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يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  همجرت 

باتک تاصخشم 

طـخ و ياهشمق ؛ یهلا  يدـهم  نیدـلایحم  هـمجرت  مـیرکلا / نآرقلا  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  یبرع  یـسراف -  نآرق . يدادرارق :  ناوـنع 
-45000964 کـباش :  ص 832  يرهاظ :  تاصخـشم  . 1378 (س ،) ارهزلاهمطاف مق : رـشن :  تاصخـشم  هدازيرها  دیعـس  دمحم  بیهذت 
زا شیپ  یـسیونتسرهف   ) اـپیف تاـعالطا  ساـسارب  یـسیونتسرهف  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   6-21-5928
 : هرگنک يدـنب  هدر  طاطخ  دیعـس ، هدازيرها ، هدوزفا :  هسانـش  مجرتم  ، 1280  - 1352 يدـهم ، ياهشمق ، یهلا  هدوزفا :  هسانـش  راشتنا .)

م11756-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/141 ییوید :  يدنب  هدر   1378 7 فلا /BP59/66

هحتافلا

هدنـشخب و هک  یئادـخ  (2) تسا اـهناهج  هدـننیرفآ  تـسا  ناـیناهج  راـگدرورپ  هـک  ار  يادـخ  شیاتـس  (1) نابرهم هدنـشخب  دـنوادخ  مانب 
وت (5) سب میئوج و  یم  يرای  وت  زا  میتسرپیم و  ار  وت  اهنت  اراـگدرورپ  (4) قلخ دـب  کین و  رفیک  زور  تسا ، ازج  زور  هاشداپ  (3) تسنابرهم

دننام يدومرف  مشخ  اهنآ  رب  هک  یناسک  هار  هن  ءایلوا  ءایبنا و  دـننام  يدومرف  ماـعنا  اـهناب  هک  ناـنآ  هار  (6) امرف تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ام 
(7) يراصن بلغا  نوچ  ملاع  ناهارمگ  هن  دوهی و 

هرقبلا

ناهج هب  هک  یناسک  نآ  (3) تسناراگزیهرپ يامنهار  کش  چـیه  یب  باتک  نیا  (2) تسنآرق زومر  زا  ملا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
رب وتب و  يادخ  هچنآ  هب  دـنرآ  نامیا  هک  نانآ  (4)و  دننک قافنا  ناریقف  هبمیدرک  ناشیزور  هچ  ره  زا  دـنراد و  اپب  زامن  دـنرآ و  نامیا  بیغ 

تقیقحب اهنآ  دنتسار و  هارب  شیوخ  راگدرورپ  فطل  زا  نانآ  (5) دنراد لماک  نیقی  ترخآ  ملاعب  دوخ  اهنآ  داتسرف و  وت  زا  شیپ  ناربمغیپ 
اهلد رب  رهم  ادخ  رهق  (7) دروآ دنهاوخن  نامیا  یناسرتن  ای  ادخ  باذع  زا  یناسرتب  تسناسکی  ار  نارفاک  ام  لوسر  يا  (6) دنملاع ناراگتسر 

دهاوـخ تخـس  یباذـع  تماـیق  رد  ار  ناـشیا  دـننکیمن و  ار  یهلا  فراـعم  قیاـقح و  مهف  هک  داـهن  ناـشیا  ياهمـشچ  اهـشوگ و  رب  هدرپ  و 
يادخ و ات  دنهاوخ  (9) دنا هدرواین  نامیا  هکنآ  لاح  تمایق و  زور  ادخب و  میا  هدروآ  نامیا  ام  هک  دنیوگ  قفانم  مدرم  زا  یهورگ  (8)و  دوب

ادخ سپ  تسا  ضیرم  نانآ  ياهلد  (10) دننادیمن تهافـس  زا  ار  نیا  ار و  دوخ  رگم  دنهدن  بیرف  هکنآ  لاح  دـنهد و  بیرف  ار  نامیا  لها 
ایر و یگنر و  ود  نامیا  لها  اب  دـنیوگیم و  غورد  هک  ببـس  نیدـب  كاندرد  باذـع  تسار  اهنآ  دـیازفیب و  ناشیا  دانع  لـهج و  ضرم  رب 
هک دیشاب  هاگآ  (12) مینک حالـصبراک  ام  اهنت  هک  دنهد  خساپ  دینکم  داسف  نیمز  رد  هک  دـنیوگ  ار  نانآ  نانموم  نوچ  (11)و  دننکیم قافن 
هک دنهد  خساپ  دندروآ  نامیا  نارگید  هکنانچ  دیروآ  نامیا  دنیوگ  اهناب  نوچ  (13)و  دننادیمن دوخ  یلو  برخم  دندسفم و  تخس  ناشیا 

نامیا لـهاب  نوچ  (14) دـننادیمن یلو  دـندرخیب  لقعیب و  تخـس  دوخ  ناـشیا  هک  دیـشاب  هاـگآ  نادرخیب ، دـننامب  میروآ  ناـمیا  اـم  هنوگچ 
ءازهتـسا ار  نانموم  هکنیا  زج  میئامـش  اب  اـنطاب  اـم  دـنیوگ  دـننکتولخ  دوخ  ياهناطیـش  اـب  نوچ  میا و  هدروآ  ناـمیا  اـم  دـنیوگ  دـنروخرب 

نادرگرــس ناریح و  یهارمگ  لــهج و  ناــبایب  رد  هـک  دــنک  اــهر  یهارمگ  رد  ار  ناــنآ  دــنک و  ءازهتــسا  اــهنآ  هـب  ادــخ  (15) مینکیم
تسا یسک  لثم  ناشیا  لثم  (17) دنتفاین تیاده  هار  درکن و  دوس  اهنآ  تراجت  سپ  دندیرخ  تسار  هارب  ار  یهارمگ  هک  دنناشیا  (16) دنشاب

تداعس قیرط  قح و  هار  هک  دنک  اهر  یکیرات  رد  ار  ناشیا  دربب و  ینـشور  نآ  ادخ  ار  دوخ  فارطا  دنک  نشور  ات  سپ  دزورفیب  شتآ  هک 
رد هک  تسا  یناسک  لثم  یهارمگ  رد  ناـنآ  لـثم  اـی  (19) دـندرگیمنرب دوخ  تلالـض  زا  دـنروک و  گنگ و  رک و  اهنآ  (18) دننیبن چیه  ار 
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يادص تدش  زاادابم  دنهن  شوگ  رد  گرم  میب  زا  ار  دوخ  تشگنا  رـس  نانآ  قرب  دـعر و  یکیرات و  رد  درابب و  اهنآ  رب  دـنت  یناراب  نابایب 
هاگ ره  دربب  ناشیاهمشچ  ینشور  قرب  هک  دشاب  کیدزن  (20) دنباین یتاجن  هار  چیه  دریگ و  ارف  ار  نارفاک  ادخ  باذع  یلو  دنریمب  هقعاص 

مـشچ رک و  دعر  گناب  هب  ار  اهنآ  شوگ  یتساوخ  ادخ  رگا  دنتـسیاب و  هدزتریح  دوش  کیرات  نوچ  دنرادرب و  مدـق  نآ  رد  دـننیب  ینـشور 
امش ناینیشیپ  امـش و  هدننیرفآ  هک  دیتسرپ  ار  یئادخ  مدرم  يا  (21) تسا رداق  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  هک  تخاسیم  روک  قرب  شباتب  ار  نانآ 

تشارفارب و ار  نامـسآ  هدرتـسگ و  ار  نـیمز  امـش  يارب  هـک  یئادـخ  نآ  (22) دـیوش هزنم  اـسراپ و  وا  تفرعم  تعاـطب و  هک  دـشاب  تـسا 
رد دیهدن  رارق  وا  دننام  لثم و  ار  یـسک  سپ  امـش  يزور  يارب  نوگانوگ  ياه  هویم  دروآ  نوریب  نآ  ببـسب  هک  یبآ  نامـسآ  زا  دیرابورف 

دوخ هدـنب  ص )  ) دـمحم رب  اـم  هک  ینآرق  رد  تسا  یکـش  ار  امـش  رگا  (23)و  تسا دـننام  یب  لـثم و  یب  تاذ  ادـخ  دـینادیم  هک  یتروص 
ادخ زجب  دیبلط  کمک  دیهاوخ  ار  هک  ره  احـصف  ناگرزب و  زا  دـیناوخب  ار  دوخ  ناهاوگ  نآ و  دـننام  هروس  کی  دـیروایب  سپ  میداتـسرف 

دینزم نآرقب  نعط  سپ  درک  دیناوتن  زگره  دـیدرکن و  ار  راکنیا  رگا  (24)و  ادخ یحو  هن  تسا  قولخم  مالک  نیا  هک  دـیئوگیم  تسار  رگا 
ربمغیپ يا  هد  هدژم  (25)و  تسا هدرکایهم  نارفاک  يارب  یهلا  رهق  هک  اراخ  ياهگنس  تسا و  راکدب  مدرم  شمزیه  هک  یشتآ  زا  دیزیهرپب  و 

هویم زا  نوچ  تسا و  يراج  نآ  رد  اهرهن  هک  تسا  یئاهغاب  اهنآ  هاـگیاج  هک  دـندرک  هشیپ  يراـکوکین  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک 
دننام یئاهتمعن  زا  دوب و  بیـصنار  ام  ایند  رد  نیا  زا  شیپ  هک  تسیئاه  هویم  نامه  دـننام  نیا  دـنیوگ  دـنوشدنم  هرهب  نآ  نوگاـنوگ  ياـه 

ادخ (26)و  تسیز دنهاوخ  دیواج  تشهب  نآ  رد  تسا و  هزیکاپ  كاپ و  ياهتفج  شوخ  هاگیاج  نآ  رد  ار  اهنآ  دـنوش و  ذذـلتم  رگیدـکی 
هدروآ نامیا  ادـخب  هک  یئاهنآ  درآ  هک  لثم  ره  سپ  دـنزلثم  نآ  زا  رتگرزب  يزیچ  کچوک و  هشپ  هب  هک  تسین  نآ  زا  هظحالم  كاـب و  ار 
هارمگ تسا ؟ دوصقم  هچ  لثم  نیا  زا  ار  ادخ  دـنیوگیم  دـندش  رفاک  هک  یناسک  اما  تساهنآ  راگدرورپ  بناجزا  لثم  نآ  هک  دـننادیم  دـنا 

زا سپ  ار  ادـخ  دـهع  هک  یناسک  (27) ار ناقـساف  رگم  نادب  دنکیمن  هارمگ  ار و  يرایـسب  دنکیم  تیادـه  ار و  يرایـسب  لثم  نادـب  دـنکیم 
اهنآ تقیقحب  دننکیم  داسف  نآ  لها  نایم  نیمز و  رد  دنلسگیم و  هدرک  نآ  دنویپ  هب  رما  ار  نانآ  هک  يا  هتـشر  دننکـش و  یم  نتـسب  مکحم 

دناریمب راب  رگید  درک و  هدنز  ار  امـش  ادخ  دیدوب و  هدرم  امـش  هکنآ  لاح  ادخب و  دیوشیم  رفاک  هنوگچ  مدرم  (28) دنتسه ملاع  ناراکنایز 
نآ زا  سپ  درک  قلخ  امـش  يارب  ار  نیمز  تادوـجوم  همه  هک  تسیئادـخ  وا  (29) تشگ دـیهاوخ  زاب  وا  يوسب  تبقاع  دـنک و  هدـنز  زاب  و 

هاگنآ رآ  دایب  (30) تسا اناد  شنیرفآ  ماظن  همه  زیچ و  رهب  وا  تشارفارب و  رگیدکی  زارف  رب  ار  نامسآ  تفه  تشامگ و  رظننامسآ  تقلخب 
رد هک  تشامگ  یهاوخ  یناسک  ایآ  اراگدرورپ  دنتفگ  تشامگ  مهاوخ  رشب  زا  يا  هفیلخ  نیمز  رد  نم  دومرف  ار  ناگتـشرف  راگدرورپ  هک 

رـشب تقلخ  رارـسازا  يزیچ  نم  دومرف  دـنوادخ  مینکیم  سیدـقت  حـیبست و  ار  وت  دوخ  ام  هکنآ  لاح  دـنزیر و  اهنوخ  دـننک و  داـسف  نیمز 
دروآ و دـیدپ  ناگتـشرف  رظن  رد  ار  ءامـسا  نآ  قیاقح  هاگنآ  داد  میلعت  مداـب  ار  ءامـسا  همه  ملاـع  يادـخ  (31)و  دینادیمن امـش  هک  منادیم 
زج مینادیمن  ام  هزنم  كاپ و  يادخ  يا  دنتـشاد  هضرع  ناگتـشرف  (32) دینک نایب  ار  نانیا  ءامـسا  دـیقداص  دوخ  يوعد  رد  امـش  رگا  دومرف 

ار نانآ  نوچ  زاس  هاگآ  ءامـسا  نیا  قیاقحب  ار  هکئـالم  مدآ  يا  دومرف  دـنوادخ  (33) میکح اـناد و  یئوت  يدومرف  میلعت  اـمب  دوخ  وت  هچنآ 
؟ مهاگآ دیراد  ناهنپ  راکـشآ و  هچنآ  رب  اناد و  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  رب  نم  هک  دیتسناد  نونکا  ناگتـشرف  يا  دومرف  ادـخ  تخاس  هاگآ 

نارفاک هقرف  زا  دیزرو و  ربکت  ابا و  هک  ناطیـش  رگم  دندرک  هدجـس  همه  دـننک  هدجـس  مدآ  رب  هک  میداد  نامرف  ار  ناگتـشرف  نوچ  (34)و 
رادروخرب تمحز  چـیه  یب  دـیهاوخب  هک  تمعن  ره  زا  اجنآ  رد  نیزگ و  ياـج  تشهب  رد  دوخ  تفج  اـب  وت  مدآ  يا  میتفگ  (35)و  دیدرگ

زا ات  دنکفا  شزغلب  ار  اوح  مدآ و  ناطیـش  سپ  (36) دوب دیهاوخ  ناراکمتـس  زا  هک  دیوشن  کیدزن  بیـس  ای  مدنگ  تخرد  نیاب  یلو  دیوش 
ار یخرب  امـش  زا  یخرب  هک  دـیئآ  دورف  تشهب  زا  هک  میتفگ  سپ  دروآ  نوریب  ماقم  نآ  زا  ار  ناـنآ  نایـصع  نیدـب  دـندروخ و  تخرد  نآ 
مالـسا و ياـمکح  ار  هکئـالم  ناطیـش و  اوح و  مدآ و  هصق  (37) دوب دـهاوخ  هاـگمارآ  رارق و  گرم  زور  اـت  نیمز  رد  ار  امـش  دینمـشد و 

دننک ریسفت  نینچ  مالسلا  مهیلع  توبن  نادناخ  تمصع و  تیب  لها  رابخا  تاراشا  يواطم و  زا  هدافتـسا  اب  ریـسفت  ملع  گرزب  نادنمـشناد 
ناگتـشرف و هدیرفآ و  کلم  زا  رترب  ماقم  میوقت  نسحا  ماقم  رد  ار  وا  حور  ادخ  هک  تسا  تیناسنا  ملاع  خماش  ماقم  یعون و  مدآ  دارم  هک 
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ریـس محازم  دنکن و  هدجـس  هک  تعیبط  ملاع  تسرپ  لایخ  مهو و  ناطیـش  زج  دـندش  عیطم  عضاخ و  یهلا  حور  نآ  شیپ  همه  ملاع  ياوق 
هبوت نابرهم و  ادـخ  اریز  دـیدرگ  وا  هبوت  ننفریذـپ  بجوم  هک  تخومآ  یتاملک  دوخ  يادـخ  زا  مدآ  سپ  دوش  دوهـش  تنجب  وا  یلماـکت 
زگره دنک  وا  يوریپ  سک  ره  سپ  دـیآ  امـش  يارب  یئامنهار  نم  بناج  زا  هک  هاگنآ  ات  دـیئآ  دورف  تشهب  زا  همه  میتفگ  (38) تسا ریذپ 

دنخزود و لها  هتبلا  اهنآ  دندرک  ام  تایآ  بیذکت  دـندش و  رفاک  هک  نانآ  (39)و  تشگ دهاوخن  نیگهودـنا  كانمیب و  ترخآ  ایند و  رد 
امش دهعبات  دینک  افو  نم  دهعب  مدومن و  اطع  امشب  هک  یئاهتمعن  دیرآ  دایب  لیئارـسا  ینب  يا  (40) دوب دنهاوخ  بذعم  هشیمه  نآ  شتآ  رد 
رفاک لوا  دنکیم و  قیدصت  ار  امـش  تاروت  هک  دـیروآ  نامیا  مداتـسرف  هک  ینآرقب  (41)و  دیـشاب رذحرب  نم  نامیپ  نتـسکش  زا  منک و  افو 
لاح دـیزاس و  ناهنپ  ار  تقیقح  ات  دـیناشوپم  لـطابب  ار  قح  (42) دیزیهرپب نم  رهق  زا  دیـشورفم و  كدنا  ياهبب  ارم  تایآ  دیـشابن و  نادـب 

هب ار  مدرم  هک  امش  هنوگچ  (44) دینک شتسرپ  ار  قح  ناتسرپ  ادخ  اب  دیهدب و  تاکز  دیرادب و  اپب  زامن  (43)و  دیفقاو نآ  تیناقح  هب  هکنآ 
راتفگ ات  دینکیمن  لقعت  هشیدنا و  نآ  رد  ارچ  دیناوخیم  ار  ادـخ  باتک  هکنآ  لاح  دـینکیم و  شومارف  ار  دوخ  دـیهدیم  روتـسد  يراکوکین 
راوشد گرزب و  رایـسب  يرما  بلق  روضح  اب  زامن  هک  دـیئوج  يرای  زاـمن  لـمحت و  ربصب و  ادـخ  زا  (45)و  دـیرآ رادرک  ماقمب  ار  دوخکین 

دش دنهاوخ  رضاح  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  دننادیم  هک  نانآ  (46) دنزامن رد  مئاد  هک  نانآ  اشوخ  دنزامن  قاتشم  هک  ناتسرپ  ادخ  رب  رگم  تسا 
باتک تمعن  هب  نایملاع  رب  ار  امش  مدرک و  اطع  امش  هب  هک  یئاهتمعن  زا  دینک  دای  لیئارسا  ینب  يا  (47) دوبدهاوخ وا  يوسب  ناشتشگزاب  و 

هتفریذپ یـسک  زا  تعافـش  چیه  دنیبن و  تازاجم  يرگید  ياجب  یـسک  زور  نآ  رد  هک  يزور  زا  دینک  رذـح  (48)و  مداد يرترب  لوسر  و 
هجنکـش رد  تخـس  اهنآ  زا  هک  میداد  تاجن  ناینوعرف  متـس  زا  ار  امـش  هک  یماگنه  دـیرآ  داـیب  (49)و  دـننکن لوبق  ضوع  ادـف و  دوشن و 

نادب ار  امش  ادخ  هک  دوب  گرزب  یناحتما  ءالب و  نیا  دنتشادیم و  هاگن  يزینک  يارب  ار  ناتنانز  هتشک و  ار  امش  نارـسپ  هک  يدحب  ات  دیدوب 
مشچب ار  اهنآ  كاله  قرغ و  میدرک و  قرغ  نآ  رد  ار  ناینوعرف  میتفاکش و  ار  ایرد  امش  تاجن  يارب  هک  یتقو  زا  دینک  دای  (50)و  دومزایم
یتسرپ هلاسوگ  وا  تبیغرد  امش  سپ  میداهن  هدعو  بش  لهچ  یـسوم  اب  تاروت  لوزن  يارب  هک  یعقوم  دیرآ  دای  (51)و  دیدرکیم هدهاشم 

هبنتم و دیاش  میتشذـگرد  امـش  هانگ  زا  تشز  راک  نینچ  زا  سپ  میدیـشخب و  ار  امـش  هاگنآ  (52) دیدش رگدادیب  راکمتـس و  هدرک  رایتخا 
دای (54)و  دیبای تیاده  قح  هارب  هک  دشاب  میدرک  اطع  ناقرف  باتک و  یـسومب  یئامنهار  يارب  هک  یتقو  دـیروآ  دایب  (53) دیوش رازگساپس 
ادخ يوسب  نونکا  دـیدرک  متـس  دوخ  سفنب  دیدشتـسرپ و  هلاسوگ  تلاهج  زا  امـش  موق  يا  تفگ  دوخ  موقب  یـسوم  هک  ار  یعقوم  دـینک 

تشذگرد امش  زا  هاگنآ  تسا  امش  لمع  هرافک  رتهب  ادخ  هاگشیپ  رد  نیا  دیشکرب  غیت  رگیدکی  نتـشکب  دوخ  تلاهج  رفیکب  دیدرگزاب و 
رگم میروآ  یمن  نامیا  وتب  ام  یـسوم  يا  دیتفگ  هک  یتقو  دـیرآ  دایب  (55) تسنابرهم ریذپ و  هبوت  رایـسب  ادخ  هک  تفریذپ  ار  امـش  هبوت  و 

گرم زا  دعب  ار  امش  سپس  (56) دیدرک هدهاشم  دوخ  مشچب  ار  نآ  دمآ و  دورف  امش  رب  نازوس  هقعاص  سپ  مینیب  هبراکـشآ  ار  ادخ  هکنآ 
ناـیرب و غرم  يولـس -  نم و  میتخاـس و  امـش  ناـبیاس  ار  ربا  (57)و  دیرازگ رکـش  ار  ادـخ  تمحر  تمعن و  زا  دـعب  هک  دـشاب  میتخیگنارب 

هکلب امب  هن  دنرواین  اجب  ار  تمعن  نیا  رکـش  دینک  لوانت  هزیکاپ  كاپ و  ياهیزور  نیا  زا  میتفگ  میتشاد و  ررقمامـش  ياذـغ  ار  نیبگنارت - 
رد نآ  زا  دینک و  لوانت  نآ  ياهتمعن  زا  دـیوش و  سدـقملا  تیب  هیرق  نیا  دراو  میتفگ  هک  یتقو  دـیرآ  دایب  (58)و  دندرک متس  دوخ  سفنب 

سپ (59) میئازفیب امـش  ناراکوکین  باوث  رب  میرذگرد و  امـش  ياطخ  زاات  رذگرد  ام  هانگ  زا  ایادخ  دیئوگب  دیدرگ و  لخاد  نانک  هدـجس 
لزان نامـسآ  زا  تخـس  یباذـع  ناـشیا  رب  یناـمرفان  يراـک و  دـب  رفیکب  زین  اـم  دـندومن  نآ  ریغب  لیدـبت  ار  ادـخ  مکح  ناراکمتـس  نآ  زا 

هدزاود سپ  نآ  گنس  رب  ار  دوخ  ياصع  هک  میداد  روتسد  واب  ام  دومن و  بآ  بلط  دوخ  موق  يارب  یسوم  هک  یتقو  رآ  دایب  (60)و  میدرک
دـیروخب و هتخاـس  امـش  يزور  ادـخ  هچنآ  زا  میتفگ  دـیدرگ و  مولعم  يروخـشبآ  ار  یطبـس  ره  دـمآ و  نوریب  گنـس  نآ  زا  بآ  همـشچ 

عون کیب  ام  هک  دیدرک  ضارتعا  یسومب  هک  ار  یتقو  دیرآ  دایب  لیئارسا  ینب  يا  (61)و  دیزادرپن يزیگنا  هنتف  داسفب و  نیمز  رد  دیماشایب و 
ایآ تفگ  یـسوم  دـنایورب  زایپ  سدـع و  ریـس و  رایخ و  دـننام  یتاتابن  نیمز  زا  ام  يارب  اـت  هاوخب  دوخ  يادـخ  زا  درک  میهاوخن  ربصماـعط 

هچنآ اجنآ  رد  هک  دیئآ  رد  رـصم  رهـشب  تسنیا  امـش  ياضاقت  هک  لاح  دینک  لیدـبت  نآ  زا  رتتـسپ  هب  دـیراد  هک  يرتهب  ياذـغ  دـیهاوخیم 
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نایصع زا  تسد  نوچ  دیدرگ و  ردقم  رورض و  يراوخ  تلذ و  اهنآ  رب  دندرک و  يرـسدوخ  ینامرفان و  زاب  تسا  ایهم  دیدرک  تساوخرد 
دوهی و ناملسم و  ره  (62) دندش راتفرگ  ادخ  رهق  مشخب و  راب  رگید  دنتشک  قحانب  ار  ایبنا  دنتشگ و  رفاک  ادختایاب  هتـشادنرب  يراکمتـس  و 
دـبای و کین  شاداپ  ادـخ  زا  هتبلا  دـنک  هشیپ  يراکوکین  دروآ و  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخب و  تقیقح  يور  زا  هک  تسرپ  هراتـس  اراـصن و 
نموم و مسا  هن  تسا  هتـسیاش  لمع  تمایق و  ادخب و  نامیا  نید  تقیقح  ینعی  دوب  دهاوخن  نیگهودنا  كانمیب و  یبقع  ایند و  رد  هاگچیه 

ناساره تخـس  هک  میتشاد  ارف  امـش  رـس  يالاب  رب  ار  روط  هوک  میتفرگ و  ناـمیپ  امـش  زا  هک  یتقو  دـیرآ  داـی  لیئارـسا  ینب  يا  (63)و  هریغ
راکزیهرپ اسراپ و  هک  دـشاب  دـیریگ  رظن  رد  ار  نآ  هتـسویپ  دـینک و  يوریپ  مکحم  هدـیقع  اب  ار  تاروت  ماکحا  هک  میداد  روتـسد  دـیدش و 

رامـش رد  هتبلا  دـشیمن  امـش  لاـح  لـماش  ادـخ  تمحر  لـضف و  رگا  دـیدینادرگ و  يور  قـح  زا  ناـمیپ  دـهع و  همهنآ  زا  دـعب  (64) دیوش
میدرک و خسم  ار  نانآ  دنتشادن  هاگن  ار  هبنش  تمرح  هدیزرو  نایـصع  هک  امـش  زا  یتعامج  دیا  هتـسناد  اققحم  (65) دیدوب ملاع  ناراکنایز 

يارب دـنپ  اهنآ و  فالخا  تربع  اـهنآ و  رفیک  ار  خـسم  تبوقع  نیا  (66)و  تیناسنا ماقم  قح و  برق  هاـگرد  زا  رود  دـیوش  هنیزوب  میتفگ 
هب ار  اـم  دـنتفگ  موقدـینک  حـبذ  ار  يواـگ  ادـخ  رماـب  هک  دومرف  دوخ  موقب  یـسوم  هک  ار  یتقو  دـیرآ  داـیب  (67)و  میدینادرگ ناراکزیهرپ 
هک میوگ  رخسمت  سوسفب و  نخـس  هکنآ  زا  ادخب  مربیم  هانپ  تفگ  یـسوم  دراد  بسانت  هچ  لتاق  نتفای  اب  واگ  نتـشک  يا  هتفرگ  رخـسمت 
ادخ تفگ  یـسوم  دیامرف  نیعم  ار  واگ  یگنوگچ  تیـصوصخ و  هک  هاوخب  دـنوادخ  زا  دـنتفگ  یـسوم  موق  (68) تسنادان مدرم  راـک  نیا 

ماجنا دیرومام  هچنآ  دش  نیعم  هک  لاح  دـشاب ، لاح  ود  نیا  هنایم  هکلب  هدرکن  راک  ناوج  هن  هداتفا و  راک  زا  ریپ  هن  دـشاب  يواگ  دـیامرفیم 
ینیرز درز  واگ  دیامرفیم  ادخ  داد  باوج  یـسوم  دیامرف  نیعم  زین  ار  واگ  نآ  گنر  هک  هاوخب  ادخ  زا  دـنتفگ  یـسومب  موق  زاب  (69) دیهد
دنادرگ نشور  ام  يارب  الماک  ار  واگ  نآ  یگنوگچ  هاوخب  دـنوادخ  زا  دـنتفگ  زاب  (70) تسا شخب  حرف  ار  ناگدننیب  نآ  گنر  هک  دـشاب 

ادخ تفگ  یسوم  (71) میریگ شیپ  تیاده  هار  ادـخ  تساوخب  هدرک و  تعاطا  هتبلا  دوش  ام  هابتـشا  عفر  نوچ  تسا  هبتـشم  ام  رب  زونه  هک 
دنتفگ موق  دـشاب . گنرکی  بیع و  یب  مه  دـهد و  رازتشک  هب  بآ  دـنک و  رایـش  نیمز  هک  دـشابن  مار  راکب  ردـقنآ  مه  واگ  نآ  دـیامرفیم 

هک یتقو  دیرآ  دایب  (72) دننک ینامرفان  زاب  رما  نیا  رد  دوب  کیدزن  نکیل  دنتـشک  فاصوا  نادب  يواگ  یتخاس و  نشور  ار  تقیقح  نونکا 
راکــشآ دــیتشادیم  ناــهنپ  هـک  يزار  دــنوادخ  دــیتخیگنارب و  عازن  هدرک و  مــهتم  نآ  عوــضوم  رد  ار  رگیدــکی  دــیتشک و  ار  یــسفن 

دهاوخ هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ  هنوگنیا  هک  دینیبب  ات  دینز  هتشک  ندب  رب  ار  واگ  نآ  ياضعا  زا  يا  هراپ  هک  میداد  روتسد  سپ  (73) دومرف
زجعم نیا  اـب  سپ  (74) درادن جایتحا  يداع  بابـسا  هب  ادـخ  تردـق  هک  تخاس  دـهاوخ  راکـشآ  امـشب  ار  شیوخ  هلماک  تردـق  دومرف و 
یخرب دـشوجب و  اهرهن  اهگنـس  يا  هراپ  زا  هکنآ  هچ  دـش  نآ  زا  رتتخـس  ای  گنـس  نوچ  ناتیاهلد  هک  دـیدش  لد  تخـس  نانچ  زاب  گرزب 

رادرک زا  ادخ  هک  دیـسرتب  جوجل  نالدگنـس  يا  دنیآ و  دورف  ادخ  سرت  زا  يا  هراپ  دـیآ و  نوریب  نآ  زا  یبآ  زاب  دفاکـشب و  اهگنـس  رگید 
دوخ هاوخلدب  هدینش و  ار  ادخمالک  نانآ  زا  یهورگ  هک  یتروص  رد  دنورگب  امش  نیدب  نایدوهی  هک  دیراد  عمط  ایآ  (75) تسین لفاغ  امش 
امش دننام  زین  ام  دنیوگ  دنوش  وربور  نانموم  اب  هاگره  (76) دنا هتفایرد  ار  نآ  ینعم  هدرک و  لقعت  ادخ  مالک  رد  هکنآ  اب  دـننکیم  فیرحت 

ات دـینک  زاب  ناناملـسم  يورب  هدوشگ  امـش  يارب  مولع  زا  ادـخ  هک  يرد  ارچ  دـنیوگ  دـننک  تولخ  رگیدـکی  اـب  نوچ  میا و  هدروآ  ناـمیا 
یمن ایآ  (77 (؟ دـیئوپ یمن  هشیدـنا  لقع و  هار  ارچ  دـننک . تموصخ  همکاحم و  امـش  اب  متاخ  ربمغیپ  تلاـسر  هلدا  مولع و  ناـمه  کـمکب 

زج ار  تاروت  دننادن  مه  نتشون  ندناوخ و  هک  دوهی  ماوع  یـضعب  (78) تسا هاگآ  دننک  راکـشآ  ای  هتـشاد و  ناهنپ  هچنآ  رب  ادخ  هک  دنناد 
دوـخ شیپ  زا  هک  ناـسک  نآ  رب  ياو  سپ  (79) دنـشیوخ هدوهیب  رادـنپ  ماخ و  تالایخ  تسباپ  اهنت  دـنرادنپن و  دوخ  لطاب  يوزرآ  لامآ و 

هتشون نآ  زا  هچنآ  اه و  هتشون  نآ  زا  اهنآ  رب  ياو  دنـشورفب  ایند  زیچان  عاتم  كدنا و  ياهبب  ات  دنهد  تبـسن  لاعتم  يادخب  هتـشون و  يزیچ 
هدیقعب دودعم  يزور  دنچ  رگم  دنکن  باذـع  شتآ  رد  ار  ام  ادـخ  تقوچیه  هک  دـنتفگ  دوهی  (80)و  دنرآ تسدـب  لوعجم  موهوم و  ياه 
فلخت زگره  دیاپب و  ملـسم  دهع  نآ  هک  دیا  هتفرگادـخ  زا  ینامیپ  دـهع و  دـینکیم  يوعد  هچنآ  رب  ایآ  ناناب  وگب  زور  لهچ  ای  تفه  اهنآ 

نینچ دومن  هطاحا  واب  دب  رادرک  تخودـنا و  تشز  یلامعا  سک  ره  يرآ  (81) دیهدیم تبـسن  ادخب  دوخ  هنالهاج  لایخب  يزیچ  ای  دنکن .

يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


هتسیاش کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  (82)و  دوب دهاوخ  بذعم  هتسویپ  شتآ  نآ  رد  تسا و  خزود  لهادشاب  هک  ره  سک 
هک میتفرگ  دهع  لیئارـسا  ینب  زا  هک  ار  یماگنه  دیرآ  دای  (83)و  دوب دنهاوخ  معنتم  دیواج  تشهب  رد  هتسویپ  دنتـشهب و  لها  نانآ  دندرک 

ياپب زامن  دـینک و  ملکت  مدرماب  شوخ  نابزب  ناریقف و  نامیتی و  ناـشیوخ و  رداـم و  ردـپ و  هراـبرد  دـینک  یکین  دـیتسرپن و  ار  يادـخ  زج 
ادخ دـهع  مکح و  زا  هک  دیئامـش  يرفن و  دـنچ  زج  دـیدینادرگ  يور  هتـسکشدهع و  دوهی  هفیاط  امـش  دـیهدب  دوخ  لام  تاکز  دـیراد و 

رب سپ  دینارن  دوخ  راید  هناخ و  زا  ار  رگیدکی  دیزیرن و  ار  رگیدکی  نوخ  هک  میتفرگ  دهع  امـش  زا  هک  یماگنه  دیرآ  دایب  (84)و  دیتشگرب
دیدوخ فالسا  تشز  يوخ  نامهب  امش  زاب  رارقا  دهع و  نیا  اب  (85) دیشابیم هاوگ  نآ  رب  دوخامش  دیداهن و  ندرگ  هدرک و  رارقا  دهع  نآ 

دیرگیدکی و نابیتشپ  تسدمه و  نافیعض  رب  متس  يرادرک و  دب  رد  دیناریم و  دوخ  راید  زا  ار  فیعض  هورگ  دیزیریم و  رگیدکی  نوخ  هک 
رب اققحم  اهنآ  لتقب  دسر  هچ  ات  نانآ  ندرک  جارخا  تاروت  مکحب  هک  یتروصرد  دیبلطیم  هیدـف  اهنآ  يدازآ  يارب  دـیریگب  یناریـسا  نوچ 

مدرم نینچ  يازج  سپ  دیوشیم  رفاک  رگید  یـضعبب  هدروآ و  نامیا  تسا  امـش  عفنب  هک  تاروت  ماکحا  یخرب  هب  ارچ  تسا  هدشمارح  امش 
نانیا (86) تسین امش  رادرک  زا  لفاغ  ادخ  تمایق و  زور  رد  باذع  نیرتتخس  ناهجنیا و  یگدنز  رد  يراوخ  تلذ و  زجب  تسیچ  رادرک  دب 

دـباین و فیفخت  چـیه  اهنآ  باذـع  ترخآ  رد  سپ  دـنتخورف  ار  ترخآ  يدـبا  کلم  هدـیرخ و  ار  ایند  هزور  ود  عاـتم  هک  دـنناسک  ناـمه 
ار میرم  رسپ  یـسیع  میداتـسرف و  ناربمغیپ  وا  یپ  زا  میدرک و  اطع  ار  تاروت  باتک  یـسومب  (87)و  درک دـهاوخن  يرای  ار  نانآ  سکچیه 

يرماوا ادخ  بناج  زا  هک  يربمغیپ  ره  ایآ  میدیشخب . یئاناوت  رادتقا و  سدقلا  حور  هطساوب  ار  وا  میداد و  اهتجح  نشور  هلدا  تازجعمب و 
هورگ نآ  88)و  (؟ دـیناسریم لـتقب  ار  یعمج  دـینکیم و  بیذـکت  ار  یهورگ  دـسح  هار  زا  هدیچیپرـس و  درآ  امـش  سفن  ياوه  فـالخ  رب 
هکلب دنتفگ  هک  تسین  نینچ  دـبای . یمن  رد  امـش  نانخـس  زا  يزیچ  تسا  تلفغ  باجح  رد  ام  ياهلد  دـنتفگ  ناربمغیپ  اب  رخـسمتب  هارمگ 

كدـنا رایـسب  نامیالها  نانآ  نایم  رد  دـندش و  رفاک  اریز  دومرف  بضغ  نعل و  اهنآ  رب  ادـخ  دـنتفریذپن  هدـیمهف  دـش و  تجح  مامتا  نوچ 
هکنآ اب  درکیم و  قیدصت  ار  ناشیا  تاروت  باتک  هک  يدوجو  اب  دمآ  اهنآ  تیاده  يارب  ادخ  دزن  زا  نآرق  ینامسآ  باتک  نوچ  (89)و  دوب

ربترـصن حتف و  بلط  ربمغیپ  نآ  مانب  ادـخ  زا  دنتـشاد و  نارفاک  رب  متاخ  ربمغیپ  روهظ  هطـساوب  هبلغ  حـتف و  راظتنا  تثعب  زا  شیپ  اهنآ  دوخ 
یـساپسان وا  دوجو  تمعن  زا  دندش و  رفاک  زاب  تسا  دوعوم  ربمغیپ  نامه  هک  دنتخانـش  تاصخـشم  اب  دمآ و  هک  هاگنآ  دـندومنیم  نارفاک 
دندشرفاک دش  لزان  اهنآ  رب  ادخ  فطل  زا  هک  نآرق  تمعنب  هک  دندرک  دوخ  اب  يا  هلماعم  دـب  (90) دابرفاک هورگ  رب  ادخ  مشخ  هک  دندرک 

زاب دسح  نیا  هطـساوب  دنادرگ و  ناگدنب  زا  یـضعب  صوصخم  ار  دوخ  لضف  ادـخ  ارچ  هک  دـنتفرگ  شیپ  يرگمتـس  هار  دـسح  يور  زا  و 
دـش هتفگ  دوهی  هفیاطب  نوچ  (91)و  تسا ایهم  يراوخ  باذـع  ادـخ  رهق  زا  نارفاـک  يارب  دـندیبلط و  دوخ  يارب  يادـخ  زا  رگید  یمـشخ 

تاروت ریغب  میروآ و  نامیا  هدـش  لزان  امب  نوچ  تاروتب  اهنت  هک  دـنداد  خـساپ  دـیرآ  نامیا  هداتـسرف  رـشب  تیادـه  يارب  ادـخ  هک  نآرقب 
تاروتب نامیا  يوعد  رد  امـش  رگا  ربمغیپ  يا  وگب  دـنکیم . قیدـصت  ار  اـهنآ  باـتک  تسا و  قح  باـتک  نآرق  هک  یتروص  رد  دـندشرفاک 

امـش يارب  یـسوم  هک  نشور  تازجعم  تایآ و  همهنآ  اـب  92)و  (؟ دیتشک ار  ربمغیپ  ره  شیپ  نیا  زا  تاروت  مکح  مادـکب  دـیدوب  وگتـسار 
نامیپ امش  زا  هک  ار  یتقو  دیرآ  دایب  (93)و  دیراکمتس ملاظ و  لهاج و  تخس  یمدرم  هک  دیدرک  رایتخا  یتسرپ  هلاسوگ  زاب  دومن  راکشآ 
میهاوخ دیتفگ  امـش  دیونـشب  قح  نخـس  دیریذپب و  مکحم  نامیا  اب  میداتـسرف  هچنآ  دیاب  هک  میتشادب  امـش  زارف  رب  ار  روط  هوک  میتفرگ و 

يا وگب  دـیدوب . رفاک  ادـخب  هک  دـش  هلاسوگ  هتفیرف  امـش  ياهلد  ور  نآ  زا  درک و  میهاوخ  نایـصع  لمع  رد  هک  دـیتفرگ  تین  رد  دـینش و 
اب ار  ترخآ  يارـس  رگا  ربـمغیپ  يا  وگب  (94) دیشاب هتـشاد  نامیا  رگا  درامگیم  تشز  رادرک  دبراکب و  ار  امـش  تخـس  امـش  نامیا  ربمغیپ 

يوزرآ زگره  (95)و  دیئوگیم تسار  رگا  دیشاب  دنموزرآ  گرمب  هشیمه  یتسیاب  قلخ  ریاس  نود  هداد  صاصتخا  امـشب  ادخ  تمعن  همهنآ 
رب (96)و  تسا هاگآ  ناراکمتس  همهب  ادخ  دنا و  هدرک  ایهمترخآ  رد  دوخ  يارب  دب  رادرک  هطساوب  تخس  باذع  اریز  درک  دنهاوخن  گرم 

رگا دـنکیم و  رمع  لاس  رازه  يوزرآ  يدوهی  ره  ور  نیا  زا  ناکرـشم  یتح  دـنقلخ  همه  زا  رتصیرح  يدام  تایحب  دوهی  هک  تسادـیپ  همه 
دوهی هفیاطب  ربمغیپ  يا  وگب  (97) تسهاگآ نانآ  دنـسپان  رادرکب  ادخ  دناهرن و  ادـخ  باذـع  زا  ار  وا  مه  لاس  رازه  رمع  دـسرب  شیوزراب 
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وت كاپ  بلقب  ار  نآرق  ادخ  نامرفب  وا  اریز  تسا  نمـشد  ادخ  اب  تسا  نمـشد  لیئربج  اب  هک  سک  ره  دننکیم  ینمـشد  راهظا  لیئربجب  هک 
وا و نالوسر  ناگتـشرف و  ادـخ و  اب  سک  ره  (98) درآ تراشب  تیاده و  نامیا  لها  يارب  دنک و  ینامـسآ  بتک  ریاس  قیدـصت  اتدـیناسر 

وت يربمغیپ  توبث  يارب  اـم  (99)و  دوب دهاوخ  نارفاک  نمـشد  مه  ادـخ  تسا و  رفاک  اققحم  یـسک  نینچ  تسا  نمـشد  لیئاکیم  لیئربج و 
ادخ و اب  هک  نامیپ  دـهع و  ره  هچ  يارب  (100) درک دـهاوخن  نآ  راکنا  یـسک  دانع  لها  نارفاک و  زجب  میداتـسرف و  نشور  لئالد  تایآ و 

بناج زا  يربمغیپ  نوچ  (101)و  دروآ دنهاوخن  نامیا  الصا  اهنآ  رثکا  هکلب  دننکـش  دهع  نانیا  اهنت  هن  دننکـش  یم  یهورگ  دنتـسب  لوسر 
مکحب دنتخادنا و  رس  تشپ  ار  ادخ  باتک  باتک  لها  زا  یهورگ  دادیم  یهاوگ  اهنآ  ینامسآ  بتک  یتسارب  هک  دش  هداتسرف  نانآ  رب  ادخ 

هک ار  ینانخـس  دندرک  يوریپ  (102)و  دـننادیمن چـیه  باتک  نآ  زا  یئوگ  دـندرکن  راتفر  درکیم  نآرقب  ندروآ  نامیاب  رما  هک  باـتک  نآ 
دـندش و رفاک  همه  ناوید  نکیل  تشگن  رفاک  ادـخب  نامیلـس  زگره  دـندناوخیم و  يرگوداج  نوسفاب و  نامیلـس  کلم  رد  نیطایـش  وید و 

يزیچ سکچیهب  کـلمود  نآ  دـندادیم و  داـی  هدـش  لزاـن  لـباب  رد  توراـم  توراـه و  هتـشرف  ود  هب  ار  هـچنآ  دـنتخومایم و  مدرمب  رحس 
یئادـج رهوش  نز و  نایم  هک  يزیچ  مدرم  هب  ناوید  يوش و  رفاک  ادابم  تساناحتما  هنتف و  ام  راک  هک  دـنتفگیم  ودـب  هکنآ  رگم  دـنتخوماین 

دیشخب و یمن  دوس  دیناسریم و  نایز  قلخب  دنتخومایم  هک  يزیچ  دهاوخب و  ادخ  هکنآ  رگم  یـسکب  دندیناسریمن  نایز  دنتخومایم و  دنکفا 
هدیرخ ار  عاتم  نیرتتـشز  دوخ  سوفن  ياهبب  نانآ  تفای و  دـهاوخن  يا  هرهب  زگرهترخآ  ملاع  رد  دـنک  نینچ  هک  ره  هک  دنتـسنادیم  اققحم 

زیچ ره  زا  رتهب  دوش  اهنآ  بیـصن  دـنوادخ  زا  هک  يا  هرهب  دـنوش  راـکزیهرپ  دـنروآ و  ناـمیا  اـهنآ  رگا  اـققحم  (103)و  دنتسنادیم رگادنا 
لاوحا رظان  دیئوگب  هکلب  نک  تیاعر  ار  ام  دـیئوگم  دـینکم  ریبعت  انعار  هملکب  قح  لوسر  اب  ملکت  ماگنه  نامیا  لها  يا  (104) دوب دهاوخ 

لیام ناکرـشم  باتک و  لها  نارفاـک  زگره  (105) تسایهم كاندرد  باذـع  نارفاک  يارب  هک  دـینادب  دیونـشب و  ار  ادـخ  نخـس  شاب و  ام 
دنادرگ و صوصخم  دهاوخب  ار  هک  ره  شیوخ  تمحر  لضفب و  ادخ  نکیل  دوش  لزان  ادخ  بناج  زا  يریخ  نیملـسم  امـش  رب  هک  دنتـسین 

میروایب نآ  دننام  ای  نآ  زا  رتهب  میزاس  كورتم  ار  نآ  مکح  ای  مینک  خـسن  ار  نآرق  تایآ  زا  هچ  ره  (106) تسا میظع  لضف  بحاص  ادخ 
ار امش  تسا و  دنوادخ  صتخم  نیمز  اهنامـسآ و  یهاشداپ  هک  دننادیمن  ایآ  (107) تسا رداق  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  دننادیمن  مدرم  ایآ 
هک یئاج  یب  ياهاضاقت  نآ  دینک  تساوخرد  دوخ  ربمغیپ  زا  زین  امـش  هک  دیراد  ار  نآ  هدارا  ایآ  (108) دوب دهاوخن  يروای  رایادخ و  زجب 

هدرک مــگ  ار  تــسار  هار  کــش  یب  دــنادرگ  رفکب  لدــبم  ار  ناــمیا  هــک  ره  هتــشذگ و  ناــمز  رد  دنتــشاد  یــسوم  زا  لیئارــسا  ینب 
امش نامیا  رب  هک  يدسح  کشر و  ببسب  دننادرگرب  رفکب  ار  امش  نامیا ، زا  هک  دنراد  نآ  لیم  وزرآ و  باتک  لها  زا  يرایسب  (109) تسا

نامرف هک  یماگنه  ات  دینک  ارادم  دیرذگرد و  دیسر  یمتس  نیملسم  امـشب  اهنآ  زا  رگا  سپدیدرگ  راکـشآ  اهنآ  رب  قح  هکنآ  زا  دعب  دنرب 
تقاط زا  هچنآ  هک  دینادب  دـیهدب و  تاکز  دـیراداپب و  زامن  (110)و  تساناوت رداق و  زیچ  ره  رب  ادخ  هتبلا  هک  دسرب  حلـص  ای  گنجب  ادـخ 
دوهی (111)و  تسهاگآ امشراک  ره  رب  ادخ  اققحم  هک  تفای  دیهاوخ  ادخ  دزن  رد  وکین  شاداپ  دیتسرفیم  شیپ  دوخ  يارب  وکین  راک  قح و 

رب وگب  تسا  یئوزرآ  سب  ار  امش  نیا  هک  ربمغیپ  يا  وگب  يراصن  هفیاط  زج  دنتفگ  يراصن  و  دوهی ، هفیاط  زج  دورن  تشهبب  زگره  دنتفگ 
ملـسم تشگ  راـکوکین  دـیدرگ و  ادـخ  مکح  میلـست  تهج  ره  زا  هک  یـسک  يرآ  (112) دـیئوگیم تسار  رگا  دـیروآ  ناـهرب  يوعد  نیا 

نیا رب  دوهی  (113) دوب دهاوخن  ترخآ  ایند و  رد  یهودنا  نزح و  چیه  هشیدنا و  فوخ و  چیه  ار  وا  دوب و  دهاوخ  گرزبادـخ  دزن  شرجا 
ندـناوخ رد  هورگ  ود  ره  هک  یتروـص  رد  ار  دوـهی  هک  يوـعد  نیا  رب  يراـصن  تسین و  تسد  رد  يزیچ  قـح  زا  ار  يراـصن  هک  دـنیوعد 

تالداجم راتفگ و  ریظن  اهیوعد  هنوگنیا  دندنم  هرهب  نآ  زا  ندـناوخب  ینامـسآ و  باتک  لها  هفیاط  ود  ره  ینعی  دـنناسکی  ینامـسآ  باتک 
زا رتراکمتس  تسیک  (114) دومرف دـهاوخ  مکح  تمایق  زور  تافالتخا  نیا  رد  دـنوادخ  دـنا و  هرهب  یب  ینامـسآ  باتک  زا  هک  تسیمدرم 

دنیاین رد  نیملـسم  دجاسم  رد  هورگ  نینچ  دیامن  شـشوک  مامتها و  نآ  یبارخ  رد  دنک و  عنم  دـجاسم  رد  ادـخ  مان  رکذ  زا  ار  مدرم  هکنآ 
یباذـع ترخآ  رد  تـسا و  بیـصن  يراوـخ  تـلذ و  اـیند  رد  ار  هورگ  نـیا  دنــشاب ، ناـسرت  شیوـخ  تـشز  لاـمعا  زادوـخ  رب  هـکنآ  زج 

رهب طیحم و  اج  همهب  ادخدیا  هدروآ  يور  ادخ  يوسب  دـینک  يور  فرط  رهب  سپ  تسا  ادـخ  کلم  ود  ره  برغم  قرـشم و  (115) گرزب
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نیمز اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  هکلب  تسا  نآ  زا  هزنم  كاپ و  وا  تسا  دـنزرف  ياراد  ادـخ  هک  دـنتفگ  غوردـب  یهورگ  (116)و  تساناد زیچ 
هکنآ ضحمب  دـنک  يزیچ  ندـیرفآ  هدارا  نوـچ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  وا  (117) دـنیوا رادربنامرف  همه  تسوا و  کـلم  تسا 

رب یباتک  هزجعم و  ای  دیوگن  نخـس  ام  اب  دنوادخ  ارچ  هک  دـندرک  ضارتعا  نادان  مدرم  نیا  (118) دش دهاوخ  دوجوم  شاب  دوجوم  دیوگب 
مئالع تلاسر و  هلدا  ام  تسا  هیبش  مهب  یمهف  یب  رد  ناشیاهلد  دنتفگیم  نانخس  نینچ  ینادان  يور  زا  نانیا  دننامب  مه  ناینیشیپ  دتسرفن  ام 
دیواـج تشهب  تمعنب  ار  مدرم  هک  میداتـسرف  قحب  ار  وت  اـم  ربـمغیپ  يا  (119) میدـینادرگ نشور  یبوخب  نیقی  لها  يارب  ار  قح  نـالوسر 

دنتفر مـنهج  هارب  هـک  نارفاــک  لوئــسم  رگید  تـجح  ماــمتا  تلاــسر و  ماــجنا  زا  سپ  وــت  یناــسرتب و  مــنهج  باذــعزا  یهد و  هدژم 
نآ راهظا  وتب  هچانچ  ینک  اهنآ  نیئآ  زا  يوریپ  هکنآ  رگم  دـش  دـنهاوخن  دونـشخ  یـضار و  وت  زا  يراـصن  ناـیدوهی و  زگره  (120) یتسین

قیرط هکنآ  زا  دعب  ینک  يوریپ  اهنآ  شهاوخ  لیم و  زا  رگا  هتبلا  تسنامه و  اهنت  قح  هارنیقیب  دیامنب  ادـخ  هک  یهار  ربمغیپ  يا  وگب  دـننک 
هدناوخ و ار  باتک  هاگنآ  میداتـسرف  اهنآ  رب  باتک  هک  یناسک  (121) دوب دهاوخن  وت  روای  رای و  ادخ  شلـصا  رگید  یتفایرد  نیقیب  ار  قح 

یسانش قح  نادب  تبـسن  دندش و  رفاک  ادخ  باتکب  هک  اهنآ  دننامیا و  لها  تقیقحب  نانآ  دندروآ  ياجب  زین  لمعماقم  رد  ار  ندناوخ  قح 
يرترب تلیـضف و  ار  امـش  نم  هکنیا  مدرک و  اطع  امـشب  هک  یتمعن  دیرآ  دایب  لیئارـسا  ینب  يا  (122) دنملاع ناراکنایز  هورگ  نآ  دـندرکن 

تازاـجم يرگید  ياـجب  ار  یـسک  دـنیبن و  زور  نآ  رد  دوـخ  لـمع  يازج  زج  سک  ره  هک  يزور  زا  دیـسرتب  (123)و  مدرم هـمه  رب  مداد 
دنوادـخ هک  یماگنه  رآ  دایب  (124) دشابن يروای  ار  یـسک  دوبن و  دنمدوس  یـسک  تعافـش  دوشن و  هتفریذپ  یئادـف  سکچیه  زا  دـننکن و 

دروآ ياجب  ار  همه  وا  دومرف  ناحتما  هریغ  دورمن و  شتآ  هنتف  رد  نداتفا  دـنزرف و  نتـشک  جـح و  لاـمعا  دـننام  دـنچ  يروما  هب  ار  میهاربا 
يرآ دومرف  درک  یهاوخ  اـطع  زین  نم  نادـنزرفب  ار  یئاوشیپ  نیا  درک  ضرع  میهاربا  منیزگرب  قلخ  یئاوشیپ  هب  ار  وت  نم  تفگ  ودـب  ادـخ 
ماقم ار  هبعک  هناخ  ام  هک  یماگنه  رآ  دایب  (125) دیسر دهاوخن  راکمتس  مدرمب  زگره  نمدهع  هک  دنشاب  نآ  هتـسیاش  حلاص و  لداع و  رگا 

شدنزرف میهاربا و  زا  دیهد و  رارق  ادخ  شتـسرپ  هاگیاج  ار  میهاربا  ماقم  هک  دـش  هداد  روتـسد  میتشاد و  ررقم  قلخ  نید  رما  عجرم  نما و 
مرح فاکتعا  فاوطب و  نامیا  لـها  هکنیا  يارب  دـیراد  هزیکاـپ  يدـیلپ  ره  زا  دـیزادرپب و  تب  زا  ار  ادـخ  مرح  هک  میتفرگ  ناـمیپ  لیعمـسا 

هد و رارق  شیاسآ  نما و  لحم  ار  رهـش  نیا  اراگدرورپ  درک  ضرع  میهاربا  نوچ  (126)و  دنرآ ياجب  ادخ  تعاط  زامن و  نآ  رد  دـنیایب و 
دوجو اب  هک  ره  دومرف  درک و  تباجا  ار  میهاربا  شهاوخ  دنوادخ  نادرگ  ناوارف  دنا  هدروآ  نامیا  تمایق  زور  ادخب و  هک  ار  شلها  يزور 

خزودشتآ هب  بذعم  شراچان  ترخآ  رد  نکیل  منک  دـنم  هرهب  یکدـنا  ایند  رد  ار  وا  هچ  رگدومیپ  رفک  هار  تشازگن و  ساپـس  تمعن  نیا 
نیا اراگدرورپ  دندرک  ضرع  دنتشارفارب و  ار  هکم  هناخ  ياهراوید  لیعامسا  میهاربا و  هک  یتقو  (127)و  تسهاگلزنم نیرتدب  هک  منادرگ 

لد اراگدرورپ  دندرک  ضرع  لیعمسا  میهاربا و  (128) یئاناد همه  رارسا  هب  ینک و  تباجا  ار  قلخ  ياعد  هک  یئوت  امرف  لوبق  ام  زا  تمدخ 
هفیظو ام  رب  امنب و  امب  ار  تعاـط  شتـسرپ و  هار  رادـب و  دوخ  ياـضر  میلـست و  هب  مه  ار  اـم  نادـنزرف  نادرگ و  دوخ  ناـمرف  میلـست  ار  اـم 

نانآ نایم  زا  هک  نادرگ  نآ  هتـسیاش  ار  ام  نادـنزرف  اراـگدرورپ  (129) نابرهم هدـنیاشخب و  یئوت  اهنت  هک  ریگ  ناـسآ  لهـس و  ار  یگدـنب 
كاپ و یتشز  ینادان و  ره  زاار  ناشناور  دزومایب و  تمکح  باتک و  ملع  ار  نانآ  دـنک و  وت  تایآ  توـالت  مدرم  رب  هک  يزیگنارب  یلوسر 

دنادرگن يور  میهاربا  كاپ  نیئآ  زا  سکچیه  (130) يراد لماک  ملع  تردـق و  نآ  رب  یهاوخ  راک  ره  ملاع  همه  رد  هک  یئوت  دزاس  هزنم 
هاگنآ (131) تسناگتـسیاش زا  مه  ترخآ  رد  هـتبلا  میدـیزگرب و  تلاـسر  فرـشب  اـیند  رد  ار  مـیهاربا  اـم  اریز  درخیب  مدرم  سکاـن و  زجب 

نادنزرفب بوقعی  میهاربا و  (132) منامرف عیطم  درک  ضرعروآ  دورف  ادـخ  نامرفب  رـس  میهاربا  يا  دومرف  واب  دـنوادخ  هک  دـیدرگ  یمارگ 
نآ زا  دیزگرب  كاپ  نیئاب  ار  امـش  ادخ  ام  نادنزرف  يا  هک  هنوگنیدب  دـندومن  هیـصوت  شرافـس و  ادـخ  نامرف  هب  ندوب  میلـستب  عجار  دوخ 

گرم ار  بوقعی  هک  یماگنه  دیدوب ؟ رضاح  اجک  یک و  امش  (133) دیشابن ادخ  ياضر  میلست  الا  ندرپس  ناج  هاگ  ات  دینک و  يوریپ  نیئآ 
لیعامسا میهاربا و  وت  ناردپ  يادخ  ار و  وت  يادخ  دنتفگ  دیتسرپیم ؟ ار  هک  نم  گرم  زا  سپ  امـش  هک  تفگ  دوخ  نادنزرفب  دیـسر و  رد 

ره امش  دوخ و  يارب  دندرک  دب  کین و  راک  ره  دنتـشذگرد  هک  هورگ  نآ  (134) میئوا نامرف  عیطم  ام  تسا و  هناگی  دوبعم  هک  ار  قحسا  و 
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دینکم رایـسب  يوگتفگ  ناگتـشذگ  دب  کین و  رد  امـش  سپ  دوب  دیهاوخن  اهنآ  راک  لوئـسم  امـش  درک و  دیهاوخ  شیوخ  يارب  دـینک  هچ 
قحقیرط هتفای و  تسار  هار  ات  دـیئآرد  ام  نیئاب  هک  دـنتفگ  ناناملـسمب  يراـصن  دوهی و  (135) دـیزادرپ دوخ  یکین  يراـکوکین و  هب  رتشیب 

كرـش زا  هزنم  كاـپ و  هک  مینکیم  يوریپ  تسا  میهاربا  هدوتـس  نیئآ  هک  ار  مالـسا  نید  اـم  هـک  اـهنآ  باوـج  رد  وـگب  ربـمغیپ  يا  دـیئوپ 
نوچ هتـشذگ  ناربمغیپ  رب  هچناب  دنداتـسرف و  ام  ربمغیپ  رب  هک  یباتک  نادـب  میا و  هدروآ  ادـخب  نامیا  نیملـسم  اـم  هک  دـیئوگب  (136) تسا
همهب دـندروآ  ادـخ  بناج  زا  ناربمغیپ  رب  هچنآ  همهب  دنداتـسرف و  یـسیع  یـسوم و  وا  نادـنزرف  بوقعی و  قحـسا و  لیعمـسا و  میهاربا و 

رگا سپ  (137) میتسه وا  نامرف  میلـست  هدیورگ و  تسا  ادخ  بناج  زا  هچ  رهب  میراذگن و  قرف  ناربمغیپ  زا  کیچیه  نایم  میدنم و  هدـیقع 
کـش دنریذپن  امـش  نیئآ  دننادرگب و  يور  قح  زا  رگا  دـنا و  هتفای  قح  هار  دـندروآ  نامیا  زین  يراصن  دوهی و  دـیدروآ  نامیا  امـش  هچناب 

وا هچ  درادیم  هاگن  ار  امش  اهنآ  بیسآ  رـش و  زا  دنوادخ  هک  دیراد  يوق  لد  امـش  دوب  دنهاوخ  لطاب  رب  ینعی  قح  فالخب  اهنآ  هک  تسین 
دیحوت تریـس  نامیا و  ترطف  گنر  ناناملـسم  امب  هک  تسا  ادخ  يزیمآ  گنر  (138) تسا هاگآ  همه  لاحب  دونـشیم و  نامیا  لها  ياعد 

باتک لهاب  ربمغیپ  يا  (139) مینکیم شتـسرپ  كرـش  هبئاش  چیه  یب  ار  وا  ام  تسین و  اتکی  يادخب  نامیا  زا  رتشوخ  یگنر  چیه  هدیـشخب ،
دوخ و راک  لوئـسم  ام  تسامـش و  ام و  راگدرورپ  وا  هک  یتروص  ردتـسا  لادج  ثحب و  ياج  هچ  ادـخ  عوضوم  رد  ام  اب  ار  امـش  هک  وگب 

شتـسرپ صوـلخ  يور  زا  ار  وا  هتخانـش و  یئاـتکیب  ار  ادـخ  هک  یتـلم  اـهنت  میئاـم  تسه  هک  يزیچ  دـیتسه  شیوـخ  رادرک  لوئـسم  اـمش 
بوقعی و قحـسا و  لیعمـسا و  میهاربا و  هک  دیئوگ  هتـساخرب و  لدجب  نیملـسم  اب  ءایبنا  عوضوم  رد  باتک  لها  امـش  رگا  ای  (140) مینکیم

هکنآ زا  رتراکمتس  تسیک  و  ادخ ؟ ای  دینادیم  رتهب  امش  هک  هد  خساپ  هک  دیامرف  ارم  ادخ  دندوب  تینارـصن  ای  تیدوهی  نیئآ  رب  وا  نادنزرف 
راکنا ار  وا  توبن  ات  دراد  یفخم  ینامـسآ  بتک  ردص  دـمحم  تلاسرب  ار  ادـخ  یهاوگ  ای  دـنک  نامتک  ءایبنا  نیا  هراب  رد  ار  ادـخ  تداهش 

دندرک و دوخ  يارب  دندرک  هچ  ره  دنتشذگرد  همه  ناتما  ناربمغیپ و  زا  نیشیپ  هورگ  نآ  (141) تسین دینک  یم  هچنآ  زا  لفاغ  ادخ  دنک و 
نآ بجوم  هچ  تفگ  دنهاوخ  درخیب  هیفـس  مدرم  (142) دوب دیهاوخن  نانآ  راک  لوئـسم  امـش  دینک و  شیوخ  دوسب  دـینک  هچ  ره  زین  امش 

ار هک  ره  تسار و  يادخ  برغم  قرشم و  ربمغیپ  يا  وگب  دندروآ  هبعکب  يور  سدقملا  تیب  دندوب  نآ  رب  هک  يا  هلبق  زا  نیملـسم  هک  دش 
وکین تریـس  لدـتعم و  قالخاب  میدرک و  تیادـه  مالـسا  نیئاب  ار  نیملـسم  امـش  نانچمه  ام  (143)و  دنک تیادـه  تسار  هارب  وا  دـهاوخ 

امش هاوگ  ار  ربمغیپ  هچنانچ  دنزومایب  امش  زا  ملاع  للم  ریاس  ار  یتسرد  یکین و  ات  قلخ  یتسرد  قشمرـس  دیـشاب و  مدرم  هاوگ  ات  میتسارایب 
ار یهورگ  میزاس  ادج  میئامزایب و  هکنیا  رب  رگم  میدادن  رییغت  يدوب  نآ  رب  هک  ار  يا  هلبق  ام  ربمغیپ  يا  دـیزومایب و  يو  زا  امـش  ات  میدرک 
ادخب و ناگتفای  تیادـه  رظن  رد  زج  دومن  گرزب  یـسب  هلبق  رییغت  نیا  دـنزیخرب و  وا  تفلاخمب  هکنانآ  زا  دـننک  يوریپ  ادـخ  ربمغیپ  زا  هک 
یحو و راظتناب  نامسآ  رب  ار  وت  هجوت  ام  (144) تسنابرهم قفشم و  قلخب  ادخ  هک  دنادرگن  هابت  نامیا  هار  رد  ار  امش  يرادیاپ  رجا  دنوادخ 

رهزین نیملـسم  امـش  مارحلا و  دجـسم  فرطب  نک  يور  سپ  مینادرگب  يوش  دونـشخ  نادـب  هک  يا  هلبقب  وت  يور  هتبلا  میرگنب و  هلبق  رییغت 
هن تسا  ادخ  بناج  زا  یتسار  قحب و  هلبق  رییغت  نیا  هک  دـننادیم  یبوخب  باتک  لها  هورگ  دـینک و  بناج  نادـب  يور  زامن  رد  دیـشاب  اجک 

رگا هک  نادب  اققحم  ربمغیپ  يا  وت  (145)و  تسین لفاغ  دنراتفر  تشز  قفانم و  ای  راکوکین  عیطم و  هک  اهنآ  رادرک  زا  ادخ  سک و  هاوخلدب 
یخرب هلبق  عبات  للم  یـضعب  درک و  یهاوخن  نانآ  هلبق  زا  تیعبت  زین  وت  دـنوشن و  وت  هلبقوریپ  يروایب  باـتک  لـها  يارب  يا  هزجعم  مسق  ره 
تروص نیا  رد  یتفای  ملع  ادخ  بناج  زا  هکنآ  زا  دعب  يوش  اهنآ  هنالهاج  ياهـسوه  هاوخلد و  عبات  تناوریپ  ینعی  وت  رگا  و  دنوشن . رگید 
یبوخب ار  وا  تیناقح  و  ص )  ) دـمحم يراصن  دوهی و  میداتـسرف  باتک  اهنآ  رب  ام  هک  یهورگ  (146) دوب یهاوخ  نارگمتـس  هورگ  زا  هتبلا 

نادـب ملع  هـک  یتروـص  رد  دـننکیم  ناـمتک  ار  قـح  داـنع  هار  زا  ناـنآ  زا  یهورگ  نـکیلو  ار  دوـخ  نادـنزرف  هـک  هنوـگ  نادـب  دنـسانشیم 
تسا یهار  ار  یسک  ره  (148) هدم هار  لدب  ههبـش  چیه  دـنلطاب  رب  نارگید  دـمآ و  وت  يوسب  ادـخ  فرط  زا  هک  تسنامه  قح  (147) دنراد

همه دیـشاب  اجک  ره  هک  تادابع  تاریخب و  دیباتـشب  سپ  دروآ  يور  هلبقنادب  دـبای و  هار  نادـب  هک  دوخ  نید  رد  تسیا  هلبق  ای  قح  يوسب 
ربمغیپ يا  يدش  نوریب  راید  ره  يوسب  اجک و  ره  زا  (149)و  تساناوت زیچ  ره  رب  ادخ  اققحم  دروآ  دهاوخ  رشحم  هصرعب  دنوادخ  ار  امش 
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زا لوسر  يا  (150)و  تسین لفاغ  امش  راک  زا  ادخ  تسادخ و  رماب  باوص و  هجو  رب  هلبق  روتسد  نیا  نوچروآ  هبعک  فرطب  يور  زامن  رد 
تجحب و مدرم  ات  دـینک  بناج  نادـب  يور  دـیدوب  اجک  رهبمه  نیملـسم  امـش  نک و  هبعک  بناـجب  يور  يدـش  نوریب  راـید  رهب  اـج و  ره 
دیسرتب و نم  ینامرفان  زا  دیشیدنین و  مه  نانآ  يوگتفگ  لدج و  زا  هک  مالسا  اب  دناعم  راکمتس و  هورگ  زج  دنیاشگن  نابز  امش  رب  هلداجم 

لوسر هکنانچ  (151) دـیبای هار  باوص  قح و  قیرطب  هک  دـشاب  مناسر و  لامک  دـحب  امـش  يارب  ار  متمحر  تمعن و  اـت  دیـشاب  نم  ناـمرفب 
كاپ و كرـش  لهج و  یگدولآ  يدـیلپ و  زا  ار  امـش  سوفن  دـنک و  توالت  امـش  يارب  ار  ام  تایآ  هک  میداتـسرف  قلخ  رب  ار  دوخ  یمارگ 
منک و دای  ار  امـش  ات  دـینک  دای  ارم  سپ  (152) دیزومایب دـینادیمن  ار  هچ  ره  وا  زا  دـهد و  تمکح  تعیرـش و  میلعت  امـشب  دـنادرگ و  هزنم 

رکذب دینک و  هشیپ  تمواقم  ربص و  دوخ  راک  تفرشیپ  رد  نامیا  لها  يا  (153) دینکم تمعن  نارفک  دیرآ و  ياجب  نم  تمعن  رکش  سپس 
يدبا هدنز  وا  هکلب  دیرادنپن  هدرم  دش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  یـسک  نآ  (154)و  تسا نارباص  روای  ادخ  هک  دیئوج  لسوتزامن  ادـخ و 
لاوما ناصقن  یگنسرگ و  سرت و  نوچ  میئامزایب  اه  یتخسب  ار  امش  هتبلا  (155)و  تفای دیهاوخن  رد  ار  تقیقح  نیا  امش  همه  نکیلو  تسا 

يراوگان تخس و  هثداحب  نوچ  هکنانآ  (156) تسار نارباص  اهیتخس  نآ  زا  شیاسآ  هدژم  تراشب و  میئامزایب و  تعارز  تافآ  سوفن و  و 
صوصخم دنهورگ  نآ  (157) درک میهاوخ  عوجر  وا  يوسب  زاب  میا و  هدمآ  ادـخ  نامرفب  ام  دـنیوگ  هتفرگ و  شیپ  يروبـص  دـنوش  راچد 

نید رئاعش  زا  هورم  افـص و  یعـس  (158) دـنناگتفای تیادـه  ادـخ  يوسب  تقیقحب  اهنآ  دـنوادخ و  صاخ  تمحر  یهلا و  فاطلا  دوردـب و 
درآ و ياجب  زین  هورم  افـص و  یعـس  هک  تسین  وا  رب  یکاب  دروآ  ياجب  هرمع  صوصخم  لامعا  ای  هبعک  هناخ  جح  سک  ره  سپ  تسادـخ 

تایآ هک  باتک  لـها  هورگ  نآ  (159) تسا ملاـع  قلخ  روما  همهب  وا  هک  داد  دـهاوخ  يو  شاداـپ  ادـخ  دباتـش  یکین  ریخ و  هارب  سک  ره 
دنتـشاد ناهنپ  میدرک  نایب  باتک  رد  مدرم  تیادـه  يارب  هکنآ  زا  دـعب  هدومن و  نامتک  میداتـسرف  قلخ  یئامنهار  يارب  هک  ار  يا  هحـضاو 

دنتخادرپ و دوخ  لامعا  دسافم  حالـصا  هب  دندرک و  هبوت  هک  یئاهنآ  رگم  (160) دننکیم نعل  زین  کلم  سنا و  نج و  مامت  ادـخ و  ار  اهنآ 
ناـبرهم ناراـکهنگ و  ریذـپ  هبوـت  مـنم  هـک  مریذـپ  یم  ار  هورگ  نـیا  هبوـت  سپ  دـندرک  ناـیب  دـندرکیم  ناـمتک  هـک  ار  هـچنآ  مدرم  يارب 

هشیمه (162) دنتسرفیم نعل  نامدرم  ناگتـشرف و  همه  ادخ و  هورگ  نآ  رب  هتبلا  دندرم  رفک  هدیقعب  هدش و  رفاک  هک  یناسک  نآ  (161) قلخب
تسین تساتکی  يادخ  امـش  يادخ  (163)و  دنرگنب تمحر  رظنب  هن  دنهد و  باذـع  فیفخت  نانآ  رب  هن  دـنا  هجنکـش  باذـعب و  منهج  رد 

بآ يورب  هک  اه  یتشک  زور و  بش و  دمآ  تفر و  نیمز و  اهنامسآ و  تقلخ  رد  اققحم  (164) تسنابرهم هدنیاشخب و  هک  وا  رگم  یئادخ 
درک و هدنز  نآ  هایگ  ندش  دوبان  ندرم و  زا  دعبار  نیمز  بآ  نادب  ات  داتـسرفورف  الاب  زا  ادـخ  هک  یناراب  تستکرح و  رد  قلخ  عافتنا  يارب 

نامـسآ نیمز و  ناـیم  هک  ربا  تقلخ  رد  فرط و  رهب  اـهداب  ندـیزو  رد  نیمز و  رد  تاـناویح  عاونا  نتخیگنارب  رد  دـینادرگ و  مرخ  زبس و 
رب حـضاو  يا  هلدا  نالقاع  يارب  تسا  تمکح  مظن و  اب  همه  نوچ  ملاـع  روما  نیا  همه  رد  تسا  تکرح  رد  ادـخ  هدارا  هب  تسا و  رخـسم 

ادـخ دـننامه  ار  لطاب  نایعدـم  ناتب و  نوچ  ار  ادـخ  ریغ  ناداـن  مدرم  زا  یخرب  (165) تسا هدـننیرفآ  تمحر  تمکح و  تردـق و  مـلع و 
طقف ار  یتسود  تبحم و  لامک  دـننامیا  لها  هک  اهنآ  نکیل  دـنزرو  یتسود  ناتب  نادـب  تشاد  تسود  تسیاب  ار  ادـخ  هک  نانچ  دـنریگ و 

یئاناوت تردق و  هک  دننک  هدهاشم  ار  ادخ  باذـع  هک  یتقو  دـننادب  راکمتـس  ناکرـشم  هقرف  رگا  ادـخ و  ءایلوا  دـنراد و  صوصخم  ادـخب 
دنیوج يرازیب  هک  یماـگنه  (166) تسا تخـس  رایـسب  ار  ناکرـشم  ادخ  باذع  دنوش و  نامیـشپ  تخـس  دوخ  كرـش  زا  تسادخ  صاخ 
لطاب بباور  چیه  هدش و  عطق  اهنآ  زا  بابـسا  هلیـسو و  هنوگ  ره  دننک و  هدهاشم  ار  ادخ  باذـع  دوخ و  ناوریپ  زا  لطاب  نایاوشیپ  اسور و 
نانیا تعاطا  زا  میتشگیمزاب و  ایندب  راب  رگید  شاک  دنیوگ  ترسح  ینامـشیپ و  يور  زا  لطاب  نایاوشیپ  نآ  ناوربپ  هاگنآ  (167) دنامن اجب 

هیام ار  اـهنآ  هنـالهاج  تشز  رادرک  ادـخ  هنوگنیا  دنتـسج ، يرازیب  اـم  زا  هدوشگن و  اـم  راـک  زا  یهرگ  اـهنیا  هکناـنچ  میتسج  یم  يرازیب 
ار هزیکاـپ  لـالح و  تسا  نیمز  رد  هچنآ  زا  مدرم  يا  (168) دشابن تاجن  منهج  شتآ  باذع  زا  ار  اهنآ  دـنک و  نانآ  ینامیـشپ  ترـسح و 

روتسد امشب  هک  تسا  نمـشد  نیا  (169) تسیراکشآ نمشد  امـش  يارب  زا  ناطیـش  اققحم  ار  ناطیـش  سواسو  دینکن  يوریپ  دینک و  لوانت 
(170)و دیهد تبـسن  ادـخب  ملظ  ربج و  كرـش و  دـننام  ینادان  لهج و  يور  زا  ینانخـس  هک  درامگیم  نآ  رب  دـهدیم و  یتشز  يراکدـب و 
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ایآ دوب ، میهاوخ  دوخ  ناردـپ  شیک  وریپ  ام  هک  دـنهد  خـساپ  دـینک  هداتـسرف  ادـخ  هک  یباتک  تعیرـش و  زا  يوریپ  دـنیوگ  ار  رافک  نوچ 
لثم 171)و  (؟ دـنا هتفاین  هار  یتسار  قحب و  زگره  هدوب و  ناداـن  لـقع و  یب  ناردـپ  نآ  هک  یتروص  رد  دنـشاب  ناردـپ  عباـت  اـهنآ  تسیاـب 

زج هدرکن و  كرد  یئانعم  زاوآ  نآ  زا  دـننک  شزاوآ  هک  تسا  یناویح  نوچ  نآ  يانعم  ندرکن  كرد  ءایبنا و  نخـس  ندینـش  رد  نارفاک 
رد قمعت  رکف و  دـندنب و  یمن  راک  ار  دوخ  لقع  اریز  دـنروک  گـنگ و  رک و  قح  ندـید  نتفگ و  ندینـش و  زا  مه  راـفک  دونـشن  یئادـص 

اهنت دیرآ و  ياجب  ار  ادخ  رکـش  دـیروخب و  میا  هدرک  امـش  بیـصن  ام  هک  هزیکاپ  لالح و  يزور  نامیا  لها  يا  (172) دننکیمن قح  تایآ 
كوخ تشوگ  نوخ و  رادرم و  امـش  رب  دینادرگ  مارح  ادخ  ارـصحنم  قیقحت  هب  (173) دیتسرپیم ار  ادخ  صلاخ  امـش  رگا  دیئوگ  وا  ساپس 
لیاـمت نآ  هب  هک  یتروص  رددوش  رطـضم  جاـتحم و  اـهنآ  ندروخب  هک  سک  ره  سپ  دنـشاب  هتـشک  ادـخ  ریغ  مساـب  هک  ار  هحیبذ  ره  ار و 
هدنزرمآ قلخ  قح  رد  ادخ  اققحم  هک  دنک  فرص  جایتحا  ردقب  هک  دوب  دهاوخن  وا  رب  یهانگ  دنکن  زواجت  زین  قمر  دس  هزادنا  زا  هتشادن و 

ار نآ  دوب و  هداتسرف  ص )  ) دمحمتثعب رد  ادخ  هک  ار  ینامسآ  باتک  زا  یتایآ  دنتـشاد  ناهنپ  هریغ  دوهی و  زا  هکنانآ  (174) تسا نابرهم  و 
كاپ نایـصع  يدـیلپ  زا  دـیوگن و  نخـس  اهنآ  اب  مشخ  زا  ادـخ  تمایق  رد  دـشابن و  اهنآ  بیـصن  منهج  شتآ  زج  دـنتخورف  كدـنا  ياهبب 
ياجب ار  یهارمگ  تلالـض و  دندرک  رایتخا  هک  دنهورگ  نامه  اهنآ  (175) دوب دهاوخ  كاندرد  باذع  تمایق  رد  ار  نانآ  مهو  دـنادرگن 

باتک ادخ  هک  تسنیا  قح  (176) دنتقاطرپ ناج و  تخـس  منهج  شتآ  رب  ردقچ  تمحر  شزرمآ و  ياجب  ار  ادخباذع  تیادـه و  فطل و 
نادب يراکوکین  (177) دوب دنهاوخ  قح  زا  رود  یفالتخا  رد  دـندرک  هرباکم  فالتخا و  نآ  رد  هک  یهورگ  داتـسرف و  یتسارب  ار  ینامـسآ 

هک تسیسک  راکوکین  نکیل  تسا  راصن  دوهی و  رب  در  هیآ  نیا  تسا  يرثا  یب  زیچ  نیا  هچ  دینک  برغم  ای  قرـشم  بناجب  يور  هک  تسین 
ناشیوخب و ادخ  یتسود  هار  رد  ار  دوخ  یئاراد  درآ و  نامیا  ناربمغیپ  ینامسآ و  باتک  نامسآ و  ناگتشرف  تمایق و  زور  ملاع و  يادخب 
دناسرب و قحتسم  هب  لام  تاکز  دراد و  اپب  زامن  دنک و  فرص  ناگدنب  ندرکدازآ  رد  مه  دهدب و  نایادگ  نارذگهر و  ناریقف و  نامیتی و 
هک یناسک  دنک  هشیپ  ربص  بعت  جنر و  تقوب  دشاب و  ابیکـش  روبـص و  اهیتخـس  رازراک و  رد  دـنک و  افو  دوخ  عقومب  هتـسب  دـهع  هک  ره  اب 

ناگتـشک صاصق  مکح  امـش  يارب  نامیا  لها  يا  (178) دنناراکزیهرپ اهنآ  ملاع و  نایوگتـسار  تقیقحب  اهنآ  دنا  هتـسارآ  فاصوا  نیدـب 
زانوخ بحاص  نوچ  درک و  دـیناوت  صاـصق  نزب  ار  نآ  هدـنب و  ياـجب  ار  هدـنب  دازآ و  درم  لـباقم  رد  ار  دازآ  درم  هک  تشگ  نیعم  نینچ 

ادا يدونـشخ  اضر و  لامک  رد  لتاق  ار  هید  سپ  وکین  تسیراک  هید  نتفرگب  ای  هید  نودـب  درذـگرد  دـهاوخب  تسوا  ینید  ردارب  هک  لتاق 
ملظ لتاقب  دنک و  یشکرس  نآ  زا  هک  ره  روتـسد  نیا  زا  سپ  تسا  يدنوادخ  تمحر  صاصق و  رما  یناسآ  فیفخت و  مکح  نیا  رد  دنک 

رگیدـکی لتق  زا  رگم  ات  تسامـش  تایح  ظفح  يارب  صاصق  مکح  نـالقاع  يا  (179) دوب دهاوخ  تخـس  باذع  ار  وا  دراد  اور  يدـعت  و 
ردام و ردـپ و  يارب  دـنک  تیـصو  تساـیند  عاـتم  ياراد  رگا  دـسر  ارف  گرم  ار  امـش  زا  یکی  نوچ  هک  دـش  هداد  روتـسد  (180) دیزیهرپب

دهد رییغت  ار  نآ  تیصو  ندینش  زا  سپ  یسک  هاگ  ره  سپ  (181) تسا ناراکزیهرپ  ماقم  راوازس  راک  نیا  لدع ، هتسیاش  يزیچب  ناشیوخ 
قلخ هک  زیچ  رهب  دـنوادخ  دـننک و  تیـصو  فالخب  لمع  هک  تساهنآ  رب  راک  نیا  هانگ  دـنک  راتفر  تقیقح  فالخ  رب  صاخـشا  عفانمب  و 

دزادرپ نآ  حالصا  هب  هتفر و  یمتس  افج و  وا  ثراوب  یصوم  تیـصو  زا  هک  درادنپ  نینچ  سک  ره  (182)و  تساناد اونش و  دننک  دنیوگ و 
هانگ هدنزرمآ  دنوادخ  اریز  هتشاد  دصق  یشیدنا  کین  هکنآ  هچ  دشاب  هتفر  اطخ  هابتـشا و  هب  هچ  رگا  هدرک  باوث  هکلب  تسین  یهانگ  وا  رب 

روتسد نیا  دش و  ضرف  ار  هتشذگ  مما  هکنانچ  دیدرگ  ضرف  نتشاد  هزور  مه  امش  رب  نامیا  لها  يا  (183) تسنابرهم همه  قح  رد  قلخ و 
ره ناضمر و  هام  مامت  دیراد  هزور  نیعم  هرامشب  یئاهزور  (184) دیوش راکزیهرپ  هدش و  یناویح  تسپ  تاوهـش  زا  كاپ  هک  تسنآ  يارب 

ار هزور  هک  یناسک  دراد و  هزور  دوش  ملاس  رـضاح و  نوچ  ناضمر  هام  ریغ  ياه  زور  زا  نآ  هرامـشب  رفاسمای  دـشاب  ضیرم  امـش  زا  سک 
ریقف هک  ردـقنآ  ماعط  دـمکی  دـهد  ادـف  زور  ره  ضوع  هریغ  هدریـش و  هلماح و  ناـنآ  ریپ و  نادرم  نوچ  تشاد  دـنناوت  تقـشم  تمحزب و 
هزور للعت  یب  تسا و  رتهب  وا  يارب  رایـسب  راتفر  نیا  دنک  ریـس  هنـسرگ  کی  زا  شیب  دیازفیب و  یکین  رب  سک  ره  دوش و  ریـس  يا  هنـسرگ 

ناضمر هام  (185) دینادب ار  لمع  نیا  رامـش  یب  دئاوف  رگا  دوب  دهاوخ  رتهب  ندب  تمالـس  حور و  يافـص  يارب  راک  ره  زا  ار  امـش  نتـشاد 
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ار ناضمر  هام  دبایرد  هک  ره  سپ  لطاب  زا  قح  زایتما  یئامنهار و  يارب  رـشب و  تیاده  يارب  تسا  هدش  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  تسا  یهام 
مکح امش  يارب  دنوادخ  هک  دراد  هزور  رگید  ياه  هام  زا  تسا  هدروخ  هزور  هچنآ  هرامشب  دشاب  رفس  رد  ایشوخان  سک  ره  درادب و  هزور 

مالسا نیدب  ار  امش  هک  دینک  دای  تمظعب  ار  ادخ  هدرک  لیمکت  ار  هزور  ددع  هکنیا  ات  تسا  هتفرگن  لکشم  ار  فیلکت  هتـساوخ و  ناسآ  ار 
دننادب دنـسرپ  وت  زا  نم  یکیدزن  يرود و  زا  نم  ناگدنب  نوچ  (186)و  دیدرگ رازگـساپس  گرزب  تمعن  نیا  زا  هک  دشاب  دومرف ، تیاده 

نم هب  دـنریذپب و  ارم  ناربـمغیپ  ارم و  توعد  تسیاـب  سپ  منک  تباـجا  وا  ياـعد  دـناوخ  ارم  هک  ره  دوب  مهاوخ  کـیدزن  اـهنآ  هب  نم  هک 
فافع رتس و  هماج  اهنآ  هک  دوخ  نانز  اب  ترشابم  ناضمر  هام  ياهبـش  رد  دش  لالح  امـش  يارب  (187) دنبای هار  تداعـسب  ات  دشاب  دنورگب 

رد ار  دوخ  سفن  توهش  تعاطا  ینامرفانب و  نانآ  ترشابم  راک  رد  امش  هک  تسناد  ادخ  دیتسه و  اهنآ  تفع  سابل  زین  امش  دنتسه و  امش 
تساور ناضمر  بش  رد  نونکا  زا  دیشخب  ار  امش  هانگ  تشذگرد و  ناضمر  ياهبـش  رد  هعقاوم  تمرح  مکح  زا  اذل  دینکفایم  هانگ  هطرو 

بخ هک  هاگنآ  ات  دـیماشایب  دـیروخب و  تساور  دـیهاوخب و  هدومرف  ردـقم  هچنآ  دـنوادخ  زا  دـینک و  ترـشابم  لالحب  دوخ  ياهنز  اـب  هک 
رد فاکتعا  ماگنه  نانآ  اب  بش و  لوا  اـت  دـیناسر  ناـیاپب  ار  هزور  نآ  زا  سپ  ددرگ  رادـیدپ  مد  هدـیپس  رد  بش  یهایـس  زا  زور  يدـیفس 

نایب مدرم  يارب  ار  دوخ  تایآ  هنوگنیا  ادخ  دیئوپم  تفلاخم  هار  نآ  رد  اهنآ  تسادخ  نید  دودح و  ماکحا  نیا  دـینکم  ترـشابم  دـجاسم 
روز هوشر و  هلیـسوب  هک  دینکفین  نایـضاق  همکاحمب  ار  راک  دیروخم و  قحانب  ار  رگیدـکی  لام  (188) دنوش راکزیهرپ  هک  دشاب  ات  دـیامرف 

هام لـاله  ردـب و  ببـس  هک  دـننک  لاوس  وت  زا  ربمغیپ  يا  (189) دـینادیم دوخ  يوعد  نالطب  امـش  هکنیا  اب  دـیروخب  ار  مدرم  لام  يا  هراـپ 
هناـخب راوـید  تشپ  زا  هک  تسین  نادـب  يراـکوکین  تسا و  مدرم  تـالماعم  جـح و  تاداـبع  تاـقوا  نییعت  نآ  رد  هک  هد  باوـج  تـسیچ 
راگتسر هک  دشاب  دینک  هشیپ  يوقت  دیوش و  لخاد  نآ  هار  زاراک  رهب  دیشاب و  اسراپ  هک  تسنآ  یئوکین  تسا  هتسیاشان  راکنیا  هچ  دییآرد 
تـسود ار  رگمتـس  ادـخ  هک  دیـشابن  راکمتـس  نکیل  دـینک  داـهج  دـنزیخرب  امـش  ینمـشد  گـنجب و  هکناـنآ  اـب  ادـخ  هار  رد  (190) دیوش

اهنآ هک  يرگ  هنتف  دندرک و  هراوآ  نطو  زا  ار  امش  نانآ  هکنانچ  دینارب  ناشاهرهش  زا  دیناسر و  لتقب  دیتفای  ار  ناکرشم  اج  ره  (191) درادن
تروص نیا  رد  دـننک  یتسد  شیپ  اهنآ  هکنآ  رگم  دـینکم  لاتق  اهنآ  اب  مارحلا  دجـسم  رد  تساـگنج و  زا  رتشیب  شداـسف  رتتخـس و  دـننک 

ادخ هک  دیرذگرد  اهنآ  زا  دنرادب  متـس  كرـش و  زا  تسد  رگا  (192) نارفاک رفیک  تسا  نیا  دـیناسر  لـتقب  ار  اـهنآ  مرح  رد  هک  تساور 
هنتف زا  رگا  دشاب و  ادخ  نیدنیئآ  ار  همه  دوش و  فرطرب  نیمز  يور  زا  داسف  هنتف و  ات  دینک  داهج  نارفاک  اب  (193)و  تسنابرهم هدنزرمآ و 
رارق مارح  ياه  هام  لباقم  رد  ار  مارح  ياه  هاـم  (194) تسین اور  ناراکمتس  رب  زج  متـس  هک  دینک  تلادع  اهنآ  اب  دندیـشک  تسد  گنج  و 

وا دنک  زارد  تسد  امش  يراکمتس  روجب و  هک  ره  سپ  دینک  صاصق  زین  امش  دننک  لاتق  امـش  اب  هتـشادن و  هاگن  نآ  تمرح  رگا  هک  دیهد 
يرای هک  دینادب  دیسرتب و  ادخ  زا  دینک و  تمواقم  نارفاک  ملظ  اب  لدعب  ینعی  هدیسر  امشب  هک  یمتـس  ردقب  دیروآرد  ياپ  زا  تمواقمب  ار 

دـینکفین و رد  رطخ  هکلهم و  هب  ار  دوخ  فارـسا و  دـحب  هن  نکیل  دـینک  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  دوخ  لاـم  زا  (195) تسا ناراکزیهرپ  اب  ادـخ 
شیپ یعنم  سرت و  رگا  دیناسر و  نایاپب  ادخ  يارب  ار  هرمع  جـح و  لامعا  همه  (196) درادیم تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  دینک  یئوکین 

ای دشاب  رامیب  سک  ره  دسرب و  حبذلحمب  امش  ینابرق  هک  هاگنآ  ات  دیشارتم  رـس  و  دیرآ ، اجب  تسا  لهـس  يراک  هک  ینابرق  نداتـسرف  دیآ 
دوش فرطرب  عنم  سرت و  هک  نآ  زا  سپ  دنفـسوگ ، نتـشک  ای  نداد  هقدـص  ای  نتـشاد  هزورب  دـنک  ادـف  نآ  زا  دـشارتب و  رـس  دوش  رـسدرد 

ینابرقب سک  ره  دنک و  ینابرق  اجنآ  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  سنج  زا  تسوا  رودقم  رـسیم و  هچ  ره  دیآ  زاب  جحب  عتمت ، هرمع  زا  سکره 
لها هک  تسا  سک  نآ  رب  لمع  نیا  دوش  مامت  زور  هد  هک  تعجارم  ماگنه  زور  تفه  جـح و  ماـیارد  درادـب  هزور  زور  هس  تفاـین  نکمت 

رد بجاو  جح  (197) تسا تخس  ادخ  باذع  هک  دینادب  دیسرتب و  ادخ  ینامرفان  زا  دینک و  لمع  ماکحا  نیاب  ناگدنب  يا  دشابن  هکم  رهش 
كرت تساور  رهوش  نز و  نایم  هچنآ  تسیاب  دوش  بجاو  جـحار  هک  ره  سپ  هجحیذ  لوا  زور  هد  هدـعقیذ و  لاوش ، تسا  نیعم  ياه  هام 

نآ رب  ادـخ  دـینک  کینراک  ره  امـش  دـنک و  كرت  ار  هللا  یلب و  هللا و  نتفگ ال و  یئوگدـب و  هلداجم و  غورد و  دـننام  اوراـن  راـک  دـنک و 
يا دـیوش  سرت  ادـخ  دـیزیهرپب و  نم  زا  تسا و  يوـقت  هار  نیا  هشوـت  نیرتـهب  هک  دـیریگرب  ترخآ  هار  يارب  يوـقت  هشوـت  تسهاـگآ و 
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زا هک  هاگنآ  سپ  دـیبلط  يزور  ادـخ  لضف  زا  هدرک و  شاعم  بسک  جـح  ماگنه  رد  امـش  هک  تسین  یکاب  (198) كاردا لقع و  نابحاص 
زا دعب  (199) دروآ تیاده  هارب  دیدوب  رفک  تلالضب  هکنآ  زاسپ  ار  امش  هک  دیشاب  ادخ  دایب  دینک و  ادخ  رکذ  رعـشم  رد  دیتشگ  زاب  تافرع 

هدــنزرمآ و دــنوادخ  هــک  دــینک  شزرمآ  بــلط  ادـــخ  زا  تاــفرعب و  دـــینک  عوــجر  دـــندرگزاب  نیملـــسم  هــمه  هــک  یقیرطب  نآ 
ایند و تجاح  ره  دینک و  دای  ار  ادخ  ناردپ  زا  شیب  هکلب  دوخ  ناردپ  دننام  مه  امـش  دیدروآ  اجب  جـح  لامعا  هک  هاگنآ  (200) تسنابرهم
(201)و تسین یبیصن  ترخآ  تمعن  زا  ار  نانآ  دننک و  اهنت  يویند  عاتم  يانمت  ادخ  زارظن  هاتوک  مدرم  یـضعب  دیهاوخ  ادخ  زا  ار  ترخآ 

کی ره  (202) راد هاگن  خزود  شتآ  هجنکـش  زا  نادرگدنم و  هرهب  ود  ره  ترخآ  ایند و  ياهتمعن  زا  ار  ام  ایادخ  راب  دـنیوگ  رگید  یـضعب 
یگدیـسر دوز  همه  باـسحب  ادـخ  دوـخ و  لاـمعا  هجیتـن  زاتـشگ  دـنهاوخ  دـنم  هرهب  یبـقع  ناـبلاط  اـیند و  ناـبلاط  ینعی  هقرف  ود  نـیا  زا 

دیاب اهنت  اجنآ  هک  تافرع  انم و  ردقیرـشت  مایا  ینعی  نیعم  يزور  دنچ  رد  صوصخ  زامن  زا  دعب  ریبکت  رکذب  دـینک  دای  ار  ادـخ  (203) دنک
ای هاـنگ  ره  زا  هک  سک  نآ  دراد  رخوم  اـی  مدـقم  ار  اـنم  يارحـص  زا  تکرح  زور  ود  هک  تسین  یکاـب  تخادرپ و  قـح  رکذ  ادـخ و  داـیب 

دننام مدرم  یضعب  (204) تشگ دیهاوخ  زاب  ادخ  يوسب  هک  دینادب  دیـسرتب و  ادخ  زا  و  هک ، دوب  راکزیهرپ  مارح  دیـص  نانآ و  صوصخرد 
زا دنـسر و  ایند  عاتمب  غورد  ینابز و  برچ  زا  هک  دنرآ  تفگـشب  ار  وت  دوخ  بیرفلد  راتفگ  زا  دوب  ناقفانم  زا  یکی  هک  قیرـش  نب  سنخا 

تردـق دوش و  رود  وت  روضح  زا  نوچ  (205) تسمالـسا نمـشد  نیرتدب  سک  نیا  دنریگ و  هاوگ  دوخ  یتسارب  ار  ادـخ  قافن  یتسردان و 
ردزگره درادن و  تسود  ار  نادسفم  دنوادخ  دنک و  عطق  ار  رشب  لسن  دهد و  انف  داببقلخ  لصاح  ات  دشوکب  تسا  داسف  هنتف و  شراک  دبای 

وا يدنسپدوخ  رورغ و  نک  داسف  كرت  سرتب و  ادخ  زا  دنیوگ  تحیصن  زردناب و  ار  وا  نوچ  (206)و  دننک داسف  هک  هتساوخن  یلزا  تیشم 
تسا ع )  ) یلع دارم  دننادرم  یضعب  (207) تسیدب هاگمارآ  رایسب  هک  دنک  تیافک  ار  وا  منهج  دونشن  تحیصن  هک  دزیگنارب  يراکدب  هب  ار 

نینچ رادتـسود  ادـخ  دـیباوخ و  رتسب  رد  ص )  ) ربـمغیپ ياـجب  ع )  ) یلع هک  یبشدـننام  دـنرذگرد  ادـخ  ياـضر  هار  رد  دوخ  ناـج  زا  هک 
وا هک  دینکم  يوریپ  ناطیش  روآ  هقرفت  سواسو  زا  دیئآرد و  میلست  ماقم  رد  ادخ  رماواب  تبـسن  اقفتم  همه  نامیا  لها  يا  (208) تسناگدنب

دمآ امـش  یئامنهار  يارب  ادخ  بناج  زا  نشور  هلدا  هکنآ  دوجو  اب  دیتفر  اطخ  هارب  زاب  رگا  سپ  (209) تسا راکشآ  ینمشد  ار  امش  انامه 
دنروایمن نامیا  نشور  هلدا  نیا  اب  هک  نارفاک  ایآ  (210) تساناد ملاع  روما  همهب  اناوت و  ناراکاطخ  ماقتنا  رب  ادخ  هک  دینادب  تروصنیا  رد 

ادـخ يوسب  دـسر و  ارف  يزور  نارفاک  رفیکب  ادـخ  رهق  مکح  دوش و  لزان  اهنآ  رب  ربا  ياه  هدرپ  رد  هکئالم  اب  ادـخ  هک  دـنراد  نآ  راـظتنا 
هکنآ زا  سپ  سک  رهمیدروآ  اهنآ  رب  نشور  هلدا  تایآ و  ردـقچ  ام  هک  نک  لاوس  لیئارـسا  ینب  زا  ربمغیپ  يا  (211) اهراک همه  ددرگزاب 
عاتم تیراع و  تایح  (212) تسا تخس  رایسب  نارفاک  رب  ادخ  باقع  هک  دنادب  دنک  لدبم  رفکب  ار  نآ  داد  واب  دنوادخ  هک  یتیاده  تمعن 

نارفاک زا  رترب  یـسب  تمایق  زور  ناگـشیپ  يوقت  ماقم  یلو  دـننکیم  هرخـسم  سوسف و  ار  نامیا  لها  هک  دومن  هولج  نارفاک  رظن  رد  يویند 
دنهد و تراشب  ار  ناکین  هک  داتـسرف  ار  نالوسر  ادخ  دـندوب  هورگ  کی  مدرم  (213) دشخب باسحیب  يزور  دهاوخ  هک  رهب  ادـخ  تسا و 
رب هک  هورگ  نامه  سپـس  دشاب  امرف  مکح  مدرمعازن  دراوم  رد  تلادعب  ادخ  نید  اهنت  ات  داتـسرف  یتسارب  باتک  اهنآ  اب  دنناسرتب و  ار  نادب 

لهادوخ فطلب  ادخ  سپ  دندنکفا  فالتخا  ههبـش و  قح  باتک  رد  رگیدکی  قوقحب  يدـعت  يارب  اهنآ  ریغ  هن  دـمآ  ینامـسآ  باتک  نانآ 
تشهب هب  هک  دیدرک  نامگ  (214) دیامنب تسار  هار  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  و  دومرف ، تیاده  قح  رونب  تاهبـش  تملظ  نآ  زا  ار  نامیا 
ناساره رطاخ و  ناشیرپ  هراومه  دیـسر و  اهیتخـس  جنر و  نانآ  رب  هک  دمآ  ناگتـشذگ  رب  امـش  زا  شیپ  هک  یتاناحتما  نودب  دـیوش  لخاد 

ار ام  هک  دشاب  یک  ایادخ  رابدندرک  ضرع  هتـساوخ و  ددـم  ادـخ  زا  هودـنا  مغ و  تدـش  زا  واب  ناگدـنورگ  لوسر و  هک  هاگنآ  ات  دـندوب 
دهاوخ کـیدزن  ادـخ  يراـی  اـنامه  هک  هد  تراـشب  ناـه  دـش  باـطخ  لوسرب  لاـح  نآ  رد  یـشخب  تاـجن  اهیتخـس  نیا  زا  ینک و  يراـی 

ناشیوخ و ردام و  ردپ و  هرابرد  دینک  قافنادوخ  لام  زا  هچ  ره  وگب  مینک ؟ قافنا  هچ  ادـخ  هار  رد  دـننک  لاوس  وت  زا  ربمغیپ  يا  (215) دوب
امـش رب  هکنآ  لاح  دیدرگ و  ررقم  امـش  يارب  داهج  مکح  (216) تسهاگآ نآ  رب  ادـخ  دـینک  یئوکین  ره  تساور و  نارذـگهار  ناریقف و 
دوش رایسب  هچ  هدوب و  نآ  رد  حالص  ریخ و  تقیقحب  یلو  دیرامش  راوگان  امش  ار  يزیچ  هک  دوش  رایـسب  هچ  نکیل  تسا  هورکم  راوگان و 
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مدرم ربمغیپ  يا  (217) دینادان امش  تساناد و  روما  حلاصمب  دنوادخ  تسا و  نآ  رد  امش  داسف  رش و  عقاو  رد  دیراد و  تسود  ار  يزیچ  هک 
تمرح ندرک  لامیاپ  ادخب و  رفک  ادخ و  هار  زا  قلخ  نتـشادزاب  یلوگرزب  تسا  یهانگ  وگب  دـننک  لاوس  مارح  هام  رد  گنجب  عجار  وت  زا 

تسا و لـتق  زا  رتزیگناداـسف  يرگ  هنتف  تسا و  يرتگرزب  هاـنگ  رایـسب  دـندش  بکترم  ناکرـشم  هک  مرح  لـها  ندرک  نوریب  ادـخ و  مرح 
ددرگرب دوخ  نید  زا  امش  زا  سک  ره  دننادرگرب و  دوخ  نید  زا  ار  امش  دنناوتب  رگا  هکنآ  ات  دننک  رازراک  نیملسم  امـش  اب  هتـسویپ  نارفاک 

هـشیمه نآ  رد  دـنمنهج و  لها  نانآ  هدـیدرگ و  لطاب  عیاض و  ترخآ  اـیند و  رد  ناـشلامعا  صاخـشا  نینچ  دریمب  اـت  دـشابرفک  لاـحب  و 
رظتنم راودیما و  نانیا  دندرک  داهج  ادخ  هار  رد  هدومن و  ترجه  دوخ  نطو  زا  دندیورگ و  مالـسا  نیدب  هکنانآ  (218) دوب دنهاوخ  بذعم 

راک ود  نیا  رد  وگب  دنـسرپیم  راـمق  بارـش و  مکح  زا  وت  زا  ربمغیپ  يا  (219) تسنابرهم هدنیاشخب و  اهنآ  رب  ادخ  هک  دنـشاب  ادـخ  تمحر 
؟ دـننک قافنا  ادـخ  هار  رد  هچ  هک  ار  وت  دـننک  لاوس  زین  تسنآ و  تعفنم  زا  شیب  ود  نآ  هانگ  نایز  یلو  یئاـهدوس  تسا و  یگرزب  هاـنگ 

راکب لقع  رکفت و  هک  دشاب  دنک  نایب  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  ینـشور  نیدـب  ادـخ  تسا ، یناگدـنز  يرورـض  رب  دـئاز  هچنآ  هد  باوج 
دوخ لام  همه  هن  یلو  دینک  قافنادوخ  ترخآ  ایند و  شیاسآ  يارب  تقیقحب  ات  دشاب  ادخ  يارب  صلاخ  دـینکیم  قافنا  هچ  ره  (220) دیدنب
راتفر هنوگچ  نامیتی  اب  هک  ار  وت  دننک  لاوس  زین  دـینامب و  هرهب  یب  ترخآ  باوث  زا  ات  دـیزرو  لخب  هن  دـیتفا و  جـنرب  ایند  رد  ات  دیـشخب  ار 
دینک شزیمآ  اهنآ  اب  رگا  دیراذگ و  تسرپرس  یب  ار  اهنآ  ات  تسا  رتهب  دیشوک  اهنآ  لام  تحلـصم  لاح و  حالـصا  هب  هک  هد  باوج  دننک 

ادخ دیامن  یتسرد  حالـص و  هکنآ  دـنک و  یتسردان  داسفا و  نانآ  راک  رد  هکنآ  زا  تسهاگآ  ادـخ  دـیتسه و  ینید  ناردارب  هک  تسا  اور 
نانز اب  (221) تساناد اناوت و  راک  رهب  ادخ  هکنآ  هچ  يدرک  تخسامش  رب  ار  راک  یتساوخیم  رگا  تفرگ و  ناسآ  نامیتی  رما  رد  امش  يارب 

وا لاـمج  نسح و  زا  دـنچ  ره  تسا  كرـشم  دازآ  نز  زارتـهب  ناـمیا  اـب  یکزینک  اـنامه  دـنرآ و  ناـمیا  هک  رگم  دـینکم  جاودزا  كرـشم 
شلامج لام و  زادنچ  ره  تسا  كرشم  دازآ  زا  رتهب  یسب  نموم  هدنب  انامه  دنرآ و  نامیا  هکنآ  رگمدیهدن  ناکرشمب  نز  دیئآ و  تفگشب 

توعد ترفغم  تشهب و  هب  تمحرم  فطل و  هار  زا  ادخ  دنناوخ و  خزود  شتاب  تلالض  لهج و  هار  زا  ار  امـش  ناکرـشم  دیئآ ، تفگـشب 
نانز ندـش  تداع  زا  ار  وت  دـننک  لاوس  (222)و  دندرگ رکذتم  رایـشه و  هک  دشاب  دیامرف  نایب  شیوخ  تایآ  مدرم  يارب  دـنوادخ  دـنک و 

هک اـجنآ  زا  دـنتفای  تراـهط  نوـچ  دـنوش  كاـپ  هکنآ  اـت  دـینک  يرود  ناـنآ  ترـشابمزا  لاـح  نآ  رد  ناـنآ  يارب  تـسا  یجنر  نآ  وـگب 
شیالآ ره  زا  رود  ناگزیکاپ  مه  دننک و  هبانا  هبوت و  شهاگردب  هتـسویپ  هک  ار  نانآ  ادخ  انامه  هک  دـیوش  کیدزن  اهناب  هداد  روتـسدادخ 

دیهاوخ و نانآ  ترـشابم  هاگ  ره  دیوش  کیدزن  اهناب  حلاص  دـنزرف  تشک  يارب  سپ  دنیامـش  رازتشک  امـش  نانز  (223) درادیم تسود  ار 
لوسر يا  تفر و  دیهاوخ  ادخ  دزن  امش  اققحم  هک  دینادب  دیشاب و  سرتادخ  دیتسرف و  شیپ  ترخآ  هریخذ  يارب  يزیچ  يدبا  باوث  يارب 

تسار و ياهمـسق  اب  هکنآ  ات  دـینکم  دوخ  ياهدـنگوس  فدـه  ار  ادـخ  مان  راـهنز  (224)و  هد تراـشب  ار  ناـمیالها  تشهب  ياـهتمعنب  وت 
تسار ادخ  هک  دیسرتب  دیوش و  مدرم  نایمحلصم  دیهد و  ملق  راکزیهرپ  ار  دوخ  دیئوج و  تئارب  تسامـش  رب  ار  مدرم  هک  یقوقح  زاغورد 
دیراد لد  رد  هچناب  نکیل  دـنکن و  هذـخاوم  ار  امـش  وغل  ياهدـنگوس  زا  ادـخ  (225) دـنادیم قلخ  دـب  کـین و  دونـشیم و  ار  مدرم  غورد  و 

اب ترشابم  كرت  رب  دنروخ  دنگوس  ینعی  دننک  ءالیا  دوخ  نانز  اب  هکنانآ  (226) تسا رابدرب  رایسب  هدنزرمآ و  ادخ  درکدهاوخ و  هذخاوم 
اونـش ناشرادرک  راتفگب و  ادخ  دندومن  قالط  مزع  رگا  (227)و  تسنابرهم هدنزرمآ و  دنوادخ  دنتشگزاب  رگا  دنـشک  راظتنا  هامراهچ  اهنآ 

ادخ هک  یلمح  ای  ضیح  درذـگب و  نانآ  رب  یکاپ  هس  ات  دـننک  يراددوخ  ندومن  رهوش  زا  دـندش  هداد  قالط  هک  یئاهنز  (228) تساناد و 
دوخ ینزب  ار  اهنآ  هک  دنراد  قح  هدع  نامز  رد  اهنآ  نارهوش  دنراد و  نامیا  تمایق  زور  ادخب و  رگا  دـننکن  نامتک  هدـیرفآ  اهنآ  محر  رد 

ار نارهوش  هچنانچ  تسا  یعورـشم  قوقح  نارهوش  رب  ار  نانز  يراگزاسان و  رازآ و  هن  دنراد  شزاس  ریخ و  تین  هک  رگا  دنهد  عوجرزاب 
رهوش هک  یقالط  (229) تساناد ملاع  روما  همهب  اـناوت و  زیچ  ره  رب  ادـخ  دوب و  دـهاوخ  يرترب  ینوزفا و  ناـنز  رب  ار  نادرم  نکیل  ناـنز  رب 

هب دنک  اهر  ای  يراگزاس  یـشوخب و  دـنک  نآ  يرادـهگن  عوجرای و  داد  قالط  هک  هاگ  نآ  سپ  تسا  هبترم  ود  درک  دـناوت  نآ  رد  عوجر 
ماـکحاب عـجار  ار  ادـخنید  دودـح  هک  دیـسرتب  هک  نآ  رگم  دـیریگب  روـجب  ناـنآ  رهم  زا  يزیچ  هک  تسین  لـالح  یـشیدنا و  ریخ  یکین و 
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نید دودـح  ماـکحا  نیا  دـشاب . اور  ناـنآ  رب  دـشخبب  قـالط  يارب  رهوشبدوخ  رهم  زا  هچ  ره  نز  تروـص  نینچ  رد  دـنرادن  هاـگن  جاودزا 
موس قـالط  ار  نآ  رگا  سپ  (230) دنناراکمتـس تقیقحب  دوخ  اهنآ  دنچیپرـس  ادخ  ماکحا  زا  هک  یناسک  دینکم  یـشکرس  نآ  زا  تسادخ 

اب نآ  داد  قالط  ار  نآ  مود  رهوش  نآ  رگا  دـنک  رهوش  يرگیدـب  نآ  هکنیا  اـت  دـننک  عوجر  راـب  رگید  رهوش  نز و  نآ  هک  تسین  اور  داد 
دنهاوخ هاگن  جاودزا  رماب  عجار  ار  ادخماکحا  سپ  نیا  زا  هک  دـنرب  نامگ  رگا  دـندرگزاب  تیجوزب  دـنناوت  هداد  قالط  هس  هک  لوا  رهوش 

ای هدـع  نامز  نایاپب  کیدزن  ات  یتسیاب  دـیداد  قالط  ار  نانز  هاـگ  ره  (231) دنکیم نایب  انادـمدرم  يارب  هک  ادـخ  ماکحا  تسا  نیا  تشاد 
ینعی دینک  متس  اهنآ  رب  ات  هتشادهگن  رازابار  نانآ  هک  تسین  اور  دینک و  اهر  یکینب  ای  دیراد و  هاگن  هناخ  رد  يراگزاس  یشوخب و  ار  اهنآ 
دیروآ دایب  دیریگن و  هیرخـس  سوسفا و  ار  ادخ  تایآ  هدرک و  ملظ  دوخ  رب  انامه  دـنک  نینچ  سکره  دـینک  اهنآ  نیباک  قوقحب و  يدـعت 

دنپ و هب  ار  امـش  ات  داتـسرف  امـشب  هک  ار  یهلا  تمکح  ینامـسآ و  باتک  گرزب  تمعن  صوصخ  دومرف و  فطل  امـشب  هک  ار  ادخ  تمعن 
هدع نامز  دیداد و  قالط  ار  نانآ  نوچ  (232)و  تسهاگآ زیچ  همهب  دنوادخ  هک  دینادب  دیشاب و  سرت  ادخ  دنادرگ و  دنم  هرهب  نآ  زردنا 
دریگ دنپ  نخسنیدب  دننک . یـضارت  يدرم  اب  جاودزاب  عورـشم  قیرطب  هاگ  ره  دینک  عنم  ندرک  رهوشزا  ار  اهنآ  هک  دیابن  دیـسر  نایاپب  اهنآ 
امـش تحلـصمب  ادـخ  هک  نآ  هچ  تسا  رتوکین  رتهب و  امـش  سوفن  هیکزت  يارب  روتـسد  نیا  هدروآ  نامیا  نیـسپ  زاب  زور  ادـخب و  سک  ره 

دنزرف دهاوخ  هک  سک  نآ  دنهد  ریـش  ار  دوخ  نادنزرف  لماک  لاس  ود  یتسیاب  ناردام  (233)و  دینادیمن دوخحالص  ریخ و  امش  تساناد و 
زج فیلکت  ار  سکچیه  دـهدب  فراعتم  دـحبار  ردام  سابل  كاروخ و  هک  تسا  ردـپ  ینعی  دـنزرف  بحاص  هدـهعب  دـهد و  ماـمت  ریـش  ار 

دوش و ررـضتم  كدوک  يارب  فراعتم  زا  شیب  ردـپ  هن  دـتفا و  تمحز  نایزب و  دـنزرف  يرادـهگن  رد  ردام  دـیاب  هن  دـننکن  تقاـط  هزادـناب 
دید تحلـصم  رگیدکی و  رطاخ  تیاضرب  رهوش  نز و  هاگ  ره  دنک و  مایق  فراعتمب  وا  يرادهگن  رد  دیاب  ثراو  دوبن  ردـپ  ار  كدوکرگا 
ردام هک  یتروص  رد  دشاب  اور  مه  نآ  دنهد  ریش  ار  نادنزرف  ناردام  هک  دنهاوخ  رگا  تساورار و  ود  ره  دننک  رایتخا  ار  لفط  یئادج  مه 
هدنز ناشنانز  دنریمب و  هک  ینادرم  (234) تسهاگآ الماکامـش  رادرک  زا  ادخ  هک  دینادب  دیـسرتب و  ادخ  زا  دـیهدب و  فراعتمب  یقوقح  ار 

تـسین یهانگ  امـش  رب  تدم  نیا  ءاضقنا  زا  سپ  درذگب  زور  هد  هام و  راهچ  تدم  اتدننک  يراددوخ  ندرک  رهوش  زا  دیاب  نانز  نآ  دننام 
يارب تسین  یکاب  (235) تسهاگآ ناشرادرک  زا  دنوادخ  دـننک و  جاودزا  يرگید  اب  ینعی  دـننک  هتـسیاش  يراک  شیوخ  قح  رد  نانآ  هک 
نابزب لد  زا  سپ  نیا  زا  هک  دـناد  ادـخ  اهنت  راهظا  چـیه  نودـب  هتـشاد  لد  رد  ار  جاودزا  تین  ای  دـیئآرب  نانز  نآ  يراگتـساوخب  هک  اـمش 

جاودزا دـقع و  مزع  یلودـیئوگ  عرـش  نازیمب  ینخـس  هک  نآ  رگم  دـیراذگن  ینامیپ  رارق و  ناهنپ  اهنآ  اـب  هدـع  ردـنکیل  دروآ و  دـیهاوخ 
هک دینادب  دینکم و  مه  دب  تین  دیسرتب و  وا  زا  تسهاگآ  امش  ینورد  تاین  زادنوادخ  هک  دینادب  دوش و  یضقنم  اهنآ  هدع  نامز  ات  دینکم 
دیا هتشادن  ررقم  يرهم  هدرکن و  ترشابم  نانآ  اب  هک  ار  ینانز  دیهد  قالط  رگا  تسین  امش  يارب  یکاب  (236) تسا رابدرب  هدنزرمآ و  ادخ 
نیا ناراـکوکین  ماـقم  راوازـس  هک  وا  هتـسیاش  هرهب  هـب  شیوـخ  ردـقب  راداـن  دوـخ و  ردـقب  اراد  دـیزاس  دـنم  هرهب  يزیچ  هـب  ار  اـهنآ  یلو 

یتسیاب دیا  هتشاد  ررقم  رهم  نانآ  رب  هک  یتروص  رد  دیشاب  هدرک  ترـشابم  اهنآ  اب  هکنآ  زا  شیپ  دیهد  قالط  ار  یئاهنز  رگا  (237)و  تسا
قح نآ  زا  دـج  ردـپ و  تسوا  تسدـب  حاـکن  رما  هک  یـسک  اـی  دوـخ  اـهنآ  هکنآ  رگمدـیهدب  اـهناب  دـیا  هدرک  نییعت  هک  ار  يرهم  فـصن 
هک دینادب  دینکم و  شومارف  تسا  رگیدکیب  یئوکین  رد  هک  یئاهتلیـضف  تسا و  رتکیدزن  یتسرپادخ  يوقتب و  دنرذگرد  رگا  دنرذگرد و 

نیرسفم رثکا  رظنب  یطـسو  زامن  صوصخ  دیـشاب  هتـشاد  لماک  هجوت  زامن  ره  رد  دیاب  (238) تسهاگآ امـش  دب  کین و  راک  رهب  دـنوادخ 
ياجبزامن هراوس  ای  هدایپ و  تسا  رسیم  لاح  رهب  دشاب  نمشد  زا  يرطخ  میب  ار  امش  رگا  (239) دینک مایق  ادخ  تعاطا  هب  تسا و  حبصزامن 

دنریمب و هک  ینادرم  (240) دینادرگ اناد  دیتسنادیم  هچناب  ار  امـش  وا  هک  دینک  دای  ار  ادخ  طیارـش  بادآ و  اب  دیتفای  ینمیا  هک  هاگنآ  دیرآ 
ار امـش  دنوش  جراخ  اهنآ  رگا  سپ  دننکن  نوریب  رهوش  هناخ  زا  دنهد و  هقفن  لاسکی  ار  اهنآ  هک  دننک  تیـصو  دـیاب  دـننام  هدـنز  ناشنانز 
رب ادخ  دینکم و  ناشعنم  رهوش  رایتخاای  لالح و  راک  بسک و  زا  ینعی  دننیزگب  عرـش  دودـح  رد  دوخ  هرابرد  اهنآ  هچنآ  زا  تسین  یهانگ 

راکزیهرپ مدرم  راوازـس  راک  نیا  دننک  دنم  هرهب  يزیچب  دنهد  قالط  هک  ار  ینانز  نادرم  (241) تساناد قلخ  روما  حلاصمب  اناوت و  راک  ره 
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سرت زا  هک  ار  یئاهنآ  دـیدیدن  ایآ  (243) دیوش دنمدرخ  هک  دشاب  دنک  نایب  نشور  هنوگ  نیدب  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  ادـخ  (242) تسا
ناگدنبقح رد  ار  ادخ  اریز  درک  هدنز  ار  اهنآ  سپـس  دندرم  همه  دیریمب  دومرف  ادخ  دـندوبنت  اهرازه  هک  دـنتفر  نوریب  دوخ  راید  زا  گرم 

اونش و قلخ  رادرک  راتفگب و  ادخ  هک  دینادب  ادخ و  هار  رد  دینک  داهج  (244) دنتسین قح  رازگ  ساپس  مدرم  رتشیب  نکیل  تسا  مرک  لضف و 
دهدیم و دریگیم و  هک  تسادخ  و  دـیازفیب ؟ ربارب  نیدـنچب  وا  رب  ادـخ  ات  دـهد  هنـسحلا  ضرق  ینعی  ماو  ار  ادـخ  هک  تسیک  (245) تساناد
ای نوعمشای  عشوی  دوخ  تقو  ربمغیپ  زا  یسوم  تافو  زا  سپ  هک  ار  لیئارـسا  ینب  هورگ  نآ  يدیدن  (246) دندرگیم زاب  همه  وا  يوسب  قلخ 

دوش ضرف  داهج  رگا  تفگ  اهنآ  ربمغیپ  مینک  داهج  ادـخ  هاررد  وا  یگدرکرـسب  ات  زیگنارب  ام  يارب  یهاشداپ  هک  دـندرک  اضاقت  لـیئومش 
ام و ام ، نانمـشد  هک  یتروص  رد  میورن  گنج  هب  ام  هک  دوش  هنوگچ  نیا  هک  دـنداد  خـساپ  دـینک . ینامرفان  هدرکن و  مایق  گنج  هب  اداـبم 

