  نیـضاترم و  ندب  تیوقت  تهج 
دنشاب هدرک  ریزابا  نآ  لخاد  رد  هک  تسا  روطسم  روطب  هدومن  نایرب  غرم  زا  ترابع  دنا 

هنسرک

سنوزوا و ینانویب  رقبلا و  بح  یبرعب  تسا و  یـسراف  کنـسک  زا  برعم  اه  نون و  حـتف  هلمهم و  نیـس  نوکـس  ار و  فاک و  حـتفب 
میم و حتفب  رتم  يدنهب  هنادواک و  يواک و  کنشم  نشک و  کنسک و  یسرافب  ورب و  یکنرفب  سنویغان و  یمورب  ینشک و  ینایرـسب 

دنمان هلمهم  ءار  يدنه و  ۀطقن  راهچ  ءات 

نا تیهام  *

اذغ قیرطب  ناسنا  لوکام  ریغ  يدنت و  خلت و  نآ  معط  يدرز و  یخرسب و  لئام  کنر  هریت  کچوک و  يدوخن  ردقب  رودم  تسا  هناد 
نآ نیرتهب  دـنناروخ و  یم  زین  اـهریغ  زب و  غرم و  دنفـسوک و  رتوبکب و  دـنادرک و  یم  هبرف  ار  نآ  تسا و  واـک  ياذـغ  فلع و  هکلب 

مخت کیراب و  نآ  كرب  اهخاش و  کچوک و  نآ  تابن  تسا و  نآ  يدیفـسب  لئام  دـنا  هتفک  یـضعب  يدرزب و  لـئام  نیکنـس  سلما 
رکذ هچنانچ  دنمان  رتم  ار  یکی  صوصخم  یمانب  کیره  دشاب و  یم  فنص  دنچ  هلاکنب  دنه و  رد  نیا  یفالغ و  رد  تسنآ  رمث  هکنآ 

يدنه ياه  فاک و  حتف  فلا و  میم و  حتفب  ههکام  ار  موس  هیدنه و  ۀیناقوف  هانثم  ءات  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حـتفب  التب  ار  مود  تفای و 
ددرک هبرف  هایس و  دروخب  واک  نوچ  ار  نیا  و 

نا تعیبط  *
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کشخ مود  رد  مرک و  مود  ات  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ۀفرـس تهج  لسع  اب  نآ  خـیبط  ندـیماشآ  شـش و  هنیـس و  یقنم  ظیلغ و  ثفن  لهـسم  ردـصلا  ءاضعا  یلاج  عطقم و  ددـس و  حـتفم 
ندینایور تهج  جرحدم  دـنوارز  اب  نآ  نونـس  مفلا  ناتـسپ  تبالـص  لیلحت  تهج  نآ  دامـض  سفنلا و  رـسع  هئر و  ۀـیقنت  یبوطر و 

دجنک نغور  اب  نیدوربم و  هاـب  كرحم  لهـسم و  نآ  ةدـیناسیخ  رـشقم  درآ  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاـضعا  نادـند  نب  تشوک 
عفاـن زرپـس  ناـقری و  تهج  هکرـس  اـب  نآ  خـیبط  هدرک و  هیقنت  هدرک و  برج  لوبلا و  رـسع  عفار  هکرـس  اـب  ریحز و  صغم و  نکـسم 

برج و تهج  دـلج و  رهاظب  نوخ  بذاج  زین  یئاهنتب  هبـسانم و  ۀـیودا  اب  لسع و  اب  نآ  دامـض  حورجلا  حورقلا و  روثبلا و  ماروالا و 
هقیمع تاحارج  مایتلا  نآ و  راشتنا  عنام  هیعاس و  هثیبخ و  حورق  تابالص و  لیلحت  یسراف و  ران  قاقش و  هفعس و  اضعا و  یکتـسکش 

هرـشب و یقنم  نادـب  لوسغ  الط و  وضع و  ندومن  كرزب  تهج  تنز  اب  صرب و  تهج  هزبرخ  مخت  یلفد و  بآ  اـب  نآ  دامـض  هنیزلا 
لوطن ای  نآ  خـیبط  بآ  اب  وضع  نتـسش  ندـب و  يرغال  عفر  ثعاب  نآ  قیوس  ندروخ  هیودا و  رئاس  زا  رتیوق  نآ  ندومن  خرـس  تهج 

اب برقع و  عسل  تهج  نیتنـسفا  هکرـس و  اب  نآ  دامـض  مومـسلا  هیدهـش  هینبل و  روثب  هکح و  امرـس و  زا  ضراع  قاقـش  تهج  نادـب 
ردم دساف و  طلخ  دلوم  نا  راثکا  راضملا  مئاص  ناسنا  هدیزک و  ۀناوید  کس  ناسنا  هدیزک و  ۀـناوید  کس  یعفا و  عسل  تهج  بارش 

زا رتمک  هلیاغ  ار  نآ  دیفس  تسا و  سمرت  حالصا  دننام  نآ  حالصا  ینمرا و  لک  بالک و  نآ  حلصم  يومد  لاهـسا  ثروم  نوخ و 
ددرک یم  لصاح  نا  زا  كدنا  ياذغ  نآ و  تیضرا  ندنام  یقاب  تسنآ و  ۀیلاج  توق  نالطب  بجوم  هبترم  ود  نآ  خیبط  نآ و  خرس 

* مهرد هس  ات  نآ  تبرش  رادقم 
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شرک

ینایرـسب سنوطنمـس و  ینانویب  تسا و  یبرع  تغل  هدـمآ  زین  ار  نوکـسب  فاک و  رـسکب  همجعم و  نیـش  ار و  رـسک  فاـک و  حـتفب 
دنمان يرهجوا  يدنهب  هبنکش و  یسرافب  ایلک و  یمورب  اکمطسا و 

نا تیهام  *

زا تسا و  ناویح  ياه  هدور  هبنکـش و  لماش  ناسنا و  ندب  رد  تسا  هدعم  ۀـلزنمب  ناویح و  ندـب  ۀـبکرم  ۀـفورعم  ياضعا  زا  يوضع 
بوبح فلع و  هتفای و  دلوت  هزات  کچوک  ات  تاناویح 

تاجابدیفـسا اـصوصخ  هیودا  ذاـختا  يارب  زا  نآ  نیرتهب  هبنکـش و  نا  زا  دـعب  دـنمان و  هحفنا  دـنروآرب  هک  دـنا  هدروخن  هریغ  738و 
تسا هبرف  ناوج  زب  دنفسوک و  ۀبنکش 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  کشخ  درس و  یضعب  رت و  مرک و  یعمج 

صاوخ لاعفا و  *

نا

ۀیودا اب  نتخپ و  ارهم  نآ  حلـصم  مشچ  یکیرات  عرـص و  هتکـس و  تدالب و  ثروم  ظیلغ و  طلخ  دلوم  راضملا  مضه  رید  اذغلا  ریثک 
* تسا ندروخ  هکرس  وب و  شوخ  ةراح 

سفرک

تسا و یـسراف  بسرک  زا  برعم  دـنا  هتفک  تسا و  یـسراف  نیـشب  شفرک  زا  برعم  هـلمهم  نیـس  اـف و  نوکـس  ار و  فاـک و  حـتفب 
دنمان يرهدلس  ینیطالب  يرلس و  یکنرفب  دومجا و  يدنهب  نویخارطاب و  یمورب  اشفرک و  ینایرسب  نویلاسادوا و  ینانویب 

نا تیهام  *

یطبن و يرخـص و  یلبج و  یناتـسب و  زا  صاخ  یمان  ار  کیره  فلتخم و  نکاما  بسحب  تسا و  رایـسب  ماسقا  ار  نآ  تسا و  یتاـبن 
نآ مخت  عرذ و  کیب  ات  نآ  تابن  يدنلب  کیراب و  نآ  ياهخاش  ریودـتب و  لئام  نآ  كرب  تسا و  یناتـسب  دارم  نآ  قلطم  زا  یئام و 

هایـس كرزب و  نآ  خـیب  سلما و  ریغ  رودـم  نوسیناب و  بیرق  رادـقم  رد  تیرطع  اب  معطدـنت و  کنر و  هریت  ماسقا و  رئاس  زا  رت  هزیر 
هـس ات  نآ  خـیب  دـنام و  یم  یقاب  لاس  ود  ات  نآ  توق  نآ و  مخت  نا  زا  دـعب  نآ و  يازجا  رئاس  زا  رتیوق  کیراب و  ياهـشیر  اب  کـنر 

لاس
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

وبر و تهج  نآ  ندیماشآ  مشچ و  مرو  للحم  وج  درآب  نآ  دامض  اهریغ  ضفنلا و  ءاذغلا و  ردصلا و  سارلا و  ءاضعا  للحم  حتفم و 
للحم هاب و  ماعط و  ياهتـشا  كرحم  هیودا و  تدح  صغم و  جحـس و  ئق و  عفر  اشحا و  تدورب  قاوف و  ولهپ و  درد  سفنلا و  قیض 

هدرک و هیقنت  نینج و  جارخا  ضیح و  لوب و  راردا  لاحط و  دبک و  رکج و  ةدس  حیتفت  هلهـسم و  ۀیودا  لمع  رب  نیعم  خـفن و  حایر و 
ضارما رثکا  رهظ و  عاجوا  سرقن و  اـسنلا و  قرع  كرو و  عجو  یمغلب و  یمح  زرل  هبـصح و  عفر  هناـثم و  کنـس  نتخادـک  هناـثم و 

كرب و خیبط  ندیماشآ  هبورشم و  مومس  تهج  دنشاب  هدیناشوج  رکش  رانا و  بآ  اب  هکنآ  بآ  ندیماشآ  مومـسلا  دیفم  هیمغلب  ةدراب 
ندروخ صاوخلا  نآ  یقنم  برـش  دعب  ندومن  ئق  سدع و  اب  سفرک  خیبط  کنـسادرم و  ماوه و  شهن  هلاتق و  ۀیودا  تهج  نآ  خیب 

روثبلا و ماروالا و  درادن  يریبدت  ندب و  رد  تسا  مس  ریثات  تعرس  ثعاب  نا  زا  دعب  نینچمه  ماوه و  برقع و  ندیزک  زا  لبق  سفرک 
برج تهج  هکرس  لک و  نغور  اب  هتفه  کی  ات  نآ  يالط  ماروا و  للحم  لسع  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  دامـض  اهریغ  هکحلا و  برجلا و 

عرص ثعاب  نیرورحم و  عرص  كرحم  رخبم و  راضملا  دیفم  راثآ  عفر  لیلآث و  تهج  رداشون  اب  خرس و  ةروب  تیربک و  اب  روتسدب  و 
زا تبرـش  رادقم  نوسینا  نآ  حلـصم  خافن  نآ  ةزات  تسا و  ناشیا  هاب  كرحم  هکنآ  تهجب  هعـضرم  لماوح و  رـضم  لقع و  تفخ  و 

یناتسب سفرک  رزب  مرد و  جنپ  تاخوبطم  رد  نآ  خیب  زا  مرد و  هس  ات  نآ  مرج  زا  مرد و  هدزناپ  ات  نآ  ةراصع 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفانم رئاس  رد  عاجوا و  نیکست  اقستسا و  تهج  محر و  هدعم و  زا  لوضف  بذاج  اذغ و  مضاه  نآ و  يازجا  رئاس  زا  رتیوق  حیتفت  رد 
لدب مرد  کی  نآ  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  جحس  ثروم  ینـساک و  مخت  دنیوک  امامخ و  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  نآ  خیب  دننام 

دنیامن لخاد  هدـیبوک  نویلاسارطف  اب  یناتـسب  سفرک  مخت  لاقثم  کی  روکنا  بآ  زا  یلطر  ره  رد  نوچ  صاوخلا  هریز  هاوخنان و  نآ 
ار نآ  رس  دنزادنا و  نا  رد  هتسب  ةرـص  رد  هتفوک  هک  تسنآ  رتهب  دننک و  طولخم  نا  زا  لاقثم  مین  بارـش  زا  یلطر  ره  رد  نینچمه  و 

عفد اهتشا و  کیرحت  هدعم و  تیوقت  تهج  دنیامن  لوانت  دننک و  رکید  فرظ  رد  دنیامن و  فاص  هام  هس  زا  دعب  دنرادهاکن و  هتـسب 
اب نآ  كرب  خیب و  ةدرورپ  عفان و  حایر  عفر  هدعم و  تیوقت  تهج  دنـشونب  هاوخنان  لاقثم  مین  اب  ار  نآ  لاقثم  مین  نوچ  لوبلا و  رـسع 

اشحا هدعم و  يوقم  ددس و  حتفم  نآ  للخم  ینعی  هکرس  اب  نآ  ةدرورپ  هدعم و  يوقم  نایثغ و  نکسم  نآ  يابرم  ینعی  لسع 

لخاد عورـصم  ۀـیودا  رد  اذـهل  تسا  عرـصب  رـضم  سفرک  مخت  تسا و  جازملا  رورحم  قفاوم  نآ و  كرحم  ماعط و  ياهتـشا  739و 
دننام اهبق  اهنآ  رـس  رب  کچوک و  نآ  ياهخاش  ربش و  کی  ردـقب  نآ  تابن  دـنمان  نویلاسادوا  ینانویب  ار  یلبج  سفرک  درک و  دـیابن 

نکاما اهناتـسکنس و  نآ  تبنم  وب و  شوخ  فیرح و  هریزب و  هیبش  ینـالوط  کـیراب  نآ  مخت  رتکیراـب و  رتکچوک و  نا  زا  نویبرف و 
یناتسب سفرک  زا  يوقا  هیلبج و 
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نآ تعیبط  *

موس رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ار يرخـص  سفرک  دوش و  یم  هدرک  هراح  ۀیودا  هبکرم و  ۀـیودا  لخاد  عفان و  ضیح  لوب و  راردا  تهج  نآ  خـیب  مخت و  ندـیماشآ 
رد هکنآ  تهج  زین  ینودـقام  سفرک  دـیور و  یم  هیرخـص  نکاما  رد  هکنآ  تهج  رخـصلا  سفرک  ینعی  دـنمان  نویلاسارطف  یناـنویب 

يازجا عیمج  معط  فیرح و  رایسب  وب و  شوخ  تیرطع و  اب  هاوخنانب و  هیبش  نآ  مخت  هداتسیا و  نآ  تابن  دسر  یم  مهب  نودقام  ةدلب 
تسنآ مخت  نآ و  يازجا  عیمج  يوقا  نآ و  مخت  زا  رت  فیعض  نکیل  فیرح و  زین  نآ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

صغم و ولهپ و  درد  عفار  نولوق و  ياعم  هدعم و  خفن  للحم  نآ  يازجا  رئاس  مخت و  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  للحم  حتفم و 
سفرک ار  یطبن  سفرک  دوـش و  یم  هدرک  هبکرم  لوـب و  ةردـم  ۀـیودا  لـخاد  نآ  مخت  ضیح و  لوـب و  ردـم  هناـثم و  هدرک و  عـجو 

دنیوک ضضح  يربربب  دنمان و  میظع  سفرک  ینعی  نویلاسوقا  ینانویب  يوتش و  سفرک  یقرشم و 

نا تیهام  *

كرب زا  رت  نهپ  طوطخ و  اـب  كزاـن و  ینـالوط  یخرـسب  لـئام  زبس  نآ  كرب  يدیفـسب و  لـئام  تسا و  یناتـسب  سفرک  زا  رتـکرزب 
کیراب و نآ  خـیب  وب و  شوخ  فیرح و  تمـصم و  ینـالوط و  نآ  مخت  نآ و  لـک  نا  رب  هشفنب و  رـسب  هیبش  نآ  ياهرـس  یناتـسب و 

خیب اهخاش و  كرب و  مه  یناتسب  سفرک  دننام  لمعتسم  ماجآ و  دزن  راجشا و  نیب  کیرات  عضاوم  نآ  تبنم  معط  شوخ  وب و  شوخ 
هدومن حلمم  هاک  نآ و  ریغ  یهام و  اب  هتخپ  مه  ماخ و  نآ 
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نا صاوخ  لاعفا و  تعیبط و 

هدراب ضارما  لوبلا و  ریطقت  تهج  ضیح و  ردم  یلاموتاب  یمسم  بارش  اب  نآ  خیب  ای  مخت و  ندیماشآ  یناتسب  سفرک  زا  رت  فیعض 
نوینیرمـس ینانویب  يرط و  سفرک  هک  دـشاب  یم  ریبک  سفرک  زا  یفنـص  زین  عفاـن و  هدراـب  ضارما  تهج  بارـش  اـب  زین  نآ  خوطل  و 

رت نهپ  نآ  كرب  رایسب و  ياهبعش  اب  بلص  یناتسب و  سفرک  قاسب  هیبش  نآ  قاس  دسر  یم  مهب  سونام  اب  یمـسم  هوک  رد  هک  دنمان 
كدـنا اب  تسدـب و  هدنپـسچ  یتبوطر  كدـنا  نآ  كرب  رد  نوریب و  يوسب  ینحنم  نآ  نیمزب  بیرق  ياهکرب  يدرزب و  لئام  نا و  زا 

هیبش نآ  ۀـحئار  معط و  دـنت  ریدتـسم و  ملک و  مختب  هیبـش  نآ  مخت  تبـش و  یطبن و  رتـچ  دـننام  نآ  رتـچ  وب و  شوخ  معط و  يدـنت 
لخاد هایـس و  نآ  نوریب  تسوپ  دریکب و  ار  کنح  هک  تسین  دح  نآب  نآ  تفارح  نکیل  هحئارلا و  بیط  فیرح  نآ  خیبورم  ۀـحئارب 

اهلت اهخال و  کنس  نآ  تبنم  يدیفسب  لئام  درز  نآ 

* نآ صاوخ  لاعفا و  تعیبط و  *

نآ لومح  عفاـن و  بآ  لوزن  اـسنلا و  قرع  ضیح و  لوـب و  ردـم  نآ  مخت  ندـیماشآ  یلبج  زا  رت  فیعـض  یناتـسب و  سفرکب  بیرق 
لوبلا و رسع  نآ و  باصتنا  سفنلا و  رـسع  هفرـس و  تهج  نآ  خیب  ندیماشآ  نطب و  سباح  نآ  ةدرورپ  کمن  كرب  نینج و  طقـسم 
هبلـص و هراـح و  ماروا  هثیدـح و  ۀـیمغلب  ماروا  لـلحم  نآ  دامـض  حورجلا  ماروـالا و  نینج  طقـسم  نآ  لوـمح  دـیفم و  ماوـه  شهن 

لوب قرع و  ردم  هناثم و  هدرک و  لاحط و  عجو  نکسم  اشج و  كرحم  هدعم و  خفن  نکـسم  نآ  مخت  اهنآ و  ةدننک  قاچ  تاجارخ و 
رد دـنمان و  يرهن  یماجا و  سفرک  ار  ءاملا  سفرک  زین و  تایمح  تهج  عفان و  ناـنز  مدـلا  فزن  تهج  همیـشم و  جرخم  ضیح و  و 

کنر دیفس  فوجم و  نآ  قاس  یناتسب و  زا  رتکرزب  دیور و  یم  نآ  نایم  بآ و  رانک 
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نآ صاوخ  لاعفا و  تعیبط و  *

* تسا ماسقا  همه  زا  رت  فیعض 

ندکرک

هدمآ زین  نون  دیدشت  هب  زین و  هففخم  هددشم و  ۀمجعم  لاذـب  نون و  هددـشم و  ۀـلمهم  لاد  فاک و  حـتف  ار و  نوکـس  فاک و  حـتفب 
دنمان ادنیک  يدنهب  شیرج و  یبرعب  تسا و  یسراف  كرک  زا  برعم 

نا تیهام  *

میظع تسا  یناویح 

هیبش هلمجلا  یف  نآ  تروص  بلـص و  میخـض و  رادـنیچ و  هایـس و  نآ  تسوپ  رتکچوک و  لـیف  زا  رتکرزب و  شیمواـک  زا  هثجلا  740
رایـسب الاب و  يوسب  ینحنم  زیت و  دنق و  ۀلکب  هیبش  کیراب  نآ  رـس  ضیرع و  نآ  نیئاپ  تسا  یخاش  نآ  یناشیپ  رب  كوخ و  تروصب 
هلاکنب دنه و  لکنج  ناتـسهوک  هبون و  شبح و  دالب  رد  رثکا  دـشک و  یم  زین  ار  نآ  دـیآ و  یم  بلاغ  لیف  رب  هک  يدـح  هب  روآروز 

رهوج مک  هایس و  دیفـس و  زا  قلبا  رثکا  رتمک و  نآ  هایـس  رتدنلب و  دسر  یم  مهب  هبون  هشبح و  دالب  رد  هچنآ  اه  خاش  دسر و  یم  مهب 
یـضعب طسو  رد  تردـنب  هایـس و  رثکا  رتمک و  نآ  لوط  دـسر  یم  مهب  هلاکنب  دـنه و  دـالب  رد  هچنآ  دـنربب و  ار  نآ  ضرع  زا  نوچ 

دشاب لالح  نآ  تشوک  ارهاظ  دنناد و  یم  رایسب  صاوخ  تنمیم و  اب  ار  نآ  دنه  لها  دسر و  یم  مهب  لاکشا  ياحناب  دیفـس  ياهلاخ 
یفلع و ینعی  دـنک  یم  دـنیوک  یلاـکج  يدـنهب  دـنمان و  میج  رـسکب  هرج  یبرعب  هک  راوخـشن  منغ  لـبا و  رقب و  دـننام  هکنآ  تهجب 

تسا اپراهچ  ناویح  تشوک  تیلح  تمالع  زا  نیا  درب و  یم  ورف  دیاخ و  یم  ناهد  رد  هدینادرک  زاب  ار  نآ  دشاب  هدروخ  هک  یئاذغ 
دنشورف یم  یلعا  تمیقب  دوش و  یم  رادرهوج  بوخ و  رایسب  دنزاس  یم  رپس  تماخض  تبالص و  ببسب  نآ  تسوپ  زا  و 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ خاش  زا  هک  یفرظ  رد  بآ  ندیماشآ  نآ  رفاح  روخب  روتـسدب  ماوه و  ندینازیرک  تدالو و  رـسع  ریـساوب و  تهج  نآ  خاش  روخب 
نغور اهرظن و  رد  تباهم  ثروم  نآ  هیپ  يالط  ریـساوب و  تهج  نآ  خاش  زا  ریکهز  يرتشکنا و  ندیـشوپ  روتـسدب  دنـشاب و  هتخاـس 

هتفک عفنلا و  میظع  حورق  حورج و  مایتلا  تهج  دنراذک  باتفآ  رد  یتدـم  دـنزادنا و  دـجنک  نغور  رد  ار  نآ  زا  ۀـعطق  هکنآ  تسوپ 
یمن فیعـض  نآ  رثا  دشخب و  یم  عفن  زین  دنیامن  لخاد  صلاخ  نغور  نآ  ضوع  دنیامن و  جرخ  نآ  نغور  زا  هک  رادقم  ره  هک  دـنا 

ددرک

دنکرک

لاد نون و  نوکس  فاک و  حتف  ار و  نوکس  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

دنمان و وکیپ  يدنهب  هک  ار  یکنـس  یـضعب  تسا  لعل  مسا  دـنا  هتفک  یـضعب  توقایب و  هیبش  کنر  خرـس  تسا  یکنـس  یـسراف  مسا 
دنا هتسناد  دنمان  هنیمح  یبرعب  هک  کنر  شفنب  یکنس  یضعب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

شحوت ناقفخ و  عفار  بلق و  يوقم  حرفم و  نآ  ندیماشآ 

نهرکرک

تسا يربرب  تغل  نون  اه و  حتف  هلمهم و  ءار  ود  نوکس  فاک و  ود  حتفب 

نا تیهام  *

دنا و هتسناد  احرق  رقاع  ار  نآ  یضعب  اذهل  احرق و  رقاع  دننام  لاعفا  عیمج  رد  خرـس  رایـسب  یمور و  لبنـسب  هیبش  کیراب  تسا  یخیب 
رتمک نا  زا  نیا  یهایس  کنر و  لکش و  رد  جیافسب  هب  هیبش  ناحیر  خاش  تظلغب  کیراب  تسا  یخیب  دنا  هتفک  یضعب  تسنآ و  ریغ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *
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دنا هتسناد  ایناواف  ار  نآ  یعمج  عفان و  بصع  ضارما  جلاف و  تهج 

یکرک

فاک و مضب  جـنوک  يدـنهب  انرد و  یکرتب  کنلک و  یـسرافب  تسا  یبرع  تغل  اـی  مود و  فاـک  رـسک  ار و  نوکـس  فاـک و  مضب 
دنمان میج  نون و  يافخ  واو و  نوکس 

نا تیهام  *

دشاب هدرک  دیص  ار  نآ  زاب  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  دشاب  یم  زین  اهبآ  رانک  زاورپ و  دنلب  تسا  يرب  رویط  ۀلمج  زا 

نا تشوک  تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

حبذ زا  دـعب  زور  ودـکی  هک  تسنآ  نآ  حلـصم  ظیلغ  طـلخ  دـلوم  مضه و  رید  راـضملا  جـنلوق  لـلحم  ندـب و  يوقم  ددـس و  حـتفم 
هلـصوح دنروخب و  يدنق  ياولح  نا  زا  دعب  دننک و  لخاد  هفیطن  ةراح  ریزابا  دنیامن و  خـبط  کمن  بآ و  هکرـس و  اب  سپ  دـنراذکب 

رـس زغم  برجم و  هناثم  هدرک و  درد  تهج  خوبطم  دوخن  بآ  اب  نآ  هدیئاس  کشخ  ندـیماشآ  لاهـسا و  سباح  نآ  ناد  هنیچ  ینعی 
زور هس  روتسدب  ردنغچ و  بآ  اب  زور  هس  اطوعس  نآ  ةرهز  وا  دامـض  ماروا  لیلحت  تهج  هبلح  بآ  اب  الاحتکا و  يروکبـش  عفار  نآ 

ناکدرک نغور  مایا  نا  رد  دنـشک و  ینیب  رد  فلاخم  بناـج  رد  هکنآ  طرـشب  برجم  هوقل  تهج  شوجنزرم  بآ  اـب  هتفه  کـی  اـت 
رثا هنخان و  يروکبش و  بآ و  لوزن  عفر  تهج  نآ  لاحتکا  دننکن و  هاکن  ینـشورب  دننیـشنب و  کیرات  ياج  رد  دنلامب و  دنماشایب و 

عفر تهج  نآ  يالط  عفان و  هلبآ 

يدیفس نایـسن و  عفار  قبنز  نغور  اب  طاریق  کی  کیره  زا  نآ  ةرهز  نآ و  رـس  زغم  طوعـس  رثالا و  يوق  حرقتم  برج  صرب و  741
مه یپ  زور  دنچ  دنماشایب  لصنع  ۀکرس  اب  دنزادکب و  نوچ  ار  نآ  هیپ  لثمیب و  هظفاح  تیوقت  رد  لمع و  رارکت  اب  شیر  رس و  يوم 

نوچ ار  نآ  ۀیـصخ  دروآ و  یباوخیب  دنـشک  مشچ  رد  هدوس  هدومن  کـشخ  نوـچ  ار  نآ  مشچ  دـنادرک و  لـئاز  ار  لاـحط  تبـالص 
تهج دنشک  مشچ  رد  هدومن  مهرد  رکش  ایرد و  فک  رامـسوس و  نیکرـس  نآ  نزومه  اب  هدوس  هدرک  کشخ  دنیامن و  دوس  کمن 

دنا هتفک  برجم  مشچ  ضایب  عفر 
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مرک

ارمح و اشیبک  ینایرـسب  مویطایلوا و  ینانویب  تامرک و  نآ  عمج  همرک و  نآ  دحاو  تسا  یبرع  تغل  میم  ار و  نوکـس  فاک و  حتفب 
دنمان راهجاک  ههکاد  يدنهب  زر و  كات و  یسرافب  ایاسا و  نوردید  یمورب 

نا تیهام  *

طویخ و اب  نآ  ۀتـسرون  دـنلب و  کیراب  نآ  ياهخاش  يوق و  نآ  ۀـنت  دـچیپ و  دوخ  رواجم  رب  هرایب و  مجن و  لیبق  زا  رثکا  تسا  یتابن 
كرب صوصخ  معط  شوـخ  سلما و  بغزم و  ریغ  یناتـسب و  بلعثلا  بنع  كرب  هزراـیخ و  كربـب  هیبـش  هلمجلا  یف  نهپ  نآ  كرب 

روکنا و یـسرافب  بنع و  هکنآ  رمث  يدیفـسب و  لئام  درز  وب و  شوخ  کـیراب  هزیر  نآ  لـک  هحئار و  شوخ  نآ و  ۀتـسرون  كزاـن 
زا ناولاـب  نولم  نیریـش و  نآ  ةدیـسر  تصوفع و  اـب  شرت و  نآ  سرمین  صفع و  زبس  یماـخ  رد  راد و  هشوخ  دـنیوک  مزوا  یکرتـب 

ةروغ تسا  معط  شرت  هک  ار  نآ  کشخ  سرمین  زیوم و  یسرافب  بیبز و  ندش  کشخ  ندیسر و  دعب  هایس و  کنر و  خرس  دیفس و 
ياهخاش دـنمان و  بنعلا  بح  ار  نآ  یکچوک و  رایـسب  ناویح  ۀیـصخب  هیبش  کـنر  خرـس  لکـشلا  جرحدـم  نآ  مخت  دـنمان و  زیوم 

دنلب رایـسب  نآ  یلبج  يرب و  تابن  دشاب  یم  یناتـسب  یلبج و  يرب و  دنمان و  زین  مرکلا  جیلاسع  مرکلا و  فیافل  ار  نآ  تسرد  كزان 
دـشاب و یم  یناتـسب  زا  رت  میخـض  نآ  تسوـپ  رت و  بآ  مک  رتـکچوک و  نآ  رمث  ددرک و  یمن  هریغ  راجـشا و  نیمز و  يورب  نهپ  و 

رتهب هدایز و  رمث  دنیامنن  تیبرت  دنربن و  لاس  ره  ات  اقلطم  ار  نآ  تخرد  ياهخاش  دـنمان و  زروید  نباکنت  رد  ار  رمث  یب  يرب  تخرد 
كرب نا  زا  دعب  تسنآ و  جیلاسع  نآ  تخرد  يازجا  نیرتهب  تفای و  رکذ  نونلا  عم  نیعلا  فرح  رد  لیـصفتب  بنع  نایب  دهد و  یمن 

نآ ةراصع  و 
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نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رخآ  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

كرب و دامض  غامدب و  هرخبا  دوعص  عنام  نآ  جیلاسع  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  سارلا و  ءاضعا  ضباق  ففجم و  یلاج و 
تهج کمار  وج و  درآ  اب  نآ و  ةراح  ماروا  نیع و  باهتلا  نیکست  راح و  رس  درد  تهج  وج  درآ  اب  اصوصخ  نآ  طویخ  جیلاسع و 

عفار مدلا و  ئق  عطاق  ئق و  عنام  راح و  ةدـعم  يوقم  نآ  كرب  ةراصع  اضعا و  رئاس  نآ و  راح  مرو  يادـتبا  هدـعم و  باهتلا  نیکـست 
دنیامن و هنقح  نادب  هاوخ  دنشونب و  هاوخ  دنمان  يوعم  يایراطنسوذ  هک  يوارفـص  لاهـسا  اعما و  ۀحرق  تهج  سفن و  بلقت  رامخ و 

کیرحت يوارفـص و  ناقفخ  تهج  دنروآ  ماوقب  دـنق  اب  ار  نآ  جـیلاسع  بآ  هکنآ  تبرـش  طاقـسا و  زا  نینج  ظفاح  لوب و  ردـم  زین 
دراد هک  هیلاج  توق  ببسب  هک  تسا  اسب  عفان و  هیوارفـص  ۀقیقر  داوم  لاهـسا  نایثغ و  ارفـص و  تدح  نیکـست  رامخ و  عفد  اهتـشا و 
بارش اب  نآ  ندیماشآ  سبای  یلاج و  رایسب  نآ  دمجنم  بآ  غمص و  لسع و  نآ  حلـصم  هفرـس  رـضم  دوش  یم  تعیبط  قالطا  ثعاب 

اب يوم  ةدـنرتس  نوتیز  نغور  اب  نآ  يالط  حرقتم و  ریغ  حرقتم و  برج  اـبوق و  عفار  نآ  دامـض  هناـثم و  کنـس  جرخم  زرپس و  عفار 
يوم ةدـنرتس  برج و  اـبوق و  شمن و  فلک و  هلمن و  لـیلآث و  عـفار  دـنک  شوارت  نتخوـس  نیح  رد  هکنآ  نوـچ  بآ  لـمع و  ماود 

عفار هکرس  خرس و  لک  نغور  اب  ریساوب و  عفار  هکرـس  اب  نآ  دامـض  يواک و  نآ  ياهخاش  ةراشن  بوچ و  دامر  بیبز و  اب  اصوصخ 
تهج لسع  نوتیز و  نغور  هنهک و  هیپ  اب  نآ  ياهخاش  دامر  زرپس و  مرو  تهج  بادـس  هکرـس و  خرـس و  لـک  نغور  اـب  ریـساوب و 

بصع و ياوتلا  تهج  هکرس  اب  اهمخز و  دئاز  تشوک  ندرب  تهج  ینمرا  ةروب  اب  بصع و  دقعت  لصافم و  یتسـس  لضع و  فاکش 
اعما و ۀحرق  تهج  نآ  مهرد  مین  ندروخ  ریساوب و  تهج  نآ  ةدرک  مرک  دامک  يددغ و  مرو  هناوید و  کس  یعفا و  ماوه و  ندیزک 

ندیماشآ هاصح و  تیتفت 
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ضبقلا دـیدش  نآ و  يازجا  نیرتـهب  نآ  هفوکـش  رت و  ضباـق  يوـقا و  مرک  يرب  عوـن  دـیفم و  هطقـس  تـهج  نآ  رتسکاـخ  بآ  742
لوب و ردـم  لاهـسا و  سباح  نا و  رد  ماـعط  ندـش  شرت  عناـم  هدـعم و  يوقم  مدـلا و  ثفن  عطاـق  نآ  کـشخ  لاـقثم  ود  ندـیماشآ 

رئاس مشچ و  مرو  عفار  نآ  دامـض  رفـصا و  ءام  تابوطر و  لهـسم  رکـش  يردق  اب  لاقثم  جنپ  یـس و  ردقب  نآ  خیبط  بآ  ندـیماشآ 
یلافس رد  ار  نآ  نوچ  ضیح و  عطاق  نآ  لومح  هثیبخ و  حورق  عفاد  هدعم و  باهتلا  نکسم  داوم و  عدار  ناهد و  عالق  هراح و  ماروا 

عفار نادـند و  نب  هثل و  نوخ  عطق  لسع  اـب  نآ  تشوک  هنخاـن و  تهج  لـسع  اـب  مشچ و  درد  تهج  نآ  رورذ  لاـحتکا و  دـنازوسب 
خوبطم روطق  یلاج  رایسب  يرب  هایـس  روکنا  خیب  هثل و  نوخ  عطاق  انونـس  نآ  تسوپ  سخاد و  تهج  لسع  اب  نآ  يالط  نآ و  یتسس 
لاهـسا اقـستسا و  تهج  بارـش  ای  بآ  هب  نآ  ندیماشآ  يرک و  عفر  شوک و  كرچ  يالج  تهج  هبـسانم  ناهدا  اب  ای  یئاهنتب و  نآ 

تاحارج و مرو  عناـم  نآ  دامـض  لوب و  راردا  لاهـسا و  ماـعط و  تضومح  ناـیثغ و  عفار  هدـعم و  يوقم  نآ  يرب  رمث  رفـصا و  ءاـم 
ناهد و شـشوج  تهج  هعدار و  هضباق و  توق  اب  رتمک و  نا  زا  نیا  تفاطل  تسا و  لک  نغور  دننام  صاوخ  رد  نآ  ۀفوکـش  نغور 
هس ره  دنراذک و  باتفآ  رد  دنزادنا و  نوتیز  نغور  رد  ررکم  ار و  نآ  ۀفوکش  دنریکب  نآ  تعنـص  دیفم  هیعاس  حورق  قرع و  سبح 

عفار تالضع و  باصعا و  عاجوا  نکسم  نخسم و  دنهد  بیترت  تیز  اب  ای  دجنک  نغور  اب  هکنآ  ریـصع  نغور  دننک و  دیدجت  زور 
تسا ایعا 
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هناد مرک 

دنمان دودلا  بح  یبرعب  تسا  یسراف  تغل  اه  نون و  فلا و  لاد و  حتف  میم و  ار و  نوکس  فاک و  رسکب 

نا تیهام  رد  *

کنر دیفس  یئاشغ  نارب  کیراب و  نآ  فرط  ود  ره  هایس  تسا  یبح  دنا  هتفک  یضعب  هتسناد و  نانثم  رمث  یضعب  تسا  فالتخا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

زین رکید  لاوقا  هتسناد و  نویرزام  زا  یعون  بح  یضعب  تالضف و  زا  نآ  یفصم  لبق و  نخسم  نادید و  جرخم  رفـصا و  ءام  لهـسم 
تسا هدروخ  دبرت  جالع  نآ  جالع  ددرک  ضراع  مرو  شراخ و  نآ  ندروخ  زا  تسا و  دراو  نا  رد 

بنرک

ملک و یـسرافب  زین  تسا و  یـسراف  مرک  زا  برعم  هدـمآ  زین  موـس  نوکـس  مود و  لوا و  حـتف  اـب و  نوـن و  مض  ار و  فاـک و  مـضب 
دنمان راصنالا  هلقب  یبرعب  اسیراعا و  یمورب  ابنرک و  یبنارک و  ینایرسب  وبنرق و  ابنوق و  ینانویب  تیرمق و  یناهفصاب 

نا تیهام  *

فرح رد  تسا و  یناتسب  زا  یمسق  طیبنق  تسا و  رایـسب  ماسقا  ار  یناتـسب  يرحب و  يرب و  یناتـسب و  زا  دشاب  یم  عاونا  تسا و  یتابن 
نآ كرب  کـنر و  زبـس  نشخ و  نآ  تسوپ  ردـنغچب و  هیبـش  خـیب  ار  نآ  یناتـسب  زا  فورعم  یمـسق  تفاـی و  رکذ  نونلا  عم  فاـقلا 
زا دنمان و  سرامنا  ابنرق  ینانویب  ار  نیا  هریت و  خرـس  رودم  هزیر  نآ  مخت  ربغا و  زبس  نآ  کنر  ردنغچ و  كرب  زا  رتربطـس  ضیرع و 

نادنچ نآ  تسوپ  دیفـس و  نآ  کنر  لوط و  رد  جطرفم  كدنا  مغلـشب و  هیبش  خـیب  ار  رکید  یمـسق  زین  تسا و  یطبن  بنرک  ماسقا 
هک دشاب  یم  رکید  یمـسق  زین  رتکچوک و  نا  زا  لوا و  مسق  كربب  هیبش  نآ  كرب  هشیریب و  كزان و  نآ  زغم  مرج  درادن و  تنوشخ 
زین نآ  يالاب  رب  ددرک و  یم  دقعنم  کنرمک  زبس  مغلـشب  هیبش  یهرک  نا  رب  هدش  دنلب  نیمز  زا  يردق  دـیور و  یم  یقاس  نآ  خـیب  زا 
خیب هن  تسنآ  هرک  لمعتـسم  لوکام و  مود و  فنـصب  هیبش  هلمجلا  یف  اهکرب  نآ  قاس  ياهتنا  رد  دشاب و  یم  دـنلب  ربش  ودـب  ات  قاس 

ینوریب ياهکرب  لوا و  مسق  كربب  هیبش  هلمجلا  یف  دیور  یم  اهکرب  نآ  خیب  زا  هک  دشاب  یم  رکید  یمسق  زین  تسا و  نیمز  رد  هکنآ 
اهنآ رـس  رب  هدیئور و  تشکنا  هس  ود  ردقب  كزان  هاتوک  ياهقاس  نآ  خـیب  زا  نآ  طسو  رد  رتکچوک و  ینوردـنا  رتکرزب و  نا  زا  نآ 

دـنمان و ملک  لک  ار  نیا  هدزناپ و  ات  هد  اهبت  ددـع  کچوک و  کیراب  یکرب  هبق  کـیره  نیب  رد  هتـسویپ و  مهب  همه  دیفـس و  ياـهبق 
زا نآ  فانـصا  هلمجلاب  دـشاب و  یم  رتفیطل  رتکزان و  عاونا  همه  زا  نیا  نآ و  خـیب  هن  تسنآ  كزان  ۀـبق  اهخاش و  لوکام  لمعتـسم و 

یناتسب دارم  نآ  قلطم  زا  لکش و  رد  دنشاب  یم  فلتخم  اهریغ  یسلدنا و  یلصوم و  ینادمه و  یماش و 
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تسنآ ةزات  ۀشیریب  كزان  نآ  ماسقا  نیرتهب  تسا و  743

نا یناتسب  ماسقا  تعیبط  *

یناتسب زا  رت  کشخ  رت و  مرک  نآ  يرب  نآ و  كرب  زا  بطرا  نآ  خیب  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رد  يوقلا و  بکرم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اب نوچ  بطرا و  سدع  زا  كدـنا و  نآ  تیئاذـغ  دـنزیرب و  ار  نآ  لوا  بآ  دـنهد و  خـبط  نوچ  اصوصخ  ففجم  نیلم و  جـضنم و 
غامدب و هرخبا  دوعـص  عنام  نآ  مخت  نآ و  خیبط  ندیماشآ  سارلا  ءاضعا  ددرک  یم  اذغلا  دیج  دنهد  خبط  ناوج  غرم  هبرف و  تشوک 

طوعس رصب و  فعـض  يوقم  مونم و  شاعترا و  رامخ و  عفار  ضباق و  نآ  نتخپ  ارهم  یتسم و  رـصب و  تملظ  عفار  عادص و  نکـسم 
مرو نمزم و  ۀفرـس  عفار  نآ  ۀتخپ  ارهم  ندروخ  نآ و  خیبط  ندیماشآ  ردـصلا  ءاضعا  ناسل  ففجم  مونم و  غامد و  یقنم  نآ  ةراصع 

غـضم نوچ  روتـسدب  لاحط و  عجو  نآ و  یکتفرک  عفار  زاوآ و  ةدـننک  فاص  نآ  هیقوا  کـی  زور  ره  ندـیماشآ  اـشحا و  باـجح و 
ءاذغلا ءاضعا  قانخ  عفار  دجنک  نغور  اب  نآ  خیبط  ای  نآ و  ةراصعب  هرغرغ  عفان و  عطقنم  توص  تهج  دـنکمب  ار  نآ  بآ  دـنیامن و 

نآ ةزات  كرب  ندروخ  رت و  يدر  کمن  بآ و  اب  نآ  حلمم  دشاب و  هدـیئور  ناتـسبات  رد  هچنآ  اصوصخ  خافن  مضهلا  ئطب  ضفنلا  و 
نادید و لتاق  سمرت  اب  هاب و  كرحم  نآ  مخت  ندیماشآ  ضیح و  لوب و  ردم  نآ  خوبطم  بآ  ندیماشآ  لاحط و  مرو  عفار  هکرس  اب 

نورطن اسریا و  اب  نآ  ةراصع  ندـیماشآ  هاـصح و  تتفم  نآ  خـیب  رتسکاـخ  ندـیماشآ  ینم و  دـسفم  عاـمج  زا  دـعب  نآ  مخت  لومح 
عـسل تهج  بارـش  اب  نآ  ةراصع  ندیماشآ  مومـسلا  ملیـش  درآ  اب  صوصخ  نینج  لتاق  ضیح و  ردم  نآ  لک  لومح  نطب و  لهـسم 

همه دامـض  حورجلا  حورقلا و  روثبلا و  ماروالا و  تسا  تاقایرت  يازجا  ۀلمج  زا  يرـصم  بنرک  مخت  هدـیزک و  هناوید  کس  یعفا و 
ةدراب هراح  ماروا  للحم  وج  درآ  اـب  اـی  یئاـهنتب و  هتفوک  مرن  رایـسب  یناتـسب  اـی  يرب  بنرک  كرب  تابالـص و  جـضنم  نآ  ۀـثلث  عاونا 
تهج غرم  مخت  ةدیفس  اب  برج و  صرب و  تهج  هکرس  جاز و  اب  یسراف و  ران  تهج  کمن  اب  ناطرـس و  يرـش و  هرمح و  هیمغلب و 

عفار ففجم و  تیاغب  نآ  ۀـتخوس  اهنآ و  راـشتنا  عنم  قیمع و  ياـهمخز  تهج  هبلح  هکرـس و  اـب  حرقتم و  برج  شتآ و  یکتخوس 
تهج غرم  مخت  ةدیفـس  اب  تـالیبد و  هبلـص و  تاـحارج  ریزاـنخ و  تهج  نآ  لاـثما  كوخ و  هیپ  اـب  يوم و  ندـیئور  عناـم  هفعس و 
خیبط لوطن  سرقن و  لصافم و  عاجوا  تهج  هکرس  هبلح و  درآ  اب  هشعر و  تهج  نآ  كرب  دامض  لصافملا  تالآ  شتآ  یکتخوس 

رادـقم شمن  فلک و  عفار  نآ  يالط  هدـعم و  مرک  ةدنـشک  یهبم و  کشخ و  مرک و  مود  رد  نآ  مخت  لصافم و  عاـجوا  تهج  نآ 
هیبش لکـش  رد  يرب  ملک  يدر و  ياهباوخ  ندید  ثعاب  نآ  راثکا  ءاذغلا و  يدر  ادوس و  دـلوم  رخبم و  راضملا  لاقثم  ود  نآ  تبرش 
رانا بآ  اب  خبط  دعب  تیئاذغ و  زا  رت  بلاغ  نارب  تیئاود  خلت و  بغز و  اب  رتکچوک و  نا  زا  نآ  كرب  نا و  زا  رتدیفـس  یناتـسب و  هب 

دیفس لفلفب  هیبش  نآ  مخت  ددرک و  یم  لئاز  نآ  یخلت 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هدایز ای  هبترم و  ود  نوچ  یفیفخ و  خبط  دشاب  هتفای  خبط  هبرف  تشوک  اب  هک  اصوصخ  لهسم  تعیبط و  نیلم  للحم و  یلاج و  رایـسب 
هاب و كرحم  تیاغب  نآ  مخت  یعفا و  مس  عفار  مهرد  ود  ردقب  نآ  مخت  خیب و  ندیماشآ  نطب و  نکـسم  دـشاب  یم  دـشاب  هتفای  خـبط 
اب روش و  نآ  معط  بالبل و  كرب  دننام  نبل  تیعوتی و  كدنا  اب  دـنوارز و  كربب  هیبش  خرـس  نآ  خـیب  زارد و  نآ  كرب  يرحب  ملک 

تسا رثؤم  رایسب  عرقلا  بح  نتشک  رد  نآ  مخت  زا  لاقثم  ود  لمعتسم و  هللحم  تادامض  رد  تسین و  زئاج  نیا  ندروخ  یخلت و 

هدنورک

دنسیون یم  زین  فلا  اه  ياجب  تسا و  دنه  تغل  اه  لاد و  نون و  حتف  نون و  واو و  يافخ  ار و  فاک و  حتفب 

تیهام *

نا

یـضعب ینـالوط و  نهپ  كدـنا  كرزب  یـضعب  نآ  كرب  رادراـخ و  ومیل و  تخردـب  هیبـش  هلمجلا  یف  نآ  تخرد  تسا  يدـنه  رمث 
هبعش ود  اهنآ  رثکا  رـس  نآ و  ياهخاش  ياههرک  رب  نآ  ياهراخ  بغزیب و  فرـشم و  ریغ  سلما  رتمک و  كدنا  نآ  لوط  رتکچوک و 

كدنا رودم  یکچوک  بانع  ردقب  کچوک  قوشین و  هب  هیبش  نآ  رمث  تصوفع و  اب  هزیر و  يدیفسب و  لئام  کنرخرس  نآ  لک  و 

رایسب تصوفع  اب  شرت  زبس و  یکچوک  یماخ و  رد  رتفیطل و  نآ  دیفس  زبس و  دیفس و  دشاب  یم  عون  ود  تیعوتی و  اب  ینالوط و  744
شفنب و نآ  ةدیـسر  ددرک و  یم  خرـس  نآ  فصنب  بیرق  هداـیز  نآ  یـشرت  رتمک و  نآ  تصوفع  دروآ  یم  یکرزبـب  ور  دـنچره  و 

مخت هدومن و  رـشقم  ار  نآ  ماخ  ددرک و  یم  هدیئاخ  هک  مرن  دیفـس و  نهپ و  كدنا  ددع و  هس  ای  ددع و  ود  نآ  مخت  راد و  ینـشاچ 
زا تبرـش  ابرم و  للخم و  دنیامن و  یم  لخاد  ینیریـش  يردق  دنهاوخ  راد  ینـشاچ  رکا  دنیامن و  یم  لخاد  هریغ  ایالق و  رد  هدروآرب 

خرـس زبس و  نآ  سر  مین  زبس و  یماخ  رد  نآ  زبس  عون  دنزاس و  یم  تبرـش  ای  دنروخ و  یم  مسق  نیا  ار  نآ  ۀـتخپ  دـنزاس و  یم  نا 
نیدب هلاکنب  دنه و  کلم  رد  دنمان و  اینارق  هک  دشاب  لاقز  زا  یعون  ارهاظ  دیفـس و  مسقب  هیبش  روما  یقاب  رد  هایـس و  نآ  ۀتخپ  هریت و 

دشاب هدش  یم  تأیه 
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نا تعیبط  *

دنا هتسناد  مرک  یضعب  هضباق و  توق  اب  رت و  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

کشخ عوقن  لاهسا و  سباح  ماعط و  یهشم  یکنشت و  ارفص و  نکسم  نآ  ۀتخپ  نطب و  سباح  خافن و  لیقث و  مغلب و  دلوم  نآ  ماخ 
* عفان هروکذم  ضارما  تهج  زین  نآ 

ایورک

يایوارک برعم  هدمآ  زین  واو  نوکـس  ار و  فاک و  حتفب  زین و  هروصقم  هدودـمم و  فلا  ای و  حـتف  واو و  نوکـس  ار و  فاک و  مضب 
یمور و نومک  درقت و  هدقت و  یبرعب  ینورداف و  یمورب  يوارک و  ینایرسب  نویمح و  زا  ینانویب  تسا و  ینایرـس  يوارک  ای  ینیطب و 

هدیمان اوراق  سودیروقسید  دنمان و  هریز  هاش  یمور و  ةریز  هیورک و  یسرافب  دافنرک و  دابنرک و  یضعب 

نا تیهام  *

نارتچب هیبش  زین  نآ  رتچ  تبش و  كربب  هیبش  نآ  كرب  عرذ و  کی  ردقب  نآ  یناتسب  تابن  دشاب  یم  يرب  یناتسب و  تسا  یتابن  مخت 
كدرز و خیبب  هیبش  نآ  خیب  یخلت و  تدح و  اب  يدرزب و  لئام  رتدنلب و  نا  زا  دیفس و  ةریزب  هیبش  نآ  مخت  کنر و  دیفس  نآ  لک  و 

خیـش یناتـسب و  دننام  تافـص  یقاب  رد  يدوبکب و  لئام  دیفـس  نآ  لک  تسا و  انامدرق  نآ  يرب  دـنروخ و  یم  هتخپ  ار  نآ  لوکام و 
هنوبابب و هیبش  نآ  يرب  کیراب و  نآ  مخت  یهایـسب و  لئام  تبـش و  كربب  هیبش  نآ  یناتـسب  كرب  هتفک  نوناق  حراـش  ینـالیک  یلع 

نآ قلطم  زا  نوسیناب و  هیبش  نآ  خـیب  مخت و  توق  زینـشک و  لکب  هیبش  خرـس  نآ  لک  یلین و  یخرـس و  نیب  ام  کیراب  نآ  ياهخاش 
دنام یم  لاس  هس  ات  نآ  توق  لمعتسم و  تسا و  یناتسب  دارم 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  موس  رد  کشخ  یضعب  مود و  رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

غامدـب راخب  دوعـص  عنام  سارلا  ءاضعا  هخافن  ۀـیذغا  حلـصم  عبط و  ضباق  خـفن و  حایر و  لـلحم  فطلم و  اـنامدرق و  زا  رت  فیعض 
سفنلا قیض  تهج  ردصلا  ءاضعا  رصب  فعضم  نآ  راثکا  تسا و  نیع  ۀیودا  يازجا  ۀلمج  زا  رصب و  تدح  ثعاب  نآ  لاحتکا  نیعلا 

ئق و هدعم و  رد  اذغ  ندش  شرت  همخت و  عنام  اهتـشا و  غورآ و  كرحم  هدعم و  نخـسم  ءاذغلا  ءاضعا  یحیر  قاوف  دراب و  ناقفخ  و 
لتاق ینم و  عطاق  نآ و  ةدننک  هبرف  ندب و  يوقم  هناثم و  هدرک و  حایر  صغم و  هدعم و  درد  عفاد  لوب و  ردـم  مغلب و  للحم  صغم و 

نآ ةدرورپ  هکرـس  رد  اقـستسا و  تهج  هتفه  کی  اـت  نوتیز  نغور  ۀـیقوا  کـی  اـب  نآ  مرد  هس  نآ و  جرخم  عرقلا و  بح  نادـید و 
نآ خیبط  رد  سولج  نادـید و  لتاق  ینم و  عطاق  لوب و  ردـم  صغم و  نکـسم  نآ  مخت  تابن و  خـیبط  ندـیماشآ  نیرورحم و  قفاوم 

لسع و نآ  حلصم  هئر  رضم  مرد و  جنپ  ات  نآ  تبرش  رادقم  هتخیوآ  ریـساوب  علق  تهج  نآ  مخت  قرحم  دامـض  محر و  عاجوا  تهج 
* هریز نوسینا و  انامدرق و  نآ  لدب  اریثک  نآ  حلصم  هدرک و  رضم  رتعص و 

الیرک

دنسیون یم  اه  فلا  ياجب  یضعب  فلا و  مال و  حتف  ای و  نوکس  ار و  رسک  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

اثق كرب  زا  رتکچوک  بغز و  یب  هناودنه  اثق و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دچیپ و  یم  دوخ  رواجم  رب  اثقب و  هیبش  يدـنه  تسا  یتابن  رمث 
هلمجلا یف  نآ  مخت  خـلت و  رایـسب  نآ  معط  مرن و  ياهراخ  اب  رادراخ  یکچوک و  راـیخ  ردـقب  نآ  رمث  درز و  نآ  لـک  هناودـنه و  و 

ءاثق ار  نآ  هک  یناسک  ددرک و  یم  درز  ندیـسر  دعب  زبس و  یماخ  رد  نآ  رمث  خلت و  نشخ و  رت و  کچوک  نا  زا  ودک و  مختب  هیبش 
تسا مهوت  ضحم  دنا  هتسناد  رامحلا 
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محـش دـننام  تسا  يوق  لهـسم  زین  نآ  الیرک و  ۀـحئار  فالخب  تسا  تدـح  اب  هیرک و  رایـسب  رامحلا  ءاـثق  ۀـحئار  هکنآ  تهج  745
نآ تسوپ  هک  تسا  نهکد  هلاکنب و  دنه و  لها  ةداتعم  ۀیذغا  زا  ضباق و  هدـعم و  يوقم  هک  الیرک  فالخب  نا  زا  يوقا  هکلب  لظنح 
نآ نزومه  اب  ددرک و  لئاز  نآ  یخلت  هک  دنیوش  یم  هبترم  راهچ  هس  هدیلام  کمن  هدرک  رود  مخت  هدـیرب و  كزان  قرو  هدـنک و  ار 
یم ذیذل  رایسب  والچ  اب  ای  نان و  اب  دنروخ  یم  هتخپ  تشوک  یب  ای  تشوک و  اب  دنیامن و  یم  نایرب  نغور  رد  هدومن  قرو  زین  ار  زایپ 

وحنب هتسش  كاپ  سپ  دنراذک  یم  یتعاس  هک  ندومن  قرو  زا  دعب  هدیشاپ  نا  رب  کمن  ددرک  مک  نآ  یخلت  هک  دنهاوخ  یضعب  دوش 
یخلت روتـسدب  هدیلام  کمن  هدروآرب  ار  مخت  هدرک  كاچ  ولهپ  زا  ار  نآ  یـضعب  ددرک و  یم  ذیذل  دنیامن  یم  خبط  نایرب و  روکذم 

دوش یم  ذیذل  دننک  یم  رایط  هملد  قیرطب  هتخپ  هدرک و  نایرب  نغور  رد  هدومن  رپ  همیق  هدرک  رود 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اقـستسا و دراب و  سرقن  لصافم و  درد  تهج  نآ و  نایرج  عفاد  ینم و  دـلوم  هاـب و  باـصعا و  يوقم  مغلب و  عطاـق  حاـیر و  لـلحم 
تادربم نیبجنکس و  نآ  حلصم  نیرورحم  رضم  دنشاب  هدرکن  لئاز  ار  نآ  یخلت  هک  اصوصخ  مکش  مرک  عفاد  عفان و  ناقری  لاحط و 

تسا

همجعملا يازلا  عم  فاکلا  لصف 

هربزک

برعم ای  تسا و  یبرع  تغل  هدمآ  زین  هلمهم  ءار  فاک و  حتفب  اه و  هلمهم و  ءار  حـتف  هدـحوم و  ءاب  مض  از و  نوکـس  فاک و  مضب 
يدنهب زینـشک و  یـسرافب  انربزک و  ینایرـسب  هرتاف و  یطبنب  نومئامن و  درب  ینانویب  دنمان و  زین  نالجلج  تسا و  ینایرـس  ءانربزک  زا 
يدنهب دشاب و  کشخ  زینـشک  هک  تسنالجلج  تابن  مسا  هربزک  دـنا  هتفک  یـضعب  هدـیمان و  نویروف  سودیروقـسید  دـنمان و  هینهد 

دنیوک ریمهتوک  ار  نآ  تابن 
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نا تیهام  *

لاعفا عیمج  رد  هتـسویپ و  مهب  ددـع  ود  ره  رت  کچوک  مخت  ریودـتب و  لئام  رت و  هزیر  كرب  ار  يرب  تابن  دـشاب  یم  یناتـسب  يرب و 
اب نا  رب  هدایز  یعرذ و  ردقب  یناتـسب  تابن  دنمان و  هرتیق  ار  نیا  يزاریـشب  دـشاب و  یم  تیمـس  اب  رت و  نوبز  نا  زا  یناتـسب و  زا  رتیوق 

ددرک یم  رتکرزب  دـنچره  دـشاب و  یم  رتکرزب  رتضیرع و  یکچوک  رد  كزیت و  هرت  كربب  هیبـش  نآ  ياـهکرب  کـیراب و  ياـهخاش 
نآ تسوپ  رودـم و  زبس  نآ  مخت  دیفـس و  هزیر  نآ  لـک  رتکچوک و  تبـش  رتچ  زا  رادرتـچ  نآ  لـک  دوش و  یم  رت  هزیر  رتکیراـب و 

ۀنادکرزب ةدیلاب  ةزات  نآ  نیرتهب  نآ و  زغم  زا  هدایز  نآ  تسوپ  ۀحئار  تدـح و  لصتم و  مهب  هصح  ود  نآ  زغم  راد و  هرایخ  كدـنا 
تسنآ ۀحئارلا  يوق  معط  دنت 

نا تعیبط  *

رد حیرج  وبا  دزن  دـنا و  هتفک  مود  رد  کشخ  موس و  ات  لوا  رخآ  رد  درـس  زین  مود و  رد  کشخ  درـس و  طارقب  دزن  يوقلا و  بکرم 
هک فیطل  راح  رهوج  اب  یمرکب و  لئام  نآ  عیمج  سونیلاج  دزن  یمرک و  كدناب  لئام  نآ  کشخ  سیئرلا  خیش  دزن  کشخ و  موس 
اب دیربتب و  دوب  یمن  لتات  نآ  ةراصع  ندیماشآ  راثکا  الا  ددرک و  رهاظ  نآ  یمرک  هک  دـسر  یمن  هدـعم  رد  دور و  یم  لیلحت  يدوزب 

رایسب دراب  یضرا  فیثک  رهوج 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اـصوصخ غامدب  هرخبا  دوعـص  عنام  مونم و  نآ  بآ  لاقثم  تفه  ندیماشآ  هدعملا  ردصلا و  سارلا و  ءاضعا  یمک  تدح  اب  نآ  ةزات 
نابرـض تهج  نارتخد  ریـش  اب  نآ  دامـض  نآ و  يدرز  عفار  نا و  رد  هبـصح  هلبآ و  زورب  عنام  مشچب  نآ  روطق  قامـس و  هکرـس و  اب 

هدروخ و مرک  نادند  درد  نکسم  نآ و  شزوس  ناهد و  شـشوج  عفار  نآب  هضمـضم  دمر و  قالـس و  تهج  کشخ  نان  اب  مشچ و 
تهج مونم و  دنهد  بیترت  نا  زا  هک  یبارش  نآ و  نوخ  عطاق  هثل و  يوقم  نآ  نونس  یتسم و  تعرس  بارش و  يوب  عفار  نآ  ندیئاخ 
رکـش اب  نآ  بآ  زا  لاقثم  تفه  دـیفم و  ناقفخ  بطر و  راح  سفنلا  قیـض  هفرـس و  تهج  عفان و  بارـش  یتسم  عنم  راود و  ردـس و 

روثبلا و ماروالا و  ظوعن  هاب و  عفار  ئق و  سباح  یکنـشت و  هدعم و  باهتلا  ارفـص و  نکـسم  نآ  مرج  همخت و  عنام  مونم و  یهـشم و 
هیعاس حورق  تهج  کشخ  نان  اب  خرس و  داب  هراح و  ماروا  للحم  هراح و  داوم  بابصنا  عنام  نآ  دامض  حورجلا 
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بآ اب  ار  برـس  نوچ  نآ و  لاثما  ریزاـنخ و  عدار  ـالقاب  درآ  اـب  هبلـص و  ماروا  ریزاـنخ و  لـلحم  وج  درآ  اـب  هکح و  برج و  746و 
زا هیقوا و  کی  ات  نآ  بآ  زا  تبرش  رادقم  برجم  دیامن و  عفد  دنلامب  حرقتم  ریغ  حرقتم و  ناطرس  رب  دنیاسب و  لک  نغور  اب  زینشک 

تسا نا  زا  ترابع  زینشک  نالجلج و  هکنآ  مخت  وهاک و  شاخشخ و  كرب  نآ  لدب  هیقوا  ود  نآ  مرج 

نآ تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد  ات 

لاعفا *

نا صاوخ  و 

هدعم يوقم  راح و  ساوسو  ناقفخ و  عفار  غامدب و  هرخبا  دوعص  عنام  بلق و  غامد و  يوقم  حرفم و  ءاذغلا  بلقلا و  سارلا و  ءاضعا 
صوصخ زین  هضیه  يومد و  لاهسا  تهج  نآ  عوقن  ای  نآ و  ةریـش  ندیماشآ  لوب و  يراجم  حورق  ینم و  نایرج  لاهـسا و  سباح  و 

تعرـس بارـش و  يوب  عفار  نآ  ندیئاخ  نآ و  نوکت  عنام  هدعم و  مرک  طقـسم  ینم و  دلوم  جـتخپیم  اب  ناقفخ و  عفار  نآ و  ةداد  وب 
نآ دامض  دراد و  تیصاخ  نیمه  زین  نآ  ةدیناسیخ  هکرس  رد  فوفس  بارش و  یتسم  عنم  راود و  ردس و  تهج  نآ  تبرـش  یتسم و 

نوکت عنام  هدعم و  مرک  طقسم  ینم و  دلوم  جتخپیم  اب  غورآ و  عفر  هدعم و  تیوقت  تهج  نوسینا  لدنص و  اب  راح و  رس  درد  تهج 
مرد جنپ  زا  نآ  تبرش  رادقم  تاحارج  نوخ  عطاق  نآ  رورذ  نآ و  لاثما  یسراف و  ران  يرـش و  تهج  نوتیز  نغور  لسع و  اب  نآ و 

نهذ و لالتخا  نایـسن و  ثروم  نآ  ةزات  رت و  بآ  زا  هیقوا  راهچ  ات  نآ  ةدایز  راضملا  شاخـشخ  وهاک و  مخت  نآ  لدب  هیقوا  کی  ات 
نآ براش  ندـب  زا  هربزک  يوب  ندـمآ  ضیح و  لیلقت  ظوعن و  نکـسم  هاب و  فعـض  ینم و  لـیلقت  توصلا و  هحب  تابـس و  ردـس و 

ای یئاهنتب و  تسا  هبرف  غرم  تشوک  بآ  کمن و  لفلف و  اب  تشرب  مین  غرم  مخت  ةدرز  ندروخ  لاهسا  یقب و  هیقنت  زا  دعب  نآ  جالع 
* تسا یلجرفس  نیبجنکس  بارش و  تشرب و  مین  مخت  نآ  حلصم  سفنلا  قیض  وبر و  بحاص  رضم  ینیچراد و  اب 
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بلعثلا هربزک  *

نا تیهام  *

کچوک نآ  كرب  نوخ و  کنرب  یخرسب  لئام  نآ  کنر  نیمز و  يورب  نهپ  ناشیرپ و  کیراب و  طویخ  اب  تسا  یتابن  هتفک  یقفاغ 
نآ فارطا  رب  رودـم و  هداتـسیا و  نآ  قاس  یهایـس و  يزبسب و  لئام  مهب و  کیدزن  ياهفرـشب  فرـشم  نآ و  ياهخاش  بناج  ود  رب 

اهناتسهوک نآ  تبنم  کیراب  نآ  مخت  کنر و  خرس  کیراب  یلک  نارب  لکش و  يربونص  ماهبا  تشکنا  ردقب  اهرس 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  کشخ  درس و  کشخ و  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ار نآ  کشخ  كرب  نارب  هک  نایرب  سیترکج  ندروخ  هواشغ و  يالج  هرـصاب و  توق  تدـح  تهج  رکـش  اـب  نآ  ةراـصع  لاـحتکا 
رکسب هیبش  یتلاح  نآ  غوقن  بآ  ندیماشآ  زا  راضملا  تسا  عفان  ار  ریزانخ  نآ  تابن  دنا  هتفک  يروکبش  تهج  دنـشاب  هدیـشاپ  هدوس 
ندومن ئق  نآ  جالع  نآ  براش  ندـب  زا  تسا  هربزک  يوب  ندـمآ  نآ  تمالع  هنیـس و  قلح و  تنوشخ  قانتخاب و  ددرک  یم  ضراع 

تشربمین غرم  مخت  ةدرز  ندروخ  لاهسا  ئقب و  هیقنت  زا  دعب  نا و  زا  دعب  تسا  بنع  بر  نغور و  ندیماشآ  تیز و  تبـش و  خیبطب 
* ینیچراد اب  ای  یئاهنتب و  تسا  هبرف  غرم  تشوک  بآ  کمن و  لفلف و  اب 

ناوزک

جرتا و اب  نآ  كرب  هحئار  تهباشم  تهجب  هیجرتا  ۀلقب  یبرعب  تسا  یـسراف  تغل  نون  فلا و  واو و  حتف  از و  نوکـس  فاک و  حـتفب 
دنمان لفلفب  نآ  معط  تدح  تهباشم  يارب  زین  هیلفلف  ۀلقب 

نا تیهام  *

وب شوخ  تسا  یتابن  دنمان  زین  هیوبجنرداب  ار  نآ  تسنآ و  ریغ  هتفک  راطیب  نبا  خیـش  ابطا و  دزن  تسا  هیوجنردابب  فورعم  دـنا  هتفک 
معط و فرـشم و  كدـنا  نآ  نیئاپ  رودـم و  نآ  رـس  يزبسب و  لئام  ریجرج و  كربب  هیبش  قاس  نودـب  دـیور  یم  نیمز  زا  نآ  كرب 

یبجع تیرطع  اب  جرتا و  تسوپب  هیبش  نآ  ۀحئار 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

برقع و صوصخ  هدراـب  مومـس  عـفاد  دراـب و  ناـقفخ  موـمه و  عـفار  هدـعم و  مف  ینعی  داوـف  بلق و  يوـقم  سفن و  بیطم  حرفم و 
بوبر نیبجنکـس و  ندیماشآ  نآ  حلـصم  لوبلا  هقرح  ثدحم  عدـصم و  نآ  راثکا  نیرورحم و  رـضم  نیخـست  لامکب  ندـب  نخـسم 

* تسا اهنیا  لاثما  هدراب و 

747

نیبکنزک

نون هیناتحت و  هانثم  ءای  هدحوم و  ءاب  رسک  فاک و  حتف  نون و  نوکس  از و  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

ددرک یم  دقعنم  دیب  تخرد  رب  هچنآ  ددرک و  یم  دقعنم  نیبجنرت  دننام  دنیـشن و  یم  راجـشا  رئاس  زک و  تخرد  رب  هک  تسا  یمنبش 
كربب طولخم  هک  تسنآ  ۀنادکرزب  فافش  دیفـس  فاص  نآ  نیرتهب  ددرک و  یم  دقعنم  طولب  زک و  تخرد  رب  هچنآ  زا  تسا  فطلا 

دشابن كاشاخ  و 

نا تعیبط  *

لدتعم یکشخ  رد  مرک و  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اذغ تالآ  سفنت و  ياضعا  تیوقت  تالزن و  تهج  نآ و  ۀظیلغ  حایر  غامد و  یقنم  ردصلا  سارلا و  ءاضعا  هلهـسم  توق  اب  یلاج و 
زا نآ  تبرـش  رادـقم  عفان  ار  جازم  یبوطرم  بطر و  دراب  راح و  ۀفرـس  سفنلا و  قیـض  نآ و  تنوشخ  عفار  توص و  هنیـس و  نیلم  و 

تسا مرد  تسیب  ات  مرد  تفه 

هلمهملا نیسلا  عم  فاکلا  لصف 

بسک

يدنهب هرخ و  يزاریـشب  ونـشک و  هراجنک و  یـسرافب  ختلا و  یبرعب  زین  تسا و  یبرع  تغل  هدحوم  ءاب  نیـس و  نوکـس  فاک و  مضب 
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دنمان یلهک 

نا تیهام  *
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تسا و دجنک  نهد  لفث  دارم  نآ  قلطم  زا  اهریغ و  روزب و  بوبل و  بوبح و  دـننام  دنـشاب  هتفرک  نغور  اهنا  زا  هک  تسا  اهزیچ  لفث 
دشاب هدنامن  تینهد  قلطم  نا  رد  هک  تسنآ  مرج  دنا  هتفک  یضعب 

تعیبط *

نا صاوخ  لاعفا و  و 

حایر و خفن و  دلوم  ءاذغلا و  يدر  لیقث و  رایـسب  هلمجلاب  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دوش  یم  دش و  روکذـم  نآ  رکذ  یط  رد  زیچ  ره  لفث 
* تسا هدروخ  دبرت  جالع  نآ  جالع  ددرک  یم  ضراع  هضیه  عورخ  بسک  ندروخ  زا  تسا و  هدس 

یتسک

* تسا بلعثلا  بنع  هلاکنب  رد  يزات  فاکب 

اقومسک

واو نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  میم و  رسکب  اقویمسک  فلا و  فاق و  حتف  واو و  نوکس  میم و  مض  نیـس و  نوکـس  فاک و  حتفب 
تسا یطبن  مسا  هدمآ  زین 

نآ تیهام  *

رطق رودم  نیمز  يور  رب  طسبنم  تسا  یشیشح  نآ  هک  هدومن  نایب  مومس  باتک  رد  يدوعسم  هک  هتفک  یقفاغ  هتشون  راطیب  نبا  خیش 
قبن معطب  هیبـش  جزل  نآ  معط  شوجنزرم  كربـب  هیبـش  نآ  كرب  تسا  ماـهبا  هبابـس و  تشکنا  نیب  اـم  لوـط  هکرتـف  کـی  ردـقب  نآ 

دنراد یم  هاکن  هدرک  کشخ  ار  نآ  صفع و  کچوک 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* دیامن یم  نیکست  لاح  رد  دنناروخ  یم  هدیزک  برقعب  هدیلام  بآ  رد  تجاحلا  دنع 

لوسک

مال واو و  نوکس  نیس و  فاک و  مضب 

نا تیهام  *
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ردقب نآ  مخت  ضیرع و  كدنا  ربنـشرایخب  هیبش  لکـش  کنر و  رد  یتشکنا و  ردـقب  تسا  يرمث  نآ  هک  هدومن  حیرـصت  ذـیملت  نبا 
مور دالب  نآ  تبنم  ربنشرایخ 
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نا تعیبط  *

ضباق رایسب  کشخ و  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا لیدعیب  تاحارج  مدلا  فزن  عفر  رد  نآ  رورذ  يومد و  لاهسا  نوخ و  عطاق  نآ  مرد  کی  ندیماشآ 

يدنوسک

تسا يدنه  تغل  هدمآ  زین  لاد  ياجب  میجب  یجنوسک  ای و  لاد و  رسک  نون و  واو و  نوکس  نیس و  مض  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

هبلح یکمانـس و  كربب  هیبش  نآ  كرب  یـشفنب و  هب  لئام  هوبنا و  نآ  ياهخاش  زین و  هدایز  ناسنا و  تماق  کیب  ات  يدنه  تسا  یتابن 
درز نآ  لک  و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دیفم دنمان  رانک  هک  اهنآ  ۀفرس  تهج  باودب  نآ  ندیناروخ  عفان و  لاعس  طالخا و  داسف  لیدعت  هبورشم و  مومس  تیمس  عفد  تهج 
دنناروخب هدیزک  رامب  هتخاس  بوبح  هدوس  مرن  لفلف  ۀناد  دنچ  اب  دنمان  يدنوسک  یلاک  يدنهب  هکنآ  هایس  عون  خیب  زا  يردق  نوچ  و 

تسا عفان  ابوق  تهج  لدنص  اب  نآ  ةزات  خیب  بآ  دامض  دبای و  افش 

وریسک

تسا يدنه  تغل  واو  ءار و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیس و  رسک  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

هکنآ خیب  دنفاب و  یم  ایروب  نآ  تابن  زا  دیور و  یم  هداتسیا  ياهبآ  دنمان و  بالات  يدنهب  هک  اهریدغ  رد  هک  يدنه  تسا  یتابن  خیب 
تسا وریسک 

ذیذل نیریش  دیفس  نآ  زغم  هایس و  کیراب  رایسب  ياهشیر  اب  یخرسب  لئام  كدنا  یضعب  هایـس  نآ  تسوپ  اوبزوج و  ردقب  رودم  748
تسا يدرب  زا  یعون  خیب  دنا  هتفک  هحئار و  شوخ 
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نا تعیبط  *
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یترارح كدنا  اب  مود  رد  رت  درس و  يوقلا و  بکرم 

لاعفا *

نا صاوخ  و 

لاح لوا  رد  هن  دشاب  هدش  رایـسب  لاهـسا  ئق و  هکنآ  دعب  دیدش  ۀضیه  عفر  ناقفخ و  بلق و  تیوقت  تهج  هضباق  توق  تیقایرت و  اب 
دنا هتفک  ءالط و  ابرش و  دیفم  ار  نوعاط  هغودلم و  هبورشم و  مومس  اضعا و  شزوس  يوادوس و  يومد و  يوارفـص و  لاهـسا  عفاد  و 

تسا عفان  ار  هیومد  هیوارفص و  تایمح 

هلیسک یلیسک و 

تسا یطبن  مسا  مود  تغل  رد  نآ  ياجب  اه  ای و  هروصقم و  فلا  مال و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیس و  رسک  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

تـسوپ دـنیوک  داشرلا و  بحب  هیبش  نآ  مخت  بلاغ و  نارب  یخرـس  یهایـس و  یکدنپـسچ و  اـب  ساـنورب و  هیبش  تسا  یتاـبن  بوچ 
درادن تهباشم  نادب  معط  رد  هایس و  ۀخیلسب  هیبش  لکش  رد  تسا  یتخرد 

نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لوب و ردـم  هدرک و  محر و  ةدـس  حـتفم  اـشحا و  هدـعم و  يوقم  نآ  ندـیماشآ  نآ و  كرحت  عفار  نادـند و  درد  نکـسم  نآ  نونس 
تهج تورزنا و  زا  رتهب  ندـب  ندومن  هبرف  رد  راـسخر و  کـنر  ةدـننک  وکین  هدـعم و  مرک  ةدنـشک  هناـثم و  هدرک و  یلاـج  ضیح و 

تسا اریثک  نآ  حلصم  هئر  رضم  مرد  جنپ  ات  مرد  هس  زا  نآ  تبرش  رادقم  عفان  تبوطر  مغلب و  نابحاص 

همجعملا نیشلا  عم  فاکلا  لصف 

تشکرب تشک 

هانثم ءات  همجعم و  نیش  نوکس  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  هدحوم و  ءاب  حتف  هیناقوف و  هانثم  ءات  نیـش و  نوکـس  فاک و  حتفب 
دنسلا داوس  ار  نآ  یضعب  عرز و  رب  عرز  ینعمب  هدمآ  زین  فاک  ود  ره  رسکب  ءاوتلا  رب  ءاوتلا  ینعمب  یبرعب  تسا  یـسراف  تغل  هیناقوف 

سوطورب و یمورب  سویغانف و  ینانویب  وچب و  سراف  هراکنابش  لها  کچیپ و  یسرافب  دارکالا و  داوس  یضعب  دنهلا و  داوس  یضعب  و 
دنمان هکنیسرورم  يدنهب  هک  دشاب  یئاود  هک  لمتحی  دنا  هتشون  هرس  سدق  كولملا  دمتعم  باون  یلیهپ و  يدنهب 
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نا تیهام  *

نآ کنر  هتـسر و  خیب  کی  زا  دشاب  یم  جنپ  اهنآ  ددع  رثکا  یـضعب و  رب  یـضعب  هدـیچیپ  مهب  کیراب  نامـسیر  دـننام  تسا  یهایک 
یخرـسب و لئام  یـضعب  کنر و  دیفـس  لینلا و  بح  لکب  هیبش  ددـع  کی  نآ  لک  درادـن و  بلاغ  یمعط  يدرز و  یهایـسب و  لئام 

حصا دنا و  هتسناد  ناکـشدب  ار  نآ  یـضعب  تسنآ و  يدرز  یهایـسب و  لئام  هزات  يدنه  نآ  نیرتهب  برقع و  ۀلابندب  هیبش  نآ  كرب 
نآ دننام  توق  رد  تسنآ و  ریغ  هک  تسنآ 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  کشخ  مرک و  مود  رد  کشخ و  نآ  رخآ  رد  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هاب و عطق  رد  نآ  حلصم  عفان  برج  ابوق و  هدراب و  ماروا  تهج  نآ  دامـض  ریـش و  هاب و  عطاق  ظیلغ و  مغلب  لهـسم  فطلم و  للحم و 
تسا ربص  نآ  لدب  مرد  کی  نآ  تبرش  رادقم  ربونصلا  بح  ریش 

شمشک

ياجب فاقب  شمشق  نآ  برعم  تسا  هنادیب  بیبز  یسراف  مسا  هروسکم  میم  ود  ره  نایم  رد  همجعم  نیش  ود  نوکس  فاک و  رـسکب 
تسنآ ةزات  هنادکرزب  ةدیلاب  نیریش  زبس  نآ  نیرتهب  فاک 

نآ تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

لاعفا *

نآ صاوخ  و 

دش روکذم  بیبز  رد  نآ  صاوخ  یقاب  تسا و  یهبم  هلهسم و  توق  اب 

ثوشک

اثوشک تسا و  برعم  دنا  هتفک  یـضعب  تسا و  یبرع  تغل  هدمآ  زین  ثوثک  ار  هثلثم  ءاث  واو و  نوکـس  همجعم و  نیـش  فاک و  مضب 
لیب و ساکا  لیب و  لما  يدـنهب  شرب و  یـسرافب  نیرومـشک و  یمورب  زین و  اـبغروان  ینایرـسب و  سوطورثب و  یناـنویب  دـنیوک و  زین 

تسا ثوشک  مخت  مان  لومجز  هک  دنا  هتفک  دنمان و  لومجز  یسرافب  هک  دنا  هتفک  دنمان و  زین  هتلرما 
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نا تیهام  *

هزیر نآ  لک  دنت و  یم  اهایک  اهراخ و  رب  هک  یکریت  يدرزب و  لئام  نآ  قاس  كرب و  یب  کیراب و  نامسیر  دننام  تسا  یهایک 

لئاـم درز  یـضعب  يدرزب و  لـئام  خرـس  نآ  کـنر  ریودـتب و  لـئام  برت و  مخت  زا  رتـکچوک  نآ  مـخت  يدیفـسب و  لـئام  هزیر  749
نآ نیرتهب  يدیفسب و  لئام  درز  یضعب  يدرزب و  لئام  خرس  نآ  کنر  ریودتب و  لئام  برت و  مخت  زا  رتکچوک  نآ  مخت  يدیفسب و 

دنام یم  یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق  تسنآ و  معط  خلت  درز  ةزات 

نا تعیبط  *

هداضتم ياوق  اب  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

دبک و هدعم و  ةدـس  حـتفم  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  هدـساف  طالخا  زا  اهنآ  یقنم  قورع و  زا  هفیطل  لوضف  جرخم  حـتفم و  فطلم و 
زرپس و رکج و  هدـعم و  فعـض  صغم و  قانخ و  عبر و  تهج  ندـب و  یقنم  عبط و  نیلم  قورع و  مکـش و  زا  خاـسوا  یقنم  اـشحا و 

سباح ضباق و  قاوف و  نکسم  هکرس  اب  نآ  ندیماشآ  محر  ۀیقنت  قرع و  ریـش و  ضیح و  لوب و  راردا  حایر و  لیلحت  هنهک و  ياهپت 
دـنزادنا و بارـش  رد  نوـچ  ار  نآ  يرب  ةراـصع  ناـقری و  يارب  زا  تسا  عـفنلا  بـیجع  نآ  بآ  مـحر و  نوـخ  نالیـس  مدـلا و  فزن 

لاهسا رد  نآ  ةدیناسیخ  حیتفت و  رد  نآ  خوبطم  ارفص و  لهسم  نیبجنکس  اب  نآ  بآ  ندیماشآ  تسا و  هفیعض  ةدعم  يوقم  دنماشایب 
هروکذم لاعفا  رد  نآ  مخت  اریثک  نآ  حلـصم  یثغم  مرد و  هدزناپ  خوبطم  رد  نآ  موج  زا  هیقوا و  ود  نآ  بآ  زا  تبرـش  رادـقم  رتیوق 

ریغ زا  يوقا  محر  نالیـس  ینطاـب و  ياـضعا  مدـلا  فزن  سبح و  ضبق و  هدـعم و  تیوقت  رد  نآ  ةدادوب  نآ و  يازجا  رئاـس  زا  رتیوق 
لاحط و رضم  ینساک و  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  دنیوک  مرد  ود  نآ  تبرـش  رادقم  عفان  سرقن  برج و  تهج  نآ  دامـض  نآ و  ةدادوب 

* تسا نیتنسفا  نآ  ثلث  جورداب و  نآ  لدب  نیبجنکس و  نآ  حلصم 
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هلمهملا نیعلا  عم  فاکلا  لصف 

بعک

هدمآ بوعک  باعک و  نآ  عمج  دنمان  کنلاتش  باغ و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  هدحوم  ءاب  نیع و  نوکس  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

تهج قرحم  رقب  بعک  دـش و  روکذـم  كوخ  بعک  صاوخ  تسا و  كوخ  واک و  بعک  نآ  نیرتهب  تسا  قاسب  لـصتم  ناوختـسا 
نونس هرصاب و  يوقم  نآ  لاحتکا  لاقثم  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  عفان  رکج  تیوقت  لد و  حیرفت  تهج  لسع  اب  هاب و  تیوقت  زرپس و 

تسا صرب  عفار  نآ  دامض  نادند و  يوقم  نآ 

کعک

تسا یسراف  كاک  برعم  فاک  نیع و  نوکس  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

یضعب قباط و  نان  دنیوک  یضعب  تسا و  هشتآ  ود  نان  دنیوک  یضعب  دنمان و  هچیلک  یـسرافب  هک  تسا  ینان  یعون  دنا  هتفک  یـضعب 
دومن درآ  دیبوک و  ناوت  هک  هشتآ  ود  کشخ  نان  هلمجلاب  دنمان و  نان  کشخ  هک  نوباط  نان 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دوش یم  هدومن  صارقا  یضعب  لخاد  رضم و  ار  جنلوق  نابحاص  نآ و  تابوطر  ففجم  نطب و  سباح 

ءافلا عم  فاکلا  لصف 

مدا فک 

تسا یبرع  تغل 

نا تیهام  *

نآ نطاب  يدرز و  یهایـس و  نیب  ام  نآ  رهاظ  یبشخ و  نآ  خیب  دروم و  كرب  ردقب  ریدتـسم و  نآ  كرب  یعرذ و  ردـقب  تسا  یتابن 
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دنا هتسناد  خرس  نمهب  هایک  یضعب  رتکیراب و  هشفاک  مخت  زا  نآ  مخت  خرس و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لاقثم کی  نآ  تبرش  رادقم  تسا  خرس  نمهب  ماقم  مئاق  لاعفا  عیمج  رد  رکج و  يوقم  حایر و  للحم  ناقفخ و  عفار 
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عبضلا فک 

یبرع تغل  هدمآ  زین  داض  ياجب  نیـسب  هلمهم و  نیع  هدحوم و  ءاب  مض  همجعم و  داض  حتف  مال و  فلا و  اف و  دـیدشت  فاک و  حـتفب 
تسا

نا تیهام  *

رب سفرک و  كرب  ردـقب  ققـشتم و  رودـم  نآ  ياهکرب  كرب و  مک  دـنام و  یمن  شیب  زور  دـنچ  زا  یعیبر  تسا  یتابن  هتفک  یقفاـغ 
دیور و یم  خـیب  کی  زا  رایـسب  ياهخاش  کنر و  درز  نیمز و  يور  رب  طسبنم  بغزم و  کیراب  نآ  ياهخاش  شورفم و  نیمز  يور 
كانمن و ياهنیمز  اهبآ و  بیرق  نآ  تبنم  رایـسب  تدح  اب  قبرخ و  خیب  دننام  نآ  خـیب  دـشاب و  یم  زین  دیفـس  یئالط و  درز  نآ  لک 

دنا هتسناد  نآ  دوخ  یضعب  تسا و  جکیبک  زا  یعون  دنا  هتفک 

نا تعیبط  *

مرک مود  رد 

کشخ 750و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

حیحص و تشوک  ةدننایور  دئاز و  تشوک  ةدنروخ  لیلآث و  عفار  نآ  رورذ  ضایب  عفار  نآ  لاحتکا  للحم  یلاج و  عطقم و  فطلم و 
عفان ار  حورق  تاحارج و  یقنم 

رهلا فک 

تسا یبرع  تغل  هددشم  ۀلمهم  ءار  اه و  رسکب 

نا تیهام  *

شوخ قارب  درز  نآ  لک  نیمزب و  قصلم  ققشتم و  ریدتـسم  كرب  راهچ  هس  یخاش  ره  رب  هزیر و  ياهخاش  يربش و  ردقب  تسا  یتابن 
تسا عبضلا  فکب  قحلم  دنا  هتفک  دیور و  یم  زیاپ  لوا  رد  رایسب و  ياهبعش  اب  ینوتیز  ردقب  نآ  خیب  تیرطع و  اب  وب و 

نا صاوخ  لاعفا و  تعیبط و  *

تسا لیلآث  علاق  لسع  اب  نآ  دامض  هثیبخ و  حورق  تهج  نآ  رورذ  لمح و  رب  نیعم  نآ  هجزرف  نآ  دننام 
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میرملا فک 

رد رفصلا و  عباصا  دنا  هتفک  یضعب  تسا  فالتخا  نآ  تیهام  رد  دنمان  يروجاهته  يدنهب  هشیاع و  فک  ار  نآ  تسا و  یبرع  تغل 
ار نآ  هک  تسا  یتابن  هتفک  هیقرـسم  ۀـلجر  باتک  رد  ظفاح  سابعلا  وبا  ار و  نولفاطنب  برغم  رد  دـنمان و  مسا  نیدـب  ار  هرجـش  قارع 

دنمان يزاجح  میرم  فک 

نا تیهام  *

كدنا بغز و  كدنا  اب  دـعجم و  هرادتـساب و  لئام  نآ  كرب  يربش و  ردـقب  بلـص و  ياهخاش  اب  نیمز  يور  رب  طسبنم  تسا  یتابن 
سپ دـسر  مهب  یبلـص  درز  لـک  دوش  هتخیر  نآ  نوچ  هلجر و  لـک  ردـقب  يدرزب و  لـئام  کـیراب  نآ  لـک  زبس و  رایـسب  یـضبق و 

مدرم دزن  تسا  فراعتم  هک  یلکش  يوسب  ددرکرب  هدیچیپ و  ناتشکناب  هیبش  ددرک  هدیچیپ  نآ  ياهخاش  هتخیر و  نآ  ياهکرب 

نا صاوخ  لاعفا و  تعیبط و  *

* تفای رکذ  نونلا  عم  ءابلا  فرح  رد  تسا و  نلفاطنبب  بیرق 

يرفک

تسا و یبرع  تغل  هدـمآ  زین  نآ  رـسکب  اف و  مضب  فاـک و  رـسکب  حـتفب و  هروصقم و  فلا  هددـشم و  ءار  اـف و  حـتف  فاـک و  مضب 
دنمان امرخ  ۀنوران  يزاریشب  یلاودراک و  امرخ و  ۀچنغ  یسرافب  سقیق و  ینانویب 

نا تیهام  *

هک ار  نآ  رن  درک  هفوکـش و  فالغ و  تسوپ  یـضعب  دشاب و  هدـماینرب  هشوخ  نا  زا  هتفکـشن و  زونه  هک  تسا  لخن  هفوکـش  فالغ 
یضعب دنمان و  علط  هکنآ  ۀفوکش  ۀشوخ  یضعب  طقف و  تسوپ  یضعب  دنا و  هتسناد  هس  ره  دنمان  نشک  لخنلا و  قیقد  لخنلا و  روفاک 

دوش و خرس  ددرک  هنهک  نوچ  تسا و  رن  لخن  زا  ذوخام  يوبشوخ  ةزات  نآ  نیرتهب  هلمجلاب  دنا و  هتفک  ار  نآ  درک  ینعی  نآ  روفاک 
دوش لئاز  نا  زا  توق  وب و 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  يرایسب  تدورب  یمک و  ترارح  اب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ رورذ  روتـسدب  هثیبـخ و  حورق  هلکا و  عفار  هثل و  يوقم  نآ  نونـس  مفلا  يدـبک  یغاـمد و  یبـلق و  حاورا  يوـق و  يوـقم  حرفم و 
ضباق و نآ  خیبط  لاهـسا و  عطاق  نآ  فوفـس  زا  لاقثم  ود  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  ءاضعا  رئاس  ۀیعاس  حورق  هلکا و  تهج 

تیوقت تهج  دنروآ  ماوقب  رکـش  نآ  نزومه  اب  هدرک  فاص  دسر و  فصنب  ات  دنناشوجب  بآ  لطرکی  اب  هکنآ  ۀـتفوک  مین  لطر  مین 
لصافم و هدعم و  يوقم  نآ  دامـض  دیفم و  هناثم  هدرک و  درد  محر و  هدـعمب و  داوم  بابـصنا  عنم  اشحا و  فعـض  هضیه و  هدـعم و 

یم مهب  نا  رد  نشک  ریغ  هک  یمرن  رایـسب  رابغ  دنراذکب و  نارب  زور  دـنچ  هکنآ  طرـشب  برج  عفار  جـنیتار  موم و  اب  لاهـسا و  عطاق 
قرع تسا و  لاهـسا  هینطاب و  ۀـنفع  حورق  جحـس و  مدـلا و  فزن  عفار  هدـعم و  يوقم  تیاغب  نشک و  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  دـسر 

زا دعب  هکنآ  نهد  جحـس و  یبوطر و  لاهـسا  ناقفخ و  عفار  هدعم و  بلقلا و  يوقم  ضباق و  تیرطع و  اب  دنریک  بالک  دننام  هکنآ 
دننک و هشیش  رد  هدومن  فاص  سپ  دنهد  تکرح  زور  راهچ  هس  هدرک  مهرد  نوتیز  نغور  نآ  يواسم  اب  هتفوک و  مین  علط  ندیـسر 

دنرب راکب  دنیامن و  دنب  ار  نآ  رس 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسنآ طوقس  عنام  يوم و  يوقم  قرع و  سباح  نطب و  ضباق  اعما و  ۀحرق  راح و  رس  درد  عفار 
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فاکلا عم  فاکلا  لصف 

لورکک

مال واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  نکاس و  مود  حوتفم و  لوا  فاک  ودب 

نآ تیهام  *

هزرایخ و كربب  هیبش  نآ  كرب  دـچیپ  یم  دوخ  رواجم  رب  هرایب و  مجن و  لـیبق  زا  دوش  یم  مه  هلاـکنب  رد  يدـنه و  تسا  یتاـبن  رمث 
قرو دنه  لها  ار  نآ  کنردرز و  نآ  مخت  ددرک و  یم  خرس  درز و  ندیـسر  دعب  زبس و  یماخ  رد  رادراخ و  ینالوط  كدنا  نآ  رمث 

دوش یم  ذیذل  تشوک  اب  ای  یئاهنتب و  دنروخ  یم  هدرک  نایرب  نغور  اب  هتخپ و  هدیرب  كزان 

نا تعیبط  *

یتبوطر كدنا  اب  لادتعاب و  لئام 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رـس نتـسب  يوم و  خـیب  رب  بآ  اب  نآ  خـیب  دامـض  مضهلا  ئطب  خافن و  راضملا  عفان  هنهک  ياهپت  ندـب و  شـش و  درد  هفرـس و  تهج 
* دیفم زین  ار  بلعثلا  ءاد  تسنآ و  ةدننکزارد  طاقسا و  عنام  يوم و  يوقم  هچراپب 

هدنورکک

دنیوـک تسا  يدـنه  تغل  اـه  هـلمهم و  لاد  حـتف  نوـن و  واو و  نوکـس  هـلمهم و  ءار  مـض  نکاـس و  مود  حوـتفم و  لوا  فاـک  ودـب 
تسا سویرذامک 

نا تیهام  *

زا ینساک و  كربب  هیبش  هلمجلا  یف  فرشم  ینالوط  نآ  كرب  هتسر و  خیب  کی  زا  مکارتم  رایسب  ياهخاش  عرذ و  ودب  ات  تسا  یتابن 
نآ مخت  هزیر و  درز  نآ  لک  تصوفع و  كدناب  درادن و  بلاغ  یمعط  هریت و  نآ  کنر  یمرن و  بغز  اب  هحئارلا  هیرک  رتکرزب و  نا 

بلاغ یمعط  یب  دیفس و  کیراب و  نآ  خیب  راد و  هرایخ  قئاقش و  ةزوکب  هیبش  یفالغ  رد  نآ  مخت  کیراب و  هایس 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

پت نآ  تمـالع  دوش و  یم  مدرم  ینیب  رد  هلاـکنب  رد  تسا  یـضرم  هک  هوها  تهج  نآ  خـیب  ةراـصع  سارلا  ءاـضعا  لـلحم  حـتفم و 
دـیدش و دـمر  تهج  نآ  كرب  بآ  روطق  عفاـن و  اطوعـس  ابرـش و  رمک  هناـش و  ندرک و  اـصوصخ  اـضعا  درد  رـس و  لـقث  دـیدش و 

ءاذـغلا ءاضعا  دوش  لئاز  دـمر  زور  هس  رد  دـنیامن  رارکت  زاب  دـنزیرب و  یتعاـس  زا  دـعب  دـننک و  رپ  ار  مشچ  نآ  بآ  زا  هک  جـنیدرو 
ریساوب تهج  هدعقم  رب  نآ  بآ  يالط  نآ و  ۀتخپ  روتسدب  مکـش و  مرک  جارخا  ریـساوب و  اقـستسا و  تهج  نآ  كرب  بآ  ندیماشآ 

بح یلفلف  ردقب  هدوس و  مرن  هکنآ  خیب  ندیماشآ  عفان و  هدیزک  هناوید  کس  مکـش و  مرک  جارخا  تهج  نآ  يازجا  عیمج  مومـسلا 
دوش و رایسب  لاهسا  هک  رخاوا  رد  هکلب  تسین  بوخ  هضیه  لئاوا  رد  نکیل  تسا و  هضیه  نمزم و  لاهسا  سباح  نآ  بح  هس  دندنب 

دنع دـننک و  کشخ  دـنیامن و  ذـخا  همامتب  ار  نآ  تابن  ناتـسبات  طـسو  رد  هک  دـیاب  دـشاب و  هتفاـی  اـقن  ندـب  ددرک و  بلاـغ  فعض 
عفان ئقب  بلک  مس  عفر  تهج  ریـش  اب  لاـقثم  هس  نآ  ۀـشیر  زا  لـسع  اـب  نآ  مخت  زا  لاـقثم  ود  دـنروخب و  لـسع  اـب  هدوس  تجاـحلا 

اقـستسا تهج  نآ  سلکم  دزاس و  سلکم  ار  نآ  همه  دنراذک  دنت  باتفآب  دنزیر و  نآ  بآ  رد  هدومن  هدارب  ار  دالوف  نوچ  صاوخلا 
* تسا عفنلا  میظع  هدراب  ضارما  رثکا  و 

ماللا عم  فاکلا  لصف 

بلک

هبلک و نآ  ثنوم  هدـمآ و  بیلک  بلاکا و  بلکا و  بالک و  نآ  عمج  تسا و  یبرع  تغل  هدـحوم  ءاب  مال و  نوکـس  فاـک و  حـتفب 
دنمان هیتک  یتک و  يدنهب  هدام و  کس  ار  نآ  ةدام  هتک و  يدنهب  تیآ و  یکرتب  کس و  یسرافب 
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نا تیهام  *

مامت دسر و  یم  مهب  دالب  همه  رد  فورعم و  همیمذ و  هدیمح و  تافـص  روعـش و  افو و  اب  هضایرلا و  دـیدش  هدـنرد و  تسا  یناویح 
فانصا زین  ار  یلها  یئام و  يرب و  یلها و  زا  دشاب  یم  رایـسب  سانجا  ار  نآ  دباوخ و  یم  زور  ینابـساپ و  يارب  دشاب  یم  رادیب  بش 
بوسنم هک  یقولـس  دـنمان و  یلکنج  ار  نآ  ياوس  ام  یقولـس و  ار  نآ  يراکـش  كرزب  کچوک و  طسوتم و  كرزب و  زا  دـشاب  یم 

لباق هک  تسا  یکـس  یماع  مسا  یلکنج  دـنک و  یم  راکـش  تسا و  دیـص  میلعت  لباق  نآ  تسا و  نمی  ۀـنیدم  مسا  هک  تسا  قولـسب 
دزن نیا  كرزب  دـیامن و  یم  هناخ  تعارز و  غاب و  تظفاحم  رثکا  نیا  دـنمان و  هروک  يدـنهب و  ار  نیا  دـنکن و  دیـص  دـشابن و  دـیص 

یکس نآ  طسوتم  تردنب و  اهرهش  رد  هروکذم و  روما  يارب  دنراد  یم  هاکن  دشاب و  یم  اهناتـسهوک  يربق و  يداوب و  لها  تایلیا و 
نآ کـچوک  كرزب و  عون  یبوخب  هن  اـما  دـیامن  یم  زین  هناـخ  تعارز و  غاـب و  تظفاـحم  دـشاب و  یم  رایـسب  اـج  همه  رد  هک  تسا 

کلم رد  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  دشاب و  یم  مشپ  دنلب  رثکا  رت و  لکش  شوخ 

دشاب یم  هام  شش  جنپ  ۀبرک  ۀچب  ردقب  ات  دنراد و  یم  تسود  دنیامن و  یم  شرورپ  رایـسب  ار  نآ  هعامج  نآ  دوش و  یم  کنرف  752
هابور و لثم  کچوک  ناروناـج  عون  نیا  نا و  زا  هداـیز  یکدـنا  هلاـس و  ود  کـی  ۀـبرک  ردـقب  یـضعب  زین  دوش و  یمن  رتکرزب  نا  زا 

یلها بلک  روعـش  افو و  زا  دنـشاب و  یم  افو  اب  مهف و  هراشا  روعـش و  اب  رایـسب  مسق  ود  ره  دنک و  یم  راکـش  اهنیا  دـننام  شوکرخ و 
يزاریشب لاغش و  یـسرافب  دنا و  هدومن  يوآ  نباب  ینکم  یبرعب  ار  يرب  بلک  دراد و  لوط  نآ  لیـصفت  هک  دنا  هدومن  رایـسب  ياهلقن 

دنمان یسراف  فاکب  ردیک  يدنهب  لاغچ و  یکرتب  هروت و 
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نا تیهام  *

رو و هلیح  نازیرک و  مدرم  زا  دـیآیمرب و  مک  زور  رد  دراد و  يوام  رتشیب  اه  هناریو  رد  نیا  دوش و  یم  دـالب  همه  رد  تسا و  فورعم 
زاوآ یکی  هک  نیمه  ددرک و  یم  فارطاب  دـنک و  یم  دایرف  هتـشذک  بش  عبرب  بیرق  دـیآیمرب و  دوخ  ياهناخ  زا  ماش  تقو  راـکم و 
دنور یم  دوخ  ياجب  زاب  حبـص  دنروخ  یم  دنتفای  هک  هدرم  ای  دوخ و  زا  رتدرخ  يروناج  یغرم و  دننک و  یم  زاوآ  قافتاب  همه  درک 

يرحب دـشاب  یم  عون  ود  نآ  یبآ و  تسا  یناویح  یئام  بلک  ددرک و  یم  لصاح  جاتن  دوش و  یم  عمج  یلها  کس  اب  یهاـک  نیا  و 
دوجولا و ریثک  دـنبرد  ةریحب  رد  مد و  یب  هاتوک و  نآ  ياهیاپ  اهتـسد و  زین و  رتکرزب  نا  زا  یلها و  کس  ۀـثجب  نآ  يرحب  يرهن و  و 

دنرب یم  اهدالبب  هدرک  رپ  طفن  نا  رد  هدنک  ار  نآ  تسوپ  دننک و  یم  دیص  ار  نآ 

نا تعیبط  *

نآ لاحتکا  تسین و  ریذـپ  جالع  تعاس و  رد  تسا  لـتاق  مس  نآ  ةرهز  یلها و  کـس  دـننام  صاوخ  رد  کـشخ و  مرک و  موس  رد 
ياپ تسد و  قلدب و  هباشم  رایـسب  رتکرزب و  نا  زا  هبرک و  ۀـثجب  يرهن  بلک  لیدـعیب و  سرقن  تهج  نآ  ةزات  هئر  نیع و  ضایب  عفار 
رهن رد  سورا و  رهن  رد  دشاب و  یم  همیظع  راهنا  رد  دنمان و  والبدوا  يدنهب  ار  نآ  هبرک و  مد  دننام  دـنلب  نآ  مد  نا و  زا  رتکرزب  نآ 

ددرک و یم  لصاح  رتسدیب  دنج  نا  زا  هک  تسا  یناویح  نایمزخ  دنا  هتفک  دـنمان و  نایمزخ  یـضعب  سدـنق و  ار  نآ  رایـسب و  اکـسم 
هک هدومن  هدهاشم  ریقح  دوش و  یم  لصاح  نا  زا  دنج  دنمان و  کنـش  ار  يرهن  کس  نباکنت  رد  هک  هتـشون  نمؤم  دمحم  ریم  میکح 
نا زا  يوب  کنر و  ندومن  کشخ  هاکدودب  رتسکاخ و  بآ و  رد  ندیناشوج  زا  دعب  دوب و  هدومن  عطق  نا  زا  دغج  ناوربا  رد  يدایص 

دیدرک مولعم  نا  رد  هلاحتسا  عون  دش و  رهاظ 
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نا صاوخ  لاعفا و  تعیبط و  رد  *و 

فارطا اصوصخ  دسر  یم  مهب  اکنک  يایرد  رد  دنمان و  والبدوا  ار  وا  هک  يرهن  بلک  انایحا  زین  هلاکنب  رد  تسا و  یلها  بلک  دـننام 
نآ دشاب  یم  دنلب  مرن و  نآ  مشپ  تسا و  رایسب  راهب  ارپهچ و  ناریچ  رد  اهنآ و  حاون  یتاماکنر و  دابآ و  مالسا  تمس  ورکن  ریکناهج 

ندب هک  هتشون  تاقولخملا  بئاجع  رد  دنرب و  یم  ششوپ  يارب  ریسدرس  دالب  اصوصخ  نادلبب  هدنک  ار  نآ  تسوپ  هدومن و  دیـص  ار 
یم ار  نآ  ياهدور  دـش  نآ  مکـش  لخاد  دـیعلب و  نوچ  دـعلبب و  ار  نآ  نیط  لایخب  حاـسمت  هکنآ  يارب  دـنک  یم  دولآ  لـک  ار  دوخ 

دنام و یم  ظوفحم  حاسمت  ۀلئاغ  زا  دشاب  یبآ  کس  هیپ  نآ  دزن  هکره  تهج  نیزا  دـیآ و  یم  نوریب  هتفاکـش  ار  نآ  مکـش  دروخ و 
نوچ دنروآ  یم  لحاسب  هدومن  دیـص  ایرد  زا  یهام  هدش  عمج  اهنآ  هک  دش  هدینـش  تسا و  لتاق  مس  نآ  ةرهز  زا  سدع  کی  رادقم 

رد تعاس  رد  دننک  یم  لوب  نا  رب  دوش  عقاو  یمک  هدایز و  میسقت  رد  رکا  دننک و  یم  میسقت  ام  دوخ  نایم  دندرک  عمج  دتعم  يردق 
بلک بلک  تسنآ  ۀیـصخ  رتسدیب  دنج  هک  تسا  یبلک  دنا  هتفک  تسا و  يرهن  بلک  يراغلب  یئام  بلک  ددرک و  یم  ادـیپ  مرک  اهنآ 
هفیج تشوک  دوش و  هنـشت  رایـسب  نوچ  نینچمه  دوش و  هناوید  دروخب  ار  کس  تشوک  کس  نوچ  دـنا  هتفک  تسا و  هناوید  کـس 
نایم رد  رثکا  ار  دوخ  مد  هتخادـنا و  نیئاپ  ار  دوخ  مد  رـس و  دـشاب و  یم  شوماخ  هک  تسنآ  نآ  تمالع  زا  اـمرک و  رخآ  رد  دروخب 

ود دسرتب و  بآ  زا  ددرک و  يراج  نآ  نهد  زا  باعل  دزک و  یم  ار  نآ  لفاغ  دورب  نآ  کیدزن  یـسک  نوچ  دراد و  یم  دوخ  ياهاپ 
ندب رد  دنزیرب و  نآ  يوم  نوچ  دروخن و  بارش  ماعط و  دنزیرکب و  نا  زا  ناکـس  هتفرک و  نآ  زاوآ  اهدروخ و  رکـس  دننام  تکرح 

یم تیمس  تثابخ  تیوادوسب و  لئام  کس  نآ  جازم  میظع  نآ  تفآ  تسنآ و  تلع  ياهتنا  نامز  نآ  دسر  مهب  برج  ياهحفص  وا 
نآ باعل  رد  دشاب و 
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زا ار  کس  ریغ  هاـک  دـسر و  یم  مهب  طـالخا  قارتحا  ببـسب  درـس و  رایـسب  رایـسب و  ةراـح  تاـقوا  نادـلب و  رد  رتشیب  تیمس و  753
هناوید دزکب  هناوید  کس  نوچ  ار  ناسنا  ددرک و  یم  ضراع  زین  اهنآ  لاثما  لاغش و  کنلپ و  راتفک و  كرک و  دننام  رکید  تاناویح 

تسا یلها  کس  دارم  نآ  قلطم  زا  دوش و  یم 

نا تعیبط  *

رت مرک و  نآ  ةزور  تسیب  ۀچب  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دـشاب نآ  ۀبترم  لوا  زا  هک  يریـش  روطق  رثالا و  يوق  ایلوخیلام  نونج و  تهج  يوبـشوخ  ۀیودا  اب  نآ  ۀتخپ  ندـیماشآ  سارلا  ءاضعا 
هک اصوصخ  نآ  کشخ  نیکرـس  دامـض  خوفن و  هرغرغ و  مشچ و  رد  دـئاز  يوم  ندـیئور  عنام  نآ  ةرهز  يالط  نیع و  ضاـیب  عفار 
دنع دـنراد و  یم  هاکن  هدومن  کـشخ  دـشاب  یم  کـشخ  وب و  یب  دیفـس و  نآ  ماـکنه  نیا  دنـشاب و  هدومن  فیلعت  طـقف  ناوختـساب 

ءاذـغلا و ءاضعا  برجم  قلح  ماروا  قانخ و  تهج  دـنیامن و  یم  لامعتـسا  هدومن  طلخ  هبـسانم  ۀـیودا  اـب  هدوس  مرن  رایـسب  تجاـحلا 
ناوختـساب فلعم  نیکرـس  دنماشایب  بآ  ای  بارـش و  اب  دننک و  کشخ  هیاس  رد  دـنریکب و  ناتـسبات  رد  ار  نآ  نیکرـس  نوچ  ضفنلا 

يومد يایراطنسوذ  تهج  دنشاب  هدرک  شوماخ  نا  رد  هتفت  نهآ  ای  دنـشاب و  هدیناشوج  نا  رد  هزیرکنـس  هک  يریـش  اب  روکذم  وحنب 
بآ رد  همامتب  ار  نآ  ةدوشکن  مشچ  ۀچب  نوچ  يومد و  لاهـسا  تهج  مرد  جـنپ  ردـقب  نآ  ةدرک  کشخ  نوخ  ندـیماشآ  برجم و 

دوش و کشخ  دنک و  بذج  ار  اهبآ  عیمج  ات  دنناشوجب  بآ  نا  رد  مدنک  لاقثم  دون  ددرک و  ناسکی  بآ  اب  هک  يدح  هب  دنهد  خبط 
دیامن لوانت  رقاع  نز  هدرک  بابک  ار  غرم  نآ  مامتا  دعب  دنناروخب و  دنشاب  هتـسب  یکیرات  رد  هک  هلاسکی  غرم  كاروخب  ار  مدنک  نآ 
ندرک هبرف  رد  دروخب و  زور  هسب  ار  هدرورپ  غرم  هس  اصوصخ  ددرک  رقاع  نانز  لمح  ثعاـب  دـشابن  طولخم  نا  رد  رکید  ياذـغ  هک 
دقعنم نا  رد  ریـش  هک  هعـضرم  نز  ناتـسپ  کس  ۀچب  نوچ  تیم و  نینج  جرخم  نآ  ۀیام  رینپ  لومح  ندـیماشآ و  برجم و  زین  ندـب 

رد دـشاب  نآ  ندـیئاز  هبترم  لوا  زا  زین  هکنآ  ریـش  روطق  لمح و  عنام  نآ  لوب  ندـیماشآ  ددرک و  نآ  داقعنا  عفار  دـکمب  دـشاب  هدـش 
عفر تهج  نآ  بابک  ةدومن  نایرب  رگج  لوبلا و  هقرح  عفار  مرد  عبر  ردـقب  نآ  ۀـیام  رینپ  ندـیماشآ  مومـسلا  لوبلا  هقرح  عفار  لیلحا 

تهج هکرس  اب  نآ  رتسکاخ  دامض  روتـسدب  دشاب و  هدیزک  هناوید  کس  نامه  رکج  هک  صوصخ  رثؤم  هناوید  کس  ندیزک  تیمس 
ماروالا هلاتق  ياهرهز  عفار  روکذم  طرشب  نآ  ریش  ندیماشآ  هدیزک و  ۀناوید  کس  تهج  نآ  نوخ  ندیماشآ  هدیزک و  هناوید  کس 

ماروا للحم  نآ  نیکرس  يالط  دنا و  هتـسناد  برجم  ماذج  عفر  رد  وب  شوخ  ۀیودا  اب  بآ  رد  نآ  ۀتخپ  ندروخ  حورقلا  حورجلا و  و 
لوب هکح و  ریـساوب و  قاقـش و  هنهک و  ياهمخز  تهج  زین  نآ  رتسکاخ  دامـض  هنهک و  ياـهمخز  تهج  نآ  کـشخ  رورذ  هبلص و 

کـشخ دنـشاپب  روصان  رب  دـننازوسب و  واک  نیکرـس  اـب  ار  نآ  ةدوشکن  مشچ  ۀـچب  نوچ  ریزاـنخ و  لـلحم  نآ  هیپ  لـیلآث و  عفار  نآ 
تسا یباضخ  وکین  دنادرک و  هایـس  دنلامب  وم  رب  ددرک و  دقعنم  ات  دنراذکب  دننک و  یفرظ  رد  ار  هدام  کس  لوب  نوچ  هنیزلا  دنادرک 
یلصا دنهاوخ و  هک  عضوم  رهب  نینچمه  تسا و  يوم  ندیئور  عنام  نایصخ  لافطا و  راهز  تشپ  رب  نآ  ریـش  ندیلام  هک  دنا  هتفک  و 
بـصع ناوختـسا و  فالخب  دریذپ  دـنویپ  ناسنا  ۀتخیـسک  بصع  هتـسکش و  ناوختـسا  اب  کس  بصع  ناوختـسا و  صاوخلا  درادـن 

ناقری و عفار  باوخ و  تلاح  رد  تسا  ناسنا  ندز  فرح  زاوآ و  ةرخرخ  عنام  دنمان  شین  نادـند  هکنآ  بان  قیلعت  رکید و  تاناویح 
هک ۀـناخ  ره  رد  دنـشاب  هدومن  روخب  ناشیا  يومب  هک  هبرک  بان  اب  ار  نآ  بان  نوچ  ملا و  درد و  یب  نادـند  ندـمآرب  ثعاب  لفط  رب 
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بان قیلعت  دنادرک  نمیا  ناکدنزک  عیمج  زا  دنراد  هزوم  رد  نوچ  ار  هایـس  کس  نابز  نا و  رد  تسا  هنتف  ثودح  ثعاب  دـنیامن  نفد 
دـنزکب و ار  نآ  ةدـنراد  هک  دـنچره  تسا  بلک  بـالک  رـش  عـفار  وزاـب  رب  دنـشاب  هتـسب  کـس  ناـمه  تسوـپ  رد  هـک  بـلک  بـلک 

دنا هتفرک  دارق  نا  زا  هک  یکس  رکم  نآ  ةدنرادب  تسا  بالک  ندیناسرن  تیذا  ندرکن و  دایرف  ثعاب  دوخ  اب  بلک  دارق  نتـشادهاکن 
عفان عرص  تهج  کنرکی  هایس  کس  يوم  قیلعت  عامج  رب  نیعم  تیاغب  نار  رب  نآ  ةدرک  کشخ  بیضق  قیلعت 
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نوچ دـیآ و  صقر  برطب و  دـنهدب  کـس  دروخب  هتفرک  ریمخ  رد  هدـیبوک  ار  ینیچراد  نوچ  تسا  کـس  ةدنـشک  قبرخ  تسا  754
انایطنج اب  تسا  هزات  واک  نغور  ندیماشآ  نآ  جالع  دوش  یم  كاله  هتفه  کی  زا  دعب  دنروخب  هسدع  کی  رادقم  یبآ  کس  ةرهز 

کـس ضراوع  رثکا  دزکب  ار  یـسک  بلک  بلک  نوچ  دیربت و  فیطلت  بیط و  هزات  نغورب  جوزمم  شوکرخ  ۀیام  رینپ  ینیچراد و  و 
نوخ ات  دنـشکب  توقب  دـنراذک و  عضوم  نارب  همجحم  هک  تسنآ  وا  جالع  ددرک  یم  يراط  ایلوخیلام  راـثآ  شحوت و  دـننام  هناوید 

كزیت هرت  زایپ و  ردنغچ و  اب  هتـشرس و  تیز  هکرـس و  اب  هدیبوک  ریـس  اب  دنراذک و  نارب  لاکا  هقرحم و  ياهمهرم  سپ  دـیارب  رایـسب 
رد مس  تیارس  زا  لبق  مس  ات  تسا  ادتبا  رد  ریبادت  نیا  هتشرس و  كات  بوچ  رتسکاخب  هدیبوک  کمن  اب  زایپ  ریـس و  اب  نغور  اب  هتخپ 

ءاود حیرارذلا و  ءاود  ندیناروخ  ایلوخیلام و  بحاص  تالهـسمب  دنوش  ندب  ۀیقنت  هجوتم  هک  دیاب  نآ  تیارـس  ماکنه  ندـب و  عیمج 
ریبادـت رئاس  ـالا  رتهب و  دـیآ  لاـحب  ریبادـت  نیزا  رکا  هیتاـیرت  ۀـیودا  ندـیناروخ و  قوراـف  قاـیرت  تسنآ و  مسب  صوصخم  ناطرـسلا 

* دنزادرپ نآ  ریغ  مامح و  ای  هیذغا  جازم و  بیطرت  زا  ایلوخیلام  باحصا 

خلک

تسا ینایرس  تغل  هدمآ  زین  هلمهم  ءاحب  همجعم و  ءاخ  مال و  نوکس  فاک و  رسکب 

نا تیهام  *

حافت كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتابن  هتفک  يدادغب 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ صاوخ  لاعفا و  مرک  رایسب  نآ  مخت  عفان و  فاعر  تهج  نآ  طوعـس  یعفا و  ندیزک  يومد و  لاهـسا  مدلا و  ثفن  عفار  ضباق و 
تسا كربیب  نانـشا  دننام  هک  هدومن  حیرـصت  اجنا  رد  دشاب و  سیلاطوردنا  هک  دوش  یم  رهاظ  نآ  لوق  زا  صغم و  عفار  قرع و  ردم 

* تسا قشا  رصم  لها  دزن  انق و  مسا  برغم  لها  دزن  هک  هدرک  حیرصت  اجنیا  رد  و 

1450 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1891 

http://www.ghaemiyeh.com


يدؤاد لک 

ای هلمهم و  لاد  رسک  واو و  مض  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  مال و  یمجع و  فاک  مضب 

نا تیهام  *

هلمجلا یف  نآ  كرب  تافـص و  عیمج  رد  نیرـسن  لکب  هیبش  تسا  روهـشم  دـسر و  یم  مهب  هلاـکنب  دـنه و  کـلم  رد  هک  تسا  یلک 
دیفس درز و  دشاب  یم  مسق  هس  فساجنرب و  يوبب  هیبش  نآ  يوب  عرذ و  ودب  ات  نارب  هدایز  یعرذ و  ردقب  نآ  هایک  هبنپ و  كرب  دننام 

دنمان ینیطرب  ینیطالب  رتمک و  رکید  مسق  ود  رایسب و  نآ  درز  یشفنبب  لئام  دیفس  کنر و  کی 

نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هدعم و رد  دمجنم  نوخ  عفاد  للحم و  بارـش  اب  نآ  لک  ندیماشآ  لد  حرفم  يوقم و  نآ  قرع  فساجنربب و  بیرق  لاعفا  عیمج  رد 
لاقثم و هس  فوفس  قیرطب  نآ  تبرـش  رادقم  محر  هناثم و  هدرک و  هدعم و  حایر  للحم  ضیح و  ردم  هناثم و  هدرک و  کنـس  جرخم 

تسا کنرف  لها  تابرجم  زا  حرقتم  ناطرس  تهج  حورق و  ففجم  نآ  درز  خوبطم  لک  ةراصع  دامض و  لاقثم و  جنپ  ات  خوبطم  رد 
بآ رد  مرد و  مین  دیفـس  ةریز  زا  مرد و  کی  ردـقب  هنایزار  زا  تشکنا و  هداشک  تشم  کی  ردـقب  نآ  درز  لـک  زا  دـنریکب  نوچ  و 

* تسا لیدعیب  برجم و  دیازت  مایا  رد  یمغلب  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  دامض  ددرک  مهرم  دننام  هک  دنزپب  بوخ 

يدنهم لک 

ای هلمهم و  لاد  رسک  نون و  يافخ  اه و  نوکس  میم و  رسک  مال و  فاک و  مضب 
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نا تیهام  *

دسا و رد  تسا و  شراب  مسوم  هک  امرک  لصف  رد  دنیامن  یم  سرغ  اهچغاب  تاغاب و  رد  دوجولا و  ریثک  هلاکنب  دنه و  رد  تسا  یلک 
ناشفا مهرد و  کنر  دنچ  دیفس و  شفنب و  یبالک و  خرـس و  کنرکی  ناولا  نآ  لک  دیآ و  یم  لکب  نامز  فالتخاب  نازیم  هلبنس و 

ات عرذ  کی  زا  لکرپ و  رظنم و  شوخ  نآ  تابن  دشاب  یم  زین  خرـسلک  دنمان  كرب  دـص  هک  فعاضم  كرب و  خـیب  هک  ففخم  زین و 
كرب خاش و  قاس و  فوج  رد  كزان و  دنلب و  کیراب  كدـنا  نآ  كرب  رتهب  ارازه  لک  رپ  کچوک  ۀـتوب  دوش و  یم  دـنلب  عرذ  ود 

ود هدومن و  فشن  ار  نآ  تبوطر  هداد  بآ  رد  یشوج  كدنا  ار  نآ  اههرکب  لصتم  كزان  نآ  ياهقاس  یجزل و  تبوطر  كدنا  نآ 
هدرورپ هکرس  رد  هتشاذک  باتفآ  رد  تعاس  هس 

نآ كزان  كرب  زین  دنناد و  یم  هاب  يوقم  دشاب و  یم  ذیذل  دنزاس  یم  ابرم  زین  دنروخ و  یم  دوش و  یم  بوخ  راچا  دنیامن  یم  755
کنر هایس  هزیر  نآ  مخت  دنروخ و  یم  هتخپ  تشوک  اب  ار  نآ  لک  ار و 

نا لک  تعیبط  *

رت مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

بآ شتآب و  اضعا  شزوس  عفار  نآ  خاش  قاس و  كرب و  ةدیبوک  بآ  دنا و  هتفک  هاب  يوقم  اهریغ  اب  ایالق و  رد  نآ  خوبطم  ندروخ 
* دنلامب ررکم  يدوزب  نارب  نتخوس  زا  دعب  هکنآ  ۀلبآ  هتخوس و  مرک 

زلک

همجعم ياز  مال و  نوکس  فاک و  رسکب 

نا تیهام  *

يرکل هدیم  يدنهب  يدنه و  تسا  یتخرد  تسوپ  دنا  هتفک  دنمان و  جیتفولس  یمورب  يزلک و  ینایرـسب  يدنه و  تسا  یبح  دنا  هتفک 
يداک و بح  ار  نآ  هک  یـسک  هدرک  طلغ  تسنآ و  هباشم  نیا  صاوخ  لاعفا و  هکنآ  تهج  دشاب  يدـنه  ثاغم  هک  لمتحی  دـنمان و 

هتسناد يرب  نامر  خیب  ای 
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نا تعیبط  *

رت مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

ءاش نا  تسا و  ثاغم  دننام  لاعفا  رئاس  رد  عفان و  ادامـض  ابرـش و  نآ  نتفر  ردب  وضع و  ندـش  اج  یب  ناوختـسا و  یکتـسکش  تهج 
* دمآ دهاوخ  میملا  فرح  رد  یلاعت  هّللا 

سلک

دنمان هنوچ  يدنهب  کهآ و  یسرافب  ریج و  هرون و  یبرعب  زین  تسا و  یبرع  تغل  هلمهم  نیس  مال و  نوکس  فاک و  رسکب 

نا تیهام  *

هک يدـح  هب  دنـشاب  هدومن  نآ  قارحا  رد  هغلابم  هک  تسا  يراجحا  ضیب و  رـشق  تانوزلح و  فادـصا و  زا  ترابع  اـبطا  حالطـصاب 
دیفس ماخر  رجح  غرم و  مخت  تسوپ  دیراورم و  فدص  سلک  نآ  نیرتهب  دشاب و  هدش  هتخوس  ناس  کی  نآ  يازجا  دیفس و  بوخ 
نوت رد  هتفرک  تمکح  لکب  هتسب و  ار  نآ  رس  هدرک  هزوک  رد  هدومن  هزیر  هزیر  هک  تسنآ  نآ  قارحا  روتسد  دنمان و  رمرم  هک  تسا 

زاب الا  رتهب و  دشاب  هدـش  هتخوس  ناسکی  نآ  يازجا  دیفـس و  بوخ  رکا  دـنروآرب و  سپ  دـنراذکب  زور  هنابـش  کی  رونت  ای  مامح و 
هدـیچ و بیترتب  نا  رد  دـنزاس و  هروک  نآ  يارب  ماخ  ةزوک  ماـخ و  تشخ  روتـسدب  دـنهاوخ  رایـسب  رکا  ددرک و  دیفـس  اـت  دـنراذک 

نامهب دنهاوخ  هچره  ضیب و  رـشق  سیلکت  روتـسد  ددرک و  قرحم  بوخ  ات  دنهد  شتآ  هدیلام  لک  نآ  يالاب  رب  مزیه و  نآ  يالبال 
يواستم نآ  يازجا  رتدیفس و  سلک  دنچره  دش  روکذم  ضیب  رشق  قارحا  روتسد  زین  دنیامن و  قرحم  هدرک  هزوک  رد  هک  تسا  وحن 

تسا رتهب  دشاب  صلاخ  مرن و  و 

نآ ةدیدن  بآ  تعیبط  *

یم فیعـض  سپ  دشاب  یم  دلج  حرقم  قرحم و  تدح و  اب  توقلا و  يوق  زور  تسیب  ات  کشخ و  مود  رخآ  رد  مرک و  لوا  رخآ  رد 
دشاب یم  نخسم  نا  زا  دعب  تسا و  یقاب  قارحا  توق  زور  هس  ات  ار  نآ  يرجح  مسق  ةدید  بآ  ددرک و 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

نیمسای لک  نغور  نآ و  يوبدب  عفار  ولاتفـش  كرب  رفـصع و  لفث  ندیلام  تسنآ و  لعف  يوقم  هک  خینرز  اب  اصوصخ  يوم  ةدنرتس 
خرس لک  لوسغم و  يایتوت  سدع و  درآ  لک و  نغور  دامض  زین و  هتخیمآ  مهاب  غرم  مخت  ةدیفس  اب  دنمان  یلیبنچ  نغور  يدنهب  هک 

لوسغم سلک  نآ و  تحارج  عفار  هدیئاس 

نا تعیبط  *

لادتعاب لئام 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

فاعر و عطاق  ینیب  رد  دنشاب  هتشغآ  کهآ  اب  هدولآ و  غرم  مخت  يدیفسب  هک  ار  ۀلیتف  نتشاذک  ررکم و  نآ  خوفل  مدلا و  فزن  عطاق 
سباح اـضعا و  يوقم  نآ  دامـض  اـضعا و  تدورب  عفار  تـالزن و  عناـم  دنـشاب  هدـیناشوج  نا  رد  کـهآ  هک  ینوتیز  نغور  ندـیلام 

لمد ندوشک  تهج  كوخ  هیپ  اب  قرع و  راردا  عنم  شتآ و  یکتخوس  تهج  اضعا و  رد  بآ  لوزن  یمغلب و  ماروا  لـلحم  لاهـسا و 
يدنهب هک  ضیبا  لدرخ  نغور  اب  هک  صوصخ  رتیوق  تاحارج  نوخ  سبح  رد  ضیبلا  سلک  عفان و  حورج  حورق و  بلـص و  مرو  و 

ندـینایور برج و  هکح و  تهج  دـنراذک و  اـهنیا  ریغ  هـنتخ و  دـصف و  عـضوم  تاـحارج  رب  نادـب  هدرک  رت  هچراـپ  دـنمان  نوـسرس 
روتـسدب ینم و  ناـیرج  محر و  زا  تاـبوطر  نالیـس  ضیح و  نوخ  عطاـق  نآ  ۀـجزرف  برجم و  اـضعا  رـسک  ربج  اـهمخز و  تشوک 

تهج زور  دنچ  لسع  اب  نآ  ۀبح  ود  ات  هبح  کی  ندروخ 

يدنهب هک  يدنه  هایس  دنق  هبوچدرز و  اب  یفدص  کهآ  دامـض  زین  نادرم و  يذم  يدو و  ینم و  نالیـس  ریـساوب و  نوخ  سبح  756
هرون دامض  رثؤم و  هدراب  عاجوا  نیکست  تهج  نوزلح  سلک  دیمکت  نآ و  نوخ  سباح  برجم و  هزات  حورج  مایتلا  تهج  دنمان  رک 

راضملا دـیفم  ددرک  یم  ضراع  رایـسب  هلاکنب  رد  هک  اضعا  رد  لوزن  بآ  هدراب و  ماروا  للحم  کمن  هزاـت و  لـیبجنز  بآ  اـب  اـقلطم 
ندیماشآ نآ  حلصم  يومد  لاهسا  یشغ و  لوبلا و  رسع  صغم و  نآ و  یکدیشک  هدعم و  عجو  نهد و  یکـشخب  لتاق  نآ  ندیماشآ 

یبآ رد  هچره  ندروخ  تسا و  هدروخ  رفجنز  خینرز و  ریبادت  رئاس  ندب و  نیهدت  هبسانم و  ناهدا  اب  تاباعل  همـسد و  قارما  ناهدا و 
تسا هموتکم  رارسا  زا  ینامز و  كدنا  رد  تسا  هدنشک  دنیامن  خبط  دنشاب  هدومن  هیفصت  هتخیر  نا  رد  کهآ  ررکم  هک 
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يولک

دنمان زین  جرک  ار  نآ  تسا و  يدنه  تغل  ای  واو و  نوکس  مال و  مض  فاک و  رسکب 

نا تیهام  *

يدرزب و لئام  زبس  میخـض و  ریبک و  بالبل  كرب  ردقب  رودم  نآ  كرب  دچیپ و  یم  دوخ  رواجم  رب  هک  بالبل  سنج  زا  تسا  یتابن 
سرغ ار  نآ  بوچ  نوچ  هشیر و  یب  رمث و  یب  كارا و  بوچ  دننام  هشیر  شوخ  ربطـس و  نآ  قاس  بوچ  دیفـس و  نآ  قاس  تسوپ 

نآ ریغ  نیجاـعم و  رد  لمعتـسم و  نآ  بوچ  تاـخوبطم  رد  خـلت و  رایـسب  نآ  معط  تسنآ و  بوـچ  لمعتـسم  ددرک و  زبـس  دـنیامن 
ینامز زا  دـعب  دـننک و  نآ  رـس  رب  بآ  دـنزیر و  یفرظ  رد  هتفوک  مرن  ار  نآ  بوچ  هک  تسنآ  نآ  ۀتـساشن  ذـخا  روتـسد  نآ  ۀتـساشن 

هت ات  دنراذکب  دنزیرب و  بآ  زاب  دنامب  هدش  نیـشن  هت  هچنآ  تمیالمب و  دنزیرب  ار  بآ  نآ  دنرادرب و  دشاب  هدمآ  رـس  رب  هک  ياهبوچ 
دراد یخلت  كدنا  زین  نیا  دنرب و  راکب  دنرادرب و  تسا  هتساشن  دننام  هکنآ  نیشن  هت  دنزیرب و  ار  بآ  نآ  سپ  ددرک  نیشن 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  دنه  لها  دنا و  هتسناد  رت  یضعب  لوا و  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رکا تسا و  ینم  دلوم  یهشم و  یهبم و  عفان و  هیمغلب  هیوارفص و  تایمح  ماسقا  مغلب و  عیطقت  ئق و  یشغ و  ناقری و  هفرـس و  تهج 
مغلب عیطقت  دـنروخب  لسع  اب  رکا  دـناشن و  ورف  ار  ارفـص  تدـح  دـنروخب  تابن  اب  رکا  دـیامن و  عفد  ادوس  حایر و  دـنروخب  نغور  اب 
ةدیلام دنهد و  شوج  بآ  رد  ار  نآ  کشخ  دسرن  مهب  نآ  ةزات  رکا  دوب و  يوقا  دـشاب  هزات  زبس و  هک  یتلاح  رد  نآ  ةریـش  دـیامن و 

دوش هتسب  بوخ  هک  ددرک  ظیلغ  ات  دنهد  خبط  ار  نآ  ةراصع  نوچ  دنمان و  سرو  تس  يدنهب  ار  هریش  عون  نیا  دنریکب و  ار  نآ  بآ 
هثیدح همیدـق و  ریـساوب  هنمزم و  تالاهـسا  سبح  تهج  نآ  بح  ود  ات  بح  کی  زا  یکرزب  دوخن  ردـقب  یبح  ره  دـنزاس  بوبح  و 
لاهسا اب  دنا و  هتـسناد  رثؤم  قد  یمح  یتح  تایمح  ماسقا  تهج  دشاب  هزات  رت و  هدیچیپ و  مین  تخرد  رب  هک  يولک  ابرـش و  برجم 

تهج هبـسانم و  هیودا  اب  بکرم  هاوخ  دنیامن و  لامعتـسا  اهنت  هاوخ  دنا  هتفک  دـیفم  زین  ار  هفرـس  داد و  ناوت  یم  زین  لاهـسا  نودـب  و 
لاقثم کی  زا  یتبرش  مرد  راهچ  دیفس  تابن  مرد و  ود  کیره  اوب  لیه  ۀناد  دیفـس و  ریـشابط  اب  هنمزم  ۀیمغلب  هقیتع و  ۀبکرم  تایمح 

زین ار و  نآ  عوقن  هراح  تایمح  رد  دـنا و  هتـسناد  رثالا  عیرـس  رتفیطل و  ار  نآ  ةراصع  ینعی  نآ  تس  دـنا و  هتفک  برجم  مرد  ود  اـت 
وحن و رهب  هریرذلا  بصق  اب  هاک  یقنم و  زیوم  اب  هاک  رـشقم و  سوسلا  لصا  هاک  ار  نآ  خوبطم  هراح  ریغ  رد  تسا و  ئق  سباح  عوقن 
دـنبوکب و دـنیوشب و  دـنریکب و  ار  هزات  يولک  هک  تسنآ  نآ  تس  ینعی  هراصع  ذـخا  روتـسد  قذاح  بیبط  دـناد  بسانم  هک  اود  ره 
ای یلافـس  فرظ  رد  بآ  نآ  سپ  دـیآرب  ظیلغ  نآ  بآ  ات  دنرـشفیب  دـنزیرب و  نا  رب  يردـق  ناراب  بآ  اصوصخ  نیریـش  فاـص  بآ 

تسا و فطلا  رتهب و  نیا  ددرک و  کشخ  ات  دنراذک  باتفآ  رب  سپ  دنیشن  هن  نارب  رابغودرک  هک  هتـسب  هچراپ  نارب  هدرک  نهپ  ینیچ 
فطلا رکا  تسا و  رتمک  مسق  نا  تفاطل  نکل  تسا و  بوخ  زین  ددرک  دقعنم  ظیلغ و  ات  شتآ  رب  دـنناشوجب  ار  هدرـشفا  بآ  نآ  رکا 

هدرک فاص  هدیلام  سپ  دنناسیخب  ناراب  بآ  رد  بش  کی  هدرک  درخ  هدومن  قش  ود  نایم  زا  هتـسش و  ار  هزات  يولک  دـنهاوخ  نا  زا 
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دنرب راکب  ددرک و  دقعنم  ظیلغ و  ات  دنراذک  باتفآ  رد  ار  بآ  نآ  دنبوکب و  ار  نآ  هکنآ  نودب 
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757

راهلک

تسا يدنه  تغل  دنمان  زین  لونک  لک  ار  نآ  هلمهم و  ءار  فلا و  اه و  حتف  مال و  نوکس  یمجع و  فاک  مضب 

نا تیهام  *

نا زا  رفولین و  تابنب  هیبش  نآ  تابن  دـیور  یم  دـنمان  لیهج  بالات و  يدـنهب  هک  هداتـسیا  ياهبآ  اهریدـغ و  رد  هک  تسا  یتابن  لـک 
شوخ رایـسب  هتخیمآ و  مهرد  خرـس و  دیفـس و  نآ  کنر  فعاـضم و  رفولین و  لـک  زا  رتکرزب  نآ  لـک  رت و  نهپ  نآ  كرب  رتیوق و 

دنمان زین  کلجنک  رسیک و  يدنهب  ار  نآ  هک  درز  ةزیر  ياهمخت  نآ  لک  طسو  رد  طقف و  دیفس  یضعب  هحئار و  شوخ  رظنم و 

نآ لک  تعیبط  *

رت درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

درـس و نآ  لک  نایم  يدرز  رفولین و  قرعب  لعفلا  بیرق  نآ  قرع  عفان و  طرفم  شطع  نیکـست  ناـقری و  هیوارفـص و  تاـیمح  تهج 
ياهکرب نتخیر  دعب  دنمان و  هتک  لونک  يدنهب  هکنآ  لک  ةزوک  ریساوب و  نوخ  سباح  مکش و  ضباق  ارفص و  تدح  نکسم  کشخ 

زبس یکی  فالغ  داب و  ۀـناد  هناخ  ره  رد  دـشاب و  یم  اـهناخ  نآ  فوج  رد  هرک و  فصن  هراوف و  رـس  لکـشب  ددرک و  یم  رهاـظ  نآ 
بلص هکنآ  كزان  صوصخ  ذیذل  معط  نیریش  دیفس و  ماداب و  زغم  دننام  هچراپ  ود  نآ  زغم  كزان و  دیفـس  رکید  میخـض و  كدنا 

مضهرید و کشخ و  نآ  بلص  ةدیسر  رت و  درس و  زین  نآ  زغم  تعیبط  معط  خلت  کنرزبس و  ۀنابز  نآ  زغم  طسو  رد  دشاب و  هتـشکن 
لاترما ار  نآ  لک  قاس  عفان و  هداح  تایمح  تهج  رت  درس و  زین  نآ  زغم  نایم  يزبس  اضعا و  شزوس  نوخ و  ارفص و  تدح  نکسم 
اضعا شزوس  نوخ و  ارفص و  تدح  نکسم  لاهسا و  ضباق  نیرورحم و  یهبم  دنا و  کشخ  درس و  دنیوک  كوناش  ار  نآ  خیب  و 
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هتاک نایلک 

اه هیناقوف و  هانثم  ءات  حتف  فلا و  فاک و  حتف  نون و  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  مال و  نوکس  فاک و  حتفب 

نآ تیهام  *

دوجولا ریثک  روپ  یندیم  ناودرب و  یلاوح  رد  هلاکنب  کلم  رد  تشرد و  نآ  راخ  یعرذ و  ردقب  رادراخ  تسا  یتابن 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ریبدت دبای و  نیکست  تعاس  رد  دنروخب  دیدش  لاحط  عجو  تهج  ربدم  ینیچ  دنویر  لاقثم  مین  اب  ار  نآ  خیب  تسوپ  لاقثم  مین  نوچ 
دیمکت دنیامن  لامعتـسا  هدوس  دنیامن و  کشخ  ار  دنویر  هتخیر  ار  نآ  بآ  دنناشوجب و  بآ  يردق  رد  ار  دـنویر  هک  تسنآ  دـنویر 

دـیامن و قاچ  ار  مخز  دـندنب  تحارج  رب  ار  نآ  كرب  يور  فرط  رکا  دـیفم و  عاجوا  مالآ و  ماروا و  عیمج  اقـستسا و  تهج  نادـب 
تـسوپ نوچ  دزاس و  رجفنم  دندنب  جارخ  رب  رکا  دروخب و  ار  هدساف  موحل  دندنب  ار  نآ  تشپ  فرط  هدساف  موحل  ای  تاحارج  رب  رکا 

دیدش عجو  نوچ  هک  دیاب  اما  ددرک  عفد  مرو  دسر و  مهب  نا  رد  میظع  عجو  دندنب  اقستسا  مرو  رب  هدرک  هسیک  رد  هدیبوک  ار  نآ  خیب 
لاحط و مرو  تهجب  دنیامن و  لمع  نیا  ررکم  مرو و  عضاوم  عیمجب  نینچمه  دندنب و  رکید  عضوم  رب  دـننک و  زاب  ار  هسیک  نآ  دوش 

تسا عفان  زین  بآ  لوزن 

هیلک

هولق و یناهفصاب  دنمان و  نیمه  زین  يدنهب  هدرک و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  اه  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  مال و  نوکـس  فاک و  مضب 
دنمان كرکون  یکرتب 
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نا تیهام  *

لئاـم پچ  بناـجب  یکی  تسار و  بناـجب  یکی  دـشاب  یم  ددـع  ود  ناویح  ره  رد  ناوـیح و  ندـب  هبکرم  ياـضعا  زا  تسا  يوـضع 
دنفـسوک ةدرک  لکا  يارب  زا  نآ  نیرتهب  ددرک  عفد  لوب  رارداـب  اـت  هناـثمب  نداتـسرف  دـبک و  زا  تیئاـم  بذـج  يارب  زا  تشپ  فرطب 

دشاب هتشادن  شطع  ناویح  دنشاب و  هدومن  ذخا  هدرک  حبذ  تعاس  نامه  رد  هک  تسا  زب  هبرف و  ناوج 

نآ تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ياهتـشوک نیرت  يدر  هکنآ  تهجب  داسفلا  عیرـس  ءاذـغلا  ئدر  مضهلا  ئطب  راضملا  هبلـص  ماروا  نیلم  نآ  هیپ  رمک و  هدرک و  يوقم 
نآ هیپ  اب  مسق  نامه  تسنآ  ندومن  نایرب  ای  خبط و  نآ  حلـصم  تسین  یغبنی  امک  نآ  يوسب  تعیبط  لابقا  تسا و  ناویح  ندبب  اضعا 

تسا ندومن  بیطم  هکرس  هماکبآ و  یکطصم و  ایورک و  ینیچراد و  لفلف و  کمن و  اب  دجنک و  نغور  ای  تیز و  نغور  اب  و 

میملا عم  فاکلا  لصف 

هامک

ات هزمه و  حتف  میم و  نوکس  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

یضعب دزن  تسا و  غورامس  لبعق و  جنشک و  رطف و  سنج  مسا 

ولامس یسرافب  جراق و  یکرتب  ار  نآ  دندش و  روکذم  کیره  نآ و  ۀلوکام  عاوناب  صوصخم  رطف  تسنآ و  لوکامب  صوصخم  758
تانب یبرعب  اـیدوه و  یمورب  يذرا و  ینایرـسب  یلود و  يداـب  فرعم  اـفوزوا و  یناـنویب  ولکه و  يزاریـشب  زین و  هروه  غورامـس و  و 

هدیمان نیدو  سودیروقسید  دنمان و  ای  هدحوم و  ءاب  رسک  نون و  اه و  مامشا  فاک و  مضب  یبنهک  يدنهب  دعرلا و 
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نا تیهام  *

یب کنر  خرـس  رودـم  دـسر و  یم  مهب  رتشیب  هوک  ياهنماد  یلمر و  ياه  نیمز  رد  عیبر  ماـکنه  رد  نیمز  تنوفع  زا  هک  تسا  یخیب 
عفترم ياـهنیمز  رد  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  درادـن و  بلاـغ  ۀـحئار  یمعط و  دـنروخ و  یم  خوبطم  ماـخ و  ار  نآ  كرب و  یب  قاـس و 

هتفک یضعب  دشاب و  هتـشادن  بلاغ  ۀحئار  یمعط و  هزات و  وب  شوخ  سلما  یکچوک و  یکرزب و  رد  طسوتم  دسر و  مهب  بیط  یلمر 
هیعوتی و ۀیدر  راجشا  ریز  يدر و  ياه  نیمز  رد  دشاب و  فاصوا  نیا  فالخب  هچنآ  تسا و  هروکذم  فاصواب  دیفس  نآ  نیرتهب  دنا 

دشاب هایس  ود  ره  نآ  نطاب  رهاظ و  هکنآ  هایـس  تیمـس و  اب  تسا و  يدر  دشاب  کشخ  هریت و  خرـس  دیفـس و  دیور و  زوج  نوتیز و 
کلهم

نا تعیبط  *

رت درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنا هتفک  ابطا  مشچ و  يارب  زا  تسا  افـش  نآ  بآ  تسا و  نم  زا  هأـمک  هک  تسا  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  يوبن  ثیدـح  رد  نیعلا 
هدیئاس نآ  ةدرشف  ةزات  بآ  اب  هک  ار  ۀمرس  دکچ و  یم  نا  زا  ندرک  نایرب  دزن  هک  یبآ  اصوصخ  تسا  نیع  ضایب  یلاج  نآ  بآ  هک 

ئدر لیقث  ظیلغ  ءاذغلا  ءاضعا  تسنآ  بآ  لوزن  عفار  نآ و  رون  ةدـننک  هدایز  هرـصاب و  حور  توق  نافجا و  يوقم  دنـشاب  هدرورپ  و 
راضلا تسا  تشپ  فیـشارس و  ریز  رد  حایر  دـلوم  خافن و  مغلب و  یمغلب و  نوخ  دـلوم  ظیلغ  رادـحنالا  ئطب  ءاذـغلا  لیلق  سومیکلا 

ای تبش و  اب  نآ  خبط  نآ  حلصم  لوبلا  رسع  جنلوق و  ضیبا و  قهب  سفن و  رسع  ناسل و  لقث  هحبذ و  جلاف و  هتکـس و  دلوم  نآ  راثکا 
لاثما لفنرق و  لفلف و  ینیچراد و  دننام  هراح  ریزابا  يرم و  نغورب و  بیطم  دیج و  خبط  بادـس  هندوپ و  رتعـص و  کمن و  بآ و  اب 

نآ تقو  زا  شیپ  علط  عفر  تهج  رـس  رب  بآ  اب  نآ  کشخ  دامـض  دـش و  روکذـم  هک  تسا  رطف  ریبادـت  رئاـس  تسا و  ندومن  اـهنیا 
ةزات برجم و  قوتف  رئاس  ناشیا و  قتف  لافطا و  فان  یکدمآرب  تهج  یهام  مشیرس  هکرـس و  اب  نآ  ةدوس  کشخ  دامـض  برجم و 

رد زور  هنابش  کی  هک  دیاب  هرورـضلا  دنع  تسین و  زوجم  نآ  کشخ  ندروخ  دنروخ و  یم  لفلف  کمن و  اب  هدومن  نایرب  زین  ار  نآ 
دنیامنن و نآ  ندروخب  راثکا  ندنروخب و  رایـسب  نغور  اب  هتخپ  روتـسدب  هتـسش  كاپ  سپ  دنناسیخب  هدرک  لح  بآ  اب  صلاخ  كاخ 

* تسا رتهب  تسنآ  تاحلصم  نیرتهب  هک  دنروخب  لدرخ  هماکبآ و  اب  رکا 
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سویرذامک

هلمهم لادب  هلمهم و  نیس  واو و  نوکـس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  هلمهم و  ءار  نوکـس  همجعم و  لاذ  حتف  فلا و  میم و  فاک و  حتفب 
يورادنار یـسرافب  نورفیقم و  ینانویب  تسا و  یمور  تغل  دنا  هتفک  ضرالا و  طولب  ینعمب  تسا  ینانوی  سویرذام  برعم  هدمآ  زین 

دنا هتفک  دنمان و  سویروفوط  ار  نآ  مدرم  یضعب  هتفک  سودیروقـسید  دنمان و  سادیمک  یکنرفب  خلت و  يورادنام  يزاریـشب  خلت و 
نونلا واولا و  عم  میملا  فرح  رد  یلاعت  هّللا  ءاـش  نا  يدـنوم  تسا و  يدـنوم  ریغ  تقیقحلا  یف  دـنیوک و  يدـنوم  ار  نآ  يدـنهب  هک 