ررقم نانآ  رب  داهج  مکح  اهنآ  ياهتـساوخرد  اب  نوچ  سپ  درک . میهاوخ  گنج  همه  هتبلا  دـندرک  نوریب  نامراید  زا  متـسب  ار  ام  نادـنزرف 
ار تولاط  دنوادخ  انامه  تفگ  اهنآ  ربمغیپ  (247) تسهاگآ ناراکمتـس  رادرکب  ادخ  دندینادرگ و  داهج  زا  يور  همه  یکدنازجب  دیدرگ 
ار وا  میئوازا  رت  هتـسیاش  یهاشداپ  هب  ام  هک  یتروص  رد  تساور  یهاش  یگرزب و  ام  رب  ار  وا  اجکزا  هک  دنتفگ  تخیگنارب  امـش  یهاشداپب 
ار وا  هدیزگرب و  امـش  رب  شدـنوادخ  هک  دوب  دـهاوخ  رت  هتـسیاش  یهاشب  ور  نیا  زا  وا  هک  تفگ  اهنآ  باوج  رد  لوسر  تسین  ناوارف  لام 
رگناوــت و تــقیقحب  وا  هــک  دـــشخب  دـــهاوخ  هــک  رهب  ار  دوــخ  کــلم  ادـــخ  نــت و  یئاـــناوت  شناد و  طـــسبرد  هدیـــشخب  ینوزفا 

هداوناخ زا  هدـنامزاب  حاولا  ادـخ و  هنیکـس  نآ  رد  هک  یتوبات  هک  تسنیا  وا  یهاش  هناشن  هک  تفگ  هورگ  نادـب  ناـشربمغیپ  (248) تساناد
ناـمیا لـها  رگا  نشور  تسا  یتـجح  امـش  يارب  نآ  رد  هـک  دروآ  دـهاوخ  امـش  يارب  دـنرب  شودـب  شناگتـشرف  تسنوراـه و  یـسوم و 

نآ زا  هکنآ  ره  دـنک  شیامزآ  یبآ  رهن  هب  ار  امـش  ادـخ  اـنامه  تفگ  ار  دوخ  هاپـس  دیـشک  رکـشل  تولاـط  هک  یماـگنه  سپ  (249) دیشاب
هاپـس همه  سپ  دوب  دـهاوخ  نم  نیئآ  مه  نم و  زا  دریگنرب  شیپ  یفک  اـی  دـماشاین  چـیه  هکنآ  ره  تسین و  نم  نیئآ  مه  نم و  زا  دـماشایب 

كانمیب رکـشل  دندش  نمـشد  اب  هجاوم  شهاپـس  تولاط و  نوچ  دندرک  قح  تیـصعم  هک  ببـس  نیدب  اهنآ  زا  یلیلق  هدع  زجب  دـندیماشآ 
هدع نآ  ینعی  دندوب  دقتعم  ترخآ  باوث  ادخ و  تمحر  ءاقلب  هک  نانآ  دوب  دهاوخنوا  هاپس  تولاج و  تمواقم  بات  ار  ام  دنتفگ  هتـشگ و 

رب كدنا  یهورگ  ادخ  يرایب  هک  هدـش  رایـسب  هچ  دـنتفگ  هدـنام و  مدـق  تباث  دـندیماشاین  رهن  نآ  زا  هدرک و  تعاطا  هک  هدـیقع  كاپلیلق 
ادخ زا  دندمآ  وا  نایرکـشل  تولاج و  هزرابم  نادیم  رد  اهنآ  نوچ  (250) تسا نارباص  نیعم  رای و  ادخ  دنا  هدمآ  بلاغ  رایـسب  هک  یهاپس 
ادخ يرایب  سپ  (251) امرف يرای  نارفاک  تسکش  رب  ار  ام  راد و  مدق  تباث  ار  ام  شخب و  يراوتسا  ربص و  امب  اراگدرورپراب  هک  دنتـساوخ 

ودـب تساوخیم  هچنآ  زا  دومرف و  اطع  یگنازرف  یهاشداپ و  شیادـخ  تشکب  ار  تولاج  اهنآ  ریما  ع )  ) دواد دـنداد و  تسکـش  ار  نارفاک 
لاـعتم يادـخنکیل  تـفرگیم و  ارف  ار  نـیمز  يور  داـسف  تـخیگنا  یمن  رب  رگید  یـضعب  لـباقم  رد  ار  مدرم  یخرب  ادـخ  رگا  تخوماـیب و 

لضف و ملاع و  ماـظن  تحلـصم  دـشاب  ناـمولظم  زا  ناملاظرـش  عفر  رگا  مه  گـنج  ینعی  تسا  ملاـع  لـها  همه  رب  مرک  لـضف و  دـنوادخ 
نیا (253) یـشاب یم  لسرم  ناربمغیپ  هلمج  زا  هتبلا  وت  اـنامه  میناوخیم و  وت  يارب  یتسارب  هک  تسادـخ  تاـیآ  نیا  (252) تسادخ تمحر 

تازجعم ار  میرم  رسپ  یسیع  هتفای و  ماقم  تعفر  یضعب  هتفگ و  نخس  ادخ  اب  یضعب  میداد  تلیضف  يرترب و  یضعب  رب  یخرب  ار  ناربمغیپ 
اب للم  مما و  مدرم  راکشآ  تازجعم  ناربمیپ و  نداتسرف  زا  سپ  تساوخیم  ادخ  رگا  میدیشخب و  ورین  سدقلا  حورب  ار  وا  میداد و  راکـشآ 

رفاک یـضعب  هدروآ و  نامیا  یخرب  هک  دنتـساخرب  مه  اب  ینمـشد  فالخرب و  نآ  زا  نکیل  دندمایمن  رب  لاتق  تموصخ و  ماقم  رد  رگیدکی 
دهاوخ دریگ  قلعت  شتیـشم  هچ  رهدـناد  هک  یتحلـصمب  ادـخ  نکیل  دـندوبن و  عازن  گنج و  رـس  رب  مه  اب  تساوخ  یم  ادـخرگا  دـندش و 

دناوت يزیچ  دوخ  شیاسآ  يارب  هن  یسک  هک  يزور  دیایب  هکنآ  زا  شیپ  دینک  قافنا  میدرک  امش  يزور  هچنآ  زا  نامیا  لها  يا  (254) درک
زج هک  تساتکی  يادخ  (255) دنا هدرک  یسب  متـس  دوخ  راگزورب  هک  دنبایرد  زور  نآ  نارفاک  دیآ و  راکب  یتعافـش  یتسود و  هن  دیرخ و 

اهنامـسآ رد  هچنآ  کلام  تسوا  دور  باوخب  هک  دسر  هچ  ات  دریگن  ارف  باوخ  تلاسک  ار  وا  زگره  تسا  هدنیاپ  هدنز و  تسین  یئادـخ  وا 
زا هچناب  تسا  طیحم  وا  یلزا  ملع  وا  هزاجا  نامرفب و  رگم  دزیخرب  تعافشب  وا  هاگشیپ  رد  هک  تسا  ترج  نیا  ار  هک  تسانیمز  رد  هچنآ  و 
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هچنابرگم درک  دنناوتن  هطاحا  وا  ملع  هبترم  چیهب  قلخ  دش و  دهاوخ  دوجوم  دـبا  ات  سپـس  هچنآ  تسا و  هدـمآ  دوجوب  قلخ  رظن  شیپ  لزا 
راوـگرزب و ياـناد  وا  هچ  تسا  تمحز  یب  ناـسآ و  وا  ربنامـسآ  نیمز و  یناـبهگن  رتارف و  نیمز  اهنامـسآ و  زا  شملع  ورملق  دـهاوخ ، وا 
رفک و هار  زا  هـک  ره  سپ  دـیدرگ  نـشور  سک  هـمه  رب  تلالـض  تیادـه و  هار  تـسین  راـبجاب  نـید  راـک  (256) تسا تمظع  اب  ياـناوت 
هچ رهب  دنوادخ  تسسگ و  دهاوخن  زگره  هک  هدز  گنچ  يراوتسا  مکحم و  هتشرب  دیارگ  ادخ  شتسرپ  نامیا و  هارب  ددرگرب و  یـشکرس 
هار هکنانآ  درب و  رون  ملاعب  درآ و  نوریب  ناهج  ياهیکیرات  زا  ار  نانآ  تسا  نامیا  لها  رای  ادخ  (257) تساناد اونش و  دننک  دنیوگ و  قلخ 
نآ رد  خزود و  لها  دنهورگ  نیا  دـنکفارد  یهارمگ  ياهیکیراتب  رون  ملاع  زا  ار  اهنآ  تسا  نزهر  وید  ناطیـش و  ناشیا  رای  دـندیزگ  رفک 

لدـجب و میهاربا  ابادـخ  یئاـتکی  هراـبرد  ع )  ) میهاربا ناـمز  هاـشداپ  هک  يرگنیمن  مـما  خـیراوت  رد  يدـیدن  اـیآ  (258) دوب دنهاوخ  دـلخم 
منادرگیم و هدنز  مه  نم  تفگ  دورمن  دناریمیم  زاب  دـنکیم و  هدـنز  ار  قلخ  هک  تسنآ  نم  يادـخ  تفگ  میهاربا  نوچ  تساخرب  جاجتحا 

هتام ءاـیحا و  لـمع  نیا  هک  دنتـشادنپ  ناداـن  مدرم  نوچ  تشکب و  ار  یکی  درک و  دازآ  ار  یکی  دـندروآ  ار  ینادـنز  ود  تفگ  مناریمیم و 
نآ رآ  نوریب  برغم  زا  یناوت  رگا  وـت  دروآرب  قرـشم  فرط  زا  ار  دیـشروخ  دـنوادخ  هک  تفگ  درک و  لودـع  لـیلد  نیا  زا  میهاربا  تسا 

ریزع دارم  دنتفگ  نیرسفم  زا  یخرب  هک  سک  نآ  دننامب  ای  (259) دوب دهاوخن  ناراکمتس  يامنهر  ادخ  هک  دنام  زجاع  باوج  ردنادان  رفاک 
سپ درکدـهاوخ  هدـنز  ار  ناـگدرم  نیا  زاـب  هنوگچ  ادـخ  هک  متریحب  تفگ  دوب  هدـش  ناریو  بارخ و  هک  درک  رذـگ  يا  هدـکهدب  تسا 

زا يا  هراپ  ای  زور  کی  داد  باوج  يدومن  گنرد  تدمدنچ  هک  دومرف  ودب  تخیگنارب و  شا  هدنز  سپـس  دناریم  لاس  دص  ار  وا  دنوادخ 
دنتفگ نیرـسفم  اـمنب  دوخ  بارـش  ماـعط و  رد  رظن  يداـتفا  گرم  باوخب  هک  تسا  لاـس  دـص  هکلب  تساـنینچ  هن  دومرف  دـنوادخ  زورکی 

وت ام  دوش و  مولعم  وت  رب  لاوحا  ات  رگنب  زین  ار  دوخ  غالا  هدومنن و  رییغت  زونه  هک  دوب  ریش  ای  روگنا  بآ  شبارش  ریجنا و  روگنا و  شماعط 
نآ رب  تشوـگ  هتـسویپ و  شمهرد  هنوـگچ  هک  نآ  ياهناوختـسا  رد  رگنب  دـننکن و  راـکنا  ار  تثعب  رما  هک  میهد  رارققلخ  يارب  تجح  ار 

رداـق و زیچ  ره  رب  دـنوادخ  هک  منادـیم  نیقی  تقیقحب و  نوـنکا  اـنامه  تـفگ  دـیدرگ  نـشور  راکـشآ و  وا  رب  راـک  نـیا  نوـچ  میناـشوپ 
؟ يرادـن رواب  دومرف  دـنوادخ  درک  یهاوخ  هدـنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هک  اـمنب  نمب  اراـگدرورپ  راـب  تفگ  میهاربا  نوچ  (260)و  تساناوت

تـشوگ ریگب و  غرم  راهچ  دومرف  دنوادخ  دریگ  مارآ  ملد  دوهـش  ماقمب  ملع  ملاعزا  نآ  هدـهاشمب  ات  مهاوخ  نکیل  مراد  رواب  يرآ  تفگ 
نادب هاگنآ  دننک و  زاورپ  ناباتش  وت  يوسب  اتناوخب  ار  ناغرم  نآ  سپس  راذگب  یهوک  رس  رب  یتمـسق  ره  هاگنآ  دوخ  دزن  زیمآرد  مهب  اهنآ 

هناد دـننامب  دـننک  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  ناشلام  هکنانآ  لثم  (261) تساناد ملاع  روما  قیاقحب  اـناوتقلخ و  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  اـنامه  هک 
هک ره  رب  زین  رادـقم  نیازا  ادـخ  دوشب و  دـصتفه  هنادـکی  هک  دـشاب  هناد  دـص  هشوخ  ره  رد  دـیورب و  هشوـخ  تفه  هنادـکی  زا  هک  تسیا 
رد دننک و  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  ناشلام  هکنانآ  (262) دراد لماک  هطاحا  ادخزیچ  همهب  تساهتنم و  یب  تمحر  ار  ادخ  هچ  دیازفیب  دهاوخ 

دنـشابن و كانمیب  يدمآ  شیپ  چیه  زا  دوب و  دهاوخ  ادخ  دزن  وکین  شاداپ  ار  اهنآ  دـننکن  يرازآ  هدراذـگن و  یتنم  ناقحتـسمب  قافنا  یپ 
هقدـص هکنآ  اـت  تسا  رتهب  ندرک  در  شزرمآ  بلط  شوخ و  ناـبزب  ار  لـئاس  ریقف  (263) دوب دـنهاوخن  كانهودـنا  یبقع  ایند و  رد  زگره 
نامیا لها  يا  (264) تسا راـبدرب  ناـنآ  لـخب  نایـصع و  رب  زاـین و  یب  قلخ  هقدـص  تعاـطا و  زا  دـنوادخ  دـننک  رازآ  نآ  یپ  زا  دـنهد و 
دوخب مدرم  هجوت  بلج  یئامندوخ و  ات  دنک  قافنا  ایر  يور  زا  ار  دوخ  لام  هکنآ  دننام  دیزاسن  هابت  رازآ  تنم و  ببـسب  ار  دوخ  تاقدـص 

يور رب  ار  هناد  دناشفا  رذب  هناد  یلباق  نیمز  رد  هکنآ  ياجب  هک  دنام  نادب  راکایر  درم  نینچ  لثم  هدرواین  تمایق  زور  ادخب و  نامیا  دنک و 
تداعـس هار  ار  نارفاک  هورگ  ادخ  دنرآ و  تسدب  یلـصاح  نآ  زا  چیه  دـنناوتن  هک  دـیوشب  زین  نآ  رابغ  یناراب  دـنت  دزیر و  تخـس  گنس 

هناد لثم  دـنراد  داش  ادـخ  فطلب  لدرطاخ  نانیمطا  لامک  اب  دـننک و  قافنا  ادـخ  يدونـشخ  هار  رد  ار  ناشلام  هکناـنآ  لـثم  (265)و  دیامنن
رایـسب ناراب  رگا  دـهد و  دـنرظتنم  هک  نادـنچ  ود  یلـصاح  هرمث و  درابب و  عقومب  يدایز  ناراب  نآ  رب  دـنزیرب  هتـسیاش  نیمز  رد  هک  تسیا 

زا یکی  هک  دیهاوخیم  ایآ  (266) تسهاگآ ریـصب و  ناکین  يایر  یب  صالخا  اب  راکب  دنوادخ  دسر و  رمثب  زاب  ات  دراب  كدنا  كدنا  دـیاین 
يریپ فعـض و  هاگان  دـشاب  دوجوم  هویم  هنوگ  ره  نآ  رد  ناور و  ياهیوج  ناتخرد  نآ  ریز  روگنا  امرخ و  تخرد  زا  دـشاب  یغاب  ار  امش 
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ار همه  دتفا  راب  شتآ  يداب  وا  غاب  رد  دنتسین و  رداق  يراکب  هک  دشاب  ناوتان  درخ و  نادنزرف  ار  وا  درک و  دناوتن  راکچیه  هک  دسر  ارف  ودب 
رد هک  دشاب  دنک  یم  نایب  نشور  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  دنام  نیدب  دنک  تیذا  تنمبای و  ایرب و  قافنا  هک  یـسک  لاح  دنازوسب 

يارب هچنآ  زا  دیا و  هتخودـنا  تراجت  بسکب و  هچنآ  نیرتهب  زا  دـینک  قافنا  نامیا  لها  يا  (267) دـینک رکف  لاوحا  تقیقح  اهراک و  لام 
دوخ امش  نآ  يدب  زا  هکنآ  رگم  دیناتسن  ار  دب  سنج  دوخامـش  هک  یتروص  رد  دینکن  نیعم  قافنا  يارب  ار  اهدب  مینایوریم و  نیمز  زا  امش 
یب سرت و  رقف و  هدعوب  ناطیش  (268) تسا تافص  هدوتس  دوخ  تاذب  زاین و  یب  هتبلا  قلخ  زا  ادخ  هک  دینادب  درک و  دیناوتب  یـشوپ  مشچ 

ار ادخ  دهد و  ناسحا  شزرمآ و  هدعو  امـشب  ناسحا  ریخب و  تبغر  يارب  دـنوادخ  دـنک و  راداو  یلیخب  تشز و  ياهراکب  ار  امـش  يزیچ 
ار هـک  ره  دـهاوخ و  هـک  رهب  ار  شناد  تـمکح و  ضیف  دـنک  اـطع  ادـخ  (269) تساـناد ناـهج  روما  همهب  تساـهتنم و  یبتمحر  لـضف و 

رکذتم ملاع  نادنمدرخ  زجتـساطع  نیرتهب  ملع  هک  ار  تقیقح  نیا  هدومرف و  رایـسب  تیانع  تمحرم و  وا  هرابرد  دـناسر  شناد  تمکحب و 
ود رد  ار  ناراکمتس  دینک  متس  نانیکـسم  قح  رد  رگا  یلو  دنادیم  دنوادخ  انامه  دیهد  هقدص  رذنب و  ای  دینک و  قافنا  هچ  ره  (270) دنوشن

ناریقفب یناـهنپ  رد  رگا  نکیل  تسوـکین  يراـک  دـینک  تاقدـص  قاـفنا  اراکـشآ  ناقحتـسمب  رگا  (271) دوب دـهاوخن  ینیعم  راـی و  ناـهج 
يا (272) تسهاگآ امـش  ناهن  راکـشآ و  زا  ادـخ  دراد و  روتـسم  وحم و  امـش  ناهانگ  نآ  شاداپب  ادـخ  تسا و  رتوکین  دـیناسر  دـنموربآ 

هرابرد دینک  ناسحا  قافنا و  ره  امـش  و  دنکتیاده ، دهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ  نکیل  تسین  قلخ  تیادـه  تسا و  قلخ  توعد  وت  رب  ام  لوسر 
متس امـشبزگره  دسریم و  امـشب  مامت  شاداپ  دنوادخ  زا  دینک  یکین  ره  ادخ و  ياضر  هار  رد  زجدینک  قافنا  تسیابن  دیا و  هدرک  شیوخ 

دنرادن و دنریگ  شیپ  يراک  هکنآ  یئاناوت  دنا و  هراچیب  ناوتان و  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  یناریقف  صوصخم  تاقدـص  (273) دیسر دهاوخن 
رقفب تسیاب  امـش  زاین  یب  تسا و  ینغ  وا  درادنپ  دـشابن  هاگآ  اهنآ  لاح  زا  سکره  هک  دوش  هبتـشم  مدرمب  ناشلاوحا  نانچ  فافع  طرف  زا 

نآ رب  ادــخ  دـــننک  قاــفنا  هــچره  و  دـــننکن ، لاوــس  سک  زا  يزیچ  اــهنآ  زگره  سفن  تزع  زا  هــک  دـــیرب  یپ  ناشیامیـــس  زا  اــهنآ 
دوب و دهاوخ  وکین  شاداپ  ناشراگدرورپ  دزن  ار  نانآ  راکشآ  ناهن و  زور  بش و  رد  دننک  قافنا  ار  دوخ  لام  هک  یناسک  (274) تسهاگآ

تـشاد مهرد  راهچ  هک  دش  لزان  ع )  ) یلع هرابرد  هیآ  نیا  تشگ  دنهاوخن  نیگهودنا  هتـشذگ  روما  زا  كانمیب و  هدـنیآ  هثداح  زا  زگره 
تمایق رد  اهربق  زا  دنروخ  ابر  هک  یناسک  نآ  (275) دومرف اطع  ناریقفب  ناـهنپ  ار  یکی  راکـشآ  ار  یکی  زور  رد  ار  یکی  بش  رد  ار  یکی 

هک دنتفا  ندروخ  ابر  تشز  لمع  نیا  رد  ببـس  نیدـب  نانآ  هدـش و  هناوید  ببخم و  ناطیـش  بیرف  هسوسوب و  هکنآ  دـننامب  زج  دـنزیخنرب 
دنپ هکنآ  زا  سپ  سک  ره  مارح  ار  ابر  هدرک و  لالحار  تراجت  دنوادخ  هکنآ  لاح  تسین و  ابر  تراجت و  هلماعم  نایم  قرف  چـیه  دـنیوگ 

دشاب و نابرهم  يادخ  اب  وا  راک  تبقاع  درذگرد و  وا  هتشذگ  زا  ادخ  دشک  تسد  ندروخ  ابر  لمع  نیا  زادیـسر  ودب  ادخ  باتک  زردنا  و 
هک دنادرگ  دوبان  ار  ابر  دوس  دنوادخ  (276) دوب دنهاوخ  بذعم  دیواج  نآ  رد  دـنامنهج و  لها  نانآ  دنـشکن  تسد  راکنیا  زا  هک  یناسک 
هنگ نامیا  یب  تخـس  مدرم  درادن  تسود  ادـخ  دـشخب و  ینوزفا  ار  تاقدـص  درادـن و  يدوس  ترخآ  ایند و  رد  تواقـش  تنعل و  زج  ابر 

دزنار نانآ  دـنهدب  تاکز  دـنراد و  اپب  زامن  دـنراکوکین و  نامیا و  لـها  هک  ناـنآ  اـنامه  (277) دـنلیخب صیرح و  راوخاـبر و  هک  ار  هـشیپ 
یناسک يا  (278) تشاد دنهاوخن  هتـشذگ  زا  یمغ  هودنا و  هدنیآ و  ثداوح  زا  یمیب  سرت و  زگره  دوب و  دهاوخ  وکین  شاداپ  راگدرورپ 

هک دیـشاب  هاگآ  دـیدرکن  ابر  كرت  رگا  سپ  (279) دـینامیا لها  یتسارب  رگا  دـیریگم  ابر  يدایز  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دـیا  هدروآ  نامیا  هک 
یمتس یـسکب  امـش  سپ  هدایز  هن  تسامـش  يارب  امـش  لام  لصا  دیتشگ  نامیـشپ  راک  نیا  زارگا  دیا و  هتـساخرب  وا  لوسر  ادخ و  گنجب 

ددرگ و رگناوت  ات  دـیهد  تلهم  ودـب  دوش  تسدـگنت  دـیتسه  راـکبلط  هک  یـسک  زا  رگا  (280) دیا هدیـشکن  یـسک  زا  یمتـس  دیا و  هدرکن 
دیسرتب (281) دیشاب اناد  دوخ  تحلصمب  رگاتسا  رتهب  امش  يارب  دیبای  ترخآ  رد  ضوع  هک  دیـشخبب  هقدص  مسرب  یتسدگنت  ماگنه  ردرگا 

چیه سک  چـیهب  تفاـی و  دـهاوخ  شیوخ  لمعـشاداپ  ـالماک  سک  ره  سپ  دـینکیم  تشگزاـب  ادـخ  يوـسب  زور  نآ  رد  هک  يزور  نآ  زا 
هدنـسیون تسیاب  دـشاب و  نایمرد  هتـشون  دنـس و  نیعم ، یناـمز  اـت  دـینک  هلماـعم  هیـسن  ضرقب و  نوچ  ناـمیا  لـها  يا  (282) دننکن یمتس 

دنک و ءاضما  نویدم  دسیونب و  دـیاب  سپ  هتخومآ  نتـشون  يو  هب  ادـخ  هک  دـنکن  ابانتـشون  زا  دیـسونب و  ار  امـش  نایم  هلماعم  يراکتـسرد 
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لدعب و وا  یلو  درادن  ءاضما  تیحالـص  تساریغـص و  ای  هیفـس و  نویدم  رگا  دیازفین و  دهاکن و  يزیچ  هدش  ررقم  هچنآ  زا  دسرتب  ادـخزا 
دنریگ هاوگدنوش  یـضار  نیفرط  ار  هک  ره  نز  ود  درم و  نت  کی  دیباین  درم  ود  رگا  دیرآ و  هاوگ  نادرم  زا  نت  ود  و  دنک ، ءاضما  یتسرد 

رد دنکن و  نتفر  زا  عانتما  دنناوخب  همکحمب  ای  سلجمب و  ار  دوهـش  هاگره  دشاب و  رطاخ  رد  ار  يرگید  دـنک  شومارف  اهنآ  رفنکی  رگا  هک 
تداهـش و يارب  رتمکحم  ادخ و  دزن  تسا  رتتـسرد  نیا  دشاب  گرزب  هچ  کچوک و  هلماعم  هچ  دینکن  هحماسم  نیعم  خیرات  اب  نآ  نتـشون 

نایم تسدـب  تسد  هک  دـشاب  رـضاح  دـقن  هلماعم  هکنآ  رگم  دوش  عازن  بجوم  هک  دـیاین  شیپ  هلماعم  رد  یبیر  کش و  هک  نیاـب  رتکیدزن 
تـسیابن دـیریگ و  هاوگ  نآ  رددـینک  یئاهبرپ  لاـم  یمهم و  عاـتم  هلماـعم  هاـگ  ره  دیـسیونن و  هک  تسین  یکاـب  تروص  نیارد  دورب  اـمش 

وا مکح  ینامرفان  دیـسرتب  ادخ  زا  دیا  هدرک  ینامرفان  دینک  نینچ  رگا  دننامرجا  یب  دـسر و  يررـض  ناشراک  لاح و  رد  هاوگ  هدنـسیونب و 
هلماعم ضرق و  دنس  يارب  هدنسیون  دیـشاب و  رفـس  رد  رگا  (283)و  تساناد زیچ  همهب  ادخ  دنک و  روما  حلاصم  میلعت  امـشب  دنوادخ  دـینکن 
دیسرتب ادخ  زا  دراپسب و  تناما  هتخانش  نیما  هک  سکناب  یخرب  ار  یخرب  دناد  نیما  رگا  دوش و  هتفرگ  يورگ  نید  هقیثو  يارب  دیباین  هیـسن 

ادیپ و راک  همه  زا  ادخ  تسا و  راک  هانگ  لدب  هتبلا  دـنک  تداهـش  نامتک  سکره  هک  دـیئامنن  تداهـش  نامتک  دـینکن و  تنایخ  تناماب  و 
ای اراکشآ و  دیراد  لدرد  رش  ریخ و  ضارغا  زا  هچنآ  رگا  تسادخ و  کلم  همه  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  (284) تسهاگآ امشناهن 
ره رب  دنوادخ  دنک و  باذع  دهاوخ  ار  هک  ره  دشخبب و  دهاوخ  ار  هک  ره  هاگنآ  دروآ  دهاوخ  امـش  هبـساحم  رد  ادخ  ار  همه  دینک  یفخم 
ادخ ناربمغیپ  بتک و  ادخ و  ناگتـشرف  ادـخب و  همه  زین  نانموم  هدروآ و  نامیا  درک  لزان  وا  رب  ادـخ  هچنآ  هب  لوسر  (285) تساناوت زیچ 

راهظا لمع  لوق و  رد  لدکی  نابزکی و  همه  میراد و  نامیا  همهب  میراذگن  قرف  ادخ  ناربمغیپ  زا  کیچیه  نایم  ام  دنتفگ  دندروآ و  نامیا 
وت يوسب  همه  تشگزاـب  هک  مینادـیم  میهاوخیم و  ار  وت  شزرمآ  اـم  اراـگدرورپ  میدرک  تعاـطا  هدینـش و  ار  ادـخ  ناـمرف  اـم  هک  دـندرک 

نایزب زین  شیاهیدب  وا و  دوخدوسب  صخـش  ره  ياه  یکین  ازج  زور  وا و  یئاناوت  ردقب  رگم  دنکن  فیلکت  ار  سک  چـیه  ادـخ  (286) تسا
هکنانچ اسرف  تقاط  نارگ و  فیلکت  اراگدرورپ  راب  نکم  هذخاوم  میا  هدرک  اطخب  ای  یـشومارفب  هچنآ  رب  ار  ام  اراگدرورپ  راب  تسوا  دوخ 

امرف تمحر  ام  رب  ار و  ام  هانگ  شخبب  زرمایب و  هنم و  امشودب  ار  ام  تقاط  قوف  یفیلکت  راب  اراگدرورپراب  راذگن  ام  رب  يداهن  ناینیـشیپ  رب 
(287) امرف يرای  نارفاک  هورگ  ندرک  بولغم  رب  ار  ام  یئوت  ام  روای  رای و  ام و  ناطلس  اهنت 

نارمع لآ 

نآ (3) تسا يدـبا  هدـنیاپ  هدـنز و  هکنآ  زج  تسین  ناهج  يادـخ  (2) تسا یهلا  رارـسا  فورح  نیا  مـلا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
ار لیجنا  تاروت و  باتک  نآرق  زا  شیپ  دشاب و  وا  زا  شیپ  ینامـسآ  بتک  یتسار  لیلد  هک  داتـسرف  یتسارب  وت  يوسب  ار  نآرق  هک  یئادخ 

مامتا دوجو  اب  ادـخ  تایاب  هک  نانآ  انامه  داتـسرف  ار  نآرق  لطاب  قح و  ناـیم  هدـننک  ادـج  لـماک  باـتک  مدرم و  تیادـه  يارب  (4) داتسرف
نامسآ رد  يزیچ  انامه  (5) تسناراکمتس هدننک  رفیک  ردتقم و  ادخ  تستخس و  باذع  اهنآ  رب  دندش  رفاک  زاب  ینامسآ  باتک  نیا  تجح 

هدام رن و  ابیز و  تشز و  دـنک  هدارا  هنوگره  ناردام  محر  رد  ار  امـش  تروص  دراگن  یم  هکنآ  تسادـخ  (6) تسین ناهنپ  ادخ  زا  نیمز  و 
هک داتـسرف  وتب  ار  نآرق  هک  یئادخ  تسوا  (7) تساناد دحیب  ملاوعزیچ  همهب  اناوت و  دـهاوخ  راک  رهب  هک  تسین  اتکی  تاذ  نآ  زج  یئادـخ 

هکنآ ات  هباشتم  تسا  یتایآ  رگید  یخرب  دوب و  دـهاوخ  باتک  تایآ  ریاس  عجرم  لصا و  اهنآ  هک  تسا  مکحم  تایآ  باـتک  نآ  زا  یخرب 
دنرآ دیدپ  يرگ  هنتف  ههبش و  هار  نید  رد  نآ  ندرک  لیواتب  ات  دنوش  ناحتما  هتفر و  هباشتم  یپ  زا  تسا  لطابب  لیم  ناشلد  رد  هک  یهورگ 

زا نآرق  هباشتم  مکحم و  همه  هک  میدـیورگ  باـتک  نآ  همهب  اـم  دـنیوگ  شناد  لـها  دـنادن و  ادـخزج  یـسک  نآ  لـیوات  هک  یتروص  رد 
هک (8) دـنهاگآ ملاع  نادـنمدرخ  اهنت  تسادـخ  بناج  زا  همه  نآرق  تایآ  هک  ینعم  نیا  رب  شناد و  نیا  رب  هدـمآ و  ام  راـگدرورپ  بناـج 

شیوخ فطل  زا  امب  يدومرف و  تیاده  قحب  هکنآ  زا  سپ  هدـم  لیم  لطابب  ار  ام  ياهلد  اهلاراب  دـنیوگ  ادـخ  هاگردـب  عرـضت  اب  مئاد  اهنآ 
هک تمایق  زور  ینعی  يزور  رد  ار  مدرم  مامت  وت  اققحم  اراگدرورپ  راـب  (9) تنم ضوع و  یب  هدنـشخب  یئوت  انامه  هک  امرف  اطع  لماک  رجا 
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لام و زگره  ار  نارفاک  (10) درک دهاوخن  شیوخ  هدعو  ضقن  ادخ  زگره  تسادخ و  هدعو  نیا  هک  يزاس  عمج  تسین  نآ  رد  ههبـش  چیه 
ار ادخ  تایآ  شیک  رفاک  ناینیـشیپ  ناینوعرف و  دننامب  مه  هورگ  نیا  (11) دنمنهج زورفا  شتآ  نانآ  دناهرن و  ادخ  باذع  زا  ناشنادـنزرف 

ربمغیپ يا  وگب  (12) دناسر رفیکب  تخـس  ار  تما  ره  ناراکدب  ادـخ  درک و  تازاجم  ناشناهانگ  رفیکب  ار  اهنآ  ادـخ  هک  دـندرک  بیذـکت 
اب ادخ  فطل  زا  یتیآ  هناشن و  (13) تسا یهاگیاج  دب  رایـسب  هک  دیدرگ  روشحم  منهجب  دیوش و  بولغم  يدوزب  هک  دندش  رفاک  هک  ناناب 

رفاک هورگ  دننکیم  داهج  ادخ  هار  رد  هک  ار  نموم  هورگ  دـنوش  وربور  رگیدـکی  ابرفاک  نموم و  هورگ  ود  نوچ  هک  تسا  نیا  نانموم  امش 
دهاوخ و هک  رهب  دهد  يرای  یئاناوت و  دنوادخ  دـنوش و  نازیرگ  ناسرت و  نامیا  لها  زا  رافک  تهج  نیدـب  دـنرگن و  مشچب  دوخ  رباربود 
زا ترابع  هک  یناسفن  یتاوهش  بح  شیارآ  ار  رظن  هتوک  تسرپایند  نیبرهاظ  مدرم  (14) دنیوج رابتعا  تریصب  لها  یهلا  تیآ  نیدب  هتبلا 

تـسا بیرفلد  ابیز و  رظن  رد  تسا  كالما  عرازم و  نایاپراهچ و  وکین و  رادـناشن  ياهبـسا  میـس و  رز و  ياهنایمه  نادـنزرف و  اـهنزبلیم و 
یقاـبتمعن یهلا و  ياـقل  تـشهب  هـک  وـکین  تشگزاـب  لزنم  ناـمه  تسادــخ  دزن  تساــیند و  یناــف  یناگدــنز  عاــتم  هـمه  اــهنیا  نـکیل 

هـشیپ يوقت  هکنانآ  رب  تسایند ، مدرم  امـشبوبحم  هک  اهنیا  زا  رتهب  هب  منادرگ  هاگآ  ار  امـش  دیهاوخیم  وگب  تما  اب  ربمغیپ  يا  (15) تسیدبا
يا و هتسارآ  هزیکاپ و  نانآ  و  دنتـسه ، معنتم  دیواج  نآ  رد  تسیراج و  اهرهن  نآ  ناتخرد  ریز  رب  هک  تسا  یتشهب  ياهغاب  ادخ  دزن  دننک 

مرکب اراگدرورپ  دنراد  هضرع  صالخا  هب  یهلا  زع  هاگردـب  هکنانآ  (16) تسانیب ناگدنب  لاحب  دنوادخ  و  ادخ ، يدونـشخ  رتشوخ  همه  زا 
هب ناگدـننک  قافنا  نارادربنامرف و  نایوگتـسار و  نارباص و  نانآ  (17) رادـهاگن منهج  شتآ  باذـع  زا  ار  ام  شخببار و  ام  ناـهانگ  دوخ 

یئادخ وا  سدقا  تاذ  زج  هک  دـهد  یهاوگ  دوخ  یئاتکیب  تسا  دوجولا  هقیقح  هک  ادـخ  (18) دنناهاگرحس رد  ناگدننکرافغتسا  ناریقف و 
زین دـنراد  ماما  فرط  زا  ياوتف  مکح و  ماـقم  هک  اـهنآ  عباـت  ياـملع  و  موصعم ، ناـماما  یناـبر ، ياـملع  نادنمـشناد  ناگتـشرف و  تسین و 

شنیرفآ زیچ  هـمهب  اــناوت و  ملاــع  راــک  ره  رب  هـک  وا  زج  یئادــخ  تـسین  تـسا ، یتــسرد  لدــع و  ناــبهگن  وا  دــنهاوگ ، وا  یئاــتکیب 
نآ تیناقحب  هکنآ  زا  سپ  رگم  دندومیپن  تفلاخم  هار  نآ  رد  باتک  لها  تسا و  مالـسا  نیئآ  ادخ  دزن  هدیدنـسپ  نید  انامه  (19) تساناد
دوز ادخ  هبـساحم  هک  دسرتب  دوش  رفاک  دنوادخ  تایاب  سک  ره  دـندروآ و  نایم  رد  دـسح  کشر و  هار  زا  ار  فالخ  نیا  دـندش و  هاگآ 
لها اب  وگب  ما و  هدومن  ادخ  رمامیلست  ار  مناوریپ  دوخ و  نم  وگب  دننک  جاجتحا  لطابب  قح  نید  اب  تفلاخم  يارب  رگا  سپ  (20) دوب دهاوخ 
هتفای تیاده  دنرآ  نامیا  رگا  دیرآ ؟ نامیا  دوش  رادیدپ  قح  نوچ  امـش  ایآ  دنتـسین  ینامـسآ  باتک  ملع  ياراد  هک  اهنآ  نایما  اب  باتک و 
انامه (21) تسانیب ناگدنب  لاحب  دنوادخ  تسین و  اهنآ  رب  تجح  مامتا  ادخ و  نید  غیلبت  زج  يزیچ  وت  رب  دننادرگ  يور  قح  زا  رگا  دـنا و 

نمـشد زین  دـنناوخ  یتسرد  لدـعب و  ار  قلخ  هک  یمدرم  نآ  اب  دنـشکب و  قحانب  مرج و  یب  ار  ءایبنا  دـنوش و  رفاک  ادـخ  تایاب  هک  یناسک 
ایند رد  هدیدرگ و  عیاض  هابت و  ناشلامعا  هک  دنتـسه  اهنآ  (22) هد تراشب  كاندرد  تخـس  باذعب  ار  اهنآ  ربمغیپ  يا  دنناسر  لتقب  هدش و 
يا هرهب  هک  دوهی  ياملع  ینعی  اهنآ  نوچ  هک  دـیرگنن  ایآ  (23) درک دهاوخن  اهنآ  يرای  ادخ  باذـع  زا  تاجن  يارب  سکچیه  ترخآ و  و 

ضارعا قح  مکح  زاایند  هزور  ود  لطاب  تسایر  رورغب  نانآ  زا  یهورگ  دنک  مکح  اهنآ  رب  ادخ  باتک  اتدـنوش  توعد  دـنا  هتفای  باتک  زا 
زور لهچ  ای  زورتفه  ینامز  كدنا  زج  شتآ  رد  زگره  ار  ام  دنیوگ  هک  دنوشن  ادخ  مکح  عیطم  ببـس  نیدـب  (24) دننادرگب يور  هدرک و 

هدـینادرگ رورغم  نـید  رد  ار  اـهنآ  دـنا  هتــسب  دوـخ  ربغوردـب  هـک  نانخــس  نـیا  دـننکن و  باذـع  تساـهنآ  یتـسرپ  هلاـسوگ  ناـمز  هـک 
يزور رد  ار  نانآ  میروآ  عمج  هک  یماگنه  دسر  نارورغم  نادب  تلذ  دیدش و  باذع  هچ  اهنآ و  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  (25) تسا

دهاوـخن یمتــس  سک  چـیهب  دیــسر و  دـهاوخ  دوـخ  لاـمعا  يازج  ماـمتب  زور  نآ  یــصخش  ره  هـتبلا  تـسین و  نآ  رد  کـش  چـیه  هـک 
هب يریگب و  یهاوخ  هک  ره  زا  یـشخب و  تنطلـس  کلم و  یهاوخ  ار  هک  ره  وت  یتسه  کلم  هاشداپ  يا  ایادـخ  راـب  ربمیپ  يا  وگب  (26) دش
زیچ ره  رب  وـت  اـهنت  تـسا و  وـت  تسدـب  یئوـکین  ریخ و  ره  ینادرگ  راوـخ  یهاوـخ  ار  هـک  ره  یـشخب و  رادـتقا  تزع و  یهاوـخ  هـک  ره 

هدـنز زا  ار  هدرم  هدرم و  زا  ار  هدـنزو  ینادرگ  دـیدپان  رات  بش  باجح  رد  ار  زور  يزاس و  ناهن  نشور  زور  هدرپ  رد  ار  بش  (27) یئاناوت
هک ره  دـنریگ و  تسود  نارفاک  زا  هتـشاذگاو و  ار  نانموم  نامیا  لـها  دـیابن  (28) ینک اـطعباسح  یب  يزور  یهاوـخ  هک  رهب  يزیگنارب و 
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هک دینادب  دناسرتیم و  دوخ  باقع  زا  ار  امشادخ  دنک و  هیقت  اهنآ  رش  زا  ندوب  رذح  رد  يارب  رگم  تسا  عوطقم  ادخ  اب  وا  هطباردنک  نینچ 
تسهاگآ و ادخ  اهنآ  همهب  دـینک  راکـشآ  ای  هتـشاد و  ناهنپ  لد  رد  ار  هچ  ره  ربمغیپ  يا  وگب  (29) دوب دهاوخ  ادـخ  يوسب  همه  تشگزاب 

هدرک وکین  راک  ره  یـصخش  ره  هک  يزور  (30) تسااناوت زیچ  همه  رب  هلماک  تردـقب  ادـخ  تساناد و  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  رهب 
امش دنوادخ  دوب  یئادج  رود  یتفاسمب  شدب  لمع  وا و  نایم  شاکیا  هک  دنک  وزرآ  هدرک  دب  هچنآ  دنیب و  رضاح  دوخ  يور  شیپ  ار  همه 

هک دینک  يوریپ  ارم  دـیرادیم  تسود  ار  ادـخ  رگا  ربمغیپ  يا  وگب  (31) تسنابرهم یـسب  ناگدنب  قح  رد  وا  هک  دـناسرتیم  دوخ  باقع  زاار 
زا رگا  دـینک و  تعاطا  ار  لوسر  ادـخ و  نامرف  وگب  (32) تسنابرهم هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  دشخبب  امـش  هانگ  درادتـسود و  ار  امـش  ادخ 

و ع )  ) حون و  ع )  ) مدآ دیزگرب  ادـخ  تقیقحب  (33) تشاد دهاوخن  تسود  ادخ  زگره  ار  نارفاک  انامه  دـیوش  رفاک  دـینادرگ و  يور  نانآ 
اونـش و همه  لاوحا  لاوقاب و  ادـخ  رگید و  یخرب  لسن  زا  یخرب  دنتـسه  ینادـنزرف  (34) نایناهج رب  ار  نارمع  نادـناخ  میهاربا و  هداوناـخ 

وت تمدخ  هار  رد  دوخ  يدنزرف  زامراد  محر  رد  هک  يدنزرف  مدرک  دهع  نم  اراگدرورپ  تفگ  نارمع  نز  هک  هاگنآ  نک  دای  (35) تساناد
يور زا  دازب  دنزرف  نوچ  (36) یهاگآ همه  لاوحا  رارساب و  ینک و  تباجا  يونـشب و  ناگدنب  ياعد  وت  هک  ریذپب  نم  دهعنیا  منادرگ  دازآ 

نآ دوجو  رد  اهتلیـضف  اهتمکح و  هچ  تسا  رتاناد  هدش  هدیئاز  هچنآ  ربادخ  تسا و  رتخد  ما  هداز  هک  يدـنزرف  اراگدرورپ  تفگ  ترـسح 
زا ار  شنادنزرف  وا و  مداهن و  مان  میرم  ار  وا  نم  دوب و  دـهاوخن  ناسکی  مرح  تمدـخ  راک  رد  رتخد  رـسپ و  اهلا  درک  ضرع  تسا و  رتخد 

وکین یتـیبرتب  ار  وا  دومن و  شهاـگرد  نـالوبقم  زا  هک  تفریذـپ  یئوـکین  هب  ار  وا  دـنوادخ  سپ  (37) مدروآ وت  هاـنپ  رد  میجر  ناطیـش  رش 
قزر دـمایم  میرم  تدابع  هعموصب  ایرکز  تقو  ره  هک  درک  یتمارک  واب  تشامگ و  رب  وا  ینابهگن  تلافک و  يارب  ار  اـیرکز  داد و  شرورپ 

يزور نیا  میرم  يا  هک  تفگیم  دیدیم  وا  تدابع  قاطا  رد  ناتسمز  رد  ار  یناتسبات  ناتسبات و  رد  ار  یناتـسمز  هویم  تفاییم  يروآ  تفگش 
رد (38) دهد باسحیب  يزور  دهاوخ  سک  رهب  ببـس  یب  ادخ  انامه  هک  تسادخ  بناج  زا  نیا  هک  دادـیم  خـساپ  دـسریم  وت  يارب  اجک  زا 

انامه هک  امرف  اطع  تشرس  كاپ  ینادنزرف  شیوخ  فطلب  ارم  اراگدرورپ  درک  ضرع  درک  هدهاشم  ار  میرم  تمارک  ایرکز  هک  ماگنه  نآ 
ار وت  دنوادخ  انامه  هک  هداتسیا  زامنب  تدابع  بارحم  رد  هک  یماگنه  دندرک  ادن  ناگتـشرف  ار  ایرکز  سپ  (39) اعد هدننک  باجتسم  یئوت 
زا يربمغیپ  اسراپ و  اوشیپ و  ادخ  هار  رد  دوخ  وا  دهد و  یهاوگ  ادخ  هملک  یـسیع  توبنب  وا  هک  یلاح  رد  دـهدیم  تراشب  ییحی  تدالوب 
زین نم  لـها  هدیـسر و  ارف  يریپ  نس  ارم  هک  یتلاـح  رد  دوـب  دـناوت  يرـسپ  ارم  هنوـگچ  اراـگدرورپ  درک  ضرع  اـیرکز  (40) تسناگتسیاش

جاتحم بابـسا  طیارـشب و  هکنآ  یب  دنکیم  دهاوخب  هچ  ره  تسین  بابـساب  دنمزاین  زگره  ادـخ  راک  تسا  نینچ  تفگ  دـشاب  ازان  يزوجع 
اب زور  هس  ات  هک  دـشاب  نیا  تیآ  ار  وت  دومرف  اـمرف  ررقم  یتداـبع  تیآ و  تمعن  نیا  هنارکـشب  نم  يارب  اراـگدرورپ  درک  ضرع  (41) دشاب

میرم يا  دنتفگ  ناگتـشرف  هاگنآ  (42)و  يوگ حیبست  هاگحبـص  هاگنابـش و  ار  وا  شاب و  ادـخدایب  هتـسویپ  یئوگن و  زمرب  زج  نخـس  مدرم 
لها اب  ار  زامن  شاب و  ادـخ  رادربناـمرف  میرم  يا  (43) دیـشخب يرترب  نایناهج  نانآ  رب  دـینادرگ و  هزیکاپ  هدـیزگرب و  ار  وت  دـنوادخ  انامه 
میرم تلافک  ینابهگن و  يارب  هعرق  هک  نامز  نآ  يدوبن  رـضاح  وت  میدومن و  یحو  وتب  هک  تسا  بیغ  راـبخا  زا  نیا  (44) رآ ياجب  تعاط 
میرم نبا  حیسم  شمان  هک  يا  هملکب  ار  وت  ادخ  هک  دنتفگ  ار  میرم  ناگتشرف  نوچ  (45) دیشکیم عازن  هب  ناشراک  راک  نیا  رس  رب  دندزیم و 

رد هک  هنوگنادب  دـیوگ  نخـس  هراوهگ  رد  قلخ  اب  (46)و  تسادخ هاگرد  نابرقم  زا  دـنموربآ و  ترخآ  ایند و  رد  هک  دـهدیم  تراشبتـسا 
نم اب  هکنآ  لاـح  دوب و  دـناوت  يدـنزرف  هنوگچ  ارم  اراـگدرورپ  درک  ضرع  میرم  (47) تسا ناـهج  ناـیوکین  هلمج  زا  وا  یگرزب و  نینس 

وا تیـشم  نوچ  دنیرفایم  بابـسا  نودب  دهاوخب  هچ  ره  تسا  یببـس  هنوگ  ره  زا  زاین  یب  ادخ  راک  تسا  نینچ  تفگ  هدشن  کیدزن  يدرم 
دنک تمکح  باتک و  میلعت  یسیعب  دنوادخ  (48)و  دوش دوجوم  مدنامه  شاب  دوجوم  دیوگ  هکنیا  ضحم  هب  دریگ  رارق  يزیچ  ره  تقلخب 

نآ ما و  هدروآ  يزجعم  ادـخ  فرط  زا  نم  دـیوگ  نانآ  هب  هک  دتـسرف  لیئارـسا  ینب  يوسب  تلاسرب  ار  وا  (49)و  دزومآ لـیجنا  تاروت و  و 
هب يالتبم  دازردام و  روک  ددرگ و  یغرم  ادـخ  رماب  ات  ممدـب  یـسدق  سفن  نآ  رب  هتخاـس و  یغرم  همـسجم  لـگ ، زا  هک  تسا  نیا  هزجعم 

هناخ رد  هک  مهد  ربخ  بیغ  زاامشب  منک و  هدنز  ادخ  رماب  ار  ناگدرم  مهد و  افـش  ادخ  رماب  تسا  زجاع  نآ  جالع  زابیبط  ره  هک  ار  یـسیپ 
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(50)و دیتسه ادخب  نامیا  لها  رگا  هک  تسا  نم  تیناقح  هناشن  تجح و  امش  يارب  تازجعم  نیا  دینکیم  هریخذ  هچ  دیروخیم و  هچ  ناتاه 
هناشن هزجعم و  امـش  يارب  دنوادخ  فرط  زا  دوبمارح و  ار  امـش  هک  یئاهزیچ  یـضعب  منادرگ  لالح  منک و  قیدصت  ار  امـش  تاروت  باتک 
نیمه هک  دیتسرپب  ار  وا  امـش  نم و  راگدرورپ  تسادخ  انامه  (51) دینک تعاطا  ارم  دیـسرتب و  ادخ  زا  لیئارـسا  ینب  يا  سپ  مدروآ  توبن 

تـسیک تفگ  دندروآ  نامیا  هک  شنادرگاش  نامهب  دروآ  دـنهاوخن  نامیا  موق  هک  تفایرد  نیقیب  یـسیع  نوچ  سپ  (52) تسار هار  تسا 
، میا هدروآ  نامیا  دنوادخب  میئادخ و  نید  ناگدننک  يرای  ام  دنتفگ  یـسیع  نادرگاش  صاوخ  نایراوح  دنک  يرای  ار  ادخ  نید  نم  اب  هک 
رد ار  اـم  ماـن  میدرک  يوریپ  وت  لوسر  زا  هدروآ و  ناـمیا  يداتـسرف  هک  یباـتکب  اـم  اراـگدورپ  (53) میئوا نامرف  میلـست  اـم  هک  هد  یهاوگ 

دناوت رکم  رتهبادـخ  سک  همه  زا  درک و  رکم  اهنآ  اب  لـباقم  رد  مه  ادـخ  دـندرک و  رکم  ادـخ  اـب  دوهی  (54) امرف تبث  نیقی  لـها  هفیحص 
هزنم كاپ و  ار  وت  مرب و  الاب  دوخ  برقنامسآ  رب  هدومن و  ضبق  ار  وت  حور  نم  انامه  یـسیع  يا  دومرف  دنوادخ  هک  یتقو  رآ  دایب  (55) درک

دوبدهاوخ نم  يوسب  امش  تشگزاب  هاگنآ  سپ  مهد  يرترب  تمایق  زور  ات  نارفاک  رب  ار  تناوریپ  منادرگ و  نارفاک  شیالآ  ترشاعم و  زا 
یباذـعب دـندش  رفاک  هک  ار  یهورگ  نآ  سپ  (56) دـیتساخیمرب عازن  فـالخب و  رگیدـکی  اـب  نآ  رـس  رب  هک  هچنآ  رد  منک  مکح  قـحب  هک 

هدروآ و نامیا  هکناـنآ  اـما  (57) درک دـهاوخن  يراـی  ددـم و  اـهناب  سکچیه  ناـشتاجن  يارب  منادرگ و  بذـعم  ترخآ  اـیند و  رد  تـخس 
زا میناوخیم  وت  رب  هک  نانخس  نیا  (58) درادیمن تسود  ار  ناراکمتـس  زگره  ادخ  دنک و  اطع  اهناب  لماک  مامت و  رجا  ادخ  دـندش  راکوکین 

رشبلا وبا  مدآ  تقلخ  لثم  ادخ  رماب  ندوب  هداعلا  قراخ  رد  یسیع  تقلخ  لثم  انامه  (59) تسا میکح  يادخ  ياهتمکح  رکذ  یهلا و  تایآ 
هک تسنامه  قح  نخس  (60) دیدرگ نانچ  مدنامه  شاب  لامک  دحب  يرشب  تفگ  كاخ  نادب  سپس  تخاسب  كاخ  زا  ار  وا  ادخ  هک  تسا 
زا دـعب  یـسیع  هرابرد  دـیآرب  هلداجم  ماقم  رد  وت  اب  سک  ره  سپ  (61) ینک بیر  کش و  نآ  رد  هاگچیه  ادابم  دیـسر  وتب  ادـخ  بناـج  زا 

ینعی میزیخرب  هلهابمب  مه  اب  اتار  دوخ  سوفن  نانآ و  نادنزرف و  میناوخب  امـش  ام و  دیئایب  وگب  یتفای  یهاگآ  وا  لاوحاب  ادـخ  یحوب  هکنآ 
راـتفرگ ادـخ  باذـع  نعلب و  ار  نارفاـک  وـگ و  غورد  اـت  مینک  رارـصا  ادـخ  هاگردـب  ءاـجتلا  اـعد و  رد  هدرک و  نـیرفن  رگیدـکی  قـح  رد 

قیاقح همه  هب  اناوت و  راک  همهرب  هک  تسادخ  تسین و  یئادـخ  اتکی  يادـخ  نآ  زج  تسا و  قح  نخـس  تقیقحب  ناتـساد  نیا  (62) میزاس
نآ زا  دـیئایب  باتک  لـها  يا  وگب  (64) تسهاگآ نادـسفم  رادرک  زا  ادـخ  هک  دنـسرتب  دـننادرگب  قح  زا  يور  رگا  سپ  (63) تساناد ملاع 

ار سکچیه  اـتکی  يادـخ  زجب  هک  تسا  نیا  هملک  نآ  مینک و  يوریپ  مینادـیم  قـح  همه  تسا و  ناـسکی  امـش  اـم و  ناـیم  هک  قـح  هملک 
شتسرپ و هبترب  ار  بهذم  ياسور  ینعی  مینکن  میظعت  تیبوبرب  ادخ  ياجب  ار  یخرب  یخرب  میهدن و  رارق  کیرش  وا  اب  ار  يزیچ  میتسرپن و 

لها يا  (65) میدـنوادخ نامرف  میلـست  ام  هک  دیـشاب  هاوگ  امـش  دـیئوگب  دـننادرگ  يور  قح  زا  اهنآ  رگا  سپ  میناسرن  تیهلا  تاصاصتخا 
لقعت اـیآ  دــش  لزاـن  وا  زا  دــعب  امــش  لــیجنا  تاروـت و  هـک  یتروـص  رد  دــینک  هلداــجم  رگیدــکی  اــب  مـیهاربا  نـیئآ  رد  ارچ  باــتک 

همه ادخ  و  دیروآ ، نایمب  وگتفگ  لدـجزاب و  دـیتسین  ملاع  هچنآ  رد  ارچ  دـشاب  اور  هلداجم  ار  امـش  دـینادیم  هچنآ  رد  مریگ  (66) دینکیمن
مالـسا دیحوت و  فینح  نیدب  نکیل  دوبن  يراصن  دوهی و  نییاب  میهاربا  (67) دیزومایب وا  ربمغیپ  باتک  زا  دیاب  دینادیمن  امـش  دنادیم و  زیچ 

ربمغیپ و نیا  و  دـننک ، يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  میهارباـب  مدرم  نیرتکیدزن  (68) دوبن دندروآ  كرـش  ادـخب  هکنانآ  زازگره  دوب و 
زج دننک و  هارمگ  ار  امش  هک  دنراد  نآ  يوزرآ  راظتنا و  باتک  لها  زا  یهورگ  (69) تسا نانموم  رادتسود  ادخ  دننامیا و  لها  هک  شتما 

امـش هکنآ  لاح  دیوش و  رفاک  ادخ  تایاب  ارچ  باتک  لها  يا  (70) دنمهفیمن ار  نیا  دیـسر و  دنهاوخن  یئوزراب  دننک  هارمگ  ار  دوخ  هکنآ 
هک یتروص  رد  دینک  شوماخ  تاهبش  دابب  ار  قح  غارچ  ات  دیزاس  هبتشم  لطابب  ار  قح  ارچ  باتک  لها  يا  (71) دیهدیم یهاوگ  نآ  قدصب 

دیرآ نامیا  هعدخب  زور  لوا  هدش  لزان  ناناملـسم  يارب  هک  یباتک  نیدب و  هک  دنتفگ  باتک  لها  زا  یهورگ  (72)و  دیهاگآ نآ  تیناقحب 
هار هک  دشاب  امش  نید  وریپ  هک  سکناب  رگم  دیرواین  نامیا  (73)و  دندرگرب مالسانید  زا  زین  اهنآ  هلیح  نیدب  دیاش  دیوش  رفاک  زور  رخآ  و 
ادخ زین  رگید  یتماب  دیامنب و  ادخ  هک  تسا  یهار  تداعس  هار  هک  يراصن  دوهی و  اب  ربمغیپ  يا  وگب  تسامب  رـصحنم  قح  نید  تداعس و 

تـسادخ تسدب  تمحر  لضف و  ربمغیپ  يا  وگب  دننک ، جاجتحا  راگدرورپ  دزن  امـش  اب  هکنآ  ات  دنکیم  اطع  امـش  باتک  تعیرـش و  دـننام 

يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


لضفب صوصخم  دریگ  قلعت  وا  تیشم  ار  هک  ره  (74) تساناد ملاع  روما  همهب  تساهتنم و  یب  تمحر  ار  ادخ  دنک و  اطعدـهاوخ  هک  رهب 
رگا هک  دنراکتـسرد  دح  نادـب  ات  يراصن  زا  باتک  لها  ضعب  (75) تساهتنم یب  تمحر  لضف و  ار  دـنوادخ  هک  دـنادرگ  دوخ  تمحر  و 
یهد تناما  رانید  کی  اهناب  هک  دنتسردان  هزادنا  نآ  ات  دوهی  باتک  لها  رگید  یخرب  دننک و  تناما  در  يراپـسب  تناما  اهناب  يرایـسب  لام 
لها ریغ  لام  ندروخ  هلیـسو  رهب  تاروت  باتک  ناوریپ  ام  يارب  دنیوگ  هک  ور  نیازا  ینک  يریگ  تخـس  نآ  هبلاطم  رب  هکنآ  زج  دننکن  در 

ره يرآ  (76) دنهدیم غورد  تبسن  ادخب  دننادیم  هک  یتروص  رد  دنهد  تبـسن  ادخ  تاروت  باتک  هب  ار  نخـس  نیا  درادن و  یهانگ  تاروت 
تــسود ار  ناراـکزیهرپ  دـنوادخ  هـک  دوشادـخ  بوـبحم  دــشاب  سک  ره  دوـش  راـکزیهرپ  سرتادــخ و  دــنک و  اـفو  دوـخ  دــهعب  سک 

تسین و يا  هرهب  قح  تشهب  زا  ترخآ  راد  رد  ار  نانیا  دنـشورفب  كدنا  یئاهب  هب  ار  دوخ  دنگوس  ادـخ و  دـهع  هکنانآ  انامه  (77) درادیم
باذـعمنهج رد  ار  نانآ  دـنادرگن و  هزیکاپ  هانگ  يدـیلپ  زا  درگنن و  اهناب  تمایق  رد  تمحر  رظنب  دـیوگن و  نخـس  اـهنآ  اـب  مشخ  زا  ادـخ 

شیپ زا  هچنآ  ات  دـنهدیم  لیدـبت  رییغت و  دوخ  يدام  عفنب  ار  ینامـسآ  باتک  تئارق  باتک  لها  زا  یخرب  اـنامه  (78) دوب دهاوخ  كاندرد 
ادخ بناج  زا  تایآ  نیا  دنیوگ  دوب و  دهاوخن  ادخ  باتک  زا  هدش  فیرحت  نآ  زگره  دنراد و  بوسحم  ادخ  باتک  زا  دـنا  هدـناوخ  دوخ 

هک يرشب  چیه  (79) دندنبیم غورد  ادخب  تساهنآ  دوخ  فیرحت  دننادیم  هکنآ  اب  تسین و  ادخ  بناج  زا  زگره  هک  یتروص  رد  هدـش  لزان 
رب ناربمغیپ  هکلب  دیتسرپ  ادخ  ياجب  ارم  دیوگ  مدرمب  هک  دسرنار  وا  دشخب  توبن  تمکح و  باتک و  واب  دنیزگرب و  تلاسرب  ار  يو  ادـخ 

نیا نارگیدب  باتکزا  دوهی  يراصن و  ءاملع  باتک  لها  امـش  هچنانچ  دیـشاب  تسرپ  ادخ  سانـشادخ و  دـنیوگ  مدرمب  دوخ  هفیظو  بسح 
هنوگچ دـیریگ  دوخ  نایادـخ  ار  ناربـمیپ  ناگتـشرف و  هک  دـنکن  رما  امـشب  ادـخ  زگره  (80)و  دـیناوخیم زین  دوـخ  دـیزومایم و  ار  تقیقح 
دیحوت نید  غیلبت  نامیپ  ناربمغیپ  زا  دنوادخ  نوچ  (81)و  دیشاب هدروآ  مالسا  هناگی  يادخب  هکنآ  زا  سپ  دناوخ  رفک  هب  ار  امش  تسنکمم 

دمآ ادخبناج  زا  یلوسر  زاب  باتک  لها  امش  تیاده  يارب  سپـس  دیدرکن  لمع  نادب  دیـشخب و  تمکح  باتک و  امـشب  هک  هاگنآ  تفرگ 
باتک رد  هچناب  نم و  لوسرب  ایآ  دومرف  دنوادخ  دینک  يرای  وا  زا  هدروآ و  نامیا  واب  ات  دادیم  امـش  تعیرـش  باتک و  یتسارب  یهاوگ  هک 

مما شیوخ و  رب  امش  دومرف  دنوادخ  میراد  رارقا  دنتفگ  همه  درک ؟ دیهاوخ  يوریپ  نم  نامیپ  زا  هتشاد و  رارقا  مداتسرف  نآرق  وا  ینامـسآ 
نالوسر و نینچ  ندمآ  زا  دـعب  دـننادرگب  قح  زا  يور  هک  یناسک  سپ  (82) دوب مهاوخ  هاوگ  نانآ  رب  امـش  اب  مه  نم  دیـشاب و  هاوگ  دوخ 

دنبلطیم ار  ادخ  نید  ریغ  ینید  نارفاک  ایآ  (83) دوب دنهاوخ  ملاع  ناهارمگ  ناقساف و  هورگ  صوصخب  نانآ  ققحم  ص )  ) متاخ ربمغیپ  نیا 
ربمغیپ يا  وگب  (84) درک دنهاوخ  عوجر  وا  يوسب  همه  تسادخ و  نامرف  عیطم  هاوخان  هاوخ و  تسانیمز  نامسآ و  رد  هک  ره  هکنآ  لاح  و 

هچنآ دش و  لزان  شنادنزرف  بوقعی و  قحسا و  لیعامسا و  میهارباب و  هچنآ  هدش و  لزان  ام  دوخب  هک  یباتک  تعیرـش و  ملاع و  يادخب  ام 
ام اریز  میراذگن  ادخ  ناربمیپ  زا  کیچیه  نایم  یقرف  میا  هدروآ  نامیا  همهب  هدمآ  راگدرورپ  بناج  زا  رگید  ناربمیپ  یـسیع و  یـسومب و 

ناراـکنایز زا  ترخآ  رد  وا  تـسین و  هتفریذــپ  يو  زا  زگره  دــنک  راـیتخا  ینید  مالــسا  زا  ریغ  سک  ره  (85)و  میتسه ادـخ  نامرف  عیطم 
نشور هلدا  زا  دعب  وا  لوسر  یتسارب  نداد  یهاوگ  ادخب و  نامیا  زا  دعب  یـشکرس  دانع و  هار  زا  هک  ار  یهورگ  دنوادخ  هنوگچ  (86) تسا

رفاک هورگ  نآ  رفیک  (87) درک دهاوخن  يربهر  تداعـس  هارب  ار  ناراکمتـس  هورگ  زگره  ادخ  دنک ؟ تیاده  تسار  هارب  دـندش  رفاک  زاسب 
ادخ باذع  اهنآ  رب  دننامب و  تسا  منهج  هک  تنعل  هاگیاج  رد  دیواج  (88) دننک تنعل  نامدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  نانآ  رب  هک  تسنیا 
دنا هدرک  يدب  ره  دـننک و  هبوت  يراکدـب  نایـصع و  زا  دـعب  هک  یئاهنآ  رگم  (89) دـننکن اهنآ  يوسب  تمحر  رظن  زگره  دـباین و  فیفخت 

شیوخ رفک  رب  دـندش و  رفاک  ناـمیا  زا  دـعب  هکناـنآ  اـنامه  (90)و  تسنابرهم هدـنزرمآ و  اهنآ  رب  ادـخ  هک  دـننک  نآ  حالـصا  كرادـت و 
رد دـندش و  رفاک  نامیا  زا  دـعب  هک  نانآ  هتبلا  (91)و  دوب دـنهاوخ  نانآ  مه  ناهارمگ  تقیقحب  دوشن و  هتفریذـپ  اهنآ  هبوت  زگره  دـندوزفا 

ار اهنآ  دوشن و  هتفریذـپ  ناـشیا  زا  زگره  دـنرآ  ادـفب  ـالط  نیمز  همه  ربارب  ادـخ  باذـع  زا  شیوخ  يدازآ  يارب  رگا  دـندرم  شیوخ  رفک 
رگم دیـسر  دیهاوخن  ناصاخ  ناراکوکین و  ماقمب  زگره  امـش  (92) دوب دهاوخن  يرای  نیعم و  چیه  دـشاب و  ایهم  كاندرد  باذـع  خزودـب 
همه (93) تسهاگآ نآ  رب  ادخ  اققحم  دینک  قافنا  هچ  ره  دینک و  قافنا  ادخ  هار  رد  تسا  بوبحم  رایسب  دیرادیم و  تسود  هچنآ  زا  هکنآ 

يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


يا تسنآ  ریـش  رتـش و  تشوگ  هک  درک  مارح  دوخ  ربـتاروت  لوزن  زا  شیپ  بوقعی  هک  ار  نآ  رگم  دوـب  لـالح  لیئارـسا  ینب  يارب  اـهماعط 
توالت هدروآ  ار  تاروت  مکح  نآ  دـیئوگیم  تسار  رگا  هدرک  مارح  امـش  رب  یلالح  تاروت  دـیئوگیم  هچنانچ  نایدوهی  وگب  کنیا  ربمغیپ 

وگب ربمغیپ  يا  (95) دوب دنهاوخ  اهنآ  مهملاع  ناراکمتـس  نارفاک و  هتبلا  دندنب  غورد  ادخ  رب  تجح  نیا  زا  دعب  هک  یناسک  سپ  (94) دینک
هکنانآ زا  زگره  میهاربا  تسا و  شیالآ  یب  كاـپ و  ینید  هک  دـینک  میهاربا  نیئآ  زا  يوریپ  دـیاب  امـش  يوعد  هن  تسا  تسار  ادـخ  نخس 
تیادـه تکرب و  نآ  رد  هک  تسا  هکم  هناخ  نامه  دـش  انب  قلخ  تدابع  ناـکم  يارب  هک  هناـخ  لوا  (96) تسا هدوبن  دندروآ  كرـش  ادخب 

جح ار  مدرم  دـشاب و  نمیا  دوش  لخاد  اجنآ  رد  هک  ره  تسا  لیلخ  میهاربا  ماقم  تسادـیوه  تیبوبر  تایآ  هناخ  نآ  رد  (97) تسا قیالخ 
اهنت دوش  رفاک  هللا  تیب  جـح  راکنا  ببـسب  هک  ره  تفای و  اجنادـب  ندیـسر  يارب  یئاناوت  هک  یـسک  ره  رب  تسا  بجاو  هناخ  نآ  ترایز  و 
رفاک متاخ  ربمغیپ  توبن  هب  عجار  ادخ  تایاب  ارچ  باتک  لها  يا  وگب  (98) تسا زاین  یب  قلخ  تعاط  زا  ادخ  هتبلا  هک  هدـیناسر  نایز  دوخب 

تلاسر و ینعی  دیدنب  یم  ار  ادـخ  هار  ارچ  باتک  لها  يا  وگب  (99) تسامش لامعا  هاوگ  ادخ  هک  دیـسرتب  دیئارگیم  تشز  لامعاب  هدش و 
زا دیهاگآ ، دوخ  لمع  نیا  یتشزب  هک  یتروص  رد  دیناوخیم  نید  اب  تفلاخم  لطاب  هارب  ار  نامیا  لها  دینکیم و  راکنا  ار  ص )  ) دمحم نید 

لها زا  يرایـسب  يوریپ  رگا  دیا  هدـیورگ  مالـسا  نیدـب  هک  یناسک  يا  (100) دوب دـهاوخن  امـش  رادرک  زا  لفاغ  ادـخ  هک  دیـسرتب  قح  رهق 
توالت ادخ  تایآ  امـش  يارب  هک  یتروص  رد  دـش  دـیهاوخ  رفاک  هنوگچ  (101)و  دننادرگیمرب رفکب  نامیا  زا  دعب  ار  امـش  دـینک  ار  باتک 
میقتـسم هارب  اققحم  دوشکـسمتم  تسا  مالـسا  هک  ادخ  نیدب  سک  ره  تسا و  لوغـشم  توعد  تیادهب و  امـش  نایم  ادخ  ربمغیپ  دوشیم و 

ياجب شتمعن  رکـش  دیـشاب و  ادخ  دایب  هتـسویپ  تسا  ندوب  سرت  ادخ  هتـسیاش  هچنانچ  دیـسرتب  ادـخ  زا  نامیا  لها  يا  (102) هتفای تیاده 
قرفتم ياه  هارب  هدز و  گـنچ  ادـخ  نید  هتـشرب  یگمه  (103)و  مالـسا نیبمنیدب  زج  دـیریمن  ات  هک  گرم  تقو  ات  دـیزرو  تابث  دـیرآ و 

ینابرهم تفلا و  امـش  ياهلد  رد  ادـخ  دـیدوب  نمـشد  مه  اب  امـش  هک  ار  ادـخ  گرزب  تمعن  نیا  دـیرآ  داـیب  دـیورن و  زاـس  نید  نایعدـم 
نیدب يراب  داد  تاجن  ار  امـش  ادخ  دیدوب  شتآ  هاگترپ  رد  هک  یتروص  رد  دیدش  رگیدـکی  ینید  ردارب  همه  دـنوادخ  فطلب  تخادـنا و 

دیاب (104)و  دیوش تیاده  تداعـس  ماقمب  هک  دشاب  دنکیم  نایب  امـش  یئامنهار  يارب  ار  شتایآ  دنوادخ  لامک  هیاپ  نیدب  حوضو و  هبترم 
دننک و یهن  يراکدب  زا  رما و  يراکوکین  هب  ار  مدرم  دننکتوعد و  حالص  ریخب و  ار  قلخ  دنرت  يوقتاب  اناد و  هک  یخرب  ناناملـسم  امـش  زا 

دننام ناناملسم  امش  (105)و  دوب دنهاوخ  يراگتـسر  یتخبزوریف و  لامک  رد  ملاع  ود  رد  دنتـسه  قلخ  تیاده  هطـساو  تقیقحب  هک  نانیا 
يارب هتبلا  هک  دندومیپ  فالتخا  هقرفت و  هار  زاب  دمآ  اهنآ  تیاده  يارب  ادـخ  بناج  زا  نشور  هلدا  تایآ و  هکنآ  زا  سپ  هک  دیـشابن  یللم 
نارفاک ینعی  یهورگ  دیفـسور و  ناـنموم  ینعی  یهورگ  هک  دـیایب  يزور  (106) دوب دهاوخ  تخـس  باذع  راکدـب  لهاج و  یمدرم  نینچ 
رفیکب ار  ادخ  باذع  دیشچب  نونکا  سپدیدش  رفاک  زاب  نامیا  زا  دعب  ارچ  هک  دننک  شهوکن  رشحم  لها  ار  نایور  هیس  اما  دنـشاب  هایـسور 

اهنیا (108) دنـشاب معنتم  دیواج  نآ  رد  دنیآرد و  تسادـخ  تمحر  لحم  هک  تشهب  رد  نانموم  ینعی  نادیفـسور  اما  (107) نایصع رفک و 
رد هچ  ره  (109) درک دـهاوخن  سکچیه  هب  متـس  هدارا  ملاـع  ود  رد  زگره  دـنوادخ  میناوـخیم و  یتـسارب  وـت  يارب  هک  تسا  یهلا  تاـیآ 

نیرتوکین یقیقح  ناناملسم  امش  (110) تسوا يوسب  تادوجوم  همه  تشگزاب  تسادـخ و  کلم  همه  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  اهنامـسآ و 
يراکدـب زا  دـننک و  راداو  يراـکوکین  هب  ار  مدرم  رـشب  حالـصا  يارب  دنـشخب  تداعـس  ار  قلخ  هک  دـندرک  ماـیق  نآ  رب  هک  دـیتسه  یتـما 

اب اهنآ  زا  یخرب  نکیل  دوبن  نآ  زا  رتهب  يزیچملاع  رد  نانآ  رب  دـندروایم  نامیا  همه  باـتک  لـها  رگا  و  دـنروآ ، ادـخب  ناـمیا  دـنرادزاب و 
شهوکنزا و هکنآ  رگم  دیناسر  دنناوتن  امشب  تخس  نایز  بیسآ و  مالـسا  نانمـشد  نادوهی  زگره  (111) دـنراکدب قساف و  رتشیب  نامیا و 

دنهاوخن روصنم  تقو  چـیه  سپ  نیا  زا  تخیرگ و  دـنهاوخ  گنج  زا  دـنیآ  امـش  رازراکب  رگا  دـنرازایب و  یکدـنا  ار  امـش  یئارـس  هواـی 
دندنویپ مدرم  رگیدب  ای  دنیآرد و  نیملسم  دهع  ادخ و  نیدب  رگم  دنوش  لسوتم  اجک  رهب  دنتـسه  يراوخ  تلذب و  موکحم  اهنآ  (112) دوب

ینامرفان و نیا  هک  دنتـشک  قحاـنب  ار  قح  ناربمیپ  دـندش و  رفاـک  ادـخ  تاـیاب  هک  ور  نیا  زا  دـندش  تلذ  یتخبدـب و  ریـسا  هتـسویپ  ناـنآ 
تعاط زامن و  ادـخ و  تایآ  توالتب  بش  لد  رد  اهنآ  زا  يا  هفیاط  دنتـسین  ناسکی  باتک  لها  همه  (113) دوب اهنآ  هشیمه  راک  يرگمتس 
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دوخ اهنآ  و  دنباتـشیم ، يراکوکن  رد  دننکیم و  يراکدب  زا  یهن  یئوکین و  هب  رما  دنروایم و  تمایق  زور  ادخب و  نامیا  (114) دنلوغشم قح 
نارفاک زگره  (116) تسناراکزیهرپ لاحب  اناد  ادخ  دش و  دیهاوخن  مورحم  نآ  باوث  زا  هتبلا  دینک  کین  راک  ره  (115) دنراکوکین یمدرم 

رد نارفاک  لاح  لثم  (117) دوب دنهاوخ  بذعم  نآ  رد  دیواج  منهج و  لها  اهنآ  دیناهر و  دـناوتن  ادـخ  باذـع  زا  دالوا  لام و  يرایـسب  ار 
موق تشکب  يدـیدش  درـس  داب  هک  دـنام  نادـب  دـنباین  يا  هرهب  چـیه  نآ  زا  دـننک و  فرـص  دوخ  يویند  دـصاقم  تفرـشیپ  يارب  هک  یلام 

دننکیم متس  دوخ  سفنب  نانآ  نکیل  هدرکن  اهنآ  رب  یمتس  ادخ  دیاین و  تسدب  نآ  زا  یلصاح  هک  دنادرگ  دوبان  ار  همه  دسرب و  يراکمتس 
زارمه یمیمص  تسود  دوخ  نانیدمه  ریغ  زا  نامیا  لها  يا  (118) دنیازفایم دوخ  تواقش  رب  دننکیم و  فرـص  لطاب  هار  رد  ار  ناشلام  هک 

جنر و رد  امـش  هک  دنلیام  هشیمه  اهنآ  دننکن  یهاتوک  يا  هرذ  امـش  راک  رد  داسف  للخ و  زا  دنمالـسا  نید  ریغب  هک  اهنآ  هکنآ  هچ  دیریگن 
رب هک  تسنآ  زا  شیب  دنرادیم  ناهنپ  لد  رد  هچنآ  اققحم  هک  یتروص  رددنزاس  راکشآ  مه  نابز  رب  یهاگ  ار  امش  ینمـشد  دیـشاب  یتخس 

ار اهنآ  امش  هکنانچ  هک  دیشاب  هاگآ  (119) دیدنب راک  هشیدنا  لقع و  رگا  میدرک  نایب  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  دوشیم ، راکشآ  ناشنابز 
دینکیم تبحم  اهنآ  اب  دیراد  نامیا  ینامـسآ  بتک  همهب  نوچ  امـش  تشاد  دنهاوخن  تسودار  امـش  نانآ  دیرادیم  تسود  ار  نارفاک  ینعی 

وگب دنریگ  نادندب  مشخ  تشگنارـس  هنیک  تدـش  زادـنوش  اهنت  نوچ  هدرک و  نامیا  راهظا  امـش  عماجم  رد  دـننکیم  قافن  امـش  اب  اهنآ  اما 
نیگمغ لاحدب و  نآ  زا  دیآ  شیپ  یلاحشوخ  ار  نیملسم  امـش  رگا  (120) تسهاگآ الماک  قلخ  ياهلد  نورد  زا  ادخ  دیریمب  مشخ  نیدـب 

نانآ توادع  رکم و  زا  دیشاب  راکزیهرپ  دینک و  هشیپ  ربص  امـش  رگا  اما  دندرگ  لاحـشوخ  نادب  دسر  يراوگان  هثداح  امـشب  رگا  دنوش و 
زا هک  ار  یهاگحبـص  ربمغیپ  يا  رآ  داـیب  (121) تسهاگآ طیحم و  دننکیم  هچنآ  رب  دنوادخ  انامه  هک  دیـسر  دهاوخن  یبیـسآ  چـیه  امـشب 
ود هک  هاگنآ  (122)و  دوب اناد  اونـش و  وت  رادرک  راتفگ و  همهب  ادـخ  و  يدـش ، نوریب  گنج  يارب  نانموم  یئارآ  فص  تهجب  دوخ  هناـخ 

ادخب نامیا  لها  دیاب  هشیمه  دومن و  رادلد  ار  نانآ  دوب  اهنآ  رای  ادخ  دندوب و  گنج  زا  رارف  هشیدنا  رد  كانسرت و  لددب و  امـش  زا  هفیاط 
ره زا  امش  هکنآ  اب  داد  نمشد  رب  هبلغ  درک و  يرای  ردب  گنج  رد  تقیقحب  ار  امش  دنوادخ  (123)و  دنشاب دنمورین  رادلد و  ات  دننک  لکوت 

لوسر يا  (124) دیرآ ياجب  وا  ياهتمعن  رکش  هک  دشاب  دیریگ  شیپ  يوقت  یتسرپادخ و  هار  سپ  دیدوب  فیعض  نمـشد  لباقم  رد  تهج 
تمواقم ربص و  امـش  رگا  یلب  (125) داتسرف امـش  يرایب  هتـشرف  رازه  هس  هک  دومرفن  ددم  امـشب  ادخ  ایآ  یتفگ  نینمومب  هک  هاگنآ  رآ  دایب 

جنپ امش  ترصن  ظفح و  يارب  دنوادخ  دنیایب  نیگمشخ  ناباتش و  امش  رس  رب  نارفاک  نوچ  دیشاب  راکزیهرپ  هتسویپ  دینک و  هشیپ  داهج  رد 
يارب رگم  داتـسرفن  ار  ناگتـشرف  نآ  ادخ  (126)و  دتـسرفیم امـش  ددمب  تسا  مالـسا  هاپـس  صوصخم  ناشن  هک  یمچرپ  اب  ار  هتـشرف  رازه 

ياناوت دنوادخ  بناج  زا  رگم  تشگن  امش  بیصن  يزوریف  حتف و  دننک و  نئمطم  ادخ  ترـصنبار  امـش  لد  دنهد و  حتف  هدژم  امـشب  هکنیا 
تـسا نیملـسم  مالـسا و  ندرب  نایم  زا  هک  دوخ  دوصقم  زا  هک  دـنک  راوخ  لیلذ و  ای  دـنادرگ  كـاله  ار  نارفاـک  زا  یهورگ  اـت  (127) اناد

درذگرد و نارفاک  نآ  زا  دوخ  فطلب  دـهاوخب  رگا  تسین  يراک  وت  تسدـب  تسا  قلطم  رایتخا  ار  ادـخ  ربمغیپ  يا  (128) دندرگزاب دیماان 
ره تسادخ  کلم  همه  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  (129) دنک باذع  ار  اهنآ  دنرگمتس  یمدرم  هکنآ  مرجب  دهاوخب  رگا 

مالـسا نیدب  هک  یناسک  يا  (130) تسنابرهم هدنزرمآ و  قلخ  رب  رایـسب  ادـخ  و  دـنک ، باذـع  دـهاوخ  ار  هک  ره  دـشخب و  دـهاوخ  ار  هک 
هک دـشاب  دـینک  تشز  لمع  نیا  كرت  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دوش  ربارب  دـنچ  ات  دـیئازفا  هیامرـس  رب  هرهب  میاد  هک  دـیروخم  ابر  دـیا  هدـیورگ 
ادخ مکح  زا  (132)و  دنا هتخورفا  ملاظ  ناراوخ  ابر  نارفاک و  رفیک  يارب  هک  یباذع  شتآ  زا  دیزیهرپب  (131)و  دیبای يراگتسر  تداعس و 

هک یتشهب  يوسب  دوخ و  راـگدورپ  ترفغم  يوسب  دیباتـشب  (133) دیوش ادخ  فطل  تمحر و  لومـشم  هک  دـشاب  دـیرب  نامرف  وا  لوسر  و 
تعـسو و لاـح  رد  ارقفب  دوـخ  لاـم  زا  هک  یناـسک  (134) تسناراـکزیهرپ يارب  اـیهم  هـتفرگ و  ارف  ار  نـیمز  اهنامـسآ و  هـمه  نآ  ياـنهپ 

رادتــسود ادـخ  دـنراکوکین و  یمدرم  نـینچ  دـنرذگرد  مدرم  يدـب  زا  دـنناشن و  ورف  دوـخ  بـضغ  مـشخ و  دــننک و  قاـفنا  یتسدــگنت 
زا دنرآ و  دایب  ار  ادخ  دننک  شیوخ  سفنب  یملظ  ای  دنزرس  ناشیا  زا  يا  هتسیاشان  راک  هاگ  ره  هک  دنتسه  اهنآ  ناکین  (135) تسناراکوکن
رد رارـصا  هک  دنتـسه  اهنآ  دزرمایب و  ار  قلخ  هانگ  دناوتیمن  سکچیه  ادخ  زج  دننادیم  هک  دننک  رافغتـسا  هبوت و  ادـخ  هاگردـب  دوخ  هانگ 
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ریز زا  هک  یئاهغاب  تسا و  راگدرورپ  شزرمآ  ناشلمع  شاداپ  هک  دنتـسه  اهنآ  (136)و  دنهاگآ تیصعم  یتشزب  نوچ  دننکن ، تشز  راک 
یللم امش  زا  شیپ  (137) ملاع ناراکوکین  شاداپ  تسوکین  هچ  دوب و  دنهاوخ  معنتم  اهتـشهب  نآ  رد  دیواج  تسیراج و  اهرهن  نآ  ناتخرد 

نیا (138) دندش كاله  هنوگچ  دندرک  بیذکت  ار  ادخ  ياه  هدـعو  هکنانآ  هک  دـینیبب  ات  دـینک  شدرگ  نیمز  فارطا  رد  دـنتفر ، دـندوب و 
رد زگره  هن  ناناملسم  امش  (139) ناراکزیهرپ يارب  يدنپ  امنهار و  مدرم و  مومع  يارب  تسا  ینایب  تجح و  هروکذم  تایآ  ادـخ و  باتک 
ایند للم  نیرت  هبترم  دنلب  مدرم و  نیرتدنمزوریف  حتاف و  امش  اریز  دیشاب  كانهودنا  ایند  عاتم  تمینغ و  توف  زا  هن  دینک و  یتسس  نید  راک 

بیسآ تسکش و  ردب  رد  زین  امـش  نانمـشدب  دیـسر  یبیـسآ  دحا  گنج  رد  امـشب  رگا  (140) دیـشاب راوتـسا  تباث و  نامیا  رد  رگا  دیتسه 
هاگ هبلغ و  حـتف و  یهاگ  لاوحا  فالتخاب  ار  راگزور  نیا  دـینک  تمواقم  دـیاب  زین  امـش  دـندرک و  تمواـقم  اـهنآ  هکناـنچ  دیـسر  تخس 

تـسا نید  رد  تباث  هک  ار  نآ  نانموم  امـش  زا  ات  دوش  مولعم  ناحتما  هب  نامیا  لها  ماقم  هک  مینادرگیم  قیـالخ  ناـیم  تیبولغم  تسکش و 
کین و ثداوح  فالتخا و  نیاب  هکنیا  اـت  (141)و  درادن تسود  ار  ناراکمتس  دنوادخ  و  دنک ، نارگید  هاوگ  شنایعیـش  و  ع )  ) یلع دننام 

دینکیم نامگ  (142) دنادرگ دوبان  وحم و  يراکمتـس  رفیکب  ار  نارفاک  دنک و  لماک  كاپ و  صقن  بیع و  ره  زا  ار  نامیا  لها  راگزور  دب 
دننک تمواقم  ربص و  اهیتخس  رد  هک  اهنآ  هدرک و  نید  هار  رد  داهج  هکنانآ  دنک و  ناحتما  ادخ  هکنآ  نودب  دش  دیهاوخ  لخاد  تشهب  هب 

دیدرکیم نید  هار  رد  ندـش  هتـشک  داهج و  يوزرآ  قوش  لامک  اب  هک  دـیناسک  ناـمه  امـش  (143 (؟ دـنادرگ مولعم  یملاع  رب  ار  ناشماقم 
دمحم (144)و  دیوشیم نارگن  گرم  زا  تخس  دیدش  رومام  داهجب  هک  زورما  هنوگچ  سپ  دیایب  داهج  روتسد  نیملسم  يارب  هکنآ  زا  شیپ 

تداهـش ای  گرمب  زین  وا  رگا  دنتـشذگرد ، ناهج  نیا  زا  دـندوب و  یناربمغیپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  ادـخ  فرط  زا  يربمغیپ  رگم  تسین  (ص )
هتخادنا نایزب  ار  دوخ  دیناسر  دهاوخن  يررض  ادخب  دوش  دترم  هک  ره  سپ  درک ؟ دیهاوخ  عوجر  دوخ  تیلهاج  نیدب  امش  زاب  تشذگرد 

چیه (145) درک دهاوخ  اطع  نارازگرکـشب  کین  لامعا  يازج  دنوادخ  هتبلا  دنام  رادیاپ  مالـسا  رد  درازگ و  نید  تمعن  رکـش  سک  ره  و 
شـشوک ایند  عاتم  نتفای  يارب  هک  ره  و  تسا ، تبثنیعم  تقوب  یهلا  ياضق  حول  رد  سک  ره  لجا  هک  درم  دـهاوخن  ادـخ  نامرفب  زج  سک 
دنوادـخ هـتبلا  مـینادرگ و  شرادروـخرب  ترخآ  تـمعن  زا  دـیامن  یعــس  ترخآ  باوـث  يارب  هـک  ره  مـینک و  شدـنم  هرهب  اـیند  زا  دــنک 
شناوریپ زا  يدایز  تیعمج  يربمغیپ  هک  هداد  خر  رایسب  هچ  (146) داد دهاوخ  ترخآ  تشهب  ایند و  شیاسآ  کین  يازج  ار  نارازگساپس 

تـسود ار  نارباـص  دـنوادخ  هـک  دـنتفرگ  شیپ  تاـبث  ربـص و  هار  رد  هـک  یئاهیتخـس  اـب  ناـمیا  لـها  لاـحنیااب  هدـش و  هتـشک  گـنج  رد 
ام هک  یمتـس  هانگ و  زا  دوخ  مرکب  اراگدرورپ  راب  هک  دنتفگیمن  نیا  زج  هدـشن و  هدـنهانپ  ادـخ  هب  زج  یتخـس  چـیه  رد  اهنآ  (147) درادیم

ایند و رد  يزوریف  حتف و  دـنوادخ  سپ  (148) نادرگ رفظم  نارفاک  وحم  رب  ار  ام  رادـبمدق و  تباث  ار  ام  رذـگرد و  میا  هدرک  دوخ  هراـبرد 
زا زاب  ار  امـش  دینک  نارفاک  يوریپ  رگا  نامیا  لها  يا  (149) درادیم تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  دینادرگ ، ناشبیـصن  ترخآ  رد  باوث 

دیئوجم يرای  نارفاک  زا  ناناملسم  يا  (150) تشگ دیهاوخ  ملاع  ناراک  نایز  زا  نانآ  دننام  مه  امش  هاگنآ  دننادرگیمرب  رفکب  مالسا  نید 
ادـخ يارب  ار  يزیچ  نانآ  هک  اریز  مینک  ناساره  كانمیب و  ار  نارفاک  لد  اـم  (151) تسناگدننک يرای  نیرتهب  وا  تسامـش و  رای  ادخ  هک 

دب رایـسب  ناراکمتـس  يارـس  تسا و  خزود  شتآ  اهنآ  هاگلزنم  هدرکن و  لزاـن  قح  یلیلد  یتقیقح و  نآ  رب  شلـصا  هک  دـنداد  رارقکیرش 
دیدرک و هبلغ  هک  دنتفایرد  هاگنآ  نارفاک  دنادرگ  بلاغ  نانمـشد  رب  ار  امـش  هک  ار  ادـخ  هدـعو  قدـص  تقیقحب  (152)و  تسا یهاگلزنم 

فالتخا هدرک و  یتسـس  دحا  گنج  راک  رد  هک  یتقو  ات  دیدوب  بلاغنمـشد  رب  هشیمه  دـیدنکفا و  كاله  كاخب  ار  نارفاک  ادـخ  نامرفب 
هکنآ زا  سپ  دیدومن  ربمغیپ  مکح  ینامرفان  دیتفر و  تمینغ  یپ  زا  یهورگ  دیداتسیا و  داد  روتسد  ربمغیپ  هک  يرگنس  رد  یخرب  دیتخیگنا 

دیدیشوکیم و ترخآ  يارب  یخرب  ایند و  يارب  یخرب  اهتنم  دیدیسر  نادب  ندرب  تمینغ  رافک و  رب  هبلغ  حتف و  زا  دوب  امـش  يوزرآ  هچ  ره 
ادخ هک  تشذگ  رد  دیدرک  دوخ  ربمغیپ  ینامرفان  هک  امش  ریصقت  زا  ادخ  و  دیامزایب ، ار  امش  ات  تشادزاب  ار  امش  هبلغ  تفرشیپ و  زا  سپس 

يدحاب هجوت  هک  دیتخیرگیم  تشهدـب  نانچ  هتـشاذگ و  تمیزهب  يور  هک  یماگنه  دـیرآ  دایب  (153) تساتمحر تیانع و  نامیا  لـهاب  ار 
رب یمغ  یتابث  یب  نیا  شاداپب  ات  دـیدرکن  هجوت  دـناوخیم  رازراک  فص  رد  نارگید  يرایب  ار  امـش  هک  مه  ربمغیپ  هب  هک  اجنآ  اـت  دـیتشادن 
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دینک و هچ  رهب  ادخ  و  دیوشن ، كانهودنا  یملا  جنر و  هباصا  ای  يزیچ  نتفر  تسد  زا  يارب  دـیزرو و  تابث  سپ  نیا  زا  ات  دوزفا ، امـش  مغ 
ار امـش  زا  یهورگ  شیاسآ  باوخ  هک  دیـشخب  ینمیا  ار  امـش  دنوادخ  هشیدنا ، مغ و  نآ  زا  سپ  (154) دوب دهاوخ  هاگآ  دیـشیدنا  هچ  ره 

راکنا يور  زا  دندوب و  دوخ  ناج  مغ  رد  زونه  دنتـشادنپ  یمن  تسار  ینادان  لهج و  يور  زا  ار  ادخ  ترـصن  هدعو  هک  یهورگ  تفرگ و 
ناقفانم تسا  اورنامرف  یتسه  ملاع  رب  هک  تسادـخ  اهنت  ربمغیپ  يا  وگب  دـیآ ؟ تسدـب  ینامرف  تردـق و  ار  اـم  تسا  نکمم  اـیآ  دـنتفگیم 

دوب قح  نیئآ  ادخ و  یحوب  ام  راک  رگا  دنیوگ  یم  دوخ  اب  دـنرادیمن ، راهظا  وت  اب  ار  دوخ  لطاب  تالایخ  نانموم  سرت  زا  هک  نامیا  تسس 
رد اهنآ  تشونرس  هکنانآ  زاب  دیدوب  مه  دوخ  ياه  هناخ  رد  رگا  ربمغیپ  يا  وگب  میدشیمن ، هتشک  اجنیا  رد  یهورگ  میدروخیمن و  تسکش 
رد هچ  ره  دیامزایب و  دنراد  ناهنپ  هنیـس  رد  هچنآ  ادخ  ات  دـندمآ  یمنوریب  هتبلا  دوخ  ياپب  هاگلتقب  هناخ  زا  تسا  ندـش  هتـشک  یهلا  ياضق 

مزهنم دـندرک و  تشپ  دـحا  گنج  رد  امـش  زا  هک  نانآ  اـنامه  (155) تسهاگآ اهنورد  زار  زا  ادـخ  دـنادرگ و  صلاـخ  كاپدـنراد و  لد 
يا (156) تسا رابدرب  هدنزرمآ و  ادخ  هک  تشذگرد  اهنآ  زا  ادخ  دنکفا و  شزغلب  ناشیرادرکدب  ینامرفان و  ببسب  ار  اهنآ  ناطیـش  دندش 

گنجب ای  هتفرن و  رفسب  ام  ناشیوخ  ناردارب و  رگا  دنتفگ  هک  دیشابن  دندومیپ  قافن  رفک و  هار  هکنانآ  دننامب  امش  مالسا  نیدب  ناگدیورگ 
هدنز هک  تسادخ  درک و  دهاوخ  نانآ  ياهلد  ترـسح  ادـخ  ار  لطاب  ياهوزرآ  نیا  يرآ  دـنداتفا  یمن  گرم  گنچب  دـندش  یمن  رـضاح 

نآ رد  دیریمب  ای  هدش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  رگا  (157) تسهاگآ دینک  هچ  رهب  دهاوخیم و  هک  ببـس  ره  تقو و  رهب  دـناریمیم  دـنادرگیم و 
هار رد  رگا  (158) دروآ ناوت  مهارف  دوخ  يارب  ایند  تایح  رد  هک  تسیزیچ  ره  زا  رتهب  نآ  دـیوش و  لئان  ادـخ  تمحر  شزرمآ و  هب  ناهج 
وت ادخ  تمحر  لوسر  يا  (159) دش دیهاوخ  روشحم  ادخ  يوسب  هتسویپ و  رد  يدزیا  تمحرب  هک  دیرادم  مغ  دیوش  هتشک  ای  دیریمب  ادخ 

یناداـنب تما  نوچ  سپ  دـندشیم ، قرفتم  وت  درگ  زا  مدرم  يدوب  لد  تخـس  وخدـنت و  رگا  و  دـینادرگ ، يوخـشوخ  ناـبرهم و  قلخ  اـب  ار 
وت نوچ  نکیل  امن  تروشم  گنج  راک  رد  اهنآ  یئوجلد  يارب  نک و  شزرمآ  بلط  اهنآ  رب  ادخ  زا  رذگرد و  نانآ  زا  دـننک  دـب  وت  هرابرد 

يراـی ار  همه  دراد و  تسود  دـننک  داـمتعا  وا  رب  هکناـنآ  ادـخ  هک  هدـماجنا  ادـخب  لـکوت  اـب  یتـفرگ  میمـصت  دوـخ  هـچنآ  یلماـک  لـقع 
نآ زا  دعب  دناوتب  هک  تسیک  نآ  دراذگاو  يراوخ  هب  رگا  دیآ و  بلاغ  امـش  رب  یـسک  تسا  لاحم  دنک  يرای  ادخ  ار  امـش  رگا  (160) دنک

تنایخ ادـبا  هتبلا  يربمغیپ  چـیه  (161)و  دـننک دامتعا  دـیاب  وا  تمحر  تردـق و  ادـخب و  اهنت  نامیا  لها  و  دـنک ؟ بلاغ  يراـی و  ار  اـمش 
درآ اجب  ایند  رد  دـب  کین و  لمع  ره  سک  ره  یلک  روطب  دیـسر و  دـهاوخ  نآ  رفیکب  تمایق  زور  دـنک  تنایخ  سک  ره  و  درک ، دـهاوخن 

درادرب مدق  ادـخ  ياضر  هار  رد  نامیاب  هک  یـسک  ایآ  (162) دش دـهاوخن  یمتـس  سکچیه  هب  دـسرب و  نآ  يازجب  لماک  مامت و  تمایقرد 
رفاک نموم و  هورگ  ود  نیا  (163) تسا یهاگیاج  دب  رایسب  تسا و  منهج  وا  هاگلزنم  هک  دیامیپ  ادخبضغ  هار  رفکب  هک  تسا  یـسک  دننام 

هک تشاذگ  تنم  نامیا  لها  رب  ادخ  (164) تسهاگآ دننکیم  هچ  رهب  دـنوادخ  تسا و  هفلتخم  تاجرد  ادـخ  دزن  رفک  نامیا و  بتارمب  ار 
دنادرگ و كاپ  شیالآ  صقن و  ره  زا  ار  ناشسوفن  دنک و  توالت  ار  ادخ  تایآ  اهنآ  رب  هک  تخیگنارب  نانآ  نایم  رد  ناشدوخ  زا  یلوسر 
رد دسر  یتبیصم  امشب  هاگ  ره  ایآ  (165) دوب راکـشآ  نانآ  یهارمگ  شیپ  نآ  زا  دنچ  ره  دزومایب  تمکح  قیاقح  تعیرـش و  ماکحا  اهناب 

جنر مینامیا  لها  هک  امب  ارچ  دیئوگ  بجعت  يور  زا  زاب  ردب  گنج  رد  دیـسر  نانمـشدب  بیـسآ  نآ  ربارب  ود  هک  یتروص  رد  دـحا  گنج 
هک دوبن  امش  ترصن  رب  رداق  ادخ  هکنآ  هن  دیدرک ، ص )  ) لوسر ینامرفان  هک  دیدیـشک  دوخ  تسد  زا  تبیـصم  نیا  ربمغیپ  يا  وگب  دسر ؟
ات دوب  وا  ذفان  تیشم  ادخ و  ياضقب  دیـسر  امـشب  رازراک  فص  ود  هلباقم  ماگنه  دحا  زور  رد  هچنآ  (166) تساناوت زیچ  ره  رب  لاعتم  دزیا 

قافن و نید  رد  هک  یئاهنآ  لاح  دوش  مولعم  زین  اـت  (167)و  دننامیا رد  مدـق  تباث  هکنانآ  لاح  دوش  مولعم  ات  ار  نامیا  لها  دـیامزایب  هکنآ 
امـش زا  میدوب  اناد  یگنج  نونفب  ام  رگا  هک  دندروآ  رذع  دینک  عافد  ای  داهج و  ادخ  هار  رد  دیئایب  دش  هتفگ  اهناب  نوچ  دـندرک و  یئورود 

لد رد  هک  دننک  یم  راهظا  يزیچ  نابزب  نامیاب  ات  دنرتکیدزن  رفکب  دنراد  یناملـسم  يوعد  هکنآ  اب  نانیا  میدمایم  رازراکب  هدومن و  تیعبت 
مالـسا هاپـس  اب  گنج  رد  هک  یناـسکنآ  (168) تساهنآ دوخ  زا  رت  هاـگآ  دـنرادیم  ناـهنپ  هچنآ  رب  ادـخ  دـنا و  هتـشاد  ناـهنپ  نآ  فـالخ 
نینچب ربمغیپ  يا  دندشیمن  هتـشک  دندوب  هتفرن  دحا  گنجب  هدینـش و  ار  ام  نخـس  زین  ام  ناردارب  ناشیوخ و  رگا  دـنتفگ  هدرکن و  یهارمه 
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تــسار رگا  دــینک  رود  دوــخ  ناــجزا  ار  گرم  درک  دــیناوت  هراــچ  نارگید  تاــیح  ظــفح  يارب  هــک  امـــش  سپ  وــگب  مدرم  قفاــنم 
نانآ (170) دوب دنهاوخ  معنتم  ادـخدزن  رد  دـندش و  يدـبا  تایحب  هدـنز  هکلب  دـندرم  ادـخ  هار  نادیهـش  هک  دـیرادنپن  هتبلا  (169) دیئوگیم

ترخآ هارب  اهنآ  یپ  رد  ادعب  دنا و  هتـسویپن  اهناب  زونه  هک  نانموم  نادب  دننام و  داش  هدـیدرگ  ناشبیـصن  دـنوادخ  زا  هک  یتمحر  لضفب و 
ادـخ لضف  تمعنب و  تراشب  ار  اهنآ  (171)و  دنروخم مغ  چیه  ایند  عاتم  توف  زا  دنـسرتن و  چیه  ندرم  زا  هک  دنهد  هدژم  تفاتـش  دنهاوخ 
هکنآ زا  سپ  دـندرک  تباجا  ار  لوسر  ادـخ و  توعد  هکنانآ  (172) دراذـگن عیاض  زگره  ار  نامیا  لها  رجا  هتبلا  دـنوادخ  هکنیا  دـنهد و 
دننام قفانم  یمدرم  نوچ  هک  ینانموم  نآ  (173) تفای دهاوخ  میظع  رجا  دش  راکزیهرپ  راکوکین و  سک  ره  اهنآ  زا  دیـسر  مل  جنر و  اهناب 

زا هدش  مهارف  نانموم  امش  هیلع  رب  دنشاب  نایفس  وبا  ناوریپ  هکم و  نیکرشم  مامت  هک  يرایسب  رکشل  دنتفگ  اهناب  یعجـشا  دوعـسم  نب  میعن 
لباقم رد  دنتفگ  دوزفیب و  ناشنامیا  رب  دـنکفا  اهنآ  لد  رد  میب  هکنآ  ياجب  نمـشد  رکم  تاغیلبت و  نیا  دیـشاب  رذـحرب  هشیدـنا و  رد  نانآ 

رب دـندروآ و  يور  ادـخ  لضف  تمعنب و  نانموم  هورگ  نآ  سپ  (174) تسا يروای  وکین  وا  تسا و  تیافک  ار  ام  ادـخ  اهنت  نانمـشد  همه 
ناطیش نانخس  نیا  هتبلا  (175) تساهتنم یب  تمحر  لضف و  بحاص  دنوادخ  دندش و  ادخ  ياضر  وریپ  دماینـشیپ و  یجنر  مل و  چیه  نانآ 

رگا دیسرتب  نم  زا  دینکم و  هشیدنا  میب و  نانخس  نیا  زا  ادبا  ناناملسم  امـش  ار  شناراتـسود  نآ  هب  دنکیم  برطـضم  دناسرتیم و  هک  تسا 
ار دوخ  هکلب  دنناسرن  نایز  زگره  دـنوادخب  اهنآ  دنباتـشیم  رفک  هارب  یهورگ  هک  شابم  كانهودـنا  وت  ربمغیپ  يا  (176) دیتسه نامیا  لها 

دهاوخ خزود  تخـس  باذع  ناشبیـصن  دشابن و  ترخآ  ملاع  رد  یبیـصن  چیه  ار  نانآ  هک  دـهاوخیم  ادـخ  دـننک و  راک  نایز  ملاع  ود  رد 
دهاوـخ كاـندرد  باذـع  ناـیزار  ناـنآ  نـکیل  دــنناسریمن  ادــخب  یناـیز  زگره  ناـمیا  ضوـعب  دــندش  رفک  رادــیرخ  هکناـنآ  (177) دوب
میهدیم تلهم  هکلب  دوب  دهاوخ  رتهب  اهنآ  لاحب  میهدـیم  اهناب  ام  هک  یتلهم  هک  دـننکن  نامگ  دـنتفر  رفک  هارب  هک  نانآ  هتبلا  (178)و  دیسر

زگره دنوادخ  (179) دـنوش لیلذ  راوخ و  تخـس  نادـب  هک  دـسر  یباذـع  ار  نانآ  دـنیازفیب و  دوخ  نایغط  یـشکرس و  رب  ات  ناـحتما  يارب 
، دنک ادج  رهوگ  كاپ  زا  ار  تشرـسدب  شیامزاب  هکنآ  ات  دنهبتـشم  رگیدکی  هب  قفانم  نموم و  هک  ینونک  لاح  نیدب  دراذگناو  ار  نانموم 

امـش سپ  دنیزگرب  تفرگ  قلعت  وا  تیـشم  ار  هک  ره  دوخ  ناربمغیپ  زا  ماقم  نیا  يارب  نکیلو  دزاسن  هاگآ  بیغ  رـس  زاار  امـش  همه  ادخ  و 
هدومن و لخب  هکنانآ  (180) تفای دیهاوخ  میظع  رجا  ملاع  ود  رد  دیوش  راکزیهرپ  دیرآ و  نامیا  هاگ  ره  هک  دـیورگب  شناربمغیپ  ادـخب و 

ررـضب هکلب  دوب  دهاوخ  اهنآ  تعفنمب  لخب  نیا  هک  دننکن  نامگ  دـننکیمن  ادا  هداد  اهناب  شیوخ  لضفب  ادـخ  هک  یلام  زا  ار  ناریقف  قوقح 
کلام سکچیه  زور  نآ  يرآ  دوش  اهنآ  ندرگ  نیـشتآ  قوط  تمایق  زور  رد  دنا  هدـیزرو  لخب  نآ  رد  هک  یلام  نآ  هکنآ  هچ  تسا  اهنآ 

نخس دینـش  ادخ  اققحم  (181) تسا هاگآ  امـش  دـب  کین و  رادرکب  ادـخ  دوبدـهاوخ و  نیمز  اهنامـسآ و  ثراو  ادـخ  اهنت  تسین و  يزیچ 
ام هتبلا  اراد  ام  تسا و  ریقف  ادخ  سپ  دنتفگ  رخـسمتب  اهنآ  دیهدب  هنـسحلا  ضرق  ادـخب  هک  دـمآ  روتـسد  نوچ  هک  ار  یناسک  نآ  هنالهاج 

نازوـس شتآ  باذـع  دیـشچب  میئوـگ  رفیک  زور  رد  دنتـشک و  قحاـنب  ار  ءاـیبنا  هک  گرزب  هاـنگ  نیا  اـب  درک  میهاوـخ  تـبثار  ناـشراتفگ 
دنتفگ هک  یناسک  نآ  (183) درک دهاوخن  متس  دوخ  ناگدنب  قح  رد  زگره  دنوادخ  دیداتـسرف و  شیپ  دوخ  تسدب  ار  باذع  نیا  (182) ار

نم زا  شیپ  هک  ربمغیپ  يا  وگب  دزوسب ، شتآ  رد  هک  دروآ  ینابرق  وا  هکنآ  ات  میرواین  ناـمیا  يربمغیپ  چـیهب  هک  هتفرگ  ناـمیپ  اـم  زا  ادـخ 
نامیا طرـش  نیاب  دیئوگیم و  تسار  رگا  سپ  دندروآ  زین  دیتساوخ  هک  مه  ار  نیا  هدروآ و  هزجعم  هنوگره  امـش  يارب  هدـمآ و  یناربمغیپ 

مه ار  وت  زا  شیپ  ناربمغیپ  هک  شابم  نیگمغ  دـندرک  بیذـکت  ار  وت  رگا  ربمغیپ  يا  سپ  (184) دیتشک ار  ناربمغیپ  نآ  هچ  يارب  دـیروایم 
دیشچ و دهاوخ  ار  گرم  تبرـش  یـسفن  ره  (185) دـندرک بیذـکت  زین  دـندروآ  اهنآ  رب  نشور  ینامـسآ  باتک  اهروبز و  تازجعم و  هک 

يدـبا تشهبب  تشاد و  رود  منهج  شتآ  زا  ار  دوخ  سک  ره  سپ  دیـسر  دـیهاوخ  الماکدوخ  لاـمعا  دزمب  امـش  همه  تماـیق  زور  اـققحم 
اققحم (186) دوب دهاوخن  چیه  ریذپانف  هدـنبیرف  یعاتم  زجب  ایند  یناگدـنز  هک  دـینادب  تفای و  دـبا  تداعـس  يزوریف و  سک  نینچ  دـمآرد 
دهاوخ رایسب  رازآ  دش  لزان  اهناب  ینامسآ  باتک  امـش  زاشیپ  هک  اهنآ  نابز  مخآ  زا  امـش  رب  درک و  دنهاوخ  شیامزآ  ناج  لامب و  ار  امش 

(187)و تساهراک رد  هدارا  توق  يدـنمورین و  ببـس  يوقت  تابث و  هک  دـیبای  رفظ  هتبلا  دـیوش  راکزیهرپ  هدرک و  هشیپ  ربص  رگا  دیـسر و 
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دهع اهنآ  سپ  دینکم  نامتک  دینک و  نایب  مدرم  ياربار  ینامسآ  باتک  قیاقح  هک  دش  هداد  اهناب  باتک  هکنانآ  زا  تفرگ  نامیپ  ادخ  نوچ 
هک یئاهنآ  رادـنپم  ربمغیپ  يا  (188) دـندرک ینایزرپ  هلماعم  دـب  هچ  دـنتخورف و  كدـنا  یئاهبب  ار  یهلا  تایآ  هتخادـنا  رـس  تشپ  ار  ادـخ 

هتبلا دننک  شیاتـس  ار  اهنآ  درادن  دوجو  اهنآ  رد  چیه  هک  يا  هدیدنـسپ  فاصواب  مدرم  هک  دـنراد  تسود  دـننامداش و  دوخ  تشز  رادرکب 
کلم کلام  تسادخ  (189) دوبدهاوخ كاندرد  باذع  خزودب  ار  اهنآ  هک  دـنراد  یئاهر  ادـخ  باذـع  زا  اهرهاظت  نیاب  هک  رادـم  نامگ 

ملع و قح و  دوـجو  رب  زور  بش و  دـمآ  تفر و  نیمز و  نامـسآ و  تقلخ  رد  اـققحم  (190) تساناوت زیچ  ره  رب  ادـخ  نیمز و  نامـسآ و 
دننک دای  ار  ادخ  نتفخ  هتسشن و  هداتـسیا و  تلاح  ره  رد  هک  یئاهنآ  (191) ملاع نادنمدرخ  يارب  تسا  یلئالد  نشور  شتمکح  تردـق و 

ار ام  یهزنم ، كاپ و  يا ، هدیرفاین  هدوهیب  ار  تمظع  اب  هاگتـسد  نیا  وت  اراگدرورپ  دـنیوگ  هدرک و  نیمز  نامـسآ و  تقلخرد  رکف  مئاد  و 
راکمتـس وا  يا و  هدرک  راوخ  تخـس  ار  وا  ینکفا  شتآ  رد  وت  ار  هک  ره  اـم ، راـگدرورپ  يا  (192) رادهاگن خزود  باذـع  زا  دوخ  فطلب 

تباجا میدینـش  دناوخیم  نامیاب  ار  قلخ  هک  یئیدانم  يادص  نوچ  ام  اراگدرورپ  (193) درک دهاوخن  يرای  سکچیه  ار  نارگمتـس  هدوب و 
ناکین و اب  ار  ام  ندرپس  ناج  ماگنه  زاسوحم و  ناشوپب و  ام  رادرک  یتشز  رذـگرد و  اـم  ناـهانگ  زا  اراـگدرورپ  میدروآ  ناـمیا  میدرک و 

زگره وت  هدـعو  هک  نادرگم  مورحم  امرف و  بیـصن  يداد  هدـعو  دوخ  نالوسرب  هچنآ  زا  ار  ام  اراـگدرورپ  (194) نادرگ روشحم  ناحلاص 
دزم یب  ار  نز  درم و  زا  سک  چـیه  لمع  مراگدرورپ  هک  نم  هتبلا  هک  درک  تباجا  ار  ناشیا  ياهاعد  ادـخ  سپ  (195) درک دهاوخن  فلخت 
دوخ نطو  زا  هکنانآ  سپ  تفرعم  تعاطب و  رگم  درادن  يرترب  رگید  ضعب  زا  مدرم  یـضعب  دنناسکی  ادخ  رظن  رد  همه  هکنآ  هچ  مراذـگن 
هدرپ رد  ار  نانآ  ياهیدب  انامه  دندش  هتـشک  هدرک و  داهج  دندیـشک و  جنر  ادخ  هار  رد  هدـش و  نوریب  شیوخ  راید  زا  دـندومن و  ترجه 

ادخ و بناج  زا  تسا  یشاداپ  نیا  تسا  يراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  هک  میروآرد  یئاهتـشهب  هب  ار  اهنآ  مینک  وفع  میناشوپب و  دوخ  فطل 
رد اهرهـش  نارفاـک  ینیبـب  نوچ  يوشن  نیگمغ  دـنکن و  رورغم  اـیند  ار  وـت  (196) یهلا ياـقل  تشهب  ینعی  وکین  شاداـپ  تسادـخ  دزن  زاـب 

یهاگمارآ جـنر  رپ  دـب و  اـجنآ  ردـقچ  تسا و  منهج  ناـنآ  هاـگلزنم  ناـهج  نیا  زا  سپ  تسا و  كدـنا  یعاـتم  اـیند  (197) دنرآ فرصت 
لزنم تشهب  تسیراج و  اهرهن  شناتخرد  ریز  رد  هک  تسا  یئاهتـشهب  ناشهاگلزنم  دـندش  يوقت  اب  سرتادـخ و  هکنانآ  نکیل  (198) تسا

روصت و رد  هچ  ره  زا  ناکین  يارب  تسادـخ  دزن  هچنآ  هدرتسگب و  دوخ  ناسحا  ناوخ  اهنآ  رب  دـنوادخ  هک  یتلاح  رد  تساـهنآ  ینادواـج 
ناشدوخ ینامسآ  باتک  مه  امش و  ینامـسآ  باتک  ادخب و  هک  دنتـسه  یناسک  باتک  لها  زا  یخرب  انامه  (199) تسا رتهب  دیشیدنا  رکف 

وکین شاداپ  ادخ  دزن  ار  باتک  لها  هفیاط  نآ  دنشورفن  كدنا  یئاهبب  ار  ادخ  تایآ  هدوب و  ادخ  نامرف  عیطم  هک  یتلاح  رد  دندروآ  نامیا 
نید راک  رد  نامیا  لها  يا  (200) دیسر دهاوخ  ناسآ  عیرـس و  ار  قلخ  باسح  ادخ  هتبلا  تسا و  ملـسم  یئازج  ار  دب  کین و  ره  هک  تسا 

راگتسر زوریف و  هک  دشاب  دیشاب  سرتادخ  هدوب و  نمشد  راک  بقارم  ایهم و  دینک و  شرافس  تماقتسا  ربصب و  ار  رگیدکی  دیشاب و  روبص 
(201) دیدرگ

ءاسنلا

نآ زا  مه  دـیرفایب و  نتکی  زا  ار  امـش  همه  هک  یئادـخ  نآ  دوخ  راگدرورپ  نایـصع  زا  دیـسرتب  مدرم  يا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
زا وا  ماـنب  هـک  یئادـخ  نآ  زا  دیـسرتب  تـخیگنارب و  نز  درم و  زا  ملاـع  فارطا  رد  رایــسب  یقلخ  نـت  ود  نآ  زا  درک و  قـلخ  ار  وا  تـفج 

لامعا بقارم  رظاـن و  ادـخ  اـنامه  هک  دـینکم  یهاـتوک  ماـحرا  هراـبرد  دـیرآ و  رظن  رد  ار  ادـخ  دـینکیم  تساوخرد  تلئـسم و  رگیدـکی 
دـینکم و لیدـبت  اهنآ  بوغرم  بوخب و  ار  دوخ  بوغرمان  دـب و  لاـم  دـیهدب و  اـهنآ  تسدـب  غولب  زا  سپ  ار  ناـمیتی  لاوما  (2)و  تسامش

داد لدع و  تاعارم  نامیتی  هرابرد  ادابم  هک  دیـسرتب  رگا  (3) تسا گرزب  سب  یهانگ  نیا  هک  دـیروخم  دوخ  لام  همیمـضب  ار  نانآ  لاوما 
دیـسرتب رگا  رتشیب و  هن  راهچ  ای  هس  ای  ود  تسا : تلادع  اب  بسانم  وکین و  ار  امـش  هک  دـیرآ  دوخ  حاکنب  ار  نانآ  زا  سک  نآ  سپ  دـینکن 

افتکا نادب  دیراد  يزینک  هچنانچ  ای  هدرک و  رایتخا  نزکی  اهنت  سپ  دینک  متـساهناب  هدومیپ و  هن  تلادـع  هار  دـیریگ  ددـعتم  نانز  نوچ  هک 
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زا يزیچ  رگا  سپ  دیزادرپب  اهناب  رطاخ  بیط  تیاضر و  لامک  رد  ار  نانآ  رهم  (4)و  تسیراکمتس كرت  تلادعب و  رتکیدزن  نیا  هک  دینک 
ادخ هک  یلاوما  (5) دوب دهاوخ  اراوگ  لالحار و  امش  نآ  هک  دیوش  رادروخرب  نآ  زا  دندیشخب  امشب  يدونـشخ  اضر و  يور  زا  ار  دوخرهم 

هکنآ يارب  دیهد و  اهناب  سابل  هقفن و  موزل  ردقب  ناشلام  زا  ار  ناهیفس  دیهدم و  ناهیفس  فرصتب  هتشاد  ررقم  نادب  ار  امـش  یناگدنز  ماوق 
دننک ادیپ  حاکنب  لیامت  هدـش و  غلاب  هک  یماگنه  ات  دـینک  شیامزآ  ار  نامیتی  (6) دینک دنـسرخ  ار  اهنآ  شیوخ  راتفگب  دینیبن  رازآ  اهنآ  زا 
لیم فیح و  ار  اهنآ  لام  هلجع  اب  فارـساب و  دـیهدزاب و  اهناب  ار  ناشلاوما  دـیتفای  دوخ  یناگدـنز  حـلاصم  كردـب  اناد  ار  اهنآ  رگا  هاگنآ 

رد فرـصت  مسق  ره  زا  یلکب  تسا  اراد  میتی  يایلوا  زا  سک  ره  دنریگب و  امـش  زا  ار  ناشلاوما  دنوش و  ریبک  ادابم  هک  هشیدنا  نیدب  دینکم 
هک هاگنآ  سپ  دـنک  قازترا  فراعتم  ردـقب  میتی  لام  زا  وا  ینابهگن  لـباقم  رد  تسا  ریقف  هک  ره  دـنک و  يراددوخ  شیوخ  عفنب  میتی  لاـم 

ادـخ یهاوگ  قح و  ملع  نطاب  ردـنکیل  رهاظ و  مکح  يارب  دـیریگ  هاوگ  دـیاب  اهناب  لام  در  رب  دـیدرک  در  ار  ناشلام  دـندش و  غلاب  نامیتی 
هچ هکرت  زا  یمهـسزین  ثان  نادنزرف  يارب  تسا و  ناشیوخ  نیوبا و  هکرت  زا  یمهـس  روکذ  نادنزرف  يارب  (7) تسیفاک قلخ  هبساحم  يارب 