دش دهاوخ  روکذم 

نا تیهام  *

خلت رایسب  نآ  معط  ققشت و  کنر و  لکش و  رد  طولب  كربب  هیبش  هزیر و  نآ  كرب  يربش و  ردقب  تسا  یتابن  هتفک  سودیروقسید 
یم تفای  زومت  رد  کنر و  یناوغرا  نآ  خیب  تدح و  اب  نوسینا و  زا  رت  هزیر  نآ  مخت  هزیر و  شفنب و  نآ  لک  تدح و  كدـنا  اب  و 

دشاب و دوجوم  هتخیرن  نآ  مخت  لک و  كرب و  هک  دنراد  هاکن  دنرادرب و  همامتب  ندیـسر  دعب  هک  دـیاب  اهخالکنـس  نآ  تبنم  دوش و 
نآ خـیب  دوش و  یمن  دـنلب  نیمز و  يور  رب  شورفم  نآ  تابن  يرب و  سمرت  كربب  هیبش  زبس  ضیرع  نآ  كرب  تسا  یتاـبن  هتفک  زین 

كرب کنر و  زبس  رتظیلغ و  نا  زا  ناحیر و  دننام  تسین  ابضق  هتفک  سونیلاج  یخلت و  اب  نادب  هیبش  معط  رد  یکچوک و  طولبب  هیبش 
اهخاش دنا  هتفک  خلت و  یناوغرا و  زین  نآ  خیب  خلت و  کنر و  یناوغرا  نآ  لک  طولب و  كربب  هیبش  هزیر  نآ 

لاوقا طولبب و  هیبش  تسا  یتابن  خیب  هک  هدومن  حیرـصت  دامتعا  باتک  رد  یقیرفا  دلاخ  یبا  نبا  تسا و  قشا  تخرد  نآ  كرب  759و 
یقاب لاس  تفه  نآ  توق  دـشاب و  هتخیرن  یقاب و  مخت  لک و  نا  رد  هک  تسنآ  يرب  ةزات  نآ  نیرتهب  هلمجلاـب  تسا و  دراو  زین  رکید 

دنام یم 
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نآ تعیبط  *

دنا هتفک  موس  رد  یضعب  مود و  رخآ  ات  یکشخ  زا  هدایز  نآ  یمرک  کشخ و  مرک و  مود  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

بارـش اب  نآ  ةدـیئاس  لاحتکا  دـنیامن  یم  کشخ  هتخاس  بوبح  نا  زا  نیعلا  ندـب  نخـسم  فطلم و  هظیلغ و  طالخا  عطقم  حـتفم و 
ندـیماشآ ردـصلا  ءاضعا  زین  نآ  ةدـیئاس  رورذ  تیز و  اب  نآ  خـیبط  لاحتکا  نینچمه  دـنمان و  روصان  برغ و  هک  نیع  حورق  تهج 

درد تهج  مه  یپ  زور  دـنچ  لسع  اب  ای  بالج و  اـب  نآ  خوبطم  مرد  هس  یبوطر  نمزم  ۀفرـس  تهج  نآ  خوبطم  کـشخ  اـی  هزاـت و 
يددـس و يوادوس  ناـقری  تهج  بآ  اـب  نآ  خوبطم  اـی  نآ و  ةزاـت  رت و  ندـیماشآ  ءاذـغلا  ءاـضعا  نآ  یحاون  تدورب  هئر و  هنیس و 

تبالص لیلحت  تهج  بارش  اب  لضع و  خدش  نینج و  طاقسا  ضیح و  لوب و  راردا  لاحط و  ضارما  رئاس  لاحط و  تبالـص  لیلحت 
نادب زور  دنچ  دسرب و  ثلثب  ات  هک  بآ  لطرکی  رد  نوتیز  نغور  نآ  نزو  مه  اب  نآ  مرد  راهچ  خیبط  ندیماشآ  رثالا و  عیرس  لاحط 

نآ هکرس  اب  نآ  ۀتخپ  دامض  دنشونب و  هیقوا  هس  يزور  هک  دیاب  برجم و  هناثم  هدرک و  کنس  هاصح و  تیتفت  تهج  دننک  تموادم 
طالخا و داسف  محر و  خـفن  ناقری و  اقـستسا و  يادـتبا  هدـعم و  داسف  مضهلا و  ءوس  عفر  تهج  نآ  بارـش  لاحط و  تبالـص  للحم 
ود ریصع  رد  مرد و  ود  بارش  رد  بنع  ریصع  ای  بارش و  زا  یلطر  ره  رد  هک  تسنآ  نآ  بارش  نتخاس  روتسد  عفان و  جازم  حالصا 

دامـض مومـسلا  تسا  رتهب  دشاب  رت  هنهک  دنچره  نیا  دنماشایب و  لطرکی  ات  يزور  هدرک  فاص  سپ  هتـشاذک  یتدـم  هتخیر و  لاقثم 
نهد نآ  یمرک  ثعاب  ندـب  رب  نآ  خوسم  هنیزلا  هخـسو  هنمزم و  حورق  تهج  لسع  اب  نآ  دامـض  حورقلا  عفان  ماوه  شهن  تهج  نآ 

تدورب عفر  تهج  دنهد  بیترت  رکید  ناهدا  خرس و  لک  نغور  روتسدب  نآ  لک  زا  نآ و  خوبطم  بآ  زا  ای  نآ و  ةزات  بآ  زا  هکنآ 
رـضم مرد  تفه  ات  خوبطم  رد  مرد و  هس  نآ  تبرـش  رادقم  تسا  سوطیفامک  دننام  سویرذامک  لاعفا  رئاس  رد  رثؤم و  حایر  ندب و 

نویردنقولوقسا تسا و  هخیلس  ثفاغ و  قورع  یضعب  دزن  هخیلـس و  نآ  عبر  سویلاسیـس و  نآ  نزوب  نآ  لدب  اریثک  نآ  حلـصم  اعما 
دنا هتفک  زین 
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ریشامک

ریشامق و نآ  برعم  تسا  یـسراف  تغل  هلمهم  ءار  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  همجعم و  نیـش  رـسک  فلا و  میم و  حتف  فاک و  مضب 
دنمان نویطفول  ینانویب 

نا تیهام  رد  *

هیبش یتابن  غمـص  یـضعب  ریـشواجب و  هیبش  يدـنه  غمـص  یـضعب  وبدـب و  یتابن  غمـص  یـضعب  هامک و  غمـص  یـضعب  تسا  فالتخا 
هتسناد ریشواجب  هیبش  دنت  زیت و  یمنبش  یضعب  ریشواجب و  هیبش  تسا  نویسارف  نآ  مخت  هک  یلبج  سفرک  غمـص  یـضعب  ریـشواجب و 

ریشواج زا  يوقا  توق  رد  تسنآ و  ةزات  يوبدنت  درز  نآ  نیرتهب  تسا و  قافتا  نآ  تیغمص  رد  هلمجلاب  دنا و 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  مود  رد  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

اب نآ  لومح  روتسدب  نینج و  طقسم  ضیح و  لوب و  ردم  یقز و  یمحل و  ياقـستسا  عفاد  بآدرز و  لهـسم  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا 
* تسا اریثک  نآ  حلصم  هئر  رضم  مرد  مین  ات  کناد  کی  زا  نآ  تبرش  رادقم  ادامض  ابرش و  تابالص  للحم  یبرع و  غمص 

سوطیفامک

ینانویب ینانوی و  تغل  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  هلمهم و  ءاط  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  اف و  رـسک  فلا و  میم و  فاک و  مضب 
ینایرسب تسا و  لوا  حصا  تسا و  نیمز  يور  رب  شورفم  ینعمب  دنا  هتفک  یضعب  ضرالا و  ربونـص  ینعمب  دنمان  سطیناماخ  لصالا 

دنمان هدنورکک  يدنهب  هدوج و  یکنرفب  هک و  یبآ  ینیطالب  وراد و  شام  يزاریشب  یمور و  سفرک  مخت  یسرافب  اشنرک و  اعرز و 

نا تیهام  *

دوش یمن  دنلب  تابن  ار  نا  زا  یفنص  دشاب  یم  فانصا  دیور و  یم  هزات  لاس  ره  هک  تسیا  هفناتسم  تابن  زا  دنا  هتفک  سودیروقسید 
ربونص كربب  هیبش  نآ  كرب  یخرسب و  لئام  نآ  ياهخاش  نیمز و  يور  رب  دود  یم  نآ  خاش  كرب و  هاک  و 
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يوبب هیبش  نآ  يوب  هدنپـسچ و  تبوطر  اب  تفارح  تضوبق و  كدنا  اب  خـلت  میخـض و  فیثک  بغزم و  ریغـص و  ملاعلا و  یح  760و 
توق دنام و  یم  ناطرس  ات  روث  زا  دیفـس و  نآ  خیب  رتکچوک و  سفرک  مخت  زا  نآ  مخت  درز و  کیراب و  نآ  لک  ربونـص و  تخرد 

فنـصب هیبش  نآ  لک  کیراب و  نآ  ياهبعـش  رخذاب و  هیبش  عرذ  کی  ردـقب  اهخاش  زین  ار  رکید  فنـص  تسا و  یقاب  لاس  هد  اـت  نآ 
دیفـس و نشخ و  نآ  تاـبن  قاـس  دـنمان  رن  ار  رکید  یفنـص  زین و  ربونـص  يوـبب  هیبـش  وـب  رد  کـنر و  هایـس  نآ  مخت  كرب و  لوا و 
ربونص و ۀحئارب  هیبش  زین  نیا  ۀحئار  کچوک و  درز  نآ  لک  بغزم و  دیفس  کیراب  کچوک و  نآ  ياهکرب  کیراب و  نآ  ياهخاش 

كرب دننام  نآ  كرب  زبس و  کیراب  نآ  ياهخاش  سوطیفامک  هتفک  سونیلاج  رت و  فیعض  نا  زا  لواب و  بیرق  فنـص  ود  نیا  توق 
داح زا  رتهب  نآ  خـلت  دـنام و  یم  لاس  هد  اـت  نآ  توق  دـسر و  یم  لاـمکب  ناطرـس  رد  دـیور و  یم  روث  رد  خرـس و  نآ  لـک  ورم و 

نیمز يور  رب  طسبنم  نآ  كرب  کیراب و  نآ  ياهخاش  دنمان و  فشرح  ینانویب  ار  نآ  هتفک  بطلا  رارـسا  بحاص  تسنآ و  فیرح 
هتفک یـضعب  تسا و  یمور  سفرک  مخت  دنا  هتفک  یـضعب  درز و  نآ  مخت  تفارح و  تضوبق و  اب  یهایـسب و  لئام  خرـس  نآ  لک  و 

نآ يرب  ةزات  نآ  نیرتهب  دوش و  یم  نویـسارف  نآ  مخت  رخآ  رد  شفنب و  نآ  کنر  تسا و  یمور  يابدـنه  اـی  یمور و  نوخرط  دـنا 
نآ مخت  هفوکش و  كرب و  نا  زا  لمعتسم  تسنآ و  يوبدنت  یناتسب  ةزات  نیرتهب  دنا  هتفک  یضعب 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  کشخ  موس  رد  مرک و  مود  رد  کشخ و  نآ  رخآ  رد  مرک و  مود  لوا  رد 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

دبک و ةدس  حتفم  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  نآ  یمرک  زا  هدایز  نآ  يالج  ظیلغ و  مغلب  ینطاب و  ياضعا  یلاج  یقنم و  ددـس و  حـتفم 
لیلحت دوسا و  ناقری  اقستسا و  اضعا و  نآ  ضارما  تهج  تسا و  لاحط  ۀیودا  ربکا  زا  ظیلغ  مغلب  لهـسم  هلهـسم و  توق  اب  لاحط و 

هدرک و عاـجوا  تهج  لوبلا و  رـسع  عفار  ضیح و  لوب و  ردـم  محر و  ةدـس  حـتفم  دنـشونب و  یلاوـتم  زور  تفه  نوـچ  عفاـن  حاـیر 
تهج زور  تفه  بارـش  اب  نآ  كرب  ندـیماشآ  نینج و  جرخم  محر و  یقنم  لسع  اب  نآ  لومح  دـیفم و  ریـساوب  لـضع و  فاـکش 

بآ اب  نآ  لاقثم  ود  ندـیماشآ  لصافملا  تالا  لوضف  زا  محر  یقنم  بآدرز و  میظع  لهـسم  جـنیتار  ساـحنلا و  لاـبوت  اـب  ناـقری و 
سرقن و كرو و  عجو  اسنلا و  قرع  باصعا و  ۀـیقنت  تهج  لسع  اـب  نآ  ندـیماشآ  عفاـن و  ناـیلغ  ياـعم  ۀـیقنت  تهج  خوبطم  ریجنا 

درد اسنلا و  قرع  تهج  ناراب  بآ  لسع و  اب  ای  دنـشاب و  هتخاس  ناراب  بآ  اب  هک  لسعلا  ءام  اب  زور  لهچ  ات  نآ  ندـیماشآ  تموادـم 
اب نآ  دامض  حورقلا  حورجلا و  لهسم  هتـشرس  هناد  اب  ریجنا  اب  نآ  قوحـسم  ندیماشآ  ضیح و  لوب و  راردا  صغم و  هدرک و  رمک و 

مرو لیلحت  تهج  وج  درا  اب  نآ  دامـض  روثبلا  ماروالا و  هزات  تاحارج  قصلم  راـبک و  ۀـنفع  حورق  تاـحارج و  ةدـنهد  ماـیتلا  لـسع 
رضم رمنلا  قناخ  مومس و  ررـض  عفاد  نآ  خیبط  ندیماشآ  مومـسلا  هیعاس  ۀلمن  یعـس  عنم  تهج  لسع  اب  تابالـص و  لیلحت  ناتـسپ و 

رد هک  دـیاب  هخیلـس و  نآ  فصن  سویلاسیـس و  نآ  نزوب  نآ  لدـب  مرد  هس  ات  مرد  ود  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  نوسینا  نآ  حلـصم  هئر 
فاک لصف  رد  باب  نیمه  رد  دنمان  هدنورکک  دوش و  یم  هلاکنب  رد  هچنآ  دنیامنن و  لامعتـسا  لافطا  هراح و  ۀـجزما  مرک و  ياهاوه 

دش روکذم  فاکلا  عم 
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يرثمک

تسا یبرع  تغل  تسا  طلغ  هددشم  میم  مضب  هروصقم و  فلا  هلمهم و  ءار  حتف  هثلثم و  ءاث  نوکـس  هددشم و  میم  حتف  فاک و  مضب 
دنمان یتاپشان  يدنهب  دوربنا و  دورما و  یسرافب  يدیبا و  یمورب  زین و  سوقنا  سونفآ و  نویفول و  ینانویب 

نا تیهام  *

نآ رمث  نآ و  لـک  دـننام  نآ  لـک  رتکرزب و  رتضیرع و  نا  زا  ولاتفـش و  كربب  هیبش  نآ  كرب  رتکرزب و  بیـس  زا  تسا  یتـخرد  رمث 
دالب رد  اقلطم  اهریغ و  ضباق و  صفع و  شوخیم و  نیریش  شرت و  نیریش و  کیره  یناتـسب و  یلبج و  يرب و  زا  دشاب  یم  فانـصا 

هک دورما  هاش  زا  دشاب  یم  ماسقا  یناتـسب  ددرک و  یم  رتفیطل  رتهب و  دشاب  رتدرـس  دلب  دنچره  دوش و  یم  ریـس  مرک  زا  رتهب  ریـسدرس 
یناسارخ

هک ییاج  يرهـش و  يدلب و  ره  رد  اه  نیزا  کیره  اهریغ و  یناتـسجنس و  يرظن و  تسا و  يرکـسب  فورعم  هک  ینیچ  دنمان و  761
ریسدرس دالب  رد  صوصخ  دوش  یم  رکید  یضارا  دالب و  زا  رتهب  یـضارا  دالب و  یـضعب  رد  کیره  زین  صوصخم و  یمانب  دوش  یم 

تبرش ایوک  هک  ار  نآ  ۀحئار  معط و  شوخ  باداش  نیریـش  رودم  كرزب  مسق  دوش و  یم  بوخ  نیچ  دالب  رد  تفای و  رکذ  هچنانچ 
سیئرلا خیـش  حودمم  دنمان و  دورما  هاش  يدرزب  لئام  زبس  كزان و  مرن و  نآ  تسوپ  تسا و  یتذـل  تفاطل و  لامک  اب  دـمجنم  دـنق 

یحارص هلمجلا  یف  هدمآرب  نآ  رس  میخـض و  نآ  تسوپ  هچنآ  دوش و  یم  بوخ  خلب  ناغماد و  دالب  رد  نیا  تسا و  هیلع  هّللا  همحر 
نآ تسوپ  نوچ  دوش و  یم  بوخ  نادمه  ناجیبرذآ و  رد  نیا  دـنمان و  ینیـسح  ار  نآ  تسا  نادـب  بیرق  فاصوا  رئاس  رد  لکش و 

هروکذم فاصوا  رد  ینالوط و  كدنا  رتکچوک و  نا  زا  رادقم  رد  هک  ار  طسوتم  مسق  دنروخب و  هدومن  رشقم  هک  دیاب  تسا  میخض 
سابع هاش  مکحب  هکنآ  تهج  دنمان  یـسابع  يزاریـشب  دسر و  یم  مهب  دالب  رثکا  رد  نیا  دنمان و  يرظن  رتمک  ود  ره  نا  زا  تفاطل  و 

ینالوط ماسقا  همه  زا  ریغص  مسق  تفای و  روفو  دندرب  رکید  دالب  ناهفصاب و  نادمه  زا  ار  نآ  لاهن  هیلع  هّللا  همحر  يوفـص  يوسوم 
نآ تسوپ  تسا و  تیلمر  كدنا  نآ  مرج  رد  دسر و  یم  مهب  ماسقا  همه  زا  شیپ  لصف  لوا  رد  هک  وب  شوخ  لکش و  یحارص  رت و 

تهج رکید  ماسقا  زا  رتهب  یضرم  لافطا و  تهج  مسق  نیا  دنمان و  یبالک  يزاریـشب  نوخر و  دادغب  رد  خرـس و  کنردرز و  كدنا 
ۀحئار معط و  شوخ  باداش  نیریش  ةدیـسر  ماسقا  زا  کیره  نیرتهب  لوا و  مسق  همه  نیرتهب  تسا و  لادتعا  دحب  نآ  توالح  هکنآ 

بیـسب و هیبش  ماسقا  همه  مخت  نوبز و  ترثک  تلق و  زا  بتارمب  دشابن  فاصوا  نیدب  هچنآ  تسا و  نآ  تسوپ  كزان  رادقم  كرزب 
درادن باعل  اما  هب 
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نا تعیبط  *

عاونا ماسقا و  نادـب و  بیرق  ینیـسحب  فورعم  رت و  مود  رد  ترارحب و  لئام  لدـتعم  دورما و  هاـشب  فورعم  باداـش  نیریـش  جیـضن 
یکشخب لئام  یضعب  رت  لوا  رد  لدتعم و  ترارح  رد  رکید 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج تالزن  عفاد  غامد و  بطرم  سارلا  ءاضعا  روما  رثکا  رد  تسا  حافت  زا  رتهب  هنیلم و  هضباق و  توق  اب  یلاـج و  يوقم و  حرفم و 
یکنـشت و ناقفخ و  عفار  همـضاه و  هدعم و  بلق و  يوقم  حرفم و  ءاذغلا  ردصلا و  ءاضعا  غامدـب  تسا  هرخبا  دوعـص  نکـسم  هکنآ 

ماعط زا  دعب  نآ  ندروخ  اصوصخ  غامدب  هرخبا  دوعـص  عنام  نییلت و  زا  دعب  هضباق  توق  اب  عبط و  نیلم  نوخ و  لدعم  هناثم و  شزوس 
عیمج ددرک و  لئاز  نآ  ررض  دنهد  خبط  نآب  ار  رطف  نوچ  رطف و  تیمس  عفار  مسلا  اضعاب  داوم  بابصنا  عنام  سباح و  نآ  دامـض  و 

نآ مخت  مشچ و  مرو  للحم  نآ  دامـض  لاهـسا و  مدـلا و  ثفن  عطاق  لد و  يوقم  حرفم و  نآ  ۀفوکـش  کشخ و  درـس و  نآ  يازجا 
ار نآ  مرد  جـنپ  نوـچ  لاهـسا  سباـح  نآ  كرب  دـنماشایب و  ار  نآ  لاـقثم  ود  نوـچ  نآ  جرخم  هدـعم و  مرک  لـتاق  یثـغم و  عـشب و 
نآ كرب  بوچ و  ۀتخوس  يوق و  جضنم  للحم و  نآ  غمـص  اهنآ و  قصلم  هدـنهد و  مایتلا  تاحارج و  ففجم  نآ  رورذ  دـنماشایب و 

رورحم رد  صوصخ  رتمک  نآ  فیطل  باداش  ةدیـسر  لاـمکب  ترـضم  راـضملا  حورق  ففجم  نآ  رورذ  تسا و  اـیتوت  باـنم  بئاـن 
لیبجنز نآ  حلـصم  نآ  ةدیـسران  لامکب  صوصخ  جنلوق  خفن و  دلوم  نآ  راثکا  هدـعملا و  فیعـض  نیدوربم و  رـضم  يوق  ناجازملا 

ماعط درـس و  بآ  صوصخ  دنماشاین  بآ  نآ  يالاب  اذـغ و  رادـحنا  دـعب  هکلب  دـنروخن  هدـعم  يالخ  رد  هک  دـیاب  هنایزار و  یبرم و 
تسین دب  فیطل  يرب  رویط  قارما  اب  زین و  تشوک  اب  دنروخن و  ظیلغ 
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ضماح يرثمک 

تسنآ فیطل  باداش  ةدیسر  نآ  نیرتهب  دنمان  ینیچ  يرثمک  هک 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  درس و  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عفار حلاص و  طلخ  دلوم  غامدـب و  هرخبا  دوعـص  عنام  ارفـص و  نوخ و  تدـح  نایلغ  نکـسم  ماعط و  یهـشم  دـبک و  هدـعم و  يوقم 
خیاشم و رـضم  غامدب  هرخبا  دوعـص  عنام  ماعط  زا  دـعب  ار و  نآ  کشخ  ای  دـنروخب و  ار  نآ  ةزات  رت و  هاوخ  لاهـسا  ئق و  یکنـشت و 

نتخپ يردنک و  نآ و  دننام  ینومک و  شراوج  لسع و  نآ  حلصم  جنلوق  ثروم  بصع و  جازملا و  دوربم  جلف و  نابحاص 

تخمز ةدیـسران  رکـش و  ای  لسع و  اب  ندومن  یبرم  ای  نتخپ و  شتآ  ریز  رد  هتفرک  ریمخب  ینعی  ندومن  يوشم  بآ و  راخبب  نآ  762
تسا تاحارج  قصلم  نآ  دامض  لاهسا و  ئق و  سباح  جنلوق و  ثروم  ضباق و  مود و  رد  سبای  دراب و  نآ 

يرب يرثمک 

تیلمر تصوفع و  اب  بآ و  یب  رتکچوک و  نآ  رمث  رت و  هاتوک  نآ  تخرد 

نا تعیبط  *

کشخ موس  رد  درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رطف رهزداف  مومسلا  تشوک  ةدننایور  تاحارج و  ففجم  نآ  رورذ  لاهـسا و  سباح  نآ  کشخ  فوفـس  ندیماشآ  ددسم  ضباق و 
رطف و ندروخ  زا  قانخ  ار  وا  هک  یـسک  رهزداف  نآ  بوچ  رتسکاخ  ندیماشآ  ددرک و  لئاز  نآ  ررـض  دـنهد  خـبط  نآب  ار  رطف  نوچ 

تسا وب  شوخ  ةراح  ۀیودا  لسع و  نآ  حلصم  جنلوق  ثروم  بصع و  رضم  دشاب  هدیسر  مهب  نآ  لاثما 

یلبج يرثمک 
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هیولیک هوک  رد  هک  یلبج  زا  عون  زین  عون  ره  تخمز  سران  نینچمه  رت و  ضباق  رت و  کـشخ  رتدرـس و  نا  زا  تسا و  يرب  دـننام  زین 
رایسب تیلمر  اب  نیریش و  كدنا  نتخپ  دعب  بلـص و  تنوشخ و  اب  تخمز و  رتکچوک و  نآ  رمث  تسا  اجنادب  صوصخم  دوش و  یم 

نآ مخت  هتـسش  هدروآرب  دش  لحمـضم  نآ  محل  هکنآ  دعب  دننک  یم  نفد  كاخ  رد  هتفرک  ار  نآ  رمث  رایـسب و  مخت  نآ  فوج  رد  و 
یـسرافب ار  نآ  دـننک و  یم  زین  رکید  تابکرم  بوبل و  لـخاد  دـنروخ و  یم  هدرک  رـشقم  هدومن  ناـیرب  ار  نآ  دـننک و  یم  ادـج  ار 

یم یلبج  دورماب  هیبش  يرمث  زین  روپکنر  ناتـسهوک  زا  تفای و  رکذ  لادـلا  فرح  رد  تسا و  نیمه  جوربا  جـناد  دـنمان و  کـکجنا 
هدعم و داسف  عفر  تعیبط و  لالحنا  تهج  يرثمک  بارـش  دنمان و  یم  ریب  توهب  ار  نآ  رودـم و  يذـغاک و  يومیل  رادـقمب  دـنروآ 

مرن هدیـسرن و  بوخ  زونه  هک  سرمین  يرثـمک  بآ  هک  دنـشاب  هدومن  یم  بترم  سرمین  يرثـمک  زا  هک  صوصخ  عفاـن  نآ  تیوـقت 
ئق يوارفـص و  لاهـسا  سباح  ضباق و  نآ  بر  دـنروآ و  ماوقب  میالم  شتآب  لسع  اـب  رکـش و  اـب  هدرک  فاـص  هتفرک  دـشاب  هدـشن 

* تسا رکید  بوبر  دننام  نآ  ندومن  بترم  روتسد  هدعم و  غباد  نایثغ و  عفار  يوارفص و 

هرهزرمک

اه هلمهم و  ءار  حتف  اه و  نوکس  همجعم و  ياز  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  میم و  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

یضعب هب  یضعب  لصتم  مهب  سآ و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دسر  یم  مهب  نیشن  فرب  درس  ناتـسهوک  رد  هک  تسا  یتابن  هک  دنا  هتفک 
زا يرایسب  ریش  دننکشب  ار  نآ  كرب  نوچ  دشاب و  یم  دنلب  نیمز  زا  نا و  زا  مک  هدایز و  بجو و  ود  رادقمب  رایسب و  نآ  ياهخاش  و 

یمرک نآ  تخرد  رب  رایـسب و  ۀبعـش  اب  نآ  خیب  هنـسرک و  ردـقب  نویرزام و  دـننام  نآ  مخت  یلک و  نآ  ياهخاش  رـس  رب  دـیآرب و  نا 
دسر یم  مهب  يدیفس  یخرس و  یهایسب و  شقنم  طقنم و  مشیربا  مرک  دننام 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* براقع ماوه و  شهن  قیاف  قایرت  نآ  تابن  تاناویح و  یضعب  لتاق  هیمس و  توق  اب 

كرمک

دنمان هکنرمک  ماوع  فاک و  ار و  حتف  میم و  نوکس  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

شرت و ددرک و  یم  درز  ندیسر  دعب  زبس و  یماخ  رد  رپ و  شش  لکشب  ولهپ  شش  ربش و  مین  ردقب  ینالوط  يدنه  تسا  يرمث  مسا 
رد ینالوط  كدـنا  كرزب  یـضعب  هزیر و  یـضعب  نآ  كرب  ناـکدرک و  تخرد  ردـقب  نوزوم  دـنلب و  نآ  تخرد  دـشاب  یم  نیریش 

نآ يالعا  كرب  زا  رت  هزیر  نآ  ۀخاش  لفسا  ياهکرب  کیراب و  ياهخاش 

نا تعیبط  *

نآ نیریش  زا  هدایز  نآ  شرت  یکشخ  يدرس و  کشخ و  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ صاوخ  لاعفا و  رئاس  رد  دنادرک و  وکین  ار  ناهد  معط  يوارفص و  لاهسا  ئق و  دیدش و  شطع  ارفص و  تدح  نکـسم  ضباق و 
* هراح ۀیودا  تاشراوج و  نآ  حلصم  نیدوربم  رضم  تسا  سابیرب  بیرق 

توک مک 

هک اریز  توک  تخرد  غمص  ینعمب  تسا  یکنرف  تغل  هیناقوف  هانثم  ءات  واو و  نوکس  مود و  فاک  مض  میم و  نوکـس  فاک و  مضب 
یلاکترپ تغلب  سوبنمک و  شیلکنا  تغلب  ابنغاتوغ و  ابنکاتوک و  ار  نآ  تسا و  غمص  ینعمب  ناشیا  تغل  رد  مک 

رکذ واولا  عم  نیغلا  فرح  رد  نآ  صاوخ  لاعفا و  تعیبط و  تیهام و  تسا و  دنویر  ةراصعب  روهشم  ماوع  دزن  دنمان و  زین  نورب  763
نانسا و بتارم  بسحب  تفه  ات  بح  هس  زا  یتبرـش  يدوخن  ردقب  یبح  ره  هدومن  بح  ربص  نآ  يواسم  اب  ار  نآ  نوچ  دنیوک  تفای 

* بعت تقشم و  یب  دیامن  يوق  لاهسا  دنروخب  جازم  توق  فعض و 
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نومک

یبرعب ینایرـس و  نومک  زا  ای  ینانوی و  نوماخ  زا  برعم  ای  تسا و  یبرع  تغل  نون  واو و  نوکـس  هددشم و  میم  مض  فاک و  حـتفب 
دنمان هریج  هریز و  زین  يدنهب  هریز و  یسرافب  نونیمرک و  ینانویب  زین  سوقیفسا و  یمورب  تونس و 

نا تیهام  *

ۀبق ریدتسم و  نآ  كرب  رتکچوک و  هنایزار  زا  نآ  تابن  دشاب و  یم  دیفس  درز و  زبس و  هایس و  رتکیراب و  هنایزار  زا  تسا  یتابن  مخت 
يرب و کیره  یماش و  ینامرک و  یطبن و  یسراف و  دشاب  یم  مسق  راهچ  دوش و  یم  دالب  رثکا  رد  تسا و  فورعم  تبش و  دننام  نآ 

کنر درز  نآ  یسراف  یکولم و  ینعمب  دنمان  نوقیلساب  ینانویب  هک  يوبشوخ  هناد  هزیر  کنر  هایـس  نآ  ینامرک  دشاب و  یم  یناتـسب 
يرب نآ و  دیج  ةزات  یـسراف  سپ  تسا  نآ  ةزات  ینامرک  یناتـسب  يرب و  همه  نیرتهب  دشاب و  یم  یناتـسب  يرب و  کیره  وب و  شوخ 
ةریز تلاطتـسا  يوبـشخب و  قرف  دنیامن و  یم  ایورکب  شوشغم  تسا و  یناتـسب  دیفـس  یطبن  همه  نیرتدب  یناتـسب و  زا  يوقا  کیره 

یم یعون  يرب  زا  دـنام و  یم  یقاب  لاس  تفه  ات  نآ  توق  جراـخ و  زا  مه  لـخاد و  زا  مه  تسا  نآ  مخت  لمعتـسم  رثکا  یناـمرک و 
ریدتسم کچوک  ياهبق  نآ  رـس  رب  هرتهاش و  كربب  هیبش  ققـشم  كرب  جنپ  ای  راهچ و  نارب  ربش و  کی  ردقب  کیراب  نآ  قاس  دشاب 

نآ تبنم  یناتـسب  نومک  زا  رتدنت  رایـسب  نآ  مخت  نآ و  مختب  طیحم  هلاخن  ای  هاک و  دننام  يزیچ  رمث  نا  رد  مرن و  شـش و  ای  جـنپ و 
ود زا  نرقب  هیبش  یفالغ  رد  ترارحلا و  يوق  زینوشب و  هیبش  نآ  مخت  یناتسب و  هب  هیبش  يرب  زا  دشاب  یم  یعون  زین  تسا و  اهلت  يالاب 
دش روکذم  باب  نیمه  رد  دنمان و  يریز  یلاک  يدنهب  هک  دشاب  يزیچ  عون  نیا  هک  لمتحی  دنت و  خلت و  نآ  معط  هتسر و  نآ  بناج 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  مرک و  زین  موس  رد  کشخ و  موس  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ و عوقنم  مامشتسا  ای  هکرس و  رد  نآ  ةدیناسیخ  عوقن  طوعس  سارلا  ءاضعا  ضباق  ففجم و  للحم و  عطقم و  فطلم و  نخـسم و 
هفرط و مشچ و  ۀـحرق  هواشغ و  یلاج  نآ و  نوخ  عطاق  مشچ  رد  نآ  غوضمم  بآ  روطق  فاـعر و  سباـح  نادـب  ینیب  ندومن  رپ  اـی 
نآ و طشک  دعب  هرفظ و  لبس و  برج و  يالج  تهج  کمن  اب  نآ  غوضمم  دنشاب و  هدومن  طولخم  تیز  اب  هک  اصوصخ  مدلا  هنمک 
رتعـص و اب  اصوصخ  نادند  درد  تالزن و  نکـسم  نآ  خیبطب  هضمـضم  راح و  دمر  تهج  غرم  مخت  يدیفـس  اب  مشچ و  قاصتلا  عنام 
ءاذغلا و ءاضعا  دراب  ناقفخ  باصتنالا و  سفن  سفن و  رـسع  تهج  بآ  هب  جوزمم  ۀکرـس  اب  نآ  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاضعا  نآ  لاثما 

یحیر یبوطر و  قاوف  عفر  خفن و  حایر و  لیلحت  اهتشا و  کیرحت  هدرک و  دبک و  اعما و  هدعم و  تیوقت  تهج  نآ  ندیماشآ  ضفنلا 
لوبلا ریطقت  عفار  ضیح و  لوب و  ردم  رما و  نیرد  نآ  ةدومن  نایرب  صوصخ  یبوطر  لاهسا  لاحط و  مرو  یحیر و  صغم  همخت و  و 
عطاق نآ  ةدومن  کشخ  هدرورپ  هکرـسب  ندروخ  تموادم  دیامن و  هدـعم  تابوطر  نالیـس  عطق  دـنرب  ورف  دـنیاخب و  کمن  اب  نوچ  و 

رثالا و يوق  هدـعم  تابوطر  عفد  رد  ضبقلا و  يوق  نآ  ةدرک  نایرب  ةدـیناسیخ  هکرـس  رد  نآ و  لاثما  محف و  ندروخ و  لـک  توهش 
لاحط مرو  للحم  تیز  اب  نآ  دامـض  ضیح و  عطاق  تیز  اب  نآ  لومح  هدرک و  هدعم و  اعما و  خفن  حایر و  للحم  نآ  خیبطب  ناقتحا 

القاب درآ  تیز و  ای  یطوریق و  اب  ماروا و  للحم  القاب  درآ  اب  نآ  دامـض  ماروالا  ماوه  شهن  تهج  بارـش  اـب  نآ  ندـیماشآ  مومـسلا 
هرـشب و یلاج  نادـب  لاستغا  اـی  نآ و  يـالط  هنیزلا  دـنیامن  رپ  اـهنآ  رد  نوچ  تاـحارج  لمدـم  حورجلا  حورقلا و  نییثنا  مرو  لـلحم 

دنلامب تدالو  نیح  رد  دولوم  ندب  رب  ار  هریز  بآ  نوچ  صاوخلا  ندب  يدرز  يرغال و  ثعاب  نآ  قرع  ای  نآ و  ندیماشآب  تموادم 
مهب وا  ندب  رد  شپش  رمعلا  تدم  رد  دنیوک 
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ایورک نآ  لدب  دنیوک  نآ و  یطبن  مین  نزو و  کی  نآ  ینامرک  لدب  مرد  ود  نآ  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  هئر  رـضم  دسرن  764
ایورک و یماش  لدب  تسا و  بنرک  مخت  نآ  لدب  دنیوک  ینامرک و  نآ  نزو  مین  یـسراف  لدب  هنادـهاش و  زغم  حایر  درط  رد  تسا و 

هظیلغ موحل  خبط  رد  ینیچراد  تبـش و  هیوافا و  اب  نوچ  عفان و  رایـسب  ناجازم  یمغلب  خیاشم و  نیدوربم و  تهج  هریز  اندنک و  مخت 
عبط و نیلم  کشخ و  مرک و  مود  رد  یطبن  نومک  دـنادرک  خـفن  لـلحم  لوب و  ردـم  نیلم و  يوق و  فیطل و  ار  اـهنآ  دـنیامن  لـخاد 

کشخ مرک و  موس  رد  تسا  زینوشب  هیبش  هک  يرب  نومک  ضباق و  ینامرک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنیامن و یم  بلقنم  رعش  فتن  يراک و  ۀیودا  لخاد  هعمد و  بلاج  رـصب و  یلاج  نآ  غمـص  هراصع و  نیعلا  ءاضعا  یناتـسب  زا  رتیوق 
تهج لسع  تیز و  اب  نآ  مرج  دامـض  دنادرک و  لئاز  ار  نآ  دنلامب  مشچ  برج  رب  نوچ  دیورن و  رکید  دنلامب  نارب  فتن  دعب  نوچ 
لیلحت هناثم و  هدرک و  کنـس  جارخا  لوبلا و  ریطقت  تهج  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  عفان  دـشاب  هدیـسر  مهب  مشچ  رد  هک  یهایـس  عفر 

اب نآ  ندیماشآ  مومسلا  هدعم  مرک  جارخا  قاوف و  تهج  هکرس  اب  یناتـسب و  سفرک  بآ  اب  اصوصخ  هدرک  هدعم و  رد  دمجنم  نوخ 
نایثنا مرو  لیلحت  دلج و  تحت  هدرم  نوخ  عفار  لسع  نوتیز و  نغور  اب  نآ  دامـض  روثبلا  ماروالا و  عفان  ماوه  ندـیزک  تهج  بارش 

اود و فوفـس و  نآ و  ندومن  ربدم  روتـسد  تسا و  لوب  ردم  نآ  شیـشح  ندیماشآ  لهـسم و  لسعلا  ءام  اب  نآ  ةراصع  ندـیماشآ  و 
* دش روکذم  ریبک  نیدابارق  رد  نومک  بارش  تاشراوج و 
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نونلا عم  فاکلا  لصف 

ردنک

ینایرـسب نورـسیطوبیق و  یناـنویب  تسا و  یـسراف  دـنیوک  تسا و  یبرع  تغل  نیتلمهم  ءار  لاد و  مض  نون و  نوکـس  فاـک و  مضب 
دنمان سورفیس  یمورب  نونایل و 

نا تیهام  *

نآ تـبنم  یخلتب و  لـئام  دروـم و  مـخت  كربـب و  هیبـش  نآ  مـخت  كرب و  عرذ و  ود  ردـقب  رادراـخ  تـسا  يرجـش  غمـص  کـلع و 
تسا یخرسب  لئام  لکشلا  ریدتسم  هچنآ  نا  زا  دنیامن و  یم  ذخا  ار  نآ  غمص  ناطرس  رد  نمی و  نامع و  رحش و  دالب  اهناتـسهوک و 

اب قیقر و  ياهتسوپ  جرحدم و  دشاب  هدش  رودم  هداد  تکرح  اهنابنا  رد  هک  ار  نآ  ةزات  یثنا و  تسا  تسس  دیفس  هچنآ  رکذ و  ردنک 
توق دنمان و  ردنک  قاقد  دشاب  درآ  یحیافـص  ریغ  زا  هچنآ  ردنک و  راشق  دشاب  هدش  ادج  رکیدـکیب  ندـیئاس  زا  هک  ار  نآ  یحیافص 

هتسکش نوچ  دوشن و  هتسکش  دوز  دیفس و  نآ  رهاظ  هک  تسنآ  رکذ  صلاخ  مرن  ةزات  نآ  نیرتهب  دنام و  یم  یقاب  لاس  تسیب  ات  نآ 
هک اریز  نآ  شوشغم  فالخب  ددرک  لعتشم  شتآب  دوز  هک  تسنآ  صلاخ  تمالع  دشاب و  یئالط  درز و  هدنپـسچ و  نآ  لخاد  دوش 

ۀحئار زین  دنک و  یم  دود  ربونص  غمص  ددرک و  یمن  لعتشم  یبرع  غمص  دنیامن و  یم  ربونص  غمـص  یبرع و  غمـصب  شوشغم  ار  نآ 
لخاد و زا  لمعتـسم  دنیامن و  یم  بونت  رـشق  اب  ربونـص و  رـشقب  شوشغم  ار  نآ  راشق  زین  تسا و  یکطـصم  ۀحئارب  هیبش  نآ  یلـصا 

تسنآ نآ  لامعتسا  قیرط  تسنآ و  سلما  ةزات  ةدنپـسچ  نیخث  نآ  راشق  نیرتهب  تسنآ و  راشق  لمعتـسم  رثکا  تسا و  اود  ره  جراخ 
رد دـنیامن و  لخاد  دـنناسیخب و  ینیچراد  قرع  ای  هنایزار و  قرع  ای  بارـش و  رد  هک  دـیاب  دـنیامن  لامعتـسا  نیجاـعم  رد  هاـکره  هک 

كدنا نآ  کنر  دسر و  یم  مهب  زین  دنه  دالب  یضعب  رد  دنا  هتفک  ددرک و  یمن  هدیئاس  نآ  ةزات  هک  اریز  دنناسیخب  هکرس  رد  مهارم 
تسا ناجنداب  کنرب  یتوقای و 
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نآ تعیبط  *

کشخ موس  ات  نآ  روشق  لوا و  رد  کشخ  دنا  هتفک  مود و  لوا  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

یقنم ردـصلا  سارلا و  ءاضعا  مد  قرحم  نآ  راثکا  نوخ و  سباـح  عذـل و  یب  یمک و  ۀـیلاج  هجـضنم و  هضباـق و  هففجم و  توق  اـب 
هظفاح و توق  لد و  يوقم  مدلا و  ثفن  یغامد و  بجح  اضعا و  رهاظ  نوخ  نالیس  سباح  حایر و  للحم  یغامد و  یناویح و  حور 
موشیخ و یئوبدب  عفار  یبرع  غمص  اب  ناقفخ و  عفار  زاوآ و  ةدننک  فاص  یکطصم و  اب  اصوصخ  یغامد  تابوطر  ففجم  بلاج و 

تهج رتعص  جزیوم و  اب  نایسن و  تهج  لسع  اب  وبر و  یبوطر و  نمزم  ۀفرس  سفنلا و  رسع 

تفز اب  هثل و  نادند و  تیوقت  نآ و  یکتفرک  رـس و  هبطر  حورق  تهج  لسع  نورطن و  اب  نآ  دامـض  اغـضم و  ابرـش و  نابز  لقث  765
عفر تهج  اتـشان  حبـص  زور  ره  بآ  نا  زا  دـنماشایب  دـنناسیخب و  بآ  رد  ار  نآ  لاقثم  کی  نوچ  شوک و  رد  ضراع  خدـش  تهج 
نا رد  دمجنم  نوخ  لیلحت  نآ و  ةدننک  رپ  مشچ و  ۀحرق  رصب و  يالج  تهج  نآ  لاحتکا  برجم و  نایـسن  تدالب و  مغلب و  یتدایز 

تهج نآ  رورذ  لسع و  اب  اـصوصخ  نآ  تملظ  هکح و  برج و  ضاـیب و  قالـس و  هعمد و  ناطرـس و  هرفظ و  هینرق و  تحت  ةدـم  و 
درد تهج  ولح  رمخ  اب  نآ  روطق  نمزم و  خرـس  ةرفظ  صوصخ  تسا  نیع  ضارما  ۀـیودا  ربکا  زا  هلمجلاب  نآ و  ۀـیدر  ۀـثیبخ  حورق 

ءاذغلا ءاضعا  دوش  یم  هدرک  هئر  ۀبصق  هبورشم  ۀیودا  لخاد  ناتـسپ و  ةراح  ماروا  تهج  لک  نغور  ایلومیق و  اب  نآ  دامـض  شوک و 
مضه و تدوج  نآ و  كاسمتسا  نیخـست و  تابوطر و  فیفجت  هظیلغ و  حایر  لیلحت  هدعم و  فعـض  تهج  رکـش  اب  نآ  ندیماشآ 

تهج هاوخنان  نآ  نزو  اـب  نآ  مرد  مین  ندـیماشآ  محر و  ریـساوب و  هدـعقم و  مدـلا  فزن  ایراطنـسوذ و  برذ و  هفلخ و  ئق و  سبح 
روثبلا ماروالا و  هیمغلب  تایمح  تهج  تایمحلا  نآ  ۀحرق  راشتنا  عنام  هدعقم  رد  ریش  اب  نآ  ۀتشرس  ۀلیتف  نتشادرب  عفان و  یمغلب  ریحز 
ماروا ۀـللحم  ةدمـضا  ۀـیودا  لخاد  سافن و  ماکنه  رد  اصوصخ  نانز  ناتـسپ  مرک  مرو  تهج  لک  نغور  ایلومیق و  نیط  اب  نآ  دامض 

زا ندـب و  رب  تسا  هچروم  نتفرب  ساسحا  نآ  دـنمان و  اـیقیمرم  یناـنویب  هک  یعجو  تهج  تفز  هکرـس و  اـب  دوش و  یم  هدرک  اـشحا 
اب وضع و  رب  تسا  هچروم  راتم  رب  ساسحا  نآ  دـنمان و  ایقیمرم  ینانویب  زین  ار  نآ  هکیلیلآث  ابوق و  علق  تهج  تسا و  ردـخ  تامدـقم 

اـصوصخ هقیمع  تاـحارج  لامدـنا  ندـیپسچ و  تـهج  حورجلا  حورقلا و  لـضع  فاکـش  تـهج  تـفز  اـب  سخاد و  تـهج  لـسع 
شتآب حورق  تهج  طب  هیپ  ای  ریزنخ و  هیپ  اب  ابوق و  تهج  طب  هیپ  اـب  هثیبخ و  حورق  راـشتنا  نآ و  مدـلا  فزن  عطاـق  هزاـت و  تاـحارج 

ةدراب عاجوا  لصافم و  عاجوا  تهج  لـسع  نوتیز و  نغور  اـب  لـصافملا  عاـجوا  امرـس  زا  ضراـع  قاقـش  فارطا و  حورق  هتخوس و 
تهج تشرب  مین  غرم  مخت  ةدرز  اب  نآ  ندـیماشآ  هابلا  تابالـص  لـیلحت  تهج  دـجنک  نغور  اـب  دـشاب و  هدـش  نمزم  هک  ناوختـسا 

مرد مین  نآ  تبرـش  رادـقم  تسا  يوم  نتخیر  عناـم  دروم  نغور  اـب  هنیزلا  هسابـسب  اوبزوج و  اـب  اـصوصخ  ینم  دـیلوت  هاـب و  تیوقت 
رکـش یـسراف و  جـنرب  نآ  حلـصم  هایـس  قهب  ماذـج و  نونج و  ثروم  نیرورحم و  عدـصم  مغلب و  نوخ و  قرحم  نآ  راثکا  راضملا 

موس رد  مرک و  مود  رد  نآ  راشق  اما  ابو  عفار  نادب  نیهدت  نآ و  راشق  یکطصم و  نآ  لدب  هدنشک  هکرس  بارـش و  نآ  ةدایز  رادقم 
کشخ
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نا صاوخ  لاعفا و  *

عفار هدعم و  تیوقت  اضعا و  داوم  نالیـس  عنم  مدلا و  فزن  مدلا و  ثفن  تهج  ردـنک و  زا  رتفیطل  فیفجت و  ضبق و  توق  لامک  رد 
فاکـش تهج  تفز  اب  هدعم و  مرک  ةدنـشک  لاهـسا و  سباح  مکـش  رب  نآ  دامـض  اعما و  ۀحرق  تهج  زین  نادب  ناقتحا  اعما و  ۀحرق 

نآ راثکا  مرد و  ثلث  ود  نآ  تبرش  رادقم  توقب  راثآ  یلاج  اهنآ و  ةدننک  لمدنم  ففجم و  حورق و  یقنم  حورجلا  حورقلا و  لضع 
ةدوس مرن  صلاخ  نآ  نیرتهب  ردـنک و  زا  رت  فیطل  رت و  کشخ  زین  ردـنک  قاقد  تسا و  ردـنک  راضم  دـننام  زین  نیا  راـضم  رـضم و 

تسنآ

نا صاوخ  لاعفا و  *

دشاب نآ  ةدود  هک  ردنک  ناخد  هیرغت و  قازلا و  رد  رکم  نآ  راشق  زا  رت  فیعض  لاعفا  رد  یلاج و  حتفم و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عفان ار  نآ  ناطرس  نا و  رد  تشوک  ةدننایور  نآ و  حورق  یقنم  نا و  زا  تابوطر  نالیس  عطاق  مرک و  مشچ  عاجوا  نکـسم  فطلم و 
* دش روکذم  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  فوفس و  ناخد و  شراوج و  تسا و 

يردنک

تبسن ءای  نیتلمهم و  ءار  رسک  لاد و  مض  نون و  نوکس  فاک و  مضب 

نا تیهام  *

ردنک دننام  نآ  يوب  رت و  ضیرع  نا  زا  نآ  كرب  هنایزار و  كدرز و  تابنب  هیبش  تسا  یتابن 

نا تعیبط  *

کشخ نآ  رخآ  رد  مرک و  موس  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسا ردنک  ماقم  مئاق  لاعفا  رثکا  رد  جضنم و  للحم و  ردم و 
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766

سدنک

دنمان زین  هشدنک  نارزاک و  خیب  یسرافب  هدمآ  زین  همجعم  نیشب  نیتلمهم و  نیس  لاد و  مض  نون و  نوکس  فاک و  مضب 

نا تیهام  *

لئام نآ  خـیب  رهاظ  دـنیوش و  یم  نآب  ار  یمـشپ  ساـبل  ماـش  رد  يدیفـس و  يزبسب و  لـئام  نآ  كرب  رکنکب  هیبش  تسا  یتاـبن  خـیب 
تسنآ قورع  لمعتسم  دنام و  یم  یقاب  لاس  تسیب  ات  نآ  توق  دسر و  یم  ناطرس  رد  يوبدنت و  يدرزب و  لئام  نآ  نطاب  یهایسب و 

تسا هروکذم  فاصواب  يوبدنت  هزات  نآ  نیرتهب 

نا تعیبط  *

تیمس توق  اب  کشخ و  مرک و  موس  رخآ  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

حتفم هشفنب  نغور  اب  سدع  کی  ردـقب  نآ  طوعـس  سارلا  ءاضعا  ادوس  ةرم  جرخم  نآ و  علاق  مغلب و  نوخ و  قرحم  يوق و  سطعم 
هوقل و جلاف و  ردخ و  یـسحیب و  عفار  اهنآ و  کیرحت  هسطعب و  اهنآ  جرخم  هظیلغ و  طالخا  میـشایخ و  حایر  للحم  هافـصم و  ةدـس 

عفر رـصب و  تدـح  ثعاـب  زاوآ و  ةدـننک  فاـص  ینیب و  یئوبدـب  مـشخ و  عـفار  زین  توکـسم و  عورـصم و  یـشوهیب  اـهنیا و  لاـثما 
ناهدا ای  هشفنب و  نغور  اب  نآ  ةدـیناشوج  روطق  دـنیامن و  یم  نیع  للع  تافایـش  لخاد  هشفنب و  نغور  اب  اروطق  اطوعـس و  يروکبش 
تبوطر تدورب و  زا  ثداح  حایر  یمرک و  نینط و  يود و  هدراب و  عاجوا  عفار  اهنآ و  یقنم  خاسوا و  یلاج  شوک  رد  رکید  ۀبسانم 

ندب و ۀیقنت  دعب  هک  دیاب  اما  عفان  هیغامد  ۀبطر  ةدراب  ضارما  رثکا  تهج  نآ  روطق  سوطع و  طوعـس و  هلمجلاب  نآ و  مرک  نتـشک  و 
هراح و نادلب  هراح و  لوصف  مات و  يالتما  نیح  رد  نآ  لامعتسا  زا  دنیامن  بانتجا  دنیامن و  لامعتسا  نادب  بیرق  ای  امرس و  لصف  رد 

نآ ریبدت  دـبای  یمن  نیکـست  دوخبدوخ  دروآ و  یم  رایـسب  هسطع  هک  تسا  اسب  فیعـض و  رایـسب  ناریپ  لافطا و  ناجازملا و  رورحم 
رـسع تهج  نآب  ندرک  ئق  ردـصلا  ءاضعا  تسا  هدرک  درـس  فرب  ای  خـی و  اب  بـالک  هکرـسب و  ندومن  رت  هشفنب و  نغور  قاشنتـسا 

تبالص للحم  لهسم و  يوق و  ئقم  دجنک  نغور  هدیشود و  هزات  ریش  اب  کناد  کی  ردقب  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاضعا  وبر  سفن و 
رثالا يوق  هاصح  تیتفت  رد  برجم و  تیم  نینج  جارخا  تهج  لسع  اب  زین  نآ  لومح  نینج و  جرخم  ضیح و  لوب و  ردـم  لاحط و 

اقستسا و تهج  نآ  دامض  ندیماشآ و  هناثم و  هدرک و  کنس  ندینازیر  ادوس و  ۀیقنت  تهج  ریشواج  ربک و  خیب  اب  اشحا و  نخـسم  و 
نغور خینرز و  نآ  نزومه  اب  نآ  دامـض  نآ و  دوسا  اصوصخ  صرب  قهب و  فلک و  یلاج  لسع  اب  نآ  دامـض  هنیزلا  لاحط  ناقری و 

اـبوق و هکح و  برج و  تهج  لـسع  هکرـس و  اـب  نآ  يـالط  روثبلا  ماروـالا و  هیحلا  ءاد  بلعثلا و  ءاد  يوم  ندـینایور  تهج  نوـتیز 
قرع لصافم و  عاجوا  تهج  نآ  ندرک  الط  ندـیماشآ و  لصافملا  شراخ  تهج  زین  لک  نغور  يردـق  هکرـس و  اب  نآ  ةدـیناشوج 
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ود ات  کناد  کی  زا  ندرک  ئق  تهج  نآ  تبرش  رادقم  هدیشود  ةزات  ریش  اریثک و  نآ  حلصم  یشغ  برک و  ثروم  هئر و  رضم  اسنلا 
تـسنآ ندـیماشآ  زا  بانتجا  یلوا  طاریق و  جـنپ  ات  کناد  کی  زا  نآ  لاـثما  ناـقری و  زرپس و  تهج  هدیـشود  ةزاـت  ریـش  اـب  کـناد 

لقع لالتخا  طرفم و  یکنشت  بیهل و  قانخ و  ضورعب  لاح  رد  هدنـشک  نآ  مرد  ود  امرک و  لصف  رد  ناجازملا و  رورحم  اصوصخ 
نغور ندیماشآ  دشاب و  لظنح  محـش  نا  رد  هک  هیوق  ۀـنقح  نغور و  ریـشب و  ندومرف  ئق  نآ  ياوادـم  اعما و  عیطقت  مکـش و  درد  و 

لالتخا هک  یتقو  اصوصخ  تسین  ریذپ  جالع  دنا  هتفک  یضعب  دنیامن و  سبای  جنـشت  ۀجلاعم  ددرک  ضراع  جنـشت  رکا  رایـسب و  واک 
دسر مهب  هدعم  رد  دیدش  عجو  لقع و 
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دزرکنک

بارت يرکنک و  تسا و  یسراف  تغل  هلمهم  لاد  همجعم و  ياز  رسک  هلمهم و  ءار  نوکـس  فاک و  حتف  نون و  نوکـس  فاک و  حتفب 
دنمان زین  ئقلا 

نا تیهام  *

دنمان رکنک  یسرافب  هک  تسا  فشرح  غمص 

نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

کی نآ  تبرـش  رادـقم  ماروا  للحم  نآ  دامـض  لسع و  اب  ای  دـنماشایب و  نیبجنکـس  مرک و  بآ  هب  نوچ  یناسآب  ارفـص  مغلب و  ئقم 
تسا ناعشیشراد  نآ  ریغ  رد  ئق و  رد  یقلا  زوج  نآ  لدب  مرد  ود  ات  مرد 

یهکنک

یسرافب تسا  يدنه  تغل  دنمان  زین  هیهکنک  ای و  هزمه و  رسکب  اه و  يافخ  مود و  فاک  حتف  نون و  نوکس  فاک و  حتفب 

دیاش نکیل  تسا و  طحوش  هتفک  یـضعب  لوغلا و  طشم  دنا  هتفک  هناشب و  نآ  رمث  تسا  هباشم  هکنآ  تهجب  دـنمان  هناش  تخرد  767
دشاب ود  ره  نآ  ریغ 

نا تیهام  *

ياهخاش نآ  ياهخاش  رب  بلـص و  هدنکارپ و  ياهخاش  نا و  رب  هدایز  تماق و  کی  ردقب  تسا  یتابن  هدـش  هدـهاشم  هلاکنب  رد  هچنآ 
رـس رب  بلـص و  رت و  میخـض  رت و  نهپ  رتکرزب و  یـضعب  نا  زا  زینـشک و  كربب  هیبش  هلمجلا  یف  هزیر  ياـهکرب  اـهخاش  نارب  هزیر و 

ياهرات هزیر و  درز  ياهناد  اهنآ  رس  رب  کیراب و  رایـسب  ياهرات  نآ  طسو  رد  كرب و  جنپ  اب  کنردرز  کچوک  یلک  نآ  ياهخاش 
ياهمخت اهنآ  فوج  رد  هدجه و  هدـفه  نآ  ياهرایخ  ددـع  راد و  هرایخ  هرک و  فصن  هراوف و  رـسب  هیبش  هبق  رد  نآ  مخت  زین و  زبس 

کیراب اهنآ  رس  نهپ و  كدنا  کچوک  کنر  هایس 
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نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

یهبم نآ  مخت  عفان و  نآ  يراجم  حورق و  لوب و  راردا  هیوادوس و  داوم  عفد  هبون و  ریغ  پت  ماروا و  ریساوب و  هنیـس و  ضارما  تهج 
درد تهج  نآ  خوبطم  كرب  ندروخ  برجم و  نادند  درد  تهج  نآ  كرب  خیبط  بآ  اب  هضمضم  ماروا و  للحم  نآ  كرب  دامض  و 

تهج دنـشونب  هدرک  فاص  هدـیلام  حبـص  دـنناسیخب و  بآ  رد  بش  هکنآ  كرب  عوقن  يداب و  ینوخ و  ریـساوب  اـضعا و  درد  رمک و 
نا رد  ار  اهخاش  نآ  هدروآ  دورف  نا  زا  دعب  دنروآ  شوجب  ار  ریش  هتـسب و  مهب  ار  نآ  هخاش  دنچ  نوچ  رثوم و  يداب  ینوخ و  ریـساوب 

* ددرک درآ  دننام  هزیر  دمجنم و  ریش  دنهد  تکرح 

يربط سونک 

تبسن ءای  هلمهم و  ءار  هدحوم و  ءاب  اط و  حتف  هلمهم و  نیس  واو و  نوکس  نون و  مض  فاک و  حتفب 

تیهام *

نا

نا زا  هدایز  نیا  ماود  دنمان و  لیکزا  یکرتب  تسا و  رورعز  ریبک  عون  مسا  ناتسربط  تغلب 

صاوخ لاعفا و  تعیبط و  *

نا

تسنا زا  رتذیذل  رت و  ضباق  ریغص و  رورعز  زا  رتیوق 

ناهنک

تـسا یطبن  دنا  هتفک  یـضعب  دنمان و  ناهوک  یـسرافب  تسا و  یـسراف  زا  برعم  نون  فلا و  اه و  حتف  نون و  نوکـس  فاک و  حتفب 
هتفک ناهنک  ار  نآ  يدادغب  دنناوخ و  ناهنوک  ار  نآ  یضعب 

نا تیهام  *

زا نآ  ياهخاش  ودب و  هیبش  نآ  ۀحئار  ارضخلا و  هبح  كربب  هیبش  تدح  کنر و  رد  نآ  كرب  یکچوک  تخردب  بیرق  تسا  یتابن 
ارضخلا هبح  تخرد  زا  رت  مرن  هتسر و  ربطس  قاس  کیره 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تبرش رادقم  مضه  رب  نیعم  دراب و  دبک  هدعم و  نخسم  دیدش و  نیخست  ندب  نخسم  نآ  ندیماشآ  غامد و  نخسم  نآ  ندیئوب  ماود 
رد تسا  لعفلا  بیجع  صاوخلا  طلخ  قرحم  لفس و  رضم  قارحاب  اذغ  داسف  مخ و  ثروم و  نا  زا  رتشیب  مرد و  هس  ات  مرد  کی  نآ 
* دریمب لاح  رد  دنشاپب  برقع  رب  ار  نآ  كرب  نوچ  دور و  یمن  اجنآ  کیدزن  برقع  دشاب  نآ  هک  ییاج  رد  برقع و  ندینازیرک 

واولا عم  فاکلا  لصف 

لبنسوک

راوید ناتسربط  تغلب  هتفک  ذیملت  نبا  تسا و  ملید  نباکنت و  تغل  مال  نون و  نوکس  هلمهم و  نیس  مض  واو و  نوکـس  فاک و  مضب 
تسا حافت  زا  یعون  هتفک  هتشون و  لثرموک  مس  اب  يدادغب  ةرکذت  رد  دنمان و  هایک  نزوک  ناغماد  ناردنزام و  تغلب  و 

نا تیهام  *

نآ نطاب  هایس و  نآ  خیب  رهاظ  ولابولآ و  ردقب  هایس  نآ  مخت  عرذ و  ود  رب  هدایز  نآ  قاس  جنران و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتابن 
همعطا رد  تسنآ  كرب  ملید  رد  نا و  زا  لمعتسم  تسا و  حافت  ریغ  نآ  هک  هتفک  هفحت  بحاص  دیفس و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

زا نآ  تبرش  رادقم  هبطر  ةدراب  ضارما  لصافم و  عاجوا  شارف و  رد  لوب  لوبلا و  سلس  عفار  یشوهیب و  یباوخیب و  ثروم  رکسم و 
هک تسا  نآ  خیب  تیصاخ  زا  دنا  هتفک  هدنشک و  نونج و  ثروم  نآ  راثکا  مرد و  مین  ات  نآ  خیب  زا  مرد و  هد  ات  همعطا  رد  نآ  كرب 

نامه ددرک و  یم  يراط  تلاح  نامه  زین  ار  خیب  نآ  براش  دیامن  ملکت  یقلت و  یلوق  رهب  دـیامن و  علق  ار  نآ  هک  یتلاح  ره  رد  علاق 
* تسا هدومزآ  دیامن و  یم  ملکت  ار  لوق 

1479 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1923 

http://www.ghaemiyeh.com


768

هلنوک

تسا يدنه  تغل  اه  مال و  حتف  نون و  يافخ  واو و  نوکس  فاک و  حتفب 

نآ تیهام  *

رمث راهب و  كرب و  نینچمه  رتکچوک و  كدنا  جنران  تخرد  زا  نآ  تخرد  هکنآ  الا  ازجا  عیمج  رد  جنرانب  هیبش  تسا  یتخرد  رمث 
ندیـسر زا  دـعب  شرت و  زبس و  یماخ  رد  نآ  رمث  رتمک و  يزبس  رد  رت و  كزان  نآ  كرب  رتوب و  مک  نآ  لک  ینعی  نآ  راـهب  مخت  و 

رت و میخـض  یـضعب  سلما و  رتکزاـن و  یـضعب  تسوپ  معط و  شوـخ  وـب و  شوـخ  ددرک و  یم  باداـش  نیریـش و  جـنران و  کـنرب 
زا رت  باداش  دشاب  یم  رتکزان  نآ  تسوپ  هچنآ  وب و  شوخ  رتمک و  جـنران  تسوپ  زا  زین  یخلت  رد  تسین و  جـنران  تسوپ  تبالـصب 
اج ود  ره  نا  رد  دنروآ و  یم  دنا  عقاو  دلب  نآ  دحرـس  رد  ود  ره  نآ  هک  روپکنر  تهلـس و  ناتـسهوک  زا  هلاکنب  رد  تسنآ و  میخض 

دابآربکا و دابآ و  ناهج  هاش  رد  هسیدوا و  تکلمم  زا  کتک  روپ و  یندـیم  رد  دوش و  یم  رفاو  بوخ و  رایـسب  تهلـس  رد  صوصخ 
رد دوش و  یم  رفاو  بوخ و  رایـسب  اـج  ود  ره  نا  رد  دـنروآ و  یم  دـنا  عقاو  دـلب  نآ  حاون  دـنمان و  هرتکنر  هک  ونهکل  داـبآ و  میظع 
رد دوش و  یم  بوخ  رایـسب  زین  لاـکترپ  تکلمم  رد  تسین و  ناـکم  ود  ره  نآ  روفو  یبوـخب و  نکیل  دوـش و  یم  زین  دـنه  تکلمم 

ناتسمز و نآ  ندیسر  مسوم  هک  اهریغ  نهکد و  ناریا و  تکلمم  ياهرهـش  ضعب  زا  اهریغ  نکاما و  نآ  فالخب  دنام  یم  لاس  مامت 
دنام یمن  هدایز  هام  هس  ود  زا  یضارا  فالتخا  بسحب  تسا  راهب  ات 

نا تعیبط  *
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رت نآ  رخآ  رد  درس و  مود  لوا  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

هدعم و يوقم  نآ  تسوپ  لوب و  ردم  دبک و  هدـعم و  بیهل  یکنـشت و  ارفـص و  نوخ و  تدـح  نکـسم  ناقفخ و  عفار  بلق و  حرفم 
رد نآ  مخت  دشاب و  یم  يوقم  ذیذل و  وب و  شوخ  زین  نآ  يابرم  للخم و  فلک و  عفار  نآ  يالط  جـنران و  جرتا و  تسوپ  ماقم  مئاق 

ددرک کشخ  هدیـسوپ و  ات  دنراذکب  مخت  زغم و  تسوپ و  زا  همامتب  ار  نآ  ةدیـسر  لامکب  رمث  نوچ  جرتا و  مخت  دـننام  زین  تیقایرت 
طرفم و ئق  نایثغ و  عفر  تهج  بح  هد  اـت  بح  جـنپ  زا  یتبرـش  كرزب  يدوخن  ردـقب  یبح  ره  دـنزاس  بوبح  هدـیئاس  بآ  هب  سپ 

* تسا هیقایرت  تاسباح  زا  هریغ  ینداعم و  رهزداف  زا  نیرتهب  برجم و  عفان و  رایسب  دسر  یم  مهب  اهضیه  رد  هک  رایسب  لاهسا 

هموک

اه میم و  حتف  واو و  نوکس  فاک و  مضب 

نا تیهام  *

دنیامن یم  لامعتسا  هدومن  لح  ریش  رد  تسا  جدوف  هک  ار  نآ  ۀیام  هک  تسا  يرم  زا  یعون  یناهفصا  تغلب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ياهپت ثروم  نآ  راثکا  اما  تسین و  هفرـس  هنیـس و  رـضم  نا و  زا  رتمک  نیا  فیفجت  دـنمان و  هماکبآ  یـسرافب  هک  تسا  يرمب  بیرق 
* تسا هنمزم  ماروا  ینفع و 

تیوک

تغل واو  ياجب  هدمآ  زین  هدحوم  ءابب  تیبک  هیدـنه و  ۀـیناقوف  ۀـطقن  راهچ  ءات  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  واو و  رـسک  فاک و  حـتفب 
دنمان لیبتک  هلاکنب  رد  تسا و  يدنه 

نا تیهام  *

نآ زغم  نشخ و  يزبسب و  لئام  کنردیفـس و  بلـص و  نآ  تسوپ  یکچوک و  رودـم  ةزبرخ  لـیبب و  هیبش  يدـنه  تسا  یتخرد  رمث 
زا لیب و  مختب  هیبش  زین  نآ  مخت  دوش و  یم  بوخ  نهکد  رد  وب و  شوخ  دوش و  شوخیم  ددرک  هدیـسر  نوچ  تصوفع و  اب  شرت و 

لیب و كربب  هیبش  نآ  كرب  ناکدرک و  لیب و  تخرد  ردـقب  نآ  تخرد  لیب و  عوتی  دـننام  زین  نآ  عوتی  یفـالغ و  رد  رتکچوک و  نا 
رایسب تصوفع  اب  نوخرطب و  هیبش  هلمجلا  یف  معط  رد  نآ  ۀفوکش  هتسرون و  كرب  رتکچوک و  نا  زا 
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نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هبصح هلبآ و  زورب  عنم  ولک و  درد  ناهد و  شـشوج  تهج  نآ  ةرغرغ  مفلا  ءاضعا  دبک  هدعم و  راح و  بلق  يوقم  ضباق و  حرفم و 
اعما اهنآ و  يوقم  ءاذغلا  ءاضعا  نآ  کشخ  نونس  روتسدب  نآ و  ماروا  هثل و  ماکحتـسا  تهج  نآ  ۀضمـضم  ولک و  نابز و  ماک و  رد 
دیاین تسدب  رکا  الیتر و  مس  عفاد  نآ  زغم  ندیلام  ندروخ و  مومـسلا  دـیفم  اهتـشا  نتخیکنارب  تهج  ماعط  اب  نآ  ةرـشفا  ندـیماشا  و 

* تسا رثؤم  زین  دنلامب  الیتر  عسل  عضوم  رب  هدیئاس  ار  نآ  کشخ  تسوپ 

ءاهلا عم  فاکلا  لصف 

ابرهک

ینانویب یسراف و  يابر  هاک  زا  برعم  ای  تسا و  یسراف  تغل  فلا  هدحوم و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  اه و  نوکس  فاک و  حتفب 

دنمان زین  مورلا  حابصم  رحبلا و  نرق  یبرعب  روپک و  يدنهب  سریغیه و  یمورب  امرمح و  ینایرسب  سطینماید و  769

نا تیهام  *

همومـضم و ۀلمهم  ءاحب  زوح  ار  نآ  میظع و  نآ  تخرد  دـنروآ و  نآ  ریغ  برغم و  راغلب و  سورا و  دالب  زا  هک  تسا  یتخرد  غمص 
نآ یمور  یطبن  یمور و  دـشاب  یم  مسق  ود  نآ  تسا و  نیـشن  فرب  درـس و  رایـسب  دالب  نآ  تبانم  دـنمان  همجعم  ياز  واو و  نوکس 

هدروخ دیآ و  ومیل  بآ  يوب  نا  زا  ددرک  مرک  هک  دنلامب  تسدب  نوچ  زادکرید و  کنر  یئالط  قارب  فافـش  بلـص و  تسا و  رتهب 
یم زین  رکید  ناولاب  تسا و  تهج  نیزا  ابرهکب  نآ  ۀیمـست  هجو  دـنناسر و  یمرک  نادـب  نوچ  زین  ار  مشیربا  هبنپ و  دـیابرب و  ار  هاـک 
تقو رد  هک  دشاب  یم  هزیر  کنـس  هاک و  نآ  فوج  رد  هاک  رت و  فیعـض  نا  زا  توق  رد  تسین و  فاصوا  نیدـب  نآ  یطبن  دـشاب و 
دومن هدهاشم  ابرهک  زا  ۀعطق  ریقح  هک  هتـشون  هفحت  رد  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  هدش و  رجحتم  دقعنم و  هدنام  نا  رد  غمـص  ندیکچ 

دوب یئابرهک  ۀعطق  دنه  ناهاشداپ  ضعب  ۀنازخ  رد  هک  دش  هدینش  هقث  یضعب  زا  دوب و  هدش  رجحتم  دمجنم و  هدنام  نا  رد  یسکم  هک 
سنج کی  زا  ود  ره  سوردنـس  ابرهک و  هک  ددرک  یم  رهاظ  مدقت  ام  يامکح  لاوقا  زا  دوب و  هدنام  نآ  فوج  رد  ینومیم  ۀـچب  هک 
هکنآ الا  دـنا  کیرـش  ود  ره  هاـک  ندوبر  رد  لامـش و  برغم و  دـالبب  صوصخم  اـبرهک  دـنه و  دـالبب  صوصخم  سوردنـس  دـنا و 

سوردنس تسا و  رایسب  ندیلامب  جاتحم  ابرهک  دیامن و  یم  هاک  بذج  دناسر  مهب  تسد  ندیلام  زا  هک  یترارح  كدنا  اب  سوردنس 
يالج دیآ و  یم  ومیل  بآ  يوب  نا  زا  بلص و  ابرهک  یکاکح و  زا  دریذپ  یمن  رایـسب  يالج  دیآ و  یمن  نا  زا  ومیل  بآ  يوب  مرن و 

بآ یـضعب  دزن  دیآ و  یم  هتخوس  خاش  يوب  هیرک و  يوب  سوردنـس  زا  یکطـصم و  يوب  نا  زا  نتخوس  نیح  رد  دبای و  یم  رایـسب 
دوش یم  هتفای  یفنص  دنروآ و  یم  قرشم  مور و  دالب  زا  یفنص  تسا  فنص  ود  ابرهک  هتفک  یقفاغ  برغم و  رئازج  رد  تسا  همـشچ 
هتفای دنیامن و  یم  عمج  يرایـسب  زیچ  ناعرازم  ناثارح و  مور و  خیب  کیدزن  رتشیب  نیمز و  ریز  رد  رحب  لحاوس  رد  سلدنا  یبرغ  رد 
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هک هتـشون  لعف و  رد  تسا  نا  زا  رتیوق  رت و  بلـص  یقرـشم و  فنـص  زا  رتهب  نیا  فافـش و  فاص  غمـصم  ياهعطق  اهنا  رد  دوش  یم 
هیبش تبوطر  نآ  نیمز و  زا  تخرد  نآ  ندـمآرب  ماـکنه  دـکچ  یم  مور  تخرد  كرب  زا  هک  تسا  یتبوطر  نآ  هک  ارم  دـنداد  ربخ 
لوق قباطم  دوش و  یم  هتفای  اهزیر  کنـس  اهخیم و  هاک  سکم و  نآ  ياهعطق  نوردـنا  رد  هاک  ندـش و  دـمجنم  زا  شیپ  تسا  لسعب 

رد سوردنـس  نایب  دومنن و  رکذ  تشادـن  یلـصا  نوچ  تسا و  روکذـم  نا  رد  رکید  لاوقا  زا  هتـشک و  عومـسم  زین  تاقث  زا  یقفاـغ 
تشذک نونلا  عم  نیسلا  فرح 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  درس  لوا  رد  کشخ و  مود  رد  لدتعم و  يدرس  یمرک و  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

فاعر و سباح  سارلا  ءاضعا  ضباق  ینطاب و  يرهاـظ و  ياـضعا  همه  مدـلا  فزن  عطاـق  مدـلا و  ثفن  سباـح  لد و  يوقم  حرفم و 
ثفن سباح  ردصلا  ءاضعا  تسنآ  ۀعفان  ۀـیودا  زا  دوش و  یم  هدرک  نیع  ۀـیودا  لخاد  هیرب و  غامد  زا  تابوطر  نتخیر  عنام  تالزن و 
دشاب هنیس  قورع  زا  یقرع  عاطقنا  زا  هک  ینوخ  سباح  زین  رکید و  ۀبسانم  ۀیودا  اب  ای  لاقثم و  مین  ردقب  درس  بآ  اب  هئر  ردص و  مدلا 

يومد و لاهـسا  ئق و  سباح  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  هدعمب  بلق  تکراشمب  ارفـص  زا  ضراع  ناقفخ  تهج  بآ  اب  ای  بالک و  اب  و 
تقرح ناقری و  تهج  لوب و  يراجم  دبک و  ضیح  محر و  ریساوب و  هدعقم و  مدلا  فزن  سبح  هدعمب و  بابـصنا  زا  هیدر  داوم  عنام 

هفلخ ریحز و  تهج  تیصاخلاب  لوبلا و  رسع  عفر  هدعم و  تیوقت  تهج  یکطصم  اب  هناثم و  کنـس  هدرک و  هدعم و  فعـض  لوبلا و 
اهنآ و مدلا  سبح  تاحارج و  مایتلا  تهج  نآ  رورذ  اهریغ  روسکلا و  رانلا و  قرح  حورقلا و  ریساوب  ۀناد  طقسم  ربص  اب  نآ  يالط  و 

عنام نآ  قیلعت  صاوخلا  ءافعـض  قرع  عطاق  سباح و  دروم  اب  اضعا و  یکتـسکش  یکتفوک و  رانلا و  قرح  تهج  بآ  اـب  نآ  يـالط 
هتفک طاقسا و  زا  تسا  نینج  ظفاح  ناقری و  نوعاط و  فوخ و  عفاد  نآ  نتـشاد  دوخ  اب  همخت و  عنام  هدعم و  لد و  يوقم  فاعر و 
دباین يروقف  عامج  زا  دوخ  رد  نآ  لماح  دننک  شقن  رکذلا  مئاق  ۀنیزوب  تروص  ناطرس  علاط  رد  ار  نآ  ةریعش  راهچ  نزوب  نوچ  دنا 

هشفنب نآ  حلصم  عدصم  نآ  راثکا  تسا و  رس  رضم  ابرهک  دنیوک  راضملا 
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حیرفت رد  هخیلـس و  نآ  ثلث  ینمرا و  نیط  نآ  نزو  ود  دوـشن  تفاـی  رکا  سوردنـس و  نآ  لدـب  لاـقثم  مـین  نآ  تبرـش  رادـقم  770
* تفای رکذ  نیدابارق  رد  ابرهک  صارقا  فوفس و  نهد و  قارحا و  روتسد  ناجرم و  نوعاط  عفر  رد  دیراورم و 

ینرهک

تسا يدنه  تغل  ای  نون و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  اه و  يافخ  فاک و  رسکب 

نا تیهام  *

دنب کی  ردـقب  ینالوط  کچوک  نآ  رمث  لهتک و  كرب  زا  رت  کیراب  كدـنا  دـنلب و  نآ  كرب  میظع و  رایـسب  يدـنه  تسا  یتخرد 
دپسچ یم  بل  نابز و  تسد و  رب  هک  رایسب  تیعوتی  اب  نیریش  ددرک و  یم  درز  ندیسر  دعب  زبس و  یماخ  رد  تشکنا و 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  مود و  رد  رت  لوا و  رد  مرک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لوب يراجم  ۀحرق  هفرس و  تهج  ئق و  هعبرا و  طالخا  ناجیه  نکسم  یکنشت و  یـشوهیب و  رـس و  لقث  عفار  اضعا و  يوقم  حرفم و 
رد زین  دوش و  یم  هلاکنب  رد  هچنآ  زا  تسا  نیرتهب  دوش  یم  تارجک  تیالو  رد  هچنآ  ینم و  ةدـننک  هدایز  هاـب و  ماـعط و  یهتـشم  و 

تخرد ودکی  هلاکنب  هبوص  تافاضم  زا  هینرپ  رد  بای و  مک  رایـسب  نیا  دشاب و  یم  ولآ  ردقب  كرزب  رودم و  نآ  رمث  نکاما  یـضعب 
لیف نخان  اب  تسا و  مشچ  ةدـننک  نشور  یلاج و  ضایب و  برج و  عفار  نارتخد  ریـش  اب  نآ  مخت  ةدوس  لاـحتکا  تسا و  دوجوم  نآ 

دیفم ار  هوها  بالک  اب  نآ  طوعس  تسا و  برجم  ضایب  عفر  رد 

ءایلا عم  فاکلا  لصف 

وکایک
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واو فاک و  مض  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  یمجع و  فاک  حتفب 

نا تیهام  *

نآ دنا و  هتـشک  علطم  نآ  عفانم  رب  هک  دوش  یم  لاس  تصـش  هاجنپ  هب  بیرق  دنروآ و  یم  دیدج  ضرا  زا  هک  تسا  هدیدج  ۀیودا  زا 
فـص بروم و  هکلب  تسین  لوطب  رکید  راجـشا  ياـهبوچ  ۀـشیر  فـالخب  نآ  ياهـشیر  بلـص و  رایـسب  کـنر  يزوج  تسا  یبوچ 

رد هداح  يایاوزب  ار  رکید  فص  یضعب  ياهـشیر  اهفـص  یـضعب  ياهـشیر  ایوک  هک  هتفر  نیمی  هب  راسی  زا  راسی و  هب  نیمی  زا  فصب 
ياهرغرغ طسو  حطـسم  یئوک  تبالـص  تهجب  زین و  يوق  هحئار  درادـن و  بلاـغ  یمعط  هدومن و  عطاـقت  ضرع  رد  هجرفنم  لوط و 

تالآ اهدرپ و  اهنامـسیر و  نادـب  هک  کچوک  هاوخ  كرزب و  هاوخ  دـنمان  یپک  یکنرف  ناـبزب  هک  ار  اـهیتشک  تازاـهج و  بکارم و 
ضرا زا  هتخاس  بوچ  نا  زا  رثکا  لقث  لمح و  رد  دنروآ  یم  دورف  دنـشک و  یم  الاب  ار  لاقثا  لامحا و  يایـشا  تازاهج و  بکارم و 
هدومن هدارب  هدیرخ و  ناشیا  ریغ  ناشیا و  نارتکاد  ابطا و  دنـشورف و  یم  ردانب  رثکا  رد  ار  اهنآ  هتـسکش  هنهک و  دنروآ و  یم  دـیدج 

ات نآ  توق  رثالا و  فیعض  رایسب  ندیـسر  نادب  باتفآ  اوه و  بآ و  اهتدم  هنهک  تسنآ و  ون  ةزات  نآ  نیرتهب  دنیامن و  یم  لامعتـسا 
دنام یم  یتدم 

نا تعیبط  *

دشاب کشخ  موس  رد  مرک و  مود  لوا  ات  هک  لمتحی 

نا صاوخ  لاعفا و  *

جلاف دننام  هدساف  ۀیومد  هیوادوس و  هیمغلب و  ضارما  رثکا  تهج  يوق و  ففجم  هقرتحم و  طالخا  حلصم  یلاج و  للحم و  فطلم و 
ماسقا رد  هکلب  برجم  عفان و  اهنیا  لاثما  هثیبخ و  حورق  کشتآ و  ماسقا  ماذـج و  سرقن و  اسنلا و  قرع  لصافم و  عاجوا  اخرتسا و  و 
ۀبـشع نینچمه  فرـص و  ینیچ  بوچ  تاقوا  نیرد  ناکنرف  اذـهل  تسا  يوقا  هیبرغم  ۀبـشع  ینیچ و  بوچ  زا  هثیبخ  حورق  کشتآ و 
راکب رتشیب  عوقن  قیرطب  رکید  ۀبسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  مهاب  ار  هس  ره  هکلب  دنیامن  یمن  لامعتـسا  وکایک  نودب  یئاهنتب  ار  هیبرغم 

هک تسنآ  هدیـسر  هبرجتب  ررکم  هکنآ  لامعتـسا  قرط  نیرتهب  دشن و  هدینـش  هکلب  دنراد  لمعتـسم  مک  هک  خوبطم  فالخب  دـنرب  یم 
يدنق قرع  ود  ره  نزو  جنپ  رد  هدومن و  هدارب  زین  یلعا  ینیچ  بوچ  نآ  نزو  راهچ  اب  هدومن و  هدارب  ناهوسب  ار و  نآ  بوچ  دنریکب 

نآ راخب  اقلطم  هک  دنیامن  دودسم  بوخ  ار  نآ  رس  یمیخـض و  ۀشیـش  ای  ینیچ و  فرظ  رد  دنناسیخب و  دنت  هشتآ  هس  هکلب  هشتآ  ود 
قرع نآ  دنچره  ددرک و  لحمضم  هتخادک و  بوخ  ات  دنشاب  هدز  یم  مهرب  نیب  رد  زور و  لهچ  ات  دنراذک  باتفآ  رد  دورن و  نوریب 

رد هکلب  دنرادهاکن  درس  ياج  رد  هتسب  ار  نآ  رس  دننک و  اهشیش  رد  هدومن  فاص  سپ  ددرک  یم  هتخادک  رتدوز  رتهب  دشاب و  رتدنت 
هدمآ لمعب  بوخ  هکنیا  کنر  دنکشن و  ار  هشیش  ات  دنراذک  لمر  نایم  امرک  مایا 
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دننک هلایپ  رد  ار  نا  زا  يردق  نوچ  هک  تسنآ  نآ  یبوخ  تدوج و  لامک  تمالع  دشاب و  یم  فافش  فاص  یتوقای  خرس  دشاب  771
دنع تسا و  لمعلا  فیعـض  هدشن و  هتخاس  بوخ  ددرک  کنر  مین  بآ  رکا  ددرک و  دیفـس  ریـش  کنرب  نآ  مامت  دـنزیر  بآ  نارب  و 
هلوت ود  يزور  هطسوتم  ضارما  هجزما و  رد  زور و  ره  هلوت  مین  کی و  ات  هلوت  کی  زا  هفیعض  ضارما  ۀطسوتم و  ۀجزما  رد  تجاحلا 

زور و کی  یـس و  ات  هلوت  هس  تیاهن  هلوت  مین  ود  ات  هلوت  ود  هدـیدش  ضارما  هیوق و  ۀـجزما  رد  زور و  یـس  ای  زور  کی  تسیب و  اـت 
هک عون  ره  دشاب  حورق  حورج و  رکا  ددرک و  یم  رهاظ  نیب  عفن  موس  الا  مود و  ةرشع  رد  یلاعت  هّللا  نوعب  دنـشونب  زور  هاجنپ  تیاهن 

ددرک یم  لئاز  لکلاب  مجنپ  مراهچ و  ةرشع  رد  ددنب و  یم  هشیر  کشخ  ددرک و  یم  کشخ  یـضعب  دروآ و  یم  یکـشخب  ور  دوب 
ینیچ بوچ  عوقن  قیرطب  اهنیا  لاثما  هیوبجنرداب و  هرتهاش و  نابزواک و  قرع  دننام  رکید  ۀبـسانم  ياهقرع  رد  يدنق  قرع  ياجب  رکا 

زین بآ  ياجب  دروخن و  رکید  يزیچ  دشاب و  ریش  اب  کمن  یب  والچ  مایا  نا  رد  اذغ  هک  دیاب  اما  تسا  بوخ  زین  دنـشونب  دنناسیخب و 
یب همه  هک  دـیاب  نکیل  دروخ و  دـناوت  یم  زین  والپ  والچ و  ای  نان  اب  ینخی  هیلق و  باـبک و  تاـقوا  یـضعب  دـنماشایب و  مرکمین  ریش 

درس و بآ  تاضومح و  لوقب و  بوبح و  لکا  عامج و  ود و  ره  نآ  تاکرح  هینامسج و  هیناسفن و  ضارعا  اوه و  زا  دشاب و  کمن 
هچ تفای  رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  لیصفتب  ینیچ  بوچ  رد  هک  تسا  يروتسدب  زیهرپ  رما  رد  هلمجلاب  دنیامن و  بانتجا  اهریغ  کمن و 
هچ ادتبا و  رد  هچ  اهریغ  ئق و  لهـسم و  دصف و  زا  هدساف  طالخا  زا  ندب  مات  ۀیقنت  دعب  هک  دیاب  نینچمه  غارفنا و  دـعب  هچ  نیب و  رد 

لوصف زا  تسا  یلوا  نآ  لامعتـسا  هلاکنب  دنه و  رد  ناتـسمز  لصف  رد  دنوشن و  ررـضتم  دـندرک و  عفتنم  ات  دـنیامن  لامعتـسا  نیب  رد 
* عت هّللا  دنع  ملعلا  یقاب  رکید 
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هشاو کیک 

تسا یمجع  تغل  اه  همجعم و  نیش  فلا و  واو و  حتف  فاک و  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  فاک و  حتفب 

تیهام *

نا

نا صاوخ  لاعفا و  *و 

دنمان سقود  ار  نآ  ینانویب  هک  تسا  یتابن  عون  يربط  مسا  دنا  هتفک  دزیرکب و  کیک  دنیامن  شرف  ار  نآ  نوچ  هک  تسا  یهایک  هک 
دش روکذم  سقود  دزیرکب و  نا  زا  کیک  دنشاپ  توخر  شرف و  رب  هدیئاس  نوچ  ار  نآ  مخت  و 

یتنیک

تسا یلاکنب  تغل  ای  هیناقوف و  هانثم  ءات  رسک  نون و  يافخ  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  یمجع و  فاک  حتفب 

تیهام *

نا

رـس رتکیراب و  نا  زا  رانا و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دـچیپ و  یم  دوخ  رواـجم  رب  نیمز و  رب  شورفم  هراـیب  مجن و  لـیبق  زا  تسا  یتاـبن 
کچوک ینساک و  لک  کنرب  نآ  لک  زین  نآ و  كرب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عفان هدیزک  رام  تیمس  عفر  تهج  نآ  ةدوس  کشخ  كرب  طوعس 

فرح هک  ۀیودا  نایب  رد  موس  تسیب و  باب  *

* تسا مال  اهنآ  لوا 

فلالا عم  ماللا  لصف 

نذال
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دنمان نادل  یکنرفب  ار  نآ  تخرد  هدمآ  زین  هلمهم  لادب  نون و  همجعم و  لاذ  فلا و  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

تخردب هیبش  رانا و  تخرد  ردقب  تخرد  نآ  ددرک و  یم  لصاح  یهوک  تخرد  كرب  قاس و  زا  هک  تسا  هدنپـسچ  ظیلغ  تبوطر 
هایس ۀناد  نآ  فوج  رد  نوتیز و  دننام  نآ  رمث  یخرسب و  لئام  نآ  لک  بلص و  قیقر و  لصتم و  مهب  ضیرع  نآ  كرب  تسا و  قبد 
جوز خاش  فرط  ود  رب  نآ  كرب  دـنلب و  کیراب  ياهخاش  اـب  میظع  نآ  تخرد  هک  دـش  هدـید  یکنرف  روصم  باـتک  رد  یکیراـب و 
نذال کچوک و  كدـنا  كرب و  جـنپ  نآ  لک  نآ و  رمث  لـک و  اـهخاش  رـس  رب  رتکرزب و  راـنا  كرب  زا  دـنلب  کـیراب  هتـسر و  جوز 

تسا و فانـصا  نیرتهب  یئوب و  شوخ  یبوخ و  لامک  رد  صلاخ و  دنـشاب  هدومن  ذخا  نآ  كرب  قاس و  زا  هچنآ  دشاب  یم  فانـصا 
نوبز دنیامن  ادج  نا  زا  دپسچ و  نآ  تابن  ندیرچ  نیح  رد  نادنفسوک  زب و  يوم  رب  تبوطر  نا  زا  هچنآ  دنمان و  يربنع  نذال  ار  نآ 
کیر كاخ و  اب  نیا  فانصا و  همه  نیرت  نوبز  دننک  ذخا  ار  نآ  دپـسچ و  ندیرچ  نیح  رد  یعارم  مسرب  هچنآ  لوا و  فنـص  زا  رت 

دشاب یم  هتخیمآ 
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صارقا هدومن  عمج  ار  نآ  دنیـشن و  یم  قبنب  هیبـش  یتـخرد  رب  عیبر  لـصف  رد  هک  جزل  ظـیلغ  تسا  یمنبـش  دـنا  هتفک  یـضعب  772و 
رب ددرک و  یم  لصاح  تسا  بالبل  زا  یعون  هک  سوسق  تابن  زا  هک  تسا  یتبوطر  هک  دنا  هتفک  یـضعب  دـنرب و  یم  فارطاب  هتخاس 

دنرب و یم  فارطاب  دنزاس و  یم  صارقا  هدومن  هیفـصت  دنیامن و  یم  ذـخا  اهنا  زا  دپـسچ و  یم  ارچ  تلاح  رد  نادنفـسوک  زب و  يوم 
هتـشادن تیلمر  صلاخ و  نیکنـس و  هک  تسنآ  يربنع  يزبس  یخرـسب و  لئام  هایـس  برچ  يوبـشوخ  مرن  بوخ  یـسربق  نآ  نیرتهب 

نوبز نآ  يواق  هایس  دشاب و 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  موس  رد  مرک و  مود  رد  یضعب  رت و  مرک و  دسر  یم  مهب  یبونج  دالب  زا  هچنآ  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اهنآ للحم  هجزل و  ۀـظیلغ  تابوطر  جـضنم  ضباق و  كدـنا  بذاج و  حاورا و  يوقم  قورع و  هاوفا  حـتفم  نخـسم و  يوق و  فطلم 
رس و درد  تهج  نآ  يالط  سارلا  ءاضعا  دنیامن  یم  عاجوا  ۀنکسم  ۀیودا  لخاد  اذهل  عاجوا و  نکسم  تابالـص و  للحم  لادتعاب و 

روطق دوش و  یم  هدرک  ینابرـض  عادـص  ۀـجلاعم  ۀـیودا  لخاد  ناشیا و  ۀفرـس  تالزن و  سبح  تهج  لافطا  خوفاـیرب  لـک  نغور  اـب 
سفنلا و ءاضعا  لوزن  زا  اهنآ  عنام  تالزن و  سباح  رس  شیپ  رب  نآ  يالط  نآ و  عاجوا  نکسم  شوک  رد  لک  نغور  رد  نآ  لولحم 
ضباق و هنهک  بارش  اب  یحیر و  قاوف  نآ و  ةدراب  عاجوا  نیکست  هدعم و  تیوقت  دراب و  ۀفرـس  تهج  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و 

هدعم ياخرتسا  زا  ثداح  ناهد  بآ  نالیس  نایثغ و  عنام  هدعم و  يوقم  نآ  يالط  نینج و  جرخم  ریـش و  لوب و  ردم  نطب و  سباح 
نآ ناخد  نتفرک  ضیح و  سابتحا  نآ و  قانتخا  محر و  تبالص  عفار  زین  نآ  ۀجزرف  محر و  دبک و  تبالـص  نآ و  تبالـص  عفار  و 

اب نادب  نیقحت  نآ و  درد  هدـعقم و  مرو  تهج  واک  هیپ  ای  كوخ و  هیپ  اب  نآ  دامـض  همیـشم و  هدرم و  نینج  جرخم  محر  رد  یعمقب 
نیهدت هنیزلا  دساف  تشوک  یقنم  لامدنالا و  هرـسع  ۀنهک  حورح  لمدم  نآ  يالط  حورجلا  حورقلا و  دراب  جحـس  تهج  لک  نغور 

ةدننک صوغ  فیطل و  هکنآ  تهج  عفان  طاقـسا  زا  نآ  ظفح  يرایـسب  یهوبنا و  يوم و  ندیئور  تهج  بارـش  دروم و  نغور  اب  نآ 
زین هیحلا  ءاد  بلعثلا و  ءاد  تهجب  تسا و  يوم  نوکت  لباق  ۀـحلاص  طالخا  ةدـننک  بذـج  هدـساف و  طالخا  یقنم  وضع و  نطاب  رد 

تفز اب  نآ  دامـض  عاجوالا  ماروالا و  هلبآ  هحرق و  راثآ  علاـق  بارـش  اـب  صرب و  وضع و  علق  تهج  تیز  اـب  بابـسا و  ناـمهب  دـیفم 
شتآ یکتخوس  تهج  لک  نغور  اب  نآ  يالط  رانلا  قرح  هدراب  عاجوا  نیکـست  تهج  تبـش  هنوباب و  نغور  اـب  تابالـص و  لـلحم 
لمح لباق  دیآ  لوب  راردا  زاب  لاح  رد  رکا  دریکب  ار  نآ  روخب  لوب  زا  دعب  نز  نوچ  صاوخلا  ماوه  ةدـننازیرک  نآ  روخب  ماوهلا  درط 
کی ات  مرد  مین  زا  نآ  تبرش  رادقم  یمور  لبنس  نآ  حلصم  برک  بجوم  نآ  ندیماشآ  لفس و  رـضم  راضملا  الف  الا  دوب و  دهاوخ 
بیرق هک  دنراذک  رتسکاخ  شتآ  رب  رکید  زور  هدومن  لح  دجنک  نوتیز و  نغور  لطرکی  رد  ار  نآ  ۀیقوا  کی  هک  نذال  نغور  مرد 

دورب نآ  سدسب 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

* تسا عفان  تیاغب  نآ  تیوقت  يوم و  ندرک  هایس  ندینایور و  هدعم و  تیوقت  یبوطر و  ماکز  اضعا و  تدورب  تهج 

دروزال

تسا یسراف  دروجال  برعم  نیتلمهم  لاد  ار و  نوکس  واو و  حتف  همجعم و  ياز  رسک  فلا و  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

لئام يزبس  یشفنب و  یخرـسب و  دوبک  یئالط  ياهطقن  اب  قارب  یلین  یفاص  بلـص  نآ  نیرتهب  دنروآ  یم  رغـشاک  زا  هک  تسا  یکنس 
نآ نوکت  ةدام  تسین و  بط  رد  لمعتـسم  تسا و  عونـصم  دشابن  هروکذـم  فاصواب  هچنآ  دـشابن و  كاخ  ياهکر  نا  رد  هک  تسا 

کنر و نادـب  ار  نآ  هدـش  بلاغ  نارب  تسوبی  هتـشکان  الط  هک  تسا  بهذ  ةدامب  بیرق  يدر  ریغ  رایـسب  تیربک  دـیج و  لیلق  قبیز 
لح کمن  نا  رد  هک  هکرـس  اب  غیلب  قحـس  دننک و  یم  لمر  جاز و  نآ  نزو  عبر  درز و  خینرزب  شوشغم  ار  نآ  هدـینادرک و  دروجال 

ياجب هدومن  کشخ  سپ  دیآ  ریمخ  ماوقب  ات  دنیامن  یم  دشاب  هتشک  زبس  هکرس  ات  دنـشاب  هدرک  شوماخ  نا  رد  ار  هتفت  سم  هدرک و 
دروجال

نیکرـس رد  رکید و  ۀبترم  روکذم  هکرـس  نآ  هبترم و  کی  بش  نا  رد  هکیباب  هیقـست  هک  رمرم  کنـسب  نینچمه  دنـشورف و  یم  773
تبالص تخانشب  قرف  دنشورف و  یم  یلصا  دروجال  ياجب  هدروآرب  هدرک  درس  سپ  هداد  قفاوم  میالم  شتآ  زور  هنابـش  کی  هتفرک 
کنرف زا  زین  یلعج و  فالخب  تسنآ  کنر  دننام  یلـصا  دروجال  کنر  هکنآب  دشاب  هدوس  رکا  تسا و  هروکذم  فاصوا  رهوج و  و 

نآ کنر  دنیاسب  مرن  بوخ  نوچ  تسین و  هدوس  مرن و  بوخ  نزوکبـس  كدـنا  دـنروآ  یم  دروجال  کنرب  هدـیئاس  عونـصم  يزیچ 
نآ لوسغم  ریغ  دشاب  لاهسا  ةدارا  هاکره  تسنآ  يرغشاک  یلصا  یکنس  بط  رد  لمعتـسم  تسین و  دروجال  ددرک و  یم  مک  رایـسب 

دش روکذم  همدقم  رد  نآ  لسغ  روتسد  تسنآ و  لوسغم  زا  هدایز  لوسغم  ریغ  لاهسا  توق  هک  اریز  نآ  لوسغم  الا  و 
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نا تعیبط  *

رد درس و  لوا  رد  نآ  لوسغم  دنا و  هتفک  کشخ  موس  رد  مرک و  مود  رد  نارکید  سیئرلا و  خیش  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رد 
کشخ مود 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بلق و یلاوح  يادوس  عفاد  تیـصاخلاب  نوخب و  طولخم  ۀظیلغ  طالخا  ادوس و  لهـسم  تارودک و  زا  طالخا  ةدننک  فاص  یلاج و 
بیرق لاـعفا  رئاـس  رد  هضباـق و  توق  كدـنا  اـب  بلق و  يوقم  حرفم و  هظیلغ و  تاراـخب  شحوت و  مه و  مغ و  هیوادوـس و  ضارما 

نآ خوفن  سأرلا  ءاضعا  هنفعم  هعاذل و  هحرقم و  هداح و  هقرتحم و  توق  اب  رت و  فیعـض  ود  ره  نا  زا  بهذلا و  قازل  ینمرا و  رجحب 
نتخیر عنم  هحرق و  ضایب و  قالـس و  هعمد و  دـمر و  تهج  نآ  لاحتکا  ساوسو و  ایلوخیلام و  تهج  نآ  ندـیماشآ  فاعر و  عطاق 
ردصلا ءاضعا  اهنآ  نیخـست  یتدایز و  ناکژم و  ندینایور  نافجا و  تیوقت  يارب  تسا  نیع  ضارما  ۀـیودا  يازجا  مظعا  زا  ناکژم و 
ضارما تهج  يوادوس و  طالخا  ادوس و  لاهـسا  رهب و  وبر و  تهج  هروکذم و  بلق  ضارما  تهج  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  و 

زا نینج  ظفح  تهج  نوتیز  نغور  مرد  کی  اب  نآ  مرد  مین  ۀـجزرف  توقب و  ضیح  لوب و  راردا  هدرک و  درد  ادوس و  لبق  زا  ثداح 
روتسدب برج و  هکح و  ماذج و  هیعاس و  حورق  هلکا و  تهج  نآ  رورذ  هنیزلا  حورجلا و  حورقلا و  ضیح  ردم  نآ  لومح  طاقسا و 

برک بجوم  امامح و  اب  یکطصم  نآ  حلصم  هدعم  مف  رضم  صرب  لیلآث و  علق  طاقـسا و  يوم و  دیعجت  تهج  هکرـس  اب  نآ  يالط 
اب لاقثم  کی  ات  لاقثم  مین  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  نآ  لیوصت  لسغ و  لسع و  اریثک و  نآ  حلـصم  نآ  لوسغم  ریغ  صوصخ  ناـیثغ  و 

ریبک نیدابارق  رد  نآ  فوفـس  نآ و  بوبح  لسغ و  روتـسد  دنا و  هتفک  زین  بهذلا  قازل  تسا و  ینمرا  رجح  نآ  لدب  هبـسانم  ۀیودا 
دش روکذم 
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نیرعال

هدش هدید  زین  نوعال  نون و  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیتلمهم و  ءار  رسک  نیع و  حتف  فلا و  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

دنمان سطیبرط  يربربب  سنوکل و  ینیطالب  بنرـالا و  لـجر  یبرعب  دـنیوک و  یبنرا  ار  نآ  اذـهل  شوکرخ و  ياـپب  هیبش  تسا  یتاـبن 
اهبارخ نآ  تبنم 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هیبرا راح  ماروا  للحم  نآ  قیلعت  دامـض و  پت و  بحاص  مکـش  سبح  تهج  بآ  اب  دیامن و  دنب  ار  مکـش  دـنماشایب  بارـش  اب  نوچ 
تسا

هیغال

دنمان خی  ۀنیس  نباکنت  رد  اه  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  همجعم و  نیغ  رسک  فلا و  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

لک کنر و  درز  رودم  نآ  كرب  اینومقس و  تابنب  بیرق  ریش  رپ  نآ  تابن  رکید و  تاعوتی  زا  رت  هلئاغ  یب  تسا و  تاعوتی  زا  یعون 
نآ مخت  دـنک و  یم  ارچ  دنیـشن و  یم  نا  رب  لسع  سکم  وب و  شوخ  كدـنا  تبـش و  سکرن و  لکب  هیبش  یخرـسب و  لئام  درز  نآ 

وج و درآ  اب  ار  نآ  نبل  یـضعب  دنیامن و  یم  ذخا  ار  نآ  دیآرب و  ینبل  یتبوطر و  نا  زا  دنربب  ار  نآ  تابن  نوچ  شاخـشخ و  هب  هیبش 
هوک ياه  نماد  نآ  تبنم  دنیامن  یم  عمج  اریثک 

نا تعیبط  *

مراهچ لوا  رد  هکلب  کشخ  مرک و  موس  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هقرتحم طالخا  رفصا و  ءام  جارخا  یقز و  ياقستسا  تهج  ئقم و  يوق و  لهسم  ءاذغلا  ءاضعا  تیمس  اب  اینومقـس و  زا  رتیوق  نآ  نبل 
نآ ۀتخپ  كرب  ندروخ  و 
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نکیل نآ و  نبل  زا  رتیوق  يوق و  لهـسم  ئقم و  نآ  كرب  بآ  ندـیماشآ  يوق و  رفـصا  يام  لاهـسا  یقز و  ياقـستسا  تهج  زین  774
رب تسا  نایهام  ندمآ  الاب  ثعاب  دشاب  یهام  نا  رد  هک  يریدغ  رد  نآ  ریـش  نتخادـنا  یقم و  لهـسم و  زین  نآ  مخت  یقنم و  نآ  نبل 
زا کناد و  کـی  نآ  صلاـخ  نبل  زا  تبرـش  رادـقم  نآ  مخت  كرب و  روتـسدب  دـلج و  حرقم  نآ  دامـض  نآ و  ةدنـشک  بآ و  يور 
نآ حلصم  اعما  رـضم  تسین  زئاج  هدایز  نا  زا  مرد و  کی  زین  تاخوبطم  رد  نآ  كرب  مین و  کناد و  کی  ات  وج  درآ  اب  نآ  طولخم 

* تسا لهسم  زین  نآ  لسع  اب  دشاب  هدومن  ارچ  نآ  لک  زا  هک  یلسع  سکم  نویسارف و  نآ  لدب  اریثک 

الال

فلا ود  مال و  ود  حتفب 

نا تیهام  *

دنروآ یم  همارک  افرش و  یلاعت  هّللا  اهداز  همظعم  ۀکم  فرط  زا  هک  فورعم  تسا  یهایک 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رضم نآ  راثکا  عفان و  هدعقم  درد  ریساوب و  تهج  نآ  رمث  اصوصخ  نآ  روخب  نوخ و  نالیـس  سباح  نآ  ندیماشآ  نخـسم  ضباق و 
* تسا دروم  مخت  نآ  حلصم  هناثم 

نوکنرس ۀلال  *

نا تیهام  *

دراد زایپ  دنیامن و  یم  سرغ  اهچغاب  رد  هک  فورعم  تسا  یتابن  یسراف  مسا 

صاوخ لاعفا و  *

نا

دنا هتفای  برجم  اسنلا  قرع  تهج  نآ  يالط  دنامب  نغور  هتفر  بآ  ات  دنناشوجب  بآ  اب  هدیبوک  هفصانملاب  هبند  اب  نوچ  ار  نآ  زایپ 

ینامعن ۀلال 

تبسن ءای  نون و  فلا و  میم و  حتف  هلمهم و  نیع  نوکس  نون و  مضب 
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نا تیهام  *

خیب نا و  زا  رت  كرزب  قئاقـش و  دننام  نآ  لک  هن و  ات  هدایز  ددع  راهچ  هس  زا  قبنز و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتابن  یـسراف  مسا 
هایـس و نآ  ینوریب  ةدرپ  مرن و  رایـسب  خوبطم و  مشیرباب  هیبش  نآ  ینورد  ةدرپ  هدرپ و  دنچ  رد  ینالوط  یقدنف و  ردقب  زایپ  دـننام  نآ 

تشکنا راهچ  ردقب  نآ  قاس  نیریش و  دیفس و  نآ  زغم 

نا تعیبط  *

هلیلق ترارح  هبلاغ و  تبوطر  اب  رت  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ود ات  مرد  کی  زا  نآ  تبرش  رادقم  راسخر  ةدننک  خرس  هاب و  كرحم  مضاه و  یهشم و  هلئاغیب و  نآ  أشن  مونم و  رکـسم و  حرفم و 
* تسا مرد 

یمال

ای میم و  رسک  فلا و  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

يدرز يدیفس و  نیب  ام  کنر  رد  یکطصم و  رم و  يوب  زا  بکرم  وب  شوخ  تسا  يدنه  یتخرد  غمص 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بصع و فعض  تهج  لصافملا  باصعالا و  ضارما  هیمغلب  هدراب و  ضارما  عفار  مغلب و  ةدنزادک  ددس و  حتفم  فطلم و  نخـسم و 
حورجلا و دامـض  ابرـش و  عفان  لاـفطا  تکرح  تعرـس  اـضعا و  تیوقت  تهج  دروم  درآ  اـب  اـیعا و  اـضعا و  یکتفوک  یکتـسکش و 

روخب ندب و  ۀهیرک  ۀحئار  عطق  ماروا و  لیلحت  اهنآ و  لامدنا  همیظع و  تاحارج  قاصتلا  تهج  نآ  يالط  رورذ و  ماروالا  حورقلا و 
بـصع خیاشم و  نیدوربم و  ۀـعفان  ۀـیودا  زا  مرد و  مین  نآ  تبرـش  رادـقم  زینـشک  نآ  حلـصم  نیرورحم  عدـصم  راضملا  قرعم  نآ 

* تسا

1493 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1942 

http://www.ghaemiyeh.com


هدحوملا ءابلا  عم  ماللا  لصف  *

ابل

دنمان یسویپ  يدنهب  روغا و  یکرتب  هلف و  کهز و  يزاریشب  هشرف و  یسرافب  فلا  هدحوم و  ءاب  حتف  مال و  رسکب 

نا تیهام  *

دنادرک ظیلغ  ار  ریش  لطر  هد  نآ  ۀیقوا  کی  دوش و  هدیشود  زور  راهچ  هس  ات  ناویح  تدالو  زا  دعب  هک  تسا  یظیلغ  ریش 

نا تعیبط  *

رت درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هاصح دیلوت  جنلوق و  قاوف و  ثروم  خافن و  يوق و  ددسم  ظیلغ و  طلخ  دلوم  مضهلا و  ئطب  نیرورحم و  هاب  كرحم  ندب و  نمـسم 
* تسا اهنیریش  لسع و  نآ  حلصم  یناخد  ياشج  ثعاب  لحن و  ینیریش  اب  صوصخ 

خبل

همجعم ءاخ  اب و  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

کچوک و نآ  رمث  يزاردب و  لئام  نآ  كرب  رانچ و  تخردب  هیبش  دوجولا  ریثک  رـصم  دیعـص  رد  تسا و  میظع  یتخرد  یبرع  مسا 
لقن نوچ  دوب و  لتاق  یمس  سراف  رد  تخرد  نیا  دنا  هتفک  معط و  تیهارک  اب  ددرک و  یم  نیریش  ندیسر  دعب  بطرب و  هیبش  زبس و 

درادن یلصا  دنا و  هتسناد  بادس  یضعب  تخرد و  دازآ  زا  یعون  یضعب  دیدرک و  اذغ  اود و  لئاز و  نآ  تیمس  دندومن  رصمب 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  یضعب  رت و  یضعب  کشخ و  مرک و  مود  رد 

دنا هتسناد  775

نآ صاوخ  لاعفا و  *

درد زا  هلالج  لج  قح  يوسب  مالـسلا  مهیلع  يایبنا  زا  یبن  درک  تیاکـش  هک  تسا  همیدق  بتک  رد  نادـند و  درد  نکـسم  نآ  غضم 
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نآ يالط  یجراخ و  مدلا  فزن  سباح  نآ  رورذ  یلخاد و  مدلا  فزن  عطاق  نآ  ندیماشآ  ار  خبل  روخب  وا  يوسب  دـمآ  یحو  نادـند 
نآ ناخد  يدوزب و  لصفم  زا  ناوختسا  کیرحت  هبرض و  رـسک و  ربج  تهج  دروم  ندال و  اب  ماروا و  للحم  بارـش  اب  يوم و  يوقم 

يرک هعماس و  لقث  بجوم  نآ  ۀتسه  زغم  ندروخ  عدصم و  راضملا  لاهسا  نوخ و  سباح  هدعم و  يوقم  نآ  رمث  ماوه و  ةدننازیرک 
* لتاق دسر  یم  مهب  الیتر  یعون  نآ  تخرد  رب  تسا و 
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بالبل

قـشاع یبرعب  سوسق و  سیابنت و  ینانویب  هلوبرن و  ار  نآ  هدحوم و  ءاب  فلا و  مال و  حتف  اب و  نوکـس  هدمآ و  زین  حـتفب  مال و  رـسکب 
دنمان هس  ره  يزاریشب  بوبلح و  هقشع و  نیکاسملا و  لبح  قیلع و  رجشلا و 

نا تیهام  *

يدـنهب ار  ریبک  دـچیپ  یم  دوخ  رواجم  رب  نآ  عومجم  هایـس و  دیفـس و  ریغـص و  ریبک و  زا  دـشاب  یم  فانـصا  تسا و  سق  زا  یعون 
لبح ار  نآ  دیفـس و  نآ  مخت  ثاجثج و  خاـشب  هیبش  دیفـس  لـک  ار  نآ  دیفـس  اـیبول و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دـنمان و  لـیب  یندـناچ 
دیفس یکنرفب  دنیوک و  ناچیپ  قشع  يدنهب  ار  نآ  ریغص  هایس و  مخت  شفنب و  لک  ار  نآ  هایـس  دنمان و  وکل  نباکنت  رد  نیکاسملا و 

لک هزیر و  همه  كرب  دوبک و  درز و  خرـس و  دیفـس و  زا  دشاب  یم  ماسقا  نآ  ریغـص  هرکنب و  هدـیه  ار  نآ  هایـس  هبلا و  هردـم  ار  نآ 
رادریش ریغص  ریبک و  ماسقا  عیمج  قاس  رمث و  یب  نا  زا  یمسق  یخرسب و  لئام  هایس  یفالغ  رد  نآ  مخت  کچوک و 

نا ریبک  تعیبط  *

هتسناد مرک  هیوسام  نب  انحوی  هتفک و  کشخ  درس و  مود  رد  سونیلاج  يوقلا و  بکرم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ تبوطر  لیلحت  ببسب  ددرک و  یم  فیعض  نآ  لاهـسا  يوق و  نآ  حیتفت  توق  دنناشوجب  نوچ  لهـسم و  نیلم و  للحم و  حتفم و 
لـسع نورطن و  اسریا و  اب  نآ  ةراصع  طوعـس  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  سارلا و  ءاضعا  سکعلاـب  خـبط  نودـب  نآ  ةدرـشف  بآ  و 

نآ كرچ  يالج  شوک و  درد  تهج  نتـشاذک  شوک  رد  هدولآ  هبنپ  ای  نوتیز و  نغور  اب  نآ  ةراصع  روطق  هنهک و  رـس  درد  تهج 
تهج نآ  بآ  دبک و  ةدس  حـیتفت  هئر و  هنیـس و  ضارما  رـس و  درد  تهج  تسا  نیکاسملا  لبحب  یمـسم  هکنآ  دیفـس  ریبک  كرب  و 
ۀحرق اشحا و  مرو  وبر و  تهج  ربنش  رایخ  اب  هتخوس و  يارفص  لهسم  راح و  طلخ  زا  ضراع  جنلوق  تعیبط و  سبح  زا  ثداح  ۀفرس 

درد تهج  نآ  ةزات  كرب  دامـض  اعما و  ۀـحرق  تهج  نآ  لک  زا  مرد  هس  دـنناشوجب و  ماداب  نغور  اـب  نوچ  روتـسدب  لیدـعیب و  هئر 
زا دعب  نآ  روخب  ضیح و  ردم  ندومن  هجزرف  ندـیماشآ و  ار  نآ  رمث  یب  ریخا  مسق  لک  دنـشاب و  هتخپ  هکرـس  اب  هک  صوصخ  زرپس 

ماروالا و لصافملا و  ءاضعا  محر  يوبدـب  عفار  نآ  ةدرـشفا  بآ  ثمط و  ردـم  لسع  اب  نآ  كرب  هخاش و  لومح  لمح و  عناـم  رهط 
رجفنم لصافم و  ةراح  ماروا  تهج  دـنمان  نیکاسملا  لبح  هکنآ  ریبک  دیفـس  ةزات  كرب  بآ  يـالط  راـنلا  قرح  حورجلا و  حورقلا و 
خوبطم ریغ  ایعا و  عفار  عاجوا و  نکسم  ماروا و  للحم  اهنغور  رد  نآ  خوبطم  ةزات  كرب  دامض  نآ و  ریش  اب  اصوصخ  لیمامد  ةدننک 

كرب دامض  روتسدب  شتآ و  یکتخوس  تهج  زین  نغور  موم  اب  نآ  ةراصع  دامـض  شتآ و  یکتخوس  همیظع و  تاحارج  تهج  نآ 
هنیزلا شتآ  یکتخوـس  هثیبـخ و  تاـحارج  ماـیتلا  تهج  نآ  خوـبطم  رمث  یب  مسق  كرب  دامـض  هثیبـخ و  حورق  تهج  نآ  هایـس  مسق 
شپـش ةدنـشک  يوم و  ةدنرتس  تدـح و  ترارحلا و  دـیدش  نآ  رمث  یب  ریخآ  مسق  بآ  يوم و  ةدـننک  هایـس  نآ  هایـس  مسق  ةراصع 

لئام زارد  تنوشخ و  اب  نآ  كرب  هچنآ  ریبک  مسق  زا  عفاـن و  ـالیتر  ندـیزک  تهج  بارـش  اـب  نآ  رمث  یب  مسق  خـیب  دامـض  مومـسلا 
تسا لاوطلا  لیوارس  هیمحشب و  برغم  لها  دزن  یمسم  تسا  یهایسب 
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نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اـضعا همه  مدلا  فزن  عطاق  هرغم  مرد  هد  اب  نآ  بآ  زا  لطر  عبر  عبر و  هنمزم و  ياهپت  جـنلوق و  زرپس و  هفرـس و  هنیـس و  درد  تهج 
هثیبخ حورق  عفار  حورق و  فشان  ففجم و  نآ  کشخ  تاحارج و  ةدنهد  مایتلا  نآ  ةزات  دامض  حورقلا  حورجلا و 

کی زا  نآ  بآ  زا  تبرش  رادقم  ضیح  عطاق  لمح و  عنام  تابن و  نآ  حلـصم  هناثم  رـس و  بصع و  رـضم  بالبل  ماسقا  راضملا  776
ریغص بالبل  دنناشوجب و  هکنآ  یب  تابن  اب  مرد  یس  ات  هیقوا 

نا تعیبط  *

يوقلا بکرم  ریبکب و  بیرق 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اب هک  هفرـس  ماسقا  عفار  اهریغ  ردـصلا و  اضعا  ماسقا  رئاس  زا  ملـسا  دراد و  هک  یتجوزل  ببـسب  ارفـص  ةرم  لهـسم  ضباـق و  لـلحم و 
ماروا للحم  ماروالا  لصافملا و  ءاضعا  اهپت  رثکا  ددس و  حـیتفت  اشحا و  مرو  للحم  ربنـشرایخ  اب  راح و  جـنلوق  دـشاب و  عبط  تسوبی 

* تسا يزابخ  یمطخ و  كرب  بآ  نآ  لدب  تابن  مرد  تسیب  اب  لطر  مین  ات  نآ  بآ  زا  تبرش  رادقم  اهریغ  لصافم و 

نبل

دنمان ههدود  يدنهب  دوس و  یکرتب  ریش و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  نون  اب و  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

ترارح و رد  نآ  تعیبط  يرکید  رب  کیره  ۀبلغ  بسحب  تینبج و  تینهد و  تیئام و  تسا  وزج  هس  زا  بکرم  نآ  تسا و  فورعم 
هّللا ءاش  نا  ادجادج  هدارفناب  یناویح  ره  ریش  زین و  لاعفا  تیـصاخ و  رد  ددرک و  یم  فلتخم  لادتعا  تسوبی و  تبوطر و  تدورب و 

نآ تدالو  لمح و  تدـم  هک  یناویح  ره  دـبای و  یم  ناـیب  لاـمجالاب  اـجنیا  رد  هکرتشم  روما  نیزا  دـعب  دوش و  یم  روکذـم  یلاـعت 
بـسنا تسا  هام  هن  زین  نآ  لمح  تدم  هک  واک  ریـش  سپ  نآ  ریغ  زا  تسا  هیذغتب  بسنا  دـشاب  ناسنا  تدالو  لمح و  تدـمب  بیرق 

زب و ریـش  نا  زا  دـعب  هروکذـم و  تایفیک  روما و  رد  تسا  لادـتعاب  لئام  رکید و  تاناویح  ریـش  زا  ناشیا  ریغ  لاـفطا و  ۀـیذغت  يارب 
غالا و ریش  تسنآ و  هیذغا  لدعا و  دنا  هتفک  هتسناد و  واک  ریش  زا  رتهب  ار  زب  ریـش  یـضعب  اهنا و  زا  دعب  رتش  ریـش  وهآ و  دنفـسوک و 

فیلعت بسحب  نینچمه  هیذغت و  يارب  اهنآ  هروکذم و  تاناویح  زا  دـنا  يوقا  يوادـت  يارب  اهریغ  كوخ و  رخروک و  رتش و  پسا و 
هاکره هچ  دـشاب  یم  فلتخم  اهریغ  دـلب و  لصف و  تواخر و  تبالـص و  زا  نآ  ۀنحـس  ناویح و  کـنر  يرغـال و  یهبرف و  نس و  و 
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تارکـسمب و دـشاب و  یم  یکـشخ  امرک و  مایا  کشخ و  ياهفلع  زا  بطرا  دـشاب  شراـب  عیبر و  ماـیا  هزاـت و  رت و  ياـهفلعب  فیلعت 
زا نیلم و  هنیلم  ۀیودا  زا  دوب  دـهاوخ  ردـخم  رکـسم و  زین  نآ  ریـش  دـنیامن  اهنیا  لاثما  وهاک و  شاخـشخ و  کنب و  دـننام  تاردـخم 

ددرک و یم  لدـبتم  زین  نآ  راثآ  اهریغ  هظیلغ و  هفیثک و  هفیطل و  هبطرم و  هدوربم و  هنخـسم و  هضباق و  زا  نینچمه  لهـسم و  هلهـسم 
نآ ریغ  زا  ددرک  یم  ردحنم  رتدوز  دیفس  ناویح  ریش 
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نا يازجا  تعیبط  *

نا تیهام  *

اب مرک  هدیشود  ةزات  ریش  کشخ و  درـس و  لوا  رد  نآ  تینبج  کشخ و  مرک و  لوا  رد  نآ  تموسد  تینهد و  رت و  درـس و  مود  رد 
نوچ هک  دیاب  سپ  دور  یم  لیلحتب  نآ  ۀفیطل  ترارح  ندش  درـس  رد  هکنآ  درـس  فالخب  رادحنالا  ذوفنلا و  عیرـس  هفیطل و  ترارح 
نیرت قفاوم  تسا و  واک  ریش  دارم  يدیق  نودب  نآ  قلطم  زا  ددرک و  نآ  ذوفن  تعرس  بجوم  ات  دنشونب  هدومن  مرک  دنـشونب  دنهاوخ 

تشوک و نا  زا  دـعب  دـیامن و  تقفاوم  هک  صخـش  جازم  تعیبط و  رد  لافطا  ریغ  رد  نانز و  ریـش  دـعب  لافطا  جازم  رد  تسا  هیذـغا 
هچره فیفخ و  حـتفم و  ردـم و  بلاغ  نارب  تیئام  هچره  لـیقث و  ددـسم و  دـشاب  بلاـغ  نارب  تینبج  هچره  تشرب و  مین  غرم  مخت 
ببسب ار  تدالوب  بیرق  تظلغ و  ببـسب  ناتـسمز  رد  نآ  تدالو  زا  موی  لهچ  ياضقنا  زا  لبق  لقثم و  نخـسم و  تموسد  تینهد و 

ةدیـشود ةزات  ریـش  نابلا  نیرتهب  یلوا و  نآ  لامعتـسا  ناتـسبات  طساوا  ات  راهب  لصف  رخآ  رد  تسین و  زئاج  لامعتـسا  زین  تیئام  ۀـبلغ 
ثروم نآ  راثکا  راضملا  تسا  یعرملا  دـیج  بیرغ  ۀـحئار  معط و  زا  یلاخ  دیفـس  ماوقلا  لدـتعم  جازملا  حیحـص  هبرف  ناوج  ناویح 

ریثک هاوخ  لیلق و  هاوخ  اقلطم  اهنیا و  لاثما  ارـشام و  لیمامد و  هیدر و  ماروا  حضو و  هکح و  برج و  حورق و  شپـش و  دـیلوت  اهپت و 
رـضم و نآ  ندروـخ  مه  یپ  زور  ره  زین  هیمغلب  اـصوصخ  هینابـصع  ضارما  باـصعا و  تهج  رـضم و  هینطاـب  ماروا  باحـصا  تهج 

قفاوم ترضم و  ثعاب  هفیعض  ةدعم  هراح و  نکاما  رد  داسف و  بلاغ و  طلخ  ارفص و  تیناخدب و  هلاحتـسالا  عیرـس  تموسد  تهجب 
ئـش اب  نآ  عمج  يوقا و  لاهـسا  نییلت و  رد  نآ  ریثک  هیذـغا و  رد  نآ  لیلق  رادـقم  نویفا و  اب  نیداتعم  سباـی و  ناـجازم و  يوادوس 

حلام ضماح و 
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هک ماد  ام  زین  نآ  يالاب  اـهنیا و  لاـثما  بوبح و  لوقب و  هزاـت و  ياـه  هویم  زاـیپ و  برت و  یهاـم و  غرم و  ۀـضیب  تشوک و  اـب  777و 
هتـسناد کلهم  التما  ندب و  رد  هدساف  طالخا  دوجو  اب  نآ و  دسفم  همه  ندیباوخ  ندروخ و  يزیچ  نآ  يالاب  دشاب و  هتفاین  رادـحنا 

فیفخ تموسدلا و  لیلق  یشحو  لیقث و  تموسدلا و  ریثک  یلها  ناویح  ریش  اب  روتسدب  دنا و 

نا تعیبط  *

مود رد  رت  لوا و  رد  مرک  زین  تبوطر و  ترارح و  ۀبلغ  اب  يوقلا  بکرم  اقلطم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هسبای ةراح  ۀجزما  قفاوم  دنا  هتفک  لسانت و  ياضعا  قفاوم  نمـسم و  يوقم و  هتخوس و  طالخا  عفاد  یلاج و  تاناویح  ریـش  عومجم 
يالط هبـسانم و  ۀـیودا  تافایـش و  اب  ای  یئاهنتب و  هاوخ  نیع  ضارما  رثکا  دـمر و  تهج  اهنآ  روطق  دـشابن و  هدـعم  رد  ارفـص  هاکره 

هدعقم مرو  قفاوم  نآ  ماسقا 

اب شوماجریـش  صوصخ  هاب  كرحم  نمـسم و  رمع و  لوط  هیلـصا و  تابوطر  ظفاح  محر و  هناع و  ماروا  هناثم و  ۀحرق  نآ و  درد  و 
قناـخ قبرخ و  ایـسفاث و  يرحب و  بنرا  حـیرارذ و  کـنب و  نارکوش و  يرحب و  بنرا  بارـش  هلاـتق و  مومـس  رهزداـب  مومـسلا  رکش 
ةدـننک وکین  نآ  ندـیماشآ  هحیبق و  راثآ  یلاج  نآ  يالط  هنیزلا  تسا  عفان  اهنیا  لاثما  هنفعم و  هلاـکا و  ۀـیودا  عیمج  رمن و  بئذـلا و 

ءام يالط  هسبای و  ةراح  ۀجزما  رد  صیـصخت  هب  نآ  ینرف  جنربریـش و  اصوصخ  ندب  ةدـننک  هبرف  رکـش و  اب  اصوصخ  راسخر  کنر 
يابطا عفان و  هکح  برج و  تهج  هلیلهاب  نبجلا  ءام  ندـیماشآ  روثبلا  ماروالا و  زین  نآ  ندـیماشآ  دـلج و  راثآ  فلک و  یلاج  نبجلا 

زونه هک  هدیشود  هزات  واک  ریش  یضعب  غالا و  نانز و  ریـش  رکم  دنناد  یم  هفلتخم  ضارما  ثدحم  ندروخ  ماخ  ار  اهریـش  عیمج  دنه 
یم رتهب  هدیناشوج  ار  زب  ریش  صوصخ  ریش  هس  ود  نیا  ریغ  هتسناد و  تایح  بآ  لیبق  زا  عفان و  رایسب  دشاب  یقاب  نا  رد  ناتسپ  یمرک 
ریش دورب و  بآ  ات  دنناشوجب  میالم  شتآب  دننک و  لخاد  صلاخ  نیریش  بآ  نآ  عبر  ردقب  هک  تسنآ  نآ  ندیناشوج  قیرط  دنناد و 

تعاس راهچ  یضعب  دشاب و  هتشذک  تعاس  ود  نآ  ندیشود  زا  هکنآ  زا  دعب  ار  ریـش  ره  زین  دنـشونب و  ندش  درـس  زا  دعب  سپ  دنامب 
ضیرم ای  رغال و  رایـسب  دشاب و  هدش  طقاس  ای  هدرم و  نآ  ۀچب  ةزات  هک  ناویح  ریـش  نینچمه  دنناد و  یم  دب  ار  نآ  ندروخ  دنا  هتفک 

دنا هتفک  عفان  رخاوا  رد  اما  زین  تایمح  لئاوا  رد  هریثک و  ضارما  دلوم  نوبز و  زین  ار  عاطقناب  بیرق  ای  هدـیئاز و  هزات  ای  هلماح و  ای  و 
ریش نوچ  دیفم و  ار  لسانت  ياضعا  لوب و  تالآ  يریپ و  ندب و  فعـض  يرغال و  غامد و  سبی  مشچ و  شزوس  نطب و  ضبق  عفار  و 

* دنک فاص  ار  لوب  يراجم  دروآ و  رایسب  راردا  دنشونب  بآ  هدایز  اب  نآ و  نزومه  اب  ار 
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ناتالا نبل 

دنمان ههدوداک  یهدک  يدنهب  رخ و  ریش  غالا و  ریش  یسرافب  تسا و  یبرع  تغل  نون  فلا و  هیناقوف و  هانثم  ءات  فلا و  حتفب 

نا تیهام  *

اذهل تینهد و  تینبجلا و  لیلق  تیاغب  بلاغ و  نارب  تیئام  تسا و  مولعم 

نا تعیبط  *

رکا تسا و  هدیئاز  هزات  جازملا  حیحص  هبرف  ناوج  غالا  ریش  نآ  نیرتهب  رت و  موس  رد  درـس و  مود  ات  تسا  اهریـش  همه  بطرا  دربا و 
دشاب هتشکن  درس  هک  دنشونب  مرک  مرک  هک  دیاب  رتهب و  دشاب  هدام  نآ  ۀچب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هاک ره  هسبای  ةراح  ۀجزما  قفاوم  بلاغ و  طلخب  هلاحتـسالا  ئطب  راح و  بلق  يوقم  حتفم و  یلاج و  حرفم و  بطرم و  دربم و  رایـسب 
عفر تهج  غامد و  بیطرت  تهج  خوف  ای  شوک و  ینیب و  رد  نآ  روطق  طوعـس و  سارلا  ءاضعا  دـشاب  ارفـص  زا  یلاـخ  ناـشیا  ةدـعم 

مشچ و شزوس  راح و  دـمر  راح و  شوک  درد  فاعر و  هیغامد و  ۀـسبای  ةراح  ضارما  یـسبی و  راـح  عادـص  یباوخیب و  نآ و  سبی 
هروکذم ضارما  تهج  زین  نآ  دامض  هفرط و  تهج  لک  نغور  غرم و  ۀضیب  ةدیفـس  اب  اصوصخ  اهنیا  لاثما  هفرط و  قالـس و  هعمد و 

لیدـبت دوش  کشخ  اـی  ددرک و  مرک  نوچ  دـنزادنا و  مشچ  شوک و  رـس و  شیپ  رب  هدرک  رت  نادـب  ار  هزیکاـپ  یـساپرک  ۀـچراپ  هک 
زغم اب  ای  یئاـهنتب و  نادـند  درد  هثل و  تیوقت  نیتزول و  هاـهل و  هثل و  ماروا  هحبذ و  قیناوخ و  تهج  نآ  ۀضمـضم  هرغرغ و  دـنیامن و 

نآ لیلحت  نیح  نیرد  ربنشرایخ و  سولف 
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تایمحلا و ردصلا و  ءاضعا  فاعر  سباح  هدوس  مرن  سوردنس  ای  ابرهک و  اب  نآ  طوعس  عفنا و  هروکذم  ضارما  تهج  يوقا و  778
راح لازه  هداح و  ةراح  ضارما  هداح و  ةراح  تایمح  هئر و  حورق  قد و  لس و  تهج  هنیـس و  قفاوم  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و 

رابجنا خیب  تسوپ  موتخم و  نیط  اریثک و  ابرهک و  اب  اصوصخ  مدلا  ثفن  تهج  هداح و  تالزن  بیهل و  سفن و  رسع  هفرس و  یسبی و 
ارفـص و مد و  باهتلا  لاحط و  تبالـص  راح و  ياقـستسا  تهج  نطب و  نیلم  دیفم و  زین  ار  مدلا  فزن  اهنیا و  لاثما  یبرع و  غمـص  و 

تهج یئاهنت  هب  لیلحا  رد  نآ  روطق  ضباوق و  اب  صوصخ  محر  اعما و  تحارج  دنمان و  ایراطنسوذ  هک  مدلا  لاهسا  تهج  نآ  ۀنقح 
ۀبـسانم ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  قیرزت  روتـسدب  نآ و  يراجم  ۀحرق  تهج  ودک  نغور  ینمرا و  لک  نیوخالا و  مد  اب  لوبلا و  هقرح 

اب اصوصخ  ینطاب  يرهاظ و  ةراح  ماروا  تهج  نآ  دامـض  ماروالا  هلاتق  ۀـیودا  ترـضم  عفر  تهج  نآ  ندـیماشآ  مومـسلا  هروکذـم 
نآ حلصم  یناخد  ياشج  قاوف و  جیهم  ندیباوخ و  نارب  اصوصخ  نینط  راود و  درابرس و  درد  نیبوطرم و  نیدوربم و  رـضم  نارفعز 
نآ فیلعت  اهنیا و  لاثما  سوسلا و  بر  ودـک و  مخت  نغور  اریثک و  رکـش و  اب  لطر  مین  اـت  هیقوا  ود  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  نیبکنلک 

ضامح و بونرخ و  راخ  كرب  هزات و  رت و  زینشکب  قد  لس و  مدلا و  ثفن  يارب  الثم  تسا  طرـش  تلع  ره  ۀقئال  هبـسانم و  يایـشاب 
جـنایزار و سفرک و  ددـس  حـیتفت  لیلحت و  الج و  تهج  اهنیا و  لاثما  هدـیناسیخ و  وج  وهاک و  کـنتراب و  كرب  جـسوع و  فارطا 

نآ ندیماشآ  روتـسد  زب و  ریـش  ای  نانز و  ریـش  نآ  لدب  اهنیا  لاثما  هدرک و  جوزمم  سفرک  مخت  اب  هدیناسیخ و  وج  موصیق و  حیش و 
* تفای رکذ  المجم  زین  باتک  نیا  ۀمدقم  رد  لیصفتب و  ریبک  نیدابارق  رد 
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دسالا نبل 

دنمان ههدوداک  ههکاب  يدنهب  تسا و  ریشریش  نیتلمهم  لاد  نیس و  فلا و  حتفب 

نا تعیبط  *

تدح یمرک و  لامک  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا راردا  ذوفن و  الج و  تیاغ  رد 

رقبلا نبل 

دنمان ههدوداک  ياک  يدنهب  واک و  ریش  یسرافب  هلمهم  ءار  فاق و  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نا تیهام  *

تقر تظلغ و  رد  تسا و  يواستم  لادتعا و  دحب  رکید  نابلا  تبسنب  تیئام  تینبج و  تینهد و  زا  هثلث  ءازجا  نیرد  تسا و  فورعم 
نآ نیرتهب  تسا و  هدایز  نآ  تظلغ  تینهد و  هک  شیمواک  ریش  ياوس  تسا  اهریش  رتظیلغ  بلاغ و  نارب  تینهد  تاذلاب  دنچره  زین 

یفاص دیفـس  ماوقلا  لدـتعم  هتفای  هدـیج  يایـشا  تاتابن و  هب  فیلعت  هک  تسا  ضارما  زا  یلاـخ  جازملا  حیحـص  هبرف  ناوج  واـک  ریش 
هبیرغ ۀحئار  معط و  زا  یلاخ  نیریش 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  يرت و  يدرس و  یمرک و  رد  لدتعم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

بطرم غامد و  رهوج  يوقم  دشاب  هدشن  درس  هکنآ  ةدیشود  ةزات  ندیماشآ  سارلا  ءاضعا  اذغلا  ریثک  مضهلا و  عیرس  یلاج و  حتفم و 
يالط روطق و  دیفم و  ار  ینیب  ضارما  راسخر و  کنر  ةدننکوکن  ساوسو و  ایلوخیلام و  نایسن و  عفار  یلصا و  تابوطر  ظفاح  نآ و 

هنخان و تهج  تورزنا  اب  هفرط و  تهج  ردـنک  اب  دـبای و  تحـص  نآ  تموادـم  زا  جالعلا  سویام  یتح  نیع  ضارما  رثکا  تهج  نآ 
ناقفخ و ساوسو و  مغ و  عفار  بلق و  يوقم  هدیـشود  هزات  مرکامرک  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  ءاضعا  قانرـش  لبس و 

جنربریـش ندروخ  ندب و  نمـسم  یهبم و  ینم و  دلوم  عبط و  نیلم  دیفم و  ار  اعما  جحـس  دشاب و  یطلخ  پت  یب  هک  لس  هئر و  ۀحرق 
هدرک غاد  ررکم  هتفت  کنس  اب  ای  بات و  نهآ  ریـش  عفان و  ار  یـسبی  ریحز  یلفث و  سبای  جنلوق  عبط و  نیلم  رکـش  اب  خبطلا  دیج  قیقر 

ات یلیلق  اب  صوصخ  لوب  يراجم  یقنم  يوق و  ردـم  هدومن  جوزمم  صلاخ  نیریـش  بآ  نآ  نزو  ود  اب  نآ  ندـیماشآ  لاهـسا و  عفار 
سرقن و تهج  یعلق  بآدیفـس  اب  نآ  يالط  روثبلا  ماروالا و  لصافملا و  ءاضعا  هدوس  مرن  تابن  مرد  کی  جاز و  کـناد  ود  رادـقم 
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هک لچک  ینعی  عرقا  رـس  رب  جنربریـش  ندـیلام  ماذـج و  ابوق و  هکح و  برج و  تهج  زین  نآ  يـالط  نآ و  ندـیماشآ  هراـح و  ماروا 
مخز ياهناد 
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مرن هک  ندیلام  زا  دعب  تعاس  تفه  شـش  رادقم  هک  دیاب  اما  تسنآ  یمرن  ثعاب  دشاب  راوشد  نآ  یـشارترس  هدش و  بلـص  نآ  779
ندیماشآ مومـسلا  راح  سرقن  عجو  نکـسم  نوتیز  نغور  موم و  نویفا و  اب  دنیامن و  یـشارترس  هتـسش  كاپ  مرک  بآ  هب  دشاب  هدش 

دـشاب هک  هلاتق  ۀیودا  مس و  عون  ره  ددرک  مس  ۀلئاغ  عفر  ات  دـننک  ئق  دنـشونب و  ررکم  هک  تسا  اهنآ  راضم  عفاد  مومـس و  قایرت  نآ 
جنربریش قیرطب  جنرب  اب  نآ  خوبطم  ندیماشآ  هنیزلا  اهنیا  لاثما  يرحب و  لیجران  واک و  نغور  دننام  نآ  ۀبـسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و 

راـسخر و کـنر  یئوکین  ندـب و  هدرک و  یهبرف  تهج  اـمرخ  ناـکدرک و  اـب  راـسخر و  کـنر  یئوکین  رمع و  لوـط  تهج  ینرف  و 
لمق و دـیلوت  هناثم و  هدرک و  کنـس  ثروم  نآ  راثکا  راضملا  لطرکی  ات  لـطر  مین  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  ینم  داـیدزا  هاـب و  تیوقت 

دمجنم نوچ  هدـعم و  رد  نآ  دامجنا  عنام  ود  ره  نآ  اب  لسع و  رکـش و  نآ  حلـصم  هدـعم  رب  بلاغ  طلخب  هلاحتـسالا  عیرـس  صرب و 
نیبجنکـس فرح و  اب  ندرک  ئق  نآ  ياوادـم  ددرک و  قانخ  لـقع و  طـالتخا  یـشغ و  درـس و  قرع  زرل و  ریرعـشق و  بجوم  ددرک 

زا لاقثم  کی  رادـقم  اـت  هیاـم  رینپ  ندـیماشآ  مرک و  بآ  سفرک و  مخت  لـسع و  اـب  روتـسدب  جـندوف و  اـب  جوزمم  ۀکرـس  یلـسع و 
خرس واک  ریش  تسا و  ارفص  عفاد  هایـس  واک  ریـش  تسا و  ادوس  عفاد  دیفـس  واک  ریـش  دنا  هتفک  دنه  يامکح  دنا و  هدرمـش  تابرجم 

* طلخ هس  ره  عفاد  درز  واک  ریش  مغلب و  عطاق 
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سوماج نبل 

رتظیلغ و رایـسب  واک  ریـش  زا  شیمواک  ریـش  ینعی  تسا  شیمواـک  برعم  هلمهم  نیـس  واو و  نوکـس  میم و  مض  فلا و  میج و  حـتفب 
هاـیک بوچ  اـب  ار  ریـش  نوـچ  تسا  ارفـص  بلاـغ و  طـلخب  هلاحتـسالا  عیرـس  مضهلا و  ئطب  لـیقث و  بلاـغ و  نارب  تینبج  تینهد و 

تسا عفان  ار  ریساوب  دنروخب  هدرک  لخاد  تابن  ددرک  هتسب  دمجنم و  دنهد  تکرح  دنهد و  خبط  هیهکنک 

شافخلا نبل 

تسا دسا  ریشب  بیرق  همجعم  نیش  فلا و  اف و  حتف  همجعم و  ءاخ  مضب 

ریزنخلا نبل 

يدـنهب كوخ و  ریـش  یـسرافب  هلمهم  ءار  هیناـتحت و  هاـنثم  ءاـی  نوکـس  همجعم و  ياز  رـسک  نوـن و  نوکـس  همجعم و  ءاـخ  رـسکب 
دنمان ههدوداکروس 

نا تعیبط  *

رت درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا حضو  صرب و  ثروم  عفان و  قد  لس و  تهج  حودمم و  رایسب  یضعب  دزن 

كامرلا نبل 

دنمان ههدوداک  يروهک  يدنهب  نایدام و  ریش  یسرافب  فاک  فلا و  میم و  هلمهم و  ءار  حتفب 

تیهام *

نا

رتمک نآ  تینبج  طورش و  نامهب  تسا و  واک  ریش  دننام  زین  نآ  نیرتهب  تسا  مولعم 

نا تعیبط  *

رکید ياهریش  زا  رت  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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لوب و يراجم  هناثم و  ۀحرق  قفاوم  عبط و  نیلم  هاب و  اهتـشا و  كرحم  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  حرفم  حـتفم و  یلاج و 
زا دعب  جاع  ةراشن  اب  نآ  لومح  محر و  ۀحرق  یقنم  نآ  مرکامرک  ۀـنقح  تسوبی و  ترارح و  زا  ثداح  عطقنم  ضیح و  لوب و  ردـم 

ضعب اقـستسا و  تهج  دنا و  هتـسناد  رتیوق  هروکذم  لاعفا  رثکا  رد  دنمان  زمق  هکنآ  ةدرک  شرت  ندـیماشآ  رقاع و  لمح  رب  نیعم  رهط 
هحتفم ۀفطلم  هدراب  هراح و  يایـشا  زا  نآ  ریغ  هنایزارب و  نآ  فیلعت  زا  حاقل  نبل  رد  هدنیآ  ناتا و  نبل  رد  هروکذم  طئارـشب  قد  عاونا 

لاس نا  رد  دنناروخب  دنـشاب  هدرواینرب  هلبآ  هک  یلافطاب  نا  زا  یلیلق  لاس  ره  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  زا  دنا  هتفک  صاوخلا  دیفم  زین 
دنا هدرمش  هررکم  تابرجم  زا  دشابن و  هناد  دنچ  رب  هدایز  دنروآرب  رکا  دنرواینرب و  هلبآ 
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ناضلا نبل 

دنمان زین  دنفسوک  شیم و  ریش  یسرافب  جاعنلا و  نبل  هک  نون  فلا و  همجعم و  داض  حتفب 

نا تیهام  *

تسا هروکذم  طورشب  هایس  شیم  ریش  نآ  نیرتهب  واک و  ریش  زا  رتظیلغ  بلاغ و  تینبج  تینهد و  نارب  فورعم و 

نا تعیبط  *

رت مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هیمس ۀیودا  ترضم  عفد  راسخر و  کنر  یئوکین  رحزت و  مدلا و  ثفن  اعما و  حایر و  ۀحرق  تهج  هاب و  عاخن و  غامد و  رهوج  يوقم 
رئاس رد  برجم و  هفرس  تهج  یبرع  غمص  ماداب و  نغور  اب  تیوقتب و  نآ  كرادت  عامج و  و 

تسا جنلوق  مغلب و  رارم و  رقارق و  ثدحم  تسا و  رکید  نابلا  دننام  تارضم  لاعفا و  780

حاقللا نبل 

دنمان ههدوداک  ینتنوا  يدنهب  رتش و  ریش  یسرافب  هلمهم  ءاح  فلا و  فاق و  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

نآ تیئاـم  زا  جازتـما  تدـش  یمرک و  یمک و  ببـسب  نآ  تینهد  معط و  يروشب  لـئام  اهریـش و  نیرت  قیقر  فیطل و  تسا و  مولعم 
تسا یکشخب  لئام  مرک  نآ  تعیبط  اذهل  ددرک و  یمن  ادج 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رکش اب  نآ  ندیماشآ  نادب و  لاحتکا  روتسدب  مشچ و  يوقم  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  سارلا و  ءاضعا  للحم  جضنم و  یلاج و 
ياقـستسا دبک و  رد  نئاک  طلخ  لیلحت  هبلـص و  ۀینطاب  ماروا  لیلحت  رکج و  تسوبی  عفر  ددس و  حـیتفت  وبر و  سفنلا و  قیـض  تهج 

ریساوب و لاحط و  للع  تهج  نا و  زا  لبق  هن  رفـصا  يام  عامتجا  تلع و  ماکحتـسا  دعب  اما  عفان  ریغ  ار  ود  ره  نآ  ریغ  یلبط و  یقز و 
ود زا  جیردتب  دیاب  عفان و  دـنمان  بآدرز  هک  رفـصا  يام  راردا  لاهـسا و  تهج  رتش  لوب  اب  دـنازیکنارب و  ار  هاب  ضیح و  لوب و  راردا 

ینـساک و رکنک و  هنایزارب و  فیلعت  لامعتـسا  مایا  رد  لامعتـسا  زا  لبق  زور  هد  ار  رتش  دـنناسر و  لطر  کیب  ات  دـنیامن  عورـش  هیقوا 
هرـشب و ةدـننک  فاص  ندـب و  يوقم  رکـش  اب  مرک و  ياقـستسا  تهج  رـشعلا  رکـس  مرد  جـنپ  اب  دنـشاب و  هدومن  اهنیا  لاثما  هنمرد و 