تیم ناشیوخ  زا  تیم  هکرت  میسقت  رد  نوچ  (8)و  تسا هدیدرگ  نیعم  قح  باتک  رد  نآ  زا  سک  ره  بیصن  رایسب  هک  ای  دشاب  كدنا  لام 
دیاب (9)و  دیئوگ دنسپلد  وکین و  نخس  نانآ  اب  دیهد و  يزور  يا  هرهب  ار  اهنآ  لام  نآ  زا  يزیچب  دنیآ  رضاح  یصاخشا  ناریقف  نامیتی و  و 
یقاب اهنآ  زا  ناوتان  ناکدوک  دـنریمب و  دنـسرتیم  هک  یناسک  دنـشاب  راتفر  کین  مدرم  نامیتی  اب  دنـسرتب و  دوخ  لمع  تاـفاکم  زا  ناگدـنب 

تلادــع هار  دــنیوگ و  مدرم  ماـتیا  قـح  رد  یتـسرد  حالــصاب و  نخــس  دنــسرتب و  ادــخ  زا  دــیاب  سپ  دــنوشمدرم  تـسد  ریز  دــنام و 
شتآ رد  خزودب  يدوزب  دنربیمورف و  منهج  شتآ  دوخ  مکش  رد  اهنآ  تقیقح  رد  دنروخیم  يرگمتـسب  ار  نامیتی  لاوما  هکنانآ  (10) دنیوپ
شیب نارتخد  رگا  سپ  دنرب  ثرا  نارتخد  ربارب  ود  نارسپ  هک  تسنیا  امـش  نادنزرف  قح  رد  ادخ  مکح  (11) داتفا دنهاوخ  قح  رهق  نازورف 

رد تسا  هکرت  سدـس  کی  رداـم  ردـپ و  زا  کـی  ره  ضرف  فصن و  دـشاب  رفنکی  رگا  تسا و  هکرت  ثلث  ود  همه  ضرف  دنـشاب  رفن  ود  زا 
ردپب یقاب  دربیم و  ثلث  کی  ردام  تروصنیا  رد  دشاب  ردام  ردپب و  رـصحنم  ثراو  دشابن و  دنزرف  رگا  دشاب و  دـنزرف  ار  تیم  هک  یتروص 

انثتـسا هتفرگ  قلعت  تیم  لامب  هک  نید  تیـصو و  قح  هکنآ  زا  سپ  درب  دهاوخ  سدس  ردام  ضرف  نیا  رد  دشاب  ردارب  ار  تیم  رگا  دسر و 
مکح رد  ات  دـینادیمن  دـنرتکیدزن  امـشب  ندرب  ثراب  حالـص و  ریخب و  کـی  مادـک  ناـشیوخ  نادـنزرف و  اـی  ناردـپ  هک  ار  نیا  امـش  دوش ،
مهس (12) تسهاگآ قلخ  حلاصم  همهب  اناد و  زیچ  رهب  دـنوادخ  اریز  دـیامرف  نیعم  دـیاب  ادـخ  هک  تسیا  هضیرف  ماکحا  نیا  دـینک  تاعارم 
ندرک جراخ  زا  سپ  دوب  دهاوخ  عبر  دشاب  دنزرف  رگا  دشابن و  دنزرف  ار  اهنآ  هک  یتروص  رد  تسا  فصن  نانآ  هکرت  زا  نادرم  امـش  ثرا 
دنزرف هچنانچ  دیشابن و  دنزرف  ياراد  رگا  تسا  نادرم  امش  هکرت  عبر  نانآ  ثرا  مهس  هتفرگ و  قلعت  اهنآ  یئارادب  هک  ینید  تیصو و  قح 

ای یما  رهاوخ  ردارب و  دنشاب  وا  هلالک  شثراو  هک  دریمب  يدرم  رگا  امش و  نید  تیصو و  قح  ءادا  زا  سپ  دوب  دهاوخ  نمث  دیـشاب  هتـشاد 
دهاوخ سدـس  اهنآ  زا  رفنکی  ره  ثرامهـس  ضرف  نیا  رد  دـشاب  وا  رهاوخ  ای  ردارب و  کی  شثراو  هک  دریمب  ینز  اـی  يردارب  رهاوخ و  ره 

هک یتروص  رد  تیم  تیصو  قح  نید و  ندرک  جراخ  زا  دعب  دنرب  ثرا  كارتشاب  ار  هکرت  ثلث  اهنآ  همه  دنشاب  رفنکی  زا  شیب  رگا  دوب و 
لاوحا همهب  ادـخ  هدومرف و  شرافـس  ادـخ  هک  تسا  یمکح  نیا  دـشابن  ثلث  رب  دـیاز  ینعی  دـشابن  روآ  ناـیز  رایـسب  هثرو  لاـحب  تیـصو 

لوسر ادـخ و  رما  وریپ  سک  ره  تسادـخ و  رماوا  ماـکحا و  دـش  روکذـم  هچنآ  (13) تسا رابدرب  مه  دـننک  اوران  هچ  رهب  اـناد و  ناگدـنب 
تداعس و تسنیا  دوب و  دهاوخ  ادخ  ناعیطم  يدبا  لزنم  اجنآ  تسیراج و  اهرهن  شناتخرد  ریز  رد  هک  دنروآرد  یئاهتشهب  هبار  وا  تسوا 

نآ رد  هشیمه  هک  دنکفارد  یـشتاب  ار  وا  دیامن  یهلا  ماکحا  دودـح  زا  زواجت  دـنک و  لوسر  ادـخ و  ینامرفان  هک  ره  (14)و  میظع يزوریف 
دیهاوخب اهنآ  رب  ناملسم  دهاش  راهچ  دننک  هتـسیاشان  لمع  هک  ینانآ  (15) دوب دهاوخ  تلذ  يراوخ و  باذـع  رد  هراومه  تسا و  بذـعم 

دنادرگ رادیدپ  یهار  اهنآ  يارب  ادـخای  دـسر  نایاپب  ناشرمع  نامز  ات  دـیراد  هگن  هناخ  رد  ار  نانآ  تروصنیا  رد  دـنداد  تداهـش  هچنانچ 
خیبوـت شنزرـسب و  ار  ناـنآ  درم  هچ  نآ و  هچ  دـنوش  بـکترم  هتـسیاشان  لـمع  ناناملـسم  زا  سک  ره  (16) دوش ررقم  دـح  اـی  هبوت  ینعی 
یئاهنآ هبوت  ادخ  اققحم  (17) تسنابرهم اهناب  تبسن  دریذپیم و  قلخ  هبوت  ادخ  هک  دیوشن  اهنآ  ضرعتم  رگید  دندرک  هبوت  هچنانچ  دیرازایب 
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سپ دننک  هبوت  يدوزب  دنتسناد  ار  لمع  نآ  یتشز  هک  نآ  زا  سپ  دنوش  بکترم  ینادان  لهج و  يور  زا  ار  هتـسیاشان  لمع  هک  دریذپیم  ار 
ات دزرو  لاغتـشا  شرمع  مامت  تشز  لامعاب  هک  یـسک  (18) تسهاگآ قلخ  حـلاصمب  اناد و  ملاع  روماب  ادـخ  و  دـشخب ، یم  ار  اهنآ  ادـخ 

هکنانچ دش  دهاوخن  هتفریذپ  سک  نینچ  هبوت  مدرک . هبوت  نونکا  دیوگ  دوش و  نامیشپ  تعاس  نآ  رددنک  گرم  هدهاشم  نیقیب  هک  هاگنآ 
لالح امـش  يارب  نامیا  لها  يا  (19) میتخاس ایهم  كاـندرد  سب  یباذـع  هورگ  نیا  رب  دوشن  لوبق  شا  هبوت  زین  دریمب  رفک  لاـحب  سک  ره 

رب دنتـسنادیم و  دوخ  ثرا  قح  مه  ار  وا  نآ  شثارو  درمیم  سک  ره  تیلهاج  رد  هکنانچ  دـیریگ  ثاریمب  ربج  هارکاب و  ار  نانآ  هک  تسین 
اهنآ زا  یتفلاخم  یتشز و  لمع  هکنآ  رگم  دیریگب  روجب  دـیا  هدرک  اهنآ  رهم  هچنآ  زا  یتمـسق  هک  دـینکم  یئوج  هناهب  يریگتخـس و  نانآ 

اهزیچ رایسب  هک  دینکم  تهارک  راهظا  دشابن  امش  دنسپلد  نآ  هکنانچ  دیشاب و  راتفرـشوخ  فاصنا و  اب  یناگدنز  رد  اهناب  و  دوش ، راکـشآ 
رگید ینز  هدرک و  اهر  ار  ینز  دـیتساوخ  رگا  (20) تسا هدومرف  ردقم  امش  يارب  رایـسب  ریخ  نآ  رد  ادخ  هکنآ  لاح  تسا و  امـش  دنـسپان 

ار وا  رهم  نزب  ندز  تمهت  هلیـسوب  اـیآ  وا ، رهم  زا  يزیچ  دـیریگزاب ، دـیابن  هتبلا  دـیا  هدرک  وا  رهم  يرایـسب  لاـم  دـینک و  راـیتخا  وا  ياـجب 
قحب یـسک  ره  هک  یتروص  رد  تفرگ  دـیهاوخ  ار  ناـنآ  رهم  هنوگچ  (21)و  تسا راکـشآ  راکنیا  یتشز  شاف و  یهانگ  نیا  و  دـیریگیم ؟

دهع تیجوز و  دقع  لباقم  رد  ار  رهم  نانز  نآ  هک  یتروص  رد  هدیـسر و  دوخ  رهم  هقفن و  هب  نآ  شیاسآ و  تذـل و  هب  درم  هدیـسر  دوخ 
هدرک تیلهاج  نامزرد  شیپ  نیا  زا  هچنآ  الا  مکح  نیا  لوزن  زا  دعب  دیروآ  رد  حاکنب  دیابن  ار  ردپ  نز  (22) دنا هتفرگ  امش  زا  قح  مکحم 
ردام اب  جاودزا  امش  يارب  دش  مارح  (23) تسا حیبق  سب  یلمع  ادخ و  ضوغبم  تشز و  تسیراک  نیا  اریز  تشذگرد  نآ  زا  ادخ  هک  دـیا 

رد هک  نآ  نارتخد  نآ و  رداـم  یعاـضر و  نارهاوخ  یعاـضر و  نارداـم  رهاوخ و  رتخد  ردارب و  رتخد  هلاـخ و  همع و  رهاوخ و  رتخد و  و 
جاودزا وا  رتخد  اب  هک  تسین  یکاب  دیهد  قالط  هدرکن  نآ  اب  لوخد  رگا  دیـشاب و  هدرک  ترـشابم  نآ  اب  رگا  دـنا  هدـش  تیبرت  امـش  نماد 

ار ود  ره  تقوکی  رد  هک  ینعی  رهاوخ  ود  نایم  عمج  دش  مارح  زین  امـش و  هدناوخ  رـسپ  نآ  هن  یبلـص  نادـنزرف  نآ  دـش  مارح  زین  دـینک و 
ناگدنب قح  رد  دـنوادخ  اریز  تشذـگرد  نآ  زا  ادـخ  هک  دـنا  هدرک  تیلهاج  رـصع  رد  مکح  نیا  لوزن  زا  شیپ  هچنآ  رگم  دـنریگ  ینزب 

ادـخ مکحب  رافک  اب  ياهگنج  رد  هک  نانز  نآ  رگم  دـش  مارح  امـش  يارب  زین  رادرهوش  هنـصحم  نانآ  حاـکن  (24)و  تسنابرهم هدنشخب و 
رکذ هکنآ  ریغ  ینز  ره  دینکم و  حاکن  دش  دای  تمرحب  هک  یئاهنآ  اب  دیشاب  ادخ  باتک  وریپ  هک  تسامـش  رب  دیا ، هدش  کلام  فرـصتم و 
دزم هک  نیعم  قح  نآ  دیوش  دنم  هرهب  اهنآ  زا  امش  هکنانچ  سپ  دینک  انز  هکنآ  هن  دیریگب  یئوشانز  قیرطب  دوخ  لامب  هک  تسا  لالح  دش 

قیاقحب اناد و  ادخ  هتبلا  هک  دینادب  دینک و  یـضارت  مه  اب  يزیچب  مه  رهم  نییعت  زا  دعب  هک  امـش  رب  تسین  یکاب  دیزادرپب و  ناناب  تساهنآ 
نآ کلام  هک  هنموم  نازینکسپ  دریگ  دازآ  نامیا و  اب  ياسراپ  نانز  هک  دشابن  نآ  یئاناوت  تعـسو و  ار  هک  ره  (25)و  تسهاگآ ملاع  روما 

ینعی رگید  یضعب  سنج  زا  یـضعب  درم  نز و  زا  همه  نامیا  لها  امـش  هک  امـشنامیا  بتارمب  تسا  رت  هاگآ  ادخ  دینک  رایتخا  ینزب  دیدش 
هدش نیعم  هچنادب  اهنآ  رهم  دینک و  جاودزا  توخن  ربک و  چـیه  یب  شکلام  نذا  اب  هنموم  ناکزینک  اب  سپ  دـیناسکی  هبتر  رد  نموم و  همه 
اهنآ رب  دنزرـس  اهنآ  زا  یتشز  لمع  هچنانچ  دندرک  رهوش  نوچ  سپ  رادتـسود  قیفر و  هن  راکانز و  هن  دنـشاب  فیفع  هک  یناکزینک  دیهدب 

تمحزب ینعی  دـتفا  جـنرب  اداـبم  دـسرتب  هک  تسا  یـسک  هراـبرد  نتفرگ  ینزب  ار  زینک  مکح  نیا  تسا  دازآ  ياـسراپ  ناـنز  باذـع  فصن 
ادخ تسا و  رتهبامـش  دنزرف  تیبرت  هناخ و  مظن  يارب  دیریگب  دازآ  ینز  هتفای و  تعـسو  ات  دینک  ربصرگا  دـتفا و  يراکانز  هانگ  ای  تبوزع 
امـش زا  شیپ  هکنانآ  هدوتـس  قالخاب  باداب و  ار  امـش  دنک و  نایب  امـش  يارب  ار  تداعـس  هار  دهاوخیم  ادخ  (26) تسا نابرهم  هدنـشخب و 
روما قیاـقحب  اـناد و  قلخ  لاوحاـب  ادـخ  و  دـیاشخبب ، مرک  فـطل و  زا  امـشرب  و  ددرگ ، ربـهر  هقباـس  مما  ناـکین  ناربـمغیپ و  ینعی  دـندوب 

هار زا  ار  امش  هک  دنهاوخیم  تاوهش  وریپ  كانسوه  مدرم  دیامرف و  ترفغم  تمحر و  هب  تشگزاب  امش  رب  دهاوخیم  ادخ  (27)و  تسهاگآ
يا (29) تسا هدش  قلخ  فیعض  ناسنا  هک  دنک  ناسآ  امش  رب  راک  دهاوخیم  ادخ  (28) دیدرگ فرحنم  رود و  رایسب  یهلا  تمحر  زا  قح و 
هتبلا هک  ار  رگیدـکی  دیـشکن  دـیرب و  يدوس  هدرکتبغر و  اضر و  يور  زا  یتراجت  هکنآ  رگم  دـیروخن  قحانب  ار  رگیدـکی  لام  نامیا  لها 

ناج لاـمب و  ینعی  دـنک  نینچ  سک  ره  (30)و  تسین یـضار  رگیدکی  قح  رد  امـش  ملظ  لتقب و  زگره  تسا و  نابرهم  امـشب  ادـخ  رایـسب 
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زا ندیشک  ماقتنا  ینعی  راک  نیا  میروآرد و  خزود  شتآ  رد  يدوز  هب  ار  وا  سپ  يرگمتس  ینمـشد و  يور  زا  دنک  زارد  ملظ  تسد  مدرم 
ناهانگ ینعی  دینیزگ  يرود  دـنا  هدرک  یهن  نآ  زا  ار  امـش  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  هچنانچ  نامیا  لها  يا  (31) تسناسآ ادخ  يارب  ناملاظ 

اجیب عقوت  وزرآ و  (32) میناسرب دنلب  هبتر  وکین و  یماقمب  ملاع  ود  ردار  امش  میرذگرد و  امش  رگید  ناهانگ  زا  ام  دیوشن  بکترم  ار  هریبک 
دننام تسین  یباستکا  تسادخ و  تبهوم  هک  يروما  رد  ینعی  دینکم  هداد  يرترب  یـضعب  رب  ار  یـضعب  نادب  ادخ  هک  یتیزم  تلیـضف و  رد 

هک دیزادرپ  رنه  ملعبـسکب و  دیزروم و  دـسح  شنابحاص  رب  دـینکن و  عمط  هریغ  حیـصف و  قطن  لامج و  نسح  شوه  تیالو  توبن  تمعن 
دنک اطعا  امـشب  ات  قلخ  زا  هن  دینک  تساوخرد  ادخ  لضف  زا  دیهاوخ  هچ  ره  دنوش و  دنم  هرهب  دننک  باستکا  هچنآ  زا  نز  درم و  زا  هک  ره 

بیترت هب  میا و  هداد  رارق  یقح  ناشیوخ  ردام و  ردـپ و  لـیبق  زا  اـهرب  ثرا  زا  سک  ره  يارب  اـم  (33) تساناد زیچ  همهب  ضایفادـخ و  هک 
ار نانآ  هرهب  دـیا  هتـسب  یقوقح  نامیپ  دـهع و  هک  ره  اب  دـینک و  لـمع  نادـب  میدرک  ناـیب  ار  ثراو  ره  قح  رادـقم  ثرا و  رخوم  مدـقم و 
نآ هطساوب  تسا  ینابهگن  قح  طلـست و  نانآ  رب  ار  نادرم  (34) تسا هاوگ  دینک  هچ  ره  زیچ و  ره  رب  ادخ  هک  دینکم  دـهع  ضقن  دـیهدب و 

نانآ سپ  دـنهد  هقفن  ناـنزب  دـیاب  دوخ  لاـم  زا  نادرم  هکنآ  هطـساوب  مه  هتـشاد و  ررقم  یـضعب  رب  ار  یـضعبادخ  هک  لـقع  ورین و  يرترب 
ینانآ دنرادهگن و  هدومرف  رما  نآ  ظفحب  ادـخ  هک  ار  هچنآ  دنـشاب و  نارهوش  قوقح  ظفاح  نادرم  تبیغ  رد  هک  دـنیاهنآ  عیطم  هتـسیاش و 
عیطم زاب  دـینیزگ  يرود  اهنآ  هاگباوخ  زا  دـندشن  عیطم  رگا  دـینک  هظعوم  ار  اهنآ  تسخن  دـیاب  دـیکانمیب  نانآ  ینامرفان  تفلاخم و  زا  هک 
نأشلا میظع  راوگرزب و  ادخ  انامه  هک  دیرادن  متـس  هنوگچیه  قح  اهنآ  رب  رگید  دـندرک  تعاطا  هچنانچ  دـینک  هیبنت  ندزب  ار  اهنآ  دـندشن 

رهوش نز و  نایم  ینعی  اهنآ  نیب  تخـس  فالخ  عازن و  هک  دیراد  نآ  میب  هچنانچ  (35) دیـشک دهاوخ  ماقتنا  ملاظ  زا  مولظم  ملظ  رب  تسا و 
دشخب تیقفوم  نآ  رب  ار  ناشیا  ادخ  دنشاب  هتـشاد  حالـصا  دوصقم  رگا  هک  نآ ، ناسک  درم و  ناسک  فرط  زا  دینیزگرب  يرواد  دیآ  دیدپ 

ردپب و تبـسن  دیریگن و  يو  کیرـش  ار  يزیچ  چیه  دیتسرپ و  ار  اتکی  يادخ  (36) تسهاگآ قلخرئارـس  همه  زا  اناد و  زیچ  همهب  ادخ  هک 
قح رد  دنیامـش  تسد  ریز  هک  ناراتـسرپ  ناگدنب و  نارذگهر و  قفاوم و  ناتـسود  هناگیب و  هیاسمه  ناریقف و  نامیتی و  ناشیوخ و  ردام و 

لخب هک  يراصن  دوهی و  زا  هورگ  نآ  (37) درادن تسود  ار  ربکتم  دنـسپدوخ  مدرم  ادخ  هک  دیـشاب  عضاوتم  دینک و  ینابرهم  یکین و  همه 
هتبلا دـننکیم  نامتک  ینامـسآ  ماکحا  تایآ و  زا  هدیـشخب  اهناب  دوخ  لضف  زا  ادـخ  ار  هچنآ  دـننک و  یم  راداو  لـخبب  ار  مدرم  دـنزرویم و 

یم یئامندوخ  ایر و  دـصقب  ار  دوخ  لاوما  هکنانآ  (38) تسا هتـشاد  ایهم  هدننک  راوخ  یباذع  نارفاک  رب  ادخ  دیـسر و  دنهاوخ  دوخ  رفیکب 
(39)و تشاد دهاوخ  دب  تشز و  يرای  رایسب  تسوا  رای  ناظیش  ار  هک  ره  دنناطیش و  نارای  ناشیا  دنورگیمن  تمایق  زور  ادخب و  دنـشخب و 

ادخ دزن  ات  دندرکیم  قافنا  يزیچ  ادخ  يارب  هداد  نانابادخ  هک  يا  هرهب  زا  هدروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادـخب و  رگا  دیـسریم  اهناب  نایز  هچ 
دنادرگ و دایز  ار  یکین  لمع  ره  دنکن و  متس  یـسکب  يا  هرذ  رادقم  ادخ  (40) تساناد نانآ  تاین  لاوحاب و  دنوادخ  دـشاب و  اهنآ  هریخذ 

دنشاب هدنمرش  نادب  زارفرـس و  ناکین  هزادنا  هچ  رـشحم و  زور  رد  لاح  تسا  هنوگچ  (41) دـنک اطع  گرزب  يدزم  دوخ  بناجزا  ناکین  هب 
هتفر و رفک  هارب  هکناـنآ  زور  نآ  رد  (42) میهاوخ یهاوگب  تما  نیا  رب  متاـخ  ربمغیپ  يا  ار  وت  میرآ و  یهاوگ  يا  هفیاـط  ره  زا  هک  هاـگنآ 
زا دوبن و  اهنآ  رب  يرـشح  دندوب و  ناسکی  نیمز  كاخ  اب  شاکیا  هک  دننک  وزرآ  باذـع  یتخـس  زا  دـندرک  قح  لوسر  ینامرفان  نایغط و 
هچ دـیتسیک  روضح  دـینادب  ات  دـیئاین  زامنب  یتسم  لاح  رد  زگره  نامیا  لـها  يا  (43) درک دنناوتن  ناهنپ  ار  ناشلامعا  حـیابق  زا  يزیچادـخ 
ای دینک  لسغ  دیتسناوتن  دیدوب و  رامیب  رگا  دینک و  لسغ  هک  یتقو  ات  دیـشاب  رفاسم  هکنآ  رگم  تبانج  لاح  رد  هن  دینکیم و  هچ  دیئوگیم و 

بآ لامعتسا  زاای  دیتفاین  لسغ  ریهطت و  يارب  بآ  دیا و  هدرک  ترشابم  نانآ  اب  ای  دشاب  هداد  تسد  یتجاح  راضق  ای  دیـشاب  رفـس  رد  هکنآ 
قلخ رب  قح  عرـش  دینک  حسم  نادب  ار  اهتـسد  تروص و  هاگنآ  هدز  كاخ  رب  فک  دینک  ممیت  كاپ  كاخب  تروص  نیا  رد  دیدوب  روذعم 

دوهی و ءاملع  ینعی  دـنتفای  باـتک  ملع  زا  يا  هرهب  كدـنا  هکناـنآ  لاـح  يدـیدن  (44) تسا هدنـشخب  هدـنزرمآ و  ادـخ  هک  دریگیم  ناسآ 
نانمشدب تسا  رتاناد  ادخ  (45)و  دنزادنا یهارمگب  ار  نامیا  لها  امش  هک  دنهاوخ  یمه  دنیهارمگ و  تلالـض و  عاتم  رادیرخ  هک  يراصن 

هداد و رییغت  دوخ  ياج  زا  ار  ادـخ  تاـملک  دوهی  زا  یهورگ  (46) درک دهاوخ  تیافک  اهنآ  رـش  زا  ار  امـش  وا  يرای  ادخ و  یتسود  امش و 
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ار ام  دنیوگ  یـشاب و  اونـشان  شاک  هک  ونـشب  دنیوگ  دننک  باطخ  وت  اب  تراسج  نابزب  میچیپرـس و  نآ  زا  هدینـش و  ار  ادخ  نامرف  دـنیوگ 
تعاطا ار  وت  هدینـش و  ار  قح  نامرف  ام  هک  يدـنتفگ  مارتحاب  رگا  تسانید و  هب  رخـسمت  هنعط و  يزاـب و  ناـبز  ناـشراتفگ  نک و  تیاـعر 

تنعل دـندش  رفاک  نوچ  ار  اهنآ  ادـخ  نکیل  رتکیدزن و  باوصب  دوب و  رتوکین  ار  نانآ  هنیآ  ره  رگنب  ام  لاـحب  ونـشب و  اـم  نخـسوت  مینک و 
دـش هداتـسرف  ینامـسآ  باتک  امـش  يارب  هک  یناسک  يا  (47) دـنروایمن نامیا  دنتـسین و  ادـخ  تمحر  قیـال  اـهنآ  زا  یکدـنا  زجب  هک  درک 

دیوش و ام  باذع  قحتـسم  هکنآ  زا  شیپ  تسا  امـش  لیجن  تاروت و  قدصم  هک  دـیروآ  نامیا  مالـسا  ربمغیپ  يارب  میداتـسرف  هک  ینآرقب 
امش رب  هکنآ  ای  مینادرگ  خسم  ار  امش  یناسنا  حور  مینک و  نوگژاو  ار  ناتیاه  هنوگ  ای  میشک  نالذخ  وحم و  بخ  تلالـض  رثا  زا  ناتیورب 
ادخ ياضق  نامرف  هک  دیسرتب  میتسرف و  باذع  تنعل و  دندومن  دیص  هبنـش  زور  ادخ  مکح  تفلاخمب  هک  ینادوهی  تبـس  باحـصا  دننامب 

دهاوخ ار  هک  ره  كرـش  ياوـس  دیـشخب و  دـهاوخن  دروآ  كرـش  واـب  هک  ار  سک  ره  ادـخ  هک  تسا  قـقحم  (48) تسا یندـش  عقاو  هتبلا 
یلدکاپ يوعد  هک  نانآ  ینیب  یمن  (49) تسا هدشبکترم  گرزب  یهانگ  تسا  هتفاب  هک  یغوردب  درآ  ادخب  كرش  هک  سک  نآ  دشخبیم و 

هتـشر ینعی  یلیتف  ردقب  دراد و  هزنم  كاپ و  لئاذر  زا  دهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسادخ  دنکاپان  ردـقچ  لمع  عقوم  رد  دـننک  یـسفن  کین  و 
سفن و يدـیلپ  رب  راکـشآ  هانگ  ادـخب  ارتفا  نیمه  دـنفابیم و  غورد  ادـخ  رب  هنوگچ  رگنب  (50) دوشن متـس  یـسکب  یهلا  ياضق  رد  یئامرخ 

هنوگچ زاب  نادوهی  ینعی  دنتـشاد  مه  ینامـسآ  باتک  زا  يا  هرهب  هکناـنآ  لاـح  زا  یتشادـن  بجع  يدـیدن و  (51) تسا سب  نانآ  كـاله 
زا رتکیدزن  باوصب  امش  هار  هک  دنیوگیم  كرشم  نارفاکب  دندش و  قفتم  نامیپ و  دهع و  مه  نیکرشم  اب  هدیورگ و  توغاط  تبج و  ناتبب 

رگید دزاس  رود  دوخ  تمحر  زا  دـنک و  تنعل  ادـخ  ار  هک  ره  درک و  تنعل  ار  نانآ  ادـخ  هک  دـنهورگ  نیا  (52 (؟ تسا نامیا  لها  هقیرط 
تنطلـس کلم و  زا  يا  هرهب  دـنزرویم  لخب  یئاـمرخ  هتـسهب  قلخب  ناـسحا  زا  هکناـنآ  اـیآ  (53) درک دـناوتن  وا  يرای  ددـم و  یـسک  زگره 

لآ رب  ام  هتبلا  هک  دومن  رادروخرب  دوخ  لضفب  ادـخ  ار  اهنآ  نوچ  نیملـسم  اب  ینعی  مدرم  اب  دوهی  دـنزرویم  دـسح  ایآ  (54 (؟ تفای دنهاوخ 
تقیقح اب  ناسک  یخرب  هاگنآ  (55) میدرک اطع  گرزب  یتنطلس  کلماهناب و  میداتسرف و  تمکح  باتک و  ص )  ) دمحم ترـضح  میهاربا 

خزود هتخورفا  شتآ  دـندش و  واب  نامیا  عنام  نید و  نزهار  رورغ  رپ  تقیقح و  یب  ناسک  یخرب  دـندیورگ و  ودـب  هریغ  باتک و  لـها  زا 
تسوپب دزوسب  اهنآ  نت  تسوپ  هچ  ره  هک  مینکفارد  ناشخزود  شتاب  يدوزب  دندش  رفاک  ام  تایاب  هکنانآ  (56) تسا سب  نانآ  رفک  رفیک 

هکنانآ (57) تسا تمکح  يور  زا  تلادع و  همه  شراک  تسا و  ردتقم  ادخ  انامه  هک  دنـشچب  ار  باذع  یتخـس  ات  میزاس  لدبم  شرگید 
رب دننک و  دیواج  یناگدنز  نآ  رد  تسیراج و  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  میروآرد  یتشهب  رد  يدوزب  دندش  راکوکین  دـندروآ و  نامیا 
هب هتبلا  ار  تناـما  هک  دـنکیم  رما  امـشب  ادـخ  (58) میروآرد دوـخ  يدـبا  تمحر  هیاـسب  ار  ناـنآ  تسا و  هزیکاـپ  ياـهتفج  تشهب  رد  اـهنآ 

هاگآ و زیچ  رهب  ادخ  هک  دهدیم  وکین  دنپ  ار  امـش  ادـخ  انامه  دـینک  يرواد  تلادـعب  دـیوشمدرم  نیب  مکاح  نوچ  دـیهدزاب و  شنابحاص 
يزیچ رد  نوچ  دینک و  تعاطا  ار  لوسر  ادخ و  فرط  زا  نارادنامرف  لوسر و  ادخ و  نامرف  نامیا  لها  يا  (59) تسا ریصب  ناقلخ  حالصب 
لوسر ادخ و  مکحب  عوجر  راک  نیا  دیراد  نامیا  تمایق  زور  ادخب و  رگا  دـیدرگزاب  لوسر  ادـخ و  مکحب  دـشک  عازن  وگتفگب و  ناتراک 

دوخ يوعد  نامگب و  هکنانآ  لاح  زا  يرادـن  بجع  يرگنن و  ایآ  (60) دوب دهاوخ  رتتبقاع  شوخ  رتهب و  دینک  روصت  هچ  ره  زا  امـش  يارب 
ار تفص  وید  كاپان  مدرم  وید و  ناطیـش  توغاط  دنهاوخیم  زاب  هنوگچ  دنا  هدروآ  هدش  هداتـسرف  وت  زا  شیپ  هک  یبتک  وت و  نآرقب  نامیا 

یهارمگ هنوگنآ  دنک  هارمگ  ار  نانآ  هک  دهاوخ  ناطیـش  و  دـنوش ، رفاک  توغاطب  هک  دـندوب  رومام  هک  یتروص  رد  دـنرامگ  دوخ  مکاح 
ار مدرمتخـس  هک  ینیب  ار  قفانم  هورگ  دیئآ  زاب  لوسر  ادخ و  مکحب  هک  دش  هتفگ  اهناب  نوچ  (61) دنشاب رود  شیاسآ  تداعس و  ره  زا  هک 
قلمتب و هاگنآ  دسر  اهناب  دوخ  تشز  رادرک  زا  یتبیـصم  جنر و  نوچ  اهنآ  لاح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  (62) دننکیم عنم  وتب  ندیورگ  زا 

نانیا (63) میتشادن نیملـسم  اب  تقفاوم  یئوکین و  زج  يدصق  دوخراک  رد  ام  هک  دنروخ  دنگوس  غورد  زا  ادخب  دـنیآ و  وت  دزن  یـسولپاچ 
راتفگب نک و  تحیصن  اهناب  یلو  نادرگب  يور  نانآ  زا  لوسر  يا  وت  سپ  تسهاگآ  اهنآ  كاپان  بلق  زا  ادخ  هک  قفانم  هورگ  نآ  دنتـسه 

رگا دنوش و  تیاده  دننک و  وا  تعاطا  ادـخ  رماب  قلخ  هک  دوصقم  نیا  رب  رگم  میداتـسرفن  لوسر  ام  (64) وگنخس ناشیا  اب  رثوم  نیشنلد و 
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زا ینک و  رافغتـسا  اهنآ  رب  هک  دندرکیم  عوجر  وتب  هدومن و  هبوت  ادخب  دوخ  رادرک  زا  دندرک  متـس  هانگب  دوخ  رب  قفانم  هورگ  هک  یماگنه 
تقیقحب نانیا  هک  وت  يادخب  مسق  تسا  نینچ  هن  (65) دنتفاییم نابرهم  نابئاتب  هبوت و  هدنریذپ  ار  ادخ  لاحنیا  رد  هتبلا  یهاوخ  شزرمآ  ادخ 
هنوگچیه ینک  اهنآ  نایز  دوسب و  هک  یمکح  رهب  هاگنآ  دـننک و  مکاح  ار  وت  اهنت  ناشعازن  تموصخ و  رد  هکنآ  رگم  دنتـسین  نامیا  لـها 

راید زا  ای  دیـشکب  ار  دوخ  هک  میدرکیم  مکح  اهناب  اـم  رگا  (66)و  دنشاب وت  نامرف  میلست  ناج  لد و  زا  الماک  هتـشادن و  لد  رد  یـضارتعا 
تحیـصن و ناحـصان  هچنآ  قح و  مکحب  مدرم  رگا  دـندرکیمن و  رما  تعاـطا  لـماک  ناـنموم  یکدـنا  زجب  دـیور  نوریب  داـهج  يارب  دوخ 

اهنآ ام  اققحم  تروص  نآ  رد  (67)و  دوب اهنآ  يایند  نید و  رما  رد  رت  ساسا  مکحم  يراک  رتوکین و  هتبلا  دندرکیم  لمع  دنهدیم  ناشدنپ 
تعاطا ار  لوسر  ادخ و  هکنانآ  (69)و  میدومنیم تیاده  تداعس  تسار  هارب  ار  نانآ  (68)و  میدرکیم اطع  تعاط  شاداپب  گرزب  يدزم  ار 

دش دنهاوخ  روشحم  ناراکوکین  نادیهش و  ناقیدص و  ناربمیپ و  اب  ینعی  هدومرف  لماک  تیانع  فطل و  اهناب  ادخ  هک  یناسک  اب  هتبلا  دننک 
تیاـفک قلخ  تاـجاح  لاوحاـب و  ادـخ  یلزا  ملع  ادـخ و  شـشخب  لـضف و  تسنیا  (70) دنتـسه یناـقیفر  وکین  ردـقچ  تشهب  رد  ناـنیا  و 

زا یهورگ  انامه  (72)و  دیور نوریب  داهج  يارب  قفتم  رابکیب  همه  ای  هتـسد  هتـسد  هاگنآ  دیریگرب و  گنج  حالـس  نامیا  لها  يا  (71) دنک
دنرادیمزاب داهج  زا  هتخاس و  ناسرت  ار  امش  زیگنا  لوه  لوعجم  ياهربخب  دنتسه  امش  نمشد  نطاب  رد  تسود و  رهاظب  دنقفانم و  هک  امش 

هک هثداح  نیا  زا  داد و  رارقدوخ  فطل  دروم  ار  ام  ادـخ  دـنیوگ  تتامـش  قیرطب  مدرم  قفانم  نآ  درآ  يور  يراوگاـن  هثداـح  امـشب  رگا  و 
ار امش  عفنات  تسین  یتسود  ادبا  نانآ  امش و  نایم  یئوگ  ددرگ  امش  لاح  لماش  ادخ  لضف  رگا  (73)و  تشاد ظوفحم  داد  نتشکب  ار  اهنآ 

هرهب هدش  اهنآ  بیـصن  هک  يرایـسب  تمینغ  حتف و  تمعنب  ات  میدوب  هتفر  داهجب  اهنآ  اب  زین  ام  شاکیا  دـنیوگ  فسات  اب  دـننادب و  دوخ  عفن 
هارب داهج  رد  سک  ره  دـننکداهج و  دـندیزگرب  ترخآ  رب  ار  ایند  يدام  تایح  هک  نانآ  اب  ادـخ  هار  رد  دـیاب  ناـنموم  (74) میدربیم ناوارف 

یتروص رد  دینک  یمن  داهج  ادـخ  هار  رد  ارچ  (75) میهد میظع  يرجا  يدبا  تشهبرد  ار  وا  هک  دشاب  دوز  دیدرگ  حتاف  ای  دش  هتـشک  ادـخ 
هک يرهـش  نیا  زا  ار  اـم  ایادـخ  راـب  دـنیوگیم  میاد  اـهنآ  دـنرافک  ملظ  ریـسا  هکم  رد  هک  امـش  كدوک  نز و  درم و  زا  ناوتاـن  یعمج  هک 

لها (76  ) میوش هدوسآ  ناراکمتس  رش  زا  ات  تسرف  يروای  رادهگن و  ناگراچیب  ام  يارب  دوخ  بناج  زا  روآ و  نوریب  دنراکمتـس  شمدرم 
دینکم هشیدنا  میب و  چیه  اهنآ  زا  دیگنجب و  ناطیش  ناتسود  اب  نانموم  امـش  سپ  دننکیم  داهج  ناطیـش  هار  رد  نارفاک  ادخ و  هار  رد  نامیا 

گنج هزاجا  امب  دـنتفگ  هک  یمدرم  نآ  لاح  زا  يرادـن  بجع  يرگنیمن و  ایآ  (77) تسا فیعض  تسرایسب و  ناطیش  تسایـس  رکم و  هک 
هاگنآ يدـید  میتسین  گنجب  رومام  زونه  هک  دـینک  مایق  تاکز  زامن و  هفیظوب  هدرک و  يراددوخ  گنج  زا  نونکا  دـشیم  هتفگ  اـهناب  هد و 

دندیـسرت و نید  نانمـشد  مدرم  زا  دنـسرت  ادخ  زا  دـیاب  هک  هزادـنا  نآ  زا  شیبماگنه  نآ  رد  دـمآ  داهج  مکح  ردـب  گنج  رد  اهنآ  رب  هک 
ناناب ام  لوسر  يا  ینکفین  ریخاتب  یعیبط  گرم  لجا و  ماگنهب  ات  ار  ام  رمع  هک  يدرک  ضرف  ار  گـنج  مکح  اـم  رب  ارچ  ادـخ  يا  دـنتفگ 

زا رتهب  رایـسب  دـشاب  یم  سرت  ادـخ  هک  ره  يارب  يدـبا  ترخآ  ناهج  تسکدـنا و  یعاتم  اـیند  یناگدـنز  هک  وگب  دـننک  ضارتعا  نیا  هک 
رایـسب ياهخاک  رد  هچ  رگا  دیـشاب  اجک  ره  (78) دش دـهاوخن  یـسک  هرابرد  متـس  نیرتمک  تسا و  لداع  يادـخ  اب  مکح  اجنآ  تسایند و 

ارف یتمعن  یـشوخ و  رگا  ار  ناقفانم  هورگ  ینعی  ار  نانآ  دیرادن و  یئاهر  يا  هراچ  چـیهبگرم  گنچ  زا  دـسر و  ارف  ار  امـش  گرم  مکحم 
ناهج رد  هچ  ره  وگب  نادان  قفانم  هورگ  نادـبلوسر  يا  دـنهد  تبـسن  وتب  دـیآ  شیپ  یتمحز  رگا  تسادـخ و  بناج  زا  نیا  دـنیوگ  دـسر 
عاونا زا  هچ  ره  (79) دـنرود نخـس  ره  مهف  زا  لهاج  موق  نیا  ارچ  تسادـخ  بناج  زا  همه  دسرامـشب  دـب  کین و  زا  هچ  ره  دـیآ و  دـیدپ 
يارب میداتـسرف و  مدرم  یئامنهار  يارب  تلاسرب  ار  وت  ام  ربمغیپ  يا  تست و  سفن  زا  دسر  يدب  ره  تسادخ و  بناج  زا  دـسر  وتب  یئوکین 

نآ هتشذگ و  مالـسا  نید  يالع  وت و  ماقم  تعفر  رب  یهلا  ردق  اضق و  هک  شیدنیم  تما  راکنا  زا  تسا  یفاک  ادخ  یهاوگ  اهنت  وت  تلاسر 
تفلاخم هک  ره  هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ار  لوسر  هک  ره  (80) دنتسین نآ  لیدبت  رب  رداق  قلخ  ادبا  تسا و  مکاح  قلخ  هدارا  رب 

زا نوچ  بش  دننک و  نامیا  راهظا  نابزب  وت  دزن  زور  ناقفانم  (81) میا هداتسرفن  اهنآ  ینابهگن  هب  ار  وت  ام  تسادخ و  اب  شتفلاخم  رفیک  دنک 
اهنآ زا  ربمغیپ  يا  وت  سپ  تشون  دهاوخ  ار  اهنآ  هنابـش  هشیدـنا  ادـخ  دـنریگ و  لد  رد  ار  وت  هتفگ  فالخ  یهورگ  دـنوش  رود  وت  روضح 

يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


رب ات  دـنرگنیمن  لمات  رکف و  يور  زا  نآرق  رد  اـیآ  (82) تسا یفاک  نابهگن  روای و  ار  وت  ادـخ  اـهنت  هک  نک  داـقتعا  ادـخب  نادرگب و  يور 
ناقفانم ارچ  (83) دـنتفای یم  فالتخا  رایـسب  ینعم  ظفل و  هج  زا  نآ  رد  دوب  ادـخ  ریغ  بناج  زا  رگا  تسادـخ و  یحو  هک  دوش  تباث  نانآ 

رـشتنم تشاد  ناهنپ  دـیاب  تسا و  نیملـسم  سرت  ای  ینمیا  ثعاـب  هک  يرما  نوچ  دـننکیم و  شاـف  ار  مالـسا  یگنج  رارـسا  دنناملـسم  رگا 
ار راک  ریبدت  انامه  دندرکیم  عوجر  مالـسا  نایاوشیپ  مکح  نابحاص  هب  لوسر و  هب  رگا  هک  یتروص  رد  دـنوش  هاگآ  نانمـشد  ات  دـنزاسیم 

زجب انامه  تسامش  لاح  لماش  ادخ  لضف  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دندرکیم و  یشیدنا  حالص  هعقاو  نآ  رد  دنتسنادیم و  دنتریـصب  لها  هکنانآ 
فلکم نآ  رب  وت  صخـش  زج  هک  زیخرب  رازراک  هب  ادـخ  هار  رد  اـهنت  دوخ  وت  ربمغیپ  يا  سپ  (84) دیدرکیم يوریپ  ار  ناطیـش  همه  یکدنا 

باذـع و رتشیب و  مدرم  کمک  زا  ادـخ  تردـق  هک  درادزاب  امـش  زا  ار  نارفاک  بیـسآ  ادـخ  هک  دـشاب  نک  بیغرت  زین  ار  نانموم  تسین و 
نآ زا  ددرگ  یحیبق  راک  هلیسو  هک  ره  درب و  نآ  زا  لماک  یبیـصن  وا  مه  دوش  یئوکین  راک  ببـس  هک  ره  (85) دوب دهاوخ  رتتخس  شماقتنا 

دیاب زین  امـش  دنک  شیاتـس  ار  امـش  یـسک  هاگ  ره  (86) تسا بقارم  قلخ  لاـمعا  دـب  کـین و  همه  رب  ادـخ  تفاـی و  دـهاوخ  ازـسب  یمهس 
تسین وا  زج  یئادخ  چیه  هک  هناگی  يادخ  (87) دیسر دهاوخ  الماک  دب  کین و  ره  باسحب  ادخ  هک  دیهد  خساپ  رتهب  ای  نآ  لثم  یشیاتسب 
هرابرد امش  ارچ  (88) دـیوگ نخـس  ادـخ  زا  رتتـسار  هک  تسیک  دروآ و  عمج  تسین  نآ  رد  کش  چـیه  هک  تمایق  زور  رد  ار  همه  اـققحم 

ناشتـشز لامعا  رفیکب  ار  اهنآ  ادـخ  دـنرفاک و  نطاب  رد  اهنآ  دـیتشگ  لئاق  ناشرفکب  یهورگ  مالـساب و  یهورگ  دـیدش  هقرف  ود  ناـقفانم 
رب وت  زگره  هدرک  هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  هک  یتروص  رد  دـینک  تیادـه  هدرک  هارمگ  ادـخ  هک  ار  یـسک  دـیهاوخیم  امـش  اـیآ  دـنادرگزاب 
امش ات  دیوشرفاک  اهنآ  دننامب  مه  نیملـسم  امـش  هک  دننک  وزرآ  دسح  کشر و  زا  نارفاک  ناقفانم و  (89) تفای یهاوخن  یهار  وا  تیاده 

هعدخ رکم و  یب  یبلق  نامیا  دننکن و  ترجه  ادخ  هار  رد  ات  ار  اهنآ  سپ  دیـشاب  رفک  رد  يواسم  ربارب و  همه  دـشابن و  يزایتما  نانآ  رب  ار 
رایتخا دـیابن  یتسود  روای و  اـهنآ  زا  دـیناسر و  لـتقب  هتفرگ و  دـیتفای  اـجک  ره  ار  اـهنآ  دـندرک  تفلاـخم  رگا  دـیریگن و  تسود  دـنرواین 

اب گنج  زا  هک  دنیآ  امش  دزن  دهع  نیا  رب  هک  ای  دنشاب  هتسویپ  رد  تسا  ینامیپ  دهع و  اهنآ  اب  امـش  نایم  هک  یموقب  هکنانآ  رگم  (90) دینک
رد هک  نارفاک  زا  هفیاط  ود  نیا  اـب  دنـشاب  گـنتلد  گـنج  زا  دـننک و  يراددوخ  ود  ره  دنتـسهامش  نانمـشد  هک  ناـشدوخ  موق  اـب  اـمش و 
ره سپ  دندرکیم  لاتق  امش  اب  ات  درکیم  طلـسم  نیملـسم  امـش  رب  ار  اهنآ  تساوخیم  ادخ  رگا  دینک و  لاتق  دیابن  دنا  هدنهانپ  امـشب  تقیقح 
رب ار  ناشناج  لام و  ینعی  هدوشگن  اهنآ  هیلع  رب  یهار  امـش  يارب  ادخ  تروصنیا  رد  دـندش  میلـست  دـنتفرگ و  هرانک  امـش  اب  گنج  زا  هاگ 
ره رفک و  راهظاب  دوخ  موق  زا  دـنبای و  ینمیا  امـش  زا  مالـسا  راهظاب  دـنهاوخیم  هک  تفای  دـیهاوخ  ار  رگید  یهورگ  (91) هدرکن حابم  امش 
امش میلـست  دنتفرگن و  هرانک  امـشاب  قافن  يزیگنا و  هنتف  زا  رگا  سپ  دندرگزاب  دوخرفکب  دوشزاب  اهنآ  رب  كرـش  يرگ و  هنتف  هار  هک  هاگ 
هورگ نیا  لام  ناج و  رب  ار  امـش  ام  دـیناسر  لتقب  هتفرگ و  دـیتفای  اج  ره  ار  اهنآ  تروص  نیا  رد  دندیـشکن  تسد  امـش  رازآ  زا  دـندشن و 

هک یتروص  رد  دوش و  نآ  بکترم  اطخ  هابتشاب و  هکنآ  رگم  دناسر  لتقب  ار  ینموم  هک  دسرن  ار  ینموم  چیه  (92) میدیشخب لماک  یطلست 
رگم دیامن  میلـست  نوخ  بحاصب  ار  نآ  ياهب  نوخ  دـنک و  دازآ  ینموم  هدـنب  اطخ  نیا  هرافکب  دـیاب  تخاس  لوتقم  ار  ینموم  مه  اطخ  هب 
لتاق تروصنیا  رد  دـنبراحم  نمـشد و  امـش  اب  هک  تسا  یموق  زا  تسا  نموم  هکنآ  اب  لوتقم  نیا  رگا  دنـشخبب و  لتاقب  هثرو  ار  هید  هکنآ 
هدوب رارقرب  نامیپ  دهع و  موق  نآ  امـش و  نایم  هک  تسا  یموق  زا  لوتقم  رگا  و  دـنک ، دازآ  ار  ینموم  هدـنب  هک  تسوا  رب  نکیل  دـهدن  هید 

نیا دیراد  هزور  یلاوتم  هام  ود  یتسیاب  دیباین  يا  هدـنبرگا  دـینک و  دازآ  زین  هرافکب  ینموم  هدـنب  هتخادرپ و  نوخ  بحاصب  ار  اهبنوخ  سپ 
میکح اـناد و  دوـجو  ملاـع  روـما  همهب  ریـصب و  هاـگآ و  نآ  ءازج  قـلخ و  لاـمعاب  ادـخ  تسا و  هتفریذـپ  ادـخ  فرط  زا  هـک  تـسیا  هبوـت 

دنک نعل  مشخ و  وا  رب  ادخ  دوبدهاوخ  بذعم  دیواج  نآ  رد  هک  تسا  منهج  شتآ  شتازاجم  دشکب  دـمعب  ار  ینموم  سک  ره  (93) تسا
دینک وجتسج  قیقحت و  تسود  نمـشد و  راک  رد  دیور  نوریب  ادخ  نید  هار  رد  نوچ  نامیا  لها  يا  (94) دزاس ایهم  دیدش  رایسب  یباذع  و 

زا دینک و  لالح  دوخ  رب  ار  شناج  لام و  يا  هناهبب  اتدیهدم  رفک  تبـسن  دروآ  دورف  میلـست  رـس  امـشب  دنک و  مالـسا  راهظا  هک  سکناب  و 
یمیلست راهظا و  نینچمه  رما  لوا  مه  امـش  مالـسا  دینک  تعاطا  وا  زا  رامـشیب  میانغ  تسادخ  دزن  هک  دیرب  تمینغ  يزیچ  ایند  زیچان  عاتم 
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دینک و قیقحت  دیاب  نونکا  سپ  دیدیـسر  نامیا  تقیقحب  مالـسا  رهاظزا  ات  تشاذـگ  تنم  نامیا  رونب  امـش  رب  ادـخ  هک  یتقو  ات  دوبن  شیب 
ینانموم زگره  (95) تسهاگآ الماک  امش  نطاب  زا  دینک  هچ  رهب  ادخ  هک  دیهدم  تبسن  رفکب  ار  یـسک  مدرم  لام  ناجرد و  عمط  سوهب و 

نامیا بتارم  رد  دـننک  شـشوک  ناج  لامب و  هکنانآ  اب  دننیـشنزاب  داهج  راـک  زا  هریغ  رقف و  ضرم ، یئاـنیبان ، دـننام  يرذـع  چـیه  یب  هک 
هک رتوکین  هدعو  ار  نامیا  لها  همه  هدیشخب و  يرترب  يدنلب و  ناگتسشنزاب  رب  ار  ناج  لامب و  راکادف  نادهاجم  ادخدوب  دنهاوخن  ناسکی 
زا اه  هبتر  يرترب  تاجرد و  نیا  (96) تسا هداد  يرترب  گرزب  یباوث  رجا و  هب  ناگتسشنزاب  رب  ار  نادهاجم  هدومرف و  تسا  تشهب  لوخد 

رگمتس ملاظ و  حور  ضبق  گرم و  ماگنه  هکنانآ  (97) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  قلخ  هرابرد  ادخ  تسوا و  تمحر  شیاشخب و  لدـع  رظن 
يور رد  ام  هک  دنهد  خساپ  دیتخادرپن  ترخآ  يارب  کین  لامعا  نامیاب و  ارچ  دیدوب و  راکچ  رد  هک  دنـسرپزاب  اهنآ  زا  ناگتـشرف  دـنریمب 
دینک رفس  نآ  رد  هک  دوبن  روانهپ  ادخ  نیمز  ایآ  دنیوگ  ناگتشرف  میدوب  رفاک  لهاج و  ماکح  ملظ  ریـسا  ناوتان و  فیعـض و  یمدرم  نیمز 

رایـسب هاگیاجب  اهنآ  تشگزاب  تسامنهج و  ناشیا  ياوام  دنریذپن و  رذـع  اهنآ  زا  دیباتـش  نامیا  ملع و  نیمزرـسب  رفک  لهج و  طیحم  زا  و 
ای ریقف و  تقیقحب  دـندوب  ناوتان  یتسارب  هک  ناکدوک  ناـنز و  نادرم و  زا  هورگ  نآ  رگم  (98) تسادخ باذع  رهق و  لحم  هک  تسا  يدـب 

اهنآ (99) دـنتفای یمن  رفک  راد  نآ  زا  دوـخ  تاـجن  هب  یهار  دوـبن و  رـسیم  ناـشیارب  يا  هراـچ  زیرگ و  هک  دـندوب  هریغ  ضیرم و  اـی  زجاـع 
هار رد  سک  ره  (100)و  تسا ناگدنب  هدنزرمآ  هدنـشخب و  ادخ  هک  دشخب  یم  ار  ناشهانگ  ادخ  هک  دنـشاب  ادخ  شـشخب  وفعب و  راودیما 

رایـسب هاگیاج  شروما  شیاشگ  شیاسآ و  يارب  ادخ  روانهپ  نیمز  رد  دـشیدنین  تبرغ  یگراوآ و  زا  دـنک  ترجه  شیوخ  نطو  زا  ادـخ 
رفـس رد  دیآ و  نوریب  نامیا  ماقم  ظفح  لوسر و  ادخ و  يوسب  ترجه  يارب  دوخ  رهـش  شیوخ و  هناخ  زا  یـسک  هاگ  ره  تفای و  دـهاوخ 
ادـخ دومرف و  دـهاوخ  لضفت  تمحر و  وا  رب  ملاع  ود  ردادـخ  نیقیب  ینعی  تسادـخ  رب  یـسک  نینچ  باوث  رجا و  دـسر  ارف  ار  يو  گرم 
دیرآ ياـجب  هاـتوک  ار  زاـمن  هک  تـسین  امـش  يارب  یکاـب  دیـشاب  رفـس  رد  هـک  یماـگنه  (101)و  تسناـبرهم هدـنزرمآ و  قلخ  رب  هتـسویپ 
لفاغ هاگچیه  نارفاک  زا  نانموم  يا  دنزادنا و  تکاله  جنرب و  ار  امـش  نارفاک  هک  دیراد  نآ  میب  هاگ  ره  دینک  تعکر  ود  ار  تعکرراهچ 

ای وت  صخـش  داهج  ياه  رفـس  رد  یمارگ  لوسر  يا  هاـگره  (102)و  تسا راکشآ  الماک  نیملسم  امشب  تبسن  رافک  ینمـشد  هک  دینیـشنن 
زامن هدجس  نوچ  دنتسیا و  زامن  هب  حلسم  وت  اب  یهاپس  دیاب  يراد  ياپب  نانآ  رب  زامن  یـشاب و  مالـسا  هاپـس  نایمرد  وت  فرط  زا  نارادنامرف 
وزرآ نارفاک  اریز  هحلسا  اب  گنج و  سابل  اب  هتبلا  دنیآ و  زامنب  دنا  هدناوخن  زامن  هک  یهورگ  هتفر و  تظافح  يارب  هاپس  نیا  دنروآ  ياجب 

یـضرم ای  یناراب  هکنانچ  و  دنوش ، رو  هلمح  امـش  هب  هرابکی  ناهگان  دینک و  تلفغ  دوخ  بابـسا  هحلـسا و  زا  امـش  هک  دنراد  نآ  راظتنا  و 
حتف رب  ادخ  هدعوب  نکیل  دیـشاب  رذح  رد  نمـشد  زا  هتبلا  یلو  دیراذگ  ورف  ار  هحلـسا  تسین  یکاب  دزادنا  جنرب  حالـس  نتفرگرب  زا  ار  امش 

رد صوصخ  دیتفای  تغارف  زامن  زا  هک  هاگنآ  سپ  (103) هتخاس ایهم  هدننکراوخ  تخس  یباذع  نارفاک  يارب  ادخ  هک  دیـشاب  نئمطم  دوخ 
زا هک  سپس  دینک  دای  ار  ادخ  دیناوتب  هک  لاح  ره  ولهپ و  رب  هتسشن و  هداتسیا ، لاوحا  همه  رد  زاب  دیدنام  زاب  لماک  زامن  زا  هک  گنج  لاح 

دیابن (104)و  تسا مزال  بجاو و  نیعم و  یمکح  نامیا  لها  يارب  زامن  هک  دیرآ  ياجب  لماک  زامن  لاحنیا  رد  دیدش  نمیا  نمشد  بیسآ 
دنشکیم جنر  امش  تسد  زا  زین  اهنآ  دیتفایم  تمحز  جنرب و  نانآ  زا  امش  رگا  هک  دینک  یلهاک  یتسس و  نانمـشد  راک  رد  ندرک  بیقعت  زا 

میکح و اناد و  ادخ  دنرادن و  يدیما  تمایق  رجا  ادـخب و  دـننامیا  یب  نوچ  اهنآ  دـیراودیما و  دـبا  تشهب  ادـخفطلب و  امـش  هک  قرف  نیا  اب 
دیدـپ وت  رب  دوخ  یحوب  ادـخ  هچناب  ات  میداتـسرف  قحب  ار  نآرق  وت  يوسب  ام  ربمغیپ  يا  (105) دزاسیمن مورحم  ار  ناراودـیما  تسا و  میرک 

یکی تسا  یلاوقا  هیآ  لوزن  ببس  رد  يزیخرب . تموصخب  ناریصقت  یب  نانموم و  اب  ناراکتنایخ  عفن  رب  دیابن  ینک و  مکح  مدرم  نایم  درآ 
شموق اب  داد و  تبـسن  يدوهی  نادب  همعط  دش  فشک  وا  تقرـس  درپس  يدوهی  درمب  دیدزد و  نامعن  هداتق  زا  یهرآ  قریبا  نبا  معط  هکنآ 

ادخ زا  (106)و  دش لزان  هیآ  دنک  تموصخ  يدوهی  هداتقاب و  تساوخ  لوسر  هتسب  نمب  ار  دوهی  يدزد  هداتق  هک  درک  تیاکش  لوسر  دزن 
نامیا و لها  اب  دننکیم  تنایخ  دوخ  سوفن  اب  هک  یمدرم  رطاخ  يارب  زگره  (107)و  تسنابرهم هدنزرمآ و  هتبلا  دنوادخ  هک  بلط  شزرمآ 
زا تنایخ  راک  رد  راکتنایخ  مدرم  (108) درادیمن تسود  تسا  لمع  دب  راکتنایخ و  هک  ار  نآ  ادخ  انامه  هک  نکم  لادج  ریـصقت  یب  مدرم 
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اب مه  لاح  نآ  رد  ادخ  دنشیدنایم  لد  رد  قلخ  ماهتا  يارب  دنسپان  تسردان و  ینانخس  هک  هاگنابش  دننکیمن و  ادخ  زا  دننکیم و  مرـش  قلخ 
سک مادـک  درک  دـیناوت  عافد  اـیند  یناگدـنز  يارب  اـهنآ  فرط  زا  دوخ  امـش  هک  ضرفب  (109) تسهاگآ دـننک  هچ  رهب  ادـخ  تساهنآ و 
دناوت اهنآ  تلاکو  تلافکب و  سک  هچ  ای  و  داد ؟ دـناوت  تاجن  ادـخ  باقع  زا  ار  اهنآ  هک  و  دومن ؟ دـهاوخ  تمایق  زور  ار  اهنآ  يرادـفرط 

نابرهم هدنشخب و  ار  ادخ  دنکوفع  شزرمآ و  بلط  ادخ  زا  سپس  دنک  ملظ  نتشیوخب  ای  دنزرس  وا  زا  یتشز  لمع  هک  ره  (110 (؟ تساخرب
تمکح يور  زا  لامعا  يازج  رد  شراک  قلخ و  لاـمعاب  اـناد  ادـخ  هدـیناسر و  ناـیز  دوخب  هک  دـنک  یهاـنگ  هک  ره  (111) تفای دهاوخ 

(113)و تسا هدش  يراکـشآ  گرزب  هانگ  ناتهب و  بکترم  ددنب  يرگیدـب  تمهت  دـنز و  رـس  وا  زا  یهانگ  ای  اطخ  سک  ره  (112)و  تسا
باوص هار  زا  ار  وت  هک  دندوب  هتشامگ  نآ  رب  تمهمالـسا  نانمـشد  ینعی  نانآ  زا  یهورگ  دوبیمن  وت  لاح  لماش  ادخ  تمحر  لضف و  رگا 
یهلا باتک  نیا  وتب  ادـخ  دـیناسر و  دـنناوتن  ینایز  چـیه  وتب  هتخاس و  رود  باوص  قح و  هار  زا  ار  دوخ  اهنآ  ادـخ  فطلب  یلو  دـنزاسرود 

یب تیانع  میظع و  فطل  وت  اب  ار  ادـخ  هک  تخوماـیب  ار  وت  یتسنادـیمن  هک  ار  هچنآ  درک و  اـطع  ار  توبن  تمکح و  ماـقم  دـیجم و  نآرق 
ندرک و یئوکین  نداد و  هقدص  رد  تحلصم  قبط  یـسک  هکنآ  رگم  تسین  اهنآ  يرـس  نانخـس  رد  يریخ  هدیاف و  چیه  (114) تسا هزادنا 

تمارک مـیظع  رجا  واـب  ادـخ  يدوزب  دـنک  نـینچ  ادـخ  ياـضر  بـلط  رد  راـکنیا  رب  هـک  ره  دـیوگ و  يرـس  نخــس  مدرم  ناـیم  حالــصا 
يو دریگ  شیپ  نامیا  لها  قیرط  ریغ  یهار  دزیخرب و  تفلاخمب  ادـخ  لوسر  اب  وا  رب  قح  هار  ندوب  نشور  زا  سپ  سک  ره  (115)و  دیامرف

یهاگلزنم دـب  رایـسب  وا  رب  ناکم  نآ  هک  مینکفا  رد  منهجب  ار  وا  تبقاع  میراذـگاو و  هدـیزگرب  هک  تلالـض  هار  لـطاب و  قیرط  ناـمهب  ار 
ره دشخب و  یم  دریگ  قلعت  شتیشمار  هک  ره  ار  رگید  ناهانگ  كرش  نودام  دیشخب و  دهاوخن  درآ  كرـش  واب  ار  هک  ره  ادخ  (116) تسا

ادـخ ار  هچ  ره  ملاع  يادـخ  ریغ  ناکرـشم  (117) تسا هداـتفا  رود  تداعـس  تاـجن و  هار  زا  هدـش و  هارمگ  تخـس  درآ  كرـش  ادـخب  هک 
ناطیش نآ  ادخ  (118) تسا هدـنبیرف  شکرـس و  ناطیـش  ای  تسا  فرـص  رثا  یب  هک  يزع  تانم  تال  ياهتب  دـننام  تسیدامج  ای  دـنناوخب 
تعاط راب  ریز  ار  یتمـسق  وت  ناگدـنب  زا  نم  هک  تفگ  تساخرب و  ادـخ  اب  هلداـجمب  وا  اریز  هدرک  رود  دوخ  تمحر  هاـگرد  زا  ار  دودرم 
تداعس ریخ و  ره  زا  دننامزاب و  ادخ  هار  زا  هک  منکفارد  زارد  رود و  لطاب  ياهوزرآ  هب  منک و  هارمگ  تخـس  (119)و  دیشک مهاوخ  دوخ 

ار ادـخ  تقلخ  ات  منک  رما  تساهتب و  بیـصن  ناویح  نیا  هک  دـشاب  تمالعات  دـنربب  تاناویح  شوگ  ات  مهد  روتـسد  اهناب  دـنوش و  مورحم 
ار ریرش  دودرم  نمـشد و  ناطیـش  سک  ره  هک  دینادب  ناگدنب  يا  دننک و  لیدبت  لیوات و  دوخ  هاوخلدب  ار  ادخ  ماکحا  باتکدنهد و  رییغت 

هارمگ يارب  ناطیش  (120) تسا راکشآ  الماک  یلقاع  ره  رب  هک  ینایز  هدرک  نایز  تخس  ار ، دوخ  هدننیرفآ  نابرهم  يادخ  هن  دراد  تسود 
رورغ و زجب  يزیچ  ناطیـش  دیون  هدعو و  یلو  دـنک  راودـیما  دـنموزرآ و  یتالایخ  ماهوا و  هب  ار  مدرم  دـهد و  رایـسب  هدـعو  ناسنا  ندرک 

نانآ (122) تفای دـنهاوخن  یهاگزیرگ  رفم و  نآ  زا  تسا و  منهج  هاگلزنم  ار  شناوریپ  ناطیـش و  ینعی  ار  ناـشیا  (121) تسین قلخ  بیرف 
ات تسیراج  اهرهن  شناـتخرد  ریز  هک  میروآرد  یتشهب  هب  ار  اـهنآ  يدوزب  دـندرک  قلخ  دوخ و  حالـصب  اـهراک  دـندیورگ و  ادـخب  هک  ار 

امـش و يوزرآ  لاماب و  راک  (123 (؟ تسادـخ زا  رتوگتـسار  راتفگ  رد  هک  تسیک  تسا و  قح  هتبلاادـخ  هدـعو  دـشاب  اهنآ  يدـبا  هاگلزنم 
دوخ روای  رای و  ار  يدحا  ادخ  زجب  دید و  دهاوخ  ار  نآ  رفیک  دشاب  سک  رهدنک  دـب  راک  هکنآ  ره  دوشن  تسرد  يراصن  دوهی و  يوزرآ 
هدرپ يریقن  ردقب  دیآرد و  دیواج  تمعنرپ  تشهب  هب  سک  نآ  ادخب  نامیااب  دنک  هتسیاش  يراک  درم  نز و  زا  هک  ره  (124)و  تفای دناوتن 
نامرف رابریز  رـس  هدومن و  ادخ  مکح  میلـست  ار  دوخ  مدرم  هک  تسنآ  زا  رتهب  نید  مادک  ملاع  رد  (125) دننکن متس  يو  هب  یئامرخ  هتسه 

دوـخ یتـسود  صاـخ  ماـقمب  ار  وا  ادـخ  هـک  مـیهاربا  نآ  دـننک  فـینح  مـیهاربا  نـیئآ  زا  يوریپ  دنــشاب و  راـکوکین  مـه  دــنروآ و  قـح 
یهاـگآ هطاـحا و  تیاــهن  یب  ملاــع  روـما  هـیلک  زیچ و  هـمهب  وا  تسادــخ و  کــلم  تـسا  نـیمز  نامــسآ و  رد  هـچ  ره  (126) هدیزگرب

نانآ و قح  رد  مه  دوش  توالت  امـش  يارب  ادخ  باتک  تایآ  زا  هچنآ  ادخ و  وگب  دـنهاوخ  يوتف  وت  زا  نانآ  هرابرد  ربمغیپ  يا  (127) دراد
داد و دـهاوخ  يوتف  ناوتان  نادـنزرف  قح  رد  مه  دـیتسه و  نانآ  حاکنب  لیام  هدرکن  ادا  ار  اهنآ  همزـال  قوقح  رهم و  هک  ناـشمیتی  نارتخد 
رجا و تسهاگآ و  نآ  رب  ادخ  دیرآ  ياجب  کین  راک  ره  هک  دیـشوک  یکین  رد  دیریگ و  هشیپ  تلادع  نامیتی  هرابرد  هک  دهد  یم  روتـسد 
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ره هک  تسین  یکاب  دنیزگ  يرود  وا  زا  ای  دنک  یکولـس  دب  تفلاخم و  يو  اب  شرهوش  هک  تشاد  نآ  میب  ینز  رگا  (128)و  دهدیم شاداپ 
مه رازاب  هک  هتفرگ  ارف  صرح  لخب و  ار  سوفن  تسا و  شکمشک  عازن و  زا  رتهب  لاح  رهب  حلـص  هک  دنیآ  زاب  شزاس  حلـص و  هارب  نت  ود 
امش (129) تسهاگآ دینک  هچ  رهب  ادـخ  هک  دنـسرب  دوخ  یکین  رجاب  دنـشاب  راگزیهرپ  هدرک و  یئوکین  رگیدـکی  هرابرد  رگا  دنـشوکیم و 

يرگید نود  نآ  کیب  یبلق  بح  اریز  دیـشاب  یتسرد  لدع و  رب  صیرح  بغار و  دنچ  ره  دینک و  راتفر  تلادعب  نانآ  نایم  دـیناوتن  زگره 
قلعم وا  ات  دینکن  مورحم  ار  رگید  نآ  دنم و  هرهب  ار  یکی  دوخ  لیم  مامتب  سپ  تسامـش  رایتخا  زا  جراخ  نآ  ریغ  یناوج و  نسح و  رثا  رد 
دیوش ادج  قالطب  رگیدـکی  زا  رگا  (130)و  تسا نابرهم  هدنـشخب و  ادخ  انامه  دیـشاب  راکزیهرپ  دینک و  شزاس  رگا  دنام و  فیلکتالب  و 

ره تقیقح  قحب و  تساهتنم و  یب  تمحر  قلخ  رب  ار  ادـخ  هک  درک  دـهاوخ  زاین  یب  دوخ  عساو  تمحرب  يرگید  زا  ار  کی  ره  ادـخ  زاـب 
مه دش و  هداتـسرف  باتک  اهنآ  رب  امـش  زا  شیپ  هکناناب  مه  ام  تسادـخ و  کلم  همه  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچ  ره  (131) تساناد زیچ 
امش تعاطب  تسار  وا  نیمز  نامسآ و  کلم  هک  ادخ  دیوش  رفاک  همه  رگا  دیشاب و  سرتادخ  راکزیهرپ و  هک  میدرک  دیکا  شرافس  امـشب 

کلم همه  تـسا  نـیمز  رد  هـچنآ  تساهنامـسآ و  رد  هـچ  ره  (132) تستافـص هدوتـس  زاین و  یب  شیوخ  تاذـب  ادـخ  هک  تسین  جاـتحم 
یم دوخ  تردـق  ار  ایند  کلم  هک  ار  امـش  همه  دـهاوخب  رگا  ادـخ  مدرم  يا  (133) تسیفاک ملاع  قلخ  ینابهگن  هب  ادـخ  اـهنت  تسادـخ و 

بلاط ار  اـیند  تمعن  باوث و  هک  ره  (134) تساناوت ردـتقم و  راک  نیا  رب  ادـخ  هتبلا  دروایم و  رگید  یموق  دربیم و  اـیند  زا  یلکب  دـیرادنپ 
نامیا لها  يا  (135) تسانیب ناشلاوحا  هب  اونـش و  قلخ  راعدب  ادخ  تسادـخ و  دزن  ود  ره  ترخآ  ایند و  باوث  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  تسا 

يارب دشاب  امش  ناشیوخ  ردام و  ردپ و  ای  دوخ  ررض  رب  دنچ  ره  دیهد  یهاوگ  ادخ  مکح  قفاوم  ینعی  ادخ  يارب  دیـشاب و  تلادع  رادهگن 
هک دیئامن  لودع  قح  زا  هدرک و  مادکچیه  زا  يرادفرط  تداهـش  مکح و  رد  دیابن  امـش  ینغ  ای  دشاب  ریقف  هچ  دیهدیم  تداهـش  سک  ره 
رد ار  نابز  رگا  دیراد و  هاگن  تلادـع  ات  دـینکم  سفن  ياوه  يوریپ  تداهـش  مکح و  رد  امـش  سپ  تسا  یلوا  اهنآ  قوقح  تیاعرب  ادـخ 
زا تسا  هاگآ  دینک  هچ  رهب  ادـخ  دـینک  يراددوخ  قح  نایب  زا  ای  دوش و  لمجم  مهبم و  امـش  عفن  رب  نخـس  هک  دـینادرگب  يروط  تداهش 
هک یباتک  وا و  لوسر  ادخب و  دیروآ  نامیا  مه  لد  زا  تقیقحب و  دـیا  هدـیروآ  نامیا  نابز  هب  هک  یناسک  يا  (136) دیسرتب وا  رهق  رفیک و 

ياهباتک ناگتـشرف و  ادـخب و  هک  ره  هریغ و  لیجنا و  تاروت و  هدـش  هداتـسرف  نیا  زا  شیپ  هک  یباـتک  نآرق و  ینعی  داتـسرف  دوخ  لوسرب 
تسخن هکنانآ  (137) تسا هداتفا  رود  تداعـس  تاجن و  هار  زا  هدنامورف و  یهارمگب  تخـس  دوش  رفاک  تمایق  زور  نالوسر و  ینامـسآ و 

یهارب دیـشخب و  دهاوخن  ادخ  ار  نانیا  دندوزف  دوخ  رفک  رب  سپدندش  رفاک  راب  رگد  هدروآ  نامیا  زاب  دـندش  رفاک  سپـس  دـندروآ  نامیا 
تسود ار  نارفاک  هک  هورگ  نآ  (139) دوب دهاوخ  كاندرد  باذع  تخس  نانآ  رب  هک  هد  تراشب  ار  ناقفانم  (138) دومرف دهاوخن  تیاده 

نیا یهلا  باتک  رد  ایآ  (140) تسادخ دزن  همه  تزع  هک  دنوریم  اطخ  دنبلطیم ؟ تزع  نارفاک  دزن  ایآ  دـنتفگ  كرت  ار  نانموم  دـنتفرگ و 
قفانم هورگ  نیا  اب  نانموم  امش  سپ  دینک ؟ ءازهتسا  دیوش و  رفاک  نادب  دیدینش  ار  ادخ  تایآ  نوچ  هک  دش  هداتسرف  ناقفانم  امش  رب  مکح 

اهنآ اب  دننک  ءازهتسا  ار  یناملـسم  نآرق و  هک  یماگنه  رگا  هک  دنوش  لخاد  رگید  یثیدح  رد  نآرق  ءازهتـسا  نخـس  زا  ات  دینکم  تسلاجم 
ناقفانم (141) درک دهاوخ  عمج  منهج  رد  نارفاک  اب  ار  ناقفانم  ادخ  دیتسه و  ناقفانم  نآ  دـننام  تقیقحب  مه  امـش  هاگنآ  دـیوش  نیـشنمه 

امش اب  ام  رخآ  هن  دنیوگ  تمینغ  ذخا  يارب  دیآ  شیپ  يرفظ  حتف و  امـش  يارب  رگا  هک  دنتـسه  امـش  لاح  بقارم  نارگن و  هک  دنناسک  نآ 
هاگآ ناناملـسم  لاوحا  رارـساب و  ار  امـش  اـم  هک  دوب  نیا  هن  دـنیوگ  اـهنآ  هب  دـننیب  دـنم  هرهب  حـتاف و  ار  نارفاـک  رگا  و  میدوب ؟ ناناملـسم 
قفانم رفاک  هورگ  نآ  نانموم و  امـش  نایم  تمایق  يادرف  ادخ  سپ  دیوشحتاف ؟ ات  میدومن  يرادهگن  نانموم  بیـسآ  زا  ار  امـش  و  میدرک ؟

زاب طلـست  هار  نامیا  لهاب  تبـسن  نارفاک  يارب  هاـگچیه  ادـخ  دـنک و  موکحم  خزودـب  ار  ناـنآ  دـنادرگ و  یتشهب  ار  امـش  وا  دـنک  مکح 
رکم نآ  رب  دزاسیم و  لطاب  ار  ناشرکم  ینعی  دنکیم  رکم  اهنآ  اب  زین  ادخ  دننکیم و  هلیح  رکم و  ادـخ  اب  ناقفانم  انامه  (142) دومن دهاوخن 
مهنآ كدنا  زج  ار  ادخ  رکذ  دنیآ و  يراکایر  يارب  تلاسک و  یلیم و  یب  لاح  اب  دنیآ  زامنب  نوچ  درک و  دـهاوخ  مه  ناشتازاجم  قافن  و 

اب ینعی  دـنک  هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  نارفاک و  بناجب  هن  دـنوریم و  لدـکی  نانموم  يوسب  هن  دنـشاب  ددرم  لد و  ود  (143) دننکن ایر  دصقب 
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یهاوخن تیادـه  هارب  ار  وا  زگره  سپ  دوش  هارمگ  اـت  دراذـگاو  دوـخب  ار  وا  ادـخ  دـیوپ و  تلالـض  هار  راـیتخاب  زاـب  تیادـه  هار  ندوـمن 
دوخ نایـصع  رفک و  باقع  رب  ار  ادخ  دـیهاوخ  یم  ایآ  دـینک  اهر  ار  نانموم  هتفرگ و  یتسودـب  ار  نارفاک  ادابم  نامیا  لها  يا  (144) تفای

یهاوـخن يرواـی  ملاـع  ود  رد  زگره  ناـنآ  يارب  تـسا و  هاــگیاج  نیرتتــسپ  مـنهج  رد  ار  ناــقفانم  هـتبلا  (145) دینادرگ راکـشآ  یتجح 
دندش و لسوتم  قح  باتکب  دنتخیوآرد و  ادخ  نیدب  ادخب و  دندرک و  حالصا  ار  دوخ  يراک  هابت  هدومن و  هبوت  هک  اهنآ  رگم  (146) تفای

دهاوخ اطع  گرزب  باوث  رجا و  نانمومب  ادخ  يدوزب  دنـشاب و  نانموم  فص  رد  هورگ  نیاسپ  دندینادرگ  صلاخ  ادـخ  يارب  ار  دوخ  نید 
لباقم رد  ادخ  هک  دنک  باذع  ار  امش  هک  دراد  یـضرغ  هچ  ادخ  دیرآ  نامیا  واب  دیـشاب و  رازگرکـش  ادخ  فطل  زا  امـش  رگا  (147) دومرف

درادیمن تسود  ادخ  (148) دنک یم  اطع  دشاب  قلخ  تحلصم  هچ  ره  تساطیحم و  قلخ  حالصب  شملع  دریذپ و  یم  ار  امـش  رکـش  تمعن 
دنک و یهاوخداد  دایرف و  ملاظ  تسد  زا  هاگ  ره  هک  دشاب  هدیسرودب  یملظ  هکنآ  رگم  دنک  دنلب  ادص  قلخ  بیعب  تشز  راتفگب  یسک  هک 
ای راکشآ  هب  قلخ  هرابرد  رگا  (149) تسناگدنب لاوحاب  اناد  لاوقاب و  اونـش  ادخ  هک  تسا  اور  تروصنیا  رد  دـیوگ  شافار  وا  لمع  یتشز 

نادب ماقتنا  رب  هکنآ  اب  درذـگیمرد  اهیدـب  زا  هشیمه  ادـخ  هک  تسادـخ  بوبحم  رایـسب  دـیرذگرد  نارگید  يدـب  زا  ای  دـینک  یکین  ناهنپ 
نانیا هک  دـنیوگ  ینعی  دـنزادنا  یئادـج  شناربمغیپ  ادـخ و  نایم  هک  دـنهاوخ  دـنوش و  رفاـک  وا  نـالوسر  ادـخب و  هکناـنآ  (150) تساناوت
سوه اوه و  يور  زا  یهار  نامیا  رفک و  نایم  هک  دنهاوخ  میرواین و  نامیا  ءایبنا  راتفگ  زا  یخرب  هب  ام  هک  دنیوگ  دنتـسین و  ادـخ  هداتـسرف 

ادـخب و ناـمیا  هکناـنآ  (152)و  میا هتخاـس  اـیهم  هدـننکراوخ  یباذـع  نارفاـک  يارب  اـم  دـنرفاک و  مـه  اـهنیا  تـقیقحب  (151) دـننک رایتخا 
قح رد  هتـسویپ  ادخ  دنک و  اطع  لماک  رجا  يدوزب  ادـخ  ار  اهنیا  دـندنکفین  ناربمیپ  زا  کیچیه  ادـخ و  نایم  هقرفت  دـندروآ و  شنالوسر 

دورف نامـسآ  زا  یباتک  نانآ  رب  هعفدکی  هک  دـننک  تساوخرد  وت  زا  نادوهی  باتک  لها  ربمغیپ  يا  (153) تسا نابرهم  هدنشخب و  ناگدنب 
ام مشچب  ار  ادـخ  دـنتفگ  هک  دـندرک  نیا  زا  رتالاب  یتساوخرد  زین  یـسوم  زا  شابم  گنتلد  اهنآ  هنالهاج  تداع  اـجیب و  ياـضاقت  زا  يرآ 

ادخ و تایآ  همه  نآ  زا  سپ  تفرگرد و  نازوس  هقعاص  دندرک  یشکرس  لهج و  يور  زا  هک  اضاقت  نیا  ببسب  ار  اهنآ  سپ  امنب  راکـشآ 
هب میتشذگرد و  دـندرک  هبوت  نوچ  زین  نانآ  تشز  راکنیا  زا  دوخ  یتاذ  فطلب  ام  زاب  دـندرک  رایتخا  یتسرپ  هلاسوگ  زاب  یـسوم  تازجعم 

ار اهنآ  میدینادرگ و  دنلب  اهنآ  رس  زارف  رب  نامیپ  ذخا  تجح و  مامتا  يارب  ار  روط  هوک  (154)و  میدیشخب راکشآ  یناهرب  تجح و  یسوم 
نوچ سپ  (155) میتفرگ تخـس  ینامیپ  اهنآ  زا  دینکم و  يدعت  هبنـش  زور  مکح  زا  میتفگ  زین  دیئآرد و  هاگرد  نیدب  هدجـس  لاحب  میتفگ 

دیناسر و رفیکب  ار  نانآ  ادخ  دنتـشک  قحانب  ار  قح  ناربمیپ  دندش و  رفاک  ادخ  تایآ  هب  دندرک و  تفلاخم  قح  رماوا  اب  دنتـسکش و  نامیپ 
لد رب  رهم  ار  اهنآ  رفک  ببـسب  ادخ  هکلب  دنتفگ  غورد  تسا و  هدرپ  رد  ام  ياهلد  دنتفگ  هک  رذع  نیدب  دـندروآ  ياجب  ار  حـئابق  نیا  همه 
هک ور  نیا  زا  مـه  (157)و  هزنم كاپ و  میرم  رب  ناشگرزب  ناتهب  مه  ناـشرفک و  هطـساوب  مه  (156)و  دنرواین نامیا  یکدـنا  زجب  هک  داهن 

هبتشم رما  اهنآ  رب  هکلب  دندیشک  رادب  هن  دنتشک و  هن  ار  وا  هک  یتروص  رد  میتشک  ار  ادخ  لوسر  میرم  نبا  یـسیع  حیـسم  ام  دنتفگ  غوردب 
یپ زا  هکنآ  زج  دـندوبن  واب  ملاع  دـنتفگ و  ینخـس  دـیدرت  کش و  يور  زا  دنتـشاد  راهظا  فلتخم  دـیاقع  وا  هرابرد  هکنانآ  اـنامه  دـش و 

ره رب  ادخ  هتسویپ  درب و  الاب  دوخ  يوسب  ار  وا  ادخ  هکلب  (158) دنتشکن ار  حیسم  هک  دینادب  نینموم  امش  نیقی  روطب  دنتفریم و  دوخ  نامگ 
زا شیپ  هکنآ  زج  تسین  باتک  لها  زا  سکچیه  (159)و  تسا تمکح  يور  زا  همه  شراک  ردتقم و  دوجو  تیاهنیب  کلم  همه  رب  راک و 

یملظ تهجب  سپ  (160) دوب دهاوخ  هاوگ  نانآ  دب  کین و  رب  وا  تمایق  زور  دروآ و  دهاوخ  نامیا  هللا  حور  ياسیع  هب  ینعی  يو  هب  گرم 
ياهتمعن ام  دندومن  عنم  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  يرایسب  هک  تهجنیدب  مه  دندرک و  دوخ  سفن  قح  رد  یـسیع و  ناربمغیپ و  هرابرد  دوهی  هک 

هدـش یهن  ندروخ  ابر  زا  هک  یتروص  رد  دـنتفرگیم  ابر  هک  تهج  نیدـب  مه  (161)و  میدرک مارح  دوب  لالح  ناـنآ  رب  هک  ار  دوخ  هزیکاـپ 
یباذـع اهنآ  نارفاک  يارب  ام  دنـسر و  رفیکب  دـنروخیم  تقرـس  تناـیخ و  هوشر و  دـننام  لـطابب  ار  مدرم  لاوما  هک  ور  نآ  زاـمه  دـندوب و 

دنراد و قیمع  يرظن  تباث و  یمدق  ملع  رد  بهار  راریحب  مالـس و  هللا  دبع  دننام  هک  اهنآ  زا  یناسک  نکیل  (162) میا هتخاس  ایهم  كاندرد 
زور ادـخب و  دـنهدیم و  تاکز  دـنراد و  یم  اپب  زامن  هکنانآ  دـنورگیم و  هدـش  لزانوت  زا  شیپ  ناربمغیپ  رب  وتب و  هچناب  دنتـسه و  نامیا  اب 
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نینچمه وا و  زا  دـعب  ناربمیپ  حون و  هب  ام  هکناـنچ  (163) درک دـهاوخ  اطع  میظع  باوث  رجا و  ار  نانآ  ادـخ  يدوزب  دـنرایم  نامیا  تمایق 
نامیلس نوراه و  سنوی و  بویا و  یسیع و  دندوب و  ببس  هدزاود  هک  بوقعی  نادنزرف  بابـسا  بوقعی و  قحـسا و  لیعمـسا و  میهارباب و 

امش رب  شیپ  زا  ار  نانآ  لاح  حرـش  هک  مه  ینالوسر  (164)و  میدرک اـطعا  ار  روبز  مه  دواد  هب  میداتـسرف و  یحو  زین  وت  رب  میدومن  یحو 
وت یحو  سپ  تفگ  نخس  نشور  راکشآ و  روطب  یـسوم  اب  ادخ  داتـسرف و  یحو  ادخ  همهب  میدومنن  تیاکح  هک  اهنآ  میدرک و  تیاکح 

يدـبا تمحرب  ار  ناکین  هک  داتـسرف  ار  نالوسر  (165)و  درک دـناوت  راکنا  یتما  چـیه  ای  باتک  لها  ای  شیرق  هک  تسین  يا  هقباـس  یب  رما 
دشابن و یتجح  ادخ  رب  ار  مدرم  نالوسر  همه  نیا  نداتـسرف  زا  سپ  هکنآ  ات  دنناسرتب  قح  باذع  رهق و  زا  ار  نادـب  دـنهد و  تراشب  ادـخ 

دوخ یلزا  ملعب  هک  دـهد  یهاوگ  داتـسرف  وـت  يارب  هچناـب  ادـخ  نکیل  (166) تسا تمکح  قـفو  رب  هشیمه  شراـک  ردـتقم و  هشیمه  ادـخ 
دنتـشادزاب ادخ  هار  زا  مه  ار  مدرم  هدـش و  رفاک  هکنانآ  (167) تسا تیافک  ار  وت  ادخ  یهاوگ  دـنهد و  یهاوگ  زین  ناگتـشرف  هداتـسرف و 

دهاوخن ادـخ  هاگچیه  دـندش  رگمتـس  رفاک و  هک  ار  نانآ  (168) دـنداتفا رود  تاجن  تداعـس و  هار  زا  هتفرورف و  یهارمگب  تخـس  اـنامه 
راک نیا  ار  ادخ  دوب و  دنهاوخ  بذعم  دیواج  نآ  رد  هک  خزود  هارب  رگم  (169) دیامنن تیاده  تداعس  ریخ و  ياه  هار  زا  یهار  دیزرمآ و 

زا امـش  تیادـه  يارب  ص )  ) یفطـصم دـمحم  قح  ربمغیپ  نآ  انامه  مدرم  يا  (170) تسا ناسآ  ملاع  ناراکمتـس  زا  ندیـشک  ماقتنا  ینعی 
نایز دوخب  رفک  نیا  زا  هک  دـینادب  سپ  دـیوش  رفاک  رگا  تسا و  رتهب  امـش  يارب  یبقع  ایند و  رد  دـیرآ  نامیا  هچناـنچ  دـمآ  ادـخ  بناـج 

هب ادخ  تسادخ و  کلم  همه  تسا  نیمز  نامسآ و  رد  هچ  ره  اریز  تسا  زاین  یبامش  تعاط  زا  نایز و  یب  ناترفک  زا  ادخ  دیا و  هدیناسر 
هزادـنا دوخ  نید  رد  يراـصن  ءاـملع  يا  باـتک  لـها  يا  (171) تسا راکتـسرد  ناـنآ  باـقع  باوث و  رد  اـناد و  رفاـک  نموـم و  رهلاوـحا 

هملک تسادخ و  لوسر  وا  هک  تفگ  دیاشن  نیا  زج  میرم  نبا  یسیع  حیـسم  قح  رد  دیئوگم  نخـس  یتسارب  زج  ادخ  هراب  رد  دیرادهگن و 
نبا و بآ و  دیوشن  لئاق  ثیلثتب  دـیرآ و  نامیا  شناگداتـسرف  همه  ادـخب و  سپ  هداتـسرف  میرمب  هک  تسا  تیهولا  ملاع  زا  یحور  یهلا و 

نآ زا  رترب  هزنم و  ادخ  تسین  یئادخ  ار  ملاع  اتکی  يادخ  زج  هک  تسا  رتهب  دیتسیا  زاب  كرش  راتفگ  نیا  زا  دیناوخن  ادخ  ار  سدقلا  حور 
ملاع تیاهن  یب  تادوجوم  همه  ینابهگن  هب  اهنت  ادـخ  تسواـکلم و  همه  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچ  ره  دـشاب  يدـنزرف  ار  وا  هک  تسا 

یگدنب زا  سک  ره  دنفرتعم و  وا  یگدنب  هب  زین  برقم  ناگتشرف  ندوب و  ادخ  هدنب  زا  درادن  فاکنتسا  اب و  حیـسم  زگره  (172) تسا یفاک 
هدش راکوکین  هدروآ و  نامیا  هک  ره  سپ  (173) دزاس روشحم  دوخ  يوسب  ار  همهادخ  هک  دشاب  دوز  دنک  يرترب  يوعد  دچیپرـس و  ادـخ 

یباذعب ار  وا  هدرک  یشکرس  یچیپرـس و  ادخ  یگدنب  زا  سک  ره  دیازفا و  یم  نآ  رب  دوخ  لضفب  دهدیم و  لماک  مات و  ار  وا  باوث  رجا و 
زا امش  تیاده  يارب  مدرم  يا  (174) تفای دنهاوخن  روای  رای و  ار  سکچیه  ادخ  زج  دوخ  حاجن  رب  قلخ  دومرف و  دهاوخ  بذعم  كاندرد 

دندیورگ ادخب  هکنانآ  سپ  (175) میداتسرف امشب  نابات  يرون  دش و  هداتـسرف  تازجعم  تایآ و  اب  یلوسر  دمآ  مکحم  یناهرب  ادخ  بناج 
يربهر لامک  تداعـس و  هار  تسار  هارب  دروآرد و  ار  اهنآ  يدبا  تشهبب  ینعی  دوخ  لضف  تمحر و  هاگیاجب  يدوزب  دندش  لسوتم  واب  و 

هک دهدیم  يوتف  نینچ  ادخ  وگب  دنهاوخ  يوتف  يردام  يردپ و  ای  يردپ  رهاوخ  ردارب و  ینعی  هلالک  هراب  رد  وت  زا  ربمغیپ  يا  (176) دیامن
دشابن دنزرف  ار  رهاوخ  رگا  درب  ثرا  رهاوخ  زا  زین  وا  تسا و  هکرت  فصن  ار  يو  دشاب  يرهاوخ  ار  وا  هتشادن و  دنزرف  دریمب  یسک  هاگره 

ثان ربارب  ود  روکذ  تروصنیا  رد  تسا  رهاوخ  ردارب و  نیدنچ  ار  تیم  رگا  تسا و  هکرت  ثلث  ود  ار  اهنآ  دـشاب  رهاوخ  ود  ار  تیم  رگا  و 
(177) تساناد قلخ  حلاصم  همهب  ادخ  دیوش و  هارمگ  ادابم  هک  دنک  نایب  امش  تیاده  يارب  ار  دوخ  ماکحا  ادخ  دنرب  ثرا 

ةدئاملا

هتسب مئاهب  هک  دینادب  دینک و  افو  دوخ  نامیپ  دهعب و  هتبلا  دیتسب  قلخ  ادخ و  اب  هک  دهع  ره  نامیا  لها  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
لاح رد  امـش  رب  هک  يدیـص  نآ  زج  دش و  دهاوخ  توالت  ناتیارب  ادـعب  هچنآ  زج  دـیدرگ  لالح  امـش  يارب  راوخفلع  تاناویح  ینعی  نابز 

هام جـح و  کسانم  ینعی  ادـخ  رئاعـش  تمرح  نامیا  لها  يا  (2) دنک مکح  دناد  حالـص  دـهاوخ و  هچ  رهب  ادـخ  انامه  تسینلالح ، مارحا 
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زین دـیوشن و  دـشابنای  دـشاب  نآ  ندرگب  ینابرق  تمالع  هچ  ناـیجاح  ياـهینابرق  ینعی  دـئالق  يدـه و  ضرعتم  زین  دـیراد و  هاـگن  ار  مارح 
دیص دیدش  نوریب  مارح  زا  نوچ  دیرامـشن و  لالح  دنا  هدمآ  وا  يدونـشخ  ادخ و  لضف  بلط  رد  هک  ار  هبعک  مرتحم  هناخ  ناراوآ  ضرعت 

رد رگیدـکی  هـب  امـش  دـیاب  دـنکن و  راداو  یتلادـع  یب  مـلظ و  رب  ار  امـش  دـندرک  ناـتعنم  مارح  دجـسم  زا  هـک  یهورگ  توادـع  دـینک و 
نانموم امش  يارب  (3) تسا تخـس  رایـسب  ادـخ  باقع  هک  دیـسرتب  ادـخ  زا  يراکمتـس و  هانگ و  رب  هن  دـینک  کـمک  يوقت  يراـکوکین و 

ندرک هفخب  هک  یناویح  ره  تسا  مارح  زین  دش و  مارح  همه  دنتـشک  ادـخ  ریغ  مانب  هک  ار  يا  هحیبذ  نآ  كوخ و  نوخ و  رادرم و  تشوگ 
تـسا مارح  دیـشاب  هدرک  هیکذتلبق  هک  ار  نآ  زج  ناگدنرد  هدروخ  مین  زین  دنریمب و  مهب  ندز  خاشب  ای  ندنکفا  يدنلب  زا  ای  ندز  بوچب  ای 

يریت هب  دندشیم  ددرم  يرما  رد  نوچ  هک  تیلهاج  رد  دوب  یمسر  دینکیم  تمسق  اهریت  هب  هک  ار  نآ  دیشکیم و  ناتب  يارب  هک  ار  نآ  زین  و 
نآ قباطم  هدروآ و  نوریب  هعرقب  یکی  هتخیر و  مه  رد  ار  اهریت  هاگنآ  درک  یهن  ادخ  دنتـشونیم  رگید  يریت  هب  درک و  رما  ادـخ  دنتـشونیم 

نانآ زا  امـش  سپ  دندیرب  عمط  دنناسر  یلالتخا  دننز و  دربتـسد  امـش  نیدب  هکنیا  زا  نارفاک  زورما  تسا  قسف  راک  نیا  هک  دندرکیم  راتفر 
دحب ار  امش  نید  تسا  دارم  ع )  ) یلع تفالخ  مخ و  ریدغ  زور  تنـس  لها  یخرب  هیماما و  هدیقعب  زورما  دیـسرتب  نم  زا  دیـشابن و  كانمیب 
هاگره سپ  متفرگ  ناسآ  ار  فیلکت  مدیزگرب و  ناتیارب  تسا  مالـسا  هک  ار  نیئآ  نیرتهب  مدرک و  مامت  ار  متمعن  امـش  رب  مدیناسر و  لامک 

ادخ هک  دریگن  تخس  وا  رب  قح  دوش  بکترم  هدش  مارح  هچنآ  زا  يزیچ  هانگ  دصقب  هن  رارطضا  يور  زا  یتخس  تعاجم و  مایا  رد  یـسک 
هچ ره  امـش  يارب  وگب  هدـیدرگ  لـالح  زیچ  هچ  اـهنآ  رب  هک  درک  دـنهاوخ  لاوس  وت  زا  ربمغیپ  يا  (4) تسنابرهم هدنشخب و  رایـسب  قلخ  رب 

يارب هک  يدیص  زا  سپ  دیزومایم  هداد  دای  امشب  ادخ  هچنآ  اهناب  هک  دنا  هتخومآ  يراکش  ناگـسب  هک  يدیـص  هدش و  لالح  تسا  هزیکاپ 
کین و باسحب  دوز  ادخ  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  دیئوگب و  هللا  مسب  دیـص  ماگنه  دینک  دای  دیـص  نآ  رب  ار  ادخمان  دیروخب و  دنرادهاگن  امش 
تسلالح و اهنآ  يارب  امـش  ماعط  امـش و  يارب  باتک  لها  ماعط  دش و  لالح  ار  امـش  تسا  هزیکاپ  هچ  ره  زورما  (5) دسریم قلخ  لامعا  دب 

راکانز مه  اهنآ  دـیهدب و  ار  نانآ  رهم  ترجا و  امـش  هک  یتروص  رد  باتکلها  ياسراپ  نانز  هنموم و  ياسراپ  نانز  حاکن  دـش  لـالح  زین 
دهاوخ ناراکنایز  زا  ترخآ  ملاع  رد  هدرک و  هاـبت  ار  دوخ  لـمع  دوش  رفاـک  مالـسا  نیدـب  سک  ره  و  دـنریگن ، تسود  قیفر و  دنـشابن و 
حـسم اپ  یگدمآرب  ات  ار  اهاپ  رـس و  دیئوشب و  جنرآ  قفرم  ات  ار  اهتـسد  تروص و  دیزیخرب  زامن  يارب  دـیهاوخ  نوچ  نامیا  لها  يا  (6) دوب

نانآ اب  ای  هداد و  تسد  یتجاح  راضق  ار  امش  زا  یکی  ای  دیـشاب و  رفاسم  ای  رامیب  رگا  دینک و  لسغ  دیوش  هزیکاپ  دیتسه  بنج  رگا  دینک و 
تروص و كاخ  نادب  دینک  ممیت  هزیکاپ  كاپ و  كاخ  هب  تروصنیا  رد  دینیبب  ررض  بآ  لامعتـسا  زا  ای  دیباین  بآ  دیا و  هدرک  ترـشابم 

هزیکاپ ار  امـشناج  مسج و  ات  هک  دهاوخ  یم  نکیل  داد و  دـهاوخن  رارق  امـش  يارب  یتخـس  هنوگچیه  نید  رد  ادـخ  دـینک  حـسم  ار  اهتـسد 
هک ار  وا  دهع  تشاد و  ینازرا  امشب  هک  ار  ادخ  تمعن  دینک  دای  (7)و  دیرآ ياجب  وا  رکش  هک  دشاب  دنک  مامت  امش  رب  ار  تمعن  دنادرگ و 

دهع هب  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  میتفرگ  شیپ  وت  تعاط  میدینـش و  ار  وت  رما  دیتفگ  هک  هاگنآ  دـینک  وا  رما  تعاطا  هک  درک  راوتـسا  امـش  اب 
ریاس رب  هدوب و  راوتـسا  رادیاپ و  ادخ  هار  رد  نامیا  لها  يا  (8) تسهاگآ امـش  ینورد  ياه  هشیدنا  یبلق و  تاین  هب  ادخ  هک  دینک  افو  ادخ 
دیور نوریب  لدع  قیرط  زا  هک  درادب  نآ  رب  یهورگ  توادع  دیابن  ار  امـش  هتبلا  دیـشاب و  یتسرد  یتسار و  تلادع و  هاوگ  امـش  ملاع  للم 

ادخ هک  دیـسرتب  ادخ  زا  تسیراکزیهرپ و  یکین و  ره  ساسا  هیاپ و  تلادع  اریز  تسا  لمع  ره  زا  رتکیدزن  يوقتب  لدع  هک  دینک  تلادـع 
هکنانآ (10) تسا هدومرف  میظع  رجا  شزرمآ و  هدعو  دـندرک  وکین  راک  هدروآ و  نامیا  هکنانآ  هب  ادـخ  (9) تسهاگآ دینکیم  هچ  رهب  هتبلا 

دوخ رب  ار  ادخ  ترـصن  تمعن و  دـیرزدای  نامیا  لها  يا  (11) دوب دنهاوخ  منهج  لها  اهنآ  دندرک  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  دـندش و  رفاک 
قلخ و زا  هندیسرتب  ادخ  زا  سپ  دومن  هاتوک  امش  زا  ار  اهنآ  متس  تسد  ادخ  دنبای و  تسد  امش  رب  هک  یهورگ  دنتـشامگ  تمه  هک  هاگنآ 

اهنآ نایم  گرزب  هدزاود  تفرگ و  دـهع  لیئارـسا  ینب  زا  ادـخ  انامه  (12)و  دننک لکوت  ادـخ  رب  اهنت  هتـشادن و  قلخب  رظن  نامیا  لها  دـیاب 
دیهدب و تاکز  دیراد و  اپب  زامن  هاگره  میامش  اب  لاح  ره  رد  نم  تفگ  ار  لیئارـسا  ینب  ادخ  دنـشاب و  یطبـس  ره  ياوشیپ  هک  میتخیگنارب 

ابرنودب ضرق  تنم  یب  ادخ  ناگدنب  هب  ینعی  دـیهد  وکین  ضرق  ار  ادـخ  دـینک و  يرای  زازع و  اهنآ  زا  دـیروآ و  نامیا  نم  ناگداتـسرف  هب 
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امـش زا  سک  ره  سپ  تسیراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  هک  منادرگ  لخاد  یتشهب  رد  ار  امـش  مزرماـیب و  امـش  ناـهانگ  تروصنیا  رد  دـیهد 
هداـتفا رود  تداعـس  قـیرط  تـسار و  هار  زا  تخـس  دـش  رفاـک  ینامــسآ  ياـهتجح  نـالوسر و  باـتک و  ندـمآ  ینعی  ادـخ  دـهع  زا  سپ 

درکن رثا  اهنآ  رد  هظعوم  هک  میدـینادرگ  تخـس  ار  ناشیاهلد  میدرک و  تنعل  ار  نانآ  دنتـسکش  ناـمیپ  لیئارـسا  ینب  نوچ  سپ  (13) تسا
دنداد و تسد  زا  ار  یگرزب  بیصن  تاروت  رد  دش  هداد  دنپ  اهنآ  هب  هک  تاملک  نآ  هرهب  زا  دندادیم و  رییغت  دوخ  ياج  زا  ار  ادخ  تاملک 
ناـمیا و اـب  یمدرم  هک  مالـس  هللا  دـبع  دـننام  اـهنآ  زا  یلیلق  زج  يوشیم  علطم  موق  نآ  یتسرداـن  يراـکتنایخ و  رب  میاد  اـم  لوـسر  يا  وـت 
ام دنتفگ  هکنانآ  زا  یخرب  (14) درادیم تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  انامه  هک  نک  وفع  ناشدب  راک  زا  رذگرد و  اهنآ  زا  وت  سپ  دـنراکوکن 

هداد دـنپ  لیجنا  رد  هچنآ  زا  زین  نانآ  دنـشاب  ادـخ  لوسر  باـتک و  وریپ  هک  میتفرگ  دـهع  اـهنآ  زا  زا  يراـصن  ینعی  میتسه  یـسیع  شیکب 
اهنآ نایم  تمایق  ات  ار  ینمـشد  گنج و  شتآ  ناشلمع  رفیکب  مه  ام  دـندرک  تفلاخم  قح  اب  دـنداد و  تسد  زا  ار  یگرزب  بیـصن  دـندش 

لوسر باتک  لها  يا  (15) تسا بیغ  رابخا  زا  هیآ  نیا  تخاس  دهاوخ  هاگآ  دننکیم  هچنآ  دب  تبقاع  رب  ار  اهنآ  ادخ  يدوزب  میتخورفارب و 
زا يرایسب  رس  زا  دنک و  نایب  امش  يارب  دیرادیم  ناهنپ  ار  لیجنا  تاروت و  ینامـسآ  باتک  زا  هچنآ  زا  يرایـسب  ماکحا  قیاقح و  ات  دمآ  ام 

راکـشآ تیناقح  هب  نآرق  نوچ  یباتک  گرزب و  یلوسر  میظع و  يرون  امـش  تیاده  يارب  ادخ  بناج  زا  انامه  درذـگ  رد  امـش  ياهاطخ 
هانگ لهج و  یکیرات  زا  ار  وا  دـنک و  تیادـه  دـیوپ  تمالـس  هار  وا  يدونـشخ  اضر و  یپ  زا  هک  ار  سک  ره  باـتک  نادـب  ادـخ  (16) دمآ
نبا حیـسم  نامه  اققحم  ادخ  دنتفگ  هکنانآ  انامه  (17) دـنک يربهر  ار  يو  تداعـس  تسار  هارب  دـنادرگ و  لخاد  رون  ملاعب  درآ و  نوریب 

میرم و یـسیع  دهاوخب  ادخ  رگا  دراد  هگن  ادخ  تردق  رهق و  زا  ار  یـسک  دـناوتیم  تردـق  مادـک  ربمغیپ  يا  وگب  دـندش  رفاک  تسا  میرم 
هچ ره  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  تسین  ادخ  تسانف  لباق  هچره  هک  دینادب  سپ  دـنادرگ  كاله  ار  همه  تسا  نیمز  يور  رد  هک  ره  میرم و 
ام دنتفگ  يراصن  دوهی و  (18) تساناوت زیچ  همه  كاله  داجیا و  رب  وا  دـنکیم و  قلخ  دـهاوخب  ار  هچ  رهتـسادخ  کلم  همه  تساهنآ  نیب 

تسا غورد  یتسود  يوعد  نیا  سپ  دنکیم  باذع  ناتهانگب  ار  امش  ارچ  وا  سپتسا  نینچ  رگا  ربمغیپ  يا  وگب  میئوا  ناتسود  ادخ و  نارسپ 
باذـع دـهاوخب  ار  هک  ره  دـشخب و  یم  دـهاوخب  ار  هک  ره  دوخ  قلخ  زا  وا  هک  دـیتسین  شیب  يرـشب  هدرک  قـلخ  ادـخ  هچنآ  زا  امـش  هکلب 

لوسر باتک  لها  يا  (19) تسوا يوسب  تمایق  رد  همه  تشگزاب  تسادخکلم و  همه  تساهنآ  نیب  هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  دنکیم 
باقع باوث و  هب  میب  تراشب و  هک  یلوسر  امب  دیئوگن  ات  دوبن  يربمغیپ  هک  يراگزور  رد  دـنک  نایب  ار  نید  قیاقح  امـش  يارب  ات  دـمآ  ام 

هریغ باتک و  لسر و  نداتـسرف  زا  زیچ  ره  رب  ادخ  دمآ و  امـش  يوسب  روآ  میب  تراشب و  لوسر  نآ  سپ  میبای  تیادـه  ام  هک  دـماین  دـهد 
امـش نایم  رد  هک  هاـگنآ  دـیرآ  رطاـخب  ار  ادـخ  تمعن  موق  يا  تفگ  دوخ  موقب  یـسوم  هک  ار  ماـگنه  نآ  نک  داـی  (20) دوب دـهاوخ  اناوت 

یسدقم نیمزرسب  موق  يا  سپ  (21) درک اطع  دادن  ملاع  لها  زا  کیچیه  هب  هک  ار  هچنآ  امشب  داد و  یهاشداپ  ار  امـش  داتـسرف و  ناربمغیپ 
نیمزرس نآ  رد  دنتفگ  یسوم  موق  (22) دیوش یم  راکنایز  هک  دینکم  ادخمکحب  تشپ  دیدرگ و  لخاد  دینادرگ  امـش  تشونرـس  ادخ  هک 

دندش نوریب  نانآ  هاگره  دش  میهاوخن  لخاد  ام  دـنوشن  نوریب  اجنآ  زا  اهنآ  اتزگره  دنتـسه و  راکمتـس  رهاق و  ردـتقم و  یهورگ  سدـقم 
ادخ هک  رد  نیا  زا  اهنآ  ربامـش  دنتفگ  دندوب  ادخ  فطل  تیانع و  دروم  هک  بلاک  عشوی و  سرت  ادـخ  درم  رفن  ود  (23) میوش یم  لخادام 
موق زاب  (24) دیا هدیورگ  ودب  رگا  دینک  لکوت  ادخ  رب  دیـسرتن و  دش و  دیهاوخ  بلاغ  اهنآ  رب  اققحم  هاگنآ  دیدمآرد  نوچ  دیئآرد  دومرف 

اجنیا ام  دـینک  لاتق  اهنآ  اب  تراگدرورپ  قافتاب  ورب  وت  سپ  میئاینرد  ادـبا  دنـشاب  اـهنآ  هک  یماداـم  اـجنآ  رد  اـم  زگره  یـسوم  يا  دـنتفگ 
وت تسین  اورنامرف  کلام و  دوخ  ردارب  دوخ و  رب  زج  نم  ایادخ  تفگ  یسوم  (25) میوش لخاد  اجنآ  رد  امش  حتف  زاسپ  ات  تسشن  میهاوخ 

هدرک و مارح  نانآ  رب  ار  رهـش  دـندرک  رما  تفلاخم  نوچ  تفگ  ادـخ  (26) زادنا یئادـج  دـنربیمن  ادـخ  نامرف  هک  قساف  موق  نیا  ام و  نایم 
یتسار تقیقحب و  اـهنآ  رب  ناوخب  (27)و  شابم فستم  قساف  هورگ  نیا  رب  وت  سپ  دنـشاب  نادرگرـس  ناریح و  نابایبرد  یتسیاب  لاس  لـهچ 

شردارب هب  لیباق  دشن  هتفریذـپ  يرگید  نآ  زا  دـش و  هتفریذـپ  یکی  زا  دنتـسج  ینابرقب  برقت  هک  ار  لیباه  لیباق و  مدآ  رـسپ  ود  تیاکح 
دهاوخ ار  ناـیقتم  یناـبرق  ادـخ  هک  تسین  یهاـنگ  ارم  تفگ  لـیباه  تشک  مهاوـخ  هتبلا  ار  وـت  نم  تفگ  دـش  لوـبق  شیناـبرق  هک  لـیباه 
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نم (29) مسرتیم نایناهج  يادخزا  نم  هک  درک  مهاوخن  زارد  تسد  وت  نتشکب  زگره  نم  يروآرب  تسد  نم  نتـشکب  وت  رگا  (28) تفریذپ
ملاع ناراکمتـس  يازج  شتآ  نآ  هک  يوش  منهجـشتآ  لـها  وت  اـت  ددرگزاـب  وتب  ود  ره  وت  تفلاـخم  هاـنگ  نم و  نتـشک  هاـنگ  هک  مهاوخ 

ود ناراکنایز  زا  ببس  نیدب  دناسر و  لتقبار  وا  ات  دومن  بیغرت  شردارب  نتـشک  رب  ار  وا  سفن  ياوه  وگتفگ  نیا  زا  سپ  هاگنآ  (30) تسا
ریز ار  ردارب  هدرم  ندـب  هنوگچ  هک  دـیامنب  واب  ات  دـیامن  دوگ  لاـگنچب  ار  نیمز  هک  تخیگنارب  ار  یغـالک  ادـخ  هاـگنآ  (31) دیدرگ ملاع 

كاخ ریز  ار  ردارب  دـسج  ات  مشاب  غالک  نیا  دـننام  هک  مرتزجاع  نآ  زا  نم  اـیآ  نم  رب  ياو  يا  تفگ  دوخ  اـب  لـیباق  دزاـس  ناـهنپ  كاـخ 
هک ره  هک  میدومن  مکح  نینچ  لیئارـسا  ینب  رب  ببـس  نیدب  (32) دیدرگ نامیـشپ  تخـس  راکنیا  زا  درپس و  كاخب  ار  ردارب  سپ  منکناهنپ 
هک ره  هتشک و  ار  مدرم  همه  هک  دشاب  نآ  لثم  دناسر  لتقب  دنک  نیمز  يور  رد  يا  هنتف  داسف و  هکنآ  یب  ای  صاصق و  قح  نودب  ار  یسفن 
ره دش و  دـناوت  یقلخ  تایح  اشنم  نتکی  هک  هدیـشخب  تایح  ار  مدرم  همه  هک  تسنآ  لثم  دـهد  تاجن  گرم  زا  دـشخب  تایح  ار  یـسفن 

يانب نیمز  يور  زاب  لوسر  نداتسرف  زا  دعب  مدرم  زا  يرایـسب  قلخ و  حالـصا  يارب  دندمآ  تازجعم  هلدا و  اب  قلخ  يوسب  ام  نالوسر  هنیآ 
اهنآ هک  دشابن  نیازج  نیمز  رد  دنشوک  داسفب  دنزیخرب و  گنجب  وا  لوسر  ادخ و  اب  هکنانآ  رفیک  انامه  (33) دنتشاذگ ار  یشکرس  داسف و 

زا دیعبت  دلب و  یفن  اب  ای  سکعب  ای  پچ و  ياپ  اب  ار  تسار  تسد  ینعی  دنربب  فالخب  ناشیاپ  تسد و  ای  دنـشک و  رادب  ای  دـنناسر  لتقب  ار 
دنهاوخ بذـعم  گرزب  یباذـعب  خزود  رد  زاب  ترخآ  رد  اما  تساهنآ و  يویند  باذـع  يراوخ  تلذ و  نیا  دـننک  رود  ناحلاص  نیمزرس 

ار نابئات  تسا و  نابرهم  هدنشخب و  ناراک  هنگ  رب  ادخ  هک  دینادب  سپ  دننک  هبوت  دیبای  تسد  اهنآ  رب  هکنآ  زا  شیپ  هک  نانآ  رگم  (34) دوب
داهج وا  هار  رد  دیئوج و  لسوت  ادخب  قح  ءایلوا  يوریپ  نامیا و  هلیـسوب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  نامیا  لها  يا  (35) درک دهاوخن  باذع  زگره 

زور باذع  زا  ار  دوخ  نادب  ات  دـنرآ  ادـف  تسا  نیمز  يور  رد  هچنآ  ربارب  ود  رگا  دـندش  رفاک  هکنانآ  (36) دیوش راگتـسر  هک  دشاب  دینک 
هک دـننک  نآ  يوزرآ  میاد  اـهنآ  (37)و  دیـسر دـهاوخ  كاندرد  باذـع  خزودـب  ار  نانآ  دوشن و  لوبق  اهنآ  زا  زگره  دـنناهر  زاب  تماـیق 

ار دزد  نآ  دزد و  درم  تـسد  (38) تسا رادیاپ  مئاد و  نانآ  باذـع  هک  دـش  دـنهاوخن  ردـب  زگره  دـنوش و  نوریب  خزود  شتآ  زا  شاکیا 
هک ره  سپ  (39) تساناد قلخ  حلاصمب  ردتقم و  راک  ره  رب  ادـخ  هتـشاد و  ررقم  نانآ  رب  ادـخ  هک  تسا  یتبوقع  نیا  دـیربب  ناشلمع  رفیکب 

ناـبرهم هدنـشخب و  ادـخ  هـک  دیـشخب  دـهاوخ  ار  وا  ادـخ  سپ  نآ  زا  درک  حالـصا  ار  دوـخ  راـک  دوـمن و  هبوـت  هدرک  هـک  یمتـس  زا  دـعب 
زیچ ره  رب  وا  دهاوخ و  هک  ره  زادرذگرد  دنک و  باذع  دهاوخ  ار  هک  ره  تسار  ادـخ  نیمز  نامـسآ و  کلم  هک  یتسنادـن  ایآ  (40) تسا
یم رفک  هارب  دـنرواین و  نامیا  لدـب  دـننک  یم  نامیا  راهظا  ناـبزب  هک  ناـنآ  زا  یهورگ  هک  شاـبم  نآ  زا  نیگمغ  ربمغیپ  يا  (41) تساناوت

وت دزن  ربـک  زا  هک  یموق  ناـب  قح  تاـملک  ياـجب  زیخ  هنتف  نانخـس  دـننک  یـسوساج  هک  ینادوهی  نآ  زا  شاـبم  كانهودـنا  زین  دـنباتش و 
لیمب تشگ  ررقم  دوخ  ياجب  هکنآ  زا  دـعب  ار  قح  تاملک  مالـسا  اب  دانع  ینمـشد و  زا  اهنآ  ربیخ . دوهی  ناـیعا  دـننام  دـنناسریم  دـندماین 

زا میهاوخام  هک  هنوگ  نیا  نآرق  مکح  رگا  دنیوگ  دننک و  مارح  ار  لالح  لالح و  ار  مارح  سفن  ياوه  غورد و  هب  دـنهد و  رییغت  شیوخ 
ار وا  وت  زگره  دنکفا  یئاوسر  شیامزاب و  ادخ  ار  سک  ره  دیریذپن و  ادبا  ار  ربمغیپ  مکح  دینیزگ و  يرود  الا  دیریذپب و  دش  هدروآ  ادـخ 
تلذ و ایند  رد  ار  نانآ  دنادرگ  كاپ  لهج  رفک و  يدیلپ  زا  ار  ناشاهلد  هتـساوخن  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دیناهر  یناوتن  ادخ  رهق  زا 

وت دزن  هب  رگا  دنمارح  لام  ناگدنروخ  نز و  غورد  ناسوساج  اهنآ  (42) تسایهم منهج  گرزب  باذع  ترخآ  رد  تسا و  بیصن  يراوخ 
دنناوتن وتب  یناـیز  نیرتـکچوک  زگره  ینادرگب  اـهنآ  زا  يور  هچناـنچ  نادرگب و  ناـنآ  زا  يور  اـی  نک  مکح  اـهنآ  ناـیم  یهاوـخ  دـندمآ 

اهنآ هنوگچ  (43)و  دـننکیم لدـعب  مکح  هک  ار  نانآ  درادـیم  تسودادـخ  اریز  نک  مکح  تلادـعب  اهنآ  نایم  يدرک  مکح  رگا  دـیناسر و 
زا تسا و  روکذم  نآ  ریغ  مجرب و  عجار  ادـخ  مکح  نآ  رد  تساهنآ و  دزن  تاروت  هک  یتروص  رد  دـنرآ  دورف  رـس  وت  مکحب  دوهی  ینعی 
ام (44) دـنا هدرواین  نامیا  ادـخب  نانیا  هکنآ  هچ  دـنوشن  یـضار  نادـب  ینک  یمکح  تاروت  زا  زین  وت  هچنانچ  سپ  دـنا  هدـینادرگ  يور  نآ 

دننک و مکح  نادوهی  رب  باتک  نادب  دنتسه  ادخ  رما  میلست  هک  یناربمغیپ  ات  میداتسرف  تسا  اهلد  یئانشور  تیاده و  نآ  رد  هک  ار  تاروت 
يارجا رد  زگره  دننک و  غیلبت  دنداد  یهاوگ  نآ  قدـص  رب  دنتـسه و  ادـخ  باتک  ماکحا  ینابهگن  رومام  هک  یناملاع  ناسانـش و  ادـخ  زین 
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ضارغا هوشرب و  دیـشورفن  كدـنا  ياهبب  ارم  تایآ  دیـسرتب و  مقلطم  رداـق  يادـخ  هک  نم  ماـقتنا  زا  دیـسرتن و  سکچیه  زا  ادـخ  ماـکحا 
دهاوخ نارفاـک  زا  سک  نینچ  دـنک  مکح  هداتـسرف  ادـخ  هچنآ  فـالخ  رب  سک  ره  هک  دـیورن  تلادـع  قح و  مکح  فـالخ  رب  یـصخش 

ینیب هب  ار  ینیب  مشچ و  لباقمب  ار  مشچ  دـننک و  صاصق  سفن  لباقم  رد  ار  سفن  هک  میدرک  مکح  لیئارـسا  ینب  رب  تاروت  رد  45)و  .) دوب
دوش یـضار  هید  هقدصب و  صاصق  ياجب  یـسک  هاگره  سپ  دوب  دهاوخ  صاصق  ار  یمخز  ره  نادـندب و  ار  نادـند  شوگب و  ار  شوگ  و 
دنک ملظ  يدعت و  هید  ای  صاصقدـح  زا  دـنک و  مکح  هداتـسرف  ادـخ  هچنآ  فالخ  سک  ره  دـش و  دـهاوخ  وا  هانگ  هرافک  هدرک و  یکین 

رد هک  تاروت  یتسرد  هب  قیدصت  هک  میداتـسرف  ار  میرم  رـسپ  یـسیع  زاب  نالوسر  نآ  یپ  زا  (46)و  دوب دهاوخ  ناراکمتـس  زا  سک  نینچ 
قلخ و یئاـمنهار  تاروت و  یتسردـب  قیدـصت  اـهلد و  ینـشور  تیادـه و  نآ  رد  هک  میداتـسرف  وا  رب  زین  ار  لـیجنا  تشاد و  دوب  وا  تسد 

هچنآ فالخب  سک  ره  دـننک و  مکح  داتـسرف  باـتک  نآ  رد  ادـخ  هچنآ  رب  دـیاب  لـیجنا  لـها  (47)و  تسا ملاع  ناراکزیهرپ  يارب  زردـنا 
یتسردب قیدصت  هک  میداتسرف  وت  رب  قحب  ار  لمکا  میظع  نآرق  باتک  نیا  ام  (48)و  دوب دهاوخ  ناقساف  زا  سک  نینچ  دنک  مکح  هداتسرف 