لاثما هتسپ و  خلت و  ماداب  نیدران و  ریجنا و  دیب  نغور  دننام  هللحم  ۀبسانم  ياهنغور  اب  هبلص  ماروا  رد  ماعط و  ياهتـشا  هاب و  كرحم 
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نآ ندیماشآ  روتسد  رکید و  نابلاب  تبـسن  تسا  فوج  یلاعا  هدعم و  زا  رادحنالا  ئطب  شطعم و  رتش  ریـش  دنا  هتفک  یـضعب  اهنیا و 
رکا مرو  ةدام  ماکحتسا  زا  دعب  رکم  تسا  اقستساب  لیآ  هک  یماروا  ای  لئاوا و  رد  ار  نآ  دنماشایب  هک  دیابن  هک  تسنآ  اقـستسا  تهج 

ماروا رد  دنا و  تایمح  ةدام  ةدننک  هدایز  دنراد و  مات  تافانم  نابلا  بت  اب  هک  اریز  تقو  چـیه  رد  تسین  زئاج  الا  دـشابن و  بت  نآ  اب 
رد لامجالاب  نیدابارق و  رد  لیصفتب  زین  نآ  نبجلا  ءام  نآ و  ندیماشآ  روتـسد  نآ و  لامعتـسا  زا  تسین  یکاب  رما  لئاوا  رد  هلبآ  ریغ 

دش روکذم  زین  باتک  نیا  ۀمدقم 
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زعملا نبل 

دنمان ههدوداکیرکب  يدنهب  زب و  ریش  یسرافب  همجعم  ياز  هلمهم و  نیع  نوکس  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

تسا هدایز  نآ  تنبج  دنا  هتفک  رکید و  وزج  ود  رب  بلاغ  نارب  تیئام  تسا  مولعم 

نا تعیبط  *

تسا تاناویح  ریش  نیرت  لدتعم  دنیوک  مود و  ات  بلاغ  نا  رب  تبوطر  لوا و  رد  دراب  دنا  هتفک  ترارحب و  لئام 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نابز مرو  ماک و  قلح و  تاهل و  ماروا  تهج  نآ  ةرغرغ  اـهنآ و  سبح  لزاون و  تهج  نآ  ندـیماشآ  سارلا  ءاـضعا  یلاـج  فطلم و 
غامد و بیطرت  تهج  زین  شوک  ینیب و  رد  نآ  روطق  دنـشاب و  هدومن  فاص  هدرک  لح  نا  رد  هک  ربنـشرایخ  سولف  زغم  اـب  اـصوصخ 

عفر غامد و  بیطرت  تهج  زین  دـنراذک  رـس  شیپ  رب  هدومن  رت  نادـب  هچراـپ  هکنآ  دامـض  راـح و  شوک  درد  یباوخیب و  سبی و  عفر 
ثفن تهج  لوسغم  کلاپ  ای  یبرع و  غمص  اریثک و  اب  نآ  ندیماشآ  ءاذغلا  ردصلا و  ءاضعا  زین  نآ  ندیماشآ  عفان و  یباوخیب  سبی و 
اهنیزا کیره  لاقثم و  هاجنپ  ات  لاقثم  جنپ  تسیب و  ریـش  رادقم  هک  ینطاب  ياضعا  رئاس  مدلا  فزن  ۀئر و  ۀـحرق  لس و  ۀفرـس  مدـلا و 

سوسلا و بر  لاقثم  مین  اریثک و  لاقثم  ود  ات  لاقثم  کی  ای  لاقثم  هاجنپ  ات  نآ  لاـقثم  یـس  زا  روتـسدب  دـشاب  مرد  کـی  اـت  مرد  مین 
هدیـشود هزات  دـیاب  نکیل  دـیفم و  شحوت  ساوسو و  مغ و  ناـقفخ و  بلق و  هنیـس و  لـلع  هفرـس و  مدـلا و  ثفن  تهج  ماداـب  غمص 

تسا و رکید  ناولا  زا  رتهب  خرس  زب  زا  دشاب و  ضرم  تلع و  زا  یلاخ  جازملا  حیحص  هبرف  ناوج  ناویح  زا  هدشاندرـس و  مرکامرک و 
یمرک زا  ثداح  ياسنلا  قرع  عامج و  ررـض  كرادت  هاب  تیوقت  هناثم و  ۀحرق  تهج  لوب و  ردـم  نطب و  نیلم  نآ  مرکامرک  صلاخ 

قاوف ناجیه  اشج و  ثعاب  خافن و  نیبوطرم و  نیدوربم و  رضم  رتفیطل  نا  زا  تسا و  واک  ریش  دننام  لاعفا  رئاس  رد  سبی  و 
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ۀیوارفص ضارما  قرتحم و  يارفص  لاهـسا  تهج  نبجلا  ءام  قیرطب  نآ  ندیماشآ  سکعلاب و  واک و  ریـش  نآ  لدب  اهنیا  لاثما  781و 
نآ روتـسد  هنهک و  ةراـح  تاـیمح  قد و  یمح  تهج  یمحلا  عفاـن  نیرورحم  يارب  ندـب و  بیطرت  ناـقری و  هیوادوـس و  هقرتـحم و 

ندیماشآ دیامن و  یم  سبح  ار  مکش  لاهـسا  ياجب  ددرک و  یم  لئاز  نآ  تیئام  نومیتفا  اب  تفای و  رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  لیـصفتب 
کی بآ و  لاقثم  راهچ  هس  اب  نآ  لاقثم  هدزناپ  هد  زا  ادتبا  هک  هشفنب  تبرش  یلیلق  اب  دنمان  كرتفش  یشکاخ و  هک  هبخ  بآ و  اب  نآ 

کیره رب  كدنا  كدنا  ریش و  رب  لاقثم  جنپ  راهچ  يزور  جیردتب  دنیامن و  عورش  هشفنب  تبرش  مرد  مین  هدومن و  وشکنـس  هبخ  مرد 
انغتسا ماکنه  رد  دیامنن و  جضن  مضه و  رد  للخ  دشابن و  نارک  هدعم  رب  دیامن و  تقفاوم  هک  رادقم  ره  ات  دنیازفیب  تبرـش  بآ و  زا 
رورحم لوزهم  ندب  نیمـست  قد و  یمح  اهتنا و  رد  هداح  ةراح  تایمح  ندب و  بیطرت  تهج  دنیامن  مک  جیردتب  زاب  جایتحا  مدـع  و 

للحم و زب  ریـش  رد  هتخپ  هدیبوک  ناحیر  مخت  دامـض  روثبلا  ماروالا و  تفای  رکذ  همدقم  رد  نآ  ندیماشآ  روتـسد  زین  دیفم و  جازملا 
اریثک نا  حلصم  تسا  اشحا  رضم  دنیوک  يوقا  هدیبوک  يدنه  رمت  مخت  ۀفاضاب  تسا و  روثب  لیمامد و  ماروا و  ةدننک  رجفنم  جضنم و 

واک ریش  نآ  لدب 

ءاسنلا نبل 

دنمان نانز  ریش  یسرافب  هدودمم و  فلا  هلمهم و  نیس  حتف  نون و  رسکب 

نا تیهام  *

رتخد و دلوم  زا  اصوصخ  هداح  ةراح  ضارما  لافطا و  يارب  زا  تسا  اهریـش  رئاس  نیرت  قفاوم  ناتا و  ریـش  زا  تسا  فطلا  فورعم و 
نیب رد  نا و  زا  لبق  زور  دنچ  دشاب  هدروخ  قفاوم  ياهاذغ  هک  تسا  هدیئاز  رتخد  حیحـص  جازملا  لدتعم  ناوج  نز  ریـش  نآ  نیرتهب 

زین
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نا تعیبط  *

رتدرس هدیئاز  رتخد  زا  رت و  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ءاضعا عفاـن  يرحب  بنرا  تیمـس  عفد  لوب و  راردا  قد و  یمح  هئر و  حورق  دـمر و  یباوخیب و  عفر  غاـمد و  تیوقت  بیطرت و  تهج 
یـسبی و ۀفرـس  هنیـس و  تسوبی  قد و  لس و  عفر  موشیخ و  ةدس  حیتفت  هرجنح و  غامد و  بیطرت  تهج  نآ  دیماشآ  ردصلا  سارلا و 
لقع و طالتخا  یـسبی و  راح  عادص  ماسرـس و  غامد و  یکـشخ  عفر  تهج  نآ  طوعـس  هبـسانم و  ۀـیودا  اب  مدـلا  فزن  مدـلا و  ثفن 

یپرد یپ  هدرک  رت  نادب  ۀقرخ  هک  مسق  نیدب  رس  رب  نآ  دامض  روتسدب  اهنیا و  لاثما  رهـس و  يومد و  يوارفـص و  نونج  ایلوخیلام و 
اب نآ و  کلپ  تنوشخ  عفر  هحرق و  راح و  دمر  تهج  مشچ  رد  نآ  روطق  دنیامن و  لیدـبت  ددرک  مرک  نوچ  دـنراذک و  رـس  شیپ  رب 
ود زا  نآ  تبرش  رادقم  نآ و  مرک  مرو  هحرق و  راح و  عجو  تهج  شوک  رد  اهنیا و  لاثما  قانرش و  قالس و  هرفظ و  تهج  تورزنا 
هک اریز  تسا  رتهب  دنروخب  هک  دـش  دـناوت  ناتـسپ  زا  رکا  دـنماشایب و  دـشاب  هتـشکن  درـس  هک  مرکامرک  هک  دـیاب  لطر و  مین  ات  هیقوا 

رکا دشودب  ریـش  شپـش  يور  رب  هلماح  نز  نوچ  دـنا  هتفک  صاوخلا  غالا  ریـش  نآ  لدـب  ددرک  یم  دـساف  دوز  تفاطل  لامک  ببـسب 
ریـش نیرتهب  دنا و  هتـسناد  برجم  رـسپب و  دیآرب  هدنز  دریمن و  رکا  تسا و  هلماح  رتخدب  نز  نآ  دـنامب  نآ  ریز  رد  ای  دریمب و  شپش 

روتـسد دشاب و  ماوق  لادـتعاب  دـشابن و  رایـسب  یکدنپـسچ  اب  ددرک و  عمج  دـنزیرب  نخان  يور  رب  نوچ  هک  تسنآ  نابلا  رئاس  نانز و 
تفای رکذ  باتک  نیا  ۀمدقم  رد  زین  ریبک و  نیدابارق  رد  نآ  ندیماشآ 
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لازغلا نبل  شحولا و  رامح  نبل 

* يوقا هاب  کیرحت  رد  نا و  زا  رتفیطل  دشاب و  كامرلا  نبل  هک  نایدام  زا  دنارت  مرک و  ود  ره  وهآ  ریش  رخروک و  ریش 

ضماحلا نبل 

دنمان تارغج  یکرتب  تسا و  یهد  يدنهب  تسام و  یسرافب  ۀمجعم  داض  میم و  رسک  فلا و  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نا تیهام  *

تسا شرت  كدنا  هتفای  دامجنا  بوخ  هزات  واک  ریش  تسام  نآ  نیرتهب  تسا و  دمجنم  ریش 

نا تعیبط  *

هدایز نآ  يرت  يدرس و  دشاب  رت  قیقر  رت و  شرت  دنچره  رت  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رد رتشیب و  تینهد  یتدایز  ببـسب  دنمان  ضیخم  هک  غودـب  تبـسن  نآ  تیئاذـغ  نیرورحم و  هاب  يوقم  یکنـشت و  نکـسم  بطرم و 
ضیخم نادب و  بیرق  لاعفا  رئاس 

فیثک و درـس و  ةدـعم  نیدوربم و  رـضم  راضملا  یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا  دـش  دـهاوخ  روکذـم  همجعملا  ءاـخلا  عم  میملا  فرح  رد  782
رد نا  زا  هعونصم  ۀیذغا  تسا و  یبرم  لیبجنز  هراح و  نیجاعم  نآ  حلصم  هنفع  ياهپت  رـضم  ماخ و  طلخ  دلوم  ددسم و  مضهرید و 

تسا ودک  مخت  نغور  ماقم  مئاق  مونم و  غامد و  بطرم  ندیلام  رس  رب  ار  نآ  يالاب  ۀبرچ  تفای و  رکذ  لیصفتب  ریبک  نیدابارق 

نادوسلا نبل 

نون فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  واو و  نوکس  هلمهم و  نیس  مضب 

نا تیهام  *

یم برغم  حاون  زا  هک  يدرز  یهایـسب و  لئام  غمـصب و  هیبش  تسا  يزیچ  دنا  هتفک  نارکید  يدادغب و  تسا و  نویفرف  مسا  رثکا  دزن 
دنروآ

نا تعیبط  *

مراهچ ات  کشخ  مرک و  رایسب 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا و هدروخ  هایـس  رتسداب  دنج  نویبرفا و  ریبدت  نآ  ریبدت  کلهم و  رایـسب و  ۀـسطع  فاعر و  ثعاب  نآ  ندـیئوب  هلاتق و  مومـس  زا 
تعاس دنچ  رد  تسا  هبلص  ماروا  للحم  نآ  دامض  دش  روکذم 

تاعوتیلا نبل 

هیناقوف هانثم  ءات  فلا و  هلمهم و  نیع  حتف  واو و  نوکس  هیناقوف و  هانثم  ءات  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتفب 

نا تیهام  *

اهنیا لاثما  اینومقس و  نویفرف و  هایس و  نویرزام  دننام  تسا  رادریش  تاتابن  ریش 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رد درادن  صوصخم  یمان  هچنآ  دوش و  یم  دش و  روکذـم  نآ  لیذ  رد  یتابن  ره  ریـش  فنعب و  يوق  لهـسم  مومـس و  زا  نآ  عومجم 
هدروخ نویبرفا  ریبدت  ضارعا و  دننام  نآ  ریبدت  ضارعا و  دش و  دـهاوخ  روکذـم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  ءاتلا  عم  ءایلا  فرح  رد  تاعوتی 

دش روکذم  تسا و 

هیناقوفلا هانثملا  ءاتلا  عم  ماللا  لصف 

وکتل

واو فاک و  مض  يدنه و  ۀطقن  راهچ  ءات  نوکس  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

كربب هیبش  زین  نآ  كرب  راخرپ و  هلاـینپ و  ولآ و  تخرد  ردـقب  نآ  تخرد  دوجولا و  ریثک  دوش و  یم  هلاـکنب  رد  تسا  یتخرد  رمث 
نآ معط  کنر و  دیفـس  هلاینپ و  یکچوک و  يولآ  یکرزب  هناد و  هد  ات  تشه  تفه  هشوخ  ره  دراد و  هشوخ  نآ  رمث  هلاـینپ و  ولآ و 

لهتک هفیرش و  ياهنادب  هیبش  هناد  راهچ  یضعب  هناد و  هس  نآ  یضعب  فوج  رد  ددرک و  یم  شوخیم  ندیسر  دعب  شرت و  یماخ  رد 
یباعل جزل  مرن  کنر  شفنب  یمخت  نآ  ياهناد  فوج  رد  دنمان و  هوک  هک 
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نا تعیبط  *

رت درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* عفان هروکذم  ضارما  تهج  زین  نآ  تبرش  عفان و  هیوارفص  هیومد و  ضارما  ضعب  تهج  نوخ و  ارفص و  تدح  نکسم 

میجلا عم  ماللا  لصف 

ولاجل

تسا يدنه  تغل  واو  نوکس  مال و  مض  فلا و  میج و  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

یکـشخ و رد  یمـسق  دـشاب  یم  مسق  ود  رتشیب و  ناراب  مسوم  رد  دـیور و  یم  كانمن  ياـهنیمز  اـهبآ و  راـنک  رد  هک  تسا  یهاـیک 
نا زا  نالیغ و  ما  كربب  هیبش  کیراب  هزیر  نآ  كرب  کیراب و  نآ  ياهخاش  عرذ و  کیب  اـت  نآ  تاـبن  دـیور  یم  كاـنمن  ياـهنیمز 

نادب هیبش  كرب  خاش و  رد  دشاب و  یم  نیمز  يور  رب  شورفم  نیا  دیور و  یم  اهریدغ  بآ و  رانک  رد  هک  یئام  مود  مسق  رت و  هزیر 
نوچ دـندرک و  یم  عمتجم  مهب  نآ  ياهکرب  دـنناسر  نادـب  دـنرب و  نآ  کیدزن  تسد  نوچ  هک  تسا  مسق  ود  ره  صاوخ  زا  مسق و 
عفنلا میظع  ۀیودا  ۀلمج  زا  دوخ و  یلـصا  تلاحب  دـندرک  یم  زاب  مه  زا  ینامز  كدـنا  زا  دـعب  دـنیامن  رود  نا  زا  دنـشکب و  ار  تسد 

دنناد یم  نیاسر  زا  ار  نآ  دوخ  حالطصاب  دنه و  لها  دزن  تسا 

نآ تعیبط  *

رت درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج نآ  بآ  روطق  عفان و  ابرـش  هیوارفـص  ضارما  نا و  زا  هثداح  ضارما  نوخ و  داسف  تهجب  حـتفم و  جـضنم و  یلاج و  للحم و 
رب دنورب  دنمان  رتهچن  ههکپ  يدنهب  هک  دشاب  هرثن  لزنم  رد  ناطرـس و  جرب  رد  باتفآ  نوچ  دـنیوک  دـیفم و  هنهک  ياهمخز  روصان و 

دننازوسب لحزب  بوسنم  روخب  دـنیامن و  قدـصت  ینیریـش  يردـق  دـننکب و  لسغ  الوا  دـشاب و  ولاجل  هایک  اجنا  رد  هک  يریدـغ  رانک 
کـشخ هیاس  رد  دـتفین و  نارب  سک  نآ  ۀـیاس  هک  يوحن  هب  دـننکرب  هشیر  زا  ار  هایک  نآ  سپ  فشرـس  نغور  اـب  قرزا  لـقم  دـننام 

هدرک جوزمم  هدیشود  هزات  واک  ریش  اب  ار  نا  زا  یلفلف  ردقب  هتخیپ  هتفوک  مرن  دیآ  لزنم  نا  رد  هام  نوچ  زاب  دنیامن و 
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ومنومن نادا  هکنـس  اهلود  ترما  اهلود  * میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  تسا * نیا  رتنم  دنـشونب  هدـناوخ  نارب  هبترم  تفه  ار  رتنم  نیا  783
ۀتفه رد  ددرک و  عفد  هبکرم  عبر و  تایمح  يوادوس و  ضارما  لوا  ۀتفه  رد  دنروخب  وحن  نیدب  زور  ره  هتفه  ره  هتفه  هس  ات  داوشب *
ددرک فرطرب  اهنیا  دننام  کشتآ و  ابوق و  قهب و  ماذـج و  موس  ۀـتفه  رد  ددرک و  لئاز  اهنیا  لاثما  ناقری و  ریـصاون و  ریـساوب و  مود 

* ناشیا دزن  تسا  رارسا  زا  دیازفیب و  یناویح  ياوق  نادب  تموادم  هلمجلاب  یلاعت و  هّللا  نوعب 

هلمهملا ءاحلا  عم  ماللا  لصف 

محل

دنمان سام  يدنهب  تشوک و  یسرافب  هدمآ  موحل  نآ  عمج  تسا  یبرع  تغل  میم  هلمهم و  ءاح  نوکس  مال و  حتفب 

تیهام *

نآ

باصعا نایم  ندوب  لئاح  هلصاف و  وشح و  يارب  ناویح  ندب  رد  هلـضاف و  ترارح  نآ  داقعنا  لعاف  تسا و  نوخ  زا  دقعنم  فورعم و 
یجراخ و تامدـص  زا  ضر  خـسف و  هفلتخم و  تاکرح  رد  اوتلا  زا  اهنآ  ندوب  عنام  ظفاح و  ناوختـسا و  اهریغ و  راتوا و  قورع و  و 

روکذم تایلک  بتک  رد  الصفم  هک  یعفانم  زا  اهریغ  لکش و  تأیه  یئوکین  رظنم و  نسح  اهریغ و  قورع و  باصعا و  بیطرت  يارب 
یلاعت هّللا  ءاش  نا  دوش  یم  دش و  روکذم  دوخ  مسا  رد  ناویح  ره  محل  نآ و  ياضعا  ناویح و  ماسقا  بسحب  دشاب  یم  ماسقا  تسا و 

رب تیناویح  تسا و  هثلث  دیلاوم  زا  بکرم  ناسنا  ندب  نوچ  هک  تسناد  دـیابب  دـبای  یم  رکذ  يزیچ  لامجالاب  یلک و  لوقب  اجنیرد  و 
هک تسا  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  يوبن  فیرـش  ثیدح  رد  اذـهل  تسا  محل  وا  للحتی  ام  لدـب  يارب  یئاذـغ  بسنا  سپ  بلاغ  نا 

لیلحت و زا  لعف  مسق  تفه  زا  دیامن  يذتغمب  هیبش  ار  نآ  ات  تابن  ۀلاحتـسا  رد  تسا  راچان  ندـب  ةربدـم  تعیبط  محللا و  ماعطلا  دـیس 
یفاک لعف  جنپ  اهنآ  ریش  رد  الثم  تسا  لصاح  اعدم  لاعفا  نیا  لقاب  تاناویح  رد  لاخدا  هیذغت و  هیبشت و  دقع و  قیرفت و  هلاحتـسا و 

لیلحت و هک  تسا  یفاک  لعف  هس  رویط  ۀضیب  رد  دشاب و  لاخدا  هیبشت و  دیقعت و  تسا و  زییمت  مضه و  نآ  ۀـیذغت  قیرفت و  هک  تسا 
دـندش و هیذـغا  رئاس  نیرتهب  دیـس و  موحل  سپ  تسا  یفاـک  دـشاب  لاـخدا  هیبشت و  هک  لـعف  رد  موحل  رد  دـشاب و  زییمت  هلاحتـسا و 
زا رتـهب  نمیا  تشوک  يدر و  هدرک  هزاـت و  تشپ  نار و  دـننام  نآ  رخؤم  زا  رتـهب  هنیـس  تسد و  ندرک و  زا  ناویح  میداـقم  تشوک 

تسا هبرف  جازملا  حیحص  ناوج  ناویح  محل  موحل  نیرتهب  بطرا و  رت و  مرن  یثنا  لوزنلا و  ئطب  رت و  کشخ  یشحو  بناج  رـسیا و 
هلاس کی  زا  هدایز  هام و  شـش  زا  رتمک  هک  تسا  دنپـسوک  زب و  یـشاوم  نیرتهب  مارآ و  نوکـس و  هفرت و  نابحاص  هفیطل  ۀـجزما  رد 

هرب و وهآ  تسا و  یهوک  زب  ۀچب  شوحو  زا  هچب و  رتش  زا  رتهب  ناوج  رتش  شیمواک و  واک و  ۀلاسکی  هلاسوک و  نا  زا  دـعب  دنـشابن و 
سوبحم زا  فطلا  رتهب و  هدنرچ  یعار  ناویح  تشوک  فطلا و  تسا و  رتهب  هدرک  یصخان  تشوک  زا  هدرک  یـصخ  ناویح  تشوک 

هلاحتسالا عیرس  نیمس و  مضهلا و  ئطب  دیفس  زا  طسوتم و  دوجا و  خرـس  زا  رت و  کبـس  رتذیذل و  رتهب و  هایـس  ناویح  زا  فولعم و 
مرک و دـیدق  هدـنام و  بش  تئاب  زا  رتهب  زور  نامه  رد  حوبذـم  مضهلا و  عیرـس  نفعتب و  داسف  زا  رود  خرـس  تشوک  داـسف  نفعتب و 
نأض و یلها  نیرتهب  یبظ و  يرب  موحل  نیرتهب  یلها و  زا  رتهب  يرب  موحل  ئدر و  طلخ  دـلوم  نوبز و  رایـسب  ءاذـغلا  لیلق  کـشخ و 
هک یناسک  اقـستسا و  جلف و  نابحاص  ناجازم و  یمغلب  يارب  زا  يرب  تاناویح  موحل  نآ و  ریغ  زا  تسا  لوضف  لقا  يدـج و  تشوک 
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بهتلم نآ  جازم  هک  یـسک  نیرورحم و  يارب  نآ  لاثما  هروغ و  بآ  هکرـس و  اب  دشاب  هدومن  هبلغ  ناشیا  جازم  رب  تبوطر  تدورب و 
مرک بصع  فیل  زا  یلاخ  خرس  تشوک  تسا و  مغلب  دلوم  ینابـصع  ياضعا  تشوک  دروخب و  تیز  يرم و  اب  ار  نآ  نجنطم  دشابن 

ره حلصم  نآ و  حلصم  اذغلا  فیعض  يدر  هجعن  تشوک  جزل و  بطر  دراب  یلفط  تشوک  نیتم و  کشخ و  ناوختساب  بیرق  رت و  و 
ياهتشوک حلصم  تسا و  اهنیا  لاثما  هریز و  اوب و  لیه  لفنرق و  ینیچراد و  لیبجنز و  لفلف و  زایپ و  کمن و  بطر  فیعض  تشوک 
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نا رد  هک  وخر  تشوک  تسا و  اهنیا  لاثما  قامس و  زینشک و  رت  مرک و  ياهتشوک  نغور و  هروغ و  بآ  هکرس و  کشخ  مرک و  784
ناویح تشوک  مضهلا و  عیرـس  ذیذل  نابز  تشوک  نا و  رد  ریـش  دیلوت  ببـسب  ناتـسپ  هنیـس و  تشوک  صوصخ  ذیذل  دشابن  بصع 
لاثما نآ و  ندروخ  ناتسمز  لوصف  رد  تیوادوسب و  لئام  اذغلا  ریثک  مضهلا  عیرس  موس  رد  کشخ  مرک و  شحولا  رامح  یـشحو و 
بنرا تشوک  عفان و  دـشاب  هدروخ  حـیرارذ  هک  یـسک  تهج  شابک  تشوک  سومیکلا و  يدر  مضهلا و  ئطب  دـنا  هتفک  رتهب و  نآ 

زا رت  مرک  هبند  برچ و  تشوک  تسا و  رت  رایـسب  ذـفنق  تشوک  دـیفم و  هئر  ۀـحرق  تهج  نآ  ةدرک  نایرب  تشوک  کشخ و  مرک و 
اذغلا ریثک  هدام  واک  تشوک  ارفص و  تیناخدب و  هلاحتسالا  عیرس  يدر و  اذغلا و  لیلق  مکـش و  نیلم  مضهلا و  ئطب  رتظیلغ و  همه و 

ۀچب تشوک  نآ  نیرتهب  رت و  مضهلا  عیرـس  نآ  ناوج  تشوک  زب و  تشوک  زا  رت  کشخ  هیوادوس و  ضارما  دلوم  يوادوس و  ظیلغ 
نا رد  خـبط  نیح  رد  نوچ  تسنآ  ةدـننک  ارهم  هزبرخ  تسوپ  ناتـسبات و  لوا  راهب و  لـصف  نآ  ندروخ  تاـقوا  نیرتهب  هداـم و  واـک 

قارقش تشوک  يوادوس و  ضارما  قهب و  دلوم  واک  تشوک  راثکا  ددرکن و  ارهم  دوز  هک  بلـص  تشوک  ره  رد  نینچمه  دنزادنا و 
مرک دیص  تاناویح  تشوک  يدر و  اذغلا  لیلق  رهوجلا و  سبای  محشلا و  لیلق  دنفسوک و  زب و  تشوک  زا  نفعتلا  دیعب  حایر و  رساک 

بانتجا يدر  اهنآ  همه  بیلاخملا  تاذ  عابـس و  تشوک  تسا و  وها  تشوک  اهنآ  نیرتهب  يوادوس و  ظیلغ  نوخ  دـلوم  کـشخ و  و 
تـشوک عفان و  جازملا  رورحم  تهج  دیج و  نوخ  دلوم  مضهلا  عیرـس  تسوبی  تبوطر و  رد  لدـتعم  نأض  تشوک  بجاو و  اهنآ  زا 

رخآ رد  اسنلا و  قرع  دـیدش و  تضایر  ودـک  باحـصا  تهج  ظـیلغ و  طـلخ  دـلوم  کـشخ و  مرک و  رایـسب  رتش  ۀـچب  ینعی  روزج 
دیفم ریساوب  تشپ و  درد  تهج  هدرک و  نخسم  تسا  درس  دنیوک  رت و  مرک و  هبرک  تشوک  ینعی  رونس  تشوک  عفان و  عبر  تایمح 

زا ادوس و  دلوم  عفان و  هدیدش  تضایر  ودـک  باحـصا  تهج  ماسم و  لخلخم  رتش  تشوک  دـننام  پسا  تشوک  ینعی  لیخلا  محل  و 
ریبک و زا  رتهب  اهنیا  ریغص  اهنیا  لاثما  جوهیط و  لجح و  جارد و  وردت و  کبک و  دننام  دنشاب  یکناخ  غرمب  بیرق  هک  هطسوتم  رویط 

دـشاب هثجلا  میظع  دـنلب و  نآ  ندرک  هچنآ  یئاـم  رویط  زا  جاـجد و  یلها  نیرتهب  هروکذـم و  رویط  يرب  نیرتهب  یلها و  زا  رتـهب  يرب 
یکرزب رد  هطـسوتم  نایهام  یئام  زا  دنا و  عبر  تایمح  ثرومزوا  طب و  دننام  هثج  رابک  رویط  نینچمه  رابک  يرب  موحل  تسا و  يدر 

زا اهنیا و  لاثما  سونبآ و  يراودـنا و  وهر و  یهام  یهام و  اولچ  یـضارضر و  یهام  دـننام  فیطل  يرخـص  يراـج  بآ  یکچوک  و 
تسا یلوا  رتهب و  شیمواک  نزوک و  لیخ و  روزج و  تشوک  دننام  هظیلغ  ۀیوق  موحل  راح  جازملا  يوق  تضایر  ودک  باحصا  يارب 
دنیامن حبذ  یکچوک  تیلوفط و  ماکنه  ار  هسبای  اهنآ و  توق  لامکتـسا  زا  دعب  ار  جازملا  هبطر  تاناویح  هک  دیاب  هفیفخ و  ۀـفیطل  زا 

هچنآ دنمان و  نون  ياجب  میمب  مالح  نون و  فلا و  هددشم و  مال  حتف  هلمهم و  ءاح  مضب  نالح  هک  دنروآرب  ناویح  مکش  زا  هچره  و 
رایسب هدروخ  لاس  فیعض  ریپ و  ناویح  زا  دنا و  هیمغلب  ضارما  یتسس و  فعـض و  ثروم  فیعـض و  همه  دشاب  هدیـسرن  لامک  دحب 

سوماج و رقب و  سیت و  شبک و  صوصخ  تسا  هیوادوس  ضارما  ادوس و  هریثک و  ۀبعـص  ضارما  ثروم  همه  هتیم  ضیرم و  رغال و 
ناویح روتسدب  هداتفا و  بآ  رد  ای  كان و  فوخ  هدنزک و  عابـس  زا  نآ  ریغ  كرک و  اب  هدرم و  ۀچب  ناویح  تشوک  نینچمه  لمج و 

نوبز ندومن  حبذ  ار  رکید  ناویح  یناویح  روضح  رد  تسا و  اهنیا  لاثما  ادوس و  هبعـص و  ۀـیدر  ضارما  ثروم  يدر و  همه  قونخم 
زوجم و ریغ  رـضم و  هضیب  ریـش و  اـب  نآ  عمج  همخت و  ثعاـب  اهبـش  رد  نآ  ندومن  لواـنت  رـضم و  تشوک  زا  دـعب  بآ  ندـیماشا  و 
نآ و ریغ  ای  دشاب و  بابک  هاوخ  هتفای  خبط  يواستم  نآ  يازجا  هک  دیاب  تسا و  یلوا  دـننک  نآ  ندـیبوک  خـبط و  رد  هغلابم  دـنچره 

ندب رب  رایـسب  تابوطر  مغالب و  رکا  تسا  هوقلا  جازملا و  فیعـض  نیهقان و  قفاوم  دوفنلا و  مضهلا و  عیرـس  هقرم  ینعی  بآ  تشوک 
ئطب نآ  يوشم  دروخب و  ار  نآ  جاندرک  يوشم و  هک  دیاب  ار  ندب  تبالص  فیفجت و  دیامن  هدارا  هک  یسک  دشابن و  بلاغ 
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دماشایب و برچ  تاجابدیفسا  هک  دیاب  دیامن  ندب  یمرن  قیقرت و  ةدارا  هک  یسک  قولـسم و  زا  مدلا  يوق  رت و  سبای  رت و  لوزنلا  785
نارب تموادـم  تسا و  توق  فعـض  داسف و  ثعاب  راوشد و  تعیبط  رب  نآ  مضه  هتبلا  هکنآ  تهج  عونمم  نآ  ندروخ  راب  ود  يزور 

رید رید  رایـسب  یعبـس و  قالخا  یمیهب و  تافـص  ۀـبلغ  نهذ و  تدالب  هرـصاب و  یکریت  بلق و  تواـسق  طـالخا و  داـسف  ثعاـب  زین 
بلص محل  دلوم  نآ  نایرب  ینعی  يوشم  تسا و  يوق  طوقس  حاورا و  رد  ناصقن  نهو و  يرغال و  ندب و  فعـض  ثعاب  نآ  ندروخ 

ياولح تسا و  ندـب  تیوقت  ثعاـب  اذـغلا و  ریثک  نآ  ۀـیلق  مرن و  وخر  محل  دـلوم  رت و  مرک و  ینخی  قیرطب  نآ  خوبطم  کـشخ و  و 
ظیلغ ياهتـشوک  رئاس  شیمواک و  واک و  تشوک  سارلا  ءاضعا  تفای  رکذ  ریبک  نیداـبارق  رد  نآ  قارما  ماـسقاب و  محللا  ءاـم  محل و 
یلاج نالمح  تشوک  رتسکاخ  نیعلا  عرص  تهج  بارـش  اب  سرع  نبا  تشوک  ساوسو و  نونج و  زا  هیوادوس  ضارما  ادوس و  دلوم 

راثآ ضایب و  یلاج  تاناویح  رثکا  رویط و  ةرهز  نیع و  ضارما  عفار  مشچ و  يوقم  تیلاخملا  تاوذ  عابـس و  تشوک  مشچ و  ضایب 
تهج اطق  تشوک  ءاذغلا  ءاضعا  قیناوخ  جیهم  رویط  ۀـجوچ  تشوک  نیلولـسم و  تهج  يرهن  ناطرـس  تشوک  ضفنلا  ءاضعا  مشچ 

هدعم و رـضم  هظیلغ  موحل  اقـستسا و  تهج  نیبجنکـس  اب  ذفنق  تشوک  اقـستسا و  لاحط و  دبک و  ةدس  حـیتفت  جازم و  داسف  حالـصا 
ذفنق تشوک  عفان و  اعما  حورق  تهج  يوشم  بنرا  تشوک  هدـعمب و  تسا  ارفـص  نتخیر  عناـم  واـک  تشوک  ضفنلا  ءاـضعا  لاـحط 
قرم يوادوس و  ضارما  جنلوق و  تهج  جاجد  رد  روکذـم  طرـشب  ریپ  سورخ  قرم  هدرک و  عجو  تهج  نیبجنکـس  اب  هدرک  کشخ 

هکرسب و هبسانم  تاضومح  هکرس و  هزات و  زینشک  اب  نآ  تشوک  صیرق  نینچمه  يرارم و  لاهسا  تهج  نآ  جابکس  واک و  تشوک 
هک يرمق  اطق و  جوهیط و  کبک و  تشوک  دننام  يوشم  ریغ  يوشم و  رویط  تشوک  نارفعز و  كدنا  کشخ و  زینـشک  اب  نینچمه 

لوـب و ردـم  رتـش  تشوـک  نـییلت و  نآ  قرم  دـیامن و  تعیبـط  سبح  دـنیامن  لواـنت  ار  نآ  مرج  دــنزیرب و  ار  نآ  قرم  هداد  شوـج 
نغور اب  یـشحو  راـمح  تشوک  ریـساوب و  تهج  بیلاـخملا  تاوذ  عابـس و  تشوک  نآ و  ریغ  زا  هداـیز  نآ  نییلت  برچ  ياهتـشوک 

مومـسلا دنا  عبر  یمح  ثدحم  ریپ  كرزب  رویط  لعو و  لبا و  واک و  تشوک  تایمحلا  ظیلغ  حـیر  لیلحت  هدرک و  عجو  تهج  طسق 
اب هرارج و  برقع و  رام و  عسل  يارب  هتخوس  نالمح  تشوک  مومـس و  تهج  بارـش  اب  هدرک  کـشخ  سرع  نبا  تشوک  ندـیماشآ 

هطقس هبرض و  تهج  حبذ  یمرکب  مرک  تشوک  دامض  لصافملا  تالا  ماوه  عسل  تهج  عدفض  تشوک  هناوید و  کس  تهج  بارش 
تشوک هجنشتم و  ياضعا  نییلت  هدش و  بلـص  بصع  نییلت  تهج  هبند  دامـض  نآ و  مرکامرک  تسوپ  رد  وضع  ندیچیپ  روتـسدب  و 

محـش وا  دامـض  لصافم  عاجوا  تهج  سرع  نبا  تشوک  بلعث و  قرمب  لعف  رد  تسا  بیرق  لصافم و  عاجوا  سرقن و  تهج  بنرا 
عفان و ینخی  هقرم و  قیرطب  الکا  ذـفنق  یعفا و  تشوک  اخیرمت و  هظیلغ  حایر  لیلحت  رهظ و  عجو  تهج  طسق  نهد  اـب  شحو  راـمح 
حورقلا و حورجلا و  هظیلغ  موحل  رئاس  نینچمه  ناطرـس و  يدر و  يابوق  برج و  یلاود و  لیفلا و  ءاد  ماذـج و  دـلوم  واـک  تشوک 
شحو و رامح  هیپ  يالط  هنیزلا  هبلص  ماروا  للحم  هظیلغ  موحل  رئاس  واک و  تشوک  دامض  هتخوس و  دنفسوک  تشوک  يالط  ماروالا 

تسا عفان  بلعثلا  ءاد  تهج  عدفض  تشوک  ۀتخوس  قهب و  عفار  نالمح  تشوک  ۀتخوس  فلک و  عفار  طب 
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سیتلا هیحل 

رد تسا  یبرع  تغل  هلمهم  نیـس  هیناتحت و  هانثم  ءاب  نوکـس  هیناقوف و  هانثم  ءات  حـتف  مال و  فلا و  ای و  هنکاس و  ءاح  هحوتفم و  مـالب 
دنلب نیمز  زا  شورفم و  نیمز  يور  رب  دعجم و  تسا  یتابن  دنا  هتفک  اهریغ  یکاطنا و  يدادـغب و  یقلام و  تسا  فالتخا  نآ  تیهام 

یقیقح سیتـلا  هیحل  نیمه  دـنیامن و  یم  نآ  بآ  هب  اوادـم  دـنروخ و  یم  ار  نآ  مدرم  اندـنک و  كربـب  هیبـش  نآ  كرب  دوش و  یمن 
جنلسا و یسرافب  تسا و  ساوقـسب  سلدنا  لها  ۀماع  دزن  لیخلا و  بابذاب  یمـسم  رکب  راید  قرـش و  ماش و  لها  برع و  دزن  تسا و 

ضعب هدیمان و  سوسق  سودیروقسید  دنمان و  فاک  نون و  نوکس  همجعم و  نیش  حتفب  زین  کنشالا  کنس و  یناهفصاب 

ناصغالا و ریثک  کـچوک و  تخرد  ار  نآ  رن  هداـم  رن و  تسا  فنـص  ود  نآ  دـنا  هتفک  هدـناوخ و  زین  تراـسق  قداـسق و  مدرم  786
كربب هیبش  كرب  ار  نآ  ةدام  فنـص  اهناتـسکنس و  نآ  تبنم  رانلکب و  هیبش  لک  بغزم و  بلـص و  رودـم و  كرب  هاتوک و  نشخ و 

نآ کنر و  یتوقای  خرـس  دـیور  یم  ثیثارط  زا  یعون  نآ  خـیب  کـیدزن  دیفـس و  لـک  نآ و  یئـالاب  زا  رتضیرع  نآ  نیئاـپ  اندـنک و 
یمورب ار  ثوثرط  نآ  ءازجا  عیمج  رد  نا  زا  هداـیز  نیا  ضبق  توق  دـشاب و  یم  زین  رقـشا  هاـک  دیفـس و  هاـک  تسنآ و  عاونا  نیرتـهب 
قوراف قایرت  يازجا  ۀلمج  زا  تسا و  ثوثرط  نآ  ةراصع  سیتلا  هیحل  ةراصع  زا  دارم  دـنمان و  سطـسقویا  ینانویب  سادیطـسقویه و 

نمؤم دـمحم  ریم  میکح  طقف و  ضبق  توق  نیرد  تسا و  لـیلحت  توق  ضـضح  رد  هکنآ  ـالا  ضـضح  دـننام  توق  رد  تسناـمه و 
نآ یخرس  یکدنـشخرد و  یخرـسب و  لئام  كرب  یب  تسا  ياهخاش  نآ  هک  دنا  هدومن  نایب  رکید  یعمج  هلودلا و  نیما  هک  هتـشون 

لوق نیا  اهراز و  هروش  نآ  تبنم  نوریب و  ادـیپ و  نیمز  زا  نآ  تشکنا  راـهچ  نیمز و  رد  نآ  رتشیب  يربش و  ردـقب  یهایـسب و  لـئام 
تسنآ ةزات  نآ  نیرتهب  تسا  ثیثارط  زا  یعون  هروبزم  هایک  خیب  هچ  دیامن  یم  حصا 
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نا تعیبط  *

فلؤم یـضبق  كدـنا  اب  هایک  رجـش و  نیب  ام  تسا  یتابن  هتفک  هعباس  رد  سونیلاج  مود و  رد  کشخ  يدرـس و  یمرک و  رد  لدـتعم 
تابن دنلب و  کیراب  ياهکرب  کیراب و  ياهخاش  اب  دیور و  یم  ربش  کیب  ات  کچوک  یتابن  اهنآ  حاون  ناهفصا و  زاریـش و  رد  دیوک 
هچنانچ دشاب  یم  هدام  رن و  دنمان و  کنشالالا  یناهفـصا  يزاریـشب و  ار  نآ  دنمان و  سیت  هک  رن  زب  شیرب  هیبش  یعومجم  تئیهب  نآ 

دشاب نیا  سیتلا  هیحل  هک  لمتحی  دنروخ و  یم  وهاک  ینساک و  دننام  دیربت  يارب  نآ  نودب  هکرس و  اب  ار  نآ  ةزات  رت و  تفای و  رکذ 
كربب هیبش  دنلب  کیراب  ياهکرب  نا  رب  دراد و  هداتـسیا  قاس  کی  تسا و  دنلب  نآ  تابن  دش  هدـید  یکنرف  روصم  باتک  رد  هچنآ  و 

لک ۀچنغب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  ۀچنغ  هبعـش و  ودب  بعـشتم  اهنآ  رـس  ینالوط و  كدـنا  نآ  ياهکرب  رودـم و  نهپ  نآ  لک  اندـنک و 
دیفس نآ  لک  کنر  خرس و 

نآ تعیبط  *

کشخ موس  رد  درس و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لک مخت  دـننام  ضبق  رد  نآ  ةراصع  يوقا و  ضبق  رد  نآ  خـیب  هئر و  ۀـحرق  يومد و  يرارم و  لاهـسا  مدـلا و  فزن  عطاـق  ضباـق و 
تهج بارـش  اب  نآ  ةراصع  ندیماشآ  يوقا و  نا  زا  نآ  ةراصع  اعما و  هئر و  ۀحرق  نادب و  داوم  بابـصنا  عنام  هدعم و  يوقم  خرس و 

ءاضعا ایقاقا  زا  رتیوق  لاعفا  رئاـس  رد  مخر و  مدـلا  فزن  رکج و  هدـعم و  مف  هفیعـض و  ياـضعا  يوقم  نآ  دامـض  محر و  مدـلا  فزن 
ءام اب  نآ  خـیب  لـک و  كرب و  ندـیماشآ  ءاذـغلا  ضفنلا و  ءاـضعا  نآ  حورق  ةدـننک  کـشخ  شوک و  كرچ  یلاـج  نآ  خـیب  سارلا 
اعما ۀحرق  نطب و  سبح  هدعم و  تیوقت  تهج  ینطاب و  ياضعا  مدلا  فزن  مدلا و  ثفن  تهج  نآ  ةراصع  هئر و  ۀحرق  تهج  ریعـشلا 

لامدنا و تهج  نآ  لک  كرب و  رورذ  حورقلا  حورجلا و  مرد  راهچ  ات  نآ  لک  كرب و  زا  مرد و  هس  ات  نآ  ةراصع  زا  تبرـش  رادقم 
لک رانلا و  قرح  ماروا  للحم  نآ  لک  دامض  ماروالا  عوطقم  بصع  مایتلا  تهج  نآ  دامض  اهنآ و  نفعت  عفر  هنهک و  تاحارج  مایتلا 

حلصم هدرک  رضم  هتسناد  مومس  عفاد  ار  سیتلا  هیحل  خیب  ندروخ  ایرکز  نب  دمحم  مومسلا  شتآ  یکتخوس  تهج  نغور  موم  اب  نآ 
* نآ مخت  رانلک و  تسا و  ایقاقا  ضضح و  نآ  لدب  بانع  نآ 
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همجعملا ءاخلا  عم  ماللا  لصف 

سینخل

تسا ینانوی  تغل  هلمهم  نیس  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نون و  رسک  اخ و  نوکس  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

رکم مهب  هباشم  تروص  رد  ود  ره  دـشاب و  یم  یلبج  يرب و  شفنب و  نآ  لک  یعرذـب و  بیرق  نآ  تاـبن  تسا  يرب  يریخ  زا  یعون 
هتسناد برطقلا  جارس  ار  نآ  یضعب  یسدع  ردقب  خلت و  هایس و  نآ  ۀناد  يرب و  زا  رت  هاتوک  رت و  نشخ  تسا و  يوقا  نآ  یلبج  هکنآ 

دنا

نا تعیبط  *

نآ مخت  لک و  صوصخ  کشخ  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنزادنا برقع  يور  رب  ار  نآ  لک  نوچ  هلایش و  برقع  عسل  تهج  نآ  مرد  کی  يوق و  لهـسم  عون  ود  ره  نا  زا  مرد  ود  ندیماشآ 
دشکب ار  نآ 

هلمهملا نیسلا  عم  ماللا  لصف 

ناسل

دنمان بیج  يدنهب  نابز و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  نون  فلا و  نیس و  مال و  رسکب 

نا تیهام  *

ةواـشغ تالـضع و  بصع و  قورع و  کبـس و  يددـغ  وخر  محل  زا  بکرم  عقاو و  نآ  نهد  رد  ناوـیح و  ندـب  ۀـبکرم  ياـضعا  زا 
نیح رد  اذـغ  بلقت  ریغب  ریمـضلا  یف  ام  ياقلا  هدافتـسا و  هدافا و  ملکت و  ناـهد و  زا  زاوآ  ندـمآرب  يارب  زا  قولخم  تسا و  فورعم 

تایلک یعیبط و  بتک  رد  هک  یعفانم  زا  اهنیا  ریغ  هدـعم و  هنیـس و  زا  هجراخ  غامد و  زا  هلزان  تابوطر  ظفح  علب و  رب  تناعا  غضم و 
لیصفتب ار  نآ  دئاوف  دناد  یمن  همسا  لج  قلاخ  ریغ  تسا و  روکذم  بط 
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نا تعیبط  *

رت مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هکرس اب  نآ  خبط  نآ  حلصم  نفعتلا  عیرس  راضملا و  ینم  هدننک  هدایز  وبشخ  ةراح  ۀیودا  اب  ندب و  بطرم  رادحنالا و  عیرـس  فیفخ 
* تسا ندروخ  کشخ  زینشک  هکرس و  نیرورحم  رد  نیدوربم و  رد  ناجنلوخ  هریز و  کشخ و  زینشک  ای  و 

هاسل

تسا لحک  کنرب  نآ  لک  هکنآ  تهجب  دنمان  زین  الحک  روثلا و  ناذا  ار  نآ  و 

نا تیهام  *

رد ریدتـسم و  نیمز و  يور  رب  شورفم  ضیرع  نآ  كرب  تسا  روثلا  ناسل  ریغ  راـبجناب و  هیبش  نآ  ۀـحئار  تجوزل و  اـب  تسا  یتاـبن 
كرب نایم  قرف  کنر و  ئمرـس  یلک  نآ  رـس  رب  یعرذ و  ردقب  دیور  یم  یخاش  نآ  كرب  نایم  زا  نابزواک و  كرب  دننام  تنوشخ 

نآ لک  روثلا و  ناـسل  زا  هداـیز  نآ  تجوزل  راـیخب و  هیبش  وب  رد  رترودـم  رتضیرع و  نیا  كرب  هک  تسنآـب  روثلا  ناـسل  كرب  نیا و 
تسین فاصوا  نیاب  هک  روثلا  ناسل  لک  كرب و  فالخب  دنروخ  یم  ار  نآ  كرب  هتخپ  ماخ و  نیمز و  يوسب  هتخیوآ 

نا تعیبط  *

رت درس و  مود  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

ار نآ  نامرلا و  بح  دـننام  نابز  رب  ددرک  یم  رهاظ  هک  خرـس  بلـص  يروثب  تاناویح و  زا  نآ  ریغ  رتش و  ناسنا و  نابز  لـلع  تهج 
* عفان هدعم  ترارح  ناقفخ و  ناهد و  ةراح  ضارما  رئاس  عالق و  تهج  دنمان و  یم  سراح 

لبالا ناسل 

تسا یبرع  تغل  مال  هدحوم و  ءاب  هروسکم و  فلاب 

نآ تیهام  *

هدنکارپ نآ  خاش  رجش و  هایک و  نیب  ام  تسا  یتابن  نآ  هکلب  هتسناد  لبالا  ناسل  ار  نآ  هک  یـسک  هدرک  طلغ  تسا و  لبالا  یعر  ریغ 
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هتسش هزات  بایث  دیعجتب  هیبش  دعجم  نشخ و  كدنا  رتکیراب و  رتدنلب و  نا  زا  حافت و  كربب  هیبش  نآ  كرب  يدیفـسب و  لئام  عبرم  و 
نشخ ياهنیمز  نآ  تبنم  ینهپ  هب  لئام  درز  نآ  رمث  هحئارلا و  لیقث  وبشخ و  کنر و  دیفس  یمرن و  بغز  اب  و 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  کشخ  مرک و  موس  رد  کشخ و  درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نابز و تنکل  عفر  تهج  نآ  كرب  غضم  نآ و  خاـش  كرب و  خـیبط  بآ  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  مفلا و  ءاـضعا  یلاـج  حـتفم و 
لوب ردم  ددس و  حتفم  بانع  زیوم و  اب  نآ  خیبط  بآ  نینج و  جارخا  ضیح و  لوب و  راردا  ینطاب و  حورق  نآ و  جلجلت  بارطـضا و 

نآ ندـیماشآ  تاـحارج و  ةدـنهد  ماـیتلا  حورق و  ففجم  هثیبـخ و  حورق  یقنم  نآ  رورذ  حورجلا  حورقلا و  ینطاـب  باـهتلا  عـفار  و 
ةدننک هایـس  انح  اب  نآ  باضخ  هنیزلا  رکذ  هدعقم و  جرف و  ۀکح  نکـسم  نآ  خوبطم  بآ  هب  اجنتـسا  يرهاظ و  ینطاب و  حورق  تهج 

زا تبرش  رادقم  یبرع  غمص  نآ  حلصم  هدرک  رضم  تسا  يوم  ةدننک  هایس  زین  ندومن  باضخ  نادب  نآ و  بآ  هب  نتسش  رس و  يوم 
دنهد بیترت  هتخیر  روکنا  بآ  لطر  داتفه  ود  رد  ار  نآ  لاقثم  داتفه  هکنآ  بارـش  هیقوا و  ود  اـت  نآ  بآ  زا  مرد و  هس  اـت  نآ  مرج 
تهج مومسلا  لطر  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  عفان  ضیح  سابتحا  هناثم و  هدرک و  ۀحرق  لضع و  یتسـس  هفرـس و  مدلا و  ثفن  تهج 

* تسا عفان  يرحب  نینفش  ندیزک 

روثلا ناسل 

ار يرکید  تغلب  مرولکب و  ینیطالب  وف و  یناـنویب  ناـبزواک و  یـسرافب  تسا  یبرع  تغل  هلمهم  ءار  واو و  نوکـس  هثلثم و  ءاـث  حـتفب 
دنمان یلوهاکنس  يدنهب  محا و 

نا تیهام  *

زبس خـلم و  ياپ  دـننام  نشخ  کیراب و  نآ  قاس  راخب و  هیبش  ياهطقنب  طـقنم  بغزم و  تنوشخ و  اـب  نآ  يازجا  عیمج  تسا  یتاـبن 
تنوشخ اب  میخض و  هایس و  رتکرزب و  نآ  كرزب  یعرذ و  ردقب  يدرزب و  لئام 
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لئاـم زبس  نآ  هزاـت  تسا و  یعیبر  نیمز و  يور  رب  شورفم  واـک و  ناـبزب  هیبـش  بغزم  راـخب و  هیبـش  دیفـس  ياـهطقنب  طـقنم  788و 
نا زا  راـنا و  لـک  لکـشب  کـنر  يدروجـال  نآ  لـک  دوـش و  رت  هایـس  ددرک  رت  هنهک  دـنچره  یهایـسب و  لـئام  نآ  ۀـنهک  يدرزب و 

مخت یباعل و  كدنا  یعمق و  رد  رتکیراب و  كدنا  مطرقلا  بح  زا  دیفـس  ینالوط و  كدـنا  کچوک  نآ  مخت  ینالوط و  رتکچوک و 
زین دنه  کلم  زا  دابآ  میظع  رد  دوش و  یم  بوخ  رایـسب  اجنا  رد  هک  نالیک  صوصخ  دالب  رثکا  نآ  تبنم  دنا  هتفک  زین  رودـم  ار  نآ 

دـالب یـضعب  ناهفـصا و  رد  هک  ار  یمـسق  هتـشون  نینموملا  هفحت  رد  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح  كزاـن و  نآ  كرب  نکیل  دوش و  یم 
لئام زبس  میخـض  ةزات  نابزواک  نآ  نیرتهب  دشاب و  یم  رودم  کچوک و  يدروجال و  نآ  لک  تسا و  زوحامرم  دـنناد  یم  نابزواک 

تسا ینالیک  طقنم  يدرزب 

نا ةزات  تعیبط  *

عیمج فطلا  نآ  لک  دـنام و  یم  یقاب  لاس  تفه  اـت  نآ  توق  تسوبیب و  لـئام  رتمک و  تبوطر  ار  نآ  کـشخ  رت و  مرک و  لوا  رد 
نآ يازجا 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يادوس هقرتـحم و  طـالخا  ارفـص و  ةرم  لهـسم  عبط و  نیلم  ساوـح و  هسیئر و  ياـضعا  يزیرغ و  ترارح  حاورا و  يوـقم  حرفم و 
اب نآ  ندـیماشآ  ءاذـغلا  ردــصلا و  سارلا و  ءاـضعا  اـقلطم  هیوادوـس  ضارما  اـهنآ و  ضارعا  نیکــست  يوادوـس و  طـلخ  زا  دــلوتم 
هئر ۀبصق  تنوشخ  عفر  حیرفت و  راسخر و  کنر  ساوح و  یئوکین  نونج و  ایلوخیلام و  ماسرب و  ماسرس و  تهج  هبـسانم  تاخوبطم 

فوخ و عزف و  سفن و  ثیدح  ساوسو و  شحوت و  يوادوس و  ناقفخ  شش و  هنیس و  ولک و  درد  سفنلا و  قیض  هفرس و  هنیـس و  و 
هفرس هئر و  ۀبصق  هنیس و  تنوشخ  تهج  لسعلا  ءام  ای  رکش و  اب  ای  تابن و  اب  نآ  خوبطم  هناثم و  هدرک و  کنـس  ناقری و  مه و  مغ و 

شاعنا هفرس و  هنیس و  تنوشخ  ناقفخ و  تهج  رکش  مرد  ود  ینمرا و  لک  مرد  کی  اب  نآ  لک  مرد  ود  ندیماشآ  سفنلا و  قیـض  و 
لافطا ناهد  عالق  تهج  ناهد  رد  نآ  قرحم  رورذ  راسخر و  کنر  هیفـصت  هاصح و  تیتفت  ناقری و  ۀـلازا  يوق و  يزیرغ و  ترارح 

دیفس لدنص  نآ  حلصم  زرپس  رضم  رت  فیعض  نا  زا  نکیل  نآ و  قرحم  ریغ  روتسدب  هثل و  یتسس  ناهد و  شزوس  بیهل و  نیکست  و 
نآ لدـب  هیقوا  راهچ  ات  نآ  بآ  زا  مرد و  هد  اـت  مرد  جـنپ  زا  عوقنم  خوبطم و  رد  مرد  جـنپ  اـت  مرد  ود  زا  نآ  مرج  زا  تبرـش  رادـقم 
زا نوچ  دنا و  هتفک  نوراسا  نآ  عبر  لبنس و  نآ  فصن  سابیر و  نآ  نزوب  زین  جرتا و  تسوپ  نآ  کناد  راهچ  قرحم و  ماخ  مشیربا 

قرع لقع و  ۀلازا  نودب  دنک  بارـش  لطر  کی  دـحب  حـیرفت  نآ  لاقثم  ود  دـنهد  بیترت  یبارـش  زیوم  بآ  بیـس و  بآ  نآ و  بآ 
یضعب تسنآ و  خوبطم  مرج و  زا  رت  فیعـض  لاعفا  رئاس  رد  دیفم و  يوادوس  ناقفخ  ساوسو و  يوادوس و  ضارما  تهج  نابزواک 

هیقوا راهچ  ات  نآ  تبرش  رادقم  دنا  هتفک  يوقا 
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لمحلا ناسل 

کنتراب یسرافب  هدیمان و  عالضا  هعبس  وذ  عالضالا و  هریثک  ار  نآ  سودیروقسید  تسا و  یبرع  تغل  مال  میم و  هلمهم و  ءاح  حتفب 
دنمان رونیم  كاشیب  ار  ریغص  روسیم و  كاشیب  یکنرفب  ار  ریبک  لمحلا  ناسل  غاب و  رپ  غاب  یکرتب  و 

نا تیهام  *

ضیرع و كدنا  ینالوط و  زبس  دنفـسوک و  نابزب  هیبش  كرب  ار  ریبک  ریغـص  ریبک و  دشاب  یم  فنـص  ود  تسا و  زوحامرم  سنج  زا 
نآ رس  رب  هتسر  دنلب  کیراب  ياهقاس  نآ  تابن  طسو  زا  سلما و  کنرخرـس  نیمز و  فرطب  لئام  هدنکارپ و  یعرذ و  ردقب  نآ  قاس 

ار ریغص  یتشکنا و  يربطسب  ات  بغزم و  تسـس و  نآ  خیب  یـشفنبب و  لئام  کنر  هایـس  هزیر  رودم  نآ  مخت  کنر و  درز  نآ  لک  و 
نا زا  زین  عفانم  رد  ریغص و  زا  يوقا  ریبک  رت و  كرزب  نآ  مخت  رتمک و  قاس  یخرس  رتکچوک و  نا  زا  نیا  كرب  هکنآ  الا  روتسدب  زین 

تسا ریغص  دارم  نآ  قلطم  زا  هدایز و 

نا تعیبط  *

دحب نآ  تسوبی  ریدـخت و  دحرـسب  تدورب  رتمک و  تدورب  كرب و  زا  هدایز  تسوبی  ار  نآ  خـیب  مخت و  کـشخ و  درـس و  مود  رد 
هدیسرن عذل 

نا صاوخ  لاعفا و  *

سارلا ءاضعا  فیطل  نآ  كرب  بآ  ضبق و  یـضرا  رهوج  زا  دـیامن و  یم  دـیربت  یئام  رهوج  زا  یـضرا و  یئاـم و  رهوج  زا  بکرم 
زین و هنیس  رـس و  شیپ  رب  نآ  دامـض  طوعـس و  عرـص و  فاعر و  ینطاب و  ياضعا  همه  مدلا  فزن  مدلا و  ثفن  سباح  نآ  ندیماشآ 

هضمضم ررکم  دشاب و  ترارح  زا  هکنآ  عجو  نیکست  تهج  شوک  رد  نآ  روطق 

1520 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1978 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ و ۀیـسدع  روثب  ناهد و  ضارما  عالق  نادـند و  درد  تهج  نآ  كرب  بآ  اـب  نآ و  غضم  اـی  نآ و  خـیب  خـیبط  بآ  هب  ندومن  789
دـیفم و راـح  دـمر  تهج  نآ  كرب  بآ  يـالط  روطق و  ناـهد و  عـالف  عفر  تهج  نآ  يرب  بآ  اـب  هیماد و  هیخرتـسم و  ۀـثل  تیوقت 
مدـلا و فزن  سباـح  نآ  مـخت  سفنلا  ءاـضعا  دوـش  یم  هدرک  نـیع  ۀـیودا  لـخاد  نآ و  بآ  رد  مـشچ  تافایــش  دوـش  یم  هدـیئاس 

وبر هئر و  ۀحرق  مدلا و  ثفن  لس و  قد و  تهج  نآ  ةراصع  ندیماشآ  وبر و  تهج  قلـس  لدب  نآ  كرب  اب  خوبطم  سدـع  ندـیماشآ 
یکنشت و نکسم  نآ و  ةدس  حتفم  هدرک و  لاحط و  راح و  دبک  يوقم  نآ  ةراصع  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  عرـص  يومد و 

حتفم نآ  مخت  كرب و  خیب و  ضیح و  ریساوب و  نوخ  نالیـس  لوبلا و  هقرح  ینطاب و  ءاضعا  مدلا  فزن  مدلا و  ئق  مضه و  داسف  عفر 
نآ كرب  اب  خوبطم  سدع  ندیماشآ  اعما و  حورق  تهج  دوش و  یم  هدرک  لخاد  اهنآ  ۀحتفم  ۀـیودا  رد  هناثم و  هدرک و  دـبک و  ةدـس 

اب نآ  كرب  بآ  ندیماشآ  يومد و  لاهسا  تهج  سدع  هکرس و  کمن و  اب  نآ  خوبطم  راح و  ياقستسا  تهج  ردنغچ  كرب  ياجب 
نآ لومح  ریـساوب و  نوخ  سبح  اعما و  ۀـحرق  تهج  نآ  ةراصع  اب  مختب و  ناقتحا  ای  ندـیماشآ و  هناـثم و  هدرک و  درد  تهج  ـالط 

تهج نآ  خیب  ددع  راهچ  هثلثم و  یمح  تهج  نآ  خیب  ددـع  هس  ندـیماشآ  دـنا  هتفک  یمحلا  نآ  ناقتحا  زا  ثداح  محر  درد  تهج 
دامض مومـسلا  عفان  هداح  تایمح  تهج  زین  نآ  ةراصع  ندیماشآ  هدرک و  جوزمم  بارـش  مین  هیقوا و  راهچ  اب  نینچمه  عبر و  یمح 

كرچ و ۀیقنت  تهج  نآ  رورذ  روتسدب  نآ و  دامـض  رانلا  قرح  حورقلا و  حورجلا و  هدیزک  هناویدکـس  تیمـس  تهج  کمن  اب  نآ 
ایلومیق و نیط  اب  هلکا و  هیعاس و  حورق  یـسراف و  ران  شتآ و  یکتخوس  هقیمع و  تاحارج  هنمزم و  هثیبخ و  حورق  لامدنا  فیفجت و 

هرمح يرش و  هلمن و  هراح و  ماروا  للحم  روثبلا  ماروالا و  نآ  رومض  بجوم  دیازت و  عنم  لیفلا و  ءاد  میجب و  هرمج  تهج  جادیفسا 
رـضم دنیوک  راضملا  رثؤم  ریزانخ  تهج  زین  ندرک  رب  نآ  خیب  قیلعت  ریزانخ و  شوک و  سپ  مرو  دشاب و  خرـس  داب  هک  هلمهم  ياحب 

لدب لطر  مین  ات  لاقثم  هد  زا  نآ  كرب  بآ  زا  تبرش  رادقم  یکطصم  نآ  حلصم  لاحط و  رضم  نآ  ةراصع  لسع و  نآ  حلـصم  هئر 
ای ماداب و  نغورب  ریحز و  عفار  اعما و  يرغم  ضباق و  نآ  ةروب  نآ و  كرب  ةراـصع  دـننام  لاـعفا  رد  نآ  مخت  یناتـسب و  ضاـمح  نآ 

مرد هس  ات  نآ  تبرـش  رادقم  ندب  لفاسا  مدـلا  فزن  سباح  صغم و  عفار  زین  نآ  ةدومن  شوج  بآ  رد  ای  هدرک و  برچ  لک  نغور 
ةراصع زا  لاعفا  همه  رد  لیدعیب و  هکسام  توق  تیوقت  رد  دنـشاب  هدومن  رطقم  قیبنا  عرقب و  بالک  دننام  هک  کنتراب  كرب  قرع  و 

تسا رت  فیعض  نآ  كرب 
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عبسلا ناسل 

هلمهم نیع  هدحوم و  ءاب  مض  هلمهم و  نیس  حتفب 

نا تیهام  *

دعجم و هرا و  ياهنادند  دننام  فرـشم  زیت و  نآ  فارطا  ینالوط و  نآ  ياهکرب  هدنکارپ و  نآ  ياهخاش  عرذ و  ود  ردقب  تسا  یتابن 
نآ تبنم  عبرم  هایس  نآ  خیب  شفنب و  نآ  لک  ریدتسم و  ياهبق  نآ  ياهخاش  رس  رب  يدیفس و  يدرزب و  لئام  زبس  نآ  کنر  بلص و 

تسا یعیبر  هزیرکنس و  ياهنیمز 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسا عفان  نینج  جارخا  ضیح و  راردا  تهج  نآ  خیب  ۀجزرف  هناثم و  هدرک و  کنس  تیتفت  تهج  نآ  خیبط  ندیماشآ 

ریفاصعلا ناسل 

وجردنا و يدنهب  کشجنک و  نابز  یـسرافب  هلمهم  ءار  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  ءاف و  رـسک  فلا و  نیتلمهم و  داص  نیع و  حـتفب 
دنناوخ رها  مخت  يزاریشب 

نا تیهام  *

قرفتم و مه  زا  کیره  اـهفالغ و  رد  هشوخ و  رد  نآ  رمث  ماداـب و  كربب  هیبش  نآ  كرب  میظع و  رادرد و  مسق  زا  تسا  یتخرد  رمث 
يدنت اب  يدرزب و  لئام  دیفس  نآ  نطاب  کنر و  هریت  كدنا  نآ  رهاظ  کشجنک و  نابزب  هیبش  ینالوط  کیراب  هنادکی  یفالغ  ره  رد 

مود تدح و  اب  خـلت  یکی  دوش  یم  عون  ود  دوجولا و  ریثک  هلاکنب  دـنه و  کلم  رد  دـنام و  یم  یقاب  لاس  هد  ات  نآ  توق  یخلت و  و 
كرب زا  نآ  تابن  يدنلبب  دسر و  یم  مهب  جنرب  ۀعرزم  رد  رتشیب  نآ  تابن  نیریش و 

رد نآ  رمث  جـک و  اهکرب  رـس  رت و  نهپ  كدـنا  نا  زا  دـیب و  كربب  هیبش  هریت  زبس  رت و  نشخ  رتکزاـن و  رتکیراـب و  جـنرب  تاـبن  790
شفنب و نآ  نیریش  زا  يدرزب و  لئام  دیفـس  نآ  خلت  زا  هزیر و  نآ  لک  راخب و  هیبش  رتزبس  ياهفالغ  رد  نآ  ياهناد  عمتجم و  هشوخ 

شفنب نآ  نطاب  کنر  رت و  هدیلاب  نآ  نیریش  رمث  هکنآ  الا  نیریش  تأیهب  زین  نآ  خلت  رمث 
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نآ تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  دنا و  هتفک  زین  رت  لوا  رد  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

سفنلا و قیض  ناقفخ و  تهج  هاکیهت و  ولهپ و  درد  نکـسم  نآ  رمث  ندیماشآ  ردصلا  ءاضعا  تضوبق  اب  نآ  كرب  حایر و  نکـسم 
لسانت و ياضعا  تیوقت  هاصح و  تیتفت  لوب و  راردا  محر و  رمک و  درد  صغم و  تهج  نآ  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاـضعا  نمزم  ۀـفرس 

عدـصم راـضملا  دـنا  هـتفک  برجم  لـمح و  رب  نـیعم  رهط  زا  دـعب  نارفعز  لـسع و  اـب  نآ  ۀـجزرف  دـیفم و  هاـب  یتداـیز  کـیرحت و 
نآ نزوب  هاب  تیوقت  رد  نآ  لدب  مرد  ود  ات  ینیعم  اب  مرد و  هس  ات  یئاهنتب  هاب  تهج  نآ  تبرش  رادقم  زینـشک  نآ  حلـصم  نیرورحم 

یقنم نآ  كرب  دامض  حورقلا  حورجلا و  هبابک  ای  ناکدرک و  زغم  ای  نآ و  نزوب  خرس  يردوت  اب  خرـس و  نمهب  نآ  فصن  اوبزوج و 
* عفان لضع  یکتفوک  تهج  هکرس  اب  نا  تسوپ  دامض  لصافملا  تالا  هبطر  حورق  محلم  لمدم و  و 

بلکلا ناسل 

* دنمان سنلاکوکین  يربربب  هرولک و  هب  هیبش  دنیوک  هریما  ینیطالب  هدحوم  ءاب  مال و  نوکس  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

اب عرذ و  ود  رب  هدایز  نآ  قاس  هدـح  یلع  تسا  یتابن  دـنا  هتفک  یـضعب  دـنا و  هتـسناد  ضامح  یـضعب  تسا و  لمحلا  ناسل  دـنیوک 
دنت نآ  فارطا  سلما و  مرن  رایسب  ریعقت و  اب  رتزارد و  نا  زا  کنتراب و  كربب  هیبش  نآ  كرب  کیراب و  رادهرک و  رایـسب و  ياهبعش 

ناتسبات لوا  رد  مهرد و  کبشتم  نامسیر و  دننام  کیراب  ياهبعش  اب  هبعـشرپ  دیفـس  نآ  خیب  کیراب و  نآ  مخت  شفنب و  نآ  لک  و 
اهبآ کیدزن  نآ  تبنم  دیور و  یم 
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نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هزات ياهمخز  مایتلا  تهج  تاحارج و  قزلم  نآ  دامض  حورجلا  حورقلا و  لاحط  تبالـص  عفار  لسع  اب  لطرکی  ردقب  نآ  ندیماشآ 
* تسا رثؤم  هنهک  ياهمخز  ندروآ  تشوک  و 

هلمهملا داصلا  عم  ماللا  لصف 

یقیصل

شاکب فورعم  نباکنت  رد  دنمان و  زین  بدلا  ناذا  ار  نآ  ای و  فاق و  رسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  داص  رـسک  مال و  حتفب 
تسا

نا تیهام  *

یتشکنا و يربطـسب  یعرذ و  رب  هدایز  نآ  قاس  دـنمان و  یقیـصل  ار  نآ  تهج  نا  زا  دپـسچ و  یم  هماج  رب  هک  رادراـخ  تسا  یتاـبن 
يدوخن یقدنف و  ردقب  نآ  مخت  رت و  میخض  رتکچوک و  نا  زا  کنتراب و  كربب  هیبش  نآ  كرب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  لوا  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج لک  نغور  اب  نآ  دامـض  هنیـس و  تنوشخ  دراب و  ۀفرـس  تهج  لسع  اـب  نآ  خـیبط  ندـیماشآ  ردـصلا  ءاـضعا  یلاـج  لـلحم و 
* تسا یهبم  نآ  مخت  زغم و  راسخر و  ةدننک  خرس  نآ  لوسغ  عفان و  تیاغب  هدعقم  مرو  نابرض 

هلمهملا نیعلا  عم  ماللا  لصف 

باعل

دنمان ناهد  بآ  یسرافب  قیر و  یبرعب  هدحوم  ءاب  فلا و  نیع و  حتف  مال و  مضب 

نآ تیهام  *
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تسا فورعم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دـشاب يذاتم  مرک  تیذا  زا  هک  یـسک  شوک  رد  ار  مئاص  ناهد  بآ  نوچ  اتـشان و  صخـش  ینعی  مئاص  ناهد  باعل  صوصخ  یلاج 
عفان و ار  لافطا  يابوق  فلک و  قهب و  یلاخ  هدرم و  نوخ  لـلحم  نآ  يـالط  دروآرب و  دـشکب و  ار  نآ  مرک  دـهد و  نیکـست  دـنزیر 

* دشکب ار  نآ  دنزادنا  رام  نهد  رد  نوچ 
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يربرب تبعل 

تبسن ءای  رخآ  رد  هلمهم و  ءار  ود  ره  نایم  رد  هدحوم  ءاب  ود  حتف  هیناقوف و  هانثم  ءات  هدحوم و  ءاب  حتف  نیع و  نوکس  مال و  مضب 

نآ تیهام  *

حاون زا  تسا و  یقایرتب  فورعم  رـصم  رد  دنت و  خلت و  نآ  معط  ناتـسپ و  رـس  دـننام  نا و  زا  رتکیراب  ناجنروسب و  هیبش  تسا  یخیب 
دنناوخ مان  نیاب  ار  ناجنروس  یضعب  دنیامن و  یم  ناجنروسب  شوشغم  نادیقمان  دنروآ و  هیقیرفا 

تسا هابتشا  791و 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدعم حایر  لیلحت  هنیـس و  مغلب  عطق  تهج  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ردصلا و  ءاضعا  يزیرغ  ترارح  يوقم  مغلب و  عطاق  حایر و  للحم 
تیاغب ماوه  رئاس  مومـس  یعفا و  مس  تهج  يزار  مومـسلا  عفان  نآ  لاثما  ردـص و  عاجوا  ریـساوب و  ضیح و  نوخ  راردا  ریـساوب و  و 

ۀیلاغ عفر  ات  دنهد  شوج  رایـسب  قیوس  رد  هک  مرد  ود  نآ  تبرـش  رادـقم  راسخر  کنر  یخرـس  ثعاب  نآ  تموادـم  هتـسناد و  عفان 
نوچ تسا و  ناکدرک  زغم  نآ  نزوب  نآ  لدب  زینـشک  نآ  حلـصم  عدصم  هراح و  ضارما  ثروم  نآ  راثکا  راضملا  ددرک  نآ  تدح 
رکا دیامن و  ثادحا  ناتـسم  دننام  یتلاح  مشچ و  یخرـس  هک  يدح  هب  ات  دروآ  لاهـسا  ئق و  دـنروخب  یطلغب  ناشیا  ریغ  ای  لافطا و 

* تسا ندروخ  نوسینا  نا  زا  دعب  لسع و  نغورب و  ندومن  ئق  نآ  ریبدت  دزاس  كاله  محر و  قانتخا  دشاب  نز 

لعل

تسا يدنه  لال  زا  برعم  دنا  هتفک  مال  نیع و  نوکس  مال و  حتفب 

نآ تیهام  *
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بابل راجحالا و  عفانم  فلوم  تسین و  نآ  رکذ  همیدق  راجحا  بتک  رد  هدیـسر و  مهب  نادـب  عالطا  هزات  هک  تسا  هدـیدج  راجحا  زا 
لعل دیدرک و  مدهنم  ناشخدب  هوک  یمیظع  ۀلزلز  ببـسب  یلاس  هک  تسا  زواجتم  لاس  دص  یـس  زا  هک  دنا  هدومن  حیرـصت  هعانـصلا 

توقای زا  یناوغرا و  یشفنب و  هب  لئام  كدنا  رتمک و  یخرـس  رد  توقای  کنر  زا  نآ  کنر  تسا و  توقای  سنج  زا  تشک و  رهاظ 
زا رت  بلـص  بلاغ و  نآ  یخرـس  رتهب و  یناشخدب  دسر و  یم  مهب  زین  نهکد  رد  ناروت و  تکلمم  زا  ناشخدـب  نآ  ندـعم  رت و  مرن 

فالتخاب هک  تسا  توقای  ماسقا  زا  یمـسق  هلمجلاب  رتاـهب و  مک  یناشخدـب و  زا  رترفاو  رت و  هریت  كدـنا  رت و  مرن  ینهکد  ینهکد و 
دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  فلالا  عم  ءایلا  فرح  رد  توقای  ددرک و  یم  نوکتم  وحن  نیدب  ناکم 

نآ تعیبط  *

کشخ مود  رد  ترارحب و  لئام  لدتعم  يدرس  یمرک و  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رادقم ریثاتلا  يوق  يوادوس  للع  عیمج  رد  ریـساوب و  مدلا و  فزن  سباح  توقای و  زا  رتیوق  هرـصاب  توق  باصعا و  لد و  حـیرفت  رد 
* دنا هتفک  کناد  مین  ات  یضعب  کناد و  کی  ات  طاریق  کی  زا  نآ  تبرش 

ءافلا عم  ماللا  لصف 

حافل

تسا ناجنداب  مسا  دغم  دنمان و  زین  دغم  كزیباش و  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  هلمهم  ءاح  فلا و  اف و  حتف  مال و  مضب 

نآ تیهام  *

هدام رن و  دش و  دهاوخ  روکذم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  ایلا  فرح  رد  تسا و  ینایرس  جوربی  زا  ترابع  حافل  خیب  تسا و  يرب  جوربی  رمث 
لیقث یهایـسب و  لـئام  رتکچوک و  نا  زا  وهاـک و  كربـب  هیبـش  نیمز و  يور  رب  شورفم  ضیرع و  كرب  ار  نآ  ةداـم  مسق  دـشاب  یم 

ددرک و یم  ینیریشب  لئام  تیرطع و  اب  ندیسر  زا  دعب  صفع و  رایسب  درز و  رتکرزب و  نوتیز  زا  نآ  رمث  دیفـس و  نآ  لک  هحئارلا و 
تسوپ دیفس و  نآ  نطاب  هایـس و  نآ  رهاظ  مهب  لصتم  ددع  هس  ود  نآ  خیب  بیـس و  مخت  هب  هیبش  نآ  مخت  دنمان و  نجلا  حافل  ار  نآ 

نیرد دشاب  یم  جوربی  رد  هک  يومب  هیبش  ياهفیل  ینعی  يوم  یب  ناسنا و  تروصب  هیبش  لکـش  رد  یهایـسب و  لئام  ربطـس و  نآ  خیب 
ار نا  زا  یفنص  طسوتم و  يربطس  رد  نآ  خیب  درز  رایخ و  ردقب  نآ  رمث  ردنغچ و  كرب  دننام  سلما و  كرب  ار  نآ  رن  مسق  تسین و 

خیب رمث و  لک و  یب  قاس و  یب  يدیفـسب و  لئام  يربش و  ردـقب  لوط  رد  ضیرع و  مک  نآ  كرب  راد و  هیاس  عضاوم  رباـقم و  تبنم 
نآ يازجا  نیرت  يوق  دـنام و  یم  یقاب  لاس  راهچ  ات  نآ  توق  تسا و  ماسقا  نیرت  يوق  نیا  دیفـس و  یماـهبا و  يربطـسب  زارد و  نآ 

تسنا زا  لئاس  بآ  هراصع و  خیب و  تسوپ 
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نا تعیبط  *

میدـع تسنآ  خـیب  فوج  رد  هچنآ  رت و  درـس و  نآ  رمث  تسین و  ترارح  كدـنا  زا  یلاخ  دـنیوک  کـشخ و  درـس و  موس  رخآ  رد 
توقلا

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ يالط  سارلا  ءاضعا  ندب  نمسم  مونم و  رکسم و  ضباق و  ارفص و  نوخ و  نایلغ  هداح و  داوم  نابرض  نکسم  ففجم و  ردخم و 
ضفنلا ءاذغلا و  ردصلا و  ءاضعا  نادند  درد  تهج  نآ  خیبطب  هضمـضم  عفان و  ار  راح  عادـص  مونم و  نآ  ندـیئوب  رـس و  درد  تهج 

راح ناقفخ  یباوخیب و  عفر  تهج  لسع  بآ و  اب  نآ  خیب  تسوپ  زا  طاریق  شش  ندیماشآ 

ضیح عطاق  تیربک  اب  نآ  مخت  لومح  لوب و  ردم  نآ  هایک  تسا و  ادوس  ةرم  مغلب و  ئقم  عفان و  لوبلا  هقرح  يومد و  لاهـسا  792و 
هکرس اب  هراح و  ماروا  للحم  نآ  يالط  روثبلا  ماروالا و  راح  لصافم  درد  تهج  وج  درآ  اب  نآ  خیب  تسوپ  دامـض  لصافملا  ءاضعا 

مین ندـیماشآ  شمن و  فلک و  تهج  نآ  ریـش  يالط  هنیزلا  شرب  هراـح و  ماروا  تهج  وج  درآ  اـب  نآ  كرب  دامـض  هرمح و  تهج 
لمق دلوم  نآ  خیب  تسوپ  يالط  دسر و  یم  مهب  مرک  رایسب  مامح  زا  هک  یخرس  دننام  راسخر  ةدننک  خرـس  تیاغب  نآ  مخت  زا  مرد 
كرب نآ و  مخت  روتـسدب  ماوه و  ندـیزک  تهج  نوتیز  نغور  رد  لسع  اب  نآ  خـیب  تسوپ  يالط  مومـسلا  دـشاب  هک  ینغور  ره  رد 

لالتخاب تسا  هدنـشک  نآ  مهرد  ود  مهرد و  مین  ات  طاریق  هس  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  لاتق  یمـس  بلعثلا  بنع  رهزداـف  نآ  کـچوک 
یـضعب ندروخ و  نوسینا  لدرخ و  يرب و  بادس  لسع و  نا  زا  دـعب  لسع و  نغورب و  ندرک  ئق  نآ  حلـصم  نایثغ  تابـس و  لقع و 

موم رب  نآ  حلـصم  دـشاب  دیفـس  نآ  كرب  هچنآ  صوصخ  هتکـس  ثدـحم  نآ  ندـیئوب  راثکا  راـضملا  ندیـشون  درـس  بآ  دـنا  هتفک 
دروآ و حیرفت  ابرکس  رکش  هنایزار و  اب  نآ  ددع  هس  مخت  ندیماشآ  دنا و  هتفک  زین  یقلا  زوج  نآ  نزوب  شاخـشخ و  مخت  ندیئوب و 

تسا هلیاغیب 
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شفل

همجعم نیش  اف و  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

یم ریثاـت  نا  رد  شتآ  رید  یکـشخ  رد  ددرک و  یم  لعتـشم  دوز  يزبس  يرت و  ماـکنه  رد  ماـش  حاون  نآ  تبنم  میظع  تسا  یتخرد 
تسا تخرد  نآ  اران  رضخالا  رجشلا  نم  دیجم و  نارق  رد  یلاعت  هناحبس  قح  لوق  زا  دارم  دیوک  دلاخ  یبا  نبا  دیامن و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

یکاطنا هک  هتـشون  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح  تسا  ابوق  عفار  نآ  ةزات  ةراصع  قهب و  صرب و  عفار  نآ  قوحـسم  کشخ  كرب  يـالط 
تسا ربونص  بوچ  نآ  هک  دیوک 

فاقلا عم  ماللا  لصف  *

قل قل 

تسا یسراف  کل  کل  برعم  فاق  ود  مال و  ود  حتفب 

نا تیهام  *

زا دـیامن و  یمن  لقن  دوخ  یئاـج  زا  ددرک و  یم  نطوتم  هاـک  دـیآ و  یم  عیبر  لـئاوا  رد  هک  هثجلا  ریبک  تسا  هفورعم  رویط  هلمج  زا 
جازم تسوبی  ترارح و  ببـسب  زین  نآ  تسنآ و  ۀـچب  نمـشد  رام  هک  اریز  رام  زا  دوخ  ياهچب  تظفاحم  يارب  دزاس  یم  هناـخ  راـخ 

ثئابخ تارشح و  نآ  كاروخ  ندوب  يارب  تسا  وبدب  نآ  تشوک  دناسر و  یمن  ررض  نآب  دعلب و  یم  ار  رام  دوخ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هاب و فعـض  اضعا و  رد  همکحتـسم  تدورب  هظیلغ و  حایر  ردخ و  هوقل و  جلاف و  تهج  نآ  تشوک  ندروخ  اهریغ  سارلا و  ءاضعا 
سفرک و هکرـس و  اـب  نآ  خـبط  دـجنک و  نغور  نآ  حلـصم  نیرورحم  رـضم  نآ  كرزب  زا  رتـهب  نآ  ۀـچب  تشوک  هشوهنم و  مومس 

نآ ةرهز  نآ و  تشوک  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  نآ  ۀضیب  دنماشاین و  نا  رب  بارـش  ماداب و  نغور  اب  نیریـش و  تیز  رایـسب و  زینـشک 
قهب و یلاج  نآ  نیکرـس  هکرـس و  اب  نآ  يالط  عفاـن  حـضو  قهب و  ۀـلازا  تهج  یلاـج و  نآ  نوخ  ـالاحتکا و  تسا  يروکبـش  عفار 
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تسا عرص  عفار  يوم و  ةدننک  هایس  نآ  ۀضیب  اب  دلج و  راثآ  فلک و 
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فاکلا عم  ماللا  لصف 

کل

دنمان اه  يافخب  ههکال  يدنهب  كال و  یسرافب  هدمآ  زین  فاک  حتفب  فاک و  مال و  مضب 

نا تیهام  *

ددرک و یم  دـقعنم  دـیآ و  یمرب  راجـشا  یـضعب  ياهخاش  رـس  زا  دـسر و  یم  مهب  هلاکنب  دـنه و  تکلمم  رد  هک  تسا  یتاـبن  غمص 
يروهج ههکال  يدنهب  ماخ و  كال  ار  نیا  دشاب و  یم  جـنران  ینومیل و  ردـقب  ات  نآ  ياهبح  یـضعب  خرـس و  توتب  هیبش  کنرخرس 

دیآ یم  لمعب  رانک  تخرد  زا  هچنآ  دیآ و  یم  لمعب  اهنیا  ریغ  ربو و  لپیپ  تخرد  دنمان و  رانک  یسرافب  هک  ردس  تخرد  زا  دنمان و 
خوبطم بآ  زا  هچنآ  یمان و  ار  کیره  دیآ و  یم  لمعب  خرـس  ياهکنر  عاونا  نآ  بآ  ذخا  بآ و  رد  ماخ  کل  خبط  زا  تسا و  رتهب 

یم کشخ  هتخاس  كزان  صارقا  هتفرک  هبنپ  رد  ار  نآ  بآ  هچنآ  دنمان و  یمجع  فاکب  لالک  يدنهب  دـنروآ  یم  لمعب  داقعناب  نآ 
يدنهب ار  نآ  دنزاس و  یم  كزان  ياهقرو  ار  هتفرک  بآ  خوبطم  كال  لفث  دنیوک و  زین  رواهمواتلا  يدـنهب  داتک و  یـسرافب  دـنیامن 

لمعتسم نآ و  نیرتهب  دنمان و  یم  سود  يزاریشب  ارپچ و 

لوسغم ریغ  زا  رتهب  داوم  یـضعب  رد  نآ  لوسغم  هک  اریز  تسا  نآ  لوسغم  خوبطم  ریغ  ماخ  ةزاـت  یفاـص  فافـش  خرـس  بط  رد  793
یم یقاب  لاس  هد  ات  نآ  توق  لمعتسم و  بط  ریغ  رد  نیا  تسا و  نآ  ةزات  یفاص  فافش  خرس و  زین  نآ  خوبطم  مرج  نیرتهب  تسا و 

دنام

نا تعیبط  *

يوقا نآ  لوسغم  ریغ  فطلا و  نآ  لوسغم  دنا و  هتفک  زین  کشخ  مود  رد  مرک و  لوا  رد  کشخ و  موس  رد  مرک و  مود  رد 

1529 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1989 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ صاوخ  لاعفا و  *

هفرـس و مدلا و  ثفن  جلاف و  تهج  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  سارلا و  ءاضعا  سباح  طالخا و  یقنم  للحم و  یلاج و 
رئاس هدرک و  فعـض  ناقری و  یقز و  یمحل و  ياقـستسا  لاحط و  دبک و  ةدس  حیتفت  اشحا و  رکج و  هدعم و  تیوقت  ناقفخ و  وبر و 
هزات زب  ریـش  اب  نآ  لوسغم  کناد  ود  ات  کناد  کی  ندیماشآ  عفان و  هینطاب  ماروا  لیلحت  دـبک و  عجو  هدراب و  طالخا  ۀـیقنت  اضعا و 

نآ لدب  لاقثم  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  یکطصم  نآ  حلصم  زرپس  رضم  برجم  مدلا  ثفن  سبح  تهج  لاقثم  یـس  ردقب  هدیـشود 
زور ره  نوچ  تیـصاخلاب و  تسا  ندب  ةدننکرغال  صاوخلا  ریـشابط  نآ  عبر  نوراسا و  نآ  نزو  مین  دنویر و  نآ  ثلث  ود  حـیتفت  رد 

نینچمه دسرن و  نادب  رکید  يزیچ  دنک و  رغال  ار  ندب  تیاغب  زور  لهچ  ای  زور  یـس  تدم  ات  دنـشونب  هکرـس  اب  ار  نآ  کناد  کی 
یفاص ماخ  کل  سپ  دنناسیخب  زورنابش  کی  ار  زبس  نانشا  نوچ  دنـشونب و  زور  راهچ  هس  رد  هکرـس  اب  ار  نآ  لاقثم  راهچ  هس  نوچ 
یفاص فیطل  سپ  ددرک  هدنشخرد  خرس  نانشا  بآ  دنوش و  ادج  مه  زا  نآ  یفاص  يدرد و  ات  دنناشوجب  میالم  شتآب  هدومن  هفاضا 

فرجنش و کنر  زا  رتهب  یشاقن  نتشون و  رد  دنمان و  یلالک  يدنهب  ار  نیا  دنیامن و  دقعنم  عمج و  یبرع  غمـص  اب  هدرک  ادج  ار  نآ 
عطق رد  نآ  ندـیماشآ  تسا  ضبق  تیاـغ  رد  دـنراد و  لمعتـسم  اـهزیچ  ماکحتـسا  میحل و  رد  نارکرز  يرکرز و  رومز  ار  نآ  لـفث 
یبآ دنبوکب و  مرن  نواه  رد  ار و  ماخ  یفاص  كاشاخ  بوچ و  زا  صلاخ  کل  دـنریکب  هک  تسنآ  لسغ  قیرط  تابرجم و  زا  ضیح 

ۀچراپ رد  سپ  ددرک  ناسکی  ات  دنلامب  یکتـسهاب  دنزیر و  نارب  كدنا  كدنا  دنـشاب  هدیناشوج  نا  رد  رخذا  خیب  ینیچ و  دـنویر  هک 
زا يزیچ  رکید  ات  نینچمه  دننارذکب و  ریرح  زا  دنیاسب و  روکذم  بآ  اب  روتـسدب  زاب  دنامب  نا  رد  هچنآ  دـنلامب و  دـنزیرب و  يریرح 

راکب هدوس  هدومن  کشخ  دنزیرب و  ار  نآ  يالاب  بآ  ددرک  نیـشن  هت  ات  دـنراذکب  ار  کل  فیطلب  طولخم  اهبآ  نآ  سپ  دـنامن  کل 
زین نآ  صارقا  تافوفـس و  هددعتم و  خسن  کللا  ءاود  زین و  ریبک  نیدابارق  رد  دش و  روکذم  همدقم  رد  نآ  لسغ  روتـسد  زین  دـنرب و 

خوبطم رد  الوا  ار  مشپ  ای  مشیربا و  دـیاب  نکیل  نآ و  ریغ  فالخب  تسا  مشپ  مشیرباب و  صوصخم  نآ  کـنر  هکنادـب  تفاـی و  رکذ 
نودب دشاب و  وزج  دص  کلزا  وزج و  جنپ  هک  دیاب  ریطرط  دـنناشوجب و  میالم  شتآب  بش  کی  دـشاب  هدرک  فاص  هک  ریطرط  اب  نآ 

* دوش یمن  بوخ  نآ  کنر  درادن و  ریثات  ریطرط 
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نونلا عم  ماللا  لصف 

سطیجنل

دنمان مسنم  ماش  رد  تسا و  ینانوی  تغل  نیتلمهم  نیس  اط و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میج و  رسک  نون و  نوکس  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

خرـس لفـسا و  فرطب  ینحنم  اندنک و  كرب  زا  رت  ضیرع  كرب  ار  یناتـسب  یئارحـص  یناتـسب و  دـشاب  یم  فنـص  ود  تسا و  یتابن 
هیبش هایـس  یلک  نآ  رـس  رب  ربش و  ود  ردـقب  نآ  قاس  نآ و  قاس  رب  رتمک  دـیور و  یم  نآ  خـیب  زا  نآ  ياهکرب  رتشیب  نوخ و  کـنرب 

نآ تبنم  كدرزب  هیبش  نآ  خـیب  هیوازلا و  ثلثم  یکرب  نآ  رـس  بناج  رد  هدرک و  زاـب  ناـهد  کـنرب  هیبش  یتروص  نا  رد  هوسنلقب و 
رتکرزب نآ  فیرشت  رت و  نشخ  نا  زا  نویردنقولوقسا و  دننام  كرب  ار  یئارحص  فنص  كانمن و  ياهاج  هنشخ و  نکاما 

نا تعیبط  *

یمرک رب  هدایز  نآ  یکشخ  کشخ و  مرک و 

نآ یناتسب  صاوخ  لاعفا و  *

بارش اب  نآ  یئارحص  کشخ  ندیماشآ  هیقوا و  ود  نآ  خیبط  زا  لاقثم و  کی  نآ  مرج  زا  تبرش  رادقم  لوب  ردم  نآ  خیب  ندیماشآ 
ثعاب تاحارج و  یتدایز  عنام  نآ  یئارحص  ةزات  دامـض  حورقلا  حورجلا و  مرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  زرپس  تهج  هکرـس  اب  ای  و 

تسا اهنآ  مایتلا  هیقنت و 

واولا عم  ماللا  لصف 

ایبول

اریمام یطبقب  نیهلیس و  ینانویب  تسا و  يدنه  تغل  هیناتحت  هانثم  ءای  حتف  هدحوم و  ءاب  رسک  واو و  نوکس  مال و  مضب 

دنیوک زین  ناورماث  ایولا و  ار  نآ  تسا و  ایبولب  روهشم  زین  یسرافب  دنمان و  اقیرف  یبرعب  نلوسف و  یمورب  794و 
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نا تیهام  *

شورفم رثکا  هداتسیا و  یـضعب  ریبک و  بالبلب  هیبش  نآ  تابن  دسر و  یم  مهب  دالب  رثکا  رد  هروهـشم و  ۀلوکام  بوبح  زا  تسا  یبح 
هیبش یفالغ  رد  نآ  رمث  شفنب و  هزیر و  نآ  لک  سلما و  رتزبس و  بالبل  كرب  زا  نآ  كرب  دـچیپ و  یم  دوخ  رواـجم  رب  نیمز و  رب 

ناریزح رد  دنراک و  یم  ناسین  هام  رد  یکچوک و  ناویح  هدرکب  هیبش  رتکچوک  القاب  ۀناد  زا  نآ  ۀناد  رتکیراب و  نا  زا  القاب و  فالغب 
هزیر فالغ  زغم و  ار  نآ  سران  ةزات  زین و  هایس  یضعب  خرس و  یضعب  نا و  رس  رب  یهایس  هطقن  اب  دیفـس  یـضعب  نآ  ۀناد  دسر و  یم 

دنهد و شوج  بآ  رد  ررکم  نوچ  ار  نآ  خرس  فالغ و  یب  ار  نآ  ةدیـسر  دوش و  یم  ذیذل  دنروخ  یم  هتخپ  تشوک  اب  هدیرب  هزیر 
رت و نوبز  دوخن  زا  رتمک و  نآ  خفن  رتهب و  القاب  زا  دنام و  یم  یقاب  لاس  ود  ات  نآ  توق  ددرک و  یم  دیفس  دنیامن  لیدبت  ار  نآ  بآ 

دیآین یقیاع  ار  نآ  رکا  شام  زا  رت  جورخلا  عیرس  رت و  خافن 

نا خرس  تعیبط  *

تسوبی تبوطر و  رد  مرک و  لوا  رد  نآ  دیفس  دنا  هتفک  تدورب و  ترارح و  رد  لدتعم  نآ  دیفس  رت و  مود  رد  مرک و  لوا  رخآ  رد 
رت مرک و  نآ  خرس  لدتعم و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دلوم مضهلا و  ئطب  خافن و  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  ءاضعا  نآ  بل  زا  هداـیز  نآ  تسوپ  راردا  راردا و  لـیلحت و  ـالج و  توق  اـب 
لوب و ردـم  ندـب و  نمـسم  هاب و  كرحم  ریـش و  ینم و  دـلوم  ئق و  رب  نیعم  هئر و  هنیـس و  نیلم  نآ و  دیفـس  صوصخ  ظیلغ  طـلخ 

بآ رد  سوـلج  نینج و  جرخم  ساـفن و  یقنم  نیدراـن و  نغور  هنق و  یلیلق  اـب  نآ  خرـس  خوـبطم  بآ  ندـیماشآ  صوـصخ  ضیح 
ندید ثعاب  نآ  راثکا  عفان و  زین  هدرک  درد  تهج  همیـشم و  هدرم و  هدنز و  نینج  جرخم  سافن و  یقنم  زین  اررکم  نآ  خرـس  خوبطم 

خبط زقس و  لفلف و  رتعص و  تیز و  کمن و  هریز و  هماکبآ و  لدرخ و  لیبجنز و  نآ  ةروکذم  راضم  حلـصم  شوشم  يدر  ياهباوخ 
هماکبآ و ای  نیبجنکـس و  ینیچراد و  زا  رتهب  نآ  حلـصم  تیـصاخلاب و  تسا  یثغم  هلمجلا و  یف  تسا  نآ  حلـصم  زین  تشوک  اب  نآ 

ۀیودا اـب  دـشاب  هتفاـی  خـبط  بوخ  كزاـن و  مرن و  هکنآ  رکم  رـضم  رایـسب  فـالغ  اـب  نآ  ندروـخ  تسین و  يزیچ  بادـس  لدرخ و 
* هروکذم

1532 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 1992 

http://www.ghaemiyeh.com


زول

دنمان هلادکنا  یکنرفب  ماداب  یسرافب  همجعم  ياز  واو و  نوکس  مال و  حتفب 

نا تیهام  *

دنمان نیریش  ماداب  یسرافب  ولحلا و  زول  ار  نیریـش  دراد  یخلت  ینیریـش و  دحاو  ره  دشاب و  یم  یهوک  یناتـسب و  يرب و  تسا  يرمث 
كرب کنر و  درز  ياهزیر  نآ  نایم  رد  دیفس و  نآ  لک  یکریت و  یخرـسب و  لئام  نآ  تسوپ  هب و  رانا و  تخرد  ردقب  نآ  تخرد 

هـس ار  نآ  رمث  دنام و  یم  یتدـم  دروآ و  یم  رمث  مراهچ  موس و  لاس  رد  سرغ  زا  دـعب  نآ  یناتـسب  تخرد  مرن و  ریدتـسم  نهپ  نآ 
كزان شرت و  نآ  ۀلاغچ  دیامن و  یم  یـشرتب  لیم  سپ  صفع  نآ  معط  دنا  هتفاین  زایتما  مه  زا  زونه  هک  ادتبا  رد  دـشاب و  یم  تسوپ 

تسوپ و زغم و  نتـسب  هب  لیم  سپ  دشاب  یم  رتذیذل  رت و  شرت  دشاب  رت  ماخ  رت و  كزان  دنچره  کمن و  كدنا  اب  صوصخ  ذیذل  و 
ةزات زغم  ماکنه  نیرد  نیریش و  برچ و  نآ  زغم  دندرک و  یم  هفت  دنتشک  بلـص  یبشخ و  نآ  ياهتـسوپ  نوچ  دیامن و  یم  تیبشخ 

نایرب ماخ و  دنیامن و  یم  ذخا  نغور  نا  زا  ذیذل و  زین  نآ  زغم  تشک  کشخ  دیـسر و  لامکب  نوچ  دشاب و  یم  ذـیذل  كزان و  نآ 
وب شوخ  ياهلک  اب  ار  نآ  رـشقم  زغم  زین  دـنهد و  یم  بیترت  نا  زا  تاـیولح  عاونا  دـنروخ و  یم  ار  رـشق  هس  ره  زا  رـشقم  زغم  هدرک 
نا زا  نغور  دنیامن و  یم  هدرورپ  دنهاوخ  هک  یلک  ره  اهنیا  لاثما  کشمدیب و  دـشاب و  رمحا  درو  هک  خرـس  لک  هشفنب و  لک  دـننام 
یم مسق  نامه  ای  دـنزاس و  یم  تایولح  لقن و  نا  زا  اـی  دـشاب و  یم  لـک  ناـمه  يوبب  نآ  نغور  تجاـحلا و  دـنع  دـننک  یم  ذـخا 
یم كزان  كدـنا  یبشخ و  نآ  ینوریب  تسوپ  دـشاب و  یم  يوقم  ذـیذل و  وب و  شوخ  همه  دـنهاوخ  هک  وحن  ره  لصح  اـم  دـنروخ 

کنر و دیفـس  بلـص  نآ  یطـسو  تسوپ  ددرک و  یم  ادج  مهاب  اهماد  ای  ندوسب  ای  دوخبدوخ و  رثکا  ندش  کشخ  زا  دعب  هک  دشاب 
كزان قیقر  نآ  تسوپ  هک  ماداب  عاونا  ضعب  تضوبق و  تصوفع و  اب  هریت و  خرس  كدنا  نآ  زغمب  لصتم  موس  تسوپ 
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عون زا  رت  نیریـش  رتذیذل و  رتفیطل و  نآ  زغم  دنمان  یم  يذغاک  ماداب  ار  نآ  هک  ددرک  یم  ادج  هتـسکش و  تسدب  هک  دشاب  یم  795
تسا و یناتسب  زا  رت  فیعض  زین  توالح  تفاطل و  رد  رتمک و  زغم  تینهد  رت و  بلـص  تسوپ  ار  عون  نیا  یلبج  يرب و  نآ و  بلص 

تسا برچ  زغم  كرزب  تسوپ  كزان  زول  نآ  نیرتهب 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  لدتعم  رت و  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عبط نیلم  هرصاب و  يوقم  ینطاب و  ياضعا  یلاج  تابن و  اب  صوصخ  غامد  رهوج  ظفاح  ردصلا  سارلا و  ءاضعا  اهتوق  ظفاح  حتفم و 
فصن اب  مدلا و  ثفن  سبح  بنجلا و  تاذ  وبر و  هرجنح و  هنیس و  تنوشخ  هفرس و  تهج  رکش  اب  نآ  ةریش  هنیـس و  قفاوم  قلح و  و 

تهج دشاب  هدیسرن  تیدامر  دحرـسب  دنـشاب و  هتخوس  هکنآ  دیفـس  بلـص  تسوپ  نونـس  تابرجم و  زا  هفرـس  عطق  تهج  تفز  نآ 
اعما و ۀـحرق  تهج  دراد و  هک  يالج  ببـسب  نطب  ینطاب و  ياضعا  نیلم  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  نآ  يـالج  نادـند و  هثل و  تیوقت 

نیلم ءاذغلا و  ریثک  رکـش  اب  ندب و  نمـسم  لوب و  تدح  نآ و  تدح  نکـسم  ینم و  دـلوم  هدـعم و  تبوطر  زا  ثداح  ریحز  هناثم و 
زا رت  لوزنلا  عیرس  یشبهر  نا و  زا  لوزنلا  ئطب  هدعم و  رب  لیقث  نوحطم  ماداب  عفان و  جنلوق  تهج  نیلم و  زین  ریجنا  اب  حتفم و  عبط و 

لهرت و عفار  ضباق و  هدعم و  يوقم  نآ  ةدادوب  رثالا و  يوق  هدرک  حالـصا  رد  رتهب و  ندـب  ندومن  هبرف  هیذـعت و  رد  ابرم  ماداب  نا و 
لیلحت هفرـس و  رکج و  درد  تهج  لسع  اب  نا  زا  لدتعم  هزوج  کی  رادقم  ندومن  قعل  ینم و  ةدننک  هدایز  هاب و  يوقم  نآ و  یتسس 

تدورب و ببسب  ناهد  ترارح  نکسم  نادند و  نب  يوقم  تسوپ  اب  دنمان  هلاغچ  هکنآ  سران  هزات  رمث  هدرک و  حایر  صوصخ  حایر 
نادرم و هاب  كرحم  نآ  ۀفوکـش  ادامـض و  ابرـش و  هناوید  کس  یکدـیزک  تهج  ریجنا  اـب  نآ  ندروخ  مومـسلا  نآ  تسوپ  تسوبی 
رکش و نآ  حلصم  ارفص  جیهم  یکطصم و  نآ  حلصم  اشحا  رـضم  بطر و  دراب  هدعم  رد  مضهلا  ئطب  لیقث و  راضملا  نانز  هاب  عطاق 
ندیماشآ و نا  زا  دعب  هضماح  بوبر  ندومن و  ئق  نآ  حلصم  یـشغ  نایثغ و  اهتـشا و  طوقـس  برک و  بجوم  دساف  جرکتم و  ماداب 

نآ ةزات  صوصخ  غامد  بطرم  تیاغب  يدرس و  یمرک و  رد  لدتعم  تعیبط  ار  نآ  نغور 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

ابرـش و مونم  رهـس و  عفار  بنجلا و  تاذ  ماسرـس و  یمرو و  یـسبی و  جنـشت  قفاوم  غامد و  بطرم  ءاذغلا  ردـصلا و  سارلا و  ءاضعا 
هلهسم ۀیودا  ررض  عفر  اعما و  نییلت  هئر و  ۀبصق  زاوآ و  ۀیفصت  کشخ و  ۀفرس  تهج  رکش  اریثک و  اب  نآ  ندیماشآ  اررکم و  اخیرمت 

اعما و نییلت  صغم و  ریحز و  تهج  زین  هبسانم  يایشا  هبعلا و  مرک و  بآ  هب  نادب و  اهنآ  ندومن  برچ  ابرـش و  هراح  بوبح  اقلطم و 
تالا لاقثم  هن  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  مرک  بآ  اب  هدوس  دوهیلا  رجح  اب  اصوصخ  هاصح  جارخا  رب  تناـعا  لوبلا و  رـسع  جـنلوق و  عفر 

رثوم قلح  تنوشخ  تهج  مرک  بآ  اب  نآ  ةرغرغ  ناریپ و  یکدیمخ  عفر  سرقن و  تهج  نادب  تشپ  ياهرهم  نیهدت  ماود  لصافملا 
تسا لاهسا  عفار  ضباق و  نآ  کشخ  هدعم و  مرک  طقسم  لهسم و  نآ  ةزات  كرب  یکطصم و  نآ  حلصم  هفیعض  ياشحا  رضم 

رملا زول 

دنمان خلت  ماداب  یسرافب  هددشم  ۀلمهم  ءار  میم و  مضب 

نا تیهام  *

تسنآ برچ  ۀناد  كرزب  هزات  زین  نآ  نیرتهب  خلت و  نآ  زغم  هکنآ  الا  تسا  ولحلا  زول  دننام 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  مرک و  زین  مود  رد  کشخ و  لوا  رخآ  رد  مرک و  موس  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هرـصاب تیوقت  تهج  نآ  لاحتکا  رـس و  درد  تهج  هکرـس  اب  نآ  دامـض  لیدـعیب  هظیلغ  طالخا  ۀـلازا  هیقنت و  رد  یلاـج و  لـلحم و 
اب هدرک و  عجو  تهج  عانعن  اب  هتـساشن و  اب  اصوصخ  عفان  هئر  هنیـس و  مرو  هفرـس و  وبر و  تهج  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  ءاـضعا 

هدرک و للع  تهج  جتخپیم  اب  جنلوق و  تهج  لسعلا  ءام  اب  لاحط و  ناقری و  دبک و  ضارما  لاحط و  دبک و  ةدس  حـیتفت  تهج  لسع 
ضیح ردـم  نآ  ۀـجزرف  شپـش و  لتق  زازح و  تهج  نادـب  رـس  لاـستغا  محر و  عجو  نآ و  رـسع  عفر  لوب و  راردا  هاـصح و  تیتفت 

روثب هیعاس و  هنهک و  ياهمخز  تهج  بارش  ای  هکرس و  اب  نآ  دامض  روثبلا  ماروالا و  حورقلا و  حورجلا و 
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هلمن تهج  لسع  بارـش و  اب  تروص و  راثآ  فلک و  یلاـج  نآ  يـالط  يرـش و  هکح و  برج و  هلمن و  زازح و  اـبوق و  هبطر و  796
ار نآ  خیب  شاخـشخ و  نیریـش و  ماداب  تابن و  رکـش و  نآ  حلـصم  اعما  رـضم  دیفم  هناوید  کس  ندیزک  تهج  نآ  دامـض  مومـسلا 

کشخ مرک و  نآ  تخرد  ۀشیر  دیفم و  اهدرد  عیمج  تهج  ادامض 

نا صاوخ  لاعفا و  *

جنلوق عفر  هیلک و  لاحط و  ۀیقنت  تهج  نآ  خیبط  ندیماشآ  فلک و  درابرـس و  درد  تهج  لک  نغور  اب  نآ  دامـض  للحم و  یلاج و 
لیدـعیب زازح  تهج  بارـش  اب  نآ  خوبطم  كرب  يالط  دـیفم و  شتآ  یکتخوس  تهج  نآ  رتسکاـخ  دامـض  هدـعم و  مرک  جارخا  و 

للحم و یلاج و  خلت  ماداب  نغور  دندرکن و  تسم  بارـش  زا  دنیامن  لوانت  اتـشان  هدیبوک  ار  خلت  ماداب  مرد  جنپ  نوچ  دـیوک  وطـسرا 
ففجم

نا تعیبط  *

تبوطرب لئام  مرک و  مود  لوا  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

عفر لوبلا و  رسع  هدرک و  درد  زرپس و  مرو  وبر و  تهج  هبـسانم  هیودا  اب  هدعم و  حاون  رد  هیوادوس  هدنپـسچ و  ۀجزل  طالخا  لهـسم 
مرک نتـشک  نینط و  يود و  شوک و  درد  تهج  نآ  روطق  نینج و  هاصح و  جارخا  نآ و  بـالقنا  ماروا و  محر و  قاـنتخا  جـنلوق و 
امرـس زا  ضراع  قاقـش  هنوک و  نیچ  فلک و  راـسخر و  راـثآ  عفر  تهج  نآ  يـالط  هنیزلا  همیـشم  نینج و  جرخم  نآ  لومح  نآ و 
ماداب تخرد  غمص  لاقثم و  راهچ  ات  نآ  تبرش  رادقم  عفان  زازح  زرپس و  هبطر و  حورق  تهج  بارش  اب  نآ  يالط  حورقلا  حورجلا و 
ثعاب بذاک و  یکنـسرک  دزن  تسا  سفن  لدعم  حلـصم و  نایرب  هدرورپ  کمن  ماداب  تسا و  یبرع  غمـص  بانم  بئان  خلت  نیریش و 

ره نآ  تخرد  یلبجزول  يربزول و  ثلثم و  رکش و  نآ  حلصم  همخت و  ثروم  نطب و  لهسم  لوب و  ردم  هنیس و  یقنم  رکـس و  ءوطب 
ضبق یخلت و  اب  رتکچوک و  نآ  رمث  تیرطع و  اب  یخرـسب و  لـئام  نآ  لـک  هزیر و  نآ  كرب  رتکچوک و  یناتـسب  زول  تخرد  زا  ود 

تسا زولج  ریغ  رایسب و 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ود ات  نآ  لک  زا  مرد و  هس  ات  نآ  تبرـش  رادقم  عفان  لاهـسا  ئق و  نآ و  ةدراب  ضارما  تلب و  تابوطر و  عفر  هدعم و  تیوقت  تهج 
مرد

ربربلا زول 

هنکاس ۀلمهم  ءار  ود  هدحوم و  ءاب  ود  حتفب 

نا تیهام  *

هدیسرن نآ  زغمب  هک  یئاهبعش  نآ  بناوج  رد  کنر و  درز  نا و  زا  رتکرزب  ربونصلا و  بحب  هیبش  تسا  يربزول  زا  یمسق 

نا تعیبط  *

هیناتحتلا هانثملا  يایلا  عم  ءازلا  فرح  رد  دش  روکذم  دنمان و  نادوسلا  تیز  ار  نآ  نغور  ضباق و  رایسب  کشخ و  مرک و 

سویخامیسول

هیناتحت هانثم  ءای  مض  همجعم و  ءاخ  رسک  فلا و  میم و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  نیس  رـسک  واو و  نوکـس  مال و  مضب 
هصوخ و رغـصم  هصیوخ  یبهذـلا و  بصق  سلدـنا  لها  دزن  بهذـلا و  هیبش  ینعمب  تسا  یناـنوی  تغل  هلمهم  نیـس  واو و  نوکـس  و 

دنمان زین  ههکان  جارواروج  يدنهب  زین و  حیرلا  دوع  املا و  خوخل 

نا تیهام  *

اهکرب یهرک  ره  رب  رادهرک و  کیراب و  نآ  ياهخاش  قاس و  یب  یعرذـب و  بیرق  تسا  یتابن  نآ  تسا و  برطقلا  جارـس  زا  یعون 
اهراز و ین  هداتسیا و  ياهبآ  نآ  تبنم  کنر  یئالط  يدرزب  لئام  خرس  نآ  لک  یضبق و  كدنا  اب  نآ  معط  دیب و  كربب  هیبش  هتـسر 

نآ ةراصع  كرب و  لمعتسم 

نا تعیبط  *

هتسناد مود  رد  کشخ  مرک و  یکاطنا  کشخ و  درس و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *
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مایتلا تهج  نآ  دامـض  اعما و  ۀحرق  تهج  نآ  ۀنقح  ضیح و  نالیـس  عطاق  نآ  كرب  ۀجزرف  اضعا و  همه  مدـلا  فزن  فاعر و  عطاق 
هئر رـضم  دنا  هتـسناد  برجم  شوم  لتق  رد  ماوه و  ةدننازیرک  نآ  روخب  يوم و  ندرک  زارد  تهج  انح  اب  ماروا و  لیلحت  تاحارج و 

* تسا لاقثم  کی  نآ  كرب  زا  لاقثم و  مین  نآ  بآ  زا  تبرش  رادقم  بانع  نآ  حلصم 

سوطیدیجعول

هیناتحت و هانثم  ءای  نوکـس  هلمهم و  لاد  رـسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  میج و  رـسک  هلمهم و  نیع  حـتف  واو و  نوکـس  مال و  مضب 
هلمهم نیس  واو و  نوکس  هلمهم و  ياط  مض 

نا تیهام  *

هیبش نآ  كرب  تسا  یهایک  دنا  هتفک  دمحا  نب  دمحم  ذیملت و  نبا 

یناتسب زا  رت  مرک  نآ  يرب  دشاب  یم  یناتسب  يرب و  لکش و  ثلثم  نآ  مخت  نویردنقولوقسا و  كربب  797

نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسا دیفم  اهمخز  مایتلا  تهج  نآ  يازجا  عیمج  برجم و  برج  تهج  هکرس  اب  نآ  تسوپ  دامض  نآ و  کشخ  كرب  ندیماشآ 

فول

رامب هیبش  ینعمب  دنمان  زین  نیط  نبرس  سولکنوک و  یکنرفب  شوک و  لیف  یسرافب  تسا و  یبرع  تغل  اف  واو و  نوکس  مال و  مضب 

نا تیهام  *

قاس تهباشم  تهج  دنمان  هیحلا  فول  طقرالا و  فول  ار  نآ  كرزب و  ینعی  ریبکلا  فول  لوا  مسق  دـشاب  یم  مسق  هس  تسا و  یتابن 
هیحلا فول  ینعمب  دنمان  نطیقا  رد  نویفا و  رد  ینانویب  قلبا و  رامب  نآ 

نا تیهام  *

ریبک و بالبل  كربب  هیبش  نآ  كرب  قلبا و  رام  دـننام  ینعی  شقرم  نآ  رهاظ  کـنر  اـصع و  دـننام  نآ  ياـهخاش  ربطـس و  نآ  قاـس 
نآ تبنم  سوبلب و  دـننام  نآ  خـیب  درز و  ندیـسر  دـعب  دیفـس و  ادـتبا  رد  هشوـخ و  دـننام  نآ  رمث  فـلتخم و  ياـهکنر  اـب  شفنب و 

راد هیاس  كانمن و  ياهناکم 
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نا تعیبط  *

یضرا رهوج  اب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

زا ثداح  نیع  ضایب  عفار  نآ  ةراصع  روطق  نیعلا  ءاضعا  یلاج  تیاغب  ددس و  حتفم  هجزل و  ۀظیلغ  طالخا  عطقم  جرخم و  فطلم و 
ندیماشآ ضفنلا  ردصلا و  ءاضعا  هاصح  عفاد  نآ و  رـسع  عفار  لوب و  ردـم  نوتیز  نغور  اب  نآ  ةزات  ۀـشوخ  بآ  روطق  نذالا  ۀـحرق 

نآ لومح  نینج و  طقسم  هکرس  اب  هاب و  كرحم  بارش  ای  لسع و  اب  هنهک و  وبر  باصتنالا و  سفن  سفن و  رـسع  تهج  ریبک  فول 
لیدعیب همیـشم  نینج و  طاقـسا  تهج  هکرـس  اب  نآ  ۀناد  زا  ددع  یـس  ندیماشآ  نینج و  جرخم  زین  نآ  لک  ندـیئوب  نینج و  جرخم 

ریمخ دنیامن و  ریمخ  کمن  دجنک و  نغور  مدنک و  درآ  اب  هتخیپ  هتفوک  هدرک  کشخ  ار  فول  خیب  نوچ  هک  هتفک  دمحا  نب  دـمحم 
اب نآ  خـیب  دامـض  هنیزلا  برجم  ینطاب  يرهاظ و  ریـساوب  عفر  رد  دـنیامن  لوانت  ار  نان  نا  زا  لاقثم  تفه  زور  ره  دـنیامن و  نان  ۀـیام 

ۀیودا نیرتهب  نآ  دامض  حورقلا  حورجلا و  دیفم  امرس  زا  ضراع  قاقش  تهج  بارش  اب  صرب و  شمن و  قهب و  فلک و  تهج  لسع 
يارب دنزاس  یم  تافایـش  نا  زا  نآ و  رمث  كرب و  اصوصخ  تسا  هزات  ياهمخز  هنفعتم و  تاحارج  ۀیقنت  فنالا و  ریـصاون  ناطرس و 

ندیلام ماوهلا  درط  حورق  راثآ  نمزم و  قاقـش  عفار  نآ  ۀتخپ  دامـض  دنادرک و  دـساف  دـنیامن  تاناویح  حورق  لخاد  نوچ  ریـصاون و 
نآ تبرش  رادقم  یبرع  غمص  نآ  حلصم  ظیلغ  طلخ  دلوم  رکج و  رـضم  یعفا  اصوصخ  تسا  ماوه  ةدننازیرک  ندب  رب  نآ  ۀشیر  بآ 

سلدـنا لها  ینولا و  يربربب  ندال و  برا و  یناـنویب  شوج و  لـیف  دـعجلا و  فول  ار  فول  یناـث  مسق  نیتنـسفا  نآ  لدـب  مرد  کـی 
دنمان مراسبرا  یکنرفب  هرایص و 
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نا تیهام  *

دننام نآ  رمث  شفنب و  يربش و  ردقب  نآ  قاس  هفلتخم و  ناولا  اب  رتکچوک و  لوا  مسق  كرب  زا  نآ  كرب  تسا و  ریغـص  فول  دـننام 
زین نآ  خیب  لوا و  مسق 

نا تعیبط  *

هدایز نا  زا  یکشخ  رد  لوا و  مسق  زا  رتمک  یمرک  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رئاس رد  سرقن و  تهج  واک  نیکرـس  اب  نآ  دامـض  نآ و  ۀیقنت  هنیـس و  ضارما  تهج  يوق و  عطقم  نآ و  يازجا  نیرت  يوق  نآ  خیب 
طاقـسا تهج  نادب  خیرمت  ددرک  هتخوس  ات  دـنناشوجب  ولآدرز  زغم  نغور  رد  ار  نآ  ةزات  خـیب  نوچ  تسا و  ریبک  فول  دـننام  لاعفا 

زور هنابـش  کی  بارـش  رد  هدومن  هچراپ  هچراپ  ار  نآ  خیب  نوچ  نطاب و  ریـساوب  تهج  هدولآ  ۀقرخب  نآ  لومح  رثوم و  ریـساوب  ۀناد 
عفان ریـساوب  تهج  زین  نآ  خیب  روخب  عفنلا و  بیجع  ریـساوب  تهج  دنرادهاکن  هدعقم  رد  دشاب  نکمم  هک  رادـقم  ره  سپ  دـنناسیخب 

هدیمان و نوطیقا  رد  هثلاث  رد  سودیروقسید  هربود و  رصم  لها  نراصبرا و  ینانویب  دنمان و  ریغـصلا  فول  ار  فول  ثلاث  مسق  تسا و 
لیفلا نذا  ینعمب  دنمان  شوج  لیف  ینانویب 

نا تیهام  *

هیبش نآ  قاس  فرط  رد  نآ  رمث  ریبک و  مسقب  هیبش  نآ  خاش  كرب و  ار  لوا  فنص  يرکید  زا  رتکچوک  یفنص  دشاب  یم  فنـص  ود 
لئام نآ  خیب  دزکب و  ار  نابز  هک  تدح  اب  نآ  معط  ینارفعز و  درز  ندش  هتخپ  زا  دعب  شاخـشخ و  کنرب  دیفـس  ادتبا  رد  هشوخب و 

مود عونب  هیبش  نآ  خـیب  كرب و  هتفک  سونیلاج  هبطر و  نکاما  نآ  تبنم  كزاـن  نآ  تسوپ  اـفول و  سوبلب و  خـیب  هب  هیبش  هرادتـساب 
رت خلت  رتدنت و  نا  زا  تسا و 
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نا تعیبط  *

مراهچ ات  رت  کشخ  رت و  مرک  لوا  مسق  زا 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هفرس تهج  نآ  ةرت  خیب  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  ءاضعا  یضبق  كدنا  اب  فطلا و  ماسقا و  رئاس  زا  رتیوق  عاذل و  قرحم و 
هنیس و زا  تابوطر  عفد  جارخا و  لاهسا و  تهج  نآ  نایرب  ای  هتخپ و  لضع و  نهو  هلزن و  باصتنالا و  سفن  سفنلا و  رـسع  وبر و  و 

رئاس رد  نینج و  جارخا  لوب و  راردا  تهج  لسع  اب  نآ  کشخ  هدرک و  لاـحط و  دـبک و  ةدـس  حـتفم  هجزل و  ۀـظیلغ  طـالخا  یقنم 
مـشچ رد  نآ و  ریـصاون  تهج  ینیب  رد  نآ و  دیاز  دـساف  تشوک  ةدـننک  لئاز  شوک  رد  تیز  اب  نآ  بآ  روطق  ریبک و  دـننام  لاعفا 
لمدـم فـفجم و  حیحـص و  تشوـک  ةدـننایور  دـساف و  تشوـک  ةدـنروخ  نآ  يـالط  حورقلا  حورجلا و  نآ  ۀـحرق  رثا  عـفر  تهج 

هیعاس حورق  عنام  هثیبخ و  حورج  حورق و  رئاس  دنمان و  لجرالا  ریثک  ار  نآ  هک  نیرخنم  ۀیساج  ماروا  تاناطرس و  تهج  تاحارج و 
نا زا  لوا و  فنـصب  هیبش  كرب  ار  نآ  مود  فنـص  دوش و  یم  هدرک  تاجزرف  تافایـش و  مهارم و  لخاد  یعـس و  راـشتنا و  زا  تسا 

مسق لکشب  نآ  خیب  کنر و  ینارفعز  نآ  لک  نواه و  ۀتسد  لکـشب  ربش و  کی  ردقب  نآ  قاس  هفلتخم و  ناولا  راثآ  یب  رتکچوک و 
نآ يازجا  رئاس  زا  رتیوق  لوا و 

نا تعیبط  *

مود لوا  ات  لوا  رخآ  رد  همه  زا  رتمک  نیا  یکشخ  یمرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج نآ  خیب  زا  لاقثم  راهچ  ندیماشآ  ثفنب و  جراخ  ۀیردص  طالخا  ثفن  تهج  رتمک و  نآ  عیطقت  الج و  رت و  فیعـض  اه  نا  زا 
یم زین  کشخ  دنروخ  یم  زین  هتخپ  دنیامن و  یم  لامعتسا  رایسب  ياحناب  ار  نآ  كرب  هتفک  سونیلاج  دیفم و  تعاس  رد  ثمط  راردا 

هیعاس و ریغ  هیعاس و  هثیبخ و  ریغ  هثیبخ و  حورق  حورج و  يارب  تساهنآ و  دـننام  زین  حورقلا  حورجلا و  دـنروخ  یم  هتخپ  دـنیامن و 
مرک خرـس  لک  نغور  ای  هشفنب و  نغور  اـب  نآ  خـیب  يـالط  تسنآ و  دـننام  عفاـنم  رد  ولآدرز  مخت  نغور  رد  نآ  خوبطم  ریـصاون و 

اب نآ  ندـیماشآ  نآ و  ةدـننک  لئاز  نآ  ندـیلام  تموادـم  فارطا و  لکات  نآ و  راـشتنا  ماذـج و  یتداـیز  فقوت  عنم و  تهج  هدرک 
* تسا عفان  لیمامد  تهج  هنهک  نغور 
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ؤلؤل

يدـنهب وجنا و  یچنیا و  یکرتب  دـیراورم و  یـسرافب  تسا و  یبرع  تغل  دوش  یم  هدـناوخ  هزمهب  هک  واو  ود  نوکـس  مال و  ود  مضب 
دنمان میتی  ّرد  نونکم و  ّرد  دشاب  اتکی  فدص  رد  هچنآ  ّرد و  یبرعب  ار  نآ  رادقم  كرزب  یتوم و  اتکم و 

نا تیهام  *

ردـقب ات  نآ  كرزب  رت و  هزیر  شاخـشخ  مخت  زا  نآ  کـچوک  كرزب و  دـیآ  یمرب  یفدـص  عون  فوج  زا  هک  فورعم  تسا  يزیچ 
ناطلغ رودم  قارب  فاص  راد  بآ  دیفس  نآ  نیرتهب  دنا و  هتفک  لاقثم  هس  نزوب  ات  زین و  رتوبک  ۀضیب  ردقب  ات  ردان  کشجنک و  ۀضیب 

هروکذم و فاصوا  هب  لکش  یحارص  نآ  زا  دعب  هتفک و  ینیرحب  زا  رتهب  یـضعب  ار  يزومره  تسنآ و  ینامع  يزومره و  ینیرحب و 
رئازج نالیس و  ةریزج  يایرد  رد  نوبز و  نآ  ةزیر  رایسب  بآ و  یب  هایس  درز و  رت و  تسپ  نا  زا  نآ  قارب  دیفـس  رادبآ  لاکـشا  رئاس 

دابآدشرم و رد  دسر و  یم  مهب  زین  نآ  ریغ  دنا و  هدروآ  تسدب  يراصن  هزات  هک  یبونج  ضرع  دیدج  ضرا  زا  لیزارب  دـننام  رکید 
هزیر رایسب  نکیل  دسر  یم  مهب  زین  تهلس  يایرد  رد  رکن و  ریکناهج  بیرق  جنک  بیـش  رد  لیهج و  یتومب  یمـسم  ریدغ  رد  هلاکنب 

ام یخزرب  تقیقحلا  یف  نآ  دیآ و  یمرب  یخرـسب  لئام  یتر  راهچ  تیاهن  يدوخن  ردـقب  كرزب  ياهناد  انایحا  فاصان و  کنر  درز 
ایرد ریز  رد  هک  تسا  یناویح  نآ  فدـص  هیناویح و  تارهزداف  دـننام  بلاـغ  همه  رب  تیرجح  تسا و  رجح  تاـتابن و  ناویح و  نیب 

كرزب جیردتب  دنیامن و  یم  دنب  ایرد  رعق  ياهزیر  کنس  راجحا و  نیب  رد  هک  کنر  هایس  دراد و  هشیر  تابن  دننام  دبای و  یم  نوکت 
رد هچنآ  ایرد  ریز  یباعل  يایـشا  اهمرک و  هزیر و  نایهام  دـیاشک و  یم  ار  دوخ  ۀـفدص  ود  ینعی  ناهد  یکنـسرک  ماـکنه  دوش و  یم 

دیفس و رتکرزب و  نآ  فدص  رتیوق و  نآ  ۀشیر  دوش و  یم  رت  كرزب  دنچره  نینچمه و  دزاس و  یم  دوخ  ياذغ  دیآ  یم  نآ  فوج 
تـسا نیعم  يدح  ار  نآ  يامن  نوکت و  لامک  دنا  هتفک  دبای و  یم  نوکت  نآ  بلقب  بیرق  نآ  فوج  رد  دیراورم  ددرک و  یم  قارب 

رعق نیمز  هک  اهاج  رد  دور و  یم  لیلحتب  زاب  دنامب  نآ  فوج  رد  دنروآینرب و  دنیامنن و  صوغ  لامک  تیاهن  زا  دعب  رکا  هک 
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هک تسا  روهشم  هچنآ  دوش و  یم  رتهب  دشاب  رت  خال  کنـس  دنچره  دوش و  یم  اجنا  رد  بوخ  دیراورم  دشاب  فرـص  كاخ  نآ  799
یم فوج  رد  ار  ناراب  تارطق  هداشک  نهد  دنیآ و  یم  بآ  يالاب  اه  فدـص  ندـیراب  نیح  رد  هک  تسا  ناسین  ناراب  بآ  دـیراورم 

روکذم ریبک  نیدابارق  رد  لیصفتب  دش و  نایب  هک  تسا  يوحنب  هتسویپ  قیقحتب  هچنآ  هکلب  درادن  یلـصا  ددرک  یم  دیراورم  دنریک و 
تشک

نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ءاضعا ندـب  يازجا  ماـمت  رد  هدـننک  صوغ  بهذ و  زا  رتیوق  حـیرفت  رد  حاورا و  يوق و  ینطاـب و  ياـضعا  يوقم  فطلم و  حرفم و 
عاونا وبر و  ناهد و  يوبدـب  نونج و  ساوسو و  مدـلا و  فزن  مدـلا و  ثفن  سباح  نآ  ةدـیئاس  ندـیماشآ  ءاذـغلا  ردـصلا و  سارلا و 

عفاد هاصح و  تتفم  ددـس و  حـتفم  هدرک و  دـبک و  راح و  ةدـعم  فعـض  بلق و  ضارما  يوادوس و  عزف  نزح و  فوخ و  ناـقفخ و 
زا ثداح  عادص  تهج  نآ  لولحم  بآ  هب  طوعـس  ضیح و  ریـساوب و  نوخ  يرارم و  يومد و  لاهـسا  سباح  لوبلا و  هقرح  ناقری و 

دیفم و نآ  ۀـحرق  هنمک و  لبـس و  ضایب و  رـصب و  تملظ  قالـس و  دـمر و  تهج  نآ  لاحتکا  لوا و  ۀـبترم  رد  نیع  بادـحا  راشتنا 
عنم رد  نآ  ۀـجزرف  نادـند و  كرچ  ةدـننک  كاپ  هثل و  يوقم  نآ  نونـس  تحـص و  ظـفاح  يوقم و  مشچ و  ضاـیب  عفار  نآ  لولحم 

لوقب صرب  عفار  نآ  لولحم  اهریغ و  ماذج و  راثآ  عفار  قهب و  فلک و  یلاج  نآ  لولحم  ریغ  يالط  هنیزلا  دنا  هتـسناد  برجم  لمح 
ندومن الط  ندیماشآ و  مومسلا  اهنآ  ةدنهد  مایتلا  حورق و  يرهاظ و  ياضعا  نوخ  نالیس  عطاق  نآ  رورذ  حورجلا  حورقلا و  وطـسرا 

فعـض مغ و  عفر  رد  ماذج و  تهج  نآ  نتـشادهاکن  ناهد  رد  لد و  يوقم  نآ  قیلعت  صاوخلا  هعوذلم  هبورـشم و  مومـس  عفاد  نآ 
دب و يوب  یبرچ و  زا  تسا و  دیفـس  فدـص  نآ  لدـب  لاقثم  مین  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  دـسب  نآ  حلـصم  یلوقب  هناثم  رـضم  رثوم  لد 

نآ مرک  رایسب  هک  اریز  رایـسب  هن  دشاب  مرک  كدنا  هک  خوبطم  جنرب  بآ  رد  نآ  نتـسش  ددرک و  یم  نوبز  کنردب و  دود  كرچ و 
زا دعب  غرم و  ای  رتوبکب و  نآ  تسرد  ندیناروخ  تسنآ و  ةدننک  فاص  زین  نادب  هدرک  رت  جنرب  درآ  ندیلام  دـنادرک و  یم  دـساف  ار 
مرک دشاب و  یم  مرک  نآ  فوج  رد  دنا  هتفک  تسنآ و  ۀیفـصت  ثعاب  زین  ندروآرب  نآ  مکـش  زا  ندرک و  حـبذ  ار  نآ  ینامز  كدـنا 

ینعی زور  فرط  ود  رد  دـنا  هتفک  دـشاب و  یم  مرک  نآ  سملم  رکید  ياهدـیراورمب  تبـسن  هک  تسنآ  نآ  تمـالع  نوبز و  نآ  راد 
حرفم و صارقا و  فوفـس و  نهد و  هریمخ و  بح و  شراوج و  لح و  قارحا و  روتـسد  ددرک و  یم  ریغتم  نآ  کـنر  ماـش  حـبص و 

جرتا بآ  نا  رب  دننک و  هشیـش  رد  هدـیئاس  هک  تسنآ  نآ  لح  قیرط  هلمجلاب  دـش و  روکذـم  لیـصفتب  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم 
پسا نیکرس  رد  ار  فرظ  نآ  دنزیوایب و  قلعم  دشاب  هکرس  نا  رد  هک  یفرظ  رد  هتسب  ار  هشیـش  رـس  دشوپب و  بوخ  ار  نآ  هک  دنزیر 

رد نیمه  تسین  هکرـس  فرظ  رد  نتخیوآب  جایتحا  دنا  هتفک  یـضعب  دوب  دهاوخ  هدش  لح  دـنروآرب  سپ  زور  هدراهچ  ات  دـننک  نفد 
تسا یفاک  ندومن  نفد  نیکرس 
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ءاهلا عم  ماللا  لصف 

سیقارغوقولوهل

رسک فلا و  هلمهم و  ءار  همجعم و  نیغ  حتف  واو و  نوکس  فاق و  مض  واو و  نوکس  مال و  مض  واو و  نوکس  اه و  مض  مال و  رـسکب 
هلمهم نیس  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  فاق و 

نا تیهام  *

ددرک یم  مرن  دوز  بآ  رد  بایث و  لسغ  رد  دنیامن  یم  لامعتسا  نارزاک  هک  تسا  يرصم  رجش 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ دامـض  هناثم و  درد  لاهـسا و  مدلا و  فزن  مدلا و  ثفن  تهج  نآ  ندـیماشآ  داوم  نالیـس  عنام  غامد و  ضباق  عذـل و  یب  ففجم 
تسا عفان  هنهک  هزات و  تاحارج  تهج 

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  ماللا  لصف 

سلوناثیل

هلمهم نیس  مال و  مض  واو و  نوکس  نون و  مض  فلا و  هثلثم و  ءاث  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  مال و  رسکب 

تیهام *

نا

زا تسا و  ردنکب  هیبش  اهنآ  خیب  ۀحئار  هکنآ  يارب  دنمان  تایردنک  ار  اهنآ  دراد و  رایسب  فانصا  تسا و  یتابن  هتفک  یقیلام 

یـضعب روطب و  رب  سلدنا  لها  ار  یفنـص  تدـح و  كدـنا  اب  هنایزارب و  هیبش  نآ  معط  ریدتـسم و  نآ  كرب  تسا و  خولک  عاونا  800
تسا تذل  يزیت و  كدنا  اب  دنروخ و  یم  عیبر  مایا  رد  یکزان  یماخ و  رد  جیلاسع  هکنآ  تهج  ار  نآ  دنمان  جیلاسع  یضعب  رتسا و 

دوش یم  ایرد  لحاس  رد  هک  نا  زا  یعون  ردـنکب و  هیبش  وب  رد  همه  نآ  خـیب  رمث و  قاس و  اب  یفنـص  رمث و  یب  قاـس و  یب  یفنـص  و 
رمث اب  رکید  عون  ود  رمث و  یب  یکی  تسا  عون  هس  نآ  هتفک  هعباس  رد  سونیلاج  تسا و  هنایزار  رمت  دـننام  نآ  رمث  دیفـس و  نآ  لک 

مهب هیبش  همه  توق  رد  و 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ءاضعا نآ  تدح  ثعاب  ظیلغ و  تبوطر  زا  ثداح  رـصب  تملظ  یلاج  لسع  اب  نآ  خـیب  تابن و  ةراصع  نیعلا  یلاج  نیلم و  للحم و 
راردا صغم و  تهج  هکرـس  اب  ناقری و  تهج  دنمان  نویفامـس  سفورب و  هک  ار  یعون  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  سارلا و 

نآ دامـض  روثبلا  ماروالا و  ناقری  هنیـس و  عاجوا  تهج  بارـش  لفلف و  اب  نآ  دـیماشآ  نآ و  لک  ندـیماشآ  روتـسدب  ضیح و  لوب و 
هکرـس اب  نا و  فارطا  لضع و  خدش  هیمغلب و  ماروا  جضنلا و  هرـسع  ماروا  هدمآرب و  ریـساوب  هدعقم و  رد  ضراع  ةراح  ماروا  للحم 

درآ اب  اهنآ و  عاونا  لمدـم  ففجم و  حورق و  تاحارج و  نوخ  سباـح  لـسع  اـب  نآ  کـشخ  دامـض  حورجلا  حورقلا و  قهب  یلاـج 
تسا قرع  ردم  تیز  اب  ماوه و  شهن  تهج  هکرس  اب  مومسلا  نآ  فارطا  لضع و  خدش  تهج  هکرس  ملیش و 

فیل

تسا یبرع  تغل  اف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  مال و  رسکب 

نا تیهام  *

لقم و لیجران و  رمث  علط و  فارطا  نآ و  زغم  لخن و  رـسب  طـیحم  هک  یبشخ  ياـهرات  طویخ و  زا  هدـش  هتفاـب  تسا  هدرپ  هواـشغ و 
لخن فیل  دارم  نآ  قلطم  زا  لقم و  فیل  نآ  نیرت  نوبز  تسا و  لـیجران  لـخن و  فیل  نآ  نیرتهب  دـشاب و  یم  اـهنیا  لاـثما  لـفوف و 

تسا

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نارب و تموادـم  اب  نآ  ظیلغ  قیقر و  ضایب  یلاج  یلاج و  نآ  قرحم  رتسکاخ  لاحتکا  مفلا  نیعلا و  ءاضعا  یلاـج  کـشخ و  رایـسب 
یتسس لهرت و  اقستسا و  تهج  نآ  سابل  شرف و  نآ و  ةدننک  دیفس  كرچ و  ةدننک  كاپ  نادند و  هثل و  ةدننک  مکحتسم  نآ  نونس 

لقم زا  هاصح و  جارخا  تیتفت و  تهج  نآ  ندـیماشآ  زازح و  هکح و  برج و  قهب و  صرب و  تهج  نآ  رتسکاـخ  يـالط  ماروا و  و 
تسا عفان  ریساوب  نیکست  تهج 
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رحبلا فیل  *

نا تیهام  *

نآ خـیب  یثنخ و  شیرـس و  كربب  هیبش  نآ  كرب  ربغا و  هایـس و  نآ  نطاب  رهاظ و  کـنر  نا و  زا  رتکرزب  دعـسب و  هیبش  تسا  یخیب 
یمشپ ایوک  هک  تنوشخ  اب  یجنران و  ردقب  ات  ناکدرک  ردقب  یکچوک  يوکب  هیبش  رودم  ةدیچیپ  هتفابرد  مهب  هایس  کیراب  ياهشیر 

دزادنا یم  لحاسب  هجوم  دزیخ و  برغم  يایرد  زا  هدش و  هدرک  رودم  تسا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ضایب هنخان و  تهج  نآ  لوسغم  لاحتکا  تسا و  ناهد  مشچ و  ۀیودا  نیرتهب  نآ  قرحم  مفلا  نیعلا و  ءاضعا  یلاج  سبیلا و  دـیدش 
نآ کشخ  ةدیبوک  روتسدب  هثیبخ و  حورق  تهج  نآ  رورذ  دامض و  هثل و  يوقم  نادند و  یلاج  نآ  لوسغم  ریغ  نونس  مشچ و 

هیفیل

تسا یبرع  تغل  اه  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اف و  رسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  مال و  رسکب 

نا تیهام  *

تایمح و عفاد  يوق و  لهسم  یکی  دشاب  یم  عون  ود  رادراخ و  یکچوک و  رایخ  یلکشب  نآ  رمث  رادراخ  کنر  خرـس  تسا  یهایک 
مرد و عبر  نآ  تبرـش  رادـقم  دوجولا  ریثک  رـصم  حاون  روغ و  رد  لاعفا و  رد  تسا  رامحلا  ءاثق  بانم  بئان  نآ  لاتق  ریغ  لاتق و  مود 

* تسا هدنشک  نآ  مرد  کی  زا  هدایز 

ومیل

واو میم و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  مال و  رسکب 

نا تیهام  *

نیا نآ  قلطم  زا  بآ و  قیقر  يومیل  همه  نیرتـهب  تسا  فانـصا  زین  کـیره  شوخیم و  نیریـش و  شرت و  زا  تسا  عاوـنا  فورعم و 
نآ ياهخاش  رتکچوک و  جنران  تخرد  زا  نآ  تخرد  دارم و  عون 
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رودم يزات و  ۀضیب  ردقب  ات  نآ  كرزب  رایـسب  غرم و  ۀضیب  ردقب  نآ  رمث  جـنران و  كرب  زا  رتکچوک  نآ  كرب  مهرد و  كدـنا  801
نآ و ةدیـسر  بآ  نآ  يازجا  نیرتـهب  دـشاب و  كزاـن  نآ  تسوپ  هک  تسنآ  باداـش  ةدـیلاب  كرزب  نآ  نیرتـهب  ینـالوط و  كدـنا 

رت فیعض  نا  زا  تسا و  جنران  تسوپب  بیرق  تیوقت  رد  زین  نآ  تسوپ 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  رت  کشخ و  لوا  رد  درس و  مود  رد 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

طالخا ةرخبا  زا  ثداح  راود  راح و  رـس  درد  تهج  ءاذـغلا  ردـصلا و  سارلا و  ءاضعا  هظیلغ  ۀـجزل  طالخا  عطاـق  یلاـج و  فطلم و 
بلقت نایثغ و  يوارفص و  ئق  هدعم و  باهتلا  ارفص و  نوخ و  نایلغ  يوادوس و  قاقفخ  قلح و  ةراح  ماروا  رامخ و  نیکست  هظیلغ و 

هیومد و هیوارفص و  ياهپت  تهج  یمحلا  راح  رکج  هدعم و  تیوقت  هدعم و  رکج و  ةراح  داوم  بذج  تهج  نآ و  نتـشکرب  ماعط و 
هدـعم يالخ  رد  نآ  راثکا  جازملا و  دراب  هفرـس و  بحاص  بصع و  رـضم  راضملا  عفاـن  صلاـخ  ریغ  صلاـخ و  بغ  نوخ و  تنوفع 

نیغدـص یناشیپ  رب  ار  نآ  ةدـیرب  فرط  هدرک  مرک  دـنربب و  ار  ومیل  نوچ  لسع و  رکـش و  نآ  حلـصم  صغم  ثروم  اعما و  فعـضم 
خاسوا ةدننک  لئاز  هرشب و  یلاج  یئاهنتب  فصح و  يرـش و  روثب و  تهج  روثبلا  ماروالا و  دهد  نیکـست  ار  راح  عادص  دنلامب  ررکم 

زا نا و  زا  نیرتهب  هیوارفص  ضارما  تهج  زا  جرتا و  بآ  هکرس و  ماقم  مئاق  روما  رثکا  رد  هلاتق و  ۀیودا  ماوه و  مومس  عفاد  مومـسلا 
ةداـس یکاـطنا  یکـشخب و  لـئام  نآ  لـسع  لدـتعم و  تسوبی  تبوـطر و  رد  درـس و  لوا  رد  نآ  بارـش  تسین و  یئاود  نآ  بارش 

بیکرت بسحب  نآ  بکرم  هتسناد و  رت  لوا  رد  درس و  مود  رد  ار  نآ  يرکش 
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نا تعیبط  *

اب ررکم و  دیفس  دنق  ای  دیفس و  رکـش  اب  باداش  ةدیلاب  ةدیـسر  لامکب  هزات  يومیل  بآ  زا  هک  تسنآ  نآ  ةداس  نیرتهب  فلتخم و  زین 
هتخوسن ماوقلا و  لدـتعم  هتـشذکن و  هدایز  لاس  کی  نآ  نتخاس  زا  تضومحلا و  قداص  دنـشاب و  هدومن  بترم  یفاـص  دـیج  لـسع 

زور هنابـش  کی  دنادرک و  رت  ار  نآ  هک  رادـقم  نآ  دـنراشفب  ومیل  بآ  نارب  دـننک و  یحدـق  رد  ار  یفاص  دیفـس  رکـش  رکا  دـشاب و 
تسا رتهب  دنروآ  ماوقب  هدومن  لخاد  دنادرک  وکین  شرت و  ار  نآ  قاذم  هک  ومیل  بآ  يردق  هدومن  فاص  سپ  دنراذکب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هنیـس و زاوآ و  ۀیفـصت  نابز و  یکتـسب  ناهد و  عالق  يارب  زا  اهریغ  ءاذغلا و  ردصلا و  سارلا و  ءاضعا  عفان  هروکذـم  ضارما  تهج 
علق عطق و  صیـصخت و  هب  هرئاد  هبکرم و  هیوارفـص و  تاـیمح  نوخ و  ناـیلغ  عفد  ارفـص و  عمق  راـح و  ناـقفخ  مرک و  ۀفرـس  تهج 

طلخ و ره  عطاق  تسا و  نآ  طالخا  یلاج  عطاق و  هکنآ  تهج  هیوادوس  طـالخا  ةرخبا  هجزل و  ۀـظیلغ  هیوادوس و  هقرتحم و  طـالخا 
یم لسغ  نا  زا  دعب  لهـسم و  ياود  لوبق  يارب  زا  ار  ندب  دنادرک  یم  ایهم  دنماشایب  لهـسم  ياود  زا  شیپ  نوچ  جزل و  ظیلغ و  ةدام 

يارب زا  ار و  وا  تحـص  دیامن  یم  ظفح  دماشایب  ار  نآ  هشیمه  هک  یـسک  لهـسم و  ياود  ۀیقب  زا  هدنام  نا  رد  هچنآ  زا  ار  ندب  دهد 
عفن هلمجلاب  نآ و  عنعنم  صوصخ  تسا  قوراف  قایرت  ماقم  مئاق  هرئاد  تایمح  مومس و  ترـضم  عفر  رد  عفان و  لافطا  ضارما  عیمج 

نآ للخم  ابرم و  نآ و  صرق  نآ و  بکرم  یتشخ و  ریش  ینیبجنرت و  یلجرفس و  زا  ماسقا  لیصفتب و  ریبک  نیدابارق  رد  دراد و  رایسب 
لح دنـشاب  هدومن  یم  لیدـبت  ار  ومیل  بآ  نیب  رد  موی و  لهچ  تدـم  دـنناسیخب  دـنیاسب و  ومیل  بآ  هب  ار  رهاوج  نوچ  تفای و  رکذ 

حیرفت رد  کشخ و  لوا  رخآ  رد  مرک و  مود  رد  نآ  مخت  دش و  روکذم  جرتا و  بآ  رد  تسا  ؤلؤل  دننام  نآ  لح  روتـسد  دنادرک و 
نآ ندیئاخ  بارـش و  اب  ای  مرک  بآ  اب  مرد  ود  ات  مرد  کی  نآ  رـشقم  لمعتـسم  تسا و  جرتا  بح  دننام  مومـس  عفد  تیقایرت و  اب  و 
عنم تهج  دـنروخب  دـنیاسب و  رکـش  نآ  نزو  اب  دـنیامن و  کشخ  همامتب  ار  ومیل  نوچ  نآ و  یـشرت  زا  ضراع  نادـند  یـسحیب  عفار 

حیرفت رد  نآ  كرب  غورآ و  ناـهد و  یئوبـشوخ  ثعاـب  هدـعم و  يوـقم  نآ  ةدرورپ  کـمن  لیدـعیب و  ددـس  حـیتفت  هرخبا و  دوـعص 
عفانم رد  نیریـش  يومیل  زین و  ینیچراد  یب  عادص و  عفار  ینیچراد  لفنرق و  كدنا  اب  نآ  ةدـیئاس  يالط  جرتا و  كرب  زا  رت  فیعض 

روهـشم ومیل  جـنران و  ای  جـنرت و  اـب  ار  نآ  تخرد  دنـشاب  هدومن  دـنویپ  هچنآ  تسین و  بصع  رـضم  اـما  شرت  زا  رت  فیعـض  رایـسب 
تسا نا  زا  رت  فیعض  لاعفا  رد  زین  بکرمب 
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802

تسا میم  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مراهچ  تسیب و  باب  - 17

فلالا عم  میملا  لصف 

ءام

دنمان رتاو  یشلکناب  یناپ و  يدنهب  بآ و  یسرافب  هدودمم  فلا  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

تسا هیعانص  هیعیبط و  ۀثلث  تادلوم  يازجا  هطیسب و  ۀعبرا  رصانع  زا  يرصنع و  ناکرا  زا  ینکر  لایـس و  بطر  مسج  نآ  فورعم و 
ذوفن هیناویح و  هیتاـبن و  ۀـیذغا  قردـبم  ققرم و  هکلب  درادـن  ناویح  ندـب  تیئاذـغ  تیلباـق  تیحالـص و  تطاـسب  ببـسب  یئاـهنتب  و 

اوهولت رد  یناویح و  حور  صوصخ  حاورا  حرفم  ندب و  بطرم  زین  ندب و  قامعا  هیرعـش و  ۀقیـض  قورع  رد  تسا  طالخا  ةدنیامرف 
قیقر نیلم و  هجزل و  ۀظیلغ  طالخا  لساغ  راح و  دبک  هدـعم و  ترارح  تدـح  رـساک  تدـح و  باهتلا و  نکـسم  رما و  نیرد  تسا 

لعف و ریثات  هلاحتـسا و  عفد  بذـج و  جـضن و  مضه و  رب  نیعم  زین  اـهنآ و  عفد  رب  نیعم  هدـننادرک و  عفد  لـباق  تسا و  اـهنآ  ةدـننک 
سرغ و ثرح و  تعارز و  رد  هچ  هیذـغا و  هیودا و  رد  هچ  تعانـص  تعیبط و  راک  لـعف و  هلمجلاـب  تسا و  هیودا  هیذـغا و  لاـعفنا 

نادب هراشا  یح  ئش  لک  ءاملا  نم  صن  نادب و  طونم  اهنآ  دوجو  دوش و  یمن  مامت  نآ  تناعا  تلخادم و  یب  یمامت  تعانـص  رئاس 
ءوطب رادحنا  ذوفن و  تعرـس  ترودک و  افـص و  لقث و  تفخ و  رابتعاب  اهبآ  رهوج  دـش و  هتـسناد  لامجالاب  روما  نیا  نوچ  تسا و 
اههاچ بآ  اهزیراک و  اهمشچ و  بآ  ناراب و  بآ  رد  دنارصحنم  هایم  عاونا  دشاب و  یم  فلتخم  نآ  فعض  همـضاه و  تیوقت  نآ و 

مکح رد  اهرهن و  بآ  دننام  يراج  ءام  رطملا و  ءام  دکار و  يراج و  ءام  رد  دنارصحنم  هایم  رکید  ترابعب  خی و  فرب و  زا  هتخادک 
اهلادوک و اهریدـغ و  بآ  دـننام  دـکار  ءام  دـیارب و  دـشوج و  اهنا  زا  بآ  هک  اهمـشچ  بآ  ینعی  نویعلا  ءام  رطملا و  ءام  تسا  اهنآ 

تعرـس افـص و  تفخ و  تفاطل و  رد  هک  یبآ  ره  سپ  زیراک  ینعی  هانق  هاچ و  بآ  ینعی  ریبلا  ءام  تسا  اهنیا  مکح  رد  اهنیا و  لاـثما 
سپ ناراب  بآ  ینعی  رطملا  ءام  رکم  تسین  نا  تسا و  رتهب  نا  دشاب  هتشاد  تیزم  همه  رب  هروکذم  تافص  زا  اهریغ  رادحنا و  ذوفن و 

هک تسا  بجاو  هتفک  لاهسا  ثحبم  رد  سیئرلا  خیش  هچنانچ  تسا  یضبق  توق  زین  نا  رد  دنا  هتفک  یـضعب  تسا و  رتهب  همه  زا  نآ 
هکلب دـشابن  تاذـلاب  نآ  ضبق  هک  دوب  دـناوت  یم  دـیوک  فلؤم  تسا  یـضبق  نا  رد  هکنآ  تهج  ناراـب  بآ  ناـشیا  بآ  دـشاب  هدوب 
یتسس تواخر و  تلب و  ثعاب  هک  هدعم  رد  فقوت  مدع  رادحنا و  تعرـس  ذوفن و  افـص و  تفخ و  تفاطل و  لامک  ببـسب  ضرعلاب 
هـضباق توق  اب  ایوک  اذـهل  دوش و  ضبق  ثعاب  تابوطر  فشن  تهجب  هکلب  ددرک  رقارق  خـفن و  لاهـسا و  نییلت و  نآ و  فاـیلا  نآ و 

ندیماشآب يداع  هک  یناسک  نادبا و  رد  تسا  زاوآ  هنیس و  رـضم  دیامن و  یم  تنوفع  لوبق  دوز  تفاطل  لامک  ببـسب  نکیل  تسا و 
دبای و یم  نوکت  مرک  نا  رد  دوز  دنرادهاکن  جراخ  رد  نوچ  اذهل  تسا و  اهریغ  هفرس و  ماکز و  لزاون و  ناجیه  ثعاب  دنـشابن  نآ 
تسا و یفیرخ  یفیـص و  ناراب  بآ  نآ  نیرتهب  تسنآ و  ندرک  بات  نهآ  ای  بات و  کنـس  ای  ندومن و  شوج  نآ  حالـصا  ریبدت و 
یـضارا و بسحب  نیا  هفیطل و  هکلب  هریثک  ةرخبا  دوعـص  باتفآ و  شبات  ریثات  فعـض  رابتعاب  دنا  هتفک  ار  يوتـش  ناراب  بآ  یـضعب 
قیبنا و عرق و  رد  قرع  ناونعب  رطقم  بآ  ناراب  بآ  هب  بیرق  دومن و  ناوت  یمن  يراج  همه  رب  مکح  کی  دشاب و  یم  فلتخم  نادلب 
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دنماشایب هدومن  عمج  ار  اهنآ  رشتنم  رطقنم  بآ  هک  تسا  وخر  کنـس  ای  ماسملا و  لخلختم  هزوک  دوب  وبـس  مخ و  زا  حشرت  ناونعب  ای 
روش بآ  دنروآ و  یم  دراد  شیاجنک  نا  رد  بآ  کشم  مین  هک  کچوک  رایـسب  یـضوح  لیبق  زا  فوجم  وخر  یکنـس  کنرف  زا  و 

ار تبرـش  رکا  یتح  دـیامن  یم  حـشرت  هرطق  هرطق  نا  زا  یفاص  نیریـش  بآ  دـنیامن  رطقم  ررکم  دـنزیر و  نا  رد  هک  ار  فاصان  ایرد 
دنک لخاد  بآ  رد  رهز  یسک  رکا  هک  دنراد  هغلابم  دح  نیاب  ات  دنام و  یم  نآ  فوج  رد  رکـش  دوش و  یم  رطقم  صلاخ  بآ  دنزیر 
بآ مامتا  ترورـضلا و  دـنع  هک  دـنراد  یم  هاکنا  کنـس  نآ  ياـهیتشک  تازاـهج و  رب  دـبای و  ریطقت  صلاـخ  بآ  دـنام و  یم  رهز 

ياهمشچ بآ  ینعی  نویعلا  ءام  تدوج  تفاطل و  رد  نا  زا  دعب  قرع و  قیرطب  ای  دنماشایب و  هدومن  نیریش  رطقتب  ار  روش  بآ  نیریش 
نیم كاخ و  هک  تسا  هحئار  معط و  شوخ  فافش  یفاص  نیریش  قیمع  يراج 
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دزوب و اهنآ  رب  یلامش  داب  هک  دشاب  فوشکم  اهنآ  يالاب  خال و  کنـس  ای  خرـس و  ةزیر  کنـسب  جوزمم  ای  بیط و  صلاخ  اهنآ  803
جومت تکرح و  نایرج و  ببـسب  دنامن و  نقتحم  اهنآ  رد  دور و  لیلحتب  اهنآ  ۀنخدا  هرخبا و  دباتب و  اهنآ  رب  بکاوک  باتفآ و  ۀعـشا 

هروکذم فاصواب  دزیر و  ریزب  هوک  ۀنماد  ای  هوک و  يالاب  دننام  يدنلب  زا  نآ  بآ  هک  ۀمشچ  ره  دنبای و  هیفـصت  فیطلت و  هدایز  اوه 
يراج تعرـسب  هک  دشاب  دنلب  رود و  اهنآ  عبنم  هک  تسا  يراج  ياهرهن  بآ  ینعی  هیراجلا  راهنالا  هایم  نا  زا  دعب  تسا و  رتهب  دـشاب 

دزو و اهنآ  رب  لامـش  داب  هک  دوب  فوشکم  اهنآ  يالاب  درذـک و  خرـس  ةزیر  کنـس  ای  یکنـس و  رب  اـی  دـشاب و  بیط  اـهنآ  كاـخ  و 
فاصوا همه  نیا  لین  بآ  رد  دـنا  هتفک  دـنور و  لامـش  قرـشم و  فرطب  بونج  برغم و  زا  دنـشاب و  قیمع  فافـش  فاـص  نیریش 

كدناب دنراذکب  یفرظ  رد  نوچ  بیط  كاخب  جوزمم  یلمر  نیمز  رب  نایرج  تدش  رورم و  ببـسب  دـشاب  ردـک  رکا  تسا و  دوجوم 
رثـکا بآ  دـننام  تسا  بوخ  زین  ددرک  نیـشن  هت  ادـج و  نا  زا  رکید  ۀـبترم  هک  دـشابن  يدرد  نآ  یفاـص  رد  ددرک و  یفاـص  یناـمز 

دوجوم و لوا  فاصوا  رثکا  زین  نهوس  ینکر و  نرک و  بآ  رد  اهنیا و  لاثما  تارف و  هلجد و  نوحیـس و  نوحیج و  دور  لثم  اـهدور 
تـسا هدکار  هایم  اهنیزا  دـعب  نوبز و  دـشاب  بلاغ  نارب  هیرک  ۀـحئار  یمعط و  ای  دـشابن و  تافـص  نیدـب  فصتم  هک  يراج  بآ  ره 

دشاب فوشکم  اهنآ  يالاب  هک  معط  شوخ  نیریش  فافش  یفاص  هبرتلا  بیط  قیمع  عیـسو  ياهریدغ  بآ  دننام  هداتـسیا  ياهبآ  ینعی 
فاصوا نیا  فالخب  هچنآ  تاتابن و  راجـشا و  زا  یلاخ  اـهنآ  فارطا  دراد و  كرحتم  جومتم و  ار  اـهنآ  دزوب  اـهنآ  رب  لامـش  داـب  و 

مکح رد  زین  ددرک و  یم  روکذم  هک  دنا  هیدر  ضارما  بجوم  لیقث و  يدر و  همه  اهلادوک  کچوک و  ياهریدـغ  بآ  دـننام  دـشاب 
هلزن و کیرحت  ثعاب  تسا و  اشحا  بصع و  رـضم  نکیل  تسا و  فیطل  دنچره  نیا  فرب و  خی و  هتخادـک  بآ  تسا  هداتـسیا  بآ 

اهنا رد  هک  صیـصختب  دـنا  هیدر  ضارما  بجوم  خافن و  لیقث  يدر و  همه  زین  اهکرب  اهرابنا و  بآ  اهـضوح و  بآ  نینچمه  هفرس و 
هدایز تءادر  رد  اهنا  زا  فوشکم و  ریغ  اهنآ  يالاب  دشاب و  ریغتم  اهنآ  ۀـحئار  معط و  ظیلغ و  هدـش و  نوکت  بلحط  اهمرک و  قلع و 
فیثک يذر  ياهنیمز  رب  ای  هیمس و  ۀیدر  راجشا  تحت  يراج  ياهبآ  اهراز و  جنرب  اهراز و  ین  بآ  ینعی  تسا  حیاطبلا  ماجالا و  ءام 

ددس و طالخا و  تنوفع  اهتشا و  تلق  مضه و  دبک و  هدعم و  فعـض  دننام  دنا  هیدر  ضارما  بجوم  همه  هک  تسا  روش  خلت و  ای  و 
راسخر و کنر  يدرز  هوخر و  ماروا  یلاود و  ریـساوب و  اعمالا و  قلز  ناقری و  لاحط و  اقـستسا و  هینقلا و  ءوس  اذغ و  ءارمتـسا  ءوس 
بآ و لوزن  نونج و  ابوق و  برج و  هکح و  نآ و  يرغـال  اـپ و  قاـس  حورق  یندـم و  قرع  عبر و  یمح  اـشحا و  حورق  ندـب و  لـقث 

اجر لوصح  مروتم و  نآ  ندـش  دـلوتم  نینج و  خافتنا  لمح و  رـسع  ثعاب  نانز  رد  اهنآ  هوالع  ناتـسمز و  رد  اصوصخ  اهنیا  لاـثما 
دـسفم هناثم و  هدرک و  کنـس  هدس و  دلوم  ردـک  بآ  اما  هیدر و  ضارما  زا  نآ  لاثما  هردا و  لافطا  رد  مخو و  بذاک و  لمح  ینعی 

بآ زا  دـنارادحنالا و  ئطب  خافن و  لـیقث و  هک  زیراـک  هاـچ و  بآ  ینعی  هاـنقلا  ریبلا و  ءاـم  تسا  هدـکار  ءاـم  مکح  رد  تسا و  اذـغ 
نآ بآ  يارجم  هک  تسا  بآ  رایـسب  قیمع  عیـسو  ياههاچ  اهنیا  نیرتهب  رت و  لیقث  هروکذم  فاصواب  یفاص  بیط  عیـسو  ياهریدغ 

دنـشاب و هدیـشک  یم  رایـسب  بآ  نا  زا  هشیمه  دوب  کبـس  فافـش و  یفاص و  نیریـش و  اهنآ  بآ  دـشاب و  برغم  لامـش و  فرط  زا 
نیدب اهنیزا  هچنآ  دشاب و  يراج  تعرـسب  کبـس و  یفاص و  نیریـش و  رایـسب و  اهنآ  بآ  دنلب و  دـیعب و  اهنآ  ۀمـشچرس  هک  یتاونق 

رید ای  عئاض و  سوبحم و  نقتحم و  یتدـم  ای  دـشاب و  تنوفع  يروش و  یخلتب و  لئام  هحیارلا و  معطلا و  ریغتم  ای  دـشابن و  فاـصوا 
زا تسا  هروکذـم  لاعفا  فاصوا و  بآ و  تفاطل  تفخ و  تمـالع  دـنا و  هروکذـم  ضارما  رثکا  ثدـحم  نوبز و  همه  دـشاب  هدـنام 

اهریغ و لقث و  رقارق و  خفن و  مدع  ندـب و  یکبـس  تفخ و  اهتـشا و  تیوقت  مضه و  رب  تناعا  رادـحنا و  تعرـس  افـص و  ینیریش و 
مرک رتدوز  هچنآ  ینعی  تسا  یجراخ  دربم  نخسم و  زا  درب  رح و  لوبق  تعرس  رکید  تمالع 
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هک ار  بیط  كاخ  ساپرک و  ای  هبنپ و  ۀعطق  ود  هک  تسنآ  رکید  تمالع  رترید و  هچنآ  زا  تسا  فطلا  فخا و  ددرک  درس  ای  804و 
رادـقم رد  ود  ره  هک  دـشاب  بولطم  اهنآ  تفاثک  لقث و  تفاطل و  تفخ و  تفرعم  هک  بآ  ود  زا  رادـقم  درد و  دنـشاب  يواسم  نزوب 

تسا رت  لیقث  بآ  نآ  دشاب  رت  نیکنس  هک  مادکره  دنیامن  نزو  سپ  دننک  کشخ  بوخ  دنیامن و  رت  دنشاب  يواسم  زین 

نا تعیبط  *

هب دبک  هدعم و  باهتلا  شطع و  نیکـست  اذهل  دسر و  یمن  نادـب  يزیچ  يرت  رد  رت و  درـس و  نیریـش  بآ  قلطم  تعیبط  ینعی  اقلطم 
دوش یمن  رکید  عیام  زا  ددرک  یم  لصاح  نیزا  هک  يوحن 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

باصعا یتسس  فعـض و  ثعاب  الا  تفای و  رکذ  ردص  رد  هک  تسا  عفانم  دنماشایب  ررـض  قئال و  دح  تقو و  رب  رکا  راضم  عفانم و  و 
جبهت تالزن و  ضورع  ساوح و  لقث  تابـس و  نهذ و  تدـالب  نایـسن و  ندـب و  راـسخر و  کـنر  داـسف  دـبک و  اـشحا و  هدـعم و  و 
هدعم زا  اذغ  رادحنا  زا  لبق  ای  یباریس و  يریـس و  ماکنه  رد  رکا  الثم  تسا  اهنیا  لاثما  اقـستسا و  هینقلا و  ءوس  مشچ و  ریز  فارطا و 

ای باوخ و  نیب  رد  ای  عامج و  ای  مامح و  ای  باوخ و  ای  هدیدش و  ۀفینع  تاکرح  تضایر و  زا  دعب  ای  نآ و  نیب  ای  اذـغ و  زا  لبق  ای  و 
نادلب رد  اما  دنماشایب و  دشاب  درـس  هک  اصوصخ  رایـسب  بآ  ای  اهنیا و  لاثما  هداتفارد و  ور  رب  ای  هتـسب و  رمک  ای  هداتـسا و  ای  اتـشان و 

تاعارم مدع  ار  غامد  توق  راح و  دبک  هدعم و  بلق و  نابحاص  يوق و  ناجازملا  رورحم  مرک و  امرک و  لصف  نوعاط و  مایا  هراح و 
بآ هعفد  کیب  دنیامن و  افتکا  ترورـض  دحب  دـننکن و  نآ  تموادـم  راثکا و  رد  هغلابم  رکا  تسین  رـضم  همه  نیا  هروکذـم  طئارش 
دعب تسا و  هروکذم  ضارما  رثکا  ثعاب  رضم و  هتبلا  ار  ناشیا  ریغ  اما  سفن و  هسب  هعفد  هسب  القا  كدنا  كدنا  هکلب  دنماشاین  رایسب 

هلکا و ثودـح  ثعاـب  نارب  تموادـم  رقارق و  حاـیر و  خـفن و  هظیلغ و  ۀـجف  داوم  نوـکت  ثعاـب  اـهیزبس  هزاـت و  رت و  ياـه  هوـیم  زا 
بصع رضم  اما  هدعم  فایلا  ةدننک  مکحتسم  اهتشا و  هبنم  احصا و  يارب  تسا  اهبآ  نیرت  قفاوم  زا  رادقملا  لدتعم  دراب  ءام  ندیماشآ 

زا دنـشاب و  هتخادنا  فرب  ای  خـی و  نا  رد  هک  یبآ  ای  فرب و  ای  خـی و  بآ  اصوصخ  درـس  رایـسب  با  تسا و  اشحا  ماروا  باحـصا  و 
اهتشا و توق  هکسام و  هبذاج و  همضاه و  يوقم  قفاوم و  ار  يوق  ناجازملا  رورحم  درس  بآ  دنچره  تسا و  كرکت  بآ  رتدب  همه 

هنیس دراب  عادص  ددس و  نابحاص  رضم  بصع  فعـضم  يزیرغ و  ترارح  یفطم  امومع  نکیل  تسا و  هراح  ياهپت  داح و  راح  دبک 
تـسا اهنیا  لاثما  هاب و  فعـض  جنلوق و  لهرت و  هشعر و  اخرتسا و  اقـستسا و  عادص و  تالزن و  کیرحت  ثعاب  هفیعـض و  ياشحا  و 
بیرق تسا  دـنه  لـها  لومعم  هک  هدرک  درـس  هروشب  بآ  دـنیامن و  نارب  تموادـم  تقویب و  دوـش  هدرک  نا  رد  راـثکا  هک  اـصوصخ 

نطب باحـصا  قفاوم  ردک  ءام  تسا  اهنیا  لاثما  هردم و  تاشراوج  دوع و  یکطـصم و  نآ  حلـصم  راضم و  عفانم و  رد  تسا  اهنیدـب 
تهج خفن و  حایر و  للحم  مرک  رایـسب  بآ  اما  تسا و  تاردـم  ندـیماشآ  نآ  حلـصم  هاصح  دـلوم  ددـسم و  نکیل  لاهـسا و  ینعی 

روش مغلب  يوادوس و  یکنشت  عفر  هدعم و  لاستغا  ردص و  حاون  هئر و  باجح و  حورق  قلح و  مرو  روثب و  دراب و  عادص  ایلوخیلام و 
دیفم و ندب  شراخ  عاجوا و  نیکست  ضیح و  لوب و  راردا  هظیلغ و  داوم  قیقر و  مغلب  ۀباذا  لهـسم و  ياود  کیرحت  هدعم و  ۀیقنت  و 

يایـشا نآ  حلـصم  تسا  ندب  يرغال  قدـب و  يدؤم  ماعط و  یفطم  مضه و  دـسفم  نآ و  یخرم  هدـعم و  رـضم  نارب  تموادـم  راثکا 
یثغم عبط و  نیلم  مرک  مین  بآ  اما  اهتنا و  رد  صوصخ  عفان  نادب  حورق  روثب و  ماروا و  دمر و  بحاص  مشچ  نتـسش  هدراب و  ۀـضباق 

هنیـس و هاهل و  قلح و  مرو  تهج  هدـعم و  دـسفم  نآ  راثکا  غامدـب و  هرخبا  دوعـص  لاحط و  للع  اقـستسا و  ثروم  ماعط و  دـسفم  و 
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روش و یمغلب  يوادوس و  یکنشت  نیکست  قیقر و  مغلب  ۀباذا  ئق و  لاهسا و  رب  تناعا  لهـسم و  ياود  کیرحت  هدعم و  ۀیقنت  عرص و 
شراخ نکسم  اشحا و  فیعض و  ةدعم  هنیس و  قفاوم  یمرک  يدرـس و  رد  لدتعم  ینعی  رتاف  بآ  تسا و  هدعم  لساغ  اتـشان  نآ  لیلق 

رکید عون  دنامب  نآ  ثلث  ات  دنناشوجب  هکرس  لطرکی  اب  ار  ناراب  بآ  لطر  هد  هک  تسنآ  اقستسا  رد  لمعتسم  ربدم  ءام  تسا و  ندب 
رد هک  تسنآ 
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کنه ای  لخلختم و  مخ  رد  سپ  دـنامب  نآ  ثلث  ات  دـنیامن  خـبط  دـنزیر و  يروکنا  دـنت  ۀکرـس  لطر  ود  بآ  لـطر  دـص  کـی  805
ةراشن دنریکب  هک  تسنآ  رکید  عون  دنـشونب  دـننک و  ذـفانملا  هقیـض  ةزوک  رد  ددرک  حـشرتم  نا  زا  هچنآ  دـنزیر و  ذـفانملا  لخلختم 

دساف و يدر  ياهبآ  حلـصم  امرک  رد  دـنماشایب  هدومن  فاص  سپ  دـنناسیخب  زور  هنابـش  کی  بآ  رد  هدـیدن  بآ  رجآ  زک و  بوچ 
هک تسنآ  نآ  قیرط  لخلختم و  کنـس  ای  وبـس و  مخ و  رد  ای  قرع و  قیرطب  ندرک  رطقم  ای  تسنآ و  ندومن  قورم  فاصان و  ردک 
زین دشاب  بیـشن  نا  زا  كدنا  هک  یلاخ  رکید  یفرظ  نادب  لصتم  دـنراذکب و  دـنلب  كدـنا  ياج  رد  دـننک  یفرظ  رد  ار  فاصان  بآ 

یفاص مامت  دنراذک  یلاخ  فرظ  رد  ار  رکید  رـس  بآ  فرظ  رد  ار  نآ  رـس  کی  هدومن  رت  ار  یفیظن  ساپرک  ۀچراپ  ۀلیتف  دنراذک و 
نآ ظیلغ  بآ  ای  هحئارلا و  معطلا و  ریغتم  ینعی  نسآ  ای  خلت و  بآ  ای  نآ و  روش  بآ  ای  نآ و  قیرعت  قیرط  ددرک و  رطقتم  نا  رد  نآ 

هبترم و ود  ای  هبترم و  کی  دنـشک  قرع  دـنزیمآ و  یم  نادـب  هتخوس  هدروخ  باتفآ  كاـخ  اـصوصخ  یفاـص  بیط  كاـخ  هک  تسا 
ای یفاص و  صلاخ  کهآ  یلیلق  نوچ  اضیا  ددرک و  یم  یفاص  دنراذکب  هدیشک  هریـش  ردک  بآ  رد  هدیبوک  ار  ماداب  ۀناد  دنچ  نوچ 

دنشک و هریـش  بآ  رد  يدنه  تسا  يرمث  مخت  هک  یلمرن  ۀناد  دنچ  نوچ  نینچمه  دنادرک و  یم  یفاص  ار  نآ  دنزادنا  بآ  رد  جاز 
تـسا اهنآ  داسف  عفاد  ندیـشک  قرع  ای  ندومن و  خـبط  دـساف و  ياهبآ  رد  هکرـس  یلیلق  ندومن  لخاد  ددرک و  یم  فاـص  دـنراذکب 

ای بشب و  نآ  ۀیفـصت  زایپ و  ریـس و  نآ  حلـصم  زین  تسا و  هروکذـم  ضارما  رثکا  ثدـحم  لیقث  ظیلغ  بآ  ناتـسبات و  رد  اـصوصخ 
دـشاب هک  مادکره  اب  همه  وهاک  هکرـس و  زایپ و  ریـس و  رکید  یبآب  بآ  ریغت  دزن  يدر و  بآ  ره  حلـصم  زین  تسا و  هروکذم  قیرطب 

زین تسا و  فلتخم  ياهبآ  حلـصم  ندیماشآ  هیفـصت  زا  دعب  يدر و  فلتخم  بآ  رد  دوخ  دـلب  كاخ  یلیلق  ندومن  لخاد  ندروخ و 
ره بآ  ندومن  جوزمم  رافسا  رد  تسا و  نیبجنکس  هکرـس و  هضماح و  بوبر  ندومن  جوزمم  ای  ندرک و  غاد  نهآ  ندومن و  شوج 

تسا هروکذم  ریبادت  ای  دشاب و  رتهب  هتشذک  لزنم  بآ  هک  اصوصخ  رکید  لزنم  بآ  اب  ار  لزنم 
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رحبلا ءام 

روش يایرد  بآ  ینعی  هلمهم  ءار  هلمهم و  ءاح  نوکس  هدحوم و  ءاب  حتفب 

نا تعیبط  *

دنت روش و  خلت و  ینعی  قاغز  کشخ و  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ةدرک مرک  لوطن  برج و  هکح و  دـلوم  نوخ و  دـسفم  تابوطر و  فشان  ارفـص و  مغلب و  لهـسم  نیلم و  بذاج و  للحم و  یلاج و 
نآ و يافـش  ثعاب  تموادم  اب  نادـب  عرقا  رـس  لاستغا  ابوق و  برج و  هکح و  امرـس و  زا  ضراع  قاقـش  باصعا و  عجو  تهج  نآ 
اعما و ۀـحرق  جحـس و  تعیبط و  سبح  بجوم  رـضم و  ار  هدـعم  راـضملا  اقـستسا  هدراـب و  ضارما  ماوه و  عسل  تهج  نا  رد  سولج 
ماداب و نغور  اب  ینمرا  لک  یبرع و  غمـص  همـسد و  هبطر  ۀیذغا  یهام و  قرم  غرم و  بآ  تشوک  ندیماشآ  نآ  حلـصم  لوبلا  هقرح 
رد رورعز  سآلا و  بح  بونرخ و  نتخادنا  ندیماشآ و  هیفصت  دعب  ندومن و  لح  نا  رد  هدادوب  وج  قیوس  رح و  نیط  هبسانم و  ۀبعلا 

* نا

همجلا ءام 

اه هددشم و  میم  حتف  میج و  مضب 

نا تیهام  *

مهب نیچ  رحب  رد  هک  ددرک  یم  لصاح  یهام  یعون  فوج  زا  دنیوک  دنروآ و  نیچ  دنه و  دالب  زا  هک  هایـس  ظیلغ  تسا  یبآ  دنیوک 
دسر یم 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هک يوضع  ره  دنماشایب  نوچ  هک  تسا  تیـصاخ  نیا  ار  نآ  لاقثم  ود  دـنا  هتفک  تسا و  اضعا  رـسک  رباج  نآ  مهرد  عبر  ندـیماشآ 
ششوج تهج  نآ  ۀضمـضم  الط و  زین  بصع و  ضر  قورع و  نتخیـسک  تهج  دروآ و  حالـصاب  زور  کی  رد  دشاب  هدش  هتـسکش 

مهب یهام  عون  زین  زومره  يایرد  رد  هک  هتفک  فلوم  نبا  برجم  تعرـسب  برج  هکح و  حورق و  راثآ و  عفر  تهج  نآ  يالط  هثل و 
* دنرب یم  فارطاب  دراد و  تیصاخ  نامه  همجلا و  ءام  نآ  دنروآیمرب و  کنر  يرتسکاخ  یبآ  وا  مکش  زا  هک  دسر  یم 
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هامحلا ءام 

لاثما يرداشون و  یتیربک و  یبش و  یجاز و  یقروب و  مرک  ياهبآ  ینعی  يردصم  ءات  فلا و  میم و  هلمهم و  ءاح  حتفب 

اهنیا 806

اهنا ۀعومجم  تعیبط  *

یکشخ یمرکب و  لئام 

نا صاوخ  لاعفا و  *

یثمط لوضف  ریساوب و  نالیـس  مدلا و  ثفن  تهج  یبشلا  ءام  ئق و  سباح  نآ  لیلق  ندیماشآ  لمق  دیلوت  عنام  ضباق و  يوق و  للحم 
نآ حلـصم  یتیربک  بآ  دـننام  لاعفا  رئاس  رد  هدعتـسم و  نادـبا  رد  یمح  ناروث  بجوم  رـضم و  تیاغب  اهنآ  راـثکا  عفاـن و  اـهریغ  و 

* تسا رحبلا  ءام  حلصم  دننام  زین  تانیلم و  دیماشآ 

دامرلا ءام 

هلمهم لاد  فلا و  میم و  هلمهم و  ءار  حتفب 

نآ تیهام  *

دنیامن فاص  دنهد و  شوج  هبترم و  دنچ  دنزادنا  نا  رد  رتسکاخ  هک  تسا  یبآ 

نا تعیبط  *

کشخ هکلب  رت  مرک و  تسا  هراح  راجشا  تاعوتی و  زا  هچنآ  عجار و  تسا  نا  زا  رتسکاخ  نآ  هچنآ  لصا  اب  کشخ و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نـشخم لاقثم  مین  ردـقب  نآ  فاص  رایـسب  ندـیماشآ  نوباص و  زا  رتهب  رما  نیرد  خاسوا و  علاق  نفعم و  قرحم و  ففجم و  یلاـج و 
تهج نآ  ۀیقوا  مین  ماداب و  نغور  نآ  تنوشخ  حلصم  لاهـسا  نایثغ و  ئق و  سباح  تاجوزل و  زا  هدعم  هئر و  ۀبـصق  یلاجو  نطاوب 

الط و اعما و  ۀـحرق  تهج  نادـب  ناقتحا  بصع و  درد  جـلاف و  تهج  نآ  لوطن  الیتر و  عسل  تیمـس  عفد  مکـش و  رد  دـمجنم  نوخ 
* تسا اهنآ  ففجم  دئاز و  تشوک  لاکا  عطاق و  یلاج و  اهمخز  رب  نآ  روطق 
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يریقلا یتفزلا و  ءام 

تبسن ءای  ار و  رسک  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  فاق و  رسک  تبسن و  ءای  هیناقوف و  هانثم  ءات  رـسک  اف و  نوکـس  همجعم و  ياز  رـسکب 
دسر یم  مهب  ریق  ای  تفز و  ندعم  رد  هک  تسا  یبآ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ۀبطر ۀیذغا  نآ  حلـصم  هراح  ضارما  اعما و  ۀحرق  ثروم  هراسخر و  کنر  ةدننک  خرـس  ندب و  نخـسم  ددس و  حتفم  نآ  ندـیماشآ 
* هبسانم ۀیودا  اب  ای  ماداب و  نغور  هبعلا و  اب  ینمرا  لک  یبرع و  غمص  ندیماشآ  همسد و 

یتیربکلا ءام 

دیآرب یتیربک  نیمز  ندعم و  زا  هک  یبآ  ینعی 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لـصافم عاجوا  دلج و  رـشقت  قهب و  ابوق و  برج و  دننام  هیدر  ۀیوادوس  ضارما  تهج  نادـب  لاستغا  سولج و  ففجم و  نخـسم و 
وناز و محر و  رکج و  درد  یلچک و  ینعی  عرق  هفعـس و  عابـس و  ةدیزک  تاحارج  هدراب و  حایر  صوخـش و  بصع و  دـقعت  هدراب و 

* هبطر ةدراب  يایشا  همسد و  قارما  نآ  حلصم  رکج  نخسم  اعما و  هدعم و  هرصاب و  فعضم  راضملا  عفان  اهنیا  لاثما 

رملا ءام 

خلت بآ  ینعی  هددشم  ءار  میم و  مضب 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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بآ و اب  جوزمم  بالج  همسد و  يایشا  نآ  حلـصم  نوخ  دسفم  نیرورحم و  رـضم  ددس  حتفم  مغالب و  عطقم  هظیلغ  طالخا  فطلم 
تسا نآ  ندومن  رطقم  ای  ندیناشوج و  ای  تسا و  هبتشم  بآ  ره  زا  لبق  نا و  زا  لبق  صمحلا  ءام  خوبطم و  ریس  رکش و  لسع و 
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ندعملا ءام  *

اهنیا لاثما  یعلق و  برس و  نها و  سم و  ندعم  دننام  دیآرب  تازلف  ندعم  زا  هک  یبآ  ینعی 

اهنیا تعیبط  *

تسا تازلف  نآ  تعیبطب  بیرق 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هاهل و مرو  ناهد و  ششوج  جازم و  داسف  تهج  دنیامن  شوماخ  نا  رد  ار  هتفت  سم  هکنآ  ای  دیارب و  نآ  ندعم  زا  هاوخ  ساحنلا  ءام 
نآ حلـصم  كانرطخ  نآ  ندـیماشآ  نطاوب و  رـضم  عفان  نادـب  لاـستغا  روطق و  هضمـضمب و  هفیعـض  ياـضعا  تیوقت  شوک و  درد 

لاحط و تهج  دـنیامن  درـس  نا  رد  ار  هتفت  نهآ  هکنآ  اـی  دـیارب و  نآ  ندـعم  زا  هاوخ  زین  دـیدحلا  ءاـم  تسا و  تفزلا  ءاـم  روتـسدب 
* تیربکلا ءام  رد  هروکذم  ضارما  تهج  زین  نادب  لاستغا  عفان و  هدراب  ضارما  رثکا  هاب و  تیوقت  اهتشا و  تیوقت  اقستسا و 

صاصرلا ءام 

لوب و سابتحا  جنلوق و  دلوم  دنزادنا  نا  رد  هتفت  ای  هتخادک و  یعلق  برـس و  هکنآ  ای  دیارب و  یعلق  ای  برـس  ندعم  زا  هک  یبآ  ینعی 
تسا یعلق  بآ  زا  هدایز  برسا  بآ  تءادر 

بهذلا ءام  *

نطب و کسمم  عفان و  ظوعن  رب  تناـعا  ناـقفخ و  اـیلوخیلام و  هاـب و  دـبک و  هدـعم و  غاـمد و  لد و  تیوقت  تهج  روتـسدب  هضفلا  و 
* تسا لوب  رسع  ثروم  ندعملا  ءام  هلمجلاب 

حلملا ءام 

اههاچ و زا  ای  دنزادنا  نا  رد  کمن  ای  دیآرب و  نآ  ندعم  زا  هاوخروش  بآ  ینعی  هلمهم  ءاح  مال و  نوکس  میم و  رسکب 

دیآرب روش  ياهمشچ  807

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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تابوطر فشن  ببـسب  تسا  ضباق  تموادـم  زا  دـعب  الوا و  تسا  لهـسم  نآ  دـش و  روکذـم  تسا و  رحبلا  ءامب  بیرق  نآ  راـضم  و 
* تسا بیط  صلاخ  كاخ  خی و  هداد و  وب  وج  درآ  ندومن  طولخم  اهیبرچ و  اهینیریش و  نآ  حلصم 

نوتلا ءام 

دنمان ات  ياجب  نونب  نونلا  ءام  یبرعب  تسا و  ینانوی  تغل  نون  واو و  نوکس  هیناقوف و  هانثم  ءات  مضب 

نا تیهام  *

دنک حشرت  دوس  کمن  یهام  زا  هک  تسا  یبآ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اعما حورق  اسنلا و  قرع  كرو و  عجو  هظیلغ و  طالخا  جارخا  عطق و  تهج  نادب  ناقتحا  ناهد و  ۀـنفعتم  حورق  تهج  نآ  ۀضمـضم 
مخت ةریـش  شرت و  غود  ندـیماشآ  دروآ  رایـسب  شطع  هک  یبآ  ره  حلـصم  هلمجلاب  عفان و  اـهنآ  فیفجت  هنهک و  تاـحارج  ۀـیقنت  و 

نادرانا ناهد و  رد  یئاراخب  ولآ  نتشاذک  هضماح و  بوبر  بآ و  اب  هکرس  ندومن  جوزمم  دنـشاب و  هدرورپ  شرت  غود  رد  هک  هفرخ 
دراب عادص  تهج  رحبلا  ءام  ناشیا و  رضم  مرک  بآ  عرص و  باحصا  تهج  رتاف  ءام  سارلا  ءاضعا  اضعا  بیترتب  هایم  عفانم  اما  تسا 
تهج نادـب  مامحتـسا  لاستغا و  یتیربک  رحبلا و  ءام  لصافملا  تالآ  روطق  هضمـضم و  شوک  ناهد و  حورق  تهج  ساـحنلا  ءاـم  و 

ءاذغلا و سفنلا و  ردصلا و  ءاضعا  مشچ  رـضم  ریقلا  ءام  نیعلا  ءاضعا  اهنیا  لاثما  ردخ و  جـلاف و  هشعر و  دـننام  دراب  بصع  ضارما 
تهج تاقوا  یضعب  یقروب  ءام  هنیس و  هاهل و  قلح و  ماروا  تهج  رتاف  بآ  هفرس و  هئر و  ۀبصق  هنیس و  رضم  درس  رایسب  بآ  ضفنلا 

ضارما هدعم و  تیوقت  تهج  يدیدحلا  ءام  مدـلا و  سفن  تهج  بشلا  ءام  يدـث و  ماروا  تهج  ایرد  بآ  لوطن  عفان و  هئر  ضارما 
سباح هاب و  ددس و  باحصا  رضم  درس  رایسب  بآ  عفان و  جنلوق  هدرک و  تهج  نادب و  بیرق  ساحنلا  ءام  جنلوق و  هدرک و  لاحط و 

كاسما ثعاب  تموادـم  زا  دـعب  الوا و  لهـسم  هدـعم و  رـضم  روش  ياهبآ  زا  نآ  دـننام  رحبلا و  ءام  ینم و  تاـکرح  نکـسم  نطب و 
تاقوا یـضعب  رد  ۀـبطر  هدـعم  لاح  بسانم  یقروب  بآ  اقـستسا و  تهج  ایرد  بآ  راـخب  نتفرک  هدـعم و  تاـبوطر  فیفجت  ببـسب 

اهنآ و عاجوا  لاحط و  دبک و  ماروا  تهج  یتیربکلا  ءام  نطب و  ضباق  هامحلا  ءام  ئق و  عنام  بشلا  ءام  نآ و  تابوطر  فشن  ببـسب 
نکسم جاجدلا  قرم  ندیماشآ  ددرک و  یم  عذل  ثعاب  هاک  لهسم و  نآ  ندیماشا  سبتحم و  ۀضیه  صغم و  تهج  ایرد  بآ  ناقتحا 

ضیح و لوبلا و  رـسع  ثعاب  یندـعم  ءام  محر و  عاجوا  تهج  یتیربک  بآ  ضیح و  راردا  طاقـسا و  عنم  تهج  یبش  بآ  تسنآ و 
کنـس ثدحم  ردکلا  ءام  جنلوق و  ثدحم  نطب و  سباح  یبش و  دننام  ففجم  اهنآ  ضعب  نطب و  قالطا  ثعاب  اهنآ  رثکا  تدالو و 

عبر هظیلغ و  تایمح  ثدحم  همه  وبدب  دکار  ینیط و  یتیربک و  هایم  تایمحلا  عفان  مدـلا  ثفن  تهج  بات  نهآ  بآ  هناثم و  هدرک و 
ءام رـضم و  حورق  تهج  يریقلا  ءام  حورقلا  حورجلا و  عفان  هلاتق  ماوه  رئاس  یعفا و  عسل  تهج  نا  رد  سولج  ایرد  بآ  مومـسلا  دنا 

روثبلا ماروالا و  دـیفم  زین  صرب  قهب و  تهجب  نادـب و  مامحتـسا  یتیربک  بآ  روتـسدب  حورق و  اـبوق و  برج و  هکح و  تهج  رحبلا 
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حرقت و زا  لبق  امرـس  زا  ضراع  قاقـش  تهج  ایرد  بآ  هنیزلا  هتخیوآ  لیلآث  تابالـص و  لیلحت  لصافم و  ماروا  تهج  تیربک  بآ 
ءام ریعـشلا و  ءام  فالخلا و  ءام  رایخلا و  ءام  نبجلا و  ءام  روزبلا و  ءام  لوصالا و  ءام  دلج و  تحت  دمجنم  نوخ  للحم  لمق و  لتاق 

دشاب اهنآ  قرع  زا  ترابع  هک  روثلا  ناسل  ءام  لمحلا و  ناسل  ءام  روفاکلا و  ام  عرقلا و  ءام  تسا و  لسعلا  ءام  زا  ترابع  هک  نطارقلا 
هّللا ءاش  نا  لیصفتب  تفای و  رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  هیودا  نمض  رد  یضعب  باتک و  ۀمدقم  رد  اهنآ  یـضعب  ابدنهلا  ءام  درولا و  ءام  و 

دش دهاوخ  روکذم  باتک  نیا  نیدابارق  رد  یلاعت 
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حادقلا ءام 

نیتلمهم ءاح  فلا و  لاد و  فاق و  حتفب 

نا تیهام  *

دنشک قرع  بالک  دننام  هک  تسا  جنران  لک  قرع  دارم 

راهب قرعب  روهشم  808

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دراب ناقفخ  ۀلازا  سفن و  شاعنا  تالزن و  هدراب و  ضارما  رئاس  زازک و  دراب و  عادص  تهج  ردصلا  سارلا و  ءاضعا  للحم  فطلم و 
رس كرحم  لضع  رد  لصاح  جنشت  سار و  ةدراب  ضارما  عفر  تهج  دنیوبب  هدرک  هشیش  رد  نوچ  میشایخ و  هافـصم و  ةدس  حیتفت  و 

یبوطر لاهسا  عطاق  هاب و  نیعم  دبک و  رـضم  هدعم و  يوقم  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  رهـس  ثعاب  نآ  ندیئوب  تموادم  عفان و  ندرک  و 
دنماشایب اتشان  نوچ 

هایکرام

تسا یسراف  تغل  اه  فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  یسراف و  فاک  رسک  هلمهم و  ءار  فلا و  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

ناجیبرذآ میرح  نآ  تبنم  رام  رسب  هیبش  نآ  ۀبق  درز و  نآ  لک  دیب و  كربب  هیبش  نآ  كرب  عرذ و  ودب  بیرق  تسا  یتابن 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دـندرک و یمن  ررـضتم  ماوه  رام و  ندـیزک  زا  رکید  هک  دـنیوک  دـنروخ و  یم  هتخیر  ابروش  رد  هدـیبوک  ار  نآ  اـجنآ  نینطوتم  رثکا 
دمحم ریم  میکح  دنیامن  عامج  ینم و  راردا  زا  زارتحا  دنروخن و  ریطف  نان  ياوس  يزیچ  هتفه  کی  ات  نا  زا  دـعب  هک  دـنناد  یم  طرش 

ملعا هّللا  دشاب و  نوبحا  هک  تسنآ  ریقح  نظب  هک  هتشون  نموم 

اویکرام

دنمان زین  ارویکرات  تسا و  یسراف  تغل  فلا  واو و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  فلا و  میم و  حتفب 
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نا تیهام  *

رت و مرن  رتکچوک و  نوتیز  كرب  زا  نآ  كرب  نکـشرید و  بلـص  رایـسب و  ياهخاش  اب  عرذ  جنپ  ردقب  ات  تخردـب  هیبش  تسا  یتابن 
مرن و رایسب  هایـس و  ۀناد  نآ  فوج  رد  یهایـسب و  لئام  قدنفب و  هیبش  اهکرب  نایم  رد  نآ  رمث  يوب و  بش  لکب  هیبش  خرـس  نآ  لک 
هک ددرک  لفلف  دننام  نآ  معط  دننک  کشخ  دنناشوجب و  نا  رد  ار  هریغ  هنسرک و  دننام  بوبح  زا  هچنآ  تسا و  ءاملا  لفلف  زا  یمسق 

دومن ناوتن  زییمت 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رتسکاخ يالط  دلج و  راثآ  هدراب و  ماروا  عفار  هرـشب و  ةدننک  خرـس  تیاغب  نآ  کشخ  تسوپ  دامـض  ریـساوب و  عفار  حایر و  للحم 
للحم لسع  اب  نآ  ۀـناد  ندـیماشآ  يوم  ةدـنرتس  بآ  اـب  نآ  كرب  يـالط  ضیح و  ردـم  نآ  ۀـجزرف  فلک و  عفار  نآ  يازجا  عیمج 

تسا مغلب  جرخم  حایر و 

جیهامرام

نآ رصم  لها  تسا و  یهامرام  برعم  میج  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اه و  رـسک  فلا و  میم و  حتف  هلمهم و  ءار  فلا و  میم و  حتفب 
دنمان سیلکفا  ار 

نا تیهام  *

هرا و هب  هیبش  اهراخ  هلابند  ات  رـس  زا  نآ  تشپ  رب  کنر و  دیفـس  عرذ و  کیب  اـت  يربش  رب  هداـیز  ینـالوط و  راـمب  هیبش  تسا  یهاـم 
دیآ یمن  رکید  نایهام  دننام  بآ  يور  رب  دشاب و  یم  زین  راخیب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

لاعفا و *

نا صاوخ 

عفان نوخ  نالیس  عطق  تشپ و  عجو  تهج  ناریپ و  ندب  ياهیدرس  حایر و  ةدننک  لئاز  دنناد و  یم  هاب  يوقم  ار  نآ  تشوک  ندروخ 
تسا نآ  نجنطم  ناریپ  رکید و  روما  يارب  زا  یکطصم و  ینیچراد و  اب  نآ  ینخی  هاب  يارب  نآ  لامعتسا  قرط  نیرتهب  و 
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نویرزام

دنمان الاماح  ینانویب  نون  واو و  نوکس  هیناتحت و  هانثم  ءای  مض  هلمهم و  ءار  نوکس  همجعم و  ياز  حتف  فلا و  میم و  حتفب 

نآ تیهام  *

صیخـشا ار  نیا  كزان و  كرزب و  دیفـس و  كرب  ار  یمـسق  دشاب  یم  مسق  هس  قامـس و  تخرد  ردقب  رادریـش  تسا  یتخرد  كرب 
تفه یـسرافب  ار  نیا  رت و  میخـض  رتـکرزب و  دروم  كرب  زا  رتـکچوک و  نوتیز  كرب  زا  کـنردرز و  كرب  ار  مود  مسق  دـنناوخ و 

زا یلاخ  زین  نیا  نوچ  نکیل  تسا و  نآ  دیفس  لمعتـسم  همه  نیرتهب  هایـس و  كرب  ار  موس  مسق  دنمان و  ور  تشم  يزاریـشب  كرب و 
ار نآ  دیفـس  ریبـک  مسق  كرب  هک  تسنآ  نآ  ریبدـت  زوـجم و  ریغ  نآ  لامعتـسا  ریبدـت  نودـب  مربـشب  بیرق  توـق  رد  تسین و  هلئاـغ 

ماداب نغور  اب  هتفوک  مین  دننک و  کشخ  هتسش  سپ  دنهد  رییغت  ار  هکرس  راب  هس  ود  دنناسیخب و  هکرـس  رد  زور  هنابـش  ود  دنریکب و 
ینامرک ةریز  سوسلا و  بر  خرس و  لک  درز و  ۀلیله  تسوپ  نومیتفا و  ربدم و  دبرت  یمغلب  يوادوس و  داوم  لاهـسا  رد  هدرک  برچ 

بیطلا و لبنـس  نیتنـسفا و  ثفاغ و  ةراـصع  نوراـسا و  ساـحنلا و  لاـبوت  اـسریا و  مغلب  رفـصا و  ءاـم  لاهـسا  رد  يدـنه و  کـمن  و 
یفدص یکمرم  یکطصم و 

بآ بلعثلا و  بنع  بآ  اب  نآ  برش  دنیامن و  هفاضا  نآ  لاثما  یناتسب و  سفرک  مخت  درز و  ۀلیله  يدنه و  کمن  جنیبکـس و  809و 
ۀلمج زا  هک  هتـشون  نینچ  دوخ  امکحلا  خـیرات  رد  یتبت  دـمحا  ـالم  ار  نویرزاـم  رب  عـالطا  ببـس  تسا و  یلوا  ربنـشرایخ  هناـیزار و 
جالع لباق  نیا  هک  دـنتفک  قافتالاب  هدـمآ  زجاـع  نآ  ۀـجلاعم  زا  اـبطا  عیمج  هک  هرـصب  رد  دوب  یقـستسم  هک  تسنآ  هبیجع  تاـقافتا 
مهاوخ هچنآ  مراد  تایح  هک  زور  دنچ  هک  دیراذکب  ارم  تفک  هدینادرک  عطقنم  دوخ  تایح  زا  دیما  دینـش  تیاکح  نیا  نوچ  تسین 

تفک درم  نآ  سپ  دوب  دهاوخن  وت  عنام  سک  چیه  نا  زا  دعب  هک  روخب  يراد  لیم  هچ  رهب  وت  دنتفک  ابطا  مریمن  یکنـسرکب  مروخب و 
دنشورف یم  يوالح  یندروخ و  ياهزیچ  دندرک و  یم  اهچوک  رد  هک  یتعامج  زا  دهاوخ  نم  رطاخ  هچنآ  هک  دیرب  هچوک  رس  رب  ارم 

نا زا  درک  نآب  لیم  وا  ۀمهلم  تعیبط  تخورف  یم  هتخپ  خلم  هک  داتفا  یـصخش  رب  وا  رظن  راب  لوا  اقافتا  دـندرک  نانچ  مروخب  مرخب و 
یقـستسم نآ  مکـش  زا  نفعتم  درز  بآ  نادنچ  درک و  لاهـساب  عورـش  یتعاس  زا  دعب  دومن  لوانت  هدـیرخ  حـلاص  يردـق  هتخپ  خـلم 

تفای تاجن  ضرم  نا  زا  هیلکلاب  نا  زا  دعب  اما  دوب  دناوت  یمدآ  ندب  رد  بآ  رادقم  نیا  هک  دوبن  يدحا  چـیه  نامک  هک  دـمآ  نوریب 
جالع زا  هدومن و  فرـص  تاـقوا  وا  ۀـجلاعم  رد  یتدـم  هک  یئاـبطاب  ربخ  نیا  نوچ  تخانـش  تسناوت  یمن  ار  وا  سک  چـیه  هکناـنچ 

زا یکی  هرخالاب  لهـسم  هن  تسا  ضباق  عبطلاب  خلم  هچ  دش  هدایز  ناشیا  تریح  دیـسر  دندوب  هتـشادرب  هجلاعم  زا  تسد  هدش  سویام 
دیص اجک  زا  ار  خلم  نیا  وت  هک  دیسرپ  يو  زا  هدیبلط  ار  خلم  عئاب  دوب  يوق  هدایز و  رکید  نابیبط  رئاسب  تبسن  وا  تدح  هک  يابطا  نا 

زا ریغ  عـضوم  نا  رد  هک  مدرک  دیـص  یئاـج  زا  ار  خـلم  نیا  نم  تفک  دوـب  هاـیک  هچ  نـیمز  نا  رد  دوـب و  ینیمز  روـط  هـچ  يدرک و 
نا زا  شرطاخ  دینـش  تیاکح  نیا  نوچ  بیبط  نآ  سپ  دوب  نویرزام  نامه  ناخلم  نیا  كاروخ  دوبن و  رکید  تخرد  چیه  نویرزام 
رکا هکنانچ  تسا  رتیوق  رایـسب  نآ  لاهـسا  توق  نوچ  هکنآ  شتیاغ  تسا  هقیقر  تابوطر  لاهـسا  نویرزاـم  تیـصاخ  هچ  دـش  غراـف 

هک ۀلیاغ  يرطخ و  رب  انب  دشابن و  نکمم  نآ  سبح  هک  درآ  لاهـسا  نآ  هک  لمتحی  دنهد  یـصخشب  نویرزام  زا  اهنت  مهردکی  نزوب 
اجنآ دنیامن و  یم  لامعتسا  هدومن  جازتما  تاحلصم  اب  ترورضلا  دنع  دنیامن و  یمن  لامعتسا  تاحلصم  نودب  اهنت  ار  نویرزام  دراد 
اذهل هدمآ و  لادتعا  حالصاب و  هدش و  نآ  تیفیک  رسک  هدومن و  شورف  خلم  هک  بآ  رد  رکید  خلم و  مکـش  رد  یکی  هتفای  خبط  ود 
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ار تعیبط  رم  یلاعت  سدقت و  تسا  يراب  بانج  تاماهلا  زا  نیا  دمآ و  روهظب  هلیاغ  رطخ و  یب  لمع  نیا  نا  زا 
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نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  مرک و  زین  مراهچ  رد  موس و  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ۀچراپ رب  نوچ  نادند و  درد  نکسم  نآ  هایس  اصوصخ  نآ  خیبطب  هضمضم  سارلا  ءاضعا  دنت  فیرح  رایسب  رشقم و  یقنم و  یلاج و 
بح تایح و  رفصا و  ءام  لهـسم  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  تسنآ  عجو  نکـسم  زین  دنراذک  نادند  رب  هدیلام  هدوس  لفلف  نآ  كرب  زا 

هدومن ذـخا  نآ  لک  ماکنه  رد  هکنآ  ةزات  رت و  كرب  اصوصخ  عفان  هدرک  فعـض  ناقری و  یمحل و  یقز و  ياقـستسا  تهج  عرقلا و 
دـسر و ثلثب  ات  دـنهد  شوج  بآ  مین  لطرکی و  رد  ار  نآ  طاریق  شـش  رادـقم  هدومن  کشخ  هدـیناسیخ  روبزم  روتـسدب  هکرـس  رد 

دنناسیخ یم  هاک  دنـشاب و  هدومن  شوج  یلبج  جـندوف  اب  هک  صیـصختب  دـیامن  عرقلا  بح  تایح و  لاهـسا  دـنماشایب  هدومن  فاـص 
تهج دـنماشآ  یم  سپ  دـنراذک  یم  رکید  هام  ود  هدومن  فاص  سپ  دـنراذک  یم  هام  ود  بارـش و  ریـس  ود  رد  ار  نآ  مهرد  تسیب 
هیقوا کی  اب  هدومن  فاص  هدیلام  دسر  ثلثب  ات  دنهد  شوج  بآ  مین  لطرکی و  رد  ار  نآ  مهرد  شش  نوچ  سافن و  ۀیقنت  اقـستسا و 

رسع تهج  نآ  خیبط  ندیماشآ  دیامن و  قفرب  لاهـسا  نآ  مهرد  جنپ  ات  مهردکی  دزوسن  اما  دنامب  نغور  ات  دنهد  شوج  ماداب  نغور 
دـنناشوجب و نیتنـسفا  نآ  نزو  ود  اـب  هک  اـصوصخ  تسا  زین  هیمغلب  طـالخا  ادوس و  لهـسم  دـنا  هتفک  یـضعب  دـیفم و  دـیدش  لوبلا 

بجاو دنرادیمرب و  هتخاس  فایـش  هتـشرس  هدروآ  موقب  خوبطم  لسع  اب  نیتنـسفا و  لاقثم  ود  اب  ار  نآ  لاقثم  کی  یـضعب  دنماشایب و 
ماسقا جارخا  طالخا و  زا  کیره  رفصا و  ءام  لاهسا  ةدارا  بسحب  هک  تسا 
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لاحط مرو  لیلحت  تهج  هکرس  اب  نآ  دامض  دنماشایب و  هدومن  مض  کیره  ۀحلصم  هبـسانم و  ۀلهـسم  ۀیودا  اب  اعما  هدعم و  مرک  810
ود اسریا و  نآ  نزو  هس  نآ  لدب  مهرد  مین  ات  طاریق  شـش  زا  نآ  تبرـش  رادقم  ماوه  شهن  تهج  بارـش  اب  نآ  ندـیماشآ  مومـسلا 

کـشخ علق  هخـس و  حورق و  كرچ  ۀـیقنت  تهج  لسع  اب  نآ  فانـصا  عیمج  دامـض  حورقلا  حورجلا و  دوهیلا  لقم  نآ  نزو  کناد 
نآ كرب  يـالط  هنیزلا  حرقتم  برج  تهج  نغور  موم  اـب  نآ و  ففجم  لـلحم  لاـکا  رهوـج  ببـسب  بطر  برج  فـیفجت  هشیر و 

ةراح نادـلب  امرک و  لصف  رد  افعـض و  لافطا و  نیرورحم و  رـضم  راضملا  عفان  تیربک  اـب  اـی  یئاـهنتب و  شمن  اـبوق و  قهب و  تهج 
نآ هایس  درز و  اصوصخ  نآ  ربدم  ریغ  زا  مهرد  ود  مغ و  برک و  ثروم  یقم و  رکج و  رضم  تیاغب  حلـصم  ریبدت و  نودب  هسبای و 
رب درـس  بآ  وب و  شوخ  هبیم  بالج و  اب  ررکم  هدیـشود  هزات  واک  ریـشب  ندومرف  ئق  نآ  ریبدت  یـشغ  برک و  لاهـسا و  ئقب و  لاتق 

تسنآ و ياوادـم  نیرتهب  موتخم  نیط  قاـیرت  سوطیدورثم و  يوق و  تادربم  ندـیماشآ و  برچ  ياـهقرم  نا  زا  دـعب  نتخیر و  ندـب 
کشخ و مرک و  مراهچ  رد  نآ  تخرد  ریـش  دـنریمب و  دـنناروخب  كوخ  کس و  شومب و  هتـشرس  بآ  تیز و  وج و  درآ  اـب  نوچ 
فوفـس و نیبجنکـس و  نغور و  بوبح و  اود و  شراوج و  صرب و  قهب و  یلاج  نآ  يالط  لمعتـسم و  ریغ  لـخاد  زا  لاـتق و  یمس 

دش روکذم  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  كرب  نیجاعم  صارقا و 
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سام

دنمان اریه  يدنهب  تسا و  ساملا  یسراف  مسا  هلمهم  نیس  فلا و  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

هک کنرمک  هایس  خرـس و  هایـس و  درز و  دیفـس و  زا  دشاب  یم  ناولا  تسا و  راجحا  نیرت  کشخ  نیرت و  بلـص  هسیفن و  راجحا  زا 
ایلیت و بایمک و  اهنیزا  کیره  صلاخ  کنرکی  کنرمک و  زبس  هایـس  خرـس و  درز و  دوجولا و  ریثک  نآ  دیفـس  دنمان و  ایلیت  يدنهب 

ۀعطق كرزب  قارب  فافـش  کنرکی  دیفـس  همه  نیرتهب  دنناد و  یم  نمیدب  ار  نآ  خرـس  غادـی  رادـغاد  بویعم و  نآ  دیفـس  رادـغاد 
ذخا قیرط  تسا  هنپ  هنهج  هدنکلک و  یلاوح  نهکد  کلم  نآ  ندعم  دنشاب و  فاص  کنرکی و  هکنآ  رکید  ناولا  نینچمه  تسنآ و 

يرانک زا  باتفآ  عاـفترا  تقو  رد  هتخیر  بآ  نارب  دنـشاپ و  یم  نیمز  رب  هدروآرب  ار  نآ  كاـخ  هدومن  رفح  ار  نیمز  هک  تسنآ  نآ 
هدیـشاپ بآ  نارب  هدرک  ور  ریز و  زاب  نینچمه  دنرادیمرب و  هتفر  هدرک  ناشن  ار  نآ  دـیآرد  رظنب  یقرب  هک  اج  ره  دـننک  یم  رظن  نارب 

رهاظ بوخ  نآ  حبق  نسح و  درادن و  ینادنچ  افص  يرایسب و  قرب  یکاکح  زا  لبق  ادتبا  رد  دننک و  یم  رظن  نارب  باتفآ  رد  روتسدب 
نکیل دـسر و  یم  مهب  زین  یبونج  دـیدج  ضرا  رئازج  زا  لـیزارب  رد  ددرک و  یم  رهاـظ  نآ  حـبق  نسح و  یکاـکح  زا  دـعب  تسین و 
ياجب هتخاس  یخرچ  هتشرس  هدرک  مرک  كال  اب  هدوس  هایس  ساملاب  ار  ساملا  تسین و  ینهکد  یبلص  یفافش و  يدیفـس و  یبوخب و 

مه يور  رب  قرو  قرو  یقر  خـینرز و  قلط و  دـننام  نآ  ياهعطق  دـنیامن و  یم  یکاـکح  رکید  راـجحا  یکاـکح  رد  هدابنـس  کـنس 
هک ار  نآ  دننادب  فراع  هک  یناسک  هن و  یضعب  تسا و  مه  زا  قاروا  نتشک  ادج  لباق  نا  زا  یضعب  دشاب  یم  سوسحم  ریغ  هدیپسچ 

کیره درادن و  یلصا  دنیامن  یم  یکاکح  دنشارت و  یم  ار  نآ  برس  زا  هک  تسا  روهشم  هچنآ  دنیامن و  یم  ادج  مه  زا  تسا  لباق 
ار هرقن  کنرب  هیبش  دیفس  يرداشون و  فافش  تسا و  رداشون  کنرب  هیبش  هچنآ  هکنآ  دننام  دنناوخ  صوصخم  یمانب  ار  نآ  ناولا  زا 

یـضعب ار  نیا  زین و  یتـیز  دـنمان و  ینودـقام  ار  نآ  كرزب  نآ  ياـهعطق  رتـمک و  يرداـشون  زا  نآ  کـنر  يدیفـس  هچنآ  یـسربق و 
شتآ دنک و  یمن  رثا  نا  رد  کی  چیه  يدـیدح  تالآ  رکید و  راجحا  يدـیدح و  تسا  نهآ  کنرب  هچنآ  دـنناد و  یم  همه  نیرتهب 

ضارما تهج  دنناد  یم  عفان  رایـسب  ار  نآ  سلکم  صاخ و  يوحن  هب  دنزاس  یم  سلکم  ار  نآ  دنه  لها  رایـسب و  يراوشدب  رکم  زین 
هبعص ۀنمزم 
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نآ تعیبط  *

دنا هتسناد  مرک  یضعب  کشخ و  درس و  مراهچ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ نونـس  عرـص و  عناـم  نآ  لکـش  سدـسم  مصخ و  رب  هبلغ  تدـالو و  تعرـس  ثعاـب  عزف و  فوخ و  عفار  لد و  يوقم  نآ  قیلعت 
نودب نآ  تیتفت  ثعاب  نادند  رب  نآ  نتشاذک  یلوا و  نا  زا  بانتجا  كانرطخ و  نادند و  یلاج 

عیطقتب لتاق  زین  نآ  لیلق  تسا و  یمـس  راضملا  ددرک  یمن  هتـسکش  ثلثم  لکـش  ریغب  هک  تسنآ  صاوخ  زا  دـنا  هتفک  یتفلک و  811
برچ ياهقرم  ندـیماشآ  دـیآرب و  نآ  مامت  ات  ررکم  نغور  اب  يواک و  ةدیـشود  هزات  ریـش  اب  ندومن  ئق  نآ  ياوادـم  ینطاب  ياضعا 

نا زا  دعب 

شام

دنمان کنوم  يدنهب  شامب و  روهشم  زین  یسرافب  زین و  جم  تسیبرع و  تغل  همجعم  نیش  فلا و  میم و  حتفب 

نآ تیهام  *

زبس نآ  تسوپ  ینالوط  كدنا  رودـم  کچوک  تسا  یبح  نآ  دوجولا و  ریثک  دالب  رثکا  رد  هلوکام و  ۀـفورعم  بوبح  زا  تسا  یبح 
نیرتهب هایـس  نآ  تسوپ  یـضعب  هلاکنب  رد  کنردرز و  یـضعب  هریت و  ریغ  یـضعب  هریت و  زبس  نآ  تسوپ  یـضعب  دیفـس و  نآ  زغم  و 

نآ توق  نا و  ةزیر  ۀناد  درز  صوصخ  زبس  زا  ددرک  یم  زادک  هتخپ  رترید  نآ  درز  درز و  سپ  زبس  هایس و  سپ  تسا  هریت  زبس  همه 
دنام یم  یقاب  لاس  هس  ات 

نا تعیبط  *

تصوفع اب  یمرکب و  لئام  يوقلا  بکرم  نآ  رشق  یکشخ و  يرت و  رد  لدتعم  نآ  رشقم  یکشخب و  لئام  درس و  لوا  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حلاص طلخ  دـلوم  اذـغلا و  ریثک  تسا و  هلوکام  بوبح  حلـصا  القاب و  زا  رتمک  الج  رد  القاب و  زا  رتمک  نآ  خـفن  سدـع و  زا  رتفیطل 
رشق رد  الج  لیلحت و  توق  سبی و  هک  اریز  دنشاب  هتفرک  مامتلاب  ار  نآ  رشق  هکنآ  رـشقم  صوصخ  رادحنالا  ئطب  نکیل  سومیکلا و 

ترارح و نکسم  هکنآ  تهج  تسا  هداح  ةراح  تایمح  مرک و  جازم  نابحاص  هراح و  نادلب  راهب و  ناتـسبات و  ۀیذغا  زا  تسا و  نآ 
درد تهج  هرصاب و  توق  ینابـصع و  ياضعا  بصع و  يوقم  ءاذغلا  سارلا و  ردصلا و  ءاضعا  تسا  نوخ  ارفـص و  باهتلا  تدح و 

اب نآ  رـشقم  خوبطم  تسنآ و  قفاوم  هک  اریز  عفان  هدرک  ضارما  هداـح و  ةراـح  تاـیمح  هفرـس و  تاـهل و  مرو  تـالزن و  راـح و  رس 
اب تسوپ  اب  نآ  خوبطم  رـشقم و  وج  قمرـس و  وهاک و  هفرخ و  كرب  اب  هیوارفـص  تایمح  يارب  زا  اما  حلاص  طلخ  دـلوم  ماداب  نغور 
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تهج زا  مه  نییلت و  تهج  زا  مه  دـیامن و  یمن  ادوس  کـیرحت  تدورب  دوجو  اـب  هک  تسا  نآ  صاوـخ  زا  نطب و  سباـح  ضاـمح 
نیریـش و ماداب  نغور  مطرقلا و  ءام  اب  دنیامن  خـبط  ار  نآ  رـشقم  هک  دـیاب  دـشاب  تعیبط  نییلت  ةدارا  هاکره  اما  تسا  عفان  نطب  ضبق 
ات دـنزیرب  ار  نآ  بآ  هداد  شوج  بآ  رد  هکنآ  ای  دـنیامن و  خـبط  هدومن  نایرب  ار  نآ  رـشقم  ریغ  دـشاب  تعیبط  ضبق  دوصقم  هاکره 

ترارح تدح و  نیکـست  سبح  اب  رکا  دنیامن و  لوانت  هدومن  خـبط  هدرک  لخاد  صلاخ  بآ  سپ  ددرک  لئاز  نآ  ۀـیلاج  ةراح  توق 
قامس و اب  ای  دنمان و  نامرلا  محش  هکنآ  فوج  دیفس  ةدرپ  اب  هدرشفا  شرت  رانا  بآ  اب  ای  ضامح و  بآ  اب  دشاب  دوصقم  ارفـص  مد و 

عفان هراح  تالزن  هفرس و  تهج  رشقم  شام  زا  ذختم  وسح  دنهد و  خبط  نیریش  ماداب  نغور  اب  دیاین  شوخ  تیز  رکا  یباکر و  تیز 
رـضم دـشاب  رایـسب  حایر  خـفن و  هدـساف و  طالخا  تاـبوطر و  ناـشیا  ةدـعم  رد  هک  یناـسک  ناریپ و  جازملا و  دوربم  شاـم  راـضملا 

لیبجنز لفلف و  ینیچراد و  لفنرق و  هریز و  دننام  هراح  ةرطع  ۀیوافا  نیدوربم  رد  نآ  حلصم  هاب  نادند و  رضم  نآ و  رشقم  صوصخ 
تاضومح اب  اـی  مطرقلا و  ءاـم  اـب  نآ  خـبط  نیرورحم  رد  اـهنیا و  لاـثما  لدرخ و  یکطـصم و  یلفـالف و  ینومک و  شراوج  هزاـت و 

بآ اب  حرقتم و  برج  تهج  مامح  رد  هک  هکرـس  اـب  نآ  خوبطم  دامـض  ماداـب و  نغور  مطرقلا و  ءاـم  نیرورحم  رد  زین  هروکذـم و 
اب نآ  خوبطم  ای  بارش و  اب  ای  تسا و  بارـش  زا  یعون  هک  الط  اب  نآ  خوبطم  اهنآ و  درد  نیکـست  هیخرتسم و  ياضعا  تیوقت  تهج 

يریمـشک و يرب  يربوارب و  دننام  ار  نا  زا  هعونـصم  ۀمعطا  ناولا  تسا و  عفان  هدش  ادج  هدش و  هتفوک  ياضعا  درد  نکـسم  نارفعز 
دـنه و کلم  رد  هکیبح  اما  دـش و  روکذـم  ریبک  نیدابارق  رد  شام  يودـل  يرچهک و  والپ و  شام  یهچوکنم و  لاد و  یتهپورپاپ و 
تسا و شام  نآ  ریغ  دنمان و  یئالک  یلاکنب  هب  نیتلمهم و  لاد  ار و  نوکس  هزمه و  مضب  دراو  شام  ار  نآ  دوش  یم  نهکد  هلاکنب و 

یباعل جزل  نآ  زغم  نا و  زا  رت  كرزب  شام و  لکش  کنرب و  تسا  یبح  نآ  دنا و  هدومن  وهس  هتـسناد  تلقلا  بح  ار  نآ  هک  یناسک 
یم باود  هریغ  پساـب و  هتخپ  هلاـکنب  دـنه و  کـلم  رد  ددرک و  یم  رهاـظ  نآ  تجوزل  بآ  رد  ندرک  ریمخ  اـی  خـبط و  زا  دـعب  هک 

کنوم دننام  دنروخ  یم  زین  دوخ  دنناروخ و 
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نا تعیبط  *

تبوطر اب  مود و  رد  رت  لوا و  رد  مرک 

هیلضف 812

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج عفنا و  شاـم  رد  هروکذـم  روما  تهج  نآ  دامـض  دراد و  هک  یخفن  ببـسب  ظـعنم  ینم و  دـلوم  مضهلا و  ئطب  خاـفن و  رایـسب 
دننام زین  ار  نآ  هلاکنب  دنه و  کلم  رد  دنا و  هتـسناد  دیفم  یلاوتم  زور  دنچ  ات  دنلامب  هبترم  دـنچ  يزور  هدـیئاس  هزاتب  هزات  هک  صرب 

* تفای رکذ  ۀمش  نیدابارق  رد  دنزاس و  یم  نا  زا  شام  دننام  همعطا  عاونا  دنروخ و  یم  هتخپ  شام 

نودوفسام

نون واو و  نوکس  هلمهم و  لاد  مض  واو و  نوکس  اف و  مض  هلمهم و  نیس  حتف  فلا و  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

زا نآ  كرب  ناحیرب و  هیبش  نآ  كرب  خاش و  دـنروآ  یم  اجنا  زا  دـیور و  یم  دـنه  کلم  رد  هک  تسا  یئاود  يدـنه  مسا  دـنا  هتفک 
رتفیطل نا  زا  نیمسایب و  هیبش  نآ  لک  يدنه و  لبنسب  هیبش  وب  رد  رت و  كزان  رودم و  سآ و  كربب  بیرق  رتضیرع  نآ  كرب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* ار نآ  كرب  صوصخ  دنیامن  یم  ناهدا  لخاد  یئوبشوخ  تهج  لبنسب و  بیرق  لاعفا  عیمج  رد 

زعام

یجک و یکرتـب  سیت و  ار  نآ  رن  زب و  یـسرافب  زین و  زعم  تسا و  یبرع  تغل  همجعم  ياز  هلمهم و  نیع  رـسک  فـلا و  مـیم و  حـتفب 
دنمان ارکب  ار  نآ  رن  يرکب و  ار  نآ  ةدام  يدنهب 

نا تیهام  *

فطلا و تسا و  نادنفـسوک  زا  دـعب  رکید  تاـناویح  موحلب  تبـسن  نآ  تشوـک  محللا  هلوکاـم  تاـناویح  زا  روهـشم  تسا  یناوـیح 
دشاب یم  یلبج  یئارحص و  یلها و  تسا و  نآ  جازملا  حیحص  هبرف  هلاسکی  ناوج  نآ  نیرتهب 
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نآ تعیبط  *

رت فیطل  رت و  مرک  زین  یلها  زا  يرب  رتفیطل و  رتمرک و  یلها  زا  یلبج  رتمک و  ناض  ینعی  دنفسوک  محل  زا  نآ  یمرک  رت و  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ حلـصم  جازم  يوادوس  رـضم  کبـس  فیطل  نوخ  دلوم  سومیکلا  حـلاص  هراح  نادـلب  لصف و  رد  یـضرم و  نیرورحم و  قفاوم 
اب هام  شـش  قوف  ام  هلاغزب  تشوک  رـضم و  تیاغب  نآ  اب  کشک  اهیـشرت و  هزات و  رت و  ياه  هویم  ندروخ  امرخ و  لیجران و  ماداب و 

هبرض وضع  رب  مرکامرک  زب  تشوک  نتشاذک  نیهقان و  یضرم و  قفاوم  فطلم و  نوخ و  نایلغ  نکسم  موحل  نیرتهب  هبلاغ و  تبوطر 
نتسب نآ و  مروت  مدع  ثعاب  درد و  عجو و  نکسم  نآ  مرکامرک  تسوپ  رد  وضع  ندیچیپ  روتسدب  هدش و  هتفوک  هدیسر و  همدص  و 

ياضعا غامد و  نیلم  يوق و  بطرم  نآ  رس  زغم  دامض  نهذ و  طالتخا  ماسرـس و  بحاص  رـس  رب  یمرک  نیح  رد  هلاغزب  رـس  تسوپ 
لیبجنز لفلفراد و  هدرک  طولخم  نآب  ار  نآ  هدومن  هحرش  هحرش  نوچ  ار  هایـس  زب  رکج  هواشغ و  عفار  نآ  ةرهز  لاحتکا  نیعلا  هبلص 

مین نیکرـس  نونـس  برجم و  يروک  بش  تهج  دنـشک  مشچ  رد  هتفوک  ار  نا  زا  حـشرتم  بآ  نوچ  دـنیامن و  باـبک  هدیـشاپ  نا  رب 
هتفاکـش ار  نآ  ۀیـصخ  نوچ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  ءاضعا  هثل  تنوفع  نادـند و  يدرز  عفر  تهج  کنـس  کمن  اب  نآ  ۀـتخوس 

هناثم و رکج و  درد  وبر و  رهب و  تهج  مرک  بآ  اب  نآ  لاقثم  کـی  دـننک  کـشخ  هدیـشاپ  نا  رب  هریز  نورطن و  جرحدـم و  دـنوارز 
زرپس و تهج  لصنع  ۀکرـس  اب  نآ  لاقثم  کی  دـننک  کشخ  رتعـص  هروب و  اب  نوچ  رثالا و  بیجع  هاـب  تیوقت  تهج  نآ  تموادـم 

نوخ دنزیرب و  ار  نآ  رخآ  لوا و  نوخ  دـنیامن و  حـبذ  روکنا  ینیکنر  ماکنه  لصف  لوا  رد  ار  خرـس  کنرکی  هلاس  راهچ  رن  زب  نوچ 
هّللا دی  ار  نآ  دنیامن و  کشخ  هیاس  رد  لابرغ  ای  هاک و  يور  رب  دننک و  هزیر  هزیر  ندـش  هتـسب  زا  دـعب  دـنریکب و  یفرظ  رد  ار  طسو 

سرواج جـنرب و  درآ  اـب  نآ  هیپ  ةریرح  ندـیماشآ  لیدـعیب و  تسا و  رثـالا  يوق  هناـثم  هدرک و  کنـس  تیتفت  رد  هکنآ  تهج  دـنمان 
تهج وج  درآ  اب  نادب  ناقتحا  لهسم و  لمع  طارفا  عنم  تهج  دشاب و  هدیسر  مهب  هداح  ةراح  ۀیذغا  زا  هک  یلاهسا  جحـس و  تهج 

اب نآ  کشخ  ۀجزرف  نینج و  جارخا  لتق و  ضیح و  ندوشک  تهج  لسعلا  ءام  اب  ناقری و  تهج  نآ  نیکرـس  ندیماشآ  اعما و  ۀحرق 
مهرد ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  برجم  شارف  رد  لوب  عفر  تهج  لسع  اب  نآ  ۀتخوس  مس  ندیماشآ  ضیح و  راردا  عفر  تهج  ردـنک 

حایر یمغلب و  جـنلوق  عفر  تهج  لافطا  لوب  اب  نآ  خوبطم  يـالط  لاـحط و  مرو  اقـستسا و  تهج  نآ  لوب  اـب  نآ  نیکرـس  يـالط  و 
ۀتخوس نیکرس  هنهک و  ماروا  للحم  نآ  نیکرس  يالط  اهدرد و  نکسم  نآ  هیپ  دامض  روثبلا  ماروالا و  عاجوالا و  رفصا  ءام  هظیلغ و 

یلاج فطلا و  نآ 
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لسع اب  هسوکنم و  لیلآث  بلعثلا و  ءاد  تهج  هکرس  اب  نآ  ۀتخوس  مین  يالط  روتسدب  بلعثلا و  ءاد  تهج  هکرـس  اب  نآ  يالط  813و 
رد نآ  ۀتخپ  نیکرـس  دامـض  نایثنا و  ناتـسپ و  ندومن  کچوک  تهج  جـنبلا  رزب  اب  هفعـس و  هبلـص و  ماروا  حـضو و  برج و  تهج 
زین ار  نا  زا  حشرتم  بآ  دنیامن و  بابک  هدیشاپ  نارب  تیربک  هدومن و  هحرش  ار  نآ  ةدرک  نوچ  ماروا و  لیلحت  تهج  هبلح  بارش و 

حورق تهج  لسع  اب  نآ  قرحم  نیکرـس  يالط  اهمخز و  رب  تشوک  ةدننایور  نآ  هیپ  حورجلا  حورقلا و  دنادرک  لئاز  دنلامب  قهب  رب 
نیکرـس يالط  ماوه  ندیزک  تهج  نآ  ۀتخوس  نیکرـس  ندیماشآ  حیرارذ و  مس  تهج  نآ  هیپ  ندـیماشآ  مومـسلا  هیدهـش  هیعاس و 

اب نآ  هیپ  دامض  لصافملا  تالا  ماوه  مومس  رهزداب  یهوک  زب  ةرهز  ماوه و  مس  بذج  تهج  هکرـس  ای  بارـش و  اب  هتخپ  زب  کشخ 
یبرع و غادـب  تسا  روهـشم  تابرجم و  زا  اسنلا  قرع  تهج  نآ  کشخ  نیکرـسب  ندرک  غاد  سرقن و  تهج  نارفعز  نآ و  نیکرس 
ات دنراذکب  تسا  ماهبا  يذاحم  اهدنب و  تحت  رد  هک  یقیمع  عضوم  رد  هدیچیپ  یمـشپ  رد  هتخورفا  ار  نیکرـس  هک  تسنآ  نآ  قیرط 
اب نآ  قرحم  ریغ  قرحم و  يـالط  ددرک و  كرو  رد  سوسحم  نآ  ترارح  اـت  دـنیامن  يرکیدـب  لیدـبت  سپ  ددرک  مک  نآ  ترارح 

صاوخلا تسا  تارـشح  ماوه و  ةدننازیرک  نآ  نیکرـس  روخب  ماوهلا  درط  نآ  راح  تهج  هکرـس  اب  دراب و  لصافم  درد  تهج  لسع 
دننک لح  ار  نآ  نوچ  دزاس و  مرن  ار  هبلـص  يایـشا  عیمج  نداعم و  دننک  ریطقت  ریجنا  دـیب  لسع و  برت و  اب  ار  نآ  مس  خاش و  نوچ 

* دشاب یهایس  تیاغ  رد  يدادم 
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نیزحلا کلام 

نون و هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  همجعم و  ياز  رـسک  هلمهم و  ءاح  حـتف  مال و  فلا و  فاک و  مض  مال و  رـسک  فلا و  میم و  حـتفب 
هلکب يدنهب  رامیتوب و  یسرافب  دنمان و  زین  یکلام  ار  نآ 

نا تیهام  *

ریزب رـس  رواجم و  اهبآ  رانک  رثکا  رد  زارد و  نآ  راقنم  اـهاپ و  ندرک و  يرتوبک و  ۀـثج  ردـقب  نآ  ۀـثج  دیفـس و  تسا  یبآ  رویط  زا 
دشاب یم  هدنکفا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نوخ دامض  ریساوب و  نوخ  عطاق  نآ  هیپ  يالط  هراح  ۀیودا  نآ  حلـصم  هاب  كرحم  هدرک و  يوقم  حایر و  دلوم  ظیلغ و  نآ  تشوک 
* تسا تالزن  عنام  مامح  رد  نآ 

ینگنک لام 

تسا يدنه  تغل  اب  نون و  رسک  یسراف و  فاک  نون و  نوکس  فاک و  حتف  مال و  فلا و  میم و  حتفب 

تیهام *

نا

رتیوق و نا  زا  نآ  قاس  نخد و  تابنب  هیبش  تماق و  کی  ردـقب  ات  قاس و  ود  ای  قاس و  کی  ار  نآ  تاـبن  يدـنه و  تسا  یتاـبن  مخت 
ولهپ و هس  ینـالوط و  كدـنا  نخد و  ردـقب  نآ  ۀـناد  نا و  زا  رتکرزب  زین  نآ  ۀـشوخ  هداـیز و  ضرع  لوط و  رد  رتـکرزب و  نآ  كرب 

نا رد  رکید و  یفالغ  رد  هتسویپ  مهب  هناد  دنچ  نشخ و  كدنا  یفالغ  رد  دیفس و  نآ  زغم  کنر و  هریت  خرـس  نهپ و  كدنا  یـضعب 
تدح اب  نآ  معط  هشوخ و 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  رت  لوا  رد  یضعب  هیلضف و  تبوطر  اب  کشخ و  مود  رد  مرک و  موس  رد 
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لاعفا و *

نآ صاوخ 

كرو و اسنلا و  قرع  سرقن و  لصافم و  عاجوا  نهذ و  هظفاح و  توق  غامد و  تیوقت  تهج  نآ  ندـیماشآ  بصعلا  سارلا و  ءاضعا 
یبوطر و جنشت  هشعر و  هوقل و  جلاف و  تهج  نآ  نهدب  نیهدت  اطوعـس و  سغرثیل  هینابـصع و  هیغامد و  ۀبطر  ةدراب  ضارما  هبکر و 

قیـض هفرـس و  هدـعم و  تیوقت  تهج  نآ  ندـیماشآ  ضفنلا  ردـصلا و  ءاضعا  نادـب  دـیمکت  روتـسدب  هروکذـم و  ضارما  یئالتما و 
هاب تیوقت  تهج  نآ  نهدب  نیهدت  روتسدب  عفان و  اهنآ  فعض  عفر  هاب و  دبک و  ماعط و  ياهتشا  همـضاه و  هدعم و  تیوقت  سفنلا و 
زور لوبنات و  كرب  اب  نا  زا  رتمک  ای  هبح و  کی  ینعی  یلیلق  رایسب  ردق  لوا  زور  هک  روتسد  نیدب  زین  نآ  نغور  ندروخ  رثؤم  تیاغب 

تیوقت تهج  دناسرن  ررـض  دیامن و  تقفاوم  هک  يدح  هب  ات  نینچمه  هدایز و  یکدنا  نا  زا  زین  موس  زور  هدایز و  نا  زا  كدـنا  مود 
عورش هنادکی  زا  هکنآ  دننام  دنراد  لمعتسم  ار  نآ  یتش  ياحناب  دنه  لها  دیفم و  رایسب  اهتشا  یتدایز  هاب و 

رثکا يارب  زا  دسر  مامت  اب  ات  دنیامن  یم  مک  جـیردتب  زاب  دـنناسر و  یم  هناد  دـصب  ات  دـنیازفا  یم  هنادـکی  زور  ره  دـنیامن و  یم  814
طـسوتم ضارما  زا  يوق و  جازملا  بوطرم  دوربم و  يزیرغ  ترارح  یتدایز  هاب و  يوق و  تیوقت  هنمزم و  ۀـبطر  ةدراـب  ۀـیوق  ضارما 

زا دنهاک و  یم  روتـسدب  زاب  هنادـلهچ و  ات  دـنیازفا  یم  هنادـکی  دـنیامن و  یم  عورـش  هنادـکی  زا  هک  بیترت  نامهب  زور  لهچ  جازملا 
زاـب دـسر و  هناد  تفه  اـی  هدزاـی و  تسیب و  هب  هک  بیترت  ناـمهب  زور  تفه  اـی  زور و  هد  اـی  زور و  تسیب  اـت  نآ  نود  ضارما  يارب 

عامج و لوقب و  تاینبل و  يداب و  یـشرت و  زا  نا  زا  دعب  لبق و  زور  دنچ  لامعتـسا  مایا  رد  هناد و  کیب  ات  دنیامن  یم  مک  قسن  نامهب 
یم بانتجا  اهنیا  لاثما  لـیبجنز و  برت و  ریـس و  لدرخ و  دـننام  هفیرح  ةراـح  يایـشا  هفینع و  تاـکرح  هیندـب و  هیناـسفن و  ضارعا 

تسیب تدم  ات  زین  نادب  ندیناروخ  ماذج و  عفر  تهج  دنشاب  هدومن  ذخا  هبنـشراهچ  زور  رد  هکنآ  نغورب  نیهدت  دنا  هتفک  دنیامن و 
دنروخ یم  ار  نآ  فک  کی  يزور  دنیامن و  یم  نایرب  صلاخ  واک  نغور  رد  ار  نآ  تسرد  ياهناد  زین  ماذـج و  تهج  زور  کی  و 
تـسام ریـش  نا  زا  هدومن  فاص  دنناشوج و  یم  واک  ریـش  رد  زین  دیآ و  یمن  حرـشب  هک  دناسر  یم  يدحب  ار  هاب  توق  دـنیوک  یم  و 

دنادرک و یم  هایس  ار  يوم  هک  دنیوک  یم  دنروخ و  یم  جنرب  ریش  اب  ار  نآ  هیقوا  کی  رادقم  يزور  دنریک و  یم  ار  نآ  نغور  هتـسب 
ره دنک و  بذج  ار  مامت  هک  رادقم  نآ  دنناسیخب  ریش  راثآ  هد  رد  ار  نآ  راثآ  کی  رکا  هک  دنا  هتفک  دیور و  یمن  دیفـس  يوم  رکید 

نوچ دبای و  میظع  توق  دیآ و  یلصا  لاحب  هتشک  فیعض  رایسب  وا  هاب  توق  ای  دشاب  نینع  هک  یسک  دیامن  علب  ار  نآ  ۀناد  تفه  زور 
لوب رد  رکا  دروآ و  كاسما  دشخب و  میظع  تیوقت  دنلامب  بیـضق  رب  دنیامن و  ذخا  نا  زا  نغور  هدرک  برچ  عدفـض  نغورب  ار  نآ 

تبغر رکید  هکنانچ  ددرک و  لئاز  لکلاب  وا  توهش  دنناروخب  هیناز  ۀشحاف  نزب  رتاوتم  زور  هس  دنناسیخب و  زور  دنچ  لاغش  ای  ریش و 
رثکا تسا  داح  راح  نوچ  ناناوج و  هراح و  نادلب  لوصف و  جازملا و  رورحم  رـضم  راضملا  ددرکن  رداق  ورب  یـسک  دنکن و  عامج  رب 

زا بانتجا  یلوا  سپ  دندش  كاله  یـضعب  دندیدرک و  ررـضتم  همه  دندروخ و  سک  دنچ  هک  دش  هدینـش  هچنانچ  دـناسر  یم  ررض 
هفـصن ات  یکید  رد  هک  دـنیامن  یم  ذـخا  وحن  نیدـب  ار  رکید  بوبح  ناهدا  ار و  نآ  نهد  زین  لخاد و  زا  اـصوصخ  تسنآ  لامعتـسا 

نارب هدیبوک  دنهاوخ  یم  هک  رادقم  ره  ار  نآ  مخت  دنراذک و  یم  شتآ  رـس  رب  هتـسب  هزیکاپ  قیفـص  ۀـچراپ  نآ  رـس  رب  هدرک و  بآ 
اب ار  هدیبوک  مخت  هتشادرب  تعاس  ود  کی  زا  دعب  ددرک  عمتجم  نا  رد  راخب  ات  دنـشوپ  یم  شوپرـسب  ار  نآ  رـس  دنـشاپ و  یم  هچراپ 

دنامن نا  رد  نغور  رکید  ات  دنروآ  یم  لمعب  روتـسدب  زین  رکید  ۀبترم  دنیامن و  یم  ذخا  دیارب  نا  زا  نغور  هچنآ  دـنراشف  یم  هچراپ 
* تسنآ قرط  نیرتهب  نیا  و 
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ایلام

فلا هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  مال و  رسک  فلا و  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

دوش یم  ماش  دالب  رد  هک  تسا  یتخرد  هتفک  سنوی  دنا و  هتسناد  نارم  یضعب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دبع میکح  تسا  هدنـشک  نآ  بوچ  ةراشن  ندروخ  صرب و  عفار  نآ  قرحم  تسوپ  يالط  یعفا و  تیمـس  عفار  نآ  كرب  ندـیماشآ 
ار نآ  بوچ  تسا و  دیفـس  نآ  لک  ماداـب و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دـنمان  لوکا  ار  نآ  يدـنهب  هک  هتـشون  هفحت  ۀیـشاح  رد  دـیمحلا 
یمس و طلخ  عفد  عفان و  زین  هضیه  تهج  دیامن و  نآ  تیمس  عفر  دنناروخب  هدیزک  رامب  هدیئاس  ار  نآ  خیب  نوچ  دنناد  تایح  بوچ 

* دیامن یم  ئقب  یمس  ياذغ 

نطارقیلام

ینانوی تغل  نون  هلاشم و  ۀلمهم  ءاط  مض  فلا و  هلمهم و  ءار  فاق و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  مال و  رـسک  فلا و  میم و  حتفب 
تسا ءام  ینعمب  نطارق  لسع و  ینعمب  یلام  هک  اریز  لسعلا  ءام  ینعمب  تسا 

نا تیهام  *

ار نآ  فک  دـنهد و  خـبط  میالم  شتآب  نیریـش  فاص  بآ  ای  ناراب و  بآ  نزو  ود  رد  ار  صلاخ  یفاص  لسع  نزو  کی  هک  تسنآ 
دنهاوخ بکرم  رکا  تسا و  هداس  لسعلا  ءام  نیا  دنماشایب و  تجاحلا  دنع  دنرادهاکن و  هدومن  یفاص  سپ  دنامب  ثلث  ود  ات  دـنریکب 

ای هراح و  ۀبسانم  ۀیودا  یضعب 

دش روکذم  ریبک  نیدابارق  رد  لیصفتب  نآ  خسن  دنیامن و  هفاضا  ضرغ  ضرع و  بسحب  هدراب  815

نا هداس  تعیبط  *

رت مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ضارما عفاد  اهتـشا و  اشحا و  درـس و  ةدعم  هدراب و  ياضعا  يوقم  ظیلغ و  مغلب  جضنم  حتفم و  هجزل و  طالخا  عطاق  نیلم و  یلاج و 
ردم دشاب و  هدیـسر  مهب  عامج  زا  هک  یفعـض  هلاتق و  ۀـیودا  تیذا  مکـش و  رقارق  ئق و  لصافم و  عاجوا  هیغامد و  هینابـصع و  ةدراب 
تسا لاقثم  یس  ات  نآ  تبرـش  رادقم  هضماح  بوبر  نآ  حلـصم  اشحا  ةراح  ماروا  يوارفـص و  جازملا و  رورحم  رـضم  ضیح  لوب و 
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الا ددرک و  لئاز  نآ  خفن  ات  دشاب  هتفای  رایـسب  خبط  هک  دیاب  جنلوق  يارب  ذوخام  لسعلا  ءام  هک  هتفک  جـنلوق  ثحبم  رد  سیئرلا  خـیش 
* دیامن یم  خفن  خبطلا  فیعض 
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* اثیمام *

دنمان زین  انیمه  ار  نآ  تسا و  یطبن  تغل  فلا  هثلثم و  ءاث  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میم و  رسک  فلا و  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

اب بغزم و  هراـب و  هیبش  دـیاوز  اـب  يدیفـسب و  لـئام  نآ  كرب  نرقم و  شاخـشخ  هب  فورعم  يرحب  شاخـشخ  هب  هیبـش  تسا  یتاـبن 
یب نرقم و  شاخـشخ  دـننام  نآ  رمث  بآ و  رپ  هحئارلا و  لـیقث  نرقم و  یلحاـس  شاخـشخ  دـننام  درز  نآ  لـک  هدنپـسچ و  تبوطر 

رد یلحاس  شاخشخ  ياهخاش  هایس و  دجنک  ردقب  اثیمام  مخت  دشاب و  یم  نورق  رد  هک  يرحب  شاخشخ  فالغب  هیبش  ینحنم  فالغ 
نآ دسر و  یم  اثیمام  رمث  ناطرس  رد  دنام و  یمن  رهاظ  رد  نا  زا  يرثا  هک  اثیمام  فالخب  دنک  یم  دوع  راهب  رد  دزیر و  یم  ناتـسمز 

دنام یم  یقاب  لاس  تفه  ات  نآ  توق  دنمان و  زین  اثیمام  فایـش  اثیمام و  ةراصع  ار  نآ  یطولب و  تأیهب  دنزاس  یم  صارقا  هدـیبوک  ار 
رتهب نآ  ففجم  ةراصع  ددرک و  لح  دوز  دـننک  لح  بآ  رد  نوچ  هک  تسا  یخلت  اب  هحئارلا  يوق  یهایـسب  لئام  درز  نآ  نیرتهب  و 

نآ لک  هک  یعون  لمعتـسم و  ریغ  نآ  دنمان و  ینوماغ  زا  تسا  خرـس  لک  هک  ار  یعون  دشاب  یم  عون  ود  نآ  دنا  هتفک  نآ و  مرج  زا 
دش هتفک  لمعتسم و  تسا  درز 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  زین  لوا  رد  کشخ و  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عنم هراح و  لصافم  رـس و  درد  تهج  نآ  يالط  هدـعملا  ردـصلا و  بصعلا و  سارلا و  ءاضعا  اضعا  يوقم  للحم و  عدار و  ضباق و 
لاحتکا ناهد و  عالق  تهج  نآ  كولد  نآ و  راح  مرو  جنیدرو و  قالـس و  نافجا و  ترارح  دمر و  يادـتبا  مشچب و  داوم  بابـصنا 

اب يوارفـص  لاهـسا  ناقفخ و  عفار  لاقثم  کی  ردقب  نآ  مخت  ندیماشآ  هرـصاب و  فعـض  مشچ و  کلپ  ياخرتسا  هعمد و  تهج  نآ 
یکتخوس خرـس و  داب  هراح و  ماروا  تهج  نآ  ةراصع  يالط  رانلا  قرح  روثبلا و  ماروالا و  تسا  ندب  نمـسم  هنیعم و  ۀبـسانم  ۀیودا 

رادـقم لیدـعیب  سرقن  هرمح و  تهج  نآ  مخت  يالط  دـشاب و  هدیـسر  مهب  نار  لـغب و  ریز  رد  تکرح  ببـسب  هک  یجحـس  شتآ و 
* تسا نیریش  ماداب  نآ  حلصم  زرپس  رضم  قامس  نآ  لدب  مهردکی  ات  نآ  تبرش 
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ناریمام

نون فلا و  هلمهم و  ءار  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  میم و  رسک  فلا و  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

دیفـس هرادتـساب و  لئام  ریبک و  بالبل  كربب  هیبش  نآ  كرب  عفترم و  نیمز  زا  نآ  تابن  ياهخاش  قاس و  تسا  هبوچ  درز  زا  یمـسق 
میقتسم و ریغ  رادهرک و  نا و  زا  رت  کیراب  هبوچدرز و  زا  رتکچوک  هدیئور و  اجکی  زا  هبعش  رپ  نآ  خیب  تجوزل و  اب  يدرزب و  لئام 
درز و نآ  يدـنه  دـنروآ و  ناسارخ  نیچ و  دـنه و  زا  اهبآ و  برق  نآ  تبنم  يومب  هیبش  کیراب  رایـسب  ياهـشیر  نآ  ياـههوک  رد 

درز نآ  نیرتهب  دجنکب و  هیبش  نآ  مخت  يزبسب و  لئام  کنر  هریت  نآ  یناسارخ  يدنه و  زا  رت  نوبز  درز  نآ  ینیچ  یهایـسب و  لئام 
دنام یم  یقاب  لاس  تسیب  ات  نآ  توق  تسنآ و  ینیچ  ةزات  رادهرک  بلص  کیراب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يالج تهج  نآ  لاحتکا  غامد و  ۀیقنت  تهج  لسع  اب  نآ  طوعس  سارلا  ءاضعا  نخان  ققـشم  دلج و  حرفم  حتفم و  للحم و  یلاج و 
نآ خیب  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  نادند  درد  تهج  نآ  غضم  دیازفیب و  ار  نآ  یئانشور  رصب و  تملظ  هنخان و  ضایب و 

ریساوب مرو  محر و  بالقنا  تهج  نآ  يالط  لوب و  راردا  صغم و  ریحز و  هظیلغ و  حایر  لیلحت  يدس و  ناقری  تهج  بارـش  اب  816
رم نآ  فصن  هبوچدرز و  نآ  نزوب  نآ  لدب  لاقثم  مین  ات  نآ  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم  دنا  هتفک  هدرک  رضم  یـضعب  ریظن و  یب 

تسا عفان  دلج  راثآ  عفر  برج و  شرب و  فلک و  نخان و  صرب  تهج  هکرس  اب  لسع و  اب  نآ  يالط  هنیزلا 
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هنادوهام

لاهسا رد  ینعی  تاذلاب  مئاق  ینعمب  تسا  یسراف  مسا  اه  نون و  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  واو و  نوکس  اه و  مض  فلا و  میم و  حتفب 
تسا یفاک  رکید  یئاود  تنواعم  یب  یئاهنتب 

نا تیهام  *

یعرذ و ردقب  نآ  تابن  قاس  تسا  دندب  یمسم  نیطالسلا  بح  ریغ  دنمان و  كولملا  بح  قرـشم  لها  ار  نآ  رادریـش و  تسا  یتابن 
لیوط و دنوارز  كربب  هیبش  ریودتب  لئام  هزیر  نآ  ياهبعش  ياهکرب  ماداب و  كربب  هیبش  زارد  نآ  قاس  ياهکرب  یتشکنا و  يربطـسب 

ۀناد رکید و  یفالغ  رد  کیره  مه و  زا  قرفتم  هناد  هس  نآ  فوج  رد  ریبک و  رایخب  هیبش  طورخم  یفالغ  رد  نآ  رمث  درز و  نآ  لک 
ود ات  نآ  توق  کیراب و  نآ  خیب  بوچ و  نیریش و  دیفس و  نآ  زغم  یخرسب و  لئام  ربغا و  نآ  تسوپ  رتکرزب و  هنـسرک  ۀناد  زا  نآ 

هیبش یفالغ  رد  نا و  زا  رتکرزب  تسا و  شامب  هیبش  نآ  ۀناد  دنیوک  تسا و  قارع  دـنه و  دالب  نآ  تبنم  دـنیوک  دـنام  یم  یقاب  لاس 
ایبولب

نآ ریش  تعیبط  *

مود رخآ  رد  نآ  ۀناد  كرب و  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

قرع سرقن و  لصافم و  درد  تهج  لوب و  ردـم  جـنلوق و  للحم  لهـسم و  هدروخ  لاس  سورخ  اـب  نآ  خوبطم  كرب  بآ  ندـیماشآ 
مغلب جرخم  رتیوق و  لاهـسا  رد  درـس  بآ  اب  نآ  ۀتـسب  بح  ةدیبوک  ندیماشآ  لهـسم و  هناد  تشه  ات  هناد  هس  زا  نآ  ۀناد  علب  اسنلا و 

ات ددع  هس  نآ  بح  زا  نآ  تبرـش  رادقم  نآ  ندومن  علب  تسرد  زا  هدایز  یئام  سومیک  يوادوس و  رارم  ماخ و  مغلب  قرحم  ظیلغ و 
حلصم هدعم و  هئر و  رضم  تسنآ  لمع  نیعم  درـس  بآ  ندیماشآ  زوجم و  ریغ  نا  رب  هدایز  مهرد و  ود  ات  نآ  كرب  زا  ددع و  تشه 
یضعب لمعتسم و  نیطالسلا  بح  نآ  ياجب  لعفلاب  تسا  دوقفم  هنادوهام  نوچ  دنا  هتفک  اریثک و  نآ  حلصم  لفس  رـضم  نوسینا  نآ 
اقستسا سرقن و  اسنلا و  قرع  لصافم و  عاجوا  تهجب  دیامن و  یم  لاهسا  دنروخ  یم  هتخپ  هبسانم  ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  ار  نآ  كرب 

نآ نزو  مین  نآ  لدب  تسا و  لهـسم  زین  نآ  نبل  لوب و  راردا  جـنلوق و  تهج  هتخیر  رپ  هدروخ  لاس  سورخ  قرم  اب  عفان و  جـنلوق  و 
تسا لینلا  بح  نآ  مین  نزو و  کی  عورخلا و  بح  نآ  نزوب  دند و 
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جرهزیهام

تهج اکمس  مس  ینعمب  تسا  یـسراف  ةرهز  یهام  زا  برعم  میج  هلمهم و  ءار  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  اه و  رـسک  فلا و  میم و  حتفب 
تسا یهام  ةدنشک  هکنآ 

نا تیهام  *

یعرذ رب  هدایز  نآ  قاس  مربشب  هیبش  رادریـش  تسا  یهایک  تسوپ  ابطا  رثکا  دزن  دنمان و  ئوربوقـس  یکرتب  هک  تسا  سولف  زا  یعون 
لئاـم نآ  قاـس  تسوپ  ورـس و  تئیهب  هتـسر  نآ  بناوج  زا  نآ  قاـس  رخآ  رد  درز و  نآ  لـک  نیمز و  يور  رب  شورفم  نآ  كرب  و 

یم یقاب  لاس  هس  ات  نآ  توق  نآ و  يازجا  رئاس  هن  تسا  نیمه  لمعتـسم  ربک و  خیب  تسوپ  تدحب  هیبش  تدح  كدـنا  اب  يدرزب و 
تسنآ يدنت  تدح و  كدنا  اب  نآ  ةزات  کنردرز  کیراب  ياهتسوپ  نآ  نیرتهب  دنام و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

جرخم هکنآ  تهج  عفاـن  اـسنلا  قرع  سرقن و  لـصافم و  عاـجوا  تهج  حاـیر و  لـلحم  هظیلغ و  طـالخا  مغلب و  ماـسقا  يوق  لهـسم 
اریثک و نآ  حلصم  اعما  رـضم  عفنلا  ریثک  يوق  جازم و  یمغلب  نیبوطرم  نیدوربم و  يارب  زا  لصافم و  قورع و  زا  تسا  هظیلغ  طالخا 

تهج مهرد  هس  ات  خوبطم  رد  لاقثم و  کی  ات  رکـش  اب  نآ  مرج  زا  تبرـش  رادـقم  ندومن  برچ  ماداب  نغور  اب  نوسینا و  هتـساشن و 
يور رب  هتـشک  سحیب  نایهام  دنزادنا  دشاب  یهام  نا  رد  هک  یبآ  رد  هدـیبوک  ار  نآ  نوچ  یحیر و  یمغلب و  ماروا  لیلحت  اقـستسا و 

نایهام دنیوک  دنریمب و  دنیآ و  بآ 

دنیآ بآ  يور  رب  هتشک  تسم  817
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هثلثملا ءاثلا  عم  میملا  لصف 

نانثم

تسا یبرع  تغل  نون  فلا و  نون و  حتف  هثلثم و  ءاث  نوکس  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

هیبـش نآ  كرب  عرذ و  ود  ردـقب  نشخ و  هوبنا و  ياـهخاش  ار  یمـسق  دـشاب  یم  مسق  ود  نآ  تسنآ و  رمث  هناد  مرک  هک  تسا  یتاـبن 
لئام دروم و  مختب  هیبش  دـیور  یم  نآ  رمث  لک  نیب  ام  زا  دیفـس و  نآ  لک  هدنپـسچ و  تبوطر  اب  رتکزاـن و  نا  زا  نویرزاـم و  كربب 
دنمان زین  هنادمرک  هناد و  مرج  ار  نآ  دیفس و  نآ  زغم  هایس و  بلص و  نآ  تسوپ  ددرک و  یم  خرس  ندیسر  زا  دعب  زبس و  هرادتساب و 

لمعتسم نآ  مخت  كرب و  و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  ات  نآ  تابن  يازجا  عیمج 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ماسقا جرخم  غامدب و  هرخبا  دوعـص  عنام  مغلب و  يوق  لهـسم  تسرد  ار  نآ  ۀناد  ندومن  علب  ای  اه و  هریرح  اب  نآ  مرد  کی  ندیماشآ 
اب نآ  خوبطم  دامـض  رایـسب و  قرع  راردا  ثعاب  نآ  ةدیبوک  يالط  هنیزلا  مرد  کی  ات  هناد  هد  زا  نآ  تبرـش  رادقم  اعما  هدعم و  مرک 

ماحرا و ةدننک  وب  شوخ  تابوطر و  ۀفشان  هنخـسم و  تاجزرف  رد  ار  نآ  بح  نانز  عفان و  تیاغب  صرب  ابوق و  برج و  تهج  تفز 
هک دیاب  نآ و  مخت  دننام  لاعفا  رد  نآ  كرب  دنیامن و  یم  لامعتـسا  ار  نآ  مهرد  عبر  رادقم  عامج  ةذذـلم  هقوشم و  لمح و  رب  هنیعم 

دننک و ادج  نا  زا  ار  نآ  ءایاظش  دنبوکب و  تاجاحلا  دنع  دنرادهاکن و  هدرک  کشخ  دنیامن و  ذخا  داصح  مایا  عیبر  لصف  رد  ار  نآ 
نآ هدیناسیخ  هکرس  رد  روتسدب  عفان و  اقـستسا  تهج  هیئام و  تابوطر  لهـسم  بآ  اب  جوزمم  بارـش  اب  نآ  طاریق  هدزاود  ندیماشآ 

تفز اب  نآ  خوبطم  دامض  نآ و  لتاق  نینج و  جرخم  نآ  لومح  قفرب و  لهسم  سدع  ای  القاب و  خیبط  اب  دراد و  هک  ۀلیاغ  عفر  تهج 
دنناسیخب هکرس  رد  زور  هنابش  کی  هک  دیاب  مرد و  هس  ات  تاخوبطم  رد  نآ  كرب  تبرش  رادقم  برجم  صرب  برج و  ابوق و  تهج 

نغور اب  دنناسیخب و  هکرس  رد  روتـسدب  هک  مرد  کی  نآ  مخت  زا  دنیامن و  لامعتـسا  اریثک  یبرع و  غمـص  اب  نویرزام و  كرب  دننام 
شراخ جحـس و  دـسر و  نادـب  رکا  قلح  تحارج  ثروم  هدنـشک و  نآ  مرد  ود  ات  دـنیامن و  لامعتـسا  اریثک  یبرع و  غمـص  ماداـب و 

رـصم رد  نآ  مود  مسق  دـش و  روکذـم  نویفرف  رد  تسا و  هدروخ  نویفرف  جالع  نآ  جالع  دـسر  یم  مهب  راح  مرو  ندـب و  رد  میظع 
لثاو و لهبا  كرب  دـننام  نآ  كرب  يرتچ و  ربش و  ود  ردـقب  نآ  تابن  اهراز و  کیر  اهبآ و  اهایرد و  بیرق  نآ  تبنم  دوجولا  ریثک 

هدئاف یب  یبشخ و  نآ  خیب  کنر و  دیفـس  هرجنا و  ردقب  نآ  مخت  هدیئور و  اهکرب  نایم  زا  کیراب و  درز و  نآ  لک  مه و  يولهپ  رد 
نآ كرب  مخت و  لمعتسم  لوا و  مسق  هن  تسا  مسق  نیا  هنادمرک  هک  دنا  هتفک  و 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ماخ و مغلب  رفـصا و  ءام  لهـسم  ندـیماشآ  ماداب  نغور  اب  ای  زور و  هنابـش  کی  هکرـس  رد  نآ  ةدـیناسیخ  كرب  مرد  کی  ندـیماشآ 
دنامب هیقوا  راهچ  ات  دنناشوجب  بآ  لطرکی  رد  هنادیب  زیوم  هیقوا  کی  اب  ار  نآ  مهرد  جنپ  نوچ  عفان و  ار  اقستسا  هدعم و  مرک  ماسقا 
ياعما مرک  ماسقا  جارخا  اقستسا و  رفصا و  ءام  ماخ و  مغلب  لاهسا  تهج  دنشونب  هتخیر  نا  رد  ماداب  نغور  اب  مهردکی  هدومن  فاص 

اهنآ و ةدننک  قاچ  خاسوا و  یقنم  دساف و  تشوک  ةدنروخ  تاحارج  ریزانخ و  رد  نآ  ۀلیتف  لامعتـسا  حورقلا  حورجلا و  دیفم  راغص 
* یئاهنتب ای  هبسانم و  ۀیودا  اب  نآ  كرب  دامض  روتسدب 

ثلثم

رخآ رد  هثلثم  ءاث  هددشم و  مال  هثلثم و  ءاث  حتف  میم و  مضب 

نا تیهام  *

نوناق و تاـیلک  رد  سیئرلا  خیـش  لوق  زا  دـنامب و  ثلث  کـی  دورب و  خـبط  رد  نآ  ثلث  ود  هک  تسا  يروکنا  بآ  دـنا  هتفک  يرثکا 
صلاخ بآ  وزج و  هس  روکنا  بآ  زا  تسا  ترابع  ثلثم  هک  ددرک  یم  مولعم  یقالیا  تایلک  حرش  رد  یلما  دومحم  نب  دمحم  مالک 

لمح نآ و  ياشنم  تسا  هابتـشا  دـنا  هتفک  يرثکا  هتفای و  رکذ  ردـص  رد  هچنآ  دورب و  نآ  ثلث  کی  ات  دـنیامن  شوج  هک  وزج  کی 
ود اـت  دـنناشوجب  ار  يروکنا  بارـش  هک  تسا  نآ  یهقف  ثلثم  تفاـی و  رکذ  هک  تسا  نیا  یبـط  ثلثم  یبـط و  هن  تسا  یهقف  ثلثم 

نوخ دلوم  تسا و  رمخب  بیرق  عفانم  تعیبط و  رد  هلمجلاب  دنامب و  ثلث  کی  دورب و  نآ  ثلث 
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ینم و ةدننک  هدایز  نیدوربم و  هاب  يوقم  هبـصح و  هلبآ و  ردـصلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  قفاوم  همـضاه و  يوقم  نیتم و  حـلاص  818
* تسا بآ  اب  نآ  خرس  رایسب  نآ  حلصم  نیرورحم  رضم  نآ  راثکا 

میجلا عم  میملا  لصف 

حنجم

دنمان رظن  شوخ  لک  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  هلمهم  ءاح  نون و  حتف  میج و  نوکس  میم و  مضب 

نا تیهام  *

تسا نیحایر  زا  یعون 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسا عفان  نآ  درد  هحرق و  تشوک و  مرک  تهج  نآ  ةراصع  هزات و  ياهمخز  تهج  نوخ و  نالیس  لاهسا و  عفار  ضباق و 

ناقوچم

نون فلا و  فاق و  حتف  واو و  نوکس  یمجع و  میج  مض  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

هب هیبش  کنر  دیفـس  تسا  یتابن  خیب  نآ  دنروآ و  یم  يراصن  دنمان  ناقوچم  هک  يدلب  زا  دیدج  ضرا  زا  هک  تسا  هدیدج  ۀیودا  زا 
رد زینشکب و  هیبش  نآ  رمث  رایـسب و  ياهکر  نا  رد  رودم و  نآ  كرب  نیمز و  رب  شورفم  نآ  ياهخاش  لوصالا  ریثک  نآ  تابن  ارـشاف 

ار نآ  یـضعب  ارـشاف و  خیب  دننام  دیفـس  ربطـس و  نآ  خیب  دسر و  یم  زومت  رد  ناتـسبات  طسو  رد  بلعثلا و  بنع  هشوخ  دننام  ۀشوخ 
خیب نیا  فالخب  تسا  رایسب  تدح  تفارح و  اب  ارشاف  خیب  هکنآ  تهج  نینچ  تسین  دنا و  هتسناد  ارشاف  خیب 

نا تعیبط  *

نینچ تسین  دنا و  هتـسناد  دنوار  زا  یعون  یـضعب  طلغب  تهج  نیزا  دـنوار و  دـننام  هضباق  هلهـسم و  توق  اب  کشخ  مرک و  مود  رد 
تسا دنوار  رد  هچنانچ  یهیرک  معط  لیقث و  ۀحئار  دشاب و  تعیبط  هرکتسم  هک  یتیفیک  تسین  اود  نیرد  هکنآ  تهج 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

جرخم ندب و  زا  هدساف  تیئام  مغلب و  جرخم  لهسم و  هکنآ  تهج  عفان  هبطر  ۀعلـس  جنلوق و  هدرک و  لصافم و  عجو  لزاون و  تهج 
دیامن و یم  قالطا  بعت  یب  سلجم  شـش  جنپ  قفاوم  ینوجعم  ای  یتبرـش و  اب  نآ  طاریق  کی  لامعتـسا  هک  تسا  اسب  نآ و  ۀصالخ 
هک ابنق  توق  سارفساص و  یبنلا و  هرجش  هبـشع و  ینیچ و  بوچ  نآب  دوش  یم  هدرک  هجلاعم  هک  تسا  هیکولم  تالهـسم  زا  هلمجلاب 

میظع هرمتـسم  ۀنمزم  تایمح  رد  اهریغ و  رهظ و  لصافم و  عجو  برج و  هکح و  کشتآ و  تهج  اهنیا  لاثما  دنمان و  دنویر  ةراصع 
لوصا يابرم  دـننام  نآ  يابرم  زا  تسا  رایـسب  ءاحناب  نآ  لامعتـسا  تیفیک  مامت و  توقب  تسا  هدـس  حـتفم  هکنآ  تهج  تسا  عفنلا 

اهنآ و کیره  خوبطم  ای  ینیچراد و  ای  نوسینا  ای  هنایزار  قرع  اب  ضرم  ۀبسانم  ۀبرـشا  ای  رکـش  اب  نآ  فوفـس  رتشیب  نوجعم  رکید و 
دننام نآ  خوبطم  بآ  نینچمه  تقفاوم و  تیاغ  رد  تسنآ  قفاوم  بسانم و  هکنآ  تهج  تسا  لهـسم  درو  نوجعم  نیجاـعم  نیرتهب 

اود و تایوقم  اب  ای  اهنت و  رکش  اب  دنشاب  هدیناسیخ  لوا  بآ  رد  زور  هنابـش  کی  هک  دوش  هداد  زاب  بآ  رد  نآ  توق  هک  ینیچ  بوچ 
دنیامن باوخ  تعاس  مین  رادقمب  رکا  نآ  لامعتـسا  دعب  زین و  تسا  هدیدش  هفیطل و  ۀلهـسم  لامعتـسا  بآ  رد  هچنانچ  هسیئر  ياضعا 
تبرـش رادقم  تسا  اهنآ  لمع  نالطب  اب  فعـض و  ثعاب  باوخ  هک  رکید  ۀـفیطل  ۀلهـسم  فالخب  ددرک  یم  نآ  لمع  تیوقت  ثعاب 

تسا جاضنا  توق  اود  نیرد  هکنادب  جازم  فعض  توق و  بسحب  مرد  کی  زا  نیغلاب  ایوقا و  رد  مرد و  مین  نیغلاب  ریغ  لافطا  رد  نآ 
تسا ددس  حتفم  هلهسم و  ۀیودا  رئاس  فالخب  تسا  نایثغ  ئق و  عنم  نآ  تیصاخ  زا  جضنم و  نودب  نآ  لامعتـسا  تسا  زئاج  اذهل  و 

نآ و قانتخا  محر و  ضارما  تهج  اضعا و  رئاس  رد  هاوخ  دشاب و  دبک  رد  هاوخ  اهریغ  یقاوس و  هیرعش و  قورع  هقیـض و  يراجم  زا 
ای تاباشوخ و  اب  نآ  طاریق  کی  رادقم  دنروآ و  یم  لمعب  هلیله  بر  دننام  زین  نآ  بر  عفان و  نآب  ۀصتخم  ۀفلتخم  ضارما  زا  اهریغ 

تسا و هیکولم  ۀـیودا  زا  اود  نیا  لصاحلا  بعت  یب  ددرک  یم  لصاح  اقن  هک  دـیامن  یم  تباـجا  یفاـک  سلجم  دـنچ  هبـسانم  ۀبرـشا 
* تسا هبرجتب  طونم  یقاب  دنا و  هتفک  هکنانچ  تسا  هلئاغیب  دنمدوس و  ار  تاعضرم  هلماح و  نانز  لافطا و 
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بلحم

* دش روکذم  بلحملا  بح  رد 

همجعملا ءاخلا  عم  میملا  لصف 

خم

تسا زین  رس  زغم  لماش  دنمان و  ار  ناوختسا  زغم  یسرافب  هددشم  ءاخ  میم و  مضب 

نا تیهام  *

مرن مسج  هک  تسا  فورعم 

رد قرفتم  ای  دـضع و  دـعاس و  اپ و  قاس  زغم  غامد و  دـننام  عمتجم  هاوخ  دـشاب  یم  ناویح  ناوختـسا  فوج  رد  هک  تسا  برچ  819
دشاب مرن  ياهناوختسا  فارطا  صق و  ناوختسا  يازجا 

نا تعیبط  *

رت مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ ندروخ  کمن  یب  صوصخ  نایثغ  ثروم  هدـعم و  دـسفم  نآ  راثکا  راضملا  ندـب  نمـسم  ءاذـغلا و  ریثک  اـضعا و  یخرم  نیلم و 
نیلم نادب  خـیرمت  باصعالا  لصافملا و  تالآ  نیرورحم  رد  اهیـشرت  نیدوربم و  رد  هریز  ینیچراد و  رتعـص و  کمن و  نآ  حلـصم 

حیحـص ناوج  ناویح  ناوختـسا  زغم  نآ  نیرتهب  فارطا و  قاقـش و  تالـضع و  راـتوا و  تاـطابر و  باـصعا و  لـصافم و  تبـالص 
اهنآ فیفجت  رتمک و  اهنآ  لیلحت  توق  دـنا و  مرک  رتیوق و  رن  زب  رن و  واک  قاـس  زغم  دـشاب و  هتفاـی  بوخ  ارچ  هک  تسا  هبرف  جازملا 
يارب قاس  زغم  يرتهب  هجو  دـشاب و  هروکذـم  فاصواب  زغم  رپ  هایـس و  نآ  کنر  هک  یناویح  زا  صوصخ  دـناذیذل  برچ و  هدایز و 

ياپ ياهدـنب  قاس و  رب  ررکم  ار  وهآ  اـی  واـک و  قاـس  زغم  نوچ  نآ و  تکرح  ترثک  ببـسب  تسنآ  لوضف  تلق  تینهد و  یتداـیز 
مرک دنلب  نکاما  اهفرع و  رد  دنیامن و  ذخا  ناتـسمز  رد  هک  دیاب  دـنرادهکن  ار  نآ  هک  دـنهاوخ  نوچ  دـتفا و  هارب  دوز  دـنلامب  لافطا 

* دنراد رود  من  ياهاج  زا  دنراذکب و  کسخ  راخ  كرب  اب  کشخ 
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هصلخم

دنبای یم  ناما  صالخ و  نآ  ندروخ  زا  هک  دنمان  تهج  نا  زا  هصلخم  ار  نآ  اه و  هلمهم و  داص  هددشم و  مال  اخ و  حتف  میم و  مضب 
زین رکید  ماوه  مومس  رد  دنا  هدیناسر  هبرجت  هب  رارکتب  توم و  نآ و  تیاکن  یعفا و  مس  زا 

نا تیهام  *

ینحنم همه  لک  یخلت و  اب  همه  هدش و  هدید  مسق  تفه  ات  دشاب و  یم  لکشلا  فلتخم  نکاما  بسحب  عاونالا و  فلتخم  تسا  یتابن 
رخآ اـت  لوا  زا  رت و  مرن  نا  زا  سفرک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  هتـسر و  نیمز  زا  اـهخاش  قاـس  یب  یمـسق  همجحمب  هیبـش  سوکنم و 

رد مسق  نیا  سوکنم و  دوبک و  لـک  ناـتک و  كرب  دـحب  اـت  دوش  رت  هزیر  نآ  كرب  ددرک  رتدـنلب  نآ  ياـهخاش  دـنچره  هتفاـکش و 
يدوبک و نیب  اـم  نآ  لـک  هکنآ  رکم  لوا  مسقب  هیبش  زین  نآ  مود  مسق  دـنک و  یم  لـک  اـمرک  طـساوا  رد  دـیور و  یم  عیبر  طـساوا 

هیردنکـساب ار  مسق  نیا  یهایـس و  كدـنا  يدرز و  اب  دیفـس  نآ  لک  هزیر و  دـهده و  رـسب  هیبش  كرب  ار  موس  مسق  تسا و  یخرس 
خاش و ربش و  هس  ات  ربش  ود  ردـقب  ریدتـسم  کیراب و  نآ  قاس  دـیور و  یم  عیبر  رد  راد و  قاس  مراهچ  مسق  دـنمان و  دـهدهلا  سار 

هیوبجنرداب كربب  هیبش  ققشم و  رودم و  كرب  عبرم و  قاس  ار  مجنپ  مسق  کنر و  مین  دوبک  برقع و  لکشب  نآ  لک  درادن و  كرب 
ار مشـش  مسق  بلـص و  ياـهنیمز  ناتـسهوک و  نآ  تبنم  تسا و  رایـسب  نآ  حاون  سلبارط و  رد  مسق  نیا  خـلت و  نآ  معط  وب و  یب  و 

رـس رب  هنوباب و  كربب  هیبش  زارد  کیراب  نآ  ياـهکرب  كرب و  مک  جوعم و  هکلب  میقتـسم  ریغ  لکـشدب و  ربغا و  بلـص و  ياـهخاش 
نارح هاهرب و  فورعم  دوجولا و  ریثک  ماش  دالب  رد  مسق  نیا  شفنب و  یبغز  اب  درادن و  هزیر  ياهکرب  اما  هنوباب  ۀبقب  هیبش  اهبق  اهخاش 

دـنام و یم  یقاـب  لاـس  تسیب  اـت  نآ  توق  دـیور و  خـال  کنـس  بآ و  یب  ۀبلـص  یـضارا  رد  هچنآ  لوا و  مسق  همه  نیرتهب  تسا و 
دـنمان و کبرراک  يزاریـشب  ار  نآ  عون  کی  تسا  عون  هس  دـنیوک و  حاوبا  مجاحم و  ار  نآ  هک  هتـشون  یعیدـب  تاراـیتخا  بحاـص 

كدـنا تابن  رد  اما  مهب  هباشم  عون  هس  ره  مخت  یهوک و  قایرت  ار  عون  کی  یهوک و  زینـشک  ار  عون  کـی  یماـش و  لـبلب  یـسرافب 
سلما و یهوک  زینشک  تابن  دیور و  اهناتسکنس  هوک و  رد  قرزا و  نآ  لک  خلت و  رایـسب  نآ  مخت  نشخ و  کبر  راک  تابن  توافتم 
رد یهوک  قایرت  عون  یخرـسب و  لئام  نآ  لک  هوک و  ياـهنماد  اـهرازغرم و  نآ  تبنم  خـلت  رتکرزب و  زین  نآ  مخت  دـق و  رد  رتکرزب 
زا دـیور و  هراکنابـش  رد  هک  تسنآ  همه  نیرتهب  یهایـس و  يدرز و  يدیفـسب و  لئام  نآ  لـک  رتکچوک و  نآ  تاـبن  دـیور و  لـمر 

تسا هدایز  همه  زا  نآ  تیقایرت  هکنآ  تهج  دنروآ  هراکنابش  ناتسهوک 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عفد باصعا و  لاحط و  دـبک و  هدـعم و  تیوقت  هجزل و  طالخا  لیلحت  بعـص و  ياهجنلوق  عفر  تهج  نآ  ندـیماشآ  ءاذـغلا  ءاضعا 
دننام هشوهنم  هبورـشم و  مومـس  عفد  تهج  نآ  مرد  ود  ات  مرد  کی  ندـیماشآ  مومـسلا  اهنیا  لاثما  كرو و  رهظ و  لصافم و  عاجوا 

رادخاش رام 

اب لاقثم  کی  نآ  تبرـش  رادـقم  تسا  اهنآ  ررـض  عفاد  ریثات و  عنام  نا  زا  دـعب  اـی  نا و  زا  لـبق  هاوخ  اـهریغ  ـالیتر و  برقع و  820و 
یمـس چـیه  لاس  نا  رد  دنـشونب  ار  نآ  مخت  لاـقثم  کـی  زور  ره  زور  هس  اـت  لـمح  جربب  باـتفآ  لوزن  لوا  رد  نوچ  تیز و  نغور 
لخاد یـضعب  جنلوق و  عفار  نیدوربم و  قفاوم  هسیئر و  ياضعا  يوقم  للحم و  فطلم و  هصلخم  قرع  دناسرن و  ررـض  نآ  ةدـنروخب 

* دنا هتسناد  بارش  ماقم  مئاق  ریبک  قایرت  رد  ار  نآ  ندرک 

ضیخم

هچاهچ يدـنهب  ناربیا و  یکرتب  غود و  یـسرافب  تسا  یبرع  تغل  همجعم  داض  هیناتحت و  هانثم  ءاـی  نوکـس  اـخ و  رـسک  میم و  حـتفب 
دنمان

نآ تیهام  *

نیرتهب دنـشاب  هتفرک  دـنمان  هرک  هک  ار  نآ  تینهد  هدز  مهرب  هداد و  تکرح  نآ  ریغ  ای  کیخ و  رد  بآ  كدـنا  اب  هک  تسا  یتساـم 
دنشاب هتفرک  روکذم  وحنب  مامتلاب  ار  نآ  تینهد  هک  تسا  واک  ریش  تسام  هزات  غود  نآ 

نا تعیبط  *

تسوبی رب  بلاغ  نارب  تبوطر  رت و  درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هدعم باهتلا  ترارح و  هراح و  تامومس  قد و  پت  تدح  یفطم  نمسم و  یهشم و  نیرورحم و  هاب  كرحم  نوخ و  نایلغ  نکـسم 
هدرک غاد  ینعی  نآ  بات  نهآ  ای  بات و  کنـس  هدعم و  تیوقت  تهج  لفیرطا  دیدحلا و  ثبخ  اب  یکنـشت و  نکـسم  مرک و  رکج  و 

وج درآ  جنرب و  اب  نآ  خوبطم  ضباوق و  ثیثارط و  اب  اصوصخ  يوارفـص  يومد و  لاهـسا  سبح  تهج  هتفت  نهآ  ای  هزیر و  کنـسب 
لطر و مین  ات  لطر  عبر  زا  کشخ  نان  اب  قد  یمح  رد  رثؤم و  ندـب  نیمـست  تهجب  راـح و  لاهـسا  ناـبحاص  ۀـیذغا  نیرتهب  هداد  وب 

غود دنریکب  هک  تسا  نانچ  هداح  ةراح  ضارما  یقد و  یمح  رد  ندیماشآ  روتـسد  دنا  هدومن  هن  زیوجت  هدایز  لاقثم  هد  زا  نان  رادقم 
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نآ معط  هک  دنراذکب  تعاس  شـش  جنپ  ات  دنامن  نا  رد  تینهد  قلطم  ددرک  ادج  نآ  ةرک  یمامت  هک  دـنیالاپب  کین  ار و  يواک  هزات 
ةدیم کنت  نان  دنریکب  سپ  ددرک  طولخم  نآب  تسا  هدمآ  نا  رد  هک  یتیئام  ات  دننز  مهرب  وکین  سپ  ددرک  هزم  شرت  كدـنا  وکین و 
هدایز رکا  دـنیامن و  لوانت  دـبای و  جازتما  وکین  ات  دـنراذکب  دـنزیمایب و  غود  نا  زا  مرد  یـس  رد  هدرک  هزیر  مرد و  هد  رادـقم  صلاخ 

مک مرد  کی  نان  زا  دننک و  هدایز  غود  مرد  جنپ  مود  زور  دنیامن و  هدایز  نازیم  نیمه  هب  دشاب  رتشیب  جایتحا  دنهاوخ و  رادـقم  نیزا 
ددرک و لصاح  نادب  تداع  دنامب و  صلاخ  غود  ات  دنهاکب  مرد  کی  نان  زا  دنیازفیب و  غود  رب  مرد  جنپ  زور  ره  نینچمه  دـنیامن و 

دنا هتفک  طایتحا  لامکب  رظن  ابطا  یـضعب  دـسرب و  لوا  زور  رادـقمب  ات  دـنیامن  لـمع  لوا  سکعرب  دـنیامن  كرت  هک  دـنهاوخ  نوچ 
دنیامن و هدایز  مسق  نیمه  دنهاوخ  مرد  یـس  زا  هدایز  رکا  دسر و  مرد  یـسب  غود  ات  دنیازفیب  نان  مرد  کی  غود و  مرد  هد  زا  عورش 

واب هکنآ  مضه و  توق  تاعارم  نیمه  هکلب  دنتـسین  ریبدت  نیاب  جاتحم  دشاب  غود  ندروخب  تداع  هک  ار  یناسک  دـنهاکب و  روتـسدب 
هدام تدح  تقر و  اوه و  یمرک  زا  دنک  اضتقا  تقر  هکنآ  رکم  تسین  زئاج  ینفع  یمح  رد  هک  اریز  تسا  یفاک  دـشابن  ینفع  یمح 

دـشاب نیلم  تعیبط  هک  یماکنه  دنیامن و  لوانت  ریـشابط  صرق  اب  دشاب  طالخا  رد  ینفعت  هک  یئاج  اهنیا و  لاثما  صلاخ و  بغ  دننام 
بوبح و ای  ثیثارط و  ای  دیفـس و  ریـشابط  اب  دـنیامن و  بات  کنـس  اـی  باـت و  نهآ  ار  غود  ددرک  هدرک  فعـض  بجوم  نآ  نییلت  و 

نا رد  رایسب  یعفن  دشخب و  یم  عفن  غود  اب  یناویح  رهزداف  یهاک  هتشون  براجتلا  هصالخ  بحاص  دنیامن و  لامعتسا  هبسانم  صارقا 
شهاوخ یکنـشت و  عفر  نا  زا  یلیلق  ندیماشآ  دننک  کشخ  دنیامن و  هیقـست  هبترم  هس  غود  اب  هدیبوک  ار  هفرخ  مخت  نوچ  ضارما و 

یم تلع  دیزم  نفعتم و  هکنآ  تهج  رسم  یطلخ  هنفع  ياهپت  رد  غود  راضملا  تسا  نیـضاترم  رارـسا  زا  دنک و  یم  زور  دنچ  ات  بآ 
دوش یـشغ  راود و  ثروم  ددرک  شرت  دراب  ةدعم  رد  نوچ  تسا و  یلجرفـس  نیبجنکـس  ندـیماشآ  ندومن و  ئق  نآ  حالـصا  ددرک 

* تسا ندروخ  هراح  تاشراوج  یلفالف و  ای  ندرک و  ئق  زین  نآ  حالصا 
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هلمهملا لادلا  عم  میملا  لصف 

دادم

هلمهم ءار  هدحوم و  ءاب  نوکس  هلمهم و  ءاح  رسکب  ربح  ار  نآ  تسا و  یبرع  تغل  هلمهم  لاد  فلا و  لاد و  حتف  میم و  رسکب 

دنمان بکرم  یسرافب  زین و  821

نا تیهام  *

یبرع غمص  ناتک و  نغور  ةدود  زا  عونصم  دارم  ابطا  دزن  نآ  قلطم  زا  دش و  روکذم  لیـصفتب  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  ماسقا  فورعم و 
تسا نآ  نزو  کبس  قارب  هایس  رایسب  نآ  نیرتهب  تسا و  وزام  بآ  درز و  جاز  دولجلا و  يرغاب 

نا تعیبط  *

وزام زا  هک  دنا  هتفک  دنزاس و  یم  لفوف  تخرد  يازجا  زا  تسا و  کشخ  درـس و  هک  يدـنه  دادـم  فالخب  کشخ  مرک و  مود  رد 
دنزاس یم  اهنت 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

سباح یناشیپ  رب  يدـنه  دادـم  دامـض  طوعـس و  اهریغ  بصعلا و  سارلا و  ءاضعا  يدـنه  دادـم  صوصخ  عدار  ففجم و  ضباـق و 
يدـنه ریغ  اهنآ و  للحم  هراح  ماروا  رب  تایمح و  ترارح  بذاـج  اـپ  فک  رب  اـضعا و  یتسـس  هقیقـش و  عفار  نآ  يـالط  فاـعر و 

دیاب اما  یطوریق  اب  روتسدب  شتآ و  یکتخوس  تهج  نآ  صلاخ  ای  بآ و  اب  ای  هکرـس و  اب  اهمخز و  مایتلا  يوم و  نتخیر  عنم  تهج 
هنفعتم حورق  مهارم  حلـصم  دشاب  جاز  نا  رد  هچنآ  ددرک و  لئاز  دوخبدوخ  ات  دنراذکب  هکلب  دنیامن  عفر  دنیوشن و  هیلطق  زا  دـعب  هک 

تسا برقع  مس  عفار  درس  بآ  اب  دادم  لاقثم  ود  ندیماشآ  هتفک  سودیروقسید  تسا و 

هلمهملا ءارلا  عم  میملا  لصف 

رم

يدنهب اتومس و  ینانویب  ابکدارم و  ینایرسب  سوطیلوعورعا و  یمورب  تسا و  یبرع  تغل  هدمآ  زین  میم  حتفب  ار و  دیدشت  میم و  مضب 
دنمان مال  واو و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مضب  لوب 
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نا تیهام  *

ياههرک رادهرک و  مرن و  انعر و  دنلب و  رایسب  دوش و  یم  هرطوقـس  ةریزج  مور و  برغم و  دالب  رد  هک  تسا  یتخرد  نبل  ای  غمص و 
يازجا عیمج  تسا و  ین  ةزینب  روهشم  دنزاس  یم  هزین  نا  زا  دشاب و  یم  رپ  نآ  نایم  ینعی  تمصم  نآ  فوج  ین و  ياهدنب  دننام  نآ 

اینارق نارم  یـضعب  دزن  دنا و  مهب  بیرق  لاعفا  رد  هچ  تسا  باوصب  برقا  لوق  نیا  تسا و  یکی  ایلام  نارم و  یـضعب  دزن  خـلت و  نآ 
نآ تخرد  رتکچوک و  نا  زا  جنرت و  كربب  هیبش  اینارق  كرب  تسا و  توت  كربب  هیبش  كرب  ار  نارم  هچ  درادـن  یلـصا  نیا  تسا و 
هیبش رادراخ  نآ  تخرد  ذـیذل و  ریغ  رایـسب و  تصوفع  اب  نکیل  نادـب و  هیبش  نارم  رمث  ذـیذل و  اینارق  رمث  دوش و  یمن  دـنلب  رایـسب 
هکنآ ریز  رد  یفرظ  یئایروب و  ندومن  شرف  ندز و  غیتب  نآ  تخرد  ۀـنت  زا  هچنآ  ددرک و  یم  لـصاح  عون  دـنچب  نآ  غمـص  طرقب و 

دشاب و یم  نیکنر  نا  زا  دعب  کنر و  دیفـس  دامجنا  زا  لبق  نیا  تسا و  عاونا  نیرتهب  ددرک  لصاح  دبای  دامجنا  ددرک و  عمج  نا  رد 
تـسا نا  زا  دعب  دنیامن  ذخا  ددرک و  دمجنم  دنک و  شوارت  دوخبدوخ  غمـص  دننام  نآ  تخرد  ۀنت  زا  هچنآ  دـنمان و  فاصرم  ار  نیا 
ةراصع هدرشفا  تسنآ  غمـص  نآ  ریز  رد  هک  ار  نآ  تخرد  تسوپ  هچنآ  دنمان و  حراطبلا  رم  دشاب و  یم  کنر  درز  نیا  یبوخ و  رد 
دمجنم دـقعنم و  ات  دـنهد  یم  خـبط  زاب  ار  نآ  یفاـص  بآ  هدومن  فاـص  هداد  شوج  بآ  رد  هکنآ  اـی  دـنیامن و  یم  کـشخ  ار  نآ 

زا صلاخ  یفاصرم  همه  نیرتهب  راتخم و  دشاب و  یم  کنر  هایـس  همه و  نیرتدـب  نیا  تسا و  یـشبحرم  هلئاس و  هعیمب  یمـسم  ددرک 
نطاب یخرس و  يدیفسب و  لئام  نآ  رهاظ  هک  تسنآ  تعاشب  اب  خلت  رایسب  يوبشوخ  نکشدوز و  نزو و  کبس  هزیرکنـس و  بوچ و 

ار نآ  لمعتسم و  ریغ  نوبز و  دشابن  هروکذم  فاصواب  هچنآ  دشاب و  هدیچ  نخانب  هیبش  دیفس  نتسش  زا  دعب  دیفس و  نتـسکش  زا  نآ 
هیبش نول  رد  دنمان و  سیساف  ار  نآ  هک  لتاق  یمس  عوتی  یضعب  یلـصارم و  بآ  رد  ندیناشوجب  دنیامن و  یم  یبرع  غمـصب  شوشغم 

دنیامن یم  شغ  تسا  تموهز  هحئار و  تیهارک  تدح و  اب  اما  تسا  نادب 
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نا تعیبط  *

دنا هتسناد  کشخ  مرک و  مود  رد  دنا و  هتفک  زین  موس  رخآ  رد  کشخ و  مود  رخآ  رد  مرک و  موس  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هلیلج ۀیودا  ۀلمج  زا  هیمغلب و  ةدراب  ماروا  حایر و  للحم  قزلم و  نیلم و  لهسم و  جضنم و  حتفم و  عذلیب و  ضباق  ففجم و  یلاج و 
داسجا رب  فلـس  ياـمکح  اذـهل  تسا و  طـالخا  نفعت  عناـم  ظـفاح و  دوش و  یم  هدرک  راـبک  بیکارت  لـخاد  تسا و  عفنلا  میظع  و 

زا هچنآ  دنا  هتفک  دنا و  هدیلام  یم  هبسانم  ۀیودا  ضعب  اب  ریغت  داسف و  نفعت و  زا  اهنآ  ظفح  تابوطر و  فشن  فیفجت و  يارب  تاوما 
ءاضعا تسنآ  ریغ  زا  هدایز  نآ  نییلت  جاضنا و  فیفجت و  توق  دنروآ  یم  اطیلقا 

ینیب و یئوبدـب  تهج  عانعن  بآ  اب  تالزن و  عنم  تهج  شوجنزرم  بآ  اب  غامد و  یقنم  نآ  کناد  کـی  رادـقم  طوعـس  سارلا  822
نآ ببس  هک  یعادص  نیغدص و  عجو  تهج  رس  رب  دشاب  ظیلغ  هک  هکرـس  رد  نآ  لولحم  لوطن  دنـشاب و  هدومن  مرک  هک  دیاب  نکیل 

رئاـس حورق  رثکا  رـس و  حورق  ففجم  نآ  رورذ  هنمزم و  تـالزن  سباـح  یغرم  رپ  اـب  نیرخنم  رب  شوجنزرم  بآ  اـب  دـشابن و  مولعم 
تهج ردنک  اب  نآ  دامض  روتسدب  رـس و  ۀبطر  حورق  مایتلا  فیفجت و  تهج  هتـشرس  واک  نغورب  ینامرک  ةریز  اب  نآ  دامـض  اضعا و 
شوک رد  مهرد  طولخم  رتسدیب  دنج  اثیمام و  نویفا و  نادب و  هدولآ  ۀـلیتف  نتـشاذک  رثالا و  عیرـس  برجم و  رـس  روثب  حورق و  عاونا 

رد نآ  لولحم  ۀضمضم  عفان و  نآ  حایر  ماروا و  لیلحت  عاجوا و  نیکـست  اهنآ و  مایتلا  حورق و  فیفجت  میر و  كرچ و  ۀیقنت  تهج 
ناهد ۀنفعتم  حورق  عفر  تهج  راجنز  یلیلق  نویله و  خیب  نا  رد  خوبطم  بآ  هب  جوزمم  هکرـس  اب  لصنع و  لخ  رد  لولحم  بش  بآ 

نآ و يوبدب  عفر  ناهد و  یئوبـشوخ  ینعی  تهکن  یئوکین  ثعاب  نادند و  نب  نوخ  عطق  تهج  زور  ره  لصنع  ۀکرـس  اب  هیماد  ۀثل  و 
هظیلغ و راثآ  یلاج  نآ  يـالط  لاـحتکا و  زاوآ و  ۀیفـصت  قلح و  تنوشخ  عفار  نآ  ندرب  ورف  ناـهد و  رد  نآ  نتـشادهاکن  روتـسدب 
رد مشچ  رد  لزان  بآ  للحم  سباـح و  عذـل و  یب  مشچ  حورق  ةدـننک  رپ  كرچ و  عطق  ناـفجا و  تنوشخ  رـصب و  تملظ  ضاـیب و 

لسا بآ  رد  ای  دنشاب و  هداد  شوج  هبوچدرز  نارفعز و  قورع  نا  رد  هک  یبآ  رد  نآ  ةدومن  لح  لاحتکا  زین  دشاب و  قیقر  رکا  ادتبا 
اب تسنآ  ریغ  زا  رتهب  رما  نیرد  نآ  یعوتی  شوشغم  هتـشون  سیئرلا  خیـش  بآ و  لوزن  يادتبا  رـصب و  تدـح  تهج  يرهن  جـندوف  ای 
اب رـصب و  فعـض  ضایب و  يالج  تهج  لفلف  اب  نامعنلا و  قیاقـش  بآ  اب  قیقر و  ضایب  دـمر و  تهج  هضیب  ةدیفـس  اـی  ناـنز و  ریش 

نامعنلا قیاقش  اب  جسوع و  ریـصع  اب  برج و  هعمد و  تهج  دروم  بآ  اب  هحرق و  تهج  بالک  هبلح و  بآ  هب  قالـس و  تهج  لسع 
هاکره هک  دـیاب  هلمجلاب  نیعلا و  تحت  مدـلا  هنمک  تهج  برت  بآ  اب  هریعـش و  تهج  بالک  اب  توقب و  ضاـیب  يـالج  تهج  زین  و 
ردصلا ءاضعا  دنرب  راکب  غرم  ۀضیب  ةدیفس  ای  غالا و  ریـش  ای  نانز و  ریـش  اب  دمر  اصوصخ  نیع  ضارما  رد  دنیامن  نآ  لامعتـسا  ةدارا 

هنیس ولهپ و  درد  باصتنالا و  سفن  سفنلا و  رسع  وبر و  یبوطر و  نمزم  ۀفرس  هنیس و  ضارما  تهج  هبسانم  يایـشا  اب  نآ  ندیماشآ 
ینطاب و ياضعا  ۀـیقنت  نآ و  تابوطر  فشن  هدـعم و  ياخرتسا  تهج  نآ  صلاخ  یفاـص  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاـضعا  دـیفم 