تما و ینعی  اهنآ  نایم  نک  مکح  سپ  دهدیم  یهاوگ  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  تقیقح  رب  هدومن و  تسوا  ربارب  رد  هک  یبتک  همه  یتسار  و 
تعیرش و یموق  ره  رب  ام  راذگماو  هدمآ  لزان  وتب  هک  یقح  مکح  ناشیا  ياهـشهاوخ  زا  يوریپ  رثا  رد  داتـسرف و  ادخ  هچنآ  هب  باتک  لها 
رد هک  یماکحا  هب  ار  امـش  ات  درکن  نیا  نکیل  دینادرگیم و  تما  کی  ار  همه  تساوخیم  یلزا  تیـشمب  ادخ  رگا  میتشاد و  ررقم  يا  هقیرط 
رد تسادخ و  يوسب  امش  همه  تشگزاب  هک  دیریگ  تقبس  کین  ياهراکب  دیتسه  سک  ره  تما  امـش  سپ  دیامزایب  هداتـسرف  دوخ  باتک 
وتب ادخ  هچنادـب  ربمغیپ  يا  وت  (49)و  تخاس دـهاوخ  هاگآ  ناتلامعا  ياهدـب  کین و  تافالتخا و  يازجب  ار  امـش  دـیئامنیم  فالتخا  هچنآ 
وتب ادـخ  هک  ماکحا  یـضعب  رد  و  دـنهد . بیرف  ار  وت  ادابم  هک  شیدـنیب  شابم و  نانآ  ياهـشهاوخ  وریپ  نک و  مکح  مدرم  ناـیم  هداتـسرف 

ضعب تبوقع  هب  ار  اهنآ  دهاوخیم  ادـخ  هک  نادـب  رادـم  كاب  دـندینادرگ  يور  ادـخ  مکح  زا  هاگ  ره  سپ  دـننک  رییغت  ياضاقت  هداتـسرف 
نید نیا  دوجو  اب  ایآ  (50) دننکیم تفلاخم  ار  ادخ  نالوسر  مکح  دـنراکدب و  قساف و  مدرم  زا  يرایـسب  انامه  دزاس و  راتفرگ  ناشناهانگ 

رتوکین نیقی  لها  يارب  ادخ  مکح  زا  مکح  مادک  و  دنراد ؟ ار  تیلهاج  نامز  مکح  دـیدجت  ياضاقت  زاب  ینامـسآ  مکحم  نیناوق  لماک و 
هک ره  دنرگید و  یضعب  راد  تسود  یضعب  نانآ  دیریگم  یتسودب  دنمالسا  نمشد  هک  ار  يراصن  دوهی و  نامیا  لها  يا  (51 (؟ دوب دهاوخ 

دهاوخن تیادـه  ار  ناراکمتـس  ادـخ  اـنامه  دوب و  دـهاوخ  اـهنآ  زا  تقیقحب  يرگمتـس  رفک و  رد  دـنک  یتسود  اـهنآ  اـب  ناـنموم  امـش  زا 
دوهی و ینعی  ناشیا  یتسود  هار  رد  هک  دـید  یهاوخ  تسا  شوخاـن  كاـپان و  ناـشاهلد  هک  يرهاـظ  ناملـسم  قفاـنم  یهورگ  (52)و  دومن

نیملـسم يارب  ادخ  هک  دـشاب  دـسر ، امب  اهنآ  زا  یبیـسآ  راگزور  شدرگ  رد  ادابم  هک  میـسرتیم  نآ  زا  ام  دـنیوگیم  دنباتـش و  یم  يراصن 
دندرک ناهن  لد  رد  قافن  هب  هچنآ  زا  ناقفانم  اـت  دـبای  توق  نیملـسم  تلود  تزع و  هک  دوخ  فرط  زا  رگید  يرما  اـی  دروآ و  شیپ  یحتف 
هغلابم تیدـج و  اب  هک  دنتـسه  نانیا  ایآ  دـنیوگ  دـنوش  هاگآ  اهنآ  تشز  تریـس  قافن و  زا  نوچ  نامیا  لـها  (53)و  دنوش نامیشپ  تخس 
تخـس دیدرگ و  لطاب  ناشلامعا  دش و  رادیدپ  اهنآ  يراک  ایر  هنوگچ  نونکا  میتسه ؟ امـش  زا  ام  هک  دـندرکیم  دای  دـنگوس  ادـخب  رایـسب 

دراد تسود  رایـسب  هک  ار  یموق  ادخ  يدوزب  دوش  دترم  دوخ  نید  زا  امـش  زا  هک  ره  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یهورگ  يا  (54) دندش راکنایز 
شنایعیش مالسلا و  هیلع  یلع  دننام  دنردتقم  زارفارـس و  نارفاکب  نتورف و  هدنکفارـس و  نانمومب  تبـسن  دنراد و  تسود  ار  ادخ  زین  اهنآ  و 

هب ادخ  لضف  تسا  نیا  دنرادن  كاب  يدحا  تمالم  شهوکن و  زا  نید  هار  رد  دننک و  داهج  ادخ  هار  رد  هک  دزیگنا  یمرب  مالـسا  ترـصنب 
اهنت امش  روای  رما و  یلو  (55) تساناد دراد  ار  نآ  قاقحتسا  هک  ره  لاوحاب  تساهتنمان و  عیسو  تمحر  ار  ادخ  دنک و  اطع  دهاوخ  هک  ره 
نیا زا  دارم  هصاخ  هماع و  نیرسفم  قافتاب  دنهدیم  تاکز  عوکر  لاح  رد  ناریقفب  هتشاداپب و  زامن  هک  دنتسه  ینانموم  نآ  لوسر و  ادخ و 
لها لوـسر و  ادــخ و  وا  ياـمرفنامرف  یلو و  هـک  سک  ره  (56)و  درک اـطع  عوـکر  لاـح  رد  يرتـشگنا  ار  يریقف  هک  تسا  ع )  ) یلع هـیآ 

هک نارفاک  باتک و  لها  زا  هورگ  نآ  اب  نامیا  لها  يا  (57) دوب دنهاوخ  بلاغ  حتاف و  ملاع  ود  رد  ادخ  رکـشلاهنت  هک  تسا  زوریف  دننامیا 
يادن امش  نوچ  (58)و  دیا هدروآ  نامیا  واب  رگا  دیـسرتب  ادخ  زا  دیـسرتن  نانآ  زا  دینکم و  یتسود  دنتفرگ  هچیزاب  سوسفب و  ار  امـش  نید 
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درخیب و یمدرم  موقنآ  اریز  تسادـخ  تدابع  نیرتهب  زامن  هک  یتروص  رد  دـننک  ضرف  يزاـب  هرخـسم و  ار  نآ  نارفاـک  دـینک  دـنلب  زاـمن 
دیا و هدرواین  نامیا  امش  میدروآ و  نامیا  امـش  باتک  نامدوخ و  باتک  ادخب و  نیملـسم  ام  هکنآ  زج  ایآ  باتک  لها  يا  وگب  (59) دننادان

دزن ار  موق  مادک  هک  مزاس  هگآ  ار  امش  ایآ  ربمغیپ  يا  وگب  (60) تسین هتبلا  تسام ؟ رب  امش  راکنا  هنیک و  بجوم  يرگید  زیچ  دیقساف  رثکا 
دوهی رافک  دننام  دومن  خسمکوخ  هنیزوبب و  ار  نانآ  درک و  بضغ  نعل و  اهنآ  رب  ادخ  هک  ار  یناسک  تسا ؟ شاداپ  نیرتدـب  مقتنم  يادـخ 

هدـهاشم ینامـسآ و  هدـئام  لوزن  زا  سپ  هک  یـسیع  تما  دـندش و  هنیزوبب  خـسم  دـندرک و  ادـخ  تفلاخم  هبنـش  زور  مکح  تمرح  اب  هک 
دزن هورگ  نیا  درک  ناطیـش  یگدنب  تشاذگاو و  ار  ادخ  تدابع  هک  سک  نآ  دـندیدرگ و  كوخب  خـسم  دـندش و  رفاک  زابحیـسم  زاجعا 

میا و هدروآ  نامیا  ام  هک  دـننک  راهظا  دـنیآ  نانموم  امـش  دزن  رد  نانآ  نوچ  (61)و  دنتـسار هار  زا  قلخ  نیرت  هارمگ  مدرم و  نیرتدب  ادـخ 
ناهنپ لد  نورد  رد  هک  یقافن  رفکب و  ادـخ  دـندش و  نوریب  مالـسا  زا  زاب  دـندمآرد  مالـسضب  هک  راکنا  رفک و  نامه  اـب  اـهنآ  هکنآ  لاـح 
هـشیپ ار  يراک  دب  رایـسب  هتبلا  دنباتـش  یم  مارح  ندروخ  يراکمتـس و  هانگ و  رد  هک  يرگنب  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  (62) تسا رتاناد  دنرادیم 
هوشر مارح و  لام  ندروخب  اهنآ  اب  هکلب  دـنرادن  زاب  مارح  ندروخ  تشز و  راتفگ  زا  ار  اهنآ  ناشنایناحور  ءاـملع و  رگا  (63) دندومن دوخ 

دـهدیمن و تقلخ  رد  يرییغت  رگید  تسا و  هتـسب  ادـخ  تسد  دـنتفگ  دوهی  (64) دـننکیم تشز  رایـسب  يراک  مه  اهنآ  هتبلا  دـننک  تکرش 
ادخ تسد  ود  هکلب  دندیدرگ ، راتفرگ  ادخ  نعلب  هدش و  هتـسب  اهنآ  تسد  غورد  راتفگ  نیا  هطـساوب  دمآ  دـهاوخن  دوجوب  مدـع  زا  يزیچ 

نایغط رفک و  رب  تشگ  لزان  وتب  هک  ینآرق  اـنامه  دـنکیم و  قاـفنا  قلخ  رب  دـهاوخب  هنوگ  ره  تسا و  هداـشگ  وا  تمحر  تردـق و  تسد 
هاگ ره  تسا . بیغ  ربخ  هیآ  نیا  میتخورفارب  اهنآ  نایم  رد  ار  ینمـشد  هنیک و  شتآ  تمایق  ات  نآ  رفیکب  ام  دوزفیب و  باتکلها  زا  يرایـسب 
متـس دنـشوکیم  يراک  داسفب  دنناوت  ات  نیمز  يور  رد  اهنآ  دزاس و  شوماخ  ار  شتآ  نآ  ادـخ  دـنزورفارب  یـشتآ  ناملـسم  اب  گنج  يارب 

هچنانچ (65)و  درادیمن تسود  ار  دسفم  راکمتس  مدرم  زگره  ادخ  دننکیم و  بضغ  توهش و  تعاطا  ناناوتان و  قوقح  نافیعض و  هرابرد 
لخاد تمعن  رپ  تشهب  رد  ار  اهنآ  اققحم  میزاسیم و  روتـسد  وحم و  ار  ناشناهانگ  هتبلا  اـم  دـننک  هشیپ  يوقت  دـنرآ و  ناـمیا  باـتک  لـها 

الاب و زا  تمعن  هنوگ  رهب  هتبلا  دندرکیم  مایق  دش  لزان  وتب  هک  ینآرق  ناشدوخ و  لیجنا  تاروت و  روتـسد  هب  اهنآ  هچنانچ  (66)و  مینادرگیم
اهنآ زا  يرایـسب  ور و  هنایم  لدـتعم و  یمدرم  نانآ  زا  یخرب  نکیل  دـندشیم  رادروخرب  یناحور  ینامـسج و  نیمز  نامـسآ و  ياهتمعن  ریز 
يا هدرکن  هفیظو  ءادا  تلاسر و  غیلبت  یناسرن  رگا  هک  ناسرب  قلخب  دـش  لزان  وت  رب  ادـخ  زا  هچنآ  ربمغیپ  يا  (67) دنلمعدب راکتشز و  یسب 

یئامنهار یتیقفوم  هار  چیه  هب  ار  نارفاک  هورگ  ادخ  هک  رادیوق  لد  نکممیب و  تشاد  دهاوخ  ظوفحم  نامدرم  رازآ  رـش و  زا  ار  وت  ادخ  و 
دیرادن و یـشزرا  امـش  يراصن  دوهی و  يا  هک  وگب  باتک  لها  اب  ربمغیپ  يا  (68) تسا ع )  ) یلع تفالخ  ریدغب و  عجار  هیآ  درک  دـهاوخن 
دینک و مایق  هدش  هداتسرف  ادخ  بناج  زا  امشب  هک  ینآرق  لیجنا و  تاروت و  روتـسدب  هکنآ  ات  دوب  دهاوخن  راوتـسا  يزیچ  رب  امـش  نید  هیاپ 

تروص نیا  رد  دوزفا  دهاوخ  نانآ  زا  يرایسب  یـشکرس  رفک و  رب  دنرآ  نامیا  واب  هکنآ  ياجب  هدش  لزان  نیملـسم  امـشب  هک  ینآرق  انامه 
هقرف مالـساب و  ناگدـیورگ  زا  سک  ره  هـتبلا  (69) يروخ فسات  دـیابن  نارفاـک  هورگ  لاـح  رب  ربمغیپ  يا  وت  تساـهنآ  رب  ناـشرفک  ناـیز 

دیآ شیپ  هچنآ  زا  یسرت  ار  وا  ناهج  ود  رد  زگره  دوش  راکوکین  دروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادخب و  هک  يراصن  ناتـسرپ و  هراتـس  نادوهی 
اهنآ رب  یناربمغیپ  دـننک و  تعاـطا  ار  ادـخ  هک  میتفرگ  ناـمیپ  لیئارـسا  ینب  زا  اـم  (70) دوب دـهاوخن  دوـش  توـف  وا  زا  هچنآ  رب  یهودـنا  و 

بیذکت ار  یهورگ  تفگ  نخـس  اهنآ  سفن  ياوه  فالخ  رب  نوچ  دمآ  یلوسر  ره  نارـسدوخ  اما  دنزومایب  ار  ادخ  ماکحا  هک  میداتـسرف 
تایآ ندید  زا  اذل  دوب  دهاوخن  یناحتما  هنتف و  رفیک و  دـننک  هچ  ره  اهنآ  رب  هک  دـندرک  نامگ  (71)و  دندیناسر لتقب  ار  یهورگ  هدرک و 

مه زاب  تفریذـپ  ار  اهنآ  هبوت  ادـخ  زاب  تشز  لامعا  همهنآ  زا  سپ  دنتـشگ  لـفاغ  ادـخ  ناـحتما  زا  دـندش و  روک  ادـخ  رما  ندینـش  قح و 
یئادخب لئاق  هک  نانآ  (72) تسا هاگآ  دننکیم  هچ  رهب  ادخ  هک  دنـسرتب  قح  رفیک  زا  دندش و  روک  نطاب  رد  نادونع  نآ  زا  رگید  يرایـسب 
تـسامش نم و  هدـننیرفآ  هک  ار  یئادـخ  تفگ  لیئارـسا  ینب  هب  دوخحیـسم  هک  یتروص  رد  دنتـشگ  رفاک  اققحم  دـندش  میرم  رـسپ  حیـسم 

ینعی ار  ملاع  ناراکمتـس  دـشاب و  خزود  شتآ  شهاگیاج  دـنادرگ و  مارح  وا  رب  ار  تشهب  ادـخ  دروآ  كرـش  واـب  سک  ره  هک  دـیتسرپب 
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ار سدقلا  حور  نب و  بآ و  دندش  لئاق  ادخ  هس  هک  یناسک  نآ  هتبلا  (73) درک دهاوخن  يرای  ادخ  رهق  زا  سکچیه  ار  نارفاک  ناکرشم و 
نابز ثالث  میناقاب  لوق  ثیلثت و  راتفگ  نیا  زا  رگا  دوب و  دـهاوخن  یئادـخ  هناـگی  يادـخ  زج  هکنآ  لاـح  دـندیدرگ و  رفاـک  دـنتفگ  ادـخ 

هتشگزاب و ادخ  يوسب  دوخ  رفک  كرش و  نیا  زا  اهنآ  یتسیابن  ایآ  (74) دیسر دهاوخ  كاندرد  یباذع  ار  كرشم  نارفاک  نآ  هتبلا  دندنبن 
يربمغیپ میرم  رسپ  حیسم  (75) تسا نابرهم  هدنشخب و  قلخ  رب  ادخ  هک  درذگرد  ناشهانگ  زا  ات  دنیامن ؟ شزرمآ  بلط  وا  زا  دننک و  هبوت 

اذـغ تیرـشب  مکح  هب  ود  ره  دوب و  نامیااب  وگتـسار و  تقیقح و  اب  ینز  مه  شردام  دـنا و  هدـمآ  یناربمغیپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  دوبن  شیب 
حیسم تیرشب  رد  ار  دوخ  تایآ  ام  هنوگچ  رگنب  دندشیمن  جاتحم  دوخ  یناگدنز  رد  اذغ  هب  هنرگ  دندوبن و  ادخ  اهنآ  سپ  دندرکیم  لوانت 

ار یسک  امـش  ربمغیپ  يا  وگب  (76 (؟ دنناوخیم ادخ  ار  حیـسم  و  دـندنب ؟ یم  غورد  ادـخب  هنوگچ  نانآ  هک  رگنب  هاگنآ  مینکیم ؟ نایب  نشور 
همه لاوحاب  دونـشیم و  دناوخب  ار  وا  سک  ره  هک  تسادـخ  دوب  دـهاوخن  امـشب  تبـسن  ینایز  دوس و  چـیه  کلام  هک  دـیتسرپیم  ادـخ  ریغ 

دـندش و هارمگ  دوخ  هک  یموق  نآ  ياهـشهاوخ  یپ  زا  دـینکن و  ولغ  قحاـنب  دوـخ  نید  رد  باـتک  لـها  يا  (77) تساناد ملاع  تادوجوم 
هدرک تنعل  نآ  زا  میرم  یـسیع  دواد و  نابزب  لیئارـسا  ینب  نارفاـک  (78) دیورن دـنداتفا  رود  تسار  هار  زا  دـندرک و  هارمگ  زین  ار  يرایـسب 

دـنپ و همه  نآ  اب  دوخ  تشز  راک  یـشیک و  دـب  زا  هاگچیه  اـهنآ  (79) دندرک یـشکرس  قح  مکح  زا  دندومن و  ادـخ  ینامرفان  هک  دـندش 
زا يرایسب  زاب  دننامیا  یعدم  باتک  لها  هکنآ  اب  (80)و  تسا هتسیاشان  حیبق و  دننکیم  هچنآ  ردقچ  دنتشادنرب و  تسد  قح  نالوسر  زردنا 
ایند تشز و  لامعا  بجومب  دوخ  يارب  هک  يا  هریخذ  دـننکیم و  یتسود  ادـخ  نارکنم  تسرپ و  تب  نارفاـک  اـب  هک  دـید  یهاوخ  ار  اـهنآ 

باتک لها  رگا  (81)و  دوب دهاوخ  دیواج  باذع  خزودبار  اهنآ  تسیا و  هریخذ  دب  رایـسب  تسادـخ  بضغ  نآ  دنتـسرفیم و  شیپ  یتسرپ 
يرایـسب نکیل  دنتفرگیمن و  دوخ  تسود  ار  نارفاک  هتبلا  دندوب  هدروآ  نامیا  هدش  لزان  وا  رب  هک  یباتک  ربمغیپ و  ادـخب و  دوهی  صوصخب 
ناکرشم دوهی و  ناناملسمب  تبسن  مدرم  نیرتنمـشد  ققحم  انامه  (82) دننکیم تدـعاسم  یتسود و  اهنآ  اب  هک  دـنرادرکدب  قساف و  اهنآ  زا 

نیدب نیملسم  هب  تبسن  يراصن  یتسود  نیا  میتسه  ینارـصن  ام  دنیوگ  هک  ار  نانآ  نامیا  لها  اب  سک  همه  زا  رتتبحماب  تفای و  یهاوخ  ار 
هب هک  ار  یتاـیآ  نوچ  (83)و  دـننکیمن ادـخ  مکح  رب  یـشکندرگ  ربکت و  اهنآ  دنتـسه و  اسراپ  دنمـشناد و  اـهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  ببس 

ص)  ) دمحم وت  لوسر  هب  اهلا  راب  دنیوگ  هتخانش  ار  نآ  تیناقح  اریز  دوشیم  يراج  اهنآ  هدید  زا  کشا  دننک  عامتسا  هدش  هداتسرف  لوسر 
ام ارچ  دنیوگ  (84)و  راد بوسحم  شنابحم  زا  سیونب و  وا  قدـص  ناهاوگ  هرمز  رد  ار  ام  مان  میدروآ  ناـمیا  نآرق  وا  ینامـسآ  باـتک  و 

ادخ سپ  (85) دنادرگ ناحلاص  هرمز  رد  لخاد  ار  ام  ادخ  تمایق  رد  هک  میراد  نآ  دـیما  هک  یتروص  رد  میرواین  قح  باتک  ادـخب و  نامیا 
شناتخرد ریز  زا  هک  تسا  یتشهب  شاداـپ  نآ  داد و  اـهنآ  هب  وکین  شاداـپ  دنتـشاد  راـهظا  لوسر  ادـخ و  هب  هک  یتبحم  دـنتفگ و  هچنآ  رب 

هکنانآ (86)و  تسناراکوکین شاداپ  ترخآ  ملاع  رد  دبا  تمعن  نیا  تشاد و  دنهاوخ  دیواج  یناگدنز  تشهب  نآ  رد  هک  تسیراج  اهرهن 
ياهماعط دینکم  مارح  نامیا  لها  يا  (87) دوب دنهاوخ  میلا  باذع  هتـسیاش  منهج و  لها  ناشیا  دندومن  ادخ  تایآ  بیذکت  دندش و  رفاک 

زیچ ره  (88)و  درادیمن تسود  ار  ناراکمتـس  ادـخ  هک  دـینکم  رگیدـکی  هب  يدـعت  متـس و  هدومن و  لالح  امـش  يارب  ادـخ  هک  يا  هزیکاپ 
ياهمسق هب  ادخ  (89) دیا هدیورگ  واب  هک  یئادخ  نآ  تفلاخم  زا  دیزیهرپب  دیروخب و  نآ  زا  هدرک  امش  يزور  ادخ  هک  يا  هزیکاپ  لالح و 

دهاوخ هذخاوم  دینک  دای  یبلق  هدیقع  يور  زا  هک  یمسق  نآ  رب  نکیل  درک و  دهاوخن  هذخاوم  ار  امـش  لد  هب  هن  تسنابز  هب  هک  هدوهیب  وغل 
ای دـیناشوپب و  اهنآ  رب  هماج  ای  دـینکیم و  هیهت  ابلاغ  دوخ  لها  رب  هک  طسوتم  ماعط  نآ  زا  تسا  ریقف  هد  نداد  ماعط  مسق  نآ  هراـفک  دومن و 

ءادا هب  دـیاب  دـینکیم و  دای  هک  یئاه  دـنگوس  هرافک  تسا  نیا  درادـب  هزور  زور  هس  درادـن  نآ  یئاناوت  سک  ره  دـینک و  دازآ  هدـنب  کـی 
ياجب وا  رکـش  هک  دـیاش  دـنکیم  نایب  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  نشور  هنوگنیدـب  ادـخ  دـیراد  هاـگن  ار  دوخ  ياهدـنگوس  تمرح  هراـفک 
ناطیـش لمع  زا  دیلپ و  اهنیا  همه  تیلهاج  رد  دوب  یمـسر  هک  يدـنبورگ  ياهریت  یتسرپ و  تب  رامق و  بارـش و  نامیا  لها  يا  (90) دیرآ

دزیگنارب هنیک  توادع و  امش  نایم  رامق  بارش و  هلیسو  هب  هک  دراد  نآ  دصق  ناطیـش  (91) دیوش راگتسر  ات  دینک  يرود  هتبلا  نآ  زا  تسا 
ادخ 92)و  (؟ دیوشن اهالب  عاوناب  التبم  ناطیش  بیرف  هنتفب و  ات  دیرادیمرب  تسد  نآ  زا  ایآ  امش  سپ  درادزاب  زامن  ادخ و  رکذ  زا  ار  امـش  و 
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ادخ مکح  راکـشآ  نشور و  هکنآ  زج  لوسر ، رب  سپ  دینادرگب  ادخ  تعاط  زا  يور  هاگ  ره  هک  دیـسرتب  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  لوسر  و 
تالوکام زا  هچنآ  رد  دنوشن  هذخاوم  تسین و  یکاب  دندش  راکوکین  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  رب  (93) دوب دهاوخن  یفیلکت  دنک  غالبا  ار 
راکزیهرپ هدرک و  هبوت  زاب  دـنداتفا  یهانگ  هبیرب و  رگا  دـننک و  کین  ياهراک  دـنرآ و  تباث  نامیا  هتفرگ و  شیپ  يوقت  هاـگره  دـندروخ 

لها يا  (94) درادیم تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  دنوش  راکوکین  راکزیهرپ و  زاب  دـندرک  شزغل  راب  رگید  رگا  دـنروآ و  نامیا  دـنوش و 
ناشدوخ رب  مولعم  نیعم و  ات  ینعی  دنادب  ات  دنیآ  امـش  ياهریت  امـش و  سرتسد  رد  هک  دـیامزآ  یم  دیـص  زا  يزیچ  هب  ار  امـش  ادـخ  نامیا 

دودح زا  دعب  نیا  زا  هک  ره  سپ  دنکیمن  راکش  تسا  هدش  نآ  تمرحب  مکح  هک  يدیـص  دسرتیم و  نطاب  ردادخ  زا  یـسک  هچ  هک  ددرگ 
ادمع ار  نآ  سک  ره  دیشکن و  ار  دیـص  مارحا  لاح  رد  نانموم  هورگ  يا  (95) دوب دهاوخ  كاندرد  باذع  تخـس  ار  وا  دنک  زواجت  یهلا 
لداعم ای  دهد  ماعط  ار  نیکـسم  نیدنچ  ای  دناسر  هبعکب  يده  ناونعب  دـنک  مکح  لداع  نموم  ود  نآ  تیلثمب  هک  ار  دیـص  نآ  لثم  تشک 

ای زیربت  نمکی  اب  تسا  لداعم  اـبیرقت  عاـص  دـهد  عاـص  مین  ریقف  کـی  ره  هب  هدروآ و  ماـعط  تمیق  هب  ار  يدـه  نآ  ینعی  درادـب  هزور  نآ 
رـصع رد  هچنآ  ای  لوا  هعفد  دیـص  ینعی  هتـشذگزا  ادخ  ار . شتفلاخم  تبوقع  دشچب  ات  درادب  هزور  زورکی  عاص  مین  ره  ضوعب  درادنرگا 

وا زا  هرافک  مود  راب  دـشک و  یم  ماقتنا  يو  زا  تماـیق  رد  ادـخ  ددرگزاـب  تفلاـخمب  راـب  رگید  هک  ره  یلو  تشذـگرد  دـیدرک  تیلهاـج 
ناناوراک امش و  ات  نایهام  عاونا  زا  نآ  ماعط  ایرد و  دیـص  دش  لالح  امـش  رب  (96) دیـشک دناوت  ماقتنا  همه  زا  تسا و  ردتقم  ادخ  دریذپن و 

هب هک  تسوا  يوسب  امش  تشگزاب  هک  یئادخ  نآ  زا  دیسرتب  تسا و  مارح  دیتسه  مرحم  هک  ینامز  ات  نابایب  دیص  یلو  دیوش  دنم  هرهبنادب 
دوـمن بجاو  ار  نآ  تمرح  داد و  رارق  مارح  هناـخ  ار  هبعک  ادـخ  (97) داد دـهاوخ  نانآ  رفیک  شاداپ و  دـسریم و  قلخ  دـب  کین و  باسح 

زا شیاسآ  يارب  داد  تمرح  ار  مارح  هام  زین  نیملـسم و  يایند  نید و  حـلاصم  ظفح  تلم و  قافتا  مالـسا و  داحتا  نامیا و  یناـبهگن  يارب 
نامـسآ و رد  هچ  رهب  ادـخ  هک  دـینادب  ات  داد  رارق  ار  هناشن  یب  راد و  هناشن  یناـبرق  ینعی  ار  دـیالق  يدـه و  زین  رازراـک و  كرت  گـنج و 

قلخ رب  ادخ  مه  تسا و  راوشد  تخـس و  رایـسب  ادخ  باقع  مه  هک  دینادب  مدرم  يا  (98) تساناد زیچ  همهب  ادـخ  تسا و  هاگآ  تسانیمز 
ناهنپ ای  هتـشاد و  راکـشآ  ناگدنب  هچ  ره  ادـخ  تسین و  يا  هفیظو  یهلا  ماکحا  غیلبت  زج  ادـخ  ربمغیپ  رب  (99) تسنابرهم هدنشخب و  رایسب 

ار امـش  نادـیلپ  يرایـسب  ناهج  رد  دـنچ  ره  دوب  دـنهاوخن  ناسکی  كاپان  كاپ و  مدرم  زگره  ربمغیپ  يا  وگب  (100) دنادیم ار  همه  دـنراد 
لها يا  (101) دیوش راگتسر  هک  دشاب  دیئآرد  ناگزیکاپ  هرمز  ردنادیلپ  فص  زا  دیسرتب و  ادخ  زا  ملاع  نادنمدرخ  يا  سپ  درآ  تفگـشب 
لوزن ماگنه  هب  ار  نآ  شـسرپ  رگا  دیوشیم و  كانمغ  دیایم و  دـب  تشز و  ار  امـش  ددرگ  شاف  رگا  هک  دیـسرپم  یئاهزیچ  زا  زگره  نامیا 

ادـخ هک  تشذـگرد  امـش  ياجیب  تالاوس  باقع  زا  ادـخ  دزاسیم و  نایب  تسا  تحلـصم  هچ  ره  امـش  يارب  نآرق  دـیراذگاو  نآرق  تایآ 
دـش نایب  ناشیارب  هک  هاـگنآ  دـندومن  دوبن  تحلـصم  شلاوس  هک  روما  نآ  زا  لاوس  مه  امـش  زا  شیپ  یموق  (102) تسا رابدرب  هدنـشخب و 

نانعلا و قلطم  رذـنب  ار  رتش  دـننک  دازآ  هتفاکـش و  شوگ  ار  رتش  ینعی  ماح  هلیـصو و  هبئاـس و  هریحب و  يارب  ادـخ  (103) دندش رفاک  نادب 
یلو دومرفن  ررقم  یمکح  دنوشن  راوس  نآ  رب  دیازب  مکـش  هد  هک  ار  يرتش  دننک  اهتبرذـن  دـشاب  رن  هک  ار  دنفـسوگ  متفه  هچب  دـننک  دازآ 

هدـئاف نودـب  لقع و  فالخ  رب  يروما  دـندنب و  یمن  راک  ار  لقع  نانآ  رتشیب  هکنآ  هچ  ادـخ  رب  دنتـسب  غورد  ماکحا  نیا  لعج  رد  نارفاک 
هک یباتک  مکح  زا  دیئایب  دش  هتفگ  اهناب  نوچ  (104)و  تسا هنالهاج  تالایخ  تاموهوم و  همه  هک  دننکیم  لعج  مدرم  لاح  هب  رضم  هکلب 

اهنآ دـیابایآ  تـسا  تیاـفک  ار  اـم  میتفاـی  نآ  رب  ار  دوـخ  ناردـپ  هـک  ینید  نآ  دـنتفگ  دـینک  يوریپوا  لوـسر  روتـسد  زا  داتـسرف و  ادـخ 
امش نامیا  لها  يا  (105 (؟ دـننک يوریپ  زاب  دنـشاب  هتفاین  هار  قحب  هدوب و  یلهاـج  مدرم  اـهنآ  هک  یتروص  رد  دوخ  ناردـپ  زا  هناروکروک 

دیـسر دـهاوخن  امـشب  اهنآ  رفک  زا  ینایز  دیـشاب  تیادـه  هارب  امـش  دـنوش و  هارمگ  ملاع  همه  رگا  هک  دـیراد  هاگن  مکحم  ار  دوخ  ناـمیا 
ناـتلامعا شاداـپ  هـب  ینعی  دزاـسیم  هاـگآ  دــیا  هدرک  هـچنآ  هجیتـن  هـب  تماـیق  رد  ار  امــش  هـمه  تسادــخ و  يوـسبقلخ  هـمه  تشگزاـب 

ناتدوخ زا  دیریگ  هاوگ  ار  لداعدهاش  ود  دوخ  تیـصو  يارب  دیـسر  ارف  گرم  ماگنه  ار  امـش  زا  یکی  نوچ  نامیا  لها  يا  (106) دناسریم
زامن زا  دعب  ات  دینامگدب  اهنآ  زا  رگا  دنراد  هاگن  ار  دهاش  ود  نآ  دسر  رد  گرم  تبیـصم  امـشب  رفـس  رد  رگا  هک  ناتدوخ  ریغ  زا  ای  دشاب 
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دشاب و نامناشیوخ  رب  تداهـش  دنچ  ره  میهاوخیمن  یئاهب  زگره  دوخ  تداهـش  يارب  میهدیم  تداهـش  قحب  ام  هک  دنهد  دـنگوس  ار  اهنآ 
ود نآ  لاوحا  رب  رگا  (107) دوب میهاوخ  ناراکهنگ  زا  هتبلا  مینک  تداهـش  نامتک  رگا  هک  درک  میهاوخن  نامتک  ادخ  يارب  ار  دوخ  یهاوگ 

دننک مایق  اهنآ  ياجب  دنشاب  تداهـش  ای  ثراب  قحـص  هک  رگید  دهاش  ود  دنا  هدش  یهانگ  رفیک  بجوتـسم  هک  دش  لصاح  یعالطا  دهاش 
راکمتــس اـتمیدرکن  زواـجت  قـح  زا  شلــصا  اـم  تـسا و  نیــشیپ  دـهاش  ود  نآ  زا  رتتــسار  اـم  تداهــش  هـک  دـننک  داـی  دـنگوس  ادــخب 

ار مسق  هثرو  رب  رایصوا  زاب  هکنیا  زا  مه  دننک و  ادا  دوخ  هجو  رب  ار  تداهش  مه  هک  تسا  نآ  هب  رتکیدزن  دش  نایب  هک  هنوگنیا  (108) میشاب
ادخ هک  يزور  (109) درک دهاوخن  تیاده  ار  راکدب  مدرم  ادخ  هک  دیونـشب  ار  قح  نخـس  دیـسرتب و  ادخ  زا  دنـشابن و  كانمیب  دـننک  در 

ناربغیپ دندرک  نایصع  ای  دندروآ  نامیا  دندرک ؟ تباج  امش  توعدزا  تما  هنوگچ  دیوگ  ار  نانآ  هاگنآ  دنادرگ و  عمج  ار  ناربمغیپ  همه 
تازجعم و یـسیع و  تیاکح  رکذتم  ار  مدرم  ربمغیپ  يا  (110) یئاناد الماک  تادوجوم  همه  نطاب  هب  هک  یئوت  مینادیمن  ام  ایادـخ  دـنیوگ 

یـسدق حور  دـییاتب  ار  وت  هک  هاگنآ  میدرک  اطع  تردام  وتب و  هک  ار  یتمعن  رآ  رطاخب  تفگ  ار  میرم  یـسیع  ادـخ  هک  نادرگ  وا  تـالاح 
میتخومآ و لیجنا  تاروت و  ملع  وت  هب  میدرک و  تمکح  باتک و  میلعت  ار  وت  هاگنآ  یتفگ و  نخـس  مدرم  اب  هراوهگ  رد  هک  میتخاس  اـناوت 

رما هب  ار  سیپ  دازردام و  روک  هک  هاگنآ  دیدرگ و  یغرم  نم  رما  هب  ات  يدیمد  نآ  رد  هتخاس و  نم  رماب  یغرم  لکـش  لگ  زا  هک  یماگنه 
اب وت  هک  یتقو  مدرک  هاتوک  وت  رس  زا  ار  لیئارسا  ینب  متـس  تسد  هک  هاگنآ  يدروآ و  نوریب  ربق  زا  نم  رما  هب  ار  ناگدرم  يداد و  افـش  نم 

يرحـس زج  وا  زیگنا  تریح  هبیجع  تازجعم  نیا  دـنتفگ  وت  راکنا  هب  زاب  لیئارـسا  ینب  نارفاک  يدـمآ و  اـهنآ  تیادـه  هب  نشور  تازجعم 
نیقیلا ملع  ماقم  اب  ام  دـنتفگ  دـیرآ  نامیا  نم  لوسر  نمب و  هک  میدرک  یحو  نییراوحب  هک  یماگنه  نک  دای  (111)و  دوب دهاوخن  راکشآ 

دناوت وت  يادخ  ایآ  میرم  یـسیع  يا  دـنتفگ  نییراوح  هک  یماگنه  روآ  دای  (112) میاوت رما  میلـست  ام  هک  شاب  هاوگ  ایادخ  میدروآ  نامیا 
کش ای  ادخ  تردق  رد  کش  زگره  دیسرتب و  ادخ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  رگا  تفگ  باوج  رد  یسیع  دنتسرف ؟ هدئام  نامسآ  زاام  يارب  هک 

ات مینک  لوانت  ینامـسآ  هدـئام  نآ  زا  میهاوخیم  نکیل  میا  هدرکن  کـش  اـم  دـنتفگ  ناـیراوح  (113) دـینکم ادـخ  ربمغیپ  ياعد  تباجا  رد 
میرم یسیع  (114) میـشاب هاوگ  هدهاشمب  نآ  رب  میرب و  یپ  وت  ياهدهع  یتسارب  ات  دیازفیب و  ام  نانیمطا  نیقی و  رب  دوش و  نئمطم  ام  ياهلد 
دنیآ ام  زا  سپ  هک  یناسک  ام و  يارب  زور  نیا  ات  تسرف  يا  هدئام  نامسآ  زا  ام  رب  وت  راگدرورپ  يا  اهلاراب  تفگ  درک  تساوخرد  ادخ  زا 

نآ نم  دومرف  ادخ  (115) یناگدنهد يزور  نیرتهب  نایملاع  رب  وت  هک  دشاب  ام  يارب  وت  بناج  زا  یتجح  تیآ و  ددرگ و  یکرابم  دیع  زور 
هدرکن ار  ناـیناهج  زا  کـی  چـیه  هـک  مـنک  یباذـع  ار  يو  دوـش  رفاـک  هدـئام  لوزن  زا  دـعب  هـک  ره  یلو  متــسرفیم  امــش  يارب  ار  هدــئام 
يادـخ ياوس  رگید  يادـخ  ود  ار  مردام  نم و  هک  یتفگ  ار  مدرم  وت  ایآ  تفگ  میرم  نب  یـسیع  هب  ادـخ  هک  هاگنآ  نک  داـی  (116)و  مشاب

نیا نم  هچنانچ  میوگ  قحانب  ینخس  نینچ  هک  دسرن  ارم  زگره  یهزنم  کیرش  لثم و  هبش و  زا  وت  ایادخ  تفگ  یـسیع  دینک ؟ رایتخا  ملاع 
الماک ناـیناهج  بیغ  رارـسا  همهب  هک  یئوت  اـنامه  متـسین  هاـگآ  وت  رـس  زا  نم  یهاـگآ و  نم  رئارـس  زا  وت  هک  یتسنادـیم  وت  یمدوب  هتفگ 
يادـخ هک  دوب  نیا  وت  رما  قـفاوم  متفگ  اـهنآ  هب  نم  هچنآ  يدرک  رما  نادـب  ارم  وـت  هچنآ  زج  متفگن  يزیچ  زگره  اـهناب  نم  (117) یهاگآ

نوچ مدوب و  اهنآ  نایم  رد  نم  هک  یمادام  يدوب  لامعا  رظان  هاوگ و  مدرم  نآ  رب  دوخ  وت  تسامـش و  نم و  راگدرورپ  هک  دیتسرپ  ار  اتکی 
نانآ رگا  (118) یهاوگ ملاع  قلخ  نایع  رس و  همه  رب  وت  يدوب و  نانآ  لاوحا  رظان  نابهگن و  دوخ  وت  زاب  یتفرگ  فرـصت  هضبقب  ارم  حور 

تـسرد اناوت و  وت  زاب  يرذـگرد  اهنآ  هانگ  زا  رگا  درک و  دـناوتن  عنم  نآ  زا  ار  وت  یـسک  دـناوت  ناگدـنب  همه  ای  ادـخ  زاب  ینک  باذـع  ار 
تـسا يزور  تمایق  زور  نیا  هک  تفگ  ادخ  (119) تسین وت  ملع  تمکح و  رب  ضارتعا  قح  وت و  تفلاـخم  تردـق  ار  سکچیه  يرادرک 
تمعنب نآ  رد  هک  تسیراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  زا  هک  تسیئاهتـشهب  اهنآ  يارب  دـنوشیم  دـنم  هرهب  دوخ  یتسار  قدـص و  زا  ناقداص  هک 

يا (120) گرزب تداعـس  يزوریف و  تسنیا  دندونـشخ  ادخ  زا  مه  اهنآ  دونـشخ و  اهنآ  زا  ادـخ  هکنآ  رتهب  تمعن  ره  زا  دـنمعنتم و  يدـبا 
وا و کلم  نایناهج  ناهج و  هک  تساناوت  زیچ  ره  ربوا  تسادخ و  کلم  همه  تساهنآ  رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامسآ و  هک  دینادب  ملاع  لها 

(121) تسواتردق تیآ  وا و  نامرف  موکحم 
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ماعنألا

هکنآ اب  تشاد و  ررقم  ار  یکیرات  ینشور و  دیرفآ و  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  تسار  اتکی  يادخ  شیاتـس  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
ناجیب كاخ  زا  ار  امـش  هک  یئادخ  تسوا  (2) دنروایم كرـشدوخ  يادخب  نارفاک  زاب  تسا  هدـننیرفآ  یئاتکی  لیلد  نیمز  نامـسآ و  مظن 
تـسا موـلعم  نیعم و  یلزا  ملقب  هک  یلجا  درک و  طلـسم  سک  هـمه  رب  ار  گرم  لـجا و  ناـمرف  سپ  دـیرفایب  اـناوت  اـناد و  ناـج  اـب  تـسپ 

زا هک  نیمز  اهنامسآ و  همه  رد  ادخ  تسوا  (3)و  درک دیهاوخ  شتردق  تایآ  رد  کش  زاب  ارچ  امش  لماک  تردق  نیا  اب  سپ  تسوادزنب ،
نانیا تیاده  تیبرت و  رب  یهلا  ياهتیآ  زا  یتیآ  چیه  (4) تسهاگآ دینکیم  هچنادب  تسا و  ربخابامش  روما  یئزج  یلک و  راکـشآ و  ناهن و 

بیذکت ادج  ادخ  ربمغیپ  نآرق و  مالـسا و  نید  ینعی  دـمآ  اهنآ  رب  هک  ار  قح  (5) دـندینادرگ يور  نآ  زا  دانع  لهج و  زا  هکنآ  زج  دـماین 
دیدیدن ایآ  (6) دیسر دهاوخ  اهناب  یتخس  راگزور  هچ  هک  دسر  یم  امشب  دنتفرگ  هیرخس  سوسفب و  ار  قح  هکنانآ  ربخ  يدوزب  سپدندرک 

میا هدادن  ار  امش  هک  میدوب  هداد  ینیکمت  تردق و  اهناب  نیمزرد  هکنآ  لاح  میدومن و  كاله  ار  یهورگ  رایـسب  هچ  ناشیا  زا  شیپ  ام  هک 
نانآ رب  نیمز  رد  اهرهن  میداتـسرف و  هتـسویپ  تسا  ینامـسآ  مولع  بتک و  هک  نطاب  تمحر  رهاـظ و  تمحر  ناراـب  اـهنآ  رب  نامـسآ  زا  و 

كاله ار  اهنآ  دـندرک  ینامرفان  دـندیزرو و  دانع  لهج و  نوچ  دـندش  دـنم  هرهبنطاب  رهاظ و  ياهتمعن  عاوناب  هکنآ  اب  سپ  میتخاس  يراج 
دننک سمل  دوخ  تسدـب  ار  نآ  هک  يذـغاک  رد  میتـسرف  وت  رب  یباـتک  اـم  رگا  (7)و  میتـخیگنارب اـهنآ  زا  دـعب  ار  رگید  یهورگ  میدومن و 

وا رب  تسا  ادخ  لوسر  دمحم  رگا  ارچ  دنتفگ  (8)و  راکشآ يرحس  رگم  تسین  باتک  نیا  دنیوگ  نارفاک  زاب  تساهنآ  تساوخرد  هکنانچ 
دسر رخاب  شیامزآ  راک  ینعی  تفای  دنهاوخن  تلهم  اهنآ  يا  هظحل  رگید  دوش و  مامت  راک  میتسرفب  هتشرف  هچنانچ  دوشیمن و  لزان  هتـشرف 
نانآ رب  میروآرد و  يرـشب  تروصب  ار  وا  مه  میتسرف  تلاسرب  زین  يا  هتـشرف  هچناـنچ  (9)و  دنوش كاله  تلهم  نودب  هفلاس  مما  دـننام  و 

دندرکیم ءازهتسا  سوسف و  تخـس  ار  دوخ  ناربمغیپ  هتـشذگ  مما  مه  وت  زا  شیپ  ربمغیپ  يا  (10) میناشوپب دنـشوپ  نامدرم  هک  سابل  نامه 
ات دـیوش  ایوج  هتـشذگ  مما  لاح  زا  دـیدرگب و  نیمز  يور  رد  هک  ربمغیپ  يا  وگب  (11) دـش ریگنماد  لامعا  نیا  رفیک  لابو و  ار  ناـنآ  سپ 

اهنامسآ رد  هچ  ره  هک  سرپب  ناکرشم  نیا  زا  ربمغیپ  يا  (12) دینک هدهاشم  دندرک  وا  نالوسر  ادخ و  تایآ  بیذکت  هک  اهنآ  تخستبقاع 
ضرف و ار  شیاشخب  تمحر و  شیوخ  رب  هک  تسادـخ  کلم  همه  هک  وگزاـب  وت  دـنیوگن  اـهنآ  رگا  تسیک  کـلم  تسا  دوجوم  نیمز  و 

یلو دـنادرگیم  عمج  دـمآ  دـهاوخ  کش  چـیه  یب  هک  تماـیق  زور  رد  ار  امـش  هتبلا  تسوا و  یتاذ  شیاـشخب  تمحر و  ینعی  هدرک  مزـال 
کلم هـمه  هتفاـی  شمارآ  زور  بـش و  رد  هـچ  ره  (13) دـنروایمن زور  نآ  هب  ناـمیا  دـندنکفا  ناـیز  رد  اـیند  بیرفب  ار  دوـخ  هک  یناـسک 

هدـننیرفآ هک  یتروص  رد  دـینیزگیمرب ؟ یتسود  يرایب و  ار  ادـخ  ریغ  ایآ  ربمغیپ  يا  وگب  (14) تسا روما  همه  ياناد  اونـش و  وا  تسادخ و 
هک یصخش  لوا  هک  مرومام  نم  لوسر  يا  وگب  تسا  زاین  یب  ماعط  زا  دوخ  دشخبیم و  يزور  ماعط و  قلخب  وا  تسادخ و  نیمز  نامسآ و 

دوخ يادخ  ینامرفان  رگا  نم  وگب  (15) مشابن دنروآ  كرـش  ادخب  هک  یهورگ  زا  هتبلا  هک  دنا  هتفگ  ارم  زین  مشاب و  تسادخ  مکح  میلـست 
نیا ددرگ و  لئان  دبا  ات  ادخ  تمحرب  انامه  دـهرب  باذـع  زا  زور  نآ  رد  سک  ره  هک  (16) مسرتیم تخـس  گرزب  زور  نآ  باذع  زا  منک 
وتب وا  زا  رگا  دناهرب و  ررـض  نآ  زا  ار  وت  دناوتن  ادخ  زج  سکچیه  دسر  يررـض  وتب  ادـخ  زا  رگا  (17)و  تسا راکشآ  یتداعس  يزوریف و 

رب ار  یئاناوت  رادـتقا و  لاـمک  ادـخ  ربمغیپ  يا  وگب  (18) تساـناوت زیچ  ره  رب  وا  هـک  درک  دـناوتن  عـنم  نآ  زا  ار  وـت  سکچیه  دـسر  يریخ 
ادخ وگب  ادـخ  یهاوگ  زا  تسا  رتگرزب  یهاوگ  هچ  ربمغیپ  يا  وگب  (19) تسهاگآ ملاع  روما  همهب  راکتـسرد و  وا  هشیمه  دراد و  ناگدنب 

دـسر واب  نآرق  نیا  ربخ  هک  ار  رـشب  دارفا  زا  سک  ره  امـش و  نآ  هب  ات  ار  نآرق  نیا  تایآ  نمب  دنکیم  یحو  تسا و  هاوگ  امـش  نم و  نایم 
یهاوگ نیاب  نم  وگب  دراد ؟ دوجو  يرگید  نایادخ  اتکی  يادخ  اب  هک  دیهد  یهاوگامش  ایآ  نایصع  رفک و  بقاوع  زا  مناسرتب  مهد و  دنپ 

تاروت و باتک  ام  هکنانآ  (20) مرازیب دیهدیم  رارق  ادخ  کیرش  امـش  هچنآ  زا  نم  تسین و  یئادخ  چیه  اتکی  يادخ  زج  اققحم  وگب  مهدن 
دوخ هک  دنتـسه  اهنآ  مه  دنـسانش  یم  دوخ  نادـنزرف  دـننامب  ار  ص )  ) دـمحم ینعیار  وا  هکنآ  اب  يراصن  دوهی و  میداتـسرف  اهناب  ار  لیجن 
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تایآ ای  تسب  غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتس  تسیک  (21) دنروآ یمن  نامیا  ص )  ) دمحم هب  دسح  يور  زا  دنتخادنا و  نایزبار 
سپ میروآ  عمج  ار  اـهنآ  همه  هک  يزور  (22)و  دوب دهاوخن  يراگتـسر  حالف و  ملاع  ود  رد  ار  ناراکمتـس  زگره  درک ؟ بیذکت  ار  ادخ 

رد ناـتب  هـب  یگتفیرف  هـمهنآ  زا  سپ  (23) دندوب ادـخ  کیرـش  امـش  نامگب  هک  اهنآ  دـندش  اجکب  میئوگ  دـندروآ  كرـش  ادـخب  هک  اهناب 
ار دوخ  هنوگچ  هک  رگنب  (24) میدرواین ادخب  كرش  زگره  ام  دنیوگ  غوردب  هتـسج و  يرازیب  ناتب  زا  هکنآ  زج  دنباین  يرذع  قح  هاگـشیپ 

نارفاک ناکرشم و  نانز  زا  یضعب  (25) دندش دوبان  وحم و  همه  دنداد  رارق  قح  کیرـش  هتـسب و  ادخ  رب  غورد  هب  هچنآ  دندرک و  بیذکت 
ياهشوگ درک و  دنناوتن  نانخس  نآ  مهف  هک  میا  هداهن  ناشاهلد  رب  هدرپ  قح  لوسر  اب  ناشدانع  هطساوب  ام  یلو  دنداد  ارف  شوگ  وت  نخسب 

رد دنیآ  وت  دزن  نوچ  هک  اجنآ  ات  دنروایمن  نامیا  نادـب  زاب  دـننک  هدـهاشم  ار  یهلا  تایآ  همه  رگا  هک  تسا  نیگنـس  قح  ندینـش  زا  اهنآ 
ادـخ تایآ  ضیف  زا  ار  مدرم  مه  هک  دـنناسک  نیمه  (26) تسین ناینیـشیپ  ياه  هناسفا  زج  يزیچ  تایآ  نیادـنیوگ  هدـمآرب و  هلداجم  ماقم 
لاح رگا  (27)و  دننکفا یم  تکاله  هب  ار  دوخ  اهنت  هک  دننآ  زا  لفاغ  دـنرادیم و  مورحم  نآ  تمحر  ضیف و  زا  ار  دوخ  مه  دـننکیم و  عنم 
ایندب ار  ام  شاک  يا  دنیوگ  یم  ترـسح  تیاهن  اب  لاح  نآ  رد  هک  ینک  هدهاشم  دنرادزاب  ناشخزود  شتآ  رب  هک  یماگنه  ار  اهنآ  تخس 
هاگآ ناشلاح  یتخـس  هب  ماـگنه  نآ  میدرواـیم  ناـمیا  نادـب  هدرکن و  بیذـکت  ار  دوخ  يادـخ  تاـیآ  ادـبا  رگید  اـت  دـندینادرگ  یم  زاـب 
یتشز لامعا  نامه  زاب  دندرگرب  ایندب  مهرگید  راب  رگا  دوش و  راکـشآ  دوب  روتـسم  اهنآ  رب  نیا  زا  شیپ  هک  تمایق  لاوها  يرآ  (28) يوش
دنتفگ ناتسرپ  سوسحم  هدام و  نارفاک  (29)و  درک میهاوخن  دب  راک  رگید  هک  دنیوگیم  غورد  درک و  دنهاوخ  هداعا  دندش  یهن  نآ  زا  هک 
یتخس رگا  (30) دش میهاوخن  هدنز  گرم  زا  دعب  زگره  ام  تسین و  یتمایق  اقب و  راد  دوب  دـهاوخن  رگید  یگدـنز  ایند  یناگدـنز  نیمه  زج 
باوج دوبن ؟ قح  تمایق  باذع  ایآ  دنک  باطخ  اهناب  ادخ  هک  ینک  هدهاشم  دنوش  هتشادزاب  ادخ  لدع  هاگـشیپ  رد  هک  هاگنآ  ار  اهنآ  لاح 

تمایق و هک  نانآ  (31) دیشچب ناترفک  رفیک  هب  ار  باذع  کنیا  هک  دنک  باتع  ادخ  سپ  دوب  قح  همه  هک  وت  تاذبمـسق  اراگدرورپ  دنهد 
شیاسآ و هک  ام  رب  ياو  دنیوگ  دسر  ارف  ار  اهنآ  ناهگان  تمایق  تعاس  هک  هاگنآ  سپ  دندش  راکنایز  هتبلا  دـندرک  بیذـکت  ار  ادـخ  ءاقل 
زج ایند  (32) دـنریگ یم  شودـب  ینارگ  راب  يرآ  دـنریگ  تشپ  رب  ار  شیوخ  ناهانگ  راب  سپ  میدادـب  تسد  زا  ار  دوخ  زور  نیا  تداـعس 

لقعت و ایآ  تسا  رتوکین  رایـسب  ایند  يارـس  زا  ار  يوقت  لها  رگید  يارـس  اـنامه  تسین و  چـیه  نادرخ  یب  ینارـسوه  ناـکدوک و  هچیزاـب 
راد داش  لددزاسیم  نیگمغ  هدرسفا و  ار  وت  هک  دنیوگیم  ینانخس  وت  بیذکت  رد  نارفاک  هک  مینادیم  ام  (33) دننکیمن راتفگ  نیا  رد  هشیدنا 

دندرک بیذکت  مه  ار  وت  زا  شیپ  ناربمغیپ  ردقچ  (34) دننک یمراکنا  ار  ادخ  نالوسر  تایآ و  همه  هکلب  ار  وت  اهنت  هن  ناراکمتـس  نآ  هک 
سکچیه هک  راد  يوق  لد  دـش  اهنآ  لاح  لماش  ام  يرای  تیانع و  هک  هاگنآ  ات  دـندرک  لـمحت  ربص و  نارکنم  ياـهتیذا  همه  اـب  اـهنآ  هک 

راکنا و هچناـنچ  ربمغیپ  يا  (35) دیـسر وتب  دـندرک  اهمتـس  هچ  اهنآ  اـب  تما  هک  شیپ  ناربمغیپ  راـبخا  داد و  دـناوتن  رییغت  ار  ادـخ  تاـملک 
تساوخیم ادخ  رگا  يروآ و  اهنآ  رب  یتیآ  ات  زارف  رب  نامـسآ  رب  ینابدرن  ای  زاسبنیمز  رد  یبقن  یناوت  رگا  دیایم  تخـس  ار  وت  اهنآ  ضارتعا 

نالد هدـنز  اهنت  ار  وت  توعد  لوسر  يا  (36) شابم دنتسین  قح  تیـشمب  یـضار  هک  نالهاج  نآ  زا  سپ  درکیم ، تیاده  رب  عمتجم  ار  همه 
دماین دورف  ادـخ  زا  یتجح  هزجعم و  وا  رب  ارچ  دـنتفگ  نارفاک  (37)و  دننیبب ار  ناشلمع  يازج  دننک و  تباجا  دـنراد  اونـش  شوگ  هک  ملاع 

هک دینادب  اققحم  (38) دنربخیب ادخ  هلماک  تردق  زا  دـننادیمن و  مدرم  رتشیب  نکیل  تسا و  رداق  دتـسرف  یتیآ  هکنیا  ربادـخ  ربمغیپ  يا  وگب 
باتک رد  ام  دنتـسه  رـشب  عون  امـش  دـننام  يا  هفیاط  یگمه  دـنکیم  زاورپ  اوه  رد  لاـب  ود  هب  هک  يا  هدـنرپ  ره  نیمز و  رد  يا  هدـنبنج  ره 
تایآ هکنانآ  (39)و  دنوشیم روشحم  دوخ  راگدرورپ  يوسب  همه  دهاوخ  ار  سک  ره  هاگنآ  میدرکن  راذـگورف  ار  زیچ  چـیه  نایب  شنیرفآ 
تجح مامتا  زا  سپ  ینعی  دزاس  هارمگ  دهاوخ  ار  سک  ره  یهلا  تیشم  دنرب و  رسب  لهج  تاملظ  رد  گنگ  رک و  دندرک  بیذکت  ار  ادخ 

ای ادخ  باذـع  رگا  هک  ار  نارفاک  ربمغیپ  يا  وگب  (40) دنک تیاده  تسار  هارب  دهاوخ  ار  هک  ره  دوش و  هارمگات  دـنک  راذـگاو  دوخب  ار  وا 
نآ رد  هکلب  (41 (؟ دیئوگیم تسار  رگا  دیناوخ  یم  ار  ادخ  ریغ  تخس  تعاس  نآ  رد  ایآ  درک  دیهاوخ  هچ  دسر  ارف  ار  امـش  گرم  تعاس 

یلکب دیدادیم  رارق  کیرـش  ادخ  اب  هک  ار  هچنآ  دناهرب و  یتخـسزا  ار  امـش  تفرگ  رارق  وا  تیـشم  رگا  ات  دیناوخ  یم  ار  ادـخ  اهنت  ماگنه 
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میتخاس ناشراتفرگ  اهتبیـصم  الب و  هب  دـندرکن  اهنآ  تعاطا  نوچ  میداتـسرف  وت  زا  شیپ  ناتما  يوسب  یناربمغیپ  ام  (42)و  دینکیم شومارف 
يراز عرـضت و  هبوت و  دیـسریم  اهناب  ام  يالب  هک  یتقو  ارچ  (43) دنوش تمحر  وفع و  قیال  دننک و  يراز  هیرگ و  ادـخ  هاگردـب  هک  دـیاش 

معن زا  هچنآ  نوچ  سپ  (44) دومن ابیز  ناشرظن  رد  ار  اهنآ  تشز  رادرک  ناطیش  تفرگ و  ارف  تواسق  ار  ناشاهلد  هک  ببـس  نیدب  دندرکن 
اهناب هک  یتمعن  هب  ات  میدوشگ  اهنآ  يورب  تجح  مامتا  يارب  ار  تمعن  رهباوبا  مه  ام  دـندومن  شومارف  ار  همه  دـش  هداد  رکذـت  اـهناب  یهلا 

هب سپ  (45) دـندیدرگ دـیماان  راوخ و  ماگنه  نآ  هک  میدرک  راتفرگ  ناشلامعا  رفیکب  ار  اهنآ  هاگان  سپ  دـندش  رورغم  نامداشدـش و  هداد 
يا وگب  (46) تسا نایاپ  یب  ملاوع  قالخ  نایناهج و  راگدرورپ  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  دـش و  هدـنک  ناـملاظ  هورگ  هشیر  يرگمتـس  رفیک 

هک تسه  ادخ  ریغ  یئادخ  ایآ  دیدش  لهاج  روک و  رک و  هکنآ  ات  داهن  امش  لد  رب  رهم  تفرگ و  امش  ياهمـشچ  شوگ و  ادخ  رگا  ربمغیپ 
يا وگب  (47) دننکیم ضارعا  ینادانب  هنوگچ  اهنآ  زاب  مینادرگیم  نشور  نایب  عاوناب  ار  تایآ  هنوگچ  ام  هک  رگنب  دـهدزاب  امـشب  اهتمعن  نیا 

؟ دش دـهاوخ  كاله  راکمتـس  هورگ  زجب  یـسک  ایآ  دـسررد  راکـشآ  ای  ناهنپ  هاگانب  ار  امـش  ادـخ  باذـع  رگا  درک  دـیهاوخ  هچ  ربمغیپ 
دروآ نامیا  سک  ره  سپس  میداتسرفن  دنناسرتب  شرهق  زا  ار  نادب  دنهد و  هدژم  قح  تمحر  هب  ار  نابوخ  هکنآ  رب  زج  ار  ناربمغیپ  ام  (48)

ام تایآ  هک  ره  (49)و  دوب دهاوخن  يا  هثداح  چیه  زا  نیگهودنا  ادبا  تسین و  یمیب  دـیآ  شیپ  هچ  ره  زا  وا  رب  زگره  درک  هتـسیاش  راک  و 
هک میوگیمن  ار  امـش  نم  ربـمغیپ  يا  وـگب  (50) دیـسر دـهاوخ  يراوگان  باذـع و  یـسب  يراکتـشز  قسف و  رثا  رد  ناـناب  درک  بیذـکت  ار 

يوریپ نم  هک  تسا  نیا  اهنت  امش  اب  نم  يوعد  ما  هتـشرف  نم  هک  میوگیمن  مهاگآ و  یهلا  بیغ  زا  هکنآ  هن  تسا و  نم  دزن  ادخ  ياهجنگ 
دننکیمن هشیدنا  رکف و  ایآ  دنربارب  نادـب  لهاج  هللا و  فرعم  هب  ملاع  ینعی  انیب  روک و  ایآ  وگب  دـسریم  یحو  نمب  هک  ار  هچنآ  زج  منکیمن 

ناسرتب زاس و  هبنتم  نآرق  تایآ  هب  دنناساره  ناسرت و  ادخ  لدع  هاگشیپ  رد  روضح  زا  هک  ار  نانآ  (51)و  تسین ناسکی  لهاج  ملاع و  هک 
دارم و دنناوخیم و  ار  ادخ  رقف  نیع  رد  ماش  حبص و  هک  ار  نانآ  (52) دنوش راکزیهرپ  هک  دشاب  تسین  یعیفش  يروای و  ار  اهنآ  ادخ  زج  هک 

وت سپ  تساهنآ  رب  وت  باسح  زا  يزیچ  هن  وت و  رب  اهنآ  باسح  زا  يزیچ  هن  هک  نارم  دوخ  زا  ار  اـهنآ  راـهنز  تسادـخطقف  ناـشیا  دـصقم 
ات میدومزایب  اینغاب  ار  ارقف  رگید  یخربب  ار  یخرب  ام  نینچ  مه  (53)و  دوب یهاوخ  ملاع  ناراکمتس  زا  ینارب  دوخ  زا  ار  ناتسرپادخ  نآ  رگا 
زا ادخ  ایآ  دادن ؟ ار  نادنمتورث  ام  داد و  مالـسا  تمعن  هب  يرترب  ام  نایم  رد  ادخ  ار  ناریقف  نیا  ایآ  دـنیوگ  راکنا  هرخـسم و  نعطب و  هکنآ 

هاگره (54)و  هدیزگرب مالـسا  تمعن  هب  ار  ارقف  نآ  هک  تسا  رتاناد  هتبلا  تسین ؟ رتاناد  ارقف  نارازگ  ساپـس  تقایل  لاوحا و  هب  نارکنم  نیا 
راک امـش  زا  سک  ره  هک  دومن  ضرف  ار  ینابرهم  تمحر و  دوخرب  ادخ  داب  امـش  رب  مالـس  وگب  دنیآ  وت  دزن  دـنورگیم  ام  تایآ  هب  هکنانآ 

(55)و تسنابرهم هدنـشخب و  ادـخ  رایـسب  هک  دـشخب  یم  ار  وا  ادـخ  هتبلا  دـیامن  حالـصا  دـنک و  هبوت  زاب  نآ  زادـعب  درک و  ینادانب  یتشز 
زا ارم  ادـخ  هک  ربـمغیپ  يا  وگب  (56) دوش راکـشآ  نیعم و  ناراکوکن  قیرط  ناراک و  هنگ  هار  اـت  مینک  ناـیب  لـصفم  ار  تاـیآ  اـم  نینچمه 
هار هدـش و  هارمگ  ادابم  ات  منکن  امـش  ياهـسوه  تلاهج و  زا  يوریپ  نم  وگب  هدومرف  عنم  دـیتسرپیم  امـش  هک  لـطاب  نایادـخ  نآ  شتـسرپ 

نادـب امـش  هک  یباذـع  دـینکیم  نآ  بیذـکت  تلاهج  زا  امـش  تسا و  ناـهرب  هنیب و  اـب  میوگیم  ادـخ  زا  هچ  ره  نم  وگب  (57) مباین تیاده 
مکح نیرتهب  وا  دـهد و  روتـسد  قحب  قلخ  شیاـسآ  يارب  وا  دوب  دـهاوخن  ار  ادـخ  زج  ناـمرف  تسین  نم  تسدـب  نآ  رما  دـینکیم  لـیجعت 

ادخ تفای و  یم  همتاخ  امـش  نم و  نایم  راک  دیبلط  یم  لیجعت  هب  هک  یباذع  دوب  نم  تسدـب  رگا  ربمغیپ  يا  وگب  (58) تسا ملاع  نایامرف 
هاگآ نآ  رب  ادـخ  زج  یـسک  تسادـخ  دزن  بیغ  نئازخ  هیلک  (59)و  تسارت هاگآ  تسا  حالـص  اهنآ  رفیک  ماگنه  هچ  هک  ناملاظ  لاوحاـب 

ریز رد  هناد  چـیه  تسهاـگآ و  وا  هکنآ  رگم  دـتفین  تخرد  زا  یگرب  چـیه  دـنادیم و  ار  همه  تساـیرد  یکـشخ و  رد  هـچنآ  زین  تـسین و 
نوچ هک  یئادخ  تسوا  (60)و  تسا روطـسم  میظع  نآرق  نیبمباتک  رد  هکنآ  زج  تسین  ناهج  رد  یکـشخ  رت و  چـیه  نیمز و  ياهیکیرات 

باوخ تقوم  گرم  نآ  زا  سپ  دنادیم و  زور  رد  ار  امـش  رادرک  دناریمیم و  ار  امـش  هدرب و  دوخ  دزن  ار  امـش  ناج  دیوریم  باوخ  هب  بش 
زا هچنآ  هجیتن  هب  ات  دـیدرگیم  زاب  وا  يوسب  گرم  ماگنه  سپـس  دیـسرب  تسا  نیعم  وا  ردـق  اضق و  رد  هک  یلجا  هب  اتدزیگنا  یمرب  ار  اـمش 

ناگتشرف امـش  ظفح  يارب  تسناگدنب و  قوفام  شرادتقا  رهق و  هک  یئادخ  تسوا  (61)و  دنادرگ هاگآ  ار  امـش  ادخ  دیا  هدرک  دب  کین و 
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يریصقت چیه  امش  حور  ضبق  رد  دنناریمیم و  ار  وا  ام  نالوسر  دسر  ارف  امش  زا  یکی  گرم  ماگنه  هک  هاگنآ  ات  دتـسرف  یم  ینابهگن  هب  ار 
اب قلخ  باسح  مکح و  هک  دیـشاب  هاگآ  دندرگیمزاب  همه  تسناگدنب  يالوم  تقیقح  هب  هک  ملاع  يادخ  يوسب  سپـس  (62) درک دنهاوخن 

اـهیکیرات و زا  ار  امـش  هـک  تـسیک  نآ  ربـمغیپ  يا  وـگب  (63) درکدـناوت یگدیـسر  قـلخ  باـسحب  یبساـحم  ره  زا  رتدوز  وا  تسادـخ و 
داد تاجن  هکلهم  نیازا  ار  ام  رگا  هک  دـیناوخیم  بلق  نطاب  زا  يراز و  عرـضتب و  ار  وا  هک  یهاگ  دـهدیم  تاجن  اـیرد  ناـبایب و  ياـهیتخس 
یم كرـش  واـب  مه  زاـب  دـناهریم  هودـنا  زا  دـهدیم و  تاـجن  اهیتخـس  نآ  زا  ار  امـش  هک  تسادـخ  وگب  (64) میتسه وا  رازگرکش  هتـسویپ 

اب تفلاخم  یگدنکارپ و  هملک و  فالتخا  هب  ار  امش  ای  دتسرف  نیمز  ای  نامسآ  زا  یئالب  باذع و  امـش  رب  هک  تساناوت  وا  وگب  (65) دیروآ
هک دشاب  مینکیم  نایب  دیعو  دعوب و  فلتخم  قرطب  ار  دوخ  تایآ  ام  هنوگچ  رگنب  دنک  راتفرگ  یـضعب  باذع  هب  ار  یـضعب  دنکفارد و  مه 

دوب نآ  مه  ضحم  قح  هک  یتروص  رد  دـندرک  بیذـکت  ار  نآرق  ادـخ و  تایآ  ینعی  ار  نآ  وت  موق  (66)و  دنمهفب تمایق  زا  يزیچ  مدرم 
امشب ناربمغیپ  هک  يربخ  ره  يارب  (67) منک عنم  ار  امش  راکنا  رفک و  زا  ربجب  هک  متسین  امش  نابهگن  نم  ربمغیپ  يا  وگب  دش  لزان  وت  رب  هک 

نعط يریگ و  هدرخ  يارب  هک  يدید  ار  یهورگ  نوچ  ام  لوسر  يا  (68) دیوشیم هاگآ  نآ  قدص  رب  امش  يدوزب  تسا و  نیعم  تقو  دنداد 
زا دـعب  تخاس  تشومارف  هتبلا  ناطیـش  هچنانچ  دـنوش و  دراو  رگید  ینخـس  رد  ات  نیزگ  يرود  نانآ  زا  دـننکیم  وگتفگ  ام  تایآ  رد  ندز 

باـسح تبوقع  دـنراکزیهرپ  هک  یناـسک  رب  تماـیق  رد  (69) نکم تسلاـجم  نارگمتـس  هورگ  اـب  رگید  يدـش  ادـخ  مـالک  رکذـتم  هکنآ 
ار نانآ  لوسر  يا  (70) دننک زیهرپ  دوخ  راک  زا  دیاش  دنزاس  رکذتم  هداد و  دنپ  ار  نادب  هک  تساهنآ  ربطقف  نکیل  دوب و  دهاوخن  ناراکدـب 

سک ره  هک  هد  رکذت  اهناب  ردق  نیمه  راذگاو  دوخ  لاحب  داد  بیرف  ار  اهنآ  ایند  یناگدنز  دنتفرگ و  ینارـسوه  هچیزاب و  ار  دوخ  نید  هک 
باذـع زا  دوخ  شیاسآ  يارب  هچ  ره  تسین و  یعیفـش  سرداد و  ملاع  ود  رد  ادـخ  زج  ار  سکچیه  دوشیم و  راتفرگ  تبقاعدوخ  لمع  هب 

رفیک هب  دنـسریم و  تکاله  هب  تبقاع  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اهنآ  هک  رادـم  مغ  دـنتفرگن  دـنپ  زاب  رگا  دـنریذپن  وا  زا  دـهد  ادـف  تماـیق 
دننام ار  يزیچ  هدرک و  اهر  ار  ادـخ  ارچ  ام  هک  ربمغیپ  يا  وگب  (71) دنوشیم راتفرگ  كاندرد  یباذع  منهج و  میمح  زا  یبارـش  هب  ناشرفک 

یحوب ار  ام  ادـخ  هکنآ  زا  دـعب  تیلهاج  يوخب  زاب  میناوخب و  یئادـخب  دـشابن  ام  ررـض  عفن و  رب  رداق  چـیه  تسا و  ضحمرثا  یب  هک  ناتب 
ارای ار  ناطیش  نآ  میوش ؟ تسا  هتخاس  نادرگرس  نیمز  رد  ار  وا  ناطیـش  ياوغ  بیرف و  هک  یـسک  دننام  ات  میدرگرب  هدومن  تیاده  نآرق 

میلـست هک  میرومام  ام  ناطیـش و  تیاده  هن  تسا  تیاده  تقیقحب  ادخ  تیاده  وگب  دننکیم  تیادـه  دوخ  يوس  هب  ار  صخـش  هک  تسین 
تسوا (73)و  دیوشیم روشحم  وا  يوسب  گرم  زا  سپ  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  دیراداپب و  زامن  میئوگب  قلخب  (72)و  میشاب ناهج  يادخ  نامرف 

یب زیچ  نآ  شاب  دوجوم  هک  دنک  باطخ  زیچ  رهب  مدع  هاگباوخ  رد  قح  يادـن  هک  يزور  دـیرفآ و  قحب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یئادـخ 
دنمدـب روص  رد  ناگدرم  ندرک  هدـنز  يارب  هک  يزور  ملاع  نامرف  مکح و  یهاشداپ و  تساقح و  وا  نخـس  دـش  دـهاوخ  دوجوم  گنرد 

هب میهاربا  هک  ار  یتقو  نک  دای  (74) تسهاگآ ملاع  زیچ  همه  رب  اناد و  قلخ  ریبدـتب  وا  مه  تسوا و  راکـشآ  ناهن و  ياناد  تسوا و  اب  اهنت 
ار تناوریپ  وت و  نم  یتسار  يا و  هدرک  رایتخا  یئادخ  هب  ار  اهتب  ایآ  تفگ  دنکقالطا  ردپ  نآ  رب  برع  هک  دوب  شیبرم  ومع و  رزآ  شردپ 

نیقی لـهاماقمب  اـت  مـیداد  هـئارا  ار  نـیمز  اهنامــسآ و  نطاــب  توـکلم و  مـیهاربا  هـب  اــم  نـینچمه  (75)و  مـنیب یم  راکــشآ  یهارمگرد 
نآ نوچ  سپ  تسا  نم  راگدرورپ  نیا  تفگ  ناکرشم  تیاده  يارب  دید  یناشخرد  هراتـس  دش  رادومن  کیرات  بش  نوچ  سپ  (76) دسر
زاب دید  ار  نابات  هام  دش و  بش  نوچ  سپ  (77) تفرگ مهاوخن  یئادخ  هب  ددرگ  دوبان  هک  يزیچ  نم  تفگ  دش  دوبان  درک و  بورغ  هراتس 

تفگ دـشابن و  ادـخ  زین  نآ  هک  تخاس  رکذـتم  ار  ناتـسرپ  هام  دـش  دوباـن  مهنآ  هک  یتقو  تسا  نم  يادـخ  نیا  تفگ  موق  تیادـه  يارب 
زاب دید  ار  ناشخرد  دیشروخ  هاگحبص  نوچ  سپ  (78) دوب مهاوخ  ملاع  ناهارمگ  هورگ  زا  نم  هک  انامه  دنکن  تیاده  ارم  نم  يادخرگا 

تکرح و شوختـسد  هک  زین  دیـشروخ  نوچ  تسا  رتنـشور  تمظعاب و  هام  هراتـس و  نآ  زا  نیاـنم  يادـخ  تسنیا  تفگ  موق  داـشرا  يارب 
يور صلاخ  نامیا  اب  نم  (79) مرازیب همه  زا  دیهد  یم  رارق  ادخ  کیرش  امش  هچنآ  زا  نم  ناکرـشم  هورگ  يا  تفگ  دیدرگ  دوبان  تسانف 
قفاوم ناکرـشم  هنالهاج  هدـیقع  اـب  زگره  نم  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  همه  مجنـص و  هاـم و  رهم و  هدـننیرفآ  هک  مدروآ  یئادـخ  يوسب 
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دینکیم هجاحم  ادخ  دوجو  یتسرپادخ و  رما  رد  نم  اب  ایآ  تفگ  دندمآرب  جاجتحا  تموصخ و  ماقم  رد  وا  اب  میهاربا  موق  (80) دوب مهاوخن 
رب دوخ  تاردقم  زا  ادخ  هکنآ  رگم  مرادن  یمیب  دیناوخیم  ادخ  کیرـش  امـش  هچنآ  زا  چیه  درک و  تیاده  ارم  ادخ  تقیقحب  هکنآ  لاح  و 
نم 81)و  (؟ دـیوش یمن  تقیقحنیا  رکذـتم  ایآ  امـش  تسا  طـیحم  شملع  تادوجوم  همه  هب  نم  راـگدرورپ  دـهاوخب  كاـنمیب  يزیچ  نم 

یتجح ناهرب و  چیه  هکنآ  اب  دیسرتیمن  ندروآ  ادخبکرش  زا  امـش  هک  یتروص  رد  مسرتب  دیهدیم  رارق  ادخ  کیرـش  امـش  هچنآ  زا  هنوگچ 
ياناد يادـخ  زا  ایدیـسرت  دـیاب  لطاب  رثا  یب  نایادـخ  زا  میراوازـس  سرت  هب  مادـک  ینمیا و  هب  ام  زا  کیمادـک  ایآ  دـیرادن  كرـش  نآ  رب 

اهنآ ینمیا  ملاع  ود  رد  دـندولاین  متـس  ملظب و  ار  دوخ  نامیا  هدروآ و  ادـخ  هب  ناـمیا  هکناـنآ  (82 (؟ دینکیم ینخس  مهف  امـش  رگا  ردتقم ؟
ار هک  ره  ماـقم  اـم  میداد  شموق  رب  ار  میهاربا  هک  یتجح  تسنیا  (83) دنا هتفای  تیاده  تداعـس  لزنمرـس  هب  تقیقح  هب  اهنآ  مه  تسار و 
میدرک و اطع  ار  بوقعی  قحـسا و  میهارباب  ام  (84)و  تساناد ریـصب و  نایملاع  حالـص  ماظن و  هب  وت  يادخ  هک  مینادرگ  یم  عیفر  میهاوخب 

تیادـه نوراـه  یـسوم و  فـسوی و  بوـیا و  نامیلـس و  دواد و  شنادـنزرف  میهاربا و  ار  شیپ  زین  ار  حوـن  میتشادـب و  تسار  هارب  ار  همه 
زین (86)و  دـنناراکوکین زا  همه  سایلا  یـسیع و  ییحی و  اـیرکز و  مه  (85)و  داد میهاوخ  کین  شاداـپ  ار  ناراـکوکین  نینچمه  میدومن و 

زا یخرب  زین  (87)و  میداد يرترب  تفارش و  نایملاع  رب  ار  ناربمغیپ  نآ  همه  ام  دنناگتـسیاش و  زا  ملاع  رد  طول  سنوی و  عسی و  لیعمـسا و 
یئامنهر تسا  نیا  (88) میدومن تیاده  تسار  هارب  میدیزگرب و  ار  نانآ  نارگید  رب  هداد و  تلیـضف  ار  اهنآ  ناردارب  نادـنزرف و  ناردـپ و 

ینعی اهنآ  (89) دزاسیم دوبان  ار  اهنآ  لامعا  دندروآ  كرش  ادخ  هب  رگا  دنکیم و  تیاده  دهاوخیم  ار  شناگدنب  زا  کی  ره  نآ  هب  هک  ادخ 
متاخ قح و  نالوسر  هب  ینعی  نانآ  هب  موق  نیا  رگا  سپ  میدرکاطع  توبن  ماقم  نامرف و  باتک و  ار  ناـنآ  اـم  هک  دـندوب  یناـسک  ناربمغیپ 
نانآ (90) میرامگرب دنراد  نامیاوا  نایعیـش  و  ع )  ) یلع دـننام  ناج  لد و  زا  هشیمه  دـنوشن و  رفاک  زگره  هک  ار  یموق  ام  دـنوش  رفاک  اهنآ 
امـش زا  تلاسر  دزم  نم  هک  وگب  ار  تما  امن و  يوریپ  اهنآ  هار  زا  زین  وت  دومن  تیاده  ار  نانآ  دوخ  ادخ  هک  دندوب  یناسک  ناربمغیپ  ینعی 

ادخ دنتفگ  دانع  رفک و  زا  هک  اهنآ  (91) دندرگ تسرپادخ  سانشادخ و  دنوش و  رکذتم  ادخ  دایب  ملاع  لها  مهاوخیم  هکنآ  زج  مهاوخیمن 
ملع رون  نآ  رد  دروآ و  یسوم  هک  ار  یتاروت  باتک  هک  هد  خساپ  اهناب  ربمغیپ  يا  دنتخانشن  ار  ادخ  هداتـسرفن  یباتک  رـشب  زا  سک  چیه  رب 

ناهنپ ار  يرایـسب  دـیدومن و  راکـشآ  ار  یـضعب  هتـشاگن  قاروا  رد  ار  نآ  تاـیآ  امـش  هک  داتـسرف ؟ وا  رب  قح  ریغ  هک  دوب  قلخ  تیادـه  و 
مامتا زا  سپ  هاگنآ  تسادخ  دتسرف  باتک  لوسر و  هک  نآ  وگب  دیتخومایب ، باتک  نآ  زا  دیتسناد  یمن  ناتناردپ  امش و  ار  هچنآ  دیتشاد و 

ریخ و تمکح و  ملع و  اب  میداتـسرف  اـم  هک  تسا  یباـتک  نآرق  نیا  (92)و  دـنور ورف  ایند  رورغ  دوخ و  هچیزابب  ات  راذـگب  ار  اـهنآ  تجح 
زردناب ار  همه  تسوا  فارطاب  هک  ره  هکم و  لها  زا  ار  قلخ  دشاب و  تسوا  لباقم  رد  هک  ینامسآ  بتک  ریاس  قدص  هاوگات  رایـسب  تکرب 

اهنآ دروآ و  دـنهاوخ  نامیا  زین  نآرق  ینامـسآ  باتک  نیاب  دـندروآ  نامیا  ترخآ  ملاـع  هب  هک  ناـنآ  هتبلا  دزاـس و  هبنتم  دوخ  ياهدـنپ  و 
وا هب  یحو  ای  ددنب و  غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتس  تسیک  (93)و  دومن دنهاوخ  تپفاحم  ار  ناشزامن  تاقوا  ناکرا و  دودح و 

هداتـسرف ادـخ  هک  باتک  نآ  دـننام  اققحم  مه  نم  دـیوگ  زین  دـنک و  توبن  ملع و  يوعد  غورد  هب  دـسریم و  یحو  نم  هب  دـیوگ  هدیـسرن 
ناگتـشرف دنیآ و  راتفرگ  توم  تارکـس  رد  هک  هاگنآ  ینیبب  ار  لطاب  نایعدـم  ناراکمتـس و  لاح  یتخـس  تحاضف و  رگا  دروآ و  مهاوخ 

ادخ رب  نوچ  دیـشکیم  يراوخ  باذع و  رفیک  زورما  دینکردب  نت  زا  ناج  هک  دنیوگ  دنروآرب و  تردق  رهق و  تسد  اهنآ  حور  ضبق  يارب 
نادب دیئآزاب  ام  يوسب  باسح  يارب  کیاکی  امش  اققحم  (94)و  دیدومنیم ربکت  یشک و  ندرگ  وا  تایآ  مکح  زا  دیتفگیم و  قحانب  نخس 

نآ دینکفا و  رـس  تشپ  ار  همه  دوب  امـش  رورغ  ببـس  هک  میدوب  هداد  امـشب  هاج  لام و  زا  هک  ار  هچنآ  میدـیرفایب و  ار  امـش  لوا  هک  هنوگ 
هناد نیمز  فوج  رد  هک  تسادخ  (95) دتفا یئادج  اهنآ  اب  امش  نایم  دنوش و  دوبان  همه  دیتشادنپ  یم  دوخ  عفنب  لطاب  لایخ  هب  هک  ناعیفش 

ار هدرم  دناریمب و  ناسنا  ندب  دننام  ار  هدنز  درآ  دیدپ  هدـنز  زا  ار  هدرم  هدرم و  زاار  هدـنز  دوش و  تخرد  هزبس و  ات  دفاکـشیم  ار  هتـسه  و 
تسادخ (96) دیهد دنناوتن  راک  نیا  هک  نانآ  هب  ار  یئادخ  تبـسن  غورد  هب  ارچ  تسادخ  درک  دناوت  نینچ  هکنآ  دشخب  تایح  هفطن  دـننام 

تباث مظن  نیا  هدروآ  شدرگب  وا  نیعم  یمپن  هب  ار  هام  دیشروخ و  هتشاد و  ررقم  وا  قلخ  شیاسآ  رب  ار  بش  ناهاگحبـص و  هدرپ  هدنفاکش 
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ایرد نابایب و  ياهیکیرات  رد  امش  یئامنهر  يارب  ار  ناگراتس  غارچ  هک  تسوا  زین  (97)و  تساناد ردتقم و  ملاعمظنم  يادخ  ریدقت  هب  ملاع 
نت کی  زا  ار  امـش  همه  هک  یئادخ  تسوا  مه  (98) میدرک نایب  لیـصفت  هب  ترکف  مهف و  لها  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  انامه  هتـشاد  نشور 

یئادخ تسوا  مه  (99)و  میدومن نایب  لصفم  تریـصب  لها  يارب  ار  دوخ  تایآ  وکین  ام  دـیرفایب  بلـص  هاگ  تعیدو  محر و  هاـگمارآ  رد 
امرخ لخن  زا  میرآ و  دـیدپ  هدـش  هدـیچ  مه  يور  رب  هک  یئاه  هناد  اه و  هزبس  مینایورب و  نادـب  تابن  ره  ات  درابورف  ناراـب  نامـسآ  زا  هک 

نآ رد  امـش  مینک  قلخ  تسا  مهب  هباـشمان  یخرب  هیبـش و  یخرب  هک  راـنا  نوتیز و  روگنا و  ياـهغاب  میزیگنارب و  مهب  هتـسویپ  ياـه  هشوخ 
ناـمیا لـها  يارب  ادـخ  تردـق  ياـهناشن  تاـیآ و  نآ  رد  هـک  دـیرگنب  لقعتمــشچب  دـسرب  دــیآ و  دــیدپ  نآ  هوـیم  هـک  یماـگنه  اـهغاب 
یهورگ دنتسه و  ادخ  هدیرفآ  اهنآ  هک  یتروص  رد  دندرمـش  ادخ  کیرـش  ار  نانمیرها  سوجم  دننام  یهورگ  نارفاک  (100)و  تسادیوه

نیا همه  زا  ادخ  هک  یتروص  رد  دنتشادنپ  ادخ  يارب  نارتخد  نارـسپ و  ار  ناگتـشرف  حیـسم و  ریزع و  شیرق  نیکرـشم  باتک و  لها  نوچ 
یتروص رد  دوب  دناوت  يدنزرف  ار  يو  هنوگچ  نیمز و  نامسآ و  هدنرآ  دیدپ  تسوا  (101) تسا هزنم  رترب و  دننک  فصو  وا  رب  هک  اهتبسن 

هک امش  ياتکی  راگدرورپ  فصو  تسا  نیا  (102) تساناد ملاع  روما  یئزج  یلک و  همهب  دیرفآ و  ار  زیچ  همه  وا  تسین و  یتفج  ار  وا  هک 
یمـشچ چیه  ار  وا  (103) تستادوجوم همه  ناـبهگن  هک  دـینک  شتـسرپ  ار  وا  سپ  تسوا  زیچ  ره  هدـننیرفآ  تسین و  یئادـخ  چـیه  وا  زج 

یهلا و تایآ  (104) تسهاگآ ملاع  قلخ  زیچ  همهب  یئرمان و  فیطل و  وا  دنکیم و  هدهاشم  ار  ناگدننیب  همه  وا  هکنآ  لاح  دیامنن و  كرد 
دنامب روک  سک  ره  دیسر و  تداعسب  دوخ  تفای  تریصبسک  ره  سپ  دمآ  ادخ  فرط  زا  هتبلا  تسامش  تریصب  ببـس  هک  ینامـسآ  بتک 

فئاطل دیعو و  دعو و  تراشب و  عاونا  هب  نآرق  تایآ  رد  ام  نینچمه  (105)و  متسین ادخ  باذع  زا  امش  نابهگن  نم  داتفا و  نایز  رد  دوخ 
سرد هب  وت  ار  نانخـس  نیا  دـنیوگ  هدرواین و  ادـخ  یحوب  نامیا  نادان  نارفاک  زاـب  دوش  ناگدـنب  تیادـه  هلیـسو  اـت  مینکفرـصت  یناـعم  و 

زا دش  یحو  وت  هب  وت  يادـخ  زا  هچ  ره  ص )  ) دـمحم يا  (106) مینکیم نایب  نشور  دنـشناد  لها  هک  نانآ  يارب  ار  تایآ  اـم  يا و  هتخومآ 
كرــش زا  ار  اـهنآ  تساوـخیم  ادـخ  رگا  (107)و  نادرگب يور  ناکرــشم  زا  تـسین و  اــتکی  تاذ  نآ  زج  یئادــخ  هـک  نــک  يوریپ  نآ 

مانشد نانموم  امش  (108) دوب یهاوخن  اهنآ  لیکو  وت  میدرکن و  ناشیا  نابهگن  ار  وت  ام  دندشیم و  سانـشادخ  دحوم و  همه  ات  تشادیمزاب 
رد ار  یموق  ره  لمع  ام  نینچمه  دنهد  مانشد  ار  ادخ  تلاهج  ینمشد و  يور  زا  زین  اهنآ  ادابم  ات  دیهدم  دنناوخیم  ار  ادخ  ریغ  هک  نانآ  هب 

نیرتتخسب ادخ  هب  (109)و  دـنادرگ یم  هاگآ  ناشرادرکب  ار  نانآ  ادـخ  تسادـخ و  يوس  هب  اهنآ  تشگزاب  سپ  میا  هداد  تنیز  ناـشرظن 
نیا هتفگب  نانموم  امـش  هنوگچ  تسادخ و  فرط  زا  تایآ  ربمغیپ  يا  وگب  دنرآ  نامیا  دـیایب  یتیآ  رگا  هتبلا  هک  دـندرک  دای  مسق  دـنگوس 

ام (110)و  دنروایمن نامیا  نادب  زگره  دیآ  مه  يرایـسب  تازجعم  هکلب  یتیآ  رگا  هک  دـندناعم  مدرم  نامه  اهنآ  دـیوشیم ؟ نئمطم  نارفاک 
هطرو هب  ات  میراذگاو  یـشکرس  نایغط و  لاح  نآ  هب  ار  اهنآ  مینادرگب و  نامیا  زا  نونکا  دندرواین  نامیا  راب  لوا  نوچ  ار  نانیا  هدید  لد و 

دنهاوخن نامیا  زاب  میزیگنارب  اهنآ  رب  ار  ناـگدرم  میتسرف و  اـهنآ  رب  ار  ناگتـشرف  رگا  هک  دـنتباث  رفک  رد  ناـنچ  (111)و  دننامورف تلالض 
سنا و ياهناطیش  زا  ار  يربمغیپ  ره  ام  یئوت  هک  نینچمه  (112)و  دننادیمن ار  قح  ذفان  تیشم  مدرم  رثکا  نکیل  ادخ  تیشم  هب  رگم  دروآ 

ادخ رگا  دننک و  راهظا  هدنبیرف  رهاظ  هتسارآ  نانخس  نانموم  لافغا  يارب  رگید  یخرب  اب  یخرب  اهنآ  هک  میتخیگنارب  لباقم  رد  ینمشد  نج 
هب هکنانآ  نانمیرها  نآ  هدـنبیرف  راتفگ  هب  ات  (113) راذـگاو ناشغورد  اب  ار  اهنیا  شاب و  قح  تیـشم  میلـست  وت  سپ  دوبن  نینچ  تساوخیم 
ریغ نم  ایآ  (114) دنتفارد تسار  نانمیرها  هک  دـب  تبقاع  نآ  رد  زین  نانیا  ات  دنـشاب و  دونـشخ  نادـب  هدرپس و  لد  دـندرواین  نامیا  ترخآ 

هکنانآ داتـسرف و  امـشب  هدـش  نایب  نآ  رد  زیچ  همه  هک  نآرق  نوچ  یباتک  هک  تسا  یئادـخ  وا  هکنآ  لاح  میوجب و  يرواد  مکاح و  ادـخ 
قحب وت  رب  وت  يادـخزا  نآرق  نیا  هک  دـنا  هدـناوخ  ناشدوخ  لیجن  تاروت و  بتک  رد  دـنناد و  یم  يراصن  دوهی و  میداتـسرف  باتک  اـهناب 
سک چیه  دیسر و  لامک  دحب  تلادع  یتسار و  يور  زا  وت  يادخ  مالک  (115) هدم هار  دیدرت  کش و  چیه  هتبلا  نآ  رد  سپ  هدش  هداتسرف 
مدرم رثکا  زا  يوریپ  رگا  لوسر  يا  وت  (116)و  تسا قلخ  رادرک  راتفگب و  اناد  اونـش و  يادخ  وا  درک و  دناوتن  تاملک  نآ  رییغت  لیدبت و 
غورد لطاب و  هشیدنا  زج  دـنوریمن و  یـسوه  اوه و  ینامگ و  یپ  زا  زج  نانیا  هک  درک  دـنهاوخ  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  وت  ینک  نیمز  يور 
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هتفاـی تیادـه  وا  هارب  هکنآ  تسا و  هارمگ  وا  هار  زا  هکنآ  لاـح  هـب  تـسا  رتاـناد  دوـخ  وـت  يادـخ  اـققحم  (117) دـنرادن تسد  رد  يزیچ 
حیابذ زا  هچنآ  زا  ارچ  (119) دینک لوانت  دش  رکذ  نآ  رب  ادخ  مان  هچنآ  زا  دیراد  نامیا  ادخ  تایآ  هب  هکنانچ  نانموم  امش  سپ  (118) تسا

زا هک  دومن  نایب  لصفم  هدرک  مارح  امـش  رب  ادخ  هچنآ  هک  یتروص  رد  دننکیم  مارح  دوخ  رب  دـنروخیمن و  هدـش  رکذ  نآ  رب  ادـخ  مان  هک 
هب ادخ  انامه  دنور  یهارمگ  هب  ینادان  لهج و  يور  زا  دوخ  سفن  ياوه  هب  مدرم  يرایـسب  و  تسلالح ، زاب  دـیوش  راچان  هچ  رهب  مه  اهنآ 
هک دـینک  كرت  نطاب  رهاظ و  رد  ار  تشز  لمع  ره  هاـنگ و  ره  (120) تسا رتاناد  اهنآ  باقع  یهلا و  ماکحا  دودح و  زا  ناگدـننکزواجت 
نآ هک  دیروخم  هدشن  رکذ  نآ  رب  ادخ  مان  هچنآ  زا  (121)و  دیسر دهاوخ  نآ  باقع  رفیک و  هب  يدوز  هب  دنک  هانگ  بسک  سک  ره  اققحم 

لدجب و امـش  اب  ات  دـننک  هسوسو  دوخ  ناوریپ  ناتـسودب و  تخـس  نج  سنا و  نیطایـش  ینعی  نانمیرها  هک  دـینادب  تسیراک و  هبت  قسف و 
وا ام  دوب  تلالض  لهج و  هدرم  هک  یـسک  ایآ  (122) دش دیهاوخ  كرشم  اهنآ  دننام  دینک  يوریپ  نانآ  زا  مه  امـش  رگا  دنزیخرب و  هعزانم 

اهیکیرات ي رد  هک  تسا  یسک  دننام  وا  لثم  دور  زارفارس  مدرم  نایم  ینشور  نآ  اب  هک  میداد  تناید  ملع و  ینـشور  واب  میدرک و  هدنز  ار 
تـشز لامعا  هک  تسا  هدش  رگ  هولج  نینچ  ناشرظن  رد  نارفاک  دب  رادرک  يرآ  تشگ ؟ دناوتن  ردـب  نآ  زا  هدـش و  ورف  یهارمگ  لهج و 

رکم تقیقح  رد  دنشیدنا و  رکم  اجنآ  مدرم  اب  رگمتـس  راکدب  ياسور  يراید  ره  رد  هک  میداد  رارق  ام  نینچمه  (123)و  دننیب ابیز  ار  دوخ 
يارب یتـیآ  نوچ  (124)و  دنتـسین هاـگآ  ار  نارگید  هن  دـندنکفا  ناـیز  هب  ار  دوـخ  رکم  نآ  زا  هک  مه  نیا  هـب  دـننکیمن و  نتـشیوخ  هـب  زج 

دنادرگ لوسر  مه  ار  ام  ینعی  دوش  لزان  زین  ام  رب  هدش  لزان  ادخ  نالوسر  رب  هکنآ  دننام  ات  میرواین  نامیا  ام  دنتفگ  دش  لزان  اهنآ  تیاده 
دزاس و راوخ  ادـخ  ار  ناـمرجم  يدوز  هب  دـشخب  دـنلب  ماـقم  نیا  ار  هک  دراد و  ررقم  ار  دوخ  تلاـسر  اـجک  رد  هک  دـنادیم  رتهب  ادـخ  وگب 

مالـسا رونب  ار  شبلق  دهاوخ  وا  تیاده  ادـخ  ار  هک  ره  سپ  (125) دتسرف یم  ورف  نانآ  رب  دنشیدنا  یم  هک  يرکم  هطـساوب  تخـس  یباذع 
نتفریذـپ زا  ار  وا  لد  دراذـگاو  یهارمگ  لاح  هب  تجح  مامتا  زا  دـعب  ینعی  دـیامن  هارمگ  دـهاوخ  ار  هک  ره  دـنادرگ و  حرـشنم  نشور و 

دودرم دنورگیمن  قحب  هک  ار  نانآ  ادخ  هک  تسا  نیا  دور  نامـسآ  زارف  ربنیمز  زا  دهاوخیم  یئوگ  هک  دنادرگ  گنت  تخـس  گنت و  نامیا 
دنپ نادب  هک  راکوکن  هتـسیاش  ناگدـنب  زا  یهورگ  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  تسا  میقتـسم  هک  تست  يادـخ  هار  نیا  (126) دنادرگیم دیلپ  و 
هکنآ يارب  تساهنآ  رادتـسود  ادـخ  تسا و  شیاـسآ  لزنم  تمالـس و  راد  ادـخ  دزن  ار  اـهنآ  (127) میتخاـس نشور  یبوخ  هب  دـنریگ  یم 

ینوزف ناسنا  رب  امـشنج  هورگ  يا  هک  دوش  باـطخ  نیطایـش  هب  دـنوشیم و  روشحم  قلخ  همه  هک  يزور  روآ  داـی  (128)و  دندوب راکوکین 
یلج هب  میدیدرگ و  دنم  هرهب  رگید  یضعب  لالض  زا  یـضعب  ام  اراگدرورپ  دنیوگ  رـشب  سنج  زا  نیطایـش  نارادتـسود  لاح  نآ  رد  دیتفای 

نآ رگم  دوب  دیهاوخ  نآ  رد  هشیمه  تسامـش و  هاگلزنم  شتآ  نونکا  هک  دیوگ  نیطایـش  خساپ  رد  ادـخ  میدیـسر  يا  هدومن  نیعم  وت  هک 
یخرب ام  نینچمه  (129)و  تساناد ملاع  روما  همه  هب  رادرک و  تسرد  راک  همه  رد  وت  راگدرورپ  هتبلا  هک  دیآ  نوریب  دهاوخب  ادـخ  ار  هک 

مه رازآ  رب  هک  عمط  صرح و  رکم و  ملظ و  دـسح و  لاـمعا  زا  هچنآ  ببـس  هب  میراـمگرب  تفلاـخم  هب  رگید  ضعب  لـباقم  ار  ناراـکمتس 
هک دـماین  ینالوسر  امـش  دوخ  سنج  زا  امـش  تیادـه  يارب  ایآ  سنا  نج و  هورگ  يا  هک  دـنک  باـطخ  ادـخ  هاـگنآ  (130) دننکیم بسک 
هب ام  هک  دنهد  باوج  ینامیشپ  تیاهن  اب  اهنآ  دنناسرتب ؟ رشحم  تخس  زور  نیا  اب  ندش  هجاوم  زا  ار  امـش  دنناوخب و  امـش  يارب  ارم  تایآ 

دوخ رب  دـنمهف و  یم  لاح  نآ  رد  تخاس و  رورغم  ار  اهنآ  ایند  یناگدـنز  میهدـیم و  یهاوگ  دوخ  رب  يدـب  لوسر و  تفلاخم  هب  تلاـهج 
هدرکن و تجح  مامتا  ات  ار  يراید  لها  ادـخ  هک  تسنیا  يارب  لـسر  نداتـسرف  نیا  (131) دنتفر یم  تلالـض  رفک و  هارب  هک  دنهد  یهاوگ 
زا ادخ  تفای و  دـهاوخ  هبتر  قح  دزن  هدرک  هک  یلمع  هب  ناگدـنب  زا  سک  ره  (132)و  دنادرگن كاله  متس  هب  دنـشابن  لهاج  لفاغ و  اهنآ 

دربب ار  امـش  همه  نیمز  يور  زا  دهاوخب  رگا  تسنابرهم و  همه  هب  زاین و  یب  قلخ  زا  وت  يادخ  (133)و  دوب دهاوخن  لفاغ  سک  چیه  لمع 
امش هب  هچ  ره  (134) دروآ دیدپ  رگید  یهورگ  هیرذ  زا  ار  امش  هکنانچ  دنک  امش  نیـشناج  دهاوخ  ار  هک  ره  هاگنآ  دنادرگ  یناف  ار  همه  و 

روخرد هچ  ره  ار  امش  نادان  هورگ  يا  وگب  (135) دش دیهاوخن  بلاغ  وا  تاردقم  ادخ و  تردق  رب  امش  دمآ و  دهاوخ  اققحم  دنداد  هدعو 
شیوخ رفیکب  امـش  مسر و  دوخ  رجاب  نم  هتبلا  هاگنآ  منکیم  کین  لمع  شیوخ  روخرد  زین  نم  دـینک  لمع  دـیراد  یئاناوت  نآ  رب  تسا و 
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ملاع ناراکمتـس  هک  دینادب  اققحم  تسیک و  دراد  شوخ  هاگلزنم  تبقاع  هک  سک  نآ  هک  دش  دیهاوخ  هاگآ  مه  يدوزب  دیوش و  تازاجم 
مهـس نیا  دنتفگ  ناشدوخ  نامگ  هب  دندرک و  نیعم  یبیـصن  هدـیرفآ  هک  تاناویح  اهیندـیئور و  زا  ادـخ  يارب  (136)و  تسین يراگتسر  ار 
دوـب ادـخ  يارب  هکنآ  دیـسریمن و  ادـخ  هب  دوـب  ار  ناشناکیرـش  هک  یمهـس  نآ  سپ  ار  اـم  ناـتب  ناکیرـش و  رگید  مهـس  نیا  ادـخ و  يارب 

فرـص ادخ  ياضر  يارب  چیه  ار  ناتب  تاقدص  دندومنیم و  فرـص  ناتب  فرـصمب  دوب  ادخ  يارب  هک  يا  هقدـص  ینعی  دیـسریم  ناکیرـشب 
ار نادنزرف  نتشک  هناملاظ  لمع  ناکرشم  زا  يرایـسب  رظن  رد  نینچمه  (137)و  دندرکیم هتسیاشان  هنالهاج و  تخـس  یمکح  دندرکیمن و 

هابتـشا طلغ و  هب  تسا  دـنزرف  بح  هک  ناشیرطف  نید  رد  دزاس و  كاله  تشز  راک  نیاب  ار  نانآ  هکنآ  اـت  هداد  هولج  وکین  ناـشیا  ياـهتب 
رب اهتعارز  نایاپراهچ و  نیا  دنتفگ  (138)و  راذگاو دنفابیم  تافارخ  زا  هچناب  ار  اهنآ  سپ  دندرکیمن  نینچ  تساوخیم  ادـخ  رگا  دزادـنا و 

تب و ناـمداخ  نوچ  مینک  نیعم  دوخ  یتـسرپ  تب  شیک  رد  هک  سک  نآ  رگم  دروخب  نآ  زا  دـیابن  تسا  ناـتب  صوـصخم  عوـنمم و  همه 
نیا رد  نوچ  دندرک و  یم  حبذ  ادـخ  مان  رکذـنودب  زین  ار  ینایاپراهچ  دوب و  مارح  اهنآ  رب  نایاپ  راهچ  یـضعب  يراوس  نانآ و  نود  نادرم 

تـسنایاپ راـهچ  نیا  مکـش  رد  هچنآ  دـنتفگ  (139)و  درک دـهاوخ  تازاجم  ار  ناـنآ  غورد  نادـبادخ  يدوزب  دنتـسب  غورد  ادـخب  ماـکحا 
رفیک تازاجمب و  اهنآ  دنـشاب  کیرـش  نآ  رد  نادرم  نانز و  همه  دشاب  هدرم  رگا  دوب و  دـهاوخ  مارح  ام  نانآ  رب  تسنادرمب و  صوصخم 

ار دوخ  نادنزرف  هک  اهنآ  هتبلا  (140) تساناد رادرک و  تسرد  قلخ  رفیک  هب  ادخ  هک  دنـسریم  يدوزب  لطاب  تافیـصوت  تشز و  راتفگ  نیا 
تیاده هدش و  هارمگ  تخس  دنتسب  ادخ  هب  ءارتفا  نوچ  درک و  ناشبیصن  ادخ  هچنآ  زا  هرهب  یب  دنراک و  نایز  دنتشک  ینادان  تهافـس و  هب 

ناتخرد و ریاس  نوچ  دازآ  ناـتخرد  روگنا و  تخرد  دـننام  یتسبراد  ناـتخرد  زا  اهناتـسب  امـش  يارب  هک  یئادـخ  نآ  تسوا  (141) دنتفاین
ولزدرآ و ولاتفـش و  نوچ  رگیدـکی  هباشم  ياه  هویم  راـنا و  نوتیز و  دـنرآ و  نوگاـنوگ  ياـه  هناد  هویم و  هک  اـهتعارز  اـمرخ و  ناـتخرد 

ندرک يروآ  عمج  ورد و  زورب  ار  ناریقف  تاکز  قح  دینک و  لوانت  دسرب  هاگره  هویم  نآ  زا  مه  امش  دیرفایب  ریجنا  بیـس و  نوچ  هباشمان 
تشوگ هچنآ  زا  دینک و  يراوس  يربراب و  هدافتسا  تاناویح  ضعب  زا  (142)و  درادیمن تسودار  نافرسم  ادخ  هک  دینکم  فارسا  دیهدب و 

ار امش  هک  تسیراکشآ  نمشد  ار  امش  وا  هک  دیورم  نج  سنا و  ناطیش  ياوغ  یپ  زا  دیروخب و  هدرک  امـش  قزر  مه  ناشتاینبل  نغور و  و 
سنج زا  تسا  لالح  دوشیم  نایب  نونکا  هک  ینایاپراهچ  زا  تفج  تشه  ناگدنب  امش  يارب  (143) دناوخیم یتخبدب  تلالض و  رفک و  هارب 
مکـش رد  هک  يا  هچب  ای  هدام  ای  رن  سنج  ود  نیا  زا  اـیآ  وگب  تسا  لـالح  مدرم  يارب  هداـم  رن و  زب  سنج  زا  هداـم  رن و  فنـص  ود  ره  هرب 

ود رتش  سنج  زا  زین  (144)و  دیهد هئارا  یعطق  كردم  نمب  امـش  دیئوگ  یم  تسار  رگا  هدش ؟ مارح  ادخ  مکحب  کی  مادـک  تساهردام 
مکـش رد  هک  يا  هچب  ای  هدام  ای  رن  سنج  ود  نیا  زا  ایآ  هک  وگب  اهنآ  اب  هدـش  لالح  ود  ره  هدام  رن و  مه  واگ  سنج  زا  هدام و  رن و  فنص 

هب هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  يراب  هدومن ؟ هیـصوت  تمرح  نیا  رب  ادخ  هک  دـیتسه  دـهاش  امـش  ای  تسا  مارح  مادـک  تساه  هدام 
هک یماکحا  رد  ربمغیپ  يا  وگب  (145) درک دهاوخن  تیاده  ار  ناراکمتـس  ادخ  هتبلا  دنک  هارمگ  ار  نامدرم  دوخ  لهجب  ات  ددنب  غورد  ادخ 

تـشوگ ای  هتخیر  نوخ  ای  دشاب  هدرم  ناویح  هتیم  هکنآ  زج  مباییمن  دـشاب  مارح  ماعط  ناگدـنروخ  يارب  هک  ار  يزیچ  نم  هدـش  یحو  نمب 
ندروخب یـسک  هاگره  زین  تسا  مارح  هک  اهنیمه  رد  دننک و  حبذ  قسف  يور  زا  ادخ  مان  رکذ  نودب  هک  یناویح  ای  تسا و  دیلپ  هک  كوخ 

ادخ زاب  دنک  فرـص  ترورـض  ردقب  دشابن و  ادـخ  نامرف  زا  زواجت  يدـعت و  هار  زا  متـس و  يور  زا  هک  یتروص  رد  دـیدرگ  رطـضم  اهنآ 
زا هریغ و  رویط و  دننام  راد  نخان  ناویح  ره  نادوهی  رب  (146)و  تسا نابرهم  هدنشخب و  رایسب  قلخ  رب  وت  يادخ  انامه  هک  دیشخب  دهاوخ 

نوچ اهنآ  تسا و  هتخیمآ  اهناوختساب  ای  اه  هدور  ضعب  هب  ای  تسا  اهنآ  تشپ  رد  هچنآ  رگم  میدرک  مارح  ار  هیپزین  دنفسوگ  واگ و  سنج 
يا ار  وـت  رگا  سپ  (147) دوب دـهاوخ  تسار  ادـخ  نانخـس  اه و  هدـعو  همه  هتبلا  میدرک و  تازاجم  ار  اهنآ  مکح  نیدـب  اـم  دـندرک  متس 

هکنانآ (148) تشاد دهاوخن  زاب  ناراکدب  هقرف  زا  ار  شباذع  تساهتنم  یب  تمحر  ياراد  هکنآ  اب  امـش  يادخ  وگب  دننک  بیذـکت  ربمغیپ 
راتفگ نیدب  میدرک  یمن  مارح  ار  يزیچ  میدـش و  یمن  كرـشم  نامناردـپ  ام و  تساوخیم  ادـخ  رگا  هک  تفگ  دـنهاوخ  دـندروآ  كرش 
نخـس نیا  رب  امـش  ایآ  ربمغیپ  يا  وگب  دندیـشچ  ار  ام  باذع  معط  هکنآ  ات  دـندرکیم  لسر  بیذـکت  زین  ناشیا  ناینیـشیپ  نایربج  هنالهاج 
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نخــس غورد  هـفازگب و  زج  دــینکیمن و  شیوـخ  لـطاب  تـالایخ  زا  زج  يوریپ  امــش  هـنرگ  و  دــیهد ؟ هـئارا  اــت  دــیراد  یعطق  كردــم 
يا وگب  (150) درکیم تیاده  ار  امـش  همه  تفرگ  یم  رارق  شتیـشم  رگا  سپ  تسا  هغلاب  تجح  ادخ  يارب  ربمغیپ  يا  وگب  (149) دیئوگیمن

یهاوگ غورد  نوچ  دـنداد  یهاوگ  هاـگ  ره  سپ  دـیروایب  هدرک  مارح  دـیئوگیم  هک  ار  نآ  نیا و  ادـخ  هکنیا  رب  ار  دوـخ  ناـهاوگ  ربـمغیپ 
زا دنروایمن و  نامیا  تمایق  هب  هدرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  اهنآ  هک  نکم  اهنآ  سفن  ياوه  زا  يوریپ  هدـم و  یهاوگ  اهنآ  اب  وت  دـنهدیم 

مارح امـش  رب  ادـخ  هچنآ  ات  دـیئایب  ربمغیپ  يا  وگب  (151) دـندرگیمرب تاذـلا  لطاب  ناتب  يوسب  شیوخ  هدـننیرفآ  قلطم و  قح  دوخ  يادـخ 
هرابرد هکنیا  رگید  لمع و  رد  هن  هدیقع و  رد  هن  دیرواین  هجوچیه  هب  ادخ  هب  كرـش  هک  نیا  لوا  هبترم  رد  منک  نایب  یتسارب  ار  همه  هدرک 
تـشز ياهراکب  رگید  میهدـیم و  يزور  ار  اهنآ  امـش و  ام  دیـشکن  رقف  میب  زاار  دوخ  دالوا  رگید  دـیرآ  زاین  دـینک و  ناسحا  ردام  ردـپ و 

اهزردنا نیاب  ادخ  ار  امش  دیناسرن  لتقب  صاصق  قح و  مکح  هب  ینعی  قحب  زج  هدرک  مارح  هک  ار  یسفن  دیوشن و  کیدزن  ناهن  راکـشآ و 
میتی لامب  زگره  (152)و  دیبای تداعـس  دیدنب و  راک  مهف  لقع و  يور  زا  ات  دینک  لقعت  ماکحا  نیا  تحلـصم  رد  هک  دشاب  هدومن  شرافس 

كرت ار  یـشورف  نارگ  یـشورف و  مک  تنایخ  دیهدب و  مامت  ار  نزو  لیک و  یتسارب  دسر و  لامک  دـشر و  دـحب  هکنآ  ات  دـیوشن  کیدزن 
دنچ ره  دـیئارگ  تلادـع  هب  دـیئوگ  ینخـس  هاگره  میا و  هدرکن  فیلکت  یئاناوت  تردـق و  ردـقب  زج  ار  سک  چـیه  ام  هک  دـینادب  دـینک و 

رکذتم و هک  دشاب  امـشب  ادـخ  شرافـس  تسنیا  دـینک  تعاطا  ار  ادـخ  یهاون  رماوا و  دـینک  افو  ادـخ  دـهعب  دـشاب و  نادـنواشیوخ  هرابرد 
هقرفت و بجوم  هک  رگید  ياـه  هار  زا  دـینک و  نآ  يوریپ  تسار  هار  تسا  یهلا  ماـکحا  نآرق و  نیا  ینعی  تسنیا  (153)و  دیوش دنمشوه 

قح تیانع  فطل و  دروم  دیوش و  راکزیهرپ  هک  دشاب  امـش  هب  ادخ  شرافـس  تسا  نیا  دـینکن  تعباتم  ادـخ  هار  زا  زج  تسامـش  یناشیرپ 
ره مکح  نایب  لیـصفت و  يارب  راکوکین و  ره  سوفن  لیمکت  يارب  میداد  لماک  باتک  یـسومب  هاـگنآ  فلاـس  ءاـیبنا  زا  سپ  (154) دیدرگ

تکرب و اب  ام  هک  تسا  یباتک  كراـبم  نآرق  نیا  (155)و  دنروآ نامیا  ادخ  ءاقلب  مدرم  هک  دـشاب  قلخ  رب  تمحر  تیادـه و  يارب  زیچ و 
نآرق (156) دیدرگ دزیا  فطل  تمحرم و  لومشم  هک  دشاب  دیوش  راکزیهرپ  دینک و  يوریپ  نآ  زا  میداتـسرف  رایـسب  ریخ  تمکح و  ملع و 

نآ سرد  میلعت  زا  ام  دش و  هداتـسرف  يراصن  دوهی و  هفیاطود  رب  سب  لیجن  تاروت و  باتک  هک  دیئوگن  ات  امـش  رب  میداتـسرف  نیا  يارب  ار 
مه امشب  سپ  میتفاتش  یم  تیاده  هارب  نانآ  زا  رتهب  ام  دشیم  هداتسرف  ام  رب  باتک  رگا  دیئوگ  ای  (157) میدنام هرهب  یب  لفاغ و  یهلا  باتک 
زا دنک و  بیذکت  ار  یهلا  تایآ  هکنآ  زا  رتراکمتس  تسیک  نونکا  دیـسررد  تمحر  تیاده و  راکـشآ و  تجح  ناتراگدرورپ  فرط  زا 

رفیک هب  مینک  تازاجم  تخـس  باذع  هب  دـنا  هدرک  تفلاخم  هدـینادرگ و  يور  ام  تایآ  زا  هک  ار  نانآ  يدوزب  دـنادرگ  يور  قح  تعاطا 
ادخ و رما  ای  دنیآرد و  اهنآ  رب  رهق  ناگتشرف  هکنآ  زج  دنراد  يراظتنا  نارکنم  ایآ  (158) دننکیم ضارعا  ام  تایآ  زا  جاجل  دانع و  اب  هکنآ 

هقح تنطلـس  روهظ  ای  تمایق  ای  گرم  یعطق  مئالع  ینعی  ادخ  تایآ  لئالد و  یخرب  ای  دنوش  كاله  همه  دسر و  ارف  نانآ  رب  یهلا  ياضق 
نآ زا  رگا  دـشخبن  عفن  نامیا  ار  سکچیه  زور  نآ  هتبلا  دـسرب  اهنآ  رب  وت  يادـخ  بضغ  رهقتایآ و  ضعب  هک  يزور  دوش  راکـشآ  مالـسا 
دوخ تشز  لامعا  هجیتن  راظتنا  رد  امـش  وگب  ار  نارفاک  لوسر  يا  دـشاب  هدرکن  تداعـس  ریخ و  بسک  ناـمیا  رد  اـی  هدرواـین  ناـمیا  شیپ 

شوپب اهنآ  زا  مشچ  دندش  هقرف  هقرف  نآ  رد  دندنکارپ و  ار  نید  هک  نانآ  (159) میتسه شیوخ  حلاص  لامعا  هجیتن  راظتنا  رد  مه  ام  دیشاب 
دننکیم هچنآ  باقع  هب  نیا  زا  دـعب  تسادـخ  اب  اهنآ  راـک  تازاـجم  هک  شاـبم  نیگمغ  زین  اـهنآ  تسد  زا  دـنیاین  وت  راـکب  ناـسکنینچ  هک 

نآ ردقب  زجدـنک  تشز  راک  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  شاداپ  نآ  ربارب  هد  ار  وا  دـنک  وکین  راک  سک  ره  (160) دنادرگیم ناشهاگآ  تخس 
نیدب تسا  هدرک  تیادـه  تسار  هارب  ادـخ  ارم  اققحم  ربمغیپ  يا  وگب  (161) دش دهاوخن  متـس  الـصا  اهنآ  رب  دوشن و  تازاجم  تشز  راک 

هیلک تعاط و  زامن و  انامه  ربمغیپ  يا  وگب  (162) دوب هزنم  نیکرشم  لطاب  دیاقع  كرش و  ثول  زا  شدوجو  هک  میهاربا  كاپنیئآ  راوتسا و 
ارم لماک  صـالخا  نیمهب  تسین و  کیرـش  ار  وا  (163) تساهناهج راگدرورپ  هک  تسادـخ  يارب  همه  نم  تامم  تاـیح و  نم و  لاـمعا 

تیبوبر هب  ار  ادـخ  ریغ  یـسک  نم  ایآ  ربمغیپ  يا  وگب  (164) مشابیم ادخ  رما  میلـست  عیطم و  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  نم  دـنا و  هداد  نامرف 
شود رب  ار  يرگید  راـب  یـسفن  چـیه  دوخ و  رب  رگم  تخودـنین  يزیچ  سکچیه  تستادوجوم و  همه  بر  ادـخ  هک  یتروـص  رد  منیزگ ؟
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دهاوـخ هاـگآ  دـیدرک  نآ  رد  فـالخ  هچنآ  هب  ار  امـش  وا  تسادـخ  يوـسب  امـش  هـمه  تشگزاـب  ناـهج  نـیا  زا  لاـقتنا  زا  سپ  دریگن و 
ار امش  ات  داد  رارق  رتالاب  یضعب  زاار  یضعب  هبتر  تشاد و  ررقم  نیمز  لها  ناگتـشذگ  نیـشناج  ار  امـش  هک  تسا  یئادخ  وا  (165) تخاس

(166) تسا نابرهم  هدنشخب و  رایسب  رفیک و  دوز  تخس  ادخ  انامه  هک  دیامزایب  اه  هبتر  توافت  نیا  رد 

فارعألا

گرزب یباتک  لوسر  يا  (2) رابدرب رادتقا  بحاص  نابرهم  يادخ  دنا  هتفگ  نآ  ریـسفت  رد  یـضعب  صملا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
شتاراشب هب  ار  نامیا  لها  یناسرتب و  شباذع  تایآ  هب  ار  نامدرم  ات  شابم  مدرم  راکن  زا  رطاخ  هجنر  گنتلد و  وت  سپ  دـش  لزان  وت  يارب 

یتسودب ار  ادخ  زج  دیـشابن و  وا  ریغ  ياهروتـسد  وریپ  دـینک و  يوریپ  داتـسرف  امـش  يوسب  ادـخ  هچنآ  زا  نامیا  لها  يا  (3) يوشروآ دای 
كاله رب  هک  اهرهش  یلاها  رایسب  هچ  (4) دندرگیم رکذتم  دنورگن  لطابب  دننک و  تعاطا  ار  قح  هک  دنپ  نیدب  یمدرم  كدـنا  اما  دـیریگم 