یمغلب یحیر و  صغم  جحس و  اعما و  حورق  مغلب و  رفـصا و  ءام  لاهـسا  نطب و  نییلت  محر و  رد  دمجنم  نوخ  حایر و  خفن و  لیلحت 
نآ و تبالـص  نییلت  هناثم و  هدرک و  عجو  هدش و  فوفوم  ضیح  لوب و  راردا  نینج و  عرقلا و  بح  نادید و  جارخا  لاحط و  مرو  و 
هروکذـم و ياعما  محر و  ضارما  تهج  نسار  ای  سمرت و  بآ  ای  نیتنـسفا و  ای  بادـس و  بآ  اب  اصوصخ  نآ  مف  مامـضنا  حـیتفت و 
رد سولج  روتـسدب  نهد و  یئوبدب  تهج  عانعن  بآ  اب  محر و  تبالـص  تهج  هبلح  بآ  اب  هروکذم و  هایم  اب  نادب  ناقتحا  روتـسدب 
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قحسم لومح  یبوطر و  ریحز  تهج  نویفا  نارفعز و  ردنک و  اب  ربد  رد  تعرـسب و  نینج  طقـسم  بارـش  اب  لبق  رد  نآ  لومح  نا و 
ياپ ماهبا  رب  دنیامن و  لح  دـنمان  یباکر  تیز  هک  نیطـسلف  تیز  اب  نوچ  محر و  یئوبدـب  عفر  تهج  دروم  كرب  بآ  اب  نآ  ۀتـشرس 
تهج ردنغچ  بآ  هکرـس و  اب  قتف و  تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  نآ  دامـض  دنباین و  روتف  عامج  زا  دشاب  هدولآ  هک  ماد  ام  دـنلامب  تسار 

اب القاب  کی  رادقم  ندیماشآ  یمحلا  محر  مدـلا  فزن  سباح  تشرب  مین  ۀـضیب  اب  نآ  مرد  مین  ندـیماشآ  لاحط و  مرو  قتف و  هردا و 
ماوه شهن  تهج  نآ  يالط  هدراب و  مومـس  تهج  بارـش  اب  ندیماشآ  مومـسلا  ضفن  عنام  تعاس  ودـب  تایمح  ضفان  زا  لبق  لفلف 

یقنم و نآ  يالط  دامـض و  حورقلا  حورجلا و  برت  بآ  اب  اصوصخ  ریزانخ  هیمغلب و  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  يالط  روثبلا  ماروالا و 
فدص ناویح  تشوک  اب  اهنآ و  نفعت  عنام  حورج و  حورق و  ففجم  ناوختـسا و  رب  حلاص  تشوک  ةدننایور  هنفعتم و  حورق  لمدـم 

زا يراع  ناوختسا  رب  تشوک  ندینایور  فیراضغ و  باصعا و  حورج  حورق و  ةدرم  تشوک  عطق  تهج 
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نفعت عناـم  حورق و  فـفجم  نآ  رورذ  هکح و  حرقتم و  برج  تهج  لـک  نـغور  اـب  اـبوق و  تـهج  هکرـس  اـب  هدـش و  تشوـک  823
عنام دروم  نغور  ندال و  بارـش و  اب  نآ  دامـض  هنیزلا  دنـشاپب  نارب  نا  زا  دـعب  دـنیوشب و  کنتراب  بآ  اب  ار  وضع  الوا  هک  اصوصخ 

هخیلـس اب  دلج و  تحت  دمجنم  نوخ  فلک و  قهب و  تهج  برت  بآ  اب  نآ و  یهوبنا  تیوقت و  نداتفا و  زا  نآ  ظفح  يوم و  نتخیر 
جرتا بآ  اب  نار و  شک  لغب و  ریز  یئوبدـب  عفر  تهج  ینامی  بش  اب  نآ  يالط  فلک و  لیلآث و  عالق  تهج  لسع  لصنع و  زاـیپ  و 

بآ اب  نآ  دامض  سرقن و  اسنلا و  قرع  لصافم و  عاجوا  تهج  نآ  ندرک  دامـض  ندیماشآ و  لصافملا  تالا  برج  هفعـس و  تهج 
هبسانم ۀیودا  اب  ای  یئاهنتب و  نآ و  درد  نیکست  مرو و  لیلحت  لضع و  خدش  تهج  هکرـس  تیز و  اب  هزات و  سفرک  بآ  ای  زینـشک و 

ضورعب يداع  هک  ار  یناسک  صوصخ  عادص  ردس و  ثعاب  مونم و  نآ  ندـیئوب  نیرورحم و  رـضم  راضملا  رثؤم  ماظع  رـسک  تهج 
سونیلاج دزن  خلت و  ماداب  غمـص  نآ  لدب  مهرد  مین  ات  القاب  کی  زا  نآ  تبرـش  رادقم  لسع  نآ  حلـصم  هناثم  رـضم  دنـشاب و  عادص 

ناخد ضارما و  تاعارم  بسانم و  بسحب  اهنیز  کیره  لفلف  دنج و  یئایموم و  یـضعب  دزن  نآ و  نزوب  خلت  طسق  هریرذلا و  بصق 
هدعم و يوقم  نآ  كرب  تسا و  هدایز  نآ  فیفجت  توق  فطلا و  ورم  دننام  لاعفا  رئاس  رد  دنروآ و  لمعب  دنک و  ناخد  دننام  هکنآ 

یکتخوس عفار  نآ  ۀـتخوس  رورذ  ای  دامک و  همخت و  عنام  نآ  رمث  ماوه و  رئاس  یعفا و  مومـس  عفاد  تالـضف و  ردـم  حایر و  لـلحم 
ضیح و سباح  نآ  ۀـجزرف  فاعر و  عطاق  نآ  يازجا  رئاس  طوعـس  حرقتم و  برج  عفار  بآ  اب  نآ  ۀـتخوس  تسوپ  يـالط  شتآ و 

زین ار  ایلام  هدنـشک و  مرد  ود  ردقب  نآ  بوچ  ةراشن  ندیماشآ  يوم و  ندرک  زارد  تهج  ناشوایـسرپ  ۀـتخوس  اب  نآ  ۀـتخوس  دامض 
* تسا رثا  نیمه 
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رارم

تسا یبرع  تغل  فلا  ود  ره  نایم  رد  هففخم و  مود  هددشم و  لوا  هلمهم  ءار  ود  میم و  مضب 

نا تیهام  *

لمعتـسم یعاکـش  ياجب  اجنآ  ياـبطا  تسا و  رپ  رمب  فورعم  رـصم  رد  دـیور و  یم  ناتـسبات  لوا  راـهب و  رخآ  رد  هک  تسا  يراـخ 
قصالم کنر و  هایـس  ردنغچ و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دنمان و  هیودور  زا  ار  نآ  رکب  راید  مدرم  تسا و  نادب  بیرق  لعف  رد  دنراد و 

دوش و یم  رادراخ  یکـشخ  ماکنه  رخآ  رد  درز و  نآ  لک  دیور و  یم  نا  زا  خیب  کی  زا  اهبعـش  تخرد  دـننام  ناتـسبات  رد  نیمز و 
تسوپ ار  نآ  قاس  دنام و  یم  یقاب  لاس  راچ  ات  نآ  توق  دشاب و  یم  خلت  رایسب  رفصعم و  مخت  دننام  یمخت  نا  رد  یعاکشب و  هیبش 

نایم نآ  تبنم  دـنروخ  یم  زین  هتخپ  تشوک  اب  یـضعب  تسا و  تسوپ  مخت و  كرب و  زا  رتمک  نآ  یخلت  دـنروخ و  یم  هدرک  ادـج 
ار نآ  اذـهل  رتش و  ندومن  هبرف  رد  تسین  نا  زا  رتهب  يزیچ  ددرک و  هبرف  دـیامن  ارچ  نا  زا  رتش  نوچ  كانمن و  ياـه  نیمز  تعارز و 

دنمان لامجلا  كوش 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  موس  رد  کشخ  لدتعم و  ترارم  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ردقب نآ  كرب  بآ  ای  نآ و  كرب  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  ءاضعا  مشچ  درد  تهج  نآ  دامـض  نیعلا  فطلم  حـتفم و 
يافطا هکح و  برج و  لوب و  راردا  نآ و  ددس  حیتفت  رکج و  فعض  نمزم و  يولهپ  درد  هئر و  ۀبـصق  للع  تهج  ررکم  هیقوا  کی 

لوبلا رـسع  هناثم و  کنـس  تیتفت  تهج  هدوس  جاجز  هاوخ و  ناـن  اـب  هنهک و  ياـهپت  تهج  نآ و  ۀیفـصت  نوخ و  ترارح  تدـح و 
مهرد و هس  ات  نآ  مرج  زا  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  عدصم  راضملا  عفان  مومس  تهج  بارـش  اب  نآ  ۀناد  هس  ندیماشآ  مومـسلا 

* تسا هیقوا  کی  ات  نآ  بآ  زا 
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هرارم

یسرافب هدمآ و  زین  ریارم  تارارم و  نآ  عمج  تسا  یبرع  تغل  اه  رخآ  رد  فلا و  ود  ره  نایم  رد  نیتلمهم  ءار  ود  حتف  میم و  رسکب 
دنمان هتپ  يدنهب  هرهز و 

نا تیهام  *

دئاوف تهج  زا  دبک  رد  دـلوتم  يارفـص  يارب  زا  یئاعر  عوضوم و  ناویح  ندـب  ۀـبکرم  ياضعا  زا  تسا  يوضع  نآ  تسا و  فورعم 
هدعمب نا  زا  يرکید  نا و  رد  دبک  زا  ارفـص  ندمآ  يارب  نآ  يوسب  دبک  زا  یکی  تسا  يرجم  ود  ار  نآ  تایلک و  بتک  رد  هروکذم 

یناویح ره  ةرارم  لوضف و  عفد  نآ و  لسغ  يارب  اعما  هدعمب و  ارفص  بابصنا  يارب  اعما  و 

تاناویح ياهرهز  نیرت  يوق  دبای و  یم  نایب  اجنیرد  هدشن  روکذم  هچنآ  اهنآ و  ۀـیلک  صاوخ  دـش و  روکذـم  نآ  رکذ  یط  رد  824
کبک نایکام و  سورخ و  ةرهز  رویط  ياهرهز  ملـسا  تسا و  دنفـسوک  ةرهز  سپ  زب  ةرهز  سپ  سرخ  ةرهز  سپ  واک  ةرهز  اپراهچ 
رایـسب ياهرهز  زا  هدننکدیـص و  یـشامب و  ار  رئاط  دوش  هداد  تبـسن  هک  یتقو  اپراهچ  تاناویح  زا  دـنا  يوقا  رویط  ياهرهز  رئاـس  و 

ةرهز زا  دـنا  يوـقا  تافحلـس  برقعب و  یمـسم  کمـس  طویـش و  ةرهز  اـهنآ و  كرزب  صوـصخ  تسا  حراوـج  ةرهز  عذـل  يوـق و 
لاوحا فالتخا  ناویح و  یکدام  يرن و  بسحب  اهرهز  زا  کیره  زین  تسا و  ریزنخ  ةرهز  اهرهز  نیرت  فیعـض  اپراهچ و  تاـناویح 

مارآ و تحار و  زاورپ و  ریس و  تعرس  یکدنود و  بعت و  تضایر و  یلها و  یشحو و  یکنشت و  یباریس و  یکنسرک و  يریس و  زا 
ماـکنه رد  هک  اـقلطم  رن  ناویح  زا  هچ  دـشاب  یم  فلتخم  هدراـب  هراـح و  يایـشاب  اـهریغ  فیلعت و  ندوب و  صفق  رد  نتـسب و  اـجکی 

یصخ و ةدام  زا  دنا و  يوقا  تدح و  اب  رت و  کشخ  رتمرک و  دنیامن  ذخا  هنخسم  بابـسا  زا  اهریغ  یکدنود و  شتآ و  یکنـسرک و 
عاونا ةرهز  دنـشاب و  یم  رت  فیعـض  رتمک و  تدـح  یکـشخ و  یمرک و  رد  ندومن  ذـخا  هدربم  بابـسا  زا  روما  نآ  فلاخم  ماـکنه 

لئام درز  اقلطم  نآ  نیرتهب  دنا و  لتاق  مس  اهرام  عاونا  ةرهز  تسا و  یمس  هک  طویـش  ةرهز  صوصخ  دشاب  یم  يوق  داح و  نایهام 
تسنآ هریت  خرس  يراکنز و  نآ  نیرتدب  تسنآ و  یعیبط  کنرب  یخرسب 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مراهچ  ات  اقلطم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هرهز روطق  شوک و  هزات  حورق  تهج  بد  هرارم  روطق  هافـصم و  موشیخ و  هدـس  حـتفم  سارلا  ءاـضعا  ذوفنلا  دـیدش  یلاـج و  راـح 
نیط نورطن و  اب  رن و  واک  ةرهزب  رـس  لاستغا  هعماس و  لقث  نینط و  يارب  یطبن  ثارک  ةراصع  اب  هعماس و  لـقث  تهج  تیز  اـب  همخر 

قفاوم بناج  رد  اطوعـس  غود  اب  یکناخ  كدرا  ةرهز  لافطا و  ناهد  ثیبخ  عالق  تهج  هافحلـس  ةرارم  كولد  زازح و  يارب  اـیلومیق 
وهآ و ةرهز  راـشتنا  مشچ و  رد  بآ  لوزن  يادـتبا  تهج  اـهنآ  کـشخ  اـصوصخ  حراوج  ةرهز  لاـحتکا  عفاـن و  هقیقـش  عـفر  تهج 

بآ اب  روث  ةرهز  نیع و  ضایب  عفر  تهج  كرک  ةرهز  هواـشغ و  تهج  طویـش  کـبک و  اـپراهچ و  تاـناویح  زا  یلبج  رن  دنفـسوک 
محللا لوکام  تاناویح  ریزنخ و  راتفک و  قلقل و  یبآ و  ناغرم  هازب و  غالک و  نایکام و  سورخ و  ةرهز  رصب و  تدح  ثعاب  هنایزار 

هزات واک  نغور  اب  غالا  وهآ و  ةرهز  قوعل  ضفنلا  ءاضعا  عفان  خاسوا  زا  نآ  حورق  ۀـیقنت  رـصب و  تدـح  تهج  یلاج و  اهنیا  لاثما  و 
ةرهز ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  تافحلس  ةرهز  روتسدب  قانخ و  تهج  لسع  اب  رن  واک  ةرهز  دوب  رورهب  عفاد  مامح  رد  اتـشان 
هدولا نادب  هبنپ  ای  دـنلامب و  فان  رب  نوچ  ریزنخ  ةرهز  یتح  تسا  لهـسم  اقلطم  یناویح  ره  ةرهز  ریـساوب و  قورع و  هاوفا  حـتفم  روث 

مرو نییثنا و  محر و  عجو  تهج  نآ  لوطن  هدـعقم و  حورق  تهج  لسع  اب  روث  ةرهز  دامـض  دـیامن و  لاهـسا  نییلت و  دـنیامن  لومح 
زا نینج و  جرخم  هتـشرس  موم  مرد  کی  اب  ذفنق  ةرهز  مرد  کی  ندیماشآ  تسا و  ضیح  ردم  یناویح  ره  ةرهز  ۀجزرف  فیـسارش و 

لیلحا رب  یکناخ  هایـس  غرم  ةرهز  يالط  شارف و  رد  لوب  عفار  زک  بوچ  رتسکاخ  اب  دـغچ  ةرهز  ندـیماشآ  دـنا و  هدرمـش  تاـبرجم 
نار و جـنک  رب  قبیز  يردـق  احرق و  رقاع  اب  کشجنک  ةرهز  يالط  نادرمب و  ناشیا  طرفم  تبحم  نانز و  میظع  عاـمج  تذـل  ثروم 

تهج سیت  ةرهز  يالط  مومسلا  ددرکن  نآ  عفر  دنراذکن  نیمز  رب  ار  اپ  فک  ات  دنیوک  ظوعن و  تدش  ثعاب  نار  هیصخ و  بیضق و 
هرمح مهارم  رد  ماروا و  لیلحت  لیلآث و  تهج  لسع  اب  شحو  رامح  ةرهز  يـالط  روثبلا  ماروـالا و  روث  ةرهز  روتـسدب  ماوه و  شهن 
كرک ةرهز  يالط  حورجلا  حورقلا و  ریزانخ  عفار  اهنآ و  لـیلحت  ماروا و  دـیازت  عناـم  لـسع  اـب  ریـش  هرهز  دوش و  یم  هدرک  لـخاد 

یمهارم لخاد  دـئاز و  تشوک  علق  تهج  سیت  ةرهز  فوخم و  زازک  جنـشت و  عنام  امرـس  نامز  رد  بصع و  تاحارج  ماـیتلا  تهج 
نورطن و اب  دـشاب  هک  یناویح  ره  ةرهز  يالط  دوش و  یم  هدرک  لـخاد  همیدـق  ۀـمیظع  حورق  يارب  دنـشاب  هیوق  تارارمب  جاـتحم  هک 

تهج واک  ةرهز  حرقتم و  برج  تهج  ایلومیق  نیط  جنایتار و 
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تسا عفان  هرمج  زا  ثداح  ریغ  تاحارج  مهارم  لخاد  هدیدش و  عاجوا  825

نلفابرم

تسا لبنزح  نآ  كرب و  رازه  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  نون  مال و  مض  اف و  حتف  فلا و  هدحوم و  ءاب  حتف  ءار و  نوکـس  میم و  مضب 
دش روکذم  ءازلا  عم  احلا  فرح  رد  و 

نارم

نون فلا و  هددشم و  ءار  حتف  میم و  مضب 

نا تیهام  *

بلص نآ  بوچ  خلت و  نآ  يازجا  عیمج  دسر  یم  مهب  برع  نیمز  رد  هک  تسا  یتخرد 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تفای و رکذ  رم  رد  نآ  صاوخ  ۀمتت  عفان و  هدیزک  یعفا  مس  تهج  بارـش  اب  مرد  کی  ردـقب  نآ  كرب  ةراصع  ای  كرب و  ندـیماشا 
دش روکذم  هچنانچ  دنا  هتسناد  رملا  هرجش  ار  نآ  دوخ  یضعب 

ناجرم

دنمان زین  ناجرم  هکنوم و  يدنهب  نادب و  روهشم  زین  یسرافب  تسا و  یبرع  تغل  نون  فلا و  میج و  حتف  ار و  نوکس  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

یم نیمز  زا  بآ  ریز  رد  نمی  رحب  رد  هک  دـشاب  یم  زین  هایـس  دیفـس و  خرـس و  تسا و  تخرد  خاش  قاـسب و  هیبش  يرجح  یمـسج 
یب مرج و  یب  قارب  نیکنر  خرس  كرزب  ياهعطق  نآ  نیرتهب  رمث و  كرب و  یب  ياه  خاش  اب  زین و  هدایز  عرذ و  کی  ردقب  ات  دیور و 

اب هفلتخم  ۀیـضرا  هفیطل  يازجا  نآ  نوکت  ةدام  نوبز و  نآ  هایـس  هروکذـم و  فاـصواب  دیفـس  نآ  زا  دـعب  تسنآ و  هرک  مک  خاروس 
یم مهب  بکاوک  ریثات  باتفآ و  شباـت  ببـسب  هک  تسا  راـجحا  نیب  اـیرد و  نآ  نیمز  ریز  رد  هنقتحم  ةرخبا  زا  ثداـح  ياوه  بآ و 

زا دعب  دروآ و  یمرب  هتخاس  عفترم  نیمز  راجحا و  ذفانم  جرف و  للخ و  زا  ار  اهنآ  زورب  هرخبا  ۀـبلغ  توق و  یتدایز و  ماکنه  دـسر و 
یم کنـس  تروصب  ددرک و  یم  رجحتم  هدومن  تقرافم  نا  زا  هیراخب  يازجا  تخرد و  تابن و  لکـشب  ددرک  یم  بعـشتم  ندمآرب 

هتسب يریک  یهام  ماد  رب  لاقثا  زا  هریغ  برس و  تالآ  تسا  قیمع  رایـسب  هک  ییاج  دسر و  یم  مهب  سلدنا  سلوط و  رحب  رد  دوش و 
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ددرک و ادج  هتسکش و  ات  دنشک  یم  روزب  سپ  ددرک  هدیچیپ  اهنادب  ات  دنهد  یم  تکرح  بناوج  فارطا و  رب  دنزادنا و  یم  ایرد  رد 
دنروآیمرب هتسکش  هتسب  نامسیرب  هتفر  ورف  بآ  رد  ناصاوغ  تسا  مک  نآ  بآ  قمع  هک  اهاج  دیآرب و 

1589 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 2066 

http://www.ghaemiyeh.com


نا تعیبط  *

کشخ درس و  موس  ات  ار  نآ  هایس  دنا و  هتفک  درس  لوا  رد  یضعب  کشخ و  درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج هدـعم  رب  نآ  قیلعت  دـنا و  هتـسناد  مومـس  عیمج  رهزداب  ار  نآ  مرد  کـی  سباـح و  ففجم و  ضباـق و  نآ  مرد  مین  ندـیماشا 
عم ءابلا  فرح  رد  تسا و  دـسب  دـننام  لاعفا  رئاس  رد  باوخ و  رد  لافطا  فوخ  عزف و  عفر  تهج  عفان و  تیـصاخلاب  نآ  للع  عیمج 

دش روکذم  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  فوفس  بح و  قارحا و  روتسد  تفای و  رکذ  نیسلا 

جنسادرم

تسا و یسراف  کنـسادرم  برعم  میج  نون و  نوکـس  هلمهم و  نیـس  حتف  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  میم و  مضب 
دنمان سروخودیل  ینانویب  کنهادرم و  یسراف  رد  زین 

نآ تیهام  *

نآ یبهذ  دـنروآ و  یم  لمعب  قارحا  قیرطب  یعلق  برـس و  زا  رتشیب  نهآ و  ياوس  هیندـعم  داسجا  زا  عونـصم  تسا  يرجح  یمـسج 
تسنآ نیکنس  قارب  کنردرز  فاص  نآ  نیرتهب  تسا و  يدرز  یخرسب و  لئام  یصاصر  شفنب و  یضف  خرس و 

نا تعیبط  *

جوزمم بوخ  ود  ره  ات  دـنهد  یم  نآ  دروخب  هتخوس  برـس  اـی  جنرـس و  ار و  برـس  دـنزادک  یم  هکنآ  هلمج  نآ  زا  تسا  ياـحناب 
بآ و اب  دنزاس و  یم  ادج  دشاب  نآب  جوزمم  هتخوس و  بوخ  هچره  دنزیر و  یم  نآ  رـس  رب  دنت  ۀکرـس  هدرک  یفرظ  رد  سپ  دندرک 

یم بآ  رد  دنیاس و  یم  کمن  نآ  نزو  مهاب  هدرک  ادج  وج  زا  سپ  دوش  قشنم  ددرک و  ارهم  وج  هک  يدح  هب  دـنهد  یم  خـبط  وج 
رد ماخ  يازجا  ددرک و  فاص  بوخ  هک  هبترم  راهچ  ات  دنیامن  یم  لیدـبت  ار  بآ  زور  هس  ره  دـننز و  یم  مهرب  زور  ره  دـنناسیخ و 

نوکـس زین و  نآ  رـسکب  میم و  حتفب  دنمان  کترم  هک  دننادرک  دیفـس  ار  نآ  هک  دنهاوخ  نوچ  دنیامن و  یم  لامعتـسا  سپ  دنامن  نا 
ندش هایـس  القاب و  ندش  ارهم  زا  دـعب  دـنناشوجب و  القاب  بآ  اب  هدـیچیپ  يدیفـس  مشپ  رد  فاک  هیناقوف و  هانثم  ءات  حـتف  هلمهم و  ءار 

يارب تسا  تارورذ  هیلطا و  رد  لمعتسم  نیا  ددرک و  دیفس  ات  دنهد  خبط  دنیامن و  دیدجت  ار  مشپ  القاب و  بآ  مشپ 

1590 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 2067 

http://www.ghaemiyeh.com


هک رادقم  ره  هک  تسنآ  نآ  لسغ  قیرط  لوسغم و  ریغ  زا  رتمک  نآ  تدح  فطلا و  نآ  لوسغم  دنادرکن و  هایـس  ار  وضع  هکنآ  826
هـس ره  دنراذکب و  زور  لهچ  ات  دـیآ و  نآ  يالاب  رب  تشکنا  راهچ  هک  رادـقم  نآ  دـنزیر  نارب  کمن  بآ و  دـنیاسب و  مرن  دـنهاوخ 

هک دیاب  دنرب و  راکب  هدوس  مرن  هدومن  کشخ  هتخیر  ار  بآ  سپ  دنیامن  لیدبت  ار  بآ  هبترم  کی  هتفه  ره  دـننز و  مهرب  زور  راهچ 
ددرک یم  دیفس  زین  لسغ  قیرط  نیدب  دشاب و  کنسادرم  نزوب  کمن 

نا تعیبط  *

کترم هکنآ  ةدرک  دیفـس  موس و  رد  کشخ  درـس و  لوا  رد  نآ  لوسغم  دـنا و  هتفک  کشخ  موس  ات  مود و  رخآ  رد  یمرکب و  لئام 
يوقا فطلا و  دنمان 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دـساف تشوک  ةدنرب  یلاج و  سباح و  ددـسم و  يرغم و  ضباق و  ففجم و  للحم و  لمعتـسم و  ریغ  لخاد  زا  لاتق و  مس  نآ  ماسقا 
ۀللحم ۀیودا  لیلحت  تدش  رـساک  هیودا و  عماج  مهارم و  رثک  ةدام  قیمع و  ياهمخز  ةدنهد  مایتلا  حلاص و  تشوک  ةدننایور  دـئاز و 

دیفس نیعلا  ءاضعا  دنادرک  نیریـش  ار  نآ  دنزادنا  هکرـس  رد  نوچ  هک  تسنآ  نآ  تیـصاخ  زا  نفع و  دساف  تشوک  ةدنروخ  هیوق و 
یلاعت هّللا  همحر  سیئرلا  خیـش  ضفنلا  ءاضعا  عفان  مشچ  ۀحرق  هنخان و  برج و  قالـس و  تهج  هیلاج  لاحتکا  رد  نآ  لوسغم  ةدرک 

یم لاهـسا  اعما و  حورق  هفلخ و  يارب  لافطاب  ام  دالب  نانز  تسا و  لوب  سباح  نآ  ندیماشآ  هک  هتـشون  نوناق  ةدرفم  ۀـیودا  رد  هیلع 
یم تکرح  دنهد و  یم  ریش  اب  مرک  عفر  تهج  زرملا  راد  دالب  رد  هک  هتـشون  نینمؤملا  هفحت  رد  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  دنناروخ و 
مین هک  هدومن  حیرـصت  هلودلا  نیما  تسا  لیدعیب  مرک  ماسقا  عفد  رد  عقاولا  یف  دننآ و  نوکـس  عنام  دندرکن  عفد  اهمرک  ات  دنیامرف و 

یجحس یحورق و  لاهسا  سباح  اهنقح  رد  نآ  ةدرک  دیفس  برجم و  تسا و  هدعم  مرک  ماسقا  جرخم  بالج  اب  نآ  ةدرک  دیفس  مرد 
ضرعلاـب حورق  یقنم  هبطر و  حورق  اـهنآ و  فـشنم  حورق و  رد  هدـش  لـئاز  دـساف  تشوـک  ةدـننایور  نآ  يـالط  حورقلا  حورجلا و 

ةدرک دیفس  يالط  هنیزلا  بآ  رپ  ياهششوج  يرش و  تهج  دروم  نغور  هکرس و  درز و  تیربک  نآ  لثم  اب  هبسانم و  ۀیودا  تنواعمب 
نکـسم مرک و  بآ  شتآ و  یکتخوس  دـلج و  تحت  دـمجنم  نوخ  لیلحت  يردـج و  برج و  هکح و  راثآ  عفار  فلک و  یلاـج  نآ 

دیامن و قرع  راردا  عنم  دنک و  شوخ  ار  قرع  يوب  نار و  نشک  لغب و  ریز  دننام  اضعا  قرع  يوبدب  عفد  تهج  هداح و  ۀیودا  تدح 
هکرـس اب  بلقب و  داوم  نتخیر  عنام  لغب  ریز  بلق و  یلاوح  رب  لک  نغور  اب  خرـس و  لک  نغور  اب  اصوصخ  رثؤم  دلج  جحـس  تهج 

ریغ يالط  تسا و  قاقـشنا  ۀـیودا  نیرتهب  نآ  يالط  ددرک و  ظیلغ  ات  دـنناشوجب  دـنیاسب و  نوتیز  نغور  اب  نوچ  لـمق و  عفر  تهج 
لوب و سابتحاب  هدنشک  نآ  مرد  ود  راضملا  عفان  اپ  ناتشکنا  نیب  حورق  تهج  نآ  رورذ  دلج و  ةدننک  هایس  کهآ  اب  نآ  ةدرک  دیفس 
حلـصم و ددرک  اعما  قاقـشناب  رجنم  هاک  قانخ و  نابز و  یکدیـشک  سفنلا و  قیـض  میظع و  صغم  جـنلوق و  نیبلاح و  نطب و  خافتنا 

ندـیماشآ تمزـالم  مرک و  مین  بآ  اـب  مرد  هس  یکمرم  ندـیماشآ  ریجنا و  تبـش و  ءاـم  اـب  تسا  ندـب  فـیظنت  ئقب و  نآ  ياوادـم 
رب ناهدا  هقرعم و  تاخوطل  ندـیلام  هایـس و  رمخ  ۀکرـس  برچ و  ياه  تشوک  بآ  ریپ و  سورخ  قرم  نافرخ و  موحل  جابدیفـسا و 

مخت زا  لاقثم  ود  يالط  نیدران و  انح و  لک  ینعی  هیغاف  لـفلف و  سفرک و  مخت  اـموز و  نیتنـسفا و  اـبرم و  لـیبجنز  ندروخ  ندـب و 
نآ مهرم  بح و  هنیل و  ياهنقحب  دـنیامرف  هنقح  دـشاب  صبق  تعیبط  رکا  سفرک و  خـیبط  هیقوا  کی  ای  یکمرم  نیتنـسفا و  سفرک و 

تفای رکذ  نیدابارق  رد 
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شوجنزرم

تسا و یسراف  شوکنزرم  برعم  همجعم  نیش  واو و  نوکس  میج و  مض  نون و  نوکـس  همجعم و  ياز  حتف  ار و  نوکـس  میم و  حتفب 
دنمان اورموانود  يدنهب  رقنع و  قمرس و  یبرعب 

نآ تیهام  *

تسا وب  شوخ  نیحایر  ۀلمج  زا  نآ  تابن  ینالوط و  هکلب  درادن  شوکب  یتهابش  چیه  نآ  كرب  هکنآ  تهج  تسا  رافلا  ناذا  زا  ریغ 
ضرع و مک  کیراب  كدنا  ینالوط  نآ  كرب  هدنکارپ و  ياهخاش  اب  عرذ و  هس  ودـب  ات  نآ  تابن  دـنیامن و  یم  عرز  ياهچغاب  رد  و 

هیبش نآ  مخت  یخرسب و  لئام  دیفس  نا  لک 

دنا هدومن  هابتشا  هتسناد  رافلا  ناذا  ار  نآ  هک  یناسک  فافش و  ناحیر و  مختب  827

نا تعیبط  *

کشخ نآ  لوا  رد  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

میشایخ غامد و  ةدس  حتفم  نآ  خوبطم  ندیماشآ  سارلا  ءاضعا  بذاج  حتفم و  یلاج و  حتفم و  للحم و  فطلم و  ربنسوس و  زا  رتیوق 
تابوطر و لـلحم  هکنآ  تهج  ماـکز  سباـح  هوقل و  یقارم و  ياـیلوخیلام  یحیر و  يوادوس و  یمغلب و  بطر  دراـب  عادـص  عفار  و 

ۀیقنت تهج  نآ  طوعـس  نیرخنم و  ةدس  حیتفت  رامخ و  عنم  بارـش و  یتسم  غامد و  تیوقت  تهج  نآ  ندـیئوب  تسا و  یغامد  حایر 
دراب بصع  ضارما  جلاف و  تهج  نآ  نهدب  نیهدت  برجم و  درابرس  درد  تهج  مامح  رد  انح  اب  نآ  يالط  عرـص و  هوقل و  غامد و 

عفر تهج  لسع  اب  نآ  کشخ  يالط  هرـصاب و  فعـض  مشچ و  رد  بآ  لوزن  يادتبا  تهج  نآ  لاحتکا  اهنیا و  لاثما  زازک و  دـننام 
شوک و درد  تهج  نآ  لوطن  ناهد و  زا  بآ  تابوطر و  نالیـس  عنام  نآ  بآ  ندرب  ورف  ندـیئاخ و  مشچ و  ریز  دـمجنم  نوخ  راثآ 
ءاذغلا و ردصلا و  ءاضعا  نآ  ددس  عفاد  شوک  رد  نآ  نهدـب  ةدرک  رت  ۀـقرخ  نتـشاذک  ای  زین و  نآ  نهد  روطق  نآ و  روطق  روتـسدب 
ینطاب و ياـضعا  نیخـست  داوف و  عجو  ناـقفخ و  سفنلا و  قیـض  هفرـس و  هنیـس و  درد  تهج  حرفم و  نآ  خوبطم  ندـیماشآ  ضفنلا 

رادقم ضیح  ردم  نآ  ۀـجزرف  یحیر و  جـنلوق  ضیح و  سابتحا  لوبلا و  رـسع  اقـستسا و  صغم و  عفار  زرپس و  حایر  لیلحت  اشحا و 
ربنسوس و نآ  لدب  هفرخ  مخت  ینساک و  نآ  حلـصم  هناثم  هدرک و  رـضم  لاقثم  تفه  ات  خوبطم  رد  لاقثم و  ود  ات  نآ  مرج  زا  تبرش 

للحم نآ  يالط  روثبلا  ماروالا و  دـنا  هتفک  زین  کناباش  نآ  نزوب  لفلف و  نآ  نزو  مین  نآ و  نزو  ود  زوحامرم و  نیتنـسفا و  دـنیوک 
تهج لسع  اب  هیبرا و  رهظ و  عجو  بصع و  ياوتلا  تهج  نغور  موم  اب  لصافملا  تالا  نایثنا  مرو  تهج  جنبلا  رزب  اب  هیمغلب و  ماروا 

تماجح عضوم  رب  نآ  ندیلام  قرع و  یئوبدب  فلک و  عفر  تهج  هکرـس  اب  نآ  يالط  هنیزلا  نآ  نهدـب  نیهدـت  روتـسدب  ایعا و  عفر 
یئاب ياوه و  ترضم  عفار  ماوه و  ةدننازیرک  نآ  روخب  ماوهلا  درط  برقع  عسل  تهج  هکرس  اب  نآ  دامض  مومـسلا  نآ  مخز  رثا  عفار 
زازک هوقل و  جلاف و  تهج  نادب  نیهدت  دنامب  نغور  هتفر  بآ  ات  دنناشوجب  نوتیز  نغور  اب  نآ  نزومه  اب  ار  نآ  بآ  هکنآ  نغور  و 

تسا عفان  نآ  حایر  لیلحت  هعماس و  ینارک  شوک و  ةدس  حیتفت  تهج  نآ  روطق  درابرس و  درد  هقیقش و  هشعر و  و 
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سطسرم

تسا یطبن  تغل  تالمهم  نیس  اط و  مض  نیس و  حتف  ار و  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

تبوطر خلت و  یئوبدنت و  لسع و  دننام  هدنپسچ  یتبوطر  اب  هدیچیپ و  مهب  يوم و  یکیرابب  نآ  كرب  تماق  کی  ردقب  تسا  یتخرد 
نآ خاش  زا  هدایز  نآ  كرب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نونس نآ و  علاق  برج و  عفار  هبترم  هس  مامح  رد  درآ  اب  نآ  خاش  كرب و  قرحم  یمس و  ماوه  رئاس  یعفا و  شهن  تهج  نآ  يالط 
ود ندـیماشآ  رثؤم و  تدالو  رـسع  تهج  نآ  قیلعت  اهمخز و  مایتلا  تهج  نآ  کـشخ  رورذ  نآ و  تحارج  هثل و  تیوقت  تهج  نآ 

خاش نوچ  دیور و  یم  تخرد  دنیامن  سرغ  ار  نآ  كرب  نوچ  هتفک  تحالف  بحاص  زور و  ود  دعب  تسا  هدنـشک  نآ  بآ  زا  هیقوا 
دیور لوکام  رطف  زور  لهچ  زا  دعب  دنهد  بآ  دنیامن و  نفد  هدیرب  ار  نآ 

يزعرم

دنمان زعرم  یسرافب  تسا  ینایرس  مسا  تبسن  ءای  همجعم و  ياز  رسک  هلمهم و  نیع  حتف  ار و  نوکس  میم و  حتفب 

نآ تیهام  *

دنفاب یم  سابل  نا  زا  دشاب و  یم  دیفس  رثکا  تسا و  مرن  رایسب  يوم  زا  زب و  مشپ  زا  یعون 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا هاب  كرحم  هدرک و  رمک و  يوقم  نیدوربم و  نخسم  هجزما و  عیمج  قفاوم  نآ  ندیشوپ 

اشیشقرم

ینانوی تغل  فلا  همجعم و  نیش  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  همجعم و  نیـش  رـسک  فاق و  حتف  هلمهم و  ءار  نوکـس  میم و  حتفب 
تسا و دیفم  رایسب  مشچ  یئانشور  يارب  هکنآ  تهج  دنناوخ  زین  یئانشور  رجح  رونلا و  رجح  اشیشقرام و  ار  نآ  تسا و 
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دنمان یهکمانوس  يدنهب  828

نا تیهام  *

نداعم رد  یمهش و  يدیدح و  یساحن و  یضف و  یبهذ و  زا  دشاب  یم  عاونا  تسا و  قارب  هک  اسینغم  فالخب  قارب  ریغ  تسا  یکنس 
یم جارختـسا  نا  زا  ار  رهوج  نآ  تسا و  ندعم  نآ  رهوجب  طولخم  نادب و  بوسنم  زلف و  نآ  کنرب  کیره  دـبای و  یم  نوکت  اهنآ 

تسا ساحن  همه  نیرت  يوق  دنیامن و 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  زین  موس  رد  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنیامن مرن  بوخ  ار  نآ  هک  ماد  ام  زوجم و  ریغ  لـخاد  زا  نآ  لامعتـسا  تیمـس و  اـب  نخـسم و  خـفنم و  ضباـق و  یلاـج و  لـلحم و 
ریغ قرحم و  لاـحتکا  تسا  نآ  عزف  مدـع  ثعاـب  لـفط  ندرک  رب  نآ  قـیلعت  دـنا  هتفک  سارلا  ءاـضعا  ددرک  یمن  رهاـظ  نآ  تـعفنم 

هبلـص و ماروا  لیلحت  تهج  جـنایتار  اب  نآ  يـالط  روثبلا  ماروـالا و  نآ  تحت  ةدـم  لـیلحت  مشچ و  تیوقت  ـالج و  تهج  نآ  قرحم 
خینرز اب  حورق و  ماـیتلا  تهج  جـنایتاراب  حورجلا  حورقلا و  دراد  هک  یجاـضنا  لـیلحت و  ببـسب  دوش  یم  هدرک  هللحم  مهارم  لـخاد 

رد تسا  هدش  عمج  هچنآ  للحم  نآ  يالط  لصافملا  تالا  حیحـص  تشوک  ةدننایور  دـساف و  دـیاز  تشوک  ةدـنروخ  حورق و  یقنم 
مرن و دلج و  ریز  ۀـنقتحم  تابوطر  لیلحت  شمن و  قهب و  صرب و  تهج  هکرـس  اب  نآ  يالط  هنیزلا  هدـمب  هیبش  هدام  زا  لضع  يازجا 

هدولآ لسعب  هک  تسنآ  نآ  قارحا  قیرط  رتمک و  نآ  ترارح  فطلا و  نآ  لوسغم  قرحم  نآ و  دیعجت  ثعاب  يوم و  ةدـنک  کیراب 
رصم لها  تسا و  ایمیلقا  لسغ  دننام  نآ  لسغ  قیرط  دنیامن و  یم  ررکم  یضعب  ددرک و  خرـس  ات  دنزادنا  شتآ  رد  هدیچیپ  ۀقرخ  رد 

تهجب دنیامن و  یم  لامعتسا  تخوخیش  قد  ینم و  نایرج  ناقری و  هناثم و  هدرک و  عاجوا  ریساوب و  اقستسا و  تهج  ار  نآ  يافـصم 
کنس نآ و  نمث  فصن  یعلق  نآ و  نمث  برـس  راثآ و  عبر  ایتوت  يور  يدنه و  راثآ  کی  سم  زا  عونـصم  زین  هبورـشم  مومـس  عفد 

ياج رد  راذـک و  نیح  رد  هدیـشاپ  هدوس  درز  رافلا  مس  راـثآ  عبر  نا  رد  هتخادـک  اـجکی  ار  همه  هک  راـثآ  نم  مین  هدوس  خرـس  ةزیر 
نول رد  دوش  یم  اشیشقرمب  هیبش  دنزیر 
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زوحامرم

شوخورم یسرافب  هدمآ و  زین  هلمهم  ءارب  همجعم و  ياز  واو و  نوکس  هلمهم و  ءاح  مض  فلا و  میم و  حتف  ار و  نوکـس  میم و  حتفب 
دنمان

نا تیهام  *

کنر يزارد و  ریودـتب و  لئام  نآ  كرب  ینالوط و  نآ  ياهخاش  تبالـص و  اب  یبشخ و  يربش و  رب  هدایز  نآ  قاس  تسا  یلبج  ورم 
مختب هیبش  یفالغ  رد  نآ  مخت  لفـساب و  لئام  نآ و  قاسب  قصالم  یمک و  تعاشب  اـب  خـلت  وب و  شوخ  يزبس و  یکریتب و  لـئام  نآ 

دسر یم  زومت  رد  يدرز و  یکریتب و  لئام  نآ  لک  ناتک و 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  موس  ات 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دروآ و رکس  يدوزب  دنزادنا  بارش  رد  نوچ  سارلا  ءاضعا  دشاب  هک  اج  ره  رد  یمغلب  ددس  حتفم  حایر و  نکسم  للحم و  فطلم و 
هباشم هدراب و  عادص  غامد و  زا  تاراخب  رادحنا  تهج  نآ  خوبطمب  بابکنا  دروآ و  عادص  دیامن و  یغامد  ةدس  حـیتفت  نآ  ندـیئوب 

ياـشحا اـعما و  هدـعم و  تیوقت  يوادوس و  ناـقفخ  تهج  نآ  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  ءاـضعا  رما  نیرد  تسا  حیـشب 
محر درد  تهج  بارـش  اب  هدعم و  تابوطر  فشن  اشحا و  ددـس  حـیتفت  تهج  درادزاب و  نایثغ  ئق و  دراب و  رکج  فعـض  هفیعض و 
هیقوا کی  ات  نآ  بآ  زا  مرد و  ود  ات  نآ  مخت  لک و  كرب و  زا  تبرـش  رادـقم  نا  رد  سولج  نآ و  خـیبطب  لوطن  روتـسدب  لماوح و 

یکدنا هنش و  نآ  نزوب  رکـس  تهجب  شوجنزرم  هیوبجنرداب و  نآ  لدب  هدراب  نیحایر  دروم و  نآ  حلـصم  شطعم  عدصم و  راضملا 
عاجوالا دنارکیدکی  لدـب  ماقم و  مئاق  مهب و  بیرق  همه  هیوبجنرداب  مرفـسهاش و  کشمجنرف و  شوجنزرم و  زوحامرم و  نارفعز و 

دباوخب هرهاظ  هنطاب و  ياضعا  ندـب و  رد  هلیاح  حایر  هدراب و  عاجوا  بحاص  نارب  دـننک و  شرف  ماـمح  رد  ار  نآ  ةزاـت  كرب  نوچ 
تسین یئاود  نا  زا  رتهب  ددرک و  لئاز 
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داز امرم 

سیکاطسا یکنرفب  دازآ و  ورم  یسرافب  هلمهم  لاد  فلا و  همجعم و  ياز  حتف  فلا و  میم و  حتف  ءار و  نوکس  میم و  حتفب 

دنمان 829

نا تیهام  *

یجالح هبنپ  نایم  رد  رخآ  ات  قاس  زا  ایوک  هک  يدـح  هب  بغزرپ  هدـعجب و  بیرق  يربش و  ردـقب  ددـع و  کی  نآ  قاس  تسا  یتاـبن 
میکح لکب و  هتخیمآ  هزیر  رایـسب  ياهکرب  اب  رخآ  ات  قاس  زا  هزیر و  یخرـسب و  لئام  شفنب  نآ  لک  دنا و  هدـیچیپ  مرن  رایـسب  هدرک 

هدومن ذخا  هدرک و  هدهاشم  ررکم  هوک  هزوریف  رد  ریقف  هک  دنا  هتشون  یلاعت  هّللا  همحر  نمؤم  دمحم  ریم 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  یکشخ  زا  هدایز  ار  نآ  یمرک  کشخ و  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ضفنلا ءاذـغلا و  ءاضعا  عفان  یمغلب  عادـص  غامد و  تیوقت  یغامد و  ددـس  حـیتفت  تهج  هشفنب  نغور  اب  نآ  طوعـس  سارلا  ءاـضعا 
تسا ضیح  ردم  محر و  رکج و  ةدراب  ضارما  حایر و  لیلحت  ینطاب و  ياضعا  رکج و  هدعم و  يوقم 

سوطامرم

دنمان کنرد  یسرافب  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  هلمهم و  ءاط  مض  فلا و  میم و  حتف  ار و  نوکس  میم و  حتفب 

تیهام *

نا

رد فیرـشت و  اب  رتکچوک و  نا  زا  يزاـبخ و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دـنناوخ و  سوهاـمرم  هک  دیفـس  ورم  زا  یمـسق  تسا و  يربورم 
تسا سوهامرم  دننام  لاعفا  همه 

سوهامرم

دنمان خلت  ورم  دیفس و  ورم  یسرافب  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  اه و  مض  فلا و  میم و  حتف  ار و  نوکس  میم و  حتفب 
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نآ تیهام  *

فالخب رودـم  نآ  مخت  يدیفـسب و  لئام  نآ  لک  رتکچوک و  نا  زا  بـالبل و  كرب  دـننام  نآ  كرب  زوحاـمرمب و  هیبش  تسا  یتاـبن 
تسا نیا  مخت  ورم  مخت  قلطم  زا  دارم  دنا  هتفک  دنا و  ینالوط  همه  هکنآ  فانصا  ریاس 

نا تعیبط  *

لدتعم یضعب  دزن  کشخ و  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هتسناد رت  درس و  هلودلا  نیما  ار  نآ  ۀفوکش  تسا و  زوحامرم  دننام  لاعفا  همه  رد  ففجم و  حرفم و 

ورم

دنمان هچونک  يدنهب  کشر و  ورم  یسرافب  زین  تسا و  یسراف  دنیوک  تسا و  یطبن  تغل  واو  ار و  نوکس  میم و  حتفب 

نآ تیهام  *

دـنیامن و یم  قالطا  زین  روثلا  ناسل  ناوحقا و  یمازخ و  نوربا و  رب  صوصخم و  یمانب  کیره  دـشاب و  یم  عاونا  تسا و  سنج  مسا 
دنمان دازام  رما  عون و  کی  جنپ  یضعب  دزن  تسا و  راهچ  ورم  فانصا  دشاب و  زوحامرم  هک  تسنآ  یئوبـشوخ  عون  دارم  نآ  قلطم  زا 

ورم عون  زا  دشاب و  نوربا  ارهاظ  دنا و  هتسناد  ورس  ار  مجنپ  فنص  سوهامرم و  ار  مراهچ  سوطامرم و  ار  موس  زوحامرم و  ار  مود  و 
دنمان اسومش  ار  نآ  زوحامرمب  تبسن  دشاب  یم  وب  مک  هک  ورم  زا  یعون  دشابن و 

نآ تعیبط  *

تفای رکذ  هچنانچ  دشاب  یم  فلتخم  نآ  عاونا  بسحب  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

شوک رد  نانز  ریـش  اب  نآ  روطق  سارلا  ءاضعا  دـشاب  هک  اج  ره  ددـس  حـتفم  حایر و  یـشفم  مغلب و  خـفن و  حایر و  للحم  فطلم و 
بارـش يالاب  اصوصخ  عدصم  نآ  يوبـشوخ  عون  ندیئوب  هدراب و  عادـص  هراح و  عادـص  تهج  ینیب  رد  نآ و  عجو  نیکـست  تهج 

نآ عاجوا  نکسم  هدعم و  مغلب  للحم  قرع و  لوب و  ردم  فوج و  حایر  اقستسا و  عفار  اعما و  هدعم و  يوقم  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا 
نآ لثم  اب  ار  نآ  مرد  ود  زور  ره  دیامن و  تسا  ناتک  مختب  هیبش  نآ  هک  ینالوط  مخت  كرب و  ندیماشآب  تموادم  یقستسم  نوچ  و 

جحـس تهج  دـنماشایب  دـنیامن و  نایرب  نوچ  ار  نآ  مخت  امیاد و  دـیامن  قرع  لوبب و  نآ  جارخا  اـم و  فیفجت  دـماشایب  اتـشان  رکش 
مخت اب  نآ  ةدرک  نایرب  زین  مغلب و  لهـسم  نآ  ةدرکان  نایرب  ایراطنـسوذ و  تهج  دنـشاب و  هدومن  برچ  ماداب  نغور  اب  هک  اـصوصخ 

نب دمحم  تاجارخ و  لیمامد و  هبلص و  ماروا  جضنم  نآ  دامض  لیمامدلا  ماروالا و  جحس  اعما و  ۀحرق  يومد و  لاهسا  عفار  ضامح 
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ار نآ  باعل  دنلامب و  تشکناب  دنزیر و  نارب  بآ  كدنا  كدنا  نوچ  دنیوک  هتـسناد و  رت  لوا  رد  مرک و  مود  رد  ار  نآ  مخت  ایرکز 
* تسا برجم  دنادرک و  لئاز  لکلاب  ار  يوادوس  يارش  دنشونب  اتشان  زور  هس  نیمسای  نغور  یکدنا  اب 
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سطیهرم

نیتلمهم نیس  ءاط و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اه و  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

یکنس

دنروآ برغم  زا  دیآ و  نا  زا  رمخ  هحئار  دنیاسب  نوچ  کنر و  يدروجال  نا  زا  یضعب  کبس و  ططخم و  هایس  تسا  830

صاوخ لاعفا و  *

نا

* تسا دیفم  هلمن  تهج  نآ  دامض  دنا و  هتسناد  برجم  داوفلا  عجو  تهج  نآ  ةریعش  هس  ندیماشآ 

يرم

فیفخت يارب  هک  هدوب  میم  ودب  يرمم  نآ  لصا  دنا  هتفک  هرارم و  ینعم  زا  قتشم  تسا  یبرع  تغل  ای  هددشم و  ءار  رسک  میم و  مضب 
یمورب ایرومایروا و  ینایرـسب  تسا و  یطبن  مسا  دنا  هتفک  هتفای و  رارق  میم  کیب  لامعتـسا  ترثکب  دـنا و  هدومن  فذـح  ار  میم  کی 

دنمان هماکبآ  یسرافب  سروغولوک و 

نآ تیهام  *

نآ نیرتهب  دـش و  روکذـم  واولا  عم  اـفلا  فرح  رد  تسا و  جذوف  نآ  ةداـم  نوینادـلک و  ياـبطا  عارتـخا  زا  تسا و  همیدـق  ۀـیودا  زا 
کمن نآ  لثم  جذوف و  نآ  نزو  مهاب  سپ  دنزپ  رونت  رد  هتخاس  اهدرک  هدرک  ریمخ  ناتسبات  رد  يرب  جندوف  اب  ار  وج  درآ  هک  تسنآ 
باتفآ رد  زور  تسیب  هدرک  ریمخ  بآ  هب  نآ  لاثما  لفنرق و  ینیچراد و  سفرک و  مخت  يردـق  نیدوربم  تهجب  هنایزار و  نآ  عبر  و 

دننک هشیش  رد  ار  نآ  یفاص  هدرک  لح  بآ  رد  سپ  ددرک  نفعتم  هایـس و  ات  دنـشاپب  نارب  بآ  دننز و  مهرب  زور  ره  دنراذکب و  مرک 
لیصفتب همه  دشاب و  یم  رکید  ماسقا  عاونا و  دنیامن و  لامعتـسا  سپ  دنـشاب  هدز  یم  مهرب  زور  ره  دنراذک و  باتفآ  رد  زور  دنچ  و 

دش روکذم  ریبک  نیدابارق  رد 
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نا تعیبط  *

یکـشخ یمرک و  رد  يریعـش  زا  ار  نآ  یکمـس  هیوسام  نبا  دـنا و  هتفک  زین  کشخ  مود  رد  مرک و  لوا  رد  کـشخ  مرک و  موس  اـت 
نینچ تسین  هتسناد و  رتمک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

زورب عنام  يردـج  لئاوا  رد  مشچ  رد  نآ  روطق  ای  لاحتکا و  نیعلا  تابوطر  فشان  نطب و  نیلم  مغلب و  یقنم  هظیلغ و  طالخا  یلاـج 
زا مغالب  بذاج  نیتزول و  تاهل و  مرو  للحم  نآ  ةرغرغ  مفلا  برجم  نآ و  ۀـلازا  ثعاب  دـشاب  هدـمآرب  رکا  نا و  رد  تسا  هلبآ  روثب 

هدعم و تابوطر  فشان  ففجم و  رکج و  هدعم و  نخسم  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  نآ  یئوبـشوخ  ثعاب  هقیاذ و  ناصقن  عفار  غامد و 
مرک جارخا  جنلوق و  تهج  عبط و  نیلم  ظیلغ و  ياذغ  فطلم  اهیبرچ و  ررض  همخت و  عفاد  یهـشم و  ماعط و  مضاه  لهـسم و  اعما و 

جحس و اعما و  حورق  جنلوق و  عفر  تهج  نادب  ناقتحا  اسنلا و  قرع  كرو و  عجو  تالضف و  راردا  جزل و  يریـساوب  طالخا  هدعم و 
حورق تهج  زین  روش  موحل  یهاـم و  زا  لوـمعم  هثیبـخ و  ۀـنفع  حورق  تهج  نا  لوـطن  حورقلا  حورجلا و  اـسنلا  قرع  كرو و  عـجو 
تهج مومـسلا  برجم  ندب و  ةدننک  رغال  کل  يردق  اب  مه  یپ  زور  دنچ  نآ  ندیماشآ  تهکن و  ةدـننک  وب  شوخ  هنیزلا  عفان  هثیبخ 

نآ حلـصم  اهنیا  لاثما  ماذـج و  ابوق و  شراخ و  نابحاص  ریـساوب و  هفرـس و  هنیـس و  رـضم  راضملا  دـنا  هتفک  عفاـن  بلک  بلک  شهن 
هماکبآ ةدام  ینعی  جذوف  يرم  ياجب  ماوع  نایم  روهـشم  هماـکبآ  لـعفلاب  ررکم و  تسا  ماـمحب  نتفر  اهینیریـش و  اـهیبرچ و  اـهباعل و 

رضم بلاغ و  هحتفم  فیعض و  نیا  ۀلهسم  توق  دنیامن و  یم  لامعتسا  دسرب و  ات  دنراذک  یم  باتفآ  رد  هک  تسا  هکرس  رد  لولحم 
روکذم فاکلا  فرح  رد  تسا و  هموکب  فورعم  دننک و  یم  لح  ریش  رد  هکرس  ياجب  ناهفصا  رد  لمعتسم و  ریغ  اهنقح  رد  اعما و 

* دش
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همجعملا يازلا  عم  میملا  لصف 

ززم

رکذ زین  ریبک  نیدابارق  رد  دش و  روکذم  هزوب  رد  دنمان و  هزوب  یسرافب  دنزاس و  یم  جنرب  وج و  زا  رصم  رد  هک  تسا  ذیبن  زا  یمـسق 
تفای

یعارلا رامزم 

نیع رـسک  فلا و  هلمهم و  ءار  حـتف  فیرعت و  مـال  فلا و  هلمهم و  ءار  مض  فلا و  میم و  حـتف  همجعم و  ياز  نوکـس  میم و  رـسکب 
ای هلمهم و 

نا تیهام  *

اب یعرذ و  ردـقب  هرکیب و  کیراب و  نآ  قاس  نیمز و  فرطب  ینحنم  رتکیراـب و  نا  زا  کـنتراب و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتاـبن 
هیبش هایس  نآ  خیب  وب و  شوخ  يدرز و  يدیفس و  نیب  ام  کیراب  لک  نارب  لکش و  يدومع  يرس  نآ  فارطا  رب  هدنپـسچ و  تبوطر 

خرس لک  مختب  هیبش  نآ  مخت  دسر و  یم  مهب  ازوج  رد  هبطر و  نکاما  نآ  تبنم  وب  شوخ  رایسب  دوسا و  قبرخب 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  رت  مرک و  یضعب  کشخ و  مرک و  مود  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

مومس عفار  ماروا و  للحم  یلاج و 

قاوف و نکـسم  وقود  نآ  نزو  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  نطب  ضباق  ضیح و  ردـم  ددـس و  حـتفم  831و 
هاصح تیتفت  رکج و  ةدس  حیتفت  تهج  بآ  رد  نآ  خیب  خیبط  ندیماشآ  محر و  عاجوا  لضع و  خدـش  اعما و  ۀـحرق  تهج  صغم و 
اشحا بلـص  مرو  للحم  نآ  دامـض  ضیح و  ردم  نطب و  سباح  نآ  کشخ  تابن  ندیماشآ  محر و  درد  نآ و  ۀیقنت  هناثم و  هدرک و 
بیبز اب  نآ  يالط  يوم و  ندرک  زارد  تهج  نآ  لوسغ  هنیزلا  وخر  ماروا  ةدـنزادک  هیمغلب و  ماروا  لـلحم  نآ  ةزاـت  دامـض  ماروـالا 
بنرا عدافـض و  مس  ندیماشآ  تهج  مرد  ود  ردقب  نآ  خـیب  ندـیماشآ  مومـسلا  لاس  کی  ات  لمق  دـلوت  عنام  نوتیز  نغور  لبجلا و 

رکا ینیرـش  اب  دسر  فصنب  ات  هک  بآ  لطر  کی  رد  مرد  جـنپ  ات  خوبطم  رد  لاقثم و  ود  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  نویفا  ررـض  يرحب و 
نآ لدـب  دروآ  داب  نآ  حلـصم  لاحط  رـضم  هیقوا  کـی  نآ  بآ  زا  دـشاب و  تعیبط  سبح  هدارا  رکا  ینیرـش  یب  دـشاب و  تنیل  ةدارا 

تسا نانشا 
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هلمهملا نیسلا  عم  میملا  لصف 

هلجعتسم

دزن تسا  فالتخا  نآ  تیهام  رد  اه  مـال و  میج و  حـتف  هلمهم و  نیع  نوکـس  هیناـقوف و  هاـنثم  ءاـت  حـتف  نیـس و  نوکـس  میم و  مضب 
هدـیچیپ و مهرد  تسا  اهـشیر  نآ  يربرب و  تبعل  عورف  زا  دـنا  هتفک  نارکید  یکاطنا و  ناـجنروس و  یعمج  دزن  نادـیزوب و  یـضعب 

بلـص نیریـش  نآ  نیرتـهب  ددرک  هدـهاشم  عالـضالا  يواـستم  عبرم  نآ  بوچ  دـننک  زاـب  مه  زا  نوچ  هک  یعونب  لکـش  عبرم  بلص 
تسا رثالا  عیرس  لجعتسم و  هاب  تیوقت  رد  هک  دنمان  تهج  نا  زا  هلجعتسم  ار  نآ  تسنآ و  رهوج  شوخ 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  رت و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

مس زا  لبق  نآ  ندیماشآ  رکذ و  بلصم  لجعتسم و  تعرسب و  هاب  جیهم  طالخا و  داسف  عنام  هاب و  باصعا و  يوق و  يوقم  لدنص  اب 
ندـب یهبرف  رد  ار  نآ  نانز  تسا و  هیام  ریمخ  نآ  لدـب  مهرد  هس  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  لسع  نآ  حلـصم  قلح  رـضم  نآ  ریثات  عنام 

دنروخ یم  هبترم  کی  ار  نآ  مهرد  هس  ات  هدیشاپ و  ریش  رب  هدیبوک  زین  اهدولاف و  اسحا و  اب  دنراد و  لمعتسم 

اینوقوحسم

نآ فلا و  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  نون و  رسک  واو و  نوکس  فاق و  مض  واو و  نوکس  هلمهم و  ءاح  مض  نیس و  نوکـس  میم و  حتفب 
جاجزلا ءام  یبرعب  هنیکبآ و  فک  یسرافب  دنمان و  زین  اینوقحسم  ار 

نآ تیهام  *

هدومن یعلق  کهآ و  بآ  اب  هیقست  هدیئاس و  تخس  ار  ایمیلقا و  همرس و  کنس  هشیش و  زا  هعونـصم  ۀخوبطم  راجحا  رب  ار  نآ  قالطا 
دنیامن و یم  زین  ددرک  یم  ادیپ  نآ  يالاب  زادک  نیح  رد  هک  هشیـش  فک  ددرک و  دقعنم  ات  هدـیناشوج  هدرک و  هفاضا  طالب  غمـص  و 

دشاب یم  هروبب  هیبش  نآ 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حورقلا و حورجلا و  نادـند  یلاج  نآ  نونـس  قانرـش و  قالـس و  هنخان و  رـصب و  تملظ  ضایب و  عفار  نآ  لاحتکا  نیعلا  یلاج  داح 
راثآ عفار  تالیب و  ةدنیاشک  اهنآ و  ففجم  اهمخز و  دساف  دـئاز  تشوک  عطاق  یلاج و  مهارم  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  رورذ  الط و  روثبلا 

تسا دیفس  ۀنیکبآ  نآ  لدب  لاتق  نآ  ندیماشآ  راضملا  ندب  شراخ  عفار  مامح  رد  نآ  يالط  دلج و 

کسم

رابی یکرتب  نوروم و  یمورب  هکسم و  ینایرسب  همجعم و  نیشب  کشم  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  فاک  نیس و  نوکـس  میم و  رـسکب 
دنمان يروتسک  يدنهب  و 

نا تیهام  *

نآ ياپ  تسد و  ملق  ناوختـسا  کیراب و  نآ  ياپ  تسد و  هک  یکچوک  يوهآ  ۀـثجب  یناویح  فاـن  رد  هک  تسا  دـمجنم  نوخ  مسا 
دنلب کیراب  نادند  ود  ای  دنمان  لوین  يدنهب  وسار و  یسرافب  هک  سرع  نباب  هیبش  نآ  تروص  رکید و  ياهوهآ  فالخب  هچراپ  کی 

ار ناویح  نآ  نادند و  ود  ار  نآ  ةدام  دشاب و  یم  نادند  ود  خاش و  ود  ار  نآ  رن  هک  دـنا  هتفک  یـضعب  الاب  يوسب  هتـشکرب  زارک  لثم 
دنا هتفک  یم  توکرکن  هک  ارکناک  توک  ناتـسکرت و  تبت و  اطخ و  نیچ و  ناتـسهوک  رد  دـنمان و  کشم  يوهآ  یئاـطخ و  يوهآ 

دسر و یم  مهب  دنا  هتسویپ  مهب  اهناتسهوک  نآ  همه  هک  اهریغ  روپ و  کنر  کنروم و  لاپین و  جیارهب و  ناتـسهوک  مایالا و  میدق  رد 
نآروت و رد  الثم  دنروآ  یم  ناتسهوک  اب  هبیرق  عضاوم  زا  يرهش  یتکلمم و  يدلب و  دحرس  ره  رد 

جیارهب و ارکناک و  توک  ناتسهوک  زا  اجنا و  زا  ونهکل  دابآ و  هلا  دابآ و  ناهج  هاش  روهال و  ناتلم و  رد  تبت و  اطخ و  زا  ناریا  832
ایرد هار  زا  مه  تبت  اطخ و  نیچ و  زا  مور  ناسارخ و  ناریا و  رد  لاپ و  ین  روپکنر و  کنروم و  ناتـسهوک  زا  هلاکنب  رد  زین و  لاـپین 
دالب نآ  ماکح  نیطالس و  كولم و  يارب  هیده  هفحت و  ناونعب  رکم  دنروآ  یم  مک  رایسب  ار  نآ  صلاخ  دنروآ  یم  یکشخ  زا  مه  و 

مک هک  دـنروآ  یم  هتخاس  تسرد  ار  هفان  دوشن  مولعم  هک  یمـسقب  هدومن  شوشغم  هدـیرب  ار  هفان  اج  ناـمه  رد  رثکا  تادحرـس و  و 
رکید و ياـهاج  زا  سپ  یلاـپین  سپ  یئارکناـک  توک  سپ  یتبت  سپ  تسا  یئاـطخ  هنکما  بسحب  نآ  نیرتهب  دـبای و  یمرد  یـسک 
ود کشم  دـنا  هتفک  نآ و  یحافت  درز و  کنر  بسحب  دروآ و  فاـعر  ار  جازملا  رورحم  هک  تسا  يدـحب  نآ  یئوبدـنت  وب  بسحب 

كدـنا اب  يراتت  هک  اریز  يراتت  زا  رتهب  نآ  یئاطخ  يدـنه و  زا  رتهب  یکرت  فلتخم و  فانـصا  ار  کیره  یکرت  يدـنه و  تسا  عون 
یـضعب فانـصا و  رئاس  نا  زا  دـعب  يروپکنر و  سپ  نآ  یلاپین  نآ  يدـنه  نیرتهب  یکرت و  رکید  فانـصا  نا  زا  دـعب  تسا  تموهز 

اهکنـس يورب  هدـش  عفد  ریـساوب  ضیح و  قیرطب  ناویح  نا  زا  هک  تسا  ینوخ  لوا  مسق  دـشاب  یم  مسق  راـهچ  کـسم  هک  دـنا  هتفک 
کنردرز و دروآ و  یم  فاعر  نآ  ندـیئوب  هک  يدـح  هب  دـشاب  یم  يدـنت  یئوب و  شوخ  تیاـهن  رد  مسق  نیا  ددرک و  یم  دـمجنم 
وا فان  یلاوح  رد  نوخ  عامتجا  زا  هک  تسا  ۀفان  نآ  یتبت و  مود  مسق  تسا  دوجولا  لیلق  ردان و  تبالـص و  اب  ینالوط و  نآ  تاعطق 
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لامکب ندیـسر  ندش و  كرزب  زا  دعب  يومیل و  فصن  رادـقم  ات  دوش  یم  كرزب  دـسر و  یم  مهب  نآ  ترارح  توق و  ۀـبلغ  ببـسب 
رب هک  یتسوپ  اب  نآ  سپ  دلام  یم  اهتخرد  اهکنـس و  رب  شراخ  تدـش  ببـسب  دـسر و  یم  مهب  عضاوم  نا  رد  يرایـسب  شراخ  دوخ 
یم تسدب  ار  نآ  فان  عضوم  ندومن  دیـص  زا  دـعب  هک  تسا  ینوخ  نآ  تسا و  ینیچ  موس  مسق  دـتفا  یم  هدـش  ادـج  تسنآ  يالاب 
هتفک زین  دشاب و  یم  تبالص  اب  کنر  هایس  نآ  دننک و  یم  کشخ  دنروآیمرب و  هتفاکش  سپ  دوش  عمج  اجکی  فارطا  نوخ  ات  دنلام 

نآ فان  هدومن  حبذ  ار  نآ  دیدرک  عمتجم  نا  رد  يرایسب  نوخ  نوچ  دندنب و  یم  هباصعب  هدیشک  ار  نآ  فان  عضوم  نادایص  هک  دنا 
هک رتسداب  دنج  دننام  تسا  هحئارلا  هیرک  نا  زا  لبق  الا  ددرک و  یم  وب  شوخ  دنروآیمرب  سپ  دنیامن  یم  نف  دوج  رد  یتدم  هدیرب  ار 

رکج و اـب  دـسر  یم  مهب  ناوـیح  نآ  حـبذ  زا  هک  تسا  ینوـخ  نآ  تسا و  يدـنه  مراـهچ  مسق  تسا  هحئارلا  هیرک  هلاحتـسا  زا  لـبق 
نانخس نیا  لمعتسم و  ریغ  همه و  نیرتدب  دشاب و  یم  بلص  ریغ  تسا و  نوللا  رقشا  مسق  نیا  دننک و  یم  ریمخ  نآ  کشخ  نیکرس 

نامه صلاخ  یلصا  شوشغم و  یلعج  ای  تسا و  صلاخ  یلصا  ای  دشاب  یم  مسق  ود  کشم  هکلب  دنشاب  هتـشادن  یلـصا  دیاش  اهمامتب 
ددرک یم  ادج  دوخبدوخ  هک  تسنآ  ای  مسق  نیا  تسین و  اجنادب  صوصخم  هکنآ  لاح  دنا و  هدرک  یتبتب  یمسم  هک  تسا  مود  مسق 

دننک و یم  ادج  هدیرب  هتفرک  ار  ناویح  نآ  دنناد  یم  ار  نآ  تقو  اجنآ  مدرم  هک  لامک  ندیسرب  بیرق  هکنآ  ای  تفای و  رکذ  هچنانچ 
یمرب نا  زا  نوخ  هدش  حورجم  هدیلام و  یم  اهکنـس  اب  ار  عضوم  نآ  شراخ  ببـسب  ناویح  نآ  هک  لمتحی  قدص  ریدقت  رب  لوا  مسق 
رکید مسق  ود  دنـشاب و  هدرک  یم  نآ  ریـساوب  ضیح و  رب  لمح  هتفای  ار  نآ  مدرم  دشاب و  هدش  یم  دمجنم  هتخیر  اهکنـس  رب  هدمآ و 
مخت زب و  ةدرک  کـشخ  رکج  ناـبل و  یـصح  ینیچ و  دـنویر  زا  یلمع  کـشم  هک  دـنا  هتفک  زین  تسا و  شوشغم  مراـهچ  صوصخ 
هتخاس یلصا  تروصب  هدومن  دودسم  ار  نآ  رـس  هدرک  رپ  اهفان  رد  هداد  بیترت  صلاخ  کشم  يردق  رتوبک و  نوخ  لفنرق و  دروم و 

رد هچنآ  ناحتما  ددرک و  یم  مولعم  نآ  یئوبدـب  اـی  هحئار و  یمک  لـقث و  طرفم و  یهایـس  زا  نآ  شوشغم  تمـالع  دنـشورف و  یم 
دننک و وب  دننارذکب و  ریس  طسو  زا  ار  نامـسیر  نآ  سپ  دننارذکب  هفان  زا  لوا  هدینارذک  نزوسب  ار  ینامـسیر  هک  تسنآ  دشاب  فان 

باب ار  نا  زا  يردـق  تسدـفک  رد  هک  تسنآ  دـشاب  هفان  ریغ  رد  هچنآ  ناحتما  الف و  الا  تسا و  صلاخ  دـهدن  ریـس  يوب  هک  هاـکره 
نوچ ار  هدیئاس  صلاخ  کشم  هک  دیوک  وطسرا  شوشغم  ددرک  هلیتف  رکا  تسا و  صلاخ  دوش  لح  رکا  دنلامب  نهد 
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دـنراذک و شتآ  رب  ار  یفرظ  هکنآ  رکید  ناحتما  دوش و  یم  هداـیز  شنزو  تعاـس  کـی  ردـقب  دـنراذک  راد  تبوطر  فرظ  رد  833
ریـس رد  ار  يزود  لاوج  رـس  هکنآ  رکید  ناحتما  شوشغم  الا  تسا و  صلاـخ  دـیآ  وکین  يوب  نا  زا  رکا  دـنزیر  نآ  يور  رب  کـشم 

کشم کشم  نیرتهب  یلـصا و  دیآ  نا  زا  شوخ  يوب  رکا  تسا و  شوشغم  دیآ  نا  زا  دب  يوب  رکا  دنیوبب  دنرب و  ورف  هفان  رد  دننز و 
لاس کی  ات  هدروآ  نوریب  هفان  زا  دنام و  یم  یقاب  لاس  هس  ات  تسا  هفان  رد  هک  ماد  ام  نآ  توق  تسا و  حالطصا  نامهب  صلاخ  یتبت 

نا تعیبط  *

هتسناد یمرک  رب  بلاغ  ار  نآ  یکشخ  یـضعب  دنا و  هتـشون  مود  رد  مرک  نارکید  سیئرلا و  خیـش  مود و  رد  کشخ  موس و  رد  مرک 
ددرک یم  فیعض  نآ  ترارح  بلاغ و  نارب  سبی  دوش  هنهک  دنچره  هلمجلاب  دنا و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هسیئر و ياضعا  رئاـس  غاـمد و  لد و  يوقم  حرفم و  هیـصاخلاب  حاـیر و  هدراـب و  ۀـظیلغ  طـالخا  لـلحم  اـه و  هدـس  حـتفم  فطلم و 
هعماس و زا  هنطاب  هرهاظ و  ساوح  یکذم  سارلا  ءاضعا  هنطاب  هرهاظ و  ساوح  یکذـم  ینطاب و  يرهاظ و  ياضعا  هیزیرغ و  ترارح 
هتکـس و نایبصلا و  ما  عرـص و  هشعر و  هوقل و  جـلاف و  ردـخ و  ایلوخیلام و  تهج  رکـس و  توق  كدـنا  اب  هقیاذ و  هماش و  هرـصاب و 

عادـص تالزن و  عنم  تهج  نآ  ندـیئوب  ندـب و  قامعاب  تسا  هیودا  ياوق  ةدـنناسر  عفان و  ینابـصع  ضارما  رئاس  نایـسن و  تدالب و 
راد لفلف و  رتسداب و  دنج  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  طوعس  زین و  یئاهنتب  دراب و  عادص  تهج  روفاک  كدنا  نارفعز و  اب  نآ  طوعـس  دراب و 
رب هراح  ناهدا  اب  غامد و  مدـقم  رب  ناب  نغور  اـب  نآ  خـیرمت  هیغاـمد و  ةدراـب  ضارما  عیمج  هتکـس و  تهج  اـهنیا  لاـثما  ناعـشیش و 
عفر رـصب و  تملظ  تهج  نآ  لاحتکا  زین و  نآ  يالط  نا و  رب  تمادتـسا  لمع و  رارکت  اب  اخرتسا  جلاف و  ردخ و  تهج  رهظ  تارقف 

حرفم و ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  ءاضعا  نآ  تاقبطب  هیودا  ياوق  ةدـنناسر  مشچ و  تابوطر  فشن  هرفظ و  هعمد و  قیقر و  ضاـیب 
لاهسا عفار  لد و  فعض  توق و  طوقس  داوف و  عجو  مغ و  تشحو و  یـشغ و  شحوت و  يوادوس و  دراب  ناقفخ  عفار  بلق و  يوقم 
ةدـننک وکین  هنیزلا  هاب  كرحم  يوقم و  يریخ  نغور  اب  نآ  يالط  تسا و  لمح  رب  نیعم  نآ  ۀـجزرف  اـعما و  حاـیر  نطب و  سباـح  و 
لبنسلا نورق  شیب و  صوصخ  هیمس  ۀیودا  هعوذلم و  هبورشم و  مومس  ررض  عفاد  نآ  ندیماشآ  مومسلا  اخوطل  ابرش و  راسخر  کنر 

یئوبدـب راسخر و  کنر  يدرز  ثعاب  نآ  راثکا  امرک و  لصف  هراح و  دالب  رد  اصوصخ  ناـشیا  عدـصم  نیرورحم و  رـضم  راـضملا 
نزو ثلث  ود  بصع  عاجوا  رد  يدنه و  جذاس  نآ  مین  نزو و  کی  نآ  لدب  مرد  مین  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  بالک  نآ  حلـصم  ناهد 

نیدابارق رد  کسم  نوجعم  ماسقاب و  کسملا  ءاود  بوبح و  تاـشراوج و  بورـشم و  ـالط و  طوعـس و  رد  ینعی  رتسدـیب  دـنج  نآ 
* دش روکذم  لیصفتب  ریبک 
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ریسم

هلمهم ءار  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیس و  رسک  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

زین رکـش  اب  تفای و  هعـسوت  سپ  تخاس  لـسع  اـب  ار  نآ  وا  ـالوا  طارقب  نآ  عضاو  تسا و  اـهابرم  نیرتهب  تسا و  ودـک  ياـبرم  مسا 
هدرک ادج  ار  نآ  فوجلا  یف  ام  تسوپ و  ار و  دیج  ةدیسر  يودک  دنریکب  هک  تسنآ  نآ  تعنص  تس  یلـسع  نآ  نیرتهب  دنتخاس و 

بآ رد  هتـسش  كاپ  هدروآرب  سپ  ینامز  دنراذک  کهآ  یفاص  بآ  رد  کچوک و  ياهزول  اب  هدیرب و  هحرـش  هحرـش  ار  نآ  بل  و 
رد دنیامن و  هزیکاپ  ۀچراپ  زا  ار  نآ  تبوطر  فشن  هدروآرد  سپ  ددرکن  لحمضم  نکیل  ددرک و  هتخپ  ات  دنهد  خبط  نیریـش  صلاخ 

بذجنم نا  رد  رکـش  ةریـش  ای  لسع و  ات  دنراذکب  نارب  دنزیر و  نآ  ربارب  ود  یفاص  رکـش  ةریـش  ای  دنروآ و  ماوقب  هتفرک  فک  لسع 
كدنا بالک و  اب  دنهد و  یفیفخ  شوج  هس  ود  ای  دنیامن و  لیدبت  دنادرک  قیقر  ار  رکـش  ةریـش  ای  لسع و  نآ  تبوطر  رکا  ددرک و 

تفای رکذ  لیصفتب  ریبک  نیدابارق  رد  دنرب و  راکب  دنزاس و  وب  شوخ  هدوس  یکطصم 

نا یلسع  تعیبط  *

لدتعم نآ  يرکش  یمرکب و  لئام 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عنام حلاص و  نوخ  دلوم  ءاذغلا  ردصلا و  سارلا و  ءاضعا  هاب  كرحم  ندب و  نمـسم  تالـضف و  ردم  طالخا و  فطلم  ددس و  حتفم 
غامدب هرخبا  دوعص 

تهج ماداب  اـب  لوبلا و  هقرح  رکج و  هدـعم و  فعـض  هفرـس و  هنیـس و  درد  نونج و  عاونا  راود و  ردـس و  اـیلوخیلام و  تهج  834و 
* تسا دیفم  یباوخیب  عفر  تهج  شاخشخ  اب  ندب و  نیمست 
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همجعملا نیشلا  عم  میملا  لصف 

لوغلا طشم 

فورعم لاحلا  هک  هتـشون  یکاطنا  مال  واو و  نوکـس  همجعم و  نیغ  مض  مال و  فلا و  هلمهم و  ءاط  مض  نیـش و  نوکـس  میم و  حتفب 
دنمان یهکنک  يدنهب  تسا و  راشیدب 

نا تیهام  *

دنلب ياههوک  نآ  تبنم  وب  شوخ  نآ  رمث  لک و  یب  بلص و  زینشک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  کیراب و  نآ  ياهخاش  تسا  یتابن 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

دنا هتسناد  برجم  هناوید  کس  ندیزک  تهج  نآ  كرب  بآ  ۀیقوا  هس  ندیماشآ  مومسلا  ددس  حتفم  هظیلغ و  حایر  يوق  للحم 

هناد کشم 

اه نون و  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  فاک و  نیش و  نوکس  میم و  رسکب 

نا تیهام  *

یکریتب و لئام  ربغا  نا و  زا  رت  میخـض  یـسدع و  ردقب  کچوک  تسا  هناد  نآ  دوجولا و  ریثک  هلاکنب  رد  تسا و  يدـنه  ياود  مسا 
یبلاغ هحئار  معط و  یب  برچ و  كدنا  يزغم  نآ  فوج  رد  کیراب و  طوطخ  اب  یهام و  شوکب  هیبش  هلمجلا  یف 

نآ تعیبط  *

کشخ درس و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

دـیفم و ار  صرب  دـیامن و  عفد  ار  نآ  حایر  هدـعم و  لقث  لئاز و  ار  یکـشخ  یکزم و  یب  ناهد و  ضارما  دـنادرک و  نشور  ار  مشچ 
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كازوس هک  ار  لوب  يراجم  حورق  دـنروخب  رکـش  اب  هدرک  فاص  دـنلامب و  بآ  رد  ار  نآ  خـیب  كرب و  نوچ  رثؤم و  ار  ینم  نـالیس 
* تسا مهرد  کی  ات  نآ  تبرش  رادقم  تسا  عفان  دنمان 

عیشم ارطکشم 
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هیناتحت و هانثم  ءای  نوکس  همجعم و  نیش  رسک  میم و  حتف  فلا و  نیتلمهم و  ءار  اط و  حتف  فاک و  رسک  نیش و  نوکس  میم و  رـسکب 
دنیوک کنر  يزاریشب  دنا و  هتفک  زین  يولهف  تسا و  یطبن  مسا  هلمهم  نیع 

نا تیهام  *

تنوشخ و اـب  هرادتـساب و  لـئام  يرب و  ۀـندوپ  كرب  زا  رتکرزب  هوبنا  نآ  كرب  نآ  ماـسقا  نیرت  يوق  تسا و  یلبج  ۀـندوپ  زا  یمـسق 
ددرک نوخب  لیحتسم  زاب  نآ  ریش  ینعی  دیآرب  نآ  ناتسپ  زا  نوخ  ریش  ضوعب  دنک  ارچ  دنفسوک  نوچ 

نا تعیبط  *

کشخ نآ  طسو  رد  مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج جنلوق و  حتفم  اهتشا و  يوقم  محر و  شش و  هنیس و  زا  هظیلغ  تابوطر  جرخم  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  ءاضعا 
اب ار  نآ  کناد  کی  نوچ  هاـصح و  تیتفت  نآ و  لـتق  نینج و  طاقـسا  توقب و  عفاـن  ساـفن  ضیح و  لوب و  راردا  برک و  یـشغ و 
هک یسک  دیامن و  جنلوق  عفر  دنماشایب  مرک  بآ  اب  دنـشرسب و  هشفنب  ةریمخ  مرد  هد  اب  هدوس  اریتک  مهردکی  اینومقـس و  کناد  کی 

ۀکـسم مهرد  هد  هزبرخ و  مخت  مهرد  هس  اـب  هدوس  ار  نآ  مهرد  مین  زور  کـی  زور  هس  ره  رد  نوچ  دـشاب  هدـش  عـطقنم  وا  توـهش 
طقـسم نآ  روخب  تسا و  ضیح  ردـم  یـشغ و  برک و  عفار  نآ  بارـش  ددرک و  هدایز  وا  توهـش  دروخب  لسع  مرد  تسیب  شیم و 

راردا و توق  تیاغ  زا  هکرـس و  نا  حلـصم  هدـعقم  رـضم  محر  درد  نکـسم  ناسلب  نغور  اب  کناد  کـی  ردـقب  نآ  ۀـجزرف  نینج و 
لدب لاقثم  ود  خوبطم  رد  لاقثم و  کی  نآ  تبرـش  رادقم  طولب  درآ  دروم و  بر  نآ  حلـصم  دـیآیمرب  نوخ  لوب  ضوعب  نآ  تدـش 

* تسا رملا  سدع  نآ  نزوب  ضیح  راردا  رد  انامدرق و  هندوپ و  نآ  نزوب  نآ 
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شمشم

یـسرافب وفاصا و  یمورب  نفانیمرا و  ینانویب  تسا و  یبرع  تغل  هنکاس  ۀـمجعم  نیـش  ود  ناـیم  رد  رکید  لوا و  یکی  میم  ود  رـسکب 
كدرا یکرتب  دنمان و  زین  ینابوخ  یسیق و  ار  نآ  ةدرک  کشخ  ولآدرز و 

نا تیهام  *

یمانب کیره  خـلت و  نیریـش و  ۀتـسخ  زا  دـشاب  یم  ماسقا  دـسر و  یم  مهب  ریـسدرس  دالب  رد  خوخ و  زا  رتهب  فورعم و  تسا  يرمث 
نآ ةزات  زا  رتهب  نآ  ةدرک  کشخ  تسا و  نآ  مرج  مک  بآ  رپ  نیریش  ۀتسخ  تسوپ  فیطل  نیریش  ةدیسر  همه  نیرتهب  روهشم و 

نا تعیبط  *

دشاب رت  مرک  نآ  نیریش  ارهاظ  دنا  هتفک  رت  درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نیلم نآ  نیریش  ءاذغلا  ءاضعا  تابالص  نیلم  ددس و  حتفم 

کـشخ عوقن  ای  خوبطم و  بآ  ندیماشآ  ناهد و  یئوبدب  عفر  ثعاب  ددرکن و  دساف  هدعم  رد  هک  ماد  ام  نیرورحم  قفاوم  عبط و  835
نآ شوخیم  اـصوصخ  غورآ و  عـفار  هدـعم و  باـهتلا  ارفـص و  نوـخ و  ناـیلغ  یکنـشت و  نکـسم  عـبط و  نیلم  ارفـص و  لهـسم  نآ 

یثارک و طالخا  دـنک  ئق  دـماشایب و  نآ  يالاب  لسع  مرک و  بآ  دروخب و  ار  نآ  ةزات  يوارفـص  راح  پت  بحاـص  نوچ  تاـیمحلا 
ياهپت شرت و  غورآ  دـلوم  خافن و  داسف و  نفعتلا و  عیرـس  راضملا  دـنا  هدرمـش  تابرجم  زا  ددرک و  عفر  وا  پت  هدـش  عفد  يراـجنز 
نوسینا یکطصم و  رکش و  نآ  حلصم  خئاشم  هدعم و  فعض  ضماح و  ياشج  ددمت و  حایر و  نابحاص  نیدوربم و  رـضم  ینوفع و 

ریغ ماـعط  يـالاب  ار  نآ  اـی  فرب و  خـی و  درـس و  بآ  صوصخ  نآ  يـالاب  بآ  ندروخ  يردـنک و  ینومک و  شراوج  هاوخناـن و  و 
دنچ هنایزار  مخت  ای  جلیله  اب  ندـب  ۀـیقنت  ندومرف و  ئق  نآ  حلـصم  رـضم  تیاغب  ندروخ  مضهلا  ئطب  هظیلغ  ماعط  صوصخ  مضهنم 

دنماشایب و کسمم  هبیم  بارش  اب  نوسینا  مهرد  مین  یکطـصم و  مهرد  مین  دنیوک  ندروخ و  نیبجنکـس  نآ  يالاب  ای  مه و  یپ  زور 
زا دعب  هاکره  دـنا  هتفک  هجزما و  عیمج  رد  نوسینا  رکـش و  نآ  حلـصم  جحـس  ثعاب  نارب  تموادـم  دـب و  رایـسب  نآ  ندروخ  اتـشان 

عیرـس هکنآ  تهجب  دنا  هتـسناد  صرب  ثروم  ار  نآ  ندروخ  راثکا  اذهل  ددرک و  هدـهاشم  دیفـس  نوخ  دـننک  دـصف  ولآدرز  ندروخ 
رت مرک و  لوا  رد  نآ  نیریش  مسق  مخت  کشخ و  مرک و  مود  رد  نآ  خلت  مسق  مخت  تسا و  یمغلب  طلخ  دلوم  نفعتلا و 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

عفار تابالـص و  نیلم  ددـس و  حـتفم  نآ  ماسقا  همه  نغور  تسا و  ندز  نارب  کمن  ندرک و  نایرب  نآ  حلـصم  مضهلا  ئطب  یهبم و 
هدعقم و ماروا  للحم  توقب و  نآ  لهـسم  هدعم و  مرک  ةدنـشک  لاقثم  کی  ردقب  نآ  خـلت  زغم  نغور  دـلج  یتشرد  قلح و  تنوشخ 

شوک رد  نآ  روطق  ءالط و  عاجوا  عیمج  تهج  نویفا  اب  ءالط و  ابرش و  ینطاب  يرهاظ و  ریـساوب  دراب و  ریحز  تهج  هاصح و  تتفم 
لاقثم و هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  خلت  ماداب  نغورب  بیرق  لاعفا  رئاس  رد  لیدعیب و  هعماس  ینارک  نآ و  مرک  لتق  ود  رد  نیکست  تهج 

کشخ درس و  مود  رد  نآ  تخرد  يازجا  تسا و  نیریش  ماداب  نغور  زا  رت  فیعض  نآ  نیریش  نغور 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اب لاقثم  ود  ردقب  نآ  کشخ  كرب  ندیماشآ  ماروا و  للحم  نآ  لوطن  لوب و  ردـم  هدـعم و  مرک  طقـسم  نآ  كرب  خـیبط  ندـیماشآ 
کشخ درس و  نآ  ۀفوکش  نآ و  مرک  لتاق  شوک و  درد  نکسم  نآ  خلت  كرب  بآ  روطق  لاهسا و  عطاق  درس  بآ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ئق نآ  ياوادـم  یـشغ  نایثغ و  ثعاب  نآ  خـلت  مخت  زغم  ندروخ  يرهاظ و  ینطاب و  مدـلا  فزن  عطاق  نآ  رورذ  ندـیماشآ و  فطلم 
* تسا ندیماشآ  ومیل  جرتا و  هروغ و  دننام  هضماح  هکاوف  توبر  تسا و  ندرک 

هلمهملا داصلا  عم  میملا  لصف 

یکطصم

فلا دمب  اکطصم  هتفک  يرابنا  هدمآ و  زین  فاک  حتف  میم و  مضب  ای و  فاک و  رـسک  نیتلمهم و  ءاط  حتف  داص و  نوکـس  میم و  حتفب 
يدنـس یمورب و  زین  ایک و  ینایرـسب  یمور و  کلع  یبرعب  یمور و  یخطـصم  ای  تسا و  ینانوی  ياخطـصم  زا  برعم  یللعف  نزو  رب 

دنمان هیک 
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نا تیهام  *

رمث كارا و  لثم  كزان  فیطل و  نآ  كرب  بوچ و  دوش و  یم  هینمرا  هیحان  مور و  ماش و  دالب  زا  هطابس  رد  هک  تسا  یتخرد  غمص 
ات نآ  توق  دوش و  یم  جرختـسم  نآ  تخرد  زا  نآ  یلاوح  ازوج و  جرب  رد  باـتفآ  ندوـب  ماـکنه  رد  غمـص  نآ  یخلتب و  لـئام  نآ 

رایسب یکدنپسچ  ینیریـش و  كدنا  اب  فافـش  فاص  وب  شوخ  مرن  دیفـس  یمـسق  دشاب  یم  مسق  ود  نآ  دنام و  یم  یقاب  لاس  تسیب 
تسنآ و ۀناد  كرزب  نآ  نیرتهب  دنمان و  یطبن  ار  نیا  دوش و  یمن  هدیئاس  هک  تسا  مرن  يدحب  نآ  ةزات  ندـیئاخ و  تقو  رد  نادـندب 

تخرد شارخب  جراخ  زا  تناعا  نودـب  دـیآ  یم  نوریب  هدرک  شوارت  تخرد  فوج  زا  تعیبط  توق  زا  رکید  غومـص  لثم  مسق  نیا 
دنا هتفک  یـضعب  دنمان و  یطبق  ار  نیا  تسا و  قحـس  لباق  نآ و  دض  هروکذم  فاصوا  رد  یخلت و  اب  هایـس و  مود  مسق  هریغ و  نآ و 

ددرک یم  لصاح  نا  زا  تبوطر  شوارت  نآ  تخرد  ياهخاش  قاس و  رب  غیت  ندزب  مسق  نیا  هک 

مـسق نیا  دـنزاس و  یم  دـقعنم  هدومن  فاص  هداد  شوج  ار  نآ  ةزات  كرب  كزان و  ياـهخاش  بوچ و  هک  دـنا  هتفک  نارکید  836و 
تسا دیج  ریغ  ئدر  مسق  نیا  مجنپ و  میلقا  زا  ناتسکرتب  بیرق  سور  لامعا  زا  نفاص  نیمز  رد  دوش  یم  هتفای 

نا تعیبط  *

رد هک  یکشخ  یمرک و  رادقم  نیا  هک  هتفک  حر  سیئرلا  خیش  دنا و  هتـسناد  موس  رد  کشخ  یـضعب  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرک و 
رهوج مرک و  كدنا  یئام  فیطل  رهوج  زا  بکرم  یمرک و  يدرس و  رد  تسا  لدتعم  فیطل و  نآ  تسین و  نآ  تخرد  رد  تسا  نا 

نآ يازجا  عیمج  نینچمه  تسا و  یضرا  فیثک 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

بذاج ربص  كدنا  اب  نآ  ندـیئاخ  ردـصلا  سارلا و  ءاضعا  هدـعم  هسیئر و  ياضعا  يوق و  يوقم  ضباق و  یلاج و  للحم و  فطلم و 
نغور اب  نآ  قاشنتسا  ندیئوب و  روتـسدب  هدراب و  تالزن  دراب و  عادص  عفار  نآ  ندیماشآ  نابز و  ماک و  غامد و  زا  مغالب  تابوطر و 

ادوس لهسم  هکنآ  يارب  هئر  ۀبصق  ۀیفـصت  لزاون و  نیکـست  ایلوخیلام و  يدابم  سفن و  ثیدح  ساوسو و  تهج  تاجلیله  اب  قبنز و 
نابرـض و هشعر و  زازک و  تهج  تیز  اـب  نآ  خوبطم  يـالط  مهف و  ظـفح  تیوـقت  نهد و  تدـح  تهج  ردـنک  اـب  اـهنآ و  اـب  تسا 

بالک رد  ار  هبنپ  ۀچراپ  دـنزادنا و  شتآ  رد  نوچ  بلقنم و  رعـش  قاصلا  تهج  مشچ  رد  نآ  رورذ  تایمح و  زرل  اضعا و  یکدـنام 
شوک رد  دنهد و  شوج  دجنک  نغور  اب  نوچ  دهد و  نیکـست  ار  نآ  درد  دنراذک  دمر  بحاص  مشچ  رب  هتـشاد  نآ  دودـب  هدرک  رت 
نونـس ای  ندیئاخ و  نآ و  درد  نکـسم  حایر و  للحم  شوک  رد  نآ  رمث  نغور  روطق  عفان و  ار  يرک  دیاشکب و  ار  نآ  ةدس  دنناکچب 

بلج ناهد و  يوبـشوخ  نآ و  درد  نیکـست  تشوک و  ندـینایور  هثل و  نادـند و  ماکحتـسا  تهج  هبـسانم  ۀـیودا  اب  ای  یئاهنتب و  نآ 
كرحتم نادند  ةدننک  مکحتسم  نآ  رمث  نغورب  هضمضم  دیفم و  هکراشملاب  هدعم  تیوقت  غامد و  نابز و  ماک و  یلاوح  زا  تابوطر 

ثفن هفرـس و  تهج  نآ  ندیماشآ  هیخرتسم و  ۀـثل  نآ و  ةدـننک  مکحتـسم  نادـند و  یلاج  نآ  ياهخاش  بوچب و  ندرک  كاوسم  و 
تیوقت تهج  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  دشاب  هک  وضع  ره  زا  نآ  سباح  مد  ۀعطاق  ۀیودا  اب  هئر و  ۀبـصق  ۀیفـصت  مدـلا و 

یحیر و قاوف  رقارق و  مضه و  ءوس  عفر  حایر و  رسک  ماعط و  ياهتـشا  نتخیکنارب  هدعم و  یئوب  شوخ  هدرک و  دبک و  اعما و  هدعم و 
هدعم زا  تلب  عفر  تابوطر و  رادحنا  تهج  درـس  بآ  اب  ای  مرک  بآ  اب  صوصخ  صغم  اشحا و  مرو  اشج و  کیرحت  حایر و  لیلحت 

اب هکنآ  فالخب  هدعم  رد  دیامن  یم  تبوطر  تلب و  ثادحا  دـنماشایب  درـس  بآ  اب  ار  یکطـصم  نوچ  هتفک  ماقـسالا  ءافـش  بحاص 
دنـشاب هدرک  فاص  هدـیلام  دـنقلک  نا  رد  هک  درـس  بآ  اب  ار  یکطـصم  دـشاب و  رایـسب  تبوطر  هدـعم  رد  رکا  دـنماشایب و  مرک  بآ 
لهـسم ربص  اب  مغلب و  لهـسم  نوقیراغ  اب  تسا و  نطب  ضبق  سبح و  ثعاب  نارب  تموادم  رـسعب و  دیامن  یم  تعیبط  نییلت  دنماشایب 

نییلت بآ  هب  دنماشایب  هدوس  رکـش  مرد  ود  اب  ار  نآ  مرد  کی  نوچ  مدـلا و  ثفن  عطاق  ابرهک  اب  ادوس و  لهـسم  تاجلیله  اب  ارفص و 
مرن ار  عبط  دزاس و  ردحنم  ار  لوضف  دهد و  لیلحت  ار  هیمغلب  ۀظیلغ  طالخا  دنک و  عفد  اهداب  دشخب و  هدعم  تیوقت  دـیامن و  تعیبط 

دنماشایب دنهد و  شوج  بآ  رد  نوچ  نا و  زا  دعب  ای  ماعط و  زا  لبق  ای  ماش و  ای  دـنماشایب و  حبـص  ای  باوخ و  تقو  بش  هاوخ  دراد 
شوج هزات  هدیدن  بآ  ةزوک  رد  بآ  لطرکی  رد  ار  نآ  مرد  کی  نوچ  اشحا و  هدعم و  تیوقت  لاهـسا و  سبح  مدـلا و  ثفن  تهج 

نایثغ و یقز و  ياقـستسا  تهج  رکید  ةزات  ةزوک  رد  زاب  دنیامن  دیدجت  ددرک  فرـص  نوچ  دنماشایب و  دورب و  نآ  ثلث  ود  ات  دنهد 
يازجا عـیمج  دـنماشایب و  هدرک  فاـص  دـنناشوجب و  بآ  رد  ار  نآ  تخرد  يازجا  نوـچ  روتـسدب  برجم و  مضه  تیوـقت  ریحز و 

تـسا سیتلا  هیحل  ةراصع  ایقاقا و  ماقم  مئاق  نآ  تخرد  تسوپ  دـنا و  ضباق  همه  خـیب  قاس و  خاـش و  كرب و  رمث و  زا  نآ  تخرد 
نیلم فیطل و  ضبقلا و  دـیدش  دـنهد  یم  بیترت  ینغور  نآ  رمث  زا  نآ و  ةزاـت  كرب  ةراـصع  نینچمه  دـنمان و  سادیطـسقفوه  هک 

هدرک و هدعم و  عضوم  رب  هدعم و  نآ و  یکدمآرب  نا و  زا  هیدر  تابوطر  نالیس  محر و  عاجوا  تهج  نآ  ندیلام  ندیماشآ و 
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ررکم بآ و  اب  دـنناشوجب  یمامتب  ار  نآ  يازجا  نوچ  مضه و  ءوس  قاوف و  هضیه و  نآ و  حاـیر  لـیلحت  تیوقت و  تهج  هناـثم  837
تهج دـنماشایب  ددرک و  ظیلغ  هکنآ  ات  نینچمه  دـنهد و  شوج  هدرک  لخاد  هزاـت  يازجا  زاـب  هدومن  فاـص  ار  بآ  نآ  ینعی  دـننک 
يدرس زا  ثداح  محر  هدعقم و  یکدمآرب  تهج  نآ  كرب  دامض  دیفم و  محر  فان و  یکدمآرب  لاهسا و  اعما و  ۀحرق  مدلا و  ثفن 

نآ نزوب  رکج  هدعم و  تیوقت  رد  مطبلا و  کلع  مین  نزو و  کی  نآ و  نزوب  ردنک  نآ  لدـب  لاقثم  کی  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  عفان 
هدومن کشخ  سپ  زور  هنابـش  کی  يروکنا  ۀکرـس  رد  تسنآ  ندـیناسیخ  نآ  حلـصم  تسا  هناـثم  رـضم  یکطـصم  دـنا  هتفک  رخذا 

تالآ دـنا  هتفک  زین  زینـشک  ناکدرک و  زغم  تسا و  یبرع  غمـص  دـنق و  نآ  حلـصم  دـنیوک  یئاهنتب و  ای  اریثک و  اـب  ندومن  لامعتـسا 
يوقم نآ  لوطن  هطقس و  همدص و  هبرض و  اضعا و  یکتفوک  رـسک و  ربج  تهج  یکطـصم  ندیماشآ  حورقلا  حورجلا و  لصافملا و 

ماروا و رب  هدوس  مرن  یکطصم  رورذ  اضعا و  یکتفوک  طقس و  هدیـسر و  هبرـض  هدش و  هتـسکش  ناوختـسا  رباج  هیخرتسم و  ياضعا 
هدـش و اج  یب  وضع  ندـمآ  اجب  عاجوا و  نیکـست  ماروا و  لیلحت  ثعاب  هچراپب  اهنآ  نتـسب  اهمخز و  اضعا و  ندـش  اج  یب  عاجوا و 

دعقت هدراب و  عاجوا  رب  نآ  ندـیلام  ررکم و  دنـشاب  هتـسش  ار  وضع  نآ  يازجا  خـیبط  بآ  هب  لوا  هک  صوصخ  تسا  اهمخز  ماـحتلا 
رد نآ  یطبق  هایـس  دـنا  هتفک  نآ و  لک  نهدـب و  نیهدـت  روتـسدب  حورق و  مایتلا  تهج  یئاهنتب  للحم و  مرک  ياـهنغور  اـب  لـصافم 

ندومن لـخاد  قیرط  راـسخر و  ةدـننک  خرـس  هرـشب و  یلاـج  نآ  يـالط  ندـیماشآ و  هنیزلا  تسنآ  دیفـس  زا  يوقا  تابالـص  لـیلحت 
تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  فوفس  نهد و  بوبح و  تاشراوج و  بیکارت و  رد  یکطصم 
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لصم

دنمان طورقارق  یکرتب  اراق و  یناهفصاب  تسا  یبرع  تغل  مال  داص و  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

ظیلغ و ات  دنهد  شوج  رادـقم  نآ  ار  تیئام  يازجا  مه  زا  تیئام  تینبج و  يازجا  لاصفنا  نداد و  شوج  دـعب  هک  تسا  غود  تیئام 
جرتا درز  تسوپ  هناد و  هایـس  کمن و  دـنمان و  زول  ار  تینهد  كدـناب  طولخم  تینبج  دـشاب و  یم  شرت  رایـسب  نآ  ددرک و  دـقعنم 
رایسب دنروخ  یم  نان  اب  رینپ  ياجب  سپ  دریک  جازم  كدنا  ات  دنراذک  یم  زور  دنچ  هتشرس  نآب  هکرس  كدنا  رتعـص و  هدرک و  هزیر 
کمن تینبج  نا  رد  نوچ  دشاب و  یم  ذلا  دـنروخ  یم  هزات  بطر  ای  نان و  اب  هدرک  جوزمم  هرک  اب  زین  ار  نآ  ةزات  دـشاب و  یم  ذـیذل 

دنمان زین  لصم  طقا و  یبرعب  طورق و  یکرتب  کشک و  یسرافب  دننک  کشخ  هتخاس  صارقا  ای  رابک و  بوبح  دننک و  لخاد 

لصم تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هداح و ماروا  عدار  عفان و  ار  هداح  ۀیوارفص  تایمح  يرارم و  لاهسا  دبک و  هدعم و  ترارح  یکنشت  نوخ و  ارفص و  تدح  نکسم 
دامـض عفان و  اهنآ  ةراح  ماروا  قلح و  هثل و  ناهد و  راح  عالق  تهج  نآب  هرغرغ  هضمـضم و  نابز و  ماروا  عفار  نآ  يـالط  روتـسدب 
اذغلا يدر  راضملا  تسا  دیفم  زین  اراپ  ۀفعس  عفان و  هکرس  اب  اهنیا  لاثما  هیدهش و  حورق  ابوق و  یسراف و  ران  هبطر و  ۀفعـس  تهج  نآ 

* تسا هراح  تاشراوج  هنخسم و  ۀیودا  نآ  حلصم  جنلوق و  خفن و  دلوم  نآ  راثکا  و 

صوصم

هلمهم داص  واو و  نوکس  داص و  مض  میم و  حتفب 
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نا تیهام  *

هک دنیامن  یم  قالطا  زین  تاروزم  راد و  ینشاچ  يایالق  ربا  زاجم  هقیقح و  تسا  راد  ینشاچ  بابک  خیـس  زا  ترابع  ابطا  حالطـصاب 
هفرخ و كرب  دـننام  هبـسانم  ياه  يزبس  اـب  دـنهاوخ  هک  کـیره  هلاـغزب  اـی  کـلما و  ةرب  تشوک  اـی  هبرف  ناوج  غرم  اـی  هجوج و  زا 
اب هتخپ  جایتحا  بسحب  وب  شوخ  ۀیودا  هبـسانم و  ةراح  ریزابا  اهنیا و  لاثما  بلعثلا و  بنع  كرب  هزات و  زینـشک  خانفـسا و  ینـساک و 

روظنم راد  ینشاچ  رکا  دنیامن  یم  لوانت  هتفرک  رکش  زا  ینـشاچ  هدومن و  شرت  اهنیا  لاثما  قامـس و  ای  شرت و  رانا  اب  کشرز و  بآ 
ینشاچ یشرت و  یب  دشاب  بولطم  هداس  رکا  دشاب و 

نا تعیبط  *

ددرک فلتخم  نآ  يازجا  بیکرت  بسحب 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لاهـسا هیوارفـص و  هراح و  ضارما  ارفـص و  ۀبلغ  راح و  دـبک  هدـعم و  هراح و  ۀـجزما  نابحاص  تهج  مضهلا  عیرـس  ءاذـغلا  حـلاص 
تسا عفان  هداح  ةراح  تایمح  ارفص و  ترارح و  زا  ثداح 

838

همجعملا داضلا  عم  میملا  لصف 

ضم

تسا یبرع  تغل  همجعم  داض  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

زا روپ  هکروک  یلاوح  رد  هک  هتـشون  هفحت  ۀیـشاح  رد  دیمحلا  دـبع  ریم  میکح  تسا  لقلقلا  بح  نآ  رمث  دـنیوک  تسا و  يرب  نامر 
هیبش نآ  كرب  رانا و  لک  دننام  یلک  دنک  یم  لک  هدمآرب  نیمز  زا  كرب  راهچ  هس  تسا و  دوجولا  ریثک  دـنه  دالب  زا  هدوا و  ۀـبوص 

كرزب نآ  ۀتسخ  نیریش و  نآ  معط  دسر و  یم  نیمز  يور  رب  یطسو و  رانا  ردقب  نآ  رانا  درادن و  بوچ  الصا  ینساک و  كربب 

نا صاوخ  لاعفا و  *
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دـنک و یم  نآ  ملا  عفر  هعفد  هس  ود  رد  هطقـس  هبرـض و  عـجو  تهج  ینمرا  نیط  يرطوقـس و  ربـص  نآ  يواـسم  اـب  نآ  خـیب  داـمض 
* تسا برجم 

همجعملا نیغلا  عم  میملا  لصف 

ثاغم

تسا یبرع  تغل  هثلثم  ءاث  فلا و  همجعم و  نیغ  حتف  میم و  مضب 

نا تیهام  *

لئاـم خـلت  وب  شوخ  نآ  نیرتـهب  يدرز و  يدیفـسب و  لـئام  نآ  زغم  یخرـسب و  لـئام  هایـس  نآ  تسوپ  ربطـس و  زارد و  تسا  یخیب 
دننام ضیرع  تنوشخ و  اب  يدادغب  كرب  يدـنه  يدادـغب و  دـشاب  یم  عون  ود  دزیخ و  نا  حاون  خرک و  لابج  زا  تسنآ و  ینیریـشب 
يرب نامر  خیب  نآ  هک  دنا  هدومن  هبش  یـضعب  اذهل  دنمان و  لقلق  ار  نآ  هنمـسلا و  بح  دننام  نآ  مخت  دیفـس و  نآ  لک  برت و  كرب 
توق تسا و  ود  ره  نآ  ریغ  هک  تسنآ  لصا  تسا و  ناـجنروس  زا  یعون  هک  دـنا  هتفک  یـضعب  تسنآ و  رمث  لـقلقلا  بح  هک  تسا 

لمعتـسم و رـصم  رد  نا  دـنروآ و  یم  ماش  حاون  نادابع و  زا  ار  نآ  زا  یعون  هک  هتـشون  یکاطنا  دـنام و  یم  یقاب  لاس  تفه  اـت  نآ 
ناتسپس هب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  رمث  بیـس و  كربب  بیرق  کچوک  نآ  كرب  كرزب و  رایـسب  تخرد  ار  نآ  يدنه  لعفلا و  فیعض 

دش روکذم  فاکلا  فرح  رد  زلک و  یبرعب  دنمان و  يرکلا  دیم  يدنهب  ار  نآ  خلت و  هایس و  هدنپسچ و  یباعل  اب  و 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  ترارحب  لئام  یضعب  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ردـصلا و لصافملا و  تالا  سارلا و  ءاـضعا  ندـب  نمـسم  هدـش و  تسـس  هیخرتسم و  ياـضعا  باـصعا و  يوقم  ضباـق و  لـلحم و 
لصافم رمک و  درد  یمغلب و  ضارما  تهج  لسع  اب  يوادوس و  طلخ  عفد  نونج و  عرص و  تهج  نیبجنکس  اب  نآ  ندیماشآ  ضفنلا 

اهنآ و تبالـص  لیلحت  باصعا و  ياوتلا  ناوختـسا و  یکتـسکش  نآ و  ياخرتسا  بصع و  فعـض  جنـشت و  سرقن و  اسنلا و  قرع  و 
رسک و ربج  تهج  ینمرا  لک  اب  نآ  دامض  روتسدب  هاب و  کیرحت  زاوآ و  یکتفرک  هئر و  هنیس و  ۀیقنت  محر و  هئر و  قلح و  تبالص 

هنیزلا هکرـس  اـب  نینچمه  محر و  قلح و  ماروا  ذیـشد و  اـهنآ و  تبالـص  نییلت  لـیلحت و  بصع و  ياوـتلا  هطقـس و  هبرـض و  یثو و 
هناثم رـضم  ایـشا  رئاس  زا  رتیوق  هاب  تیوقت  کـیرحت و  رد  نآ  مخت  ندـب و  نیمـست  تهج  اریثک  باـنع و  اـب  نآ  ندـیماشآ  تموادـم 

* تسا تلق  تادامض  رد  احرق و  رقاع  ناجنروس و  نآ  لدب  مرد  ود  نآ  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم 
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هرغم

دنمان وریک  يدنهب  سوطلیم و  ینانویب  تسا  یبرع  تغل  دنمان  زین  رغم  نیط  ار  نآ  اه و  هلمهم و  ءار  نیغ و  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

یم لحم  جار  زا  رتشیب  رایـسب و  هلاکنب  دـنه و  رد  دـنروآ و  مور  زا  هک  دـنیوک  تیورغ  اب  يدرزب و  لئام  هریت و  خرـس  تسا  یکاـخ 
قلطم و وریک  ار  نیا  فاصان و  کنرمک  مود  دنمان و  وریک  نوس  يدنهب  ار  نیا  صلاخ و  هریت  خرـس  یکی  دشاب  یم  عون  ود  دـنروآ 
ددرک و خـفتنم  دـنزادنا  بآ  رد  نوچ  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  تسا و  موتخم  نیط  زا  رتـهب  هرغم  یـضعب  دزن  تسین و  نآ  یبوخب  نیا 

دشاب یفاص  مجح و  رد  دوش  هدایز 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عرقلا بح  نادید و  لتق  نطب و  سبح  دبک و  عاجوا  تهج  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  عدار  سباح و  ففجم و  ضباق و 
محر و ریـساوب و  هناثم و  اـعما و  ۀـحرق  تهج  کـنتراب  بآ  تشرب و  مین  مخت  ةدرز  اـب  ضیح و  اـضعا و  عیمج  مدـلا  فزن  سبح  و 

ترارح نیکست 

ندـیماشآ هنیزلا  ضیح  سبح  تهج  لبق  رد  کنتراب  كرب  بآ  اب  اهنا و  زا  نوخ  نایرج  اعما و  ۀـحرق  تهج  نآ  ۀـنقح  اضعا و  839
باضخ نادـب  ار  تسد  نوچ  نآ و  یقارب  هرـشب و  یمرن  تهج  دـجنک  نغور  اـب  نآ  يـالط  ندـب و  ندومن  هبرف  تهج  رکـش  اـب  نآ 

هکرس اب  نآ  يالط  حورجلا  حورقلا و  روثبلا و  ماروالا و  دنام  یم  انح  کنر  زور  تسیب  ات  دنا  هتفک  دندنب  انح  هتسش  ار  نآ  دنیامن و 
لیبجنز بآ  اب  هک  هرهزرخ  خـیب  تیربک و  یچباب و  اب  نآ  يـالط  اـهمخز و  شتآ و  یکتخوس  هراـح و  ماروا  هلمن و  هرمح و  تهج 

هزات لیبجنز  بآ  اب  ار  نآ  بح  کی  دنهاوخ  هاکره  هتخاس  بوبح  زور و  جـنپ  ات  القا  دنـشاب  هدومن  هبالـص  قحـس و  یتدـم  ات  هزات 
راضملا تسا  رادقملا  لیلق  هزات و  تسا و  یندش  لئاز  رکا  ددرک  یم  لئاز  یلاعت  هّللا  نوعب  هبترم  دنچ  رد  دنیامن  الط  صرب  رب  هدوس 

اریثک نآ  عبر  ینمرا و  لک  نآ  نزوب  نآ  لدب  مرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  اهینیریش  نآ  حلصم  نطاوب  اعما و  رضم  ددسم و  نآ  راثکا 
* تسا

1615 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 2097 

http://www.ghaemiyeh.com


اسینغم

تسا یطبن  مسا  فلا  هلمهم و  نیس  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نون و  رسک  نیغ و  نوکس  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

زا دعب  زین  نارک  هشیـش  دننک و  یم  کنر  نآب  ار  فورظ  نارک  هساک  دنمان و  هساک  کنر  یـسرافب  اشیـشقرمب و  بیرق  تسا  یکنس 
دشاب و یم  یساحن  یبهذ و  یضف و  يدیدح و  نآ  ددرک و  یم  یفاص  دنشاپ  یم  نارب  هدیبوک  ار  نآ  هتخادک  ار  هشیش  کنس  هکنآ 
دیفـس و مراهچ  خرـس و  موس  یهایـسب و  لئام  مود  هایـس  یکی  ددرک  یم  لصاح  برـس  نآ  رثکا  زا  تسا و  جنپ  نآ  عاونا  دنا  هتفک 
دـشاب و یم  یمرن  اب  یثنا و  نیا  دـنمان و  ابهـشا  ار  یکی  هتفک  عون  ود  ایرکز  نب  دـمحم  خرـس و  نآ  نوردـنا  درز و  نآ  نوریب  مجنپ 
خرس و یساحن  درز و  یبهذ  دیفس و  یضف  هایس و  نآ  يدیدح  يرثکا  لوقب  رکذ و  ار  نیا  يدیدح و  یهایسب و  لئام  خرس  يرکید 

لباق ار  نآ  نآ و  ةدننک  فاص  هشیـش  ةدنزادک  هدنـشخرد و  يردق  دشاب و  یم  رهاظ  اهمـشچ  دیفـس و  ياهطقن  نآ  ماسقا  عیمج  رد 
دیامن یم  لعف  نامه  زین  نهآ  اب  دزاس و  یم  نتفرک  کنر 

نا تعیبط  *

کشخ موس  رد  درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حورقلا و هنیزلا و  لوبلا  رـسع  هاصح و  عفار  تابوطر و  یقنم  هدـعم و  يوقم  نآ  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  ضباق  یلاـج و 
مایتلا نآ  رورذ  لعفلا و  بیرغ  نآ  لاثما  نغور و  كرچ و  ۀـلازا  رد  راثالا و  علق  فلک و  عفر  لسع  هکرـس و  اب  نآ  يـالط  حورجلا 

* تسا اشیشقرم  نآ  لدب  مرد  مین  نآ  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم  لد  رضم  تاحارج  ةدنهد 
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فاقلا عم  میملا  لصف 

لقم

نآ نادوهی  هکنآ  يارب  نادوهج  يوب  یسرافب  روک و  رفق و  یبرعب  نوبلاذب و  یمورب  القم و  ینایرسب  مال  فاق و  نوکـس  میم و  مضب 
رد روسکم و  مود  فاک  نکاس و  واو  نا  زا  دعب  مومضم و  لوا  یمجع  فاک  ودب  دنمان  لکوک  يدنهب  دنیامن و  یم  رمخب  رایـسب  ار 

مال رخآ 

نآ تیهام  *

دشاب یم  عاونا  دوجولا و  ریثک  دنه  دالب  رجنـش و  نامع و  رحب  لحاوس  رد  میظع و  رایـسب  ردنک و  تخرد  ردقب  تسا  یتخرد  غمص 
یکریت و هب  لـئام  دوهیلا و  لـقم  يدرزب  لـئام  هچنآ  دـنمان و  قرزا  لـقم  تسا  یخلت  یخرـسب و  لـئام  نآ  غمـص  هچنآ  خـلت  همه  و 

نیرتهب دنیوک و  یبرع  لقم  دشاب  یم  کنر  یناجنداب  دزیخ و  نمی  حاون  زا  هچنآ  یبلاقص و  ار  سملم  رد  یمرن  یهایـس و  تفاثک و 
رد دـیآ و  نا  زا  راغ  يوب  دـنزادنا  شتآ  رد  نوچ  هک  تسنآ  یخلتب  لئام  درز  يوبـشوخ  مرن  هدنپـسچ  جزل  قارب  صلاخ  یفاص  نآ 

نوبز و دـشاب  فاصوا  نآ  فالخب  هچنآ  دـشابن و  اـهریغ  كاـخ و  لـمر و  كاـشاخ و  بوچب و  هتخیمآ  دوش و  هتخادـک  دوز  بآ 
یمرن دـیامن و  یم  یکریتب  لیم  ددرک  رت  هنهک  دـنچره  هدایز و  نآ  یخلت  دوش  هنهک  نوچ  دـنام و  یم  یقاب  لاس  تسیب  ات  نآ  توق 

فالخب تسا  یقارب  لقم و  تجوزلب  قرف  دنیامن و  یم  رمب  شوشغم  نآ و  یبرع  اصوصخ  ددرک  یم  یتخـس  یکـشخب و  لدـبم  نآ 
شوشغم

نا تعیبط  *

درادن یلصا  نیا  دنا و  هتسناد  رت  یضعب  مرک و  مود  رد  سیئرلا  خیش  کشخ و  مود  رد  مرک و  موس  لوا  رد 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج لصافملا  تالآ  ضفنلا و  ءاذغلا و  ردصلا و  ءاضعا  تیقایرت  توق  اب  نیلم و  للحم و  یلاج و 

ریساوب و حایر  نآ و  حایر  لیلحت  رکج و  فعض  وبر و  هجزل و  طالخا  زا  هنیـس  ۀیقنت  هنهک و  یبوطر  ۀفرـس  ولک و  درد  زازک و  840
ریـش و ضیح و  لوب و  راردا  رهظ و  عجو  سرقن و  اسنلا و  قرع  ضیح و  سابتحا  تدالو و  رـسع  ریـساوب و  اشحا و  رد  دمجنم  نوخ 

لقم زا  نوچ  دیامن و  یم  نآ  تدح  عفد  دنزیمایب  هداح  ۀلهسم  ۀیودا  اب  نوچ  عفان و  مغلب  لاهسا  ددس و  حیتفت  هدرک و  هاصح  تیتفت 
تهج یبرع  لقم  دامـض  ار و  مغلب  دنادرک  یم  ردحنم  دـنماشایب  لسعلا  ءام  اب  دـنیاسب و  لاقثم  ود  رادـقم  یبرع  کنر  خرـس  یفاص 

هزات ریش  اب  نآ  مرد  کی  ندیماشآ  تسنآ و  ریغ  زا  هدایز  یبلقص  نییلت  توق  هتفک  سیئرلا  خیش  دیفم و  هرجنح  قلح و  ماروا  لیلحت 
دنماـشایب دـنزیر و  نارب  مرک  بآ  دـنبوکب و  ار  لـقم  دـنیامن  تعیبـط  نییلت  ةدارا  نوچ  هتفک  يدادـغب  هاـب و  تیوقت  تهج  هدیـشود 

يردق اب  دشاب  نآ  بر  ای  روکنا و  بآ  بآ  ياجب  هک  مدنک  سوبس  نآ  نزو  هس  اب  نآ  خوبطم  قوحسم  دامض  دیامن و  مغلب  لاهـسا 
اب قتف و  داب  رکج و  ۀبلـص  ماروا  مشچ و  کـلپ  مرو  تهج  مئاـص  نهد  بآ  اـب  نآ  دامـض  برجم و  هقیقـش  مرو  تهج  واـک  نغور 

هظیلغ و حایر  لیلحت  هبلـص و  ماروا  تهج  نآ  دامـض  زین  نآ و  ةزاـت  صوصخ  لـیلآث  ریـساوب و  ۀـناد  طاقـسا  تهج  جنرـس  یکدـنا 
ریمخ هداد  شوج  القاب  یفک  اب  هکنآ  دامـض  هاب و  تیوقت  تهج  یئاهنتب  اندنک و  بآ  اب  صوصخ  ریـساوب  هدـعقم و  محر و  ضارما 
تهج نآ  روخب  ریساوب و  تهج  نآ  ناقتحا  دیفم و  صیـصخت  هب  زین  ار  اعمالا  هلیق  قتف و  داب  لافطا و  ءاملا  هلبق  تهج  دنـشاب  هدومن 
رادرم ای  راتـشک و  ای  رایـسب و  تبوطر  تنوفع  ببـسب  هک  اوه  داسف  عفد  نینج و  رادـحنا  نآ و  مف  مامـضنا  محر و  خافتنا  ریـساوب و 
فشن محر و  زا  لئام  تابوطر  ریـساوب و  عطق  نینج و  بذج  رادحنا و  محر و  مف  مامـضنا  عفر  تهج  زین  نآ  لومح  دشاب و  رایـسب 

دعقت ماروا و  نییلت  تهج  نآ  دامض  روثبلا  ماروالا و  ماوه  عسل  تیمس  عفد  تهج  زین  نآ  ندومن  الط  ندیماشآ و  مومسلا  دیفم  اهنآ 
شوج القاب  اب  نآ  ةدرک  ریمخ  جوزمم  دامـض  ابوق و  تهج  مئاص  نهد  بآ  هب  دـلج و  تحت  دـمجنم  نوخ  لضع و  خـسف  بصع و 

نآ خوبطم  ندـیماشآ  ریزانخ و  لیلحت  تهج  دوهیلا  لقم  دامـض  هبلـص و  ۀـیمغلب  ماروا  لیلحت  هتخیوآ و  لـیلآث  طاقـسا  تهج  هداد 
نآ ثلث  ود  نآ  لدـب  مرد  کـی  نآ  تبرـش  رادـقم  نارفعز  نآ  حلـصم  دـبک  رـضم  اریثک  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  هینطاـب  ماروا  تهج 

نیداـبارق رد  نآ  نوجعم  مهارم و  صارقا و  هدمـضا و  نهد و  بوبح و  روخب و  یلقم و  تـالفیرطا  تسا و  ربص  نآ  عبر  یکمرم و 
دش روکذم  ریبک 
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یکم لقم 

دـنمان و لـقو  ار  نآ  کـشخ  شهن و  ار  نآ  رت  توـالح و  اـب  تنوـشخ و  تصوـفع و  اـب  تسا و  مود  تخرد  رمث  مسا  نآ  تیهاـم 
امرخ تخردب  هیبش  رمث  لکش و  رد  نآ  تخرد  ار و  نآ  دنروخ  یم  تسا و  لوکام 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

رد سولج  مدلا و  ثفن  لوبلا و  ریطقت  تهج  نآ  خیبط  نوخ و  نالیس  لاهـسا و  سباح  هدعم و  يوقم  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  ضباق 
برج تهج  نآ  ۀتخوس  فیل  لوطن  مغلب  ۀیقنت  هنمزم و  حورق  تهج  نآ  تخرد  خیبط  ندیماشآ  اهکر و  نوخ  راجفنا  عفد  تهج  نا 

تسا رثوم  لمق  دلوت  عنم  هکح و  و 

هعنقم

اه هلمهم و  نیع  حتف  نون و  رسک  فاق و  نوکس  میم و  مضب 

نا تیهام  *

دنشاب هدومن  هفاضا  یماش  بونرخ  ةراصع  هدرک  مرک  هک  تسا  واک  ریش  زا  ترابع 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رکج و فعض  هدعم و  رد  لصاح  يوادوس  طالخا  اهپت و  عفد  ناهد و  یخلت  یکنشت و  نیکست  هنیـس و  تنوشخ  ایلوخیلام و  تهج 
تسا دیفم  هکح  برج و  لوبلا و  هقرح 

سنودقم

هلمهم نیس  نون و  مض  واو و  نوکس  هلمهم و  لاد  مض  فاق و  نوکس  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

دش روکذم  افلا  فرح  رد  دنمان و  نویلاسارطف  هک  تسا  نودقام  سفرک 
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فاکلا عم  میملا  لصف  *

هراهکم

تسا يدنه  تغل  دنیوک  زین  ار  ياجب  نونب  هناهکم  ار  نآ  اه  هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  اه و  فاک و  میم و  حتفب 
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نا تیهام  *

دسر و یم  مهب  رایـسب  نآ  نایم  رد  دنمان  بالات  هک  اهریدغ  رد  هلاکنب  دنه و  رد  هناهکم و  لاتب  روهـشم  يدنه  تسا  یتابن  خـیب  841
رد نشخ و  هایـس  نآ  تسوپ  یطـسوتم و  ردنغچ  ردقب  ار  نآ  خیب  هک  بآ  یمک  زا  دـعب  رفولین و  كرب  لکب و  هیبش  نآ  كرب  لک و 

یلیلق نیریـش و  كدنا  دیفـس  نآ  زغم  بلـص و  كدـنا  کنر  هایـس  تسوپ  اب  ریودـتب و  لئام  یمخت  هناخ  ره  رد  اهناخ و  نآ  فوج 
دنروخ یم  زین  هدومن  نایرب  ار  نآ  کشخ  ۀتخپ  یکزان و  یماخ و  رد  دنروخ  یم  هدروآرب  ار  نآ  معطلا و  هیرک  تجوزل و 

نا تعیبط  *

رت مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

لاهـسا سباح  تیئاذـغ و  اب  نآ  ةدرک  نایرب  کشخ  نیرورحم و  رـضم  نیدوربم  رد  ینم  ةدـننک  هدایز  هاب و  ندـب و  يوقم  نآ  ةزات 
تسا

ماللا عم  میملا  لصف 

حلم

دنمان نول  يدنهب  زود و  یکرتب  کمن و  یسرافب  اح  مال و  نوکس  میم و  رسکب 

نا تیهام  *

زا دـشاب  یم  ماسقا  نآ  تایولح و  رد  رکم  دوش  یم  هدرک  همعطا  لک  لخاد  ددرک و  یم  هتخادـک  بآ  رد  هک  تسا  دیفـس  یمـسج 
اهراغم اههوک و  یضعب  ياهفاکـش  زا  هک  تسا  یتبوطر  نآ  يرجح  تسا  يرجح  ریغ  يرجح و  نآ  یندعم  یندعم و  ریغ  یندعم و 
کمن دـنمان و  یناردـنا  هک  تسا  فافـش  فاـص  بلـص  دیفـس  نآ  نیرتهب  ددرک و  یم  رجحتم  دـقعنم و  هدومن  شوارت  اـهنآ  رعق  و 
شوارت نیمز  ياهکر  زا  حشرت  ناونعب  ای  دشوج و  یم  یـضارا  ضعب  زا  هک  یبآ  تسا  لیبق  نا  زا  زین  تسا و  لیبق  نا  زا  زین  يروهال 

هکنآ دننام  دنرب  رکید  ياجب  دنهد و  تکرح  اجنا  زا  نوچ  تسین  رجحتم  دمجنم و  ریغ  تسا  دوخ  ياج  رد  هک  ماد  ام  دـیامن و  یم 
ددرک رجحتم  دمجنم و  دزو  نا  رب  درـس  ياوه  درذـکب و  نارب  ینامز  نوچ  دـندنب و  نا  رد  ار  بآ  نآ  دـننک و  یـضوح  اجنآ  بیرق 
رهبناس کمن  دنتـسین و  ینارادنا  يروهال و  یفافـش  یئافـص و  يدیفـسب و  اهنیا  نکیل  اهنیا و  لاثما  رهبناس و  يزومره و  حلم  دـننام 
شبات ببـسب  هک  دـنمان  کمن  يایرد  ار  نآ  تسا و  نکاما  ضعب  ياهمـشچ  ضعب  بآ  نآ  يرجح  ریغ  تسا و  کنرخرـس  كدـنا 

عئام دمجنم  ریغ  نآ  طسو  تبالـص و  دامجنا و  رد  دشاب  یم  دنق  دننام  دـبای و  یم  دامجنا  نآ  فارطا  رکید  بکاوک  ریثات  باتفآ و 
یماـنب ار  حـالما  عاوـنا  زا  کـیره  ددرک و  یم  کـمنب  لیحتـسم  تدـح  ترارح و  ببــسب  ماـیا  رورمب  دـتفا  نا  رد  هـچره  تـسا و 
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هتشک عومسم  يرجح و  ریغ  زا  ددرک  یم  هتخادک  رترید  بآ  رد  نآ  يرجح  دش و  دهاوخ  روکذم  يرثکا  هچنانچ  دنراد  صوصخم 
نآ نیمز  زا  شتآ  ناکم  نا  رد  ماودلا  یط  هک  تسا  ةرومعم  ههتوکرکن  فاضم  نیب  ام  باجنپ  دالب  یقرش  ناتـسهوک  دودح  رد  هک 

کمن دننام  روش  اهنآ  بآ  هک  حطسم  تسا  دنچ  ۀمشچ  نآ  رد  رب  تسا و  یهکمالوجب  دونه  دزن  فورعم  ناکم  نآ  تسا و  بهتلم 
یلاس رد  دنرب و  یم  رود  ياهاجب  اکربت  ار  نآ  دونه  رثکا  دنیامن و  یم  لامعتسا  تاخوبطم  رد  ار  نآ  مدرم  تسا و  بآ  رد  هتخادک 

رد تسا و  عقاو  یحطـسم  عضاوم  رد  هوک  رد  نآ  دـندرک و  یم  عمج  اجنا  رد  هدـیعب  فارطا  زا  شتـسرپ  ترایز و  يارب  هبترم  کی 
نیکنس رایسب  ینهآ  ۀبات  تشاد  روظنم  رایسب  عرش  ساپ  هک  ریک  ملاع  بیز  کنروا  هاشداپ  هک  دش  هدینش  دنا و  هتخاس  یترامع  اجنا 

هدرک خاروس  ار  هبات  شتآ  ۀلعش  نکیل  دوش  دودسم  شتآ  ندمآرب  هک  دوب  هتـشاذک  عضوم  نآ  يالاب  هدرک  رایط  میخـض  نالک و  و 
منهج شتآ  زا  ۀمـش  تربع  يارب  هناشلج  هناحبـس  قح  ۀلماک  تردق  هدیدرکن  فوقوم  دومن  دـهج  دـجو و  یعـس  دـنچره  دـمآرب و 

ناتـسهوک رد  زین  دنتـسرپ و  یم  هدومن  روصت  تامارک  نآ  سکعرب  راـفک  نکیل  هدـیرفآ  تاـقولخم  ندـید  يارب  نازوس  دـنت  ۀـلعش 
رد هدوس  مرن  زین  ار  نآ  دسر  یم  مهب  دنمان  هموک  يدنهب  هک  دنت  خـلت و  كدـنا  رجحتم  بلـص  کنردوبک  یکمن  نآ  برغم  تمس 

تفای رکذ  هچنانچ  تسا  یخلت  اب  نیا  دنیامن و  یم  لامعتسا  هدرک  لح  بآ 
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نا تعیبط  *

لاـحط و دـبک و  ةدـس  حـتفم  دـیفم و  هدـعم  لـقث  عفر  اذـغ و  مضه  نیدوربم و  تهج  دـنا و  هتفک  کـشخ  موس  رد  مرک و  مود  رد 
دنادرک قیقر  ار  ینم  دروآ و  لاهسا  هناثم و  هدرک و  نیرورحم و  رـضم  دیامن  عفد  ار  حایر  دروآ و  اشج  اعما و  هدعم و  مرک  ةدنـشک 

ندومن لامعتسا  زب  شیمواک و  واک و  ةزات  نغور  اب  نآ  حلصم 

رد دنروآ و  یم  لمعب  اجباج  هلاکنب  ات  هتفرک  دنس  زا  روش  رحب  لحاوس  رد  هک  تسنآ  یمسق  تسا  ماسقا  زین  نآ  عونصم  تسنآ  842
راز هروش  ياهنیمز  رب  ار  ایرد  بآ  هک  تسا  نانچ  نآ  تسا و  نارب  مامت  اهنآ  حاون  نادـلب و  نآ  لـها  رادـم  تـالوکام  تاـموعطم و 
یم خبط  هدومن  هیفـصت  هدرک  لح  بآ  رد  هتـشادرب  ار  عضوم  نآ  كاخ  سپ  ددرک  کشخ  بذـجنم و  نا  رد  ات  دـنراذک  یم  هتـسب 

يایرد زا  ذوخام  يرجح  ریغ  دننام  دنقب و  هیبش  دیفـس  دنیامن  خبط  زاب  هدومن  هیفـصت  رکید  ۀبترم  ار  نآ  رکا  ددرک و  دقعنم  ات  دنهد 
هلاکنب و رد  ار  نآ  ددرک  دمجنم  دنق  دننام  ات  هقبط  هقبط  ررکم  دنزیر  هدیچیپ  هاک  رب  هدومن و  هیفصت  ررکم  نوچ  ددرک و  یم  کمن 

يرجح ریغ  سپ  يرجح  رکید  ماسقا  سپ  تسا  يروهالب  روهـشم  دنه  رد  هک  تسا  ینارذ  حلم  همه  نیرتهب  دنمان و  نول  چاک  دـنه 
حالما زا  هدایز  دشاب  یم  تدح  یخلت و  كدنا  اب  نیا  تسا و  رحب  يام  زا  عونـصم  حلم  همه  نیرتدـب  دـنمان و  زبخ  ماعط و  حـلم  هک 

زوم و برت و  وکابنت و  قاس  كرب و  دننام  تاتابن  رثکا  تادامر  زا  يوادـت  يارب  زا  زین  تسا و  ماعط  حـلم  دارم  نآ  قلطم  زا  رکید و 
يزیچ بآ  هب  موسوم  اهنیزا  کیره  دنروآ و  یم  لمعب  یحلم  خبط  هیفصت و  قیورت و  قیرطب  زین  ناسنا  تاناویح و  لوب  اهنیا و  لاثما 

دوخ لامعا  يارب  دنروآ  یم  لمعب  یحلم  رمخلا  براش  جازملا  رورحم  ناوج  ناسنا  لوب  زا  تعانـص  لها  دنزاس و  یم  نا  زا  هک  دنا 
ةدام ترارح و  لک  داقعنا  لعاف  هلمجلاب  دنا و  حالما  ۀلمج  زا  زین  رداشون  یلق و  هروب و  بویش و  تاجاز و  ماسقا  راکنت و  هکنادب  و 
الثم ددرک  یم  فلتخم  اهنآ  ماـسقا  داوم  تفاـطل  ترارح و  ریثاـت  فـالتخا  بسحب  تسا و  هینیط  ۀـیبارت  هفیطل  يازجا  تبوطر و  نآ 

تـسوبی رکا  تروص  نیرد  ددرک و  یم  لصاح  نا  زا  هدـیج  حالما  ماسقا  بیط  ضرا  فیطل و  ةداـم  دـشاب و  لادـتعاب  ترارح  رکا 
رکا وخر و  ةزیر  ای  کچوک و  نآ  ياهعطق  دـشابن  دـح  ناب  رکا  دوش و  یم  فافـش  دیفـس  كرزب و  نآ  ياهعطق  دـشاب  بلاـغ  نارب 

ترارح رکا  دـبای و  یم  نوکت  دـیآ  نا  زا  طفن  یئوب  هک  کنرخرـس  كرزب  نآ  ياهعطق  یطفن  ضرا  هداـم و  دـشاب و  يوق  ترارح 
رکید ماـسقا  ساـیق  نیربـمه  دـشاب و  یم  هایـس  نآ  کـنر  ددرک و  یم  لـصاح  نتنم  حـلم  نتنم  ضرا  فیطل و  ةداـم  دـشاب و  يوـق 

لئاز ار  نآ  تیطفن  نیخدـتب  نوچ  ار  یطغن  یطفن و  زا  رتمک  یهایـس  رد  نآ  يدـنه  تسا و  روکذـم  نداـعم  بتک  رد  هک  یلیـصفتب 
ددرک ینارذ  دننام  دنزاس 
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نآ قلطم  تعیبط  *

دوب رت  مرک  دشاب  رت  خلت  دنچره  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  هک  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  عوفرم  دنک  تیاور  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم 
کمن هب  نک  ماتتخا  کمن و  ندروخب  ار  دوخ  ماعط  نک  حاتتفا  یلع  ای  دندومرف  هدرک  مه  بلاط  یبا  نبا  یلعب  باطخ  ملس  هبحص و 

زا ضرم  ود  داتفه و  زا  دـنام  یم  ظوفحم  کمنب  دـنک  ماتتخا  کمنب و  ار  دوخ  ماـعط  دـنک  حاـتتفا  هک  یـصخش  هک  یتسرد  هب  سپ 
دوخ ماعط  لوا  ۀمقل  رب  هکره  هک  مالسلا  هیلع  ترضح  نا  زا  تسا  دراو  رکید  ثیدح  رد  تسا و  صرب  ماذج و  نونج و  اهنآ  ۀلمج 
نامه زا  تسا  دراو  رکید  ثیدح  رد  دتفا و  یم  تروص  رب  هک  ياه  هکل  ینعی  هجو  شمن  نا  زا  دوش  یم  رود  دروخب  هدیشاپ  کمن 

متخ حلمب و  نک  ادتبا  یسوم  يا  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  يوسب  هدرک  یحو  یلاعت  هناحبس و  قح  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
قلح و عجو  صرب و  ماذـج و  نونج و  اـهنآ  فعـضا  نوها و  هک  ار  ضرم  داـتفه  تسا  اود  هک  یتسرد  هب  ار  دوخ  ماـعط  حـلمب  نک 

ناـن ینعی  مادا  دیـس  هک  تسیورم  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یلـص  بآـم  تلاـسر  ترـضح  زا  رکید  ثیدـح  رد  تسا و  نـطب  سرض و 
زیچ ره  ندروخ  زا  دـعب  زیچ و  ره  ندروخ  زا  شیپ  هکره  هک  دـندومرف  هک  تسا  دراو  رکید  ثیدـح  رد  زین  تسا و  کـمن  شروخ 
هیلع هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  رکید  ثیدـح  رد  ماذـج و  اهنآ  نوها  هک  ددرک  یم  عفد  وا  زا  ضرم  یـس  دـص و  یـس  دروخب  کمن 

تنعل هلا  هیلع و  هّللا  یلـص  ترـضح  نآ  سپ  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  ترـضح  دـیزک  برقع  هـک  تـسا  يورم  مالـسلا 
کمن سپ  ار  يرفاک  چیه  هن  يدیناسرن و  تیذا  هک  ار  ینموم  چیه  وت  یتشاذکن  هک  دندومرف  ار و  برقع  دندومرف 
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هنیا ره  حـلم  رد  تسا  تیـصاخ  هچ  مدرم  دنتـسناد  یم  رکا  هک  دـندومرف  سپ  دـش  نکاس  درد  دـندیلام  عضوم  نارب  دـندیبلط و  843
قفاوم دش و  هدومن  افتکا  ثیدح  دـنچ  نیاب  تسا و  دراو  حـلم  تلیـضف  رد  يرایـسب  ثیداحا  ار و  قایرت  ناب  دـندرک  یمن  شهاوخ 

فیفجت و تسنآ و  لاـعفا  رئاـس  زا  هداـیز  نیا  ضبق  توق  ددـسم و  ففجم و  ضباـق و  لـلحم و  فطلم و  نییعیبـط  ياـمکح  لاوقا 
رئاس زا  هدایز  رم  حـلم  ناخـسا  لیلحت  هدـماج و  طالخا  ةدـنزادک  طالخا و  تانوفع  عفاد  قرحم و  ریغ  زا  هداـیز  نآ  قرحم  لـیلحت 
توق ددرک و  عذل  یب  ففجم  دـنهد  لسغ  هبترم  دـنچ  ار  نیا  نوچ  رتمک و  نآ  يروش  فیطلت و  لیلحت و  توق  نایرب  حـلم  ماسقا و 

ماعط و داـسف  همخت و  ددـس و  هجزل و  تاـبوطر  عفاد  رفـصا و  ءاـم  ادوس و  مغلب و  لهـسم  اـهنآ  عومجم  دوش و  فیعـض  نآ  لاهـسا 
موحل و تاضومح و  هفت و  بوبح  لوقب و  همعطا و  معط  ةدننک  وکین  هدراب و  ۀـیذغا  حلـصم  راسخر و  کنر  ةدـننکوکین  یهـشم و 

ءاضعا بیرق  نع  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذم  هچنانچ  تسنآ  ریغ  زا  رتیوق  صاخ  یطلخ  جارخا  رد  یضعب  دنااهنیا و  لاثما 
اب ابوق و  هفعس و  تهج  هکرـس  اب  رـس و  رد  ثداح  حورق  تهج  لظنح  محـش  اب  نآ  يالط  نهذ و  تدح  تهج  یناردنا  حلم  سارلا 

تهج دیراورم  اب  یناردنا و  صوصخ  هرـصاب  تیوقت  لبـس و  ضایب و  قالـس و  تهج  نآ  لاحتکا  نیعلا  ضارما  تالزن  تهج  ربص 
قرحم صوصخ  هدـش  هدرک  علق  هدروخ و  مرک  نادـند  هثل و  تیوقت  تهج  نادـب  هضمـضم  نادـند و  يالج  كرچ و  ندرک  كاـپ 

یناردنا حلم  ندیماشآ  ردصلا  ءاضعا  هروکذم  لاعفا  تهج  هکرس  اب  نآ  ۀضمضم  روتـسدب  نآ و  فیفجت  یتدایز  يارب  نآ  یناردنا 
ءاذغلا ءاضعا  دیفم  هاهل  مرو  قانخ و  تهج  هکرس  لسع و  اب  نآ  یطفن  هنیس و  زا  جزل  مغلب  عطق  تهج  نآ  عاونا  رئاس  نآ و  یطفن  و 

یقنم نیبجنکـس  اب  ایراطنـسوذ و  يارب  زا  تسا  عفن  تیاغ  رد  نآ  یطفن  هب  ندومن  یق  ندومن و  ئق  رب  نیعم  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  و 
نآ ماسقا  ضعب  یهشم و  ماعط و  داسف  همخت و  ددس و  هجزل و  تابوطر  عفار  رفـصا و  ءام  ادوس و  مغلب و  لهـسم  اهنآ  عومجم  هدعم 
عنام همعطا و  یکزمدب  عفار  ندب و  یـصاقا  زا  ادوس  علق  رب  نیعم  اعما و  لساغ  همه  رکید و  یمـسق  زا  يوقا  صاخ  یطلخ  جارخا  رد 

يوادوس و ضارما  اقـستسا و  تهج  نیبجنکـس  اب  هدراب و  ةدـعم  عاـجوا  تهج  یناردـنا  نآ و  یطفن  صوصخ  دـنا  ماذـج  ثودـح 
یلبج و جندوف  اب  نآ  دامـض  ددس و  حیتفت  يوادوس و  یمغلب و  طالخا  جارخا  عطق و  رب  نیعم  تالهـسم  اب  ددـس و  حـیتفت  یمغلب و 

نآ ةدادوب  رکذ و  حورق  تهج  لسع  جـندوف و  اـب  لـثام و  زوج  اـب  روتـسدب  یمغلب و  نییثنا  ماروا  لـیلحت  تهج  ناـن  ریمخ  نغور و 
عسل تهج  لسع  یقز و  یلبج و  جندوف  اب  برقع و  عسل  تهج  ناتک  رزب  اب  نآ  دامض  مومسلا  فطلا  نآ  ۀتخوس  ضباق و  ففجم و 

اب رطف و  نویفا و  ترـضم  عفد  تهج  نیبجنکـس  اب  روبنز و  اپرازه و  یکدـیزک  تهج  لسع  هکرـس و  اـب  کـنهن و  رادـخاش و  یعفا 
فک اب  نآ  دامض  روثبلا  ماروالا و  روتسدب  واک  نغور  یلبج و  جندوف  اب  زین و  نارطق  تیز و  اب  یعفا و  ندیزک  تهج  عیـشمارطکشم 

غاجا و لک  اب  زین و  لـسع  تفز و  اـب  یمغلب و  ماروا  تهج  لـسع  یلبج و  جـندوف  اـب  جـبهت و  یمغلب و  یحیر و  مرو  تهج  نوباـص 
تهج تیز  لسع و  اب  لیمامد و  جـضن  تهج  ریمخ  اب  بآ و  لوزن  یمغلب و  ماروا  لـیلحت  دـلج و  تحت  دـمجنم  نوخ  تهج  لـسع 
تهج انح  اب  ماذـج و  هلبآ و  مخز  برج و  هکح و  تهج  نوتیز  نغور  اب  نآ  يالط  هنیزلا  حورجلا و  حورقلا و  رثؤم  لیمامد  راجفنا 

دننیشن و هب  شتآ  کیدزن  هکنآ  طرشب  یمغلب  شراخ  تهج  هکرس  تیز و  اب  راشتنا و  زا  هلمن  عنم  تهج  جنتوف  لسع و  اب  سخاد و 
عفار ندب  ياهـششوج  هلکا و  هلمن و  لاستغا  نآ و  نوخ  عطاق  مخز  رب  مشپ  اب  نآ  نتـسب  دنک و  قرع  هک  دنرادب  شتآ  رب  ار  وضع  ای 

نآ ۀـلبآ  عنم  شتآ و  یکتخوس  تهج  نوـتیز  نغور  اـب  نآ  يـالط  راـنلا  قرح  راـسخر و  کـنر  ةدـننک  وـکین  نآ  لاـستغا  اـهنآ و 
دصف عضوم  رب  هدرک  رت  نادب  هچراپ  هدرک  جوزمم  نیمسای  نغور  اب  هدوس  مرن  ار  کمن  نوچ  مدلا  فزن  نآ  یقروب  یعون  صوصخ 

نغور اب  نآ  دامض  لصافملا  تالآ  دیامن  دنب  يدوزب  ار  نوخ  دنراذک  نآ  ریغ  ای  هنتخ و  ای  و 
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تیز اب  بصع و  ياوتلا  تهج  مدـنک  درآ  اـب  یثو و  اـضعا و  یکتفوک  لـضع و  خـسف  تهج  لـسع  تفز و  نآ و  ریغ  نوتیز و  844
اب ای  یئاهنت و  هب  نآ  دـیمکت  روتـسدب  هیحیر و  هیمغلب و  هدراب و  عاـجوا  عفر  تهج  وضع  رب  نآ  ةدرک  مرک  نتـسب  اـیعا و  عفر  تهج 

هفیعض نادبا  ندب و  شراخ  رصب و  تملظ  ثروم  راح و  غامد  رضم  راضملا  زین  جنرب  اب  مدنک و  سوبس  اب  مهرد و  هتفوک  مرن  لمرح 
رتعـص و نآ  حلـصم  نآ  راثکا  صـصیخت  هب  ینم  للقم  ندـب و  طـالخا  ففجم  نوخ و  قرحم  نآ و  رحب  بآ  زا  عونـصم  صوصخ 

دـشاب علاط  ناطرـس  ای  برقع  هک  ینیح  رد  ار  نآ  مرد  هس  نوچ  هک  تسنآ  هبرجم  صاوخ  زا  دنیوک  هبطر و  هدراب  يایـشا  اهیبرچ و 
هناخ رد  نوچ  الف و  الا  دـبای و  یم  افـش  ضیرم  نآ  دـنک  هناخ  نوردـب  لـیم  نتـسج  زا  دـعب  رکا  دـنراذک  شتآ  رب  ضیرم  ۀـناخ  رد 

* ددرک تدالو  تعرس  ثعاب  دنیامن  قیلعت  نانز  پچ  فرط  رب  ار  نآ  ۀتخوس  دننازوسب و 

یناردنا حلم 

تسا ضایب  تدش  ینعمب  ءارذب  بوسنم  قتشم و  دنمان  تبـسن  ءای  نون و  رـسک  هلمهم و  ءار  همجعم و  لاذ  حتفب  ینارذ  حلم  ار  نآ  و 
يدنهب يرولب و  کنـس  کمن  یـسرافب  رولب و  دننام  تسا  فافـش  فاص  دیفـس  رایـسب  رکید  حالماب  تبـسن  نآ  کنر  هکنآ  تهج 

یم مرن  كدنا  نآ  ياهعطق  ندـعم  زا  ندروآرب  نیح  رد  هک  هدـش  هدینـش  دـنروآ و  یم  روهال  زا  هکنآ  تهج  دـنمان  يروهال  کمن 
رد نآ و  فافـش  فاـص  نآ  نیرتـهب  تسا و  حـالما  فانـصا  نیرتـهب  نـیا  ددرک و  یم  رجحتم  نادـب  اوـه  ندیـسر  زا  دـعب  دـشاب و 
یم نیکمن  دـنیامن  یم  لوانت  هتـشاذک  نا  رد  نآ  ریغ  هدرک و  قرو  رایخ  دـنزاس و  یم  یکبلعن  هلایپ و  نادـکمن و  نا  زا  ناتـسودنه 

ددرک
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ ریغ  حـلم  رد  هروکذـم  ضارما  تهج  نیع  ۀـیودا  رد  اشج و  ماعط و  ۀـمخت  عفار  تاـجوزل و  مغلب و  لهـسم  نهذ و  مهف و  يوقم 
* تسین لمعتسم  زئاج و 

رهبناس حلم 

هلمهم ءار  اه و  يافخ  هدحوم و  ءاب  حتف  نون و  نوکس  فلا و  هلمهم و  نیس  حتفب 

نا تیهام  *

نیا ياـهعطق  تسین و  نآ  یفافـش  يدیفـسب و  هک  اریز  تسا  نآ  ریغ  هـک  تـسنآ  لـصا  دـنا و  هتـسناد  یناردـنا  حـلم  ار  نآ  یـضعب 
یم رشتنم  یبآ  نیمز  قورع  جرف و  للخ و  زا  دنیامن  یم  رفح  يردق  ار  نیمز  هک  هدش  هدینـش  تسا و  کنرخرـس  كدنا  کچوک و 

رد رتـمک و  يروهـال  کـمن  زا  تفاـطل  رد  نیا  ددرک و  یم  رجحتم  دـمجنم و  اوه  ندیـسرب  دوش و  یم  عمج  لادوک  نا  رد  ددرک و 
تسا نادب  بیرق  نآ  صاوخ  لاعفا و  تعیبط و 

دوسا حلم 

دنمان نولالاک  يدنهب  هایس و  کمن  یسرافب 

نا تیهام  *

هحئار تیطفن  یب  یخلت و  كدنا  اب  کنر و  هایس  تسا و  نیجعلا  حلم  ماسقا  زا 

نا تعیبط  *

یناردنا حلم  زا  هدایز  یکشخ  یمرک و  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مرن کشخ  ۀبنا  ۀتسه  يردق  اب  هدوس  مرن  نوچ  تسا و  یطفن  حلمب  بیرق  یناردنا و  حلم  زا  هدایز  نیا  يالج  لاهسا و  نییلت و  توق 
دنادرک لئاز  ار  قاوف  دنروخب  یکدنا  هدومن  جوزمم  هدوس 

يدیشر حلم 

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 2109 

http://www.ghaemiyeh.com


* تسا یخرسب  لئام  هک  تسا  ماعط  حلم 

نیجعلا حلم 

روکذم يرجح  ریغ  زا  یناردنا و و  ریغ  يرجح  زا  دشاب  یم  ناولا  ماسقا و  نآ  دنیامن و  یم  ماعط  نان و  ریمخ  لخاد  هک  کمن  ینعی 
دننام لمعتـسم  نا  زا  یمـسق  يدـلب  ره  رد  رحب و  بآ  زا  عونـصم  کمن  دـشاب و  یم  ناریا  سراف و  رد  کمن  هک  ایرد  کـمن  ینعی 

رد ایرد و  زا  ذوخام  يرجح  ریغ  ناریا  سراف و  رد  روکذـم و  يرجح  اهنآ  حاون  زاجح و  مور و  ناتـسبرع و  برع و  قارع  رد  هکنآ 
زا عونـصم  کمن  اهنآ  حاون  سرانب و  روپنوج و  روپهک و  روک  رد  روش و  رحب  بآ  زا  عونـصم  همه  هلاکنب  نهکد و  دنـس و  لحاوس 
ات دنهد  یم  خـبط  هتفرک  ار  نآ  یفاص  بآ  دـنیامن و  یم  لح  بآ  رد  هدومن  عمج  ار  هنکما  نآ  كاخ  هک  راز  هروش  ياهنیمز  كاخ 

یهایسب و لئام  یخرـسب و  لئام  يدرزب و  لئام  دیفـس  زا  دشاب  یم  ناولا  نآ  زین  رهبناس و  کمن  ناتـسودنه  رد  ددرک و  یم  دمجنم 
تسنآ فاص  دیفس  همه  نیرتهب 
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نا تعیبط  *

تسا هدایز  نآ  یکشخ  یمرک و  هک  رحب  بآ  زا  عونصم  رکم  مود  رد  کشخ  مرک و 

845

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تسا یخلتب  لئام  هدایز و  نآ  تدح  لاهسا و  توق  هکنآ  عونصم  الا  تسا  یناردنا  حلمب  بیرق 

دزربط حلم 

هلمهم لاد  همجعم و  ياز  حتف  هلمهم و  ءار  نوکس  هدحوم و  ءاب  هلمهم و  ءاط  حتفب 

نا تیهام  *

تسنآ يروهال  یناردناب و  یمسم  فافش  فاص  دیفس  نآ  نیرتهب  تسا  يرجح  یلبج  کمن 

نآ صاوخ  لاعفا و  تعیبط و  *

تفای رکذ  ردص  رد 

رملا حلم 

دنمان نولاداپ  يدنهب  خلت و  کمن  یسرافب  هددشم  ۀلمهم  ءار  میم و  مضب 

نا تیهام  *

لئام يدرز  یهایس و  يدیفسب و  تسا  یکمن 

نآ تعیبط  *

مراهچ ات  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نامه نیا  دنا  هتفک  مرد و  کی  زا  رتمک  نآ  تبرـش  رادقم  ماسقا  رئاس  زا  رتیوق  نوتیز  نغور  یبرع و  غمـص  اب  تاحارج  لامدـنا  رد 
* تسین یندعم  تسا  عونصم  هک  دنا  هتفک  زین  ریغ و  تسا ال  یطفن  حلم 
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یطفن حلم 

تبسن ءای  هلمهم و  ءاط  رسک  اف و  نوکس  نون و  رسکب 

نا تیهام  *

یم دیفس  هتشک  لئاز  مک و  نآ  تیطفن  شتآب  نتخوس  ندومن و  نایرب  زا  تیطفن و  اب  وبدب  کنر  هایـس  تسا  هیندعم  حالما  ۀلمج  زا 
ددرک

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دنیامن الط  خرـس  لک  نغور  اب  نوچ  ماسقا و  رئاس  زا  رتیوق  ادوس  مغلب و  جارخا  رد  حالما و  رئاس  زا  هداـیز  نآ  ۀـیقم  هلهـسم و  توق 
هک هتـشون  هفحت  ۀیـشاح  رد  دیمحلا  دـبع  ریم  میکح  مرد  کی  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  لعفلا  بیجع  نادـبا  شـشوج  برج و  عفر  رد 

هنتپ رد  دنروآ و  یم  روپ  يزاغ  تمس  زا  دنمان و  الق  هک  یجـسب  روهـشم  تسا  یکنـس  زا  عونـصم  رثکا  یطفن  حلم  دش  مولعم  هچنآ 
هتفوک سپ  دنیامن  یم  سلکم  ار  القال  وا  هک  تسنآ  نآ  تعنص  روتـسد  دنرب و  یم  فارطاب  دنزاس و  یم  ار  نآ  دابآ  میظعب  روهـشم 

عونـصم مه  عونـصم و  ریغ  مهنآ  هک  لمتحی  ددرک و  یم  لصاح  یطفن  حلم  دـنزاس  یم  دـقعنم  ار  بآ  نآ  دـنناشوج و  یم  بآ  رد 
دشاب
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يدنه حلم 

هدنیـس ار  نآ  يدنهب  كرزب و  كدنا  نآ  ياهعطق  دنمان و  یجـسفنب  هک  یهایـسب  لئام  کنرخرـس  فافـش  تسا  یکمن  نآ  تیهام 
دنمان نول 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

کی ات  نآ  تبرش  رادقم  هروکذم  ماسقا  رئاس  دننام  لاعفا  رئاس  رد  حایر و  للحم  اهتشا و  كرحم  مغلب و  ادوس و  رفصا و  ءام  لهسم 
یم هک  ار  یتابن  كرب  ره  ای  هایک و  هک  تسنآ  دنمان  راهک  يدنهب  هک  قاروا  تاتابن و  رثکا  زا  عونـصم  حلم  تعنـص  تسا  مین  مرد و 

ات دـننازوس  یم  هدومن  کـشخ  دـنریک و  یم  دـنهاوخ  یم  هک  رادـقم  ره  اـهریغ  زوم و  كرب  وکاـبنت و  دوـخن و  برت و  زا  دـنهاوخ 
رد هقلعرجب  یمامتب  ار  نآ  یفاص  بآ  ددرک و  نیـشن  هت  ات  دـنراذک  یم  دـننک و  یم  لح  بآ  رد  ار  نآ  رتسکاخ  ددرک و  رتسکاـخ 
رـس کی  هدومن  رت  هتخاس و  هزیکاپ  ساپرک  ای  هبنپ و  زا  هلیتف  هک  وحن  نیدب  دـنریک  یم  هتـشاذک  تسا  نادـب  لصتم  هک  رکید  فرظ 

فرظ رد  نآ  یفاص  تیئام  مامت  ات  یلاـخ  فرظ  رد  ار  نآ  رکید  رـس  دـنراذک و  یم  تسا  رتسکاـخ  بآ  نا  رد  هک  یفرظ  رد  ار  نآ 
یفاص بآ  ددرک و  نیشن  هت  ات  دنراذک  یم  دننز و  یم  مهرب  دنیامن و  یم  لخاد  بآ  يردق  رتسکاخ  يدرد  نا  رد  زاب  دیآ و  یلاخ 

زاب هدومن  اجکی  ار  یفاـص  ياـهبآ  عیمج  سپ  دـنامن  رتسکاـخ  رد  تحولم  رکید  اـت  نینچمه  دـنریک و  یم  هقلعرجب  روتـسدب  ار  نآ 
دقعنم خبطب  ار  قرع  دنـشک و  یم  قرع  ار  رتسکاخ  بآ  هکنآ  ای  ددرک و  رجحتم  ات  دنیامن  یم  خبط  ار  یفاص  هدومن  فاص  هقلعرجب 
صاوخ خبط و  تسا و  هقلعرج  روطب  زین  دنمان  یجس  يدنهب  الهک و  ایلق و  یسرافب  زین و  یلق  هک  راجـشا  حلم  تعنـص  دنزاس و  یم 

ۀضیب ددع  کی  نآ  مرد  هس  ره  يازاب  دنیاسب و  رداشون  اب  دنیامن و  دقع  هدومن  لح  هکرـس  رد  ار  نآ  نوچ  تفای و  رکذ  یلق  رد  نآ 
بح قارحا و  روتـسد  تسنآ و  یقنم  دئاز و  تشوک  ةدـنروخ  دـنریکب  ندرـشف  اب  ار  نآ  نغور  هدرک  هتـشرب  شتآب  دـنیازفیب و  غرم 

روکذم ریبک  نیدابارق  رد  نآ  نوجعم  نهد و  کچاپ و  ینامیلس و  حلم  حلم و  قرع  تایح و  بحب  یمـسم  حلم  بح  لهـسم و  حلم 
* دش
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یکنرف حلم 

نآ معط  دنروآ  یم  کنرف  زا  هک  فافش  دیفس و  کچوک  كرزب و  ياهعطق  اهملق و  دعاصم  عونصم  تسا  یکمن 

نآ هلوت  راهچ  ات  هلوت  ود  رادقم  نوچ  عفان  ار  هنمزم  ۀنفع  تایمح  رفصا و  ءام  ادوس و  مغلب و  لهسم  تیقروب  يروش و  كدنا  اب  846
يوقا نا  زا  رکا  دیامن و  لمع  بوخ  سلجم  دنچ  دـنماشایب  هدرک  لخاد  رکـش  يردـق  دـنیامن و  لح  هنایزار  قرع  اب  مرک  بآ  رد  ار 
شـش خرـس و  لک  كرب  هشام  راهچ  تشخ و  ریـش  هلوت  راهچ  اب  تجاح  جازم و  توق  بسحب  ار  نآ  هلوت  راهچ  ات  هلوت  ود  دنهاوخ 

هاک نآ  لمع  تناعا  يارب  زا  دـنماشایب و  هدومن  مرک  مین  هدرک  فاص  حبـص  دـنناسیخب و  مرک  بآ  رد  بش  هتفوک  مین  هنایزار  هشام 
دنماشایب مرک  مین  هنایزار  قرع  هاک 

نونلا عم  میملا  لصف 

نم

هددشم نون  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

تشخریـش و نیبکنا و  زک  نیبجنرت و  دننام  دشاب  نیریـش  ددرک و  دـقعنم  نآ  ریغ  راجـشا و  رب  هک  تسا  یمنبـش  عومجم  یبرع  مسا 
هلهسم رب  هچنآ  ضباق و  دنیشن  هضباق  تاتابن  رب  هچنآ  رشعلا و  رکس  دننام  دشاب  مس  ددرک  دقعنم  یمس  راجـشا  رب  هچنآ  اهنیا و  لاثما 

* دندش روکذم  دوخ  مسا  رد  کیره  تسا و  هلهسم  ۀیودا  زا  هلمجلاب  لهسم و 

ناشوارز جنم 

تسا یسراف  تغل  نون  فلا و  همجعم و  نیش  واو و  حتف  فلا و  هلمهم و  ءار  همجعم و  ياز  حتف  میج و  نون و  نوکس  میم و  حتفب 

نآ تیهام  *

* تسا يرب  يریخ  مخت  یضعب  دزن  نا و  زا  رت  هدیلاب  خرس و  هاوخنانب و  هیبش  تسا  یمخت 
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واولا عم  میملا  لصف 

وم

دنمان الاواشیر  یسرافب  نوقیطیم و  یضعب  هویم و  ینانویب  هدمآ و  زین  واو  دیدشت  میم و  حتفب  واو و  میم و  مضب 

تیهام *

نا

دنلب کیراب و  قرفتم و  نآ  خیب  نآ و  كرب  دننام  نآ  كرب  عرذ و  ود  ردقب  رتظیلغ و  نا  زا  تبـشب و  هیبش  نآ  قاس  تسا  یتابن  خیب 
دزکب و كدنا  ار  نابز  هک  تدح  یخلت و  كدنا  يدرزب و  لئام  نوقیراغ و  کنرب  وب و  شوخ  میقتسم و  یـضعب  جوعم و  یـضعب  و 

للخم ار  نآ  هکنآ  نودب  نآ  لامعتـسا  تسنآ و  كاپ  نشور  دیفـس  نآ  نیرتهب  تسا  اینودقم  رتشیب  نآ  تبنم  ندیئاخ  رد  دنک  مرک 
صارقا هدومن  کشخ  هدروآرب  سپ  دنراذکب  زور  دنچ  دنزادنا و  هکرـس  رد  هک  تسنآ  ندومن  للخم  روتـسد  تسین و  زئاج  دـنیامن 

دنام یم  یقاب  لاس  ود  ات  نآ  توق  هتسناد و  یلبج  لبنس  ۀشیر  یکاطنا  دنرب و  راکب  هتخاس 

نآ تعیبط  *

هخفان تبوطر  اب  دنا و  هتفک  کشخ  مرک و  زین  موس  رد  کشخ و  موس  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تالزن دس  تهج  نآ  خیب  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  بصعلا و  سارلا و  ءاضعا  مونم  حـتفم و  فطلم و  نخـسم و  ضباق و 
هناثم و هدرک و  لاحط و  رکج و  هدعم و  فعض  اهنآ و  عاجوا  لصافم و  بصع و  ضارما  زاوآ و  ۀیفصت  هنیـسب و  اهنآ  نتخیر  عنم  و 

عفار لوضف و  عامتجا  زا  هناثم  هدرک و  درد  صغم و  غامدـب و  تاراخب  دوعـص  نیکـست  محر و  دـبک و  هدـعم و  خـفن  حایر و  لیلحت 
تهج نآ  خـیبط  رد  سولج  هاب و  كرحم  يوقم و  ینم و  جـضنم  ضیح و  لوب و  ردـم  هدـعم و  تاجوزل  مغالب و  هرخبا و  یئوبدـب 

زرپس رـضم  تفای و  رکذ  هچنانچ  هکرـس  رد  تسنآ  ندیناسیخ  نآ  حلـصم  عدصم  راضملا  دـیفم  ضیح  نآ و  سابتحا  لوبلا و  رـسع 
دنیوک اوبزوج و  نآ  نزو  مین  بیطلا و  لبنـس  نآ  نزو  مین  نآ  لدب  لاقثم  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  لسع  سفرک و  مخت  نآ  حلـصم 

* تسا نیتنسفا  دنیوک  هایس و  لفلف  نآ  لدب  دنیوک  نآ و  نزوب  تسا  نویلاسا  رطف  نآ  لدب 
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زوم

دنمان هلیک  يدنهب  علط و  یبرعب  زین  تسا و  یبرع  تغل  همجعم  ياز  واو و  نوکس  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

زین ناریا  ردانب  هرصب و  نامع و  نمی و  ناتسبرع و  دالب  رثکا  لحاوس  رد  دوجولا و  ریثک  نهکد  هلاکنب و  رد  يدنه  تسا  یتخرد  رمث 
ره رد  روهـشم  یمانب  کیره  دشاب و  یم  فانـصا  تسا و  یلاکنب  زا  هدایز  اهنآ  تفاطل  ینیریـش و  دـنا  هتفک  دوش و  یم  تفای  یلیلق 
نآ ۀنت  دیور و  یم  نآ  ۀنت  زا  عرذ و  ودب  ات  ینالوط  ضیرع و  نآ  ياهکرب  تماق و  هس  ودب  نآ  تخرد  هلاکنب و  رد  صوصخ  يدلب 

دننام هتخپ  اهنت  ای  یهام  اب  هدرک  قرو  قرو  ار  نآ  دنمان و  لایجنک  يدـنهب  هک  يرغم  نآ  فوج  رد  رایـسب و  تبوطر  اب  هدرپ و  هدرپ 
لوصا لوقب و 

نآ سپ  دـشاب  یم  يزبـس  یخرـسب و  لـئام  شفنب  لکـش  يربونـص  یفـالغ  رد  روـهظ  يادـتبا  رد  نآ  رمث  دـنروخ و  یم  رکید  847
یم هتخپ  دـسر و  یم  هکنآ  ات  دوش  یم  كرزب  جـیردتب  هزیر و  رایـسب  زوم  ياـهناد  هشوخ  نا  رد  ددرک و  یم  رهاـظ  هشوخ  هتفاـکش 

رکید دروآ  رمث  هبترم  کـی  هک  یتخرد  ۀـنت  دـنروخ و  یم  ار  نآ  زغم  هدرک  رود  ار  نآ  يـالاب  تسوپ  هدومن  عطق  ار  نآ  سپ  ددرک 
ار نآ  رمث  هلاکنب  رد  تفای و  رکذ  هچنانچ  دـنروخ  یم  هتخپ  هدروآرب  دـنمان  لایجنک  هک  ار  نآ  زغم  دـنرب و  یم  ار  نآ  درو  یمن  رمث 
اهلیـصف و تخرد  فارطا  زا  هدایز و  شراب  لصف  رد  هکنآ  الا  دـهد  یم  رمث  لاس  مامت  رد  تسین  نیعم  ینامز  یلـصفب و  صاـصتخا 

همتت دنراد  یم  رارقرب  نآ  ياجب  اهنا  زا  نآ  ۀنت  عطق  روکذم و  وحنب  رمث  ذخا  زا  دعب  تسا  كرزب  دنلب و  هچنآ  دیآیمرب و  رایسب  اهچب 
لاس راهچ  هس  رد  دوب  يوق  نیمز  دشاب و  نآ  تخرد  راهچ  هس  هک  یناکم  یغاب و  رد  دـنیامن و  یم  سرغ  رکید  ياهاج  هدروآرب  ار 

دنه و رد  ار  نآ  دشاب و  یم  وب  شوخ  رایـسب و  ذیذل  فیطل و  نیریـش و  نآ  فانـصا  یـضعب  رمث  دوش و  یم  هدایز  تخرد و  دص  ات 
یب نیا  دوش و  یمن  عون  نیا  نهکد  دـنه و  کلم  مامت  رد  رکن  ریکناهج  صوصخ  هلاـکنب  ياوس  دـنمان و  یناـبترم  ۀـلیک  هلاـکنب  رد 

لاثما اپنچ و  كوهب و  لام  هینیچ و  يرفص و  ناپونا و  دننام  هزیر  مرک و  رایسب  یـضعب  مخت  اب  رکید  فانـصا  نا  زا  دعب  تسا و  مخت 
اهنیزا یضعب  تسین و  ینابترم  ینیریش  یئوبشوخ و  تذل و  تفاطلب و  نکیل  شوخ و  هحئار  كدنا  اب  نیریـش و  اهنآ  معط  زین و  اهنیا 

نآ رمث  هشوخ و  دنمان  هلیکچک  ار  نآ  هک  یفنـص  اما  دشابن و  هدیـسر  هتخپ و  بوخ  هک  صوصخ  دشاب  یم  تصوفع  كدـنا  اب  زین 
یب يارب  دـنروخ  یمن  ار  نآ  ةدیـسر  هتخپ و  دـشاب  یم  لکـش  ثلثم  رثکا  ربش و  کیب  اـت  رکید  فانـصا  همه  ياـهرمث  زا  رت  كرزب 

نودـب ای  ایالق  یهام و  رد  هدومن  قرو  نآ  زغم  هدرک  ادـج  یماخ  مین  رد  ار  نآ  تسوپ  ینیریـش  مک  تصوفع و  تجوزل و  یکزم و 
تصوفع تجوزل و  اب  هزم و  یب  رایـسب  نیا  نوچ  دنمان  هیهت  ار  نآ  هلاکنب  رد  هک  تسا  یفنـص  رتدب  همه  زا  دنروخ و  یم  هتخپ  اهنیا 

زا رتهب  دالب  یـضعب  رد  هروکذـم  فانـصا  زا  کیره  نیکاسم و  ارقف و  رکم  دـنروخ  یمن  زین  ار  نآ  هتخپ  مین  يرثکا  تسا  مخترپ  و 
صوصخ هلاکنب  رد  هروکذم  فانـصا  همه  صوصخم و  یمانب  اج  رهب  اوه و  بآ و  نیمز و  فالتخا  بسحب  دوش  یم  رکید  یـضعب 

رد هچنانچ  دـنروآ  یم  لمعب  یحلم  هدـینازوس  هدرک و  کشخ  نآ  تخرد  تسوپ  كرب و  زا  دوش و  یمن  رکید  ياج  رکن  ریکناهج 
برچ و رایـسب  بایث  ضعب  لسغ  رد  هلاکنب  دنه و  نارزاک  تسا  الج  تیقروب و  اب  هکنآ  رابتعاب  ار  نآ  رتسکاخ  دش و  روکذـم  حـلم 

دوخ حالطصاب  ار  نیا  هداد و  یخبط  یکدنا  سپ  دنناسیخ  یم  ار  اهسابل  زور  دنچ  بآ  رد  هک  نوباص  ياجب  دنراد  لمعتـسم  كرچ 
ددرک كاپ  ات  دنیوش  یم  صلاخ  بآ  اب  هدرشفا  هدیلام  سپ  دنمان  یتهب 
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نا تعیبط  *

هضباق توق  اب  رت و  مود  رد  لدتعم و  یمرک  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نیلم حرفم و  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  ءاضعا  ندـب  نمـسم  ظیلغ و  نوخ  دـلوم  ماضهنا  دـعب  مضهلا و  ئطب  ءاذـغلا و  ریثک  یلاج و 
خوبطم عفان  هدرک  يرغال  عفاد  نیرورحم و  هاب  کیرحت  نطب و  سبح  هدعم و  بیطرت  قلح و  تنوشخ  سبای و  ۀفرـس  تهج  هنیس و 

مخت بآ و  اـب  هکح و  برج و  هفعـس و  یلچک و  تهج  ومیل  بآ  هکرـس و  اـب  نآ  يـالط  هنیزلا  لاهـسا  سباـح  ـالیکچک  هتخپ  مین 
يزوم عون  دامض  رانلا  قرح  حورجلا و  حورقلا و  ماروا  للحم  نآ  كرب  دامض  ماروالا  راسخر  کنر  یئوکین  فلک و  تهج  هزبرخ 

تسنآ و عجو  هلبآ و  عنام  دنلامب  عضوم  نارب  نتخوس  زا  دعب  نوچ  هک  شتآ  یکتخوس  تهج  دنیوک  یم  كوهب  لام  هلاکنب  رد  هک 
دـشاب هدیـسر  مهب  هعـضرم  ای  نیوبا و  کشتآ  ببـسب  هک  یحورق  صوصخ  لافطا  ندب  حورق  تهج  دنمان  هکلوب  هک  يزوم  عون  زین 
نوعب ددرک  یم  لئاز  هبترم  شش  جنپ  رد  دنراذک  نا  رب  هدیلام  ۀچراپ  رب  هتخاس  مهرم  لثم  مرن  ار  نآ  هتخپ  ار  نآ  ةدیسر  هک  برجم 

مـضهلا ئطب  راضملا  رثؤم  حورق  مایتلا  فیفجت و  حورج و  مدـلا  فزن  تهج  تخرد  تسوپ  نآ و  تسوپ  رتسکاخ  رورذ  یلاعت  هّللا 
بجوم مغلب و  یمغلب و  ظیلغ  نوخ  حایر و  دلوم  نآ  تموادم  راثکا و  خافن و  و 

اضعا و رد  بآ  لوزن  ثعاب  هبطر و  نادلب  جازملا و  بوطرم  نیدوربم و  رد  صوصخ  همـضاه  فعـض  ریحز و  جنلوق و  ددس و  848
ضعب رد  رکـش  لسع و  لیبجنز و  يابرم  ندروخ و  نآ  يالاب  رب  کمن  نآ  حلـصم  دنـشونب  نآ  يالاب  بآ  نوچ  صیـصختب  هیـصخ 
نادلب هیوق و  ۀسبای  ةراح  ۀجزما  رد  هلمجلاب  رضم و  رایسب  اتشان  نآ  ندروخ  هراح و  رد  يرکـش  يروزب و  نیبجنکـس  هدراب و  ۀجزما 

ضارما رثکا  ثدـحم  رـضم و  هبطر  نادـلب  هفیعـض و  هبطر و  ةدراب  نادـبا  رد  نمـسم و  حرفم و  يوقم و  عفان و  قفاوم و  هسبای  هراح 
دنهاوخ دشابن و  زوم  هک  ییاج  هتشون  تحالف  لها  مکـش و  مرک  عفاد  نآ  ندیماشآ  کشخ  مرک و  نآ  خیب  اهنآ و  لاثما  هروکذم و 
هدومن یم  هیقـست  دنزیر و  پسا  نیکرـس  سرغ  عضوم  رد  دـنیامن و  سرغ  هتـشاذک  سالق  رد  ار  امرخ  ۀـناد  هک  دـیاب  دـسر  مهب  هک 

دسر یم  مهب  زوم  تخرد  دنشاب 
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یلسوم

تسا يدنه  تغل  ای  مال و  رسک  هلمهم و  نیس  واو و  نوکس  میم و  مضب 

نآ تیهام  *

ود رتکرزب و  نا  زا  نادب و  هیبش  رایسب  يرصم و  لقاقـش  يربطـسب  تسا  یخیب  نآ  تسا و  هدماین  لکب  کچوک  لهبنیـس  خیب  دنیوک 
دنا هتسناد  عفنا  ار  نآ  هایس  یضعب  لمعتسم و  يوقا و  نآ  دیفس  هایس و  دیفس و  دشاب  یم  عون 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  مود و  ات  کشخ  مرک و 

لاعفا و *

نا صاوخ 

سفنلا و قیض  تهج  تابن  اب  لاقثم  ود  ردقب  ار  نآ  هتفوک  هدومن  کشخ  هیاس  رد  هدرک  قرو  یبوچ  دراکب  هکنآ  فوفس  ندیماشآ 
لیبجنز اب  ناقری و  تهج  ینامرک  ةریز  اب  نآ  لاقثم  ود  ندـیماشآ  نآ و  حایر  لیلحت  ریـساوب و  عفر  ینم و  ةدام  دایدزا  هاـب و  تیوقت 

كرب بآ  ای  کشمجنرف و  بآ  اب  یحیر و  جنلوق  تهج  زایپ  بآ  اب  لاهسا و  یمغلب و  ۀضیه  تهج  دنمان  اوتس  يدنهب  هک  هشیر  یب 
لفیرطا اب  نایبصلا و  ما  عفر  تهج  هیوسلاب  تشکنجنپ  كرب  اـب  هدرک و  حاـیر  لـیلحت  تهج  تسا  کـشمجنرف  زا  یعون  هک  یـسلت 

دجنک اب  هناوید و  کس  یکدـیزک  تهج  لفلفراد  اب  دراـب و  ۀفرـس  تهج  هاوخناـن  اـب  دـنمان و  ویمرپ  يدـنهب  هک  ینم  نالیـس  تهج 
واک ریش  اب  مکش و  درد  تهج  مرک  بآ  اب  نآ و  یتدایز  اهتشا و  تیوقت  تهج  کنس  کمن  اب  يردج و  بغ و  عبر و  یمح  تهج 

عفنا و تسا  دـیفم  مغالب  عفر  هلزن و  ماکز و  تهج  دـجنک  نغور  اب  ندـب و  ندومن  هبرف  هاـب و  تیوقت  ینم و  داـیدزا  تهج  رکـش  و 
دـننک و رود  ار  نآ  کیراب  ياهـشیر  دـنروآرب و  نیمز  زا  ار  نآ  دیفـس  ۀـلاسود  تخرد  خـیب  هک  تسنآ  نآ  لامعتـسا  قرط  نیرتهب 

کی يزور  هدرک  فوفس  سپ  دنیامن  کشخ  هیاس  رد  دنـشک و  نامـسیرب  هدرک  خاروس  یبوچ  نزوسب  هدومن و  قرو  یبوچ  دراکب 
روتـسد نیاب  زور  لهچ  ات  دروآ و  باعل  ات  دـننز  مهرب  یبوچ  قشاـقب  هتخیر  مرک  بآ  ۀـلایپ  مین  رد  تاـبن  هلوت  کـی  اـب  ار  نآ  ۀـلوت 
دنیامن زیهرپ  هدرورپ  درـس  رایـسب  بآ  درـس و  ياوه  هیندـب و  هیناسفن و  ضارعا  عامج و  يداب و  یـشرت و  زا  ماـیا  نیرد  دـنماشایب و 

تابرجم رد  نیدلا  فرـش  میکح  تیاکح  دنادرک  یم  ناوج  دننام  ار  ریپ  دشخب و  تیوقت  ار  هیناسفن  هیعیبط و  هیناویح و  ياوق  عیمج 
ارم ۀجوز  بناج و  کی  رب  ارم  میامنن  تبراقم  دوخ  نز  اب  هکنآ  تهج  نم  ردپ  مدومن و  اود  نیا  ندروخب  عورـش  نم  هک  هتفک  دوخ 
یبش دومن  ربص  متـسناوتن  قبـش  هاب و  توق  تدش  زا  تشذـک  اود  نیا  ندروخ  زا  زور  تسیب  نوچ  دـیناباوخ  یم  دوخ  رکید  بناجب 
راوس اپ  رب  زاب  هدرک  تبراـقم  وا  اـب  مدروآ و  فرط  نیدـب  هدومن  راوس  اـپ  نا  رب  ار  دوخ  نز  هدرک  زارد  ردـپ  يـالاب  زا  ار  دوخ  ياـپ 
رادیب باوخ  زا  دیسر  ردپ  مکـش  رب  نم  نز  ياپ  دمآ و  دورف  كدنا  دومن و  شزغل  نم  ياپ  نیب  رد  هک  مداتـسرف  بناج  نادب  هدومن 

دنام یمن  مه  فعض  شزغل و  نیا  هک  يدرکن  ربص  زور  لهچ  ات  ارچ  ملاظ  يا  تفک  دش 
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يرسلوم

تسا يدنه  تغل  ای  نیتلمهم و  ءار  رسک  نیس و  حتف  مال و  واو و  نوکس  میم و  مضب 

نا تیهام  *

تاغاب و رد  دوجولا و  ریثکا  کنرف  هلاـکنب و  دـنه و  کـلم  رد  رظنم و  شوخ  نوزوم و  هوبنا و  نآ  ياـهخاش  میظع و  تسا  یتخرد 
نهپ کچوک  نآ  لک  سلما و  ینـالوط و  ضیرع و  كدـنا  یکچوک و  یکرزب و  رد  طـسوتم  نآ  كرب  دـنیامن و  یم  سرغ  اـهناخ 

رایسب کنر و  یلدنص  فرشم  رودم 

ماکنه هلاکنب  دـنه و  کلم  رد  تسا  شراب  ماکنه  هک  اـمرک  مسوم  رد  ندـش و  کـشخ  زا  دـعب  مه  یکزاـت و  رد  مه  وب  شوخ  849
نآ ۀتسه  ینیریش و  كدنا  رایـسب  تصوفع  اب  نآ  زغم  نآ و  کنرب  یکرزب و  دجنـس  یطـسوتم و  بانع  ردقب  نآ  رمث  تسنآ و  راهب 

كرزب

لک تعیبط  *

نا

نآ سران  صوصخ  ضباق  کشخ و  درس و  نآ  رمث  کشخ و  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا و ینم  کسمم  ضباق و  هکنآ  تهج  دنیامن  یم  لخاد  نآ  نالیس  ینم و  ۀسباح  ۀیودا  رد  زین  ار  نآ  مخت  کشخ و  سران  رمث 
روتـسدب و زین  نآ  خـیب  عفان و  کشتآ  نآ و  يراـجم  حورق  لوبلا و  هقرح  تهج  نآ  تخرد  تسوپ  عوقن  ندـیماشآ  نطب و  سباـح 
هک هوها  ضرم  يارب  نآ  ةدوس  کـشخ  لـک  طوعـس  عفاـن و  هثل  تیوـقت  نادـند و  درد  تهج  نآ  تخرد  تسوـپ  خـیبطب  هضمـضم 

تهج تسا و  اهریغ  هناش و  ندرک و  درد  عادـص و  دـیدش و  پت  نآ  تمالع  دـسر  یم  مهب  مدرم  ینیب  رد  هلاکنب  رد  تسا  یـضرم 
ابرش غامد  لد و  تیوقت  عادص و  تهج  نآ  لک  قرع  وکابنت و  ياجب  نایلغ  رس  رد  نآ  کشخ  لک  ندیـشک  روتـسدب  دراب و  عادص 

عم ءابلا  فرح  رد  تسا و  نا  زا  رام  اـپرازه و  يرود  ثعاـب  باوخ  تخر  شارف و  رب  نآ  لـک  نتـشاذک  ماوهلا  درط  عفاـن  اطوعـس  و 
تفای رکذ  زین  يرسلوب  مانب  واولا 
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ایموم

لابجلا و قرع  یبرعب  داسجالا و  ظفاح  ینعمب  تسا  ینانوی  تغل  فلا  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  میم و  رسک  واو و  نوکـس  میم و  مضب 
دنمان یئایموم  یسرافب 

نا تیهام  *

عباوت زا  هک  باراد  هوک  رد  هک  تسا  نآ  همه  نیرتهب  دـیآ و  یم  نوریب  لاـبج  ضعب  ياهفاکـش  اـهزرد و  زا  ریقب  هیبـش  تسا  يزیچ 
یم ذـخا  رکید  ياـهاج  زا  هچنآ  هیولیکهک و  رد  نا  زا  دـعب  نآ و  حاوـن  تانابهطـسا و  رد  نا  زا  دـعب  دـسر و  یم  مهب  تسا  سراـف 

خیرات رد  ۀهتهت  دـمحا  الم  هچنآ  ددرک و  یمن  بترتم  نا  رب  عفن  یتیـصاخ و  نادـنچ  رثالا و  فیعـض  یئایموم و  هن  تسا  ریق  دـنیامن 
یناک یئایموم  روهظ  تاقافتا  بئاجع  ۀـلمج  زا  هک  تسنآ  هتـشون  نآ  لاعفا  صاوخ و  یئایموم و  رب  عالطا  ودـب  تیفیک  رد  اـمکحلا 

رد وا  نایهاپـس  زا  یعمج  نودیرف  تموکح  مایا  رد  هک  دنا  هدروآ  نینچ  هربتعم  بتک  رد  نآ  روهظ  تیفیک  نودـیرف و  دـهع  رد  دوب 
رظن زا  یمخز  نانچ  زا  دـعب  نآ  دز و  یهوک  جوق  رب  يراک  ریت  ناشیا  زا  یکی  هاـکان  دـندرک  یم  راکـش  سراـف  درج  باراد  یلاوح 

هک دـندید  ار  جوق  نامه  دـنتفر  راکـشب  تعامج  نآ  زاب  هتفه  کی  زا  دـعب  اقافتا  دـنتفاین  دـندرک  صحفت  دـنچره  دـش  بئاغ  ناشیا 
نآ هدیـسرن  ودـب  یمخز  الـصا  اـیوک  هک  دـیمارخ  یم  ناـنچ  نآ  جوـق  هتخیآ و  وا  تسوـپ  رد  ریت  نآ  ددرک و  یم  ملاـس  حـیحص و 

کین نوچ  دـندروآ  تسدـب  ار  وا  دوـب  هک  يوـحن  رهب  دـندش و  وا  نتفرک  ماـقم  رد  هدـش  بجعتم  تلاـح  نآ  ةدـهاشم  زا  تعاـمج 
هک عضومب  ار  دوخ  وا  هک  دـش  یم  مولعم  هچنانچ  دوب  هدـیپسچ  وا  یلاوح  مخز و  نوردـنا  رد  یئاـیموم  زا  يردـق  دـندومن  هظحـالم 

امکح و وا  مکحب  دیسر  نودیرفب  ربخ  نیا  نوچ  هدش و  وا  يراک  مخز  ماحتلا  مایتلا و  بجوم  یئایموم  نآ  هدیلام و  هتـشاد  یئایموم 
همیظع دـئاوف  دـنمجرا و  راثآ  يو  زا  اهریغ  روسکم و  مظع  ربج  تاحارج و  ماـیتلا  رد  دـندش و  نآ  ناـحتما  هبرجت و  ماـقم  رد  اـبطا 

يارب نودیرف  يزور  هک  قیرط  نیدب  دندرب  وراد  نیاب  یپ  امکح  خرف  نودیرف  نامز  رد  هک  دـنا  هتفک  یـضعب  همالک و  یهتنا  دـنتفای 
دز وا  ياپ  رب  رکید  ریت  تفر و  نوریب  وا  رکید  يولهپ  زا  تسـشن و  وا  يولهپ  رب  ریت  نآ  هچناـنچ  دز  ریت  ار  یئوهآ  دوب و  هتفر  راـکش 

هبترم دنچ  وهآ  نآ  تشاد  يدوک  كدنا  هک  دیـسر  ياجب  وهآ  هکنآ  ات  تفر  یم  نآ  بقع  رد  نودیرف  تفر و  یم  دـش و  کنل  هک 
ینعم نیزا  دـیکنل  یمن  تفرب و  تسـشن و  ودـب  وهآ  نآ  زاب  وا  تقو  رـسب  نودـیرف  ندیـسر  اـت  هدـیلام و  ناـکم  نا  رب  ار  دوخ  ناـبز 
يزیچ غمص  دننام  کنـس  ياهزرد  زا  هک  دش  مولعم  صحفت  دعب  هدومن و  همدقم  نآ  راهظا  دیبلط و  ار  امکح  هدش  بجعتم  نودیرف 
رادقم ره  هلاس  ره  دنـشاب و  اجنا  رد  ناظفحتـسم  هک  درک  مکح  نودیرف  سپ  هدیـسیل  ار  نآ  وهآ  نآ  دکچ و  یم  دنک و  یم  شوارت 

يارب زا  دوش  یم  عمج  هچنآ  هلاـس  ره  دنتـسه و  ناظفحتـسم  اـجنا  رد  لاـح  اـت  ناـمز  نا  زا  دـنیامن و  روضح  لاـسرا  دوش  عمج  هک 
دنراد یم  لاسرا  نیطالس 
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دنواک یم  دیآ  یمرب  نآ  زرد  زا  هک  ار  یکنس  هکنآ  رابتعاب  تسا  هدش  دوک  ناکم  نآ  شواک  ترثک  زا  مایا  رورمب  هتفر  هتفر  850و 
ود قمعب  یهاچ  لاـثم  رب  لـعفلاب  هدـش و  قباـس  زا  رتدوک  ناـکم  نآ  تهج  نیزا  نینچمه  دـیآ و  یم  تسدـب  رتشیب  نآ  ریز  زا  هکلب 

کی یلاس  دنـشاب و  یم  نآ  کیدزن  ناظفحتـسم  هتـشاذک و  نآ  نهد  رب  میظع  یکنـس  تسا  هدش  عرذ  راهچ  هس  رطقب  ناسنا  تماق 
سپ تفر  دناوت  نا  رد  یـصخش  هک  دننک  یم  رانک  كدـنا  كدـنا  ار  کنـس  نآ  هدـش  عمج  مه  هدایز  سک و  تصـش  هاجنپ  هبترم 

زا هک  رتمک  یهاک  هدایز و  يردق  یهاک  ربش  مین  کی و  ای  ربش  کی  ردـقب  یبآ  كدـنا  دور  یم  نآ  نوردـنا  هتـسب  یکنل  یـصخش 
مامت هتـشک  دمجنم  كزان  ةدرپ  دننام  یتینهد  كدنا  نآ  يالاب  رب  تدم و  نا  رد  تسا  هدـش  عمج  نآ  هت  رد  هوک  نآ  قورع  شوارت 
عمج همه  ناظفحتـسم  دـننک و  یم  عمج  یکرزب  کید  رد  هدروآ  نوریب  نا  رد  تسه  هچنآ  کیر و  کنـس و  كدـنا  اب  ار  بآ  نآ 
سپ ددرک  ادج  اهریغ  کیر و  كاخ و  تیئام و  زا  تینهد  ات  دـنهد  یم  یـشوج  دـنچ  هتـشاذک  شتآ  رب  ار  کید  نآ  دنـشاب و  یم 

نآ يور  رب  هچنآ  هدرک  زاب  ار  نآ  رس  سپ  ددرک  درس  بوخ  ات  دنراذک  یم  دننک و  یم  رهم  نا  رب  همه  هتسب  ار  نآ  رس  هدروآ  دورف 
زاب ار  نآ  تینهد  ددرک و  درـس  ات  دنراذک  یم  هداد  شوج  مسق  نامهب  ار  نآ  رکید  ۀبترم  دـنریک و  یم  تینهد  زا  تسا  هدـش  هتـسب 
اهنآ عیمج  ار  همتت  دنراذک و  یم  دوخ  يارب  يدزد  ناونعب  هلمع  ار  يردق  سپ  دـنامن  نا  رد  رکید  تینهد  ات  نینچمه  دـنریک و  یم 
یم عمج  لاس  مامت  رد  لاقثم  دص  ود  ات  تیاهن  لاقثم  هاجنپ  دص و  کی  انیمخت  عومجم  دنیامن و  یم  روضح  لاسرا  هدومن  رهم  نارب 
نوچ تسا  رایسب  تیـصاخ  ریثات و  زین  نآ  يدرد  رد  دشن و  هدینـش  نیرب  هدایز  رتمک و  یهاک  لاقثم و  دص  هس  ات  هدایز  یهاک  دوش 

باراد رد  هک  هدش  هدینـش  هقث  یـضعب  زا  زین  دنیامن و  نیهدت  ای  دنماشایب و  هدومن  فاص  دـنیامن و  لح  خرـس  لک  ای  واک  نغور  رد 
نآ ریز  رد  دکچ  یم  یئایموم  هرطق  هرطق  هوک  فاکش  زا  هرد  نا  رد  دنیامن و  یم  ذخا  یباراد  یئایموم  اجنا  زا  هک  تسا  یهوک  ةرد 

روضح لاسرا  روتـسدب  لاس  ره  دننک و  یم  عمج  دنیامن و  یم  ذخا  ددرک  یم  عمتجم  هچنآ  نا  رد  دـنا و  هدرک  بصن  یکرزب  قشاق 
رهام هک  یناسک  درادن و  یباراد  دـننام  نیعم  یناکم  نکیل  دـیآ و  یمرب  کنـس  ياهفاکـش  زا  زین  یباراد  ریغ  دـنیامن و  یم  نیطالس 
یخیم ار  اجنا  دوش  یم  مولعم  یغاد  یتمـالع و  هک  اهکنـس  یـضعب  يور  رب  دـنیامن  یم  سـسجت  هتفر  ناتـسهوک  نا  رد  دـناراک  نیا 

لاس هک  تسا  هاک  دنرادیمرب و  هدومن  عمج  تسا  هدش  هدیـشوج  هچنآ  اجنا  زا  هدمآ  تدم  دنچ  زا  دعب  دنراذک و  یم  ناشن  هدـیبوک 
رب هک  رکید  ياهکنـس  فاکـش  زا  رکید و  ياج  زا  دـیآ و  یمنرب  هک  تسه  هاک  دـیآیمرب و  زین  اـج  ناـمه  کنـس و  ناـمه  زا  رکید 
رد زین  هیولیکهک و  تانابهطـسا و  راید و  نآ  لها  ضعب  هک  دـش  هدینـش  راید  نآ  ۀنکـس  هقث و  یـضعب  زا  زین  دـیآیمرب و  دوب  هدـماین 
نا رد  يرایـسب  همیه  دـیآ  یمرب  یئایموم  اهنا  زا  هک  دـنناد  یم  هک  هوک  ياهفاکـش  اهراغم و  یـضعب  رد  هدـش  عمج  اهنآ  حاون  ضعب 

يرایـسب يزیچ  اهکنـس  ياهزرد  اهفاکـش و  زا  شتآ  شبات  یمرک  ببـسب  دنور  یم  دننز و  یم  شتآ  هدرک  عمج  اهفاکـش  اهراغم و 
اهدوخ نایم  هدرک  عمج  ار  اهنآ  هدـمآ  اهراغم  نآ  ندـش  درـس  دـعب  ددرک و  یم  دـمجنم  اـهزرد  اهفاکـش و  فارطا  رب  دـیآ و  یمرب 

عفن رد  دوش و  یم  نآ  تخورف  دیرخ و  تسا و  نازرا  رفاو و  رایسب و  مدرم  دزن  هک  تسا  عون  نیا  دنشورف و  یم  دننک و  یم  تمسق 
تسا و دوجولا  لیلق  دراد و  رایـسب  عفانم  تسا  صلاـخ  صاـخ و  ناـکم  زا  ذوخاـم  یباراد و  هک  لوا  عون  اـما  تسا  مود  عونب  بیرق 

ۀلمع زا  اـی  نیطالـس و  تاـماعنا  شـشخب و  زا  اـی  هلمع و  نا  زا  یلیلق  هـکنآ  رکم  تفاـی  رکذ  هچناـنچ  دـیآ  یمن  سک  هـمه  تسدـب 
دنه و ياههوک  ضعب  زا  فاصان  لمعلا  فیعـض  رایـسب  یئایمومب  هیبش  يزیچ  زین  دیآ و  یـضعب  تسدـب  هقرـس  قیرطب  تاجناخراک 

یم خرس  ار  بآ  دنزادنا  بآ  رد  نوچ  ار  نآ  صلاخ  بوخ  دکچ و  یم  تاراغم  فاکـش  زا  هک  دنیوک  یم  دیآ و  یم  لمعب  نهکد 
یم ناپب  نآ  يارب  يرایـسب  تیـصاخ  دنمان و  یم  تیجالـس  دنه  لها  ناسلب  ار  نآ  تسا و  بای  مک  دشاب و  یم  موم  دننام  دنادرک و 

دنمان یم  روکنل  ار  نآ  هک  یهایس  نومیم  عون  هک  دنیوک  یم  دننک و 
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یم تساجن  اهکنـس  رب  دوش و  یم  يراج  نآ  مکـش  ندروخ  درجمب  دروخ و  یم  تفای  اج  ره  دراد و  یم  تسود  ار  نآ  رایـسب  851
ریم میکح  تسا  ماوع  نایم  روهشم  هک  یناسنا  یئایموم  دنشورف  یم  صلاخ  یلصا  تیجالـس  ياجب  هتـشادرب  نادیقمان  ار  نامه  دنک 

لسع و یکمرم و  ندیلامب  نفعت  زا  ار  دوخ  ياتوم  دسج  ظفح  هک  هدوب  روتسد  هقباس  ۀنمزا  رد  هک  دنا  هتشون  هفحت  رد  نموم  دمحم 
نآ ياضعا  داسجا و  زا  هچره  هتفرک  بآ  ار  برغم  دالب  ياهمخد  رثکا  نوچ  دـنا و  هدومن  یم  اـهنیا  لاـثما  دوهیلا و  رفق  یئاـیموم و 
ربج رد  هچرکا  هتـشون  رخآ  رد  دـنیامن و  یم  فرـص  یئایموم  ياجب  لاهج  ار  نآ  دـناسر  یم  هدـیناسر و  لحاسب  رحب  جاوما  ار  اتوم 
حر میکح  لوق  قدصم  تسا و  تیاغ  یب  ياهترضم  طالخا و  داسف  يروک و  ثروم  مارح و  نآ  برش  نکیل  دنک و  یم  یعفن  رسک 
رفـس تاقوا  نیرد  هک  نیـسح  دمحم  ریمب  یمـسم  هدـیمح  فاصوا  عیمجب  فصتم  اناد  میکح  لوقلا  قداص  يریزع  زا  قاروا  ررحم 

دندوب و انشا  زین  روکذم  رفس  زا  لبق  دندرک و  تاقالم  رقحا  اب  هدرک  تعجارم  هلاکنب  هب  هدومن و  اه  نآ  حاون  رصم و  کنرف و  کلم 
دـصراهچ نیزا  لبق  هک  دوب  نیا  دندوب  هدومن  هدـهاشم  هدینـش و  رفـس  نا  رد  هک  يروما  بئارغ  ۀـلمج  زا  دـندومن  یم  تاقالم  رثکا 

یمن نفد  دنتـشاذک و  یمن  ربـق  رد  اـی  همخد  رد  ار  دوخ  ةدرم  هک  دوب  روتـسد  ار  نآ  حاون  رـصم و  نیطالـس  اـمکح و  لاـس  دـصناپ 
دعب ناشوا  دنلامب و  داسف  زا  دشاب  اهنآ  ظفاح  هک  دنچ  ۀیودا  ناهدا و  ناشیا  نادبا  رب  هک  دـندرپس  یم  ناحارج  ابطاب و  هکلب  دـندومن 

نئازخ رد  هتـشون  ار  نآ  ۀلیبق  موق و  تیم و  مان  نارب  هتـشاذک  بوچ  زا  یبلاق  رد  دندوب و  هدـیلام  هیودا  نغور و  بوخ  هک  یتدـم  زا 
تـسدب داسجا  نا  زا  يدسج  رکا  انایحا  دندومن  كرت  ار  نآ  هک  دوش  یم  لاس  دصراهچ  دص  هس  نا  زا  دـعب  دنتـشاد و  یم  ظوفحم 

زا یمیکح  دزن  هچنانچ  جراخ  زا  صوصخ  دـنیامن  یم  لامعتـسا  یئایموم  ياجب  ار  نآ  دـیآ  یحارج  ای  رـصم و  يامکح  زا  یمیکح 
رقحاب یلیلق  ناشوا  دوب  هداد  هیلا  يزعم  ریمب  ار  نا  زا  يردق  هدروآ و  چرخب  رورمب  ار  نا  زا  يردـق  وا  دوب و  يدـسج  رـصم  يامکح 

يوب اب  هدنپـسچ  قارب  هایـس  یمـسج  ناسکی  لحمـضم و  نآ  كزان  ياه  ناوختـسا  ضعب  قورع و  تسوپ و  تشوک و  ماـمت  دـنداد 
دوب یقاب  نا  رد  يوق  ياهناوختسا  ضعب  هدش و  دنت  رایسب 
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نا تعیبط  *

دشاب هدایز  تسوبی  ترارح و  رد  یناک  یئایموم  زا  هک  لمتحی 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هک اریز  زوجم  ریغ  بورـشم  لخاد و  زا  نکیل  عفن و  رد  دـشاب  یئاـیمومب  بیرق  هک  دـیاش  جراـخ  زا  لامعتـسا  هیلطا و  هدمـضا و  رد 
هـصالخ بحاص  هک  ۀچب  کس  یئایموم  ملعا و  هّللا  نآ و  تمرح  هوالع  دشاب  نینچ  هک  برقا  تفای و  رکذ  هکنانچ  دـنا  هتفک  رـضم 

ۀیودا لیبق  زا  هیقایرت  ۀـیوقم  ۀـظفاح  ۀـیودا  ضعب  هک  دـشاب  لیبق  نیزا  دـیاش  هدرکن  رکذ  ار  نآ  تعنـص  تیفیک  هتـشون و  براـجتلا 
هکنآ ای  دنـشاب و  هدومن  یم  نفد  نیمز  رد  هدرک  یمخ  رد  دتمم  ینامز  هدیلام  هدش  هدیئاز  هزات  کس  ۀچب  ندب  رب  اهریغ  هروکذـم و 

ریمخت نیفعت و  باتفآ  شبات  یمرک  ببسب  ات  دنشاب  هدرک  یم  نفد  کیر  ریز  رد  هدیچیپ  هچراپ  رد  مخ  نودب  هسبای  هراح  نادلب  رد 
رکید روطب  ای  دنشاب و  هدومن  یم  لامعتسا  هدروآرب  سپ  هدیناسر  مهب  یعانـص  يوناث  جازم  یبیکرت و  ینادحو  تروص  هتفای و  مامت 

یلاعت هّللا  دنع  ملعلا 

نا لامعتسا  قرط  عفانم و  صاوخ و  تیفیک و  یئایموم و  تدوج  نایب  رد  لصف  *

[ تدوج ]

وطـسرا دـشاب  تیطفن  يوب  كدـناب  هتـشادن و  دـب  يوب  هک  تسنآ  مرن  قارب  فاص  هایـس  یباراد  نآ  نیرتهب  هکنادـب  اـبکرم  ادرفم و 
دبای و مایتلا  دنلامب  نارب  دـننک و  قش  هتـسکش  ین  ةزیر  اب  حـبذ  یمرک  رد  ار  دنفـسوک  رکج  نوچ  هک  تسنآ  نآ  نیرتهب  هک  هدومرف 

لک نغور  رد  ار  نا  زا  کناد  کی  ردقب  دننکشب و  ار  یـسورخ  اب  غرم و  ياپ  يراومهب  هک  تسنآ  یئایموم  یلـصا  ناحتما  هتفک  زین 
دروآ حالصاب  هدومن  وا  ياپ  یکتسکش  ربج  زور  هنابش  کی  ۀصرع  رد  رکا  دنلامب  نارب  يردق  دنزیر و  وا  قلحب  هدرک  لح  خرس 
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رکید ناحتما  دروآ و  حالصاب  تعاس  تشه  تفه  ۀصرع  رد  هک  دشاب  هاک  یلصا و  ریغ  دب و  الا  یلصا و  دیج و  تسا و  بوخ  852
رایـسب تبالـص  نآ  لدـبم  شوشغم و  ودـب  ددرک و  یم  مرن  يدوزب  صلاخ  موم  لثم  دـنریکب  تسدـب  نوچ  ار  بوخ  یئایموم  هکنآ 

رئاس هاب و  تیوقت  عاجوا و  ناسنا و  ياضعا  رسک  ربج  هک  تسنآ  تاناحتما  نیرتهب  دوش و  یمن  مرن  یمک  ترارحب  يدوزب و  دراد و 
دنیامن هبرجت  ناسنا  رد  اهریغ  يوق و 

نا تعیبط  *

رد سبای  مود و  رد  راح  ماقسالا  ءافش  بحاص  نآ و  یمرک  رب  بلاغ  نآ  یکشخ  یضعب  دزن  کشخ و  مود  رد  مرک و  موس  لوا  رد 
دنام یم  یقاب  لاس  لهچ  ات  نآ  توق  هتفک و  لوا 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حاورا ظفاح  هاب و  نیعم  تابوطر و  ففجم  يرهاـظ و  ینطاـب و  ياـضعا  يوقم  هدراـب و  داوم  لـلحم  حرفم و  لد و  حاورا و  يوقم 
درد هغودلم و  هبورـشم و  مومـس  عفر  هوقل و  هشعر و  جلاف و  قاوف و  تهج  یلاج و  ددس و  حـتفم  ذوفنلا و  عیرـس  فیطل و  یندـب و 

يادـتبا لوبلا و  سلـس  هناثم و  تحارج  مدـلا و  ثفن  هدراـب و  ضارما  عیمج  محر و  قاـنتخا  هدـعم و  تیوقت  داوفلا و  عجو  هدـعم و 
سارلا و ءاضعا  عفان  علخ  هطقـس و  هبرـض و  رـسک و  ربج  هیمغلب و  ماروا  لیلحت  برقع و  ندـیزک  نابز و  لـقث  لـیفلا و  ءاد  ماذـج و 
هوقل و راود و  عرـص و  هقیقـش و  جذاس و  دراب  عادص  تهج  شوجنزرم  بآ  اب  نآ  ۀبح  کی  رادقم  لولحم  ناسللا  فنالا و  نذالا و 
ندومن و طوعـس  ندیلام و  ندـیماشآ و  تابـس و  تهج  یلبج  نسار  یـسراف و  رتعـص  خـیبص  بآ  اب  نآ  ۀـبح  ود  اخرتسا و  جـلاف و 
کشم و ۀـبح  کی  اب  نآ  ۀـبح  کـی  طوعـس  زین  قبنز و  نغور  اـب  شوجنزرم و  خـیبط  اـب  شوک  ینیب و  رد  نآ  وج  کـی  ندـیناکچ 

شوک رد  نآ  روطق  نینچمه  غامد و  تدورب  حایر و  رس و  رد  هنهک  ةدراب  عاجوا  تهج  ناب  نغور  رد  لولحم  رتسدیب  دنج  روفاک و 
تهج ینامرک  ةریز  سفرک و  خـیبط  بآ  اب  نآ  ۀـبح  کی  ندـیماشآ  غامد و  رد  عمتجم  حایر  تهج  لسع  نوتیز و  نغور  اب  ینیب  و 

ای نیمسای  نغور  اب  نآ  ۀبح  کی  ندیناکچ  شاعترا و  تهج  دنشاب  هدیناشوج  نا  رد  یسراف  رتعص  هک  یبآ  هب  نآ  کناد  مین  هوقل و 
نآب جوزمم  هلیتف  نآ و  روطق  هروغ  بآ  هب  ای  یئاهنتب و  خرـس  لک  نغور  اب  نآ  ةریعـش  کی  رادـقم  نآ و  درد  تهج  شوک  رد  لک 

هیپ اـب  نآ  لولحم  روطق  هتفک  سیلاطاطـسرا  عفاـن و  نا  زا  كرچ  ندـمآ  حورق و  شیر و  هعماـس و  لـقث  تهج  نتـشاذک  شوک  رد 
فاعر و تهج  شوجنزرم  بآ  اب  اـی  یئاـهنتب و  روفاـک  اـب  هغلاـبم و  دازرداـم  يرک  یتح  عفاـن  يرک  تهج  دوس  کـمن  ریغ  كوخ 

ذیبـن رد  نآ  ةریعـش  هس  رادـقم  ندـیماشآ  سفنلا  ءاـضعا  عفاـن  نآ  لـقث  ناـبز و  تنکل  تـهج  لـسع  اـب  نآ  كوـلد  ینیب و  ضارما 
کی فاعر و  تهج  نآ  روطق  نینچمه  فاعر و  مدلا و  ثفن  تهج  غالا  ریـش  اب  نآ  ۀبح  کی  هئر و  زا  مدـلا  ثفن  تهج  يروهمج 
لاثما سدع و  خیبط  اب  ای  توت و  بر  دروم و  بارش  اب  نآ  طاریق  کی  قانخ و  عفر  تهج  عانعن  بآ  اب  ای  نیبجنکـس و  اب  نآ  طاریق 
تهج خوبطم  احرق  رقاع  زور و  هس  رـشقم  سوسلا  لصا  بآ  اب  نآ  ۀبح  ود  رادقم  هرغرغ  دنا  هتفک  نآ  مرو  قلح و  عجو  تهج  اهنیا 
کی هفرـس و  تهج  هتـشان  یلاوتم  زور  هس  رـشقم  سوسلا  لصا  ریعـشلا و  ءام  ناتـسپس و  ای  بانع و  بآ  اب  نآ  جوسط  کی  قانخ و 

ندـیماشآ ءاذـغلا  ءاضعا  تسا  دـیفم  دراب  ناقفخ  تهج  ایورک  هاوخنان و  ینامرک و  ةریز  خوبطم  بآ  اب  ای  عانعن و  بآ  اب  نآ  طاریق 
حیر خفن و  رقارق و  هدعم و  فعـض  ناقفخ و  عوهت و  نلیثغ و  تهج  ایورک  هاوخنان و  ینامرک و  ةریز  خوبطم  بآ  اب  نآ  طاریق  کی 
دبک ۀبرـض  همدص و  هطقـس و  يارب  هدعم و  هنیـس و  رب  هبرـض  هطقـس و  هدـعم و  مف  رب  هعمتجم  تابوطر  ۀـلازا  اعما و  هدـعم و  یمغلب 
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رد ای  ینـساک و  كرب  بآ  اب  ای  بلعثلا و  بنع  كرب  بآ  رد  نارفعز  کناد  کی  ینمرا و  لک  کناد  ود  اب  نآ  طاریق  کـی  رادـقم 
بآ اب  نآ  طاریق  کی  لاـحط  عجو  تهج  یناـمرک و  ةریز  سفرک و  مخت  خـیبط  اـب  نآ  ۀـبح  کـی  یحیر  قاوف  تهج  ربنـشرایخ و 

اب ای  هزات و  سفرک  بآ  اب  ای  رکـسلا و  ءام  اب  نآ  طاریق  کی  لاحط  یکرزب  هخفن و  عجو و  تهج  ربک و  خـیب  بآ  هب  ای  هزات  زینـشک 
يارب ربک و  خیب  تسوپ  ای  تشکنجنف و  مخت  خیبط  اب  ای  نآ و  خیب  خیبط 
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یقـستسم و مکـش  رب  دنـشاب  هدـیناشوج  نا  رد  نوسینا  خوبطم  بآ  اـب  نآ  کـناد  مین  يـالط  کـسخ  خـیبط  بآ  اـب  نینج  مرو  853
هزات ریـش  اب  نآ  طاریق  کـی  ندـیماشآ  لـسانتلا  ضفنلا و  ءاـضعا  عفاـن  نوسینا  خوبطم  بآ  اـب  نآ  کـناد  کـی  ندـیماشآ  نینچمه 
حاقف وقود و  خوبطم  بآ  اب  نا  زا  یجوسط  ندـیماشآ  هناثم و  لیلحا و  عاجوا  حورق و  تهج  رکـش  يردـق  اب  ای  یئاـهنتب و  هدیـشود 

ریـساوب و داب  عفر  تهج  واک  نغور  اب  نآ  ۀـبح  ود  هبترم  کی  هتفه  ره  ندروخ  نآ و  راردا  ریطقت و  لوبلا و  سبح  عفر  تهج  رخذا 
تلق تهج  مدنک  درآ  اب  طولخم  نآ  كدـنا  لومح  محر و  قانتخا  تهج  يدـنه  جذاس  خوبطم  بآ  اب  نآ  ۀـبح  ود  هدـعم و  عاجوا 

رب ربـص  مدـع  لوبلا و  ریطقت  تهج  قبنز  نغور  اـی  نوتیز  نغور  اـب  نآ  لومح  نینچمه  لوبلا و  سلـس  لوب و  نتـشادهاکن  هب  ربـص 
کیرحت تهج  نآ  یلاوح  نایثنا و  بیـضق و  رب  نآ  دننام  لیجران و  نغور  اب  نآ  حوسم  طویدغ و  هدـعقم و  ياخرتسا  نآ و  سبح 

ایرکز نب  دـمحم  یلاوتم و  زور  هس  تشرب  مین  غرم  مخت  ةدرز  اب  نا  زا  ۀـبح  ای  القاب  بآ  اب  نآ  ۀـبح  ود  ندـیماشآ  نینچمه  عامج و 
بیرق تکرح  رخآ  رد  ددرکرب  یلصا  لاحب  يدوزب  هک  دهاوخ  دشاب و  هدش  چرخ  ینم  بآ  ار  یـسک  رکا  هدرک  لقن  هابلا  باتک  رد 

دـشونب هبـسانم  ةدراب  ۀبرـشا  اب  دـشاب  جازملا  رورحم  رکا  دروخب و  هدرک  لح  دیفـس  لسع  مهرد  جـنپ  رد  ار  یئایموم  وج  ود  لازناـب 
هقفاوم يایـشا  ای  لک و  نغور  دـننام  هبـسانم  ناهدا  رد  کناد  مین  کی و  ات  کناد  کی  زا  نآ  لولحم  لصافملا  تالا  تسا  برجم 

هراپ ندش و  ادج  بصع و  هلـضع و  یکتفوک  وضع و  علخ  لصافم و  عاجوا  تهج  ددع  هس  ود  غرم  مخت  ةدرز  ای  القاب و  بآ  دننام 
نآ ندیماشآ  نینچمه  لیدعیب و  عضوم  نا  رب  نآ  ندیلام  ندروخ و  اهنیا  لاثما  همدص و  هبرض و  هطقـس و  مظع و  رـسک  نآ و  ندش 

مهرد مین  رادـقم  تیز  رد  هتخادـک  ریزنخ  هیپ  مهردـکی  اب  نآ  کناد  کی  نزو  روصان  هنهک و  تاحارج  يارب  فرـص و  بارـش  اب 
رکا نآب و  ندومن  الط  هدرک و  لح  دجنک  نغور  ای  خرـس  لک  نغور  رد  نآ  تامدص  ینطاب و  لالعا  تهج  دـنلامب و  هتخاس  مهرم 

داب نیتنـسفا و  خوبطم  اب  نآ  کناد  مین  ندیماشآ  یمحلا  عفان  تیاغب  نآ  ندروخ  عضوم و  نآ  رب  ندیلام  دنـشاب  هدز  يریت  یـسک  رب 
خوبطم اب  نآ  کناد  مین  هنیزلا  روثبلا و  ماروالا و  عفان  هیوادوس  هیمغلب و  ۀقیتع  تایمح  عفر  تهج  رکید  ۀبـسانم  ۀبرـشا  اب  ای  دروآ و 

ۀیودا اب  تلع  ره  تهج  نینچمه  لیفلا و  ءاد  ماذج و  صرب و  يادتبا  تهج  یلاوتم  زور  تفه  رکید  هبسانم  ۀیودا  اب  فرص  نومیتفا 
هدیزک برقع  تهج  زین  برقع و  ندیزک  تهج  واک  نغور  اب  طاریق  کی  ردقب  نآ  ندیلام  مومسلا  تسا  دیفم  نآ  نواعم  هبـسانم و 

ندیماشآ ربک  خیب  بآ  ای  هزات و  زینشک  بآ  اب  نآ  طاریق  کی  نینچمه  فرص و  ذیبن  ای  فرـص  بارـش  اب  نآ  طاریق  کی  ندیماشآ 
جنتوف بآ  اب  ای  بادس و  بآ  اب  ای  نویسارف و  بآ  اب  ای  کسخ و  خیبط  اب  نآ  ۀبح  ود  رادقم  مومس  قلطم  تهج  نارب و  نتـشاذک  و 

فعاضم ردق  رد  تسا  ندال  ربنع و  لح  دننام  یئایموم  لح  روتـسد  تسا  برجم  اهنآ  خـیبط  بآ  اب  ای  نادـجنا و  بآ  اب  ای  یلبج و 
* تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  بوبح  ندومن و  لخاد  هیودا  بیکارت و  رد  یئاهنتب و  ای  هبسانم و  ناهدا  اب  ای  بالک و  رد 
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جنوم

تسا يدنه  تغل  میج  نون و  واو و  نوکس  میم و  مضب 

نا تیهام  *

دنسیون یم  هتخت  رب  نآ  ملق  زا  لافطا  دنمان و  هدنکرس  يدنهب  هک  تسا  فوجم  ریغ  ین  زا  یعون  تخرد  تسوپ 

نا تعیبط  *

کشخ درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ینوخ و ریـساوب  ماعط و  توهـش  فعـض  تهج  نآ  ندـیماشآ  هاهل و  هثل و  ماروا  ناهد و  شـشوج  تهج  نآ  خوبطم  بآ  اب  هرغرغ 
دـنا و هتفک  تابرجم  زا  قاوف  تهجب  نایلغ  رـس  رد  هک  وکاـبنت  قیرطب  نآ  ندـیماشآ  لـسانت و  تـالآ  هناـثم و  هدرک و  درد  یحیر و 
تسا و رتهب  دنریکب  ناهدب  ار  نآ  دود  هتخادنا  شتآ  رد  ار  کشخ  يوکابنت  كرب  يردق  نآ  ندیـشک  زا  لبق  رکا  هدیـسر و  هبرجتب 

* تسا دیفم  ریساوب  تهج  نآ  روخب  تسا و  یحیر  قاوف  ۀجلاعم  نیا  دنیامن و  ررکم  ددرکن  لئاز  هعفد  کیب  رکا 

854

يدنوم

تسا يدنه  تغل  ای  هلمهم و  لاد  رسک  نون و  يافخ  واو و  نوکس  میم و  مضب 

نا تیهام  *

رت میخض  نا  زا  هندوپ و  كربب  هیبش  نآ  كرب  نیمز و  رب  شورفم  ياهخاش  اب  هرایب  مجن و  لیبق  زا  عفانملا و  ریثک  يدنه  تسا  یتابن 
تبنم خلت و  كدنا  نآ  معط  بالک و  يوبب  هیبش  هلمجلا  یف  وب  شوخ  همکتب و  هیبش  رودم  یشفنبب و  لئام  خرس  نآ  لک  بغزم و  و 

دوجولا ریثک  هلاکنب  دابآ و  میظع  دنه و  رد  عرازم و  اهارحص و  نآ 

نا تعیبط  *

هضباق توق  اب  رت و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

زا هک  يدح  هب  ینیچ  بوچب  بیرق  حـیتفت  فیطلت و  رد  حـتفم و  فطلم و  للحم و  هدـعم و  حاورا و  يوق و  هسیئر و  ياضعا  يوقم 
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يوارفـص و ضارما  هرـشب و  يدرز  ناـقری و  شحوت و  ناـقفخ و  عفر  تهج  دـیآ و  یم  نآ  يوب  نآ  براـش  ۀـحئار  لوـب و  قرع و 
روتـسدب هکنآ  قرع  ندـیماشآ  عفاـن و  اـضعا  عیمج  ماروا  لـیمامد و  ریزاـنخ و  دـننام  روثب  ماروا و  لوبلا و  هقرح  محر و  يوادوس و 

ضارما رئاـس  حاورا و  يوق و  تیوقت  هیمغلب و  داوم  لـیلحت  يوارفـص و  يوادوس و  ساوـسو  ناـقفخ و  تهج  دنـشک  قرع  بـالک 
يزور دنیامن و  عورش  ءادتبا  لاقثم  جنپ  ات  لاقثم  هس  زا  هک  نا  رب  تموادم  طرـشب  عفان  اهنیا  لاثما  هکح و  ابوق و  برج و  هروکذم و 

ماـیا رد  دـنیامن و  مـک  جـیردتب  سپ  دروآ  طاـطحنا  فـیفختب و  ور  ضرم  دـیامن و  تقفاوـم  هـک  رادـقم  ره  اـت  دـنیازفیب  لاـقثم  ود 
یناسفن و تاکرح  التما و  مرک و  رایـسب  ای  درـس و  رایـسب  بآ  ندیماشآ  هظیلغ و  ۀیذغا  لوقب و  تاینبل و  تاضومح و  زا  ندـیماشآ 
رد دنیامن و  مرکمین  بآ  هفیطل و  ۀیذغا  رب  راصتقا  تسا و  رتهب  دنیامن  لیلقت  ار  کمن  رکا  دـنیامن و  بانتجا  مامح  عامج و  یندـب و 

تابن دنراد و  لمعتـسم  دنه  لها  زین  ار  نآ  مرج  دنیازفیب و  لاقثم  ود  ای  لاقثم  کی  جیردتب  دنیامن و  لاقثم  هد  زا  عورـش  هیوق  ۀجزما 
قیرطب رکش  نغور و  مدنک و  درآ  اب  هدوس  مرن  سپ  دنیامن  یم  کشخ  هیاس  رد  هدنک  لک  كرب و  خیب و  اب  یکزات  ماکنه  رد  ار  نآ 
قیرطب زین  طاقسا و  يدیفـس و  زا  يوم  عنم  یندب و  یناویح و  ياوق  ظفح  تهج  دنروخ  یم  جازم  تشادرب  قفاوم  يزور  هتخپ  اولح 

توق دنروخب  فک  کی  رادقم  زور  ره  ریش  اب  رکا  دنا  هتفک  ار  نآ  مخت  هروکذم و  روما  تهج  دنماشآ  یم  هبسانم  ۀبرـشا  اب  فوفس 
هرکنهب اب  نوچ  ندمآ  لکب  زا  لبق  ار  نآ  تابن  دشخب و  تیـصاخ  نامه  زین  دـنروخب  زور  لهچ  ات  رکا  ار  نآ  لک  دـشخب و  یناویح 

لک ۀچنغ  نوچ  هک  تسا  روهـشم  دنه  لها  دزن  زین  دنادرکن و  دیفـس  ار  يوم  دـنروخب  زور  لهچ  ات  هتخیمآ  لسع  نغورب و  هدـیئاس 
لاس و ود  نآ  ۀچنغ  ود  لاس  کی  نآ  ۀچنغ  کی  دننام  یم  ظوفحم  دـمر  رازا  زا  لاس  نا  رد  دـنیامن  علب  تسرد  لاس  لوا  رد  ار  نآ 
رد هتفوک  مین  ار  نآ  خیب  نوچ  عفان و  يوم  ندرک  هایـس  تهج  زین  دنروخب  لاس  کی  ات  رکا  ار  نآ  خیب  دـنناد و  یم  برجم  نینچمه 
ره دنیامن و  رطقم  سوکعم  عرق  قیرطب  هدرک  هشیـش  رد  هدرک  برچ  نیمـسای  نغور  اب  سپ  درادرب  من  هک  رادقم  نآ  دـنناسیخب  بآ 

ار هبطر  ةدراب  ضارما  دیامن و  حاورا  يوق و  تیوقت  دشخب و  میظع  عفن  دنروخب  ناتـسمز  رد  لوبنات  كرب  اب  ار  نآ  کناد  کی  زور 
ات دنهد  خبط  مئالم  شتآ  اب  نآ  عبر  ردقب  دجنک  نغور  اب  دـنریکب و  خـیب  لک و  اب  ار  نآ  تابن  هزات  بآ  نوچ  روتـسدب  دزاس و  عفد 

یشرت و عامج و  زا  تدم  نیرد  زور  کی  لهچ و  ات  دنروخب  اتشان  حبص  ار  نآ  مرد  ود  رادقم  زور  ره  هدومن  فاص  دنامب و  نغور 
بوخ مین  بوچ  ۀتـسد  اب  یـسم  فرظ  رد  ار  نآ  خـیب  نوچ  دومن و  ناوتن  حرـش  هک  دـشخب  يدـحب  هاب  تیوقت  دـنیامن  زیهرپ  يداـب 

دنع دـنراد و  هاکن  هدرک  کـشخ  هدومن  رت  نادـب  ار  هزیکاـپ  هبنپ  سپ  ددرک  کـنر  هایـس  هکنادـنچ  بآ  اـب  دـنیامن  قحـس  دـنیاسب و 
یم يدنوم  زا  یعون  زین  دیامن و  نآ  عجو  درد و  نیکـست  دنراذک  دمر  بحاص  مشچ  رب  هدرک  رت  بآ  اب  هبنپ  نا  زا  يردـق  تجاحلا 

لاعفا صاوخ و  یقاب  رد  عفان و  رایـسب  طالخا  لیدعت  تهج  لوا  عون  زا  رتکرزب  نآ  لک  دنمان و  يدـنوماهم  يدـنهب  ار  نآ  هک  دوش 
* تسا لوا  عونب  بیرق 
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ءاهلا عم  میملا  لصف 

اهم

تسا یطبن  تغل  هدمآ  زین  یهم  فلا  اه و  حتف  میم و  مضب 

نا تیهام  *

بلص دیفس  یمسق  دشاب  یم  مسق  ود  تسا و  یکنس 

مهب اسینغم  ندعم  رد  دنروآ و  رصم  دیعص  مور و  حاون  زا  ددرک و  یم  رهاظ  شتآ  زین  نا  زا  هک  هنز  شتآ  کنـسب  هیبش  فافش  855
کنس کمنب  هیبش  رت و  بلص  نا  زا  فافش و  ریغ  نا  زا  رکید  یمـسق  ددرک و  یم  لح  دنیاسب  نوچ  سیت  مرک  نوخ  رد  دسر و  یم 

تسا ناولس  ریغ  دنزاس و  یم  فورظ  نا  زا  هدیبوک  ار  نیا  و 

نا تعیبط  *

کشخ درس و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دنـشک مشچ  رد  دنیاسب و  بآ  هب  نوچ  روتـسدب  یملا و  یب  مشچ  ضایب  عطاق  رکـش  دـیراورم و  اب  نآ  لاحتکا  نیعلا  للحم  یلاج و 
لقث عفد  دنلامب  هبترم  دنچ  نابز  رب  دـننک و  لح  لسع  هکرـس و  ورم  نارفعز و  رداشون و  کمن و  اب  ار  نا  زا  ۀـبح  کی  نوچ  ناسللا 

رب نآ  دامـض  لوب و  راردا  هاصح و  تیتفت  تهج  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاضعا  دنا  هتفک  برجم  دـیامن و  ملکت  رـسعت  تنکل و  نآ و 
عفار لاـفطا  رب  تدـالو و  رـسع  زرل و  هشعر و  عفر  تهج  نآ  قیلعت  صاوخلا  نا  رد  نآ  داـمجنا  عفار  ریـش و  یتداـیز  تهج  ناتـسپ 

دنا هتسناد  رثؤم  تاجاح  ياضق  تهج  تسار  تسد  رد  نآ  نتشاد  ناشیرپ و  ياهباوخ  ندید  باوخ و  زا  ناشیا  نتسج  فوخ و 

دهم

هلمهم لاد  اه و  نوکس  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

نآ ياهکرب  راهب و  هشیمه  لکشب  دوبک  دراد و  رایسب  اهخاش  هک  دنمان  ار  یهایک  يریمـشک  تغلب  هتـشون  براجتلا  هصالخ  بحاص 
دـنک و یم  لیم  زین  نیا  دـیامن  یم  لیم  هک  فرط  رهب  دراد و  باتفآب  ور  هشیمه  نآ  لک  زارد و  کیراب و  نآ  لک  زارد و  کیراب و 
دنزپ و یم  مشیرس  دننام  ار  نآ  خیب  اجنآ  نادایص  دوجولا و  ریثک  ریمشک  ناتسهوک  رد  کنر  دیفس  كرزب و  يراودج  دقب  نآ  خیب 

عیمج ددرک  درـس  بوخ  ات  دـنراذک  یم  ار  نآ  دریم  یم  دـتفا و  یم  تعاس  رد  دـننز  یم  هک  يراکـش  ناویح  رهب  هدولا  نادـب  ار  ریت 
یم هدیرب  ار  عضوم  نآ  سپ  دوش  یم  ربطس  عضوم  نآ  ددرک و  یم  عمج  مخز  لحم  رد  نوخ  اب  هتـشکزاب  ناویح  نآ  ندب  زا  اهرهز 
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فعض توق و  رد  نآ  خوبطم  خیب  ناحتما  درادن و  یتیمس  تسا و  ترـضم  یب  دنیوک  یم  دنروخ  یم  ار  نآ  تشوک  ۀمتت  دنزادنا و 
نا زا  يردق  دنیامن و  یم  كاپ  ار  مخز  لحم  سپ  ددرک  يراج  ینوخ  ةرطق  كدنا  ات  دنرب  یم  ورف  يوضع  رب  یغیت  هک  تسا  نانچ 
یم ثادحا  ندب  رد  میظع  شراخ  شزوس و  تشوکب و  دنک  یم  تیارـس  زین  تسوپ  زا  دنیوشن  لاحلا  یف  رکا  دنراذک  یم  نارب  خیب 

نارب دنیامن و  برچ  نغورب  دنیوشب و  كاپ  ار  وضع  لاحلا  یف  رکا  دزاس و  یم  كاله  دننکن  جالع  رکا  دزاس و  یم  خرـس  دیامن و 
نا رب  نا  زا  دعب  دنناپسچب و  ولز  دنـشکب و  دنراذکب و  همجحم  دشاب  جراخ  رد  رکا  نآ  جالع  دناسر و  یمن  ترـضم  دنلامب  تاقایرت 

* تسا عفان  تیاغب  لاح  لوا  رد  لوبب  عضوم  نآ  نتسش  دنلامب و  قایرت 
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هیبلهم

دنمان ینرف  یسرافب  اه  هیناتحت و  هانثم  ءای  حتف  هدحوم و  ءاب  رسک  هددشم و  مال  اه و  حتف  میم و  مضب 

نا تیهام  *

یم هریـش  بآ  رد  ار  جنرب  درآ  هک  وحن  نیدب  دنهد  یم  بیترت  رکـش  ریـش و  جنرب و  درآ  ةریـش  زا  هک  تسا  هذـیذل  ۀـیذغا  ۀـلمج  زا 
هک رادقم  نآ  دنزیر  یم  نا  رد  هدرک  فاص  رکش  ةریش  سپ  دیآ  ماوقب  ددرک و  هتخپ  جنرب  ةریـش  ات  دنهد  یم  خبط  ریـش  اب  دنـشک و 

دروآ دورف  ماکنه  رد  دنهاوخ  رکا  دنروآ و  یمرب  ینیچ  فورظ  رد  دنروآ و  یم  دورف  هداد  یشوج  دنچ  سپ  دنادرک  نیریش  ار  نآ 
یم لوانت  ددرک و  یم  ذیذل  وب و  شوخ  دنیامن  یم  لخاد  هدیـشک  هریـش  بالک  رد  کشم  یلیلق  اب  هدیبوک  اوب  لیه  هناد  دـنچ  ندـن 

وا هک  ئق  عفر  يارب  دوب  هداد  بیترت  هریغم  نب  بلهم  تهجب  هک  تسا  یلباب  سرود  عرتخم  نیا  ددرک و  یم  درـس  نا  زا  دـعب  دـنیامن 
وا ةدعمب  ادوس  نتخیر  زا  دوب  هدش  ضراع  ار 

نا تعیبط  *

رت مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفان يوادوس  ئق  عفر  هاـب و  تیوقت  ینم و  حـلاص و  نوخ  دـیلوت  ندـب و  ندومن  هبرف  یـسبی و  رـس  درد  نونج و  اـیلوخیلام و  تهج 
* تسا

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  میملا  لصف 

هبیم

اه هدحوم و  ءاب  رسک  ای و  نوکس  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

بآ اب  ای  بارش و  اب  هک  تسا  هب  بارش  یسراف  مسا 

دنیامن بترم  يروکنا  856

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* تفای رکذ  نآ  خسن  ریبک  نیدابارق  رد  هدعم و  يوقم  طسبنم و  حرفم و 
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نسیم

زین سوطل  سوسول و  ینانویب  تسا  یبرع  تغل  هدش  هدید  زین  نون  ياجب  واوب  هدمآ و  زین  نون  نیـس و  حتف  ای و  نوکـس  میم و  حـتفب 
دنمان

نا تیهام  *

وب و شوخ  معط و  شوخ  نیریـش و  لفلف و  زا  رتکرزب  نآ  رمث  رایـسب  دـیاوز  اب  سفرک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  میظع  تسا  یتخرد 
یخرس و یهایـسب و  لئام  نآ  تخرد  بوچ  تسا و  يدنت  اب  هایـس  یکچوک و  رانک  ردقب  دنا  هتفک  زین  يدرزب و  لئام  لکـش  ثلثم 

دشاب یم  یناتسب  يرب و  وب و  شوخ  بلص و 

نا تعیبط  *

لدتعم نآ  یناتسب  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

دنراد و لمعتسم  هفرس  يارب  ماش  لها  ار  نآ  نبل  تابوطر و  ۀیقنت  لاهـسا و  سبح  هدعم و  تیوقت  هفرـس و  تهج  نآ  رمث  ندیماشآ 
هتسناد برجم  ماروا  لیلحت  لیفلا و  ءاد  تهج  نآ  دامـض  روثبلا  ماروالا و  دیفم  جحـس  اعما و  ۀحرق  تهج  نآ  بوچ  ةراشنب  ناقتحا 

ات دندنب  هبلـص  ماروا  رب  هدوس  ار  نآ  خیب  خاش و  نوچ  طاقـسا و  زا  نآ  عنم  يوم و  خیب  ندومن  ماکحتـسا  تهج  نآ  خیبط  هنیزلا  دنا 
* دنا هتفک  برجم  زین  قتف  عفر  رد  رثؤم و  نآ  لیلحت  رد  دنیامن  دیدجت  زور  ره  یلاوتم و  زور  هس 

نونسیم

دنمان بویا  مرک  یسرافب  نون  واو و  نوکس  نون و  مض  هلمهم و  نیس  حتف  ای و  نوکس  میم و  حتفب 

نا تیهام  *

دنا هتفک  وخر و  كدـنا  کنر و  يرتسکاخ  دیفـس  زین و  رتدـنلب  نا  زا  امرخ و  مخت  رادـقمب  ینالوط  کـیراب  يرجح  تسا  یمـسج 
تسا رحبلا  دبز  زا  یعون 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

حورج و تاـبوطر  ففجم  نآ  رورذ  عفاـن و  ضیح  ساـبتحا  هدرک و  درد  هاـصح و  تیتفت  زرپـس و  اقـستسا و  تهج  نآ  ندـیماشآ 
* دش روکذم  تسا و  رحبلا  دبز  دننام  لاعفا  رئاس  رد  رس و  حورق  فیفجت  اهنآ و  ةدنهد  مایتلا  حورق و 

هلئاس ۀعیم 

ار نآ  تخرد  دنمان و  سرالـس  يدنهب  زین و  ینبل  تسا و  یبرع  تغل  اه  هلمهم و  نیع  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکـس  میم و  رـسکب 
تسا ناعیم  زا  قتشم  هعیم  مرن و  ینعی  دنیوک  هکیل  هکارطسا  یکنرفب 

نا تیهام  *

دنمان رهبع  ماش  دالب  رد  ار  نآ  تسا و  لجرفـس  تخردب  هیبش  نآ  تخرد  دنا  هتفک  وب و  شوخ  رایـسب  تسا  یتخرد  نبل  ای  غمص و 
نیرتهب رکید  غومـص  دـننام  دـنک  شوارت  تخرد  زا  دوخبدوخ  هچنآ  دـشاب و  یم  فانـصا  تسا و  نارم  تخرد  غمـص  دـنا  هتفک  و 

لئام دنیامن  یم  ذـخا  نآ  تخرد  يازجا  ندرـشف  زا  هچنآ  دـشاب و  یم  لسع  ماوقب  يدرزب و  لئام  رقـشا  نآ  کنر  تسا و  فانـصا 
دننک یم  فاص  دنلام و  یم  دنهد و  یم  خبط  بآ  رد  ار  نآ  تخرد  يازجا  هچنآ  تسا و  طسوتم  نیا  دشاب و  یم  رتظیلغ  یخرسب و 
هتفک دـشرم  باتک  بحاص  تسا و  هسبای  ۀـعیمب  یمـسم  نیا  دـشاب و  یم  لیقث  هایـس و  ددرک  یم  ظیلغ  ات  دـنناشوج  یم  ار  نآ  سپ 

دنام یم  یقاب  لاس  هد  ات  نآ  توق  هلمجلاب  خرس  عون  کی  دشاب و  یم  دیفس  نآ  عون  کی 

نا تعیبط  *

کشخ مود  رد  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ماکز و هفرـس و  تهج  ضفنلا  ءاذـغلا و  سفنلا و  سارلا و  ءاضعا  فیفجت  ضبق و  توق  اب  نیلم و  جـضنم و  حایر و  للحم  يوقم و 
اقستسا ینطاب و  ياضعا  تیوقت  زاوآ و  یکتفرک  هئر و  هنیس و  درد  اهنآ و  ۀیقنت  غامد و  زا  تابوطر  رادحنا  هشعر و  زازک و  ردخ و 

مامت و توقب  مغلب  لهـسم  مرک  بآ  اب  نآ  مرد  هس  ندـیماشآ  نیکرو و  رمک و  درد  ضیح و  لوب و  راردا  هناثم و  هدرک و  زرپس و  و 
نآ روطق  زازک و  تالزن و  تهج  زین  نآ  روخب  اضعا و  یکدـنام  هشعر و  زازک و  ردـخ و  تهج  نوتیز  نغور  اب  نآ  خوبطم  يـالط 

عاجوا تهج  نآ  دامـض  اهریغ  عاجوالا و  ضیح  ساـبتحا  تهج  زین  نآ  روخب  هجزرف و  نآ و  ۀـظیلغ  حاـیر  شوک و  ضارما  تهج 
ماذج و تهج  مرک  بآ  اب  نآ  مرد  هس  ندیماشآ  برج و  تهج  نآ  يالط  اهنآ و  لعف  يوقم  اهنآ  تادامض  رد  سرقن و  لصافم و 

دزن رتسدیب و  دنج  نیمسای و  نغور  نآ  لدب  مرد  هس  ات  لاقثم  کی  زا  تبرش  رادقم  یکطصم  نآ  حلـصم  هئر و  رـضم  زین  نآ  روخب 
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* تسا اهیلاغ  يازجا  زا  تسا و  بطر  تفز  نآ  نمث  نارطق و  نآ  نزوب  یضعب 
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857

هسبای ۀعیم 

ار نآ  تخرد  يازجا  هک  تسا  مود  فنـص  لفث  یـضعب  دزن  تفای و  رکذ  هک  تسا  هلیاس  ۀـعیم  موس  فنـص  یـضعب  دزن  نآ  تیهام 
تسا نآ  خوبطم  بآ  لفث  یضعب  دزن  دنریک و  یم  ار  نآ  یفاص  هدرشفا 

نا تعیبط  *

هلیاس هعیم  زا  هدایز  یکشخ  یمرک و  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ریـساوب نوخ  تهج  نآ  لومح  یئابو و  ياوه  ررـض  هوقل و  عفار  یغامد و  تابوطر  بلاج  نآ  روخب  نطب  کسمم  هضباق و  توق  اب 
نآ حلصم  عدصم  راضملا  هلیاس  ۀعیمب  بیرق  لاعفا  رئاس  رد  نآ و  تبالص  محر و  مف  مامـضنا  عفار  نینج و  طقـسم  ضیح و  عفان و 

* تسا ریشواج  نآ  لدب  لاقثم  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  هنایزار 

جتخفیم

نقیلغا ینانویب  تسا و  یسراف  ۀتخپیم  برعم  میج  هیناقوف و  هانثم  ءات  حتف  همجعم و  ءاخ  نوکس  ءاف و  مض  ءای و  نوکـس  میم و  حتفب 
بنعلا دیقع  ینعمب  دنمان 

نا تیهام  *

شرت باشود  ار  نآ  تانالیک  رد  دـشاب و  یـشرتب  لئام  ددرک و  ظیلغ  دزوسن و  نآ  ثلث  ود  زا  هدایز  خـبط  رد  هک  تسا  روکنا  بآ 
لیه نا  رد  هاک  تفای و  رکذ  سبد  رد  سبد و  یبرعب  دنیوک و  باشود  ار  نآ  ددرک  نیریش  دنناشوجب  باشود  كاخ  اب  نوچ  دنمان 

دنیامن یم  هفاضا  اهنیا  لاثما  لفنرق و  اوبزوج و  و 

نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

بارـش لـخاد  عفاـن و  هناـثم  هدرک و  عـجو  تهج  هاـب و  كرحم  عـبط و  نییلت  ثفن و  رب  نیعم  هبـصح و  هلبآ و  هئر و  هنیـس و  قـفاوم 
شرت درس و  ياه  هویم  نآ  حلـصم  ظیلغ  يارفـص  دلوم  نآ  راثکا  نیرورحم  رد  راضملا  دوش  یم  هدرک  اذوقایدب  فورعم  شاخـشخ 

* تسا يروکنا  باشود  نآ  لدب 
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* تسا نون  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  مجنپ  تسیب و  باب  *

فلالا عم  نونلا  لصف 

لیجران

ار نآ  ةزات  دـنهب  هک  اریز  تسا  يدـنه  لیران  برعم  مال  هیناتحت و  هاـنثم  ءاـی  نوکـس  میج و  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  نون و  حـتفب 
يدنه زوج  یبرعب  سیرکیدنا و  سرکوک  یکنرفب  دنمان و  هرپوهک  ار  نآ  کشخ  لیران و 

نا تیهام  *

دنچره دوجولا و  ریثک  تارابیلم  رد  دوش و  یم  تفای  هلاکنب  نهکد و  دـنه و  ياـیرد  لـحاوس  رداـنب و  رثکا  رد  تسا و  یتخرد  رمث 
یضارا فالتخاب  دشاب و  یم  رت  برچ  رت و  نیریش  رتذیذل و  رتهب و  نآ  رمث  دسرب  نآ  ياپب  روش  بآ  دشاب و  روش  يایردب  رت  بیرق 

هکنآ الا  دـشاب  یم  هشوخ  رد  امرخ  دـننام  نآ  رمث  دـهد و  یم  رمث  لاس  دـصب  بیرق  اـت  سرغ  دـعب  لاـس  تشه  تفه  زا  نادـلب  و و 
رتمک نآ  ۀنت  دیاوز  هکنآ  الا  لخن  تخردب  هیبش  زین  نآ  تخرد  ددع و  هدزناپ  هد  ات  تشه  تفه  هشوخ  ره  رد  كرزب و  نآ  ۀـشوخ 

زا رثکا  بوراج  رتبلـص و  رتدـنلب و  زین  نآ  طسو  بوچ  رتدـنلب و  نآ  ياـهکرب  هکنآ  رکم  لـخن  ياـهخاشب  هیبش  زین  نآ  ياـهخاش  و 
نشخ یفیل  یکی  دراد  تسوپ  هس  نآ  رمث  دشاب و  یم  طوبـضم  رایـسب  تسد  غرذ  ود  يدنلبب  ات  دنزاس و  یم  نآ  كرب  طسو  بوچ 

ار نآ  ددرک و  یم  ربغا  ندش  کشخ  ندیـسر و  دعب  بلـص و  مرن و  نآ  ياهفیل  زبس و  یماخ  رد  تشکنا و  کی  تماخـضب  میخض 
هکنآ تهج  دنزاس  یم  نا  زا  اه  یتشک  تازاهج و  رکنل  نامـسیر  هدومن  ادج  ار  نآ  ياهـشیر  هدیبوک  هدیناسیخ  دـنیامن و  یم  ادـج 

ود ناـشن  هـس  نآ  رـس  رب  کـنر و  هایـس  یبـشخ  بلـص  نآ  مود  تسوـپ  ددرک و  یمن  دـساف  هدیـسوپ و  دوزب  روـش  ياـیرد  بآ  رد 
عضوم نامه  زا  نهدب و  هیبش  هلمجلا  یف  قارب  ریغ  وخر  رتکرزب و  كدنا  یمویس  مشچ و  ودب  هیبش  قارب  كدنا  بلص و  رتکچوک و 
ماکنه رد  دیامن و  یم  تخرد  ندیئورب  عورـش  یکدیـسر  لامک  زا  دعب  زین  اج  نامه  زا  دیامن و  یم  امن  وشن و  يارب  تبوطر  بذج 

رادقمب ار  نآ  رـس  مدرم  یـضعب  دنروآ و  یمرب  نا  زا  ار  نآ  بآ  دنیامن و  یم  خاروس  ار  عضوم  نآ  دشاب  نا  رد  بآ  ندوب  سر  مین 
نایلغ و نتخاس  يارب  دنامب  تسرد  نآ  فالغ  هکنآ  يارب  دنروآ  یمرب  هدـیرب  نآ  فوج  زا  ار  نآ  زغم  هدرک  خاروس  یکرزب  مهرد 

دنزاس یم  نایلغ  هدومن  بصن  ین  بآ  نارب 
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تاراـبیلم رثـکا  رد  دـنهد و  یم  بـیترت  نآ  زغم  زا  تاـیولح  ماـسقا  دـنروخ و  یم  دــنروآیمرب و  ار  نآ  زغم  هتــسکش  يرثـکا  858و 
ماعط و نغور  هتخپ و  نآ  ریغ  جـنرب و  ریـش  قیرطب  هچ  ماخ و  هچ  تسا  نادـب  رـصحنم  رتشیب  ناشوا  تاناویح  اجنآ و  مدرم  كاروخ 
کنر و يزوج  كزان  نآ  موس  تسوپ  دـنرب و  یم  هدـیعب  دـالب  رثکا  رد  ار  نآ  کـشخ  دـنروآ و  یم  لـمعب  نآ  نغور  زا  زین  غارچ 

یم تسا  رایسب  تینهد  اب  ذیذل و  نیریش و  دیفس و  هکنآ  زغم  دنیامن و  یم  ادج  لکا  لامعتسا و  ماکنه  رد  ار  نیا  نآ و  زغمب  هتسویپ 
نآ زغم  نیرتهب  ددرک و  یم  رکـسم  رمخ و  دیآ  شوجب  هک  دنراذکب  ار  نآ  بآ  نوچ  دنزاس و  یم  زین  هکرـس  نآ  بآ  زا  دـنروخ و 

دشاب هتشادن  تحولم  هک  بآ  نیرتهب  تسنآ و  ۀشیر  مک  برچ  نیریش  فیطل  دیفس  هزات 

نا تعیبط  *

نآ جرکتم  کشخ و  مود  لوا  رد  مرک و  مود  رخآ  رد  نآ  کشخ  تعیبط  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  طسو  رد  هزات  لیجران  زغم 
هیلضف تبوطر  اب  نآ  يازجا  همه  رت و  مرک و  لوا  رد  نآ  بآ  کشخ و  مود  رخآ  رد  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اخرتسا و دـننام  هیوادوس  هیمغلب و  ةدراب  داوم  عفد  تهج  سارلا  ءاضعا  حـلاص  طـلخ  دـلوم  ندـب و  نمـسم  يزیرغ و  ترارح  يوقم 
ریـساوب و ینطاب و  ۀـحرق  رکج و  فعـض  تهج  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  ناهد  یئوبـشوخ  اهنیا و  لاثما  ایلوخیلام و  نونج و  جـلاف و 

يوقم حلاص و  نوخ  دلوم  رکش  اب  نآ و  درد  هناثم و  يدرس  نآ و  ریطقت  لوب و  راردا  نیدوربم و  رمک  هدرک و  نیخست  ینم و  دیلوت 
رد تابن و  رکش و  نآ  حلـصم  زاوآ  دسفم  هنیـس و  نشخم  ظیلغ و  طلخ  دلوم  مضهرید و  ددسم و  نآ  مرج  راضملا  يزیرغ  ترارح 

نایثغ و ثروم  نآ  جرکتم  دساف  زغم  هناودنه و  ومیل و  شرت و  ياه  هویم  نیرورحم  رد  درادن و  حالـصاب  جایتحا  خئاشم  نیدوربم و 
هتـسش ماخ  جـنرب  ندروخ  اقلطم  نآ  مضه  رب  نیعم  حلـصم و  زین  ندروخ و  یقایرت  شرت  ياـه  هویم  ندومن و  ئق  نآ  حلـصم  یـشغ 
دساف ار  اهنآ  همه  دنشاپب  دشاب  رایسب  لیجران  هک  ییاج  رد  ار  جنرب  يردق  نوچ  دنیوک  لاقثم و  راهچ  هس  رادقمب  نآ  يالاب  رب  تسا 

هزوغلچ و هتـسپ و  ناکدرک و  زغم  نآ  لدب  هیقوا  هس  نآ  بآ  زا  لاقثم و  هس  ار  نیداتعم  ریغ  نآ  مرج  زا  تبرـش  رادـقم  دـنادرک  یم 
دنا هتفک  کشخ  زین  مود  رد  کشخ و  موس  رد  مرک و  لوا  رد  نآ  ۀکرس  عفان و  هاب  تیوقت  نونج و  ایلوخیلام و  تهج  نآ  بارش 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

رد خبط  نیح  رد  نوچ  موحل  ندومن  ارهم  همـضاه و  تیوقت  تهج  عرقلا و  بح  مکـش و  مرک  ماسقا  جرخم  لهـسم و  نآ  ندیماشآ 
راسخر کنر  ةدننکوکین  هکح و  برج و  شمن و  فلک و  عفار  نآ  يالط  نادند و  یلاج  نآ  تسوپ  رتسکاخ  نونـس  دـنزادنا و  نا 

یم جارخا  نغور  نا  زا  هدیناشوج  هدیبوک و  ار  نآ  زغم  هکنآ  مسق  کی  دـنیامن  یم  ذـخا  مسق  ود  ار  نآ  نغور  يوم  يوقم  انح  اب  و 
وناز و رمک و  درد  عرقلا و  بح  نادید و  جارخا  نآ و  حایر  لیلحت  هناثم و  درد  عفر  هدرک و  هیپ  دـیلوت  مهف و  تیوقت  تهج  دـنیامن 

ولآدرز هتسخ  نغور  اب  تسا و  عفنا  نیهدت  تهج  نآ  ۀنهک  ندیماشآ و  تهج  نآ  ةزات  انیهدت و  ابرش و  دیفم  هاب  کیرحت  ریساوب و 
فاص هدومن  جوزمم  مرک  بآ  اب  هدیشارخ  ینهآ  تلآ  اب  ای  هدیبوک و  ار  نآ  رشقم  ةزات  زغم  هکنآ  مود  مسق  برجم و  ریساوب  تهج 

رد فطلا و  نیا  دنیامن و  یم  ذخا  سپ  ددرک  دمجنم  دـیآ و  الاب  نآ  تینهد  ات  دـنراذک  یم  ار  بآ  نآ  درـس  رایـسب  ياج  رد  هدرک 
بلص مود  تسوپ  نغور  دشاب و  یم  هقیاذ  شوخ  معط و  شوخ  تسا و  رتهب  دنفـسوک  واک و  نغور  زا  نیبوطرم  نیدوربم و  ۀجزما 

* تسا برجم  عفان و  هثیبخ  حورق  ابوق و  برج و  تهج  نآ  یبشخ 

يرحب لیجران 

دنمان یئایرد  لیجران  یسرافب  هیناتحت  هانثم  ءای  نیتلمهم و  ءار  رسک  اح و  نوکس  ءاب و  حتفب 

نا تیهام  *

یمن مهب  رکید  ياـج  رد  دوش و  یم  تسا  عقاو  هجرد  تسیب  دـص و  کـی  لوطب  اوتـسا  طـخ  رب  هک  ةریزج  رد  هک  تسا  یتخرد  رمث 
الا دشاب  یم  تسوپ  هس  زین  ار  نآ  هتـسویپ و  مهب  ددع  ود  ینالوط  نآ  رمث  يدنه و  لیجران  تخردب  هیبش  رایـسب  نآ  تخرد  دسر و 

هکنآ
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رت و بلـص  رت و  میخـض  نیا  زغم  رت و  میخـض  كدـنا  نیا  زغمب  لصتم  موس  تسوپ  سلما و  رت و  بلـص  نا  زا  نیا  مود  تسوپ  859
یکزات يرت و  رد  يدـنه و  لـیجران  زا  رتمک  نیا  تینهد  هدـش و  هدـید  مه  هداـیز  تشکنا و  ود  ضرع  تماخـضب  یـضعب  هشیرمک 

هنهک نوچ  جاع و  تبالصب  بیرق  بلص  رایسب  نآ  کشخ  زغم  تسا و  يدنه  لیجران  زغم  زا  رتذیذل  دیفس و  رایسب  برچ و  كدنا 
ۀیودا زا  دوش و  یم  هدایز  نآ  یخلت  یکریت و  ددرک  یم  رت  هنهک  دنچره  دیامن و  یم  یخلت  یکریت و  یخرس و  يدرزب و  لیم  ددرک 

هتفای هک  تسا  لاس  هن  تشه  ار  هریزج  نآ  دـنا و  هدرب  نآ  تعفنمب  یپ  هک  دوش  یم  لاس  هاجنپ  دـص و  کـی  بیرق  تسا و  هدـیدج 
دنا هتشون  هتفک و  يزیچ  دوخ  لایخ  مهوب و  سکره  دنتفرک و  یم  بآ  يور  زا  نا  زا  لبق  الا  دنا و 

نآ تعیبط  *

ددرک یم  هدایز  نآ  سبی  ترارح و  دوش  رت  هنهک  دنچره  دنا و  هتسناد  مود  رد  یضعب  لوا و  رد  رت  مرک و  یضعب  يوقلا و  بکرم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

کنـس رب  بالکب  ار  نآ  ۀبح  ود  ات  هبح  کی  رادقم  هبترم  ود  ای  هبترم  کی  هتفه  ره  نوچ  دنا  هتفک  توق و  ۀـظفاح  هیقایرت و  توق  اب 
هشعر و هوقل و  جـلاف و  لثم  هدراب  ضارما  هبکرم و  تایمح  عبر و  یمح  دـننام  ضارما  رثکا  زا  ار  ندـب  دـنیامن  لـیم  هدـیئاس  قاـمس 
زا هیمـس  هدساف و  ۀیدر  طالخا  بذاج  اهنآ و  فالتخا  یئابو و  ياوه  تیذا  عفاد  دیامن و  یم  تظفاحم  اهنیا  دننام  لصافم و  عاجوا 
هک ماد  ام  دنیامرف  ئق  دـنناروخب و  مومـس  براش  ای  هضیه و  بحاصب  هدوس  ار  نآ  ۀـبح  جـنپ  راهچ  رادـقم  نوچ  تسا و  ندـب  قمع 
زا هک  اریز  دروآین  ئق  رکید  ددرک  عفد  مامتلاب  نوچ  دیامن و  عفد  ار  هیمـس  ةدساف  طالخا  دروآ و  ئق  تسا  یقاب  وا  ندـب  رد  تیمس 

هدیـشود هزات  واک  ریـش  اب  نآ  ندیماشآ  روتـسدب  دیامن و  یمن  ئق  کیرحت  دباین  هدساف  طالخا  ندب  رد  نوچ  هک  تسا  نآ  صاوخ 
ۀبح ود  ات  هبح  کی  رادقم  هریرعـشقب  ساسحا  يادـتبا  رد  یمغلب  یمح  بحاصب  نوچ  اهنیا و  لاثما  شیب و  ای  هدروخ و  نویفا  تهج 

عـسل عضوم  رب  نآ  يالط  دـشخب و  عفن  ددرک و  یم  لصاح  نآ  ضراوع  رد  رایـسب  فیفخت  دـنیامرف  ئق  دـنناروخب و  هدـیئاس  ار  نآ 
دنا هتفک  طاریق  ود  ات  طاریق  کی  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  نآ  تیاکن  ملا و  عفاد  رادرهز  ماوه  رئاـس  یعفا و  ـالیتر و  روبنز و  برقع و 

رادقم يرثکا  ار  نآ  ةزات  رت و  هک  اریز  دشاب  نآ  يون  یکنهک و  هیوها و  نادلب و  هجزما و  فالتخا  بسحب  نیا  دـیاش  دـیوک  فلؤم 
نا رب  هدـئاف  هروکذـم  ضارما  رثکا  تهج  نینچمه  هدیـسرن و  مهب  ناشیا  ۀـجزما  رد  یتوافت  قلطم  دـندروخ و  مهردـکی  ات  يرایـسب 

هسبای ةراح  ۀجزما  رد  نآ  ةزات  راثکا  هک  ةدیـسر  هبرجتب  ردق  نیا  دشاب  نآ  ۀنهکب  قلعتم  هروکذم  صاوخ  هک  لمتحی  تشکن  بترتم 
اب زین  نآ  تسوپ  رد  بآ  ندـیماشآ  دـنا  هتفک  ملعا و  هّللا  دـشخب و  یم  هاـب  تیوقت  كدـنا  تسا و  ترارح  ناروث  ناـجیه و  ثعاـب 

لیجران بح  نآ و  ماقم  مئاـق  تسا و  نآ  زغمب  بیرق  صاوخ  رد  زین  نآ  زغم  يـالاب  كزاـن  تسوپ  تسا و  مومـس  عفاد  تیقاـیرت و 
* تفای رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  يرحب 
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نیدران

نون هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  نیتلمهم و  لاد  ءار و  رسک  فلا و  نون و  حتفب 

نآ تیهام  *

ناریماـمب و هیبش  کـنر  رد  تسا  یخیب  هتفک  یعیدـب  تاراـیتخا  فلوم  تسا و  هلبنـس  ود  هکنآ  تهج  تسا  یمور  لبنـس  دـنا  هتفک 
تسنآ و يوبشوخ  ةزات  يوق  نآ  نیرتهب  نوراسا و  ۀشیر  زا  رتکیراب  نیا  ۀشیر  رایسب و  ياهـشیر  اب  نوراسا  لکـشب  رفـصلا و  قورع 

نوبز دشاب  يدیفسب  لئام  هچنآ 

نآ تعیبط  *

کشخ موس  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لوب راردا  تهج  هدعمب و  داوم  بابـصنا  عنم  ناقری و  هوقل و  جلاف و  تهج  نآ  مرد  کی  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  سارلا و  ءاضعا 
تهج زین  نآ  خـیبط  رد  سولج  هبـسانم و  لاحکاب  ای  یئاـهنتب و  دـنایورب  ناـکژم  يوم  نآ  لاـحتکا  مخز و  ماروا  لـیلحت  ضیح و  و 

* تسا يدنه  لبنس  نآ  لدب  مرد  کی  نآ  تبرش  رادقم  لسع  اریثک و  نآ  حلصم  هئر  رضم  عفان  محر  ضارما  هدرک و  عاجوا 

860

سرافران

نیتلمهم نیس  ءار و  فلا و  ءاف و  حتف  هلمهم و  ءار  رسک  فلا و  نون و  حتفب 

نآ تیهام  *

بحاص دـنیامن و  یم  شوشغم  رکید  تاعوتی  اـب  دـنروآ و  یم  سراـف  حاون  زا  هک  تسا  شوشغمرم  زا  یعون  هتفک  جاـهنم  بحاـص 
نکمم هدیمهفن و  ار  نآ  هیمست  هجو  هدومن و  لمح  تسا  نامر  هک  یسراف  رانا  ینعمب  ار  ران  هدومن  هابتـشا  يدادغب  هک  هتـشون  هفحت 

ران هچنانچ  شتآ  دـننام  طالخا  قارحا  رد  مومـس و  هلمج  زا  یمـس  تاـعوتیب  شوشغمرم  هکنآ  تهج  دـشاب  شتآ  ینعمب  هک  تسا 
تسا داح  راح  ضرم  مسا  یسراف 

1650 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 2145 

http://www.ghaemiyeh.com


رصیق ران 

دنمان یتارجک  رسیکان  يدنهب  نیتلمهم  ءار  داص و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  فاق و  حتف  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  نون و  حتفب 
يدرزب و لئام  زین  نآ  لک  يدرزب و  لئام  خرـس  کیراب  قاس  کی  اب  تسا  یتابن  هتفک  یکاطنا  تسا  میظع  فالتخا  نآ  تیهاـم  رد 

تسا نامعنلا  قیاقش  دنیوک  دنیوک و  مامحلا  قاس  ار  نآ  رصم  رد  دنروآ و  مور  زا  وب و  شوخ 

نآ تعیبط  *

مود رد  کشخ  مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج نآ  يالط  ضیح و  لوب و  راردا  ددـس و  حـیتفت  صغم و  حاـیر و  لـیلحت  دراـب و  ةدـعم  تیوقت  تهج  نآ  ندـیماشآ  حرفم و 
تسا لاقثم  کی  نآ  تبرش  رادقم  عفان  لصافم  عاجوا  تابالص و  لیلحت 

اویکران

فلا واو و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  فاک و  حتف  هلمهم و  ءار  رسک  فلا و  نون و  حتفب 

نا تیهام  *

هتسناد يدبز  شاخـشخ  یـضعب  دوش و  یمن  رهاظ  زیچ  ود  وا  فیرعت  زا  نکیل  دنازیچ و  ود  راطیب  نبا  دزن  تسا و  اویکرام  دنا  هتفک 
زا نوتیز و  كربب  هیبش  نآ  كرب  ددرک و  یم  دنلب  تماق  کیب  ات  دیور و  یم  یئاهنتب  راد و  هیاس  عضاوم  ماجآ و  رثکا  نآ  تبنم  دنا 

نوللا نکدا  مخت  نا  رد  یقدنب و  ردقب  نآ  رمث  يریخ و  لکب  هیبش  نآ  لک  هزبرخ و  دـننام  مرن  رایـسب  سلما و  زبس و  رتکچوک و  نا 
هلمجلاب تسنا و  ریغ  هک  دنا  هتفک  یضعب  دنا و  هتسناد  ءاملا  لفلف  ار  نآ  یضعب  عاذل و  زیت  دنت و  کنر و  هریت  ینعی 

نا تعیبط  *

عذل تدح و  اب  مود و  رد  کشخ  مرک و 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

رتسکاخ يالط  هنیزلا  مغالب  ةدـننک  جارخا  هظیلغ و  حایر  للحم  هلیلم و  ةدـننک  لـئاز  هتـشرس  لـسع  اـب  نآ  ةدـیبوک  مخت  ندـیماشآ 
يالط ماروالا  تسنآ  ندمآرب  رید  ثعاب  يوم و  ةدننک  طقاس  دلج و  راثآ  شمن و  فلک و  عفار  نآ  هدیئاس  كرب  اب  ای  نآ و  تخرد 

رب باوخ  زا  دعب  هدومن  کشخ  دنهد و  شوج  نا  رد  ار  نآ  دـننام  زایپ و  ای  هنـسرک و  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  زا  ماروا و  للحم  نآ 
* دنادرک کنر  خرس  خفتنم و  دنلامب  تروص 

کشمران

تیغران ار  نآ  نامرلا و  کسم  ینعمب  تسا  یسراف  تغل  فاک  همجعم و  نیش  نوکـس  میم و  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  نون و  حتفب 
دنناوخ رسیکان  يدنهب  دنیوک  تسا و  روکذم  رابروس و  مساب  نوناق  رد  ناغراطفق  رد  دنمان و  زین 

نا تیهام  رد  *

لئام خرس  دوجولا و  ریثک  ناسارخ  رد  هک  تسا  یتابن  ۀفوکـش  دنا  هتفک  یـضعب  هتـسناد و  يدنه  نامر  عامقا  یـضعب  تسا  فالتخا 
يرتچ رانا و  تخرد  ردـقب  نآ  تخرد  دـشاب و  هتفکـشن  نآ  لـک  هک  یکچوک  راـنا  هب  هیبش  لکـش  رد  رتکرزب و  دوخن  زا  يدرزب و 

ود ره  وطسرا  فوفس  دننام  امدق  بیکارت  رد  هکنآ  تهج  درادن  یلصا  دنا و  هتسناد  زیچ  کی  ار  رـصیق  ران  ار و  نآ  یـضعب  تسا و 
دشاب معط  تصوفع  اب  يدرز و  يدیفس و  نیب  ام  نآ  کنر  هک  تسنآ  يوبشوخ  ةزات  نآ  نیرتهب  تسا و  روکذم 

نا تعیبط  *

موس رد  سیئرلا  خیش  دنا و  هتسناد  کشخ  مرک و  مود  رد  یضعب  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رد 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

اهنآ عطاق  غامدب و  تاراخب  دوعـص  عنام  نآ  ندیماشآ  ءاذغلا  ردـصلا و  سارلا و  ءاضعا  حاورا  لیلحت  عنام  طالخا و  ققرم  فطلم و 
تاجوزل عفر  لاهسا و  مدلا و  فزن  سبح  تهج  جازملا و  دراب  ياعما  هدعم و  رکج و  لد و  تیوقت  ساوسو و  ایلوخیلام و  تهج  و 

رضم نآ  رورذ  روتـسدب  عفان و  قرع  عفر  حورق و  فیفجت  تهج  نآ  دامـض  حورجلا  حورقلا و  دوش  یم  هدرک  حرفم  ۀیودا  لخاد  و 
ات مرد  ود  زا  نآ  تبرش  رادقم  ینساک  نآ  حلصم  هرارم و  رضم  ماداب و  نغور  نآ  حلصم  ءالط  ابرش و  راسخر  يدرز  ثروم  هناثم و 

لاقثم ود 

نزو ثلث  ینامرک و  ةریز  نآ  نزوب  تسا و  بیلطلا  لبنـس  نآ  سدس  لیبجنز و  نآ  نزوب  هتـسپ و  تسوپ  نآ  نزو  مین  نآ  لدب  861
* دنا هتفک  یضعب  زین  يرحب  طسق  نآ 

جنران

دنمان انرک  يدنهب  تسا و  یسراف  کنران  برعم  میج  نون و  نوکس  هلمهم و  ءار  فلا و  نون و  حتفب 

نآ تیهام  *

سملم رد  مرن  ضیبا  لدنص  کنرب  يدرزب  لئام  دیفـس  بلـص  نآ  بوچ  رادراخ و  كدنا  رظنم و  شوخ  میظع و  تسا  یتخرد  رمث 
رایسب ینالوط و  كدنا  دیفس  نآ  لک  وبشخ و  رتکچوک و  جرتا  زا  رتکرزب و  ومیل  كرب  زا  نآ  كرب  ازجالا و  يوتـسم  هشیرمک و  و 

نآ زغم  ددرک  یم  یخرـسب  لئام  درز  ندیـسر  دعب  رودم و  زبس و  یماخ  رد  نآ  رمث  یمک و  یخلت  اب  معط و  دنت  كدنا  وب و  شوخ 
خلت و زین  نآ  رمث  تسوپ  خلت و  رتکچوک و  نا  زا  جرتا و  مختب  هیبش  ینالوط  كدـنا  نآ  مخت  اهدرپ و  رد  شاق  شاق  رادـبآ و  شرت 

هشیمه نآ  رمث  دالب  ضعب  رد  دوجولا  ریثک  تاریـس  مرک  رد  تسنآ و  سلما  كزان  تسوپ  باداش  نیکنر  ةدیلاب  كرزب  نآ  نیرتهب 
تسا زییاپ  راهب و  نآ  ۀفوکش  ماکنه  سر و  مین  زبس  لاح  لاس  زا  کنر و  خرس  درز  هتشذک  لاس  زا  تخرد  رب  دشاب  یم 
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تسوپ تعیبط  *

دنا و هتفک  کشخ  زین  مود  رد  یضعب  کشخ و  لوا  رد  درس و  مود  رخآ  رد  نآ  یشرت  مود و  رد  کشخ  مرک و  نآ  ۀفوکش  درز و 
مود رد  کشخ  مرک و  نآ  يازجا  رئاس  هدایز و  نآ  یکشخ  کشخ و  درس و  مود  رد  نآ  مخت  تسوپ و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا راح  ۀفرـس  هنیـس و  تالزن  قفاوم  هک  تسا  یتجوزل  نآ  یـشرت  رد  ردصلا  ءاضعا  رتهب  جرتا  زا  یـشرت  ياوس  نآ  يازجا  عیمج 
ود هک  دنراذک  شتآ  رب  هدیـشاپ  نارب  هدیبوک  تابن  يردـق  هدروارب  ار  نآ  ياهمخت  هدومن و  هراپ  ود  نایم  زا  تسوپ  اب  هک  صوصخ 

ارفص و لهـسم  رکـش  اب  نآ  بآ  ندیماشآ  ءاذغلا  ءاضعا  اتـشان  حبـص  ار  نآ  بآ  دنکمب  مرک  مین  هتـشادرب  سپ  دروخب  یـشوج  هس 
ررض یفاص و  رکش  اب  نآ  خوبطم  تبرش  روتسدب  هیوارفص و  ةراح  ضارما  رامخ و  عفار  ارفـص و  ردم  نوخ و  نآ و  تدح  نکـسم 

نآ حلصم  اتـشان  صوصخ  رکج  فعـضم  نآ  راثکا  حیحـص و  ریغ  بصع  رـضم  تسا و  تاضومح  رئاس  زا  رتمک  باصعا  هب  جنران 
صغم و نایثغ و  ئق و  عفر  تهج  بآ  اب  دنشاب  هدرک  کشخ  هکنآ  مین  مرد و  کی  ندیماشآ  حرفم  نآ  درز  تسوپ  لسع و  رکش و 
زا همامتب  نآ  يارهم  ۀـتخپ  دامـض  راح و  درابرـس و  درد  تهج  هکرـس  اـب  نآ  دامـض  تعاـس و  کـی  رد  برجم  مکـش  مرک  جارخا 

مومـسلا ضفنلا و  ءاـضعا  لیدـعیب  يوـم  ندـب و  دـلج  ندرک  مرن  رـس و  ياهـششوج  هکح و  برج و  تـهج  مـخت  زغم و  تسوـپ و 
عفار حرفم و  نآ  كرب  تسوپ و  ندیئوب  یمس و  ماوه  برقع و  مس  تدالو و  رسع  تهج  نآ  ۀفوکش  تسوپ و  عوقن  بآ  ندیماشآ 

ياهـشیر روتـسدب  یمـس و  ماوه  عسل  قایرت  نآ  رـشقم  مهرد  ود  تیقایرت  اـب  نآ  مخت  مومـسلا  اوه  داـسف  یئاـبو و  ياوه  نوعاـط و 
هکنآ قرع  ماکز و  للحم  غامد و  يوقم  ندیئوب  ار  نآ  ۀفوکـش  تسا و  نوعاط  عفار  جـنران  ندـیئوب  بارـش و  اب  نآ  تخرد  کیراب 

کشخ مرک و  مود  رد  تسا  راهب  قرعب  یسرافب  حادقلا و  ءامب  یمسم 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

تالزن و تافصم و  ةدس  حیتفت  حیرفت و  غامد و  فعض  عفر  تهج  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  سارلا و  ءاضعا  حاورا  يوقم  حرفم و 
يزور زور  تفه  نآ  تموادـم  صغم و  حایر و  غورآ و  عفار  هاب و  اهتـشا و  تیوقت  یحیر و  جـنلوق  یـشغ و  ناقفخ و  هنیـس و  درد 

هناـثم و هدرک و  کنـس  جارخا  تهج  سفرک  بآ  اـب  تاـبرجم و  زا  زرپـس  تهج  هدوـس  ناـجرم  مهرد  عـبر  رکـش و  اـب  هیقوا  ودود 
تهج نایدام  ریش  اب  محر و  لاح  حالـصا  ثمط و  راردا  تهج  مشپ  اب  نآ  لومح  یبوطر و  لاهـسا  عطق  تهج  اتـشان  نآ  ندیماشآ 
فرظ رد  نآ  توق  نآ و  رضم  اوه  بالک و  نآ  حلـصم  یباوخیب  ثروم  نآ  ندیئوب  راثکا  دنا و  هتـسناد  تابرجم  زا  لمح  رب  تناعا 
دجنک نغور  رد  هفوکش  اب  ار  نآ  درز  تسوپ  هکنآ  نغور  لاس و  کی  ات  هشیش  رد  دنام و  یم  یقاب  لاس  تفه  ات  یـسم  ای  یتسج و 

لامعتسا سپ  دنیامن  لک  تسوپ و  دیدجت  هبترم  کی  هتفه  ره  دنراذک و  باتفآ  رد  هتفه  هس  دنزادنا و 

تـسنآ ندز  مرک  عناـم  باـیث  رد  نآ  کـشخ  لـک  تسوپ و  نتـشاذک  تسا و  نیدراـن  نغور  زا  رتـهب  لاـعفا  عیمج  رد  دـنیامن  862
قرع بارش و  نهد و  نآ و  مخت  بح  زین و  نادب  نیهدت  تسا و  هیناویح  ةدراب  مومس  رهزداب  نآ  لاقثم  ود  ندیماشآ  تیـصاخلاب و 
دنناـم نآ  تعنـص  دـشاب و  یم  هدـعم  يوقم  ذـیذل و  ود  ره  زین  نآ  ياـبرم  نآ و  درز  تسوپ  لـلخم  تفاـی و  رکذ  نیداـبارق  رد  نآ 

* تسا جرتا  تسوپ 

فطان

دنمان هطیبق  یسرافب  اف  هلمهم و  ءاط  رسک  فلا و  نون و  حتفب 
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نا تیهام  *

فورعم

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يایشا نآ  حلصم  نیرورحم  رضم  عفان  هدعمب  ادوس  بابـصنا  عنم  تهجب  ندب و  نمـسم  یمغلب و  طلخ  هفرـس و  هئر و  هنیـس و  قفاوم 
شاخـشخ زا  عونـصم  ترارح و  زا  ثداح  ۀفرـس  هدراب و  ۀـجزما  ناریپ و  نالهک و  ناناوج و  قفاوم  نآ  رکـش  زا  عونـصم  هضماح و 

قیقد زا  عونصم  عدصم و  ناناوج و  رد  ارفص  دلوم  ناریپ  هدراب و  ۀجزما  قفاوم  لسع  زا  عونصم  لوبلا و  هقرح  هلزن و  باحصا  تهج 
ئطب لیقث و  نکیل  هفرس و  هنیس و  قفاوم  اذغلا و  ریثک  دجنک  زا  عونـصم  عفان و  یمغلب  یطلخ  هدس  زا  ثداح  هئر  هنیـس و  درد  تهج 

ای شاخشخ و  نآ  حلصم  عدصم  نکیل  قفاوم و  ار  هدرک  یمغلب و  هدعم  مرک و  تیاغب  ناکدرک  زا  عونـصم  هدعم و  یخرم  مضهلا و 
* تسا بسانم  ار  یبوطر  ۀفرس  مرک و  كدنا  ماداب  زا  عونصم  وهاک و 

رسیکان

یم هک  هدش  هدید  فاک  ودب  رسیککان  نیتلمهم  ءار  نیس و  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  یمجع و  فاک  رـسک  فلا و  نون و  حتفب 
تسا يدنه  تغل  دنسیون 

نا تیهام  *

رد وب و  شوخ  رایـسب  نآ  لک  دورما و  كرب  ردـقب  نهپ  نآ  كرب  ناـکدرک و  تخرد  ردـقب  دوش  یم  هلاـکنب  رد  هک  میظع  یتخرد 
رایـسب دـنریک  یم  دـشاب  یم  لک  ناـیم  رد  هک  يدرز  صوصخ  نآ  لـک  رطع  دوجولا و  ریثک  هلاـکنب  حاون  رکید  روپکنر و  هینروپ و 
دراد هک  يوب  تدح  زا  دنادرک  یم  دوخ  يوب  دساف و  همه  ار  رکید  ياهرطع  دشاب  نآ  هک  يرطع  قودنص  رد  دشاب و  یم  وبدنت 
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نا تعیبط  *

مراهچ ات  نآ  رطع  موس و  رخآ  ات  کشخ  مرک و 

نآ لک  صاوخ  لاعفا و  *

وکین و فاص و  ار  ور  کنر  دیامن و  عفد  ار  ئق  مکـش و  مرک  دـشاب و  هک  عون  ره  ار  ریـساوب  حایر و  مومـس و  هلئاغ  مغلب و  ارفص و 
رد هک  هریز  لاقثم  هس  هک  مسق  نیدب  نآ  ۀناد  لاصیتسا  ریساوب و  نوخ  سبح  دروآ و  حالصاب  كاپ و  ار  اهتحارج  فاص و  ار  نوخ 
ات مه  یپ  زور  دنچ  دنـشونب  هدومن  هفاضا  لسع  ای  دنق و  يردق  هدرک  فاص  حبـص  دنناسیخب و  بآ  رد  بش  دـشاب  یم  نآ  لک  نایم 

نوچ تشک و  لئاز  هک  هدیـسر  هبرجتب  زور  لهچ  رد  هک  هتـشون  هفحت  ۀیـشاح  رد  دیمحلا  دبع  ریم  میکح  دندرک و  لئاز  اهناد  هکنآ 
لئاز ار  ریـساوب  ۀـناد  زور  لهچ  اـت  یتاـبن  كدـناب  دـنماشایب  هدرک  فاـص  ار  نآ  بآ  حبـص  دـنناسیخب و  بآ  رد  بش  ار  نآ  يدرز 

هک تسنآ  یلوا  كانرطخ  تسا  مرک  رایسب  نوچ  نکیل  هاب و  يوقم  لوبنات  كرب  اب  نآ  رطع  زا  هبح  کی  رادقم  ندیماشآ  دنادرک و 
نارب یبآ  كدـنا  هتفوک  ار  نآ  مخت  زغم  نوچ  تسا و  ظاـعنا  هاـب و  يوقم  زین  نآ  رطع  يـالط  ددرکن و  نآ  بکترم  جازملا  رورحم 

یبآ كدنا  زاب  ددرک  مک  نآ  نغور  نوچ  دیآرب و  نا  زا  نغور  كدنا  ات  دنلامب  بوخ  بش  سبای  برج  رب  هتسب و  ةرص  رد  هدیشاپ 
زین ار  بطر  برج  دنادرک و  لئاز  مه  یپ  زور  دنچ  رد  دنیوشب  مرک  بآ  اب  زور  دـنلامب و  زاب  هتـسب  ار  هرـص  هدز  مهرب  دنـشاپب  نارب 

مخت زا  نغور  ماداب  نغور  زرطب  ای  دیارب و  نا  زا  نغور  ات  دنراشفب  ار  هرـص  نآ  هک  دـنناکچب  نارب  ار  نآ  نغور  هک  صوصخ  دـیفم 
* دزاس لئاز  هبترم  دنچ  رد  دنشاپب  نارب  هدوس  مرن  ار  لیبنق  دنناکچب و  بطر  برج  رب  هدومن  ذخا  نآ 
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هاوخنان

یبرعب نانیز و  یـسرافب  زین  نان و  بلاط  ینعمب  تسا  یـسراف  تغل  اـه  فلا و  واو و  همجعم و  ءاـخ  حـتف  نون و  فلا و  نون و  حـتفب 
دنمان نیاوجا  يدنهب  یکولم و  نومک 

نا تیهام  *

یقاب لاس  راهچ  ات  نآ  توق  یخلت و  كدنا  اب  معط و  دنت  وبدنت و  يدرزب و  لئام  رقـشا  رت و  هزیر  نا  زا  نوسیناب و  هیبش  تسا  یمخت 
نینچ تسین  دنا و  هتسناد  یلبج  رتعص  مخت  یضعب  نآ و  مخت  لمعتسم  دنام و  یم 

تسا نآ  يوب  معط و  دنت  هزات  یخرسب  لئام  درز  نآ  نیرتهب  863و 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  نآ  رخآ  رد  یضعب  کشخ و  مرک و  موس  ۀجرد  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ خوبطم  بآ  روطق  اخرتسا و  هشعر و  جـلاف و  تهج  نآ  ندـیماشآ  سارلا  ءاضعا  حایر  للحم  هنیلم و  هیقایرت و  هففجم و  توق  اـب 
ءاذغلا ردـصلا و  ءاضعا  هعماس  لقث  تهج  شوک  رد  دـشاب و  هتفای  دامجنا  نآ  ریغ  كرچ و  زا  هچنآ  هنمک و  يالج  تهج  مشچ  رد 

حایر و لیلحت  نطب و  نییلت  بلق و  بلقت  ددس و  حیتفت  نآ و  تاجوزل  كرچ و  ۀـیقنت  تابوطر و  عفد  هنیـس و  درد  تهج  ضفنلا  و 
نآ لاثما  هنادوهام و  دـننام  يوق  لهـسم  هیاکنلا و  دـیدش  یمـس  ياود  ببـسب  هچنآ  یحیر و  صغم  عفر  لاـحط و  دـبک و  تبـالص 

تلب اهتشا و  داسف  عفد  ماعط  مضه  رقارق و  حایر و  همخت و  وبدب و  غورآ و  اشج و  نایثغ و  ئق و  قاوف و  تهج  دشاب و  هدش  ضراع 
يوقم و صغم و  نکـسم  هناثم و  هدرک و  دـبک و  اشحا و  نخـسم  یهبم و  هاصح و  لوبلا و  رـسع  اـشحا و  دـبک و  هدـعم و  تدورب  و 
اب ندرک و  لخاد  رین  نان  رد  نآ و  ندروخ  اتشان  دیفم  ار  اقـستسا  قرع و  ریـش و  ضیح و  لوب و  ردم  نیدراب و  دبک  هدعم و  نخـسم 

ضارما عیمج  نیرورحم و  تهج  نیبجنکـس  اـب  عرقلا و  بح  هدـعم و  مرک  جارخا  نیدوربـم و  لوب  ساـبتحا  تهج  بارـش  لـسع و 
کنـس عفار  نآ  ندروخ  اتـشان  رحزت و  عفار  هتخوس  ناکدرک  زغم  اب  نآ  ةدیبوک  دـیاین و  ذـیذل  ۀـمعطا  وا  ۀـقیاذب  هک  یـسک  محر و 

دنناسیخب و دیآ  نآ  يالاب  تشکنا  کی  دناشوپب و  ار  نآ  هک  رادقم  نآ  ومیل  بآ  رد  نوچ  دنا و  هدرمش  تابرجم  زا  هناثم و  هدرک و 
رد هکنآ  لاقثم  هس  ندیماشآ  هنیزلا  دـنا  هتفک  برجم  نیـسویام  هاب  توهـش  ةداعا  تهج  دـنیامن  رارکت  هبترم  تفه  دـننک و  کشخ 

طارفاب یهبرف  ثعاب  دوش  هدروخ  موحل  نآ  يالاب  هک  دیفس  دنق  ۀیقوا  کی  اب  دشاب  هدیسر  فصنب  ات  دنـشاب  هدیناشوج  ریـش  لطرکی 
لعف يوقم  دلج  راثآ  قهب و  صرب و  ۀیودا  لسع و  اب  هرـشب و  يدرز  بجوم  تیـصاخلاب  ندـب  رب  نآ  ندومن  الط  ندروخ و  ددرک و 

قایرت نآ  ندـیماشآ  مومـسلا  ضفان  عفاد  نآ  لوطن  عبر و  صوصخ  هنهک  ۀـنمزم  ةدراب  تاـیمح  تهج  نآ  دـیماشآ  تاـیمحلا  اـهنآ 
رثالا و عیرس  هدیزک  برقع  تیذا  عفر  تهج  نآ  مرک  بآ  لوطن  نآ و  تداع  كرت  تهجب  نویفا و  ترـضم  ماوه و  شهن  مومس و 

نارفعز سمرت و  کمن و  اب  نآ  دامض  نآ و  فیفجت  وبدب و  تابوطر  زا  محر  ۀیقنت  تهج  نآ  ۀنقح  هجزرف و  جنیتار و  اب  نآ  روخب 
عیمج درد  تهج  لسع  اب  برجم و  هدمآرب  فان  تهج  غرم  ۀضیب  ةدیفس  اب  نآ  دامـض  روثبلا  ماروالا و  عاجوالا و  نییثنا  مرو  تهج 
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اهنغور اب  لیدعیب و  دلج  تحت  دمجنم  نوخ  تهج  روتسدب  دنا و  هدرمـش  تابرجم  زا  ایلومیق  نیط  اب  اصوصخ  ماروا  لیلحت  اضعا و 
هعضرم و ریـش  للقم  زینـشک و  نآ  حلـصم  ندب  يدرز  رـصب و  تملظ  ثروم  نآ  راثکا  نیرورحم و  عدصم  راضملا  هینبل  روثب  تهج 

نآ نزوب  زینوش  نیمست  ریغ  رد  نآ  لدب  مرد  هس  ات  نا  تبرـش  رادقم  سمرت  نآ  حلـصم  تسا  ود  ره  نیا  ففجم  هکنآ  تهجب  ینم 
روتـسدب هکنآ  قرع  تفاـی و  رکذ  نیداـبارق  رد  نآ  نوجعم  قرع و  بارـش و  فوفـس و  نهد و  ندومن و  ربدـم  روتـسد  شراوـج و 

دنشک قرع  فراعتم 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اب نوچ  دـیفم و  اقـستسا  هدـعم و  تلب  عفر  اهتـشا و  تیوقت  حایر و  لیلحت  سفن و  رـسع  ینابـصع و  ضارما  هشعر و  جـلاف و  تهج 
حایر لیلحت  تهج  دنیامن  رطقم  قیبنا  عرقب و  هکنآ  نغور  دنا و  هتسناد  رمخ  بانم  بئان  حیرفت  رد  دنشک  قرع  نابزواک  ینیچراد و 

تسا هیودا  نیرتهب  هدراب  ماروا  نمزم و  ياهدرد  و 

هدحوملا ءابلا  عم  نونلا  لصف  *

ذیبن

دنمان هزوب  زین  يدنهب  یسرافب و  ذوبنم و  ینعمب  تسا  یبرع  تغل  همجعم  لاذ  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اب و  رسک  نون و  حتفب 

نا تیهام  *

نا و زا  دارم  تسا و  هداـح  ةرکـسم  تاـعوقن  زا  تراـبع  تسا و  عاوـنا  نآ  رمخ و  زا  ریغ  تـسا  عئاـم  تارکـسم  عـیمج  سنج  مـسا 
اهویم و رئاس  رانا و  بآ  زا  هک  تسا  نا  زا  یمسق  عاقف  دبای و  یم  رکذ  هک  تسا  يایشا  زا  عونصم  روهشم 

رکـسم دیآ و  شوجب  هک  دنراذکب  یتدم  نوچ  ددرک و  رکـسم  دـیآ و  شوجب  هک  دـنراذکن  رادـقم  نآ  دـنهد و  بیترت  بوبح  864
تسا هذبنا  ۀلمج  زا  دنمان و  غضم  ار  نآ  ماکنه  نآ  ددرک 

نآ قلطم  تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ار لاحط  هیوادوس و  ماروا  ناـبحاص  ناـجزم و  يوادوس  ادوس و  دـلوم  ساوح و  ردـکم  غاـمد و  فعـضم  نوخ و  قرحم  نآ  ۀـلمج 
دنزاس امرخ  ةروغ  ینعی  رسب  ای  اهویم و  رئاس  دجنس و  امرخ و  بیبز و  زا  هچره  هک  تسنآ  نیمدقتم  دزن  نآ  تعنص  روتـسد  رـضم و 
مکحم ار  نآ  رس  هدرک  یفرظ  رد  سپ  دورب  نآ  ثلث  ات  دنناشوجب  سپ  دنناسیخب  زور  هنابش  کی  بآ  نآ  لثم  ود  رد  ار  نآ  هک  دیاب 

فـصنب ات  دنناشوجب  بآ  نآ  لثم  جنپ  اب  هک  تسنآ  نیرخاتم  دزن  دنیامن و  لامعتـسا  سپ  دسرب  ات  دنراذکب  هام  شـش  جـنپ  ات  هتـسب 
دوش و ناسکی  بآ  اب  ددرک و  لحمضم  هک  دنناشوجب  رادقم  نآ  هک  دیاب  دنزاس  بوبح  زا  هچنآ  دنیامن و  بترم  روتسدب  سپ  دسر 
دننک و فاص  هتفه  کی  زا  دعب  دنراذکب و  هتخیمآ  اهنیا  لاثما  باشود و  لسع و  رکش و  زا  دنهاوخ  هک  ینیریـش  ره  نآ  نزو  هس  اب 

دوع نارفعز و  ینیچراد و  لـفنرق و  اوبزوج و  دـننام  هیوقم  هحرفم و  ۀـیودا  زا  یـضعب  نآ  حالـصا  تیوـقت و  تهجب  دـنرب و  راـکب 
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زا هچنآ  دنزادنا و  نا  رد  رخآ  ات  خبط  لوا  زا  هتـسب  هچراپ  رد  هتفوک  مین  مرد  جـنپ  لطر  هد  ره  يازاب  کیره  زا  اهنیا  لاثما  يدـنه و 
هیودا تیوقت  يارب  دنهاوخ  رکا  دنامب و  ثلث  ود  ات  دنناشوجب  نآ  لثم  هس  اب  هک  دـیاب  دـنزاس  اهنیا  لاثما  باشود و  رکـش و  لسع و 

دنیامن لخاد  روبزم  نزوب  هروطسم 
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بیبزلا ذیبن 

دنمان بآ  زیوم  یسرافب 

نا تعیبط  *

هضباق توق  اب  رتمک و  نآ  خوبطم  شمشم و  بارش  زا  نآ  یمرک  رت و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رد نآ  ذوفن  توق  یمرک و  دنیامن  هفاضا  لسع  يردق  نوچ  هدعم و  يوقم  ندـب و  نخـسم  مضاه و  ددـس و  حـتفم  نیتم و  مد  دـلوم 
حایر و للحم  هناثم و  هدرک و  نخـسم  هجزل و  طالخا  زا  هئر و  هنیـس و  یقنم  دـشاب  یم  ددرک و  یم  هدایز  نآ  قامعا  ندـب و  راـطقا 

عفان ندب  همضاه و  تیوقت  يرقب و  عوج  تهج  دنیامن  هفاضا  شوج  نیح  رد  امامح  نوچ  لوضف و  جرخم  لوب و  ردم  هاب و  كرحم 
لاحط هیوادوس و  ماروا  تاقارتحا و  هیوادوس و  ضارما  دلوم  نوخ و  قرحم  طالخا و  ظلغم  غامد و  دـسفم  داسفلا و  عیرـس  راضملا 

تسا اقستسا  و 

لسعلا ذیبن 

دنمان یلسع  بارش  ار  نآ  و 

نآ تعیبط  *

رمخ زا  مرک  رایسب  کشخ و  مود  رد  مرک و  موس  رد 

لاعفا و *

نآ صاوخ 

باصعا فعض  هدراب و  ضارما  تهج  ساوح و  يوقم  ناریپ و  نیدوربم و  تحص  ظفاح  تابوطر و  ففجم  هظیلغ و  طالخا  للحم 
رـضم ارفـصب و  هلاحتـسالا  عیرـس  راضملا  بسنا  هدراب  نادلب  لوصف و  رد  نآ  لامعتـسا  عفان و  اخرتسا  هشعر و  هوقل و  جـلاف و  دـننام 

رب تموادم  هتشان و  نآ  ندیماشآ  صیصخت  هب  مدلا  لیلق  ندبلا و  فیحن  راح و  دبک  نابحاص  صوصخ  جازم  يوارفص  نیرورحم و 
نان رـشع  فصن  کیره  زا  هسابـسب  لفنرق  نان  رـشع  اوبزوج  وزج  کـی  کـشخ  ناـن  وزج  ود  اـمرخ  لـسع و  نآ  نتخاـس  قیرط  نا 
رـشع ردـقب  هدومن  فاص  سپ  دـنامن  اهنا  زا  يرثا  ددرک و  لحمـضم  ات  دـنناشوجب  بآ  رد  هتفوک  مین  ار  عومجم  رـشع  ثلث  نارفعز 

ندیسر زا  دعب  دنیامن  لامعتسا  دزوسب و  ثلث  کی  دنامب و  نآ  ثلث  ود  ات  دنناشوجب  هدومن  هفاضا  لسع  نآ  یفاص  نزو 
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رکسلا ذیبن 

دنزاس رکش  دنق و  ای  رکشین و  بآ  زا  هک 

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يارفـص طـالخا  قرحم  راـضملا  عفاـن  نآ  رـسع  لوبلا و  هقرح  هناـثم و  هدرک و  تهج  هذـفان و  توق  اـب  یبیبز و  زا  رت  فیطل  قیقر و 
هدرک و حیر و  هنیس و  تهج  ذیناف  زا  عونـصم  ذیبن  محـش و  اب  رانا  لجرفـس و  ندیکم  نآ  حلـصم  عادص  ثعاب  يراجنز و  یثارک و 

رت درس و  ياهزیچ  نآ  حلصم  هکح  دلوم  راضملا  ادوس  نابحاص  نیهقان و  قفاوم  لهسم و  عفان و  ندب  یقاچ  یهبرف و  هناثم و 

هکاوفلا ذیبن 

ذیبن زا  رتهب  نیا  اهنیا و  لاثما  توت و  دورما و  بیس و  نیریش و  هب  بآ  دننام  دنروآ  لمعب  اه  هویم  بآ  زا  هک 

لسع وب و  شوخ  هراح و  ۀیودا  نآ  حلصم  رقارق  خفن و  جیهم  داسفلا و  عیرس  رکسم و  راضملا  تسا  بوبح  865

رمتلا ذیبن 

دنمان یئامرخ  بارش  ار  نآ  دنزاس و  امرخ  زا  هک 

نا تعیبط  *

یبیبز زا  رت  کشخ  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

اریز اهنیا  لاثما  ناطرـس و  ریزانخ و  ماذج و  ادوس و  دلوم  اعما و  هدعم و  غامد و  رـضم  لیقث و  راضملا  ناجازم  یمغلب  ناریپ و  قفاوم 
تسا طالخا  نوخ و  قرحم  هک 

حلبلا رسبلا و  ذیبن  *

نا تعیبط  *
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کشخ مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لوب ردم  هدعم و  يوقم  ضباق و  تسا و  هذبنا  رئاس  زا  رتهب  بآ  زیوم  زا  دعب  یئامرخ و  زا  رتهب 
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نالیسلا سبدلا و  ذیبن 

تسا یئامرخ  بارش  دننام  لاعفا  تعیبط و  رد  دنمان و  یباشود  بارش  هک 

زرالا ذیبن 

تسا بوبح  رئاس  مدنک و  وج و  جنرب و  هرذ و  ذیبن  لماش  ناوزرم  رصم  رد  دنمان و  هزوب  یسرافب  هک 