زج دیـسر  نانآ  هب  ام  باذع  هک  یماگنه  رد  سپ  (5) دندوب هاگحبص  تحار  باوخب  ای  بش  شیاسآ  رد  هک  هاگنآ  میداتـسرف  باذع  اهنآ 
میهاوخ شـسرپ  اـهنآ  ناربمغیپ  زا  مه  مما و  لاـمعا  زا  مه  اـم  هتبلا  (6) میدوب باذع  قحتـسم  راکمتـس و  دوخ  ام  هک  دـندرکن  يوعد  نیا 

زور (8) میتسین لفاغ  نانآ  رادرک  زا  ام  هک  دـننادب  ات  مینک  نایب  لماک  تریـصب  ملعب و  اـمامت  ار  اـهنآ  لاـح  تیاـکح  ناـنآ  رب  سپ  (7) درک
رد هک  نانآ  (9)و  دوب دنهاوخ  راگتسر  هتبلا  دندوب  راکوکین  نیزو و  قح  نازیم  نآ  رد  هکنانآ  سپ  تسا  لامعا  ندیجنس  زور  اقح  رـشحم 

تقیقح هب  دوخ  رب  اما  دنا  هدرک  متس  ادخ  لسر  تایآ و  هب  هک  دنتسه  یناسک  نآ  دنلمعدب  نامیا و  یب  ینعی  دندوب  نزو  کبس  نازیم  نآ 
رادتقا نیکمت و  نیمز  رد  ار  مدآ  نادنزرف  امـش  ام  انامه  (10)و  دندرک ملظ  ادخ  نالوسر  تایآ و  هب  نوچ  دنا  هدرکمتـس  هدیناسر و  نایز 

(11)و دیرایم اجب  ار  يادخ  ياهتمعن  رکش  امش  زا  یکدنا  نکیل  میتشاد  ررقم  تمعن  هنوگره  زا  يزور  شاعم و  امشرب  نآ  رد  میدیشخب و 
دندرک هدجـس  همه  میدرک  رومام  مدآ  هدجـس  هب  ار  ناگتـشرف  میتسارآ  لماک  تروص  نیدب  هک  هاگنآ  میدیرفایب و  ار  نایمدآ  امـش  انامه 

زا عنام  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف  ودـب  لاـعتم  يادـخ  (12) دوبن ناگتـشرف  عوـن  زا  تقیقح  رد  ینعی  ناگدـننک  هدجـس  هلمج  زا  هک  ناطیـش  زج 
هدـیرفآ كاـخ  زا  ار  وا  شتآ و  زا  ارم  هک  مرتـهب  وا  زا  نـم  هـک  داد  خـساپ  يدرک  یناـمرفان  مدرک  رما  ار  وـت  نوـچ  هـک  دـش  مدآ  هدـجس 

نیرتتـسپ هرمز  زا  وـت  هک  وـش  نوریب  يزرو  توـخن  یگرزب و  هک  دـسرن  ار  وـت  هـک  دورف آ  ماـقم  نـیا  زا  دوـمرف  ناطیـش  هـب  ادـخ  (13) يا
دنوش هتخیگنارب  ناشدب  کین و  يازج  يارب  قیالخ  هک  يزور  هب  ات  ارم  سپ  مدـش  هاگرد  هدـنار  هک  لاح  تفگ  ناطیـش  (14) یناگیامورف

زین نم  يدرک  هارمگ  ارم  وت  نوچ  هک  تفگ  درک و  داینب  ار  ربج  بهذم  ناطیـش  (16) تشاد یهاوخ  تلهم  هتبلا  دومرف  ادخ  (15) هد تلهم 
رد نانآ  پچ  تسار و  فرط  رـس و  تشپ  زا  يور و  شیپ  زا  هاگنآ  (17) منادرگ هارمگ  تست  نیئآ  عرـش و  هک  تسار  هار  زا  ار  تناگدنب 

ار ناطیش  ادخ  (18) دـنرواین ياجب  تتمعن  رکـش  نانآ  رتشیب  ات  مشکیم  لطاب  لـیمب  ار  اـهنآ  یکاردا  هلماـع و  ياوق  زا  کـی  ره  میآ و  یم 
يا (19)و  منادرگیم رپ  نیقیب  نانآ  وت و  زا  ار  منهج  دنک  يوریپ  ار  وت  مدآ  نادنزرف  زا  هک  ره  یئام و  هاگرد  هدنار  وت  هک  وش  نوریب  تفگ 

ای روگنا  ای  مدـنگ  تخرد  دـیورن  تخرد  نیا  کیدزن  کیل  دـینک  لوانت  دـیهاوخب  هچ  ره  زا  دـینیزگ و  لزنم  تشهب  رد  تتفج  اب  وت  مدآ 
ياهیتشز ات  داد  بیرف  هسوسوب  ار  ود  ره  اوح  مدآ و  ناطیـش  هاـگنآ  (20) درک دیهاوخ  متـس  شیوخ  رب  هدش و  لمع  دـب  هک  هریغ  ای  بیس 

نادواج رمع  ای  دیوش  هاشداپ  ود  تشهب  رد  ادابم  هکنیا  يارب  زج  درکن  یهن  نیا  زا  ار  امش  ادخ  تفگ  غوردب  دوش و  رادیدپ  نانآ  هدیشوپ 
بیرف و هب  یئاـمنهار  سپ  (22) منک یم  تلالد  حالـص  ریخب و  ار  امـش  متـسه  امـش  هاوخریخ  نم  هک  درک  دای  دـنگوس  نآ  رب  (21)و  دیبای
زا هک  دندش  نآ  رب  دیدرگ و  راکـشآ  ناهنپ  ياهیتشز  ریاس  تاروع و  دـننام  ناشیاهیتشز  دـندرک  لوانت  تخرد  نآ  زا  نوچ  ات  درک  غورد 

نمشد تخـس  ناطیـش  هک  متفگن  مدرکن و  عنم  تخرد  نیا  زا  ار  امـش  نم  ایآ  هک  درک  ادن  ادخ  دنناشوپب و  ار  دوخ  تشهب  ناتخرد  گرب 
تمحر و امب  یـشخبن و  ار  ام  وت  رگا  میدرک و  متـس  شیوخ  رب  ناطیـش  يوریپ  رد  ام  ایادخ  دـنتفگ  (23) دـینک تفلاخم  يو  اب  تسامش ؟
دینمـشد و فلاخم و  رگید  یخرب  اب  یخرب  هک  دیئآ  دورف  تشهب  زا  تفگ  ادـخ  (24) میا هدش  ملاع  ناراکنایز  زا  تخس  یئامرفن  تفـصر 
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زا مه  دیریمب و  نآ  رد  دینک و  یناگدنز  نیمز  نیا  رد  تفگ  ادخ  (25) تسامش هاگیاج  تمایق  گرم و  تقو  ینعی  نیعم  یماگنهات  نیمز 
يارب دیئارایب  ار  نت  نآ  هب  هک  مرن  ابیز و  ياه  هماج  دنک و  امش  تروع  رـس  هک  یـسابل  ام  مدآ  نادنزرف  يا  (26) دیدرگ هتخیگنارب  زاب  نآ 

هک میداتسرف  امش  هب  تسادخ  تایآ  زا  همه  نانخس  نیا  تسامـش  هماج  نیرتوکین  يوقت  هک  يوقت  سابل  هب  داب  امـش  رب  میداتـسرف و  امش 
ردام ردپ و  هکنانچ  دهد  بیرف  ار  امش  ناطیـش  ادابم  مدآ  نادنزرف  يا  (27) دینکم شومارف  ار  وا  دح  یب  فاطلا  دیرآ و  دای  ار  ادخ  دـیاش 

ناشیوخ و ناطیـش و  نآ  انامه  دروآ  دـیدپ  ناشرظن  رد  ار  نانآ  حـیابق  دـنکرب و  نانآ  نت  زا  ار  تزع  هماـج  درک  نوریب  تشهب  زا  ار  اـمش 
هداد رارق  دنروایمن  نامیا  ادخب  هک  نانآ  رادتسود  ار  نیطایـش  عون  ام  دینیب  یمن  ار  اهنآ  امـش  هک  یتروص  رد  دننیب  یم  ار  امـش  شناگتـسب 

زج دنکن  تشز  لامعا  هب  رما  ادخ  زگره  ربمغیپ  يا  وگب  دومن  رما  نآ  رب  ار  ام  ادخ  میا و  هتفای  راک  نیدب  ار  دوخ  ناردپ  ام  دنیوگ  (28) میا
لدـع و هب  ار  امـش  نم  راگدرورپ  ام  لوسر  يا  وگب  (29) دیدنب یم  ادخ  هب  دـینکیم  ناتناردـپ  دوخامـش و  ینادان  لهج و  زا  ار  هچنآ  هکنآ 

راک رد  دیناوخب و  صالخا  رـس  زا  ار  ادخ  دیرآ و  وا  ترـضحب  يور  تدابع  ره  رد  هک  هدومرف  زین  تشز و  لامعا  هب  هن  هدرک  رما  یتسرد 
تیاده درون  هر  ادخ  تعاطب  یهورگ  (30) دیئآزاب شیوسب  رشحم  رد  راب  رگید  دیرفایب  لوا  رد  ار  امش  هکنانچ  هک  دینکن  لغد  ایر و  ادخ 

ناـمگ لـطاب  هب  دـندرک و  راـیتخا  یتسودـب  ار  ناطیـش  هدراذـگ و  ار  ادـخ  نوـچ  دـندش  یهارمگ  رد  تباـث  ناطیـش  يوریپ  هب  یهورگ  و 
ادخ ياهتمعن  زا  مه  دـیریگرب و  دوخب  تدابع  ماقم  رد  دوخ  ياهرویز  مدآ  نادـنزرف  يا  (31) دنا هتفای  تیاده  تسار  هار  هب  هک  دـندرکیم 

ياهتنیز یسک  هچ  ربمغیپ  يا  وگب  (32) درادیمن تسود  دنرادن  هاگن  هزادنا  هک  ار  نافرـسم  ادخ  هک  دینکم  فارـسا  دیماشایب و  دیروخب و 
لها يارب  اـیند  رد  اـهتمعن  نیا  وـگب  هدرک ؟ عـنم  هزیکاـپ  لـالح و  قزر  فرـص  زا  هدرک و  مارح  هدـیرفآ  دوـخ  ناگدـنب  يارب  هک  ار  ادـخ 

شیازفا يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  دوب  دـهاوخ  نانآ  رب  ترخآ  رد  اهنیا  زا  رتوکین  ملا و  نودـب  لماک  تاذـل  ینعی  اـهنیا  صلاـخ  تسناـمیا و 
عنم ناهن  رد  هچ  راکشآ و  رد  هچ  ار  تشز  لامعا  هنوگ  ره  نم  يادخ  هک  ربمغیپ  يا  وگب  (33) مینکیم نایب  نشور  نینچ  شناد  لها  نامیا 

تلاهج زا  دـینادیمن  هک  ار  يزیچ  هکنیا  دـیرادن و  یلیلد  چـیه  كرـش  نآ  رب  هک  ار  ادـخ  هب  كرـش  قحانب و  ملظ  يراکهانگ و  هدومرف و 
رخوم مدـقم و  يا  هظحل  دـسر  ارف  نوچ  هک  تسا  ینیعم  لـجا  يا و  هرود  ار  یموـق  ره  (34) تسا هدرک  مارح  ار  همه  دیهد  تبـسن  ادـخب 

درک و هشیپ  يوقت  هک  ره  سپ  دننک  نایب  امـش  يارب  ارم  تایآ  دـنیایب و  امـش  سنج  زا  یناربمغیپ  نوچ  مدآ  نادـنزرف  يا  (35) درک دناوتن 
بیذکت ار  ادخ  تایآ  هکنانآ  (36)و  دوب دهاوخن  اهنآ  رب  یبقع  ایند و  رد  هدنیآ  هتـشذگ و  زا  یهودنا  سرت و  چیه  تفاتـش  هتـسیاش  راکب 

تسیک سپ  (37) دوب دـنهاوخ  بذـعم  ادـخ  رهقب  دـیواج  نآ  رد  دـنخزود و  لـها  اـهنآ  دـندومن  ربکت  یـشکرس و  وا  تعاـطا  زا  هدرک و 
زا ای  یهلا  ردق  اضق و  باتک  زا  نانآ  دهد  تبـسن  غوردب  دنک  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  ای  ددـنب  غورد  يادـخ  رب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتس 

ضبق هک  دنـسر  ارف  وا  رب  حور  ضبق  ناگتـشرف  توملا و  کلم  ام  ناگداتـسرف  هک  یماگنه  ات  دیـسر  دنهاوخ  شیوخ  رفیک  هب  لامعا  همان 
ياهاوه يدامج و  ریغ  يدامج و  ناتب  دـننام  دـیدناوخیم  تیبوبر  هب  ادـخ  ياج  هب  هک  یئاـهنآ  دـندش  هچ  دـنیوگ  ناـنآ  هب  دـننک  وا  حور 
تیادـه هار  هدوبرفاک و  هک  دـنهد  یهاوگ  شیوخ  نایز  رب  اهنآ  دـندش و  دوباـن  دـیدپان و  اـم  رظن  زا  همه  اـهنآ  هک  دـنهد  خـساپ  یناـسفن 

یموق ره  تقو  نآ  رد  دیوش  لخاد  دندش  خزود  هب  امش  زا  شیپ  هک  سنا  نج و  زا  هورگ  نآ  رد  مه  امش  دیوگ  دنوادخ  (38) دنا هدومیپن 
اب نیرخآ  هرمز  هاگنآ  دریگ و  ارف  خزود  شتآ  ار  همه  هک  هاگنآ  ات  دننک  نعل  دوخ  ناشیک  مه  زا  ار  يرگید  موق  دنوش  خزودـب  هکنانآ  زا 

رتدـیدش و نوزفا و  شتآ  رد  ار  ناشباذـع  سپ  دـندرک  هارمگ  ار  ام  اسور  ینعی  نانیا  ایادـخ  هک  دـنیوگ  ناسیئر  اب  نیـسوئرم  ای  لوا  هقرف 
هورگ (39)و  دیتسین هاگآ  نآ  رب  امـش  نکیل  تسا و  دوخ  هانگ  ردق  هب  قاقحتـساب و  فعاضم  باذع  ار  همه  دیوگ  ادـخ  نادرگ  فعاضم 
باذع دیـشچب  هک  دوش  باطخ  اهناب  سپ  میناسکی  هانگ  رد  امـش  ام و  دشابن  يرترب  ام  رب  ار  امـش  هک  دـنهد  خـساپ  رخوم  هفیاط  هب  مدـقم 

ربک و زا  دـننک و  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  نانآ  انامه  (40) دـیا هدـش  بکترم  هتـسیاشان  لامعا  زا  هچنآ  رفیک  هب  هک  ار  ادـخ  رهق  شتآ 
دیآرد نزوس  همـشچ  رد  رتش  هکنآ  ات  دـنیاینرد  تشهب  هب  دوشن و  زاب  نانآ  يورب  نامـسآ  ياهرد  زگره  دـنرواین  دورف  نآ  رب  رـس  توخن 

ار ربکتم  ناراکهنگ  هنوگنیا  دـشاب و  لاـحم  تداـع  رد  نیا  دور و  نزوس  همـشچ  هب  رتش  هک  دـنام  نادـب  تشهب  هب  ناشندـش  لـخاد  ینعی 
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(42)و ملاع ناراکمتس  يازج  تسا  نیا  دنا و  هتشارفا  اه  هدرپارـس  هدرتسگ و  اهرتسب  خزود  رد  نانآ  رب  (41) درک میهاوخ  تخس  تازاجم 
تشهب و لها  اهنآ  مینکن  فیلکت  عسو  زا  شیب  ار  یـسک  ام  اریز  دندیـشوک  هتـسیاش  کین و  راک  رد  عسو  ردقب  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ 

اهرهن ناشیاهرصق  ریز  ربتـشهب  رد  میئادزب و  نایتشهب  لد  هنیئآ  زا  ار  تشز  يوخ  ره  دسح و  هنیک و  راگنز  (43)و  دنمعنتم نآ  رد  نادواج 
تیاده رگا  هک  درک  یئامنهر  ماقم  نیا  رب  ار  ام  هک  ار  يادخ  شیاتس  دنیوگ  دننک  هدهاشم  یتشهب  ياهتمعن  همه  نآ  نوچ  دوش و  يراج 
تـشهب لها  رب  هاگنآ  دـندرک  يربهر  قحب  ماقم  نیا  رب  ار  ام  ادـخ  نالوسر  انامه  میتفای  یمن  هار  ماقم  نیا  رد  دوخب  اـم  دوبن  یهلا  فطل  و 

امب ناربمغیپ  هچنآ  هک  دننک  ادن  ار  نایخزود  نایتشهب  هاگنآ  (44)و  دیتفای ثرا  هب  دوخ  حلاص  لامعا  زا  هک  یتشهب  تسا  نیا  هک  دننک  ادن 
یلب دنیوگ  دیدیسر ؟ تقیقح  هبخزود  باذع  زا  دنداد  هدعو  هچنادب  زین  امش  ایآ  میتفای  تقیقح  قحب و  ام  یتشهب  تاماقم  زا  دنداد  هدعو 

هار زا  ار  ادخ  ناگدنب  هک  یئاهنآ  (45) داب ملاع  ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  هک  دنک  ادن  یئیدانم  اهنآ  نایم  هاگنآ  میدیسر  دوخ  يازسب  مه  ام 
ود نیا  نایم  (46)و  دنرادن نامیا  تمایق  هب  اهنآ  دننک و  یم  جـک  ار  مدرم  تسار  هار  ههبـشبای  دـنبلطیم و  ار  جـک  هار  دـنرادیم و  زاب  ادـخ 

نایم یهاگیاج  ینعی  فارعا  رب  تسا و  رگیدکی  رادـید  عنام  هک  دـب  کین و  تشرـس  زا  تسیا  هدرپ  باجح و  نایخزود  نایتشهب و  هورگ 
وفع هب  هک  دنتسه  یناراکهانگ  فارعا  لها  دنتفگ  نیرسفم  زا  یخرب  دنوش  هتخانش  ناشیامیس  هب  همه  هک  دنتـسه  ینادرم  تشهب  خزود و 
لها رب  نایفارعص  ینعی  اهنآ  رظن  نوچ  (47)و  دنوش قح  تمحر  لومشم  هک  دنتـسه  نآ  يوزرآ  راظتنا و  رد  دنراودیما و  ادخ  شـشخب  و 

ینادرم فارعص  لها  (48)و  هدم رارق  ياج  کیب  ناراکمتـس  نیا  اب  ار  ام  لزنم  اراگدرورپ  دنیوگ  دنرب و  هانپ  ادخب  تشحو  زا  دتفا  خزود 
الـصا امـش  لاحب  دـیدرکیم  ربکت  رخف و  نآ  رب  هچنآ  هاج و  لام و  عمج  هک  دـیدید  دـنیوگ  دـنهد و  زاوآ  دنـسانشیم  ناشیامیـس  هب  هک  ار 
نونکا دـنادرگیمن  دوختمحر  تیاـنع و  لومـشم  ار  ناـنآ  ادـخ  هک  دـیدرکیم  داـی  دـنگوس  هک  ناـنموم  زا  یئاـهنآ  اـیآ  (49) دوبن دنمدوس 

لخاد هودـنا  نزح و  هنوـگچیه  یب  هشیدـنا و  فوـخ و  چـیه  یب  تشهب  رد  هـک  دوـش  باـطخ  زورما  اـهنامه  هـب  دـینیب ؟ یم  ار  ناـشماقم 
اهنآ دینک  دنم  هرهب  هدرک  امـش  يزور  ادـخ  هک  یتشهب  معن  زا  اراوگ و  ياهبآ  زا  ار  ام  هک  دـننک  زاوآ  ار  نایتشهب  خزود  لها  (50)و  دیوش
عاتم دـنتفرگ و  هچیزاب  سوسف و  ار  ادـخ  نید  هک  یئاـهنآ  (51) تسا هدـینادرگ  مارح  نارفاک  ربار  ماعط  بآ و  نیا  ادـخ  هک  دـنهد  خـساپ 

دندرواین رطاخب  ار  ناشزور  نینچ  نانآ  هکنانچ  میروآ  یمن  رظن  رد  تمحرب  ار  اهنآ  مه  ام  زورما  درک  لفاغ  رورغم و  ار  اهنآ  اـیند  تاـیح 
میداد لیصفت  شناد  ملع و  ساسا  رب  ار  زیچ  ره  نآ  رد  هک  میداتسرف  یباتک  نامدرم  رب  ام  (52)و  دندرک راکنا  تمایقب  عجار  ار  ام  تایآ  و 
لیوات هکنآ  رگم  دنتـسیچ  راظتنا  رد  ایآ  دنروایمن  نامیا  تمایق  ادخ و  تایآ  هب  هک  نارفاک  (53) دنروایم نامیا  هک  هورگ  نآ  تیاده  يارب 

دننک هدـهاشم  ار  راک  تبقاع  تایآ و  لیوات  قیالخ  هک  زور  نآ  دـسرب و  نانآ  هب  تمایق  روهظ  ای  گرم  ماگنه  اهنآ  لامعا  لاـم  تاـیآ و 
ام يارب  ار  قحناهرب  نیرتنـشور  اب  ادـخ  نالوسر  هک  سوسفا  تفگ  دـنهاوخ  فسات  لاح  اب  دـندوب  هدرک  شومارف  ار  زور  نیا  هک  یناـسک 

لامعا نیا  زا  ریغ  هک  میتشگ  یم  زاب  ایندـب  رگید  راب  ای  تساخیمرب  ام  تعافـشب  یـسک  زورما  ای  میدرکیمن  تفلاـخم  شاـک  دـندرک  ناـیب 
همه هک  دـنرگنب  دـنتفابیم  ایند  رد  هچنآ  دـننیب و  تخـس  نایز  رد  ار  دوخ  نارفاک  نآ  ماـگنه  نآ  رد  میتخادرپیم  یحلاـص  لاـمعا  هب  تشز 

ار زور  تخادرپ  شرعتقلخب  هاگنآ  درک  قلخ  زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یئادخ  نآ  امـش  راگدرورپ  (54) تسا هدش  دوبان 
هک دیـشاب  هاگآ  ناگدنب  يا  دیدرگ  رخـسم  وا  رما  هب  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  دیوپ و  نآ  یپ  رد  باتـش  اب  هک  دناشوپرد  بش  هدرپ  هب 

عرضت و هب  ار  دوخ  يادخ  (55) تسا نایملاع  هدننیرفآ  هبترم و  دنلب  هزنم و  هک  تسوا  نامرف  ذفان  مکح  تسادـخ و  صاخ  شنیرفآ  کلم 
تـسود ار  ناراکمتــس  زگره  ادـخ  هـک  دـینکم  متــس  قـلخ  رب  دـیناوخب و  تـسا  کـیدزن  صـالخا  هـب  هـک  هتــسهآ  يادـص  هـب  يراز و 

دـیزیخنرب و يراک  هابت  داسف و  هبتفای  حالـص  مظن و  قح  لوسر  عرـش  قح و  رماب  نآ  راک  هکنآ  زا  سپ  نیمز  يور  رد  زگره  (56) درادیمن
هب ار  اـهداب  هک  تسیئادـخ  وا  (57) تسا کـیدزن  ناراـکوکین  هب  وا  تمحر  هتبلا  هک  دـیناوخب  دـیما  يور  زا  مـه  سرت  هار  زا  مـه  ار  ادـخ 

تسا هدرم  یبز  یب  زا  هک  يراید  رهشب و  ار  اهنآ  ام  دنرادرب  ار  نیگنس  ياهربا  راب  نوچ  ات  دتـسرف  شیپ  رد  شیوخ  تمحر  ناراب  تراشب 
میناـیوریم هدرم  نیمز  زا  ار  هاـیگ  هک  هنوگنیا  مه  میروآرب  نآ  زا  لـصاح  رمث و  هنوـگره  اـت  هک  میتـسرف  ورف  ناراـب  ببـس  نادـب  مینارب و 
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دیآرب وکین  ادخ  نذا  هب  شهایگ  وکین  كاپ  نیمز  (58) دیدرگ رکذتم  دوخ  تمایق  لاوها  رب  هک  دـشاب  میزیگنارب  كاخ  زا  مه  ار  ناگدرم 
میهدیم حیـضوت  نایبرهب  مینادرگ و  یم  عون  ره  ار  تردق  تایآ  ام  هنوگنیا  رمث  مک  كدـنا و  هایگ  زجدرواین  نوریب  كاپان  نشخ  نیمز  و 

وا زج  هک  دیتسرپ  ار  اتکی  يادخ  موق  يا  تفگ  میداتسرف  شموقب  دیحوت  نایب  يارب  هک  ار  حون  (59) دنرآ ياجب  ادخ  رکش  هک  یموق  يارب 
یهارمگ رد  تخـس  ار  وت  ام  هک  دنتفگ  شموق  زا  یهورگ  (60) مسرتیم تمایق  گرزب  باذع  زا  تخس  امـش  رب  نم  تسین  یئادخ  ار  امش 

ادخ ماغیپ  (62) منیملاعلا بر  لوسر  نم  نکل  دیوریم  اطخب  امش  متـسین  یهارمگ  رد  الـصا  نم  موق  يا  تفگ  نانآ  خساپ  رد  (61) مینیب یم 
امش هک  لامعا  رفیک  باسح و  تمایق و  دننام  مهاگآ  يروماب  یهلا  یحو  ادخ و  زا  منکیم و  زردنا  تحیـصن و  امـشب  مناسریم و  امـشب  ار 
امش رگم  ات  هدش  هداتسرف  امش  يروآ  دایب  ادخ  بناج  زا  يدرم  هک  تسا  زیگنا  تفگش  امـش  رظن  رد  هدرک و  بجعت  ایآ  (63) دیتسین هاگآ 

بیذـکت ار  وا  دـمآ  حون  ینعی  لوسر  نآ  نوچ  (64 (؟ دیدرگ ادخ  فطل  دروم  هک  دشاب  دـیوش  راکزیهرپ  ات  دـناسرتب  تمایق  باذـع  زا  ار 
هک میدرک  قرغ  كاله  يایرد  هب  دـندرک  بیذـکت  ار  یهلا  تایآ  هک  نانآ  میدـناشن و  تاجن  یتشک  رد  ار  شناوریپ  وا و  مه  ام  دـندرک 

ار ادـخموق  يا  تفگ  اـهناب  میداتـسرف  ار  دوه  موـق  نآ  زا  يدرم  ینعی  ناـشردارب  داـع  موـقب  (65)و  دـندوب لدروک  نادان و  رایـسب  یمدرم 
رفاک هک  شموق  زا  یهورگ  (66 (؟ دیوش یمن  راکزیهرپ  هدرکن و  شوگ  ارم  زردـنا  ایآ  تسین  یئادـخ  ار  امـش  وا  زج  هک  دـیتسرپ  یئاتکیب 

ارم موـق  يا  هک  داد  خـساپ  (67) یـشاب نایوگغورد  زا  تخـس  وت  هکمینکیم  ناـمگ  میباـی و  یم  درخ  یب  هیفـس و  ار  وت  اـم  دـنتفگ  دـندش 
حصان و امش  يارب  نم  مناسریم و  امشب  ار  ادخ  ماغیپ  (68) منیملاعلا بر  لوسر  وگتسار و  نم  نکیل  تسا  لطاب  امش  نامگ  تسین  یتهافس 

باذع لوه و  زاار  امـش  ات  هدش  هداتـسرف  امـش  يروآ  دایب  ادـخ  بناج  زا  يدرم  هک  دـیا  هدرک  بجعت  ایآ  (69) منیما قفـشم و  یهاوخریخ 
تقلخ و رد  درک و  هورگ  نآ  نیشناج  حون  موق  كاله  زا  سپ  ار  امشادخ  هک  دینکم  شومارف  دیشاب و  رکذتم  مدرم  يا  دناسرتب و  تمایق 

نآ رب  وت  ایآ  دـنتفگ  دوه  موق  (70) دیوش راگتـسر  دینک و  تعاطا  دیاش  دیرآ  دایب  ار  ادـخ  ياهتمعن  عاونا  موق  يا  سپدوزفیب  امـش  تمعن 
تـسار رگا  وت  درک  میهاوخن  راکنیا  مینک ؟ ضارعا  دنتـسرپ  یم  ام  ناردپ  هک  یئاهتبزا  میتسرپ و  یئاتکیب  ار  ادـخ  هک  يا  هدـمآ  ام  يوسب 
بـضغ تنایخ  يدیلپ و  تروصنیا  رد  هک  داد  خساپ  دوه  (71) ناسر ماجناب  دوز  یهدیم  هدـعو  یتسرپ  تب  رب  امب  هک  یباذـع  ره  یئوگیم 

مهو و هک  یئامسم  یب  ءامـسا  ینعم و  یب  ظافلاب  دینکیم و  هلداجم  مناوخیم  اتکی  يادخب  ار  امـش  هک  نماب  ایآ  هدیدرگ  متح  امـش  رب  ادخ 
یناهرب تقیقح و  چـیه  ناتب  نآ  رد  ادـخ  هکنآ  لاح  و  دـیزیخیمرب ؟ تموصخب  قح  اب  دـیا  هداهن  ناتب  نآ  رب  ناتناردـپ  امـش و  لطاب  لایخ 

شناوریپ دوه و  ام  دیسر  هک  باذع  عقوم  (72) مراد باذع  راظتنا  امش  رب  زین  نم  هک  دیشاب  ادخ  باذع  راظتنارد  یتسیاب  امـش  سپ  هداهنن 
رب (73)و  میدینادرگ كاله  ار  همه  دندرواین  نامیا  دندرک و  بیذکت  ار  ام  لوسر  تایآ و  هکنانآ  میدیناهر و  باذع  زا  دوخ  تمحرب  ار 

حضاو و يزجعم  نونکا  تسین  یئادخ  ار  امش  وا  زج  هک  دیتسرپ  ار  يادخ  موق  يا  تفگ  میداتسرف  تلاسرب  ار  حلاص  ناشردارب  دومث  موق 
یئوس دصق  دنکارچ و  ادخ  نیمز  رد  ات  دیراذگاو  ار  وا  گرزب  تسیزجعم  تیآ و  ار  امش  هک  تسادخ  هقاننیا  دمآ  ادخ  فرط  زا  راکشآ 

ادخ داع  موق  كاله  زا  سپ  ار  امش  هک  دینکن  شومارف  دیشاب و  رکذتم  (74) دش دیهاوخ  راتفرگ  كاندرد  یباذع  هب  هک  دینکم  وا  هرابرد 
ياهلزنم گنس  ندیشارتب  تخس  هوک  زا  یلاع و  ياهرصق  مرن  كاخ  هلهـس  یـضارا  زا  ات  داد  لزنم  نیمز  رد  دومن و  فلـسماوقا  نیـشناج 

افعـض و اب  حلاص  موق  ناشکندرگ  اسور و  (75) دیزیخنرب يراک  هبت  داسف و  هب  نیمزرد  دینک و  دای  ار  ادـخ  ياهتمعن  سپ  دـینک  انب  مکحم 
رب ام  یلبدنداد  باوج  نانموم  هداتسرف  تلاسرب  ادخ  ار  حلاص  هک  دیراد  داقتعا  امـش  ایآ  دنتفگ  رخـسمت  هب  دندروآ  نامیا  واب  هک  یناریقف 
یب مه  ام  دنتفگ  نامیا  یب  ناربکتم  (76) میراد نامیا  هدش  هداتسرف  وا  رب  ادخ  فرط  زا  هک  ینیئآ  هب  کش  چیه  یب  ام  مینئمطم  ملاع و  نیا 

يورزا حلاص  ناشربمغیپ  اب  دندز و  زابرـس  ادخ  رما  زا  دـندرک و  یپ  ار  حـلاص  هقان  هاگنآ  (77) میرفاک دیراد  نامیا  امـش  هچناب  کش  چیه 
يدرک هدعو  ار  ام  ادخ  ینامرفان  هقان و  ندرک  یپ  رب  هک  یباذع  نونکا  یئادخ  نالوسر  زا  وت  رگا  حـلاص  يا  هک  دـنتفگ  رخـسمت  مکهت و 

رب باذع  تامالع  دنتفگ  نیرـسفم  یخرب  دندمآرد  ياپ  زا  دوخ  ياه  هناخ  رد  همه  هکنآ  ات  دـیدرگ  زاغآ  اهنآ  رب  يا  هلزلز  سپ  (78) رایب
تفگ دش و  دیماان  اهنآ  نامیا  زا  دینادرگ و  يور  نانآ  زا  حلاص  دیسر  باذع  مئالع  نوچ  (79) دندش كاله  زور  هس  زا  سپ  دمآ و  اهنآ 
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(80)و دیرادیمن تسود  ار  ناحصان  رورغ  لهج و  زاامش  نکیل  مدرک  تحیـصن  ار  امـش  مدومن و  دوخ  يادخ  زا  تلاسر  غالبا  نم  موق  يا 
امش (81) دیروآ یم  اجب  هدرکن  تردابم  نادب  سکچیه  امش  زا  شیپ  هک  یتشز  لمع  ایآ  تفگ  دوخ  موقب  هک  میداتـسرف  تلاسرب  ار  طول 

یخـساپ ار  طول  دوخ  ربمغیپ  موق  نآ  (82) دیراکبان دساف و  یموق  امـش  هک  يرآ  دـیناریم  توهـش  تخـس  نادرم  اب  هدرک و  كرت  ار  نانآ 
هزنت نآ  زا  هتــسناد و  دــیلپ  ار  راـک  نـیا  هـک  دنتــسه  یمدرم  شناوریپ  وا و  هـک  دــینک  نوریب  رهــش  زا  ار  وا  دــنتفگ  هـکنآ  زج  دــندادن 

باذـع رد  ناگدـنامزاب  زا  راکتـشز و  نز  نآ  هک  وا  نآ  رگم  میداد  تاـجن  شموق  يـالب  زا  ار  همه  شتیب  لـها  وا و  مه  اـم  (83) دنیوجیم
میداتسرف ار  بیعش  اهنآ  ردارب  نیدم  لهاب  (85)و  تسیچ ناراکدب  راک  لذم  هک  رگنب  میدیرابورف  گنـس  زا  یناراب  موق  نآ  رب  (84)و  دوب
دیشورفن مک  دمآ  نشور  یناهرب  امش  رب  راگدرورپ  بناج  زا  هک  نونکا  تسین  یئادخ  وا  زج  ار  امـش  هک  دیتسرپب  ار  يادخ  موق  يا  تفگ 

هکنآ زا  سپ  نیمز  رد  دیـشورفن و  مک  دـینک  هشیپ  یتسرد  لدـع و  مدرم  اب  نزو  لیک و  شجنـس  رد  دـیئوگ و  كرت  ار  یـشورف  نارگ  و 
نزو رد  ندیشوک و  تلادع  هب  قلخ  اب  ندیتسرپ و  یگناگی  هب  ار  ادخ  ینعی  راکنیا  دیزیخنرب  داسفب  دمآ  ناتحالص  مظنب و  ینامسآ  نیناوق 

قلخ و ندرک  هارمگ  نیمک  رد  قـیرط  رهب  (86)و  دیراد نامیا  تمایقزور  ادخب و  رگا  تسا  رتهب  رایسب  امـش  تداعـس  يارب  ندرکن  تنایخ 
دایب مه  امـش  نیملـسم  يا  دیزادنا و  تلالـض  جک و  هارب  هدروآ  نامیا  ادخب  سک  ره  ات  دییاینرب  ادخ  هار  زا  مدرم  نتـشادزاب  ندـیناسرت و 

دیرگنب قیقد  دینک و  ادخ  رکـش  ات  داد  هبلغ  نمـشد  رب  دوزفا و  امـش  هدع  رب  ادخ  رایـسب  نانمـشد  دیدوب و  یلیلق  هدـع  هک  ار  ینامز  دـیرآ 
زا نم  هچناب  رگا  تفگ  ناـنمومب  بیعـش  (87)و  دـیزیهرپب اهنآ  لمع  زا  امـش  ات  دـندش  كاله  همه  هک  دوب  هنوگچ  نادـسفم  لاح  تبقاع 

نامیا هک  نانموم  امـش  دنتـساخرب  تموصخ  هب  هدرواین و  نامیا  یهورگ  دندروآ و  نامیا  یهورگ  ما  هدـش  نآ  غیلبت  هب  رومام  ادـخ  فرط 
وت و ام  دـنتفگ  بیعـش  موق  زا  یهورگ  (88) تسنارگداد نیرتهب  وا  هک  دـنک  يرواد  اهنآ  ام و  ناـیم  ادـخ  اـت  دـینک  هشیپ  ربص  دـیا  هدروآ 
ام عوجر  میراد  امـش  نیئآ  زا  ام  هک  ترفن  نیا  اب  تفگ  بیعـش  دیدرگرب  ام  شیکب  هکنآ  رگم  مینکیم  نوریب  شیوخ  رهـش  زا  ار  تناوریپ 

تاجن نآ  زا  ار  ام  ادخ  هکنآ  دوجو  اب  میدرگرب  تسا  داسف  لهج و  ملظ و  كرـش و  هقیرط  هک  امـش  نیدب  ام  رگا  (89) تسا لاحم  نآ  هب 
هک دریگ  رارق  ادخ  تیشم  هکنآ  رگم  مینک  عوجر  امش  لطاب  هنالهاج  نیئاب  ام  هک  دوشن  زگره  میا و  هتـسب  غورد  ءارتفا و  ادخب  انامه  هداد 

، تما ام و  نیب  عازن  رد  وت  اراگدرورپ  میبلط  يزوریف  حـتف و  وا  زا  مینک و  لکوت  وا  رب  ام  تسهاگآ و  ام  حـلاصمب  تساـم و  راـگدرورپ  وا 
مدرم يا  دنتفگ  هدرک و  دـیدهت  ار  مدرم  شتما  نارفاک  زا  یهورگ  (90) يا هدنـشخب  يزوریف  حتف و  نیرتهب  وت  هک  نادرگ  حتاف  ار  ام  قحب 

هک یلاح  رد  دندرک  حبص  ار  بش  دیدرگ  زاغآ  نارکنم  نآ  رب  هلزلز  سپ  (91) داتفا دیهاوخ  تلذ  نایز و  رد  هتبلا  دینک  بیعش  يوریپ  رگا 
هکنآ ياجب  دنامن و  یقاب  اهنآ  زا  يرثا  دندش و  كاله  دندرک  بیذـکت  ار  بیعـش  هکنانآ  (92) دـنداتفا كاله  كاخبدوخ  ياه  هناخ  رد 

زا دش  دیماان  شموق  ندروآ  نامیا  زا  درک و  توعد  هکنآ  زا  سپ  بیعش  (93) دندش راکنایز  دوخ  دندناوخیم  راک  نایز  ار  بیعش  ناوریپ 
تحیـصن زردـنا و  ار  امـشتجح  مامتا  يارب  مدرک و  ادـخ  ياـهتلاسر  غـالبا  امـشب  نم  موق  يا  تفگ  دـینادرگ و  يور  ناـمیا  یب  مدرم  نآ 

هکنآ رگم  میداتسرفن  يراید  رهـش و  چیه  هب  يربمغیپ  چیه  ام  (94) مشاب نیگمغ  نارفاک  كاله  رب  ارچ  نم  دـیدش  رفاک  هک  نونکا  مدومن 
شیاساب و ار  اهیتخس  نآ  سپـس  (95) دـننک يراز  عرـضت و  ادـخ  هاگردـب  هدرک و  هبوت  رگم  ات  میتخاس  التبم  نحم  دـئادش و  هب  ار  شلها 

هاگانب مه  ام  مینمیا  نآ  زا  ام  دیـسر و  ام  ناردپ  هب  نحم  جنر و  نآ  دـنتفگ  هدرک و  شومارف  ار  دوخ  لاح  یلکب  ات  میدرک  لدـبم  یـشوخ 
نامیا همه  راید  رهـش و  مدرم  هچناـنچ  (96)و  دـندوب لفاغ  باقع  نآ  هب  هجوت  زا  هک  یلاح  رد  میدرک  باـقع  ناـشلامعا  رفیک  هب  ار  ناـنآ 

ار ام  ناربمغیپ  تایآ و  نوچ  نکیل  میدوشگیم و  اهنآ  يوررب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاـکرب  ياـهرد  اـم  اـنامه  دـندشیم  راـکزیهرپ  هدروآ و 
هدیهوکن لامعا  ادخ و  ینامرفان  هب  هک  راید  رهش و  لها  ایآ  (97) میدیناسر ناشتشز  رادرک  رفیک  هب  تخس  ار  نانآ  مه  ام  دندرک  بیذکت 

دنلفاغ وا  تعاط  ادخ و  دای  زا  هک  راید  رهـش و  لها  ایآ  (98) دریگ ارف  ار  اهنآ  ام  باذع  دنباوخ  رد  هک  هاگنابش  هک  دننمیا  نآ  زا  دنلوغـشم 
ادخ تازاجم  شیامزآ و  ینعی  ادـخ  رکم  زا  ایآ  (99) دسر ارف  ار  نانآ  ام  باذع  دنتـسه  ایند  هچیزاب  مرگرـس  هک  زور  هب  هک  دننمیا  نآ  زا 

هک ار  یمدرم  نیا  ایآ  (100) راکنایز رورغم  لهاج  مدرم  رگم  دوشن  لفاغ  یـسک  هتبلا  ماقتنا  رکم و  نآ  زا  هک  دـنا  هدـیدرگ  نمیا  لـفاغ و 
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رهم ناشیاهلد  رب  میناسریم و  ناشناهانگ  رفیک  هب  میهاوخب  ام  رگا  هک  هدومرفن  هاگآ  ادخ  دندش  نیمز  ثراو  دندرم  همه  هک  یماوقا  زا  دعب 
رابخا وت  رب  ام  هک  یئاهرهش  تسنیا  (101) دنریگن دنپ  نآ  زا  دنونـشن و  ادخ  تایآ  زا  يزیچ  لد  شوگب  دننکن و  قیاقح  مهف  هک  میهن  یم 

نینچمه دـندرواین  نامیا  ناناب  دـندوب و  هدرک  بیذـکت  ار  اهنآ  شیپ  زا  نوچ  دـمآ  نشور  هلدا  اب  قح  نالوسر  ار  همه  میدرک  نایب  شلها 
نکـشدهع و ار  رتشیب  هکلب  میدـیدن  راوتـسا  دـهع  رد  ار  ناـمدرم  رثکا  (102) درک رهم  ار  نارفاـک  ياـهلد  داـنع  رفک و  تواقـشب  مه  ادـخ 

تایآ نآ  اب  مه  اهنآ  میداتـسرف  شموق  نوعرف و  يوسب  نشور  هلدا  تایآ و  اب  ار  یـسوم  ام  زاب  نـالوسر  نآ  زا  دـعب  (103) میتفای راکهزب 
؟ دیـسر هچ  ناراک  هبت  ناراگزورب  تبقاع  ات  رگنب  میدرک  كاله  داسف  يرگمتـس و  رفیک  هب  ار  نانآ  ام  سپ  دـندرک  یـشکرس  تفلاخم و 
زج يزیچ  ادخ  فرط  زا  هک  منآ  راوازـس  (105) منایملاع يادخ  هداتـسرف  نم  هک  نادب  اققحم  نوعرف  يا  هک  درک  باطخ  یـسوم  (104)و 
وت سپ  مدروآ  امش  يارب  ملاع  راگدرورپ  بناج  زا  راوتسا  مکحم و  یتجح  راکـشآ و  رایـسب  هزجعم  نشور  سب  یلیلد  میوگن  قلخب  قحب 
دوخ قدص  يارب  یلیلد  رگا  یـسوم  يا  هک  داد  خساپ  نوعرف  (106) رادـب تسد  نانآ  رازآ  زا  تسرفب و  نم  اب  ار  لیئارـسا  ینب  نوعرف  يا 

زا تسد  (108)و  دیدرگ رادـیدپ  میظع  ییاهدژا  اصع  نآ  هاگانب  دـنکفیب  ار  دوخ  ياصع  مه  یـسوم  (107) رایب يراد  تلاـسر  يوعد  رد 
رهام تخس  يرحاس  صخـش  نیا  هک  دنتفگ  ار  نوعرف  موق ، زا  یهورگ  (109) دوب نابات  یباتفآ  ار  ناگدـننیب  هاگان  هک  دروآرب  دوخ  بیج 

رما رد  هرواشم  زا  سپ  (111) دیهدیم روتسد  هچ  وا  راک  رد  نونکا  دنک  نوریب  دوخ  نیمزرس  زا  ار  امش  هک  دراد  نآ  هدارا  (110) تساناد و 
تسدربز نارحاس  ات  (112) تسرفب اهرهـشب  یـصاخشا  رادزاب و  ینامزار  نوراه  شردارب  یـسوم و  هک  دنتفگ  نینچ  نوعرفب  موق  یـسوم 

سک اهرهش  هب  نارحاس  يروآ  عمج  يارب  داتفا و  دنسپ  يار  نیا  ار  نوعرف  (113) دننک لطاب  ار  وا  رحس  دنروآ و  عمج  وت  روضحب  ار  اناد 
دهاوخ نایاش  دزم  رجا و  ام  يارب  میئآ  بلاغ  یسوم  رب  رگا  دنتفگ  ار  نوعرف  هدمآ و  درگ  نوعرف  روضحب  نارحاس  يرایـسب  هدع  داتـسرف 
یسوم هب  نارحاس  دیسر  لمع  دعوم  هک  هاگنآ  (115) تشگ دیهاوخ  نابرقم  زا  نم  دزن  نآ  رب  هوالع  یلب و  داد  خـساپ  نوعرف  (114 (؟ دوب
تیناقح تابثا  دوخب و  نانیمطا  يارب  یسوم  (116) میزادنیب شیوخ  رحس  طاسب  ام  ای  نکفیبدوخ  ياصع  وت  تسخن  یهاوخ  نونکا  دنتفگ 

دنتـسبرب قلخ  مشچ  يرگوداجب  دنتخادنا  دوخ  طاسب  نوچ  دینکفیب  دوخ  بابـسا  لوا  امـش  تفگ  داد و  نارحاسب  ار  یتسد  شیپ  شیوخ 
نکفیب ار  دوخ  ياصع  هک  میدومن  یحو  یسوم  هب  (117)و  دنتخیگنارب زیگنا  لوه  میظع و  سب  يرحس  دندش و  ناساره  تخس  مدرم  هک 
هزجعم نآ  روهظب  سپ  (118) دـیعلبب ار  همه  هرابکی  دـندوب  هدروآ  دـیدپ  اهرظن  رد  هتفاب و  نارحاس  هچ  ره  وا  هزجعم  تخادـنا  اصع  نوچ 

راوـخ بوـلغم و  اـجنآ  زا  گرزب  رحــس  نآ  دوـجو  اـب  نارحاــس  تبقاــع  (119) دـیدرگ لـطاب  هـمه  نارحاـس  لاـمعا  دـش و  تباـث  قـح 
يادــخب مـیدروآ  ناـمیا  اـم  دــنتفگ  (121)و  دــنداتفا هدجــسب  یـــسوم  هزجعم  تــمظع  ادــخ و  تردــق  لــباقم  رد  (120)و  دنتشگزاب

دیدروآ ناـمیا  واـب  نم  هزاـجا  روتـسد و  زا  شیپ  هنوگچ  تفگ  تفـشآ و  رب  تخـس  نوعرف  (123) نوراه یـسوم و  يادخ  (122) نایملاع
يدوزب سپ  دینک  نوریب  رهش  زا  هدرک و  قفتم  نم  هیلع  رب  یسوم  اب  ار  رهش  نیا  مدرم  هک  یتسایـس  دیا و  هدیـشیدنا  يرکم  راکنیا  ردانامه 

رادب ار  همه  هاگنآ  هدـیرب و  پچ  زا  یکی  تسار و  زا  یکی  ار  امـش  ياپ  تسد و  (124) مهد رفیک  تخس  هچ  ار  امـش  هک  تسناد  دیهاوخ 
ام زا  وت  ماقتنا  هنیک و  (126) میدرگیم زاب  دوخ  يادخ  يوسب  گرم  زا  دعب  اریز  میـسرتیمن  گرم  زا  دنتفگ  نارحاس  (125) تخیوآ مهاوخ 

مالـسا نیئاب  ار  ام  هد و  یئابیکـش  ربص و  امب  ایادخ  راب  میدروآ  نامیا  دمآ  امتیاده  يارب  نوچ  وا  لوسر  ادخ و  تایاب  ام  هک  تسنآ  مرجب 
نیا رد  ات  يراذـگاو  ار  شموق  یـسوم و  اـیآ  دـنتفگ  نوعرفب  موق  نارـس  زا  یعمج  (127) ناریمب ادـخ  مکح  هب  ياضر  میلـست و  اـب  ینعی 

مراذگ هدنز  ار  نانآ  هتـشک و  ار  ناشنارـسپ  اهنآ  رفیک  شاداپب و  يدوزب  تفگ  نوعرف  دننک  اهر  ار  وت  نایادخ  وت و  دننک و  داسف  نیمزرس 
يرای ادخ  زا  تفگ  دوخ  موقب  یسوم  (128) میردتقم ناشیا  كاله  رب  بلاغ و  اهنآ  رب  ام  مراد  هاگن  تراسا  تمدخ و  باذع  جنر و  رد  و 
يوقت لها  صوصخم  يزوریف  تبقاع و  نسح  دراذگاو و  دهاوخ  ناگدنب  زا  سکرهب  وا  تسادخ و  کلم  نیمز  هک  دینک  ربص  دیهاوخ و 

میا هدوب  نمشد  هجنکـش  جنرب و  نامز  ود  ره  رد  نآ  زا  دعب  مه  تلاسرب و  وت  ندمآ  زا  شیپ  مه  ام  هک  دنتفگ  واب  یـسوم  موق  (129) تسا
ناحتما ماقم  رد  هاگنآ  دنک  وا  نیـشناج  نیمز  رد  ار  امـش  دـیامن و  كاله  ار  امـشنمشد  ادـخ  هک  تسا  دـیما  دـیروخم  مغ  تفگ  یـسوم 
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دیاش اتمیدرک  التبم  عرآ  تشک و  رب  تفآ  صقن و  شاـعم و  یگنت  طـحقب و  تخـس  ار  ناـینوعرف  (130)و  درک دیهاوخ  هچ  امـش  اتدرگنب 
یگتسیاشب دیسریم  اهناب  یشوخ  دمآ  شیپ  یئوکین و  هک  هاگنآ  سپ  (131) دنرادرب قح  اب  تفلاخم  قلخب و  ملظ  زا  تسد  دنوش و  رکذتم 

ینعی دندز  یم  شناهارمه  یسومب و  دب  لاف  دمایم  اهنآ  رب  یتخس  طحق و  دننام  يراوگان  دمآ  شیپ  يدب و  هاگره  دندادیم و  تبسن  دوخ 
شیپ نانآ  رب  هک  اه  یتخـس  جنر و  ینعی  تسادخ  دزن  اهنآ  دـب  لاف  هک  دنـشاب  هاگآ  دـنتفرگیم  دوخ  رب  دـب  لافب  ار  شتما  یـسوم و  روهظ 
تایآ وت  رگا  دنتفگ  یسومب  ناینوعرف  (132)و  تسوا رماب  هثداح  ره  هک  دنتسین  هاگآ  نیا  رب  اهنآ  رثکا  نکیل  تسادخ  بناج  زا  رفیک  دیآ 

اهنآ رب  ناـشرفک  رفیک  هب  هاـگنآ  سپ  (133) دروآ میهاوخن  ناـمیا  اـم  زگره  هک  نادـب  ینک  رحـس  نادـب  ار  اـم  هک  يا  هدروآ  یتازجعم  و 
شیپ یشکندرگ  ربک و  قیرط  زاب  میداتسرف  ار  بضغ  رهق و  راکشآ  ياهناشن  نآ  بآ  ندش  نوخ  نوخ  غزو و  کشپش و  خلم و  نافوط و 

باذع و نیا  ات  هاوخب  تسارت  هک  يدهعب  ادخ  زا  هک  دنتفگ  یـسومب  دـش  عقاو  اهنآ  رب  الب  نوچ  (134)و  دندوب راکهانگ  یموق  دنتفرگ و 
وت تعباـتم  یهارمهب و  ار  لیئارـسا  ینب  میروآ و  یم  وـتب  ناـمیا  هـتبلا  يدرک  ـالب  عـفر  رگا  هـک  ناـمیپ  نـیا  رباـنب  دـنک  رود  اـم  زا  ار  ـالب 

ار نامیپ  زاب  دیـسر  نایاپب  هک  تدـم  دـنروآ  نامیا  دـندش  دـهعتم  هک  یتدـم  ات  میدرک  عفر  اهنآ  رـس  زا  ار  ـالب  نوچ  سپ  (135) میتسرفیم
تلفغ و نآ  زا  هدرک و  بیذـکت  ار  اـم  تاـیآ  هکنآ  رفیکب  میدرک  قرغ  ایردـب  ار  اـهنآ  میدیـشک و  ماـقتنا  ناـنآ  زا  مه  اـم  (136) دنتسکش
اب نیمز  برغم  قرشم و  ثراو  دنتشاد  یم  ناوتان  لیلذ و  ناینوعرف  هک  ار  يا  هفیاط  نوعرف  کلم  لاوآ  زا  سپ  ام  (137)و  دندومن ضارعا 

نوعرف و دندرک و  بئاصم  رد  هک  يربص  شاداپ  هب  دیـسر  لامک  دحب  لیئارـسا  ینب  رب  ادخ  ناسحا  میدـینادرگ و  تاماش  رـصم و  تکرب 
. میدیناسر تمالس  لحاسب  ایرد  زا  ار  لیئارـسا  ینب  (138)و  میدومن كاله  دوبان و  تمظع  اب  خاک  تارامع و  عیانـص و  نآ  اـب  ار  شموق 

یئادخ ام  يارب  یسوم  يا  دنتفگ  دندش و  لیام  لهج  زا  یتسرپ  تب  نیئاب  هدروخرب و  دندوب  فقوتم  دوخ  ناتب  شتسرپ  هب  هک  یموقب  سپ 
امـش تفگ  موق  هنالهاج  ياـضاقت  باوج  رد  یـسوم  نک  ررقم  تسا  سوسحم  یندـید و  هک  تسار  ناتـسرپ  تب  نیا  هک  ینایادـخ  لـثم 

ایآ تفگ  یسوم  (140) تسا لطاب  ناشنیئآ  دیاقع و  یناف و  تسارناتـسرپ  تب  تعامج  نیا  هک  ینایادخ  (139) دیتسه ینادان  مدرم  تخس 
هک ار  یماگنه  دـیرآ  دای  (141) دیـشخب تلیـضف  يرترب و  نایملاع  رب  ار  امـش  هک  تسادخ  هک  یتروص  رد  دـیبلطیم  یئادـخب  ار  ادـخ  ریغ 
امش نیا  دنتشامگ و  یم  يراگتمدخ  تراساب و  هدنز  ار  نانآ  هتشک و  ار  ناتنارسپ  دنتشادیم  هجنکش  باذع و  هب  تخس  ار  امـش  ناینوعرف 

میدوزفا نآ  رب  رگید  بش  هد  تفای  نایاپ  نوچ  میداد  رارق  هدعو  بش  یس  یـسوم  اب  ام  (142)و  دوب یگرزب  هیبنت  ناحتما و  ادخبناج  زا  ار 
هار شاب و  نم  موق  ياوشیپ  نونکا  وت  تفگ  نوراـه  دوخ  ردارب  هب  تفر  هک  هدـعو  يارب  دـش  لـیمکت  بش  لـهچب  هدـعو  ناـمز  هکنآ  اـت 

باختنا هک  شموق  ناگرزب  رفن  داتفه  اب  یـسوم  دندرک  ادخ  ندـید  ياضاقت  موق  نوچ  (143)و  شابم داسف  لها  وریپ  ریگ و  شیپ  حـالص 
ار دوخ  ایادخ  هک  درک  ضرع  دوخ  موق  نالهاج  ياضاقت  هب  یـسوم  تفگ  نخـس  يواب  ادخ  دمآ و  ام  هاگ  هدعوب  نیعم  تقو  دندوب  هدش 

رگا رگنب  هوک  رد  نکیل  دید و  یهاوخن  دبا  ات  ارم  هک  دومرف  وا  خساپ  رد  ادـخ  منک  هدـهاشم  ار  وت  لامج  باجح  یب  هک  امنب  راکـشا  نمب 
درک شبات  هوک  رب  ادخ  یلجت  هک  هاگنآ  سپ  دید  یهاوخ  ارم  زین  وت  دنام  دناوت  رارقرب  دوخ  ياجب  یلجت  ماگنه  تبالـص  نادـب  روط  هوک 
سح تیور و  زا  يرترب  هزنم و  وت  ایادـخ  درک  ضرع  دـمآ  شوهب  هک  سپـس  داـتفا  شوهیب  یـسوم  تخاـس و  یـشالتم  كدـنمار و  هوک 

ینامسج شیالآ  ره  زا  وت  كاپ  تاذ  هزنت  وتب و  هک  متسه  یـسک  لوا  دوخ  موق  زا  نم  مدرک  هبوت  وت  هاگردب  هشیدنا  نینچ  زا  ینامـسج و 
باختنا شیوخ  یتبحصمه  مالکب و  مدیزگرب و  یناسرب  قلخب  ارم  ياهماغیپ  هکنیا  يارب  ار  وت  نم  یسوم  يا  دومرف  ادخ  (144) مراد نامیا 
عوضوم ره  زا  ینامسآ  تاروت  حاولا  رد  (145)و  روآ ياجب  ار  یهلا  ساپس  رکـش و  ریگ و  ارف  الماک  مداتـسرف  وتب  هک  ار  هچنآ  سپ  مدرک 

لقع و توقب  ار  نآ  ماکحا  قیاـقح و  هک  میداد  روتـسد  میتشون و  یـسومب  تفرعم  ملع و  يارب  زیچ  ره  قیقحت  مه  دـنپ و  حـیاصن و  يارب 
ار ناقـساف  تلزنم  ماقم و  یتسپ  هک  دیـشیدنین  ناقـساف  نعط  زا  دـننک و  ذـخا  ار  نآ  بلاطم  رتوکین  هک  هد  روتـسد  ار  موق  ریگ و  ارف  نامیا 
نادرگور و متمحر  تایآ  زا  دـننک  یگرزب  يوعد  ربک  يور  زا  قحاـنب و  نیمز  رد  هک  ار  ناـنآ  نم  (146) داد میهاوخ  ناشن  امـشب  يدوزب 
لهج و هار  رگا  سکع  هب  هدومیپ و  هن  هار  نآ  دـنبای  تیادـه  دـشر و  هار  رگا  دـنرواین و  ناـمیا  نآ  هب  دـننیب  یتیآ  ره  هک  منادرگ  ضرعم 
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ضرعم لـفاغ و  نآ  مـهف  زا  دـندرک و  بیذـکت  ار  ادـخ  تاـیآ  هـک  دوـب  تـهج  نیدـب  اـهنآ  تلالــض  نـیا  دـنریگ  شیپ  دـنبای  یهارمگ 
هب دوش و  لطاب  هابت و  دوبن  ایند  ياربزج  هک  ناشلامعا  دـندرک  بیذـکت  ار  ترخآ  ملاع  ءاقل  ام و  ینامـسآ  تایآ  هک  ناـنآ  (147)و  دندش

دعب ینعی  وا  زا  دعب  یسوم  موق  (148 (؟ دوب دهاوخ  اهنآ  رفیک  دندرک  هچنآ  زج  ادخ  لدع  همکحم  رد  ایآ  دنوش  بذعم  لطاب  لامعا  باقع 
ایآ دـندیتسرپ  هتخاـس و  دوخ  ياـهرویز  ـالط و  زا  تشاد  يراوخ  یئادـص و  هک  يا  هلاـسوگ  همـسجم  قح  هدـعو  يارب  روـطب  وا  نتفر  زا 
نآ یپ  زاب  دانع  لهج و  زا  دـندید و  يرآ  دـنکیمن ؟ تیادـه  ار  اهنآ  یهارب  دـیوگیمن و  ینخـس  اـهنآ  اـب  حوریب  همـسجم  نآ  هک  دـندیدن 

نادـند هب  تسد  تشپ  ینامیـشپ  زا  هلاسوگ  شتـسرپ  لـمع  نآ  زا  نوچ  (149)و  دندوب راکمتـس  لد و  تخـس  یمدرم  دـنتفرگ و  هلاسوگ 
(150)و دوب میهاوخ  ملاع  ناراکنایز  زا  تخس  درذگن  ام  زا  دشخبن و  ار  ام  ادخ  رگا  دنتفگ  دوخ  اب  دنهارمگ  تسرد  هک  دندید  دنتفرگ و 

رما رد  ایآ  دیدرک  نم  بیغلا  ظفح  دبرایـسب  نم  زا  سپ  امـش  تفگ  موقب  فسات  مشخ و  لاحب  تشگزاب  دوخ  موق  يوس  هب  یـسوم  نوچ 
ناج يا  تفگ  نوراه  دیـشک  دوخ  يوسب  ار  نوراه  شردارب  رـس  بضغ  طرف  زا  تخادنا و  نیمزب  ار  حاولا  دـیدرک و  هلجع  دوخ  يادـخ 
نوبز راوخ و  ارم  اهنآ  مدوب  موق  تیادـه  راک  رد  يراکادـف  شـشوک و  تیاهن  اب  نم  هک  شابم  نیگمـشخ  نم  رب  مرداـم  دـنزرف  يا  ردارب 

داش نم  رب  ار  نانمـشد  دوخ  مشخب  وت  سپ  دـنناسر  لـتقب  ارم  دوب  کـیدزن  مدرک  تعناـمم  تموصخ و  موق  اـب  سب  هک  اـجنآ  اـت  دنتـشاد 
تمحر لپ  رد  زرمایب و  ارم  ردارب  نم و  اراگدرورپ  تفگ  درک و  تقفش  وا  رب  یسوم  (151) رامشم راکمتس  مدرم  دادع  رد  ارم  نادرگم و 
ترخآ رد  ار  ادخ  بضغ  رهق و  شتآ  دنتفرگ  شتسرپ  هب  ار  هلاسوگ  هکنانآ  (152) یملاع نانابرهم  نیرتنابرهم  وت  هک  نادرگ  لخاد  دوخ 

لمع بکترم  هکنانآ  (153) درک میهاوخ  رفیک  ار  نایوگغورد  ام  نانچمه  دیـسر و  دـهاوخ  اهناب  اققحم  ایند  تاـیح  رد  يراوخ  تلذ و  و 
نابرهم هدنـشخب و  نیقیب  هبوت  زا  دـعب  اـهنآ  رب  وت  يادـخ  دـندروآ  ناـمیا  صـالخاب  دـندرک و  هبوت  دـب  لـمع  نآ  زا  سپ  دـندش و  تشز 

نآ رب  دوب  یهلا  تمحر  تیادـه و  تاروت  نآ  هفیحـص  رد  هک  تفرگرب  ار  تاروت  حاوـلا  تسـشن  ورف  یـسوم  بضغ  نوـچ  (154)و  تسا
ندید تساوخرد  مرجب  درک  باختنا  ادخ  هاگ  هدعو  يارب  دوخ  موق  زا  درم  داتفه  یسوم  (155)و  دنسرتیم دوخ  يادخ  رهق  زا  هک  یهورگ 

ارم اهنآ و  همه  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  تذفان  تیـشم  رگا  اراگدرورپ  تفگ  لاح  نآ  رد  یـسوم  تفرگرد  رهق  هقعاص  ار  اهنآ  مشچ  هب  ادخ 
ام ایآ  مدیشیدنا  يرکم  تسایـس و  مدرک  باختنا  هک  یئاهنآ  تکاله  رب  نم  دنرادنپن  موق  هک  يدرکیم  هدعو  زا  رتشیپ  شاک  ینک  كاله 
هک ره  ناحتما  نیا  رد  هک  تسین  وت  ناحتما  هنتف و  زج  راک  نیا  درک ؟ یهاوخ  كاله  دندرک  هنالهاج  تساوخرد  هک  ام  ناهیفـس  لعفب  ار 

نیرتـهب یئوت  هک  نک  محرت  شخبب و  اـم  رب  تیبوبر  مکحب  سپ  اـم  يـالوم  یئوت  ینکیم  تیادـه  یهاوخ  ار  هک  ره  هارمگ و  یهاوـخ  ار 
هتفای تیاده  وت  يوسب  ام  هک  امرف  ردقم  باوث  یئوکین و  ترخآ  ملاع  رد  مه  ایند و  نیا  رد  مه  ار  ام  تشونرس  (156)و  ملاع ناگدنزرمآ 

نم تمحر  نکیل  دسر و  مهاوخ  هک  رهب  نم  باذع  هک  نادب  یـسوم  يا  دومرف  یـسوم  تساوخرد  خساپ  رد  ادخ  میا  هدـیورگ  وتب  میا و 
نآ دـنورگیم  ادـخ  تایاب  دـنهدیم و  ناریقفب  دوخ  لام  تاکز  دـنریگ و  شیپ  يوقت  هار  هکنانآ  يارب  هتبلا  هتفرگ و  ارف  ار  تادوجوم  همه 

یلیجنا تاروت و  رد  هک  یما  ربمغیپ  یمتخ و  لوسر  زا  دننک  يوریپ  هکنانآ  (157) درک میهاوخ  مزال  متح و  اهنآ  رب  صوصخم  ار  تمحر 
دهاوخ یتشز  ره  زا  یهن  یئوکین و  رهب  رما  ار  اهنآ  لوسر  نآ  هک  دـنباییم  هتـشاگن  ار  شفاصوا  ار و  شناشن  مان و  تساـهنآ  تسد  رد  هک 

اوه لهجزا و  هک  ار  یتقـشم  جـنررپ و  ماکحا  دـنادرگیم و  مارح  ار  روفنم  دـیلپ  ره  لالح و  ار  عوبطم  هزیکاـپ و  ماـعط  ره  ناـنآ  رب  درک و 
وا زا  دـندیورگ و  واب  هک  ناـنآ  سپ  درواـیم  قلخ  رب  ترطف  قفاوم  ناـسآ و  نید  درادـیمرب و  ار  همه  دـنا  هداـهن  دوخ  ندرگب  ریجنز  نوچ 

کیرات ياهلد  نک  نشور  هک  ینآرق  هب  ینعی  دندومن  يوریپ  دش  لزان  واب  هک  ار  يرون  دندرک و  وا  يرای  دنتـشاد و  هاگن  تزع  تمرح و 
رـشب سنج  امـش  همه  رب  رانثتـسا  نودب  نم  هک  وگب  قلخب  ام  لوسر  يا  (158) دنملاع ناراگتـسر  تقیقح  هب  هورگ  نآ  دـندرک  لمع  تسا 

ناج ینعی  دناریمیم  دـنکیم و  هدـنز  وا  هک  تسین  وا  زج  یئادـخ  چـیه  تسوا  کلم  همه  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یئادـخ  نآ  میادـخ  لوسر 
سک چیه  زا  هک  یما  ربمغیپ  وا  لوسر  هب  دیرآ و  ادخب  نامیا  دیاب  مدرم  يا  سپ  تعیبط  تسدب  هن  تسادخ  تسدب  یناتس  ناج  یـشخب و 
موق زا  یتعامج  (159) دیبای تیاده  ات  دیوش  وا  وریپ  دیاب  امـش  دیورگ  ادخ  نانخـس  ادخ و  هب  سب  هک  يربمغیپ  نآ  هتفرگن  میلعت  ادخ  زج 
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توـعد نآرق  مالــسا و  نیدـب  مـه  ار  مدرم  دـنوش و  یم  ناملــسم  ینعی  دـندرگیمزاب  نـید  نادـب  هتــسج و  تیادـه  قـح  نیدـب  یــسوم 
زا بز  یب  نابایب  نآ  رد  یسوم  تما  نوچ  دنشاب و  يا  هفیاط  یطبس  ره  هک  میدرک  بعشنم  ببـس  هدزاود  هب  ار  یـسوم  موق  (160) دننکیم
نآ زا  بآ  همـشچ  هدزاود  دز  نوچ  نآ  گنـس  رب  ار  دوخ  ياصع  هک  میدرک  یحو  یـسوم  هب  دـنبای  تاجن  شطع  زا  هک  دـندیبلط  بآ  وا 

یـسوم هب  هک  دوب  يا  هزجعم  نیا  دنتـسناد  ار  دوخ  روخـشبآ  هلیبق  ره  دـیدرگ و  صوصخم  هفیاط  کیب  همـشچ  ره  هک  دـش  يراج  گنس 
 - نیبجنرت غرم و  يولس -  نم و  اهنآ  يزور  توق و  يارب  زین  میدنکفا و  هیاس  اهنآ  رـس  رب  ربا  هطـساوب  ام  هکنآ  رگید  یکی  دش و  تمارک 

ملظ و قلخب  دینکن و  زواجتادخ  مکح  زا  دینک و  لوانت  میتفگ  میدرک  ناشیزور  هک  یتوق  هزیکاپ  ذـیذل و  زا  دـننک و  هیذـغت  ات  میداتـسرف 
نیا رد  هک  دـش  رما  یـسوم  موق  هب  نوچ  (161)و  دندرک متـس  شیوخ  رب  هکلب  ام  رب  هن  اهنآ  دندش و  رگمتـس  دندینـشن و  دـیرادم  اور  متس 
اعد رد  دیئآرد و  هدجـس  عضاوتب و  رد  نیا  رب  دینک و  لوانت  رهـش  نیا  ياهماعط  زا  دیتساوخ  هچ  ره  زا  دینک و  نکـسم  سدقملا  تیب  رهش 

هاگنآ (162) مینکیم ناسحا  رتنوزف  ار  ناراکوکین  ام  هک  میرذـگرد  امـش  ياهاطخ  ملظ و  زا  ات  زیرب  ار  ام  ناهانگ  اراـگدرورپ  هک  دـیئوگب 
تخـس یباذـع  نامـسآ  زا  اهنآ  رب  يراکمتـس  تفلاخم و  رفیک  هب  مه  ام  دـندرک  راتفر  دـش  هداد  روتـسد  اهناب  هچنآ  فالخ  رب  ناراکمتس 

ارچ هبنـش  لیطعت  مکح  زا  هک  سرپزاب  نیدم  هلیا و  هد  دوب  ایرد  لحاس  رد  هک  هیرق  نآ  زا  ار  لیئارـسا  ینب  لوسر  يا  (163)و  میروآ دورف 
یمن دـیدپ  شلـصا  زور  نآ  ریغ  رد  هدـش و  رادـیدپ  ایرد  نوماریپ  عراشم  رد  نایهام  هبنـش  زور  هب  ناحتما  يارب  هک  هاگنآ  دـندرک  زواجت 

زا یعمج  درکن  يرثا  اهنآ  رد  نیحصان  هظعوم  دنپ و  نوچ  (164)و  میدرک شیامزآ  ینامرفان  قسف و  لمعب  ار  نانآ  ام  هنوگ  نیدب  دندمآ 
هظعوم زاب  تسا  رثا  یب  دنپ  ظعو و  هکنآ  اب  دنموکحم  تخـس  باذع  هب  ای  كاله و  هب  ادخ  بناج  زا  هک  ار  یموق  ارچ  دـنتفگ  هورگ  نآ 

(165)و دننک هشیپ  يوقت  دنک و  رثا  دیاش  هکنآ  رگید  راگدرورپ و  بناجزا  تسا  تجح  مامتا  ترذعم و  ام  دنپ  دنتفگ  ناحـصان  دینکیم ،
ار قلخ  دندرکیم و  تحیصن  هک  تعامج  نآ  مه  ام  دندینشن  ناحصان  هظعوم  دندیزرو و  تلفغ  نآ  رد  دش  هداد  رکذت  اهناب  هچ  ره  نوچ 

راـتفرگ باذــع  نیرتدــب  هـب  ناشقــسف  رفیک  هـب  دــندرک  يراکمتــس  مـلظ و  هکناـنآ  میدیــشخب و  تاـجن  دــندومنیم  عـنم  دــب  راـک  زا 
هنیزوب لکـشب  میتفگ  میدرکخـسم و  ار  اـهنآ  مه  اـم  دـندش  بکترم  دوب  عونمم  هچنآ  هدرک و  ربـکت  یـشکرس و  هک  هاـگنآ  (166) میدرک

ار یسک  تمایق  زور  ات  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  وت  يادخ  ذفان  رما  ماگنه  نآ  (167)و  دیشاب ادخ  تمحر  زا  هدنامزاب  رود و  یسب  هک  دیوش 
هدنــشخب و رایــسب  قـلخ  هـب  ناراکمتــس و  هدــننک  رفیک  دوز  اـنامه  وـت  راــگدرورپ  هـک  دزیگنارب  اــهنآ  رب  تخــس  باذــع  تبوـقعب و 

تنایخ نآ  فالخب  یخرب  راکتـسرد و  حلاص و  اهنآ  زا  یـضعب  میتخاس  قرفتم  یبعـشب  نیمز  يور  رد  ار  لیئارـسا  ینب  (168)و  تسنابرهم
هک دشاب  میدومزایب  حلـص  گنج و  شیاسآ و  جنر و  یناوتان و  زجع و  یئاراد و  انغ و  رقف و  نوچ  اهیدـب  اهیبوخ و  هب  ار  اهنآ  دـنا و  هشیپ 

ادـخ و دـندش  ینامـسآ  باتک  ثراو  هک  ناشناگدـنامزاب  فالخا و  دنتـشذگرد  ناشناینیـشیپ  هکنآ  زا  سپ  (169) دـندرگ زاب  قح  مکحب 
نآ لثم  هچنانچ  دش و  میهاوخ  هدیـشخب  ام  دـنتفگ  دـندرک  هک  هانگ  ره  دـندیزگرب و  ار  ایند  تسپ  عاتم  هدرک و  شومارف  یلکب  ار  ترخآ 
هک دشن  هتفرگ  ینامـسآ  باتک  نامیپ  نانآ  زا  ایآ  دـنریگرب . زآ  صرحب و  دـنبایب  تنایخ  مارح و  هار  ره  زا  زاب  دـنتفای  هک  ایند  عاتم  زا  لام 

ترخآ و يدبا  لزنم  هک  دینادب  و  دننک ؟ لمع  دـنریگ و  سرد  تسباتک  رد  هچنآ  دـنهدن و  تبـسن  تسار  نخـس  قح و  فرح  زج  ادـخب 
دندش و ینامسآ  باتکب  لسوتم  هکنانآ  (170) دینکیمن لقعت  ایآ  تسا  ایند  یناف  عاتم  زا  رتهب  یـسب  راکزیهرپ  مدرم  يارب  یتشهب  ياهتمعن 

نادوهی دـنرآ  دایب  (171)و  تشاذـگ میهاوخن  عیاض  ار  ناراکتـسرد  رجا  ام  هک  دـش  دـهاوخ  هداد  لمع  نسح  دزم  اهناب  دنتـشاد  اـپب  زاـمن 
هک میدرک  رما  داتفا و  دـهاوخ  ورف  اهنآ  رب  دنتـشادنپ  هک  میتخیگنارب  اـهنآ  زارف  رب  اـهربا  هعطق  دـننام  ار  روط  هوک  ناشفالـسا  رب  هک  هاـگنآ 

راـگزیهرپ هک  دیـشاب  رکذـتم  تسا  روکذـم  نآ  رد  هچنآ  دـینک و  ذـخا  مکحم  هدـیقع  ناـمیا و  توق  اـب  دـمآ  امـشب  هک  یتاروـت  روتـسد 
رب ار  اهنآ  تفرگرب و  ار  اهنآ  هیرذ  مدآ  نادنزرف  تشپ  زا  وت  يادخ  هک  یماگنه  زاس  رکذتم  ار  قلخ  رآ و  دایب  ام  لوسر  يا  (172)و  دیوش

حاورا روهظ  دارم  دنتفگ  نیرسفم  یخرب  میهد  یهاوگ  وت  یئادخ  هب  ام  یلب  دنتفگ  همه  متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  هک  تخاس  هاوگ  دوخ 
هک توکلم  کلم و  ملاوع  رد  وا  تینابر  ادخ و  دیحوت  هب  دوهـش  درجت و  رونب  اهنآ  یهاوگ  حور و  ملاع  رذ و  اشن  رد  تسا  مدآ  نادنزرف 
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ادـخ یئاتکی  تفرعم و  زاای  تمایق و  هعقاو  نیا  زا  ام  دـیئوگن  اـیند  ضارعا  ماـهوا و  لاوآ  قیاـقح و  ماـیق  زور  ینعی  تماـیق  زور  رد  رگید 
ناردپ يوریپ  سپ  میدوب  اهنآ  زادعب  نادنزرف  مه  ام  دندوب و  كرش  نیدب  ام  ناردپ  ارصحنم  نوچ  هک  دیئوگب  هکنآ  ای  (173) میدوب لفاغ 

هک دشاب  میهدیم  لیـصفت  ار  دوخ  تایآ  ام  هنوگنیدب  174)و  (؟ دـیناسر یهاوخ  تکاله  هب  ار  ام  لطاب  لها  تشز  لمعب  اـیآ  میدرک  دوخ 
دوهی موق  رب  مدرم  نیا  رب  ناوخب  ام  لوسر  يا  (175)و  دندرگزاب قح  تعاط  تفرعم و  یتسرپادخب و  لطاب  هار  تلاهج و  تلفغ و  زا  مدرم 

درک بیقعت  ار  وا  ناطیش  هچنانچ  دیچیپرـس  نایـصع  هب  تایآ  نآ  زا  میدرک  اطع  واب  ار  دوخ  تایآ  ام  هک  ار  روعاب  معلب  سک  نآ  تیاکح 
نت نیمزب  وا  نکیل  میدیشخب  یم  ماقم  تعفر  ار  وا  تایآ  نآ  هب  میتساوخیم  دوخ  ذفان  تیـشمب  ام  رگا  (176)و  دیدرگ ملاع  ناهارمگ  زا  و 

لاحب ار  وا  ای  ینک و  بیقعت  وا  زا  رگا  هک  دنام  یگـس  هب  وا  لاح  تیاکح  وا و  لثم  تروص  نیا  رد  دیدرگ و  سفن  ياوه  وریپ  دنامورف و 
ياه هشیدـنا  زا  دـنک  لیمـسفن  ياوه  هب  تجح  مامتا  زا  سپ  ملع و  يور  زا  هک  یـسک  نینچ  ینعی  دـشک  ناـبز  وعوع  هب  يراذـگاو  دوخ 

قلخب تیاکح  نیا  دندرک  بیذکت  نادب  ملع  زا  دعب  ار  ادخ  تایآ  هک  یمدرم  لثم  تسنیا  ام  لوسر  يا  تستواقش  باذع  رد  دوخ  تشز 
يدب عضوب  رایـسب  دندرک  بیذـکت  ار  ام  تایآ  ربکت  دانع و  هب  هک  یهورگ  لاح  لثم  (177) دنیآ رکف  هب  دوخ  تاجن  يارب  هک  دـشاب  وگب 

هک یئاهنآ  هتفای و  تیاده  هک  تسوا  مه  دومرف  تیاده  ادخ  ار  هک  ره  (178) دننکیم متس  شیوخ  هب  هکلب  دوخ  ریغب  هن  اهنآ  دوش و  لثمتم 
يارب ار  سنا  نج و  زا  يرایسب  اققحم  (179)و  دنملاع ناراکنایز  نانآ  مه  دراذگاو  یهارمگ  هب  تجح  مامتا  زا  سپ  ینعی  دنک  هارمگ  وا 

ار اهنآ  هکنآ  هچ  دندیزگ  ار  دساف  دـیاقع  راکفا و  تشز و  لامعا  قالخا و  يدـیلپ و  منهجدوخ  رایتخا  روسب  اهنآ  هک  میدراذـگاو  منهج 
هارمگ یـسب  هکلب  دننایاپراهچ  دننام  اهنآ  تقیقح  ياونـشان  یئاه  شوگ  تریـصب و  رون  یب  ياه  هدید  تفرعم و  كاردا و  یب  تسیئاهلد 

هب دوخ  راک  تبقاع  تمایق و  ادخ و  زا  هک  دنتسه  یمدرم  نامه  اهنآ  دندرکن  لمع  زاب  دنتشاد و  هدسفم  تحلصم و  كاردا  هوق  اریز  دنرت 
دوـخب دـنزرویم  داـنع  رفک و  وا  ياـهمان  رد  هکناـنآ  دـیناوخب و  ار  ادـخ  اـهناب  تسوـکین  ياـهمان  ار  ادـخ  (180) دـندش لفاغ  ایند  هچیزاـب 
لطاـب زا  دـنباییم و  تیادـه  قـحب  يا  هقرف  میا  هدـیرفآ  هک  یقلخ  زا  (181)و  دش دنهاوخ  تازاجم  ناشدـب  رادرکب  يدوزب  هک  دـیراذگاو 
هکنانآ (182)و  دنامالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  نید و  نایاوشیپ  هقرف  نیا  زا  دارم  هک  هدمآ  هعیـش  ریـسافت  رد  دندرگیم  زاب  قح  هب  هشیمه 

ینعی هک  دـنتفگ  نیرـسفم  یخرب  دـننکن  نآ  مهف  هک  یئاج  زا  مینکفا  یم  تکاله  باذـعب و  ار  اهنآ  يدوزب  دـندرک  بیذـکت  ار  ام  تایآ 
جاردتــسا ینعم  نـیا  دـنوش  ادـخ  باـقع  قحتــسم  اجیردـت  سپ  دـنوشیم  تسرپاوـه  لـفاغ و  رورغم و  لاـم  کـلم و  تـمعن و  هـب  اـهنآ 

سب ام  باقع  رکم و  انامه  هک  دننک  راکشآ  ار  شیوخ  يدیلپ  دوخ و  تقیقح  تلهم  نیا  رد  ات  میهد  تلهم  اهناب  دنچ  يزور  (183 .) تسا
لقع و لامک  رد  داتـسرف و  نانآ  يربهرب  ادخ  هک  یلوسر  ینعی  ار  اهنآ  بحاص  هک  دـندرکن  رکف  مدرم  نیا  اما  (184) دسر ارف  اهناب  دیدش 
هب تمایق  لاوها  زا  تسا  قلخ  هدـنناسرت  وا  تسین  وا  رد  الـصا  دـنهدیم  تبـسن  واب  ضرغم  ای  لـهاج  مدرم  هک  ینونج  زگره  تسا  یئاـناد 

تمکح تردقب و  ات  دنرگنیمن  هدیرفآ  ادخ  هچ  ره  رد  دننکیمن و  نیمز  اهنامـسآ و  ياوق  توکلم و  رد  رظن  رکف و  ایآ  (185) نشور ینایب 
دعب یثیدح  هچ  هب  هاگنآ  دوش  کیدزن  رایـسب  نانآ  هب  هک  دشاب  اسب  اهنآ  گرم  لجا و  نوچ  دنوش و  اناد  انیب و  تمایق  ملاع  تبقاع  ادخ و 

ار هارمگ  نینچ  دشابن و  وا  يامنهر  سک  چـیه  تساوخ  هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  (186) دروآ دنهاوخ  نامیا  ینامـسآ  كرابم  باتک  نیا  زا 
تعاـس لاوحا و  وت  زا  اـم  لوسر  يا  (187) دـنامب تلالـض  تریحب و  یـشکرس  نایغط و  رد  ات  دراذـگاو  دوخب  تجح  مامتا  زا  سپ  ادـخ 

نآ دنادن  وا  زجب  یسک  تسا  نم  يادخ  نم و  بر  دزن  نآ  ملع  هک  هد  خساپ  دیسر  دهاوخ  ارف  تقو  هچ  هک  درک  دنهاوخ  لاوس  ار  تمایق 
یهاگآ نادب  الماک  وت  یئوگ  دنسرپیم  وت  زا  یناهگان  رگم  ار  امـش  دیاین  تسا  میظع  نیگنـس و  یـسب  نیمز  اهنامـسآ و  رد  شناش  تعاس 

عفن کلام  نم  هک  وگب  مدرم  هب  ام  لوسر  يا  (188) دنتـسین هاگآ  تقیقح  نیا  رب  مدرم  رثکانکیل  تسادخ  دزن  اققحم  تعاس  نآ  ملع  وگب 
هـشیمه دوخ  عفن  ریخ و  رب  مدوب  هاگآ  منادیم  یحوب  هچنآ  زج  بیغ  زا  نم  رگا  هتـساوخ و  نم  رب  ادـخ  هچنآ  رگم  متـسین  شیوخ  ررـض  و 
تسوا (189) دننامیا لها  هک  یهورگ  هدنهد  تراشب  نادب و  هدنناسرت  یلوسر  رگم  متـسین  نم  مدیدیمن  جـنر  نایز و  هاگچیه  مدوزفایم و 

درک یکیدزن  درک  تولخ  واب  نوچ  دریگ و  مارآ  سنا و  واب  ات  تشاد  ررقم  ار  شتفج  زین  وا  زا  دیرفایب و  نتکی  زا  ار  امش  همه  هک  یئادخ 
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هک دندناوخ  ار  ادخ  ردام  ردپ و  ینعی  ود  ره  هاگنآ  هک  دش  نیگنـس  ات  تسیزب  محر  رد  يدـنچ  لمح  راب  نآ  سپ  تشادرب  کبـس  يراب 
ردـپ و نآ  هب  نوچ  سپ  (190) دوب میهاوخ  وت  نارازگرکـش  زا  هتبلا  تمعن  نیا  رب  يدرک  اطع  حـلاص  يدـنزرف  امب  رگا  اـم  راـگدرورپ  يا 
ار دنزرف  نآ  ینعی  دنداد  رارق  دیدرگ  اطع  اهنآ  هب  هچنآ  رد  دوخ  ناکیرش  ار  اهنآ  ای  دندش  كرشم  نادنزرف  دش  اطع  حلاص  يدنزرف  ردام 

شیوخ کیرـش  دوخ و  لثم  دوب  هدـشاطع  اهناب  ادـخ  بناج  زا  هک  نطاب  رهاظ و  معن  ایند و  لام  تاـساسحا و  ملع و  دـننام  یئاـهتمعن  رد 
ریزع یـسیع و  هک  دوهی  يراصن و  نوچ  دهد  دنزرف  تبـسن  ادخب  مدآ  نادنزرف  زا  هک  ره  سپ  دنتفای  شیوخ  دننام  تهج  ره  زا  هتـسناد و 

كرشم یسک  نینچ  هدرک و  تباث  ادخ  يارب  لثم  کیرش و  دندناوخ  ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  هک  شیرق  رافک  ای  دندرمش  ادخ  دنزرف  ار 
هداد تبـسن  اوح  مداـب و  ار  كرـش  هداـتفا و  تریحب  یعمج  هیآ  نیا  رد  دـنیوگ  ناکرـشم  وا  رب  هچنآ  زا  تسا  رترب  یلاـعت  يادـخ  تسا و 

ریـسفت مدآ  كرـشب  هک  ره  دوب و  دهاوخن  تسادخ  دودرم  هک  كرـشم  مدآ  یفطـصا  هللا  نإ  تسادخ  هدـیزگرب  مدآ  هک  یتروص  رددـنا 
ریـسفت دـنادیم  كرـش  زا  هزنم  ار  ءایبنا  هک  حیرـص  صن  فالخ  لقع و  فالخ  نآرق و  رهاظ  فالخب  هداتفا و  طلغ  هب  هیآ  ینعم  رد  هدرک 
یتروص رد  (192 (؟ دنهدیم رارق  ادخ  کیرش  تسادخ  قولخم  دوخ  درک و  دناوتن  قلخ  ار  دوجوم  چیه  هک  زیچ  نیا  ایآ  (191) تسا هدرک 

امـش يوریپ  دیناوخب  تیاده  هار  هب  ار  ناتـسرپ  تب  ینعی  ار  اهنآ  رگا  (193)و  درک دـنناوت  يرای  دوخب  هن  ناکرـشم و  هب  زگره  هن  اهنآ  هک 
دوهی و ناکرشم و  امـش  سک  نآ  ره  ادخ  ریغ  (194) تسا ناسکی  ار  امـش  ادخ  هارب  اهنآ  ندناوخن  ندناوخ و  سپ  درک  دـنهاوخن  نانموم 

يوعد رد  رگا  دنتسه  جاتحم  ریقف و  یناف و  یناگدنب  امش  لثم  همه  تقیقحب  هریغ  ریزع و  یسیع و  ناتب و  دننام  دیناوخیم  یئادخب  يراصن 
هن ار  ناتب  نآ  اریز  دنرتزجاع  امش  زا  اهنآ  هک  یتروص  رد  (195) دننک اور  ار  امش  جئاوح  تالکشم و  ات  دیهاوخب  اهنآ  زا  دیئوگتسار  دوخ 
هب ام  لوسر  يا  دنونـشب  دـننیبب و  نآ  هب  هک  یـشوگ  مشچ و  هن  دـنرآ  نوریب  تردـق  نیتسآ  زا  هک  یتسد  هن  دـنیامیپ  یهار  هک  تسا  یئاپ 

تلهم ارم  چـیه  هکنآ  یب  دـینک  بولغم  ارم  ات  دـیرب  راکب  دـیناوتیم  نم  اب  هک  تلیح  ره  دـیناوخب و  ار  دوخ  لـطاب  ناکیرـش  وگب  ناکرـشم 
ناراــکوکین رواــی  راــیوا و  هـتبلا  هداتــسرف و  ار  نآرق  باــتک  نـیا  هـک  تـسا  یئادــخ  تــقیقح  هــب  رواــی  تــسود و  ارم  (196) دیهدب

اهنآ رگا  (198)و  دنرادن دوخ  يرای  رب  هکلب  امش  يرای  رب  تردق  کی  چیه  اتکی  يادخ  زج  دیناوخیم  ادخ  امـش  هک  ار  یئاهنآ  (197) تسا
ام لوسر  يا  دنریذپن و  ار  مالسا  توعد  دنرادن  شوه  نوچ  ناتـسرپ  تب  شوگ و  نوچ  ناتب  ینعی  دینـش  دنهاوخن  دیناوخ  تیاده  هارب  ار 

وفع و هقیرط  اـم  لوسر  يا  (199) دـننیب یمن  ار  قح  دـنرگنیم و  وت  رد  ناتـسرپ  تب  ای  ناتب  اهنآ  هک  ینیب  یم  وت  شنیب  لـقع و  لـها  يا  اـی 
تجح مامتا  توعد و  زج  وت  رب  هک  نادرگب  يور  نادان  مدرم  زا  دـنریذپن  هچناـنچ  نک و  رما  يراـکوکین  هب  ار  تما  ریگ و  شیپ  شـشخب 

اونـش و تقیقح  هب  وا  هک  رب  هانپ  ادخ  هب  دیآ  دیدپ  یـشبنج  هسوسو و  وت  رد  نج  سنا و  ناطیـش  فرط  زا  دـهاوخب  هچنانچ  (200)و  تسین
یئانیب تریـصب و  هظحل  نامه  دنرآ و  دایب  ار  ادخ  مدنامه  دـسر  ارف  لد  هب  یلایخ  هسوسو و  ناطیـش  زا  ار  يوقت  لها  نوچ  (201) تساناد

رد چـیه  دنـشکیم و  یهارمگ  تلالـض و  هارب  ار  تسرپاوه  ربکتم  قساف  مدرم  ینعی  ار  ناشناردارب  نج  سنا و  نیطایـش  (202)و  دننک ادیپ 
هک دننک  ضارتعا  وت  رب  يدرواین  نید  نافلاخم  رب  اهنآ  رب  یتیآ  لوسر  يا  وت  هک  نامز  ره  (203)و  دننکیمن ریصقت  ناراکدب  ندرک  هارمگ 

تـسنآرق تاـیآ  نیا  ینعی  تسا  نیا  درک  مهاوخن  دـسر  یحوب  میادـخ  زا  هچنآ  ریغ  يوریپ  نم  وگب  خـساپ  رد  یتخاـسن  مهارف  یتیآ  ارچ 
شوگ همه  دوش  تئارق  نآرق  نوـچ  (204)و  دنروآ نامیا  هک  یهورگ  يارب  تمحر  تیادـه و  امـش و  راگدرورپ  بناج  زا  اهتریـصب  هیام 

اب ار  دوخ  يادخ  (205) دیوش قح  تمحر  فطل و  دروم  هک  دشاب  دینک  مهف  ار  نآرق  حیاصن  قیاقح و  ات  دینک  توکـس  دیهد و  ارف  نادـب 
لفاـغ ادــخ  داـی  زا  مدــکی  شاــبم  نــالفاغ  زا  نـک و  داــیماش  حبــص و  رد  دوـخ  لد  رد  یــشکرب  زاوآ  هـکنآ  یب  یناــهنپ و  عرــضت و 

تاذ هیزنت  حیبست و  هب  هتـسویپ  دننکن و  یـشکرس  ادخ  یگدنب  زا  هاگچیه  دناوت  راگدرورپ  روضح  رد  هک  یناگتـشرف  حاورا و  (206) وشم
(207) دنلوغشم وا  هدجس  هب  تیدحا و 

لافنألا
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نانمـشد زا  گـنج  نودـب  هک  یمیاـنغ  ینعی  دـننک  لاوس  ار  لاـفنا  مکح  وت  زا  تما  نوچ  اـم  لوسر  يا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
، كولم عیاطق  درادن ، ثراو  هک  یـسک  ثرا  اهدور ، فک  هوک ، زارف  اه ، هشیب  نداعم ، کلامیب ، بارخ  ياهنیمآ  دیآ و  ناناملـسم  تسدب 
سک و ره  هب  شنانیـشناج  لوسر و  هک  تسا  لوسر  ادخ و  صوصخم  لافنا  هک  هد  باوج  دوش  لصاح  مدرم  جنر  یب  هک  یتورث  هصالخ 

اجیب ياضاقت  لافنا و  رما  رد  فالخ  زا  روما  هنوگنیا  رد  دیسرتب و  ادخ  زا  دیاب  نانموم  امش  تروص  نیا  رد  دنشخبب  دنناد  حالـص  ردق  ره 
دینک تعاطا  ار  لوسر  ادـخ و  دـیزادرپب و  ناتدوخ  نیب  داحتا  تملاـسم و  تیاـضر و  رد  هکلب  دـیزیهرپب  هقرفت  عازن و  صرح و  عمط و  و 

دوش و نازرل  ناسرت و  ناشاهلد  ادـخ  لالج  تمظع و  زا  دوش  ادـخ  زا  يرکذ  نوچ  هک  دنتـسه  نانآ  یقیقح  ناـنموم  (2) دینامیا لها  رگا 
بلق روضح  اب  ار  زامن  (3)و  دننکیم لکوت  راک  ره  رد  دوخ  يادخب  دیازفیب و  ناشنامیا  ماقم  رب  دـننک  توالت  اهنآ  رب  ار  ادـخ  تایآ  نوچ 
دنلب بتارم  ادخ  دزن  دننامیا و  لها  تقیقح  یتسارب و  اهنآ  (4) دننکیم قافنا  لام  هاج و  ملع و  میدرک  اهنآ  يزور  هچ  ره  زا  دـنرادیم و  اپب 

دروآ و نوریب  قح  نید  رالعا  يارب  قحب و  دوخ  هناخ  زا  ار  وت  ادخ  هچنانچ  (5) تسا اهنآ  صوصخم  بدا  ملعوکین و  يزور  شزرمآ و  و 
رما رد  يدـیزگ  ترجه  یتشگن و  زاب  قح  مکح  زا  اهنآ  تفلاخمب  وت  دـندرک و  راهظا  تهارک  فالخ و  يار  تخـس  نانموم  زا  یهورگ 

تعاط قح و  مکح  رد  ناداـن  مدرم  (6  ) رادـم هشیدـنا  ادـبا  قلخ  زا  شاب و  ادـخ  رما  وریپ  نکم  هجوت  مدرم  شهاوخ  هب  مهنآ  ریغ  لاـفنا و 
تسا تخس  راوشد و  اهنآ  رب  ادخ  تعاط  قح و  مکح  نانچ  درک و  دنهاوخ  عازن  لدج و  وت  اب  دیدرگ  نشور  راکشآ و  قح  هکنآ  اب  ادخ 

ود زا  یکی  رب  حتف  هدعو  امـشب  ادخ  هک  ار  یماگنه  رآ  دایب  ام  لوسر  يا  (7) دنـشکیم گرم  بناجب  ار  اهنآ  هک  دنرگنیم  هنیاعم  یئوگ  هک 
جنر و یب  دنرادن  هارمه  یحالس  تکوش و  هک  هفیاط  نآ  هک  دیدوب  لیام  نیملسم  امش  ماش و  ناوراک  ای  شیرق  هلفاق  رب  هبلغ  داد  ار  هفیاط 
ات (8) دنکرب ار  نارفاک  هشیر  نب  خیب و  زا  دنادرگ و  تباث  ار  قح  نانخـس  قدـص  هک  تساوخیم  ادـخ  دوش و  امـش  بیـصن  ناشلاوما  داهج 
ار یماگنه  دیرآ  دایب  (9) دیاین شوخ  ار  نارفاک  ناراکدب و  دنچ  ره  دزاس  دوبان  وحم و  ار  لطاب  دنک و  رادیاپ  ققحم و  ار  مالـسا  نید  قح 

نم هک  داد  هدـعو  درک و  تباجا  ار  امـش  ياـعد  سپ  دـهد  هبلغ  نمـشد  ربار  امـش  هک  دـیدرکیم  دوخ  راـگدرورپ  هب  يراز  هثاغتـسا و  هک 
ياهلد ات  دشاب و  حتف  هدژم  تراشب و  هکنآ  رگم  داتسرفن  ادخ  ار  ناگتـشرف  نیا  (10)و  متسرف یم  امش  ددم  هب  هتـشرف  رازهزا  مظنم  یهاپس 

تردـق و لامک  روما  مامت  رد  ار  ادـخ  هک  ادـخ  بناج  زا  رگم  تسین  يزوریف  ترـصن و  هک  دـینادب  دزاس و  نئمطم  ادـخ  هدـعوب  ار  اـمش 
تمحر نامسآ  زا  دیتفای و  ینمیا  ادخ  بناج  زا  هکنیا  يارب  تفرگ  ارف  ار  امش  تحار  باوخ  هک  ار  یماگنه  دیرآ  دای  (11) تسا تمکح 

مه اب  نامیا  هطبار  هب  ار  امش  ياهلد  دزاس و  رود  امش  زا  ار  ناطیش  دیک  هسوسو و  دنادرگ و  كاپ  بآ  نادب  ار  امش  هک  داتـسرف  یبآ  دوخ 
یکاپان ثدح و  ره  زا  ار  امش  مسج  هک  داتسرف  یناراب  تمحر  نامـسآ  زا  ینعی  دیـشاب  راوتـسا  مدق و  تباث  نید  راک  رد  ات  دنادرگ  دحتم 

یحو ناگتشرفب  وت  راگدرورپ  هک  هاگنآ  لوسر  يا  رآ  دای  (12)و  دنادرگ نمیا  یناطیش  لایخ  هسوسو و  ره  زا  ار  امش  ناج  دزاس و  كاپ 
ناشتـشگنا و همه  دینزب و  ناشیاهندرگ  ات  منکفایم  نارفاک  لد  رد  سرت  نم  انامه  هک  دیرادب  مدـق  تباث  ار  نانموم  میامـش  اب  نم  هک  درک 

ادخ اب  سک  ره  دندرک و  تفلاخم  تیدض و  تخس  وا  لوسر  ادخ و  اب  هک  تسنآ  رب  نارفاک  رفیک  نیا  (13) دینک عطق  ناشیاهزیوآ  تسد 
ایند رد  ار  تراسا  لـتق و  رـصتخم  باذـع  نیا  (14) تسا تخـس  رایـسب  ادـخ  باقع  هک  دـسرتب  دـیامیپ  تفلاخم  قاقـش و  هار  وا  لوسر  و 

نارفاک ضرعت  مجاهت و  اب  هاگ  ره  نامیا  لـها  يا  (15) تسایهم خزود  شتآ  تخـس  باذع  تمایق  رد  نارفاک  يارب  هک  دینادب  دیـشچب و 
درک رارف  دومن و  تشپ  اهناب  گنج  زور  رد  هک  ره  (16) دیزیرگب گنج  زا  هدرک و  تشپ  اهنآ  میب  زا  ادابم  دیوش  وربور  رازراک  نادیم  رد 
بلق زا  ای  هرـسیمب و  هنمیم  زا  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخ  تسا  لزنم  نیرتدب  هک  خزود  شهاگیاج  هدروآ و  يور  ادخ  مشخ  بضغ و  فرطب 

يا تشک و  ار  نارفاک  ادـخ  هکلب  امـش  هن  ناـنموم  يا  (17) دباتـش رگید  يا  هقرف  يرایب  يا  هقرف  زا  اـی  دور  یگنج  حـلاصم  يارب  حاـنج  هب 
یـشوخ دـمآ  شیپ  هب  ار  نانموم  هک  تساوخ  نیا  يارب  ادـخ  ار  نارفاـک  تسکـش  دـنکفا و  ادـخ  هکلب  وت  هن  يدـنکفا  ریت  وت  نوچ  لوسر 

دش و بیصن  ار  امش  ادخ  تساوخ  هب  گنج  رد  هبلغ  حتف و  نیا  (18) تسا ملاع  روما  حلاصمب  اناد  قلخ و  ياعد  ياونش  ادخ  هک  دیامزایب 
دهاوخ ناریو  ار  ناشرکم  ناینب  ادخ  هک  دیشیدنیم  نارفاک  رکم  زا  نانموم  امـش  ینعی  تسا  رافک  رکم  هدننک  رثا  یبادخ  اققحم  هک  دینادب 
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حتف و نیرتهب  هک  ار  نآرق  مالـسا و  نیددیـسر  ار  امـش  لماک  حتف  کنیا  دیبلط  یم  ترـصن  حتف و  ادـخ  زا  امـش  رگا  نارفاک  يا  (19) درک
رگا تسا و  رتهب  ار  امش  دیرادرب  تسد  قح  اب  دانع  رفک و  زا  رگا  نونکا  دمآ  ادخ  بناج  زاتسا  قلخ  تداعـس  هلیـسو  نیرتلماک  يزوریف و 
دشاب رایسب  دنچ  ره  امش  هاپس  تیعمج و  زگره  مینک و  باذع  رفیک و  زاب  ار  امش  مه  ام  دیئآ  زاب  نامیا  لها  ینمشد  گنج و  هب  راب  رگید 
لوسر ادخ و  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (20) تسنامیا لها  اب  هتبلا  ادخ  هک  داد  دناوتن  تاجن  نیملسم  توطـس  ادخ و  رهق  زا  ار  امش 

بلق و شوگب و  ار  قح  فرح  نانموم  امش  (21)و  دیونشیم ار  ادخ  تایآ  قح و  نانخس  امش  هک  دیچیپن  رس  وا  نامرف  زا  دینک و  تعاطا  ار 
ناروناج و نیرتدب  (22) دندینشن تقیقح  هب  میدینش و  ار  لوسر  ادخ و  نخس  ام  دنتفگ  هک  دیـشابن  ناقفانم  نوچ  دیونـشب و  لمع  ماقم  رد 

رگا (23) دننکیمن لقعت  ادخ  تایآ  رد  شلصا  دنلال و  رک و  قحفرح  نتفگ  ندینش و  زا  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ  دزن  صاخـشا  نیرت  یقش 
رگا دنیب  یمن  اهنآ  رد  نید  هب  لیامت  ریخ و  چیه  هک  نونکا  درکیم  قح  مالکب  اونش  ار  اهنآ  دیدیم  یحالص  ریخ و  اهنآ  رد  یلزا  ملعب  ادخ 
دینک تباجا  دننک  توعد  نامیاب  ار  امش  لوسر  ادخ و  نوچ  نامیا  لها  يا  (24) دننک ضارعا  دننادرگور و  نآ  زا  زاب  دنک  اونش  قحب  مه 

روشحم وا  يوسب  همه  تسهاگآ و  همه  ینورد  رارـسا  زا  تسا و  لیاح  وا  بلق  صخـش و  نایم  رد  ادـخ  هک  دـینادب  دیـسر و  دـباتایحب  ات 
ناملاظ دریگ  ارف  ار  همه  نامولظم  ناملاظ و  هکلب  دشابن  امش  ناراکمتس  صوصخم  اهنت  دیآ  نوچ  هک  یئالب  زا  دیسرتب  (25)و  دش دیهاوخ 

هب اـت  هنتف  ـالب و  زا  دـیزیهرپب  دیـسرتب و  هیآ : رگید  ریـسفت  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رماـکرت  رفیک  هب  ار  ناـمولظم  متـس و  مـلظ و  رفیکب  ار 
هک دینادب  اهنآ و  ریغب  هن  دیسر  دهاوخ  اهناب  اهنت  ملظ  رفیک  هب  الب  هک  دنسرتب  ناملاظ  نارگمتـس و  ینعی  تسا  هدیـسرن  امـش  زا  ناراکمتس 

فیعـض و ار  امـش  هک  دیدوب  رایـسب  نانمـشد  نایم  رد  یلیلق  هدع  هک  ار  ینامز  دیرآ  دایب  نانموم  يا  (26)و  تسا تخسرایسب  ادخ  باقع 
دوخ يرایب  دروآ و  دوخ  هانپ  رد  ار  امـش  ادخ  نآ  زا  دعب  دیدوب  ناسرت  دوخ  رب  كرـشم  مدرم  موجه  زا  دندرمـشیم و  هکم  نیمز  رد  راوخ 

هک یناسک  يا  (27) دـیرآ ياجب  شتمعن  رکـش  هک  دـشاب  دومرف  يزور  اهماعط  مئانغ و  نیرتهب  زا  درک و  اطع  امـشب  ترـصن  يدـنمورین و 
یبوخب ار  تنایخ  یتشز  امـش  هک  یتروص  رد  رگیدکی  اب  ایند  راکرد  دینکم و  تنایخ  لوسر  ادخ و  اب  نید  راک  رد  راهنز  دـیدروآ  نامیا 

دزن میظع  رجا  تقیقح  رد  تسین و  شیب  یئالتبا  هنتف و  درادـن  یتیلباق  ایند  رد  نادـنزرف  لاوما و  ار  امـش  هک  دـینادب  اـققحم  (28)و  دینادیم
هدید ینعی  دشخب  ناقرف  امـشب  ادخ  دیوش  راکزیهرپ  سرت و  ادـخ  رگا  نامیا  لها  يا  (29) تسترخآ ملاع  رد  یقیقح  تداعـس  تسادخ و 

يورخا يویند و  ررض  عفن و  تواقش و  تداعـس و  قیرط  ناطیـش و  ادخ و  هار  دیراذگ و  قرف  لطاب  زا  ار  قح  نطاب  رونب  ات  دهد  تریـصب 
رآ دایب  اـم  لوسر  يا  (30) تساهتنم یب  تمحر  لضف و  ياراد  ادخ  هک  دزرمایب  ار  امـش  دـناشوپب و  ار  امـش  ناهانگ  دـیهد و  صیخـشت  ار 

دننک نوریب  رهـش  زا  ای  دنناسر  لتق  هب  ای  دنرادزاب  تسادخ  نید  غیلبت  هک  دوخ  دـصقم  زا  ار  وت  ات  دـندرکیم  رکم  وت  اب  نارفاک  هک  ار  یتقو 
نوچ (31)و  درک دناوت  رکم  سک  ره  زا  رتهب  ادخ  دنکیم و  رکم  اهنآ  اب  مه  ادخ  دننک  رکم  وت  اب  اهنآ  رگا  هک  راذـگاو  ادـخب  دوخ  راک  وت 

ام رگا  درادن  ام  رظن  رد  یتمارک  زاجعا و  چیه  میدینـش  ار  نانخـس  نیا  ام  دنیوگ  دوش  توالت  ام  تایآ  دـننآرق  دـناعم  رکنم و  هک  نانآ  رب 
نیا رگا  ایادخ  دنتفگ  دندرک و  تجاجل  زاب  نوچ  (32)و  تسین ناینیشیپ  هناسفا  نانخس  زج  يزیچ  هک  میتفگ  یم  نآ  دننام  میتساوخیم  مه 

هب ار  ام  ای  راـبب  نامـسآ  زا  یگنـس  نامرـس  رب  اـی  لاـح  نیا  اـب  سپ  درک  میهاوخن  نآ  يوریپ  مه  زاـب  تستبناـج  زا  قح و  رب  یتسارب  نآرق 
باذع ار  نانآ  یتسه  اهنآ  نایم  رد  تمحر  ربمغیپ  وت  ات  مه  ادـخ  یلو  (33) دندش باذع  قحتسم  تخس  اذل  زاس  راتفرگ  كاندرد  یباذع 

اهنآ (34)و  دنکن باذع  ار  اهنآ  زاب  دننک  رافغتـسا  هبوت و  ادخ  هاگردب  دنوش و  نامیـشپ  ادخ  ینامرفان  زا  هک  یمادام  ات  زین  درک و  دهاوخن 
هب ار  مارحلا  دجـسم  هار  هک  یتروص  رد  دنـشابن ؟ ادخ  باذع  قحتـسم  دناعم  ناقفانم  نآ  هنوگچ  و  دنکن ؟ ناشباذـع  ادـخ  هک  دـندرک  هچ 

زجب ادخ  ناتـسود  هک  تسین  ادخ  اب  یتسود  هطبار  چیه  ار  اهنآ  تسا  بذک  دننکیم  ادخ  یتسود  يوعد  رگا  دندنبیم و  ادخ  ناگدنب  يور 
هبعک هناخ  رد  اهنآ  زامن  دننک  ادـخ  تبحم  يوعد  دوخ  زامن  هب  رگا  (35)و  دنتسین هاگآ  بلطم  نیا  زا  مدرم  رثکا  نکیل  دنـشابن  يوقت  لها 
سپ تسادخ  رهق  ببـس  هکلب  بحبجوم  هن  زامن  نینچ  تسین و  رگید  يزیچ  دنکیم  عنم  ادخ  هناخ  زا  ار  قلخ  هک  یندز  فک  ریغـص و  زج 
نیا يارب  دـننکیم  قافنا  ار  ناشلاوما  نارفاـک  (36) دـیدش رفاک  ادـخب  هکنآ  رفیک  هب  ار  باذـع  معط  دیـشچب  دوش  باطخ  اـهناب  ترخآ  رد 
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دنامب و اهنآ  لد  رب  شترـسح  دورب و  لطاب  لایخ  نیا  رـس  رب  ناشیاهلام  يدوز  هب  سپ  دـندنبب  شناگدـنب  يور  هب  ار  ادـخ  هار  هک  دوصقم 
راپـسهر اـعمج  منهج  يوسب  نارفاـک  نآ  دـش و  دـنهاوخ  زین  بولغم  دـنوشن  نیملـسم  رب  هبلغ  نید و  عنم  رب  قفوم  هکنیا  رب  هوـالع  هاـگنآ 

رد ار  همه  هاگنآ  دروآ  درگ  مه  اب  دزیمآرد و  رگید  یـضعب  اب  یـضعب  ار  نادیلپ  دزاس و  ادج  هزیکاپ  زا  ار  دیلپ  ادـخ  هکنآ  ات  (37) دنوشیم
دیئآ زاب  نامیا  هارب  هدیـشک و  تسد  دوخ  رفک  زا  رگا  هک  وگب  ار  نارفاک  ام  لوسر  يا  (38) دنملاع ناراکنایز  اهنآ  هک  دنکفا  خزود  شتآ 
رارق نیا  رب  یلزا  مکح  ینعی  تسا  هتـشذگ  رد  یهلا  تنـس  دـیرآ  يور  نایـصع  رفک و  هب  رگا  دوش و  هدیـشخب  دـیا  هدرک  شیپ  زا  هچ  ره 

هنتف و نیمز  رد  هک  دـینک  داهج  نارفاک  اب  نانموم  يا  (39) دـنادرگ یخزود  لیلذ و  ار  نارفاک  دـنک و  یتشهب  زیزع و  ار  نانموم  هک  هتفرگ 
نآ رگا  (40)و  تسهاگآ ریـصب و  ناشلامعا  هب  ادـخ  دندیـشک  رفک  زا  تسد  هچناـنچ  ددرگ و  ادـخ  نید  همهنیئآ  دـنامن و  رگید  يداـسف 

رواـی نیرتهب  راـی و  نیرتهب  هک  تسامـش  راـی  ادـخ  هتبلا  هک  دـینادب  دـیرادم و  مغ  ناـنموم  امـش  سپ  دـندرک  تشپ  ادـخ  نید  هب  نارفاـک 
نامیتی وا و  ناشیوخ  لوسر و  ادخـصاخ و  نآ  سمخ  مک  ای  دایز  دسر  هدیاف  تمینغ و  امـش  هب  هچ  ره  هک  دینادب  نانموم  يا  (41)و  تسا

هاپس ود  هک  يزور  ناقرف  زور  رد  ص )  ) دمحم دوخ  هدنب  رب  هچنآ  هب  ادخ و  هب  رگا  دیهدب  اهنآ  هب  تسا ، ناگدنام  رفس  هار  رد  ناریقف و  و 
ینامز دیرآ  دایب  (42) تساناوت زیچ  ره  رب  ادخ  هک  دینادب  دیا و  هدروآ  نامیا  دومرف  لزان  ادخ  دندش  وربور  ردـب  گنج  رد  رفک  مالـسا و 

رگا درک و  امش  بیصن  ادخ  یشوخ  قافتا  تیقفوم و  هک  دش  عقاو  هنیدم  رهش  زا  رود  یناکم  هب  نمشد  کیدزن  يداو  رد  امش  هاپس  هک  ار 
گنج رد  هشیدنا  فوخ و  زا  دوبیمن و  امـش  هاوخلد  قفاوم و  نینچ  هاگ  هدـعو  رد  دـشیم  ررقم  نمـشد  اب  امـش  رارق  هدـعوب و  رازراک  نیا 

رد ادـخ  ینعی  داد  هبلغ  ار  امـش  دزاـس  ارجا  هدوـمرف  ردـقم  ادـخ  هک  ار  یمتح  ياـضق  یلزا و  مکح  هکنآ  يارب  نکیل  دـیدرکیم  فـالتخا 
كاله هک  ره  ات  دزاس  راکـشآ  ار  شلوسر  نآرق و  تیناقح  هک  داد  هبلغ  رایـسب  نارفاـک  رب  ار  مک  ناـنموم  ناگتـشرف  ددـمب  ردـب  گـنج 
ياونـش ادخ  انامه  دسر و  يدبا  تایحب  تجح  مامتا  هب  تسا  يدـبا  تایح  قیال  هک  ره  دوش و  كاله  تجح  مامتا  زا  دـعب  تسا  یندـش 

امـش ات  میداد  ناشن  كدـنا  تباحـصا  وت و  مشچ  رد  ار  تنانمـشد  هک  هاگنآ  لوسر  يا  رآ  دای  (43)و  تسا ناگدنب  حـلاصم  ياناد  اعد و 
لدج و گنج  هب  نتفر  رما  رد  هدش و  لد  دب  ناساره و  الماک  میدوب  هداد  ناشن  امـش  مشچب  رایـسب  ار  نمـشد  هاپـس  رگا  دیـشاب و  لدـیوق 

قلخ ياـهلد  ینورد  ياـه  هشیدـنا  رد  فرـصتم  اـناد و  وا  هک  تشاد  تمالـسب  نمـشد  بیـسآ  زا  ار  امـشادخ  نـکیل  دـیدرکیم  تفلاـخم 
دیشیدنین و اهنآ  زا  هدش  لدیوق  ات  درک  رادومن  مک  امش  مشچ  رد  دیدش  لباقم  هک  یماگنه  ار  نانمشد  ادخ  هک  ینامز  رآ  دای  (44)و  تسا

ردـقم دوخ  یمتح  ياضق  رد  هک  ار  نآ  دـنوادخ  ات  دـننکن  گنج  تامهم  هیهت  لـماک و  زیهجت  اـت  دومن  مک  نمـشد  مشچ  رد  زین  ار  اـمش 
هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  (45) روما تشگزاب  تسوا  يوسب  تسادخ و  تسدب  راک  هک  دینادب  ات  دـیامرف  ارجا  مالـسا  هبلغ  ینعی  هدومن 

حور اب  همه  (46)و  دیدرگ حتاف  دنمزوریف و  هک  دیرآ  دای  هتـسویپ  ار  ادخ  دینک و  يرادیاپ  دـیدش  لباقم  نمـشد  زا  یجوف  اب  هاگ  ره  دـیا 
هقرفت رثا  رد  هک  دـیئوپن  تسا  مالـسا  هقرفت  بجوم  هک  عزاـنت  فـالتخا و  هار  زگره  دیـشاب و  لوسر  ادـخ و  ناـمرف  وریپ  یناـمیا  تدـحو 

ادخ هک  دیـشاب  روبـص  رادیاپ و  ادخ  هار  رد  لدکی  دیاب  همه  هکلب  دش  دـهاوخ  دوبان  امـش  تمظع  تردـق و  هدـش و  فیعـض  كانـسرت و 
يارب ای  رورغ و  سوه و  يارب  ای  هکلب  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  هن  اهنآ  هک  دیشابن  ناقفانم  دننام  نانموم  امـش  (47)و  تسا نارباص  اب  هشیمه 

دنهاوخ رفیکب  تخـس  نانآ  تسا و  طیحم  دـننک  هچ  رهب  ادـخ  ملع  هک  دنـسرتب  دـننکیم و  عنم  ار  قلخ  ادـخ  هار  زا  دـندش و  جراخ  رهاظت 
هدـمآ و يدرمریپ  لکـش  هب  نالهاج  نآ  بیرف  يارب  دومن و  ابیز  ناشرظن  رد  ار  نانآ  تشز  رادرک  ناطیـش  هک  یتقو  روآ  دای  (48)و  دیسر

سردایرف رای و  یتخس  ماگنه  نم  تشگ و  دهاوخن  بلاغ  امش  رب  يدحا  درادن و  ار  امش  تمواقم  بات  سکچیه  نیملسم  زا  زورما  تفگ 
تشاذگ و رارفب  ياپ  ناطیش  دندش  وربور  رفک  مالسا و  هاپس  ود  هک  هاگنآ  ات  درک  رورغم  ار  شیرق  رافک  نانخس  نیدب  دوب و  مهاوخ  امش 

یمن امـش  هک  منیب  یم  نامـسآ  ناگتـشرف  زا  یئاوق  نم  مرازیب  امـش  زا  نم  هک  داد  خساپ  وت  هدهاعم  لوق و  دش  هچ  دنتفگ  ودب  رافک  نوچ 
دنتفگیم مه  اب  ناقفانم  هک  یتقو  رآ  دای  (49)و  تسا تخس  رایسب  دنوادخ  باقع  هک  مسرتیم  ادخ  باقع  بضغ و  تردق و  زا  نم  دینیب و 

نید رد  دنک و  لکوت  ادخ  رب  سک  ره  هکنآ  لاح  دش و  دنهاوخ  دوبان  هدروخ و  تسکش  تبقاع  دنرورغم و  دوخ  نید  هب  نیملسم  نیا  هک 
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یتخس يرگنب  رگا  (50)و  تساناوت اناد و  دهاوخ  هچ  ره  رب  ردتقم و  بلاغ و  ادخ  هک  درک  دهاوخ  يرای  ار  وا  ادخ  دشاب  مدـق  تباث  ادـخ 
دیـشچب دنیوگیم  دننزیم و  اهنآ  تشپ  يور و  رب  ادـخ  باذـع  رهق و  غیت  اب  دـنریگیم و  ار  اهنآ  ناج  ناگتـشرف  هک  یماگنه  ار  نارفاک  لاح 
نیرتمک زگره  ناگدنب  زا  کی  چـیهب  ادـخ  دیداتـسرف و  شیوخ  تسدـب  هک  تسا  یتشز  لامعا  تبوقع  نیا  (51) ار هدنزوس  باذـع  معط 

ینامـسآ و باتک  ادـخ  تایآ  هب  اهنآ  نامز  زا  شیپ  نارفاـک  ناـینوعرف و  دـننام  زین  وت  تما  نارفاـک  اـم  لوسر  يا  (52) درک دهاوخن  متس 
ادخ یلزا  مکح  (53) تسا رفیک  تخـس  اناوت و  ادـخ  انامه  هک  تفرگب  ناشناهانگ  رفیکب  ار  ناـنآ  مه  ادـخ  دـندش  رفاـک  ءاـیبنا  تازجعم 

رییغت ار  دوخ  لاح  موق  نآ  هک  یتقو  اـت  دـنکیمن  لدـبم  باذـع  هب  ار  تمعن  دـهدیمن و  رییغت  درک  اـطع  یموقب  هک  یتمعن  ادـخ  هک  تسنیا 
يوخ هک  روط  نامه  (54) تساناگدنب لاوحا  بوخ  دب و  ياناد  ناکاپ و  ياعد  ياونـش  ادخ  هک  دننک  تیـصعمب  لدـب  ار  تعاطا  دـنهد و 