نا تعیبط  *

رتمک نآ  یمرک  هذبنا  رئاس  زا 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ خـبط  لسع و  اب  نآ  قیورت  نآ  حلـصم  توهـش  ةدـننک  طقاس  همـضاه و  هاب و  فعـض  رکـسلا و  لیلق  لوب و  ردـم  نطب و  لهـسم 
كرحم دنزاس  نخد  مدنک و  زا  هچنآ  دنا  هتفک  هزات و  یهام  نآ  حلـصم  هفیعـض  نادبا  رـضم  هرفظ و  لبـس و  ثروم  راضملا  هیوافاب 

هاب و دسفم  حیرفت و  یب  خافن و  دنزاس  یم  وج  زا  هچنآ  هاب و  كرحم  لسع  اب  يوق و  رکـسم  راسخر و  کنر  ةدننک  خرـس  اهتـشا و 
تسا همضاه 

هلمهملا ءاحلا  عم  نونلا  لصف 

ساحن

دنمان هبنات  يدنهب  سم و  یسرافب  تسا و  یبرع  تغل  هلمهم  نیس  فلا و  اح و  حتف  نون و  مضب 

نا تیهام  *

یناپج همه  نیرتهب  تسا و  رکید  نادـلب  ناریا و  کنرف و  کلامم  ضعب  ناـپج و  ةریزج  نآ  ندـعم  تسا و  هیندـعم  تازلف  ۀـلمج  زا 
هچنآ تسا و  ماسقا  نیرتهب  دشاب و  یم  مرن  یکنر  خرـس  نآ  دنروآ  یم  هتخاس  اهـشمش  اهملق و  هچنآ  دـشاب  یم  ماسقا  نآ  تسنآ و 
یبوخ نادب  دنروآ  یم  هتخاس  كرزب  صارقا  هچنآ  یبوخ و  رد  تسا  نا  زا  دعب  دـنروآ  یم  هتخاس  ینالوط  ضیرع  كرزب  ياهتخت 
بیرق ناـینزم  رد  هچنآ  دـشاب و  یم  بلـص  دوـش  یم  ناریا  زا  ناـمرک  سیـسارف و  کـلم  رد  هچنآ  نینچمه  تسا و  بلـص  تسین و 

رد هلاـکنب  ناـشاک و  رد  تسا و  یناـپجب  بیرق  مرن و  زین  دـنزاس و  یم  فورظ  نا  زا  هدرب  فارطا  ناـشاک و  رد  دوش و  یم  راوزبسب 
زا ترابع  دنیوک و  تسر  سم  ار  نآ  دبای و  یم  نوکت  نآ  ندعم  رد  هک  یعون  دنزاس و  یم  بوخ  ار  نآ  فرظ  رکنریکناهج  ةدـلب 

تفای و رکذ  اطلا  فرح  رد  نوقیلاط  دـشاب و  یم  هدنـشخرد  درز و  نآ  کـنر  دـنیوک  نوقیلاـط  یناـنویب  رفـص و  یبرعب  تسا  يور 
عون نیا  دارم  ساحن  قلطم  زا  دشاب و  یم  خرـس  يرثکا  يدرزب و  لئام  نا  زا  یـضعب  دسر  یم  مهب  صلاخ  کنـس  نتخادک  زا  یعون 
رفـص یبرعب  جـنرب و  یـسرافب  هک  ددرک  یم  لصاح  کنردرز  یمـسج  دـنزادکب  ایتوت  يور  نآ  رـشع  اب  ار  نآ  خرـس  نوچ  تسا و 
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يور نآ  نزو  عبر  ای  سمخ و  رادقم  اب  ار  نآ  درز  نوچ  تسا و  ساحن  زا  رت  بلـص  رتریک و  شکچ  دنمان  لتیپ  يدـنهب  عونـصم و 
ریک شکچ  ینعی  قارطلا  لباق  نیا  دنمان و  ترهب  يدـنهب  هتخیر و  یـسرافب  ار  نیا  دـنزیرب  یناوا  لکـشب  اهبلاق  رد  دـنراذکب و  ایتوت 

لمعتسم دنا و  هدینادرک  عیاش  نآ  مساب  ار  نآ  عونصم  نآ  رب  انب  تسا  دوجولا  لیلق  قولخم  رفص  نوچ  دشاب و  یم  هدننکش  تسین و 
دنمان و ماج  یسرافب  دنزادکب  ود  ره  ایتوت  يور  یعلق و  اب  نوچ  دنمان و  يوردیفس  یـسرافب  دنزادکب  یعلق  اب  ار  سم  نوچ  تسا و 

هزات ات  دنروآ و  یم  هرقنب  هیبش  قارب  دیفس  رایـسب  هدومن  خرچ  هتخاس  فورظ  کنرف  زا  دشاب و  یم  رت  هدننکـش  نیا  هسناک و  يدنهب 
سپ دشاب  یم  تفص  نادب  هدرکن  رثا  نا  رد  رایسب  تبوطر  من و  هدماین و  رایسب  لامعتساب  هدیـسرن و  نادب  یبرچ  بآ و  تسا و  ون  و 

یفاص و ریغ  تیربک  قبیز و  ساحن  نوکت  هدام  ددرک و  یمن  هتخادک  تسین و  زادک  لباق  دننکش و  دیامن و  یم  يدرز  كدناب  لیم 
سمش اب  هرهز  تداعسب  قلعتم 
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مرن درز  خرـس  سپ  یبهذ  درز  نآ  نیرتهب  سانیلب و  ۀتفکب  دـسر  یم  مامتاب  زور  جـنپ  تسیب و  لاس و  کی  رد  رمقب و  طسوت  866و 
نآ بلص  رایسب  نینچمه  يدر و  همه  دشاب  فاصوا  ناولا و  نیا  ریغب  هچنآ  تسنآ و  صلاخ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ساحنلا هرهز  نآ و  ترارح  تدح و  رسک  تفاطل و  ثعاب  نآ  لسع  ترارح و  تدح  هضباق و  هلمدم و  توق  اب  نآ  قرحم  للحم و 
ار انح  دنراذکب و  زور  دنچ  هکرـس  رد  ار  ساحن  نوچ  سارلا  ءاضعا  دـش  روکذـم  ءاحلا  عم  همجعملا  ءازلا  فرح  رد  تسا و  فطلا 

رصب تدح  ثعاب  ناب  لاحتکا  دنا و  هتسناد  برجم  يوم  نتخیر  عنم  هفرس و  تالزن و  عفر  رد  دینامن  دامض  هدومن  ریمخ  هکرـس  ناب 
لـسعلا ءام  اب  نآ  لولحم  ندیماشآ  ضفنلا  ءاضعا  دیورن  رکید  دـننکب  نوقیلاط  شاقنمب  ار  يوم  نوچ  دـیفم و  ار  نافجا  تبالـص  و 

ریغب نآ  تیئام  جرخم  نآ  لاقثم  مین  ئق و  جـیهم  نآ  ةدـیئاس  ندـیماشآ  نآ و  يالط  روتـسدب  اقـستسا و  يدابم  رفـصا و  ءام  لهـسم 
دنا هتفک  برجم  ینتـسبآ  عنم  تهج  ومیل  بآ  اـب  ددرک و  یم  عمتجم  نآ  ریغ  کـید و  رد  هک  يدود  اـب  نآ  ۀلاخـس  لومح  تیذا و 

هدروخ و نویفا  ررض  عفد  ثعاب  ررکم  ندومرف  ئق  هدیشود و  هزات  ریش  ای  واک و  نغور  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  ةدیئاس  ندیماشآ  مومـسلا 
هدنام نا  رد  ینامز  هک  صوصخ  یعلق  یب  سم  فرظ  رد  برچ  ای  خلت و  ای  هحلام و  ای  موحل و  تاینبل و  هضماح و  يایـشا  ندیماشآ 
رتدب همه  زا  دنشاب و  هتسب  مرکامرک  ار  نآ  رس  دشاب و  مرک  هک  اصوصخ  رضم  زین  نتشاذک  یتدم  راد  یعلق  رد  رـضم و  رایـسب  دشاب 
سم تیراجنز  ثعاب  همه  اهنیا  هکنآ  تهج  دشاب  هدنام  بش  هدیـشوپ  ار  نآ  رـس  مرکامرک و  هتـشاذک  نا  رد  هک  تسا  نایرب  یهام 

بآ ندیماشآ  نا  زا  دعب  ناهدا و  هدیشود و  ةزات  ریـش  اب  ندومرف  ئق  نآ  ياوادم  تسا  مس  دوخ  راجنز  دندرک و  یم  يراجنز  دنا و 
عنم هیعاـس و  هثیبخ و  حورق  لامدـنا  تهج  لـسع  اـب  نآ  لوسغم  ریغ  يـالط  روثبلا  ماروـالا و  حورجلا و  حورقلا و  برچ  ياهتـشوک 

هبلص و نادبا  رد  هعمتجم  ۀلصتم  حورق  حلصم  لسع  اب  نآ  يالط  تاحارج و  لمدم  نآ  لوسغم  دئاز و  تشوک  ندروخ  نآ و  یعس 
قیقر حیافص  نتفات  دنادرک  قارب  دیفس و  ار  ساحن  هچنآ  دیفم و  اضعا  یکدنام  یتسس و  عفر  ماروا و  لیلحت  هکح و  برج و  تهج 

نادب و ۀفلتخم  يایشا  عفار  نارب  زادک  زا  دعب  هروش  ندیشاپ  هکرس و  قامـس و  بآ  اصوصخ  نتخادنا  ررکم  اه  یـشرت  رد  تسنآ و 
روکذم ءارلا  فرح  رد  دنمان و  جتخـسور  ار  نآ  قرحم  تسنآ و  بوذ  تعرـس  ثعاب  زادـک  نیح  رد  نادـب  ناجنداب  مخت  نتخادـنا 
ندروخ زا  نآ و  لامعتسا  رارکت  اصوصخ  تسا  صرب  ثروم  هدش  مرک  باتفآب  یسم  فرظ  رد  بآ  هب  لاستغا  ای  لامعتـسا و  دش و 

یـضراوع هدـنام  نا  رد  یتدـم  دـشاب و  شرت  هک  صوصخ  نآ  یعلق  یب  فرظ  رد  بارـش  اب  ماعط و  ندروخ  ای  نآ و  ةدارب  لاـبوت و 
* دش روکذم  تسنآ و  جالع  دننام  نآ  جالع  ددرک  ضراع  دیدجلا  رفجنز  هدارب و  لابوت و  ضراوع  دننام 
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ماحن

دنمان دوقنا  یسراف  یکرتب و  میم  فلا و  اح و  حتف  نون و  مضب 

نا تیهام  *

هبرف و رایـسب  يدرزب و  لـئام  یخرـس  یهایـس و  يدیفـس و  زا  قلبا  رتکرزب و  كدرا  زا  رتکچوک و  زاـق  زا  تسا  یبآ  رویط  زا  یعون 
دشاب یم  اهبارخ  اهبآ و  رانک  رد  رثکا 

نآ تعیبط  *

رت مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نیرورحم و رـضم  هاب  كرحم  ندب و  مشچ و  يوقم  دبای و  مضه  نوچ  ینم  نیتم و  نوخ  دلوم  وبدب و  رایـسب  بلاغ و  نا  رب  تینهد 
ندومن لوانت  زین  نا  زا  دعب  ذیناف و  ریعـشلا و  کشک  اب  ای  نتخپ و  هکرـس  رد  نآ  حلـصم  زارب  قرع و  لوب و  ةدننک  وبدـب  مضهرید و 

* دیفم خئاشم  نیدوربم و  تهج  تسنآ و  رادحنا  رب  نیعم 

لحن

دنمان یهکم  یکدهش  يدنهب  لسع و  سکم  یسرافب  تسا  لسع  روبنز  مال  اح و  نوکس  نون و  حتفب 

نا تیهام  *

تفای رکذ  ۀمش  عمش  رد  فورعم و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

لاقثم جنپ  رکـش  لاقثم و  هد  درآ  هک  مدنک  درآ  ةدولاپ  اب  ار  نآ  مهردـکی  دـنیامن و  کشخ  هیاس  رد  ار  نآ  ةدرواینرب  رپ  ۀـچب  نوچ 
ندب ینامز  كدنا  رد  دنشونب  دشاب 

* تسا نآ  ماروا  للحم  روبنز و  ندیزک  درد  عفار  نآ  تبوطر  يالط  دنا و  هتفک  برجم  دنادرک و  یم  هبرف  ار  867
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همجعملا ءاخلا  عم  نونلا  لصف 

عاخن

دنمان زغم  مارح  مارح و  زغم  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  هلمهم  نیع  فلا و  اخ و  حتف  نون و  مضب 
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نا تیهام  *

باـصعا و ياـضعا  بـیترت  يارب  دـشاب  یم  اـهریغ  تـشپ و  ندرک و  تارقف  ناوختـسا  ناـیم  رد  هـک  تـسا  یجزل  برچ  دیفـس  زغم 
غامد زا  مدـبمد  ذوخام  یناسفن  حور  ةدـنناسر  زین  تسا و  غامد  خـم  هلاـبند  باـنم  بئاـن  دـنا و  هدـش  هدـیئور  نا  زا  يرثکا  باـصعا 

تسا باصعاب 

نا تعیبط  *

هدایز نآ  یمرک  رتمک و  نآ  يرت  غامد  زا  رت  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اـضعا یکـشخ  اضعا و  رئاس  بل و  قاقـش  عفر  اـهمخز و  ندروآ  كرچ  رد  حورق و  لاـکا  نآ  دامـض  تابالـص و  نیلم  نآ  يـالط 
حلصم زوجم  ریغ  نآ  لکا  اذهل  رادحنالا و  ئطب  ذیذل و  ریغ  تسا و  غامدب  بیرق  لاعفا  رئاس  رد  لیدعیب و  یمرک  امرـس و  زا  ثداح 

* تسا ندیناسیخ  لسعلا  ءام  رد  ریجنا و  همه  نیرتهب  ندروخ و  يوالح  نآ  يالاب  کمن و  نآ 

هلاخن

دنمان رهکوچ  یسوهب و  يدنهب  زین و  سوبس  تسا و  یبرع  تغل  اه  حوتفم و  مال  فلا و  هحوتفم و  ۀمجعم  ءاخ  نون و  مضب 

نا تیهام  *

تسا مدنک  سوبس  دارم  نآ  قلطم  زا  تسا و  بوبح  سوبس 

نا تعیبط  *

لوا رد  کشخ  مرک و  هلمجلاب  نا و  زا  رت  کشخ  مدنک و  درآ  زا  رتمک  نآ  یمرک 

نا صاوخ  لاعفا و  *

بآ ندـیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  ءاضعا  ماکز  تهج  هکرـس  رد  نآ  ةدـیناسیخ  روخب  سارلا  ءاضعا  یقنم  للحم و  یلاج و 
هنیس تنوشخ  عفر  مدلا و  ثفن  جارخا  رب  تناعا  مکش و  هنیس و  نییلت  تهج  ماداب  نغور  لسع و  رکـش و  اب  وسح  قیرطب  نآ  خوبطم 

رد نآ  خوبطم  دامـض  هدـعم و  تابوطر  ففجم  ضباق و  نآ  نان  عفان و  نادـب  نیهقاـن  ۀـیذغت  هظیلغ و  حاـیر  وبر و  نمزم و  ۀفرـس  و 
روثبلا ماروالا و  مومسلا و  دشاب  هدیـسر  مهب  نا  رد  ریـش  داقعنا  زا  هکنآ  مرو  لیلحت  ناتـسپ و  درد  نیکـست  تهج  نآ  لاثما  بارش و 

نآ ةدیبوک  کشخ  روتسدب  کمن و  اب  نآ  خوبطم  دامض  برقع  ندیزک  عجو  نیکست  تهج  برت  كرب  بآ  رد  نآ  خوبطم  دامض 
حرقتم و برج  هیعاس و  ۀلمن  تهج  لسع  هکرـس و  اب  نآ  خوبطم  هدراب و  ماروا  حایر و  لیلحت  برقع و  یعفا و  عسل  تهج  کمن  اب 

صوصخ عفان  عاجوا  هیحیر و  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  دیمکت  میجب و  هرمج  تهج  هکرس  رد  نآ  عوقنم  دامـض  هراح و  ماروا  ابوق و 
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تهج وج  ۀلاخن  لوطن  رکید و  ةرص  زا  دعب  هرص  کی  ررکم  دنیابن  دیمکت  نادب  هتسب  اهرص  رد  هدومن و  جوزمم  کمن  كدنا  اب  هک 
هفوکـش نتخیر  عنم  تهج  یلقاـب  ۀـلاخن  روخب  نابئـص و  لـمق و  شارف و  رد  لوـب  عـفر  تهج  سدـع  ۀـلاخن  روـخب  يرـش و  هکح و 

* تسا دیفم  لصافم  نابرض  تهج  هکرس  نوتیز و  نغور  اب  مدنک  ۀلاخن  دامض  لصافملا  تالا  ناتخرد 
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هلمهملا لادلا  عم  نونلا  لصف 

دن

دنمان هتشک  یسرافب  لاد  نون و  حتفب 

نا تیهام  *

يازجا دنا  هداد  بیترت  یـسابع  يافلخ  يارب  دنا و  هعـشاخب  نآ  عرتخم  وب و  شوخ  هیلاغ  دننام  روخب و  لیبق  زا  عونـصم  تسا  یئاود 
مامت نزو  کی  اب  هتخیپ  هتفوک  يواستم  يازجا  نآ  كرب  ای  جرتا  تسوپ  نابل  یصح  دیفس  لدنـص  بهـشا  ربنع  ماخ  يدنه  دوع  نآ 
دنزاس یم  ینالوط  ۀلیتف  عمش  دننام  یضعب  صارقا و  هتشرس  شوجنزرم  بآ  ای  بالک و  اب  دیفس  تابن  اهنآ  نزو  ود  یـضعب  هیودا و 

کـشم لاقثم  راهچ  بهـشا  ربنع  لاقثم و  لهچ  هدوس  بالک  اب  ماخ  یقرغ  دوع  زا  زین  دـننازوس و  یم  وب  شوخ  يارب  سلاـجم  رد  و 
صارقا هتشرس  لولحم  غمص  بآ  اب  دنیامن و  یم  لخاد  زین  یکطصم  یضعب  دنزاس و  یم  لاقثم  دص  کی  دیفـس  تابن  لاقثم و  کی 

دنزاس یم  عمش  دننام  اهلیتف  ای  و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

نوعاط یئابو و  ياوه  تیمس  عفاد  هاب و  دبک و  هدعم و  يوقم  توهش و  كرحم  حاورا و  شعنم  ساوح و  غامد و  بلق و  يوقم 

اروخب ابرش و  تسا  ماکز  عفار  868و 

هلمهملا ءارلا  عم  نونلا  لصف 

سقیترن

هلمهم نیس  فاق و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هیناقوف و  هانثم  ءات  رسک  ار و  نوکس  نون و  حتفب 

نا تیهام  *

تصوفع اب  نآ  مخت  محش و  نآ  فوج  رد  لظنحب  هیبش  تسا  یتابن  هتفک  سلوب 

نا تعیبط  *
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رایسب یکشخ  اب  مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

ندیزک تهج  بارش  اب  قرع و  ردم  اهنغور  اب  نآ  دامض  فاعر و  عطق  ینیب و  یئوبدب  عفد  تهج  نآ  طوعس  اهریغ  سارلا و  ءاضعا 
* عفان برقع 
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سجرن

تسا یسراف  سکرن  زا  برعم  هلمهم  نیس  نوکس  میج و  رسک  ار و  نوکس  نون و  حتفب 

نا تیهام  *

ۀلایپ یحدق و  لکـشب  نآ  نایم  رد  یحدق  دنمان  فعاضم  ار  مود  یحدـق و  ار  یکی  دـشاب  یم  عون  ود  وب و  شوخ  رایـسب  تسا  یلک 
هداـم و ار  فعاـضم  دـنمان و  زین  رن  سکرن  ار  نیا  ریودـتب و  لـئام  دیفـس  اـهکرب  ددـع و  شـش  نآ  فارطا  کـنر و  درز  یکچوـک 

هیبش خیب  مخت و  كرب و  قاس و  رد  نآ  تابن  شفنب و  دننام  دـشاب  یم  زین  رکید  ناولاب  هدایز و  نآ  ياهکرب  هد  زور  تفه  يزاریـشب 
ددرک یم  فعاضم  دنیامن  سرغ  دننک و  قش  یبیلص  لکشب  نوچ  ار  یحدق  خیب  نا و  زا  رتکچوک  زایپب و 

نا تعیبط  *

مرک و مود  رد  نآ  مخت  دنا و  هتفک  کشخ  مرک و  مود  رد  یضعب  یکـشخ و  یمرک و  رد  لدتعم  یـضعب  کشخ و  مرک و  موس  رد 
رت لوا  رد  دنا  هتفک  کشخ و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ةدـس حـیتفت  يوادوس و  یمغلب و  عادـص  تهج  نآ  لک  ندـیئوب  سارلا  ءاضعا  لساغ  يوق و  للحم  ندـب و  قمع  زا  بذاج  یلاج و 
مهب ماکز  ناتـسمز  رد  دهاوخ  هکره  هتفک  عوشتیخب  لیئربج  تسا  يوق  للحم  هکنآ  تهج  عفان  هدراب  ماکز  تالزن و  ۀلازا  یغامد و 
دامض هنخان و  لبس و  عفار  نآ  کشخ  خیب  رورذ  تالزن و  عنم  هفعـس و  تهج  نآ  دامـض  دیامن و  سکرن  ندیئوبب  تموادم  دناسرن 

اب اصوصخ  یقنم  تیاغب  نآ  خوبطم  ای  هدـیئاخ و  خـیب  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  مشچ  باصعا  جنـشت  تهج  لـسع  اـب  نآ 
ینطاب و يرهاظ و  ياهمخز  ةدـنهد  مایتلا  هدرم و  هدـنز و  نینج  طقـسم  محر و  یقنم  هدـش و  عمج  هدـعم  رد  هچره  جرخم  لسع و 
رد اصوصخ  ریش  رد  زور  هس  هکنآ  خیب  دامـض  محر و  هناثم و  عاجوا  نکـسم  هدعم و  مرک  ماسقا  جرخم  لسعلا  ءام  اب  نآ  مرد  راهچ 

نینعت عفر  تهج  لیلحا  نود  ام  رب  بیضق و  يربطـس  هاب و  تیوقت  تهج  دنـشاب  هدیئاس  سپ  هدومن  کشخ  هدیناسیخ  شیمواک  ریش 
مایتلا تاحارج و  نوخ  عطاق  نآ  خـیب  رورذ  روثبلا  ماروالا و  حورقلا و  حورجلا و  تسا  رکذ  مظعم  هاب و  يوقم  زین  یئاهنتب  برجم و 
لسع ملیش و  ای  مدنک و  درآ  اب  دنیآ و  جضنب  راوشد  هک  تالیبد  ةدنیاشک  حورق و  یقنم  لسع  هکرـس و  اب  نآ  دامـض  اهنآ و  ةدنهد 
مایتلا خاسوا و  ۀـیقنت  تهج  لسع  هکرـس و  اـب  نآ  خـیب  دامـض  باـصعا و  ماروا  لـیلحت  نآ و  لاـثما  راـخ و  ناـکیپ و  جارخا  تهج 

بآدیفـس و ضـضح و  هیقاقا و  لفوف و  ینمرا و  لک  خرـس و  لدنـص  اب  عوطقم و  بصع  طابر و  رتو و  هرئاغ و  همیظع و  تاـحارج 
یکتسکش سرقن و  لصافم و  باصعا و  ۀنمزم  ياهدرد  تهج  لسع  اب  نآ  دامض  لصافملا  تالا  هیساج  ياهمرو  تهج  کنسادرم 

لـسع اب  نآ  دامـض  رانلا  قرح  دیدش  قازلا  تسا  ینابـصع  ياضعا  رد  ضراع  تاحارج  ةدنناپـسچ  قصلم و  نآ  دامـض  زین  اضعا و 
نآ حلصم  ناشیا  عدصم  نیرورحم و  رـضم  دلج  راثآ  قهب و  بلعثلا و  ءاد  تهج  هکرـس  اب  نآ  دامـض  هنیزلا  شتآ  یکتخوس  تهج 

تدم لک  نغور  دـننام  نآ  لک  نغور  مین  لاقثم و  کی  نآ  تبرـش  رادـقم  نآ  خـیب  دـننام  نآ  لک  لاعفا  همه  رد  روفاک و  هشفنب و 
یحیر عادص  عفار  هیحیر و  هیوادوس و  عاجوا  نکسم  للحم و  دنشاب  هدرک  لک  دیدجت  نیب  رد  هدومن و  بترم  باتفآ  رد  زور  لهچ 
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عدـصم نآ و  عاـجوا  نکـسم  محر و  مف  ةدـنیاشک  بـصع و  ضارما  قـفاوم  دراـب و  ياـهدرد  عـفاد  يوادوـس و  بـطر و  عادـص  و 
هیلضف تبوطر  اب  کشخ و  مرک و  موس  ات  نآ  مخت  نیرورحم و 
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صاوخ لاعفا و  *

نا

تسا رثوم  شمن  قهب و  فلک و  تهج  هکرس  اب  نآ  دامض  هاب و  كرحم  تیاغب  هدیشود  هزات  ریش  اب  نآ  مرد  مین  ندیماشآ 

869

كورن

تسا یسراف  تغل  فاک  واو و  نوکس  ار و  مض  نون و  حتفب 

نا تیهام  *

لاـبج رد  هک  داد  ربخ  نمب  قداـص  ربخم  هک  هتفک  هلودـلا  نیما  دـنروآ  ناـمرک  زا  رتکرزب و  نا  زا  يربرب و  تبعلب  هیبـش  تسا  یخیب 
دسر يربش  ردقب  نوچ  هزبرخ و  كربب  هیبش  ادتبا  رد  نآ  كرب  دیور  یم  یتابن  راهب  لوا  رد  دشاب  کنلپ  هک  ییاج  اصوصخ  نامرک 

نامهب نآ  خیب  ندیـسر  هایک و  یکـشخ  زا  دـعب  دـننک و  یم  ناشن  ار  ناکم  نآ  تقو  نا  رد  نآربانب  ددرک و  بلقنم  نآ  كرب  لکش 
رد دـنراذکب  ناشوج  کید  يالاب  رب  نوچ  هک  تسنآ  نآ  صاوخ  یبوخ و  تمالع  دـنا  هتفک  دـنیامن و  یم  ذـخا  ار  نآ  خـیب  ناـشن 
نآ یلصا  کنر  ددرک و  هدیرب  ریـش  دنزادنا  ریـش  رد  نوچ  دزیرب و  رونت  زا  نان  دنزادنا  رونت  رد  نوچ  دتـسیا و  زاب  شوج  زا  تعاس 

اذهل نداز  تسا  راوشد  ورب  دـبای و  یم  رازآ  رایـسب  ندـیئاز  زا  کنلپ  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  زا  زین  دـشاب و  یم  قلبا  کنلپ  کنرب 
ره زا  دـسر و  یم  مهب  ددـغ  نآ  ندـب  رد  دریک و  یمن  راب  نآ  ندروخ  زا  دریکن و  راب  اـت  دروخ  یم  هدروآرب  هدرک  ادـیپ  ار  خـیب  نآ 

فالخب دشاب  یم  يزبس  زاب  دیور و  یم  هزات  خیب  ناکم  نامه  زا  رکید  لاس  زاب  دشاب  هدروخ  هدروآرب  ار  نآ  خـیب  کنلپ  هک  یناکم 
نادریش رد  دنا  هتفک  یـضعب  دوش و  یم  تفای  اهرهم  یـضعب  یهاک  نآ  نیکرـس  رد  تسا و  دیفـس  نآ  هک  هدرواینرب  کنلپ  ار  هچنآ 
قیقحت هتشون  یعیدب  تارایتخا  بحاص  دبای و  یم  نوکت  نآ  بنذ  رد  دنا  هتفک  یضعب  نآ و  محر  جرف و  رد  دنا  هتفک  یضعب  نآ و 

نآ ذخا  روتـسد  دـنمان و  کنلپ  كورن  یـسرافب  رـسنلا و  رجح  ار  نآ  تسا و  فالخ  یقاب  دـسر و  یم  مهب  نآ  بنذ  رد  هک  تسنآ 
دنربب و ار  نآ  محر  تسوپ  هک  دـیاب  دـنب  ایرد  بآ  دـننام  يزیچ  نآ  محر  مف  رد  دـنیامن و  ساسحا  ار  نآ  لبق  نوچ  هک  تسا  نانچ 
ار نآ  عونـصم  نویقرط  تسنیزا و  ترابع  یقیقح  كورن  ددرک و  دقعنم  هحفنا  دننام  بآ  نآ  دـنرادهاکن  یتدـم  دـنزادنا و  وج  رد 

تفای رکذ  هک  تسا  نامه  حیحص  تسین  حیحص  نیا  ینالوط و  کیراب  مدنک  دننام  یضعب  وج و  دننام  یضعب  دنزاس  یم  عاوناب 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

درم نوچ  ددرکن و  نتـسبآ  زکره  دـیامن  قیلعت  ای  رورذ و  ای  دزاس و  هجزرف  ای  دروخب و  نز  ار  نآ  جوسط  کـی  اـت  هریعـش  ود  نوچ 
حیر ریزانخ و  عفد  تهج  نآ  قیلعت  رورذ و  ددرکن و  هلماح  دـیامن  تبراقم  هک  نز  ره  اب  دـیامن  رکا  دـنکن و  ترـشابم  دـیامن  قیلعت 

يرغال بجوم  نا  زا  هداـیز  جوسط و  کـی  نآ  تبرـش  رادـقم  برجم  روصاـن  عفر  تهج  نآ  يـالط  دـنا و  هتـسناد  برجم  هکوشلا 
رتمک روصان  ددرک و  هدایز  نآ  مجح  دندنب  روصان  رب  نوچ  دنا  هتفک  تدالو و  تعرـس  ثعاب  نآ  نتـشاد  تسد  رد  تسا و  طارفاب 

* تسا روصان  عفر  ثعاب  نآ  دیدجت  دوش و  رتکچوک  و 

هلمهملا نیسلا  عم  نونلا  لصف 

رسن

دنمان دک  دنهب  رخف و  یکرتب  سکرک و  یسرافب  تسا و  یبرع  تغل  نیتلمهم  ءار  نیس و  نوکس  نون و  حتفب 

نا تیهام  *

تسا و ین  دـننام  نآ  رپ  زارد و  نآ  قاس  راقنم و  یخرـسب و  لئام  باـقعب و  بیرق  کـنر  رد  هثج و  كرزب  رویط و  عابـس  ۀـلمج  زا 
یم نآ  نایـشآ  رد  هدولآ  نارفعز  ار  نآ  ۀـچب  هکنآ  لیلدـب  دـیامن  یم  عطق  زاورپب  کنـسرف  رازه  ود  زا  هداـیز  زور  کـی  رد  دـنیوک 

کنـس زور  کی  رد  هدرک  ناقری  هکنآ  نامکب  دیامن  یم  هدهاشم  درز  ار  دوخ  هچب  هدمآ  وا  نوچ  دـشابن و  وا  هک  یماکنه  دـنراذک 
ات نآ  تفاسم  هریغ  كرت و  مور و  ناریا و  دالب  یضعب  نآ  ناقری  عفر  يارب  دراذک  یم  دوخ  نایشا  رد  هدروآ  پیدنا  رس  زا  ار  ناقری 

دوش و یمن  تفای  رکید  ياج  پیدنا  رس  زا  ریغب  کنـس  نآ  هک  اریز  تسا  هدایز  کنـسرف  رازه  ود  زا  تعجارم  نتفر و  رد  پیدنرس 
ترارح ببـسب  دنک و  یم  تعجارم  زاب  دـیامن و  یم  ریـس  زور  کی  رد  قرـشم  ات  برغم  زا  دریک و  یم  جوا  رایـسب  زاورپ  ماکنه  رد 

دروآ یمن  هچب  کی  مخت و  کی  رب  هدایز  یلاس  رد  دنک و  یم  رمع  لاس  رازه  ات  دناشوپ و  یمن  ار  مشج  کی  باوخ  تقو  رد  جازم 
نآ ریغ  ای  زاورپ و  نیح  رد  دشاب  هدرم  ناویح  هک  یناکم  رد  هدیعب  تفاسم  زا  هک  يدـح  هب  دراد  يوق  رایـسب  هرـصاب  هماش و  توق  و 

ار دوخ  هدینش  ار  نآ  يوب  ای  هدید و  ار  نآ 
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دناسر یم  نآب  870

نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هبترم و تفه  بآ  هب  نآ  ةرهز  نوخ و  لاحتکا  جنـشت و  عفار  نآ  تشوک  ندروخ  سارلا  ءاضعا  ددـس  حـتفم  هظیلغ و  حاـیر  لـلحم 
مین ردـقب  کیره  نآ  ةرهز  غامد و  طوعـس  مشچ و  برج  رـصب و  تملظ  بآ و  لوزن  عفار  ضایب و  علاق  مشچ  فارطا  رب  نآ  يالط 

رد ررکم  مرک  مین  نآ  ۀتخادک  هیپ  روطق  دنا و  هدرمـش  تابرجم  زا  نونج و  ماذـج و  عفار  نوتیز  نغور  نارطق و  نآ  نزوب  کناد و 
جنلوق هظیلغ و  حایر  للحم  نآ  تشوک  هفرـس و  تهج  نآ  هیپ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  ءاضعا  میدـق  يرک  تهج  شوک 

هکرس و ینیچراد و  نآ  حلـصم  ظیلغ  اذغلا و  يدر  راضملا  مغلب  عطاق  هاصح و  تتفم  ددس و  حتفم  سوالیاب و  یمـسم  قاقد  ياعما 
حورق هکح و  برج و  عفار  نآ  يوم  رتسکاخ  يالط  هنیزلا  روثبلا و  حورقلا و  حورجلا و  بیـضق  يوقم  زور  هس  رد  نآ  ۀضیب  يالط 

دوش یم  هکیهک  هلاکنب  رد  هکولک  مرو  عفار  تسا و  فلک  یلاج  نآ  نیکرس  يالط  و 

نیرسن

دالب یضعب  رد  نیکشم و  لک  یـسرافب  ینیـص و  درو  یبرعب  نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  هلمهم و  ءار  رـسک  نیـس و  نوکـس  نون و  حتفب 
دنمان یتویس  يدنهب  هچنیکشم و  ناهفصا  رد  نیربنع و  لک 

نآ تیهام  *

هیبش نآ  تخرد  وب و  شوخ  رتکچوک و  نا  زا  خرـس و  لـکب  هیبش  فعاـضم  يدرزب و  لـئام  نآ  قاروا  یـضعب  دیفـس و  تسا  یلک 
یضعب رد  دسا و  ات  لمح  زا  نآ  لک  مسوم  دوجولا و  ریثک  اهارحص  رد  هراح و  دالب  نآ  تبنم  رتکچوک  نا  زا  خرس و  لک  تخردب 

رتمک و رکید  ياه  مسوم  رتشیب و  ناتـسبات  راهب و  مایا  رد  نکیل  دهد و  یم  لک  لاس  مامت  مود  میلقا  زا  نآ  ریغ  هلاکنب و  دـننام  دالب 
دور و یم  لـیلحت  هب  ندیـشک  قرع  نیح  رد  نآ  يوـب  تسا  فـیطل  رایـسب  نوـچ  هکنآ  تهج  رتوـب  مـک  رایـسب  بـالک  زا  نآ  قرع 

دیآ یمرب  رطع  زین  نا  زا  ددرک و  یم  فیعض 

1670 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 2173 

http://www.ghaemiyeh.com


نا تعیبط  *

دنا هتفک  موس  رد  یضعب  مود و  رد  سیئرلا  خیش  لوا و  رد  کشخ  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

غامد و لد و  يوقم  نآ  ندیئوب  سارلا  ءاضعا  فعـض  توق و  رد  تسا  سکرن  نیمـسای و  دـننام  یقنم و  للحم و  حـتفم و  فطلم و 
حتفم شطعم و  اهنآ و  یئوب  شوخ  ثعاب  خلاخل  رد  نآ  ندیئاس  ماکز و  تالزن و  باصعا و  يدرـس  عفار  غامد و  نخـسم  ساوح و 

اب نآ  روطق  ماـکز و  عادـص و  نکـسم  یناـشیپ  رب  نآ  يرب  خوطل  هسطعب و  نآ  تاـبوطر  حاـیر و  لـلحم  نیرخنم و  یغاـمد و  ةدـس 
ردصلا ءاضعا  نادند  درد  تهج  نآ  ۀضمضم  نونس و  نینط و  يود و  نآ و  حایر  لیلحت  شوک و  مرک  نتـشک  تهج  نوتیز  نغور 

قفاوم رکج و  هدعم و  يوقم  دراب و  ناقفخ  نیتزول و  قلح و  هثل و  ماروا  تهج  هنیـس و  یقنم  نآ  یمخرد  راهچ  ندیماشآ  ءاذـغلا  و 
دمحم يوق  لهـسم  نآ  كرب  مرد  راهچ  ات  نآ  مرد  کی  حایر و  لیلحت  جـنلوق و  ناقری و  نایثغ و  ئق و  قاوف و  تهج  رکج و  لـلع 

نیبکنلک درک و  یم  يوق  راردا  لاهسا و  دنداد  یم  مرد  هس  ات  مرد  کی  زا  ار  نیرسن  لک  هک  مدید  ناسارخ  رد  هک  هتشون  ایرکز  نب 
دادتشا عنام  ریساوب و  ۀناد  طقسم  نآ  دامـض  هیقوا و  کی  ات  نآ  تبرـش  رادقم  حیرقت  لد و  تیوقت  اب  دیامن  یم  مامت  لاهـسا  زین  نآ 

نآ و یئوب  شوخ  قرع و  یئوبدب  عفر  ثعاب  مامح  رد  نآ  دامـض  يوم و  تیوقت  تهج  انح  اب  نآ  دامـض  لصافملا  تالا  لیفلا  ءاد 
يوم ندـش  دیفـس  عنام  لاس  کی  ات  لمح  لوا  زا  لاقثم  کی  ات  نآ  کـشخ  لاـقثم  مین  تموادـم  راـسخر و  فلک  عفار  نآ  يـالط 
دنقلک ینعی  یبرم  نا  زا  هدومن و  نایب  هبرجت  باتک  رد  ار  نآ  يرکـش  یبرم  لاقثم  ود  زور  ره  رما  نیا  تهجب  یکاطنا  دنا و  هتـسناد 

زین عفاـن و  دراـب  بلق  تیوـقت  دراـب و  ناـقفخ  تهج  حرفم و  تسا و  رمحا  درو  دـنقلک و  زا  رت  مرک  دـنزاس و  یم  رمحا  درو  دـننام 
تیصاخلاب غامد و  يوقم  لادتعاب و  نخسم  دنیامن  بترم  سکرن  نغور  دننام  هکنآ  نغور  تفای و  رکذ  هچنانچ  دنا  هتـسناد  لهـسم 

دنا هتسناد  يوادوس  یمغلب و  بنجلا  تاذ  عفار 
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همجعملا نیشلا  عم  نونلا  لصف 

اشن

دنمان زین  سنولوما  نلوما و  ینانویب  هتساشن و  یسرافب  تسا و  یبرع  تغل  فلا  نیش و  نون و  حتفب 

نا تیهام  *

دنلامب تسدـب  نوچ  هک  ددرک  قشنم  نآ  تسوپ  دـسر و  نفعت  دـحب  ات  هدـیناسیخ  ار  مدـنک  هک  تسا  مدـنک  کشک  زا  تراـبع  871
دنراذکب ار  نآ  یفاص  دنیامن و  رود  ار  نآ  لافثا  هدینارذک  یفاص  زا  هدرشف  هدیبوک  سپ  مرن  نآ  زغم  دوش و  ادج  نآ  زغم  زا  یناساب 

نآ نیرتهب  دنیامن  لامعتـسا  دننک و  کشخ  باتفآ  رد  دنزاس و  صارقا  ار  نیـشن  هت  دـنزیرب و  ار  نآ  يالاب  بآ  ددرک و  نیـشن  هت  ات 
تسنآ هایس  جرکتم و  ریغ  صلاخ  هزات  دیفس 

نآ تعیبط  *

دنا هتسناد  رت  درس و  یضعب  کشخ و  درس و  لوا  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

داوم نتخیر  عنم  برج و  عفد  نآ و  حورق  فـیفجت  تهج  نآ و  يوـقم  نیع و  ۀـیودا  حلـصم  نیعلا  ءاـضعا  يرغم  ضباـق و  عدار و 
ردصلا و ءاضعا  نافجا  تنوشخ  ةدننک  مرن  دمر و  مشچ و  تقرح  نکـسم  غرم  ۀضیب  ةدیفـس  ای  نانز و  ریـش  اب  نآ  لاحتکا  مشچب و 
هنیـس و درد  راح و  ۀفرـس  قلح و  تنوشخ  مدلا و  ثفن  عطاق  مرکمین  ماداب  نغور  ای  تابن و  اب  نآ  خوبطم  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و 

هدایز نآ  سبح  ضبق و  توق  هک  دنشاب  هتخپ  سدع  اب  هدومن  نایرب  هک  صیصختب  نطب  لاهـسا  ضیح و  ریـساوب و  نوخ  عطق  لس و 
ار نآ  نزو  کی  هک  دیاب  لهسم و  ياود  لمع  طارفا  عفر  جحـس و  تهج  زب  هیپ  اب  هنیـسب و  لزاون  لوزن  عنام  نآ  ةریرح  ددرک و  یم 

ماروا قانخ و  تهج  هکرـس  اب  نآ  دامـض  ماروالا  اعما  ۀحرق  تهج  نآ  ناقتحا  دـنیامن و  خـبط  بوخ  بآ  نآ  نزو  راهچ  ای  هس و  اب 
للقم نآ  راثکا  اذـغلا و  لیلق  راضملا  یعفا  شهن  تهج  بارـش  اب  نآ  يالط  مومـسلا  فلک  تهج  نارفعز  اب  نآ  يالط  هنیزلا  هراـح 

یحرلا رابغ  لوسغم و  جنرب  نآ  لدب  لفنرق  سفرک و  اهینیریـش و  نآ  حلـصم  تسا  ادوس  دـلوم  دـنیوک  مضه و  رید  ددـسم و  ینم و 
تسا لاقثم  هدزناپ  ات  لاقثم  کی  زا  نآ  تبرش  رادقم 
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هراشن

اه هلمهم و  ءار  حتف  فلا و  نیش و  حتف  نون و  مضب 

نا تیهام  *

ددرک ادج  ندیئاس  نیح  رد  ناهوسب  باشخا  زا  هک  بسا  یئازجا  مسا 

نا تعیبط  *

نآ سبی  هک  دشاب  هدش  هدیـسوپ  هتفای و  نفعت  هدروخ و  مرک  هچنآ  رکم  تسا  رت  کشخ  رت و  مرک  نآ  لصاب  تبـسن  زیچ  ره  ةراشن 
دنا هتسناد  درس  ار  نیا  یضعب  رت و  مرک  یضعب  هدایز 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اهمخز یقنم  یلاج و  هضباق  راجـشا  زا  صوصخ  هدش  هدیـسوب  هدروخ  مرک  بوچ  هراشن  حورقلا  حورجلا و  یلاج  ضباق و  نآ  ۀمه 
هثیبخ و حورق  رب  هدومن  قحس  سپ  دننازوسب  هتسب  ناتک  ۀچراپ  رد  هدومن  ریمخ  هکرس  اب  نوسینا  نآ  يواسم  اب  نوچ  اهنآ و  لمدم  و 
بطر و برج  تهج  انح  اب  ربونـص  بوچ  ةراشن  دـهد و  مایتلا  دـیامن و  اهنآ  لکا  یعـس و  نفعت و  عنم  دنـشاپب  هلکآ  هیعاـس و  ۀـلمن 

عفانم صاوخ و  تسا و  لمح  رب  نیعم  نآ  مهرد  عبر  ندـیماشآ  جاـع  ةراـشن  هشپ و  ةدنـشک  ماوه و  ةدـننازیرک  نآ  نیخدـت  روخب و 
دش روکذم  اجباج  نآ  بشخ  لیذ  رد  لیصفتب  کیره 

فشن

تسا یبرع  مسا  اف  نیش و  نون و  کیرحتب 

نا تیهام  *

زا هک  روبنز  نایـشآب  هیبش  خاروس  رپ  کبـس  تسا  یکنـس  نآ  تسا و  نآ  ریغ  دـنیوک  دـنمان و  دـسب  هک  تسا  ناـجرم  خـیب  دـنیوک 
دبای یم  نوکت  بآ  ریز  رد  دزیخ و  نآ  حاون  هدجواخم و  يایرد  لحاوس 

نا تعیبط  *

دسب زا  رت  کشخ 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* تسا دسب  دننام  لاعفا  رئاس  رد  بش و  اب  اصوصخ  اهنآ  محلم  اهمخز و  ةدنهد  مایتلا  نوخ و  عطاق 
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هلمهملا نیعلا  عم  نونلا  لصف 

ماعن

دنمان غرمرتش  یسرافب  میم  فلا و  نیع و  حتف  نون و  مضب 

نا تیهام  *

لئام ربغا  نآ  کنر  قوقـشم و  نآ  فلظ  واک و  ياپب  هیبش  نآ  ياهاپ  رتشب و  هیبش  دـنلب  نآ  ندرک  هثجلا  میظع  فورعم  تسا  یغرم 
جاتحم نادنچ  تسنآ و  ۀچب  نآ  نیرتهب  تسا و  زیخو  تسج  ناونعب  هکلب  دومن  دناوت  یمن  رورپ  رایسب  رکید  رویط  دننام  يدیفـسب و 

تسا تیافک  ار  نآ  اوه  قاشنتسا  هکلب  دنیب  ار  بآ  هکنآ  رکم  تسین  بآ  هب 

نآ تعیبط  *

دنا هتفک  زین  مراهچ  ات  موس و  رخآ  ات  کشخ  مرک و  رایسب 

صاوخ لاعفا و  *

نا

عاجوا ردخ و  هوقل و  جلاف و  عفار  نآ  تشوک  ندروخ  ضفنلا  لصافملا و  سارلا و  ءاضعا  مغالب  عطاق  حایر و  للحم  نآ  تشوک 

مضهلا و ئطب  راضملا  دیفم  ار  محر  ةدراب  ضارما  عیمج  اقـستسا و  اهنیا و  لاثما  قاس و  سرقن و  اسنلا و  قرع  رهظ و  لصافم و  872
دامض تسا و  اضعا  تدورب  عفار  لافطا و  ملکت  تعرـس  ثعاب  ندیماشآ  ار  نآ  هیپ  نغور و  هکرـس و  نآ  حلـصم  نیورحم و  رـضم 

ناشیا ياهاپ  ندـب و  رب  نوچ  لافطا  تکرح  تعرـس  ثعاـب  برقع و  مس  عفار  فارطا و  جـبهت  اقـستسا و  هنمزم و  ماروا  لـلحم  نآ 
یب دنوش  وا  کیدزن  رکا  دـنزیرکب و  صخـش  نا  زا  اهرام  ماسقا  دـشاب  هدـیلام  هک  یـصخش  ندـب  رب  هک  تسنآ  صاوخ  زا  دـنلامب و 
نا زا  یعفا  رام و  دـنراذک  هک  عضوم  ره  رد  دـنریکب  راهب  رخآ  رد  ناتـسبات  لوا  رد  ار  نآ  هیپ  نوچ  هتفک  ناوضر  نبا  دـندرک  سح 
زا هلکا و  عفار  نآ  يوم  رتسکاخ  يدوزب و  دلج  راثآ  فلک و  عفار  نآ  نیکرـس  دـنروآ و  یـشغ  دنونـشب  نآ  يوب  نوچ  دـنزیرکب و 

* دنادرک یم  مضه  ددرک و  یمن  ررضتم  هتفت  سم  هتفت و  نهآ  رکخا و  ندرک  علب  زا  هک  تسنآ  صاوخ 
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عنعن

دنمان هتوقار  يزاریشب  اپرازه و  یسرافب  یشم و  ینانویب  زین و  عانعن  ار  نآ  هلمهم و  نیع  ود  نوکس  نون و  ود  حتفب 

نا تیهام  *

سلما ةزات  نآ  نیرتهب  رت و  مرن  رتکزان و  یناتسب  رتکچوک و  رت و  نشخ  نآ  يرب  كرب  دشاب  یم  یناتسب  يرب و  فورعم  تسا  یتابن 
تسنآ یناتسب 

نا تعیبط  *

هیلضف تبوطر  اب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يالط سارلا  ءاضعا  هدراب  داوم  للحم  ظیلغ و  نوخ  ققرم  لد و  يوقم  حرفم و  هنخـسم و  توق  اـب  هندوپ و  زا  رتیوق  لاـعفا  عیمج  رد 
تهج هعفد  هس  ات  خرـس  لک  نغور  اـب  نآ  ةراـصع  کـناد  کـی  طوعـس  درابرـس و  درد  تهج  وج  درا  اـب  صوصخ  یناـشیپ  رب  نآ 

نآ و تنوشخ  عفار  نابز  رب  نآ  ندیلام  شوک و  درد  تهج  لسعلا  ءام  اب  نآ  روطق  رثؤم و  تیاغب  دسر  مهب  ندرک  رد  هک  يریزانخ 
هنیـس درد  تهج  مدلا و  ثفن  مدلا و  فزن  عطاق  نآ  ةراصع  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  ءاضعا  نادند  درد  عفار  نآ  ندیئاخ 

يدعم ناقفخ  داوف و  عجو  تهج  دنماشایب  دنناشوجب و  ناشوایسرپ  اب  نوچ  نآ و  ۀیقنت  هنیس و  هئر و  ۀبـصق  تابوطر  جضن  ولهپ و  و 
اب مکـش و  مرک  ماسقا  ةدنـشک  یحیر و  جنلوق  عفر  غورآ و  هدعم و  حایر  لیلحت  هدـعم و  مف  همـضاه و  هکـسام و  هدـعم و  تیوقت  و 

ناقفخ نکسم  یهشم و  هضیه و  ئق و  نایثغ و  قاوف و  نکـسم  شرت  رانا  بآ  اب  نآ  خاش  هس  ود  ندیماشآ  مدلا و  فزن  عطاق  هکرس 
حرفم و لد و  يوقم  دنک و  لئاز  ار  ناقفخ  قاوف و  دنیاخب  یکطـصم  ای  دوع و  يردق  اب  نوچ  هدـعم و  درد  داوفلا و  عجو  يدـعم و 
تسنآ و دامجنا  عنام  دنلامب  ریش  رد  ار  نآ  خاش  هس  ود  نوچ  هضیه و  تهج  زین  نامرلا  بح  اب  دشخب و  هاب  تیوقت  دیفم و  ار  ناقری 

رینپ اب  دنیامن و  یم  لخاد  غود  بآ  تانیبجنکس و  رد  اذهل  تاینبل و  اب  روتسدب  باصعاب و  تسا  اهنآ  ررض  عفار  اهیشرت  هکرـس و  اب 
تهج یئاهنتب  ناتسپ و  رد  دمجنم  ریش  ندومرف  راردا  تهج  وج  درآ  اب  اهتشا و  هدعم و  يوقم  نخسم و  نآ  دامض  دنروخ و  یم  زین 

رد هکح  دـلوم  نآ  راثکا  حایر و  دـلوم  راضملا  لمح  عنام  عامج  زا  لبق  نآ  لومح  نآ و  درد  نییثنا و  مرو  تهج  زیوم  اب  ریـساوب و 
کس تیمـس  عفر  تهج  کمن  اب  نآ  دامـض  مومـسلا  لاقثم  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  يرحب  ۀندوپ  نآ  لدب  سفرک  نآ  حلـصم  ولک 

بارـش لیمامد و  جضن  تاجارخا و  تهج  وج  درآ  اب  نآ  دامـض  روثبلا  ماروالا و  هدیزک  برقع  تهج  نآ  غوضمم  هدیزک و  هناوید 
* زین نآ  نیبجنکس  تفای و  رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  قرع  و 
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همجعملا نیغلا  عم  نونلا  لصف 

رغن

هلمهم ءار  نیغ و  نون و  حتفب 

نا تیهام  *

ریثک تکرحلا و  میاد  هاـتوک و  نآ  ۀـلابند  هک  تسا  یکچوک  هایـس  کـشجنکب  صوصخم  یـضعب  دزن  تسا و  روفـصع  سنج  مسا 
دنمان رجح  نباکنت  رد  هلومم و  يدنهب  كواکچ و  یسرافب  حیلملا و  وبا  نورمتوب و  ار  نآ  یبرعب  تسا و  توصلا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا عفان  تیاغب  هناثم  هدرک و  کنس  تیتفت  لوبلا و  رسع  تهج  نآ  دوس  کمن  ریغ  لاهسا و  تهج  نآ  دوس  کمن  دیدق 

ءافلا عم  نونلا  لصف 

طفن

هلمهم ءاط  اف و  نوکس  نون و  رسکب 

نا تیهام  *

دیفس دشاب  یم  عون  ود  دزیخ و  قارع  یصقا  زا  دشوج و  یم  ریق  تفز و  دننام  اهنیمز  یضعب  زا  هک  هحئارلا  داح  ینهد  تسا  یتبوطر 
يارب نامک  نغور  لخاد  ار  نآ  زا  يردـق  ناشاقن  ددرک و  یم  اوهب  لیحتـسم  دوز  تفاطل  ببـسب  فطلا و  رتهب و  نآ  دیفـس  هایـس  و 

نغورب شوشغم  ار  نآ  ددرک و  یم  دیفس  ریطقتب  تسین و  تفاطل  ناب  نآ  هایـس  دنلام و  یم  اهـشقن  رب  هدومن  جوزمم  فیطلت  قیقرت و 
دـنروآ و یم  طفن  یعون  ایرد  رانک  زا  رـصم  عباوت  زا  نآ و  فالخب  ددرک  یم  دـعاصتم  طفن  هک  تسنآ  قرف  دـنیامن و  یم  نایمازخ 

دنمان یم  لبجلا  تیز  ار  نآ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مراهچ  ات 

نآ صاوخ  لاعفا و  *
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سارلا و ءاضعا  ادامـض  ابرـش و  هدراـب  ضارما  عیمج  قاـیرت  تابالـص و  ةدـنزادک  ذوفنلا و  عیرـس  حـتفم و  اـهنغور و  رثکا  زا  يوقا 
هبطر و ةدراب  عاـجوا  ضارما و  رثکا  اـخرتسا و  ردـخ و  زازک و  هشعر و  هوقل و  جـلاف و  تهج  نآ  ءـالط  ضفنلا  ءاذـغلا و  بصعلا و 

حایر يرک و  تهج  نآ  روطق  ضایب  مشچ و  رد  بآ  لوزن  تهج  نآ  لاحتکا  دـیفم و  اهنیا  لاثما  لصافم و  عاـجوا  حاـیر و  لـیلحت 
هدعم مرک  جارخا  هاصح و  تیتفت  ریساوب و  مدلا و  ثفن  سفنلا و  قیض  وبر و  رهب و  دراب و  ۀنهک  ۀفرس  تهج  نآ  ندیماشآ  شوک و 

نآ دیفس  يالط  دیفم و  نآ  قانتخا  محر و  يدرس  تهج  نآ  روخب  هجزرف و  لوبلا و  هقرح  صغم و  اشحا و  حایر  لیلحت  هدعقم و  و 
دیفس زا  تبرش  رادقم  اریثک  نآ  حلصم  هئر و  رضم  هکرس و  شاخـشخ و  نآ  حلـصم  عدصم  نیرورحم و  رـضم  تاناویح  يرک  عفار 

مومـسلا زین  بطر  تفز  دنا و  هتفک  نارطق  یـضعب  هعیم و  نآ  نزوب  نآ  لدب  لاقثم  کی  ات  نآ  هایـس  زا  لاقثم و  مین  ات  کناد  ود  نآ 
تسا رثالا  يوق  مومس  عفاد  نآ  هایس  دیفس و  ندروخ 
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لفن

مال اف و  نون و  حتفب 

نا تیهام  *

دنناـم رادـهرک  نآ  ياـهخاش  دـیب و  ۀفوکـشب  هیبش  وب  رد  یـشفنب و  یخرـسب و  لـئام  راـخیب  هبطرب  هیبـش  تسا  دزراـب  تاـبن  دـنیوک 
دوجولا ریثک  ناتسبرع  رد  کسخراخ و 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

صاوخ لاعفا و  *

نا

* تسا رت  فیعض  لاعفا  رد  نآ  خیبط  يوقا و  نآ  لک  لوب و  ردم  زرپس و  عفار  نآ  لک  مخت و  ندیماشآ 

فاکلا عم  نونلا  لصف 

ینوچاکن

ای نون و  رسک  واو و  نوکس  یسراف و  میج  مض  فلا و  یمجع و  فاک  حتف  نون و  رسکب 

نا تیهام  *

نآ تابن  قاس  دشاب و  یم  نهپ  نیمز  يورب  نآ  تابن  هک  دـنمان  ار  یعوتی  یعون  يدـنه  نابزب  هک  هتـشون  براجتلا  ۀـصالخ  بحاص 
ریثک نآ  حاون  ورم و  ینعی  کلامم  نیرد  یسدع و  فصن  رادقمب  رکیدکی و  لباقم  هتسر  بناج  ود  زا  نآ  ياهکرب  فیعض و  رایسب 

لئاـم نآ  تاـبن  دـشاب و  بآ  زا  رود  هک  تسنآ  نآ  رتیوق  دـیور و  نآ  کـیدزن  بآ و  زا  رود  موبکیر  ياـهنیمز  رد  تسا و  دوجولا 
یخرسب

عیمج تعیبط  *

نآ يازجا 

موس لوا  رد  کشخ  مرک و 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

طالخا لهسم  ریش  اب  دیفم و  نآ  يالط  روتسدب  هشوهنم و  ماوه  مومس  رثکا  تهج  بارش  اب  نآ  كرب  قوقدم  ای  ریـصع و  ندیماشآ 
تسا عفان  ندب  زا  مومس  جارخا  هدساف و 

میملا عم  نونلا  لصف 

رمن

هیناتحت و هانثم  ءای  هیناقوف و  هانثم  ءات  رـسکب  واو  دـنیت  يدـنهب  نالیف و  یکرتب  کنلپ و  یـسرافب  هلمهم  ءار  میم و  رـسک  نون و  حـتفب 
دنمان واو  هلمهم و  لاد  نون و  يافخ 
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نا تیهام  *

دروخن و ار  نآ  تشوک  یناویح  چیه  ایحلا و  ریثک  ریـشب و  هیبش  نآ  تروص  کنر و  لکـش و  رد  دـهفب  هیبش  فورعم  تسا  یناویح 
هک هدیـسر  هبرجتب  رویغ و  توقلا و  دیدش  رکید و  تاناویح  زا  رتورزیت  راتفر و  کبـس  دلج و  رتکیراب و  رتکرزب و  کس  زا  هثج  رد 

اذهل دنک و  نارب  لوب  دناسر و  نادب  ار  دوخ  هک  تسا  نارب  صیرح  شوم  دباین و  تاجن  کنلپ  دنک  لوب  شوم  کنلپ  مخز  رب  نوچ 
دناوتن شوم  دشاب و  بآ  نآ  فارطا  هک  دنراد  یم  هاکن  یئاج  رد  ار  راد  مخز  کنلپ 

دید دناوت  یمن  دوخ  زا  رتالاب  ار  یناویح  چیه  راتفر  ماکنه  رد  هک  تسنآ  نآ  صاوخ  زا  نارب و  دنک  لوب  دناسر و  نادب  ار  دوخ  874

نا تشوک  تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نادب و نیهدت  روتـسدب  هدراب و  ضارما  سرقن و  لصافم و  عاجوا  ردـخ و  جـلاف و  يارب  زا  تسا  هیلطا  نیرتهب  نآ  هیپ  سارلا  ءاضعا 
عامج و كرحم  يوقم و  لیلحا  رد  قبنز  ریجرج و  بآ  اب  نآ  رس  زغم  روطق  ضفنلا  ءاضعا  مشچ  للع  عیمج  عفار  نآ  نوخ  لاحتکا 

تشوک هیپ و  خوبطم  يالط  هنیزلا  حورقلا و  حورجلا و  ریـساوب  نکـسم  نآ  تسوپ  رب  سولج  قبنز و  نغور  رد  نآ  لومح  روتـسدب 
يالط دلج و  راثآ  قهب و  فلک و  عفار  نآ  نوخ  يالط  لیدعیب و  زازح  يرش و  اهمخز و  ۀلازا  تهج  هتخپ  ارهم  نوتیز  بآ و  اب  نآ 
دصق کنلپ  دلامب  راتفک  هیپ  دوخ  دسج  مامت  رب  یـسک  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  زا  قهب و  عفار  جرتا  ضامح  ءامب  نآ  کشخ  ةرهز 

صخـش نآ  هک  دنامن  ار  وا  تکرح  رب  تردق  هک  ددرک  سحیب  يدحب  دزیرکن و  کنلپ  دور  نآ  کیدزن  سک  نآ  نوچ  دـنکن و  وا 
ار نآ  يوم  ماوهلا  درط  دـشونب  ار  نآ  راـیتخا  یب  دـسر  نادـب  نوچ  تسا  رمخ  بحم  رایـسب  رمن  دریکب و  دـناوتب  ار  نآ  دـهاوخ  رکا 

هـس رد  نآ  کناد  ود  لتاق و  مس  نآ  ةرهز  راضملا  دزیرکب  رـس  تخرد  زا  دوخ  اـجنا و  زا  دزیرکب  مدژک  دـننک  دود  هناـخ  رد  نوچ 
ةرهز ریبادت  رئاس  تسا و  ندروخ  موتخم  نیط  بوبر و  نا  زا  دعب  هدیشود و  هزات  ریـشب  ندومن  ئق  نآ  كرادت  دزاس  كاله  تعاس 

دش روکذم  هک  تسا  هدروخ  دسا 
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لمن

راهچ ياتب  اریتک  اتنوچ و  ار  نآ  كرزب  دنمان و  یتنوچ  يدـنهب  هچروم و  یـسرافب  تسا  یبرع  تغل  مال  میم و  نوکـس  نون و  حـتفب 
هجیبراق یکرتب  يدنه و  ۀطقن 

نا تیهام  *

كرزب هزیر  طسوتم و  كرزب و  زا  رادـقم  رد  دـشاب  یم  فلتخم  رکید و  تاناویح  زا  رت  بلاغ  نآ  ۀـماش  توق  تارـشح و  ۀـلمج  زا 
یـسرافب رایط و  ار  هدـنرپ  رابک  يدـلب و  ار  کچوک  راوس و  هچروم  یـسرافب  سراف و  لـمن  ار  نآ  دـنلب  اـپ  تسد و  يرب و  ار  هاـیس 

دوش یم  رادرپ  دوش  رتکرزب  دنچره  هک  دنا  هتفک  دنمان و  رادرپ  ۀچروم 

قلطم تعیبط  *

نا

کشخ مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

يرک و عفار  دنناکچب  شوک  رد  دنناشوجب و  نوتیز  نغور  رد  ار  روم  نوچ  هتفک  سرایرهم  نذالا  نآ  رابک  صوصخ  هیمـس  توق  اب 
رد هتفه  هس  هتخادنا  قبنز  نغور  ای  یقزار و  نغور  هیقوا  مین  رد  ار  رباقم  ۀچروم  ددع  دص  نوچ  لسانتلا  تالآ  تسنآ  نینط  حایر و 
زا تلآ و  یکرزب  تبالـص و  ثروم  بنع و  عفار  سویام و  هاب  كرحم  تیاغب  نآ  یلاوح  بیـضق و  رب  نآ  يالط  دـنراذکب  باـتفآ 
راب نوچ  يوم  ندمآرب  عنام  نآ  قوحـسم  يالط  هنیزلا  ریزانخ  عفار  هکرـس  اب  رباقم  روم  يالط  روثبلا  ماروالا و  دنا  هتـسناد  تابرجم 

اهنغور همه  اب  نآ  مخت  دامض  هیقنت و  دعب  صرب  تهج  نآ  هایس  رابک  دامض  تسین و  لامعتـسا  رارکتب  جاتحم  دنـشاب  هدرک  علق  لوا 
هریز لسع و  نآ  حلصم  رقارق  حایر و  خفن و  برک و  صغم و  بجوم  نآ  ندروخ  راضملا  دنا  هتسناد  نآ  ندمآرب  عنام  وم و  طقـسم 
هکرس اب  هدوس  نهآ  ندیلام  نآ  حلصم  دسر  یم  مهب  مرو  میظع و  شراخ  شزوس و  نآ  يرب  عون  صوصخ  دزکب  ار  یـسک  نوچ  و 

طبض هک  دیامن  يدحب  لفسا  فرطب  مکش  حایر  کیرحت  دنروخب  نوچ  ار  نآ  مخت  بآ و  اب  نارزیخ  بوچ  دامـض  خلت و  نغور  و 
دراذـک و ياج  رد  يزیچ  هک  دـهاوخ  یـسک  نوچ  دـنا  هتفک  صاوخلا  یناـمرک  ةریز  نآ  عفار  حلـصم و  دـشاب  رذـعتم  راوشد و  نآ 

تـسد هک  ماد  اـم  تفر  دـهاوخن  نا  رد  هچروم  دـشکن  سفن  دـیامن و  سفن  سبح  نتـشاذک  تقو  رد  هک  دـیاب  دورن  نا  رد  هچروـم 
دزیرکب رن  واک  ةرهز  تیتلح و  نارطق و  تیربک و  ناخد  زا  تسا و  هموتکم  رارسا  زا  دسرن و  نادب  يرکید 
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سومن

تسا سمن  عمج  هلمهم  نیس  واو و  نوکس  میم و  نون و  مضب 

نا تیهام  *

برچ رایـسب  يوم  مک و  نآ  رـس  زبس و  طوطخ  اب  يدرزب و  لئام  نآ  کنر  قلدب و  هیبش  نآ  تروص  لاغـش و  رادقمب  تسا  یناویح 
برچ ایوک  هک  دوش  نآ  ۀنظم  هک  يدح  هب 

ار شوم  غرم و  هتـشک و  نادب  یمـسم  فصو  نیرد  تکراشم  رب  انب  دسر  یم  مهب  رـس  رد  هک  تسا  یتلع  تسومن  دـنا و  هدرک  875
ار نآ  رهنلا  ءاروام  ناکرت  رکید و  یجهنب  یتسم  ریغ  تقو  رد  ددرک و  هبرک  يادصب  هیبش  نآ  يادص  یتسس  ماکنه  رد  دننک و  دیص 

دوش یم  تفای  زین  ورم  دالب  رد  دنیوک و  هجنکال 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هنیزلا هعمد  عفار  غرم  هضیب  يدیفس  اب  نآ  ةرهز  لاحتکا  نونج و  عفار  نانز  ریش  اب  طاریق  کی  ردقب  نآ  نوخ  طوعـس  سارلا  ضارما 
صاوخلا برج  هایس و  قهب  عفار  نغور  اب  نآ  ۀتخوس  يوم  روتـسدب  نآ و  هیپ  يالط  بلعثلا و  ءاد  عفار  لدرخ  اب  نآ  نیکرـس  يالط 

قیلعت عبر  یمح  بحاص  رب  هتـسب  ناتک  ۀقرخ  رد  هتفرک  ار  نآ  تسار  مشچ  دشاب  فرـش  اب  دوخ  تیب  رد  باتفآ  نوچ  هتفک  وطـسرا 
دیامن هن  تقرافم  دیامن و  دوع  زاب  یمح  دندنب  ار  نآ  پچ  مشچ  نوچ  ددرک و  وا  یمح  عفر  دنیامن 

واولا عم  نونلا  لصف 

سراون

كاوسم سابعلا و  كاوسم  سدقلا و  هرجـش  ار  نآ  یبرعب  تسا و  ینانوی  تغل  نیتلمهم  نیـس  ار و  رـسک  فلا و  واو و  نون و  حـتفب 
دنمان حیسملا 

نا تیهام  *

هب هیبش  بغز  اب  بغزم  نآ  يازجا  عیمج  ریدتـسم و  هزیر  نآ  كرب  عرذ و  هسب  اـت  دـنلب  کـیراب و  نآ  ياـهخاش  تسا  اـنق  زا  یعون 
بلح مور و  رد  یخرس و  يدیفـس و  نیب  ام  نآ  غمـص  نزوس و  دننام  زیت  نآ  راخ  دنت و  نآ  معط  وب و  شوخ  درز و  نآ  لک  مشپ و 

ماجآ نآ  تبانم  دوجولا  ریثک 
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نآ مخت  تعیبط  *

تسنآ يازجا  نیرت  يوق  نیا  موس و  رد  نآ  خیب  کشخ و  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هلاتق و مومـس  عفار  نآ  مخت  مومـسلا  لیدـعیب  بنجلا  تاذ  هئر و  ۀـحرق  تهج  نآ  ةراصع  دـیماشآ  ردـصلا  ءاضعا  ضباق  ففجم و 
رد نآ  خیب  دامض  باصعالا  لاقثم  کی  نآ  تبرش  رادقم  تسا  قدنب  نآ  حلصم  دنا  هتفک  دنق و  نآ  حلصم  هدرک  رـضم  اهنآ  مواقم 
نآ غمص  نینچمه  نآ و  مرج  هدیئاس  ۀفوکش  خیبط  دنمان و  بصعلا  هرجش  ار  نآ  اذهل  دنا و  هتـسناد  برجم  باصعا  تاحارج  مایتلا 

نوریب ياـج  زا  اـضعا و  یکتفوک  بصع و  درد  تهج  زین  نآ  ندرک  دامـض  ندـیماشآ و  نآ و  خـیب  زا  رت  فیعـض  بصع  ماـیتلا  رد 
تسنآ غمص  ماقم  مئاق  نآ  لک  تابن و  خیبط  رثؤم و  مدلا  فزن  عطق  نآ و  نتسکش  نتفر و 

رداشون

لاس یکنرفب  رداسون و  يدنهب  تسا و  یـسراف  تغل  نیتلمهم  ءار  لاد و  مض  فلا و  همجعم و  نیـش  حتف  واو و  نوکـس  نون و  مضب 
تسا زین  سویلاسلس  رانلا و  حلم  ناخدلا و  تیربک  باقعب و  موسوم  تعنص  لها  دزن  دنمان و  کینومرا 

نا تیهام  *

هشبح و دننام  هراح  دالب  ندعم  ار  نآ  یندعم  عونصم  یئام و  یندعم و  زا  دشاب  یم  فانصا  یملق و  ةروشب  هیبش  دیفـس  تسا  يزیچ 
نآ ندـیناشوج  زا  دـنک و  فک  دـننز  نادـب  تسد  نوچ  هک  تسیا  همـشچ  بآ  نآ  یئاـم  هروش و  دـننام  نآ  ياـهعطق  تسا و  جـنز 
زین ناسارخ  لابج  رد  دـنیوک  تسا و  دوجوم  همـشچ  نآ  ناهفـصا  حاون  رد  هتفک  یکاطنا  ددرک و  هتـسب  نآ  يور  رب  دیفـس  ياهعطق 

دـنروآ و یم  لمعب  دیعـصت  نیفعتب و  تافاثک  تاروذاـق و  زا  ار  نآ  یعونـصم  دـناد و  دوجولا  زیزع  فنـص  ود  ره  نیا  دـشاب و  یم 
یم ربغا  نآ  کنر  رثکا  دیعـصت  زا  لبق  نیا  دـسر و  یم  مهب  زین  دـنهد  خـبط  ار  نآ  تاروذاق  زا  هک  يزپرجآ  ةروک  رد  یلیلق  اـنایحا 

يرال و درز  جاز  نآ  لثم  اب  ار  نآ  فافـش  فاص  دیفـس  نوچ  ددرک و  یم  یملق  ةروش  دننام  فافـش  دیفـس  دیعـصت  زا  دعب  دشاب و 
ار تاناویح  نیکرس  تافاثک و  تاروذاق و  هک  هدش  هدینش  ناتلم  مور و  رصم و  رد  ددرک و  یم  خرـس  دننک  دیعـصت  راکنز  نآ  رـشع 

هداتـسا ودود  ار  هتخپ  ياه  تشخ  اهنآ  يالاب  هدـیچ و  مهرب  هروک  رد  هدرک  کشخ  هتخاس  صارقا  ماخ  تشخ  دـننام  هدومن و  عمج 
زا دعب  ددرک  یم  دقعنم  هدومن  دوعـص  هروک  يالاب  فارطا و  رب  اهتـشخ و  نارب  هچنآ  دـنهد و  یم  شتآ  هداد  هیکت  مهرب  ار  اهنآ  رس 

دنیامن یم  ذخا  ندش  درس 
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نا تعیبط  *

کشخ نآ  لوا  رد  مرک و  موس  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

قمع زا  بذاج  فطلم و 

نآ ةرغرغ  مفلا  دیفم  هدراب  ۀعمد  عفر  هحرق و  مایتلا  تهج  نآ  لاحتکا  نیعلا  ءاضعا  همه  مدلا  فزن  عطاق  حتفم و  رهاظب و  ندـب  876
اب ار  نآ  نوچ  مومـسلا  قانخ  تهج  نآ  يالط  هنیـس و  كرچ  عفار  نآ  ندیماشآ  ردصلا  هدنام  قلح  رد  يولز  تهج  بادـس  بآ  اب 

تسا هموتکم  رارسا  زا  دنا و  هتسناد  برجم  تایمس  قلطم  مس  عفر  رد  نآ  لاقثم  کی  ندیماشآ  دننک  دیعـصت  ناسنا  ۀلـضف  نآ  لثم 
عفار حورج و  اهنآ و  مدـلا  فزن  سباح  حورق و  ففجم  نآ  رورذ  دامـض و  حورقلا  حورجلا و  لاـحط  عفار  نآ  ندـیماشآ  لاـحطلا 

دجنک نغور  اـب  هفعـس و  هیحلا و  ءاد  بلعثلا و  ءاد  تهج  لـسع  اـب  صرب و  عـفار  غرم  مخت  نغور  اـب  نآ  يـالط  هنیزلا  اـهنآ  كرچ 
نآ روخب  روتسدب  دنیامن و  لح  هکرس  اب  ای  دننک و  لح  هتشاذک  كانمن  ياج  رد  هکنآ  لولحم  بآ  ندیـشاپ  صاوخلا  برج  تهج 

بیرق ماوه  دـنراذک  دوخ  فارطا  رد  دـننک و  شقن  يذـغاک  رب  ار  نآ  لولحم  نوچ  ناکم و  نا  زا  تسا  ماوه  رام و  نتخیرک  ثعاب 
همـسد و قارما  يایـشا  نغور و  ریـشب و  ندومن  ئق  نآ  ياوادـم  اشحا  عیطقت  هب  تسا  هدنـشک  نآ  مهرد  هس  راضملا  دـندرکن  نادـب 

هدروخ رفجنز  خینرز و  ریبادت  رئاس  تسا و  ندروخ  برچ  همعطا 

ءاهلا عم  نونلا  لصف 

امهن

فلا میم و  حتف  اه و  نوکس  نون و  حتفب 

نا تیهام  *

يدیفـسب و لئام  یـضعب  نآ  ۀفوکـش  يدرزب و  لئام  یبغز  اب  تماق و  کـی  ردـقب  عبرم و  نآ  قاـس  یهوک  تسا  یتخرد  یطبن  مسا 
رمث یب  زارد و  یضعب  ریدتسم و  یضعب  نآ  كرب  تیرطع و  اب  قیمع و  یهت و  نآ  نایم  یخرسب و  لئام  یضعب 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

حیرفت و اب  نآ  ندیماشآ  ردصلا  ضفنلا و  نآ  روخب  روتـسدب  ماکز و  تالزن و  دـس  تهج  نآ  ندـیئوب  سارلا  ءاضعا  حرفم  يوقم و 
هنیزلا مومـس  همه  عفار  هکرـس  اب  مومـسلا  نآ  ةدـننک  وب  شوخ  محر و  یقنم  نآ  ۀـجزرف  نوخ و  ردـم  ناـقفخ و  عفار  يوق و  يوقم 

رد زینـشک  ۀناد  ددع  تفه  اب  ار  نآ  مرد  کی  نوچ  صاوخلا  ندب  نمـسم  ندروخ  ماداب  نا  زا  دعب  زیوم و  اب  نآ  ةدیناسیخ  ندیماشآ 
عفر دندنب  پچ  يوزاب  رب  هدیچیپ  خرـس  ریرح  رد  نوچ  دریک و  ندیزو  درـس  داب  ناتـسبات  رد  دـنزادنا  هاچ  رد  هتـسب  يدوبک  ۀـچراپ 

تیصاخلاب دنک  دب  مشچ  رحس و 

هیناتحتلا هانثملا  ءایلا  عم  نونلا  لصف 

هدین

دنمان زین  ایب  ینمس  واوب و  ونمس  یسرافب  تسا  يرصم  تغل  اه  هلمهم و  لاد  حتف  ءای و  نوکس  نون و  حتفب 

تیهام *

نا

یم بآ  رد  هدومن  فاص  ار  دیج  مدنک  هک  تسنآ  نآ  تعنـص  روتـسد  دشاب و  یم  ذیذل  نیریـش و  تسا  دالب  رثکا  هفورعم  ۀیذغا  زا 
یم نارب  هزیکاپ  ساپرک  ۀـچراپ  تشکنا و  راـهچ  هس  تماخـضب  دـنیامن  یم  نهپ  نآ  ریغ  یبوچ و  ۀـچناخ  اـی  هتخت و  رب  دـنناسیخ و 

هدیرب ار  نآ  دیـسر  تشکنا  جـنپ  راهچ  رادـقمب  نوچ  ددرک و  زبس  دروآرب و  هشیر  هکنآ  ات  دنـشاپ  یم  بآ  نارب  زور  ره  دـنزادنا و 
دنهد و یم  خـبط  میالم  شتآ  اب  دـننک و  یم  کید  رد  ار  نآ  یفاص  بآ  میدـق  روتـسدب  هدومن  یفاص  هدرـشفا  ار  نآ  بآ  هدـیبوک 

ماوع نایم  لومعم  لعفلاب  هک  دیدج  روتـسدب  ددرک و  نیریـش  ظیلغ و  ات  دنهد  یم  خـبط  دـنزادنا و  یم  نا  رد  تاعفدـب  خـی  تاعطق 
جـضن هکنیا  ات  تمیالم  هب  دـنیامن  یم  خـبط  یکرزب  کید  رد  صلاخ  ةدـیم  درآ  نآ  نزو  راهچ  هس  اب  ار  نآ  یفاص  بآ  هک  تسنآ 

نیح رد  تسوپ  اب  تسرد  یضعب  هدیبوک و  ریغ  تسرد  ناکدرک  هتـسپ و  ماداب و  زغم  یـضعب  دوش و  فرطرب  نآ  یماخ  معط  دبای و 
یمرب فرظ  رد  هداد  مد  هدومن  مکحتـسم  ار  نآ  رـس  ینامز  جضن  لامک  زا  دـعب  زین و  تسوپ  یب  یـضعب  دـنزادنا و  یم  نا  رد  خـبط 
عوضخ هدیقع و  نسح  یکزیکاپ و  تراهطب و  ار  نیا  دالب  رثکا  تاروع  دشاب و  یم  نیریش  ذیذل و  رایسب  دنیامن  یم  لوانت  دنروآ و 

اجباج ناشوا  نابحم  نایلاوم و  يارب  زا  كربت  ناونعب  دنیامن و  یم  بترم  اهیلع  هّلل  تاولص  اسنلا  دیـس  ترـضح  زاینب  مامت  عوشخ  و 
دنتسرف یم 
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نا تعیبط  *

رد

لدتعم یکشخ  رد  مرک و  لوا  877

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ۀفرـس ایلوخیلام و  غامدب و  راخب  دوعـص  عفر  تهج  ءاذغلا  ردصلا و  سارلا و  ءاضعا  مغلب  لدعم  ندب و  نمـسم  حلاص و  طلخ  دـلوم 
هبکرم و ياهپت  ثروم  نآ  راثکا  ددسم و  مضه و  رید  لیقث و  راضملا  عفان  ندب  نیمـست  حلاص و  طلخ  دـیلوت  هنیـس و  درد  کشخ و 

تسا ینساک  نیبجنکس و  نآ  حلصم  رت  لیقث  نوبز و  دنزادنا  نا  رد  هتسپ  ناکدرک و  ماداب و  هچنآ 

یلفاطین

ای مال و  رسک  اف و  حتف  فلا و  هلمهم و  ءاط  حتف  ای و  نوکس  نون و  رسکب 

نا تیهام  *

تیاغب رادریـش و  نآ  كرب  دشاب و  یم  كرب  ددع  جنپ  نآ  ياهخاش  رب  تسا و  نلفاطنب  ریغ  تاعوتی و  ۀـلمج  زا  هتفک  ینغم  بحاص 
تدح یب  عذل و  یب  ففجم 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دیفم و سخاد  تابالص و  لیلحت  لصافم و  اسنلا و  قرع  ریزانخ و  تهج  نآ  دامض  يریساوب و  لاهسا  رکج و  درد  تهج  نآ  خیبط 
* تسا تاسولا  وبا  هس  ات  نآ  تبرش  رادقم  لتاق  مس  نآ  خیب  ةراصع 

لین

دنمان زین  جلین  یبرعب  ار  نآ  تسا و  يدنه  تغل  مال  ای و  نوکس  نون و  رسکب 

نا تیهام  *

حاون لویدب و  روهـشم  هتهت  تارجک و  دـنه و  زا  رثکا  یتابن و  ةراصع  زا  عونـصم  کنر  هریت  ینوج  نامـسآ  تسا  یبوبح  صارقا و 
ناـیب دـش و  روکذـم  متک  رد  نآ  تاـبن  دـنروآ و  یم  لـمعب  دـنمان  ملظع  ار  نآ  هک  لـین  تخرد  زا  ار  نآ  دـنرب و  یم  فارطاـب  نآ 

هیبش یناتسب  تابن  دشاب  یم  یناتسب  يرب و  نآ  رکیدکی و  ریغ  یضعب  دنا و  هتسناد  زیچ  کی  ار  لین  همـسو و  یـضعب  هکنآ  فالتخا 
نا زا  بونرخ و  مختب  هیبش  یخرسب  لئام  هزیر  نآ  مخت  ربک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  کیراب و  هبعش  هسب  بعـشنم  نآ  قاس  ناتکب و 
هک تسنآ  يدروجال  کنر  هریت  یفاـص  نآ  نیرتهب  مخت و  یب  رت و  هایـس  هداـیز و  نآ  تنوشخ  یناتـسب و  دـننام  نآ  يرب  رت و  هزیر 
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رکید ياج  چیه  رد  دنروآ و  یم  لمعب  دابآ  ناهجهاش  عباوت  زا  تسا  ۀبـصق  هک  هنایب  ۀبـصق  رد  هکنآ  تهج  دـنمان  هنایب  لین  يدـنهب 
دابآ و میظع  ۀـبوص  هلاکنب و  رد  هدـش  هجوتم  زیرکنا  نابحاص  هک  لاس  هدزاود  هد  زا  نکیل  دوش  یمن  کـنر  افـص و  یبوخ و  نادـب 

رایـسب دـننک  یم  رایت  هتـشاذک  انب  لین  يرایت  يارب  اه  یهتوک  اجباج  هدرک و  لین  تخرد  راـک  تشک و  رتشیب  ونهکلاـت  هکلب  سراـنب 
هدرک کـشخ  هک  نیمه  كرب  زا  دـنرب و  یم  تراـجت  يارب  تازاـهج  رب  دوش و  یم  هناـیب  زا  رتـهب  دروجـال و  لـثم  نیکنر  بوخ و 

زین بوخ  رایـسب  تسا  دابآربکا  لصتم  هک  هجروخ  رد  دنیوک  دوش و  یم  هایـس  بوخ  تسا  همـسو  نیمه  دننک  یم  باضخ  نامدرم 
دنرب یم  فارطاب  هدیرخ  اجنآ  زا  اهراجت  رثکا  دوش و  یم 
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نا تعیبط  *

لدتعم یضعب  دزن  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

فیفجت توق  ار  نآ  يرب  عذل و  نودـب  هدایز و  نآ  یناتـسب  فیفجت  توق  مدـلا  فزن  مدـلا و  ثفن  عطاق  عدار و  ففجم و  للحم و 
ۀیودا اب  ای  یئاهنتب و  هریعـش  راهچ  ردقب  نآ  ندـیماشا  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  ءاضعا  ندـب  قامعا  زا  بذاج  تدـح و  اب  يوقا و 
ۀحرق تهج  هبـسانم  ۀیودا  اب  زین  هظیلغ و  حایر  هدرک و  هنیـس و  درد  دننک و  ئق  نآ  تدش  زا  هک  لافطا  دـیدش  ۀفرـس  تهج  هبـسانم 

زرپس تهج  نیبجنکـس  اـب  ناـقفخ و  مومه و  تشحو  تهج  نآ  یناـمرک  هاوخ  يدـنه و  هاوخ  دـنقلک  اـب  هیوادوس و  ۀـصوش  هئر و 
دنلامب لافطا  فان  رب  دنیاسب و  بآ  اب  ار  لین  نوچ  هفرـس و  تهج  زین  نآ  ةراصع  اقـستسا و  تهج  ربنـشرایخ  اب  نآ و  يرب  صوصخ 

خرـس و داب  هثیبخ و  حورق  تهج  نآ  يرب  دامـض  حورقلا  حورجلا و  دیاشکب  ار  هتـسب  لوب  دنلامب  ناشیار  اهزرب  نوچ  دـیامن  لاهـسا 
عجو نیکست  تهج  دنشاب  هدومن  مرک  هک  بآ  رد  نآ  لولحم  يالط  نآ و  تدح  بذج و  تدش  يارب  هنهک  تاحارج  مایتلا  هلمن و 

هب ار  عضوم  الط  زا  لبق  هک  دیاب  اما  تابرجم  زا  هلکا  تهج  موم  خرـس و  لک  نغور  يردق  کنـسادرم و  نزو  مین  اب  رثؤم و  ریـساوب 
یناتسب هبلص  نادبا  رد  تاحارج  لامدنا  تهج  لیدعیب و  حرقتم  ریزانخ  رس و  حورق  تهج  هکرـس  اب  دنیوشب و  لسع  کنتراب و  بآ 

قرح بصع و  تاحارج  لسع و  اب  هنهک  حورق  تهج  دراد و  هک  یتدـح  بذـج و  تلق  فیفجت و  يارب  زین  حورق  تهج  رتهب و  نآ 
ناکیپ راخ و  جارخا  تهج  ملیش  درآ  اب  نآ  يارب  رانلا و 
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وخر و مرو  لیلحت  تهج  نآ  دامـض  روثبلا  ماروالا و  نآ  قرحم  صوصخ  عفان  بلعثلا  ءاد  صرب و  قهب و  فلک و  یلاـج  هنیزلا  878
نآ ثلث  وج و  درآ  نآ  نزوب  نآ  لدب  مرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم  هئر  رـضم  تاجارخ  تهج  ادتبا و  رد  ماروا  لک 

یمخرد دنریکب و  ار  نآ  نیشن  هت  سپ  دنراذکب  زور  هنابـش  کی  بآ  رد  دنبوکب و  هک  تسنآ  نآ  کنر  ذخا  روتـسد  تسا و  اثیمام 
دنیامن لامعتسا  دنریکب و  ار  نآ  فک  ات  دروآ  رس  رب  فک  ات  دننز  مهرب  دننک و  میالم  شتآ  نآ  ریز  رد  دنیامن و  بآ  زا  رپ  دننک و 

اهریغ بایث و  کنر  رد 

جلین

دنا هتسناد  نآ  ریغ  یضعب  تسا و  لین  یبرع  تغل  میج  مال و  حتف  ای و  نوکس  نون و  رسکب 

نا تیهام  *

دوجولا ریثک  ناوریش  دنبرد  یلاوح  رد  شورفم و  نیمز  يور  رب  رتعص و  كربب  هیبش  نآ  كرب  تسا  یتابن 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

* دنا هتسناد  لیدعیب  مشچ  ضایب  تهج  ار  نآ  لومعم  صارقا 

مین

نون هک  اج  ره  هیسراف  ظافلا  رد  هررقم  ةدعاق  رب  انب  هک  هدوب  بنین  نآ  لصا  دنیوک  تسا  يدنه  تغل  میم  ای و  نوکـس  نون و  رـسکب 
ار نون  فیفخت  يارب  هدرک و  لدـب  میم  اب  ار  اب  هک  بنـس  بند و  دـننام  دـننک  یم  لدـب  میم  اب  ار  اب  دوش  عمج  هنکاس  ةدـحوم  ءاب  اـب 

هتشک مین  هدومن  لمع  نیمه  زین  اجنآ  رد  هدش  مس  مد و  هدرک  فذح 

نا تیهام  *

نآ فیرـشت  رتکرزب و  رانا  كرب  زا  كدـنا  كزان و  فرـشم و  کـیراب و  نآ  كرب  روهـشم  فورعم و  يدـنه  میظع  تسا  یتخرد 
رودم ینعی  یکچوک  رایسب  دجنـس  ردقب  نآ  رمث  رظنم و  شوخ  تیرطع و  اب  كدنا  درز و  اهلک  طسو  هشوخ و  رد  نآ  لک  هدایز و 
هفحت رد  عت  حر  نمؤم  دمحم  ریم  میکح  هچنآ  هک  لمتحی  ینیریـش  كدنا  اب  خلت  کنردرز و  نآ  ياهتخپ  ةدیـسر  ینالوط و  كدنا 
نادنچ تسا  زوت  تخردب  فورعم  دالب  یـضعب  رد  دنمان و  رانک  ناردـنزام  رد  یخرک و  دجنـس  ناهفـصا  رد  ار  نآ  هک  دـنا  هتـشون 

تسنآ ةزات  كرب  رثکا  لمعتسم  دوش و  یمن  دنه  دالب  ریغ  رد  مین  هک  اریز  دشاب  هتشادن  یلصا 
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نا تعیبط  *

لدتعم یضعب  دزن  رت و  مرک و  لوا  رد  یضعب  دزن  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  درس  دنه  لها  دزن 

صاوخ لاعفا و  *

نا

هب نآ  ةزات  كرب  ةراصع  روطق  لصافم و  عاجوا  شوک و  درد  تهج  بآ  رد  نآ  خوبطم  كرب  روخب  سارلا  ءاضعا  جـضنم  للحم و 
بآ هب  هضمضم  نا و  زا  نتفر  بآ  عنام  تاحارج و  حلصم  عجو و  نکـسم  شوک  رد  عادص و  نکـسم  ینیب  رد  لسع  اب  ای  یئاهنت و 

ای نآ و  خوبطم  ةزات  كرب  بآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاضعا  عفان  نادـند  درد  هثل و  تیوقت  تهج  نآ  جوبطم  بآ  هب  ای  نآ و  ةزات  كرب 
تابوطر حایر و  لیلحت  تهج  دـنماشایب  زورنابـش  هس  ار  نآ  بآ  دـنزادنا و  بآ  رد  هتخپ  ین  اـب  ةدرک  هدـیئاس و  ار  نآ  كرب  هکنآ 

هدـش و هتـسب  ضیح  ردـم  لاقثم  هدزاود  ردـقب  نآ  خـیب  تسوپ  خوبطم  بآ  ندـیماشآ  اهنآ و  ۀیفـصت  لوب و  يراجم  ماـیتلا  هدـعم و 
نیلم رت و  مرک و  نآ  رمث  هک  هتشون  دوخ  تابرجم  رد  لضفا  دمحم  ریم  میکح  نمزم و  لاهـسا  سباح  لاقثم  کی  نآ  رمث  ندیماشآ 

هک وحن  نیدب  نآ  ۀتخپ  دامـض  روتـسدب  نآ و  ةدومن  مرک  ةدیبوک  كرب  دامـض  لیمامدلا  روثبلا و  ماروالا و  تسا  ماذج  عفار  نطب و 
ای دـبای و  خـبط  راخبب  هک  دـنراذک  یمک  شتآ  رب  هتـسب  ار  نآ  فارطا  هتـشاذک و  نآ  رـس  رب  رکید  فرظ  هدرک و  یلافـس  فرظ  رد 

جـضن هدراب و  هبطر و  ةراح  ماروا  لیلحت  تهج  دـنیامن  خـبط  مرک  رتسکاخ  ریز  رد  هتـسب  زوم  كرب  اـی  ریجنا و  دـیب  كرب  رد  هکنآ 
هثیبخ و حورق  یقنم  کمن  كدـنا  اب  نآ  ةدـیئاس  دامـض  عفان و  اهنیا  لاثما  عاجوا و  نیکـست  اـهنآ و  ماـیتلا  حورق و  ۀـیقنت  لـیمامد و 
رد هدولآ  هلیتفب  نوچ  تسا و  حورج  حورق و  لاکا  تسا  یهایـسب  لئام  هریت  خرـس  رکـش  هکرکاب  روتـسدب  دساف و  تشوک  ةدنروخ 
مرک هدیئاس  كرب  مخز  نآ  يالاب  رب  هک  صوصخ  دیامن  نآ  ۀیقنت  دنتسرف  نآ  فوج  رد  نوچ  دنادرک و  هداشک  دنراذک  مخز  نهد 

کمن یب  هک  دـیاب  دـنزاس  مئتلم  دـنهاوخ  دـنتفای و  مات  ۀـیقنت  حورج  حورق و  نوچ  دنـشاب و  هتـسب  روکذـم  وحنب  خوبطم  اـی  هدرک و 
نغور بانم  بئان  ار  نآ  نغور  یضعب  عفان و  شتآ  یکتخوس  حورج و  حورق و  رثکا  تهج  زین  نآ  نهد  مهرم و  دنیامن و  لامعتسا 

ياولح ود و  ره  نآ  تعنص  دنا و  هتسناد  ناعنص  خیش 
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نزو عبر  اب  دنهاوخ و  هک  رادقم  ره  هتفوک  مین  هکنآ  ۀنهک  رایـسب  تخرد  تسوپ  قرع  تفای و  رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  نآ  كرب  879
ات دنراذک  هیاس  رد  اهبـش  باتفآب و  اهزور  دنناسیخب و  بآ  نآ  نزو  هد  دشاب و  صلاخ  فاص  اما  دنمان  رکدنهب  هک  خرـس  رکـش  نآ 

ودـکی هلـصافب  نآ  بقع  زا  دـنماشایب و  ار  نآ  هلوت  راـهچ  اـت  هلوت  ود  يزور  ررقم و  روتـسدب  دنـشک  قرع  سپ  زور  کـی  تسیب و 
يداب یهام و  یـشرت و  کمن و  زا  ضرم و  تجاح و  بسحب  هدایز  ای  زور  کی  تسیب و  ات  دـنروخب  هزات  واک  نغور  اب  نان  تعاـس 

هک يوضع  ره  رد  بآ  لوزن  اقـستسا و  اهریغ و  لصافم و  عاجوا  اـخرتسا و  جـلاف و  هوقل و  دـننام  ضارما  رثکا  تهج  دـنیامن  زیهرپ 
عوقن ندـیماشآ  روتـسدب  عفاـن و  اـهنیا  لاـثما  اـبوق و  حرقتم و  برج  هیعاـس و  هثیبخ و  حورق  ماذـج و  لوب و  يراـجم  حورق  دـشاب و 

* زیهرپ تاعارم  روتسدب و  هلوت  ود  يزور  هروبزم  ضارما  تهج  روکذم 

رفولین

لین هک  اریز  تسا  يدـنه  لهپولین  زا  برعم  هلمهم  ءار  اف و  حـتف  واو و  نوکـس  مال و  مض  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  نون و  رـسکب 
هلکنب نابزب  سورعلا و  بح  ار  نآ  بح  ءاملا و  بنرک  یبرعب  اـقیمن و  یناـنویب  تسا و  رمث  ینعمب  لـهپ  بآ و  ینعمب  يدـنه  ناـبزب 

دنیوک لینلا  سیارع  رصمب  ار  نآ  يرب  دنمان و  نیئوک  الپس و 

نا تیهام  *

مهب تسا  راید  نآ  شراب  مسوم  هک  امرک  مایا  رد  دـنمان  بالات  لیهج و  يدـنهب  هک  هداتـسیا  اهبآ  اهریدـغ و  رد  هک  تسا  یتابن  لک 
نآ لک  شورفم و  بآ  حطـس  رب  ضیرع و  نآ  كرب  تماق و  ودـب  اـت  اـهنآ  قمع  ردـقب  ینـالوط  فوجم  مرن و  نآ  قاـس  دـسر  یم 
نآ دیفـس  بایمک و  نآ  کنردرز  نکیل  زین و  کـنر  درز  شفنب  یناوغرا و  خرـس  یلین و  دیفـس و  دـشاب  یم  ناولا  بآ و  زا  نوریب 

تخس و یعمق  اب  ینالوط  نآ  لک  ياهکرب  تسا و  یلین  دیفـس و  همه  نیرتهب  یناوغرا و  نا  زا  دعب  یلین و  نا  زا  دعب  دوجولا و  ریثک 
یم تجوزل  اب  هک  هایـس  کچوک  ياهمخت  نآ  فوج  رد  رودـم و  یبیـس  يردـقب  يرمث  نآ  لک  نتخیر  دـعب  اهریز و  نآ  ناـیم  رد 

یبشخ و معط  خلت  رودم و  یـضعب  هایـس و  ینالوط  كدرزب  هیبش  یـضعب  نآ  خیب  یخرـسب و  لئام  نآ  يدنه  دسر و  یم  مهب  دـشاب 
دشاب یم  زین  يرب  رفولین  دنا  هتفک  یضعب  دنروخ و  یم  هتخپ  مدرم  یضعب  دنمان و  یکلس  يدنهب  ار  نیا 
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نا يازجا  عیمج  تعیبط  *

کشخ درس و  نآ  مخت  کشخ و  مرک و  نآ  خیب  هدایز و  يرت  يدرـس و  رد  هشفنب  زا  فطلا و  همه  زا  نآ  لک  رت و  درـس و  مود  رد 
دنام یم  یقاب  لاس  کیب  ات  نآ  توق  لمعتسم و  رثکا  تسا و  نآ  لک  نآ  قلطم  زا  دارم  و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نکسم مونم و  راح و  غامد  لد و  يوقم  نآ  لک  ندیئوب  ردصلا  سارلا و  ءاضعا  یکنشت  اهنآ و  ترارح  نکسم  غامد و  لد و  يوقم 
ینطاب يرهاظ و  حورق  راح و  هفرس  هنیـس و  تنوشخ  هلزن و  دس  هروکذم و  روما  تهج  نآ  ندیماشآ  غامد و  یکـشخ  راح و  عادص 

نتـشادهاکن رثؤم و  ناقفخ  لد و  تیوقت  تهج  دنـشاب  هدرک  ینیچراد  نارفعز و  اب  نآ  لیدعت  نوچ  تسا و  هداح  ۀـیودا  زا  ثداح 
ضفنلا و ءاضعا  نآ  ترارح  نکـسم  رـس  رب  نآ  لک  لوطن  برجم و  قاـنخ  عفار  قلح و  ماروا  لـلحم  ناـهد  رد  نآ  خـیب  زا  يردـق 

توهش نکسم  نآ و  ةدننک  دمجنم  ینم و  نالیس  اعما و  ۀحرق  نمزم و  لاهسا  سباح  نآ  خیب  روتسدب  نآ و  لک  ندیماشآ  تایمحلا 
ای هبسانم و  تاخوبطم  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  لک  ندیماشآ  نیریش و  دوع  شراوج  ای  شاخشخ و  تبرـش  اب  صوصخ  مالتحا  عنام  هاب و 

دـبک و بلق و  ترارح  نکـسم  زین  تسنآ و  زورب  عناـم  هکنآ  تهج  نا  زا  لـبق  هن  زورب  زا  دـعب  هبـصح و  يردـج و  تهج  نآ  قرع 
ات نآ  مرج  زا  تبرش  رادقم  لسع  تابوبل و  نآ  حلصم  هاب و  رـضم  لسع و  تابن و  نآ  حلـصم  هناثم  رـضم  تسا  هداح  ةراح  تایمح 

لاحط لیلحت  نمزم و  لاهسا  تهج  نآ  خیب  دیفس و  یمطخ  ای  فالخ و  اب  هشفنب و  نآ  لدب  لاقثم  تفه  ات  تاخوبطم  رد  مرد و  هس 
تهج بآ  اب  نآ  خیب  دامض  هنیزلا  هدعقم  لاحط و  مرو  هناثم و  هدعقم و  هدعم و  درد  تهج  نآ  دامض  ینم و  نالیـس  اعما و  حورق  و 

بلعثلا و ءاد  تهج  لسع  ای  تفز و  اب  نآ و  هایس  خیب  صوصخ  صرب  قهب و 
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هاب فعضم  نآ  مخت  هاب و  فعضم  نآ  راثکا  مرد و  هس  ات  مرد  کی  زا  نآ  تبرـش  رادقم  هراح  ماروا  تهج  هکرـس  اب  نآ  لوطن  880
درد مدلا و  فزن  تهج  نآ  دامـض  محر و  زا  يراج  تابوطر  نالیـس  عفر  تهج  هبترم  دنچ  نآ  ندـیماشآ  ینم و  ةدـننک  دـمجنم  و 

ياهپت راح و  ياهپت  راـح و  عادـص  تهج  عبط و  نیلم  رفولین  بارـش  تسا  مرد  هس  اـت  نآ  تبرـش  رادـقم  عفاـن  ضیح  رورد  هناـثم و 
بآ لطر  راهچ  رد  لطرکی و  هزاـت  رفولین  دـنریکب  نآ  تعنـص  عفاـن  هنیـس  تنوشخ  هئرلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  هفرـس و  يوارفص و 

زا نآ  نزو  فصن  ای  عبر و  دشابن  هزات  رفولین  رکا  دنروآ و  ماوقب  دیفـس  دنق  نم  کی  اب  هدومن  فاص  هدیلام  دنناشوجب و  دنناسیخب و 
تاذ راح و  ۀفرـس  هبـصح و  يردـج و  هیفد و  تایمح  يوارفـص و  ياـهپت  راـح و  عادـص  رفولین  قرع  دـنیامن  بترم  کـشخ  رفولین 
قیبنا عرق و  رد  نیریش  صلاخ  بآ  نآ  نزو  راهچ  اب  هزات و  رفولین  لک  دنریکب  نآ  تعنص  عفان  ار  راح  ناقفخ  هئرلا و  تاذ  بنجلا و 

رکا دنماشایب و  بولطم  ردقب  تجاحلا  دنع  دنرادهاکن و  ایتوت  يور  تسج  یحارـص  ای  هشیـش و  رد  ندش  درـس  دعب  دـنیامن و  رطقم 
* دنیامن ذخا  نآ  فصن  ای  عبر و  نآ  کشخ  زا  دشابن  نآ  ةزات 

* تسا واو  اهنآ  لوا  فرح  هک  هیودا  نایب  رد  مشش  تسیب و  باب  *

فلالا عم  واولا  لصف 

قاو

فاق فلا و  نوکس  واو و  حتفب 

نا تیهام  *

ددع راهچ  نآ  ۀـلک  رد  هایـس و  نآ  رـس  يدیفـسب و  طولخم  یهایـسب و  لئام  هریت  دـشاب  یم  اهبآ  رانک  رد  هک  یبآ  تسا  یغرم  مسا 
دننز یم  رس  رب  هدومن  عمج  رافح  فلز  اب  ناکرت  يربشب و  بیرق  يدنلب  رد  یمرن و  يدیفـس و  تیاغ  رد  هتـسر و  لکاک  دننام  يوم 
قاو نآ  يادـص  دـسر  دوخ  لامکب  نوچ  تسا و  یهام  نآ  دیـص  رثکا  رتکچوک و  راـفح  زا  دـنمان و  نیوا  نباـکنت  رد  ار  غرم  نآ  و 

دشاب قاو 
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نا تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نآ

نغور دیفم و  ار  رمک  وناز و  درد  نآ  رپ  روخب  یتح  اقلطم  جلاف  عفار  رتمک و  رکید  رویط  زا  نآ  تکوهس  حایر و  للحم  نآ  تشوک 
قهب مشچ و  ضایب  عفر  تهج  نآ  ةرهز  ناـکیپ و  راـخ و  بذاـج  نآ  دوس  کـمن  تشوک  عفاـن و  بصع  ضارما  جـلاف و  تهج  نآ 

نغور اب  نآ  ندومن  نایرب  بآ و  رد  نتخپ  هداس و  نیبجنکـس  هضماـح و  هکاوف  نآ  حلـصم  رـضم  ار  نیرورحم  راـضملا  تسا  دـیفم 
* تسا ندومن  بیطم  هاوخنان  زینشک و  ای  دجنک و  ای  ماداب و 

میجلا عم  واولا  لصف 

جو

دنمان هچب  يدنهب  یکرت و  رکا  یسرافب  نوروقا و  ینانویب  جولا و  دوع  ار  نآ  میج و  واو و  حتفب 

نا تیهام  *

كرب زا  نآ  كرب  دـنیوک  درز  نسوـس  یـسرافب  يدرب و  دـننام  دـیور  یم  اـهبآ  رد  تسا و  اـسریاب  بیرق  توـق  رد  هک  تسا  یتاـبن 
یخرـسب و لئام  درز  دشاب و  قبنز  هک  دازآ  نسوسب  هیبش  نآ  لک  دـنلب و  نآ  قاس  هوبنا  تنوشخ و  اب  رت و  ضیرع  رت و  زارد  سکرن 
ترارح و اب  معط  دنت  یخرس  يدیفـس و  نیب  ام  نآ  کنر  دعـسب و  هیبش  جک  هدیچیپ و  كدنا  یـضعب  هب  یـضعب  راد و  هرک  نآ  خیب 

دیفـس همه  نیرتهب  دشاب  یم  ماسقا  تسا و  اسریا  دـنوارز و  توقب  بیرق  دـنام و  یم  یقاب  لاس  راهچ  ات  نآ  توق  یخلت و  تفارح و 
دسر یم  هلبنس  رد  تسین و  وبشخ  هک  هتفک  سونیلاج  نآ و  خیب  لمعتسم  تسنآ و  هرک  رپ  وب  شوخ  كرزب 
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نا تعیبط  *

کشخ مود  طسو  رد  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

اب صوصخ  نآ  ندیماشآ  ءاذغلا  سارلا و  ردـصلا و  ءاضعا  مومـس  قایرت  حایر و  للحم  مغلب  عطاق  حـتفم و  عذـلیب و  یلاج  فطلم و 
ناهد رد  نآ و  ندـیئاخ  صوصخ  ناـبز  تنکل  اـخرتسا و  ردـخ و  جـلاف و  تهج  تالـضف و  رئاـس  زا  غاـمد  ۀـیقنت  تهج  یکطـصم 

لیدعیب نادند  درد  نابز و  لقث  عفر  تهجب  زین  دنناروخب و  كدنا  كدنا  ناشیاب  نوچ  تسا  لافطا  ملکت  تعرس  ثعاب  نتشادهاکن 
زین نآ و  ةزات  ةراصع  صوصخ  عفان  تاـبوطر  زا  ضراـع  تملظ  رـصب و  يـالج  هینرق و  تظلغ  ضاـیب و  عفر  تهج  نآ  لاـحتکا  و 

ۀیفصت نآ و  ۀیقنت  هدعم و  غامد و  باصعا و  تابوطر  فیفجت  هظفاح و  توق  تیوقت  تهج  نآ  ندیماشآ 

رکج درد  اعما و  هدعم و  حایر  لیلحت  همضاه و  هدراب و  رکج  هدعم و  تیوقت  دراب و  ۀفرس  ولهپ و  هنیـس و  درد  ارفـص و  نوخ و  881
لوب و ردم  نآ و  یتدایز  هاب و  تیوقت  هدرک و  نیخست  هاصح و  تیتفت  یبوطر و  لوبلا  ریطقت  اعما و  جحس  صغم و  زرپس و  اعما و  و 

عفان لاحط  تبالص  حایر و  لیلحت  محر و  كرو و  لصافم و  عاجوا  ردخ و  یمغلب و  جنشت  جلاف و  تهج  نآ  دامض  تسا و  ضیح 
مومـسلا محر  درد  تهج  نآ  خـیبط  رد  سولج  لـمح و  رب  تناـعا  تهج  نارفعز  ناـیدام و  ریـش  اـب  نآ  ۀـجزرف  نآ و  ربـک  عـفار  و 

دیفم و ار  خئاشم  نیدوربم و  هدراب و  ضارما  همه  هلمجلاب  هغودلم و  مومس  تهج  نآ  دامض  هبورـشم و  مومـس  تهج  نآ  ندیماشآ 
حایر و درط  رد  نآ  لدب  لاقثم  کی  نآ  تبرش  رادقم  نیبجنکس  نآ  حلصم  نیرورحم  نوخ  قرحم  هنایزار و  نآ  حلـصم  رـس  رـضم 

ینمرا حیش  زین  لیوط و  دناورز  اهریغ  عاجوا و  هاب و  رما  رد  ینیچ و  دنویر  نآ  ثلث  ینامرک و  ةریز  نآ  نزوب  لاحط  دبک و  ضارما 
قهب و تهج  نآ  دامـض  روتـسدب  اسخر و  کنر  ةدننک  وکین  نآ  ندیماشآ  هنیزلا  يدنه  دوع  لفنرق و  نآ  نزو  عبر  اضیا  دنا و  هتفک 
عفان و اهنیا  لاثما  قتف و  صرب و  قهب و  هدراب و  لصافم  عاجوا  هیمغلب و  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  دامض  لصافملا  ماروالا و  عفان  صرب 

رقارق خفن و  نآ و  درد  هدعم و  فعض  عرـص و  جلاف و  تهج  نآ  يابرم  دش و  روکذم  نیدابارق  رد  نآ  تافوفـس  نهد و  شراوج و 
یمغلب هلطاب و  تالایخ  عفر  مشچ و  رد  بآ  لوزن  ۀـمدقم  تالزن و  غامد و  تابوطر  فشن  تهج  نآ  نوجعم  عفان و  جـنلوق  مکش و 

* دنتفای رکذ  نیدابارق  رد  زین  ود  ره  دیفم و  نآ  تابوطر  فیفجت  هدعم و  تیوقت  ناجازم و 
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هلمهملا لادلا  عم  واولا  لصف 

عدو

هلمهم نیع  لاد و  واو و  حتفب 

نا تیهام  *

رد کچک و  یـسرافب  تسا  هدیچیپ  زارد و  هچنآ  دشاب  یم  هفلتخم  لاکـشا  ماسقا و  فانـصا و  تسا  تانوزلح  فادصا و  ۀـلمج  زا 
اکنوهک يدـنهب  دـنناوخ و  یهام  شوک  يزاریـشب  ار  نآ  کچوک  عون  يدوک و  يدـنهب  هبرک و  نسک  یناهفـصاب  کچالک و  ملید 

نهپ و حیـش  تسنآ و  يرحب  نآ  نیرتهب  دـسر و  یم  مهب  زین  كانمن  ياهنیمز  ایرد و  رد  ماسقا و  رئاس  زا  هداـیز  نآ  تسوپ  دـنمان و 
دوب هدیچیپ 

نا تعیبط  *

فادصا رئاس  زا  هدایز  نآ  یکشخ  کشخ و  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رهاظب و اضعا  تابوطر  فشان  راخ و  ناکیپ و  بذاج  نآ  تشوک  دامـض  عفان و  هاصح  لوبلا و  رـسع  تهج  یلاج و  تیئاـم و  ردـم 
یلاج و حیـش و  دـننام  لاعفا  همه  رد  نآ  قرحم  نآ و  ساـبتحا  عفار  لوب و  راردا  ثعاـب  راـهز  تشپ  رب  درز  يدوک  ةدـیئاس  يـالط 

نآ دامـض  اهریغ  ماروالا و  هنیزلا و  رـصب  تدـح  ثعاب  نیع و  ضایب  یلاج  نآ  لاـحتکا  نیعلا  عدار  هداـیز و  نآ  یکـشخ  یمرک و 
قرحم فوفـس  ندـیلام  عفان و  نینج  باحـصا  تهج  هوخر و  ماروا  لـلحم  اـضعا و  تاـبوطر  فشاـن  اـبوق و  صرب و  قهب و  یلاـج 

عیمج عفار  رداشون  یلیلق  اب  ماروا و  للحم  ومیل  بآ  رد  نآ  لولحم  دامـض  هیمغلب و  ماروا  للحم  هدراب و  عاجوا  نکـسم  نآ  کشخ 
شوج دنزادنا  ومیل  بآ  يردق  هدعب  هتخادـنا  لوا  هشام  مین  ردـقب  شوک  رد  هدـیئاس  ار  نآ  هتخوس  ار  درز  يدوک  نذالا  دـلج  راثآ 
رادقم هکرس  اب  نآ  قرحم  ریغ  قوحسم  ندیماشآ  دش و  دهاوخ  عفد  دنروآ  لمعب  هک  عفد  هس  ود  ینیکنـس  شوک و  عجو  دروخ  یم 

مین ات  نآ  تبرش  رادقم  لسع  نآ  حلصم  هئر  رضم  راضملا  نفعت  زا  لبق  نآ  دلوت  عنم  اعما و  ۀحرق  تهج  ضیبا  بارـش  اب  مهرد  عبر 
* تسا مرد 
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هلمهملا ءارلا  عم  واولا  لصف 

درو

قلطم زا  دنمان و  لک  برعم  لج  یبرعب  تسا و  راجشا  يوبشوخ  ياهلک  سنج  مسا  یبرع  تغلب  هلمهم  لاد  ار و  نوکس  واو و  حتفب 
خرـس وب و  شوخ  کنرـشوخ و  خرـس و  زا  دـشاب  یم  ماسقا  نآ  دـنمان و  خرـس  لـک  یـسرافب  هک  تسا  یناتـسب  رمحا  درو  دارم  نآ 
رثکا کیره  یناتـسب  صوصخم و  یمانب  دحاو  ره  دشاب و  یم  یناتـسب  يرب و  کیره  دیفـس و  یلدنـص و  درز  وب و  شوخ  کنرمک 

* تسا فعاضم  ریغ  يرب  فعاضم و 

882

يرب ضیبا  درو  *

نا تیهام  *

کنردرز و ةریز  نآ  طـسو  رد  یناتـسب و  زا  رتکرزب  دیفـس و  نآ  ياـهکرب  كرب و  جـنپ  تسا و  فعاـضم  ریغ  نیرـسن و  زا  رتکرزب 
* نیرسن زا  رتکرزب  نآ  تخرد  وبدنت و 

يرب رمحا  درو  *

نا تیهام  *

* فعاضم ریغ  خرس  تسا و  کیلد  تخرد  لک 

یناتسب رمحا  درو 

دنمان خرس  لک  یسرافب 

نا تیهام  *

تسنآ و نیریش  كدنا  اب  معط  خلت  يوبشوخ  رایسب  نیکنر  كرزب و  نتفرک  رطع  يارب  نآ  نیرتهب  دوش  یم  دالب  رثکا  رد  فورعم و 
زا لبق  لاس  ره  ات  هلاکنب  دـنه و  دـننام  دـالب  رثکا  رد  تسا و  هداـیز  نیا  ضبق  توق  هک  اریز  نآ  ۀتفکـشان  ماـمت  هچنغ  يوادـت  يارب 

یلک ار  نآ  هک  يدیفـس  یکاخ  هدـیدنک و  یهام  نآ  ياپ  رد  دـننکن و  ملق  ار  نآ  تسا  توح  لـیاوا  ولد و  رخاوا  هکنآ  لـک  مسوم 
دهد یمن  لک  دننکن  بیترت  يراب و  بآ  دنهدن و  حلاصم  زا  نآ  ریغ  دنمان و 

نا تعیبط  *
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هتسناد لدتعم  یضعب  هتفک و  رت  مرک و  یعمج  کشخ و  مود  رد  درس و  لوا  رد  يرثکا  دزن  یضرا و  یئام و  رهوج  اب  يوقلا  بکرم 
دراد يدرسب  لیم  نآ  بطرب  تبسن  سبای  درو  هتفک  یشزق  رتمک و  یخلت  هدایز و  ضبق  ار  نآ  کشخ  هضباق و  توق  اب  دنا 

1694 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 2202 

http://www.ghaemiyeh.com


نا صاوخ  لاعفا و  *

ۀچنغ ضبق  نآ و  کشخ  صوصخ  ضباق  قیقر و  مغلب  ارفـص و  نکـسم  لهـسم و  یلاج و  فطلم و  حرفم و  حاورا و  يوق و  يوقم 
نآ ةزات  ددرک و  لئاز  نآ  ینیریـش  یخلت و  ددرک  کشخ  نوچ  ینیریـش و  كدنا  ضبق و  یخلت و  تفارح و  اب  هدایز و  نآ  کشخ 

کشخ خیبط  روطق  راح و  شوک  مشچ و  رس و  درد  تهج  نآ  ةراصع  روطق  سارلا  ءاضعا  دنماشایب  ار  نآ  مرد  تسیب  نوچ  لهـسم 
نآ و نونس  روتسدب  هثل و  نادند و  تیوقت  تهج  نآ  خیبطب  هضمـضم  رـس و  درد  تهج  نآ  ةزات  دامـض  نافجا و  تظلغ  تهج  نآ 

ثعاب نافیعض  رد  غامد  لد و  يوقم  نآ  ندیئوب  روفاک و  سدع و  اب  نآ  ةرغرغ  هضمضم و  زین  ناهد و  عالق  عفار  نآ  کشخ  رورذ 
ءاذـغلا و ردـصلا و  ءاضعا  جازملا  رورحم  رد  روفاک  نآ  حلـصم  اهنآ  نکـسم  یـضعب  رد  يرـشام و  هلزن و  ماکز و  هسطع و  ناـجیه 

بآ ندیماشآ  مدـلا و  ثفن  عفر  هدـعقم و  محر و  اعما و  هدرک و  رکج و  هدـعم و  هئر و  بلق و  تیوقت  تهج  نآ  ندـیماشآ  ضفنلا 
هد دنیوک  نآ و  صفع  ۀـچنغ  صوصخ  هراح  تالاهـسا  سباح  هروکذـم و  ياضعا  بلق و  فعـض  یـشغ و  راح و  ناقفخ  عفار  نآ 

دامض نآ و  تیوقت  هدعم و  تابوطر  فیفجت  قارم و  ماروا  لیلحت  تهج  نآ  دامض  دنک و  یم  لمع  سلجم  هد  نآ  ةزات  ۀچنغ  مرد 
ثعاب نآ  یئوبدب  محر و  نالیـس  عفر  تهج  نآ  کشخ  رورذ  اعما و  حورق  تهج  نآ  خـیبطب  ناقتحا  هدـعقم و  مرو  تهج  نآ  ةزات 

عفر تهج  نآ  کـشخ  رورذ  ماروـالا  حورجلا و  حورقلا و  عـبر  پت  ترارح  نکـسم  نآ  مهرد  هـس  یمحلا  نآ  یکنت  وـب و  شوـخ 
ببـسب هک  دلج  جحـس  لیلآث و  تهج  نآ  ةزات  دامـض  نآ و  ياهناد  ندومن  کشخ  هلبآ و  مخز  عالق و  اهمخز و  مایتلا  اهـششوج و 

رد نآ  يالط  هنیزلا  اضعا  یکتـسکش  هراح و  ماروا  لیلحت  قیمع و  ياهمخز  رب  هزات  تشوک  ندینایور  دشاب و  هدیـسر  مهب  تکرح 
تهج نار  جـنک  لـغب و  ریز  رد  زازح و  ندـب و  زا  ناـکیپ  راـخ و  جارخا  تهج  نآ  ةزاـت  دامـض  قرع و  یئوبدـب  عـفر  تهج  ماـمح 

بح نآ  حلصم  یکنشت و  ثروم  هاب و  رضم  قرع  عطق  تهج  دروم  كرب  اب  نآ  رورذ  روتسدب  نآ و  حورق  حورج و  مایتلا  یئوبدب و 
هـشفنب نآ  لدـب  مهرد  تشه  ات  نآ  بآ  زا  مهرد و  راهچ  ات  نآ  کشخ  زا  مهرد و  هد  ات  نآ  ةزات  زا  تبرـش  رادـقم  نوسینا  ملزلا و 

مدـلا و ثفن  نافجا و  تظلغ  تهج  دنـشاب  هدومن  کشخ  هیاس  رد  هکنآ  ةزات  لـک  كرب  ةراـصع  شوجنزرم و  نآ  عبر  نآ و  نزوب 
مدلا و ثفن  سباح  نآ  عامقا  فوفـس  ندـیماشآ  نآ و  كرب  هچنغ و  زا  هدایز  نآ  سبی  ضبق و  دـیفم و  هدـعم  تلب  تابوطر و  عفر 

دشاب یم  نآ  لک  طسو  رد  هک  هزیر  ياهناد  ینعی  درورز  نطب  ضباق 
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نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ لومح  دنیاسب و  نآ  عامقا  اب  هک  صوصخ  جالعلا  رسع  لاهسا  مدلا و  فزن  مدلا و  ثفن  عفار  بآ  اب  نآ  مهرد  ود  ندیماشآ 

دننام لاعفا  رد  تسا  همکت  دننام  تسا و  نآ  رمث  زا  ترابع  هک  لک  مخت  تسا و  جرف  قیضم  نآ و  تابوطر  عفار  محر و  يوقم  883
تهج هتـسناد  نآ  ۀتفکـشان  هچنغ  زا  ترابع  رد  رورز  یـضعب  دش و  روکذم  دشاب و  يرب  خرـس  لک  رمث  زا  ترابع  هک  تسا  کیلد 

رد لمعتسم  تسنآ و  لک  طسو  ياهرزب  روهـشم  لعفلاب  دنا و  هتـسناد  کیلد  یـضعب  نهاریپ و  ۀمکت  ینعی  صیمق  رزب  نآ  تهباشم 
هکنآ نغور  فعـضا و  ضعب  رد  يوـقا و  داوـم  ضعب  رد  نآ و  كربـب  بـیرق  لاـعفا  رد  نآ  نیبـجنلج  تـسا و  نـیمه  زین  بـیکارت 
كرب کنر  نوچ  دـنراذک و  باتفآ  رد  دـنزادنا و  هزات  نوتیز  نغور  ای  هزات و  دـجنک  نغور  رد  ار  نآ  عامقا  یب  ةزات  لک  ياـهکرب 
دنمان صلاخ  ماخ  درو  نهد  ار  نیا  هبترم و  تفه  ات  نینچمه  دنزیر و  نا  رد  هزات  لک  كرب  دنیامن و  رود  هدرـشفا  ددرک  دیفـس  لک 

درو نهد  ار  نیا  دـنامب و  نغور  ات  دـنناشوجب  میالم  شتآب  نآ  نزوب  تیز  ای  دـجنک و  نغور  اب  هتفرک  ار  لک  كرب  بآ  هکنآ  ای  و 
دنمان خوبطم 

قلطم تعیبط  *

نا

يوقلا بکرم 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

بالک هکرس و  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  لوطن  سارلا  ءاضعا  هلهـسم  توق  اب  هدراب و  هراح و  داوم  قفاوم  حتفم و  للحم و  ضباق و  عدار و 
بالک هکرس و  اب  نآ  ۀخلخل  هکرس و  اب  نآ  يالط  روتـسدب  یغامد و  ماروا  لیلحت  یباوخیب و  عفر  غامد و  تیوقت  رـس و  درد  تهج 

عفر رـس و  درد  نآ و  درد  نیکـست  تهج  شوک  رد  نآ  روطق  نآ و  ماروا  قفاوم  یغاـمد و  تاراـخب  عدار  عادـص و  نیکـست  تهج 
جزل و ةدام  لهـسم  نآ  ندیماشآ  ءاذغلا  ءاضعا  هدروخ  کهآ  زا  ثداح  عالق  عفار  نادـند و  درد  نکـسم  نآ  ۀضمـضم  نآ و  سبی 

روتسدب ریحز و  عفار  عاجوا و  نیکست  اضعا و  تیوقت  صغم و  جحس و  اعما و  حورق  هدعم و  باهتلا  نکسم  يرارم و  لاهسا  سباح 
نآ لوطن  نآ و  ریغ  ربنـشرایخ و  سولف  زغم  ندروخ  زا  ضراع  صغم  جحـس و  اـعما و  ۀـحرق  تهج  نادـب  ناـقتحا  نادـب و  نیهدـت 

ففجم هقیمع و  ياهمخز  رب  تشوک  ةدننایور  نادب  نیهدت  ماروالا  حورجلا و  حورقلا و  هجزل  ةدام  لهـسم  يرارم و  لاهـسا  سباح 
مرو هرون و  زا  ضراع  مخز  شتآ و  یکتخوس  تهج  غرم  هضیب  ةدیفس  اب  هلبآ و  مخز  هثیبخ و  داوم  عفاد  حورق و  حورج و  تابوطر 
اهنیا لاثما  حیرارذ و  خینرز و  هدروخ و  کهآ  ررض  عفر  تهج  نآ  ندیماشآ  هراح و  ياهششوج  حورق و  رهزداب  هکرـس  اب  مشچ و 
هشفنب نغور  نآ  نزو  مین  دیب و  نغور  نآ  نزوب  نآ  لدب  هیقوا  کی  نآ  تبرش  رادقم  قرع  عفر  تهج  دروم  بآ  هکرـس و  اب  هنیزلا 
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دنمان بالک  یسرافب  هک  درولا  ءام  و 
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نا تعیبط  *

ار نآ  یکشخ  يدرس و  یضعب  هضباق و  توق  كدنا  تبوطر و  هحتفم و  ۀفیطل  ترارح  توق  هس  اب  يدرسب و  لئام  يوقلا و  بکرم 
دنا هتسناد  بلاغ  رایسب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

زا ثداح  ضراوع  تهج  نآ  مرک  مین  ندـیماشآ  ءاذـغلا  ردـصلا و  سارلا و  ءاضعا  یندـب  ياهتوق  هدـعم و  مف  بلق و  غامد و  يوقم 
اب لاحط و  دبک و  عجو  راح و  دراب و  صغم  اعما و  هدـعم و  درد  ندـب و  تیوقت  راح و  ناقفخ  هنیـس و  تنوشخ  مدـلا و  ثفن  هلزن و 

ۀخلخل درابرـس و  درد  تهج  لفنرق  اب  مشچ و  درد  راح و  رـس  درد  تهج  نآ  ندرک  الط  ندـیئوب و  حـیرفت و  یتدایز  ثعاب  بارش 
رـضم هیـصاخلاب  ناقفخ و  یـشوهیب و  یـشغ و  رامخ و  عفر  لد و  تیوقت  سفن و  طاشن  ینطاب و  ساوح  غاـمد و  تیوقت  تهج  نآ 

ندیماشآ لاقثم و  هدـجیه  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  تابن  بالج و  نآ  حلـصم  يوم  يدیفـس  ثعاب  هاب و  نآ و  كرحم  هلزن و  بحاص 
ماسقاب و درولا  نهد  بح و  شراوج و  بکرم و  یلسع  يرکش و  نیبجنلج  تسا و  لهـسم  هیقوا  ود  ردقب  هدومن  رطقم  ررکم  بالک 

ریبـک نیداـبارق  رد  همه  درو  نوجعم  یلـسع و  نیبـکنلک  يرکـش و  لـک  یتـش و  ياـحناب  زین  نآ  صارقا  لوـسغ و  قرع و  بارش و 
هکنآ تهج  دنمان  یم  بالک  ادس  ار  نآ  دوش  یم  هلاکنب  دنه و  اصوصخ  دالب  رثکا  رد  هک  یفعاضم  خرـس  لک  عون  دـش و  روکذـم 

* تسا يرب  رمحا  درو  هلمج  زا  زین  شوخان  فیعض و  رایسب  يوب  رتمک  یضعب  رد  هدایز و  مسوم  یضعب  رد  دروآ و  یم  لک  هشیمه 
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رفصا درو 

توق حرفم و  وب و  شوخ  فعاضم و  ریغ  درز  نآ  لک  رادراخ و  نآ  تخرد  تسا  يرب  درز  نیرسن  درز  لک  ینعی 

* تسا هاب  يوقم  حرفم و  نآ  كرب  ياولح  نیبکنلک و  دیفس و  نیرسن  دننام  نآ  884

یناتسب رفصا  درو 

رد یلدنصب و  لئام  درز  نآ  کنر  فعاضم و  نآ  لک  راخ و  یب  خرس و  لک  ردقب  نآ  تخرد  تسا و  درز  یناتسب  نیرـسن  زین  نیا 
* تسا یناتسب  دیفس  لک  دننام  توق 

قامحلا درو 

دنناوخ هبحق  لک  يزاریشب  ابیز و  انعر  لک  یسرافب  دنمان و  زین  زاجعلا  درو  ار  نآ  فاق و  فلا و  میم و  هلمهم و  ءاح  حتفب 

نا تیهام  *

يوب ینارفعز و  درز  نآ  نوریب  یـشتآ و  خرـس  نآ  نوردـنا  فعاـضم و  ریغ  نآ  لـک  يرب و  رمحا  درو  تخردـب  هیبش  نآ  تخرد 
نآ خیب  لمعتسم  دوش و  یم  مه  وب  شوخ  یضعب  تردنب  تسا و  نتنم  درو  ماسقا  زا  دنا  هتفک  درادن و  یشوخ 

نا تعیبط  *

هدایز نآ  خیب  یمرک  کشخ و  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا یلوا  نآ  لامعتسا  هیلطا  رد  يوق و  للحم 

هلمهملا ءارلا  عم  واولا  لصف 

سرو

هلمهم نیس  ار و  نوکس  واو و  حتفب 

نا تیهام 

ندیـسر زا  دعب  دـجنک و  دـننام  نآ  مخت  دـهد و  یم  رمث  لک و  لاس  تسیب  ات  نمی و  دالب  هب  صوصخم  يزاجح  تسا  یتخرد  رمث 
هیبـش دـنروآ  یم  نمی  زا  ار  نآ  ةدـیئاس  ددرک و  یم  رهاـظ  نا  زا  نارفعزب  هیبـش  یخرـسب  لـئام  درز  يومب  هیبـش  يزیچ  هدـش  قشنم 
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دنروآ و هشبح  زا  ار  نآ  هایس  مسق  تسا و  یخرـسب  لئام  درز  ةزات  زین  نآ  نیرتهب  دننک و  یم  کنر  نادب  ار  بایث  هدوس و  نارفعزب 
ات نآ  توق  درادن و  یلـصا  تسنآ و  تابن  خیب  مکرک  یـضعب  دزن  دوب و  رت  نوبز  دنمان  يدنه  هک  ار  نآ  ةریت  خرـس  دنمان و  یـشبح 

شام دننام  تسا  یبح  ار  نآ  دنام و  یم  یقاب  لاس  راهچ 
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نآ تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

عفار نآ  يالط  هنیزلا  هاصح  تتفم  هاب و  يوقم  جـیهم و  یلاج و  هظیلغ و  حایر  للحم  ناـقفخ و  قهب و  عفار  میظع و  حرفم  يوقم و 
برج تهج  حورقلا  حورجلا و  حضو  تهج  نآ  ندـیماشآ  ندـب و  يرغال  ثعاب  راثآ و  رئاس  یلاج  شمن و  فلک و  صرب و  قهب و 

ات نآ  تبرش  رادقم  لسع  اریثک و  یکطـصم و  نآ  حلـصم  هئر  رـضم  مومـس  همه  مواقم  مومـسلا  عفان  روثب  ابوق و  هفعـس و  هکح و  و 
عامج رب  نیعم  دنا و  هتسناد  هاب  جیهم  نادب  غوبصم  بایث  ندیشوپ  جذاس و  نآ  فصن  نارفعز و  نآ  نزوب  نآ  لدب  لاقثم  کی 

ناشرو

دنمان هتخافالا  یکرتب  نون  فلا و  همجعم و  نیش  حتف  ار و  نوکس  واو و  حتفب 

نا تیهام  *

قوطم یهایسب و  لئام  رتکچوک و  جاجد  زا  رتکرزب و  نا  زا  تسا و  یئارحص  رتوبک  سنج  زا 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هناثم و هدرک و  تدورب  جـلاف و  تهج  نا و  زا  رت  کشخ  رتوبک و  تشوک  زا  رت  فیفخ  تسا و  یئارحـص  رتوبک  دـننام  نآ  تشوک 
تموادـم مضهلا و  رـسع  راضملا  غرمرتش  هیپ  دـننام  لاعفا  رد  دـنیامن  الط  هتخپ  ارهم  نوتیز  نغور  رد  نوچ  حایر و  لـیلحت  تشپ و 

نتخپ و بآ  اب  دوخن و  یکدنا  کمن و  نیدوربم  رد  هکرـس و  نیرورحم  رد  نآ  حلـصم  نطب  سبح  قلخ و  ءوس  ثروم  نآ  ندروخ 
مکش زا  دشاب  یم  جورخلا  عیرس  زین  ماکنه  نیرد 

لرو

دنمان ای  لوهجم و  واو  یمجع و  فاک  مضب  يوک  يدنهب  هچمزب و  یکرت  یسرافب و  مال  هلمهم و  ار  واو و  حتفب 
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تیهام *

نا

قلبا نشخ و  هایـس و  نآ  تسوـپ  رتـیوق و  غزو  ۀـلابند  زا  زارد و  نآ  ۀـلابند  کـچوک و  نآ  رـس  نودرح و  زا  رتـکرزب  تسا  یناوـیح 
تسا رامسوس  ریغ  دنا  هتفک  درز و  طوطخب 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  رایسب  نآ  نیکرس  دنا و  هتفک  زین  مود  رد  موس و  رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ماوه عسل  مس  ندـب و  زا  راخ  ناکیپ و  بذاج  نآ  تشوک  دامـض  حایر و  للحم  یهبم و  لاعفا و  همه  رد  تسا  روقنقـس  ماـقم  میاـق 
نغورب نیهدت  هنیزلا  ددرک  وضع  یهبرف  ثعاب  دندنب  دلج  رهاظ  رب  هدومن  قش  ار  نآ  نوچ  دوخب و 

نآ لاحتکا  نیعلا  ابوق  بلعثلا و  ءاد  هکح و  یلچک و  دلج و  راثآ  عفار  دـشاب  هدـش  ارهم  ات  دنـشاب  هدـیناشوج  نا  رد  هک  ینوتیز  885
تـشوک هیپ و  ندب  نمـسم  ابوق و  شمن و  فلک و  حضو و  یلاج  بلعثلا و  ءاد  رد  يوم  ةدننایور  نادـب  نیهدـت  نیع و  ضایب  یلاج 

تسا روقنقس  هیپ  نآ  هیپ  لدب  وضع  یسح  یب  ثعاب  نآ  رتسکاخ  يالط  بیضق و  مظع  ثعاب  توقب  نآ  هیپ  ندیلام  نآ و 

هلمهملا نیسلا  عم  واولا  لصف 

خسو

دنمان لیم  يدنهب  كرچ و  یسرافب  همجعم  ءاخ  نیس و  واو و  حتفب 

نا تیهام  *

كرچ دشاب  هدایز  نا  رد  هفیطل  ۀبطر  لوضف  هک  یندب  ره  تسا و  ناویح  ندب  تاماسم  زا  هجراخ  ۀبلجتم  تالضف  هک  تسا  فورعم 
تسا ناسنا  ندب  كرچ  دارم  نآ  قلطم  زا  دشاب و  یم  هدایز  زین  نآ 

نا تعیبط  *

هدایز نآ  یکـشخ  یمرک و  تسا  اهنخانب  بیرق  هچنآ  دـشاب  یم  فلتخم  دـلب  ءاضعا و  هیذـغا و  هجزما و  بسحب  کـشخ و  مرک و 
تسا
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نا صاوخ  لاعفا و  *

كرچ يالط  دنا و  هتفک  لتاق  اقـستسا و  یـشوهیب و  ثروم  نآ  ندیماشآ  یعفا و  ندـیزک  بل و  قاقـش  تهج  شوک  كرچ  يالط 
تاطافن و ناتسپ و  ماروا  لیلحت  تهج  نغور  موم  اب  سخاد و  هدعقم و  بل و  قاقـش  ریـساوب و  تهج  هبـسانم  ناهدا  یـضعب  اب  ندب 

روتـسدب یعفا و  شهن  تهج  نآ  دامـض  مومـسلا  الج  كدـناب  هخـسو و  حورق  فشن  تهج  نآ  ةدـیئاس  کـشخ  رورذ  اهـششوج و 
ناریک و یتشک  نادبا  كرچ  ینعی  نیعراصم  نادـبا  خـسو  تسا و  ندـب  خاسوا  رئاس  زا  ریثات  رد  يوقا  هک  اریز  ناسنا  شوک  كرچ 

راوید رب  هک  تسنآ  مود  ددرک و  یم  عـمج  راـبغ  نغور و  ندـیلام  ببـسب  ناـشیا  نادـبا  رد  هک  تسنآ  یکی  دـشاب  یم  مسق  ود  نآ 
اسنلا و قرع  هخـسو و  خئاشم  حورق  تهج  نآ  ندرک  الط  دنا و  لادتعاب  یلاج  للحم و  جضنم و  ود  ره  دوش و  یم  عمتجم  هناخروز 

تسا عفان  مخز  رجحت  تهج  مهارم  اب 

ریاوکلا خسو 

هلمهم ءار  هیناتحت و  هانثم  ءای  فلا و  واو و  فاک و  حتفب 

نا تیهام  *

لوقب دـنمان و  موم  رب  یـسرافب  هک  تسا  ربکع  ریغ  نآ  لسع و  روبنز  ياهناخ  ینعی  لـحن  رئاوک  رد  دوش  یم  هتفاـی  هک  تسا  یکرچ 
نآ نیرتهب  هتفک  سیئرلا  خیـش  تسنآ و  يوبـشوخ  مرن و  یخرـسب و  لئام  نآ  نیرتهب  تسا و  موم  رب  هفحت  بحاص  لوقب  يدادغب و 

تسنآ زبس 

نا تعیبط  *

مود رخآ  ات  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رد نطاب و  زا  راخ  ناکیپ و  بذاج  ابوق و  یلاج  نآ  يالط  نمزم و  ۀفرـس  تهج  نآ  روخب  ماروا و  للحم  بذاج و  یلاج و  فیطل و 
تسا نیعراصم  خسو  دننام  عفان و  تاطافن  تهج  مامحلا  خسو  تسا و  یئایموم  ماقم  مئاق  هطقس  هبرض و  رسک و  ربج 
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همجعملا نیشلا  عم  واولا  لصف 

قشو

تسا یسراف  تغل  فاق  نیش و  واو و  حتفب 

نا تیهام  *

رتمک و ربش  کی  زا  نآ  لابند  هبرف و  نآ و  دـننام  لکـش  کنر و  رد  رتکچوک و  کنلپ  زا  رتکرزب و  کـس  زا  تسا  یناویح  نیتسوپ 
زین يرحب  تسا و  يرب  دنا  هتفک  دسر و  یم  مهب  ناتـسکرت  رد  تسا و  هابورب  هیبش  دنا  هتفک  دـنمان و  لوموت  کنلپ  ار  نآ  نباکنت  رد 

درادن یلصا  دراذک و  یم  یکشخ  رد  مخت  دنا و  هتفک 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

لئاز رایسب و  نخسم  هروکذم و  ضارما  يارب  زا  تسا  عفنلا  میظع  نآ  نیتسوپ  ندیشوپ  هشعر و  زازک و  جلاف و  تهج  حایر و  للحم 
نا رب  سولج  شارتفا و  سابل و  تموادـم  دراب و  رهظ  هناثم و  هدرک و  لاـح  حلـصم  نارب و  نیعم  هاـب و  هدرک و  يوقم  مغلب و  ةدـننک 
نآ ةدننادرک  ایهم  دلج و  ققرم  رمخ و  نابراش  نیرورحم و  رـضم  عفان و  خئاشم  نیدوربم و  تهج  برجم و  سرقن  ریـساوب و  تهج 

تسا عفان  هنمزم  تاحارج  تهج  نآ  ۀتخوس  يوم  رورذ  امرس و  زا  تافآ  لوبق  يارب  زا 

جیشو

دنمان ورادومیل  ار  نآ  یسرافب  میج  ای و  نوکس  نیش و  رسک  واو و  حتفب 

نا تیهام  *

نایم فورعم  تسا  یتابن 

دنزاس و یم  هزین  نا  زا  بلـص و  رایـسب  نآ  بوچ  ومیل و  يوبب  هیبش  وب  رد  دیور و  کنـس  ياهفاکـش  زا  ناتـسهوک  رد  برع و  886
دعسب هیبش  رادهرک  نآ  خیب  کیراب و  نآ  ياهخاش  زینشک و  كربب  هیبش  نآ  كرب 
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نا تعیبط  *

تصوفع اب  کشخ و  درس و  مود  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هبرـض و ردص و  ياضعا  یکتـسکش  تهج  تشرب  مین  ۀضیب  اب  نآ  ةدیئاس  کشخ  خـیب  زا  لاقثم  مین  ندـیماشآ  اضعا  يوقم  عدار و 
عفر تهج  رخذا  یکدنا  اب  نآ  خیبط  رد  سولج  تسا و  بیطم  عقر  زا  رتهب  روما  نیرد  ضر و  یثو و  نهو و  لضع و  خسف  هطقس و 

تسا دیفم  هدعقم  ریساوب و  نآ و  مدلا  فزن  محر و  نالیس 

هلمهملا نیعلا  عم  واولا  لصف 

لعو

مال نیع و  رسک  واو و  حتفب 

نا تیهام  *

هایـس رایـسب  تسا  یناویح  نآ  تسا و  یلها  زا  رتهب  دنا  هتفک  یـضعب  هدـمآ و  لاعوا  لوعو و  نآ  عمج  اقلطم و  تسا  یلبج  رقب  مسا 
دنمان اکوش  ملید  رد  ریوج و  یکرتب  تسا و  لیا  زا  یعون  یکچوک و  سوماج  ردقب  کنر 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نوخ ةدننازوس  راضملا  دـیفم  ءالط  سرقن  لصافم و  زازک و  جـلاف و  تهج  نآ  هیپ  خـئاشم  نیدوربم و  ياضعا  يوقم  اذـغلا و  دـیج 
ماوه ةدننازیرک  نآ  يوم  رقع و  ثروم  نآ  خاش  لومح  ریزابا و  يرم و  هکرـس و  نآ  حلـصم  ماذج  هیوادوس و  ۀظیلغ  طالخا  دـلوم 

دنشاب هدومن  ادج  مرکامرک  هکنآ  تسوپ  رد  دشاب  هدیسر  نادب  همدص  ای  هطقس و  هبرض و  ای  دنشاب و  هدز  ار  یـصخش  نوچ  واروخب 
دنکن مرو  ددرک و  لئاز  نآ  عجو  ملا و  دنچیپ 

ماللا عم  واولا  لصف 

بلو

هدحوم ءاب  مال و  واو و  حتفب 
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نا تیهام  *

زبس رایـسب  نوتیز و  كربب  هیبش  نآ  كرب  یعرذ و  ردـقب  نآ  تابن  دـنمان  سلبان  ینانویب  تسا و  تاـعوتی  زا  یعون  ماـن  یبرع  تغلب 
ریغ نآ  دروم و  كربب  هیبش  نکاما  یضعب  رد  ددرک و  يراج  نا  زا  ریـش  دنیامن  عطق  نوچ  رادریـش و  تنوشخ و  اب  یکریت و  هب  لئام 

تسا هنادوهام  ریغ  دنمان و  بهارلا  هرجش  هک  تسا  بلو 

تعیبط *

نا

مود رد  کشخ  مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

قوف تهج  زا  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  بئاجع  زا  دنیوک  ندب و  یقنم  فنعب و  طالخا  جرخم  هلهسم و  توق  اب  يوق و  ئقم  یثغم و 
توق نودب  لهـسم  دنیامن  عطق  نیئاپ  فرط  زا  رکا  هلهـسم و  توق  نودب  دشاب  یم  فرـص  ئقم  نآ  مخت  ریـش و  كرب و  دنیامن  عطق 

مین نآ  تبرش  رادقم  تسا  مکـش  مرک  طقـسم  دروآ و  یم  ود  ره  لاهـسا  ئق و  دنروخب  دنیامن و  بیکرت  مسق  ود  ره  زا  رکا  هئقم و 
یلوا تسا و  هلال  نآ  لدـب  دنـشاب  هدـیناشوج  هشفنب  نا  رد  هک  یبآ  لـسع و  نآ  حلـصم  یـشغ  ثروم  هدنـشک و  نارب  هداـیز  مرد و 

اقلطم تسنآ  لامعتسا  زا  بانتجا 

تسا اه  اهنا  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  متفه  تسیب و  باب  - 18

فلالا عم  ءاهلا  لصف 

راهکنسراه

يارب زا  هک  لک  ۀقالع  ینعمب  تسا  يدنه  تغل  هلمهم  ءار  فلا و  فاک و  نون و  نوکس  نیتلمهم و  نیس  حتف  ار و  فلا و  اه و  حتفب 
دنیوک ار  شیارآ  تنیز و  راهکنس  دنمان و  دنزادنا  ندرک  رد  هک  ار  لکدنب  يدنه  تغلب  اه و  هک  اریز  دنزادنا  ندرک  رد  تنیز 
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نا تیهام  *

رد نآ  علـض  راهچ  رد  اهتنا و  ات  خیب  زا  لکـش و  عبرم  نآ  قاس  دوجولا و  ریثک  هلاکنب  رد  صوصخ  دـنه  رد  يدـنه و  تسا  یتخرد 
زبس یکچوک و  یکرزب و  رد  طسوتم  نآ  كرب  نآ و  ياهخاش  رد  نینچمه  هتسر و  نهپ  كدنا  بلص  دیفس  كر  راهچ  تسوپ  ریز 

ياهطقنب طقنم  نآ  خاش  قاس و  تسوپ  فرشم و  ریغ  یضعب  فرشم و  یـضعب  کیراب  نآ  يالاب  ضیرع و  نآ  نیئاپ  نشخ و  هریت  و 
كدنا کیراب  لکش  یبوبنا  نآ  لک  درز و  نآ  قاس  وبشخ و  نآ  لک  نابزواکب و  هیبش  کنردیفس 

مین ياهچنغ  دنه  لها  نیمـسای و  لکب  هیبش  هزیر  ددع  تفه  شـش  دیفـس  ياهکرب  نآ  رـس  رب  تشکنا و  دنب  مین  ردـقب  ینالوط  887
بآ هدرشفا  دنیامن و  یم  ادج  نآ  درز  قاس  زا  ار  نآ  ۀتفکش  لک  دیفـس  ياهکرب  دنزاس و  یم  راه  هدیـشک  نامـسیرب  ار  نآ  ۀتفکش 

دنیامن یم  کنر  ار  سابل  زین  نآ  ةزات  بآ  زا  دـشاب و  یم  وب  شوخ  دـنمان  یم  هماک  لـک  ار  نآ  دـنیامن و  یم  کـشخ  هتفرک  ار  نآ 
کنردرز دـنیامن  یم  کنر  نادـب  ار  صابل  هداد  شوج  بآ  رد  هدومن  کشخ  ار  نآ  لک  قاس  ددرک و  یم  وب  شوخ  کنر  يدوع 

رد لمعتـسم  كزان و  یبشخ  یفالغ  رد  یکریت و  يدرزب و  لئام  ینحنم و  كدنا  نایم  زا  ریودـتب و  لئام  نهپ  نآ  مخت  ددرک و  یم 
تسا نآ  مخت  كرب و  رتشیب  هیودا 