میدومن و كاله  ناـشناهانگ  رفیک  هب  ار  اـهنآ  مه  اـم  دـندرک  بیذـکت  ار  دوخ  يادـخ  تاـیآ  هک  دـش  نیا  رب  ناـنآ  زا  شیپ  ناـینوعرف و 
رفاک هک  دنتسه  نانآ  ادخ  دزن  ناروناج  نیرتدب  (55) دندوب راکمتس  ملاظ و  میدومن  كاله  هکنانآ  همه  میدرک و  قرغ  ایردب  ار  ناینوعرف 
ینب دوهی  دننام  دنتـسب  تملاسم  حلـص و  دهع  وت  اب  راب  دنچ  هکنانچ  (56) دروآ دنهاوخن  ادـبا  نامیا  دوخ  رفک  رب  تجاجل  رثا  رد  دـندش و 

يراـی ار  هـکم  ناکرـشم  مالـسا  نانمـشد  دـندومیپن و  يوـقت  هار  وـت  دـهع  ظـفح  رد  دنتـسکش و  هـبترم  ره  رد  ار  وـت  دـهع  هاـگنآ  هـپیرق 
زردنا تازاجم و  دیدهت و  هب  يوش  لوغـشم  رازراکب  نانآ  اب  نوچ  ار  نکـش  نامیپ  دهع  دـب  مدرم  نینچ  ام  لوسر  يا  وت  سپ  (57) دندرک

دوخ نیدـهاعم  زا  یهورگ  يراـکتنایخ  زا  هچناـنچ  (58)و  دـنوش دـهع  ضقن  یتشز  رکذـتم  هک  دـشاب  زاس  هدـنکارپ  ار  ناشناوریپ  نانآ و 
اب دـننادب و  وت  اب  ار  دوخ  فیلکت  ات  نک  ضقن  ار  اهنآ  دـهع  یتسرد  لدـع و  ظفح  اب  زین  وت  تروص  نیا  رد  یـشیدنا  یم  یـسرتیم  تخس 
هک دنرادنپن  زگره  نارفاک  (59) درادـیمن تسود  ار  ناراکتنایخ  ادـخ  هک  دـسرن  اهناب  وت  فرط  زا  یتنایخ  بیرف و  اهنآ  يراکتنایخ  دوجو 

(60)و درک دنناوتن  نوبز  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  زگره  دننوبز و  هتـسویپ  اهنآ  هک  دـندیناهر  ناج  قح  رهق  زا  ینعی  دـنداتفا  شیپ  دوخ  رفکب 
نابـسا یگنج و  تالآ  تاحیلـست و  هقوذآ و  زا  دیناوتب  هک  دـح  نآ  ات  دـینک و  ایهم  ار  دوخ  نارفاک  نآ  اب  هزرابم  ماقم  رد  نانموم  يا  امش 

علطم نانآ  ینمـشد  رب  امـش  هک  يرگید  موق  رب  دیزاس و  مهارف  الماک  ناتدوخ  نانمـشد  ادـخ و  نانمـشد  فیوخت  دـیدهت و  يارب  يراوس 
ادخ و هار  رد  هچنآ  دیشاب و  ایهم  زین  تسهاگآ  اهنآ  ینمشد  رکم و  هبادخ  دناضحم و  رفاک  انطاب  ملـسم و  ارهاظ  هک  دنناقفانم  دارم  دیتسین 
حلص و هب  نانمشد  رگا  (61)و  دشدهاوخن متس  امشب  زگره  داد و  دهاوخ  ضوع  امش  هب  لماک  مامت و  ادخ  دینکیم  فرص  ادخ  نید  ءایحا 

ادـخ هک  راذـگاو  ادـخ  هب  دوخ  راک  نک و  لکوت  ادـخ  رب  شیدـنیم  نمـشد  رکم  زا  شاب و  حلـص  هب  لیام  زین  وت  دنتـشاد  لیامت  تملاسم 
تیافک ار  وت  ادـخ  هک  شاب  نئمطم  هتبلا  دنـشاب  وت  نداد  بیرف  رکفب  نانمـشد  رگا  (62)و  تسا قلخ  حالـصب  اناد  نانموم و  ياعد  ياونش 

هک یئاهلد  ار  نانموم  ياهلد  داد  تفلا  ادخ  (63)و  دینادرگ روصنم  دیوم و  ار  وت  نانموم  يرای  دوخ و  ترـصن  هب  هک  تسوا  درک  دهاوخ 
رارـساب و ردـتقم و  راک  ره  رب  وا  هک  درک  اهنآ  بولق  فیلت  ادـخ  نکیل  یتسناوتن  یهد  تفلا  یتساوخیم  نیمز  يور  تورث  مامت  اب  وت  رگا 

يرای مشچ  نارفاک  ناـقفانم و  زا  ادـبا  وت  دـناوت  ناوریپ  هک  یناـنموم  تسا و  تیاـفک  ار  وت  ادـخ  اـم  لوسر  يا  (64) تساناد روما  حلاصم 
بلاغ نانمـشد  زا  رفن  تسیود  رب  دیـشاب  رادیاپ  روبـص و  امـش  زا  رفن  تسیب  رگا  هک  نک  بیغرت  گنج  رب  ار  نانموم  لوسر  يا  (65) رادم

اهنآ رب  اذل  دیشناد  نید و  اب  امـش  دنـشناد و  یب  یهورگ  اهنآ  اریز  درک  دیهاوخ  هبلغ  نارفاک  رفن  رازه  رب  هدوب  رفن  دص  رگا  دش و  دیهاوخ 
کی هک  هتفای  هار  نامیا  فعـض  امـش  رد  هک  تسناد  تفرگ و  ناسآ  داهج  مکح  رد  داد و  فیفخت  امـش  رب  ادـخ  نونکا  (66) دیوش بلاغ 
نذاب نانآ  رازه  ود  رب  رازه  رگا  نارفاک و  رفن  تسیود  رب  رادیاپ  روبص و  دیـشاب  رفن  دص  رگا  سپ  دینک  تمواقم  دیناوت  یمن  رفن  هد  اب  رفن 

رای نامیا  لها  نارباص  اب  ادخ  درک و  دهاوخ  هبلغ  رفاک  رفن  ود  رب  نموم  رفن  کی  زاب  نامیا  فعـض  دوجو  اب  ینعی  دش  دیهاوخ  بلاغ  ادخ 
دزیرب رایسب  نیمز  رد  ار  ناکاپان  نوخ  ات  دنک  اهر  ار  نانآ  هتفرگ و  ادف  گنج  ناریـسا  زا  هک  دشابن  اور  ار  يربمغیپ  چیه  (67) تسا روای  و 

دیهاوخیم ار  ایند  زیچان  یناف  عاتم  لوسر  باحصا  يا  امش  دنشاب  هتـشاد  وت  زا  ار  راظتنا  نیاایند  عمطب  یتسیابن  لوسر  يا  وت  باحـصا  سپ 
یلزا مکح  دوبن  رگا  (68) تسا تمکح  يور  زا  همه  شراک  ردتقم و  ادخ  ار و  ترخآ  ینادواج  تمعن  يدبا و  يارـس  امـش  يارب  ادخ  و 
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هدیـسر تخـس  باذع  امـش  هب  دـیتفرگ  تمینغ  زا  هچنآ  رد  انامه  تسناد  اور  ار  میانغ  ادـف و  مالـسا  ربمغیپ  رب  هک  ادـخ  ذـفان  رما  زا  قباس 
هک دیشاب  راکزیهرپ  سرتادخ و  میانغ  هب  عمط  یب  نکیل  داب و  امش  ياراوگ  لالح و  دیروخب  دیبایب  تمینغ  هچ  ره  زا  نونکا  سپ  (69) دوب
ریخ امش  لد  رد  ادخ  رگا  هک  وگب  دنانیملسم  امش  تسد  رد  هک  یناریسا  هب  لوسر  يا  (70) تسا قلخب  نابرهم  تساهاطخ و  هدنزرمآ  ادخ 
ادخ هک  درذگیم  امـش  ناهانگ  زا  دنکیم و  اطع  ار  نآ  زا  رتهب  دش  هتفرگ  امـش  زا  هچنآ  لباقم  رد  دیرآ  نامیا  دـنک و  هدـهاشم  یتیادـه  و 

شابم نیگمغ  ام  لوسر  يا  دنراد  وت  اب  تنایخ  دـصق  مالـسا  راهظا  هب  ناریـسا  نآ  رگا  (71)و  تسا قلخ  قح  رد  نابرهم  هانگ و  هدـنزرمآ 
ناگدنب قح  رد  راکتسرد  قلخ و  حالص  هب  اناد  ادخ  دهد و  طلـست  نیکمت و  اهنآ  رب  ار  وت  ادخ  دندرک  تنایخ  مه  ادخ  اب  شیپ  نیا  زا  هک 

ینعی دندرک  يراکادف  ششوک و  ناشناج  لام و  اب  ادخ  هار  رد  دندومن و  ترجه  دوخ  نطو  زا  دندروآ و  نامیا  ادخب  هک  نانآ  (72) تسا
هک یئاهنآ  دنرگیدکی و  رادتـسود  اهنآ  هنیدـم  راصنا  ینعی  دـندرک  يرای  اهنآ  زا  دـنداد و  لزنم  نیرجاهم  هب  هکنانآ  مه  هکم و  نیرجاهم 
رد امـش  زا  رگا  یلو  دننیزگ  ترجه  هک  یتقو  ات  دیـشابن  اهنآ  رادفرط  رادتـسود و  امـش  چیه  دنا  هدرکن  ترجاهم  نکیل  دـنا  هدروآ  نامیا 

هتسب تملاسم  نامیپ  دهع و  امش  اب  هک  یموق  اب  اهنآ  رگم  دینک  يرای  ار  اهنآ  هک  تسامـش  رب  دنتـساوخ  ددم  مالـسا  تفرـشیپ  نید و  راک 
رادتـسود و یـضعب  زین  دـندش  رفاک  هکنانآ  (73) تسهاـگآ دـینکیم  کـین  دـب و  زا  هچ  رهب  ادـخ  هک  دـینادب  دـنزیخرب و  تموصخ  هب  دـنا 

رفک گرزب  داسف  هنتف و  انامه  دیدنبن  راک  هریغ  توخا و  قافتا و  زا  هداد  روتسد  ادخ  هک  ار  نآ  رگا  نیملـسم  امـش  دنرگیدکی و  راکددم 
ادـخ هار  رد  دـندیزگ و  ترجه  دوخ  نطو  رفک  راـید  زا  دـندروآ و  ناـمیا  هکناـنآ  (74)و  تـفرگ دـهاوخ  ارف  ار  نـیمز  يور  ینید  یب  و 

مه دننامیا و  لها  تقیقح  هب  اهنآ  دندرک  يرای  اهنآ  زا  دنداد و  لزنم  يراکادف  اب  ار  نارجاهم  هکنانآ  مه  دندرک و  یناشفناج  شـشوک و 
ترجه هیبیدح  حلص  زا  دعب  ای  امـش  زا  دعب  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  (75)و  تساهنآ صوصخم  یتشهب  يوکین  يزور  ادخ و  شزرمآ 

ثرا دیناسکی و  همه  يردارب  يرای و  یتسود و  مکح  رد  دنتسه  نانموم  امش  زا  زین  اهنآ  دندرک  داهج  نید  هار  رد  امـش  قافتاب  دندیزگ و 
(76) تساناد قلخ  حلاصم  همهب  زیچ و  رهب  ادخ  هک  هدش  مدقم  رگید  ضعب  رب  یضعب  ادخ  باتک  رد  نادنواشیوخ  بتارم 

ۀبوتلا

هکم ناکرشم  زا  هفیاط  نآ  دارم  تسج  يرازیب  دنتسکش  هتـسب و  دهع  نیملـسم  امـش  اب  هک  یناکرـشم  دهع  زا  شلوسر  ادخ و  سپ  نیا  زا 
مرکا یبن  اب  نامیپ  مه  هک  هعازخونب  اب  رکبونب  يرای  هب  هاگنآ  دننکن  تموصخ  مالـسا  نادهعمه  اب  هک  دنتـسب  نامیپ  ادخ  لوسر  اب  هک  دـنا 

یلع طسوتب  دش و  لزان  تئارب  هروس  تفای  اهنآ  دهع  ضقنزا  ربخ  لوسر  دندرک  تراغ  لتق و  ار  يرایـسب  هدومن و  ینمـشد  دـندوب  (ص )
راهچ ات  ناکرشم  امشب  سپ  (1) دوب دهاوخن  نامیپ  دهع و  نکشدهع  ناکرـشم  ربمغیپ و  نایم  سپ  نیا  زا  هک  دومرف  مالع  هروس  نیا  اب  (ع )

تردـق رب  امـش  هک  دـینادب  درذـگب  تلهم  هام  راهچ  نیا  نوچ  دـینک و  شیاسآ  شدرگ و  هکم  نیمز  رد  هک  دوشیم  هداد  تلهم  رگید  هام 
نیرتگرزب (2)و  درک دهاوخ  لیلذ  راوخ و  ار  نارفاک  ادخ  انامه  دیوش و  لوسر  ادخ و  رما  بولغم  نوبز و  هکلب  دش  دـیهاوخن  بلاغ  ادـخ 

هب شلوسر  ادخ و  دنرـضاح  هکم  هب  همه  ناکرـشم  نانموم و  هک  زور  نآ  رد  ای  دنعمج  هکم  رد  همه  هک  دیع  زور  ای  هفرع  زور  جـح  زور 
مالسا هب  هدرک و  هبوت  كرش  زا  ناکرشم  امـش  هاگ  ره  سپ  دنرازیب  لوسر  ادخ و  نیکرـشم  دهع  زا  نیا  زا  دعب  هک  دنراد  یم  مالعا  مدرم 
لباقم رد  هکلب  دیئاین  بلاغ  ادخ  تردق  رب  امـش  هک  دـینادب  دـینادرگبور  رگا  دوب و  دـهاوخ  رتهب  یـسب  یبقع  ایند و  رد  ناتیارب  دـیدیورگ 

ایند و رد  ریـشمش  باذـع  كاندرد  باذـع  هدژم  دـندرواین  نامیا  هچنانچ  دوب و  دـیهاوخ  بولغم  ناوتان و  زجاع و  لوسر  ادـخ و  تردـق 
دنتـسکشن و امـش  دـهع  چـیه  دـیا و  هدرک  دـهع  اهنآ  اب  هک  ناکرـشم  زا  هورگ  نآ  رگم  (3) ناسرب نارفاـک  نادـب  ترخآ  رد  خزود  شتآ 

افو دوخ  دهعب  هک  ار  نایقتم  ادخ  هک  دیراد  هاگن  دهع  دیا  هتشاد  ررقم  هک  یتدم  ات  سپ  دنـشاب  هدرکن  يرای  ار  امـش  نانمـشد  زا  کیچیه 
ار ناکرـشم  هاگنآ  تشذگرد  تسا  ناما  تدم  هک  بجر  مرحم و  هجحیذ ، هدـعقیذ ، مارح  ياه  هام  نوچ  سپ  (4) درادیم تسود  دننکیم 
دندش و دحوم  هدرک  هبوت  كرش  زا  هچنانچ  دیشاب  اهنآ  نیمک  رد  وس  ره  دینک و  هرصاحم  ریگتـسد و  ار  اهنآ  دیناسرب و  لتقب  دیبای  اج  ره 
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زا یکی  هاگره  (5)و  تسنابرهم هدنزرمآ و  ادخ  هک  دیریذپب  نانآ  هبوت  دیرادب و  تسد  اهنآ  زا  سپ  دنداد  تاکز  دنتشاد و  اپب  مالسا  زامن 
نمم و هب  فوخ  چیه  یب  ار  وا  ادخ  نخس  ندینش  زا  سپ  دونشب و  ادخ  مالک  ات  هد  هانپ  ودب  دوش  هاگآ  نید  زا  هک  دروآ  هانپ  وتب  ناکرـشم 
هک ناکرشم  اب  هنوگچ  (6) دنرآ نامیا  هک  دشاب  دنونـشب  ادخ  تایآ  هدـش و  نمیا  رگا  دـننادان  مدرم  ناکرـشم  نیا  هک  اریز  ناسرب  شلزنم 
رد هک  ناکرشم  نآ  اب  نکیل  تشادهگن  دهع  دیابن  نکـش  دهع  اب  نوچ  درادهگن  نانآ  دهع  شلوسر  ادخ و  دنتـسکش  لوسر  ادخ و  دهع 

دننکیم افو  دهعب  هک  ار  نیقتم  ادخ  هک  دیئاپب  ار  اهنآ  دهع  مه  امش  دنرادیاپ  دوخ  دهع  رب  اهنآ  هک  ینامز  ات  دیا  هتـسب  دهع  مارحلا  دجـسم 
چیه تاعارم  دنبای  رفظ  نیملسم  امش  رب  رگا  اهنآ  هک  یتروص  رد  درک  ناوت  دهعب  يافو  نکشدهع  ناکرـشم  اب  هنوگچ  (7) درادیم تسود 
هنیک زج  لد  رد  هک  یتروص  رد  دنزاسیم  دونـشخ  ار  امـش  هدنبیرف  نانخـس  يزابنابز و  هب  درک  دنهاوخن  ار  نامیپ  دهع و  یـشیوخ و  هقالع 
لام یناویح و  توهش  تذلب و  ینعی  دنتفرگ  كدنا  یئاهب  هب  ار  ادخ  باتک  تایآ  ناقـساف  (8) دنراکبان قساف و  نانآ  رتشیب  دـنرادن و  امش 
راک رفیک  زا  دنـسرتب  دنتـسب  قلخ  يور  هب  ار  ادخ  هار  هکنآ  ات  دـنتخورف  ار  ادـخ  ياقل  ترخآ و  يدـبا  تشهب  یناف  هزور  ود  يایند  هاج  و 

رایسب اهنآ  مه  درک و  دنهاوخن  ار  نامیپ  دهع و  ای  یـشیوخ  قح  تاعارم  چیه  نامیا  لها  قح  رد  نانآ  (9) دننکیم دب  رایسب  انامه  هک  دوخ 
ینید ردارب  تروص  نیارد  دـنداد  لام  تاکز  دنتـشاد و  اـپب  زاـمن  هدرک و  هبوت  دوخ  دـب  رادرک  زا  هاـگ  ره  سپ  (10) دنراکمتس يدعتم و 

هاگ ره  (11)و  درک میهاوخ  نایب  شلـصفم  تفرعم  شناد و  لها  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  دنناسکی و  امـش  اب  مالـسا  روما  همه  رد  دنیامش و 
رازراک تلالـض  رفک و  نایاوشیپ  نآ  اب  تروصنیا  رددننز  نعط  رخـسمت و  امـش  نید  رد  دننکـشب و  دنا  هتـسب  هک  يدـهع  دـنگوس و  اهنآ 

هک یموق  اب  ایآ  (12) دننک سب  مالـسا  نید  هب  ندز  نعط  زا  ریـشمش  سرت  زا  هک  دشاب  تسین  يراوتـسا  دـنگوس  دـهع و  ار  اهنآ  هک  دـینک 
یتروص رد  دینکیمن ؟ رازراک  لاتق و  دننک  نوریب  دوخ  نطو  رهـشزا و  ار  ادخ  لوسر  هک  دندرک  مامتها  دنتـسکش و  ار  دوخ  نامیپ  دهع و 

سب دیسرتب و  ادخ  زا  هک  تسنآ  رتراوازس  هکنآ  لاح  و  دیراد ؟ هشیدنا  سرت و  اهنآ  زا  دنتـساخرب  امـش  لاتق  ینمـشدب و  راب  لوا  اهنآ  هک 
دنادرگ راوخ  دنک و  باذع  امش  تسدب  ار  نانآ  ادخ  ات  دیزیخرب  رازراک  لاتق و  هب  نارفاک  نآ  اب  نامیا  لها  يا  امش  (13) دینامیا لها  رگا 
یترصن رفظب و  ادخ  (14)و  دشخب افش  نارفاک  رب  رفظ  حتفب و  ار  نامیا  لها  مغ  درد و  رپ  ياهلد  دیامن و  بلاغ  روصنم و  اهنآ  رب  ار  امش  و 

دناشنورف و امـش  ياهلد  مشخ  ات  دشخب  رطاخ  یفـشت  هدیـشک  ماقتنا  دندرک  امـش  قح  رد  نارفاک  هک  یملظ  زا  دنادرگیم  امـش  بیـصن  هک 
میکح لداـع و  راکتـسرد و  قـلخ و  حالـص  هب  ياـناد  دـنوادخ  هـک  ددرگیم  زاـب  تـمحر  فـطل و  هـب  دـهاوخیم  هـک  ره  رب  مرک  زا  ادـخ 

صخـشم مولعم و  هک  نانچ  ادخ  زونه  هک  یتروص  رد  دننکیم  اهر  دوخ  لاح  هب  شیامزآ  نودب  ار  امـش  هک  دـیرادنپ  یم  نینچ  (15) تسا
هک تسا  نموم  تقیقح  هب  سک  هچ  نامیا  نایعدم  امـش  زا  هک  هدینادرگن  مولعم  امـش  رب  هدـهاجم  تعاط و  ماقم  رد  تسوا  یلزا  ملع  رد 

امـــش تاــین  رادرک و  هــمه  زا  ادــخ  دـــیزگ و  دـــهاوخن  شیوــخ  زارمه  دوــخ و  تــسود  زگره  ار  ناــنموم  لوــسر و  ادـــخ و  زج 
دوبان ار  ناشلامعا  ادخ  دـنهدیم  تداهـش  دوخ  رفکب  هک  یتروص  رد  دـننک  ریمعت  ار  ادـخ  دـجاسم  هک  دـسرن  ار  ناکرـشم  (16) تسهاگآ

زور ادخب و  هک  تسا  یناسک  تسدب  ادخ  دجاسم  ریمعت  ارصحنم  (17) دوب دنهاوخ  بذعم  دیواج  اهنآ  خزود  شتآ  رد  دینادرگ و  دهاوخ 
ناگتفای تیاده  زا  هک  دنـشاب  راودیما  اهنآ  دنـسرتن  ادخ  ریغ  زا  دنهدب و  دوخ  لام  تاکز  دنراد و  اپب  هناگجنپ  زامن  هدروآ و  نامیا  تمایق 

ماقم اب  ار  هبیـش  ماقم  ینعی  مارحلا  دجـسم  ندرک  ریمعت  سابع و  ماقم  ینعی  نایجاح  هب  نداد  بآ  تیاقـس و  هبتر  اـیآ  (18) دنتسه ادخ  هار 
نیا اب  ادـخ  دزن  نآ  زگره  دیرمـش ؟ ناـسکی  ع )  ) یلع نوچ  هدرک  داـهج  ادـخ  هار  رد  هدروآ و  ناـمیا  تماـیق  زورب  ادـخب و  هک  سک  نآ 

ار ناملاظ  ادخ  دـینکم و  ملظ  دـسح و  رگیدـکی  بتارم  رب  سپ  تسا  هبیـش  سابع و  زا  رترب  شماقم  یـسب  ع )  ) یلع دوب  دـهاوخن  ناسکی 
داهج ناشناج  لاـمب و  ادـخ  هار  رد  دـندیزگ و  ترجه  نطو  زا  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  (19) درک دـهاوخن  تیادـه  تشهب  هارب  زگره 

یب تمحرب  ناـشراگدرورپ  (20) دـنملاع ود  نادنمتداعـس  ناراگتـسر و  صوصخلاب  نانآ  تسا و  يدـنلب  ماـقم  ادـخ  دزن  ار  اـهنآ  دـندرک 
میعنلا نج  تسا  ینادواج  تمعن  ار  اهنآ  اجنآ  رد  هک  یئاهتـشهب  هب  اضرلا و  نج  يدونـشخ  اضر و  ماقم  هب  دـهد و  تراـشب  دوخ  ياـهتنم 
شاداپ ادـخ  دزن  ار  تعاط  هک  دـینک  بلط  ادـخ  زا  تعاطب  ار  ماقم  نیا  دوب و  دـنهاوخ  معنتم  هشیمه  يدـبا  تشهب  نآ  رد  (21) تستراشب
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زا سک  ره  دـننیزگب و  نامیا  رب  ار  رفک  اهنآ  هک  رگا  دـیرادب  تسود  دـیابن  ار  دوخ  ناردارب  ناردـپ و  امـش  نامیا  لـها  يا  (22) تسگرزب
نارسپ و ناردپ و  امـش  رگا  مدرم  يا  هک  ار  تما  وگب  ام  لوسر  يا  (23) تسا راکمتـس  کش  یب  درادب  تسود  ار  نانآ  رفک  دوجو  اب  امش 
هک یلاع  یلزانم  دـیکانمیب و  نآ  يداسک  زا  هک  يا  هراجتلا  لام  دـیا و  هدروآ  عمج  هک  یلاوما  ار و  دوخ  نادـنواشیوخ  نانآ و  ناردارب و 

يراج ادخ  یمتح  ياضق  ذفان و  رما  ات  دیـشاب  رظتنم  دیرادیم  تسود  وا  هار  ردداهج  لوسر و  ادخ و  زا  شیب  دـیا  هتـشاد  شوخ  لد  نادـب 
ار ناراکدب  قاسف و  ادخ  دیوش و  راکنایز  نامیشپ و  دوخ  لعف  زا  راکدب  نابلط  ایند  امش  دنادرگ و  حتاف  بلاغ و  رفک  رب  ار  مالسا  ددرگ و 

نینح گنج  رد  زین  درک و  يرای  راوشد  تخس و  رایسب  یعقاوم  رد  ار  نیملسم  امـش  ادخ  (24) درک دهاوخن  تیاده  تداعس  تشهب و  هارب 
رب نمشد  دش  گنت  امش  رب  یخارف  نادب  نیمز  دماین و  امش  راکب  الصا  دایز  رکشل  نآ  دیدش و  مالسا  رکـشل  يرایـسب  رورغم  هتفیرف و  هک 

توطس و هوکش و  ینعی  ار  دوخ  هینکس  راقو و  قلطم  رداق  يادخ  هاگنآ  (25) دیداهن رارفب  ور  همه  هکنآ  ات  دیدرگ  هجنپ  يوق  هریچ و  امش 
سپ ار  نارفاک  داتسرف و  امش  ددمب  دیدیدیمن  امـش  هک  ناگتـشرف  زا  یئاهرکـشل  دومرف و  لزان  نانموم  رب  دوخ و  لوسر  ربار  ینابر  لالج 
هعقاو نآ  زا  دعب  ادـخ  هاگنآ  (26) نارفاک رفیک  تسنیا  دـندش و  روهقم  بولغم و  دـنکفا و  تلذ  باذـعب و  دـندوب  رهاـق  بلاـغ و  هکنآ  زا 

هک درذگیمرد  دروآ  نامیا  هک  ره  نارفاک  زا  دومن و  هبوت  هک  ره  هدرک  رارف  هک  ینانموم  زا  دـهاوخیم  هک  ره  ریـصقت  رـس  زا  نینح  گنج 
سجن و ناکرشم  هک  دینادب  اققحم  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (27) تسنابرهم ناگدنب  همه  رب  هدنزرمآ و  نانامیشپ  هانگ  رب  دنوادخ 
زا اهنآ  تورث  تراجت و  ندش  رود  رثا  رد  رگا  دنراذگ و  مارحلا  دجـسمب  مدق  دیابن  دسریم  نایاپب  ناشدهع  هک  لاس  نیازا  دـعب  دـندیلپ و 

تساناد امش  جئاوحب  وا  هک  درک  دهاوخ  زاین  یب  ناکرشم  زا  قلخ و  زا  دوخ  تمحر  لضفب و  ار  امش  ادخ  هک  دیسرتن  دیسرتیم  رقف  زا  امش 
ادـخب نامیا  هک  يراصن  دوهی و  باتک  لها  زا  هک  ره  اب  نامیا  لها  يا  (28) تسا تمکح  تیانع و  لامک  رد  نموم  ناگدـنب  هب  ناسحاب  و 

ات دینک  رازراک  لاتق و  دنورگیمن  مالـسا  نیئآ  قح و  نیدب  دننادیمن و  مارح  هدرک  مارح  شلوسر  ادـخ و  ار  هچنآ  هدرواین و  تمایق  زور  و 
اهنیا هک  ار  نانخس  نیا  تسادخ  رـسپ  حیـسم  دنتفگ  يراصن  ریزع و  دنتفگ  دوهی  (29)و  دنهد هیزج  مالـسا  هب  عضاوت  تلذ و  اب  هک  هاگنآ 
دقتعم ینامـسآ  بتک  یبن و  هب  الـصا  هک  نیـشیپ  كرـشم  نارفاک  شیک  هب  ار  دوخ  دنناریم  نابز  رب  نید  باتک و  بحاص  يراصن  دوهی و 

زا ار  دوخ  نابهار  ءاـملع و  (30) دنتـسب غورد  تبـسن  ادخب  زاب  اهنآ  ارچ  دنک  دوبان  كاله و  ار  اهنآ  ادخ  دننکیم  هباشم  کیدزن و  دـندوبن 
تیهولاب تسادخ  قولخم  ثداح و  نیعم و  ردام  زا  دلوتم  هک  ار  میرم  رسپ  حیسم  زین  دنتخانشن و  ار  ادخ  هتخانـش و  تیبوبر  ماقمب  ینادان 

رارق کیرـش  وا  اـب  هک  تـسنآ  زا  رترب  هزنم و  هـک  دـننک  شتـسرپ  ار  یئاـتکی  يادـخ  هـکنآ  زج  دـندوبن  روماـم  هـک  یتروـص  رد  دـنتفرگ 
هنالهاج راـتفگ  هریت و  سفن  هب  تسا  یهلا  یحو  بتک  نید و  ملع و  هدنـشخر  غارچ  هک  ار  ادـخ  رون  هک  دـنهاوخیم  نارفاـک  (31) دنهدیم

دح روهظ و  ياـهتنم  رد  ار  یهلا  قیاـقح  نآرق و  فراـعم  مالـسا و  نید  ینعی  ار  دوخ  رون  هکنآ  اـت  دراذـگن  ادـخ  دـننک و  شوماـخ  دوخ 
نید اب  ار  ص )  ) یفطـصم دمحم  دوخ  لوسر  هک  یئادـخ  تسوا  (32) دنـشاب وا  فلاخم  یـضاران و  نارفاک  دنچ  ره  دناسرب  لامک  يالعا 
لها يا  (33) دنـشاب فلاخم  یـضاران و  نارفاک  ناکرـشم و  دنچ  ره  دهد  يرترب  طلـست و  ملاع  نایدا  همه  ربات  داتـسرف  قلخ  تیادهب  قح 

ادخ هار  زا  ار  قلخ  دننکیم و  دوخ  سوه  اوه و  همعط  لطاب  هب  ار  مدرم  لاوما  يراصن  دوهی و  نابهار  ءاملع و  زا  يرایـسب  هک  دینادب  نامیا 
هرقن الط و  هک  یناسک  دننکیم و  رود  یبلط  ادخ  زا  ار  قلخ  یبلط  ایند  للع  هب  مه  دننکیم  هارمگ  نابزب  مه  دـننکیم  عنم  ادـخ  رما  تعاطا  و 

تراـشب كاـندرد  باذـع  هـب  راـک  نـیا  رب  لوـسر  يا  ار  اـهنآ  اـیند  بـح  زا  دـننکیمن  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  دـننکیم و  هریخذ  هـنیجنگ و  ار 
دـننک و غاد  نآ  هـب  ار  اـهنآ  يوـلهپ  تـشپ و  یناـشیپ و  دوـش و  هتخادـگ  خزود  شتآ  رد  ناـشرئاخذ  هرقن  ـالط و  نآ  هـک  يزور  (34) هد

میس باذع  ترسح و  شتآ  دیشچب  نونکا  دیدرک  هریخذ  دوخ  رب  ایند  رد  میـس  رز و  زا  هچنآ  هجیتن  تسنیا  دنیوگ  اهناب  باذع  ناگتـشرف 
عیرـشت نیوکت و  باتک  رد  تسا  قلخ  حالـص  قح و  باسحب  هک  ادـخ  دزن  لاس  ياه  هام  ددـع  اـنامه  (35) دیدرکیم هتخودـنا  هک  يرآ  و 
نیرسفم رثکا  دزن  دوب  دهاوخ  مارح  ياه  هام  هام  راهچ  هدزاود  نآ  زا  دیرفایب و  ار  نیمز  نامـسآ و  ادخ  هک  يزور  نآ  زا  تسا  هام  هدزاود 

عیبر مهد  اـت  هجحیذ  مهد  زا  یخرب  مرحم و  رخآ  اـت  لاوـش  لوا  زا  یخرب  دزن  تسا و  بجر  مرحم و  هجحیذ و  هدـعقیذ و  هاـم  راـهچ  نآ 
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دینکم و رگیدکی  دوخ و  قح  رد  يزیرنوخ  گنج و  هب  متـس  ملظ و  اه  هام  نآ  رد  سپ  مکحم  راوتـسا و  نید  روتـسد  تسنیا  دنناد  رخالا 
لها اب  ادخ  هک  دینادب  دنزیخیمرب و  تموصخ  گنجب و  امش  اب  اقفتم  همه  زین  ناکرشم  هکنانچ  دینک  رازراک  لاتق و  ناکرـشم  اب  همه  اقفتم 

هد یلاس  لاس  هس  ره  رد  ار  یمارح  هام  مکح  رگید و  یهاـم  هب  ندرک  لیدـبت  رییغت و  ار  یهاـم  ینعی  یـسن ر  (36) تسا روای  راـی و  يوقت 
مارح هام  یلاس  دنـشک  یهارمگ  لهج و  هب  ار  نارفاک  ات  هک  تسا  رفک  ردشیازفا  دوب  تیلهاج  نامز  تعدب  هک  نتخادنا  رختم  یهامب  زور 

دننادرگ لالح  ار  ادخ  مارح  دننک و  لامیاپ  هدرک  مارح  ادخ  هک  یئاه  هام  هدع  هلیـسو  نیدـب  ات  مارح  رگید  یلاس  دنرمـش و  یم  لالح  ار 
تهج دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (37) درک دهاوخن  تیاده  تسار  هارب  ار  نارفاک  زگره  ادخ  تسابیز و  ناشرظن  رد  اهنآ  تشز  لامعا 
تخـس نیمز  كاخب  نارگ  راب  نوچ  دـیوش  جراخ  گنردـیب  مور  اب  گنج  نید و  هار  رد  داهج  يارب  هک  دوش  رما  امـشب  نوچ  هک  تسیچ 
ترخآ ملاع  شیپ  رد  ایند  عاتم  هک  یتروص  رد  دیدش ؟ ترخآ  يدـبا  تایح  ضوع  ایند  هزور  ود  یناگدـنز  هب  یـضار  ایآ  دـیا  هتـسب  لد 
یباذع هب  ار  امـش  ادخ  دیوش و  تسپ  لیلذ و  دـیوشن  نوریب  داهج  يارب  ادـخ  نید  هار  رد  رگا  هک  دـینادب  (38) تسا زیچان  كدنا و  رایـسب 
راکنایز ار  دوخ  هکلب  دیا  هدـیناسرن  ینایز  ادـخب  امـش  درامگیمرب و  امـش  ياجب  داهج  يارب  رگید  یموق  درک و  دـهاوخ  بذـعم  كاندرد 

يرای وا  زا  دـنوادخ  هتبلا  دـینکن  يرای  ار  ادـخ  لوسر  اـی  ادـخ  نید  ینعی  ار  وا  امـش  رگا  (39) تساناوت زیچ  رهرب  ادخ  دـیا و  هدرک  يدـبا 
هنایـشآ ناتوبکنع و  هدرپ  هوک  راغ  رد  رب  درک و  شیرای  ادـخ  دـندرک  نوریب  هکم  زا  ار  ربمغیپ  نارفاک  هک  یماـگنه  هکناـنچ  درک  دـهاوخ 

هب لوسر  ینعی  دندوب  راغرد  هک  نت  ود  نآ  زا  یکی  هک  هاگنآ  دنتفاین  ار  وا  دندوب  هدمآ  شنتشک  مزع  هب  هک  نانمـشد  ات  تشامگ  نارتوبک 
داتسرف وا  رب  رطاخ  شمارآ  راقو و  ادخ  نامز  نآ  تسام  اب  ادخ  هک  سرتم  تفگ  دوب  برطضم  ناشیرپ و  هک  رکبوبا  دوخ  رفـسمه  قیفر و 
توعد ادخ و  يادن  دینادرگ و  تسپ  ار  نارفاک  يادن  دومرف و  ددم  دیا  هدـیدن  ار  نانآ  امـش  هک  دوخ  یبیغ  ياهرکـشل  هاپـس و  هب  ار  وا  و 

جوف اب  دیوش  نوریب  زهجم  راب و  کبس  نارفاک  اب  گنج  يارب  (40) تسیئاناد تردق و  لامک  زیچ  ره  رب  ار  ادخ  هک  داد  دنلب  ماقم  ار  مالسا 
رگا دوب  دـهاوخ  رتهب  یـسب  يزوریف  حـتف و  رب  ار  امـش  راک  نیا  دـینک  داهج  ناج  لام و  هب  ادـخ  هار  رد  لکـشم و  ای  ناسآ  هراوس  هدایپ و 

ار وت  هتبلا  ینک  توعد  یحیرفت  هاـتوک  رفـس  يروف و  ینآ و  تعفنم  يارب  ار  مدرم  نیا  رگا  لوـسر  يا  (41) دیشاب شناد  رکف و  اب  یمدرم 
انامه میتشاد  یئاناوت  رگا  هک  دنروخیم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـکوم  دـنزیهرپ و  یم  دراد  یتقـشم  هک  يرفـس  زا  نکیل  درک و  دـنهاوخ  يوریپ 

اهنآ هک  دنادیم  ادخ  دنراپس و  یم  تکاله  تسدب  ار  دوخ  دنچیپ  یم  رس  غورد  للعت و  هب  وت  نامرف  زا  هک  نانیا  میدشیم  هدامآ  رفس  يارب 
مولعم وت  رب  وگتـسار  زا  وگغورد  هکنآ  زا  شیپ  تما  رب  ینابرهم  زا  ارچ  دـیاشخبب ، ار  وت  ادـخ  لوسر ، يا  (42) دنیوگیم غورد  تقیقح  هب 

ناحتما دیوگیم  غورد  هکنآ  زا  هدروآ  نامیا  یتسارب  هک  نآ  ات  یهدن  داهج  كرت  رد  تصخر  هک  دوب  نآ  رتهب  يداد ؟ هزاجا  اهنآ  هب  دوش 
نامرف وت  اـت  هکلب  دـنهاوخن  داـهج  كرت  تصخر  وت  زا  دـنراد  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخب و  تقیقح  هب  هک  یناناملـسم  هک  نادـب  (43) ینک
نایقتم لاوحا  هب  ادـخ  دـننک و  داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ  ناج  لامب و  ات  دـنیامنیم  تردابم  گنج  هب  وت  رما  هب  قایتشا  لامک  اب  یهد  گنج 

داـهج زا  یفاـعم  هزاـجا  وت  زا  تسا  بیر  کـش و  رد  ناـشاهلد  هدرواـین و  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  یئاـهنآ  اـهنت  (44) تسهاگآ
دندشیم نآ  يایهم  تسرد  دنتشاد  داهج  رفس  دصق  نانآ  رگا  (45) دنام دنهاوخ  دیدرت  کش و  یگریت  رد  هتسویپ  ناقفانم  نآ  دنهاوخیم و 

هک دـش  مکح  تشادزاب و  ار  اهنآ  گرزب  تداعـس  نآ  زا  ات  تشاد  تهارک  داهج  يارب  اـهنآ  نتخیگنارب  نداد و  قیفوت  زا  مه  ادـخ  نکیل 
داهج يارب  نانموم  امـش  اب  مه  مدرم  قفاـنم  نیا  رگا  (46) دنیـشنب دوخ  هناخ  رد  زجاع  روک  ناروذـعم  اب  مه  امـش  ناقیالان  يا  ناقفانم ، يا 

وس ره  زا  دندرکیم و  یبارخ  لالخ و  امش  راک  رد  دنتسناوتیم  هچ  ره  دندوزفایمن و  يزیچ  امش  هاپـس  رد  رکم  تنایخ و  زج  دندمایم  نوریب 
راکم ناقفانم  تاین  ناملاظ و  لاوحاب  ادـخ  دراد و  دوجو  یئاهـسوساج  نانآ  زا  امـش  رکـشل  نایم  رد  مه  دـندمایمرب و  هنتف  يوجتـسج  رد 

يا وت  هب  ار  اهراک  دندوب و  مالسا  مادهنا  يرگ و  هنتف  ددص  رد  نانآ  مه  دحا  قدنخ و  گنج  رد  شیپ  نیا  زا  (47) تساناد الماک  رگمتس 
هک یتروص  رد  درک  بیـصن  حتف  ار  مالـسا  ینعی  دـیدرگ  راکـشآ  ادـخ  رما  دروآ و  يور  قح  هک  هاگنآ  ات  دـندومنیم  سکع  رب  ام  لوسر 

ار ام  هد و  یفاعم  هزاجا  داهج  رد  ام  هب  هک  دـنیوگ  وت  اب  قفاـنم  مدرم  نآ  زا  یخرب  (48)و  دنتشاد ار  تهارک  لامک  مالـسا  تاحوتف  زا  اهنآ 
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دهاوخ هطاـحا  نارفاـک  نادـب  اـنامه  خزود  دـنداتفارد و  ناـحتما  هنتف و  هب  دوـخ  اـهنآ  هک  شاـب  هاـگآ  نکفیم  لادـج  گـنج و  شتآ  رد 
لاحـشوخ دـیآ  شیپ  یجنر  یتمحز و  داهج  زا  ار  وت  رگا  دـیآ و  راوگان  اهنآ  رب  تخـس  دوش  بیـصن  شوخ  هثداح  ار  وت  رگا  (49) تشاد

وگب (50) دنداش رهاظب  هک  یلاح  رد  دننادرگور  انطاب  نید  زا  اهنآ  میتفرن و  گنج  هب  هک  میدرک  ینیب  شیپ  دوخ  راک  رد  ام  دنیوگ  هدـش و 
رب لاح  ره  رد  نامیا  لها  هتبلا  تسا و  یئالوم  هاوخریخ  ام و  يالوم  تسوا  دیسر  دهاوخن  امب  هتـساوخ  ادخ  هچنآ  زج  زگره  ام  لوسر  يا 

؟ دیرب راظتنا  ام  رب  دیناوتیم  يزیچ  حـتف  ای  تشهب و  یئوکین  ود  زا  یکی  زج  ناقفانم  امـش  هک  ربمغیپ  يا  وگب  (51) درک دنهاوخ  لکوت  ادخ 
ام تسدب  ای  دیتفارد  دـبا  باذـع  خزودـب و  دـیوش  راتفرگ  تخـس  باذـع  هبادـخ  بناج  زا  هک  میرظتنم  امـش  هرابرد  ام  یلو  دـیناوت  یمن 

قافنا هچ  ره  امـش  هک  نیقفانم  نآ  هب  وگب  (52) میتسه امـش  راک  رظتنم  دصرتم و  مه  ام  هک  دیـشاب  راظتنا  رد  امـش  نیا  ربانب  دـیوش  كاله 
امـش راک  اریز  دش  دهاوخن  هتفریذـپ  امـش  زا  زگره  تهارک  هچ  لیم و  يور  زا  هچ  دـینک  هناروزم  تاغیلبت  گنج و  جراخم  فرـص  دـینک 

زج دوبن  اهنآ  تاقفن  لوبق  زا  یعنام  چیه  (53)و  دیا هتفرگ  يوخ  قسف  هب  تخس  هک  دیتسه  دیدوب و  رگمتس  یمدرم  امـش  تسا  یئامندوخ 
تهارک نطاب  رد  تخـس  هکنآ  زج  دننکن  قافنا  تلاسک و  هارکا و  لاحب  زج  دنباین  زامن  هب  دـنرفاک و  انطاب  وا  لوسر  ادـخ و  هب  اهنآ  هکنآ 

دنزرف لام و  نامه  هب  ار  اهنآ  دـهاوخیم  ادـخ  تسین  مهم  يزیچ  نآ  هک  یئآ  تفگـش  رد  اهنآ  دالوا  لاوما و  ترثک  زا  وت  ادابم  (54) دنراد
ناـج رفاـک  اـیند  تـبحم  هقـالع و  طرف  زا  هـک  یتلاـح  رد  دریگب  ار  اـهنآ  ناـج  زین  گرمتعاـس  دــنکفا و  باذــع  هـب  اـیند  یناگدــنز  رد 

مه ینعی  مینانموم  امـش  زا  یتسار  هب  مه  ام  هک  دـننکیم  داـی  مسق  ادـخ  هب  مئاد  دـننک  ناـهنپ  ار  دوخ  قاـفن  هکنآ  يارب  اـهنآ  (55)و  دنراپس
راهظا رهاظ  رد  اذل  دنسرتیم  مالـسا  تردق  زا  موق  نیا  نکیل  دنتـسین و  امـش  هدیقع  مه  امـش و  زاانطاب  هکنآ  لاح  میئامـش و  نیئآ  هدیقع و 
اجنادب هتبلا  دنشاب  نمیا  ناناملسم  طلـست  زا  هک  دنبایب  یهاگزیرگ  ره  ای  اه  هوک  راغم  رد  يرگنـس  ای  یهاگهانپ  رگا  (56) دننکیم یناملسم 
رایـسب لام  اهناب  رگا  دننک  يریگ  هدرخ  ضارتعا و  وت  رب  تاقدـص  میـسقت  رد  قفانم  مدرم  نآ  زا  یـضعب  (57)و  دنزیرگیم لیجعت  لامک  اب 
یـضار درک  اطع  اهنآ  هب  لوسر  ادخ و  هچناب  اهنآ  رگا  دوب  رتهب  ردقچ  (58)و  دنوش نیگمشخ  تخس  الا  هتشاد و  تیاضر  وت  زا  ینک  اطع 

همه امب  میمع  فطل  زا  شلوسر  مه  وا و  تسا  تیافک  ار  ام  ادخ  هک  دنتفگیم  هتخادرپن و  تمعن  هب  معنم  زا  یقیقح  نانموم  دـننام  دـندوب 
نازجاـع و ناریقف و  تسا  هفیاـط  تشه  نیا  هب  صتخم  ارـصحنم  تاقدـص  فرـصم  (59) میقاتـشم ادـخ  هب  اهنت  ام  درک  دـنهاوخ  اطع  زیچ 

هار رد  ناراد و  ضرق  ناگدنب و  يدازآ  مالـسا و  نیدب  ناگناگیب  ندرک  لیامتم  يارب  ینعی  بولق  فیلات  يارب  تاقدـص و  ءادا  نایدـصتم 
مامت رب  ادخ  هک  هقدص  رب  تسادـخ  مکح  ضرف و  هناگتـشه  فراصم  نیا  ناگدـنامرد . هارب  ادـخ و  نید  جاور  غیلبت و  هار  رد  ینعی  ادـخ 

دوخ ملحب  اهنآ  غورد  رذع  نوچ  دنرازایم و  ار  ربمغیپ  مئاد  هک  دنتسه  نانآ  ناقفانم  زا  یضعب  (60)و  تسهاگآ قلخ  روما  حلاصم  مکح و 
هدروآ و نامیا  ادخ  هب  لوسر  تسامش  عفنب  یفطل  نم  يروابدوز  ربمغیپ  يا  وگب  تسا  يروابدوز  هداس و  صخـش  وا  دنیوگیم  دریذپ  یم 

رهق زا  دـنهد  رازآ  ار  لوسر  هک  اهنآ  يارب  تسا و  یهلا  لماک  تمحر  شدوجو  امـش  یقیقح  نانموم  يارب  دراد و  ناـنیمطا  مه  ناـنمومب 
رگا هک  یتروص  رد  دـنروخیم  دـنگوس  ادـخ  مانب  نانموم  امـش  ندرک  دونـشخ  لافغا و  يارب  ناـقفانم  (61) تسایهم كاندرد  باذـع  قح 

توادع هب  شلوسر  ادخ و  اب  سک  ره  هک  دـنناد  یمن  ایآ  (62) دننک دونشخ  دوخ  زا  ار  لوسر  ادخ و  هک  دوب  نیا  رتراوازس  دنتـشاد  نامیا 
هک دنسرتب  يزور  نآ  زا  ناقفانم  (63) تسا گرزب  يراوـخ  تلذ و  تقیقح  هب  نیا  تسوا و  یمئاد  رفیکخزود  شتآ  ادـخ  رهق  زا  دزیخرب 

رفیک و زور  هک  دـینک  رخـسمت  نونکا  وگب  لوسر  يا  دزاـس  راکـشآ  اـهنآ  رب  تساـهنآ  كاـپان  نورد  هچنآ  هک  دتـسرفب  يا  هروـس  ادـخ 
ملاـع ود  ياوـسر  اـت  دزاـس  راکـشآ  ار  امـش  ناـهنپ  رفک  ینعی  دروآ  دـهاوخ  امـش  رـس  هـب  دیـسرتیم  هـچنآ  زا  ادـخ  دـسر و  یم  یئاوـسر 

هب وگب  لوسر  يا  میدنار  نخس  هبیاطم  حازم و  هب  ام  هک  دنهد  خساپ  دینکیم  ءازهتـسا  هیرخـس و  ارچ  هک  دنـسرپب  اهنآ  زا  رگا  (64)و  دیوش
نامیا زا  دعب  امـش  هک  تسین  هتفریذپ  یلکب  ناترذع  هک  دیرواین  رذـع  (65 (؟ دینکیم رخـسمت  ادخ  لوسر  ادخ و  تایآ  ادـخ و  اب  ایآ  اهنآ 

تشز و رایـسب  یمدرم  هک  درک  میهاوخ  باذع  زین  ار  رگ  هنتف  یهورگ  میرذـگرد  امـش  ناحول  هداس  نانادان و  یخرب  زا  رگا  دـیدش  رفاک 
زا دنراد و  یم  او  دـب  راکب  ار  مدرم  هدیـشک و  یکین  زا  تسد  دـنرگیدکی  رادـفرط  رگیدـمه و  اب  قفتم  قفانم  نانز  نادرم و  (66) دنراکدب
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دنوش مورحم  تداعـس  ره  زا  ات  تشاذگاو  دوخب  ینعی  درک  شومارف  ار  اهنآ  ادخ  دـندرک  شومارف  ار  ادـخ  نوچ  دـننکیم و  عنم  وکین  راک 
نآ رد  دولخ  خزود و  شتآ  هدـعو  ار  نارفاک  ناـقفانم و  زا  نز  درم و  ادـخ  (67) دنناقفانم نامه  ملاع  ناراکتـشز  نیرتدب  تقیقح  رد  هک 

شیپ هک  یئاهنآ  دننامب  دیتسرپایند  مه  امش  (68) دنکفایم دبا  باذع  هب  هدرک و  نعل  ار  اهنآ  ادخ  تسا و  یفاک  اهنآ  رفیک  خزودنامه  هداد 
دندوب عتمتم  امش  دننامب  يزور ، ود  ایند  یناف  عاتمب  دوب  رتشیب  ناشدالوا  لام و  رت و  يوق  امـش  زا  ناینیـشیپ  هک  یتروص  رد  دندوب  امـش  زا 

ایند تاوهش  رد  مه  امش  دیدش  مرگرس  اهنآ  دننام  دوخ  مهسب  ایند  عتمت  هب  هدرک  شومارف  اهنآ  كاله  زا  دیسر  امشب  تبون  هک  مه  نونکا 
مه تشگ و  لطاب  دوبان و  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  هک  دنتـسه  یمدرم  نانآ  دیـسریم  اهنآ  رفیک  هب  مه  امـش  دـیتفر و  ورف  اـهنآ  دـننامب 

ینعی تاکفتوم  نیدم و  لها  میهاربا و  موق  دومث و  داع و  حون و  موق  دننام  ناشناینیشیپ  رابخا  ایآ  (69) دنملاع ناراکنایز  تقیقح  هب  نانآ 
ادخ يرآ  دندش  كاله  دنتفریذپن و  اهنآ  دندروآ  اهنآ  رب  راکـشآ  تازجعم  تایآ و  یهلا  نالوسر  هک  دیـسرن  اهنآ  هب  طول  بیعـش و  موق 

ار قلخ  دنرگیدکی  رادتـسود  روای و  همه  نموم  نانز  نادرم و  (70) دندرک متس  شیوخ  قح  رد  دوخ  اهنآ  هکلب  درکن  اهنآ  رب  یمتـس  چیه 
ادخ هتبلا  ار  نانآ  دننکیم  تعاطا  ار  لوسر  ادخ و  مکح  دنهدیم و  تاکز  دنرادیم و  اپب  زامن  دننک  یم  یهن  تشز  راکزا  رما و  وکین  راکب 
دبا تمحر  تمعن و  هب  هتبلا  ار  ناکین  تسا و  رادرک  تسرد  میکح و  رادتقا و  بحاص  ادـخ  هک  دـینادرگ  دـهاوخ  دوخ  تمحر  لومـشم 

رد دروآرد و  تسیراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  هک  يدـبا  دـلخ  تشهب  رد  هک  هدومرف  هدـعو  نز  درم و  زا  ار  نامیا  لـها  ادـخ  (71) دناسریم
هب نآ  دـیامرف و  تمارک  نانآ  هب  ار  ادـخ  يدونـشخ  اضر و  ماـقم  تمعن  ره  زارتگرزب  رترب و  دـهد و  لزنم  ندـع  تشهب  يوکین  تاراـمع 

تخـس رایـسب  اهنآ  رب  نک و  هزرابم  داهج و  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمغیپ  يا  (72) تسا ملاع  ود  رد  دبا  تداعـس  گرزب و  يزوریف  تقیقح 
كاندرد دـب و  یهاگلزنم  رایـسب  هک  تسا  خزود  اهنآ  ياوام  نکـسم و  نکم  ارادـم  ملح و  دـیلپ  دـساف و  رـصانع  نآ  اب  نیا  زا  شیب  ریگ 

راهظا زا  سپ  هتفگ و  رفک  نخـس  هتبلا  تسین  نینچ  دنا  هدرواین  نابز  رب  رفک  فرح  هک  دـننکیم  دای  ادـخ  هب  مسق  ناقفانم  (73) دوب دهاوخ 
وا نید  رد  داـسف  هنوگره  وا و  جارخا  لوـسر و  لـتق  رب  تمه  ینعی  دنتـشامگ  دـندشن  نآ  رب  قـفوم  هچنآ  رب  تمه  دـندش و  رفاـک  مالـسا 

ماقتنا و ماقم  رد  دنیوگ  رکش  دش  اهنآ  بیصن  لوسر  ادخ و  لضف  هب  هک  يزاین  یب  نآ  زا  هکنآ  ياج  هب  اهنآ  دندشن  قفوم  یلو  دنتـشامگ 
باذع هب  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  ار  اهنآ  دننادرگب  ادخ  زا  يور  رگا  تسا و  رتهب  اهنآ  رب  دـننک  هبوت  زاب  رگا  مه  نونکا  دـندمآرب  ینمـشد 

دوـخ رب  يرواـی  راد و  تسود  رفن  کـی  نیمز  يور  همه  رد  رگید  دوـمرف و  دـهاوخ  بذـعم  ترخآ  رد  خزود  اـیند و  رد  لـتق  كاـندرد 
زا هدرک و  قیدصت  ار  ربمغیپ  هتبلا  دش  ام  بیـصن  یتمحر  تمعن و  رگا  هک  دنتـسب  دهع  ادخ  اب  هنوگنیا  اهنآ  زا  یـضعب  (74) تفای دنهاوخن 
زا هدـینادرگ و  يور  نید  زا  دـندیزرو و  لخب  نآ  رب  تشگ  اهنآ  بیـصن  ادـخ  تمعن  لضف و  نوچ  زاب  دـهع  نیا  اب  (75)و  میوشیم ناکین 

لخب و رفیک  هب  هک  يزور  ات  دینادرگ  قافن  هدـکتملظ  ار  اهنآ  لد  مه  ادـخ  دـهع  ضقن  بیذـکت و  نیا  هجیتن  رد  (76) دندرک ضارعا  قح 
بیغ و ياناد  ادخ  هتبلا  تسهاگآ  ناشیا  يرس  نانخـس  اهنآ و  نطاب  زا  ادخ  هک  دننادیمن  ایآ  (77) دنسرب دوخ  تشز  لامعا  هنیک و  رکم و 

ولع تواخـسطرف و  زا  هک  ینانموم  نآ  رب  دـننکیم  یئوج  بیع  یـسفندب  لـخب و  طرف  زا  هک  یناـسک  نآ  (78) تسا یناهنپ  رارـسا  هب  ملاع 
هک يزیچ  كدنا  زا  هک  ار  ینانموم  دننکیم  هرخسم  نینچمه  دننکیم  يریگتسد  ار  ناریقف  زین  بحتسم  تاقدص  هب  تابجاو  رب  هوالع  تمه 

تمحر ار  نانموم  دنکیم  تازاجم  هتبلا  نانموم  هب  رخـسمت  لباقم  رد  ار  اهنآ  مه  ادخ  دـننکیمن  هقیاضم  ادـخ  هار  رد  مه  تساهنآ  رودـقم 
اهنآ رب  مه  هبترم  داتفه  نکن  ای  نکب  ترفغم  بلط  یهاوخ  قفانم  مدرم  نآ  رب  وت  ربمغیپ  يا  (79) دیسر دهاوخ  كاندرد  باذع  اهناب  دبا و 

ناقساف ادخ  دندش و  رفاک  وا  لوسر  ادخ و  هب  یشکرس  قسف و  هار  زا  اهنآ  اریز  دیشخب  دهاوخن  ار  نانآ  زگره  ادخ  یبلط  شزرمآ  ادخ  زا 
لامب و هدهاجم  دندیزرو و  فلخت  ادـخ  لوسر  باکر  رد  داهج  مکح  زا  هک  دنلاحـشوخ  هک  یئاهنآ  (80) درک دهاوخن  تیاده  زگره  ار 
زا نازوس  ياوه  نیا  رد  امـش  دـنتفگ  یم  اهنآ  هب  هدرک و  عنم  داهج  زا  مه  ار  نانموم  دوب و  راوگان  تخـس  ناـنآ  رب  ادـخ  هار  رد  ناـشناج 

هیرگ مک و  هدنخ  دیاب  اهنآ  نونکا  (81) دیدیمهف یم  رگا  تساوه  نیا  زا  رتنازوس  رایسب  خزود  شتآ  وگب  ار  نانآ  دیورن  نوریب  دوخ  نطو 
هنیدـم هـب  ناـفلختم  نآ  زا  یهورگ  يوـس  هـب  ار  وـت  ادـخ  رگا  سپ  (82) دیـسر دـنهاوخ  دوخ  لامعا  تخـس  تازاجم  هب  هک  دـننک  رایـسب 
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چیه اب  دمآ و  دیهاوخن  گنج  هب  نم  اب  امـش  ادبا  مهدـیمن  هزاجا  وگب  اهناب  دـنهاوخ  داهج  هزاجا  هدـمآ و  وت  تاقالم  هب  اهنآ  دـنادرگرب و 
هب مه  نونکا  دـیدرک  یم  ترـسم  راهظا  داهج  رفـس  زا  ناتفلخت  يارب  راب  لوا  هک  دـیتسه  امـش  درک  دـیهاوخن  داهج  نم  نانمـشد  زا  سک 

رفاک شلوسر  ادخ و  هب  اهنآ  هک  تسیام  اعدـب  اهنآ  هزانج  رب  وشم و  رـضاح  ناقفانم  نآ  تیم  زامن  هب  زگره  رگید  (83) دینیشنب دوخ  ياج 
لام و نآ  هب  دهاوخ  ادخ  هک  نکم  بجعت  ناقفانم  نآ  دالوا  لاوما و  يرایـسب  زا  لوسر  يا  (84) دندرم يراکدب  قسف و  لاح  رد  دـندش و 
اب داهج  ادـخب و  نامیاب  رما  هک  دـش  لزان  يا  هروس  هاگ  ره  (85)و  دناتـسب رفک  لاح  هب  ار  ناشناج  دنادرگ و  بذـعم  ایند  رد  ار  اهنآ  دالوا 

ناگدـش فاـعم  زا  ار  اـم  دـنتفگ  هدرک و  داـهج  زا  یفاـعم  ياـضاقت  وت  روضح  زا  ناـقفانم  نآ  نادـنمتورث  درک  ادـخ  نید  هار  رد  لوـسر 
رفک و شقن  اهنآ  ياهلد  دنوشن  رـضاح  داهجب  دننیـشنب و  هناخ  رد  هزجع  ناکدوک و  نانآ و  اب  هک  دـندوب  یـضار  نادـب  (86) راد بوسحم 

همه دندرک  داهج  ادخ  هار  رد  ناشناج  لامب و  هک  شباحصا  نانموم  لوسر و  اما  (87) دندومنن قیاقح  كرد  چیه  رگید  ات  تفرگ  تملظ 
اهرهن شناتخرد  ریزب  هک  یئاهغاب  اـهنآ  رب  ادـخ  (88) دـنملاع نادنمتداعـس  نانآ  مه  تسا و  اهنآ  صوصخم  اـهیئوکین  ملاـع و  ود  تاریخ 

هک هیداب  بارعا  زا  یهورگ  (89) تسگرزب يزوریف  تداعـس و  تقیقح  هب  نیا  دنـشاب و  معنتم  دـبا  ات  نآ  رد  هک  هدومرف  ایهم  تسا  يراج 
نارفاک دنتـسشنزاب  داهج  زا  هدرک و  ار  لوسر  ادخ و  بیذکت  هک  یهورگ  دنبای و  داهج  زا  یفاعم  هزاجا  هک  دنروایم  رذع  هدـمآ و  وت  دزن 
دنرادن ار  دوخ  لایع  هقفن  رفـس و  جرخ  هک  ناریقف  نارامیب و  ناناوتان و  رب  (90) دیسر دنهاوخ  كاندرد  باذع  هب  يدوزب  هفیاط  ود  نیا  زا 

ناراکوکین رب  تسوکین و  راک  نیا  هک  دننک  تیاده  تحیصن و  ار  قلخ  لوسر  ادخ و  ياضر  هار  هب  مه  اهنآ  هاگ  ره  تسین  داهج  فیلکت 
وت دزن  هدش و  داهج  يایهم  هک  ینانموم  نآ  رب  نینچمه  (91) تسنابرهم هدنزرمآ و  نانآ  ربادخ  تسین و  یتمحز  جرح و  هار  چیه  زا  ملاع 
رد دـندرگ  یمرب  اهنآ  مرادـن و  منک  تدـعاسم  امـش  هب  هک  یلام  نم  هک  یهد  خـساپ  وت  يزاس و  ایهم  ار  اهنآ  رفـس  مزاول  داز و  هک  دـنیآ 
رب یهانگ  جرح و  مه  اهنآ  رب  دنزاس  مهارف  دوخ  رفـس  جراخم  دنناوتیمن  ارچ  هک  تسیراج  ناشنامـشچ  زا  کشا  نزح  تدش  زا  هک  یلاح 

دـنبلط و یم  گـنج  زاـتیفاعم  تصخر  وت  زا  یئاراد  نکمت و  دوجو  اـب  هک  تسار  اـهنآ  تبوقع  هاـنگ و  ارـصحنم  (92) تسین داهج  كرت 
زا چـیه  هک  هدز  تملظ  رفک و  شقن  اهنآ  لد  رب  ادـخ  دـنوشن و  رـضاح  داهج  هب  دننیـشنب و  هناخ  رد  ناکدوک  نانآ و  اب  هک  دـنراد  شوخ 

ياهرذع هب  هدش و  نامیـشپ  دوخ  فلخت  زا  اهنآ  دیدرگیمرب  اهنآ  يوس  هب  حتاف  ملاس و  گنج  زا  امـش  هک  یتقو  (93) دننکن كرد  قیاقح 
ام رب  ار  امـش  لاح  تقیقح  ادخ  مینکن  امـش  قیدصت  اهیـشارت  رذع  نیابزگره  ام  هک  دینک  هتوک  راتفگ  هک  هد  خـساپ  اهناب  دـنزادرپیم  اجیب 

یئادخ يوسب  هاگنآ  دیوش  اوسر  نانموم  دزن  ات  دزاسیم  راکشآ  اه  هدیدب  ار  امش  قافن  رادرک و  شلوسر  ادخ و  يدوزب  دینادرگ و  نشور 
دکوم ياهمسق  دیدرگ  زاب  اهنآ  يوسب  امـش  نوچ  (94) دناسرب ناترادرک  رفیک  هب  ار  امـش  هک  دـیدرگیمزاب  تسا  دوهـش  بیغ و  ياناد  هک 

هب دندیلپ و  یمدرم  هک  دینک  ضارعا  اهنآ  زا  دـیروخم و  ار  اهنآ  بیرف  دـینک  یـشوپ  مشچ  اهنآ  فلخت  زا  هک  دـننک  دای  امـش  يارب  ادـخب 
دای اهمـسق  دـیوش  یـضار  اهنآ  زا  امـش  هکنیا  يارب  قفانم  مدرم  نآ  (95) تفاـی دـنهاوخ  يواـم  خزود  شتآ  هب  دوخ  تشز  رادرک  بجوم 

یـضار قساف  هورگ  نآ  زا  زگره  ادخ  دـیوش  یـضار  اهنآ  زا  دـیروخ و  ار  اهنآ  غورد  ياهمـسق  بیرف  مه  نانموم  امـش  رگا  سپ  دـننکیم 
قلخ لاوحاب  ادخ  دنرت و  راوازـس  ادـخماکحا  ینادان  لهج و  هب  رتتخـس و  نارگید  زا  قافن  رفک و  رد  نیـشن  هیداب  بارعا  (96) دش دهاوخن 

رب دننکیم  نید  داهج  هار  رد  هک  ار  یجراخم  هک  دـنقفانم  یمدرم  بارعا  زا  یخرب  (97)و  تسهاگآ دنک  هک  یمکح  ره  حـلاصم  هب  اناد و 
اهنآ رب  دـب  ثداوح  بقاوع و  هکنآ  لاح  دـنراوگان و  بقاوع  ثداوح و  دـصرتم  نیملـسم  امـش  يارب  دـنرادنپ و  یم  ینایز  ررـض و  دوخ 

نیـشن هیداب  بارعا  نامه  زا  رگید  یخرب  (98)و  تسهاگآ اهنآ  دیلپ  تاین  هب  اونـش و  اهنآ  تشز  نانخـس  هب  ادخ  امـش و  رب  هن  دوب  دهاوخ 
هاگآ يرآ  دـنناد  لوسر  ریخ  ياعد  ادـخ و  دزن  برقت  بجوم  دـننکیم  قافنا  ادـخ  هار  رد  هچنآ  هدروآ و  تماـیق  ادـخ و  هب  یعقاو  ناـمیا 

رایـسب ادـخ  هک  دـنادرگیم  لخاد  دـبا  تشهب  دوخ  تمحر  يارـس  رد  ار  نانآ  ادـخ  هتبلا  تسادـخ و  برق  بجوم  اـهنآ  قاـفنا  هک  دـیوش 
ادخ تعاطب  هکنانآ  دندنام و  تباث  نید  رد  راصنا و  رجاهم و  زا  دنتفرگ  نامیاب  تقبس  مالسا  ردص  رد  هکنانآ  (99) تسنابرهم هدنزرمآ و 

شناتخرد ریز  زا  هک  یتشهب  اهنآ  همه  رب  ادخ  ادخ و  زا  اهنآ  تسا و  دونـشخ  اهنآ  زا  ادخ  تمایق  زور  ات  تما  ریاس  زا  دندرک  نانآ  يوریپ 
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زا یضعب  هک  دیشاب  هاگآ  (100) تسا گرزب  تداعس  تقیقح  هب  نیا  دنـشاب و  معنتم  دبا  ات  تشهب  نآ  رد  هک  هتخاس  ایهم  تسیراج  اهرهن 
زا امـش  دنتباث و  رهام و  قافن  رب  قفانم و  مه  هنیدم  رهـش  لها  یـضعب  دـننکیم و  هعدـخ  نیملـسم  امـش  اب  دـنقفانم و  هنیدـم  فارطا  بارعا 
زا دـعب  خزرب  رد  گرم و  زا  لبق  ایند  رد  ینعی  مینکیم  باذـع  راب  ود  ار  نانآ  میهاگآ و  اهنآ  كاپان  تریرـس  رب  ام  دـیتسین  هاگآ  ناشقافن 

لمع هک  دـندرک  فارتعا  دوخ  قافن  هانگ  هب  اـهنآ  رگید  یـضعب  (101)و  دندرگیمزاب خزود  يدـبا  تخـس  باذـع  هب  مه  تبقاع  گرم و 
ام لوسر  يا  (102) تسنابرهم هدنزرمآ و  ادخ  هتبلا  هک  دریذپب  نانآ  هبوت  دنوادخ  هک  دشاب  دیما  دندروآ  ياجب  ود  ره  حـیبق  لعف  حـلاص و 
ریخ ياعدب  ار  اهنآ  يزاس و  هزیکاپ  كاپ و  ایند  بح  يدیلپ و  زا  ار  اهنآ  سوفن  تاقدـص  نادـب  ات  راد  تفایرد  ار  تاقدـص  نانموم  زا  وت 
ایآ (103) تساناد نانموم  حـلاصمب  اونـش و  ناصلخم  ياعدـب  ادـخ  دوش و  اهنآ  رطاـخ  یلـست  بجوم  ناـنآ  قح  ردوت  ياـعد  هک  نک  داـی 

نابئات زا  رایـسب  ادخ  هتبلا  دیامرف و  یم  لوبق  ار  اهنآ  هقدص  ادخ  دریذـپ و  یم  ار  ناگدـنب  هبوت  ادـخ  اققحم  هک  دـنا  هتـسنادن  زونه  نانموم 
لوسر و مه  دنیب و  یم  ار  لمع  نآ  ادخ  دب  ای  کین  دـینک  لمع  ره  هک  قلخب  وگب  ام  لوسر  يا  (104)و  تسا نابرهم  قلخ  رب  ریذپ و  هبوت 

دب کین و  ءازجب  ار  امـش  ات  تشگ  دـیهاوخ  زاب  تسا  دوهـش  بیغ و  ملاوع  ياناد  هک  یئادـخ  يوسب  هاگنآ  دـنوشیم  هاگآ  نآ  رب  ناـنموم 
دنک و باذع  ار  نانآ  لدع  هب  ای  تسفوقوم  ادخ  تیشم  رب  ناشراک  هک  دنتـسه  یئاهنآ  ناراکهانگ  زا  رگید  یخرب  (105) دناسرب ناتلامعا 
هک یقفاـنم  مدرم  نآ  (106) تسهاـگآ شنیرفآ  ماـظن  تمکح  هب  اـناد و  قلخ  حالـص  هب  ادـخ  درذـگرد و  ناـشهانگ  زا  مرک  فطلب و  اـی 

نیب هملک  هقرفت  دانع و  رفک و  ناشدوصقم  دنوشن و  رضاح  وا  زامن  ربمغیپ و  دجسم  هب  قلخ  هک  دندرک  اپرب  مالسا  هب  نایز  يارب  يدجـسم 
دصق زج  دجـسم  نیا  يانب  رد  ام  هک  دننکیم  دای  دکوم  ياهمـسق  همه  نیا  اب  دوب و  لوسر  ادخ و  هنیرید  نانمـشد  اب  تدعاسم  نیملـسم و 
مدـق اهنآ  دجـسم  رد  زگره  اـم  لوسر  يا  وت  (107) دنیوگیم غورد  اققحم  هک  دهدیم  یهاوگ  ادخ  میرادـن  یـضرغ  مالـسا  هعـسوت  ریخ و 

رد هک  تسا  وت  راوازس  ینک  زامن  هماقا  نآ  رد  هکنیا  رب  هدیدرگ  انب  مکحم  ياوقت  هیاپ  رب  لوا  زا  شیاین  هب  هک  ابق  دجسم  نامه  هک  راذگم 
ایآ (108) درادیم تسود  ار  بذهم  كاپ  نادرم  ادخ  مدرم و  قفانم  هن  دنیآرد  دندوخ  سوفن  بیذهت  قاتـشم  هک  یکاپ  نادرم  دجـسم  نآ 

رفک و ضرغب  دزاس  یئانب  هک  تسا  یسک  دننامتسا  بلاط  ار  قح  ياضر  هدرک و  سیسات  یتسرپادخ  يوقت و  تین  هب  يدجسم  هک  یـسک 
لاح نیا  دتفاخزود ؟ شتآ  هب  هیاپ  زا  انب  نآ  تبقاع  دـشک و  یناریوب  دوز  هک  لیـس  رانک  رد  یتسـس  هیاپ  رب  مالـسا  رد  هملک  هقرفت  قافن و 

انب رفک  رب  اهنآ  هک  یناـینب  (109) دومرف دـهاوخن  تیادـه  یتداعـس  هارچیه  هب  ار  ناراکمتـس  زگره  ادـخ  تسا و  متـس  ملظ و  قافن و  يانب 
اناد و قلخ  رارـسا  هب  ادخ  دننکرب و  لد  هبوتب  ای  گرم  هب  ای  نآ  زا  هکنآ  ات  دـنکفا  بیر  کش و  تریحب و  هشیمه  ار  ناشیا  ياهلد  دـندرک 
هک دـننکیم  داهج  ادـخ  هار  رد  اهنآ  هدرک  يرادـیرخ  تشهب  ياهب  هب  ار  نامیا  لها  لاـم  ناـج و  ادـخ  (110) تسهاگآ ملاع  روما  قیاقدـب 

لیجنا تاروت و  ینامسآ  رتفد  هس  رد  هک  تسیدهع  ادخ و  رب  تسا  یعطق  هدعو  نیا  دنوش  هتشک  دوخ  ای  دنناسر و  لتق  هب  ار  نید  نانمشد 
هب ادـخ  اب  هدـهاعم  نیا  هک  دـیهد  تراشب  هلماعم  نیا  رد  دوخب  امـش  نامیا  لها  يا  تسیک ؟ دـهعب  رتاـفواب  ادـخ  زا  هدومرف و  داـی  نآرق  و 

زامن ناراد ، هزور  نارازگ ، تمعن  رکش  دمح و  ناتسرپادخ ، نانامیشپ ، هانگ  زا  هک  دینادب  (111) تسا یگرزب  يزوریف  تداعس و  تقیقح 
رجا ره  هب  ام  لوسر  يا  ار  نانموم  دننامیا و  لها  همه  یهلا  دودح  نانابهگن  ناگدـننک و  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  نارازگ ، عوضخ  اب 

دنبلط و شزرمآ  ادخ  زا  دنـشاب  اهنآ  ناشیوخ  دنچ  ره  ناکرـشم  يارب  دیابن  واب  ناگدیورگ  ربمغیپ و  (112) هد تراشب  تداعـس  باوث و  و 
تـساوخ شزرمآ  ادخ  زا  شمع  ینعی  شردپ  يارب  هک  مه  میهاربا  (113) دنتخانـش خزود  لها  ار  اهنآ  هکنآ  زا  دعب  دننک  اهنآ  لاحب  تقر 

هک تسج  يرازیب  وا  زا  تسادـخ  نمـشد  هک  دـش  ققحم  وا  رب  نوچ  دروآ  نامیا  هک  دوب  هدرک  وا  اـب  هک  يدـهع  بجوم  هب  رگم  دوبن  نیا 
دیاب ار  هچنآ  اهنآ  رب  ات  دنکن  هارمگ  رگید  درک  تیادـه  ار  یموق  هکنآ  زا  دـعب  ادـخ  (114) دوب سرتادخ  رابدرب و  رایسب  یـصخش  میهاربا 

اهنامسآ و کلام  ادخ  ارصحنم  اققحم و  (115) تساناد زیچ  همهب  اققحم  ادخ  هک  دنک  نایب  نشور  نیعم و  تلالـض  تابجوم  زا  دنزیهرپب 
رب ادخ  (116) دوب دهاوخن  روای  رای و  رادهگن و  ادخ  زج  ار  نایناهج  همه  ناگدنب و  امـش  دناریمب و  دـنک و  هدـنز  ار  قلخ  وا  تسا و  نیمز 
رد دزغلب  بعت  جنر و  زا  اهنآ  زا  يا  هقرف  ياهلد  دوب  کیدزن  هک  یتخس  تعاس  رد  هک  راصنا  رجاهم و  زا  شباحصا  تما و  امـش  ربمغیپ و 
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لوسر و هرابرد  وا  هک  تشذـگرد  ناشاهـشزغل  زا  دومرف و  فطل  زاب  دـندرک  شلوسر  زا  يوریپ  اـهنآ  هریغ و  كوبت و  گـنج  ياـهیتخس 
هکنآ ات  دـندیزرو  فلخت  كوبت  گـنج  زا  اـی  هبوت  زا  هک  بعک  لـاله و  ارف و  نت  هس  نآ  رب  (117)و  تسنابرهم قفـشم و  نیقی  هب  نانموم 

تـسین یهانپ  اجلم و  وا  فطلب  زج  ادـخ  بضغ  زا  هک  دنتـسناد  دـندش و  گنتلد  دوخ  زا  هکلب  دـش و  گنت  اهنآ  رب  يروانهپ  همه  اب  نیمز 
ناـبرهم قفـشم و  قـلخ  قـح  رد  ریذـپ و  هبوـت  رایـسب  دـنوادخ  هـک  دـننک  هبوـت  اـت  داد  هبوـت  قـیفوت  دوـمرف  فـطل  زاـب  اـهنآ  رب  ادـخ  سپ 

لها (119) دـیدنویپب نامیااب  يوگتـسار  نادرم  اب  دـینک و  يرود  قفانم  يوگغورد  مدرم  زا  دیـشاب و  سرتادـخ  نامیا  لها  يا  (118) تسا
هکنآ ات  دننک  راهظا  دوخ  زا  یلیم  وا  لیم  فالخ  رب  زگره  هن  دننک و  فلخت  ربمغیپ  نامرف  زا  زگره  دـیابن  شفارطا  نانیـشن  هیداب  هنیدـم و 

چیه دنرادنرب و  دنک  نیگمشخ  ار  رافک  هک  یمدق  چیه  دنشکن و  ادخ  هار  رد  یگتسخ  یگنسرگ و  یگنـشتجنر و  چیه  ناشتعاطا  ضوعب 
زگره ادخ  هک  دوش  هتشون  ناشلامعا  همان  رد  یحلاص  لمع  مالآ  جنر و  نیا  زا  کی  ره  لباقم  رد  هکنآ  زج  دنناسرن  نانمشد  هب  يدربتـسد 

رد هکنآ  زج  دنیامیپن  یئیداو  چیه  دـننکن و  قافنا  ادـخ  هار  رد  دایز  ای  مک  یلام  چـیه  (120)و  تشاذگ دـهاوخن  عیاض  ار  ناراکوکین  رجا 
يارب جورخ  نامرف  لوسر  هک  یماـگنه  (121) دیامرف اطع  اهنآ  هب  رجا  دـندرک  هچنآ  زا  رتهب  رایـسب  دـنوادخ  ات  دوش  هتـشون  اهنآ  لمع  همان 
لوسر دزن  یهورگ  گنج و  يارب  یعمج  يا  هفیاط  ره  زا  ارچ  هکلب  دنراذگ  اهنت  ار  لوسر  هتفر و  نوریب  یگمه  نانموم  دیابن  دهد  گنج 

زا هدش و  سرتادخ  هک  دـشاب  مه  ناشموق  هک  دـنزومایب  دوخ  موقب  دـنورب  دـنا  هتخومآ  هک  یملع  نآ  ات  دنـشابن ؟ ایهم  ملع  نتخومآ  يارب 
یتشرد امش  رد  رافک  دیاب  دینک و  داهج  هب  عورش  تسا  رتکیدزن  امش  اب  هک  ره  زا  نارفاک  اب  نامیا  لها  يا  (122) دننک رذح  ادخ  ینامرفان 

رای هشیمه  ادخ  هک  دینادب  دیسرتن و  هاگ  چیه  نانموم  امـش  دنوش و  كانمیب  مالـسا  هاپـس  زا  ات  دننک  سح  يرادیاپ  توق و  يدنمورین و  و 
نارگیدب راکنا  يور  زا  هک  دنتـسه  یـصاخشا  ناقفانم  نیمه  زا  یخرب  دوش  لزان  ادخ  دزن  زا  يا  هروس  هاگ  ره  (123)و  تسا ناراک  زیهرپ 

رورـس تراشب و  دوزفیب و  نامیا  رب  ار  همه  دـننامیا  لها  تقیقح  هب  هکنانآ  یلب  دوزفا ؟ امـش  زا  کی  مادـک  ناـمیا  رب  هروس  نیا  دـنیوگیم 
ناـج رفک  لاـحب  اـتدوزفا  یتثاــبخ  اــهنآ  یتاذ  ثـبخ  رب  مـه  تســالتبم  قاــفن  کــش و  ضرمب  ناــشاهلد  هکناــنآ  اــما  (124)و  دیشخب
هدشن نامیـشپ  دوخ  تشز  رادرک  زا  مه  زاب  دنوشیم  ناحتما  هتبلا  راب  ود  ای  رابکی  یلاس  ره  رد  اهنآ  هک  دـننیب  یمن  ناقفانم  ایآ  (125) دنداد

ایآ دنیوگ  هدرک و  هراشا  راکنا  رخسمت و  هار  زا  رگید  یضعب  هب  اهنآ  زا  یضعب  دوش  لزان  يا  هروس  هاگ  ره  (126)و  دننکیمن دای  ار  ادخ  و 
یمرب همه  هاگنآ  میورب  دوز  هدینشن  ار  هروس  نیا  ات  دیزیخرب  هدیدن  رگا  هن ؟ ای  هتخانش  هدید و  ربمغیپ  رضحم  رد  نانموم  زا  یـسک  ار  امش 

امش سنج  زا  یلوسر  انامه  (127) دننادان روعـش و  یب  رایـسب  یمدرم  هک  دزاس  مورحم  نامیا  رون  زا  دنادرگرب و  ار  ناشاهلد  ادخ  دـندرگ 
دیایم و تخس  وا  رب  امش  تکالف  لهج و  یناشیرپ و  رقف و  يرورپ  عون  تبحم و  طرف  زا  هک  دمآ  قلخ  تیاده  يارب  برع  موق  ای  رشب  عون 

وت زا  هتخانـشن و  ار  وت  ماقم  مدرم  هاگ  ره  لوسر  يا  سپ  (128) تسنابرهم فوئر و  نانموم  هب  صیرح و  رایسب  امـش  تاجن  شیاسآ و  رب 
گرزب و شرع  بر  ناـهج و  يادـخ  هک  ما  هدرک  لـکوت  وا  رب  نم  تسین  یئادـخ  وا  زج  هک  تسا  تیاـفک  ارم  ادـخ  وگب  دـندینادرگ  ور 

(129) تسوا دحیب  ملاوع  هب  طیحم  ملع  عیسو و  تمحر  ياراد 

سنوی

دندرک بجعت  مدرم  ایآ  (2) تسایوگ یتسار  قحب و  هک  یهلا  تایآ  تسنیا  تسا  یهلا  یحو  رارسا  زا  رلا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
هب ار  نانموم  ناسرتب و  تماـیق  باذـع  زا  ار  قلخ  ورب و  هک  میتفگ  میدـیزگرب و  دوخ  تلاـسر  یحوب و  ار  اـهنآ  دارفا  زا  یکی  اـم  هکنیا  زا 

ماقم رد  نارفاک  تفگ  نخـسادخ  یحوب  ص )  ) دمحم ادخ  لوسر  نوچ  تسا  عیفر  ادخ  دزن  ناشماقم  یتسارب  هک  هد  تراشب  ادخ  تمحر 
هک تسادخ  تقیقحب  امش  راگدرورپ  قلاخ و  (3) تسا زیگنارحس  ینانخس  شنآرق  تسیئاناوت و  رحاس  صخش  نیا  دنتفگ  هدمآرب و  راکنا 

دومرف قلخ  يدوجو  هبترم  شـش  ای  زور  شـش  نامز  رادقم  ینعی  زور  شـش  رد  نیمز  اهنامـسآ و  زا  ار  ناهج  تقلخ  ماظن  حالـص و  قبط 
دهاوخن وا  تصخر  هب  زج  هطساو  عیفش و  سک  چیه  داد  بیترت  وکین  ار  شنیرفآ  رما  دومرف و  لماک  هجوت  شرع  رب  شسدقم  تاذ  هاگنآ 
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همه امش  تشگزاب  (4) دیوشیمن یهلا  فاصوا  رکذـتم  ارچ  دـیتسرپ  یگناگیب  ار  وا  تسامـش  راگدرورپ  تقیقح  هب  یئادـخ  اناد  نینچ  دوب 
نامیا هک  ار  نانآ  ات  دنادرگیمرب  دوخ  يوسب  هاگنآ  دیرفایب و  ار  قلخ  لوا  رد  وا  هک  تسادخ  هدـعو  تقیقح  هب  نیا  دوب  دـهاوخ  وا  يوسب 

خزود و میمح  زا  یبارـش  هب  ناشرفیک  هب  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ  دهد و  ریخ  ءازج  باوث و  ناسحا  لدعب و  دـندرک  حـلاص  لمع  هدروآ و 
نیدب ات  درک  نیعم  یلزانم  رد  ار  هام  ریـس  دومرف و  نابات  ار  هام  ناشخر و  ار  باتفآ  هک  یئادخ  تسوا  (5) دنادرگ بذعم  كاندرد  یباذع 

هدیرفاین و قلخ  ماظن  تحلـصم  قحب و  زج  ادخ  ار  اهنیا  دینادب  دوخ  شاعم  مظن  داعم و  رما  يارب  ار  مایا  باسح  تاونـس و  هرامـش  هطـساو 
زور بش و  دـمآ  تفر و  رد  تقیقح  هب  (6) درک دهاوخ  نایب  لصفم  تفرعم  ملع و  لها  يارب  ار  دوخ  تایآ  ادخ  تشادـنپ  دـیاشن  هچیزاب 

رادـیدپ ادـخ  تردــق  ياـه  هناـشن  تمـالع و  يوـقت  درخ و  لـها  يارب  هدوـمرف  قـلخنیمز  اهنامــسآ و  رد  ادــخ  هـک  يزیچ  ره  رد  هـکلب 
دنا هتسبلد  شوخلد و  ایند  تسپ  یناویح  یگدنزب  دنتسین و  راودیما  هتـسبن و  لد  ام  ءاقلب  دندشن  دقتعم  ترخآ  هب  هک  یئاهنآ  هتبلا  (7) تسا

لام و عمج  قسف و  هک  دوخ  تشز  رادرکب  تبقاـع  هک  دنتـسه  ناـنیا  مه  (8) دـنلفاغ ام  تردـق  ملع و  ياه  هناشن  تایآ و  زا  هک  یئاـهنآ  و 
تداعـس و هارب  ار  اهنآ  نامیا  ببـسب  ادـخ  دـندش  راکوکین  هدروآ و  ادـخب  نامیا  هکنانآ  (9) دـنریگ يوام  خزود  شتآ  رد  تسایند  لاـمآ 

ناـبز تشهب  نآ  رد  (10)و  دـندرگ معنتم  تسیراج  شناتخرد  ریز  زا  اـهرهن  هک  یتشهب  يدـبا  ياـهتمعن  هب  اـت  دـنک  يربهر  تشهب  قیرط 
جنر و ره  زا  ار  ناشناج  مسج و  تشهب  رد  اهنآ  يانث  یهزنم و  كاپـشیالآ و  صقن و  ره  زا  وت  اهلا  راب  هک  دنیاشگ  ادخ  سیدقت  هب  قوش 

لمع تبوقعب  ادخ  رگا  (11)و  تسا نایملاع  راگدرورپ  فاصوا  رکذ  ناشنخس  نیرخآ  دشخب و  یم  يدبا  تمالـس  ترـسح  مغ و  درد و 
نکیل دندشیم و  كاله  گرم و  موکحم  همه  مدرم  دومرفیم  لیجعت  تاریخ  دـننامب  دـننکیم  دوخ  قح  رد  هک  يرـش  ياعد  مدرم و  تشز 

هب یمدآ  هاگ  ره  (12)و  میهدـیم تلهم  شیامزآ  يارب  نایغط  رفک و  لاح  نامهب  دنتـسین  راودـیما  ام  ياقلب  دـنداعم و  رکنم  هک  ار  نانآ  ام 
فرطرب شنایز  جنر و  هک  هاگنآ  دناوخیم  اعدب  ار  ام  اروف  هداتـسیا  هتفخ و  هتـسشن و  زا  دشاب  تلاح  رهب  هظحل  نامه  دتفارد  ینایز  جنر و 

تـسا تلفغ  نارفک و  نیمه  هدناوخن  دوخ  جنر  ررـض و  عفد  يارب  ار  ام  چـیه  یئوگ  هک  ددرگیمزاب  نانچ  رورغ  تلفغ و  لاح  هب  زاب  دوش 
دومث داع و  نوعرف و  حون و  موق  دننام  امـش  زا  شیپ  ار  یللم  ماوقا و  ام  (13)و  تسا هدومن  ابیز  ناشرظن  رد  ار  ناراک  هبت  تشز  لامعا  هک 

دندیزرو دانع  تجاجل و  زاب  دمآ  اهنآ  ربتازجعم  تایآ و  اب  یناربمیپ  هکنآ  اب  میدرپس و  كاله  تسدب  تخس  ناشملظ  رفیک  هب  ار  هریغ  و 
نیمز رد  ار  امـش  اهنآ ، كاله  زا  دعب  ام  سپـس  (14) میناسریم رفیکب  ار  لمعدـب  تشز  دونع  مدرم  هنوگنیا  مه  ام  دـندرواین  نامیا  چـیه  و 

نارکنم دوش  توالت  قلخ  رب  ام  نشور  تایآ  هاگ  ره  (15)و  درک دیهاوخ  لمع  هچ  شیوخ  اب  ات  هک  میرگنب  میئامزایب و  ات  میدرک  نیشناج 
نآرق هب  ار  نیمه  ایروایب  مه  نیا  زا  ریغ  ینآرق  یلوسر  وت  رگا  هک  دـنتفگ  هدرک و  ضارتعا  ام  لوسرب  دنتـسین  اـم  ءاـقلب  راودـیما  هک  داـعم 

نایـصع رگا  نم  تسنایـصع و  نیا  منک  لیدـبت  ار  نآرق  دوخ  شیپ  زا  هک  دـسرن  ارم  وگب  ار  اهنآ  خـساپ  اـم  لوسر  يا  زاـس : لدـبم  رگید 
ادـخ رگا  لوسر  يا  وـگب  (16) تسا گرزب  هانگ  ادـخ  مـالک  لیدـبت  رییغت و  اریز  مسرتیم  تخـس  تماـیق  زور  باذـع  زاـمنک  راـگدرورپ 
امـش نایم  شیپ  نیا  زا  يرمع  نم  متخاسیمن  هاگآ  نآ  قیاقح  ماکحا و  هبار  امـش  مدرک و  یمن  نآرق  نیا  توالت  امـش  رب  زگره  یتساوخن 

ات دیدنب  یمن  راک  ار  ناترکف  لقعتسنم و  لیلد  زجعم و  هک  نآرق  نیا  رد  مدمآ  تلاسرب  هک  نونکا  ایآ  متـشادن  تلاسر  يوعد  هک  متـسیآ 
زا رتراکمتـس  هک  دـینکم  قح  بیذـکت  لیلد  نیا  اب  سپ  (17) تسا قلخ  رب  ادـخ  تمحر  گرزب  تسادـخ و  یحو  باـتک  نیا  هک  دـینادب 

دهاوخن يراگتـسر  حالف و  زگره  ار  ناراکمتـس  هتبلا  تسین و  سکچیه  دنک  بیذکت  ار  ادـخ  تایآ  دـهد و  غورد  تبـسن  ادـخ  هب  هکنآ 
نیا هک  دنیوگیم  دنناسر و  یمن  یعفن  ررـضچیه و  اهناب  ناتب  نآ  هک  دننکیم  شتـسرپ  ادـخ  ریغ  هب  ار  یئاه  تب  نادان  مدرم  نیا  (18)و  دوب

ام لوسر  يا  دوب . دناوت  امـش  عیفـش  هنوگچ  هتفاب  امـش  لطاب  تالایخ  امـش و  هک  يروعـش  سحیب و  دامج  دنتـسه  ادـخ  دزن  ام  عیفـش  ناتب 
دای درادن  نادب  ملع  نیمز  اهنامسآ و  همه  رد  ادخ  هک  يزیچ  هب  دیزاس  روآدای  ار  ادخ  دیهاوخیم  اهتب  تعافـش  يوعد  هب  امـش  وگب  نانیاب 

شیب هفیاط  کـی  دـیحوت  ترطف  رد  مدرم  (19) تسا رترب  هزنم و  دـیهدیم  رارق  وا  عیفـش  کیرـش و  هچنآ  زا  تبـسن و  نیا  زا  ادـخ  دـیهد ؟
يارب هک  هتفای  تقبـس  قح  زا  لزا  رد  هک  يا  هملک  رگا  دـندیورگ و  لطاب  ياهنید  كرـش و  عاوناب  دـندش و  هقرف  هقرف  نآ  زا  سپ  دـندوبن 
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تیآ وا  رب  ارچ  دنیوگ  لوسر  نارکنم  (20) دشیم هداد  نارفاک  تکالهب  مکح  هتفای و  همتاخ  ناشتافالتخا  هتبلا  دوبن  دـنبای  تلهم  شیامزآ 
امـش ناتراکنا  رب  کنیا  تسادخ  ملاع  حالـصب  اناد  بیغ و  ياناد  هک  هد  خساپ  دنوش  عیطم  مدرم  ارهق  هک  دماین  ادـخ  بناج  زا  يزجعم  و 

دیـسر ینایز  جـنر و  ار  وا  هکنآ  زا  دـعب  یمدآ  رب  هاگ  ره  اـم  (21) مشابیم وا  ترـصن  رظتنم  امـش  اب  مهنم  دیـشاب  ادخ  باذع  رظتنم  نارفاک 
وحم يارب  دیاب  تروص  نیا  رد  ایآ  میداد  ناشتاجن  یهلا  نیملعم  ءایبنا و  هطـساوب  دنداتفا  یتخبدب  لهجب و  هکنآ  زادـعب  میتسرف و  یتمحر 

ناگتشرف ام  نالوسر  هک  تسا  رتعیرس  رتلماک و  یهلا  تسایس  رکم و  وگب  ام  لوسر  يا  دنرب ؟ راکب  تسایـس  رکم و  قح  نالوسر  تایآ و 
هاگنآ ات  دهدیم  ریس  رحب  رب و  رد  ار  امـش  هکنآ  تسوا  هک  دینک  دای  ار  ادخ  (22) تشون دنهاوخ  امش  نایز  رب  ار  امش  ياهرکم  ملاع  ياوق 

ره زا  یتشک  دزوب و  يدـنت  داب  هاگان  هک  دیـشاب  تقوشوخ  نامداش و  امـش  درآ و  تکرحب  ار  یتشک  یمیالم  داب  دینیـشن و  یتشک  رد  هک 
ار ام  رگا  اهلا  راب  هک  دیناوخب  ترطف  نید  صالخا و  هب  ار  ادخ  نامز  نآ  دینیبب  تکاله  هطرو  رد  ار  دوخ  دـتفارد و  رطخ  جاوما  هب  بناج 

قرغ زا  اـم  هکنآ  زا  سپ  (23) درک میهاوخ  وت  ساپـس  رکـش و  هدیـشک  تسد  نایـصع  رفک و  زا  هشیمه  رگید  یـشخب  تاجن  رطخ  نیا  زا 
دینک شیوخ  سفنب  ارـصحنم  دینک  متـس  ملظ و  ره  امـش  دینادب  مدرم  يادننک  زاغآ  يرگمتـس  ملظ و  قحانب  نیمز  رد  زاب  میداد  ناشتاجن 

ار سک  ره  میزاسیم و  هاگآ  دـیا  هدرک  دـب  کین و  زا  هچناب  ار  امـش  دـیدرگیمزاب  ام  يوسب  هک  ترخآ  رد  هاـگنآ  اـیند  یناـف  عاـتم  یپ  رد 
نیمز هایگ  فلتخم  عاونا  ناراب  نادب  ات  میداتـسرفورف  اهنامـسآ  زا  هک  دنام  یبآ  هب  ایند  یناگدنز  لثم  رد  اققحم  (24) میناسریم دوخ  رفیکب 

ار دوخ  شمدرم  دنک و  شیارآ  هتـسب و  رویز  دوخب  يزبس  یمرخ و  زا  نیمز  هک  هاگنآ  ات  دیورب  دننک  هیذـغت  تاناویح  نایمدآ و  هچنآ  زا 
نانچ نیمز  دـنک و  رود  ار  نیمز  رویز  بیز و  همه  نآ  دـسررد و  زور  ای  بش  هب  ام  ناـمرف  ناـهگان  هک  دـنرادنپ  فرـصتم  رداـق و  نآ  رب 

ترکف لها  يارب  نشور  لاثم  اب  ار  شتایآ  ادخ  هنوگنیا  تسایند  يانف  لاح  تقیقح  نیا  هدوبن  چیه  نآ  رد  زورید  یئوگ  هک  دوش  کشخ 
تیاده میقتسم  هارب  دوخ  صاخ  فطلب  دهاوخیم  ار  هک  ره  دناوخیم و  تمالس  تداعـس و  لزنم  رـسب  ار  قلخ  همه  ادخ  (25)و  دنکیم نایب 

تلجخ و درگ  ناشکاپ  راسخر  ربزگره  دـنوش و  لئان  ادـخ  فطل  تداـیز  دوخ و  لـمع  شاداـپ  نیرتوکین  هب  راـکوکین  مدرم  (26) دنکیم
تـشز لامعا  نامه  ردـقب  دـندش  دـب  لامعا  بکترم  هک  یناسک  (27)و  دـنمعنتم دـبا  ات  اجنآ  رد  تشهب و  لـها  مه  ناـنآ  دنیـشنن و  تلذ 

رد نانآ  تسیناملظ  بش  زا  يا  هعطق  اهنآ  هایس  يور  یئوگ  دنباین  ادخ  باذع  زا  ینابهگن  دنتفارد و  یئاوسر  يراوخب و  دنوش و  تازاجم 
هاـگنآ میرآ  عـمج  تماـیق  رد  ار  قـلخ  همه  يزور  اـم  (28)و  دـنبذعم هـشیمه  نآ  رد  خزود و  شتآ  لـها  ناـشدوخ  يراکدـب  مـلظ و  رثا 

نابز لطاب  نادوبعم  ریاس  ناتب و  مینکفا و  یئادج  ناشنایم  سپـس  دیتسیاب  دوخ  ناکم  رد  ناتاهتب  امـش و  میئوگ  باتع  رهق و  اب  ناکرـشمب 
دوب و يویند  سوه  اوه و  يور  زا  لطاب و  رثا و  یب  ار  ام  امش  شتسرپ  ینعی  دیدرکن  شتسرپ  ار  ام  زگره  ناکرشم  امـش  دنیوگ  هدوشگ و 

يارب زورما  میدوب و  یضاران  ای  ربخیب و  امش  شتـسرپ  زا  ام  هکنآ  ای  دیا  هدیتسرپن  ار  ام  چیه  یئوگ  سپ  تشگ  دوبان  ماهوا  نآ  همه  زورما 
ناتـسرپ تب  امـش  لطاب و  نادوبعم  ناتب و  ام  ناـیم  ادـخ  مکح  تداهـش و  اـعدا  نیا  رد  سپ  (29) تساوخ میناوتن  يرذـع  یتعافـش و  امش 

هدرک نیا  زا  شیپ  هک  يدـب  کین و  لاـمعا  ءازج  یـصخش  ره  تماـیق  زور  نآ  رد  (30) میدوب لفاغ  امـش  شتـسرپ  زا  ام  هک  دنک  تیافک 
دوباـن وـحم و  هـمه  دنتــسب  یم  غوردـب  هـک  لـطاب  نایادـخ  دـندرگیمزاب و  دوـخ  یقیقح  يـالوم  دوـبعم و  يوـسب  هـمه  دـید و  دــهاوخ 

مظنم ار  شنیرفآ  ملاـع  شناـمرف  هک  تسیک  دـهدیم و  يزور  امـشب  نیمز  نامـسآ و  زا  تسیک  وگب  ار  ناکرـشم  اـم  لوسر  يا  (31) دنوش
هدرک و قلخ  هب  ور  ادـخ  زا  ارچ  وگب  اهناب  سپ  تساتکی  يادـخ  اـهنت  روما  نیا  ربرداـق  دـنیوگ  هدـش و  فرتعم  ناکرـشم  همه  اـت  درادـیم 
هچ یسانشادخ  قح و  هار  نیا  نایب  زا  دعب  تسامـش و  راگدرورپ  یتسارب  یئاتکی  رداق  يادخ  نینچ  (32) دیوشیمن سرت  ادخ  سانشادخ و 

دنتفای قاقحتسا  ناقساف  ار  باذع  هملک  تواقش و  مکح  نینچمه  (33 (؟ دیوریم اجکب  تقیقح  قح و  هار  زا  امـش  سپ  یهارمگ  ریغ  دشاب 
راک نیا  رب  امـش  لطاب  نایادخ  ناتب و  زا  کی  چیه  ایآ  هک  وگب  لوسر  يا  (34) دنروایمن نامیا  زاب  حـضاو  ناهرب  نشور و  لیلد  نیا  اب  هک 

ار همه  هاگنآ  هدرک  قلخ  ار  قیالخ  لوا  رد  هک  تساتکی  يادـخ  اهنت  وگب  دـنادرگرب  ماجنارـس  دـنیرفایب و  ار  قلخ  زاغآ  رد  هک  تسا  رداق 
راکرش زا  کی  چیه  ایآ  وگب  زاب  (35 (؟ دیدنب یم  غورد  كرشب  ارچ  لاعتم  رداق  يادخ  نیا  رب  ناکرشم  امش  سپ  دنادرگیمزاب  دوخ  يوسب 
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قلخ هکنآ  ایآ  دنکیم  تیاده  تداعس  قیرط  قح و  هارب  ار  قلخ  هک  تسادخ  اهنت  وگب  درک  دناوت  تیاده  قح  هارب  ار  یسک  ناکرـشم  امش 
هچ ار  ناکرشم  امـش  سپ  دوش  تیاده  ادخ  تیادهب  دوخ  هکنآ  رگم  دنکیمن ؟ هکنآ  ای  تسا  يوریپ  هب  راوازـس  دنکیم  يربهر  قح  هارب  ار 
زا ـالا  مدرم  نیا  رثکا  (36)و  دـینکیم اهتب  يارب  لطاب  تواضق  نینچ  هنوگچ  دـیناد و  امنهار  ار  ناـتب  هک  دـینادان  درخیب و  ردـقنآ  هک  هدـش 
هب دـنادرگیمن و  قح  زا  زاین  یب  ار  یـسک  موهوم  تالایخ  نامگ و  هک  یتروص  رد  دـننک  یمن  يوریپ  يزیچ  زا  دوخ  لطاب  نامگ  لاـیخ و 
هک تسا  تیعماج  تحاصف و  زا  هیاـپ  نادـب  هن  میظع  نآرق  نیا  (37)و  تسهاگآ دننکیم  نارفاک  نیا  هچ  رهب  ادـخ  دـناسریمن و  نیقی  ملع 

یحو هب  زین  ار  ینامـسآ  بتک  ریاـس  تسا  هاوگ  دوخ  ندوب  قح  رب  هزجعمب  هکنآ  رب  هوـالع  نکیل  تفاـیرد  دـناوتادخ  یحو  هب  زج  یـسک 
ار نآرق  دنیوگیم  نارفاک  ایآ  (38) تسملاع يادخ  بناج  زا  لزان  کش  چیه  یب  هک  دنکیم  نایب  لیـصفتب  ار  یهلا  باتک  دنکیم و  قیدصت 

دیناوتیم زین  سک  ره  زا  مه  دوخ و  امـش  تسین  ادـخ  یحو  نآرق  نیا  هک  دـیئوگیم  تسار  رگا  وگب  ام  لوسر  يا  تسا  هتفاب  ص )  ) دـمحم
ناشملع هک  دننکیم  ار  يزیچ  راکنا  هکلب  دنیوگیمن  نخـس  ملع  يور  زا  نارکنم  نیا  (39) دیروایب نآرق  دننام  هروس  کی  دـیبلطب و  کمک 

رگمتـس و یمدرم  دندرکیم  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  لسر و  هک  مه  ناینیـشیپ  دـنا  هدرکن  كرد  ار  نآ  نطاب  تقیقح و  هتفاین و  هطاحا  وا  هب 
مدرم زا  یخرب  (40 (؟ دـندش كاله  همه  هنوگچ  دیـشک و  اجکب  ملاع  ناراکمتـس  راک  تبقاع  رگنب  لوسر  يا  دـندوب  اهنیا  دـننام  ملع  یب 
رتـهب ار  اـهنآ  ءازج  ناشیدـنا و  دـب  لاـح  وـت  يادـخ  هک  رادـممغ  نـک و  تلاـسر  غـیلبت  وـت  دـنروآ  یمن  یخرب  دـنروایم و  ناـمیا  نآرقب 

امش تفای  دهاوخ  ار  دوخ  ءازج  سک  ره  امـش  زا  امـش  لمع  نم و  يارب  نم  لمع  وگب  وشم  گنتلد  دندرک  بیذکت  ار  وت  رگا  (41) دنادیم
یلو دننک  شوگ  رهاظب  ینک  نآرق  تئارق  نوچ  نارکنم  نیا  زا  یخرب  (42) امش تشزرادرک  زا  رازیب  نم  دیتسه و  نم  کین  رادرک  زا  يرب 

نارکنم زا  یخرب  43)و  (؟ یناونشب اهنآ  هب  يزیچ  یناوت  ادخ  مالک  زا  دنرادن  مه  یکاردا  لقع و  چیه  هک  ار  نارک  وت  ایآ  دنونشیمن  ینعمب 
تیادـه دـننیب  یمن  چـیه  نطابب  هک  ار  ناروک  وت  ایآ  دـنربیمن  یپ  تنطاب و  ماقمب  یلو  دـنرگنیم  وت  رد  رهاظ  مشچب  نآرق  توـالت  ماـگنه 

قیالخ همه  هک  يزور  (45)و  دننکیم متـس  شیوخ  قح  رد  دوخ  مدرم  یلو  درک  دهاوخن  متـس  سکچیه  هب  زگره  ادـخ  (44 (؟ درک یناوت 
هکنانآ زور  نآ  دنـسانشیم  الماک  ار  رگیدکی  زور  نآ  رد  دـنا  هدرکن  گنرد  شیب  زور  زا  یتعاس  ایند  رد  ایوگ  دـنیآ  عمج  رـشحم  هصرعب 

هک ار  نارکنم  نآ  باقع  زا  یـضعب  ام  رگا  (46)و  دنبای یمن  هار  تداعس  لزنم  رـسب  زگره  دنراکنایز و  رایـسب  دندرک  راکنا  ار  ادخ  ياقل 
يوسب تمایقرد  نانآ  عجرم  زاب  مینک  وت  حور  ضبق  اهنآ  باقع  زا  رتشیپ  هدـنکفا و  ریخاتب  ایمیهد  ناشن  وتب  اـیند  تاـیح  رد  میدرک  هدـعو 

رب تجح  دـمآ و  اهنآ  لوسر  هاگ  ره  هک  تسا  یلوسر  یتما  ره  يارب  (47)و  تسهاگآ اهنآ  ءازج  لامعا و  هب  ادـخ  مه  زور  نآ  رد  تسام 
يا دـنیوگ  یم  نارفاک  (48)و  دـش دـهاوخن  متـس  شاداپ  رفیک و  رد  سکچیه  رب  دوش و  لدـعب  مکح  رفاک  نموم و  يارب  دـش  مامت  ناـنآ 
ررـض عفن و  کلام  نم  هک  هد  خساپ  لوسر  يا  (49) دیئوگیم تسار  امـشرگا  دوب  دهاوخ  یک  تمایق  هدـعو  نیا  سپ  نانموم  يا  لوسر و 

ارف نوچ  هک  ادـخ  بناج  زا  یگرم  زور  تسا و  ینیعم  لجا  یتما  ره  يارب  دـهاوخ ، ادـخ  هچ  ره  رگم  نارگیدـب  دـسر  هچ  ات  متـسین  دوخ 
بـش رگا  هک  دیهد  ربخ  ارم  وگب  (50) دنادیم ادخ  ار  نآ  وتـسا  تمایق  ياه  هدـعو  زور  لوا  گرم ، زور  ددرگن و  دوز  رید و  یتعاس  دـسر 

ياجب ناراکهانگ  ارچ  دیراد  يرفم  هار  هچ  دـسر  ارف  ادـخ  باذـع  دیزرـس و  ناترمع  تعاس  دـیراک  بسکب و  هک  زور  ای  دـیباوخ  رد  هک 
دـسر ارف  گرم  هک  نامز  نآ  هک  یتروص  رد  دـیروآ ؟ یم  نامیا  واب  دـش  عقاو  باذـع  هک  هاگنآ  ایآ  (51) دنبلطیم لیجعتب  ار  باذـع  هبوت 

لیجعتب ار  باذع  رخـسمت  هار  زا  شلبق  هکنآ  لاح  دیتساخرب و  هبوت  عزجب و  دـیدروآ و  نامیا  نالا  دوش  هتفگ  تسا و  رثا  یب  نامیا  رگید 
وت زا  ام  لوسر  يا  (53 (؟ تسامشتشز لامعا  هجیتن  زج  باذع  نیا  ایآ  ار  يدبا  باذع  دیشچب  دنیوگ  ناراکمتـس  هب  هاگنآ  (52) دیتساوخیم

هدعو همه  هتبلا  هک  نم  يادخب  مسق  يرآ  وگب  تسا  قح  رب  ترخآ  باقع  باوث و  هدـعو  تلاسر و  نآرق و  نیا  ایآ  هک  دنـسرپیم  نارفاک 
یئاراد همه  هک  دننک  وزرآ  دنشاب  نیمز  يور  کلام  راکمتـس  مدرم  زور  نآ  رد  رگا  (54)و  دیرادن يرفم  چیه  نآ  زا  امش  تسا و  قح  اه 

دنراد ناهنپ  ار  دوخ  ینامیـشپ  ترـسح و  دننک  هدهاشم  ار  باذع  نوچ  دنناوتن و  دنناهرب و  باذع  زا  نتـشیوخ  رگم  ات  دنهد  ادـف  ار  دوخ 
ره هک  دیشاب  هاگآ  مدرم  (55) دش دهاوخن  یمتس  چیه  ناشرفیک  رد  دوش و  لدعب  باقع  مکح  اهنآ  قح  رد  دنشکن و  مدرم  زا  تتامش  هک 
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یلو تسا  ضحم  قح  همه  ادخ  خزود  تشهب و  باقع  باوث و  هدعو  هکدیشاب  هاگآ  مه  تسادخ و  کلم  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ 
مدرم يا  (57) دیدرگیمزاب وا  يوسب  همه  زاب  دناریمیم و  ار  هدـنز  دـنکیم و  هدـنز  ار  هدرم  هک  تسادـخ  (56) دنتـسین هگآ  نآ  زا  قلخ  رثکا 

امـش تاجن  تداعـس و  يارب  ادخ  بناج  زا  تسا  نانموم  رب  تمحر  تیاده و  امـش و  ياهلد  يافـش  زردنا و  دنپ و  همه  هک  يا  همان  ملاع 
رتهب و نآ  هک  دیـشاب  رورـسم  نآرق  لوزنب  دیوش و  نامداش  ادـخ  تمحر  لضفب و  ارـصحنم  دـیاب  امـش  هک  وگب  قلخب  لوسر  يا  (58) دمآ

لالح هداتـسرف و  امـش  يارب  ادـخ  هک  یقزر  ایآ  هک  برع  ناکرـشمب  وگب  زاـب  (59) دـینکیم هتخودـنا  دوخ  رب  هک  تسا  یتورث  زا  رتدـیفم 
؟ دیدنب یم  ارتفا  قحب  ای  تسادخ  روتسد  هب  نیا  ایآ  دیئوگب  نم  اب  دینکیم ؟ لالح  ار  یـضعب  مارح و  ار  یـضعب  دوخ  شیپ  زا  امـش  هدومرف 

دنراد نامگ  هچ  رگم  دندنب  یم  غورد  ادخ  رب  هکنانآ  (60) دندرک مارح  دوخ  رب  ناکرشم  هک  تسا  ماح  هلیصو و  هبئاس و  هریحب و  دوصقم 
رکش دنساپسان و  مدرم  رثکا  یلو  تسا  رایسب  ناسحا  لضف و  ناگدنب  اب  ار  ادخ  هتبلا  دنسرتیمن  زور  نآ  رد  قحماقتنا  زا  رگم  تمایق  زور  هب 
دراو تما  وت و  یلمع  چیه  هب  ینکن و  توالت  نآرق  زا  هیآ  چیه  یشابن و  لاح  چیه  رد  وت  هک  نادب  ام  لوسر  يا  (61) دننکیمن قح  ناسحا 

زا رتکچوک  تسین و  ناهنپ  وت  يادخ  زا  نامـسآ  نیمز و  همه  رد  يا  هرذ  چیه  مینکیم و  هدهاشم  ار  امـش  هظحل  نامه  ام  هکنآ  زج  دیوشن 
چیه زگره  ادخ  ناتسود  هک  دیشاب  هاگآ  (62) تسا روطـسم  یهلا  ملع  حول  قح و  نیبم  باتک  رد  همه  تسه  هچ  ره  نآ  زا  رتگرزب  هرذ و 
ادخ نامیا و  لها  نانآ  تقیقحب  (63) تسین اهنآ  لد  رد  ناهج  هتشذگ  عیاقو  زا  یهودنا  ترـسح و  چیه  ملاع و  هدنیآ  ثداوح  زا  یـسرت 

نانخس تشهب  ياهتمعنب  ترخآ  رد  مهو  باوخ  ملاع  رد  تافـشاکمب  ایند  تایح  رد  مه  تسا  تراشب  هتـسویپ  ادخ  زا  ار  اهنآ  (64) دنسرت
ار ترطاخ  نارکنم  نخس  روخم و  مغ  ام  لوسر  يا  (65) تسا ادخ  ناتسود  بیـصن  گرزب  يزوریف  نیا  هک  تسین  یلیدبت  رییغت و  ار  ادخ 
ره هک  شاب  هاگآ  (66) تساناد ناگدنب  لاوحا  همهب  اونش و  قلخ  راتفگ  همهب  وا  تسادخ و  صوصخم  يرادتقا  تزع و  ره  دزاسن  نیگمغ 

هکنآ زج  تسین و  شیب  یلطاب  نامگ  دننکیم  يوریپ  ادـخ  ریغزا  ناکرـشم  ار  هچنآ  تسادـخ و  کلم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  همه  رد  هچ 
ررقم شاـعم  رما  يارب  ار  نشور  زور  شیاـسآ و  يارب  ار  راـت  بـش  هـک  تسیدـنوادخ  وا  (67) دـنرادن يراک  دـنفاب  دوخ  لایخ  هب  یغورد 

يدنزرف ادخ  هک  دـندش  لئاق  نارفاک  (68) تسا رادیدپ  دنونـشب  ار  قح  نخـس  هک  یمدرم  يارب  ادخ  تردـق  ياه  هناشن  نآ  رد  هک  دومرف 
ناکرشم نارفاک و  امش  تسادخ و  کلم  همه  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  هک  زاین  یب  مه  تسا و  هزنم  وا  تسین  نینچ  هدرک  ذاختا 

وگب (69 (؟ دیئوگیم نخس  غورد  نینچ  ادخب  تبسن  تلاهج  يور  زا  لیلد و  یب  ایآ  دیرادن  یلیلد  چیه  دوخ  لوق  رب  دیلئاق  دنزرف  ادخرب  هک 
عاتم عمط  يارب  همه  لطاب  راـتفگ  نیا  (70) دنرادن يراگتـسر  تاجن و  دنهد  یغورد  تبـسن  نینچ  ادـخب  هک  نانآ  زگره  هک  ام  لوسر  يا 

تیاکح لوسر  يا  (71) میناشچب ناشرفیکب  تخـس  یباذع  ار  اهنآ  ات  دوب  دهاوخ  ام  يوسب  ناشعجرم  دـسر  ارف  هک  گرم  سپـس  تسایند 
دسح ماقم  رد  دیراد و  راکنا  ربکت و  ادخ  تایاب  نم  زردنا  تلاسر و  ماقم  رب  امـش  رگا  موق  يا  تفگ  شتما  هب  هک  وگزاب  نانیا  رب  ار  حون 

يریبدت رکم و  ره  دوخ  لطاب  نایادخ  ناتب و  قافتاب  مه  امش  مربیم  هانپ  واب  امـش  رـش  زا  منکیم و  لکوت  ادخب  اهنت  نم  دییایمرب  نم  رازآ  و 
امش هاگ  ره  سپ  (72) دیرب راکب  دیراد  لطاب  هشیدنا  رکم و  ره  نم  هرابرد  دشابن و  هدیـشوپ  امـش  رب  رما  ات  دیهد  ماجنا  دـیراد  نم  رازآ  رب 

بناج زا  دوخ  نم  تسادخ و  رب  نم  تلاسر  رجا  همه  هکلب  هتـساوخن  يرجا  امـش  زا  نم  دیتفریذپن  ارم  تحیـصن  هدـینادرگ و  يور  قح  زا 
بیذـکت ار  حون  زاب  تایآ  هلدا و  حـیاصن و  همه  نآ  دوجو  اـب  حون  موق  (73) مشاب وا  مکح  میلـست  هدوب و  مالـسا  لها  زا  هک  مروماـم  قح 

ار ام  تایآ  هکنانآ  میداد و  رارق  نیمز  يور  يافلخ  هدروآ و  تاجن  یتشک  رد  ار  شناوریپ  وا و  ام  دـندمآرب  شکاله  ماـقم  رد  دـندرک و 
ادخ رهق  زا  دندینـشن  ار  نالوسر  زردنا  هک  یتما  ینعی  ناگدشراذنا  تبقاع  ات  رگنب  میدرک  قرغ  كاله  نافوط  هب  ار  همه  دندرک  بیذکت 

میداتـسرف ناشناتما  هب  تازجعم  تایآ و  اب  هریغ  بیعـش و  طول و  دوه و  میهاربا و  دننام  ار  یناربمغیپ  حون  زا  دـعب  هاگنآ  (74) دیشک اجکب 
ياهلد رب  مه  ام  نینچ  دـندرواین و  نامیا  هدرک و  بیذـکت  دانع  لـهج و  زا  زاـب  دـندرک  بیذـکت  ناینیـشیپ  هک  ار  یتاـیآ  ناـمه  مه  اـهنآ 

وا تکلمم  فارـشا  نوعرف و  يوس  هب  ار  نوراـه  یـسوم و  نـالوسر  نآ  زا  دـعب  هاـگنآ  (75) میهنرب باذـع  رهق و  رهم  ناشکرـس  کیرات 
تایآ و دـمآ  اهنآ  رب  ام  بناج  زا  تاـیآ  تازجعم و  اـب  قح  لوسر  نوچ  (76)و  دندوب راک  هبت  یمدرم  دـندرک و  ربکت  مه  اهنآ  میداتـسرف 
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يارب هک  قح  تایآ  لوسر و  هب  ایآ  تفگ  نانآ  هب  یسوم  (77) تسا راکشآ  همه  رب  شندوب  رحس  نیا  دنتفگ  هدرک و  بیذکت  ار  وا  زجعم 
ایآ هک  دنداد  خساپ  یسومب  زاب  (78) دوب دهاوخن  يزوریف  حالف و  زگره  ار  نارحاس  هکنآ  لاح  دیهدیم و  رحس  تبـسن  دمآ  امـش  تیاده 

امرب دـیبای و  تنطلـس  نیمز  رد  نوراه  تردارب  دوخ و  ات  يراد  زاب  دـندوب  نآ  رب  ام  ناردـپ  هک  یبادآ  دـیاقع و  زا  ار  اـم  هک  يا  هدـمآ  وت 
تـساناد رهام و  يرحاس  اجک  ره  دـینک و  صحفت  تفگ  شعابتا  هب  نوعرف  (79) دروآ میهاوخن  نامیا  امـش  هب  زگره  ام  دـیوش  امرفمکح 

هک تفگ  نارحاس  هب  یسوم  دندمآرب  یسوم  اب  هضراعم  ماقم  رد  دندش و  رضاح  همه  نارحاس  هک  هاگنآ  (80) دینک رضاح  نم  دزن  ار  همه 
ریبادت همه  هتخادنا و  وداج  طاسب  نارحاس  هک  هاگنآ  (81) دیرب راکب  رحس  رد  دیراد  یتراهم  ره  دیزادنیب و  ار  دوخ  رحـس  طاسب  لوا  امش 

حالصا ار  ایند  نید و  رد  نادسفم  لمع  زگره  ادخ  هک  درک  دهاوخ  لطاب  ار  امـش  رحـس  هتبلا  ادخ  تفگ  یـسوم  دنتـسب  راک  اه  هدبعـش  و 
روهظ همه  نآ  زا  سپ  (83) دنـشابن یـضار  ملاع  ناراکدب  دنچ  ره  دنادرگ  رادیاپ  دبا  ات  ار  قح  دوخ  تاملک  تایآ و  هب  ادـخ  (82)و  دنکن