نا تعیبط  *

هضباق توق  اب  کشخ و  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج دنمان  كردا  يدنهب  هکرت  لیبجنز  یکدـنا  اب  هدـیئاس  بآ  اب  كرب  تفه  شـش  رادـقم  ار  نآ  ۀتـسرون  كزان  كرب  دـنه  لها 
رد تسا  طرـش  دـنیوک  یم  زازح و  عفر  تهج  دـنیوش  یم  نادـب  ار  رـس  بآ و  اب  هدـیئاس  ار  نآ  مخت  دـنناروخ و  یم  هنهک  تایمح 
* تفای رکذ  فاکلا  فرح  رد  ریبک  نیدابارق  رد  هماک  لک  تشوک و  یهام و  تاینبل و  تسام و  زا  بانتجا  تایمح  تهج  لامعتسا 
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انومیساه

تسا یطبن  تغل  فلا  نون و  واو و  نوکس  میم و  مض  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  نیس  رسک  فلا و  اه و  حتفب 

نا تیهام  *

خیب کچوک و  راخب  هیبش  هزیر  نآ  ياهکرب  کیراب و  نآ  ياهخاش  بغزم و  هدنپسچ و  جزل  تبوطر  اب  دنلب و  نآ  قاس  تسا  یتابن 
دنروخ یم  ار  نآ  ۀتخپ  ماخ و  دسر و  یم  يوم  ردقب  ات  ددرک  یم  رتکیراب  دور  یم  ورف  نیمز  رد  دنچره  هایـس و  مغلـشب و  هیبش  نآ 

يدنت هب  لئام  دشاب و  یم  ذیذل  و 

نا خیب  تعیبط  *

دنا هتسناد  رت  مرک و  یضعب  کشخ و  لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هنیس و درد  هفرس و  تهج  ندب و  تحـص  ظفاح  بلق و  يوقم  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  ءاضعا  هظیلغ  طالخا  فطلم 
لوبق نا  زا  دقعنم  ۀفطن  تیـصاخلاب  دنا  هتفک  دـنا و  هتـسناد  رـسپ  دـیلوت  ثعاب  ار  نآ  ندـیماشآ  یـضعب  عفان و  هناثم  هدرک و  زرپس و 

نآ قیلعت  یضعب  نامکب  رثؤم و  لافطا  تکرح  تعرس  تهج  نآ  روخب  روتسدب  نآ و  خیبط  رد  سولج  دنک و  یمن  تیثونا  تروص 
تسا دب  مشچ  رحس و  عفار  باتفآ  عولط  زا  لبق  هبنشراهچ  زور  رد  زبس  ۀچراپ  رد 

هلمهملا لادلا  عم  ءاهلا  لصف 

هبده

يدنهب نایقرامح و  یبرعب  اپرپ و  کبهم و  يزاریـشب  ادخرخ و  ار  نآ  ناهفـصا  رد  اه  هدـحوم و  ءاب  حـتف  لاد و  نوکـس  اه و  حـتفب 
دنمان یلاورس 

نا تیهام  *

ياهاج بآ و  ياهمخ  ریز  رد  ینزوس و  ردـقب  رایـسب  ياهیاپ  اب  دیفـس  نآ  مکـش  ریز  کنر  يرتسکاخ  يالقاب  ردـقب  تسا  یناویح 
دسر یم  مهب  كانمن 
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نا تعیبط  *

رت درس و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نغور اب  رانا  تسوپ  رد  نآ  خوبطم  روطق  نذالا  یغرم  رپ  اب  نآ  يالط  روتسدب  تاهل و  طوقـس  قانخ و  تهج  لسع  اب  نادب  کنحت 
لـسع اـب  دـننازوسب و  یلافـس  ون  ةزوک  رد  نوچ  سفنلا  ءاـضعا  میدـق  يرک  عفار  نآ و  درد  نکـسم  شوک  رد  مرک  مین  خرـس  لـک 

ریغ ندـیماشآ  ضفنلا  ءاـضعا  دـنا  هتـسناد  برجم  سفن  رـسع  تهج  دنـشونب  ار  نآ  هیقوا  ود  اـت  هیقوا  کـی  زا  يزور  هدرک  طولخم 
نادب هدولآ  ۀلیتف  نتشاذک  روتـسدب  لوبلا و  هقرح  عفار  لیلحا  رد  نآ  تبوطر  روطق  ناقری و  لوبلا و  رـسع  عفار  بارـش  اب  نآ  قرحم 

* دنا هتسناد  عبر  یمح  عفار  نآ  لاثما  ناتک و  ۀچراپ  رد  ار  نآ  قیلعت  یضعب  یمحلا 

دهده

دنمان ینامیلس  غرم  یسرافب  هلمهم  لاد  ود  ره  نایم  رد  اه  ود  مضب 

نا تیهام  *

رپ زا  یجات  نآ  رس  رب  هایس و  درز و  ياهطقن  هب  طقنم  تسا  یغرم 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ددـس و حـیتفت  تهج  تبـش  اب  نآ  ۀـتخپ  ارهم  ضفنلا  ءاذـغلا و  ءاضعا  مشچ  ضایب  تهج  نآ  نوخ  ای  هرهز و  لاحتکا  نیعلا  ءاضعا 
لیلحت جنلوق و  شچیپ و  عفر 

دامـض هنیزلا  دـیامن  هاب  تیوقت  دـنماشایب  الط  اب  هدوس  مرن  دـنیامن و  کـشخ  نوچ  ار  نآ  لد  هناـثم و  هدرک و  رد  دـمجنم  نوخ  888
ندومن علب  سارلا  ءاضعا  دیفم  هوقل  بحاص  رب  زور  هس  ات  کیرات  ياج  رد  نآ  ةرهز  دامض  هفعـس و  قهب و  تهج  نآ  نوخ  هرهز و 

قیلعت صاوخلا  هزات  دـجنک  نغور  اب  نآ  غامد  طوعـس  روتـسدب  هظفاح و  توق  ثعاـب  مرکاـمرک  ینعی  حـبذ  یمرک  نیح  رد  نآ  لد 
رب هظفاح و  تیوقت  هدـش و  شومارف  ندـمآ  دایب  دـنیامن و  دای  هک  تسا  زیچ  ره  یـشومارف  مدـع  ثعاب  نایـسن  بحاـص  رب  نآ  مشچ 

راقنم قیلعت  نینچمه  مصخ و  رب  رفظ  مدرم و  اب  یتسود  هاج و  ثعاب  نآ  نابز  رپ و  قیلعت  رثؤم و  دشاب  میدق  دـنچره  ماذـج  بحاص 
رد رب  همامتب  حوبذـم  دـهده  قیلعت  نانمـشد و  یتسود  نایوکدـب و  نابز  نتـسب  تهج  نآ  نیریز  کف  ناوختـسا  قیلعت  نآ و  نیریز 
درز ریرح  رد  نآ  رپ  نخان و  نتـشاذک  عبر و  پت  تهج  نآ  ناوختـسا  قیلعت  نایبصلا و  ما  دـب و  مشچ  رحـس و  زا  ناما  ثعاـب  هناـخ 
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دـشاب و هتـشاد  هرهز  اـب  یتـسود  رظن  هلبنـس و  رد  رمق  هـک  یتـقو  اـصوصخ  ناـشیا  ناـیم  تـفلا  تـهج  مـصخ  ود  رـس  ریز  رد  هتـسب 
کیک هچروم و  ماوه و  ةدننازیرک  نونج و  رحس و  اهمخز و  تهج  نآ  رپ  روخب  مصخ و  رب  ترـصن  تهج  دوخ  اب  نآ  نتـشادهاکن 

رحـس و عفر  تهج  نآ  تشوک  ندروخ  ددرکن و  نآ  کـیدزن  يذوم  چـیه  هک  تسا  نآ  ثعاـب  نارتوـبک  جرب  رد  نآ  زغم  روـخب  و 
هایـس و دنلامب  وم  رب  هزات و  دجنک  نغورب  ای  دننک و  طلخ  نسوس  اب  دنیامن و  کشخ  ار  نآ  نوخ  نوچ  دنـشاب و  هتـسب  هک  ار  یـسک 

تعماـجم ماـکنه  رد  دـنیامن  قیلعت  تسار  نار  رب  دـندنب و  تسوپ  رد  ار  نآ  لاـب  ياـهرپ  زا  يرپ  نیرتدـنلب  نوچ  دـنادرک و  دـعجم 
دشخب تیوقت 
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هلمهملا ءارلا  عم  ءاهلا  لصف 

یبره

تسا يدنه  تغل  ای  هدحوم و  ءاب  رسک  هلمهم و  ءار  نوکس  اه و  حتفب 

نا تیهام  *

یهایسب لئام  یکی  دشاب  یم  عون  ود  دوجولا و  ریثک  ریمشک  لابج  رد  تسا و  دومحم  زا  یعون  خیب  هتشون  براجتلا  هصالخ  بحاص 
راودج هس  رادقمب  یطورخم  ریغ  ینالوط  کنر  يرکش  دیفس  مود  و 

نا هایس  تعیبط  *

هلاتق مومس  زا  کشخ و  مرک و  مراهچ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

هدروخ شیب  ریبدت  نآ  ریبدت  سبای  جنشت  نطاوب و  ترارح  شزوس و  جحـس و  ئق و  طرفم و  لاهـساب  هدنـشک  نآ  دوخن  مین  رادقم 
مرک و موس  رخآ  رد  نآ  کنر  يرکـش  دیفـس  دنرادن و  لمعتـسم  ار  نیا  دنه  يامکح  توق  تدش  تهج  زا  دش و  روکذـم  تسا و 

ئقب ار  اهنآ  دنراد و  لمعتسم  مومس  رثکا  رد  ار  نیا  روتسدب و  زین  نآ  ریبدت  هروکذم  ضراوعب  تسا  هدنشک  نا  زا  یکناد  کشخ و 
ندروآرب ماکنه  رد  هک  دنا  هتفک  دنک و  یم  عفد  ار  همه  تیـصاخلاب  دـیامن و  یم  مومـس  همه  اب  تمواقم  دـنک و  یم  عفد  لاهـسا  و 

* ددرک یم  مروتم  الا  دسرن و  اهنادب  نآ  راخب  هک  دنیامن  تظفاحم  ار  غامد  تروص و  هک  دیاب  نآ  خیب 

نامطره

تسا یسراف  نامطره  برعم  دنیوک  دنمان و  نامطرق  یبرعب  نون  فلا و  میم و  هلمهم و  ءاط  حتف  ءار و  نوکس  اه و  مضب 

نا تیهام  *

تهج تسا  هابتـشا  دنا و  هتـسناد  نابلج  دوخ  یـضعب  دسر و  یم  مهب  مدنک  وج و  نایم  رد  دـنمان و  راخ  هک  نابلجب  هیبش  تسا  یبح 
ودب مسقنم  یفالغ  رد  نآ  رمت  مدـنکب و  هیبش  نامطره  تابن  تربغب و  لئام  هایـس  نابلج  تسا و  یهایـسب  لئام  خرـس  نامطره  هکنآ 

فنص
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* نا تعیبط  *

هضباق توق  اب  یکشخب و  لئام  لدتعم و  يدرس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نآ خوبطم  عفان و  هفرـس  تهج  هنیـس و  قفاوم  ضباق و  ریغ  نغور  اب  نآ  خوبطم  ندـیماشآ  ءاذـغلا  ردـصلا و  ءاـضعا  عدار  لـلحم و 
ثدـحم مضهلا و  ئطب  لیقث  راضملا  عفان  ادـتبا  رد  هراح  ماروا  لـیلحت  عدر و  تهج  نآ  دامـض  ماروـالا  نطب  سباـح  نغور  نودـب 
تایولح ندروخ  دشاب  هدنام  هدعم  مف  رد  رکا  لجرفـس و  ومیل و  ندیکم  رایـسب و  نغور  ینامرک و  ةریز  هکرـس و  نآ  حلـصم  حایر 

* تسنآ لوزن  ثعاب 

هونره

دنمان زین  هونرق  ار  نآ  اه و  واو و  نون و  مض  ار و  نوکس  اه و  حتفب 

نا تیهام  *

یلاوح زا  دوع و  يوبب  هیبش  شوخ  نآ  يوب  دنت و  نآ  معط  يدرز و  كدـنا  اب  لفلف و  زا  رتکچوک  تسا  دوع  تخرد  رمث  دـنا  هتفک 
دنروآ نامع  رجنس و 

نا تعیبط  *

بکرم

لدتعم یکشخ  رد  مرک و  مود  رد  يوقلا  889

نا صاوخ  لاعفا و  *

حیرفت قلح و  عاجوا  تهج  نآ  ندـیماشآ  هلزن و  ماکز و  عنام  نآ  روخب  ضفنلا  ءاذـغلا و  ردـصلا و  سارلا و  ءاضعا  لـلحم  حرفم و 
ندیئاخ نآ  لامعتسا  نیرتهب  لوب و  ردم  نآ  خیبط  ندیماشآ  هناثم و  هدرک و  نیخـست  مضه و  رب  تناعا  نآ و  نییلت  تیوقت و  بلق و 

رایسب دنراذکب  سران  ۀکرس  ای  بارش و  نایم  زور  لهچ  نوچ  ار  نآ  خیب  نآ و  ندز  مرک  عنام  هماج  عاتم و  نایم  نتـشاذک  تسنآ و 
تسا هلقاق  نآ  لدب  مهرد  ود  ات  نآ  تبرش  رادقم  دومن  ناوتن  هقرفت  يدنه  دوع  زا  هک  يدح  هب  ددرک  یم  هایس 
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يرورفره

تسا يدنه  تغل  ای  هلمهم و  ءار  رسک  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  رسک  اف و  حتف  ار و  نوکس  اه و  حتفب 

نا تیهام  *

ياهخاش رد  هتفکـش  زبس  فرـشم و  ریغ  سلما  ضیرع  كدنا  ینالوط  نآ  كرب  هوبنا و  نآ  خاش  كرزب و  تسا  يدنه  تخرد  رمث 
دعب زبس و  یماخ  رد  شرت و  ولهپ و  شـش  رودم  نآ  رمث  کنر و  یلدنـص  هزیر  رایـسب  نآ  لک  مهب و  لباقم  فص  ود  رد  کیراب و 

دنهد یم  بیترت  زین  ار  نآ  للخم  هتخپ و  ماخ و  دنروخ  یم  ار  نآ  ددرک و  یم  کنردرز  ندیسر 

نا تعیبط  *

موس رد  رت  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا مغلب  دلوم  ترارح و  نوخ و  نایلغ  نکسم  ارفص و  عماق 

هسیره

اه هلمهم و  نیس  حتف  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  ءار و  رسک  اه و  حتفب 

نا تیهام  *

هبرف ناوج  غرم  تشوک  دیج و  دیفس  مدنک  زا  عونصم  نآ  نیرتهب  هتخپ و  مهرد  بوبح  موحل و  زا  عونـصم  تسا  هروهـشم  ۀیذغا  زا 
دنیامن و خـبط  بآ  اب  هتـسش  كاپ  ار  رـشقم  مدـنک  هک  مسق  نیدـب  تسا  هدرک  ادـج  ناوختـسا  زا  هبرف  ناوج  دنفـسوک  تشوک  ای  و 

لخاد نا  رد  هدرک  نایرب  نغور  كدنا  اب  دنیامن و  ادج  نآ  زا  ار  اهنآ  ناوختـسا  خبط  زا  دعب  هدـحلاع و  دـنیامن  خـبط  زین  ار  تشوک 
دیاب دنزادنا و  نا  رد  تسرد  هدیبوکان  لیه  ینیچراد و  دندرک و  ناسکی  ات  دنشاب  هدز  یم  مهرب  هچفک  اب  دنهد و  خبط  مهاب  دننک و 

رد کمن  دنیامن  لوانت  ینیچراد  دنق و  اب  هک  دنهاوخ  رکا  ددرک و  یم  رتذیذل  نا  رب  هدایز  دشاب و  مدـنک  فعاضم  تشوک  نزو  هک 
ار وب  شوخ  هزات  دیج  نغور  هدروآرب  فورظ  رد  مات  خبط  زا  دعب  هک  تسا  مسق  نیدب  نآ  لوانت  قیرط  دنیامن و  لخاد  رتمک  هسیره 
هک همروق  اب  هک  دنهاوخ  رکا  دنیامن و  یم  لوانت  نان  یب  ای  نان و  اب  هدیـشاپ  نارب  هدیبوک  مرن  ینیچراد  دنق و  هتخیر  نا  رب  هدومن  غاد 

بیترت مسق  نیدب  زین  تشوک  اب  تسوپ و  اب  سدع  زا  دنیامن و  لخاد  قیال  ردقب  ار  کمن  دنیامن  لوانت  دشاب  هتفای  خبط  دوخن  نا  رد 
دنیامن یم  لوانت  هدیبوک  رتعص  جنران و  بآ  ای  هکرس و  ای  ومیل  بآ  اب  هدرک  غاد  نغور  اب  ار  نآ  دنهد و  یم 
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نا تعیبط  *

رت مرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

سبای ۀفرـس  نآ و  تنوشخ  هنیـس و  ضارما  قفاوم  ینم و  ةدـننک  هداـیز  هاـب و  بصع و  يوقم  هدرک و  ندـب و  نمـسم  اذـغلا و  ریثک 
کید رد  روـکنا  يردـق  نتخادـنا  هیـصاخلاب  روـکنا و  نیدوربـم  رد  نیرورحم و  رد  نآ  حلـصم  ددـسم  مضهرید و  راـضملا  جازملا 

رضم هسیره  يالاب  رانا  ندروخ  تسنآ و  ماوق  ققرم  هسیره 

ماللا عم  ءاهلا  لصف 

ماله

میم فلا و  مال و  حتف  اه و  مضب 

نا تیهام  *

هدـیکچ نآ  بآ  ات  دـنراذک  یم  ياج  رد  کمن  بآ  رد  نتخپ  زا  دـعب  نآ  لاثما  هلاسواک و  واـک و  تشوک  زا  هک  تسا  اذـغ  یعون 
كدـنا زا  دـعب  ار  لوقب  دـنزادنا و  یم  نا  رد  ار  روکذـم  تشوک  هتخپ  هکرـس  اب  ار  هدراب  اـی  هراـح و  لوقب  جاـیتحا  بسحب  ددرک و 

لوـقب و عباـت  نآ  صاوـخ  لاـعفا و  جازم و  دوـب  دـهاوخ  صیرق  زا  یمــسق  دــنناشوجب  ار  لوـقب  رکا  دــنرادیمرب و  شتآ  زا  یناـمز 
* دنیامن یم  بترم  نا  زا  هک  تسیموحل 

نویله

هبوچرام و یـسرافب  هیحلا و  بشخ  یبرعب  تسا و  یمور  تغل  نون  واو و  نوکـس  هیناتحت و  هانثم  يای  مض  مال و  نوکـس  اه و  حـتفب 
دنیوک سوغارابسا  ار  یتشد  نویله  دنمان و  نورکان  يدنهب  كراپس و  یکنرفب  جارفسا و  برغم  لها 

نا تیهام  *

تابن تسا و  تپسا  كربب  هیبش  نآ  كرب  دنناشن  یم  نیتاسب  رد  رصم  رایدب  ار  یناتسب  فنص  یناتسب  ریغ  یناتـسب و  تسا  یتابن  890
هـس نآ  فوج  رد  ناشفا و  رد  درز و  ياهطقن  هب  طقنم  ددرک و  یم  شفنب  ندیـسر  دعب  زبس و  یماخ  رد  رودم  نآ  مخت  راخیب و  نآ 

كرب قاس و  دنمان و  نیعریسا  سلدنا  یمجعب  ار  نیا  رادراخ و  مود  فنص  علض و  هس  رد  بلص  لینلا و  بحب  هیبش  نآ  مخت  ددع و 
هتفک فلؤم  نیا  تسا و  هنایزار  كربب  هیبش  نیا  كرب  دنا  هتفک  تسا و  يدیفـسب  لئام  نیا  لک  رادریـش و  كدـنا  ربکب و  هیبش  نیا 

دشاب یم  زین  يرخص  دوش و  هدیچیپ  رانا  تخرد  رب  دیور و  رانا  تخرد  خیب  زا  بلغا  نویله  هک 
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نا تعیبط  *

لدتعم ار  نآ  يرخص  یمرک و  رب  بلاغ  یکـشخ  ار  نآ  يرب  دنا و  هتـسناد  کشخ  مرک و  یـضعب  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رد 
دنا هتفک 

لاعفا *

نا صاوخ  و 

مشچ رد  بآ  لوزن  يادتبا  رـصب و  تملظ  تهج  نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ردصلا و  مفلا و  نیعلا و  ءاضعا  ددس  حتفم  للحم و 
نطب نیلم  هدرک و  لاحط و  دبک و  ةدس  حتفم  نآ  ندیماشآ  نادند و  درد  تهج  نآ  ۀضمضم  اقـستسا و  ولهپ و  هئر و  هنیـس و  درد  و 
یقنم هناثم و  هدرک و  هاصح  تتفم  قرع و  لوب و  ۀحئار  ریغم  مضاه و  بلاغ و  نآ  تیئاذغ  جنلوق و  حایر و  خـفن و  للحم  رکج و  و 
تهج بارـش  اب  لوب و  ردم  هاب و  جیهم  اعما و  درد  عفار  هدـعم و  قصالم  جزل  مغلب  ئقم  عبط و  نیلم  نآ  خـیبط  لوب و  ردـم  هدرک و 
شهن تهج  بارش  اب  نآ  خیبط  ندیماشآ  مومـسلا  هناثم  هدرک و  للع  هدننک  لئاز  هاصح و  تتفم  اتـشان  نآ  ندیماشآ  لوبلا و  ریطقت 

نآ حلصم  یثغم  ماعط و  دسفم  هیصاخلاب  لصافم و  درد  جیهم  نارب  تموادم  لسع و  نآ  حلصم  سار  رـضم  نآ  راثکا  راضملا  الیتر 
اهنت تشوک  اـب  نیرورحم و  يارب  ریـش  رد  نآ  خـیبط  زین و  يرم  هکرـس و  رد  نآ  ندومن  شوج  نیرورحم  رد  لـسع و  نیدوربـم  رد 
بآ اب  نتخپ  سپ  راب  لوا  دنـشاب  هدومن  شوج  نا  رد  هک  یبآ  نتخیر  هضیب و  اب  نآ  لومعم  نینچمه  نآ و  درفم  زا  رتشیب  هاـب  يوقم 

خئاـشم نیدوربـم و  رد  نیرورحم و  رد  تسنآ  حلـصم  نیبجنکـس  نینچمه  تسا و  یثـغم  عشب  داـح  نآ  لوا  بآ  هکنآ  تهج  هزاـت 
حتفم نآ  مخت  دروخب و  نوچ  تسا  کس  ةدنـشک  نویله  دـنیوک  مهرد و  هس  ات  نآ  تبرـش  رادـقم  تسین  نادـنچ  حالـصاب  جایتحا 
مخت رب  هدوس  مرن  هدیبوک  ار  نآ  مخت  رـصم  نانز  هناثم و  هدرک و  کنـس  جرخم  ناسلب  نغور  لسع و  اب  نآ  ندیماشآ  لاحط و  ةدس 
نویله زا  رتیوق  نآ  راردا  ضیح و  ردـم  نآ  ۀـجزرف  تسا و  ندـب  نمـسم  هکنآ  نامکب  دـنماشآ  یم  مرک  مین  هدیـشاپ  تشربمین  غرم 

نتشاذک نادند و  درد  تهج  ندیئاخ  ار  نآ  خیب  نیبجنکس و  نآ  حلـصم  غامد  رـضم  لظنح  نآ  لدب  لاقثم  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم 
یناسآب تسا  نآ  ندنک  ثعاب  نادند و  درد  نکسم  نآ  کشخ  قیلعت  نآ و  دساف  ةدننک  دساف و  ریغ  نادند  درد  نکـسم  نآ  ةدیئاس 

یئاهنتب و نآ  خیب  خیبط  ندیماشآ  نآ و  مخت  خیبط  روتسدب  نادند و  درد  تهج  هکرـس  اب  نآ  خیب  خیبطب  هضمـضم  ملا و  عجو و  یب 
رد لوب و  يراـجم  هدرک و  ةدـس  زا  ثداـح  عجو  هناـثم و  لـلع  هاـصح و  تیتفت  رد  تسا  لـعفلا  يوق  هزبرخ  مخت  اـی  لـسع و  اـب  اـی 

* تسا تابرجم  زا  دیور و  نویله  دنهد  بآ  ررکم  دنیامن و  نفد  ار  دنفسوک  خاش  نوچ  هک  تسا  روکذم  تحالف 
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نونلا عم  ءاهلا  لصف 

ابدنه

دنمان ینساک  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  فلا  هدحوم و  ءاب  حتف  هلمهم و  لاد  رسک  نون و  نوکس  اه و  رسکب 

تیهام *

نا

كرب ار  هچنآ  تسا  مسق  ود  رب  زین  کیره  یناتـسب و  يرب و  زا  دشاب  یم  ماسقا  دـسر و  یم  مهب  دالب  رثکا  رد  فورعم و  تسا  یتابن 
كرزب و كدـنا  دوبک و  لک  وخر و  ياهخاش  اب  زین  هداـیز  عرذ و  ودـب  اـت  نآ  قاـس  یخلتب و  لـئام  تنوشخ و  اـب  زارد و  كزرب و 

بسحب دنیوک و  لقبلا  ءابدنه  هدایز  نآ  یخلت  دوبک و  رت و  هزیر  لک  رتکچوک و  كرب  ار  هچنآ  دنمان و  یماش  يابدنه  رظنم  شوخ 
دناسر یم  مهب  رایسب  یخلت  هک  تسا  هاک  ناتسبات  رد  دسر  یم  مهب  نآ  عبط  کنر و  معط و  رد  ریغت  هنمزا  هنکما و  هیوها و  فالتخا 

لیم ماکنه  نآ  سپ 

دنمان قوقشخرط  ار  يرب  ینساک و  ار  یناتسب  ددرک و  یمن  رهاظ  نا  زا  رایسب  تدورب  رثا  هک  يدح  هب  دیامن  یم  یمک  ترارحب  891

تعیبط *

نا هزات  رت و 

عرش رد  اذهل  تفاطل و  لامک  بیکرت و  فعض  ببسب  ددرک  یم  لئاز  نتـسش  زا  هک  هفیطل  ةراح  يازجا  اب  رت و  درـس و  لوا  رخآ  رد 
دـسر یم  مهب  همرک  مسوم  رد  هراح و  نادـلب  ای  مرک و  رایـسب  ناتـسبات  رد  هچنآ  تسا و  هدـش  دراو  نآ  لـسغ  زا  عنم  ود  ره  بط  و 
رتمک تفاطل  تبوطر و  ار  نآ  ریغـص  عون  دیدش و  ریغ  زا  لادتعاب  هضباق  توق  اب  یکـشخب و  لئام  نآ  کشخ  تسا و  یمرکب  لئام 

يرب زا  بطرا  دربا و  یناتسب  ریبک و  زا 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

راح عادص  تهج  لدنص  هکرس و  اب  ای  یئاهنتب و  نآ  كرب  بآ  يالط  سارلا  ءاضعا  یکنشت  نوخ و  ارفص و  تدح  نکسم  حتفم و 
مشچ و درد  هراح و  ماروا  تهج  تسا  رمخ  زا  یعون  هک  الط  اب  يرـش و  تهج  بـالک  هکرـس و  خرـس و  لدنـص  اـب  يوارفـص و  و 

زین نآ  مخت  زین و  یئاهنتب  هکرـس و  اب  نآ  خیب  خیبطب  هضمـضم  هشفنب و  نغور  اب  اصوصخ  راح  دمر  تهج  نآ  كرب  ةدـیبوک  دامض 
زینشک كرب  بآ  اب  روتسدب  قانخ و  قلح و  مرو  يادتبا  تهج  توت  هاش  بارـش  ای  ربنـشرایخ و  اب  نآ  ةرغرغ  سرـض و  عجو  تهج 

ضفنلا ءاذـغلا و  ءاضعا  هیـساج  مرو  لیلحت  راح و  بلق  تیوقت  ناـقفخ و  تهج  وج  درآ  اـب  نآ  كرب  دامـض  ردـصلا  ءاـضعا  هزاـت 
نیکـست رکج و  تیوقت  قورع و  اشحا و  ةدـس  حـیتفت  راح و  ياقـستسا  ناقری و  لاحط و  دـبک و  ةدـس  حـیتفت  تهج  نآ  ندـیماشآ 

دنچره هدرک و  لوب و  يراجم  یقنم  دراب و  راح و  رکج  قفاوم  هدـعم و  باهتلا  ارفـص و  ناجیه  نایثغ و  یکنـشت و  نوخ و  ترارح 
يوارفص ئق  تهج  هداس  نیبجنکس  اب  هدومن  وش  کنـس  هبخ  اب  نآ  ندیماشآ  تسا و  رتهب  دبک  ضارما  ددس و  عفر  رد  دشاب  رت  خلت 

فک دنناشوجب و  هک  ار  نآ  ةزات  كرب  بآ  يوارفص و  ۀضیه  هبصح و  يردج و  يوارفص و  مد  ناجیه  يرـش و  ارفـص و  ناجیه  و 
عفر ددس و  حیتفت  اقـستسا و  راح و  ةدـعم  تیوقت  تهج  نیبجنکـس  اب  دـنمان  قورم  ینـساک  بآ  هک  هدومن  فاص  دـنریکب و  ار  نآ 

ثوشک هنایزار و  يردـق  اب  نوچ  يوارفـص و  لاهـسا  سبح  تهج  ارفـص و  نکـسم  هکرـس  اـی  نآ  كرب  ندروخ  تاـبوطر و  نفعت 
بآ ندیماشآ  تایمحلا  دبک  يارب  زا  نآ  یناتـسب  هدـعم و  يارب  زا  رت  قفاوم  نآ  يرب  ددرک و  هدایز  نآ  لاهـسا  حـیتفت و  دـنناشوجب 

مخت و لک و  هزات و  كرب  خوبطم  ندـیماشآ  هدراب و  تایمح  عبر و  تایمح  تهج  هقیتع و  تاـیمح  تهج  نیبجنکـس  اـب  نآ  قورم 
بـسحب کیره  روزب  ای  ثوشک و  بارـش  اب  هداس و  ای  يروزب و  نیبجنکـس  ۀـفاضاب  ثوشک  مخت  اـب  اـی  یئاـهنتب و  یماـمتب  نآ  خـیب 

يالط نینچمه  نآ و  كرب  دامـض  مومـسلا  برجم  فارطا  جبهت  عفر  زرپس و  اقـستسا و  هیئابو و  ۀنهک  ۀبکرم  تایمح  تهج  جایتحا 
روبنز و ماوه و  برقع و  عسل  تهج  مهاب  نآ  خیب  كرب و  دامض  هدنشک و  ۀیودا  رهزداب  تیز و  اب  زین  نآ  بآ  ندیماشآ  نآ و  بآ 
هراح و لصافم  عاجوا  تهج  هکرـس  وج و  درآ  اب  نآ  دامـض  ماروالا  لصافملا و  تالآ  لیدـع  یب  قیوس  اـب  نینچمه  سربا و  ماـس 

رثالا بیجع  دشاب  نآ  دیربت  ةدارا  هک  يوضع  دـیربت  تهج  هکرـس  بآدیفـس و  اب  نآ  كرب  بآ  يالط  هراح و  ماروا  راح و  سرقن 
رـضم نادنچ  الاو  نآ  كرحم  دشابن و  دـبک  بدـحم  مرو  ببـس  زا  هک  هفرـس  بحاص  رـضم  لطر  مین  ات  نآ  بآ  زا  تبرـش  رادـقم 

ترارحب و لئام  کشخ و  درس و  مود  رد  نآ  مخت  نآ و  لاثما  هشفنب و  تبرش  رکش و  نآ  حلـصم  عفان  داوم  یـضعب  رد  هکلب  تسین 
مود رد  سبای  تدورب و  ترارح و  رد  لدتعم  ماقـسالا  ءافـش  بحاص  هنکاس و  داوم  هکرحم و  توق  اب  دنا و  هتفک  زین  هدراب  يازجاب 

هتسناد
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

عفر تهج  هنایزار  لدنص و  خوبطم  اب  عفان و  هیددس  هیوارفـص و  تایمح  ناقری و  اقـستسا و  ددس و  حیتفت  ناقفخ و  عادص و  تهج 
نآ تبرش  رادقم  تسنآ  كرب  بانم  بئان  لاعفا  رئاس  رد  رثؤم و  اهتشا  کیرحت  مدلا و  ثفن  عطق  لاحط و  هدرک و  فعـض  مومس و 

ثحب رد  ماقـسالا  ءافـش  بحاص  نیبجنکـس و  وب و  شوخ  ۀیودا  نآ  حلـصم  یثغم  معطلا و  هیرک  راضملا  مهرد  جـنپ  ات  مهرد  ود  زا 
کشخ مود  رد  مرک و  لوا  رد  نآ  خیب  نیبجنکس و  نآ  حلصم  تسا  لاحط  رضم  هک  هتشون  لاحط  مرو 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

طالخا فطلم  حتفم و  تیاغب 

هنمزم ۀبکرم  تایمح  داوم و  لیلحت  جضن و  اقستسا و  اشحا و  مرو  عفر  نوخ و  ۀیفصت  تهج  لوب و  ردم  اذغ و  يراجم  یقنم  892و 
هدزناپ ات  مهرد  جنپ  زا  خوبطم  رد  مهرد و  راهچ  ات  مهردکی  زا  نآ  ةدیئاس  مرج  زا  تبرـش  رادقم  عفان  لوب  راردا  لصافم و  عاجوا  و 

* تسا مهرد 

يرب يابدنه 

تسا یلبردنخ  ریغ  دنمان و  زین  هیدوهیلا  هلقب  قوقشخرط و  ار  نآ  هک 

نا تیهام  *

خلت رایسب  نآ  معط  دوبک و  نآ  لک  رت و  میخض  رت و  هزیر  رتکیراب و  نا  زا  نآ  كرب  یناتسب و  هب  هیبش  تسا  یتابن 

نا تعیبط  *

یناتسب زا  هدایز  نآ  دیربت  کشخ و  درس و  لوا  رخآ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نبل لاحتکا  ریـش و  ضیح و  ردم  مدـلا و  ثفن  عطاق  یناتـسب و  زا  رتیوق  بیطرت  زا  ریغب  لاعفا  عیمج  رد  هدـعم و  يوقم  عبط و  ضباق 
تهج نوتیز  نغور  اب  نآ  بآ  ندـیماشآ  مومـسلا  محر  جرف و  ةراح  ماروا  عفار  نآ  ةراصع  لومح  نیع و  ضاـیب  يـالج  تهج  نآ 

بآدیفس و اب  خرس و  داب  تهج  وج  درآ  اب  رام و  روبنز و  برقع و  ندیزک  تهج  نآ  خیب  دامض  ماوه و  هبورشم و  مومس  رثکا  عفر 
روتسد دنا و  يرکید  لدب  یکی  ره  یناتـسب و  زا  رتیوق  لاعفا  رد  نآ  خیب  مخت و  عفان و  اضعا  باهتلا  شتآ و  یکتخوس  تهج  هکرس 

نآ و قرع  نآ و  ندومن  قورم  روتـسد  يوارفـص و  يومد و  ياهپت  رکج و  قورع و  ةدس  حیتفت  تهج  نآ  یناتـسب  كرب  ندـیماشآ 
دالب زا  ناکنرف  ار  نآ  مخت  هک  دوش  یم  يرب  ینـساک  یعون  زین  دنتفای و  رکذ  ریبک  نیدابارق  رد  همه  نآ  مخت  نوجعم  نآ و  فوفس 

كزان فرشم و  كدنا  ینالوط و  کیراب  نآ  ياهکرب  امرس  مسوم  يادتبا  رد  دنراک و  یم  نیتاسب  رد  هلاکنب  رد  دنروآ و  یم  دوخ 
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کی نا  زا  اهتنا  رد  درادن و  یقاس  ادتبا  رد  دـشاب  هدرکن  رثا  نادـب  باتفآ  ترارح  هکنآ  ینوردـنا  ياهکرب  صوصخ  کنر  دیفـس  و 
اوه دنچره  نادب و  هیبش  زین  نآ  مخت  ینالوط و  كدـنا  یناتـسب و  ینـساک  لکب  هیبش  نآ  لک  نآ  رـس  رب  دـیور و  یم  یکیراب  قاس 

فوج رد  باتفآ  ترارح  هک  دـندنب  یم  هتـسد  یماخ  یکچوک و  ماکنه  رد  ار  نآ  دوش و  یم  رت  فیطل  رتهب و  نآ  دـشاب  رت  درس و 
دشاب يرب  زا  یعون  نیا  هک  لمتحی  ددرک و  فیطل  كزان و  نآ  ياهکرب  دنکن و  رثا  نآ 
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صاوخ لاعفا و  تعیبط و  *

نا

تسا يرب  هب  بیرق 

واولا عم  ءاهلا  لصف 

ءاوه

واب يدنهب  دنمان و  داب  یسرافب  هزمه  فلا و  واو و  اه و  حتفب 

نا تیهام  *

شتآ زا  رت و  فیطل  بآ  كاخ و  زا  ینعی  تسا  هفاضالاب  فیفخ  نآ  دـنمان و  زین  ناـکرا  هک  تسا  هعبرا  رـصانع  زا  یکی  فورعم و 
بلق رد  رقتـسم  یناویح  حور  حورم  تسا و  هثالث  دـیلاوم  ینعی  ینامـسج  تادوجوم  ریزکان  هیرورـض  ۀتـس  زا  یکی  تسا و  رت  لیقث 

بلصت و یتدایز و  هکلب  تاناویح  تاتابن و  يامن  وشن  ثعاب  ددرک و  یم  شوماخ  یفطنم و  دسرن  نادب  ۀظحل  یمد و  رکا  هک  تسا 
نومامب باطخ  دـنیامرف  یم  هیبهذ  ۀـلاسر  رد  ءانثلا  هتیحتلا و  امهیلع  اضر  یـسوم  نب  یلع  نماث  ماما  ترـضح  تسا و  دامج  لاـمکا 

ۀنکما رد  هیوها  ریغتب  هجزما  دوش  یم  ریغتم  اوه و  عبات  نادبا  ۀجزما  تسا و  نادبا  ۀـجزما  عبات  سفن  توق  هک  یتسرد  هب  نادـب  هدرک 
رثا نادبا و  ۀـجزما  نآ  ببـسب  دوش  یم  ریغتم  هعفد  کیب  زین  رکید  ۀـبترم  دوش  مرک  هعفد و  کیب  اوه  دوش  درـس  هاکره  سپ  هفلتخم 

هجزما يوق و  تافرصت  دشاب  یم  حیحص  لدتعم و  زین  نادبا  هجزما و  دشاب  یم  لدتعم  اوه  دشاب  رکا  سپ  يوق  رد  ریغت  نآ  دنک  یم 
یناسفن یعیبط و  تاکرح  رئاس  يرادیب و  باوخ و  عامج و  جضن و  مضه و  دننام  هیعیبط  تاکرح  و 

نا تعیبط  *

باتفآ ماکنه  ندوب  الثم  زین  تاهج  بسحب  ددرک و  یم  فلتخم  یضرا  یکلف و  عاضوا  فالتخا و  بسحب  تسا  رت  مرک و  تاذل  اب 
هـضفخنم یـضارا  رد  ددرک و  یم  راح  هراح  بکاوک  زا  یکی  تنطلـس  الیتسا و  ماکنه  نینچمه  ددرک و  یم  مرک  هیلامـش  جورب  رد 

دالب رد  صوصخ  باتفآ  شبات  تدـش  ماکنه  دراب و  اهنیا  فالخب  زین و  رحب  رواجم  یـضارا  ای  اـهنآ و  لامـش  بناـج  هفوشکم  ریغ 
مرک و دزو  لامـش  ۀـطقنب  ات  قرـشم  بناج  زا  هک  ابـص  داب  بطر و  ناراب  ماکنه  رئازج و  هیرحب و  دالب  رد  کشخ و  مرک و  هیرخص 

بناج زا  هک  لامش  داب  تسا و  کشخ 
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ات لیهس  زا  هک  بونج  داب  رت و  درـس و  دزو  لیهـس  هطقنب  ات  برغم  زا  هک  روبد  داب  کشخ و  درـس و  دزو  برغم  ۀطقنب  ات  لامش  893
تسا هعبرا  تایفیک  زا  بکرم  اهنیزا  بکرم  رت و  مرک و  دزو  قرشم  ۀطقنب 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نیبوطرم و لاح  حلـصم  هعفاد و  توق  يوقم  تالزن و  عنام  مضه و  رب  نیعم  ددس و  حتفم  تابوطر و  ففجم  مغلب و  لیزم  ابـص  داب 
قرحم هیوارفـص و  ضارما  کشخ و  نادـبا  نیرورحم و  رـضم  عفان و  اهریغ  هوقل و  جـلاف و  اقـستسا و  زا  هبطر  ةدراـب  ضارما  تهج 
تلاسک اخرتسا و  عنام  ار و  اضعا  دنادرک  یم  مکحتسم  لامـش  داب  تسا و  اهنیا  لاثما  سبای و  جنـشت  برج و  هکح و  دلوم  ارفص و 

سبای سفنلا  قیض  هفرس و  نابحاص  رضم  تسنآ و  تراضن  کنر و  يافص  مضه و  رکذ و  مهف و  ياکذ  ساوح و  اضعا و  يوقم  و 
بکرم لامش و  سکع  بونج  داب  تسا و  ابص  سکع  روبد  داب  تسا و  اهنیا  لاثما  تدالو و  رسع  نینج و  طاقسا  ثعاب  ریـساوب و  و 

دشاب و نکمم  رکا  ناکم  دلب و  لیدبت  رییغتب و  دنیامن و  يرکید  رب  کیره  نفعت  داسف و  حالـصا  عفان و  هبکرم  ضارما  تهج  اهنیزا 
سوردنـس و ردـنک و  طسق و  ربنع و  يدـنه و  دوع  یئایموم و  نارطق و  ندال و  ربنع و  هبوچدرز و  هکرـس و  ریـس و  زاـیپ و  ندـیئوبب 

رـسیم هچنآ  ای  اهنیا و  مامت  راودج  لیوط و  دـنوارز  زامزک و  لدنـص و  لهبا و  دعـس و  نارفعز و  کشم و  نیرانا و  تسوپ  ابرهک و 
نتخیوآ تیتلح و  موتخم و  نیط  هبوچدرز و  عانعن و  هکرـس و  ریـس و  زایپ و  ندروخ  افرط و  جـنورد و  اهنیاب و  ندومن  روخب  دـیآ و 
رودقملا یتح  دنشاب و  هدرورپ  زایپ  ریس و  نا  رد  هک  صوصخ  هناخ  شرف  راوید و  رد و  رب  هکرـس  ندیـشاپ  هناخ و  رد  رب  لصنع  زایپ 
تدواعم دوز  دندنب و  هب  هدولآ  ریس  هکرـسب و  هتلب  ار  ینیب  دننک  تکرح  هرورـضلاب  رکا  دنورن و  یئاجب  دننکن و  تکرح  هناخ  نا  زا 

زارتحا یکنسرک  یکنشت و  مامح و  عامج و  زا  دننک و  زیهرپ  ریش  رت و  ياه  هویم  لثم  ندروخ  زا  هک  دیاب  ریبادت  نیا  دوجواب  دنیامن 
ینیریش دنیامن و  لیم  یبرچ  یب  شرت  ياهاذغ  دننک و  لخاد  ریـس  زایپ و  دنروخ  یم  هچنآ  رد  دنـشونن و  درـس  رایـسب  بآ  دنیامن و 

قرواـف و قاـیرت  تاـقایرت  زا  دـنروخب و  مک  رایـسب  ـالا  دـننک و  زارتـحا  دـنناوتب  رکا  دـلب  نآ  تاـناویح  تشوک  زا  دـنروخن و  قلطم 
مه یندعم  رهزداف  تسا و  بسانم  زین  یمور  ياینولف  اثعـش و  رب  دـنروخب و  ررکم  دـشاب  هک  کیره  یئاطخ  راودـج  سوطیدورثم و 

تسا بوخ 
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نوقیرافوه

زا برعم  نون  واو و  نوکـس  فاق و  مض  هیناتحت و  هاـنثم  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  ءار  رـسک  فلا و  اـف و  حـتف  واو و  نوکـس  اـه و  مضب 
نویروق یضعب  نماسوردنا و  یضعب  واو و  اه و  نایم  هیناتحت  هانثم  ءای  یتدایزب  هدش  هدید  زین  نوقیرافویه  تسا و  ینانوی  نوقیرافوا 

هک دـنا  هتفک  دـنمان و  تسا  ربونـص  غمـص  هک  جـنیتار  يوـبب  نآ  مخت  هحئار  تهباـشم  يارب  يربونـص  ینعمب  سطیناـماما  یـضعب  و 
تسا یمور  تغل  نوقیرافوه 

نا تیهام  *

كرب دننام  نآ  كرب  نارب و  هدایز  يربش و  ردقب  قاس  ار  یمـسق  تسا و  وجب  هیبش  رمث  ار  هس  ره  دشاب و  یم  مسق  هس  تسا و  یتابن 
هایـس و ینالوط و  یفالغ  رد  نآ  مخت  ربونـص و  يوبب  هیبش  وب  رد  يرنچ و  تبـش  لکب  هیبش  دیفـس  نآ  لک  خرـس و  رایـسب  بادس و 

لاس هد  اـت  نآ  توق  نآ و  يازجا  رئاـس  مخت و  زا  يوقا  نآ  رمث  اـهبارخ و  بلـص و  ياـهنیمز  نآ  تبنم  زین  رودـم  وجب و  هیبش  زارد 
دنام یم  یقاب 

نا تعیبط  *

تسنآ یمرک  زا  هدایز  نآ  یکشخ  دنا  هتفک  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تهج نآ  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  سارلا و  ءاضعا  هریغ  تاجوزل و  طالخا و  ةدنزادک  ددس و  حـتفم  فطلم و  للحم و  ففجم و 
تالآ ضیح  لوب و  راردا  تهج  زین  نآ  لومح  ارفـص و  ةرم  لاهـسا  ثمط و  لوب و  راردا  اعما و  دبک و  هدعم و  ةدس  حـیتفت  زازک و 

قرع كرو و  درد  تهج  نارب  تموادم  مه  یپ  موی  لهچ  نآ  ةراصع  ندیماشآ  ای  بارـش و  اب  نآ  خوبطم  كرب  ندیماشآ  لصافملا 
مین اب  نآ  ندیماشآ  تایمحلا  دنا  هتسناد  برجم  اسنلا  قرع  تهج  لسعلا  ءام  اب  مرد  مین  زور  ره  نآ  مخت  ندیماشآ  سرقن و  اسنلا و 

بادس نآ  نزو 
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شتآ و یکتخوس  هیدر و  حورق  همیظع و  تاحارج  لامدنا  هیقنت و  تهج  نآ  كرب  دامـض  حورقلا  حورجلا و  عبر  یمح  تهج  894
تابن ار  مود  مسق  تسا و  ربک  خیب  دننام  نآ  خیب  نوسینا و  تبـش و  مخت  نآ  لدب  عفان  هنفعتم  هلهرتم و  حورق  ۀـیقنت  تهج  نآ  رورذ 

درز و نآ  لک  خرس و  نآ  قاس  میقتسم و  ياهبعش  اب  هبعـش و  رپ  عانعن و  كرب  ردقب  نآ  كرب  هدایز و  ياهخاش  لوا و  زا  رت  كرزب 
جنیتارب هیبش  وب  رد  طوطخ و  اب  شاخشخب و  هیبش  یفالغ  رد  نآ  مخت 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  مود  رخآ  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

لوا و مسق  دـننام  لاـعفا  همه  رد  نآ و  لـمع  رب  نیعم  درـس  بآ  ندـیماشآ  ظـیلغ و  يارفـص  لهـسم  نآ  مخت  زا  مرد  ود  ندـیماشآ 
همیظع و تاحارج  عفار  بارـش  رد  نآ  خوبطم  يالط  اسنلا و  قرع  تهج  دـنمان  یلامودرآ  ار  نآ  هک  یبارـش  اـب  نآ  مخت  ندـیماشآ 
مود و زا  رتکچوک  لوا و  زا  رتکرزب  نآ  تابن  دـنمان و  يوربراد  هک  ار  نآ  موس  مسق  عفان و  شتآ  یکتخوس  تهج  نآ  تابن  داـمض 

مسقب هیبش  وب  رد  درز و  نآ  لک  رایسب و  عانعن و  یکرزبب  بادس و  كرب  دننام  ضیرع  كرب  رت و  هوبنا  نآ  ياهخاش  خرس و  رایـسب 
لوا

نا تعیبط  *

رتمک لوا  زا  یکشخ  یمرک و  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ظیلغ يارفـص  لهـسم  نآ  مهرد  ود  ندـیماشآ  مود  لوا و  زا  رتـیوق  لاـعفا  عـیمج  رد  نآ و  تلب  فـفجم  هدـعم و  تاـبوطر  لهـسم 
خرـس ضیح و  ردم  نینج و  طقـسم  هاصح و  تتفم  لوبلا و  رـسع  اسنلا و  قرع  جلاف و  عفار  هدـعم و  يوقم  درـس و  بآ  اب  اصوصخ 
ندرک دشاب  هدرک  لیم  هک  جلاف  تهج  تیز  اب  نآ  يالط  عبر و  بت  جنلوق و  اقـستسا و  تهج  مومـس و  همه  مواقم  راسخر و  ةدننک 

عدـصم راـضملا  عفاـن  حورق  ماـیتلا  لـصافم و  نابرـض  ریـساوب و  دـلج و  راـثآ  همه  فلک و  قهب و  تهج  نآ  يـالط  تشپ و  يوسب 
رخذا و نآ  نزوب  همه  لدب  تسا و  يرکید  نآ  ماسقا  زا  کیره  لدب  مهردکی  نآ  تبرـش  رادـقم  نیبجنکـس  نآ  حلـصم  نیرورحم 

يدنهب ار  نآ  هک  هتـشون  دیمحلا  دبع  ریم  میکح  دنا و  هتفک  زین  انامدرق  نآ  فصن  حرطیـش و  نآ  نزو  فصن  ربک و  خـیب  نآ  فصن 
وج ۀشوخ  لثم  نآ  ۀشوخ  وج و  دننام  نآ  مخت  یسابع و  لک  دننام  نآ  كرب  دیفس و  نآ  لک  هک  یمسق  تسا  ماسقا  دنمان و  هسورا 

صاوخ رد  تسا و  هیدنه  ةروهـشم  ۀـیودا  هلمج  زا  تسا  كانراخ  عرذ و  ود  ردـقب  نآ  تخرد  نآ و  لک  هشوخ  رـس  رب  مدـنک و  و 
شفنب لک  ار  موس  مسق  دـنمان و  هسنابایپ  ار  نآ  روپ  ناهرب  دابآ و  ناهج  هاش  رد  درز و  لک  ار  مود  مسق  تسا  موقرم  هک  تسا  نانچ 

تسا یغاب  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  نآ  يرب  دشاب و  یم  زین  خرس  و 
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موه

تسا یکرت  تغل  میم  واو و  نوکس  اه و  مضب 

نا تیهام  *

ياهشیر اب  خیب و  یب  كرب و  یب  تسا و  ظوفحم  رایسب  نا  زا  کبک  بلعثلا و  بنعب  هیبش  نآ  رمث  هرکرپ و  نآ  ياهخاش  تسا  یتابن 
نیمز رد  رئاغ  ریغ  فیعض و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* دشکب ار  نآ  دسرب  نآ  ریت  مخز  هک  یناویح  رهب  دنیامن  کشخ  هدولا  نآ  بآ  هب  ار  ناکیپ  نوچ  تسا و  هلاتق  مومس  زا 

سوجملا موه 

دنمان زین  ایتارم  ار  نآ  تسا و  یبرع  تغل  نیس  واو و  نوکس  میج و  مض  میم و  حتف  مال و  فلا و  میم و  واو و  نوکس  اه و  مضب 

نا تیهام  *

هیبش نآ  ۀفوکش  هزیر و  نآ  كرب  نیمسایب و  هیبش  هریت  درز و  نآ  لک  بلص و  کیراب و  ددع و  کی  نآ  قاس  لفـسا  تسا  یهایک 
میرم روخب  یضعب  دشاب و  درز  ناوغرا  سنج  زا  ارهاظ  هک  هتشون  هفحت  بحاص  عیشمارط و  کشمب  زین  هیبش  نآ  ۀفوکش  نیمـسایب و 
دـشاب یم  ماسقا  دـنمان  يرفعج  ار  نآ  هک  تسا  یلک  سوجملا  موه  هدـش  ققحتم  هچنآ  هتـشون  دـیمحلا  دـبع  ریم  میکح  دـنا  هتـسناد 

دش روکذم  يرفعج  فعاضم و  یمسق  كرب و  جنپ  یمسق 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  کشخ  درس و  ار  نآ  لک  یضعب  کشخ و  مرک و  موس  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هتفک زین  هناثم  کنـس  هدرک و  کنـس  تیتفت  لوضف و  راردا  تهج  نآ  لک  خیبط  ندیماشآ  ددـس و  حـتفم  ففجم و  داح و  یلاج و 
هدنـشک لاقثم  ود  زا  هدایز  لاقثم و  کی  نآ  تبرـش  رادـقم  تاـحارج  نوخ  سباـح  نآ  لـک  رورذ  زین و  لوب  ساـبتحا  يارب  دـنا و 

هتشون و هلوت  ود  ار  نآ  تبرش  رادقم  دیمحلا  دبع  ریم  میکح  يوق و  فیفجتب 
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لصافم عاجوا  تهج  نوتیز  نغور  اب  يوادوس و  یمغلب و  لصافم  عاجوا  تهج  دنهد  بیترت  دنفسوک  ۀبند  اب  هکنآ  لک  نغور  895
* تسا برجم  یمغلب 

سادیطسقوه

لاد و حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءاط  رـسک  نیـس و  نوکـس  اف و  حتف  واو و  نوکـس  اه و  مضب  سادیطـسفوه  ار  نآ  هک 
دنمان نیتلمهم  نیس  فلا و 

نا تیهام  *

دسر و یم  مهب  سیتلا  هیحل  تخرد  ریز  رد  هک  تسا  یثوثرط  دنا  هتفک  دـش و  روکذـم  دـنمان و  سیتلا  هیحل  هک  تسا  یتابن  ةراصع 
* تسا سیتلا  هیحل  ریغ 

رشیه

هلمهم ءار  همجعم و  نیش  حتف  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  اه و  حتفب 

نا تیهام  *

یم دیفس  ندش  کشخ  زا  دعب  شفنب و  نهپ و  نآ  ۀفوکش  یهت و  نآ  نایم  هدایز و  زک و  کی  ردقب  ات  نآ  يدنلب  تسا و  يربرکنک 
دنادرک رک  دور  شوک  رد  هبنپ  نآ  رکا  هبنپ و  دننام  يزیچ  نآ  ۀفوکش  نایم  رد  ددرک و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

* عفان هفرس  تهج  نآ  خوبطم  ندیماشآ 

اوب لاه  اوب و  لیه 

فلا واو و  هدحوم و  ءاب  حتف  مال و  رسک  ای و  نوکس  اه و  رسکب 

نا تیهام  *

دش روکذم  اخلا  فرح  رد  تسا و  اوبریخ 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  موس  رد  یضعب  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

* تسا ماعط  مضاه  درس و  دبک  هدعم و  يوقم  ءاذغلا  ءاضعا  هلفاق  زا  رت  فیطل  رایسب 

سوسلفوه

نیس واو و  نوکس  نیس و  مض  مال و  نوکس  اف و  حتف  واو و  نوکس  اه و  مضب 
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نا تیهام  *

ءابلا عم  فلالا  فرح  رد  دش  روکذم  دشاب و  اسلخ  وبا  هک  تسا  رامحلا  سخ  دنا  هتفک  نینچ 

نآ تعیبط  *

ضبق لیلق و  نیخست  فیفجت و  توق  اب  رت  درس و 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تفای رکذ  اسلخ  وبا  رد  نآ  لاعفا  رئاس  هضباق و  توق  اب 

تسا هیناتحت  هانثم  ءای  اهنآ  لوا  فرح  هک  ۀیودا  نایب  رد  متشه  تسیب و  باب 

فلالا عم  ءایلا  لصف 

نیمسای

زین و طالجس  زین و  میم  مضب  ای و  ياجب  واوب  نومـسای  ار  نآ  نون و  ای و  نوکـس  میم و  رـسک  نیـس و  حتف  فلا و  نوکـس  ای و  حتفب 
دنمان یلیبنچ  يدنهب  مشاه و  لک  يزاریشب 

نا تیهام  *

دشاب و یم  یلبج  يرب و  یناتـسب و  درز  ياوس  کیره  شفنب و  لک  تشپ  ار  یـضعب  دوبک و  درز و  دیفـس و  وب و  شوخ  تسا  یلک 
هن تسا و  هداتـسیا  تخرد  دننام  هن  ینعی  نیطقی  رجـش و  نیب  ام  نآ  تابن  بای و  مک  نآ  دوبک  دوجولا و  ریثک  وب و  شوخ  نآ  دیفس 
یم میظع  نآ  تخرد  دالب  یـضعب  رد  بلاـغ و  تیرجـش  نآ  دوبک  درز و  زین  نآ و  دیفـس  صوصخ  شورفم  نیمز  رب  نیطقی  دـننام 

رظنم شوخ  هتسر و  نآ  ۀخاش  بناج  ود  رب  فرـشم و  ینالوط و  هزیر  كدنا  نآ  ياهکرب  رادچیپ و  كدنا  نآ  دیفـس  قاس  ددرک و 
يدورما ینالوط  یکچنغ  ماکنه  رد  قاس و  ناـب  هتـسویپ  هزیر  ياـهکرب  نآ  رـس  رب  یفوجم و  کـیراب  ۀـقاس  اـب  وب  شوخ  نآ  لـک  و 

نیدـب و صوصخم  ار  دازآ  نسوس  تسا و  نیا  نغور  دارم  قبنز  نغور  زا  دـنا  هتفک  هتـسناد و  قـبنز  ار  نآ  دیفـس  یـضعب  لـکش و 
يرب دش و  روکذم  نسوس  رد  هداد و  ور  ار  ناشیا  هک  تسا  یهابتـشا  تهج  زا  نیا  تیـصاخلا و  دوقفم  ابطا  رثکا  دزن  دیفـس  نسوس 

تسا يدنه  نیمسای  نآ  یلبج  دنمان و  نایظار 
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نا تیهام  رد  ابطا  روهمج  *

دروم كرب  يربطسب  رت و  مرن  رت و  نهپ  نآ  كرب  رتکرزب و  سلما و  رتزبس و  نا  زا  دروم و  تخرد  دننام  نآ  تخرد  هک  دنا  هتـشون 
ات لمح  زا  وب و  شوخ  رایسب  یخرس و  یب  یضعب  یخرس و  ۀبئاش  اب  دیفـس و  نآ  لک  رت و  فیعـض  نآ  دیفـس  مسق  تخرد  تسین و 

دزن تسا و  دروـم  تخرد  دـننام  يرتـچ و  رت و  میظع  نیزا  نآ  درز  عوـن  تخرد  هشیمه و  هراـح  دـالب  رد  دـهد و  یم  لـک  برقع 
تسا قبنزب  یمسم  نآ  درز  مسق  یضعب 

نا تعیبط  هلمجلاب  *و 

زین موس  ات  کشخ و  مرک و  مود  رد 

دنا هتفک  896

نا صاوخ  لاعفا و  *

عفر درابرـس و  درد  غامد و  تیوقت  تهج  نآ  ندیئوب  ضفنلا  ءاذغلا و  بصعلا و  سارلا و  ءاضعا  ندب  نمـسم  ددس و  حتفم  حرفم و 
ءام ادوس و  مغلب و  لهـسم  نآ  ندیماشآ  دراب و  ياهدرد  عادص و  تهج  نآ  خـیبط  لوطن  عفان و  ار  نیدوربم  خـئاشم و  غامد و  حایر 

اعما و هدعم و  مرک  ماسقا  جرخم  هاب و  كرحم  حرفم و  لصافم و  عاجوا  ردخ و  هوقل و  جلاف و  هظیلغ و  حایر  ددـس و  عفار  رفـصا و 
مرد هد  زور  ره  زور  هس  نآ  لک  بآ  ندیماشآ  دروآ و  رایسب  رکـس  نآ  كدنا  دنزادنا  بارـش  رد  ار  نآ  نوچ  ضیح و  لوب و  ردم 

تشپ و رب  نآ  دامـض  هثل و  نآ و  شـشوج  ناهد و  عالق  نادند و  درد  تهج  نآ  كرب  خوبطم  بآ  هب  هضمـضم  مدـلا و  فزن  عطاق 
عفر تهج  نآ  دامض  هنیزلا  نآ  دامض  روتسدب  مومس و  همه  مواقم  نآ  ندیماشآ  مومسلا  نآ  ةدننک  كرزب  ظوعن و  رب  نیعم  بیضق 

نیرورحم عدصم  راضملا  نآ  رورذ  یتح  رثؤم  يوم  ندرک  دیفس  رد  مامح و  رد  نآ  لسغ  روتـسدب  راسخر و  ةدننک  خرـس  فلک و 
زا مرد و  هس  ات  نآ  مرج  زا  تبرـش  رادـقم  هکرـس  خرـس و  لک  هشفنب و  نآ  حلـصم  راسخر  کنر  يدرز  ثعاب  نآ  ندـیئوب  راثکا  و 

تسا و يرب  نیمسای  ود  ره  لدب  يوقا و  نآ  درز  يوم  ندرک  دیفـس  ندب و  نیخـست  رد  درز و  نیمـسای  نآ  لدب  مرد  هد  ات  نآ  بآ 
زا هدیئاس  سپ  ددرک  خرس  دجنک  کنر  ات  دنیامن  هدرورپ  ررکم  نا  رد  رشقم  دجنک  ای  دنیامن و  بترم  لک  نغور  دننام  هکنآ  نغور 

دشاب یم  رطعم  وب و  شوخ  رایسب  دنیامن  نغور  نا 
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نا تعیبط  *

رت مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

زا نآ  تبرش  رادقم  يوقا  هروکذم  لاعفا  عیمج  رد  عفان و  خئاشم  هینابـصع و  ةدراب  ضارما  تهج  دلج و  ةدننک  مرن  للحم و  حتفم و 
دابآ و ناهج  هاش  نهکد و  ناریا و  رد  درز  نیمسای  لک  نیرورحم و  فاعر  ثعاب  عدصم و  نآ  ندیئوب  تسا و  مرد  جنپ  ات  مرد  هس 

لـسع هیقوا  کی  اب  ار  نا  زا  مرد  کی  هتخپ  ارهم  زبس  لـظنح  فوج  رد  ار  نآ  نوچ  دـنا  هتفک  دوجولا و  ریثک  دـنه  دـالب  یـضعب  رد 
* تسا برجم  لصافم  رمک و  درد  اقستسا و  عفر  تهج  دنیامن  نا  رب  تموادم  دنروخب و  زور  دنچ 

توقای

ات واو و  نوکس  فاق و  مض  فلا و  ای و  حتفب 

نا تیهام  *

یئتسپ و زبس و  دوبک و  درز و  خرس و  زا  دشاب  یم  فانصا  ناولا و  مدرم و  دزن  ردقلا  میظع  سیفن  یندعم  ياهکنـس  زا  تسا  یکنس 
یب مرج  یب  فافش  بلـص  رادبآ  ینامر  نیکنر  رایـسب  خرـس  همه  نیرتهب  کنرمک و  طسوتم و  نیکنر و  رایـسب  زین  کیره  دیفس و 

يدرو و يرمخ و  خرـس  فانـصا  زا  هدایز  نآ  تمیق  ربتعم و  دشاب  رت  لکـش  شوخ  رتکرزب و  نآ  ۀعطق  دنچره  تسنآ و  كرو  غاد 
ماسقا زا  لعل  بای و  مک  نآ  یئتسپ  يدروجال و  یلحک و  ینوک و  نامـسآ  دوبک  فانـصا  زا  تسا و  یئومیل  ینارفعز و  یجنراـن و 

زا توقای  دشاب و  يواستم  نآ  يازجا  کنر  ینعی  کنرکی  فافـش  فاص و  بلـص  هک  تسنآ  اهنا  زا  کیره  نیرتهب  تسنآ و  خرس 
همه زا  دیفس  خرسب و  بیرق  یئتسپ  درز و  زا  خرس  خرس و  زا  رت  بلـص  نآ  دوبک  رت و  بلـص  ساملا  رکم  تسا  بلـص  راجحا  همه 

یبور و و يزیرکناب  هک  ار  مدپ  کنام و  يدنهب  ار  خرـس  دـنا  صوصخم  یمانب  کیره  هدـنام و  صقان  ندـعم  رد  هک  ماخ  رت و  مرن 
دـنمان و رایفـس  يزیرکناب  نملین و  يدـنهب  ملین و  یـسرافب  ار  یلین  سبوت و  يزیرکناب و  جارهکپ و  يدـنهب  قارـسب و  یبرعب  ار  درز 

لیـصفت هب  زین  باـتک  ۀـمدقم  رد  تدورب و  نآ  داـقعنا  لـعاف  تسا و  قارب  فافـش  صلاـخ  یفاـص  قبیز  تیربـک و  نآ  نوکت  ةداـم 
دناوت یمن  ینکـس  یـسک  دسر  یم  مهب  اجنا  رد  تسا و  توقای  ندعم  هک  ینیمز  ۀعطق  رد  وکیپ  رد  هک  هدـش  هدینـش  دـش و  روکذـم 

دعر نافوط و  شراب و  داب و  مسوم  رد  دـیآ و  یم  نا  زا  تیربک  يوب  ینعی  تسا  یتیربک  بلـص و  کنر و  هایـس  نآ  كاـخ  دومن و 
هب دیآ  یم  رایـسب  تیربک  يوب  زین  نیمز  نآ  ياهفاکـش  زا  ددرک و  یم  قشنم  مامت  نآ  نیمز  دـتفا و  یم  نا  رد  رایـسب  هقعاص  قرب و 

دنـشورف و یم  هدیرب  ناشورف  همیه  دـشاب و  یم  مکارتم  رایـسب  میظع  ياهتخرد  عضوم  نآ  فارطا  دـنادرک و  یم  يذاتم  هک  يدـح 
راک رس  رد  دنرب و  یم  کچوک  كرزب و  توقای  ياه  هعطق  زا  دشاب  یم  هچنآ  هدومن  وجو  تسج  نیکاسم  ارقف و  هعامج و  نآ  رثکا 

تسا هجارب  روهشم  هک  اجنا  هاشداپ 
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طبـض ار  نآ  ۀناخ  دنـشورفب  يرکیدـب  رکا  هک  تسنآ  اجنا  ۀـجار  مکح  هک  اریز  تخورف  دـنناوت  یمن  يرکیدـب  دنـشورف و  یم  897
ۀجار یتقو  هچنانچ  ماخ  فاصان و  هکلب  دشاب  یمن  بوخ  توقای  نیمز  ریز  رد  هک  هتشک  عومسم  زین  دننک و  میظع  تسایس  دنیامن و 

دندومن رفح  نوچ  دـیآرب  بوخ  كرزب  ياه  هعطق  رایـسب و  توقاـی  دـیاش  دـنیامن  رفح  ار  نیمز  نا  زا  ۀـعطق  هک  هدومن  مکح  اـجنآ 
رما اذـهل  هنفعتم  ةرخبا  تیربک و  يوب  ببـسب  دـندش  كاله  یعمج  نآ  دوجو  اب  دـمآرب و  مرن  فاصان  کنردـب  کچوک  ياـهعطق 

یبونج و دیدج  ضرا  زا  لیزارب  ةریزج  دننام  رکید  نکاما  زین  دنروایب و  دنبایب  نیمز  يالاب  زا  هچنآ  دنیامن و  هن  رفح  رکید  هک  دومن 
تـسین یئوکیپ  یبوـخب  نآ  یبوـنج  توقاـی  نکیل  دـسر و  یم  مهب  توقاـی  تسا  هریغ  توقاـی و  ندـعم  هک  اـهریغ  نالیـس و  ةریزج 

زا نآ  ناولا  همه  تسین  یئوکیپ  تبالصب  نکیل  دشاب و  یم  رادقم  كرزب  رادبآ  فافـش  فاص  نآ  ياه  هعطق  رثکا  یلیزارب  دنچره 
شتآ بات  ینامر  خرـس  زا  ریغ  دـنا  هتفک  نآ  ماسقا  زا  دـشاب و  یم  کـنر  مک  مرن و  رایـسب  ینالیـس  اـهریغ و  یلین و  درز و  خرس و 

رب نوچ  دشاب  یخرس  ۀبئاش  نآ  دیفس  اب  نوچ  دنا  هتفک  زین  دوش و  یم  رت  نیکنر  شتآ  زا  نآ  ینامر  خرس  دنا  هتفک  یـضعب  درادن و 
قرع و دود و  ههیرک و  ۀحئار  درادن و  یلـصا  لاوقا  نیا  رثکا  هکنادب  ددرک  نیکنر  نآ  مامت  دنراذک  یلافـس  فرظ  رد  لدتعم  شتآ 

نآ يالج  ثعاب  هدابنس  بآ  هتخوس و  عذج  رب  نآ  ندیلام  تسنآ و  نول  رضم  نغور 

نا تعیبط  *

کشخ و مویـس  رد  مرک و  لوا  رد  نآ  دوبک  کـشخ و  مرک و  مود  رد  نآ  درز  کـشخ و  مود  رد  لدـتعم و  تدورب  ترارح و  رد 
کشخ مود  لوا  رد  يدرس و  یمرک و  رد  لدتعم  نآ  دیفس 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

مدلا فزن  نطاب و  رد  نوخ  دامجنا  نوعاط و  ناقفخ و  ساوسو و  عرص و  عفر  تهج  نآ  مهردکی  ندیماشآ  غامد و  يوقم  حرفم و 
ياضق تهج  نآ  يرتشکنا  ندیـشوپ  یناویح و  ياوق  يزیرغ و  ترارح  ظـفح  نوخ و  ۀیفـصت  یئاـبو و  ياوه  رییغت  مومـس و  عفد  و 

حـیرفت و لد و  تیوقت  شطع و  نیکـست  نآ و  یئوبدـب  عفر  تهج  نآ  نتـشاد  ناهد  رد  نوعاط و  هقعاـص و  ررـض  عفر  تاـجاح و 
عرـص و ساوسو و  یئاـبو و  ياوه  رییغت  نوعاـط و  دـنمان و  مخز  مشچ  هک  نیع  ۀـباصا  عـفر  تهج  تیـصاخلاب  نآ  قـیلعت  طاـشن و 
هرصاب و رون  يوقم  نآ  لاحتکا  دنا  هتـسناد  نوخ  دامجنا  للحم  مدلا و  فزن  عطاق  زین  مدرم و  دزن  ندوب  هوکـش  تبیه و  اب  ناقفخ و 

رکذ ریبک  نیدابارق  رد  نآ  حرفم  یتوقایب و  یمـسم  نیجاعم  کناد و  کی  ات  طاریق  کی  زا  نآ  تبرـش  رادـقم  مشچ  تحـص  ظفاح 
* تفای

هدحوملا ءابلا  عم  ءایلا  لصف 

حوربی

تسا نیتروصلا  وذ  ینعمب  ینایرس  تغل  هلمهم  ءاح  واو و  نوکس  هلمهم و  ءار  مض  هدحوم و  ءاب  نوکس  ای و  حتفب 

نا تیهام  *

تسا و نآ  یلبج  مسق  دارم  نآ  قلطم  زا  تسا و  نآ  ماسقا  رمث  حافل و  خـیب  لماش  تقلخ و  رد  تیجوز  يایـشا  سنج  ینایرـس  مسا 
مـسا نیاب  یمـسم  ار  نآ  اذهل  ددرک  یم  هدهاشم  ناسنا  تروص  ودب  هیبش  نا  رد  دنفاکـشب  دشاب  كرزب  هک  حافل  عون  ره  خـیب  نوچ 

خیب هب  صتخم  ار  نآ  یـضعب  دراد و  مات  تهباشم  هکنآ  فالخب  دراد  ناسنا  تروصب  یتهباشم  یندا  یلبج  حاـفل  خـیب  دـنا و  هدومن 
* دنا هتشاد  برطقلا  جارس 
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منصلا حوربی 

میم نون و  داص و  حتفب 

نا تیهام  *

هکنآ تهج  دنمان  زین  نکـشکس  هایک و  ةرهم  ار  نآ  دنـشاب و  هتـشاذک  رکیدکی  يوربور  هک  ناسنا  ود  لکـشب  تسا  يرب  حافل  خـیب 
ینامـسیر نآ  خیب  فارطا  ندرک  یلاخ  زا  دـعب  یـضعب  اذـهل  ددرک  یم  كاله  دـیامن  علق  ار  نآ  هکره  هک  تسا  روهـشم  ماوع  نایم 

هیبش نآ  تابن  درادن و  یلصا  هک  دنا  هتفک  دوش و  هدنک  خیب  نآ  تکرحب  ات  دنهد  یم  مر  ار  کس  نآ  یکس و  ندرک  رب  هتـسب  نادب 
ردـقب خرـس و  نآ  رمث  نا و  زا  رت  کـیراب  ریجنا و  كربب  هیبـش  نآ  كرب  تسا و  یعرذ  ردـقب  دـنمان و  نک  یکرتـب  هک  تسا  قیلعب 

نآ خیب  دشخرد و  یم  بش  رد  دنیوک  دیفس و  نآ  لک  هلئاس و  ۀعیمب  هیبش  وب  رد  نوتیز و 

روکذم ياهفیل  هک  حافل  خیب  ماسقا  رئاس  فالخب  يومب  هیبش  رقشا  ياهفیلب  روتسم  مه و  يوربور  دشاب  ناسنا  ود  تروصب  هیبش  898
یعیبط منص  ینعمب  حوربی  هک  دنا  هتفک  دنام و  یم  یقاب  لاس  تصـش  ات  نآ  توق  دننکن  ادج  ار  تروص  نیا  رـس  هک  ماد  ام  درادن و 
امـسا زا  يرایـسب  دوجوم و  ریغ  ای  دـشاب  دوجوم  مسا  نآ  ینعم  هکنآ  زا  معا  دـشاب  ناسناب  هیبش  تروص و  رد  هک  یتاـبن  ینعی  تسا 
تـسا يرب  حاـفل  نآ  خـیب  رتـکرزب و  طـسق  زا  ربـغا  تسا  یبـشخ  دوجوم  حوربـی  تروص  هدوجوم و  ریغ  ینعم  رب  دـنک  یم  تلـالد 

ود نآ  بح و  جـیهم  خـیب  ینعی  دـنا  هدـیمان  انایق  رد  یـضعب  نلوقوم و  یـضعب  سمیطف و  ار  نآ  مدرم  یـضعب  هتفک  سودیروقـسید 
رتکچوک رتکیراب و  نا  زا  وهاک و  كربب  هیبش  نآ  كرب  یبشخ و  یهایـسب و  لئام  نآ  کنر  هدامب و  فورعم  یکی  دشاب  یم  فنص 

نا رد  وب و  شوخ  رتکچوک و  نا  زا  حافتب و  هیبش  يرمث  نآ  كرب  کیدزن  نیمز و  يور  رب  طـسبنم  هحئارلا و  لـیقث  تموهز و  اـب  و 
یتسوپ نارب  دیفـس و  نآ  نطاب  هایـس و  نآ  رهاظ  مهب و  لصتم  ددـع  هس  اـی  ددـع  ود  كرزب و  كآ  خـیب  دورما و  مخت  هب  هیبش  مخت 

هیبش ضیرع  كرزب  سلما  دیفـس و  نیا  كرب  دنمان و  نویروم  ار  نیا  مدرم  یـضعب  رکذـب و  فوصوم  مود  فنـص  یقاس و  ظیلغ و 
دنروخ یم  ار  نآ  نایعار  هحئارلا و  لیقث  وب و  شوخ  ینارفعز  نآ  کنر  يرایخ و  ردقب  هدام و  خیب  دنچ  ود  نآ  حافل  قلس و  كربب 
ینالوط كدنا  نآ  ةدام  فنص  خیب  زا  تسا و  هدام  ناسنا  تروصب  ینعی  هدامب  هیبش  نآ  خیب  ددرک و  یم  ضراع  ار  ناشیا  تابـس  و 

قاس و یب  ربش و  ردقب  نآ  لوط  ضیرع و  کچوک و  نآ  كرب  دیور  یم  اهلادوک  راد و  هیاس  نکاما  رد  یفنـص  زین  قاس و  یب  رت و 
تارایتخا بحاص  تسا و  منـصلا  حوربی  فانـصا  نیرت  يوق  نیا  رمث و  لـک و  یب  دیفـس و  ینـالوط و  یماـهبا و  يربطـسب  نآ  خـیب 

اب رت و  هاتوک  بجو  کی  زا  نآ  لوط  دسر  یم  مهب  حوربی  یعون  رایرهش  هعلقب  کیدزن  زا  ریش  ریس  مرک  دودح  رد  هک  هتفک  یعیدب 
یکزاـت يرت و  ماـکنه  رد  ار  نآ  رن  فنـص  تسوپ  ةراـصع  هاـک  تسنآ و  هبرف  يوـقا  نآ  نیرتـهب  دیفـس و  نآ  کـنر  اـپ و  تسد و 
تـسوپ زا  هچنانچ  هتفرک  ار  نآ  خیب  ةراصع  هاک  دـنزاس  یم  صارقا  هدومن  کشخ  باتفآ  رد  یلافـس و  فرظ  رد  هدرـشف  هدـیبوک و 

نامـسیرب هتفوک  ار  نآ  خـیب  تسوپ  یـضعب  تسنآ و  خـیب  تسوپ  ةراصع  زا  رت  فیعـض  توق  رد  دـنیامن و  یم  کشخ  روتـسدب  نآ 
یم فاص  دورب و  نآ  ثلث  ود  هکنآ  ات  بارـش  اب  دنهد  یم  خبط  ار  نآ  خیب  یـضعب  ددرک و  کشخ  ات  دـننازیوآ  یم  هدـیچیپ  یناتک 

بصن نادب  یفرظ  هدیـشارخ  اج  دنچ  ار  نآ  خیب  هک  وحن  نیدب  دنیامن  یم  جارختـسا  ار  نآ  ۀعمد  هاک  دننادرک و  یم  دقعنم  دنیامن و 
نآ علق  نامز  نیرتهب  هک  دنا  هدومن  لقن  سمره  زا  تسنآ و  ۀعمد  زا  رتیوق  نآ  ةراصع  ددرک و  عمتجم  نا  رد  نآ  ۀعمد  ات  دنیامن  یم 

دشاب و جرب  کی  رد  رمق  اب  نیدعس و  زا  یکیب  ای  نیدعسب و  لصتم  فرش و  طوطخ  زا  یطخ  رد  ای  فرش  ۀناخ  رد  خیرم  هک  تسنآ 
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تسا تاقوا  رئاس  زا  رتهب  باتفآ  عولط  تقو  هبنش  هس  زور 
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نا تعیبط  *

دنا هتسناد  نآ  رخآ  رد  کشخ  موس و  لوا  رد  درس  یضعب  هیلضف و  تبوطر  اب  ترارح و  توق  كدنا  اب  مود و  رد  کشخ  درس و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

مسق وضع  ره  دنا  هتفک  لمعتسم و  ود  ره  کشخ  رت و  نآ  كرب  فیعض و  نآ  خیب  زغم  ردخم و  ففجم و  يوقم و  نآ  خیب  تسوپ 
ندـیماشآ بصعلا  سارلا و  ءاضعا  تسا  نانز  ياود  نآ  رن  مسق  وضع  ره  ینعی  سکعلاب  تسا و  نادرم  وضع  نامه  ياود  نآ  ةداـم 

نیا زین و  هدعقم  رد  نآ  لومح  تابـس و  ثعاب  زین  نآ  ندیئوب  دروآ و  دـیدش  رکـس  دـنزادنا  بارـش  رد  نوچ  مونم و  تبـسم و  نآ 
یم نا  زا  یبارـش  هاک  هتکـس و  ثعاب  امـش  ابرـش و  نآ  راثکا  تفاـی و  رکذ  هک  تسنآ  قاـس  یب  قرولا  دیفـسب  صوصخم  تیـصاخ 
نا زا  تاسناوق  هس  دنزادنا و  یم  ولح  بارـش  سوطیرطم  کی  رد  ار  نآ  خیب  تسوپ  زا  نم  هس  هک  وحن  نیاب  رهـس  ۀلازا  يارب  دنزاس 

رادقم تابس  يارب  دنیامن  یم  لامعتسا  ار و  نآ  توق  دیامن  ذخا  هکنیا  ات  بارش  رد  ار  نآ  تسوپ  دنهد  یم  خبط  هاک  دنماشآ و  یم 
بارـش لایکم  کی  رد  ار  نآ  نم  هس  هک  مسق  نیاب  دنروآ  یم  لمعب  بارـش  موس  فنـص  خیب  تسوپ  زا  یـضعب  ار و  نا  زا  يرایـسب 

ار یصخش  وضع  یسح  یب  ریدخت و  يارب  دنماشآ  یم  نا  زا  تاسوبق  هس  رادقم  ندیسر  دعب  دنزادنا و  یم  ولح 

عاجوا تهج  نارفعز  اب  نآ  خـیب  ندـیماشآ  تسا و  وضع  یـسح  یب  تابـس و  ثعاب  زین  نآ  ةراصع  دـنیامن و  عطق  دـنهاوخ  هک  899
ۀیودا رد  ار  نآ  ۀـعمد  دـمر و  مشچ و  عجو  تهج  نآ  كرب  دامـض  نیعلا  عرـص  تهج  نآ  قـیلعت  سرقن و  اـسنلا و  قرع  لـصافم و 

ۀعمد ندیماشآ  ناقفخ و  تهج  نیبجنکـس  اب  نآ  خیب  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ردـصلا و  ءاضعا  دـنیامن  یم  لخاد  عاجوا  ۀنکـسم 
نآ ندـیماشآ  زین  هدنـشک و  نا  رب  هدایز  قبرخ و  دـننام  مغلب  ارفـص و  ةرم  ئقم  لسعلا  ءام  ینعی  نطارقلا  ءام  اب  هیقوا  کی  ردـقب  نآ 
نآ خیب  ندیماشآ  دـیامن و  یم  كاله  توق  تدـش  ببـسب  یهاک  دـنیامن  لوانت  ناشیا  ریغ  لافطا و  نوچ  ارفـص  ةرم  مغلب و  لهـسم 

دنام یم  ظوفحم  نینج  طاقسا  زا  دنک  الط  رمک  مکش و  رب  هلماح  نز  هدیئاس  خرس  لک  نغور  اب  ار  نآ  ةدیسران  نوچ  محر و  یقنم 
ثفن عطق  دـنیامن  لومح  هدومن  طلخ  هدـیدن  شتآ  تیربک  اب  ار  نآ  خـیب  نوچ  نینج و  جرخم  کناد  مین  ردـقب  نآ  ۀـعمد  لومح  و 
تهج تیز  لسع و  اب  نآ  ندیماشآ  مومـسلا  لوبلا  هقرح  تهج  ینـساک  اب  ریـساوب و  تهج  لقم  اب  نآ  ندیماشآ  دیامن و  محر  مدلا 
حوربی لتاق  عون  نوچ  تسا و  لتاق  بلعثلا  بنع  رهزداب  هک  تسا  قرولا  ضیبا  فنصب  هیبش  هکنآ  ریخا  فنـص  صوصخ  ماوه  عسل 
ضراع هدروخ  نویفا  ناتسمب و  هیبش  تلاح  لقع و  لاوز  نآ و  یکدمآرب  هرهچ و  یخرس  محر و  قانتخا  ار  وا  الوا  دروخب  یسک  ار 

نیتنـسفا ءاـمب  ندومرف  ئق  زین  تسا و  ندـب  ۀـیقنت  لـسع و  مرک و  بآ  نغور و  ندـیماشآب  ندوـمن  ئق  نآ  ریبدـت  توـم  سپ  ددرک 
لدرخ و بادس و  رتسدیب و  دنج  هدیشود و  ةزات  ریش  دیفس و  ورم  رتعص و  یکطصم و  تبـش و  لفلف و  ندیناروخ  لسع و  خوبطم و 

ندیماشآ دنا و  هتفک  کناد  کی  ات  طاریق و  راهچ  ات  طاریق  کی  نآ  تبرش  رادقم  لاهـسا  ترثک  تروص  رد  ضماح  نبل  ندیماشآ 
لک كرب  زین  تسا و  هشفنب  نغور  نیریـش و  ماداب  نغور  هتـساشن و  اب  ندومن  جزمت  نآ  حالـصا  تسین و  زئاـج  حالـصا  نودـب  نآ 

دسفم حالـصا  نودب  تسا و  جیافـسب  نارفعز و  يدنه و  کمن  ثفاغ و  نیتنـسفا و  جلیله و  دبرت و  ربص و  سوسلا و  بر  هدیئاس و 
هلکا و تهج  نآ  رمث  خـیب و  رورذ  حورقلا  حورجلا و  هیدر  رکید  ضارعا  هدـعم و  داـسف  دـبک و  عـجو  هجو و  جـبهت  ثعاـب  جازم و 

دنراذک هرمح  رب  هتـشرس  هکرـس  اب  هدیبوک  مرن  نوچ  ریزانخ و  هوخر و  هبلـص و  ماروا  للحم  نآ  يالط  روثبلا  ماروالا و  هثیبخ  حورق 
كولد هنیزلا  لیفلا  ءاد  تهج  نآ  ندـیماشآ  لصافم و  عجو  تهج  قیوس  اب  نآ  دامـض  لـصافملا  تـالآ  زین  ار  روثب  دزاـس و  لـئاز 
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هحرق عذل و  نودـب  فلک  شمن و  علق  تهج  نآ  نبل  دـشاب و  هزات  نآ  كرب  هک  اصوصخ  حرقت  نودـب  شرب  ةدـننک  لئاز  نآ  كرب 
هک يدـح  هب  دروآ  تابـس  دـنماشایب  بارـش  اـب  ار  نآ  کـناد  هس  رادـقم  دـنیامن  عطق  ار  یـسک  وضع  دـنهاوخ  نوچ  صاوخلا  عفاـن 
رد دنماشایب  قیوس  اب  ای  نان و  ای  اهخیبط و  یضعب  اب  ای  یئاهنتب و  ار  نآ  موس  فنـص  زا  لاقثم  کی  نوچ  زین  دنیامنن و  عطقب  ساسحا 

عمج ببـسب  دـیامنن  يزیچب  ساسحا  لقعت و  هک  دـنامب  تلاح  نامهب  تعاس  راهچ  هس  ات  هک  دروآ  تابـس  لقع و  طـالتخا  تعاـس 
تاهج و همهب  دبای  افـش  هکنیا  ات  درـس  بآ  رد  ار  نآ  بحاص  دنناشن  یم  ابطا  زا  یـضعب  سح و  دیلبت  ریدخت و  نطاب و  رد  ترارح 
یناشیپ و دـنیاسب و  مرن  فالخ  نغور  اـی  نوتیز  نغور  ناـب و  نغور  یلیلق  اـب  ار  نآ  رمث  خـیب و  ياـضعا  زا  يوضع  نوچ  دـنا  هتفک 
ددرک و اور  دهدور  هک  یتجاح  ره  دنـشاب و  ززعم  مرکم و  تیاغب  دنور  كولم  کیدزن  دـنیامن و  نیهدـت  نادـب  ار  يور  اهمـشچ و 

قرح قرغ و  زا  تافآ  لک  زا  دنزیوآ  ندرک  رب  ای  دندنب و  وزاب  رب  هتسب  هچراپ  رد  هتـسکش  ار  نا  زا  يوضع  ای  ار و  نآ  عومجم  نوچ 
دنا هتسناد  طرش  یضعب  رثؤم و  تیاغب  كولم  بضغ  نیکـست  تهج  نآ  قیلعت  دننام و  ظوفحم  ناقیرطلا  عاطق  نادزد و  هقعاص و  و 
کی نوچ  رثؤم و  يذوم  سنا  نج و  نیطایش و  يرود  نونج و  لقع و  داسف  عفد  تهج  نآ  روخب  دنیامن و  قیلعت  ار  نآ  هام  لوا  هک 

نآ عرـص  عفر  دنیامن  قیلعت  عورـصم  لفط  رب  هدیچیپ  دـشاب  کنر  تفه  هک  نیمـشپ  نامـسیرب  یناتک  رد  ار  نآ  ۀتفکـشان  لک  ددـع 
* ددرک
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هیناقوفلا هانثملا  ءاتلا  عم  ءایلا  لصف 

عوتی

هلمهم نیع  واو و  نوکس  ات و  مض  ای و  حتفب 

نا تیهام  *

هیغال و مربش و  رشع و  تسا  تابن  تفه  اهنا  زا  روهشم  دشاب و  قرحم  لهسم  داح  راح و  نآ  ریش  هک  تسا  رادریش  تابن  سنج  مسا 
تاعوتی یـضعب  دـنا  هتفای  زین  دـنا و  لاتق  یمـس  اهنآ  عیمج  دـنمان و  قاروالا  هسمخ  وذ  هک  نلفاطنب  نویرزام و  هنادوهام و  اثینطرا و 

زا یجنـسوق و  يرب و  ءاقمحلا  هلقب  ینعی  يرب  خفرف  بالبل و  زا  یعون  رافلا و  ناذا  دـننام  ار  روهـشم  تابن  تفه  نیزا  هیجراخ  ةداح 
هک تسا  روکذم  تابن  رکذ  تخرد  عوتی  اهنآ  نیرتهب  دنا  هتفک  دنمان و  یجنسوق  يدارف و  قایرت  هک  تسا  هیغال  نبل  دارم  نآ  قلطم 
نآ كرب  دـشاب و  داح  دیفـس  ینبل  زا  ولمم  نوتیز و  ياهخاشب  هیبش  یخرـسب  لئام  عرذ و  کی  زا  رت  كرزب  ینالوط و  نآ  ياهخاش 
اهنآ فارطاب  رخذا و  ياهخاشب  هیبش  کیراب  هخاش  جـنپ  نآ  ياهخاش  فارطاب  رت و  كزان  رت و  ینـالوط  نا  زا  نوتیز و  كربب  هیبش 

ناتـسهوک و هنـشخ و  نکاما  نآ  تبنم  نشخ و  ظیلغ  نآ  خـیب  رخذا و  زا  یفنـصب  هیبش  ریعقتب  لـئام  تسنآ و  رمث  هک  اهرـس  اـهبق و 
رتکرزب و نا  زا  رافلا و  ناذا  تابنب  هیبش  دـنمان  يزوج  ار  نآ  هکنآ  ةدام  عون  اما  مغلب و  لهـسم  کـناد  ود  رادـقم  نآ  نبل  ندـیماشآ 
زا ربش  کی  ردقب  نآ  ياهخاش  رادراخ و  دنت و  نآ  فارطا  وبدب و  رتکرزب و  نا  زا  دروم و  كربب  هیبش  نآ  كرب  رتدیفـس و  رتیوق و 

دننام نابز  ةدنزک  كدنا  یکچوک و  زوج  ردـقب  یکرزب  رد  رتمک و  یـضعب  رتشیب و  ياهلاس  یـضعب  رد  نآ  رمث  هدـیئور و  نآ  خـیب 
توق رد  نآ  رمث  كرب و  خـیب و  نبل و  اهناتـسهوک و  بلـص  ياهنیمز  زین  نیا  تبنم  نآ  خـیب  هب  هیبش  زین  نآ  خـیب  ناکدرک و  تسوپ 

ددع و شش  ای  جنپ و  یخرسب و  لئام  ربش و  دنچ  ردقب  نآ  ياهخاش  دنمان  شاخشخ  هکنآ  يرحب  رتیوق و  نا  زا  لوا و  فنـص  دننام 
نآ ياهلک  رودـم و  فعاضم و  نآ  ياهرـس  هنـسرکب و  هیبش  نآ  رمث  ناتک و  كربب  ینالوط  كدـنا  كزان  کـچوک  نآ  ياـهکرب 
زا ولمم  نآ  تابن  مامت  هدیئور و  خیب  کی  زا  نآ  ياهخاش  يرمث و  نا  رد  ریدتـسم و  مهب و  لصتم  اهرـس  نابـضق  فارطا  رب  دیفس و 

ینعی دنمان  سمشم  ار  نآ  هک  دشاب  یم  رکید  یعوتی  دنا  هتفک  لوا و  فنـص  ود  دننام  توق  رد  تسا و  فنـص  نیا  لمعتـسم  ریش و 
خیب کی  زا  جنپ  ای  راهچ و  نآ  ياهخاش  هرادتـسالا و  دیدش  رتکیراب و  نا  زا  اقمحلا و  هلقب  هب  هیبش  نآ  قرو  رمث و  سمـش و  اب  رئاد 

اب نآ  یمامت  هریزب و  هیبش  نآ  مخت  تبـش و  رتجب  هیبش  نآ  رتچ  دیفـس و  نبل  زا  ولمم  کنر  خرـس  کیراب  ربش و  کی  ردقب  هدـیئور 
روزب و دننام  دـنیامن  یم  عمج  ار  نآ  نبل  مخت و  رهـش و  فارطا  نوریب  اهبارخ و  رتشیب  نآ  تبنم  دـنیامن و  یم  رود  سمـش  تکرح 
توق و رد  دنا  هتـسناد  اینومقـس  دننام  ار  نیا  یـضعب  رت و  فیعـض  نا  زا  رکید و  فانـصا  توق  دننام  نآ  توق  رکید و  تاتابن  نابلا 
عرذ و کی  ات  ربش  کـی  زا  نآ  قاـس  دـنمان  يورـس  ار  نآ  هک  دـشاب  یم  رکید  یعوتی  دـنا  هتفک  زین  دـنا و  هتفک  عرازم  ار  نآ  تبنم 

فانـصا دـننام  توق  رد  تسا و  نبل  زا  ولمم  زین  نیا  هدـیئور و  هزات  زرا  كربب  هیبش  دـیور  یم  نآ  قاس  زا  نآ  كرب  کـنر و  خرس 
ود ره  زا  نارب  طیحم  ياهخاش  اـب  دـیور و  یم  راـجحا  ناـیم  اهناتـسکنس و  رد  هک  دـشاب  یم  رکید  یعوتی  دـنا  هتفک  زین  هروکذـم و 

لمع رد  رایـسب و  تیعوتی  اب  زین  نیا  فسع و  رمث  دـننام  نآ  رمث  کنرخرـس و  کـیراب و  دروم و  كربب  هیبش  قرولا  ریثک  بناـج و 
نامکب یئام و  سومیک  لهـسم  نآ  نبل  كرب و  خیب و  دـشاب و  یم  سمولق  كربب  هیبش  قرولا  ضیرع  یعون  زین  تسا و  اهنآ  دـننام 
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رب هدایز  عرذ و  کی  ردقب  نآ  قاس  دشاب  یم  رکید  عون  زین  دـنمان و  سیاسایروف  ار  نآ  ینانویب  هک  تسا  یعوتی  عون  اسولیف  یـضعب 
سدعب و هیبش  نهپ  نآ  مخت  کنر و  شفنب  هزیر  يورس  نآ  لک  دنت و  نآ  فارطا  هزیر و  کچوک  نآ  كرب  هرک و  رپ  عبرم و  نا و 

رادقم نوچ  كرزب و  زین  نآ  خیب  كرزب و  رایـسب  عون  نیا  تابن  عضاوم  یـضعب  رد  دوش  یم  هتفای  هاک  نبل و  زا  ولمم  دیفـس  نآ  خیب 
دنشرسب هنسرک  درآ  اب  نوچ  ار  نآ  نبل  نینچمه  نآ و  رمث  نینچمه  دیامن و  مکـش  لاهـسا  لسعلا  ءام  اب  دنماشایب  ار  نآ  لاقثم  کی 

نآ كرب  زا  هک  دیاب  و 
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عرذ کی  ردـقب  فوجم  نآ  قاـس  هک  یتاـبن  عوتی  مدرم  یـضعب  نآ و  بآ  زا  نینچمه  دـنیامن و  هن  لواـنت  لاـقثم  هس  زا  هداـیز  901
قاس رب  هک  یئاهکرب  اما  هتسر  نآ  بعش  رب  یضعب  نآ و  قاس  رب  یضعب  نآ  ياهکرب  بعشنم و  نآ  قاس  فارطا  یعبصا و  يربطـسب 

كربب هیبـش  رتـکچوک  تسا  نآ  بعـش  رب  هک  یئاـهکرب  رت و  مرن  رایـسب  رت و  ضیرع  نا  زا  ماداـب و  كربـب  هیبـش  ینـالوط  تسا  نآ 
یضعب و زا  یضعب  قرفتم  مخت  هس  نآ  فوج  رد  ربک و  بحب  هیبش  لکشلا  ریدتسم  نآ  بعـش  فارطا  رب  نآ  رمث  بالبل و  دنوارز و 

نآ تابن  بط و  رد  عافتنا  یب  دیفـس و  کیراب  نآ  خیب  دشاب و  نیریـش  نآ  زغم  دنیامن  رـشقم  ار  نآ  نوچ  هنـسرک و  بح  زا  رتکرزب 
نبل راتخم  يوقا و  ما  هدومن  هدهاشم  نم  ار  فانصا  نیا  همه  هک  هتـشون  سودیروقـسید  لضاف  میکح  عوتی  دننام  دشاب  ینبل  زا  ولمم 

یمـساب اهنیزا  هچنآ  تسا و  هیغال  نبل  دارم  قالطالا  دـنع  تسا و  اهنآ  قرو  سپ  اهنآ  خـیب  سپ  اهنآ  لک  سپ  اهنآ  مخت  سپ  اـهنآ 
دبای یم  نایب  نآ  ۀیلک  صاوخ  رکذ  اجنیرد  دش و  روکذم  اجباج  دندوب  روهشم  صوصخم 

ار نآ  قلطم  تعیبط  *

هیمس توق  اب  مود و  رد  ار  اهنآ  ۀفیعض  مویس و  رد  ار  اهنآ  طسوتم  دنا و  هتسناد  مراهچ  ات  یکشخ  یمرک و  تیاغ  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

نادند رب  نآ  روطق  مفلا  هرفظ  عطاق  نآ  نبل  لاحتکا  نیعلا  دنیآ  بآ  يالاب  رب  مامت  نایهام  دـتفا  هکرب  رد  نوچ  لاتق و  دـلج و  حرقم 
موم اب  نینچمه  تسا و  حیحـص  ياهنادـند  ظـفاحم  هکنآ  تهج  يوقا  هتـشرس  نارطق  اـب  نآ و  طقـسم  هاـصح و  تتفم  هدروخ  مرک 
رتهب دیامن  علق  تتفم و  ار  نآ  هکنآ  ات  دنناکچب  ار  نآ  نبل  لکاتم  ياهنادند  رب  سپ  هتفرک  مومب  ار  حیحص  ياهنادند  نوچ  هتشرس و 

ندیماشآ ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  دهد  نیکست  ار  نادند  عجو  دنیامن  هضمضم  نادب  دنناشوجب و  هکرـس  رد  ار  نآ  خیب  نوچ  تسا و 
لاهسا دننک  لوانت  دنیامن و  کشخ  دنناکچب و  ریجنا  رب  ار  نآ  ةرطق  هس  ای  هرطق و  ود  نوچ  ریـساوب و  علاق  تیئام و  مغلب  لهـسم  نآ 

حرقت ثعاب  هکنآ  ات  دنیامن  لامعتـسا  یطوریق  ای  لسع و  اب  هک  تسا  نآ  رتهب  صلاخ و  نان  قیوس و  اب  نینچمه  دـیامن و  یفاک  وکین 
يردق اب  دنیامن  یم  قحـس  هدومن  نایرب  كدنا  یفزخ  يور  رب  ار و  نآ  رت  یعوتی  ناصغا  دنیامن  یم  ذخا  هاک  ددرکن و  قلح  ناهد و 

ار نآ  هک  یفنـص  تسا و  فیعـض  رایـسب  رما  نیرد  نآ  کشخ  ياهخاش  دیامن و  یم  لاهـسا  دـنماشآ  یم  هتخیر  نارب  بآ  قیوس و 
بارـش رد  زور  نابـش  کی  همرک و  هن  ردقب  هتفرک  ار  نآ  تسوپ  هدرک  کشخ  هیاس  رد  هتفرک  ار  نآ  ياهخاش  نوچ  دـنمان  نویفرک 
نودب هرطق و  هس  ات  نآ  نبل  زا  تبرـش  رادـقم  دـیامن  یم  هلئاغیب  لاهـسا  دـنماشایب  هدرک  مرک  مین  هدومن  فاص  سپ  هدـیناسیخ  هنهک 

سوسلا بر  هدیئاس و  خرس  لک  هشفنب و  نغور  ماداب و  نغور  وج و  درآ  هتساشن و  نآ  تاحلصم  تسین و  زئاج  نآ  لامعتسا  حلصم 
همه رد  يوق  لهـسم  دـلج و  ةدـننک  تحارج  هیمـس و  توق  اب  راضملا  تسنآ  لـمع  طارفا  حلـصم  هدرک  درـس  غود  تسا و  اریثک  و 

لامعتـسا اذهل  تسا و  یـشغ  هدعم و  بالقنا  نایثغ و  صغم و  ریحز و  اعما و  ۀحرق  مدلا و  لاهـسا  ثروم  تدـش  تیاغ  زا  هجزما و 
دنیازفیب و هک  دیاب  هروکذم  تاحلصم  اب  تسا  نآ  تبرـش  رادقم  هک  هرطق  هس  زا  هرورـضلا  دنع  دنا و  هدومنن  زیوجت  لخاد  زا  ار  نآ 

هکرس اب  نآ  خیب  دامض  حورقلا  حورجلا و  جنیبکس  نآ  نزوب  اینومقس و  نآ  نزو  اضعا  زا  تلب  اعما و  زا  تیئام  غارفتسا  رد  نآ  لدب 
هلکا و یسراف و  ران  يوادوس و  برج  تهج  یطوریق  اب  هلکاتم و  ۀنفعتم  حورق  حلصم  ابوق و  عطاق  ریـساوب و  فارطا  تبالـص  للحم 
هک صوصخ  تسا  وم  ةدـننک  لئاز  نآ  نبل  اهنخان و  فارطا  رد  هدـئاز  موحل  نالیخ و  هثوت و  لیلآث و  علاق  نآ  يالط  هنیزلا  ایارغناغ 

عفار رـساک و  تیز  اب  نآ  لامعتـسا  دیورن و  رکید  دنیامن  ررکم  نوچ  دشاب و  فیعـض  دیور  نا  زا  دعب  هک  یئوم  دنلامب و  باتفآ  رد 
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تسنآ ۀلیاغ 
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هلمهملا ءارلا  عم  ءایلا  لصف 

عوبری

سوهک يدنهب  یتشد و  شوم  یسرافب  تسا  یبرع  تغل  هلمهم  نیع  واو و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  ار و  نوکس  ای و  حتفب 

دنمان 902

نا تیهام  *

اهبارخ و اهارحص و  رد  يوق و  دنلب و  نآ  مد  اهیاپ و  هاتوک و  رایسب  نآ  ياهتسد  رتکرزب و  رایـسب  نا  زا  شومب و  هیبش  تسا  یناویح 
دنک یم  بارخ  دشاب و  یم  هنهک  تارامع  یضعب  رد 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و  موس  رد 

لاعفا *

نا صاوخ  و 

جـلاف و دـننام  باصعا  ةدراب  ضارما  رثکا  تهج  نآ  ندـیماشآ  ضفنلا  ءاذـغلا و  بصعلا و  سارلا و  ءاـضعا  عبط  نیلم  اذـغلا و  ریثک 
راضملا دیفم  ار  خیاشم  هاب و  تیوقت  هناثم و  هدرک و  کنس  جارخا  نآ و  ریطقت  لوب و  راردا  رهظ و  لصافم و  عاجوا  هشعر و  هوقل و 

* تسا اهیشرت  شرت و  ةزات  ياه  هویم  نآ  حلصم  رضم  ار  جازملا  رورحم  نوخ و  قرحم 

فاقلا عم  ءایلا  لصف 

نیطقی

تسا یبرع  تغل  نون  هیناتحت و  هانثم  ءای  نوکس  هلمهم و  ءاط  رسک  فاق و  نوکس  ای و  حتفب 

نا تیهام  *

هزبرخ هناودنه و  رایخ و  تابن  دننام  دچیپ  دوخ  رواجمب  ای  دشاب و  شورفم  نیمز  رب  دتسیان و  قاس  رب  هک  تسا  یتابن  ره  سنج  مسا 
* تفای رکذ  عرق  دنمان و  ودک  یسرافب  هک  دنا  هتسناد  عرق  دارم  نآ  قلطم  زا  ماوع  اهنیا و  لاثما  بالبل و  ودک و  و 

نونلا عم  ءایلا  لصف 

توبنی
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هیناقوف هانثم  ءات  واو و  نوکس  هدحوم و  ءاب  مض  نون و  نوکس  ای و  حتفب 

1731 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 2251 

http://www.ghaemiyeh.com


نا تیهام  *

یهایسب لئام  کنر  خرس  یکچوک و  رایـسب  دنفـسوک  ةدرکب  هیبش  نآ  رمث  دیور و  نیتاسب  اهراوید و  ياپ  رد  تسا و  یطبن  بونرخ 
دبای یم  رکذ  ۀمش  زین  اجنیا  تفای و  رکذ  اخلا  فرح  رد  یماش و  بونرخ  ۀناد  ار  نآ  ۀناد  دنمان و  یلکلا  بح  رصم  رد  ار  نآ  و 

نا تعیبط  *

دنا هتسناد  موس  رد  کشخ  درس و  یضعب  لوا و  رد  یضعب  مود و  رد  کشخ  لدتعم و  يدرس  یمرک و  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

ضیح نالیس  لاهـسا و  صغم و  عفر  تهج  نآ  خیبط  رد  سولج  نآ و  لومح  نآ و  ندیماشآ  ضفنلا  ءاذغلا و  ءاضعا  عذل  یب  ئقم 
لیقث راضملا  نآ  ةدننک  لئاز  لیلآث و  للحم  نآ  يالط  لیلأثلا  ثیغارب  ةدنشک  نآ  خیبط  ندیشاپ  مومسلا  عفان  لفـس  تیوقت  طرفم و 

نآ ةزات  رت و  اصوصخ  مضه  رید  و 

همنی

تسا یبرغم  تغل  اه  میم و  حتف  نون و  نوکس  ای و  حتفب 

نا تیهام  *

هدایز ربش و  کی  ردقب  نآ  طسو  زا  قاس  کنردرز و  بغزم و  رتکچوک و  ینساک  كرب  زا  نآ  كرب  یلیردنخب و  هیبش  تسا  یتابن 
درز و تسا و  لازغلا  ناذا  كرب  يرب و  لمحلا  ناسل  نیب  ام  نآ  كرب  هک  هتـشون  راطیب  نبا  یلیردنخ و  دننام  درز  نآ  لک  هدیئور و 

دنناوخ وراد  لبنم  يزاریشب  ار  نآ  هک  هتشون  یعیدب  تارایتخا  بحاص 

نا صاوخ  لاعفا و  *

دیفم هنهک  ياهمخز  لامدنا  تهج  نآ  کشخ  رورذ  هزات و  باحارج  قاصلا  تهج  نآ  ةزات  دامض 

واولا عم  ءایلا  لصف 

زوی

دنمان اتیچ  يدنهب  سراپ و  یکرتب  تسا و  دهف  یسراف  مسا  همجعم  ياز  واو و  نوکس  ای و  مضب 
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نا تیهام  *

دنیامن یم  نآ  لاثما  وهآ و  دننام  شوحو  دیص  ناب  يراکش  ناکس  دننام  هدومن  مار  میلعت و  ار  نآ  کنلپب و  هیبش  تسا  یناویح 

نا تعیبط  *

کنلپ زا  رتمک  تسوبی  ترارح و  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسا کنلپ  دننام  لاعفا  عیمج  رد 

* هقیفوت نسح  یلاعت و  هّللا  نوعب  ار  هدرفم  ۀیودا  هدومن  متخ  اجنیاب  *و 

* هلوسر یلع  هّللا  یلص  انطاب و  ارهاظ و  ارخآ و  الوا و  هّلل  دمحلا  *و 

* اریثک امیلست  ملس  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هباحصا  هلآ و  دمحم و  *

فلالا عم  لادلا  لصف 

يذاد

دنمان رداجوج  یسراف  تغلب  هدمآ  زین  هلمهم  لادب  ای و  همجعم و  لاذ  رسک  فلا و  لاد و  حتفب 

نا تیهام  *

نآ معط  نا و  زا  رتزارد  رتکیراب و  وج و  دننام  تسیا  ۀناد  نآ  تسا و  یسراف  يذاد  نآ  قلطم  زا  دارم  تسا و  نوقیرافویه  زا  یمسق 
تسا سراف  لابج  نآ  تبنم  کنر  خرس  يربش و  رب  هدایز  نآ  تابن  تسنآ و  کنرخرس  نآ  نیرتهب  کنر و  هریت  دنت و  خلت و 

نآ تعیبط  *

دنا هتسناد  درس  یضعب  مود و  رد  کشخ  مرک و  دنیوک  دنام و  یم  یقاب  نآ  توق  لاس  راهچ  ات  کشخ و  مود  رد  مرک و  لوا  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

هدعقم محر و  عجو  تهج  تابالص و  نیلم  رکسم و  هضباق و  هیقایرت و  توق  اب 

تابوطر نالیـس  عفد  تهج  لسع  اب  نآ  قوعل  حایر و  لیلحت  ددس و  حیتفت  مومـس و  عفد  لاهـسا و  ریـساوب و  نآ و  ياخرتسا  410و 
للع تهج  نآ  خـیبط  رد  سولج  ریـساوب و  تهج  نوتیز  نغورب  نآ  ةدرک  برچ  فوفـس  مرد  ود  ندـیماشآ  هدـعم و  مرک  ناـهد و 
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ثروم ریـساوب و  كرحم  ردم و  ددـسم و  نوسینا  نآ  حلـصم  هناثم  رـضم  دورب  دوخ  ياجب  زاب  هک  ود  ره  نآ  زورب  محر و  هدـعقم و 
رکم لهبا  نآ  ثلث  ود  ماداب و  نآ  نزو  کناد  راهچ  تابالص  لیلحت  رد  نآ  لدب  دنق  ای  هلیله و  ای  هشفنب و  ةریمخ  نآ  حلصم  راود و 
ةزات ریـش  لاهـسا و  ئقب و  نآ  حالـصا  هدنـشک و  نارب  هداـیز  مرد و  ود  اـت  نآ  تبرـش  رادـقم  تسین  بساـنم  لـهبا  هک  ینتـسبآ  رد 

* تسا برچ  ياهزیچ  هدیشود و 
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ینیصراد

راد تسا و  یـسراف  ینیچراد  برعم  اـی  نون و  رـسک  هیناـتحت و  هاـنثم  ءاـی  نوکـس  نیتلمهم و  داـص  رـسک  ءار و  فلا و  لاد و  حـتفب 
دنمان نولسرم  ینایرسب  نومیتفا و  ار  نآ  ینانویب  تسا و  بوچ  تخرد و  ینعمب  یسرافب 

نا تیهام  *

زا تسیا  هریزج  هک  نکوک  ات  تسنآ  یلامـش  دنمان و  زین  پیدنارـس  هک  نالیـس  ةریزج  نآ  تبنم  هک  تسا  یتخرد  ياهخاش  تسوپ 
کیراب و نآ  ياهملق  نیریش و  کنرخرس و  معطدنت و  وبدنت  بوخ  رایسب  دوش  یم  نالیـس  لصا  رد  هچنآ  دابریز و  نهکد و  رئازج 

نالیـس زا  دـشاب و  هدـش  ادـج  نآ  ۀتـسرون  ياهخاش  زا  هک  صوصخ  تسار  عرذ و  هس  ود  ات  دـنلب  هدـیچیپ و  مهرد  رایـسب  كزان و 
نآ دوش  یم  یچوک  ردنب  نجنا و  جیلک و  ات  هچنآ  دوش و  یم  کچوک  نآ  ياهملق  وب و  مک  معط و  مک  میخـض و  جیردتب  هتـشذک 

هچنآ دوش و  یم  یباعل  میخـض و  جـیردتب  نکوک  ات  هتـشذک  یچوک  زا  تسین و  ینالیـس  یبوخب  نکیل  دـنمان و  یم  ینیچراد  زین  ار 
معط دب  میخض  يزیچ  زین  هخالم  هوک  ةریزج  رد  دنمان و  جنار  ود  ره  يدنهب  هخیلـس و  ار  نآ  میخـض  هلرق و  تسا  مک  نآ  تماخض 

زا يرسک  یس و  ضرع  رد  هک  وان  رهش  رئازج  رد  هک  هدش  هدینش  هقث  یـضعب  زا  دوش و  یم  سفاسف  يوبب  بیرق  وبدنت  هحئارلا  هیرک 
یمک و يردـقب  نکیل  دـسر و  یم  مهب  ینالیـس  دـننام  بوخ  ینیچراد  زین  تسا  عقاو  ياوتـسا  طـخ  یبونج  دـیدج  ضرا  تاـجرد 
یهوک و ياهتخرد  دننام  تماق  مین  ود  ردقب  نآ  تخرد  دسر و  یمن  مهب  اج  چـیه  رکید  دالب  رد  تسین و  ینالیـس  روفو  ترثکب و 

كدـنا دـیب  كرب  زا  دـیب و  يدـنه  جذاس  كربب  هیبش  نآ  كرب  هداـتفا و  نیمزب  یـضعب  نهپ  نآ  ياـهخاش  جاوجک و  تسا  یلکنج 
ذخا روتـسد  ینیچراد و  هحئار  معطب و  بیرق  نآ  ۀحئار  معط و  ناسلب و  بحب  هیبش  هلمجلا  یف  نآ  رمث  لک و  رت و  هاتوک  رتضیرع و 
تخس یکدیـسرب و  کیدزن  دش  دنلب  دیئور و  هزات  ياهخاش  نوچ  دنرب و  یم  ار  نآ  تخرد  هنهک  ياهخاش  لاس  ره  هک  تسنآ  نآ 
دنیامن یم  ذخا  دش  هدیچیپ  ادج و  باتفآ  شبات  ببسب  نآ  تسوپ  نوچ  دنراذک  یم  زور  دنچ  دننک و  یم  قش  لوط  زا  ار  نآ  ندش 

یم روفاک  يردـق  نآ  تخرد  بوچ  فوج  رد  هک  تشک  عومـسم  هقث  یـصخش  زا  تسا و  هروکذـم  فاصواب  ینالیـس  نآ  نیرتهب 
دنروآ یم  لمعب  روفاک  نا  زا  هداد  شوج  بآ  رد  زین  ار  نآ  تخرد  ياهشیر  دنیامن و  یم  ذخا  دشاب و 
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نا تعیبط  *

دنام یم  یقاب  لاس  هدزناپ  ات  نآ  توق  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

صاوخ لاعفا و  *

نا

یناسفن و ياهتوق  ظفاح  یندعم و  یتابن و  یناویح و  مومـس  قایرت  طالخا و  تنوفع  جضنم  سفن و  حرفم  حـتفم و  فطلم و  تیاغب 
هیغامد هدراب  ضارما  هبطر و  ةدراب  تالزن  یغامد و  تابوطر  ففجم  هدراب و  داوم  حایر و  للحم  هرصاب و  یلاج  یعیبط و  یناویح و 

هدـعم و هسیئر و  ياضعا  تیوقت  نونج و  ساوسو و  تشحو و  ناقفخ و  تهج  هاب و  يوقم  نینج و  طقـسم  ضیح و  لوب و  ردـم  و 
هئر و ۀبـصق  ۀسخان  ۀجزل  تابوطر  عفر  دشاب و  ظیلغ  مغلب  زا  هک  توص  هیفـصت  وبر و  یبوطر و  ۀفرـس  ناهد و  یئوبدـب  عفر  رکج و 
ادامض و ابرـش و  هریغ  برقع و  زا  هدراب  ماوه  مومـس  اهمخز و  تنوفع  اقـستسا و  رکج و  هدس  حیتفت  اهنا و  زا  ردص  هیقنت  هرجنح و 

يالط نیعلا  نآ  رطع  نغور و  روتـسدب  دراب و  عادـص  تهج  نیغدـص  یناشیپ و  رب  نآ  يالط  سارلا  ءاضعا  ارورذ  الومح و  اـمش و 
تهج مشچ  کلپ  رب  نآ 

نآ خوبطم  ندیماشآ  اهریغ  ءاذغلا و  ءاضعا  نیع  تاقبطب  هیودا  رثا  ندیناسر  هرـصاب و  تیوقت  تهج  نآ  لاحتکا  نآ و  جالتخا  411
عفد هشعر و  تهج  نآ  دامـض  یقز و  یمحل و  ياقـستسا  تهج  یلباک  ۀلیله  تسوپ  اب  یبوطر و  قاوف  تهج  یکطـصم  هکرـس و  اب 

عامج و ذاذتلا  تهج  هفـشح  رب  نآ  غوضمم  يالط  برقع و  عسل  نآ و  عجو  نیکـست  ریـساوب و  ۀناد  يوادوس و  یمغلب و  ياهپت  زرل 
رادقم نوراسا  اریثک و  نآ  حلصم  هناثم  رضم  عدصم و  نیرورحم و  رضم  زین  هکرـس  اب  فلک و  هینبل و  روثب  تهج  لسع  اب  نآ  خوطل 
هیودا حالـصا  رد  هباـبک و  لـهبا و  نآ  نزو  لـثم  اـضعا  تیوقت  فیطلت و  لـیلحت و  رد  نآ  لدـب  مرد  جـنپ  اـت  مرد  ود  زا  نآ  تبرش 

موس ات  کشخ  مرک و  رایسب  نآ  نهد  تسا  ناجنلوخ  هاب  رد  هخیلس و 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ قرع  غرم و  ۀضیب  ةدرز  موم و  تیز و  هیپ و  اب  ای  یئاهنتب و  ءالط و  ابرش و  ماحرا  عاجوا  دراب و  عادص  رس و  لقث  هشعر و  تهج 
ریـساوب ناقری و  هدعم و  حایر  لیلحت  همـضاه و  تیوقت  تهج  نآ  ندیماشآ  هعماس و  لقث  تهج  نآ  روطق  نآ  مرج  زا  رترثالا  عیرس 

تفای رکذ  نیدابارق  رد  نآ  رطع  قرع و  فوفس و  نهد و  اود و  اولح و  وسح و  بح و  ینیچراد و  شراوج  عفان و 

ناعشیش راد 

مسا نون  فلا و  هلمهم و  نیع  همجعم و  نیش  حتف  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکس  همجعم و  نیش  رـسک  هلمهم و  يار  فلا و  لاد و  حتفب 
ددرک و یم  يدنه  دوع  زا  رتوبشوخ  دسرب  نآب  حزق  سوق  قرب و  نوچ  هکنآ  تهج  دنمان  قربلا  دوع  لودنق و  ار  نآ  تسا و  یسراف 
بلـص و نآ  نیرتهب  دـنمان  زین  نونب  لهپناک  رخآ و  رد  مال  اه و  اب و  حـتف  ای و  رـسک  فلا و  فاک و  حـتفب  لهپ  ياک  ار  نآ  يدـنهب 

تسنآ معط  شوخ  وب و  شوخ  نیکنس 

نا تیهام  *

هاتوک و رادراخ و  نآ  تخرد  یتصوفع و  یتفارح و  اب  وب  شوخ  خرس  یـضعب  یخرـسب و  لئام  هخیلـس  دننام  تسا  يربطـس  تسوپ 
رد هک  تسنآ  کنر  خرس  يوبشوخ  نزولا  لیقث  میخض  ياهتسوپ  نآ  نیرتهب  دنت و  وب و  شوخ  درز  نآ  لک  تفارح و  اب  نآ  بوچ 

وب یب  نآ  دیفس  خلت و  رایسب  نآ  سلما  عون  دشاب و  تدح  یخلت و  نآ  معط 

نا تعیبط  *

یتدم نآ  توق  دنا و  هتسناد  درـس  یـضعب  مود و  رد  کشخ  مرک و  دنیوک  هضباق و  هدراب و  توق  اب  مود  رد  کشخ  لوا و  رد  مرک 
دنام یم 
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نآ صاوخ  لاعفا و  *

باصعا و يوقم  هظیلغ و  تابوطر  ففجم  حایر و  للحم  يوادوس و  ساوسو  درابرـس و  درد  عفاد  تالزن و  عنام  ضباـق و  لـلحم و 
اب نآ  ندـیماشآ  ردـصلا  نینج  جارخا  رب  نیعم  ریـساوب و  ۀـناد  طقـسم  ددـس و  حـتفم  هناثم و  اـضعا و  عیمج  اـهنآ و  ياـخرتسا  عفار 

ةدعم درد  عفد  تهج  رکش  اب  نآ  مرد  کی  خوبطم  بآ  هدعملا  ینم  نالیـس  ریـساوب و  پت و  هنهک و  یبوطر  لاعـس  تهج  ینیچراد 
حورق عالق و  عفد  تهج  بارـش  اب  نادند و  تحـص  ظفح  تهج  نآ  خـیبطب  هضمـضم  مفلا  برجم  نآ  ۀـیقنت  جالعلا و  سویام  دراب 

هثل نفعت  تهج  نآ  نونس  نآ و  عجو  نیکـست  تهج  دنراذک  عجوم  نادند  رب  هتـشرس  هکرـس  اب  هتفوک  نوچ  ناهد و  ۀیعاس  هثیبخ و 
شوک رد  يریخ  نغور  اب  نذالا  فنالا  ریساوب  یئوبدب  عفر  تهج  دنراذک  ینیب  رد  هدولآ  هلیتفب  هدیبوک  مرن  نوچ  فنالا  رثؤم  رایسب 

طالخا و نفعت  باصعا و  یتسـس  عفار  نآ و  ثفن  مدلا و  فزن  عطاق  ضباق و  نآ  خیبط  ندیماشآ  هریغ  مدـلا و  فزن  نآ  درد  تهج 
محرلا اهنآ  ریغ  لافطا و  ۀـبطر  حورق  تهج  نآ  رورذ  هنفعتم و  حورق  تهج  نآ  يالط  حورقلا  لوبلا  رـسع  تهج  لاهـسا و  سباـح 

تهج نآ  رورذ  عفاـن و  رقاـع  ناـنز  لـمح  رب  تناـعا  هظیلغ و  تاـبوطر  فشن  لوبلا و  رـسع  عفر  نینج و  طاقـسا  تهج  نآ  ۀـجزرف 
وقود و نآ  حلصم  رکج  زرپس و  رضم  تسا  مرد  ود  ات  نآ  تبرـش  رادقم  اهنآ  تبالـص  لیلحت  یعـس و  عنم  ریکاذم و  حورق  فیفجت 
هک ناجع  حورق  تهج  هیـصاخلاب  تسا و  جنورد  نآ  فصن  جرحدم و  دنوارز  نآ  ثلث  ود  نوراسا و  نآ  نزوب  نآ  لدب  یکطـصم 

بـش رد  هتـسب  هتل  رد  دـننک و  روخب  ردـنک  اب  ار  نآ  خاش  نوچ  هک  تسنآ  صاوخ  زا  دـنیوک  عفان و  تسا  هدـعقم  هیـصخ و  نیب  اـم 
هک دنیب  ار  یصخش  باوخ  رد  دنراذک  دنم  تجاح  صخش  باوخ  ۀماج  تحت  رد  يرمق  هام  مهدراهچ 
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ماداب ياجب  دنریک و  ماداب  هشفنب و  لک  نغور  قیرطب  هک  دنمان  لودنقلا  نهد  هکنآ  ۀفوکش  نغور  دیوک و  باوج  وا  تجاح  زا  412
ۀیودا اب  نآ  ۀنقح  هدعم و  مف  تیوقت  تهج  هبیم  ای  كدرز  بارـش  اب  نآ  ۀیقوا  مین  ندیماشآ  وب و  شوخ  رایـسب  دـشاب  رـشقم  دـجنک 

ياهدرپ تیوقت  یغامد و  ةدس  حیتفت  ینابـصع و  یغامد و  ضارما  ۀقیقـش  جـلاف و  تهج  نآ  يالط  یبوطر و  لاهـسا  تهج  هسباح 
عفان هبلص  ماروا  حایر  لیلحت  ظوعن و  هاب و  تیوقت  نآ و 

لفلفراد

لپیپ و يدـنهب  زارد و  لفلف  یـسرافب  مود  لوا و  ياف  زا  دـعب  مال  ود  نوکـس  اف و  ود  رـسک  هلمهم و  يار  فلا و  هلمهم و  لاد  حـتفب 
دنمان یلپیپ 

نا تیهام  *

هاشب هیبش  ینالوط  نآ  رمث  یخلت و  تدـح و  اب  رتکچوک و  كدـنا  نا  زا  لوبنات و  كربب  هیبش  نآ  كرب  راد و  هرایب  تسا  یتابن  رمث 
قیقر و یفالغ  اـهنآ  يـالاب  مهب و  هتـسویپ  کـنر و  خرـس  کـچوک و  نآ  ياـهناد  کـشخ  نا و  زا  رتکچوک  کـنر و  هایـس  توت و 

نآ خیب  نآ و  ۀناد  زا  هدایز  نآ  تسوپ  تدح  یخلت  تدـح و  یخلت و  كدـناب  دـنت و  نآ  معط  اهناد و  نیب  رد  کنر  هایـس  ياهدرپ 
هّللا ءاش  نا  افلا  فرح  رد  تسنا و  زا  ترابع  هیوم  لفلف  معط و  دنت  راد  هشیر  دیفس و  نآ  زغم  ربغا و  نآ  تسوپ  بعـشنم و  رادهرک 

دمآ دهاوخ  یلاعت 

نا تعیبط  *

دنا هتفک  موس  لوا  رد  یضعب  کشخ و  مرک و  مود  رخآ  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نخسم محر و  ناهد و  ةدننک  وبشخ  ئق و  عفار  هدعم و  يوقم  ماعط و  مضاه  زرپس و  رکج و  ةدس  حتفم  حایر و  هدراب و  داوم  للحم 
سرقن و یبوطر و  دراب  ۀفرـس  عرـص و  جلاف و  تهج  نینج و  طقـسم  ضیح و  لوب و  ردم  ینم و  ةدننک  هدایز  هاب و  كرحم  اشحا و 

هکنآ لاحتکا  دـیفم و  ار  هبطر  ةدراب  ضارما  هلمجلاب  ندـب و  طالخا  ریونت  الیتر و  برقع و  یکدـیزک  تشپ و  تیوقت  اسنلا و  قرع 
الیتر برقع و  شهن  تهج  نغور  اب  نآ  يالط  يروکبش و  تهج  دنشاب  هدرک  بابک  هدیشاپ  نارب  هدیبوک  ای  هتشاذک و  زب  رکج  رد 

لدنص و یبرع و  غمص  نآ  حلـصم  عدصم  رـس و  رـضم  لاقثم  کی  ات  نآ  تبرـش  رادقم  لیبجنز  ماقم  مئاق  هاب  رما  ود  عفان و  یعفا  و 
هیوسلاب تسا  دابنرز  لیبجنز و  نآ  نزوب  دنیوک  دیفس و  لفلف  نآ  نزوب  نآ  لدب  بالک 

1738 ص :

هیودالا www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2273زکرم  هحفص 2259 

http://www.ghaemiyeh.com


دلهراد

دنمان زین  يدله  یبنا  يدنهب  هبوچراد و  ار  نآ  هلمهم  لاد  مال و  نوکس  اه و  حتف  هلمهم و  يار  فلا و  لاد و  حتفب 

نا تیهام  *

ضـضح رد  احلا  فرح  رد  هچنانچ  تسنآ  ةراصع  دشاب  يدنه  ضـضح  هک  توسر  دـنیوک  درز و  نآ  بوچ  يدـنه  تسا  یتخرد 
تفای رکذ 

نا تعیبط  *

کشخ مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

ءاذـغلا و ءاضعا  دـنادرک  وکین  ار  ناهد  معط  عفاـن و  ناـهد  شوک و  رـس و  ضارما  تهج  سارلا  ءاـضعا  مضهدوز  عدار و  لـلحم و 
حورق و تاـحارج و  لامدـنا  یمغلب و  پت  تهج  اـهریغ  حورقلا و  حورجلا و  یمحلا و  لوبلا  سبح  هاـصح و  تیتـفت  تهج  ضفنلا 

مهارم ناهدا و  رد  تفای  رکذ  نیدابارق  رد  نآ  مهرم  نهد و  رثؤم و  ادامض  ابرش و  شراخ  برج و 

جوربا جناد 

کناد میج و  واو و  نوکـس  هلمهم و  يار  مض  هدـحوم و  ياـب  نوکـس  فلا و  حـتف  میج و  نوکـس  نون و  حـتف  فلا و  لاد و  حـتفب 
ککجنا يزاریشب  دنمان و  زین  کنوزفا 

نآ تیهام  *

ار نآ  ذـیذل و  نیریـش و  دیفـس و  نآ  زغم  کنر و  هایـس  نآ  تسوپ  لکـش  یثلثمب  لئام  هنادـهب  زا  رتکرزب  تسا  یلکنج  دورما  مخت 
دوش یمن  رکید  ياج  سراف و  تیالو  عباوت  زا  تسا  هیولیک  هوک  نآ  تبنم  دنیامن  یم  لقنت  هدومن  رشقم  هتشرب 

نا تعیبط  *

تسوبیب لئام  نآ  ۀتشرب  لدتعم و  تسوبی  تبوطر و  رد  مرک و  لوا  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *

رد دنبوکب و  هکنآ  ةریـش  ندیماشآ  بلاغ و  نارب  تیئاذغ  لوب و  ردم  نمـسم و  یهبم و  هجنـشتم و  باصعا  هرجنح و  هنیـس و  قفاوم 
تسا اهینیریش  نآ  حلصم  هدعم  دسفم  نآ  راثکا  دیفم و  ضیح  راردا  تهج  دنروآرب  ار  نآ  ةریش  بآ 
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413

کناد

فاک نون و  حتف  فلا و  لاد و  حتفب 

نا تیهام  *

ناتسهوک رد  يربش و  ردقب  نآ  هایک  رت و  هزیر  نا  زا  خرس و  يردوتب  هیبش  تسا  یمخت  دیوک  هلودلا  نیما  هک  هتـشون  هفحت  بحاص 
دوش یم  تفای  نآ  حاون  ناتسربط و 

نا تعیبط  *

رت مرک و 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

رد دنیامن  لوانت  هداد  بیترت  اهنان  مدنک  درآ  نادـنچ  ود  اب  مرد  دـص  ات  ار  نآ  مرد  هاجنپ  نوچ  عفان و  يوادوس  یمغلب و  للع  تهج 
تسا نینج  جرخم  برجم و  لمح  رب  تناعا  رد  نآ  ۀجزرف  لیدعیب و  ندب  نیمست 

* هدحوملا ءابلا  عم  هلمهملا  لادلا  لصف  *

ءابد

دنمان یمور  يودک  یسرافب  هک  تسا  عرق  زا  یعون  هزمه  يافخ  هدودمم و  فلا  هحوتفم و  ةدحوم  ياب  دیدشت  هلمهم و  لاد  مضب 

* بد *

هراق یبرعب  ار  نآ  ةداـم  دـنمان و  زین  لاـهب  ههچیر و  يدـنهب  ویا و  یکرتب  سرخ و  یـسرافب  هددـشم  ياـب  نوکـس  هلمهم و  لاد  مضب 
دنیوک

نآ تیهام  *

یکاـحم میلعت و  لـباق  یکذ و  ناـسنا و  زا  فوخلا  ریثک  دوخ و  لاـثما  تاـناویح  زا  هوقلا  دـیده  رت و  لـیحم  فورعم  تسا  یناویح 
نوخ دزادنا و  یم  کنس  دنز و  یم  تسدب  نادب و  دور  یم  هار  دریک و  یم  تسدب  یصع  دور و  یم  هار  زین  هداتسیا  اپ  ودب  ناسنا و 

تجوزل دسیلب  ار  نآ  ررکم  نوچ  ددرک  یمن  مولعم  ببـس  نادب  تدالولا  نیح  نآ  ۀـچب  تروص  دـنیوک  تسا و  تجوزللا  ریثک  نآ 
دوش یم  رهاظ  نآ  تروص  ددرک  مک  نآ 
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نا تعیبط  *

جازملا سبای  نآ  نسم  ریپ  جزل و  نآ  تشوک  تبوطرلا و  ریثک  مرک و 
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نا صاوخ  لاعفا و  *

دراب و رکج  درد  تهج  لفلف  لسع و  اب  نیبجنکـس و  اـب  عرـص و  تهج  لـسع  اـب  نآ  کـناد  کـی  ندـیماشآ  يوق  حـتفم  نآ  ةرهز 
رـصب و توق  تهج  هنایزار  بآ  لسع و  اب  نآ  لاحتکا  عفان و  تیاغب  باود  جـنلوق  تهج  نآ  لاـقثم  مین  یقز و  یمحل و  ياقـستسا 

يوم ندینایور  زازح و  هلکا و  حورق  تهج  لفلف  لسع و  اب  هبترم  جـنپ  ات  تموادـم  طرـشب  نآ  يالط  هژم و  ندـینایور  ضایب و  عفر 
زا دـعب  نآ  لاحتکا  یمغلب و  عرـص  تهج  لاـقثم  کـی  ردـقب  نآ  ندـیماشآ  رثؤم و  ندـب  ندرک  هبرف  تهج  نآ  ۀـیام  رینپ  برجم و 
رد نآ  هیپ  نآ و  جضن  تعرـس  ثعاب  لمد  رب  نارب و  يوم  ندـیئور  عنام  ندـب  رب  نآ  يالط  نآ و  ندـیئور  عنام  بلقنم  رعـش  ندـنک 

نتـسکش نتفر و  نوریب  هرجحتم و  ياـضعا  باـصعا و  ندرک  مرن  نـمزم و  لـصافم  درد  تـهج  نآ  دامـض  کـشخ و  مرک و  موـس 
تهج هدالولا  نیح  لافطا  ندـب  رب  نآ  يالط  بلعثلا و  ءاد  صرب و  رب  دراب و  ۀفرـس  تهج  هنیـس  رب  ياـضعا و  یکتفوک  ناوختـسا و 

دـنراذک و نا  رد  نوتیز  نغور  نآ  نزومه  اب  هدرک  یلاـخ  یماـمتب  ار  راـنا  فوج  نوچ  رثؤم و  یجراـخ  ياهترـضم  زا  ررـض  مدـع 
نتسشن کشخ و  رایسب  نآ  تسوپ  عفان و  هفعـس  ریـصاون و  ریـساوب و  بلعثلا و  ءاد  يوربا و  يوم  ندینایور  تهج  دننک  مرک  شتآب 

دننک و کشخ  هدیـشاپ  نارب  ینامـس  وزام و  هتفاکـش  ار  نآ  ۀیـصخ  نوچ  هریرعـشق و  بحاص  نیبوطرم و  سرقن  جلاف و  تهج  نارب 
روخب صغم و  عفر  تهج  نآ  ندروخ  ماروا و  قانخ و  للحم  نآ  نیکرـس  دامـض  عفان و  تیاغب  لاهـسا  عفر  تهج  دـنروخب  هدـیئاس 

رب هتـسب  هتل  رد  نآ  مشچ  ود  ره  قیلعت  شوحو و  نتخیرک  ثعاـب  نآ  تسار  مشچ  قیلعت  رثؤـم و  ماوـه  ندـینازیرک  تهج  نآ  يوـم 
تسنآ عفار  عبر  پت  بحاص  ندرک 
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سبد

لاثما دیفس و  توت  یئامرخ و  يروکنا و  باشود  لماش  دنمان و  باشود  یسرافب  هلمهم  نیس  هطقن و  کی  ءاب  نوکـس  لاد و  رـسکب 
تسا یئامرخ  يروکنا و  دارم  نآ  قلطم  زا  تسا و  اهنیا 

نآ يروکنا  تیهام  *

كاخ هک  یـصاخ  كاخ  نارب  سپ  دورب  نآ  عبر  هس  ات  دـنیامن  خـبط  هدومن  فاـص  هتفرک  ار  هدیـسر  نیریـش  روکنا  بآ  هک  تسنآ 
دننزن نارب  كاخ  ات  ددرک و  نیریش  نیـشن و  هت  نآ  يدرد  ات  دنراذک  یم  دننز و  یم  تسا  تسر  كاخ  هک  دنیوک  دنمان و  باشود 

جتخپیم بنع و  برب  موسوم  نآ  ةدزاـن  كاـخ  تسا و  فاـصان  كدـنا  دراد و  یـشرت  معط  كدـنا  هکلب  ددرک  یمن  نیریـش  بوخ 
نیدابارق رد  تسا و 

هدیـسر ياهامرخ  هک  تسنآ  خوبطم  ریغ  خوبطم و  ریغ  خوبطم و  زا  عاونا  نآ  یئامرخ  تفای و  رکذ  لیـصفتب  نآ  خـسن  بنع  وذ  414
چیپ تشکنا  ظیلغ و  ات  دـنیامن  یم  خـبط  هدومن  فاص  سپ  دـیآ  بآ  رد  نآ  ةریـش  توالح و  ات  دـنهد  یم  شوج  بآ  رد  هتفرک  ار 

مهرب اهنآ  لقث  زا  هریـش  هچنآ  هدرک و  اهتلج  رد  دـنیامن  یم  عمج  مه  يالاب  ار  هدیـسر  رایـسب  ياـهامرخ  هک  تسنآ  نالیـس  ددرک و 
رب هدرک  يداشکرس  فرظ  رد  هکنآ  ای  ددرک و  دامجناب  بیرق  ظیلغ و  ات  دنیامن  یم  خبط  كدنا  هتفرک  دیآرب  دنک و  شوارت  هتـسشن 
زا تسنآ و  خوبطم  زا  رتفیطل  رتهب و  نیا  دـسر و  داقعناب  بیرق  ظیلغ و  اـت  دـنراذک  یم  باـتفآ  رب  هتخادـنا  یکنت  ۀـچراپ  نآ  يـالاب 

ار زیچ  ره  باشود  روتـسد  نیدب  ددرک و  ظیلغ  ات  دـنهد  یم  خـبط  میالم  شتآب  هتفرک  ار  باداش  دیفـس  توت  بآ  هک  تسنآ  توت 
دنیامن یم  ذخا  دنهاوخ  هک 
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يروکنا باشود  تعیبط  *

رت لوا  رخآ  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

تهج مطرق  زغم  اب  نونج و  تشحو و  تهج  نومیتفا  اب  عرـص و  تهج  بادس  اب  ددس و  حتفم  ندب و  نمـسم  حـلاص و  نوخ  دـلوم 
دیدش بضغ  مغ و  مه و  عفر  تهج  نارفعز  كدنا  اب  هنیس و  درد  نمزم و  لاعس  تهج  هبلح  ریجنا و  اب  زور و  نامه  رد  يرـش  عفر 

ناقری و تهج  هکرـس  كدـنا  اب  رثالا و  بیجع  اشحا  فعـض  طرفم و  لازه  ناقفخ و  تهج  ماداب  كدـنا  هدیـشود و  هزات  ریـش  اب  و 
عفان لمد  ندوشک  ماروا و  لیلحت  تهج  یمطخ  اـب  نآ  خوبطم  دامـض  لوب و  راردا  تاـصح و  تیتفت  تهج  ریعـشلا  ءاـم  اـب  زرپس و 
خیـش تسا  شاخـشخ  ناحیر و  مخت  نآ  حلـصم  عدـصم  نوخ و  قرحم  نآ  راثکا  لاقثم و  تسیب  ات  لاقثم  ود  زا  نآ  تبرـش  رادـقم 

راکعا رد  الا  تسا  رمخ  ماقم  مئاق  لمرح  یکدنا  ناحیر و  كرب  ردق  بیس و  بآ  اب  هک  هدومرف  سیئرلا 

نآ یئامرخ  تعیبط  *

کشخ لوا  رد  مرک و  مود  رد 

نآ صاوخ  لاعفا و  *

نآ يـالط  جازملا و  دراـب  هاـب  تیوقت  دراـب و  ۀفرـس  لـصافم و  درد  جـلاف و  تهج  یمغلب و  جازملا و  دوربم  عبط  نیلم  اذـغلا و  ریثک 
مرک ياج  رد  دنلامب و  ندـب  رب  هک  عفان  اوه  يدرـس  زا  اضعا  دومج  تهج  زینوش  اب  فلک و  عفر  تهج  کمن  طسق و  اب  ای  یئاهنتب و 

نیبجنکـس و شاخـشخ و  ماداب و  هکرـس و  نآ  حلـصم  يوادوس  رکع  طـلخ  دـلوم  نوخ و  قرحم  دننیـشن و  نآ  ریغ  ماـمح و  دـننام 
تسا اهیشرت 
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قبد

ایلواک شمشک  یلسع و  كزیوم  یسرافب  دنمان و  سوسق  ار  نآ  فاق و  هدحوم و  ياب  نوکس  لاد و  رسکب 

نآ تیهام  *

نآ فوج  رد  دوش و  یهایـسب  لـئام  هدـیچیپ و  مهرد  نآ  تسوپ  ددرک  کـشخ  نوچ  کـنر و  زبس  رتکچوک و  دوخن  زا  تسیا  هناد 
زا خاش  نیدـنچ  ددرک و  یم  نوکتم  نآ  ریغ  دورما و  تخرد  زا  نآ  هایک  شاخـشخ و  ردـقب  نآ  ياـهناد  دـشاب و  هدنپـسچ  یتبوطر 
هک تسنآ  رودـم  سلما  ةزات  نآ  نیرتهب  کنرمین و  زبس  دـشاب و  فیطل  رانا و  دروم و  كربب  هیبش  نآ  كرب  دـیور  یم  ناکم  کـی 

دشاب یم  یخرس  یهایس و  يزبسب و  لئام  نآ  نوریب  یثارک و  نآ  نوردنا  نول 

نا تعیبط  *

زا بکرم  نآ  توق  دنا و  هتسناد  کشخ  مرک و  موس  رد  یضعب  هجزل و  ریغ  ۀیلضف  تبوطر  اب  لوا و  رد  کشخ  مود و  رخآ  رد  مرک 
ددرک یم  رهاظ  نادب  صتخم  لعف  کیره  زا  ندبب  دورو  دعب  یضرا و  ضباق  رهوج  كدنا  یئام و  دراب  یئاوه و  راح  رهوج 

نا صاوخ  لاعفا و  *

تسوپ و دـنناسیخب و  مرک  بآ  رد  نوچ  ندـب و  قمع  زا  اهنآ  بذاج  هظیلغ و  هقیقر و  تابوطر  ةدـنزادک  نیلم و  للحم و  فطلم و 
تـسنآ ندیماشآ  روتـسد  هک  دنـشونب  هتـشرس  ریجنا  دیب  ۀناد  زغم  اب  ای  ناکدرک  زغم  اب  ار  نآ  فاص  هدرـشفا  نآ  لسع  زا  ار  نآ  مخت 

داوم ةدننک  عمج  رجفنم و  جضنم و  نآ  يالط  عفان و  هدراب  ضارما  ریـصاون و  اسنلا و  قرع  ددس و  حیتفت  مغلب و  ادوس و  ۀیقنت  تهج 
روتـسدب لـصافم و  نییلت  یمغلب و  ماروا  یمغلب و  يارـش  اـهلمد و  جـضن  تهج  موم  جـنیتا و  راـب  دراـب و  ياـهدرد  نکـسم  ماروا و 

اب نخان و  علق  تهج  تفز  خینرز و  اب  هثیبخ و  حورق  تهج  ردـنک  اب  لصافم و  نییلت  یمغلب و  ماروا  یمغلب و  يارـش  تهج  خـینرزاب 
تهج انح  اب  نآ و  ندینایور  تهج  لسع  روکنا و  بآ  کهآ و 
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جوزمم رثؤم و  زرپس  ماروا  لیلحت  تهج  کهآ  بآ  رد  نآ  ةدـیناشوج  يوم و  ندرک  زارد  تهج  لک  نغور  اب  هیربا و  هفعس و  415
تبرـش رادقم  هیوبجنرداب  نآ  حلـصم  لد  رـضم  عفان  ندب  قمع  زا  هظیلغ  تابوطر  بلج  بذج و  لاحط و  ۀـباذا  تهج  کهآ  اب  نآ 

ماداب و نآ  کناد  راهچ  لهبا و  نآ  نزو  فصن  لیلحت  رد  نآ  لدب  اضعا  لقث  راود و  صغم و  ثروم  نآ  ةدایز  لاقثم و  کی  ات  نآ 
رب هتخاس  کیراب  ۀطایخ  دـننام  دـنهد و  خـبط  ناتـسپس  باشود و  لسع و  اب  ار  قبد  نوچ  احرق و  رقاع  نآ  نزو  مین  لاعفا  رئاس  رد  و 

ددرک نآ  کنر  تدش  ثعاب  دنزیمایب  زمرق  اب  نوچ  دندرک و  دیص  هدیپسچ  اهنآ  ياپب  دننیـشن  نارب  هک  يرویط  دنزادنا  راجـشا  يور 
تسا لیخد  رایسب  زین  اهکنر  رئاس  رد  و 

ایرادیبد

هیناتحت و هانثم  يای  حتف  هلمهم و  يار  رـسک  فلا و  هلمهم و  لاد  حتف  هیناتحت و  هانثم  يای  نوکـس  هدحوم و  ياب  رـسک  لاد و  رـسکب 
تسا یسراف  زا  قتشم  یطبن  تغل  فلا 

نآ تیهام  *

هک راهب  كربب  هیبش  زبس و  رایـسب  هزیر و  نآ  كرب  رادراخ و  اهخاش  لفاس  ار  یبشخ  یعرذ و  ردـقب  نآ  قاس  يدـنه  تسا  یهاـیک 
دننک همعطا  لخاد  نوچ  لهبا و  تدحب  هیبش  تدح  یخلت و  كدنا  اب  هبنپ و  هایک  رمثب  هیبش  لک  یب  نآ  رمث  تسا و  هنوباب  زا  یعون 

تسا یعیبر  نآ  دنیاخب و  نوچ  هحئارلا  بیط  نآ  ةزات  كرب  دنادرک و  یم  معط  شوخ 

نا تعیبط  *

کشخ موس  رد  مرک و  مود  رد 

نا صاوخ  لاعفا و  *
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هدعم و ياخرتسا  تهج  ادامـض و  ابرـش و  هدراب  ضارما  سرقن و  هدعم و  تیوقت  جـلاف و  هوقل و  تهج  قرحم و  شطعم و  ضباق و 
نآ ندیئوب  نامدا  مشچ و  تقرح  ثعاب  نآ  ۀحئار  هدراب و  لوقب  نآ  حلصم  نیرورحم  رـضم  هاب  كرحم  ریـش  اب  ابرـش و  هناثم  کنس 
هـس ات  نآ  كرب  مخت و  زا  تبرـش  رادقم  هدعم  يوقم  نآ و  عذـل  تدـح و  رـساک  هکرـس  اب  نآ  ةزات  ندروخ  نافجا و  رعـش  طقـسم 

رثؤم هاهل  تابوطر  لیلحت  هثل و  ماکحتسا  تهج  نآ  بوچب  كاوسم  مهرد و 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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