زا هیقت  فوخ و  لاح  اب  مهنآ  وا  هلیبق  زج  درواین  نامیا  یسومب  یـسکتسرپ  لطاب  مدرم  نآ  زا  زاب  نارحاس  رحـس  لاطبا  یـسوم و  تازجعم 
تخـس تشاد و  یـشکرس  ولع و  رایـسب  رـصم  نیمزرـس  رد  زور  نآ  نوعرف  هک  دنیآرب  ناشلتق  هنتف و  ددص  رد  ادابم  هک  شعابتا  نوعرف و 

رب دـیتسه  وا  نامرف  میلـست  یتسارب  رگا  هدروآ و  ادـخب  نامیا  تقیقحب  رگا  امـش  هک  تفگ  دوخ  موقب  یـسوم  (84) دوب راکمتـس  يدعتم و 
شوختـسد ار  ام  اهلا  راب  میدرک  لکوت  ادخ  رب  ام  دنتفگ  همه  وا  زردـنا  یپ  زا  زین  یـسوم  ناوریپ  (85) دیـسرتم سک  زا  دینک و  لکوت  ادخ 

نوراه شردارب  یـسوم و  اب  (87)و  هد تاجن  نارفاـک  رـش  زا  دوخ  فطل  تمحرب و  ار  ناـنموم  (86)و  نادرگم راکمتس  موق  رارـشا و  هنتف 
زا هک  نونکا  دیراد  اپب  زامن  دیهد و  رارق  دوخ  دبعم  هلبق و  ار  ناتیاه  هناخ  دیریگ و  لزنم  رصم  رهـش  رد  ناتناوریپ  امـش و  هک  میدرک  یحو 
هب یـسوم  (88)و  هد تراـشب  ترخآ  رد  تـشهب  اـیند و  رد  حـتفب  ار  ناـنموم  لوـسر  يا  مـه  وـت  تـفر و  دـیناوتن  دـجاسمب  ناـینوعرف  مـیب 

هلیـسو نیدـب  هک  يدیـشخب  رایـسب  ياهرویز  لاوما و  کلمایند و  تاـیح  رد  ناـینوعرف  نوعرفب و  وت  اـهلاراب  درک  ضرع  دوخ  راـگدرورپ 
ات دـنرواین  نامیا  زگره  نانیا  هک  دـنبرب  تخـس  ار  ناشیاهلد  نادرگ و  دوباـن  ار  اـهنآ  لاوما  ایادـخ  راـب  دـننک  هارمگ  وت  هار  زا  ار  ناگدـنب 

میقتسم هار  هب  ود  ره  سپ  مدرک  باجتسم  ار  امش  ياعد  دومرف  نوراه  یسومب و  ادخ  (89) دننک هدهاشم  ار  كاندرد  باذع  هک  یماگنه 
نوعرف و هگنآ  سپ  میدـینارذگ  اـیرد  زا  ار  لیئارـسا  ینب  اـم  (90)و  دینکم يوریپ  لهاج  مدرم  زا  دیـشاب و  راوتـسا  یتسرپادـخ  دـیحوت و 

نامیشپ دادیب  ملظ و  تشز و  رادرک  زا  نامز  نآ  دیـسر  ارف  نوعرف  قرغ  ماگنه  نوچ  ات  دندرک  بیقعت  اهنآ  زا  يرگمتـس  ملظب و  شهاپس 
تسین ملاع  رد  یئادخ  دنراد  نامیا  وا  هب  لیئارسا  ینب  هک  یـسک  نآ  زجاقح  هک  مهدیم  تداهـش  مدروآ و  نامیا  نم  کنیا  تفگ  هدش و 

نیا زا  هک  یتروص  رد  يروایب ؟ نامیا  دـیاب  نونکا  رورغم  يا  هک  دـش  باـطخ  قرغ  لاـح  نآ  رد  واـب  (91) متسه وا  نامرف  میلـست  مهنم  و 
يارب ار  تندـب  هدرک و  كاله  يایرد  قرغ  ار  وت  زورما  ام  سپ  (92 (؟ يدوب راکدـب  ملاظ  مدرم  زا  یتسیآ و  ینامرفان  رفکب و  يرمع  شیپ 
لفاغ تخـس  ادخ  زا  هتفرگن و  تربع  ام  تردق  تایآ  زا  مدرم  زا  يرایـسب  هکنآ  اب  میناسریم  تاجن  لحاس  هب  تناگدنامزاب  قلخ و  تربع 

ماش و کلم  رد  هزیکاپ  ياهتمعن  میداد و  نکـسم  شیاسآ  لزنم  قدـص و  ماـقمب  نانمـشد  كـاله  زا  سپ  ار  لیئارـسا  ینب  اـم  (93) دنتسه
يارب ینامـسآ  نآرق  اب  لوسر  نآ  هک  ینامز  ات  دنتـشاد  قافتا  متاخ  لوسر  هب  ناـمیا  رد  لیئارـسا  ینب  هشیمه  میدرک و  اـهنآ  يزور  رـصم 

زور وت  يادـخ  ام  لوسر  يا  دـندش  رکنم  جاجل  دانع و  زا  ار  گرزب  ربمغیپ  تلاسر  دـندرک و  فـالتخا  زاـغآ  هاـگنآ  دـمآ  اـهنآ  تیادـه 
زا يراد  لد  رد  میداتـسرف  وتب  هچنآ  زا  یبـیر  کـش و  هاـگ  ره  سپ  (94) درک دـهاوخ  مکح  دـندرک  فالتخا  هچنآ  رد  اهنآ  نایم  تماـیق 

دنسرپب ار  وت  فاصوا  باتک  لها  ضرغ  یب  ياملع  زا  دنراد  کش  وت  نید  رد  تتما  هچنانچ  ینعی  سرپب  باتک  لها  ءاملع  دوخ  ناینیـشیپ 
هار لد  رد  یبیر  کش و  دـیابن  نآ  تیناقح  رد  ادـبا  هدـمآ و  وت  يادـخ  بناج  زا  قح  ینامـسآ  باتک  اـنامه  دوش  عفترم  ناشکوکـش  اـت 

باذع مکح  هک  نانآ  هتبلا  (96) دش یهاوخ  ملاع  ناراکنایز  زا  هک  یـشاب  دننک  ادخ  تایآ  بیذـکت  هک  نانآ  زا  زگره  دـیابن  (95)و  یهد
هک یتقو  ات  دـنرواین  نامیا  زاب  دـیایب  نانآ  رب  ادـخ  بناـج  زا  یتیآ  هزجعم و  هنوگ  ره  رگا  (97)و  دنروذمین نامیا  تسا  متح  اهنآ  رب  ادـخ 

دوس ناشنامیا  هک  یتقو  رد  سنوی  زج  يربمغیپ  موق  چـیه  زا  يرهـش و  چـیه  زا  دـیاب  ارچ  (98) دننک هدهاشم  مشچ  هب  ار  كاندرد  باذـع 
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ام دندروآ  ادخب  نامیا  نوچ  هک  دنـشاب  سنوی  موق  للم  ماوقا و  نیب  اهنت  دننک و  تجاجل  باذع  هنیاعم  نامز  ات  دـنرواین و  نامیا  دـشخبیم 
لوسر يا  (99) میدینادرگ دنم  هرهب  عتمتم و  ار  اهنآ  یعیبط  گرم  یتقو  نیعم  ینامز  ات  میتشادرب و  اهنآ  زا  یبقع  ایند و  رد  ار  تلذ  باذع 

ار همه  هارک  ربجب و  ات  یناوت  یک  وت  میتساوخن  نوچ  دندروایم  نامیا  هرسکی  همه  نیمز  لها  تساوخیم  یلزا  تیـشم  رد  وت  يادخ  رگا  ام 
يارب ادخ  ار  تلاهج  رفک و  يدیلپ  درواین و  نامیا  دهدن  تصخر  ادخ  ات  ار  رشب  سوفن  زا  کی  چیه  (100)و  ینادرگ تسرپادخ  نموم و 

تریـصب هدـید  لـقع و  مشچب  نیمز  اهنامـسآ و  رد  وگب  تما  هب  اـم  لوـسر  يا  (101) درادـیم ررقم  دـندنبن  راک  ار  لـقع  هک  درخیب  مدرم 
لیالد و دنرگنن  نامیا  لقع و  هدید  هب  هک  ار  یمدرم  زگره  هچرگ  دینک  هدهاشم  ار  ادخ  تردق  هلدا  قح و  یئاتکی  تایآ  رایـسبات  دیرگنب 
زج دنتـسیچ  رظتنم  دـنروایمن  نامیا  هک  یمدرم  سپ  (102) دوزفا دـهاوخن  ناشتفرعم  ملع و  رب  يزیچ  درک و  دـهاوخن  زاـین  یب  یهلا  تاـیآ 

دیـشاب رظتنم  ار  باذع  لوزن  امـش  هک  تما  نایغاطب  وگب  ام  لوسر  يا  دننیبب  مشچب  دندید  ناینیـشیپ  هک  یباذـع  تکاله و  راگزور  هکنآ 
نانموم دوخ و  نالوسر  دسر  نارفاکب  هک  یتکاله  تما و  هنتف  رش و  زا  ام  (103)و  مشابیم امش  اب  ادخ  ترصن  حتف و  لوزن  رظتنم  مهنم  هک 

زا امـش  رگا  هک  وگب  ار  ناکرـشم  ام ، لوسر  يا  (104) میـشخب تاجن  ار  نامیا  لها  هک  میدرک  ضرف  دوخ  رب  ام  ار  نیا  میهدـیم  تاـجن  ار 
گرم و هک  یئاتکی  يادخ  زج  مریگن و  يزیچب  دیتسرپ  یم  امـش  هک  یلطاب  نایادخ  زگره  نم  هک  دـیراد  نیقی  سپ  دیکوکـشم  نم  نیئآ 

هدرک رما  ارم  ادخ  (105)و  مشاب نامیا  لها  زا  دوخ  هک  مرومام  متـسرپیمن و  یئادخ  هب  ار  یـسک  تسوا  رما  هب  قیالخ  امـش  همه  یناگدنز 
زا ریغ  هک  هدومرف  ارم  زین  (106)و  شابم ناکرشم  نیئآ  مه  يا  هظحلزگره  روآ و  دیحوت  كاپ  نیئآ  مالسا و  فینح  نید  بناجب  يور  هک 

ناراکمتـس زا  هدش و  كرـشم  هنرگ  ناوخم و  یئادخ  هب  دنرادن  يررـض  عفن و  وت  لاحب  هک  لطاب  نایادخ  نیا  زا  کی  چـیه  اتکی  يادـخ 
دناوتن نآ  عنم  يدحا  زاب  دهاوخ  یتمحر  ریخ و  رگا  دناوتن و  ررض  نآ  عفد  سک  چیه  دهاوخ  يررض  وت  رب  ادخ  رگا  (107)و  دوب یهاوخ 

مدرم يا  وگب  اـم  لوسر  يا  (108) نابرهم هدـنزرمآ  يادـخ  تسوا  دـسریم و  هتبلا  دـهاوخب  ناگدـنب  زا  سک  رهب  قح  تمحر  لضف و  هک 
یهارمگ هارب  سک  ره  تسوا و  دوخ  رب  شعفن  تفای  تیادـه  سک  ره  سپ  دـمآ  امـش  تیادـه  يارب  ادـخ  بناج  زا  قح  لوسر  باتک و 

يادـخ یحو  زا  دوخ  وت  لوسر  يا  (109)و  متـسین ادخ  هذخاوم  زا  امـش  نابهگن  تجح  مامتا  زا  سپ  نم  تسوادوخ و  رب  شنایز  تفاتش 
ناـیامرفمکح نیرتـهب  وا  هک  دـنک  مکح  تناـفلاخم  وـت و  ناـیم  ادـخ  هـک  یتـقو  اـت  ریگ  شیپ  ربـص  هار  نـک و  يوریپ  دـسریم  وـت  رب  هـک 

(110) تسملاع

دوه

يادخ بناج  زا  هک  مکحم  لیالد  اب  تسا  یباتک  نآرق  نیا  تسا  لوسر  ادخ و  دزن  فرح  نیا  رارـسا  رلا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
نم دیتسرپن و  ار  سک  چیه  اتکی  يادـخ  زج  هک  قلخب  دـهد  رکذـت  ات  (2) تسا هدـیدرگ  نایب  نشور  رایـسب  ملاع  قیاقح  رب  هاگآ  میکح و 

هبوت و وا  هاگردب  دـیبلط و  ادـخ  زا  شزرمآ  ناتناهانگ  زا  هک  میوگب  قلخب  ات  (3) ما هدمآ  تما  تراشب  زردـنا و  يارب  هک  میوا  لوسر  اقح 
وا زا  يور  رگا  دیامرف و  لضفت  یتمحر  قحتـسم  ره  قح  رد  دشخب و  وکین  هرهب  تذل و  گرم  ماگنه  نیعم و  لجا  ار  امـش  هک  دینک  هبانا 

همه رب  وا  تسوا و  اب  دب  کین و  شاداپ  تسادخ و  يوس  هب  امش  عوجر  (4) مسرتیم امش  رب  تمایق  گرزب  زور  باذع  زا  تخس  دینادرگب 
يرود ادـخ  مالک  عامتـسا  لوسر و  روضح  زا  دـننادرگیم و  ادـخ  زا  اهلد  يور  تما  ناقفانم  ینعی  نانآ  هک  دیـشاب  هگز  (5) تساناوت زیچ 

هچ ره  ادخ  دنوش  ناهنپ  قح  زا  هک  دنچیپب  دوخ  هماج  رد  رـس  هک  ره  هک  شاب  هگآ  دـنراد  ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ  ات  دـننکیم  زارتحا  هتـسج و 
رب شیزور  هکنآ  زج  تسین  نیمز  رد  هدنبنج  چیه  (6) تسهاگآ اققحم  قلخ  ياهلد  نورد  رب  وا  هک  دنادیم  ار  همه  دننک  راکـشآ  ای  ناهنپ 
وا (7)و  تسا تبث  ادخ  یلزا  ملع  رتفد  رد  قلخ  لاوحا  همه  دنادیم و  ار  وا  تقوم  ياج  هاگـشمارآ  یمئاد و  لزنم  هاگرارق  ادخ  تسادخ و 

تـسناسنا تقیقح  حور و  هک  شرع  ینعم  کیدیاش  وا  تمظع  اب  شرع  دیرفآ و  زور  شـش  هلـصاف  رد  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  تسیئادخ 
لوسر يا  تسا و  رتوکین  امـش  زا  کی  مادک  لمع  هک  دیامزایب  ار  امـش  ات  دشاب  ملع  بآ  زا  دارم  دیاش  تفای  رارق  بآ  رب  دشاب  دارم  اجنیا 
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تفگ دنهاوخ  نارفاک  انامه  دش  دیهاوخ  هدـنز  گرم  زا  سپ  دـیا و  هدـش  قلخ  رگید  ناهج  يارب  امـش  هک  یئوگب  مدرم  نیاب  رگا  اققحم 
گرم ماگنه  نیعم  تقو  ات  داعم  نارکنم  نآ  زا  ار  باذـع  ام  رگا  (8)و  تسین موهوم  لایخ  رحس و  هب  زج  یتقیقح  زگره  ار  نخـس  نیا  هک 
هدـعو هب  ارچ  هدـش  باذـع  ریخات  بجوم  هچ  دـنیوگ  هدرک و  ءازهتـسا  رخـسمت و  دـننک  هانگ  زا  هبوت  هکنآ  ياج  هب  اهنآ  میزادـنا  قیوعتب 
تخس دندرکیم  رخسمت  هچناب  دنباین و  یئاهر  زگره  نآ  زا  رگید  دسرب  باذع  ماگنهنوچ  هک  دنشاب  هگآ  دسریمن  باذع  امب  ص )  ) دمحم

نآ درک  نارفک  نوچ  سپـس  درکن  رکـش  وا  دـنک  رکـش  ات  میدرک  رادروخرب  یتمحر  تمعنب و  ایند  رد  ار  رـشب  ام  رگا  (9)و  دنوش راتفرگ 
یتنحم زا  سپ  یتـمعن  هب  ار  یمدآ  رگا  (10)و  دتفارد نارفک  يدیمون و  يوخب  ادخب  يراودـیما  ياج  هب  زاب  تخـس  میتفرگ  وا  زا  ار  تمعن 

یب رشب  يوخ  نیا  (11) ددرگ ترخافم  ینامداش و  مرگرـس  هدـمآ  رـس  نم  جـنر  تمحز و  راگزور  رگید  هک  دوش  لفاغ  رورغم و  میناسر 
رب دننکیم  ربص  تبیصم  هاگ  ادخ و  رکـش  تمعن  ماگنه  هک  دنحلاص  لمع  ربص و  هکلم  ياراد  هکنانآ  رگم  تسا  فیعـض  فرظ  مک  ربص 
هب نارفاک  هرابرد  هدـش  یحو  وتب  هک  ار  یتایآ  ضعب  ادابم  اـم ، لوسر  يا  (12) تسا يدـبا  تشهب  تمعن  گرزب  رجا  قح و  شزرمآ  اـهنآ 
وا هارمه  نامـسآ  هتـشرف  ای  درادـن و  یلام  جـنگ و  ارچ  تسا  ربمغیپ  درم  نیا  رگا  دـنیوگیم  هک  تنافلاخم  لوق  زا  ینکن و  غیلبت  یتاپحالم 
ره نابهگن  مکاح و  اما  تسا  قلخ  زردنا  تحیصن و  اهنت  وت  هفیظو  هک  شابم  نیگمغ  زگره  هنالهاج  نانخس  نیا  زا  يوش ؟ گنتلد  تسین 
امش دیئوگیم  تسار  رگا  وگب  دهدیم  تبسن  ادخب  هتسب و  مهب  وا  دوخ  تسین  یهلا  یحو  نآرق  نیا  دنیوگیم  نارفاک  ایآ  (13) تسادخ زیچ 

زا زجاع  دـندادن و  باوج  نارفاک  هاگ  ره  سپ  (14) دیروایب نآرق  نیا  دننام  هروس  هد  ادخ  یحو  نودـب  برع  ياحـصف  همه  کمک  اب  مه 
شتوعد هدش  لزان  ادخ  بناج  زا  یلزا  ملع  هب  باتک  نیا  هک  دـینادب  نانموم  امـش  تروص  نیارد  دـندش  نآرق  دـننام  هروس  کی  ندروآ 
تباـجا ار  دـیحوت  توعد  مکحم  نآرق  نشور و  لـیلد  نیا  اـب  مدرم  امـش  اـیآ  تسین  یهلا  ياـتکی  تاذ  نآ  زج  یئادـخ  چـیه  هک  تسنیا 

یعس دزم  ام  دنتـسه  يویند  تاوهـش  تنیز و  يدام و  شیعت  بلاط  هک  یناسک  (15 (؟ دش دیهاوخ  لوسر  ادخ و  مکح  میلـست  و  دـینکیم ؟
زج یبیـصن  ترخآ  رد  رگید  هک  دنتـسه  نانیا  مه  یلو  (16) دـش دـهاوخن  مک  ناشلمع  رجا  زا  چـیه  میهدـیم و  الماک  ایند  راکرد  ار  اهنآ 

یلیلد ادخ  بناج  زا  هک  يربمغیپ  ایآ  (17) ددرگیم لطاب  عیاض و  گرم  زا  سپ  ایند  هار  رد  ناشلامعا  راکفا و  همه  دـنرادن و  خزود  شتآ 
تستلاسر و قدـص  هاوگ  نامیا و  دـهز و  ملع و  زا  يدوجو  نوئـش  مامت  هب  هک  ع )  ) یلعدـننام قداص  یهاوگ  اب  دراد  نآرق  دـننام  نشور 

لها زا  نانیا  داد  تراـشب  واـب  دـندروآ  ناـمیا  نآ  هب  دوب و  قلخ  رب  قح  تمحر  اوشیپ و  وا  زا  شیپ  هک  مه  یـسوم  تاروت  باـتک  هوـالعب 
چیه نآ  رد  هک  تسا  خزود  شتآ  هتبلا  شهاگ  هدعو  دوش  رفاک  واب  رـشب  فیاوط  زا  سک  ره  دنوشیم و  رفاکای  دنروایم ؟ نامیا  واب  باتک 
ادخب هک  یئاهنآ  زا  ناهج  رد  (18) دنروایمن نامیا  نادب  مدرم  رثکا  نکیل  تسا و  راگدرورپ  رهق  باذع  یعطق  هدـعو  نیا  هک  رادـم  کش 

ار ملظ  نیرتگرزب  هک  دنتـسه  نانیا  دنیوگ  رـشحم  ناهاوگ  دـنوش و  هتـشاد  هضرع  ادـخ  رب  نانآ  تسیک ؟ رتراکمتـس  دـنداد  غورد  تبـسن 
ار ادخ  هار  هک  ناراکمتس  نآ  (19) تسا ملاع  ناراکمتس  رب  ادخ  نعل  هک  دیشاب  هاگآ  قیالخ  يا  يراب  دنتـسب  غورد  ادخ  رب  هدش  بکترم 

رکنم دنرواین و  نامیا  ترخاب  زگره  اهنآ  مه  دنـشک و  لطاب  هارب  ار  قلخ  هدرک و  جک  ار  قح  هار  هک  دـننک  یعـس  هتـسب و  ناگدـنب  يورب 
زا یتح  سکچیه  زا  دوزفا  دهاوخ  ناشباذع  رب  وا  هک  ادخ  زج  دـنرادن و  ادـخ  رهق  زا  نیمز  رد  يرفم  هار  تردـق و  چـیه  اهنیا  (20) دنتمایق

تقیقح قح و  یئانیب  رد  مشچ  تسار و  نخـس  یئاونـش  رد  مه  ناشـشوگ  زگره  هک  تفای  دنهاوخن  يراکددم  رای و  دوخ  ياوق  راضعا و 
هار رد  يریبدت  ره  هتسب و  غورد  ره  دندنکفا و  نایز  رد  تخس  ار  دوخ  سوفن  هک  دنتسه  بلط  ایند  مدرم  نیمه  (21) درک دناوتن  ددم  اهناب 
هب هدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هکناـنآ  (23) دنتـسه اهنآ  مدرم  نیرتراکنایز  ترخآ  ملاع  رد  ریزگاـن  (22) دوش دوبان  وحم و  همه  دـندرک  اـیند 

يدبا معنتم  تشهب  نآ  رد  دـندیواج و  تشهب  لها  هتبلا  اهنآ  دـندیدرگ  عشاخ  عضاخ و  دوخ  يادـخ  هاگردـب  دـنتخادرپ و  حـلاص  لامعا 
ود ره  نیا  لاح  ایآ  تسا  دـننام  انیب  اونـش و  صخـش  رک و  روک و  صخـش  هب  لـثم  رد  ناـمیا  رفک و  هورگ  ود  نیا  لاـح  (24) دوب دنهاوخ 
ام (25)و  دیباتـش نامیا  ملع و  یئانیب  هب  تلاهج  رفک و  يروک  زا  اتدیوش  یمن  رکذـتم  ارچ  سپ  تسین  ناسکی  زگره  تسناسکی ؟ صخش 

امش ات  (26) مدمآ امش  زردنا  تحیصن و  يارب  نشور  نایب  اب  نم  هک  تفگ  ار  شموق  وا  میداتـسرف  تلاسر  هب  شموق  تیاده  يارب  ار  حون 
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امـش رب  تمایق  تخـس  زور  باذـع  زا  نم  دـینک  شتـسرپ  ار  یـسک  ادـخ  زجب  رگا  هک  دـیتسرپن  ار  یـسک  اـتکی  يادـخ  ریغ  هک  میوگب  ار 
دناوت وریپ  هک  نانآ  رظن  يداب  رد  مینادیمن و  رتشیب  يرـشب  دوخ  دننام  ار  وت  ام  هک  دـنداد  خـساپ  شموق  نارفاک  نارـس  ار  حون  (27) مسرتیم
میسانش قلخ  ياوشیپ  ادخ و  ربمغیپ  ار  وت  هک  مینیب  یمن  دوخب  تبسن  امش  رب  یتیزم  هنوگچیه  ام  دنتسین و  شیب  ردق  یب  تسپ و  یصاخشا 
تمحر نشور و  لـیلد  ارم  هک  دـینیبب  هاـگ  ره  دـیئوگیم  هچ  امـش  هک  داد  خـساپ  ار  شموق  حوـن  (28) میرادـنپ یم  وگغورد  ار  امـش  هکلب 
تداعس تمحرب و  نم  هک  تسین  تلاهج  ایآ  دنام  دهاوخ  هدیشوپ  امـش  رب  لاح  تقیقح  مه  زاب  هدش  اطع  راگدرورپ  بناج  زا  صوصخم 

رب نم  رجا  مهاوخیمن  یلام  کلم و  تیادـه  ضوع  رد  امـش  زا  نم  هک  دـینادب  تفگ  زاب  (29 (؟ دینک راهظا  رفنت  امـش  منک و  رابجا  ار  امش 
تاقالم فرـشب  اهنآ  هک  منکیمن  رود  دوخ  زادنـشاب  ردـقیب  لیلذ و  ریقف و  امـش  رظنب  دـنچ  ره  ار  نامیا  اب  مدرم  نآ  زگره  نم  تسادـخ و 

كاـپ مدرم  نآ  نم  رگا  موق  يا  تفگ  زاـب  (30) دـیتسه ینادان  مدرم  دوخ  دیرامـشیم  راوخ  ار  نانآ  هک  امـش  نم  رظنب  یلو  دنـسریم  ادـخ 
هک تفگ  زاب  (31 (؟ دیریگیمن دنپ  نانخـس  نیا  زا  ایآ  مبای ؟ تاجن  ادخ  مشخ  زا  هک  ددمب  دجنرب  نم  زا  ادخ  منارب و  دوخ  زا  ار  تسرپادخ 

زگره منامـسآ و  هتـشرف  هک  منک  يوعد  هن  مهاـگآ و  قح  بیغ  ملع  زا  هک  میعدـم  هن  تسنم و  دزن  ادـخ  نئازخ  هک  میوگیمن  نم  موق  يا 
رب تلیـضف  چیه  ادـخ  بناج  زا  اهنآ  هک  تفگ  مهاوخن  دـنراوخ  امـش  مشچب  دـنرابیم و  هدـید  زا  کشا  قح  قوش  زا  هک  ار  یکاپ  نانموم 

ار اهنآ  امـش  دـننام  نم  رگا  هک  هتـشاد  یمارگ  زیزع و  ار  اهنآ  هک  تسا  نم  زا  رتاناد  اهنآ  صالخا  اب  ياـهلد  رب  ادـخ  هک  دـنرادن  نارگید 
تـسار رگا  نونکا  يدرک  رایـسب  وگتفگ  لدـج و  اـم  اـب  وت  حون  يا  دـنتفگ  موـق  زاـب  (32) مشاب رامـشب  ملاع  ناراکمتـس  زا  مرامـش  راوخ 

نآ زا  چیه  دسریم و  امـشب  دهاوخ  ادخ  رگا  ار  هدـعو  نآ  تفگ  حون  (33) رایب يداد  هک  یباذع  هدـعو  ام  رب  نک و  هاتوک  نخـس  یئوگیم 
تامیلعتب تجح  مامتا  زا  سپ  ینعی  دنک  هارمگ  ار  امـش  هک  دهاوخ  ادخ  رگا  دـنکن و  دوس  نم  حـیاصن  دـنپ و  رگید  (34)و  دیرادن يرفم 

موق ایآ  (35) دیدرگیمزاب وا  يوسب  تسامش و  يادخ  وا  مرادن  منک  تحیصن  امشبراب  هکنآ  لیم  نم  دراذگاو  دوخ  یهارمگ  لاحب  تلاسر 
دـشاب نینچ  رگا  وگب  یهدـیم  تبـسن  ادـخ  یحوب  غورد  زا  هتفاب و  ارف  ینانخـس  دوخ  شیپ  زا  وت  هک  تفگ  دـنهاوخ  زاب  ای  دـنروایم  نامیا 

دنا هدروآ  نامیا  هک  هدع  نیمه  زج  هک  دـش  یحو  حونب  (36)و  مرازیب امـش  هانگ  رفک و  زا  نم  امـش و  رب  هن  تسا  نم  رب  هانگ  نآ  تبوقع 
رد یتشک  نتخاـسب  (37)و  شاـبم نوزحم  جوـجل  مدرم  نیا  نایـصع  رفک و  رب  وـت  دروآ و  دـهاوخن  ناـمیا  تموـق  زا  سکچیه  ادـبا  رگید 
ادخ رما  هب  حون  (38)و  يوگم نخس  رگید  دنوش  قرغ  دیاب  هتبلا  هک  ناراکمتـس  هرابرد  وش و  لوغـشم  ام  روتـسدب  ام و  هدهاشم  روضح و 

درکیم ءازهتـسا  هرخـسم و  ار  يو  تشذگیم  وا  رب  شموق  زا  سک  ره  تخاسیم  یتشک  یبز  یب  نابایب  رد  نوچ  تخادرپ و  یتشک  نتخاسب 
(39)و دینادب نیا  زا  دـعب  هک  میهدـب  یخـساپ  ار  امـش  يزور  مه  ام  دـینکیم  هرخـسم  ار  ام  امـش  زورما  رگا  تفگیم  اهنآ  باوج  رد  حون  و 

نتخاسب حون  (40 (؟ دـش میهاوخ  بجوتـسم  ار  ادـخ  میاد  باذـع  راتفرگ و  يراوخ  تلذ و  باذـعب  مادـک  امـش  ام و  هک  دوش  امـش  مولعم 
ماگنه نآ  رد  داد  نافوطب  ار  ملاع  دیـشوجب و  بآ  شتآ  رونت  زا  دیـسر و  ارف  ام  رهق  نامرف  هک  یتقو  اـت  دـنتخادرپ  رخـسمتب  موق  یتشک و 

هک مان  هلحاو  نآ  ناعنک و  رـسپ  نآ  زج  تنادـنزرف  نآ و  عیمج  اب  هدام  رن و  درف  ود  ناویح  عون  ره  زا  دوخ  اب  وت  هک  میدرک  باـطخ  حونب 
شیب یلیلق  هدـع  ملاـع  رد  حوـن  ناگدـیورگ  دـنهرب و  باـقرغ  زا  هک  رب  هارمه  یتـشک  رد  ار  همه  هتـشذگ  یلزا  ملع  رد  شکـاله  هدـعو 

هتبلا نم  يادخ  هک  دسر  تاجن  لحاسبمه  دوش و  ناور  مه  یتشک  ادخ  مانب  ات  دیئآرد  یتشکب  نانموم  امـش  هک  داد  روتـسد  (41)و  دندوبن
تقفـش هر  زا  حون  لاـح  نآ  رد  هک  دوب  شدرگ  رد  هوـک  دـننام  یجاوـما  اـب  اـیرد  هب  یتـشک  نآ  (42)و  تسا تـمحر  ترفغم و  بحاـص 

رسپ نآ  (43) دش یهاوخ  كاله  هک  شابم  هارمه  نارفاک  اب  یبای و  تاجن  هک  يزرد  یتشک  نیدب  مه  وت  رسپ  يا  هک  درک  ادن  ار  شدنزرف 
زا ار  سکچیه  زورما  رـسپ  يا  تفگ  حون  درادهگن  مکالهرطخ  زا  هک  مور  یهوک  زارف  رب  يدوزب  نم  هک  داد  خـساپ  ار  ردـپ  لهاان  نادان 

قرغ ایردـب  دوب  اهنآ  سنج  زا  نوچ  نارفاـک  اـب  رـسپ  دـنکفا و  یئادـج  اـهنآ  ناـیم  جوم  تفگب و  نیا  تسین  هاـنپ  وا  فطلب  زج  ادـخ  رهق 
مکح دـش و  کشخ  هظحل  کیب  بآ  نک و  عطق  ار  ناراب  هک  دـش  رما  نامـسآ  هب  رب و  ورف  ار  بآ  اروف  هک  دـش  باـطخ  نیمزب  (44)و  دش

راب درک  ضرع  ادخ  هاگردب  حون  (45)و  دیـسررد ناراکمتـس  كاله  نامرف  تفرگ و  رارق  يدوج  هوک  رب  یتشک  تفای و  ماجنا  یهلا  رهق 
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مکح نیرترداق  هک  تسا  یمتح  مه  وت  باذع  هدعو  يداد و  اهنآ  هب  تاجن  فطل و  هدـعو  هک  تسا  نم  تیب  لها  نم  دـنزرف  اراگدرورپ 
یلمع ار  وا  اریز  درادـن  تیلها  وت  اب  زگره  وت  دـنزرف  هک  درک  باطخ  حونب  ادـخ  (46) شخب تاجن  ار  مدـنزرف  دوخ  فطلب  سپ  ینایامرف 

دنپ ار  وت  نم  نک  اـهر  نـالهاان  تعافـش  نکم و  یتـسین  هگآ  نآ  لاـح  زا  چـیه  هک  يرما  ياـضاقت  نم  زا  وت  سپ  تسا  هتـسیاشان  رایـسب 
هاگچیه وت  زا  منادـیمن  هک  يزیچ  رگید  هک  وتب  مربیم  هانپ  نم  اهلا  راب  درک  ضرع  حون  (47) شابم لهاج  مدرم  زا  ونشب و  تحیصن  مهدیم 

هک يآ  دورف  یتشک  زا  هک  دش  باطخ  حون  هب  (48)و  مملاع ناراکنایز  زا  نم  یئامرفن  محرت  یشخبن و  ارم  هانگ  رگا  نونکا  منک و  اضاقت 
هک یئاهتما  هتفای و  صاصتخا  دنا  وت  رما  عبات  وت و  اب  یتسرپادخ  رد  هشیمه  هک  یلیابق  مما و  نآ  رب  وت و  رب  ام  تمحر  تاکرب و  ام و  مالس 

تیاکح نیا  (49) درک میهاوخ  رفیک  تمایق  تخس  باذعب  ار  نانآ  میهد  ایندزا  يا  هرهب  اهنآ  هب  هکنآ  زا  سپ  ام  دنوش  رگمتس  رـس و  دوخ 
حون و تایاکح  یحو  زا  دـعب  سپ  دـیدوبن  هاـگآ  نآ  زا  چـیه  تموق  وت و  مینک  یحو  وتب  اـم  هکنآ  زا  شیپ  هک  تسا  بیغ  راـبخا  زا  حون 

داع موق  تیادـه  يارب  اـم  (50)و  تسوـکین يوـقت  لـها  تبقاـع  هک  ریگ  شیپ  ربـص  ملح و  هار  قـح  تعاـط  رد  وـت  تما  رازآ  رب  وا  مـلح 
شتسرپ ار  یئاتکی  يادخ  مدرم  يا  هک  تفگ  دوخ  موقب  تلاسر  ءادا  يارب  زین  دوه  میداتسرف  ار  دوه  اهنآ  هفیاط  زا  يدرم  ینعی  ناشردارب 

شیب یغورد  ءارتـفا و  هک  دـینادب  دـیا  هدروآ  ناـیم  هب  لـطاب  نایادـخ  ناـتب و  زا  هک  يراـتفگ  تـسین و  یئادـخ  ار  امـش  وا  زج  هـک  دـینک 
راک لقع  رکف و  نم  رما  رد  ایآ  تسین  هدیرفآ  ارم  هک  ادخ  رب  زج  نم  رجا  مهاوخیمن  تلاسر  دزم  امش  زا  نم  موق  يا  تفگ  زاب  (51) تسین

ناوارف تمحر  امـش  رب  نامـسآ  زا  ات  دینک  هبوت  وا  هاگردب  دیبلط و  شزرمآ  ادخ  زا  موق  يا  (52) دیهد زیمت  لطاب  زا  ار  قح  ات  دـیدنب  یمن 
خساپ ار  يو  دوه  موق  (53) دینادرگم نامحر  يادخ  زا  يور  نایصع  يراکبان و  هب  راهنز  دیازفیب و  امش  یئاناوت  توق و  رب  دنادرگ و  لزان 
تـسد وت  لیلدیب  فرح  درجمب  ناتب  ینعی  دوخ  نایادخ  زا  زگره  ام  يدرواین و  دوخ  تلاسر  يوعد  رب  نشور  یلیلد  ام  يارب  وت  هک  دنداد 

نونج بیـسآ  ار  وت  ام  نایادخ  زا  یخرب  هک  تسنیا  میئوگیم  وت  هرابرد  هک  يزیچ  اهنت  (54) دروآ میهاوخن  نامیا  وتب  زگره  ام  میشکیمن و 
هک دیهد  یهاوگ  مه  امش  مریگیم و  هاوگ  ار  ادخ  نمتفگ  اهناب  دوه  تسا  هدینادرگ  شوشغم  ناتب  زا  یئوگدب  مرجب  ار  وت  لقع  هدیناسر و 

تلهم چیه  یب  دیراد  نم  راک  رد  يریبدت  رکف و  ره  مه  امش  (55) مرازیب دیتسرپیم  اتکی  يادخ  ریغ  هک  ینایادخ  امـش و  زا  نم  سپ  نیا  زا 
تیاده هتبلا  تسوا و  تیـشمتسدب  هدنبنج  ره  رایتخا  مامز  هک  ما  هدرک  لکوت  تسامـش  نم و  راگدرورپ  هک  ادـخ  رب  نم  (56) دیهد ماجنا 

مامتا تلاسر و  غـالبا  هک  دوخ  هفیظوب  نم  دـینادرگب  قح  زا  يور  امـش  هاـگره  سپ  (57) دوب دـهاوخ  تسار  هارب  ار  قلخ  نم  راـگدرورپ 
درک و دهاوخ  امش  نیشناج  ار  رگید  یموق  امش  كاله  زا  سپ  نم  يادخ  دیدش و  كاله  قحتـسم  نونکا  مدرک و  مایق  تسامـش  ربتجح 
ظـفاح و سک  ره  زیچ و  ره  رب  نـم  راـگدرورپ  هـک  دــیناسر  دــیناوتن  يررــض  چــیه  تسادــخ  ناــما  ظــفح و  رد  نوـچ  مـه  دوـه  هـب 

تاـجن دروآ  ناـمیا  وا  اـب  سک  ره  ار و  دوه  دوـخ  تمحر  لـضفب و  اـم  دیـسررد  موـق  تکـالهب  اـم  رهق  ناـمرف  نوـچ  (58)و  تسنابهگن
ار ناربمغیپ  راکنا و  ار  ادـخ  تایآ  هک  دنتـسه  دوه  تما  داـع  موق  نیمه  (59)و  میتخاس نمیا  ار  اهنآ  یتخس  رایـسب  باذع  زا  میدیـشخب و 

راـتفرگ تماـیق  رد  مه  اـیند و  تاـیح  رد  مه  ادـخ  نعلب  اـهنآ  (60)و  دـندش راـبج  ربکتم  صخـش  ره  رما  وریپ  دـندرک و  یناـمرفان  رازآ و 
نانموم يا  دـندش  رود  وا  تمحر  زا  رفاک و  دوخ  يادـخ  هب  نایـصع  نایغط و  رثا  رد  داع  موق  هک  دیـشاب  هاگآ  ناـمیا  لـها  يا  دـندیدرگ 

دوخ موقب  حلاص  میداتـسرف  تلاسرب  دومث  موق  يوسب  ار  ربمغیپ  حـلاص  ام  زاب  (61)و  دنرود ادخ  تمحر  زا  دوه  تما  داع  موق  هک  دـینادب 
دابآ ترامع و  يارب  دیرفایب و  كاخ  زا  ار  امـش  هک  تسیئادخ  وا  دینک  شتـسرپ  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  ار  هناگی  يادخ  مدرم  يا  تفگ 
ادخ هتبلا  هک  دینک  هبوت  ناهانگ  شزغل و  زا  دـیرب و  هانپ  وا  هاگردـب  دـیبلط و  شزرمآ  دوخ  يادـخ  زا  امـش  سپ  تشامگرب  نیمز  نتخاس 

دروم ام  نایم  رد  ینک  توبن  يوعد  هکنآ  زا  شیپ  وت  حلاص  يا  دنتفگ  موق  (62) دنکیم تباج  دونشیم و  ار  قلخ  ياعد  تسکیدزن و  همهب 
تتوبن يوعدب  ام  ینک  عنم  ام  ناردپ  نایادخ  شتسرپ  زا  ار  ام  هناگی  يادخ  شتـسرپ  يوعد  نیاب  یهاوخیم  ایآ  يدوب  يراودیما  داقتعا و 

فرط زا  یلیلد  زجعم و  دوخ  يوـعد  رب  نم  رگا  تسیچ  امـش  يار  اـیآ  تفگ  زاـب  حـلاص  (63) دوب میهاوخ  هدـیقع  یب  نامگدـب و  تخس 
مونشب و ار  امش  هنالهاج  راتفگ  مربن و  وا  نامرف  مه  زاب  رگا  تسا  هدیزگرب  رایـسب  تمحرم  فطلب و  توبنب  ارم  وا  هک  مراد  تسد  ردادخ 
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دیهاوـخن يزیچ  ناـیز  ررــض و  زج  نـم  رب  امــش  هـک  داد ؟ دــناوت  ناـما  هـک  ادــخ  باذــع  زا  ارم  تروـصنیا  رد  مـنکن  تلاــسر  غــالبا 
رد ات  دیراذگ  دازآ  دوخ  لاحب  ار  وا  امـش  رب  یهلا  تجح  مامتا  يارب  زجعم  تسادـخ و  تیآ  هقان  نیا  موق  يا  تفگ  زاب  حـلاص  (64) دوزفا

ار هقان  دندینـشن و  ار  حلاص  دنپ  موق  (65) دزاس راتفرگ  باذع  هب  يدوزب  ار  امـش  ادخ  هنرگ  دینکم و  وا  رازآ  دصق  دـنک و  ارچ  ادـخ  نیمز 
همه سپـس  هک  دیرب  عتمت  یگدنز  زا  دوخ  لزانم  رد  رگید  زور  هس  ات  لمع  نیا  زا  دعب  هک  داد  باذع  هدـعو  اهناب  مه  حـلاص  دـندرک  یپ 

ار واب  نانموم  حـلاص و  اـهنت  دیـسر  ارف  اـم  رهق  ناـمرف  تقو  نوچ  (66) تسین غورد  تسا و  قـح  هتبلا  هدـعو  نیا  دـش و  دـیهاوخ  كـاله 
هحیص بش  ار  ناراکمتس  هاگنآ  (67)و  تساناوت ردتقم و  دـهاوخ  هچ  ره  رب  ادـخ  هک  میداد  تاجن  زور  نآ  يالب  زا  دوخ  صاخ  تمحرب 

رد اهنآ  یئوگ  هک  دندش  كاله  نانچ  (68) دندش يدبا  شوماخ  تکرح و  سحیب و  ناشراید  رد  هاگحبـص  هک  تفرگب  ینامـسآ  باذع 
تمحر زا  رود  دندش  رفاک  دوخ  يادخب  نوچ  دومث  موق  هک  دیوش  هاگآ  دیریگ و  تربع  اهنآ  زا  مدرم  امـش  دـندوبن  هدـنز  زگره  راید  نآ 

وا زا  هتفگ و  مالس  ار  وا  دندروآ و  تراشب  یتمالسب  لیلخ  میهاربا  رب  نامسآ  ناگتـشرف  ام  ناگداتـسرف  هاگنآ  (69)و  دندیدرگ ادخ  يدبا 
ایهم یباـبک  هلاـسوگ  تشوگ  زا  اـهنآ  رب  تشادـنپ  ناـمهم  دـید و  رـشب  لکـشب  ار  ناگتـشرف  نوـچ  میهاربا  هاـگنآ  دندینـش  مالـس  خـساپ 

هدرک و سح  نانآ  دیدرگ  كانمیب  شحوتم و  شلد  اهنآ  زا  لاح  رد  دـننکیمن  زارد  تسد  ماعطب  نانآ  هک  دـید  میهاربا  نوچ  (70)و  درک
ضئاح ای  مسبتم  قوش  طرف  زا  هک  دوب  هداتـسیا  هراـس  میهاربا  نز  لاـح  نآ  رد  (71) میـشابیم طول  موقب  ادخ  هداتـسرف  ام  هک  سرتم  دنتفگ 

ایآ هک  تفگ  قوش  طرف  زا  دینش  دنزرف  هدژم  نوچ  نز  (72) میداد تراشب  بوقعی  سپس  قحسا و  مانب  يدنزرفب  ار  نز  نآ  ام  سپدیدرگ 
؟ تسا زیگنا  تفگش  رایـسب  زیچ  نیا  دیآ  دیدپ  يدنزرف  تسا  توترف  ریپ و  يدرم  زین  مرهوش  ما و  هدروخلاس  يریپ  هکنآ  اب  نم  زا  دوشیم 

تسا تلاسر  تیب  لها  امـش  صوصخم  ادخ  تاکرب  تمحر و  هک  رادم  بجع  يراد ؟ بجع  ادخ  راک  زا  ایآ  دنتفگ  وا  اب  ناگتـشرف  (73)
تفرب و لد  زا  تشحو  ار  میهاربا  نوـچ  (74) دراد شیب  تیانع  شناربمیپ  هب  تسا و  راوگرزب  ردتقم و  تافـص و  هدوتـس  رایـسب  ادخ  اریز 

طول موق  كاله  هدـعو  هک  ناگتـشرف  زا  ینعی  دـمآرد  سامتلا  وگتفگب و  ام  اب  بول  موق  صالخ  يارب  لاح  نآ  رد  دـمایب  دـنزرف  تراشب 
تشاد و عرـضت  اعد و  ادخ  هاگردـب  رایـسب  دوب و  فوئر  میلح و  رایـسب  میهاربا  انامه  هک  (75) درک اهنآ  رب  تاجن  ياعدتسا  دینـش  ادخزا 
هک رذـگرد  طول  موق  تاجن  شهاوخ  نیا  زا  میهاربا  يا  دـش  باطخ  (76) دـیبلطیم قلخ  دوخ و  قح  رد  شزرمآ  ترفغم و  قح  زا  رایـسب 

ناگداتسرف نوچ  (77)و  دیـسر دهاوخ  درادن  تشگزاب  تسا و  یمتح  هک  یباذـع  اهنآ  رب  هدیـسر و  ارف  موق  نیا  رب  یهلا  رهق  مکح  ماگنه 
ناگتشرف نوچ  (78)و  تسا یتخس  رایسب  زور  نیا  تفگ  دش و  گنتلد  رطاخ و  ناشیرپ  دوخ  موق  رب  دندش  دراو  طول  هب  رهق  ناگتـشرف  ام 

دراو وا  هاگردب  تعرـسب  دنتـشاد  هقباس  نآ  رد  هک  یتشز  لمعدـصقب  هدـش و  هاگآ  طول  موق  دـندمآرد  طول  هناخب  ابیز  ناناوج  تروصب 
دزن ارم  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دـنرتوکین  هزیکاپ و  امـش  يارب  دـننم  نارتخد  هلزنمب  هک  متما  نانآ  سنج  نم  نارتخد  نیاتفگ  اهناب  طول  دـندش 

دب راک  نیا  زا  ار  امش  هک  تسین  تسرپادخ  دیشر  هاوخریخ  درمکی  امش  نایمرد  ایآ  دینکم  هتـسکشرس  راوخ و  دوخ  تشز  لمعب  نانامهم 
وا دنپ  دید  نوچ  بول  (80) تسیچ امبلطم  هک  ینادیم  یبوخب  وت  تسین و  نارتخد  نادب  یلیم  تبغر و  ار  ام  دنتفگ  طول  موق  (79) دنک عنم 
یب رادـتقا  هک  یمکحم  نکرب  امـش  رـش  زا  مرادـن  تردـق  ناتعنم  رب  هک  یلاح  دوب  يرادـتقا  امـش  عنم  رب  ارم  شاک  يا  تفگ  درادـن  يرثا 

زگره میراگدرورپ و  نالوسر  ام  هک  رادم  هشیدنا  موق  زا  هن  ام و  زا  هن  وت  دنتفگ  طول  هب  ناگتشرف  (81) درب مهاوخ  هانپ  تسادخ  تساهتنا 
اب مهنآ  هک  ترفاک  نز  نآ  زج  سکچیه  دوخ  تیب  لها  زا  وش و  نوریب  راـید  نیا  زا  هنابـش  دوخ  تیبلها  اـب  وت  دـسرن  وتب  موق  رازآ  تسد 
ام رهق  نامرف  دش  حبص  نوچ  (82) تسین رایسب  تقو  حبـص  ات  تسا و  هاگحبـص  باذع  هدعو  هک  راذگماو  ار  یکی  دوش  كاله  دیاب  موق 
رب الب  ياهگنس  نآ  هک  (83) میتخیر ورف  كاله  گنـس  نامـسآ  زا  بترم  اهنآ  رـسرب  تخاس و  ربز  ریز و  ناریو و  ار  راکبان  موق  نآ  راید 

نیدـم لها  يوس  هب  ام  (84)و  دوب دـهاوخن  رود  ملاع  ناملاظ  زا  یتکـاله  نینچ  هتبلا  دوب و  نیعم  راد و  ناـشن  ادـخ  رما  زا  ناراکمتـس  رس 
لیک و رد  دینک و  شتـسرپ  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  ار  اتکی  يادـخ  مدرم  يا  تفگ  لوسر  نآ  میداتـسرف  تلاسر  هب  ار  بیعـش  ناشردارب 

باذع هک  يزور  زا  مسرتیم  نم  دینک  ملظ  رگا  دینک و  فاصنا  لدع و  همه  اب  هک  منیب  یم  نآ  رد  ار  امش  ریخ  نمدینکم  یشورف  مک  نزو 
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تنایخب و نیمز  رد  دیشورفن و  نارگ  مک و  مدرم  هب  دینک و  تلادع  سانجا  لیک  نزو و  شجنـس  رد  موق  يا  (85) دریگ ارف  ار  امش  تخس 
نارگ مک و  تنایخ و  هب  هک  یتدایز  نآ  زا  تسا  رتهب  دـشخب  تکرب  دراذـگ و  یقاب  امـش  رب  ادـخ  هچنآ  هک  دـینادب  (86)و  دیزیخنرب داسف 

زا امش  نابهگن  نم  رگید  دیدرک  نایصع  رگا  یلو  تسا  نم  هفیظو  تحیـصن  نیا  دیراد . نامیا  ادخ  هب  اعقاو  رگا  دیروایم  تسدب  یـشورف 
شتـسرپ زا  ار  ام  هدرک و  تلاسر  يوعد  هک  دنکیم  رومام  ار  وت  وت ، زامن  نیا  ایآ  بیعـش  يا  دـنتفگ  هرخـسمب  موق  (87) متسین ادخ  باذع 

تفگ بیعش  (88) یتسه يراکتـسرد  رابدرب  درم  رایـسب  وت  نیرفآ  ینک ؟ عنم  نامدوخ  هاوخلدب  لاوما  رد  فرـصت  زا  نامناردپ و  نایادـخ 
هزیکاپ لالح و  قزر  نم  رب  وا  زا  دـشاب و  عطاق  لیلد  نشور و  تجح  راگدرورپ  بناج  زا  ارم  رگا  اـیآ  تسیچ  امـش  هیرظن  يار و  موق  يا 

اب تفلاخم  تیدض و  منکیم  یهن  ار  امـش  هچنآ  زا  نم  ضرغ  هک  دینادب  و  منکن ؟ وا  تعاطا  زاب  دـسرب  امـش  ياه  هلیح  تنایخ و  چـیه  یب 
رش زا  وا  هاگردب  منکیم و  لکوت  وا  رب  مبلطیم و  قیفوت  راک  ره  رد  ادخ  زا  تسامـش و  رما  حالـصا  دوصقم  اهنت  میناوتب  ات  هکلب  تسین  امش 

شیپ نایغط  رفک و  هار  هک  دـنکن  راداو  نآ  رب  ار  امـش  نم  اب  تیدـض  موق  يا  هک  دوشگ  بل  تحیـصن  هب  زاب  بیعـش  (89) مربیم هانپ  نادب 
زا صوصخب  دوش  لزان  ادخ  بناج  زا  حلاص  دوه و  موق  حون و  موق  دننام  زا  یئالب  مه  امش  رب  ات  دینک  باذع  بجوتسم  ار  دوخ  دیریگ و 
وا هک  دـینک  هبانا  هبوت و  شهاگردـب  دـیبلط و  شزرمآ  دوخ  يادـخ  زا  90)و   ) دـیریگ تربع  تسین  امـش  زا  رود  ناـشنارود  هک  طول  موق 

تسا و هجیتن  نودب  ینعمیب و  تنانخس  ینعی  میمهف  یمن  یئوگیم  هچنآ  زا  يرایـسب  ام  هک  دنداد  خساپ  موق  (91) تسنابرهم قفشم و  رایسب 
دوبن وت  هفیاط  هپحالم  رگا  میتسین و  لـئاق  وت  رب  یماـقم  تیمها و  یناوتاـن  شزرا و  یب  یـصخش  اـم  ناـیم  رد  وت  میریذـپ و  یمن  چـیه  اـم 

زا شیب  امـش  دزن  شتزع  نم  هفیاـط  اـیآ  موق  يا  تفگ  زاـب  بیعـش  (92) تسین یمارتـحا  تزع و  اـم  دزن  ار  وـت  هک  مـیدرکیم  تراـسگنس 
راک ره  امـش  موق  يا  تفگ  زاب  (93) تسهاگآ دینکیم  امـش  هچ  رهب  نم  يادخ  هک  دیـسرتب  دیدرک ؟ شومارف  یلکب  ار  ادـخ  و  تسادـخ ؟

نم و زا  کی  مادک  رب  يراوخ  تلذ و  باذع  هک  تسناد  دـیهاوخ  امـش  يدوزب  درک  مهاوخ  مفظوم  هچ  ره  مه  نم  دـیهد  ماجنا  دـیناوتیم 
(94)و مرظتنم ار  قح  رهق  امـش  رب  فطل و  دوخ  رب  مهنم  هک  دیـشاب  ادخ  باذـع  لوزن  رظتنم  امـش  سپ  تسیک  ام  يوگغورد  دـیایم و  امش 
وا تما  ناراکمتس  میداد و  تاجن  دوخ  تمحرم  فطلب و  دندروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  بیعش و  ام  دیسر  ارف  ام  رهق  مکح  هک  یماگنه 
نآ رد  زگره  یئوگ  هک  دندش  كاله  نانچ  (95) دندش كاله  دوخ  راید  رد  هحیص  نآ  هب  همه  هاگحبص  هک  تفرگ  ارف  باذع  هحیـص  ار 

ار نارمع  یسوم  هاگنآ  (96) دندش رود  ادخ  تمحر  زا  دومث  موق  نارفاک  دننام  مه  نیدم  لها  هک  دیشاب  هاگآ  امـش  مدرم  يا  دندوبن  راید 
نوعرف رما  مکح و  وریپ  هتشاذگ و  ار  یسوم  مدرم  شموق . فارـشا  نوعرف و  يوس  هب  (97) میداتـسرف تلاسر  هب  نشور  تجح  تایآ و  اب 
شتاـب دوخ  اـب  تماـیق  رد  ار  دوخ  ناوریپ  نوعرف  (98) دوبن نوعرف  رما  تعاطا  رد  يدـشر  تیادـه و  چـیه  هک  دنتـسنادیم  هکنآ  اب  دـندش 

دنتـشاذگ و یتنعل  دب  دوخ  رب  ناهج  نیا  رد  دادـیب  ملظ و  هطـساوب  ناینوعرف  (99)و  تسیهاگلزنم دب  رایـسب  ار  نادراو  هک  دنکفارد  خزود 
میدرک تیاکح  وت  رب  هک  تسا  ناراکمتس  راید  رابخا  زا  یـضعب  نیا  ام ، لوسر  يا  (100) دنداتـسرف يا  هریخذ  اطع و  دب  تمایق  زور  يارب 

ساد مه  تشگ و  ناریو  یلکب  مه  ناشاهرهش  رگید  یخرب  تسا و  رومعم  زونه  ناشاهرهـش  دندرم  شقلخ  هچرگ  راید  نآ  زا  یخرب  هک 
نایادخ همه  ادخ  ریغ  دـندرک و  متـس  نتـشیوخ  رب  دوخ  هکلب  اهنآ  رب  ام  هن  دندیـسر  تکالهب  هک  اهنآ  (101)و  درک رود  ار  شلها  گرم 

يزیچ دندیتسرپ  هک  ناتب  نآ  دیسر  رد  ناشکاله  رب  ادخ  رهق  رما  هک  یماگنه  دندومنن و  نانآ  زا  تکاله  عفد  چیه  دندیتسرپیم  هک  یلطاب 
هک دینادب  سپ  دنک  ناریو  ار  ناراکمتـس  راید  دهاوخب  هاگره  راگدرورپ  يریگتخـس  تسا  هنوگ  نیا  (102) دندوزفین اهنآ  ترسح  رب  زج 
زور باذع  زا  هک  سک  نآ  رب  تسا  یتربع  تیآ و  ناراکدب  كاله  نیا  انامه  (103) تسا دیدش  كاندرد و  رایسب  ادخ  هذخاوم  ماقتنا و 

ریخاتب ار  زور  نآ  اـم  (104)و  دـننیبب ار  دوخ  لاـمعا  يازج  دـنوش و  عمج  نآ  رد  قـلخ  همه  هک  تسیزور  رـشحم  زور  هک  دـسرتب  رـشحم 
دنوش هقرف  ود  رب  قلخ  سپ  دیوگن  نخـس  ادـخ  نامرفب  زج  سک  چـیه  زور  نآ  رد  (105) تسا نیعم  اـم  ملع  رد  هک  یتـقو  هب  زج  مینکفین 

ترـسح هلان  هآ و  هک  یلاح  رد  خزود  شتآ  رد  ار  همه  تواقـش  لها  اما  (106) تقوشوخ دیعس و  یضعب  دنراگزور و  دب  یقـش و  یخرب 
هتبلا هک  دهد  ناشتاجن  دهاوخب  ادخ  تیشم  هکنآ  رگم  دندلخم  تسیقاب  نیمز  نامسآ و  ات  خزود  شتآ  رد  اهنآ  (107) دننکفا رد  دنشکیم 
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نیمز نامـسآ و  ات  دـبا  تشهب  رد  مامت  مه  تداعـس  لها  اـما  (108) دـنکیم دـهاوخب  هج  ره  شیوخ  هغلاب  تمکح  هلماک و  تردـقب  ادـخ 
هک نادـب  کش  یب  اـم  لوسر  يا  وت  سپ  (109) تسا عوطقمان  يدبا و  شیاطع  هک  دـشاب  راگدرورپ  تیـشم  هچنآ  رگم  دـندلخم  تسیقاب 

ناکرـشم نیا  باذـع  مهـس  هچنآ  ام  تسا و  لطاب  يراک  نیا  دـننکیمن و  ناشناردـپ  هنالهاج  دـیلقت  يوریپ و  هب  زج  ار  اهتب  تداـبع  ناـنیا 
تیادـه نادـب  هکنآ  ياجب  مدرم  هاگنآ  میداتـسرف  یـسوم  يارب  ار  تاروت  باـتک  اـم  (110)و  داد میهاوخ  لـماک  دـحب  تسا  دونع  جوـجل 
باذعب مکح  اهنآ  نایم  انامه  دوبن  تمایق  ات  قلخباذع  ریخات  رب  ادخ  یلزا  تیـشم  یهلا و  هقباس  هملک  رگا  دندرک و  فالتخا  نآ  رددـنبای 

شاب رطاخ  هدوسآ  وت  (111)و  دننکیم ههبش  بیر و  دوخ  رب  دنکشرد و  نامگدب و  هشیمه  اهدیعو  هدعو و  هنوگ  نیا  زا  مدرم  نیا  دشیم و 
اب هک  یـسک  نک و  يرادـیاپ  تماقتـسا و  يرومام  هک  نانچ  وت  ام ، لوسر  يا  سپ  (112) تسهاگآ قلخ  رادرک  همه  رب  وت  يادـخ  اققحم 

(113)و تساناد ریـصب و  دینکیم  امـش  هچ  رهب  ادخ  هک  دینکن  زواجت  یهلا  دودح  زا  چیه  دشاب و  رادیاپ  زین  درک  عوجر  ادـخب  وت  یهارمه 
ادخ زج  لاح  نآ  رد  تفرگ و  دهاوخ  مه  امش  رد  نانآ  رفیک  شتآ  هنرگ  دیـشاب و  تسود  تسدمه و  ناملاظ  اب  دیابن  زگره  نانموم  امش 

رد زین  دــیراداپب و  زور  رخآ  لوا و  فرط  ود  رد  ار  زاــمن  (114)و  درک دهاوخن  امـش  يرای  یـسک  زگره  تفای و  دـیهاوخن  یتسود  چـیه 
تانـسح هک  نخـس  نیا  ای  زامن  نیا  دزاسیم  دوبان  ار  ناتیاهیراکدب  تائیـس و  امـش  ياهیراکوکن  تانـسح و  هتبلا  هک  بش  یکیرات  تعاس 

تما و تلاهج  رازآ و  رب  وت  اـم ، لوسر  يا  (115) تسا هاگآ  مدرم  رب  يدنپ  رکذ و  لها  يارب  تسا  يروآدای  دـنکیم  وحم  ار  تائیـس  امش 
نامیا لقع و  اب  یمدرم  هتشذگ  مما  رد  ارچ  (116) دراذگن عیاض  ار  ناراکوکین  رجا  زگره  ادـخ  هک  نک  ربص  نانموم  اب  هناگجنپ  زامن  ءادا 

میهدـتاجن و ار  همه  میداد  تاجن  هک  ناشنانموم  لیلق  هدـع  نآ  لثم  ام  ات  دـننک  یهن  تشز  لاـمعا  داـسف و  زا  ار  قلخ  هک  تشادـن  دوجو 
كـاله هـمه  تـهج  نیدـب  دــندوب  ترخآ  هـب  رفاـک  راکدــب و  قساـف  یمدرم  هـک  دــنتفر  يوـیند  ياـهتمعن  هـب  شیعت  یپ  زا  ناراـکمتس 

ادخ رگا  (118)و  دـنکن كالهملظب  دنـشاب  راکوکین  حلـصم و  اهنآ  هک  یتروص  رد  ار  يراید  لـها  چـیه  یموق و  چـیه  ادـخ  (117) دندش
رگم (119) دوب دنهاوخ  فالتخا  رد  مه  اب  ایند  للم  ماوقا و  همه  مئاد  نکیل  دینادرگیم و  تما  کی  ار  قلخ  بهاذم  للم و  همه  تساوخیم 

زا هک  تسوـیپ  موزل  متح و  هب  ادـخ  رهق  هملک  دـندش و  هدـیرفآ  نیمه  يارب  دـنک و  تیادـه  صاـخ  فـطل  تمحرب و  ادـخ  هک  سک  نآ 
راوتـسا يوق و  نادـب  ار  وت  بلق  ات  مینکیم  نایب  وت  رب  ار  ءایبنا  رابخا  تاـیاکح  نیا  همه  اـم  (120)و  دزاس رپ  ار  خزود  سنا  نج و  نارفاـک 

يا وت  (121)و  دشاب رکذت  تربع و  دنپ و  ار  نامیا  لها  دوشنشور و  وت  رب  باوص  هار  قح و  قیرط  نالوسر  لاحلا  حرش  نیا  رد  مینادرگ و 
میهاوخ لوغشم  تعاطا  راکب  مه  ام  دیزادرپب  ادخ  تیصعم  يراکتشزب و  دیناوتب  هچ  ره  امش  هک  وگب  دنروایمن  نامیا  هکنانآ  اب  ام ، لوسر 

اهنیمآ اهنامـسآ و  رد  هـچ  ره  (123)و  میرظتنم قح  زا  ار  دوخ  لـمع  شاداـپ  مه  اـم  دیـشاب  رظتنم  ار  دوـخ  رادرک  يازج  امـش  (122)و  دوب
هک دینک  لکوت  وا  رب  دیتسرپ و  ار  وا  تسوا  تردـق  تسدـب  تسادـخب و  عجار  همه  ملاع  روما  تسا و  راکـشآ  ادـخ  يارب  همه  تسناهنپ 

(124) تسین لفاغ  دننکیم  ناگدنب  هچنآ  زا  وت  راگدرورپ 

فسوی

راکـشآ ار  قیاـقح  هک  یهلا  باـتک  تاـیآ  تسنیا  تـسا  لوـسر  ادـخ و  زوـمر  هـعطقم  فورح  نـیا  رلا  (1) نابرهم هدنـشخب  دـنوادخ  مانب 
ار تایاکح  نیرتهب  اـم  (3) دـیبای شوه  لقع و  وا  تامیلعت  هب  امـش  هک  دـشاب  میداتـسرف  حیـصف  یبرع  هب  ام  ار  دـیجم  نآرق  نیا  (2) دزاسیم

يا تفگ  هک  ار  فسوی  باوخ  وش  رکذـتم  نونکا  (4) يدوبن هاـگآ  نآ  زا  یحو  نیا  زا  شیپ  دـنچ  ره  میئوگیم و  وـت  رب  نآرق  نیا  یحوـب 
رب ار  دوخ  باوخ  راهنز  زیزع  دنزرف  يا  تفگ  بوقعی  (5) دندرکیم هدجس  ارم  هام  دیشروخ و  هراتـس و  هدزای  هک  مدید  ایور  ملاع  رد  ردپ 

(6)و تساراکـشآ رایـسب  نایمدآ  رب  ناطیـش  ینمـشد  اریز  دیزرو  دنهاوخ  دسح  رکم و  وت  رب  ناطیـش  ياوغا  هب  هک  نکم  تیاکح  ناردارب 
تناردپ دننام  بوقعی  لآ  وت و  قح  رد  ار  شفطل  تمعن و  دزومایب و  اهباوخ  لیوات  ملع  دـنیزگرب و  ار  وت  ادـخ  هک  تست  باوخ  ریبعت  نیا 

تیاکح رد  انامه  (7) تسا میکح  اـناد و  دـنوادخ  هک  دـیامرف  تمحرم  وـتب  ود  ره  تنطلـس  تلاـسر و  دـنادرگ و  ماـمت  قحـسا  میهاربا و 
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قلخ و هدارا  رب  ادخ  تساوخ  هبلغ  رکذت  دننام  تسا  جردنم  رایسب  تمکح  تربع و  قیقحت  لها  نابلط و  شناد  يارب  شناردارب  فسوی و 
هک لمع  نیرتدب  هب  ات  مهار  ناربمغیپ  نادنزرف  یتح  هک  ندوبن  نادوسح  دـسح  زا  لفاغ  تسا و  توبن  زا  یئزج  هک  باوخ  تقیقح  ریثت و 

و تفع . ینمادـکاپب و  بیغرت  راوگان و  ثداوح  رد  ادـخ  رب  لکوت  ربصب و  سوفن  بیغرت  درادـیماو و  تسا  ردارب  تکـاله  لـتق و  دـصق 
رابراوخ ترازوب  کلم  جایتحا  و  يرورپ . تیعر  لدع و  و  يراد . تکلمم  تیفیک  و  نآ . رـش  زا  ادـخب  هجوت  و  يزاجم . قشع  تشز  راثآ 

ناراکاطخ و زا  شـشخب  وفع و  یناهنپ و  قیاقح  زورب  روهظ و  و  ملاع . ود  رد  دـب  وکین  لـمع  تاـفاکم  و  تراـجت . تعارز و  یئاراد و  و 
اب ام  دـنتفگ  فسوی  ناردارب  هک  یماگنه  وگب  تما  رب  ار  تیاکح  سپ  (8) تسا جردنم  هکرابم  هروس  نیا  رد  هک  رگید  ياهتمکح  رایـسب 
رد وا  تلالـض  درادـیم و  تسود  ناردارب  ام  همه  زا  شیب  اهنت  ار  وا  هک  تسوا  ردارب  فسوی و  هتـسبلد  نانچ  ردـپ  میردارب  نیدـنچ  هکنآ 

دوخ فرطب  تهج  کی  ار  ردپ  يور  دینکفیب و  ردـپ  زا  رود  يراید  رد  ای  دیـشکب  ای  ار  فسوی  دـیاب  (9) تسا رادیدپ  کین  فسوی  بح 
دـش حرطم  هک  يار  نیا  (10) دـیوش راکتـسرد  حـلاص و  یمدرم  هدرک و  هبوت  فسوی  ندرک  رود  ای  نتـشک  لمع  نیا  زا  دـعب  هاگنآ  دـینک 
دینک رظن  فرـص  يو  نتـشک  زا  دیاب  هتبلا  دـیراد  يدـصق  وس ، راچان  رگا  هک  تشاد  راهظا  وا  ردارب  نیهم  لیبور  فسوی  ناردارب  زا  یکی 
دزن میمصت  یصر و  نیا  زا  دعب  (11) درب رودراید  هب  دوخ  اب  دـبایب و  ار  وا  یناوراک  هک  دـینکفارد  یهاچ  هب  ناناوراک  هار  رـسرب  ار  وا  یلو 

هاوخریخ همه  ناردارب  اـم  هک  یتروص  رد  یتـسرفیمن  ار  وا  اـم  هارمه  یتـسین و  نمیااـم  زا  فسوی  رب  وـت  ارچ  ردـپ  يا  دـنتفگ  هتفر و  ردـپ 
هتبلا مینک و  يزاب  میدرگب و  عتارم  نمچ و  رد  هک  تسرف  ارحـص  هب  ام  اب  ار  وا  ادرف  ردپ  يا  (12) هدیسرن يرازآ  زگره  واب  ام  زا  میفسوی و 

دـینکتلفغ و نابایب  رد  وا  زا  هک  كرطاخ  ناشیرپ  ناسرت و  نآ  زا  نم  نادـنزرف  يا  تفگ  بوقعی  (13) میئوا نابهگن  يرطخ  ره  زا  همه  اـم 
دـصق گرگ  زاب  میئوا  هارمهب  دنمورین  درم  دنچ  ام  هکنآ  اب  رگا  اریز  دش  دهاوخن  زگره  نیا  هللا  دنتفگ و  ناردارب  (14) دوش ناگرگ  همعط 
ارحصب ار  وا  هکنیمه  داتسرف  ار  فسوی  نانآ  رارـصا  زا  سپ  ردپ  لاح  رهب  (15) دوب میهاوخ  يراکنایز  فیعض  مدرم  رایـسب  ام  سپ  دنک  وا 
باوخب دوش و  مارآ  شبلق  هکنآ  يارب  داتفا  هاچ  رعقب  هک  لاح  نآ  رد  ام  دـنکفارد  هاـچ  هب  ار  فسوی  هک  دـندش  قفتم  مزع  نیارب  دـندرب و 

هک يزاسیم  هاگآ  ناشدب  راکب  ار  ناردارب  يزور  وت  هتبلا  شاب  داشلد  روخم و  مغ  هک  میدومن  یحو  واب  ددرگ  نئمطم  ادـخ  هدـعو  دوخ و 
نایرگ ار  نانآ  نوچ  ردـپ  (17) دنتـشگزاب ردپ  دزن  نایرگ  مشچ  اب  هاگنابـش  ناردارب  (16)و  دـننکیمن وت  ماقم  كرد  هتخانـشن و  ار  وت  اهنآ 

نوچ میدراذگ  دوخ  عاتم  رس  رب  ار  فسوی  میتفر و  هقباسم  يارب  ارحـص  ردام  هک  تسنیا  هصق  دنتفگ  دیـسرپ  لاح  دیدن  ار  فسوی  دید و 
ار فسوی  نهاریپ  (18)و  درک یهاوخن  رواب  ام  زا  زاب  وت  میئوگب  تسار  ام  دـنچ  ره  دوب و  هتخاس  دوخ  همعط  گرگ  ار  فسوی  میتشگزاـب 

ابیز رایسب  امش  رظن  رد  راکم  سفن  ار  حیبق  تشز  رما  نیا  هکلب  تفگبوقعی  دندروآ  ردپ  دزن  غورد  نوخ  هب  هدولآ  دوخ  بذک  تابثا  يارب 
تسادخ سب  دیرادیم  راهظا  امش  هک  هیلب  نیا  عفر  رب  هک  مبلط  يرای  ادخ  زا  منک و  لیمج  ربص  تبیـصم  نیا  رد  تروص  رهرد  هداد  هولج 

نآ زا  هک  ار  ولد  دنداتـسرف  بآ  يارب  ار  هلفاق  ياقـس  دیـسر و  اجنآ  یناوراک  هک  دوب  هاچ  رد  فسوی  يراـب  (19) درک دـناوت  يرای  ارم  هک 
ناهنپ ار  وا  هداد و  خر  هک  یتخبـشوخ  تراشب و  نیزا  هب  هب  تفگ  دمآرب  بآ  ياجب  ولد  رد  نابات  هام  نوچ  ابیز  یمالغ  دـید  دروآرب  هاچ 
دنتفگ دـندید  ناوراک  دزن  ار  فسوی  هک  ناردارب  دـعب  زور  (20) تسهاگآ دننکیم  قلخ  هچ  رهب  ادخ  دننک و  تراجت  هیامرـس  هک  دنتـشاد 

دندومن و ضارعا  دهز و  وا  رد  دنتخورف و  زیچان  یمهرد  كدنا و  یئاهبب  هلفاق  نآ  هب  غوردب  دـنچ  یبویع  رکذاب  تسام و  مالغ  رـسپ  نیا 
رایـسب ار  وا  هدروآ و  رـصمب  ار  فسوی  هلفاـق  (21) دـش نامگدـب  هقالع و  یب  وا  هرابرد  زین  ناوراک  اـت  دـندرک  رایـسب  یئوگدـب  فسوی  زا 

دیما مالغنیا  هک  راد  یمارگ  رایـسب  شماقم  هک  دومن  ار  مالغ  شرافـس  شیوخ  نزب  درک  يرادیرخ  ار  وا  هک  رـصم  زیزع  دنتخورف  اهبنارگ 
ملع ار  وا  هکنآ  يارب  میدـیناسر و  رادـتقا  نیکمت و  هب  ار  فسوی  نینچنیا  ام  و  میریگرب ، يدـنزرف  هب  ار  وا  ای  دـشخب  رایـسب  عفن  اـمب  تسا 
یلو دـنناوتان  بولغم و  وا  تردـق  لباقم  رد  همه  تسا و  بلاغ  دوخ  راک  رب  ادـخ  هک  میتشامگرب  میـشخب  توبن  ماقم  میزومایب و  اـهباوخ 
نوچ (22)و  تسادـخ یمتح  رما  روـهقم  قـلخ  هدارا  تسا و  رهاـق  ذـفان و  همه  ربادـخ  رما  هک  دنتـسین  هگآ  تقیقح  نیا  رب  مدرم  يرایـسب 

شاداـپ ار  ملاـع  ناراـکوکن  اـم  نینچمه  مـیدرک و  اـطع  شناد  ماـقم و  یئاـمرفمکح و  دنـسم  ار  وا  دیـسر  لاـمک  دـشر و  نـسب  فـسوی 
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تشاذگ و هدوارم  يانب  وا  اب  دوخـسفن  لیمب  هناخ  يوناب  دنک  تنایخ  دب و  رظن  هکنآ  نودـب  دوب  هک  يا  هناخ  نآ  رد  فسوی  (23) میشخبیم
تـشاد یهلا  سدـق  یتاذ و  تفع  هک  فسوی  ما  هدامآ  وت  يارب  نم  هک  درک  هراشا  درک و  توعد  دوخب  ار  فسوی  تسب و  ار  اهرد  يزور 
نایـصع متـسب و  ار  دوخ  هنوگچ  هدرک  اطع  وکین  هزنم و  یماقم  ارم  ادـخ  منک  مادـقا  تشز  لمع  نینچ  رب  هک  مربیم  هانپ  ادـخ  هب  دادـباوج 

لصو رد  زاب  دینش  عانتما  در و  باوج  فسوی  زا  هکنآ  اب  لیم  طرف  زا  نز  نآ  (24) دزاسن راگتسر  ار  ناراکمتس  زگره  ادخ  هک  منک  هدولآ 
لیم ام  یلو  يدرک  مامتها  یعیبط  لیمب  مه  وا  دوبن  فسوی  نابهگن  قح  نشور  ناهرب  ادـخ و  صاخ  فطل  رگا  درک و  مامتها  رارـصا و  وا 

بناـج هب  نـتخیرگ  يارب  ود  ره  (25)و  تساـم هزیکاـپ  موصعم و  ناگدـنب  زا  وا  اـنامه  هک  میدـینادرگب  تشز  لـمع  دـب و  دـصق  زا  ار  وا 
نآ رد  هک  دـیردب  تشپ  زا  فسوی  نهاریپ  دـش و  وا  نابیرگ  رد  تسد  نآ  فسوی و  قوش  زا  اـخیلز  ادـخ و  فوخ  زا  فسوی  دنتفاتـشرد 

دصق وت  لها  اب  هکنآ  يازج  تفگ  تفرگ و  تقبس  نخـسب  تمهت  عفر  يارب  نز  دنتفای و  لزنم  رد  رب  ار  شرهوش  ینعی  نز  نآ  ياقآ  لاح 
دوخ نز  نیا  هکلب  تسین  نینچ  داد  باوج  فسوی  (26 (؟ دوب دهاوخ  هچ  دننک  رفیک  تخس  تبوقع  هب  ای  دنرب  نادنزب  ای  هکنآ  زج  دنک  دب 

هراوهگ رد  یکدوک  دنتفگ  نارسفم  داد  یهاوگ  نآ  ناگتـسب  زا  يدهاش  شیوعد  قدص  رب  درک و  هدوارم  دصق  نم  اب  نم  راکنا  دوجو  اب 
فسوی وگتسار و  نآ  هدیرد  شیپ  زا  فسوی  نهاریپ  رگا  تفگ  دوشن  هدنمرش  نآ  هک  هتسبرس  یلو  دیدرگ  فسوی  قدص  هاوگ  زاجعا  هب 
نهاریپ هک  دید  رهوش  نوچ  (28) تسنایوگتسار زا  فسوی  وگغورد و  نآ  هدیرد  رـس  تشپ  زا  وا  نهاریپ  رگا  (27)و  تسا نایوگغورد  زا 
رایـسب ناـنآ  هلیح  رکم و  هک  تسامـش  رکم  زا  نتـسب  يرگید  رب  تمهت  تفع و  هب  رهاـظت  هوکـش و  نیا  تفگ  تسا  هدـیرد  رـس  تشپ  زا 

راد و ناهنپ  همهزا  ار  هیضق  ینعی  رذگرد  نیا  زا  رـسپ  يا  تفگ  ار  فسوی  تفایرد  ار  تقیقح  هک  رهوش  (29) تسازیگنا تریح  گرزب و 
دندش هاگآ  نآ  زا  رصم  نانز  (30) يدیدرگ ناراکاطخ  زا  تخـس  يدش و  گرزب  ياطخ  بکترم  وت  نک  هبوت  دوخ  هانگ  زا  تفگ  ار  نآ 

ار يو  فسوی  بح  هتـشاد  شیوخ  مالغ  اب  هدوارم  دـصق  هدـش و  فسوی  هاوخرطاخ  رـصم  زیزع  نز  هک  دـندوشگ  اخیلز  تمالمب  ناـبز  و 
دوخ هرابرد  ار  يرـصم  نانز  تمالم  اخیلز  نوچ  (31) مینیب یم  تلالـض  رد  الماک  تبحم  طرف  زا  ار  وا  اـم  هتخاـس و  دوخ  هتفیرف  هتفیش و 

يدراک و کی  ره  تسدـب  درتسگب و  یهاگ  هیکت  شلاب و  کی  ره  مارتحا  هب  تسارایب و  یـسلجم  درک و  توعد  اهنآ  زا  داتـسرف و  دـینش 
رد دـندید  يرـصم  نانز  ار  فسوی  نوچ  آرد  نانز  نیاسلجمب  هک  دومن  اضاقت  تسارایب و  ار  فسوی  رویز  بیز و  اب  هاـگنآ  داد و  یجنرت 

هکلب تسا  یمدآ  هن  رسپنیا  هک  هللا  كرابت  دنتفگ  دندیرب و  چنرت  ياجب  اهتسد  دندوشگ و  ریبکت  هب  نابزـشنسح  رب  هدش و  ناریح  وا  لامج 
یمالغ تسنیاتفگ  درک و  اهناب  يور  دـید  ناریح  هلاو و  فسوی  لامج  رد  همه  ار  نانآ  اخیلز  نوچ  (32) تسیئابیز نسح و  گرزب  هتشرف 
هدوارم ياضاقت  يو  زا  دوخ  نم  يرآ  تخاس  دوخیب  هتفیـشرظن و  کـی  اـب  ار  امـش  هنوگچ  دـیدید  دـیدرکیم  تمـالم  شتبحم  رد  ارم  هک 

دیاش هک  تفگ  ار  نخـسنیا  ددرگ  لیلذ  راوخ و  دوش و  ینادنز  هتبلا  دـنک  در  ارم  شهاوخ  مه  سپ  نیا  زا  رگاو  دـیزرو  تفع  وا  مدرک و 
نیازا رتشوخ  نادنز  جنر  ارم  ادخ  يا  تفگ  تشادرب و  اعدب  تسد  دینشب  نخـس  نیا  هک  فسوی  (33) دزاس مار  دوخ  اب  دیدهتب  ار  فسوی 

زا هدرک و  لیم  اهناب  یئامرفن  عفد  نم  زا  دوخ  تیانع  فطلب و  نانیا  هلیح  وت  رگا  اـهلاراب  دـنراد  اـضاقت  نم  زا  ناـنآ  هک  تسا  یتشز  راـک 
كاپ ار  شتمـصع  نماد  دینادرگب و  وا  زا  ار  نانز  نآ  سیاسد  رکم  هدرک و  باحتـسم  ار  وا  ياعد  ادـخ  (34) مدرگ تواقش  لهج و  لها 

تمـصع ینمادـکاپ و  نشور  لئالد  هکنآ  اـب  (35)و  تسهاـگآ قلخ  لاوـحا  هب  دونـشیم و  ار  صلخم  ناگدـنب  ياـعد  دـنوادخ  هک  تشاد 
دتفیب و اهنابز  رـس  زا  هیـضق  نیا  ات  دنداتـسرف  سبح  هب  دننک و  ینادنز  يدنچ  ار  فسوی  هک  دنتـسناد  حالـص  نینچ  زاب  دـندید  ار  فسوی 

ردـنوچ ناوج  ود  نآ  دـندش  ینادـنز  هاش  ناـصاخ  نامیدـن و  زا  مه  رگید  ناوج  ود  فسوی  اـب  (36)و  دـشکن یئاوسرب  راـک  نیا  زا  شیب 
باوخ رد  نم  تفگ  اـهنآ  زا  یکی  دنتـساوخ  شریبـعت  وزا  هدـید و  یباوخ  نادـنز  رد  بش  دـندید  شوه  شناد و  راـثآ  فـسوی  ياـمیس 

راـقنمب نآ  زا  اوه  ناـغرم  مربیم و  یناـن  قبط  دوخ  رـس  يـالاب  رب  هک  یمدـید  نم  تفگ  يرگید  مرـشفایم  بارـش  يارب  روگنا  هک  یمدـید 
نم تفگ  اهنآ  خـساپ  رد  فسوی  (37) منیبیم ملاع  نادنمـشناد  ناراکوکین و  زا  ار  وت  هک  نک  هاگآ  نآ  ریبعت  زا  وت  ار  اـم  افـسوی  دـنروخیم 
نیئآ نم  هک  اریز  تسا  هتخومآ  نمب  يادـخ  ار  ملع  نیا  هک  مزاسیم  هاگآ  ناـتباوخ  ریبعتب  دـینک  لواـنت  دـیآ و  ماـعط  هک  شیپ  زا  ار  اـمش 
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دـیحوت و نید  هک  بوقعی  قحـسا و  لـیلخ و  میهاربا  مناردـپ  نیئآ  زا  (38)و  متفگ كرت  دـنرفاک  ترخاب  ناـمیا و  یب  ادـخب  هک  یهورگ 
دیحوت و نیا  میناد  شنیرفآ  راک  ردرثوم  ار  يدحا  مینادرگ و  کیرـش  ادخ  اب  يزیچ  دیابن  زگره  ام  نیئآ  رد  مدرک  يوریپتـسا  یتسرپادخ 

قیفر ود  يا  (39) دنروآ یمن  اجب  ار  اطع  نیا  رکـش  نامدرم  رثکا  نکیل  مدرم  همه  رب  ام و  رب  تسادخ  ياطع  لضف و  ادـخ  یگناگیب  نامیا 
ياتکی يادخ  ای  دـنرترثوم  تقلخ  ماظن  رد  رتهب و  هریغ  هنعارف و  ناتب و  دـننام  تقیقح  یب  قرفتم  نایادـخ  ایآ  مسرپیم  امـش  زا  نم  نادـنز 

امـش هک  تسا  ینعمیب  ظافلا  تقیقح و  یب  ءامـسا  دـیتسرپیم  ادـخ  زا  ریغ  هچنآ  هک  دـینادب  (40)و  دوجو ملاع  ياوق  همهرب  بلاـغ  رهاـق و 
اهنت دـنرثا و  یب  هـمه  هداـهنن و  لـطاب  نایادـخ  نآ  ردـتیقلاخ  رثا  نیرتـمک  تـیهلا و  هناـشن  چـیه  ادـخ  دـیا  هتخاـس  ناتناردـپ  ناـتدوخ و 

تسا مکحم  نیئآ  دیحوت  نیا  دیتسرپن  ار  یسک  اتکی  كاپ  تاذ  نآ  زج  هک  هدومرف  رما  ناگدنب  امشب  تسادخ و  دوجو  ملاع  يامرفمکح 
قیاقح درک و  توعد  قح  نید  هب  ار  شنادـنز  قیفر  ود  هکنآ  زا  سپ  فسوی  (41) دنتسین هگآ  تقیقح  نیا  رب  تلاهج  زا  مدرم  رثکا  نکیل 

ناـتباوخ ریبعت  نونکا  نم  نادـنز  قیفرود  يا  تفگ  تخادرپ و  اـهنآ  باوخ  ریبعت  هب  هاـگنآ  دومرف  ناـیب  ناـنآ  رب  نشور  هلدااـب  ار  دـیحوت 
رسزغم ناغرم  ات  دنامب  راد  هبوچ  رب  ردق  نآ  دوش و  هتخیوآ  رادب  يرگید  نآ  اما  دشدهاوخ و  هاش  بارـش  یقاس  امـش  زا  یکی  اما  دیونـشب 

هیضق عوقو  هک  تفگ  فسوی  دش  رکنم  غوردب  ار  باوخرطخ  زا  یئاهر  يارب  دینـش  نینچ  ار  دوخ  باوخ  ریبعت  هک  درم  نیا  دنروخب  ار  وا 
هاش و یقاس  هک  یقیفر  زا  فسوی  هاـگنآ  (42) تسا هدـش  مکح  نینچ  دـیدرک  لاوس  هک  يرما  هب  عجار  یهلا  ياـضق  رد  اریز  تسا  یمتح 

دایناطیـش لاح  نآ  رد  دناهرب  منادنز  زا  دنیب ، مریـصقت  یب  نوچ  هک  دشاب  نک  دای  هاشداپ  دزن  ارم  هک  درک  تساوخ  رد  تفای  شتاجن  لها 
دـشیمن لسوتم  هاشب  رگا  هک  یتروص  رد  دنامب  سوبحم  لاس  نیدنچ  نادـنز  رد  ببـس  نیدـب  دـش  لسوتم  قلخب  دربب و  شرظن  زا  ار  ادـخ 

ار هبرفواگ  تفه  هک  مدـید  یباوخ  نم  تفگ  دوخ  رابرد  نادنمـشناد  نامزالم و  اـب  رـصم  هاـشداپ  (43)و  دوبن ینادـنز  زور  دـنچ  زا  شیب 
دینادیم باوخ  ملع  رگا  نآ  ریبعتب  ارم  کلم  ناگرزب  يادندرک  دوبان  کشخ  هشوخ  تفه  ار  زبس  هشوخ  تفه  دندروخ و  رغال  واگ  تفه 

هک فسوی  ینادـنز  قیفر  نآ  لاـحنیا  رد  (45) مینادـیمن ناشیرپ  باوخ  ریبعت  ام  تسناشیرپ و  باوخ  نیا  دـنتفگ  اـهنآ  (44) دینادرگ هاگآ 
فـسویدزن ارم  مزاسیم  هاگآ  باوخ  نیا  ریبعت  هب  ار  هاش  نم  تفگ  داتفا و  فسوی  دایب  لاسنیدنچ  زا  دعب  دوب  ناطلـس  برقم  هتفای و  تاجن 

هک باوخنیا  ریبعتب  ار  ام  یئوگ  تسار  همه  یئوگ  هچ  ره  هک  یفـسوی  يا  تفگ  تفر و  نادنز  رد  (46) میوجزاب وا  زا  هک  دیتسرف  ینادنز 
وت شیپ  زا  هک  دـشاب  نادرگ  هاگآ  دـنتخاس  دوبان  کشخ  هشوخ  تفه  ار  زبس  هشوخ  تفه  دـندروخ و  رغال  واگ  تفه  ار  هبرف  واگ  تفه 

یلاوتم لاـس  تفه  دـیاب  تفگ  باوخ  ریبعت  رد  فسوی  (47  ) دـننادب ار  وت  ماـقم  باوخ و  ریبعت  همه  نارگید  هاـش و  مدرگزاـب و  مدرم  دزن 
نیا نوچ  هک  (48) دـینک هریخذ  راـبنا  رد  هشوخ  اـب  ار  همه  دـیزاسیم  دوخ  توق  هک  یمک  زج  دـینکورد  هک  ار  نمرخ  ره  دـینک و  تعارز 
مخت يارب  هک  یکدنا  زج  دنریمن  هنـسرگ  هک  دسربمدرم  توق  فرـصمب  امـش  هریخذ  هک  دیآ  شیپ  یطحق  لاس  تفه  درذـگب  لاس  تفه 

یناوارف تعسو و  شیاسآ و  هب  نآ  رد  مدرم  هک  دیآ  یلاس  زاب  هعاجم  تدش  طحق و  تاونس  زا  دعب  هاگنآ  (49) دیرادهگن رابنا  رد  نتشاک 
نوـچ دـیروایب  نمدزن  ار  وا  دوز  تفگ  تساوـخ و  ار  فـسوی  هاـش  تشاد  هضرع  هاـشب  ار  باوـخ  ریبـعت  صخـش  نیا  (50) دنسریم تمعن 

ادخ يرآ  دندیرب  دوخ  تسد  همه  يرصم  نانز  هک  دش  هچ  سرپب  نمزا  ار  هاش  درگزاب و  تفگ  واب  فسوی  دمآ  فسوی  دزن  هاش  هداتسرف 
دنتفگ همه  دیئوگب  دیتشاد  هدوارم  فسوی  اب  هک  ار  دوخ  لاح  تقیقح  تفگ  رـصم  نانز  اب  هاش  (51) تسهاگآ نم  یهانگیب  نانآ و  رکمب 

هک درک  راهظا  رـصم  زیزع  نز  اخیلز  لاحنیا  ردـمیدرکن  هدـهاشم  وا  رد  سفن  تفع  زج  میدـیدن و  يدـب  چـیه  فسوی  زا  ام  هک  شاح هللا 
يوعد هک  وا  متـشاد و  هدوارم  مزع  فسوی  اـب  دوخ  سفن  شهاوخب  نم  هک  منکیم  فارتـعا  دوخ  هاـنگب  نم  دـش و  راکـشآ  تقیقح  نـالا 

زیزع ات  متساوخ  نآ  يارب  هکلب  یئامندوخ  يارب  هن  لاح  فشک  نیا  نم  تفگ  فسوی  (52) تسوگتسار هتبلا  دنک  یم  یهانگ  یب  تفع و 
یمن دوـصقم  هب  هعدـخ  رکم و  هـب  ار  ناراـک  تناـیخ  زگره  ادـخ  هـک  دـنادب  مدرکن و  تناـیخ  واـب  یناـهن  رد  زگره  نـم  هـک  دنادبرـصم 
اوران تشز و  ياهراک  هب  ار  ناسنا  هراما  سفن  اریز  منادیمن  اربم  ریصقت  بیع و  زا  ار  شیوخ  سفن  هدرکن و  یئاتـسدوخ  نم  (53)و  دناسر

هدــنزرمآ و رایــسب  نـم  يادــخ  هـک  درادــهگن  سفن  بـیرف  زا  ار  هدــنب  دوخــصاخ  فـطلب  نـم  يادــخ  هـکنآ  زج  درادــیم  او  تـخس 
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وا اب  هدرک و  تاقالم  ار  وا  نوچ  منادرگ  دوخ  ناصاخ  زا  صالخ و  نادنز  زا  ار  وا  هک  دیرآ  نم  دزن  ار  فسوی  تفگ  هاش  (54) تسنابرهم
تلزنم بحاص  نیما و  ام  دزن  دش  مولعم  تماقم  هک  زورما  وت  تفگ  واب  تفای  هتسیاش  دنمدرخ و  رایسب  ار  وا  دروآ  نایم  هب  نخس  هنوگ  ره 
یئاراد ظفح  رد  نم  هک  رادبوصنم  روشک  یئاراد  ببـض  تکلمم و  يراد  هنازخب  ارم  تروص  نیا  رد  تفگ  هاشب  فسوی  (55) دوب یهاوخ 
دهاوخ اجره  هک  تلزنم  نیدب  نیمز  رد  ار  فسوی  تقیقح  رد  ام  دیسر و  یهاش  ماقم  هب  فسوی  سپـس  (56) مریصب اناد و  نآ  فراصم  و 

ار ناراکوکین  زا  سکچیه  رجا  مینادرگیم و  صوصخم  دوخ  صاخفطلب  میهاوخب  ام  ار  سک  ره  هک  رصم  هاش  هن  میدیناسر  دشاب  اورنامرف 
يوـیند ماـقم  رجا و  زا  رتـهب  رایـسب  راـکزیهرپ  مدرم  ناـمیا و  لـها  يارب  ترخآ  ملاـع  رجا  هـکنآ  لاـح  (57)و  میراذـگیمن عیاض  ایند  رد 

وا هک  یلاح  رد  دندمآ  فسوی  دزن  رصمب  فسوی  نتخورف  زا  دعب  لاس  لهچ  دندش  التبم  یطحقب  ناعنک  رد  هک  فسوی  ناردارب  (58) تسا
هب ناعنک  راید  زا  یمالغب  ناشبیرغ  سک  یب  ردارب  نآ  هک  دیجنگ  یمن  اهنآ  لایخ  رد  دنتخانشن و  ار  فسوی  اهنآ  یلو  تخانش  ار  ناردارب 

دنتـساوخ و ماعط  دـندوب  هدروآ  هک  یعاتم  لباقم  رد  فسوی  زا  ناردارب  (59) دوش ناینوعرف  روشک  هاش  ادخ  تساوخب  دـیآ و  رـصم  کلم 
مهاوخیم تفگ  میراد  مه  يردـپ  ردارب  کی  دـنتفگ  دـیراد ؟ زین  رگید  يردارب  امـش  دیـسرپ  اهنآ  زا  تسب  ار  اـهنآ  هلغ  راـب  نوچ  فسوی 

نم هک  دینیب  یمن  منک  ناسحا  رتشیب  متفای  ناتیوگتـسار  مدش و  نئمطم  نوچ  امـش  قح  رد  ات  دـیروایب  رگید  رفـس  نم  دزن  ار  يردـپ  ردارب 
رگید دــیرواین  هارمه  ار  ردارب  نآ  رگا  (60)و  مدوب امـش  نابزیم  نیرتهب  مدرک و  اطع  امـشب  طحق  نامز  نیا  رد  رابراوخ  زا  يداـیز  رادـقم 
هارمه ار  ردارب  مینک و  یـضار  ار  ردپ  هک  میـشوکیم  میناوتب  ات  دـنتفگ  ناردارب  (61) دینکم تدـعاسم  ياضاقت  نم  زا  دـیئاین و  نم  روشکب 

ار دوخ  عاتم  هتفر  دوخ  رهـشب  نوچ  هک  دـیراذگب  ناشاهراب  نایم  رد  ار  ناـیناعنک  نیا  عاـتم  تفگ  شناـمالغب  فسوی  هاـگنآ  (62) میروایب
ردپ دزن  ناردارب  نوچ  (63) دـننک هعجارم  نم  دزن  زاب  هک  دوش  بجوم  ناـسحا  نیا  ما . هداد  اـهناب  ضوع  ـالب  هلغ  نم  هک  دـنبایرد  دـندید 
امشب دیروآ  هارمه  ار  دوخ  ردارب  رگا  هک  داد  هدعو  دشن و  اطع  امب  رایسب  هلغ  رصم  ویدخ  ياخس  مرک و  همه  اب  ردپ  يا  دنتفگ  دنتشگزاب 

میهاوخ وا  نابهگن  الماک  ام  هتبلا  مینک و  هیهت  هلغ  یفاک  رادـقم  ات  تسرف  ام  اب  ار  وا  ناـنیمطا  لاـمک  اـب  وت  سپ  داد  مهاوخ  ناوارف  مدـنگ 
مه ار  نیا  زاـب  یلب  مدوـب ؟ نئمطم  فـسوی  هراـبرد  هک  مشاـب  نئمطم  امـشب  ردارب  نیا  هراـبرد  ردـقنامه  نـم  اـیآ  تـفگ  بوـقعی  (64) دوب

ار ناشعاتم  هدوشگ و  ار  اـهراب  ناردارب  نوچ  (65) تسنانابرهم نیرتنابرهم  قلخ  هب  نابهگن و  نیرتهب  ادخ  هک  مراپـس  یم  ادخب  متـسرفیم و 
هدرک هیهت  دوخ  تیبلها  يارب  هلغ  میوریم و  رصمب  زاب  هراجتلا  لام  نیمه  اب  میهاوخیم  هچ  رگید  ام  هک  دنتفگ  ار  ردپ  دنتفای  هدش  در  دوخب 
يارب امش  ات  تفگ  بوقعی  (66  ) میئازفایم میا  هدروآ  نونکا  هک  مک  توقنیا  رب  يرتش  راب  مینکیم و  ظفح  تبقارم  لامک  رد  مه  ار  ردارب  و 

داتـسرف مهاوخن  امـش  هارمه  ار  نیماینب  زگره  نم  دیوش  كاله  ادخ  رهقب  هکنآ  رگم  دینادرگرب  ار  وا  هک  دینک  دای  مسق  دـهع و  ادـخب  نم 
نارسپ يا  تفگ  (67)و  داتـسرف ار  وا  تسا و  هاوگ  لیکو و  ام  لوق  رب  ادخ  تفگ  بوقعی  دندرک  دای  ادخب  مسق  دهع و  ناردارب  نوچ  سپ 

امش يزیچ  ادخ  زا  هک  دینادب  دیئآرد و  فلتخم  ياهرد  زا  هکلب  دیوشن  دراو  رد  کی  زا  همه  دیسرب  رـصمب  نوچ  هک  منکیم  شرافـس  نم 
دامتعا وا  رب  مه  لکوت  ماقم  نابحاص  همه  دیاب  منکیم و  لکوت  وا  رب  تسین  ادخ  زج  ملاع  يامرفنامرف  سکچیه  هک  درک  دناوتن  زاین  یب  ار 

لد رد  هکنآ  زج  درکن  زاین  یب  ار  نانآ  ادخ  زا  يزیچ  هتبلا  دندش  دراو  دوب  هداد  روتسد  ردپ  هک  یقیرطب  رصم  کلمب  اهنآ  نوچ  (68) دننک
دوب دنمـشناد  یهلا  مولعب  رایـسب  وا  دیدرگ و  ادا  دننیبن  يدـنزگ  دـب  مشچ  زا  هک  دوب  یـضرغ  دـیئآرد  قرفتم  ياهرد  زا  تفگ  هک  بوقعی 

ار نیماینب  دوخ  ردارب  وا  دـندش  دراو  فسوی  رب  ناردارب  نوچ  (69) دـننادیمن مدرم  رثکا  نکیل  میتخومآ و  ملع  دوخ  یحو  هب  ار  وا  اـم  اریز 
منامه نم  یتخوسیم  شقارف  زا  هک  فسوی  وت  ردارب  انامه  هک  تشاد  راهظا  واب  داد و  ياـج  شیوخ  راـنک  رد  دـناوخ و  روضحب  هناقاتـشم 

رد هاش  ار  نیرز  ماج  دـنتخاس  ایهم  ار  هلفاق  نآ  راـب  نوچ  (70) شاـبم نوزحم  دـندرک  فسوی  رب  ناردارب  هچنآ  رب  رگید  وش و  داـش  نونکا 
هک دنتفـشآرب  هدرک  نامالغب  ور  اهنآ  (71) دـیدزد کش  یب  امـش  هلفاق  لها  يا  هک  درک  ادـن  یئدانم  نامالغ  زا  هاگنآ  داـهن و  ردارب  لـحر 

مرابنا سیئر  هک  نم  تسادـیپان و  هاش  نیرز  ماج  دـنتفگ  نامالغ  (72) دیهدیم امب  تقرـستبسن  هک  تسا  هدش  دوقفم  امـش  زا  زیچ  هچ  رگم 
هتسناد ار  ام  لاح  یبوخب  امش  هک  دنگوس  ادخب  دنتفگ  ناردارب  (73) دروایب هدرک  ادیپ  ار  ماج  هک  سک  نآ  رب  منکتنامـض  ماعط  رتش  رابکی 
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نآ رفیک  دیئوگیم  غورد  هک  دـش  فشک  رگا  دـنتفگ  نامالغ  (74) میا هدوبن  دزد  هدماین و  نیمزرـس  نیا  رد  داسف  يارب  هک  دـیا  هتخانـش  و 
دزد و اـم  هک  دـنریگرب  یگدـنب  هب  ار  وا  مه  هک  تسنآ  دوـش  تفاـی  وا  لـحر  رد  ماـج  نـیا  هـک  سک  نآ  ءازج  دـنتفگ  (75 (؟ تسیچ دزد 

دوخ رداربراب  زا  ار  هبرـشم  نآ  رخآ  درک  ناشیا  ياـهراب  زا  قیقحت  رد  عورـش  وا  روماـم  اـی  فسوی  (76) میناسریم رفیکب  نینچ  ار  راـکمتس 
میتخومآ فسوی  هب  ام  دنک  هبتـشم  رگید  ناردارب  رب  ار  رما  دراد و  هاگندوخ  دزن  ماهتا  نیاب  ار  ردارب  نآ  هک  ریبدت  نیا  دروآ  نوریب  نیماینب 

هک ام  دزومایب و  فسویب  یحو  قیرط  زا  يروتـسد  دهاوخب و  ادخ  هکنآ  زج  دریگب  ورگب  ار  ردارب  نآ  ناوتب  هک  دوبن  نیا  کلمنیئآ  رد  هک 
ادخب اتدراد  دوجو  يرتدنمـشناد  يدنمـشناد  ره  قوف  هک  دننادب  مدرم  ات  میناسریم و  دنلب  بتارم  هب  میهاوخب  ار  سک  ره  منایناهج  يادـخ 

نیماینب راب  زا  ناطلس  هبرشم  نوچ  ناردارب  (77) تسا تادوجوم  همه  قوف  تالامک  فاصوا و  رد  ملع و  همه  رد  ادـخ  اهنت  دوش و  یهتنم 
دوبان هک  دیدزد  یتب  دوخ  يردام  ردپ  زا  درک  يدزد  شیپ  زا  زین  فسوی  شردارب  هک  تسیندیعب  دنک  يدزد  نیا  رگا  هک  دـنتفگ  دـمآرد 

درک ناهنپ  لد  رد  ار  هیضق  زاب  درب و  ورف  ار  دوخ  مشخ  دینش  دوخب  ار  يدزد  ماهتا  نوچ  فسوی  دوب  نمـشد  یکدوک  زا  تب  اب  اریز  دزاس 
دب دوخ  هک  دـیتسه  يدـب  مدرم  رایـسب  امـش  تفگ  میا و  هدرکن  يدزد  مردارب  هن  نم و  هن  ادـبا  مفـسوی و  نآ  نم  هک  درکن  راـهظا  اـهناب  و 
هک دندید  نوچ  ناردارب  (78) تسا رت  هاگآ  نآ  تقیقحب  دیهدیم  تبسن  هچنآ  رب  ادخ  دینکیم و  تبیغ  ای  هتـسب و  تمهت  نارگیدب  هدرک و 
ام لد  مشچب  وت  رصم  زیزع  يا  دنتفگ  سامتلا  هب  هدش و  نارگن  تخـس  دنکیمن  رواب  اهنآ  زا  ردپ  دنامب  رـصمب  يدزد  مرجب  ناشردارب  رگا 

تفگ فسوی  (79) راد هاگن  وا  ياجب  ار  امزا  یکی  نک و  یفطل  دراد  دـیدش  هقالع  ردارب  نیاب  هک  تسا  يریپ  ردـپ  ار  ام  یملاـع  ناـکین  زا 
يراکمتـس مدرم  رایـسب  مینک  نینچ  رگا  هک  میریگب  ار  يرگیدـمیا  هتفای  وا  دزن  ار  دوخ  عاـتم  هکنآ  زج  شیوخ  عرـش  رد  اـم  هک  هللا  ذاـعم 

گرزب ردارب  دندروآ . نایمب  دوخرس  نخس  رد  هدرک و  تولخ  دوخ  اب  دندش  سویام  دوخ  شهاوخ  نتفریذپ  زا  ناردارب  نوچ  (80) میتسه
هچ اب  رگید  ام  میدوب  رـصقم  فسوی  هرابرد  مه  شیپ  نیا  زا  تسا و  هتفرگ  ادخ  مانب  دنگوس  دهع و  ام  زا  ردـپ  هک  تسا  نیا  هن  ایآ  تفگ 

نیرتهب وا  هک  دیامرف  نم  هرابرد  یمکح  ملاع  يادـخای  دـهد  هزاجا  مردـپ  ات  مزیخنرب  نیمزرـس  نیا  زا  زگره  هک  نم  میور  ردـپ  دزن  وربآ 
رب زج  ام  دش و  راتفرگ  مرج  نیدب  درک و  تقرـس  رـصم  رد  نیماینب  تدنزرف  هک  دیئوگب  دـیوش و  زاب  ردـپ  دزن  امـش  (81) تسنایامرفمکح
زا رهش و  نآ  زا  دیئوگب  درکن  رواب  ردپ  رگا  (82)و  میتسین بیغ  رارسا  ظفاحام  تسیچ  رما  تقیقح  نکیل  میدادن و  یهاوگ  میتسناد  هچنآ 

راهظا ار  هیضق  هدمآ و  ردپ  دزن  اهنآ  (83) ددرگ مولعم  وت  رب  الماک  ام  يوعد  قدص  ات  دوش  ایوج  ار  تقیقح  میدوب  نآ  رد  ام  هک  هلفاق  نآ 
نم سپ  هدومن  هولج  امش  رب  سفن ، ملاع  ماهوا  زا  يزیچ  هکلب  درادن  تقیقح  گرگ  فسوی و  دننام  مه  هیضق  نیا  تفگ  بوقعی  دنتـشاد 

هاگنآ (84) تسا راکتـسرد  اناد و  میکح  یئادـخ  وا  هک  دـناسر  زاـب  نمب  ار  ناـشیا  ادـخ  تسا  دـیما  هک  مریگ  شیپ  وکین  ربص  هار  مه  زاـب 
دیفـس فسوی  راظتنا  رد  شنامـشچ  مغ ، هیرگ  زا  مزیزع و  فسوی  قارف  رب  افـسااو  تفگ  دینادرگب و  اهنآ  زا  يور  نزح  تدش  زا  بوقعی 

شقارف هصغ  زا  ات  ینک  فسوی  میاد  ردقنآ  وت  هک  دـنگوس  ادـخب  دـنتفگ  تمالمب  شنادـنزرف  (85) تفهنب لد  غاد  نارجه و  زوـس  دـش و 
باسحیب فطل  زا  میوگ و  دوخ  لد  درد  مغ و  ادخ  اب  نم  تفگ  نادـنزرفب  بوقعی  (86) يراپس كاله  تسدب  ار  دوخ  ای  يوش و  ضیرم 

زا دـیوش و  ایوج  هدرک و  قیقحت  شردارب  فسوی و  لاح  زا  رـصم و  کـلمب  دـیورب  نادـنزرف  يا  (87) دینادیمن امـش  هک  مناد  يزیچ  ادخ 
هدمآ رصمب  زاب  ردپ  رما  هب  ناردارب  (88) تسین دیمونادخ  تمحر  زا  سک  چیه  رفاک  زج  زگره  هک  دیشابم  دیمون  ادخ  ياهتنم  یب  تمحر 

ردق یب  زیچان و  یعاتم  اب  میدش و  راتفرگ  یگراچیب  یطحق و  رقفب و  دوخ  تیبلها  همه  اب  ام  رـصم  زیزع  يا  دنتفگ  دندش و  دراو  هاش  رب  و 
وکین ار  ناگدنـشخب  هقدص  ادـخ  هک  نک  يریگتـسد  هقدـص  هبام  زا  ازفیب و  امب  تبـسن  تناسحا  ردـق  رب  امرف و  تبحم  میدـمآ  وت  روضح 
تفگ تشادرب و  راک  يور  زا  هدرپ  دـمآ و  شمحر  دـید  ار  ناردارب  یگتـسکشلد  يدـنمزاین و  فسوی  هک  لاحنیا  رد  (89) دهدیم شاداپ 

ایآ دنتفگ  روضح  مرـش  اب  هدـمآ و  دوخب  نانآ  (90 (؟ دـیدرک هچ  فسوی  اب  هک  دـیدیمهف  ینادان  لـهج و  نارود  رد  فسوی  ناردارب  اـمش 
تـسا نیماینب  نم  ردارب  نیا  فسوی و  نامه  نم  يرآ  هک  داد  خـساپ  یتسه ؟ وت  میتخورف  ناوراکب  ام  شیپ  لاس  لـهچ  هک  فسوی  ناـمه 
يوقت ملاع  ثداوح  رد  سک  ره  هتبلا  هک  دیناسر  لاس  لهچ  زا  سپ  مه  رادید  هب  ار  ام  داهن و  تنم  ام  رب  دوخ  باسح  یب  تمحر  هب  ادـخ 
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دنتفگ فسوی  اب  رورس  قوش و  تیاهن  اب  ماگنه  نآ  رد  (91) دراذگن عیاض  ار  نایوکین  رجا  ادخ  تسوکین و  یسک  نینچ  دنک  هشیپ  ربص  و 
فسوی (92) میراکاطخ رـصقم و  وت  ردق  نتخانـشن  وت و  قح  رد  ام  دیزگرب و  لامک  نسح و  لقع و  تزع و  کلمب و  ام  رب  ار  وت  هک  ادخب 
دـشخبب امـش  هانگ  مه  ادخ  مدرک  وفع  نم  هک  دیـشابن  رثاتم  لجخ و  چیه  زورما  تفگ  ینابرهم  يور  زا  تفای  نیگمرـش  ار  ناردارب  نوچ 

وا هاگنآ  دوش  انیب  زاب  شناگدید  ات  هک  دینکفا  وا  يور  هب  هدرب و  بوقعی  مردـپ  دزن  ارم  نهاریپ  نونکا  (93) تسنانابرهم نیرتنابرهم  وا  هک 
يوب نم  دینکن  هئطخت  ارم  رگا  تفگ  بوقعی  دمآ  نوریب  رصم  زا  ناوراک  نوچ  (94)و  دیرآ رصمب  ناعنک  زا  ناشیوخ  تیبلها و  همه  اب  ار 

ناشیرپ و تساوح  فسوی  قوشزا  نونکات  مایالا  میدق  زا  وت  هک  ادخب  مسق  دنتفگ  هدوشگ  تمالم  نابز  ناگدنونش  (95) مونشیم ار  مفسوی 
دنکفا شراـسخر  هب  ار  وا  نهاریپ  دروآ و  فسوی  تراـشب  ریـشب  هک  نآ  زا  سپ  (96) يونـشیم فسوی  يوب  زونه  هک  تسا  شوشم  تلقع 

نآ رد  (97) دیتسین هگآ  امـش  هک  مهاگآ  بیغ  رارـسا  زا  يزیچب  ادخ  فطل  زا  هک  متفگن  امـشب  تفگ  دش و  نشور  لصوب  شراظتنا  هدید 
ام هک  بلط  شزرمآ  ادخ  زا  نامتاریصقت  رب  رذگرد  ام  زا  میراک  هنگ  ام  ردپ  يا  دنتـشاد  هضرع  سامتلا  عرـضت و  اب  فسوی  ناردارب  لاح 

هاگرد زا  هاگرحس  هعمج  بش  رد  يدوزب  مسریم  فسوی  رادید  هب  هک  یلاح  تفگ  ردپ  (98) میا هدشبکترم  گرزب  ياطخ  فسوی  هرابرد 
تکرح رـصم  بناجب  ناعنک  زا  شلآ  بوقعی و  هک  هاـگنآ  سپ  (99) تسنابرهم هدنزرمآ و  رایـسب  وا  هک  مبلطیم  شزرمآ  امـش  يارب  ادخ 

ناشلابقتـسا هب  هک  اجنآ  زا  دروآ و  شوغآ  رد  تسفـسوی  هلاخ  ردام  زا  دارم  ار  دوخ  ردام  ردپ و  فسوی  دندش  دراو  فسوی  رب  دـندرک و 
تخت رب  ار  ردام  ردـپ و  هاگنآ  (100) دوب دیهاوخ  نمیا  رـصم  هنعارف  رـش  زانیا  زا  دعب  هللا  ءاشنا  هک  دیئآرد  رـصم  رهـش  هب  تفگ  دوب  هدمآ 

مدید شیپ  زا  هک  یباوخ  ریبعت  دوب  نیا  هک  تفگ  ار  ردپ  لاح  نآ  رد  فسوی  دندرک و  هدجـس  ار  ادخ  وا  رادـید  هنارکـشب  اهنآ  دـناشنب و 
زا ار  امـش  داد و  تاجن  نادنز  یکیرات  زا  ارم  هک  دومرف  ناوارف  ناسحا  نم  هرابرد  دـینادرگ و  ققحم  عقاو و  ار  باوخ  نآ  نم  يادـخ  هک 

یئادج یتدـم  درک و  داسف  مناردارب  نم و  نایم  ناطیـش  هکنآ  زا  سپ  میدـش  لئان  مه  رادـیدب  هاگرید  زا  سپ  هک  دروآ  اجنیاب  رود  نابایب 
شنیرفآ ریبدت  رد  راک  مکحم  روما و  تقیقح  هب  انادوا  مه  دوش و  لماش  دریگ  قلعت  شتیـشم  هچناب  شمرک  فطل و  نم  يادخ  هک  دنکفا 

اهباوخ ریبـعت  اـیور و  ملع  يدیـشخب و  تزع  تنطلـس و  ارم  وت  اـهلاراب  درک  ضرع  دروآ و  ادـخ  هاـگرد  هب  ور  فسوی  هاـگنآ  (101) تسا
اب ناریمب و  دوخ  ياـضر  میلـست و  هب  ارم  ترخآ  اـیند و  رد  نم  بوـبحم  تمعن و  یلو  یئوـت  نامـسآ  نیمز و  هدـننیرفآ  یئوـت  یتخوماـیب 

ناردارب هک  اـجنآ  وت  هنرگ  میدـیناسر و  یحو  هب  وـت  رب  هک  دوـب  بیغ  راـبخا  زا  تیاـکح  نیا  اـم  لوـسر  يا  (102) امرف روشحم  مناـحلاص 
دهج و دـنچ  ره  وت  هک  نادـب  (103)و  يدـناوخن زین  یباتک  رد  یتسه  یما  نوچ  يدوبن و  رـضاح  دـنتفرگ  میمـصت  هلیح  رکم و  رب  فسوی 

رجا دوخ  تما  زا  ام ، لوسر  يا  وت  (104)و  رادم هجنر  دایز  ار  تکاپ  لد  دروآ  دنهاوخن  نامیا  نانآ  رثکا  زاب  ینک  مدرم  نامیا  رد  بیغرت 
تایآ رب  رایسب  هچ  درخ  یب  مدرم  نیا  (105)و  درادن دزاس  رادیب  رکذتم و  ار  ملع  لها  هکنآ  زج  یضرغ  باتک  نیا  یهاوخ و  یمن  تلاسر 
رثکا (106)و  دننکیم نآ  رد  رکفت  لمات و  زا  ضارعا  دننادرگ و  یم  يور  نآ  زا  دنرذگیم و  نیمز  اهنامسآ و  رد  قح  تردق  ياه  هناشن  و 

زا نمیا  رفاک  مدرم  ایآ  (107) دنناد ملاع  ماپتنا  رد  رثوم  زینار  رگید  روما  ادخ  زج  دنوش و  كرـشم  هکنآ  رگم  دـنروایمن  نامیا  ادـخب  قلخ 
لوسر يا  (108) دنـشاب لفاغ  لاح  نآ  رد  هک  دسر  ارف  ناهگان  ناشگرم  تعاس  هکنآ  ای  دنک  هطاحا  اهنآ  رب  ادـخ  رهق  زا  یباذـع  هک  دـننآ 

هزنم کیرـش  كرـش و  زا  ار  ادـخ  منک و  توعد  تریـصب  یئانیب و  اب  ادـخب  ار  قلخ  هک  تسا  نیمه  مناوریپ  نم و  هقیرط  وگب  ار  تما  اـم ،
ینادرم وت  دننام  همه  نالوسر  هکنآ  زج  میداتسرفن  تلاسر  هب  وت  زا  شیپ  ار  سکچیه  ام  (109)و  مرواین كرش  اتکی  يادخب  زگره  مناد و 

دنا هدرکن  ریـس  نیمز  يور  رد  ایآ  دنوریم  لطاب  رفک و  هارب  لوسر  راکنا  هب  هکنانیا  دندش  دیوم  ام  یحوب  هک  ایند  ياهرهـش  لها  زا  دندوب 
ترخآ يارـس  هک  دیمهف  دیهاوخ  یبوخب  دینک  لقعت  رگا  نانموم  امـش  و  دنرگنب ؟ دـندش  كاله  هنوگچ  هک  ناشناینیـشیپ  لاح  تبقاع  ات 

نامگ هدش و  سویام  نالوسر  هک  اجنآ  ات  دندرک  تیدـض  نادـنچ  ءایبنا  اب  مدرم  (110) تسا رتوکین  رایـسب  ایند  تایح  زا  يوقت  لها  يارب 
کیدزن لاح  نآ  رد  درک  دهاوخن  اهنآ  قیدصت  سکچیه  رگید  هک  دندرک  نامگ  ای  دش  دـهاوخ  فالخ  ادـخ  ترـصن  هدـعو  هکدـندرک 
دهاوخن زاب  ملاع  ناراکدـب  زا  ام  ماقتنا  رهق و  زین  میـشخب و  تاـجن  میهاوخب  ار  هک  ره  دوخ  فطلب  اـت  دیـسر  ارف  اـم  يراـی  تقو  يدـیماان 
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هن نآرق  نیا  دوب  دـهاوخ  لـماک  تربع  لـقع  ناـبحاص  يارب  ناردارب  فسوی و  اـی  ناربمغیپ  ینعی  ناـنآ  تیاـکح  رد  اـنامه  (111) دیدرگ
تداعس هب  عجار  هک  ار  يزیچ  ره  هدرک و  قیدصت  مه  ار  دوخ  زا  شیپ  ینامسآ  بتکدوخ  زاجعا  هب  نکیل  تفاب  ناوت  ارف  هک  تسا  ینخس 

(112) دوب دهاوخ  تمحر  تداعس و  تیاده و  نامیا  لها  يارب  دنکیم و  نایب  لصفم  تسا  قلخ  ترخآ  ایند و 

دعرلا

بناج زا  وت  رب  یتسار  قحب و  هک  ینآرق  ادـخ و  باتک  تایآ  تسنیا  تسا  لوسر  ادـخ و  نیب  يزمر  رملا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
یب دیرگنیم  هک  نانچ  ار  اهنامـسآ  هک  یکاپ  تاذ  نآ  تسادـخ  (2) دـنروایمن نامیا  نآ  هب  نامدرم  رثکا  نکیل  دـیدرگ و  لزان  راـگدرورپ 

ره هک  تخاس  دوخ  هدارا  رخـسم  ار  هام  دیـشروخ و  تسارایب و  تقلخ  رد  ار  لک  دوجو  شرع  تردـق  لاـمک  اـب  هاـگنآ  تشارفارب  نوتس 
تخاس نیبم  مظنم و  لصفم  یلئالد  اب  ار  تردـق  تایآ  مکحم و  یماپن  اب  ار  ملاع  رما  دـنیآ  شدرگب  نیعم  رادـم  صاخ و  تقو  رد  مادـک 

(3)و دینک نیقی  دوخ  راگدرورپ  تاقالم  هب  دیرب و  یپ  تساقب  ملاعب  لوصو  ادخ و  تفرعم  هک  دوخ  یلصا  ضرغب  ناگدنب  امـش  هک  دشاب 
دروآ دـیدپ  اه  هویم  هنوگ  ره  ناتخرد  زا  تخاس و  يراج  اهرهن  تشارفارب و  اه  هوک  نآ  رد  درتسگب و  ار  نیمز  طاسب  هک  یئادـخ  تسوا 

راگدـیرفآ تردـق  رب  نشور  لـئالد  ار  نارکفتم  روـما  نیا  رد  اـنامه  دـیناشوپب  نشور  زور  هب  ار  راـت  بـش  دـیرفایب و  تـفج  ار  زیچ  هـمه 
هریغ لاغآ و  هزوریف و  الط و  تفنندـعم و  اجکی  تسا  رگید  نیابم  هعطق  ره  راثآ  هک  تسا  لـصتم  رواـجم و  یتاـعطق  نیمز  رد  (4)و  تسا

ياهلخن مهنآ  ناتـسلخن  يارب  ینیمآ  تالغ و  تعارز  يارب  اـجکی  تسا و  لـباق  روگنا  غاـب  ناتـسکات و  يارب  ینیمآ  تسین  اـجکی  تسا و 
راثآ فالتخا  روما  نیا  میداد و  يرترب  یـضعب  رب  ندروخ  يارب  ار  یـضعب  اـم  دـنوشیم  بورـشم  بآ  کـی  اـب  همه  هکنآ  اـب  نوگاـنوگ و 

رد بیترت  مظن و  نیا  هک  دیمهف  دهاوخ  ددـنب  راک  لقع  رکف و  سک  ره  ینعی  تسا  عناصتمکح  رب  یحـضاو  هلدا  ار  نالقاع  نیمز  تاعطق 
ياج ار  وت  رگا  (5)و  تسا تمکح  تردـق و  ملع و  اب  يادـخ  رما  هب  هکلب  تسین  تعیبط  تسدـب  روکذـم  صاوخ  نیا  اب  نیمز  نامـسآ و 
نانیا دـش ؟ میهاوخ  قلخ  ون  زا  زاب  میدـش  كاخ  نوچ  اـم  اـیآ  دـنیوگیم  هک  تسا  داـعم  نارکنم  لوق  بجع  تسا  نارکنم  راـک  هب  بجعت 

نآ رد  خزود و  باحـصا  نانیا  مه  دنداهن و  دوخ  ندرگ  رب  باذـع  رهق و  ياهریجنز  نانیا  مه  دـندش و  رفاک  دوخ  يادـخ  هب  هک  دنتـسه 
رد دـننکیم ؟ باذـع  رد  لیجعت  ياضاقت  وت  زا  رخـسمت  هب  ناسحا  شزرمآ و  ياـضاقت  ياـج  هب  نارفاـک  اـم ، لوسر  يا  (6) دنبذعم هشیمه 
هک درذگرد  ناشمرج  زا  ادخ  ات  دنیارگ  نامیا  هب  رفک  زا  هتفرگ و  تربع  نانیا  رگم  دیسر  هتـشذگ  رفاک  ناتما  رب  اهتبوقع  هچ  هک  یتروص 
ادخ ارچ  هک  دنیوگیم  هنعط  هب  زاب  (7)و  تسا تخس  ماقتنا  رهق و  بحاص  مه  تسا و  ترفغم  وفع و  بحاص  رایـسب  مه  قلخ  ملظ  رب  ادخ 
ادخ فرط  زا  ار  یموق  ره  تسا و  ادخ  ینامرفان  زا  قلخ  ندیناسرت  زردنا و  وت  هفیظو  اهنت  هک  دننادب  دیاب  داتسرفن  يا  هزجعم  تیآ و  وا  رب 

اهمحر راب  تسیچ و  ملاع  نانتسبآ  لمح  راب  هک  دنادیم  ادخ  اهنت  (8) هدش ریسفت  ع )  ) یلع هب  امنهر  رایسب  ریـسافت  رابخا و  رد  تسیئامنهر 
گرزب دوهش و  بیغ و  ملاوع  هب  ملاع  تسوا  (9) تسا نیعم  ادخ  یلزا  ملع  رد  زیچ  همه  رادقم  تفای و  دـهاوخ  تدایز  هچ  ناصقن و  هچ 

تملظ رد  هکنآ  راکشآ و  ای  دیئوگ  رس  هب  نخس  امـش  هکنیا  یلزا  ملع  هاگـشیپ  رد  (10) لوقع كاردا  فصو و  ره  زا  رترب  لاعتم  يادـخ 
هب هک  هتشامگرب  رس  تشپ  ور و  شیپ  زا  اهنابـساپ  زیچ  ره  يارب  (11) تسهاگآ همه  رب  ادخ  تسناسکی و  همه  زور ، ینـشور  ای  تسا  بش 

موق نآ  دوخ  هک  ینامز  ات  درک  دـهاوخن  نوگرگد  ار  یموق  چـیه  لاح  قلخب  یناـبرهم  همه  نآ  اـب  ادـخ  دـننک و  یناـبهگن  ار  وا  ادـخ  رما 
هتـشادن یعافد  هار  چیه  دنک  باقع  ناشلامعا  يدبب  ار  یموق  هک  دنک  هدارا  ادخ  هاگره  دنباتـش و  يدبب  یکین  زا  دنهد و  رییغت  ار  ناشلاح 

دیامنیم و امـشب  ار  قرب  دوخ  تمحرب  دیما  رهق و  زا  میب  يارب  هک  تسوا  (12) تسین دنادرگب  الب  نآ  هکنآ  يارای  ادـخ  زج  ار  سکچیه  و 
حیبست هب  ادخ  رهق  میب  زا  همه  ناگتشرف  عیمج  دوهش و  بیغ و  ملاع  ياوق  همه  قرب و  دعر و  (13) دزیگنایمرب بناج  ره  ار  نیگنس  ياهربا 

لدـج ماـقتنا  تخـس  يادـخ  تردـق  رد  نارفاـک  مـه  زاـب  دتـسرفیم  دـهاوخب  یموـق  ره  رـس  رب  ار  اـه  هقعاـص  دنلوغــشم و  وا  شیاتــس  و 
ریغ ادـخ و  ریغ  يوعد  یلو  تسا  قدـص  دـنک  ناـسحا  فطل و  هدـعو  ره  تسا و  تقیقح  قحب و  شنـالوسر  ادـخ و  توعد  (14) دننکیم
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باب شتـسد  دماشایب و  هک  درب  ورف  تسد  یبآ  هاچ  رب  هک  سک  نآ  دننام  دنرواینرب  قلخ  زا  ار  یتجاح  چیه  تسا  غورد  همه  ناتـسرپادخ 
قایتشا و تبغر و  هب  شدوجو  راثآ  همه  اب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  (15) دننکیمن توعد  تلالض  نامرح و  هب  زجنارفاک  دسرن و 
؟ تسیک نیمز  اهنامسآ و  هدننیرفآ  هک  سرپزاب  ناکرـشم  نیا  زا  ام  لوسر  يا  (16) تسلوغـشم ادخ  تعاط  هب  زور  بش و  مازلا  هارکا و  هب 
ناتب و دـننام  ادـخ  ریغ  هدراذـگ و  ار  ادـخ  امـش  وگب  سپ  ملاع  هدـننیرفآ  تسادـخ  وگب  دوخ  وت  دـنهدن  باوج  دانع  لهج و  زا  اهنآ  رگا 

يانیبان مشچ  ایآ  وگب  هاگنآ  دنتسین ؟ رداق  مه  دوخ  نایز  دوس و  رب  اهنآ  هک  یتروص  رد  دیتفرگرب  دوخ  يرای  ینابهگن و  يارب  ار  نانوعرف 
ناکرـشم نیا  هکنآ  ای  تسیواسم ؟ یتسرپ  ادـخ  تفرعم و  رون  اب  یتسرپ  تب  كرـش و  تاملظ  ای  تسناـسکی  ملاـع  ياـنیب  هدـید  لـهاج و 

هکلب دیدرگ ؟ هبتشم  ادخ  ناکیرـش  قلخ  ادخ و  قلخ  ناکرـشم  رب  دندرک و  قلخ  يزیچ  ادخ  دنناممه  اهنآ  هک  دنتفای  ادخ  يارب  یناکیرش 
یبآ نامسآ  زا  ادخ  (17) تسوا هدارا  روهقم  ملاع  همه  هک  تسا  یئاـتکی  يادـخ  وا  تسا و  زیچ  ره  قلاـخ  ادـخ  اـهنت  تسین  نینچ  زگره 
يارب هک  زین  ار  یتازلف  هچنانچ  دـمآرب  یفک  لیـس  يور  رب  دـش و  يراج  بآ  لیـس  شتیفرظ  تعـسو و  ردـقب  يدور  ره  رد  هک  درک  لزان 

نیا لثمب  ادـخ  دروآرب  یفک  بآ  لثم  دـننک  بوذ  شتآ  رد  سم  نهآ و  دـننام  فورظ  ثاثا و  يارب  ای  هرقن  الط و  دـننام  تنیز  لمجت و 
ریخب و هک  زلف  بآ و  نآ  اما  دوشیم و  دوبان  يدوزب  فک  نآ  نوچ  لطاب  هک  دنزیم  لثم  لطاب  قح و  يارب  اهنآ  يور  فک  تازلف و  بآ و 

تباجا ار  قح  توعد  هکناـنآ  (18) دنکیم نایب  ینـشور  نیدب  مهف  يارب  ار  اهلثم  ادـخ  دـنکیم  گنرد  نیمز  رد  یتدـم  تسا  مدرم  تعفنم 
يور رد  هچنآ  همه  کلام  رگا  دـندرکن  تباجا  هکنانآ  تسیناگدـنز و  نیرتشوخ  شاداپ و  نیرتهب  اهنآ  رب  دـندروآ  ناـمیا  ادـخب  هدرک و 
دشاب خزود  هاگیاج  تخس و  باسح  ار  اهنآ  دنباین و  تاجن  زگره  دنهرب  باذع  زا  رگم  دننک  دوخ  شیاسآ  يادف  ار  نآ  دنـشابتسا  نیمز 
بـسک نآ  زا  تسا و  هدش  لزان  وت  رب  ادخ  بناج  زا  قحب  نآرق  نیا  هک  دنادیم  نیقی  هب  هک  یناملـسم  ایآ  (19) تسیهاگمارآ دب  رایسب  هک 

نیا رکذـتم  نالقاع  اهنت  تسین و  ناسکی  زگره  تسناسکی ؟ لـهاج  ياـنیبان  رفاـک  اـب  قح  دزن  شماـقم  دـنکیم  تداعـس  تمکح و  ملع و 
هدرک نآ  دنویپ  هب  رما  ادـخ  ار  هچنآ  مه  (21)و  دننکـش یمن  ار  قح  نامیپ  مه  دننکیم و  افو  ادخ  دهعب  مه  هک  دـننالقاع  اهنت  (20) دنتقیقح

دنسرتیم ادخ  زا  دننکیم و  تعاطا  قلخ  ادخ و  اب  نامیپ  دهع و  ظفح  ملع و  نامیا و  لها  تبحم  ردام و  ردپ و  یتسود  محر و  هلـص  دننام 
ناشبیـصن هچنآ  زا  دـنرادیماپب و  زاـمن  دـنریگیم و  شیپ  ربص  هار  ادـخ  ياـضر  بلط  رد  مه  (22)و  دنـشیدنایم باسح  ماگنه  یتخـس  زا  و 

هک (23) دنتفای وکین  هاگلزنم  تبقاع  هک  دنتسه  نانیا  دننکیم  یکین  مدرم ، ياهیدب  ضوع  رد  دننکیم و  قافنا  راکشآ  ناهنپ و  ارقفب  میدرک 
هک یلاح  رد  دـنوشیم  لـخاد  شیوخ  هتـسیاش  نادـنزرف  ناـنآ و  ناردـپ و  همه  دوخ و  تشهب  نآ  رد  هک  تسا  ندـع  ياهتـشهب  لزنم  نآ 

هـشیپ ربص  ادـخ  تدابع  تعاط و  رد  هک  داـب  امـش  رب  تیحت  مالـس و  دـنیوگیم  (24)و  دـندرگیم دراو  رد  ره  زا  اـهنآ  تینهت  رب  ناگتـشرف 
مه ناتفص و  هیواعم  نوچ  دنتسکش  ار  ادخ  دهع  لوسر  ادخ و  اب  نتسب  نامیپ  زا  سپ  هکنانآ  (25) دیتفای یهاگلزنم  وکین  تبقاع  ات  دیدرک 
هنتف داسف و  نیمز  يور  رد  دنتسسگب و  كاپ  ادخ  ءایلوا  نانموم و  و  ع )  ) یلع یتسود  محر و  هلص  دننام  هدرک  نآ  دنویپ  هب  رما  ادخ  هچنآ 

دهاوخ ار  هک  ره  يزور و  خارف  دـهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ  (26) تسا بیـصن  خزود  تخـس  باذع  هاگلزنم  ادخ و  نعل  ار  نانیا  دـنتخیگنارب 
شیب یلباقان  تقوم  عاتم  ترخآ  لابق  رد  ایند  هک  یتروص  رد  دـنداشلد  ایند  عاتم  یناگدـنز و  هب  رفاک  مدرم  نیا  دـنادرگیم و  يزور  گنت 
تجح هک  وگب  اهناب  وت  ام  لوسر  يا  دـشن  لزان  وا  توبن  تاـبثا  رب  ادـخ  زا  یعطاـق  تجح  تیآ و  ارچ  دـنیوگیم  هکم  نارفاـک  (27) تسین

تیادـه دـنک  هباـنا  عرـضت و  وا  هاگردـب  هک  ار  هک  ره  هارمگ و  دـهاوخ  ار  هک  ره  ادـخنونکا  دـمآ  رگید  تازجعم  نآرق و  دـننام  یعطاـق 
هاگآ مدرم  دریگیم  مارآ  ادخ  دای  هب  ناشاهلد  هدروآ و  نامیا  ادخب  هک  اهنآ  دننکیم ؟ عرضت  هبانا و  ادخ  هاگردب  یـصاخشا  هچ  (28) دنکیم

يوکین ماقم  اهنآ و  لاوحا  رب  اشوخ  دـنتخادرپ  وکین  راکب  هدروآ و  نامیا  ادـخب  هکنانآ  (29) تساهلد شخب  مارآ  ادخ  دای  اهنت  هک  دـیوش 
هدوـب و ناـشیاجب  رگید  ياـهتما  ناربـمغیپ و  مـهنیا  زا  شیپ  هـک  میداتــسرف  تلاـسر  هـب  یقلخ  ناـیم  ار  وـت  اـم  ص )  ) دـمحم يا  (30) اهنآ
ینک و توالت  دـسر  وت  رب  یحو  هب  ام  زا  یهلا  فراـعم  زا  هچنآ  تما  رب  اـت  میداتـسرف  تلاـسرب  ار  وت  هک  تسین  يا  هزاـت  رما  دنتـشذگرد 

همه مدـیما  يور  ما و  هدرک  لکوت  وا  رب  نم  تسین و  یئادـخ  نآ  زج  تسنم و  يادـخ  وا  وگب  دـنوشیم  رفاک  نابرهم  يادـخب  هک  یمدرمب 
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تمظع اب  نآرق  نیمه  دفاکشب  مه  زا  ار  نیمز  درآ و  راتفگب  ار  ناگدرم  راتفرب و  ار  اه  هوک  نایب  زاجعا  اب  یباتک  رگا  (31)و  تسوا يوسب 
زونه نانموم  ایآ  دـنکیم  یلزا  تیـشمب  دـهاوخ  هچ  ره  تسادـخ  اب  ملاع  همه  ود  نامرف  يرآ  دـنروایمن  نامیا  زاـب  نآ  دوجو  اـب  هک  تسا 
رادرک زا  هتـسویپ  دیاب  نارفاک  اریز  تسا  تحلـصم  هن  نیا  دنکیم ؟ تیاده  ربج  مازلا و  هب  ار  مدرم  همه  دهاوخب  رگا  ادخ  هک  دنا  هتـسنادن 

هک دسر  ارف  اهنآ  كاله  ربادخ  هدعو  مه  رشحم  رد  هک  هاگنآ  ات  دیآدورف  دوز  اهنآ  راید  رب  یتبیصم  ای  دنسر  یبوکرس  رفیکب و  ناشتـشز 
مه وـت  زا  شیپ  نـالوسرب  مدرم  هک  شاـبم  نیمغ  چـیه  تما  بیذـکت  رازآ و  زا  وـت  اـم ، لوـسر  يا  (32) درک دهاوخن  هدـعو  فالخ  ادـخ 
ایآ (33) میدیناسر رفیکب  تخـس  باقع  هچ  اب  هتفرگ و  تبوقعب  ار  ناشیا  هک  هاگنآ  ات  میداد  تصرف  اهنآ  هب  مه  ام  دندرک  رایـسب  ءازهتـسا 

لوسر يا  دندرک  لعج  دوخ  شیپ  زا  یناکیرـش  ادخ  يارب  دـندرک و  شومارف  تسوا  ناشراثآ  اب  ملاع  سوفن  همه  نابهگن  هک  ار  یئادـخ 
نادان مدرم  امش  هکنیا  ای  دندش  شتسرپ  قحتسم  ور  هچ  زا  تسیچ و  نانیا  رثا  دنتـسیک و  اهنیا  هک  دیئوگرب  دوخ  نایادخ  مان  هک  وگب  اهناب 

دنتـسین لئاق  نآ  رب  یتقیقح  مه  دوخ  هک  ینخـس  رهاظب  هکنآ  ای  دیزاس ؟ هگآ  تسین  هاگآ  نآ  زا  نیمز  رد  هک  يزیچب  ار  ادـخ  دـیهاوخیم 
سپ ینعی  دنک  هارمگ  ادخ  ار  سک  ره  دندنام و  زاب  ادخ  هار  زا  هدـمآ و  ابیز  رظن  رد  ناشارت  تب  نوسف  رکم و  ار  نارفاک  هکلب  دـیئوگیم ؟

الب عاونا  هب  ایند  یناگدـنز  رد  مه  ناـهارمگ  نینچ  (34) درک دـناوتن  تیادـه  ار  يو  سکچیه  رگید  دراذـگاو  یهارمگب  تجح  ماـمتا  زا 
دنداد هدـعو  ار  نایقتم  هک  یتشهب  (35) دنرادن يرادهگن  ادبا  ادـخ  رهق  زا  دـنراتفرگ و  باذـع  نیرتتخـسب  ترخآ  ملاع  رد  مه  دـنبذعم و 
شتآ يوقت و  لها  ماجنارـس  تشهب  نیا  تسا  رارقرب  نآ  هیاس  یگـشیمه و  شتالوکام  تسیراـج و  شناـتخرد  ریز  اـهرهن  هک  تسناـنچ 

هک نآرق  تمظع  اب  باتکنیا  رب  ناناملسم  باتک و  لها  نانموم  ینعی  میداتـسرف  باتک  اهنآ  رب  ام  هک  نانآ  (36) تسنارفاک ماجنارس  خزود 
نوچ ادخ  باتک  رد  دننکیم و  راکنا  ار  تایآ  یخرب  شیرق  باتک و  لها  رافک  دننام  اهنآ  زا  یتعامج  دنتقوشوخ و  رایـسب  دش  لزان  وت  رب 

هک میوگب  منک و  توعد  وا  يوسب  ار  قلخ  مرواین  كرش  واب  زگره  متـسرپ و  ار  اتکی  يادخ  هک  مرومام  نم  وگب  ار  اهنآ  دنراد  اور  ارچ  و 
شناد ملع و  گرزبباتک  نیا  اب  رگا  میداتسرف و  یبرع  تحاصف  تمکح و  اب  یباتک  ار  نآرق  ام  نینچمه  (37)و  تسوا يوسب  ام  تشگزاب 

ینالوسر ام  (38)و  تشاد یهاوخن  ادخ  زا  ینابهگن  ددم و  رگید  هک  نادب  يدش  اهنآ  هنالهاج  لیم  وریپ  زاب  دمآ  ادـخ  بناج  زا  وت  رب  هک 
مزاول زا  هک  دوبن  هتـشرف  یکی  دـندوب  رـشب  لسر  همه  ینعی  میدومن  ررقم  نادـنزرف  نانآ و  وت  دـننام  همه  رب  میداتـسرف و  قلخب  وت  زا  شیپ 
موقرم قح  ياضق  باتک  رد  نیعم  یتقو  ار  يرما  ره  هک  دروآ  يزجعم  تیآ و  ادخ  نذا  یب  هک  هدوبن  يربمغیپ  چیه  دشاب و  زاین  یب  يرشب 

هب ار  ملاع  ثداوح  للع و  لجا و  دـنکیم  تاـبثا  دـهاوخ  ار  هچ  ره  وحم و  ملاـع  ثداوح  اـی  ماـکحا  زا  دـهاوخ  ار  هچ  ره  ادـخ  (39) تسا
رب هک  یباذـع  هدـعو  نآ  زا  یخرب  وت  رب  وت  تایح  رد  اـم  هاـگره  (40)و  تسوا تیـشم  شنیرفآ  باتک  لصا  دـهدیم و  رییغت  دوخ  تیـشم 

تـسقلخ باسح  ام  رب  ادـخ و  مکح  غیلبت  وت  رب  لاح  رهب  میرب  ترخآ  رادـید  هب  ار  وت  تقو  زا  شیپ  هکنآ  ای  مینک  رادـیدپ  میداد  نارفاک 
ام هک  دندرکن  هدـهاشم  ناهج  رد  رایـسب  دـندیدن و  مدرم  ایآ  (41) تسین توبن  فیاظو  وا  ناگدـنب  وفع  ای  باـسح  باذـع و  تقو  نییعت 

تسادخ اهنت  و  میئازفا ؟ یم  نامیا  لها  تردق  دالب و  رب  میهاکیم و  فرط  ره  زا  هدرک و  لهاج  نارفاک  نیمزرـس  مزع  نالوسر  نداتـسرفب 
ار رامــشیب  قــلخ  هـمه  باــسح  هـظحل  کــی  رد  هـک  تـسوا  تـسین و  رداــق  شمکح  در  رب  سکچیه  دــهد و  ناــمرف  ناــهج  رد  هـک 

دزن اهریبدت  رکم و  همه  سپ  دـندش  كاله  همه  تبقاع  دـندرک و  نالوسر  دـض  رب  اهرکم  نارفاک  يرایـسب  مه  نانیا  زا  شیپ  (42) دنکیم
دنهاوخ يدوز  هب  نارفاـک  تسا و  هشیدـنا  راـک و  هچ  هب  سک  ره  دـنادیم  وا  تسا و  هتخومآ  تسایـس  رکم و  رکف و  قلخب  وا  تسادـخ و 

نم نیب  هاوگ  اهنت  وگب  یتسین  ادخ  لوسر  وت  هک  دـننک  ضارتعا  وت  رب  نارفاک  (43)و  تسیک يارب  تداعس  لزنم  شوخ و  تبقاع  هک  تفای 
(44) دوبدهاوخ یفاک  دنینابر  ءاملع  ءایلوا و  ءایبنا و  هک  ادخ  باتکب  یقیقح  ناملاع  ادخ و  امش  و 

میهاربإ

زا ادخ  رما  هب  ار  مدرمات  میداتسرف  وت  هب  ام  هک  تسا  یباتک  نآرق  نیا  تسا  یهلا  رارسا  هعطقم  فورح  رلا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
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هک یئادخ  (2) ینادرگ راپسهر  تافص  هدوتـس  ردتقم  يادخ  هار  هب  یناسر و  رون  ملاعب  نامیا  ملع و  اب  يرآ و  نوریب  رفک  لهج و  تاملظ 
یناگدنز هکنانآ  ینعی  نارفاک  (3) ادخ تخس  باذع  رهقـشتآ و  زا  نارفاک  رب  ياو  تسوا و  کلم  همه  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره 

رد ناـنآ  دـننک  جـک  تاهبـش  کـش و  هب  ار  تسار  هار  نآ  دـننادرگرب و  ادـخ  هار  زاار  قلخ  دـنراد و  رتبوبحم  مدـقم و  ترخآ  رب  ار  اـیند 
فراعم و اهنآ  رب  ات  موق  نآ  نابزب  رگم  میداتسرفن  یموق  نایم  رد  یلوسر  چیه  ام  (4)و  دنرود رایسب  ادخ  تمحر  تداعس و  زا  یهارمگ و 

تیاده ماقمب  دهاوخ  ار  هک  ره  دراذگیماو و  تلالضب  دهاوخ  ار  هک  ره  ادخ  هاگنآ  دوش  تجح  مامتا  تما  رب  دنک و  نایب  ار  یهلا  ماکحا 
تاروت و اب  دوخ  تایآ  اب  ار  نارمع  یسوم  ام  (5)و  تسا تحلـصم  تمکح و  يور  زا  شراک  همه  تساناد و  ردتقم  يادخ  وا  دناسریم و 

ياهزور ناسررون و  ملاعب  روآ و  نوریب  یهارمگ  لهج و  تاـملظ  زا  ار  تموق  هک  میداد  روتـسد  واـب  میداتـسرف و  ناـینوعرف  رب  تازجعم 
دارم دوب  دـهاوخ  ینـشور  لئالد  تسا  رازگرکـش  روبـص و  تمعن  البرد و  هک  یـصخش  ره  رب  هللا  مایا  يروآدای  نیا  هک  روآ  دایب  ار  ادـخ 

نارفاک رب  رهق  نانموم و  رب  فطل  میظع  ثداوح  یخرب  ناربمغیپ و  روهظ  مایا  یخرب  رذ و  ملاع  راگزور  تسلا و  دهع  مایا  یخرب  هللا  مایاب 
دادیب زا  ار  امش  هک  ار  ادخ  گرزب  تمعن  نیا  دیروآ  رطاخب  تفگ  دوخ  موقب  یسوم  هک  ار  یتقو  نک  دای  ام  لوسر  يا  (6) دنا هدرک  ریسفت 

دندرکیم و راقبا  یگراچیب  تلذب و  ار  ناتنارتخد  هتشک  ار  ناتنارسپ  دندنکفایم  تخس  هجنکـش  ملظب و  ار  امـش  اهنآ  هک  داد  تاجن  نوعرف 
تمعن رکش  رگا  ناگدنب  امش  هک  دومرف  مالعا  ادخ  هک  یتقو  دیرآ  رطاخب  زاب  (7)و  دوب امش  رب  ادخ  بناج  زا  یگرزب  ناحتما  رالتبا و  نیا 

تجح مامتا  يارب  یـسوم  هک  دیرآ  دای  هب  زاب  (8)و  مینکیم راتفرگ  دیدش  باذعب  دینک  نارفک  رگا  میئازفایم و  امـش  تمعن  رب  دیرآ  ياجب 
هکلب تسین  قلخ  رکـش  تدابع و  جاـتحم  وا  تسا  زاـین  یب  همه  زا  ادـخ  دـیوش  رفاـک  هبترمکی  نیمزلها  همه  امـش و  رگا  تفگ  دوخ  موقب 

داع موق  دننام  امش  ناینیشیپ  زا  يرایسب  رابخا  ایآ  (9) دنسرب تمعن  تداعس و  لامکب  هلیسو  نیدب  ات  دنجاتحم  ادخ  رکش  تعاطب و  ناگدنب 
تازجعم تایآ و  ناشناربمغیپ  هک  هدیسرن  امشب  تسین  هاگآ  ناشلاوحا  رب  یسک  ادخ  زج  دنتشذگرد و  همه  هک  اهنیا  زا  دعب  موق  دومث و  و 

همهب دـیتسه  نآ  رومام  ناربمغیپ  امـش  هچ  رهب  اـم  هک  دـنتفگیم  هدربورف  ناهدـب  تسد  مشخ  بجعت و  زا  اـهنآ  دـندروآ و  اـهنآ  رب  نشور 
دیدرت کــش و  هـمه  رد  ناــتراتفگ  ریاــس  خزود و  تـشهب و  تماــیق و  ادــخ و  زا  دــینکیم  توــعد  امــش  هـچنآ  هــب  مــه  میرفاــک و 

درک دیناوت  کش  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  هک  مه  ادـخ  رد  دـینک  کش  هچ  ره  رد  ایآ  دـنتفگ  اهنآ  باوج  رد  نالوسر  (10) میراد
نایـصع تبوقعب  لیجعت  زا  دهاوخ  یم  دـناوخیم و  ناهانگ  زا  شزرمآ  ترفغمب و  ار  امـش  شنالوسر  هطـساوب  ادـخ  هارمگ  ناگراچیب  يا 
يرـشب دوخ  لثم  ار  ناربمغیپ  امـش  ام  دنتفگ  نارفاک  زاب  دـناسرب  یعیبط  رمع  نیعم و  لجا  هب  دـنک و  دوخ  تمحر  فطل و  قیال  دـناهرب و 

تجح و ام  يارب  دیتسه  ربمغیپ  یتسارب  رگا  دینک و  عنم  دندیتسرپیم  ام  ناردپ  هچنآ  زا  ار  ام  دـیهاوخیم  توبن  يوعدـب  هک  مینادـیمن  رتشیب 
نکیل میتسین  شیب  يرشب  امش  دننام  مه  ام  يرآ  هک  دنداد  خساپ  نارفاکب  زاب  نالوسر  (11) دیروایب دنک  نامیا  هب  روبجم  ار  ام  هک  يزجعم 

الا يزجعم  تیآ و  هک  دسرن  ار  ام  دنیزگیمرب و  دوخ  یحو  هب  دراذگیم و  تنم  توبن  گرزب  تمعنب  دهاوخب  ار  ناگدنب  زا  سک  ره  ادـخ 
ار ام  ادـخ  هک  یتروص  رد  مینکن ؟ لکوت  ادـخ  رب  ام  ارچ  (12)و  دننک لکوت  لاح  ره  رد  ادخب  دیاب  نانموم  میروایب  ادـخ  روتـسد  نذا و  هب 

هشیمه دیاب  لکوت  بابرا  هک  درک  میهاوخ  ربص  امـش  ياهمتـس  رازآ و  هب  ادخ  ياضر  تعاطا و  هار  رد  هتبلا  هدومرف و  تیاده  تسار  هارب 
ام نیئآ  هب  دیرادب و  اهیوعد  نیا  زا  تسد  هک  دـنداد  خـساپ  نالوسرب  نارفاک  زاب  (13) دننک لکوت  ادـخ  رب  شوخان  شوخ و  لاح  همه  رد 

یحو اهناب  ادخ  دـندش  رفاک  نامیا  زا  سویام  نالوسر  هک  لاح  نیا  رد  مینکیم  نوریب  دوخ  راید  رهـش و  زا  ار  امـش  هتبلا  ام  الا  دـیدرگرب و 
زا سپ  نارفاک  نیمزرس  رد  ار  ناتناوریپ  نالوسر و  امـش  ام  اققحم  (14) درک میهاوخ  كاله  ار  ناراکمتـس  ام  هتبلا  دیروخم  مغ  هک  دومرف 

رهق و هدـعو  زا  تسوا و  لد  رد  ادـخ  فوخ  هک  تسا  یـسک  بیـصن  شیاسآ  نیا  مینادرگیم و  نکاس  ینمیا  شیاسآ و  اـب  اـهنآ  كـاله 
تکـاله و راـبج  رگمتـس  ره  بیـصن  تسادـخ و  نـالوسر  بیـصن  اـم  هدـعو  بـسح  رب  يزوریف  حـتف و  هـتبلا  (15)و  دسرتیم ادـخ  باقع 

دیلپ بآ  نآ  هک  (17) تسانیکرچ دیلپ  بآ  خزود  رد  دماشایم  هک  یبآ  دوب و  دـهاوخ  خزود  شتآ  دونع  شکندرگ  یپ  زا  (16) تسنامرح
بذـعم تخـس  باذـع  رد  مئاد  ات  دریمن  یلو  دوش  روآ  يور  يو  هب  گرم  بناـج  ره  زا  دوشن و  وا  ياراوگ  چـیه  دـماشایم و  هتـسویپ  ار 
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دوخ شـشوک  همه  زا  دور و  انف  دابب  همه  دیدش  دابدنت  زور  رد  هک  دنامیم  يرتسکاخب  دندش  رفاک  ادخب  هک  یناسک  لامعا  لثم  (18) دشاب
هدیرفآ قحب  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  هک  یتسنادن  رـشب  يا  (19) تسا تاجن  قیرط  زا  رود  ترسح  تلالـض و  نامه  نیا  دنربن  هجیتن  چیه 

(20)و دنیرفایم ون  زارگید  یقلخ  دزاسیم و  دوبان  نیمز  رد  ار  همه  رشب  سنج  امـش  دهاوخب  رگا  تسا و  هدرکقلخ  یگرزب  دوصقم  يارب  و 
نافیعـض زور  نآ  رد  دـنوش  رـضاح  ادـخ  هاگـشیپ  هـب  هـتخیگنارب و  اـهربق  زا  مدرم  هـک  يزور  (21)و  تسین راوشد  ادـخ  رب  الـصا  راـکنیا 

رگا هک  دنهد  باوج  درک ؟ دیهاوخ  تیافک  ار  ام  ادخ  باذع  زا  مه  امـش  زورما  ایآ  میدوب  امـش  يار  عبات  ایند  رد  ام  دـنیوگ  ناشکندرگب 
چیه تسناسکی و  لمحت  ربص و  ای  مینک  سامتلا  عزج و  هچ  ره  نونکا  میدرکیم  تیاده  ار  امـش  مه  ام  دوب  تیاده  تداعـس  ادخ  زا  ار  ام 
يارب ناطیـش  لاح  نآ  رد  دـندش  ادـج  خزود  لها  زا  تشهب  لها  دیـسر و  نایاپب  تمایق  مکح  نوچ  (22)و  میرادن یهاگزیرگ  باذـع  زا 

چیه دوخ  غورد  هدـعو  يارب  امـش  رب  تقیقح و  فـالخب  نم  داد و  هدـعو  یتسار  قحب و  امـشب  ادـخ  دـیوگ  نارفاـک  رخـسمت  شهوکن و 
ارم دـیتفریذپ  ارم  لیلد  یب  نخـس  هک  ناهلبا  امـش  زورما  سپ  متفیرف  یغورد  ياه  هدـعو  هب  ار  امـش  اهنت  مدرواین و  یعطاق  لیلد  تجح و 

یکرش هب  نم  امش  سردایرف  نم  هن  دوب و  دیناوت  نم  سردایرف  امـش  هن  زورما  هک  دینک  تمالم  ار  دوخ  عمط  رپ  سفن  هکلب  دینکم  تمالم 
ادخب هک  ار  نانآ  (23)و  دوب دهاوخ  كاندرد  باذع  ار  ملاع  ناراکمتـس  زور  نیا  رد  يرآ  متـسین ، دقتعم  دیدروآ  نم  ياوغا  هب  امـش  هک 

مالـس و تیحت و  اب  ادـخ  نامرفب  هشیمه  تسیراج و  اهرهن  شناتخرد  ریز  هک  دـنرب  یئاه  تشهب  رد  دـندرک  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا 
رارقرب نآ  هقاس  لصا  هک  هدز  لثم  یئابیز  تخردب  ار  هزیکاپ  هملک  ادخ  هنوگچ  هک  يدـیدن  لوسر  يا  (24) دندلخم تشهب  نآ  رد  مارتحا 

لثم دهد  شوخ  لوکام و  ياه  هویم  تاقوا  همه  ادخ  نذا  هب  ابیز  تخرد  نآ  (25)و  دوشرب تداعس  تعفر و  نامسآ  هب  نآ  هخاش  دشاب و 
هنوگنیا ادـخ  دـنام  رمث  رپ  يابیز  تخرد  نادـب  نارگید  دوخ و  يارب  مئاد  تعفنم  رد  وکین  رادرک  راکفا و  تفرعم و  شناد و  اـبکاپ  ناـج 

هکلب دورن  نیمز  بلق  هب  شا  هشیر  هک  تسیدیلپ  تخرد  دننام  دیلپ  حور  رفک و  هملک  لثم  (26)و  دروایم مدرم  رکذت  يارب  حضاو  ياهلثم 
رادیاپ ترخآ  ایند و  رد  تباث  هدیقع  اب  ار  نامیا  لها  ادـخ  (27) تفای دهاوخن  یئاقب  تابث و  چیه  دوش و  کشخ  دوز  دـتفا و  نیمز  يالاب 

قلطم رایتخا  هبدـهاوخب  هچ  ره  ادـخ  دراذـگیماو و  تجح  مامتا  زا  سپ  یهارمگ  لاـحب  ینعی  دـنادرگیم  هارمگ  ار  ناراکمتـس  درادـیم و 
راپــسهر كـاله  راـید  هـب  ار  دوـخ  موـق  دوـخ و  دـنتخاس و  لدـبم  رفکب  ار  ادـخ  تـمعن  هـک  ار  یمدرم  لاـح  يدــیدن  چــیه  (28) دنکیم

هک دندرک  لعج  ناتب  نانوعرف و  دـننام  يدادـضا  لاثما و  ادـخ  لباقم  رد  (30)و  دنداتفارد تسهاگیاج  نیرتدب  هک  خزودـب  (29)و  دندرک
يویند تاذـلب  اـیند  هزور  ود  نیا  هک  وـگب  تسرپ  تب  شارت و  تب  مدرم  نیا  هب  اـم ، لوـسر  يا  دـننک  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  قـلخ  دوـخ و 

زا دنراداپب و  زامن  وگب  دندروآ  نامیا  هک  نم  ناگدنب  نآ  هب  ام  لوسر  يا  (31)و  دوبدهاوخ خزود  شتاب  امش  تشگزاب  هک  دیشاب  لوغشم 
ادخ زج  یـسک  یتسود  هن  دیرخ و  ناوت  يزیچ  هن  هک  يزور  دیایب  هکنآ  زا  شیپ  دننک  قافنا  راکـشآ  ناهن و  رد  میدرک  اهنآ  يزور  هچنآ 
امش يزور  يارب  ار  تابوبح  تارمث و  عاونا  ات  دیرابورف  نامـسآ  زا  ار  ناراب  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  نآ  تسادخ  (32) دیآ راکب 

هدندرگ و هام  دیشروخ و  (33)و  دـینادرگ يراج  امـش  رایتخاب  نیمز  يورب  ار  اهرهن  ایردـبآ و  يور  هب  دوخ  رما  هب  ار  اه  یتشک  دروآرب و 
ياهتنا یب  ياهتمعن  رگا  هک  دومرف  اطع  امـشب  دـیدرک  تساوخرد  وا  زا  هک  یئاهتمعن  عاونا  زا  (34)و  درک رخسم  امـش  يارب  ار  زور  بش و 
رگمتـس شیک و  رفک  تخـس  ناسنا  زاب  ادخ  تمحر  فطل و  همه  نیا  اب  درک  دیناوتن  نآ  باسح  زگره  دیروآ  هرامـشب  دیهاوخب  ار  ادـخ 

زا نک و  مرک  ار  منادـنزرف  نم و  هد و  رارقناما  نما و  ناکم  ار  هکم  رهـش  نیا  اراـگدرورپ  درک  ضرع  میهاربا  هک  یتقو  رآ  داـی  (35) تسا
دــیحوت و هار  رد  سک  ره  سپ  دــندرک  هارمگ  ار  مدرم  زا  يرایــسب  ناـشارت  تـب  ناـتب و  نـیا  اراــگدرورپ ، (36) راد رود  ناـتب  شتـسرپ 

يادـخ وـت  هک  تست  اـب  شراـیتخا  دـیوپ  نایـصع  كرـش و  هار  دـنک و  نم  تفلاـخم  هک  ره  تسا و  نم  زا  وا  تسا  نـم  وریپ  یتسرپادـخ 
زاـمن نتـشاداپب  يارب  وـت  مارحلا  تیب  دزن  یعرآ  تشک و  یب  يداو  هب  ار  دوـخ  نادـنزرف  هیرذ و  نـم  اراـگدرورپ  (37) ینابرهم هدنشخب و 

رثا دنرآ  ياجب  وت  رکش  هک  دشاب  هد  يزور  ار  اهنآ  تارمث  عاوناب  نادرگ و  لیام  اهنآ  يوسب  ار  نامدرم  ياهلد  وت  ایادخ  راب  مداد  نکـسم 
هللا تیب  جـح  رد  نیملـسم  رازه  هاجنپ  دـص و  راهچ  رازه و  رازه  ماـحد  زا  تشه  تصـش و  دصیـس و  رازه و  هجحیذ  رد  هک  دوب  اـعد  نیا 
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رهب وت  اراگدرورپ  (38) دوب دهاوخ  تمایق  ات  دوب و  ناوارف  رایـسب  هایگ  بآ و  مک  يداو  هکم  رهـش  تمعن  زاب  جاح  ترثک  نیا  اب  میدـید و 
يادخ شیاتس  (39) تسین ناهنپ  نیمز  نامـسآ و  رد  زیچ  چیه  هتبلا  ادخ  رب  یئادـخ و  وت  هک  یهاگآ  همه  رب  مینک  راکـشآ  ناهنپ و  ام  هچ 

ناگدنب ياعد  هتبلا  نم  راگدرورپ  هک  درک  تباجا  ارم  تساوخرد  دومرف و  اطع  ار  قحسا  لیعمسا و  مدنزرف  ود  يریپ  نامز  رد  نمب  هک  ار 
لدـع و نازیم  هک  يزور  اهلاراب  (41) امرف تباجا  ار  ام  ياعد  اـهلاراب  نادرگ و  رازگزاـمن  ارم  هیرذ  نم و  اراـگدرورپ  (40) دینش دهاوخ  ار 

رادرک زا  ادـخ  هـک  رادـنپم  زگره  (42)و  اـشخبب مرک  زا  ناـنموم  همه  نم و  نیدـلاو  نـم و  رب  تخـس  زور  نآ  رد  وـت  دوـشیم  اـپب  باـسح 
زور نآ  رد  (43) تسناریح هریخ و  زور  نآ  رد  ناشیاهمـشچ  هک  يزور  نآ  ات  دنکفایم  ریخاتب  ار  ناملاظ  رفیک  هکلب  تسا  لفاغ  ناراکمتس 

تـشهد و هـب  باذــع  تدــش  زا  ناـشاهلد  هدــنام و  هـلاو  اهمــشچ  هدرک و  ـالابب  رــس  ناـساره  ناباتــش و  هـمه  ناراکمتــس  نآ  تـخس 
ناراکمتـس هک  زاس  ناشهاگآ  ناسرتب و  دـسریم  ارف  ناشلامعا  رفیک  باذـع و  ماگنه  هک  يزور  زا  ار  مدرم  اـم  لوسر  يا  (44) تسبارطضا

ات نادرگرب  ایندب  زاب  ار  ام  نکفا و  ریختب  ار  باذع  اراگدرورپ  تفگ  دنهاوخ  ینامیـشپ  ترـسح و  زا  دنرگنب  ار  باذع  یتخـس  نوچ  قلخ 
ایند رد  نیا  زا  شیپ  اهراب  امـش  ایآ  هک  دـیآ  خـساپ  اهناب  میدرگزاب  دـب  راـک  ره  زا  میوش و  وت  نـالوسر  وریپ  مینک و  تباـجا  ار  وت  توعد 
دوخ زا  شیپ  نارگمتـس  لزانم  رد  هک  دـیدوب  ناراکمتـس  امـش  (45 (؟ دوب دـهاوخن  یکاله  لاوز و  ادـبا  ار  ام  هک  دـیدرکیمن  داـی  دـنگوس 

رب هچ  گرم  رهق  هجنپ  رـسب  ام  تبقاع  هک  دیدرک  هدهاشم  هکنآ  لاح  دـیتفرگن و  تربع  زاب  نانآ  گرم  تکاله و  زا  دـیدیزگ و  نکـسم 
زگره یلو  دیشک  تسد  يرگمتـس  تشز و  راک  زا  دیریگ و  تربع  رگم  ات  میدروآ  لثم  ار  اهنآ  تشذگرـس  امـش  رب  و  میدروآ ؟ اهنآ  رس 
شیپ هک  دوس  هچ  یلو  دـندرب  راـکب  ار  شیوـخ  تسایـس  نیرتـمهم  رکم و  نیرتـگرزب  ناراکمتـس  نآ  (46)و  دیدشن رادـیب  هتفرگن و  دـنپ 

هک رادنپم  زگره  سپ  (47) دننکرب ياج  زا  ار  اه  هوک  دوخ  تسایـس  رکم و  هب  دنچ  ره  تسا  چیه  اهنآ  رکف  رکم و  ادـخ  ریدـقت  تردـق و 
هب ار  نیمز  هک  يزور  (48) دیشک دهاوخ  ماقتنا  ناراکمتس  زا  تسا و  ردتقم  راک  ره  رب  ادخ  هتبلا  هک  دنک  فالخ  ار  شنالوسر  هدعو  ادخ 

رـضاح رهاق  رداق  ياتکی  يادخ  مکح  هاگـشیپ  رد  قلخ  مامت  دـنزاس و  نوگرگد  ار  اهنامـسآ  مه  دـننک و  لدـبم  نیمز  نیا  ریغب  ادـخ  رما 
هتخادگ سم  زا  ياهنهاریپ  هک  ینیب  (50)و  درک یهاوخ  هدهاشم  ادـخ  رهق  ریجنز  ریز  ار  ناشکندرگ  ناراکدـب و  زور  نآ  رد  (49)و  دنوش
دناسرب شرادرک  رفیکب  ار  صخش  ره  ادخ  ات  تسنآ  يارب  باذع  هنوگنیا  (51) تسناهنپ اهنآ  هرهچ  شتآ  هلعش  رد  دنراد و  نت  رب  نیشتآ 

هتفرگ و دـنپ  نآ  زا  قیالخ  اـت  تسا  مدرم  عیمج  يارب  غلاـب  تجح  میظع  نآرق  نیا  (52) دیـسر دهاوخ  قلخ  باسحب  هظحل  کی  ادـخ  هک 
رایـشوه رکذتم و  لقع ، نابحاص  دنـسانشب و  یگناگیب  ار  ادخ  رـشب  مومع  نآ  دیحوت  تایآ  تامیلعتب  ات  دنوش و  سرتادـخ  سانـشادخ و 

(53) دندرگ

رجحلا

ار لطاب  قح و  هار  هک  ینآرق  ادخ و  باتک  تایآ  تسنیا  تسا  لوسر  ادـخ و  دزن  فورح  نیا  رارـسا  رلا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
يا (3) دندوب تسرپادـخ  ملـسم و  شاک  هک  دـننک  وزرآ  اسب  يا  دـنیاشگب  نیب  تقیقح  مشچ  نوچ  نارفاک  (2) دنادرگیم راکـشآ  نشور و 

باقع هک  دنادرگ  لفاغ  ار  نانآ  يویند  ماهوا  لامآ و  ات  راذگاو  یناویح  تاذل  تعیبط و  باوخ  دروخب و  ار  جوجل  نارفاک  نیا  ام  لوسر 
یموق چیه  لجا  (5) نیعم یماگنهب  زج  میدرکن  كاله  ار  یتلم  کلم و  چـیه  ام  (4)و  تفای دـنهاوخ  يدوزب  ار  هدوهیب  ینارماک  نیا  هجیتن 
بناج زا  نآرق  هک  ینآ  یعدم  هک  یـسک  يا  دنیوگ  نارفاک  (6) دش دـهاوخن  رخوم  مدـقم و  هظحل  کی  تسا  نیعم  قح  ملع  رد  هچنآ  زا 
لزان ادـخ  ناگتـشرف  وت  رب  یئوگ و  یم  تسار  رگا  (7) ینکیم يوعد  نینچ  هک  يا  هناوید  اققحم  ام  هدـیقع  هب  وت  هدـش  لزاـن  نم  رب  ادـخ 

تمکح و قح و  يارب  زج  ار  ناگتـشرف  اـم  وگب  اـهنآ  هب  نخـس  نیا  خـساپ  اـم  لوسر  يا  (8 (؟ دنوشیمن لزان  ام  رب  ناگتـشرف  ارچ  دـنوشیم 
ار نآرق  ام  هتبلا  (9) تفای دنهاوخن  یتلهم  ناشتکاله  باذع و  رب  يا  هظحل  نارفاک  رگید  میتسرفب  هک  هاگنآ  داتـسرف و  میهاوخن  تحلـصم 

مما رب  ینالوسر  مه  وت  زا  شیپ  اـم  (10)و  تشاد میهاوخ  ظوفحم  نارکنم  نادوسح و  بیـسآ  زا  اققحم  ار  وا  مه  ام  میدرک و  لزاـن  وت  رب 
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هنوگنیا (12) دنزادرپیم وا  يازهتسا  راکنا و  هب  تعاطا  ياجب  هکنآ  زج  دیایمن  هتسیاشان  مدرم  نیا  رب  یلوسر  چیه  یلو  (11) میداتسرف هفلاس 
تبـسن دـنروآ و  یمن  نامیا  نآ  هب  دونع ، نارفاک  نکیل  (13) میزاس دراو  ناشتیادـه  يارب  نارفاک  ناراکتـشز و  لد  رد  نشور  ار  نآرق  اـم 

زا يرد  تتما  نارفاک  نیا  رب  ام  رگا  (14)و  تشذگ ءازهتسا  راکنا و  نیمه  رب  وت  تما  دننام  مه  هقباس  مماتداع  ینامـسآ  بتک  نالوسرب و 
ار ام  نامـشچ  تفگ  دـنهاوخ  وت  راکنا  در و  رب  مه  زاـب  (15) دننک لوزن  اهنآ  رب  ناگتـشرف  ای  جورع  اهنامـسآ  رب  میاد  ات  میئاشگب  نامـسآ 
نآ ملاع  نایانیب  مشچ  رب  میتشارفارب و  دـنلب  ياهخاک  نامـسآ  رد  اـم  (16) تسا هدرب  راکب  یئوداج  رحـسام و  رد  هتـسبورف و  ص )  ) دمحم

ینعی عمس  تقرس  يارب  یناطیـش  ره  نکیل  (18) میتشاد ظوفحم  دودرم  ناطیش  دربتـسد  زا  ار  نآ  (17)و  میتسارایب رویز  بیزب و  ار  اـهخاک 
ار وا  نآرق  یلقع  هلدا  جـجح و  ینامـسآ  هلعـش  باهـش  ریت  دـش  کیدزن  نامـساب  ـالاب  ملاـع  ناگتـشرف  نخـس  نتفاـیرد  ندـیدزد و  يارب 
تمکح و قفاوم  بسانم و  تاـبن  ره  هاـیگ و  ره  نآ  زا  میداـهنرب و  میظع  ياـه  هوک  نآ  رد  میدرتسگب و  اـم  مه  ار  نیمز  (19)و  درکبیقعت

باود رویط و  زا  تاناویح  ریاسرب  مه  میدرک و  ایهم  ار  رشب  عون  امـش  یناگدنز  شاعم و  مزاول  مه  نیمز  نیا  رد  (20)و  میدینایورب تیانع 
عبنم و هکنآ  زج  تسین  ملاـع  رد  زیچ  چـیه  هک  نادـب  (21)و  میتخاس مهارف  اذـغ  توق و  دـیهدیمن  يزور  اهنآ  هب  امـش  هک  هریغ  عابـس و  و 

محر نک  نتسبآ  ياهداب  ام  (22)و  میتسرفیمن تسا  تحلـصم  هک  نیعم  ردقب  الا  قلخ  ملاع  رب  نآ  زا  ام  یلو  دوب  دـهاوخ  ام  دزن  نآ  هنازخ 
هنرگو میدـینادرگ  باریـس  ار  امـش  تاناویح  تاتابن و  امـش و  بآ  نادـب  ات  میدروآ  دورف  نامـسآ  زا  ار  ناراب  مه  میداتـسرف و  ار  تعیبط 

(23)و دـیزاس يراج  هتخاس و  عبنم  ارحـص  نابایب و  هرد و  هوک و  زا  نیمز  ياج  ره  رد  دوخ  تجاح  تقو  يارب  یئاهبآ  دـیتسناوت  یمنامش 
ناگدنیآ ناگتشذگ و  همهب  ام  ملع  هتبلا  (24)و  میتسه امدنوشیم  یناف  هک  قلخ  همه  ثراو  میناریمیم و  مینکیم و  هدنز  ار  قیالخ  هک  میئام 

قلخ تسا  تمکح  ملع و  يور  زا  وا  راک  هک  درک  دهاوخ  روشحم  تمایق  رد  ار  قیالخ  همه  وت  يادخ  هتبلا  (25)و  دراد لماک  هطاحا  امش 
يال لگ و  زا  ار  یناـسنا  اـم  اـنامه  (26)و  تسا ررقم  يدـبا  ءازج  باوث و  اـهنآ  يارب  دـبا و  اـت  اـقب  يارب  هکلب  هدـیرفاین  ثبع  هدوـهیب و  ار 
ملاع ناگتشرفب  راگدرورپ  هک  هاگنآ  (28)و  میدرک قلخ  هدنزادگ ، شتآ  زا  رتشیپ  ار  ناوید  هفیاط  (27)و  میدیرفایب هتفای  رییغت  هدروخلاس 
حور زا  نآ  رد  میارایب و  لدتعم  ار  رصنع  نآ  نوچ  سپ  (29) درک مهاوخ  قلخ  ریغتم  هنهک  يال  لگ و  هدام  زا  يرشب  نم  هک  دومرف  راهظا 

ناگتشرف همه  دیسررد  مدآ  هدجسب  قح  نامرف  نوچ  (30) دینک هدجس  وا  رب  یهلا  حور  نآ  تمظع  تمرح و  تهج  زا  همه  ممدب  شیوخ 
اب وت  هچ  يارب  ناطیش  يا  هک  دومرف  ناطیـشب  ادخ  (32) دیزرو عانتما  مدآ  هدجـس  زا  هک  سیلبا  رگم  (31) دندرک هدجـس  ملاع  هلاعف  ياوق  و 
يا هدرک  تقلخ  هنهک  يـال  لـگ و  زا  هک  يرـشب  هب  زگره  نم  هک  داد  خـساپ  ناطیـش  (33) يدرواین دورف  رـس  مدآ  هدجـسب  ملاع  نادجاس 
وـش جراخ  ناعیطم  تشهب  زا  نادجاس و  فص  زا  ینکیمن  هدجـس  نوچ  سپ  هک  دومرف  باتع  رهق و  واب  مه  ادخ  (34) درک مهاوخن  هدجس 

تساوخرد ادخ  زا  دش  دودرم  نوچ  ناطیـش  (36) دـیدرگ یمتح  ققحم و  وت  رب  ازج  زور  ات  اـم  تنعل  (35)و  يدش ام  هاگرد  هدـنار  وت  هک 
تلهم ار  وت  يرآ  دوـمرف  ادـخ  (37) اـمرف اـطع  رمع  لوط  تلهم و  دـنوشیم  ثوعبم  قـلخ  هک  تماـیق  زور  اـت  ارم  سپ  اراـگدرورپ  هک  درک 
ناسنا لقع  تموکح  روهظ  ای  رصع  یلوتلود  روهظ  ای  لوا  روص  هحفن  ای  تمایق  ات  دارم  دیاش  مولعم  زور  نیعم و  تقوب  ات  (38) دوب دهاوخ 

زین نم  يدرک  هارمگ  ارم  هکنانچ  ایادخ  تفگ  تساخرب و  ادـخ  اب  هضراعمب  تفای  تلهم  ناطیـش  هک  هاگنآ  (39) دشاب وا  ياوه  سفن و  رب 
ناگدنب زجب  (40) درک مهاوخ  هارمگ  ار  اـهنآ  همه  دـنوش و  لـفاغ  وت  داـی  زا  اـت  مهدـیم  هولج  مدآ  نادـنزرف  رظن  رد  ار  زیچ  همه  نیمز  رد 

اب ناگدنب  رب  ار  وت  زگره  (42)و  تسنم ياضر  هاگرد  هب  میقتسم  هار  تریرس  یکاپ  صالخا و  نیمه  دومرف  ادخ  (41) ار وت  صلاخ  كاپ و 
هاگ هدـعو  هتبلا  (43)و  دـنوش وت  وریپ  هک  تسا  یهارمگ  ناداـن  مدرم  رب  وت  هطلـس  رادـتقا و  نکیل  دوب  دـهاوخن  هبلغ  طلـست و  نم  صولخ 
زا يا  هتـسد  دورو  يارب  يرد  ره  تـسا و  رد  تـفه  ار  خزود  نآ  هـک  (44) دوب دـهاوخ  خزود  شتآ  وت  دـننام  زین  هارمگ  مدرم  نآ  عـیمج 
اب امش  هک  دوش  باطخ  اهنآ  هب  (46) دوب دهاوخ  يراج  ياهرهن  اهغاب و  تشهب  رد  هتبلا  ار  يوقت  لها  (45)و  تسا هدیدرگ  نیعم  ناهارمگ 
ره دـسح و  هنیک و  ترودـک  زا  ار  اهنآ  كاپ  ياهلد  هنیئآ  اـم  (47)و  دـیوش دراو  دـبا  تشهب  هب  مارتحا  ینمیا و  لامک  اب  مالـس و  دورد و 
رد (48) دننیـشنب تزع  تخت  رب  رگیدـکی  يوربور  دـنوش و  مه  رادتـسود  ردارب و  مه  اب  همه  ات  میزاس  هزیکاپ  كاـپ و  یلکب  دنـسپان  قلخ 
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زاس هاگآ  ارم  ناگدنب  ام  لوسر  يا  (49) دننکن ناشنوریب  دبا  تشهب  نآ  زا  زگره  دسرن و  اهنآ  هب  اجنآ  رد  تمحز  جنر و  چـیه  هک  یتلاح 
مناگدنب مه  (51)و  تسا كاندرد  تخس و  رایـسب  نم  باذع  هک  ناسرتب  ار  اهنآ  زین  (50)و  منابرهم هدنزرمآ و  رایـسب  نم  هک  هدب  هدژم  و 

میهاربا دنداد  مالـس  وا  رب  دـندش و  دراو  میهاربا  رب  نانامهم  نآ  نوچ  هک  وگب  (52)و  زاس هاگآ  میهاربا  نانامهم  ناگتـشرف  تیاکح  زا  ار 
هدمآ ام  هک  سرتم  چیه  دنتفگ  ناگتـشرف  (53) مکانمیب دیدمآرد  نم  رب  عقوم  یب  نذا و  نودب  امـش  هکنیا  زا  نم  تفگ  هدـش و  برطـضم 
هدژم نیا  هناشن  دـیهدیم ؟ دـنزرف  هدژم  يریپ  نس  نیا  رد  ارم  اـیآ  تفگ  میهاربا  (54) میهد تراشب  ادـخ  بناج  زا  اناد  يدـنزرفب  ار  وت  میا 
زجب زگره  يرآ  تفگ  مـیهاربا  (56) شابم دـیمون  ادـخ  فطل  زا  زگره  وت  میداد و  تراشب  تقیقح  قحب و  ار  وت  اـم  دـنتفگ  (55 (؟ تسیچ

راک هچ  رب  دـیئوگزاب  قح  نـالوسر  يا  هک  درک  شـسرپ  میهاربا  هاـگنآ  (57) تسین دـیمون  ادـخ  فطل  زا  یـسک  هارمگ  يدام  نادان  مدرم 
لمع مرجب  هک  دـنطول  مرجم  موق  نآ  هک  (59) دنا هداتسرف  راکتشز  یموق  كاله  رب  ار  ام  هک  دنداد  خساپ  ناگتـشرف  (58) دیا هدش  ثوعبم 
نادـب اـب  نوچ  مهنآ  هک  طول  نز  زج  (60) داد میهاوخ  تاجن  الب  زا  همه  ار  اـهنآ  هکتوبن  هداوناـخ  طول و  تیبلها  رگم  دـنوش  كـاله  دـب 

دراو وا  هداوناـخ  طوـل و  رب  قـح  هداتـسرف  ناگتـشرف  هک  هاـگنآ  (61) دوش كـاله  ناراکتـشز  اـب  هک  میتـشاد  ررقم  نینچ  تسا  تسدـمه 
یمن ار  امــش  چــیه  نـم  دیئانــشآان و  صاخــشا  امــش  تــفگ  دــندمآ  وا  هناــخ  رد  هقباــس  یب  نوــچ  ناگتــشرف  اــب  طوــل  (62) دندش

قحب و (64)و  میدش هداتـسرف  دـندوب  راکنا  کشب و  نآ  رد  تموق  هک  باذـع  هدـعو  ماجنا  رب  ام  هک  دـنداد  خـساپ  ناگتـشرف  (63) مسانش
همه وش و  نوریب  راید  نیا  زا  هنابـش  تا  هداوناخ  اب  طول  يا  وت  سپ  (65) تسا ضحم  قدص  میئوگ  هچنآ  زا  میا و  هدـمآ  وت  يوسب  یتسار 

رب هاگنآ  (66)و  دیوش ناور  تعرـسب  دیرومام  هک  وس  نادب  هکلب  دـیرگنن  سپزاب  کیچیه  دـیورب و  نانآ  یپ  زا  دوخ  شیپاشیپ و  تیبلها 
هک بش  نآ  رد  (67)و  میدرک یحو  دنوشیم  كاله  هاگحبص  دارفا ، نیرخآ  ات  تموق  هک  ار  نامرف  نیا  رب  میداد و  كاله  مکح  طول  موق 

دوخ موقب  بول  (68) دندش وا  هناخب  ینارماک  لایخب  لاحـشوخ  هدش  هاگآ  طول  موق  دندمآرد  طول  هناخب  ابیز  ياهناوج  لکـشب  ناگتـشرف 
لجخ ارم  بیرغ  نامهم  راـک  رد  دیـسرتب و  ادـخ  زا  (69) دـینکم راسمرـش  ناـشیا  ندرزآ  هب  ارم  دـننامهم  نم  لزنم  رد  ناـناوج  نیا  تفگ 

هانپ دوخ  هناخ  رد  نکم و  ناهنپ  ام  زا  ار  نابیرغ  هک  میتفگن  و  میدرکن ؟ عنم  ناـیملاع  تیاـمح  زا  ار  وت  اـم  اـیآ  دـنتفگ  موق  (70) دینادرگم
منانامهم اب  دیهد و  ماجنا  دیراد  یلمع  لایخ  رگا  ات  مهدیم  امش  حاکنب  ار  منارتخد  نیا  نم  تفگ  دوخ  موقب  بول  (71 (؟ يدرک ارچ  هدم ؟

دنهاوخ یهارمگ  تلفغ و  تریحب و  یناـسفن و  تاوهـش  تسم  هشیمه  اـیند  مدرم  نیا  هک  مسق  وـت  ناـجب  دـمحم  يا  (72) دینکم دب  دصق 
موق نآ  هتخاس و  ربز  ریز و  ار  اهنآ  راـید  رهـش و  (74)و  دندش كاله  همه  ینامـسآ  هحیـصب  باتفآ  عولط  ماگنه  طول  موق  يراب  (73) دوب
طول موق  راید  مودس و  رهش  هناریو  نیا  (76)و  تسا رایسب  تریصب  تربع و  ار  نادنمـشوه  باذع  نیا  رد  (75)و  میدرک باذع  نارابگنس 

ار نامیا  لها  ملاع  ناراکدب  تبوقع  نیا  رد  انامه  (77) تسا راکفا  نابحاص  تربع  يارب  یقیرط  رارقرب و  یتجح  یهار و  نونکا  هک  تسا 
رهش ود  ره  نیا  میدیناسر و  رفیکب  زین  ار  اهنآ  (79) دندوب يراکمتس  مدرم  رایسب  مه  بیعش  موق  هکیا  رهش  لها  (78)و  تسا تربع  تیآ و 

مه رجح  باحصا  (80)و  تسا راکشآ  نشور و  یهار  رابتعا  لها  يارب  دوب  بیعش  طول و  موق  راید  هک  نیدم  ای  مودس  هکیا و  رهـش  ینعی 
رطخ زا  ات  دـنتخاسیم  لزنم  اـه  هوک  رد  (82)و  دـندینادرگور میداتـسرف  نانآ  رب  ام  هک  یتایآ  زا  (81)و  دندرک بیذـکت  یلکب  ار  نالوسر 
نمیا كــاله  زا  تورث  رئاــخذ و  هـمه  اــب  هوــک  زارفب  (84)و  درک دوباـن  ار  اـهنآ  اـم  رهق  باذـع  هحیـص  یهاگحبــص  (83) دنـشاب نمیا 

هتبلا میا و  هدرکن  قـلخگرزب  یتـمکح  حیحـص و  يدوـصقم  يارب  زجب  تساـهنآ  نیب  رد  هچ  ره  نـیمز و  اهنامـسآ و  اـم  (85)و  دندیدرگن
قلخ اب  ینعی  رذگرد  وکین  نارکنم  نیا  زا  ام  لوسر  يا  وت  نونکادمآ  دهاوخ  تسامـش  تقلخ  یلـصا  دوصقم  ضرغ و  هک  تمایق  تعاس 

هدـیرفاین ار  قلخ  دوصقم  یب  تسیئاناد  هدـننیرفآ  وت  راگدرورپ  اققحم  (86) شابم گنتلد  دـنریذپن  رگا  نک و  توعد  قحب  ار  اـهنآ  شوخ 
زامن ره  رد  هدش و  دبع  ادـخ و  نیب  تمـسق  هک  اعد  انث و  اب  تیآ  تفه  انامه  دـمحم  يا  (87) دیسر دهاوخ  المع  هجیتن  هب  یـسک  ره  هتبلا 

زا يا  هفیاـط  هب  هک  يویند  عاـتم  لاـبقان  نیا  زا  وت  (88) میداتـسرف وت  رب  ار  تمظع  اب  نآرق  نیا  دـمح و  هروس  ینعی  دوشیم  هدـناوخ  راـبود 
تمحر فطل و  تمکح و  ملع و  لاب  رپ و  ریز  ار  نامیا  لها  روخم و  هودـنا  ناـنیا  رب  شوپب و  مشچ  هتبلا  میداد  ناـحتما  يارب  رفاـک  مدرم 
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هدمآ نشور  یلیلد  اب  ادخ  رهق  باذع  زا  قلخ  ندیناسرت  زردنا و  يارب  هک  ملوسر  نم  وگب  (89)و  نارورپب قلخ  نسح  لامک  اب  ریگ و  دوخ 
لزاـن دـندرک  هیزجت  دوـخ  لـیم  هب  هک  يراـصن  دوـهی و  ینعی  دـندرک  تمـسق  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  یناـسک  رب  هـک  یباذـع  هنوـگنآ  (90) ما

در ار  یــضعب  لوـبقار و  یــضعب  دــندرک  هراــپ  هراــپ  رزج و  رزج  شیوـخ  دــساف  ضرغ  دوــخ و  لــیمب  ار  نآرق  هکناــنآ  (91) میدومن
هب وت  سپ  (94) دنوشیم تساوخزاب  دننکیم  هچنآ  زا  يزور  (93) درک میهاوخ  هذخاوم  تخـس  اهنآ  همه  زا  هک  وت  يادخب  مسق  (92) دندرک

ءازهتسا رخسمت و  رش  زا  ار  وت  میئاناوت  ردتقم و  يادخ  هک  انامه  (95) نادرگب يور  ناکرشم  زا  ناسرب و  قلخب  يرومام  هچنآ  دنلب  يادص 
بلطم و دوسا  لئاو و  صاع  هریغم و  دیلو  دارم  دنتفگ  نیرسفم  میرادیم  ظوفحم  دندوب  شیرق  فارشا  زا  رفن  دنچ  هک  كرـشم  ناگدننک 

يدوزب دـنتفرگ  رگید  یئادـخ  اتکی  يادـخ  اب  هکنانآ  (96) دـندرمب جـنپ  ره  ربـمغیپ  ياـعد  هب  هک  تسا  ثیغ  ثراـح  ثوغی و  دـبع  دوـسا 
رد تما  هچنآ  زا  وت  هک  مینادیم  ام  (97) دنوشیم روشحم  یباذع  تواقـش و  هچ  اب  دنا و  هدوب  یهابتـشا  لهج و  هچ  رد  هک  تسناد  دنهاوخ 

شاب نارازگزامن  زا  وگ و  حیبست  تراگدرورپ  لامک  فاصوا  رکذب  روخم و  مغ  (98) يوشیم گنتلد  تخس  دنیوگیم  وت  بیذکت  هنعط و 
ارف وت  رب  نیقی  هب  ام  ياقل  ماگنه  گرم و  تعاـس  اـت  شاـب  لوغـشم  دوخ  يادـخ  شتـسرپ  هب  میاد  (99)و  يوش رطاخ  داش  ادـخ  دای  هب  اـت 

(100) دسر

لحنلا

نارفاک يا  ناه  سپ  دـسریم  ارف  يدوزب  ناکرـشم  رب  ریـشمش  باذـع  هب  ای  تمایق و  روهظ  هب  ادـخ  نامرف  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
رما هب  ار  حور  ناگتـشرف و  ادخ  (2) تسناکرـشم كرـش  زا  هزنم  یلاعتم و  اتکی  يادخ  دـینکم  نآ  لیجعت  ياضاقت  لزه  رخـسمت و  هب  امش 

هک دنامهفب  ناگدنب  امـش  هب  دناسرتب و  ادخ  هب  كرـش  تبوقع  زا  هداد و  زردنا  ار  قلخ  وا  ات  دتـسرفیم  دهاوخ  ناگدـنب  زا  هک  ره  رب  دوخ 
دیرفآ گرزب  یتمکح  ققحم و  یضرغ  يارب  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  (3) دیسرتب نم  باقع  نم و  زا  اهنت  ات  تسین  نم  زج  یئادخ  ار  ملاع 

ار دوخ  تقلخ  لصا  هاگنآ  دیرفایب  فیعض  ردق و  یب  هفطن  بآ  زا  ار  ناسنا  ادخ  (4) تسا هزنم  یلاعتم و  دنرآ  كرش  ناکرشم  هچنآ  زا  و 
اهنآ مشپ  يوم و  هب  دوخ  زا  ات  درک  تقلخ  رشب  امـش  عافتنا  يارب  ار  نایاپراهچ  (5)و  تساخرب دیدش  تموصخب  قلاخ  اب  هدرک و  شومارف 
واگ دنفسوگ و  زا  هلگ  هک  یماگنه  (6)و  دیزاس لوکم  ياذغ  ناشتشوگ  ریش و  زا  دیرب و  رگید  رایسب  دئاوف  هدرک و  یمرگ  يدرس و  عفد 

رخاف ياهسابل  عاونا  لمجت و  اهنآ  مشپ  كرک و  زا  ای  دنشاب  امش  راختفا  بیز و  دنور  نوریب  ارچ  هب  هاگحبـص  ای  دندرگرب  هاگنابـش  رتش  و 
فور و امش  هرابرد  ادخ  هک  دنرب  رگیدرهشب  يرهش  زا  یناساب  درب  دیناوتن  رایسب  تقشم  هب  زج  هک  ار  امش  نیگنس  ياهراب  (7)و  دینکربرد

يارب دـینادیمن  زونه  امـش  هک  مه  يرگید  زیچ  دـینادرگ و  امـش  رخـسم  لـمجت  يراوس و  يارب  ار  راـمح  رتـسا و  بسا و  (8)و  تسنابرهم
اه هار  یـضعب  یتسار و  لدع و  هار  نایب  تسادـخ  رب  (9)و  دشاب هریغ  هرایط و  لیبموتا و  نرت و  ضرغ  دیاش  دـیرفآ  دـهاوخ  امـش  يراوس 
ار مادک  ره  هار  ود  نیا  زا  ات  دندرک  راتخم  تواقش  تداعس و  هار  ریس  رد  ار  امش  هک  دینک  يرود  نآ  رد  كولس  زا  تسا  یتساران  روج و 

فالخ نیا  نکیل  دیشکیم  تنج  تیاده و  هار  هب  یگمه  ار  امـش  ربج  هب  هکلب  شیامزآ  نودب  تساوخیم  ادخ  رگا  دینک و  رایتخا  دیهاوخ 
هب ات  دیهد  شرورپ  ناتخرد  دیماشایب و  نآ  زا  هک  داتسرف  ورف  نامسآ  زا  ار  بآ  هک  یئادخ  تسوا  (10) تسا ینابر  ماظن  یهلا و  تحلصم 

امرخ نوتیز و  ناتخرد  دنایورب و  ناراب  بآ  نآ  زا  ار  امش  ياهتعارز  مه  (11)و  دیوش رادروخرب  امش  تاناویح  شگرب  هب  امش و  نآ  هویم 
زور و بش و  مـه  (12)و  تسا رادـیدپ  ترکف  لـها  يارب  یهلا  تردـق  تمحر و  هناـشن  تیآ و  راـک  نیا  رد  درورپـب  هویم  هنوـگره  زا  و 

بناج رهب  ات  درک  رخـسم  شیوخ  ناـمرف  هب  ار  نامـسآ  ناگراتـس  تخاـس و  رخـسم  نودرگ  رد  امـش  یناگدـنز  يارب  ار  هاـم  دیـشروخ و 
(13)و تسا رادیدپ  درخ  لها  يارب  ادخ  تردق  ياه  هناشن  تیآ و  راک  نیا  رد  دننک  تکرح  قوش  زادهد  نامرف  وا  غلاب  تمکح  نامـسآ 

نیا رد  دنا  هدروآرب  رس  كاخ  کی  زا  همه  هکنآ  اب  دروآرد  گنراگنر  لاکـشا  نوگانوگ و  عاونا  هب  دیرفآ  امـش  يارب  ار  هچنآ  نیمز  رد 
نایهام تشوگ  زا  ات  درک  رخسم  امـش  يارب  ار  ایرد  هک  تسیئادخ  وا  مه  (14)و  تسا رادیدپ  رایـشه  مدرمرب  تیهلا  هناشن  تیآ و  مه  راک 
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دینارب نآ  رد  اه  یتشک  دیئارایب و  ار  نت  هدرک و  جارختسا  شباجنـس  زخ و  ناجرم و  رد و  دننام  نآ  ياهرویز  زا  دینک و  هیذعت  نآ  لالح 
زا اـت  داـهنب  نیمز  رد  ار  گرزب  ياـه  هوـک  زین  (15)و  دیرآ ياجب  ادـخ  رکـش  هک  دـشاب  دـیبلط  يزور  ادـخ  لضف  زا  رفـس  تراجت و  هب  ات 
هب داعم  شاعم و  رما  رد  تریح  زا  ار  قلخ  هک  دنـشاب  یهلا  لاجر  ءایبنا و  اـه  هوک  زا  ضرغ  ینعمکی  هب  دـیاش  دـیهرب  بارطـضا  یناریح و 

تیادـه رگم  اـت  تخاـس  رادـیدپ  اـه  هار  درک و  يراـجاه  هوـک  زا  اـه  همـشچ  نـیمز و  رد  اـهرهن  دـننادرگ و  یم  هدوـسآ  دوـخ  تیادـه 
دوصقم زین  ینابر  ءاملع  همئا و  ءایبنا و  دیاش  ار  نامسآ  ناگراتس  اهلگنج و  اهدور و  اهایرد و  اه و  هوک  دننام  نیمز  ياه  هناشن  (16) دیوش

نآ دننام  هدرک  قلخ  ناگدـنب  امـش  يارب  ار  تمعن  همه  نیا  هک  یئادـخ  نآ  ایآ  (17) دیبای تیادـه  اهناب  بش  زور و  ات  تشاد  ررقم  دـشاب 
دحیب و ياهتمعن  هک  دـیهاوخب  رگا  (18 (؟ دـیوشیمن رایـشوه  رکذـتم و  ایآ  هدرکن  قلخ  ملاع  رد  زیچ  چـیه  هک  تسا  ناتب  هنعارف و  زا  سک 

راکـشآ ناهنپ و  ار  هچ  ره  ادـخ  (19)و  تسنابرهم روفغ و  رایـسب  ناگدنب  قح  رد  ار  ادخ  هک  دـیناوتن  زگره  دـینک  هرامـش  ار  ادـخ  رـصح 
اهتب و نوچ  ادـخ  زا  ریغ  ار  هچنآ  هک  دـینادب  (20)و  دینک تشز  لامعا  ایر و  كرت  دیـسرتب و  ادـخ  هذـخاوم  زا  تسا  هاگآ  همه  هب  دـیراد 

یب تایح  زا  هدرم و  اهنیا  (21) تسیقولخم زین  دوخ  درادـن و  قلخ  عفنب  ملاع  رد  يرثا  هدرکن و  قلخ  يزیچ  وا  دـیناوخیم  یئادـخ  هب  هنعارف 
تساتکی و يادخ  امـش  يادخ  (22) دزیگنایمرب ار  اهنآ  هک  دـنوشیم و  ثوعبم  ماـگنه  هچ  رد  هک  دـنرادن  روعـش  سح و  جـیه  دـنا و  هرهب 

یچیپرــس ربـکت و  ادـخ  مـکح  تعاـطا  زا  دـنلاعتم و  دـبم  رکنم  لد  هـب  دـنیوگ  ناـبزب  مـه  رگا  دــنرادن  ناـمیا  ترخآ  ملاـع  هـب  هکناـنآ 
(24)و درادـیمن تسود  ار  ناربکتم  زگره  وا  دـناسریم و  ناشلامعا  رفیک  هب  تسهاـگآ و  اـهنآ  رهاـظ  نطاـب و  رب  ادـخ  اـققحم  (23) دننکیم

تایآ نیا  دنیوگ  هداتسرف  یحوب  امش  تیاده  يارب  دوخ  ملع  نامـسآ  زا  یتایآ  گرزب  هچ  ادخ  هک  دوش  هتفگ  ربکتم  مدرم  نیا  هب  هاگره 
هانگ راب  اب  ار  دوخ  هانگ  نیگنـس  راب  تمایق  زور  راکنا  هجیتن  رد  ناـنآ  هکنآ  اـت  (25) تسناینیـشیپ ياه  هناسفا  همه  هکلب  تسین  ادخ  یحو 

ینارفاک نآ  (26) تسا تبقاع  دب  رایـسب  هانگ  رآ و  راب و  نآ  هک  دیـشاب  هاگآ  نالقاع  دنهن  شودب  دندرک  ناشهارمگ  لهج  زا  هک  یناسک 
رب درک و  ناریو  هیاپ  زا  ار  اهنآ  يانب  فقـس  ادخ  نکیل  دندیـشیدنا  قح  ندرک  لاماپ  يارب  اهرکم  اهنیا  دـننام  زین  دـندوب  نانیا  زا  شیپ  هک 
درک دهاوخ  لیلذ  راوخ و  ار  نانآ  مه  تمایق  زور  هاگنآ  (27) دیسر ارف  ار  اهنآ  دندیمهفیمن  هک  یئاج  زا  ادخ  باذع  تخیر و  ورف  ناشرس 

رد دیدرک  یماپب  گنج  تموصخ و  نانموم  اب  اهنآ  يرادفرط  يارب  هک  امـش  لطاب  نامگب  نم  ناکیرـش  دنیاجک  تفگ  دهاوخ  زور  نآ  و 
نارومام ناگتـشرف  ار  اهنآ  (28) دراد صاـصتخا  نارفاـک  هبباذـع  يراوخ و  تلذ و  زورما  هک  دـننک  راـهظا  شناد  ملع و  لـها  ماـگنه  نآ 

دـنراد و شیپ  میلـست  رـس  اروبجم  گرم ، لاح  نآ  رد  دـندرک  متـس  دوخ  سفن  هب  ایند  رد  هک  یلاح  رد  دـنریگیم  ار  ناشناج  یهلا  بضغ 
دیدش بکترم  امش  هک  تسیچ  ادخ  ربربکت  كرـش و  زا  رتدب  يراک  يرآ  هک  دنهد  باوج  ناگتـشرف  میدرکن  دب  راک  ادبا  ایندبام  دنیوگ 
بذعم هشیمه  اجنآ  رد  هک  دـیوش  لخاد  خزودـب  رد  ره  زا  هک  دـننک  باطخ  ناگتـشرف  سپ  (29) تسهاگآ دیا  هدرک  هچ  رهب  ادـخ  يرآ 
داتـسرف یتایآ  هچ  ادخ  هک  دوش  هتفگ  يوقت  لها  هب  نوچ  (30)و  تسیهاگلزنم دب  رایـسب  تسا  خزود  هک  ناربکتم  هاگیاج  و  دوب . دیهاوخ 
نارکنم فالخ  رب  داتسرفام و  راگدرورپ  نآرق  تایآ  رد  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  تداعس و  تیاده و  هار  نیرتهب  داتسرف  یتایآ  وکین  دنیوگ 

لزنم نیرتهب  ار  اهنآ  ترخآ  رد  مه  دننیب و  یـشوخ  یکین و  ایند  تایح  رد  دنراکوکین  هکنانآ  تسا  نیـشیپ  هناسفا  نامه  نآرق  دنتفگ  هک 
ادـخ فطل  زا  شناتخرد  ریز  رد  هک  دـشاب  ندـع  تشهب  ياهغاب  هک  (31) دوب دـهاوخ  وکین  للجم و  يوقت  لها  هناـخ  رایـسب  هتبلا  تسا و 

رجا و تسنیا  يراب  تسا  رـضاح  ناشیا  رب  اجنآ  رد  دننک  لیم  دنهاوخب و  هچ  ره  هک  یتلاح  رد  دنوش  لخاد  نآ  ردـنایقتم  تسیراج  اهرهن 
هب دننک  ناشحور  ضبق  كرـش ، زا  هزیکاپ  ادخ  تمحر  رومام  ناگتـشرف  نوچ  هکنانآ  (32) درک دهاوخ  اطع  يوقت  لهاب  ادـخ  هک  یئازج 
ای هکنآ  زج  رکنم  نارفاک  نیا  (33) دیئآرد يدبا  تشهب  هب  نونکا  دیدروآ  اجب  ایند  رد  هک  یئوکین  لامعا  بجوم  هب  امـش  هک  دنیوگ  اهنآ 

نارکنم دنربیم  راظتنا  هچ  رگید  دسررد  ادـخ  مکح  نانآ  كاله  هب  ای  دـنوش  نازرل  ناسرت و  دـنیایب و  اهنآ  رـس  رب  ادـخ  بضغ  ناگتـشرف 
سفن هب  دوخ  اهنآ  هکلب  درکن  متـس  اهناب  الـصا  دومرف  ناشکاله  هک  ادخ  دندش و  كاله  همه  هک  دندرک  دندوب و  نانیا  دـنناممه  نیـشیپ 

(35)و درک هطاحا  اهناب  دـندرکیم  رخـسمت  نآ  رب  هک  یباذـع  نآ  دندیـسر و  دوخ  تشز  لاـمعا  رفیکب  هکنآ  اـت  (34) دندرک متـس  شیوخ 
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يزیچ نامناردپ  هن  ام و  هن  زگره  تساوخیم  ادخرگا  دـنیوگ  دـنوش و  يربج  اجنآ  دـننیبب  دوخ  تشز  لامعا  رفیک  اطخ و  نوچ  ناکرـشم 
دندزیم شیوخ  لمع  راکنا  ربج و  رد  هب  هک  دوب  نیمه  ناشراتفگ  رادرک و  مه  نانیا  زا  شیپ  ناکرـشم  میدـیتسرپیمن  اتکی  يادـخ  نآ  زج 

میداتسرف يربمغیپ  یتما  ره  نایم  رد  ام  انامه  (36)و  تسین یفیلکت  تجح  مامتا  تلاسر و  غیلبت  زج  ام  نالوسر  يارب  تروص  نیا  رد  سپ 
تیاده ادخ  ار  مدرم  یـضعب  لوسر  توعد  هجیتن  رد  سپ  دینک  يرود  نانوعرف  ناتب و  زا  دیتسرپ و  ار  اتکی  يادخ  هک  دنک  غالبا  قلخب  ات 

ءایبنا هکنانآ  تبقاع  دیرگنب  ات  دینک  شدرگ  نیمز  يور  رد  نالقاع  امش  نونکا  دندنام  تباث  یهارمگ  تلالض و  رد  رگید  یـضعب  درک و 
قلخ تیادـه  قاتـشم  صیرح و  رایـسب  هچ  رگا  وت  اـم  لوسر  يا  (37) دندش يدبا  كاله  هنوگچ  اهنآ  دیـسراجکب و  دـندرک  بیذـکت  ار 

دیکت هغلابم و  اب  نارفاک  (38)و  دوب دهاوخن  يروای  ار  اهنآ  دنکن و  تیاده  تجح  مامتا  زا  سپ  ار  ناهارمگ  ادخ  هک  نادب  نکیل  یتسه و 
هتبلا دندرک  لطاب  لایخ  یلب  تشاد  دهاوخن  دوجو  یتمایق  درک و  دهاوخن  هدنز  ار  وا  ادخ  درم  هک  یسک  زگره  هک  دننکیم  دای  مسق  لماک 

دندرکیم فالتخا  هچنآ  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  رـشحم  زور  نآ  (39) دنتـسین هاگآ  نآ  زا  مدرم  رثکا  نکیل  تسادـخ و  یمتح  هدـعو  تمایق 
میئوگ مینک و  هدارا  هچ  ره  دوـخ  ذـفان  رما  هب  اـم  (40) دـنوش هاگآ  دوخ  طلغ  هشیدـنا  غوردـب و  الماک  نارفاک  ات  ددرگ و  نیبم  راکـشآ و 

نارفاـک زا  دوخ  نطو  رد  اهمتـس  هکنآ  زا  سپ  دـندرک  ترجاـهم  ادـخ  هار  رد  هکناـنآ  (41) دـشدهاوخ دوجوم  هظحل  نامه  شاـب  دوجوم 
رایـسب درک  میهاوخ  اطع  اهناب  ترخآ  رد  هک  يرجا  دننادب  رگا  هک  یتروص  رد  میهدـیم  وکین  شیاسآ و  هاگیاج  اهناب  ایند  رد  امدندیـشک 

رد دوخ  يادـخ  رب  دـندرک و  ربص  نید  هار  رد  هک  دوشیم  اـطع  یناـسک  نآ  هب  یبـقع  اـیند و  رد  گرزب  رجا  نیا  (42) تسا رتوکین  رتـهب و 
هک میداتـسرفن  تلاسربار  یـسک  دوخ  یحو  هب  دیوم  لاجر  ریغ  تما  چیه  رب  ص )  ) دـمحم يا  وت  زا  شیپ  ام  (43)و  دندومن لکوت  اهراک 

رگا تما  ره  نادنمـشناد  ءاـملع و  ینعی  رکذ  لـها  زا  دـیورب و  وـگب  تسا  رـشب  سنج  زا  تسین و  هتـشرف  اـم  لوـسر  ارچ  دـنیوگ  وـت  تما 
هک ار  نآرق  وت  رب  میداتـسرف و  یحو  تاـیآ  بتک و  تازجعم و  یلوسر  رهب  اـم  (44) دینک لاوس  دندوب  رـشب  همه  قحنالوسر  هک  دینادیمن 
ود رد  دـندنب و  راک  ترکف  لقع و  هک  دـشاب  ینک  نایب  هدـش و  هداتـسرف  هچنآ  تما  رب  ات  میدرک  لزان  تسیهلا  باتک  نیرتلماـک  عماـج و 
زا ای  درب  ورف  نیمزب  ار  همه  هاگان  ادـخ  هک  دـننمیا  الب  نیا  زا  ایآ  دنـشدینایم  اهرکم  دوخ  تشز  رادرک  رب  هکناـنآ  (45) دنبای تداعس  ملاع 

تردق رب  هتبلا  نانآ  و  دریگب ؟ تخس  هدخاوم  هب  هاگان  دندمآ  تفر و  مرگرس  هک  رفـس  رد  هکنآ  ای  (46) دتسرف یباذع  دنربن  یپ  هک  یئاج 
تهجنیدب درکن  راتفرگ  اهالب  عاونا  نیا  هب  ار  ناراکتشز  نیا  هک  ادخ  دریگب  سرت  لاح  هب  ار  اهنآ  میاد  هکنآ  ای  (47) دش دنناوتن  بلاغ  قح 

ات دننک  هدـهاشم  زیچ  ره  رد  ار  ادـخ  تردـق  راثآ  هک  دـندوشگن  مشچ  ایآ  (48) تسنابرهم قفـشم و  قلخب  رایـسب  وت  راـگدرورپ  هک  تسا 
هدجس هب  همه  میقتسم  ریغ  ایمیقتـسم  پچ  تسار و  زا  دتـسرفیم و  بناج  رهب  ار  دوخ  هلظا  يدوجو و  راثآ  هنوگچ  يدوجومره  هک  دننیبب 

نیا هک  تخرد  زا  لگ  هویم و  روهظ  دـننام  هام  رهم و  رون  نوچ  دـشاب  ایـشا  راثآ  روهظ  لالپب  دارم  دـیاش  دنلوغـشم  ینتورف  لامک  اب  ادـخ 
قح تعاطب  ارچ  ناگدـنب  امـش  دنلوغـشم  ادـخ  تدابعب  ناشتالامک  روهظب  دـیدید  ار  تادوجوم  همه  یتقو  ینعی  تسادـخ  شتـسرپ  دوخ 

؟ دنلوغـشم ادـخ  تدابعب  للذـتلامک  اب  ربکت و  چـیه  یب  همه  ناگتـشرف  ناگدـنبنج و  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  (49 (؟ دیزادرپن
هک هدومرف  ملاع  ياتکی  يادخ  (51) دننکیم تعاطا  دنرومام  هچ  ره  دنسرتیم و  تساهنآ  همه  قوف  هک  ادخ  رهق  زا  تادوجوم  مامت  (50)و 

همه تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  (52) دیسرتن رگد  سکچیه  زا  سب و  دیسرتب و  نم  زا  یکی  ادخ  هک  دیورن  یئاتود  كرـش و  هار  هب 
امـش ایآ  درک  دـیابن  تعاطا  ار  یـسک  تسا  ملاـع  ناطلـس  کـلام و  هک  وا  ریغتـسوا  صوصخم  هشیمه  تعاـطا  نید و  تسادـخ و  کـلم 

اب ناگدنب  امش  (53)و  دنتـسه یناف  رثا و  یب  زجاع و  همه  ادخ  ریغ  هک  یتروص  رد  دیـسرتب ؟ ردتقم  يادخ  زا  ریغ  یـسک  زا  دـیاب  ناگدـنب 
یتقو زاب  (54) دینکیم هثاغتسا  الب  عفر  رد  وا  هب  هتـسج و  هانپ  وا  هاگرد  هب  دسر و  یئالب  نوچ  تسادخ و  زا  همه  دیراد  هک  تمعن  ره  هکنآ 
میداد اهناب  هک  تمعن  همه  نآ  دوجو  اـب  جوجل  قلخ  (55)و  دیروایم كرش  دوخ  يادخب  امش  زا  یهورگ  درک  عفد  امـش  رـس  زا  ار  الب  هک 

دیهاوخ ار  دوخ  لمع  هجیتن  گرم  ماگنه  يدوزب  هک  دـیزادرپب  یناویح  ینارماکب  ایند  هزور  ود  نیا  يراـب  دـنوریم  نارفک  رفک و  هارب  زاـب 
زا هتبلا  هک  اتکی  يادخ  هب  دنگوس  دنهدیم  رارق  میداد  اهنآ  هب  ام  هک  یقزر  زا  یبیصن  لهج  يور  زا  ناتب  يارب  ناکرـشم  نیا  (56)و  تسناد
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ادخ نارتخد  تسا  دنزرف  زا  هزنم  ادخ  هکنآ  اب  ار  ناگتشرف  ناکرـشم  نیا  (57)و  دش دهاوخ  تساوخزاب  لطاب  دـیاقع  غورد و  نیا  زا  اهنآ 
ترـسح مغ و  تدـش  زا  دـیآ  هدژم  يرتـخد  دـنزرفب  ار  اـهنآ  زا  یکی  نوچ  (58)و  دـننکیم وزرآ  ار  نارـسپ  دوخ  رب  هکنآ  لاـح  هتـسناد و 

تلذ اب  ار  رتخد  نآ  ایآ  هک  دتفا  رکف  هب  درادیم و  ناهنپ  دوخ  موق  زا  يور  راع  نیا  زا  (59)و  دوشیم گنتلد  تخس  هدش و  هایس  شراسخر 
تمایق هب  ادخ و  هب  هک  یناسک  فاصوا  (60) دننکیم دب  رایسب  اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ  نالقاع  دنک  روگ  كاخ  هب  هدنز  ای  درادهگن  يراوخ  و 

اما تسا  یمحریب  یهاوخدوخ و  تلاهج و  تواسق و  يور  زا  مه  نارتخد  ندرک  روگب  هدنز  دننام  ناشلامعا  تسا و  تشز  دـنرادن  نامیا 
ملظ و زا  ادـخ  رگا  (61)و  تساناد زیچ  رهب  ردتقم و  راک  ره  رب  ادـخ  تسا و  لامک  فاصوا  نیرتیلاع  هدیدنـسپ و  ار  ناسانـشادخ  ادـخ و 

دنکفایم ریخات  فطل  هار  زا  دنکیمن و  لیجعت  تبوقع  رد  وا  نکیل  تشاذگ و  دهاوخن  نیمز  رد  يا  هدنبنج  دـشک  ماقتنا  قلخ  ياهیرگمتس 
دهاوـخن رخوـم  مدـقم و  هظحل  کـی  رگید  دیـسررد  اـهنآ  لـجا  هک  هاـگنآ  یلو  تسا  تمکح  تحلـصم و  ياـضتقم  هک  نیعم  یتـقو  اـت 

زاب هک  دننکیم  روصت  دنهدیم و  تبسن  ادخب  غورد  زا  رتخد  دنزرف  نتشاد  نوچ  دندنسپ  یمن  دوخ  رب  هک  ار  هچنآ  ناکرـشم  نیا  (62)و  دش
ام هک  دنگوس  ادخب  (63) دنوریم خزودـب  مه  نارگید  زا  رتدوز  تسا و  خزود  شتآ  اهنآ  رفیک  اققحم  هک  یتروص  رد  دـنراد  وکین  تبقاع 

زورما سپ  داد  هولج  ابیز  ناشرظن  رد  ار  اهنآ  تشز  لامعا  ناطیش  یلو  دنبای  تداعس  رگم  ات  میداتسرف  هقباس  مما  رب  وت  زا  شیپ  ینالوسر 
يارب رگم  میداتـسرفن  وت  رب  ار  گرزب  نآرق  نیا  اـم  (64)و  دوب دنهاوخ  راتفرگ  كاندرد  باذعب  تساهنآ و  رای  ناطیـش  رـشحم  زور  ینعی 

تیادـه و ناـمیا  لـها  يارب  ینک و  نشور  دـننکیم  فـالتخا  مدرم  هریغ  تلاـسر و  داـعم و  ادـخ و  دـیحوتزا  هچنآ  رد  ار  تقیقح  هـکنیا 
رب یهلا  تمکح  تردق و  تیآ  راکنیا  رد  هتبلا  درک  هدنز  گرم  زا  سپ  ار  نیمز  ات  داتـسرف  ار  ناراب  نامـسآ  زا  ادخ  (65)و  یشاب تمحر 

تربع و همه  دنفسوگ  واگ و  رتش و  زا  نایاپ  راهچ  لاح  هپحالم  نادنمشوه  امش  يارب  هتبلا  (66)و  تسا رادیدپ  دنونشب  قح  نخس  هکنانآ 
(67)و تساراوگ ناگدنشون  همه  عبط  رد  هک  میناشونیم  ار  امش  كاپ  ریش  نوخ ، نیگرـس و  كاپان  مسج  ود  نایم  زا  ام  هک  تسا  تمکح 

قح تردق  تیآ  زین  راک  نیا  رد  دنرآ  تسدـب  وکین  لالح  قزر  نیریـش و  ياه  هباشون  نآ  زا  هک  روگنا  امرخ و  تخرد  ياه  هویم  زا  مه 
سپس (69)و  دیریگ لزنم  عیفر  ياهفقـس  ناتخرد و  اه و  هوک  زا  هک  درک  یحو  لسع  روبنز  هب  ادـخ  (68)و  تسا رادیدپ  نادنمدرخ  يارب 
تبرش اهنآ  نورد  زا  هاگنآ  دیئوپب  تعاطا  هب  ار  ناتراگدرورپ  هار  دینک و  هیذغت  وبشوخ  ياهلگ  دهش  توالح و  زا  نیریش و  ياه  هویم  زا 

ادخ (70)و  تسادیپ نارکفتم  يارب  ادخ  تردـق  تیآ  زین  راک  نیا  رد  تسنامدرم  رافـش  نآ  رد  هک  دـیآ  نوریب  فلتخم  ياهگنرب  ینیریش 
اناد و هشیمه  هک  تسادخ  انامه  دنکیم  شومارف  ار  همه  هتسناد  هچ  ره  هک  دناسریم  يریپ  باطحنا  نسب  ار  یـضعب  هدیرفآ  ار  ناگدنب  امش 

هکنآ هداد  ینوزف  رگید  یـضعب  رب  ار  امـش  زا  یـضعب  قزر  ادخ  (71)و  دریگیم یهاگ  دـهدیم و  شناد  توق و  یهاگ  ار  امـش  تساـناوت و 
ادخ اب  ات  دهدیم  يرشب  ای  یتب  هب  ار  یئادخ  ماقم  نکیل  دنوش  يواسم  وا  اب  ات  دهد  یمن  ار  هدایز  نامالغ  ناتـسدریزب و  هدش  نوزفا  شقزر 

سنج زا  ادـخ  (72)و  دـننک راکنا  دـیاب  كرـش  نایـصع و  هب  ار  ادـخ  هب  نامیا  تمعن  ایآ  یـساپسان  لهج و  یهآ  دـناد  يواسم  کـیرش و 
ناداـماد و نارتـخد و  نارـسپ و  اـهتفج  نآ  زا  دـیرفآ و  نادرم  شمارآ  شیاـسآ و  يارب  ار  ناـنآ  ینعی  دـیرفآ  تفج  امـش  يارب  ناـتدوخ 
هب دـنورگیم و  لطابب  زاب  ادـخ  ياهتمعن  همه  نیا  دوجو  اب  مدرم  ایآ  داد  يزور  ذـیذل  هزیکاپ  ياـهتمعن  زا  دومرف و  قلخ  امـش  رب  ناـگداون 

شتسرپ ار  یئاهتب  وا  ياج  هب  دنتسرپ و  یمن  هداد  اهناب  رامـشیب  ياهتمعن  هک  ار  ادخ  لهج  زا  ناتـسرپ  تب  (73)و  دنوشیم رفاک  ادخ  تمعن 
امش سپ  (74) دنرادن راک  چـیه  رب  یئاناوت  دنتـسین و  شلـصا  دـنهد  ناکرـشم  هب  يزور  هک  يزیچ  کلام  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  دـننکیم 
امـش تساـناد و  زیچ  هـمهب  ادـخ  هـک  دـیورگب  اـتکی  يادـخب  دیرامــشن و  دـننام  لـثم و  ادـخ  يارب  ار  اـهتب  یناداـن  لـهج و  زا  ناکرــشم 

وکین و قزر  وا  هب  ام  هک  دازآ  يدرماب  تسین  دوخ  سفن  رب  یتح  چـیه  رب  رداق  هک  یکولمم  هدـنب  اـیآ  دیونـشب  هدز  یلثم  ادـخ  (75) دینادان
ادخ و تب و  لثم  دنتـسین . ناسکی  زگره  دنناسکی  ود  نیا  دنکیم  قافنا  دـهاوخ  هچ  ره  راکـشآ  ناهنپ و  هک  میدرک  اطع  رایـسب  لالح  لام 
ود دیونشب  هدز  یلثم  ادخ  (76)و  دنتسین هاگآ  مدرم  رثکا  نکیل  تسادخ و  صوصخم  شیاتـس  دنام  لاثمت  نیدب  تسرپادخ  تسرپ و  تب 

يرگید دـناسرن و  شیوخ  کلام  هب  يریخ  هار  چـیه  زا  دوخ و  يالوم  رب  لک  زجاع و  تهج  ره  زا  گنگ و  دـشاب  يا  هدـنب  یکی  درم  رفن 
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ناسکی رفن  ود  نیا  ایآ  دشاب  تداعـس  تیاده و  میقتـسم  هارب  مه  دوخ  دـهد و  نامرف  ناسحا  تلادـعب و  قلخ  رب  هک  ردـتقم  دازآ و  يدرم 
تعاس راک  سب و  تسهاگآ و  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  رب  ادخ  اهنت  (77) دنام لاثمت  نیدب  نموم  رفاک و  لثم  دنتسین . ناسکی  زگره  دنتـسه 

نطب زا  ار  امش  ادخ  (78)و  تساناوت زیچ  ره  رب  هتبلا  ادخ  هک  تسین  شیب  رتکیدزن  ای  ندز  مه  رب  مشچ  دـننام  یناسآ  تعرـس و  رد  تمایق 
اهتمعن نیا  رکـش  دیوش و  اناد  رگم  ات  درک  اطعا  جیردتب  بلق  شوگ و  مشچ و  امـشب  دیتسنادیمن و  چیه  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  ناردام 

لها يارب  رما  نیا  رد  تسین  اهنآ  نابهگن  یسک  ادخ  زجب  تساهنآ و  رخسم  نامـسآ  وج  هک  دیرگنیمن  اوه  ناغرم  رد  ایآ  (79) دیرآ ياجب 
زا رفس  تقوم  تنوکس  يارب  تشاد و  ررقم  ار  ناتیاهلزنم  امـش  مئاد  تنوکـس  يارب  ادخ  (80)و  تسا رادیدپ  قح  تردـق  زا  یناشن  نامیا 

كرک و مشپ و  زا  دشاب و  لاقتنا  لباق  نزو و  کبس  نوکـس  تکرح و  تقو  ات  داد  رارق  امـش  يارب  ار  اه  همیخ  نایاپراهچ  يوم  تسوپ و 
رد ات  دومرف  قلخ  امـش  يارب  رخاف  ياهـسابل  یناگدنز و  بابـسا  عاتم و  یلاق و  دمن و  میلگ و  دننام  لزنم  هیثاثا  نارتش  نادنفـسوگ و  يوم 

ایهم اه  هوک  راوید و  فقـس و  ناتخرد و  زا  اهناب  هیاس  اـمرگ  زا  امـش  شیاـسآ  يارب  ملاـع  يادـخ  (81)و  دینک هدافتـسا  نآ  زا  ایند  تایح 
مـشیربا مرک  تاناویح و  تاتابن و  زا  زین  دـیریگ و  یهانپ  امرگ  امرـس و  زا  ات  داد  رارق  ناتیارب  اهقاطا  شـشوپ و  هوک  ياهراغ  زا  تخاـس و 

ررقم نهآ  سابل  دـینام  ظوفحم  گنج  رد  هکنآ  يارب  زین  درک و  قلخ  دـناشوپب  ناتـسمز  يامرـس  باـتفآ و  ياـمرگ  زا  ار  امـش  هک  ساـبل 
نیا دوجو  اب  سپ  (82) دیشاب وا  رما  میلـست  عیطم و  دیـسانشب و  ار  معنم  رگم  ات  درک  لماک  مامت و  امـش  رب  ار  دوخ  ياهتمعن  نینچ  دینادرگ 

جوجل هاوخدوخ  مدرم  نیا  (83) تسین شیب  تجح  مامتا  تلاسر و  غیلبت  وت  رب  ام  لوسر  يا  دننادرگب  ادخ  زا  يور  زاب  رگا  یهلا  معن  همه 
رد هک  ار  يزور  روآ  قلخ  داـی  هب  (84)و  دنـشابیم شتمعن  ادخ و  هب  رفاک  نانیا  رثکا  دننکیم و  راکنا  زاب  هتخانـش  هتـسناد و  ار  ادـخ  تمعن 

نانآ زا  يرذـع  هبانا و  هبوت و  هن  دوشن و  هداد  راذـتعا  نخـس و  هزاجا  نارفاک  هب  هاگنآ  میزیگنارب  يدـهاش  لوسر و  یتما  ره  زا  ام  تماـیق 
(86)و تفای دنهاوخ  شیاسآ  تلهم  هن  باذع و  فیفخت  هن  چیه  رگید  دـننیبب  مشچب  ار  ادـخ  باذـع  ناراکمتـس  هک  يزور  (85)و  دنریذپ

ياجب ام  هک  دننانیا  اهلا  راب  دنیوگ  لاح  نآ  رد  دنروخ و  ترسح  دننک  هدهاشم  زجاع  لیلذ و  تمایق  رد  ار  دوخ  ناکیرـش  ناکرـشم  نوچ 
دیئوگیم غورد  هتبلا  امش  ناکرشم  يا  هک  دنهد  باوج  ناکیرـش  نک  تازاجم  ام  ياجب  دنداد  بیرف  ار  ام  هک  ار  اهنآ  میدرک  شتـسرپ  وت 

لعج ادخ  زا  ریغ  هچ  ره  دنوش و  ادخ  نامرف  میلست  نیکرـشم  رافک و  همه  زور  نآ  رد  (87)و  میدناوخن دوخ  شتسرپ  هب  ار  امش  زگره  ام 
رفیکب ار  اهنآ  ام  دنتـسب  قلخ  يورب  زین  ار  ادخ  هار  دـندش و  رفاک  دوخ  هکنانآ  (88) دوش دوبان  وحم و  ناشرظن  زا  همه  دـندیتسرپیم  هدرک و 
یهاوگ ناـشدوخ  نـالوسر  زا  یتـما  ره  رب  اـم  هک  يزور  (89)و  مییازفیب رگید  نارفاک  باذـع  قوف  یباذـع  قلخ  راـک  رد  لـالخ  داـسف و 

ار میظع  نآرق  نیا  وت  رب  ام  زاس و  رکذـتم  ار  تما  نک و  دای  ار  تخـس  زور  نآ  میرآ  هاوگ  تما  نیا  رب  دـمحم ص  يا  ار  وت  میزیگنارب و 
تراـشب تمحر و  تیادـه و  نیملـسم  يارب  دـیامنب و  لـطاب  ياـه  هارزا  ار  قـح  نید  هار  دـنک و  نشور  ار  زیچ  ره  تقیقح  اـت  میداتـسرف 

ملظ رکنم و  تشز و  لاعفا  زا  دنکیم و  رما  نادنواشیوخ  راطع  لذب و  هب  دـهدیم و  ناسحا  لدـع و  هب  نامرف  ار  قلخ  ادـخ  انامه  (90) دشاب
لوسر ادخ و  اب  نوچ  (91) دیبای دبا  تشهب  تداعس و  ات  دیریذپب  ار  ادخ  هظعوم  هک  دشاب  دهدیم  دنپ  ینابرهم  يور  زا  امشب  دنکیم و  یهن 

دوخ رب  ار  ادخ  هک  ارچ  دینکـشم  دیدرک  راوتـسا  دکوم و  هک  ار  نامیپ  دنگوس و  زگره  دینک و  افو  دهع  نادب  دیتسب  يدـهع  شناگدـنب  و 
دیشابن دیباتاو  مکحم  ندیبات  زا  سپ  ار  دوخ  هتشر  هک  ینز  دننام  لثم  رد  (92)و  تسهاگآ دینکیم  هچ  رهب  ادخ  دیا و  هتفرگ  هاوگ  رظان و 

اریز دیبای  قوفت  رگید  موق  رب  یموق  هکنآ  ات  دیرب  راکب  يراکداسف  رگیدکی و  بیرف  يارب  ار  دوخ  مکحم  راوتـسا و  ياهمـسق  دـهع و  هک 
(93)و تخاس دهاوخ  راکشآ  امش  رب  ار  امش  تافالتخا  اهبلقت و  همه  تمایق  زور  رد  دیامزآ و  یماهمسق  دهع و  نیاب  ار  ناگدنب  امش  ادخ 

تـشاذگیمن رـشب  رد  تیلم  نابز و  داژن و  تافالتخا  هنوگچیه  دادـیم و  رارق  تما  کی  ار  رـشب  همه  یلزا  تیـشم  هب  تساوخیم  ادـخ  رگا 
هتبلا دـنکیم و  تیادـه  دـهاوخب  ار  هک  ره  دراذـگاو و  یهارمگب  دـهاوخب  ار  هک  ره  ناحتما  زاسپ  تسناحتما  يارب  تاـفالتخا  نیا  نکیلو 
هکنآ ات  دـیربم  راکب  دوخ  نیب  بیرف  يارب  ار  دوخ  ياهدـنگوس  دـهع و  (94)و  دش دـیهاوخ  لاوس  همه  زا  دـیا  هدرک  دـب  کین و  زا  هچنآ 

هب دـیوش و  التبم  یتخـس  هب  همه  هک  دـینادب  دـیتسب  قلخ  رب  ار  ادـخ  هار  هک  نیا  زا  دزغلب و  غورد  دـنگوس  بیرف و  هب  زین  تسا  مدـق  تباث 
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ار امش  رایسب  دیمهفب  رگا  تسادخ  دزن  دبا  تمعن  زا  هچنآ  هک  دیشورفن  كدنا  یئاهب  هب  ار  ادخ  دهع  (95)و  دیدرگ راتفرگ  تخس  باذع 
دوب و دهاوخ  یقاب  دبا  ات  ترخآ  باوث  کین و  لامعا  رئاخذ  زا  تسادخ  دزن  هچنآ  (96) دییایب دهع  ضقن  هب  هک  تسا  یتعفنم  نآ  زا  رتهب 

رجا هک  دـبا  تشهب  یلو  دـنامن  یقاـب  کـینلامعا  اریز  دـندروآ  اـجب  هک  یلمع  زا  رتهب  رایـسب  تسیرجا  میهدـب  نارباـص  هب  هک  يرجا  هتبلا 
، تداعـس اب  شوخ و  یناگدـنز  رد  ار  وا  ام  درآ  ياجب  ادـخب  ناـمیا  طرـشب  یکین  راـک  نز  درم و  زا  سک  ره  (97) دنامب دیواج  تساهنآ 

لوا ینک  نآرق  توالت  یهاوخ  نوچ  ام  لوسر  يا  (98) مینکیم اطع  وا  هب  هدرک  هک  یکین  لمع  زا  رتهب  رایسب  يرجا  مینادرگیم و  دبا  هدنز 
هدرک دامتعا  لکوت و  وا  رب  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  یسک  رب  زگره  ار  ناطیش  هتبلا  هک  (99) رب هانپ  ادخ  هب  دودرم  ناطیش  هسوسو  رش  زا 
هدروآ كرـش  ادـخ  هب  وا  ياوـغا  هب  دـنا و  هـتفرگ  تـسود  ار  وا  هـک  تـسا  یـسوفن  نآ  رب  ناطیـش  طلـست  اـهنت  (100) دوب دهاوخن  طلـست 

زیچ هچ  ات  دـناد  رتهب  ادـخ  هک  یتروص  رد  میروآ  رگید  یتیآ  نآ  ياج  هب  هدرک و  خـسن  تحلـصم  هار  زا  ار  یتیآ  هاـگره  اـم  (101)و  دنا
یمناهنیا رثکا  هکلب  تسین  نینچ  يدنب  یم  ارتفا  هشیمه  ادخ  رب  وت  دنیوگ  یم  هدرک و  هیآ  خسن  رب  ضارتعا  نارفاک  دنک  لزان  قلخ  حالصب 

تقیقح هب  نم  راگدرورپ  بناج  زا  سدـقلا  حور  ار  تایآ  نیا  هک  وگب  نارفاک  هب  ام  لوسر  يا  وت  (102) تسینامسآ لوزن  نیا  هک  دنمهف 
هک میهاگآ  الماک  ام  (103)و  دشاب تراشب  تیاده و  نیملـسم  يارب  دنادرگ و  مدق  تباث  ادخ  هار  رد  ار  نامیا  لها  ات  درک  لزان  یتسار  و 
ای اسرت  ماعلب  ناشدوصقم  حیـصف  ریغ  یمجعا  تسا  يرـشب  دزومایم  لوسر  هب  ار  نآرق  نیا  بلاطم  هک  سک  نآ  دـنیوگیم  دـناعم  نارفاـک 
هب هدروآرد و  حیصف  یبرع  نابزب  دوخ  ار  نآرق  نیا  بلطم  نتخومآ  زا  سپ  لوسر  دوب و  یسراف  ناملـس  ای  یمور  مالغای  سیفن  ای  شیاع 
درک دهاوخن  ناشتیاده  زگره  ادخ  رگید  لماک  تجح  مامتا  زا  سپ  دـنروآ  یمن  نامیا  ادـخ  تایآ  هب  هکنانآ  هتبلا  (104) ددنب غورد  ادخ 
نیا درواین و  ادـخ  تاـیآ  هب  ناـمیا  هک  ددـنب  یم  ادـخ  هب  سک  نآ  ار  غورد  (105) دیـسر دهاوخ  كاندرد  باذـع  ادـخ  رهق  زا  ار  اهنآ  و 

زا نابزب  هکنآ  هن  دـش  رفاک  زاب  هدروآ  نامیا  ادـخ  هب  هکنآ  زا  دـعب  سک  نآ  ره  (106) دـنیوگغورد نامیا و  یب  یمدرم  دوخ  هتبلا  نارفاک 
شلد سفن ، ياوه  تبغر و  اضر و  اب  دـش و  رفاک  رایتخا  هب  هکلب  رـسای  رامع  دـننام  دـشاب  تباث  نامیا  رد  شلد  دوش و  رفاک  راـبجا  يور 
نیدب اهنآ  رب  باذـع  بضغ و  نیا  (107) دوب دهاوخ  خزود  تخـس  باذـع  ادـخ و  بضغ  مشخ و  اهنآ  رب  تشگ  رفک  تملظ  هب  هدـنکآ 

ادخ دندش و  ترخآ  هب  رفاک  یلکب  دندرک و  ایند  يادف  ار  ترخآ  دندیزگرب و  ترخآ  يدبا  تایح  رب  ار  ایند  یناف  تایح  هک  تسا  ببس 
نامه اهنیا  تسا و  هدز  رهق  رهم  ناشیاهمـشچ  شوگ و  اـهلد و  رب  ادـخ  هک  دنتـسه  اـهنیمه  (108) درک دـهاوخن  تیادـه  ار  نارفاک  زگره 
هاگنآ (110) دنراکنایز رایـسب  مورحم و  ریخ  ره  زا  ترخآ  ملاع  رد  نانآ  هک  تسا  تهج  نیدب  (109) دنلفاغ تمایق  ادخ و  زا  هک  دـنمدرم 

هناخ و زا  دـندرک و  ترجه  ریزگاـن  دـندش  ـالتبم  راـفک  هنتف  رـش و  هب  نوچ  دوخ  راـید  رهـش و  زا  هک  یناـنموم  اـب  ادـخ  هک  نادـب  اـققحم 
نیا زا  تسا و  روای  رای و  نانموم  نآ  اب  ادخ  دندومن  رایـسب  ربص  الب  جـنر و  رد  شـشوک و  نید  هار  رد  دندیـشوپ و  مشچ  دوخ  یناگدـنز 

زا هک  ار  يزور  نآ  تما  رب  نک  دای  (111) درک دهاوخ  اطع  تمعن  تردق و  تزع و  اهناب  دوب و  دهاوخ  نابرهم  روفغ و  رایسب  اهنآ  رب  سپ 
الماک وا  دـب  کـین و  لـمع  ءازج  هب  ار  سک  ره  دزیخرب و  عاـفد  لدـج و  هب  دوخ  زا  باذـع  عفر  يارب  یـسفن  ره  یتخـس  رـالتبا و  تدـش 

رهش نوچ  ار  يرهش  لثم  دیریگ  تربع  هدرک و  شوگ  ات  دروآ  لثم  درک و  تیاکح  امش  رب  ادخ  (112)و  دننکیمن متس  اهنآ  رب  دنناسریم و 
دیـسریم اهناب  ناوارف  يزور  بناج  ره  زا  دندرکیم و  یگدـنز  نانیمطا  شیاسآ و  رد  شلها  دوب و  امرفمکح  لماک  تینما  نآ  رد  هک  هکم 

اهناـب ار  یکاـنمیب  یگنـسرگ و  مـعط  تیـصعم  نارفک و  نآ  بجوـمب  مـه  ادـخ  دـندرک  نارفک  ار  ادـخ  تـمعن  رهـش  نآ  لـها  هـکنآ  اـت 
دندرک ملظ  نوچ  دندرک و  بیذکت  ار  وا  دندومن و  نارفک  ار  گرزب  تمعن  نآ  دوجو  دـمآ  اهنآ  رب  اهنآ  دوخ  زا  یلوسر  (113)و  دیناشچ
لوانت هداد  رارق  امـش  بیط  لالح و  يزور  ادـخ  هچنآ  زا  دـیریگ و  تربع  اهنآ  لاح  زا  ناـنموم  امـش  سپ  (114) دیـسر ارف  اهنآ  رب  باذع 

نوخ و رادرم و  اهنت  ناگدنب  امش  رب  ادخ  (115) دیازفیب امش  تمعن  هب  ات  دیتسرپیم  ار  ادخ  اتقیقح  رگا  دیرآ  ياج  هب  شتمعن  رکش  دینک و 
هکنآ یب  دوش  راچان  رطـضم و  یـسک  رگا  زین  اهمارح  نیمه  زا  زاب  دـینادرگ و  مارح  دـننک  حـبذ  ادـخ  ریغ  مانب  ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ 

دوخ شیپ  زا  دـیابن  امـش  (116)و  تسنابرهم روفغ و  هتبلا  ادخ  دـنک  لوانت  ترورـض  ردـق  هب  دـیامن  ادـخ  مکح  زا  يدـعت  زواجت و  دـصق 

يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


دنتـسب غورد  دوخ  يادـخ  رب  هک  نانآ  هک  دـیدنب  غورد  ادـخ  رب  ات  دـیهد  تبـسن  ادـخب  هدرک و  مارح  ار  يزیچ  لالح و  ار  يزیچ  غوردـب 
دوبان دـنفابیم  غورد  تسایـس و  هلیح و  رکم و  همه  نیا  نآ  رب  نارفاک  هک  ایند  یناف  لیلق  عاـتم  (117) دید دنهاوخن  يراگتسر  يور  زگره 
هحیبذ ریزنخ و  نوخ و  رادرم و  زا  میدرک  حرش  شیپ  زا  وت  رب  هک  اهزیچ  نامه  ام  (118)و  دنام دهاوخ  ترخآ  میلا  باذع  اهنآ  رب  دوش و 

مارح ار  ادـخ  لالح  هک  دـندرک  متـس  شیوخ  سفن  رب  دوخ  اهنآ  نکیل  میدرکن  متـس  ناـنآ  رب  میدرک و  مارح  ناـیدوهی  رب  ادـخ  ریغ  ماـنب 
یتشز لمع  ینادان  تلاهج و  يور  زا  هکناـنآ  رب  ادـخ  مه  زاـب  (119) دـنتفرگ شیپ  نایـصع  رفک و  هار  اهنآ  سپ  تسا  رفک  نیا  دـندرک و 

ار نابئات  تسنابرهم و  هدنزرمآ و  ادخ  هبوت  زا  دعب  دننک  حالـصا  ار  تشز  لمع  نآ  داسف  هدرک و  هبوت  ادـخ  هاگردـب  سپـس  هداد و  ماجنا 
تما کی  هلزنمب  یناسنا  تالامک  ملع  لضف و  رد  اهنت  ای  یتما  نیب  دوب  ماما  هک  يدحوم  صخش  اهنت  لیلخ  میهاربا  انامه  (120) دشخب یم 

تلاسر هب  ار  وا  ادخ  هک  دوب  ادـخ  ياهتمعن  رازگرکـش  هشیمه  (121) درواین كرـش  اتکی  يادـخب  زگره  دوب و  رادربناـمرف  عیطم و  هک  دوب 
رارق ناـکین  ناـحلاص و  زا  ترخآ  رد  میدرک و  اـطع  تداعـس  یئوکین و  اـیند  رد  ار  وا  (122)و  دومرف تیاده  شمیقتـسم  هارب  هدیزگرب و 

وا هک  نک  بیقعت  میهاربا  كاپنیئآ  زا  یهلا  فراعم  طـسب  دـیحوت و  یتسرپادـخب و  توعد  رد  هک  میدرک  یحو  وت  رب  هاـگنآ  (123) میداد
ررقم مرتحم  دوهی ، رب  هبنش  زور  (124) دنیوگیم غورد  دننکیم  وا  يوریپ  يوعد  هک  شیرق  ناکرشم  درواین و  كرـش  اتکی  يادخ  هب  زگره 

اپرب عازن  فالتخا و  نآ  رد  قلخ  هچنآ  رد  تمایق  زور  هتبلا  وت  يادخ  دنتـشادن و  هاگن  شتمرح  دندومیپ و  فالتخا  هار  نآ  رد  هک  دیدرگ 
لها اب  قیرط  نیرتهب  اب  نک و  توعد  ادـخ  هارب  وکین  هظعوم  ناهرب و  تمکح و  هب  ار  قلخ  اـم  لوسر  يا  (125) درک دهاوخ  مکح  دنکیم 
رتهب هتفاـی  تیادـه  هکنآ  هدـش و  هارمگ  وا  هار  زا  هک  یـسک  لاـح  تبقاـع  ادـخ  هتبلا  هک  تسین  نیا  زا  شیب  وت  هفیظو  نک  هرظاـنم  لدـج 

زا تلادع  مسر  رتشیب و  هن  دیشک  ماقتنا  لباقم  رد  نآ  ردقب  دیاب  امش  دیناسر  یمتس  تبوقع و  یـسک  ناناملـسم  امـشب  رگا  (126)و  دنادیم
يارب لوسر  يا  وـت  (127)و  دوب دـهاوخ  ماـقتنا  زا  رتهب  يرجا  نارباـص  يارب  هتبلا  دـیرذگرد  وا  زا  دـینک و  يروبـص  رگا  دـیهدن و  تسد 

نانآ هلیح  رکم و  زا  وشم و  نیگمغ  دـننکیمن  دانع  رفک و  كرت  هک  اـهنآ  رب  نک و  هشیپ  لـمحت  ربص و  تما  تیبرت  جـنر  رب  ادـخ  ياـضر 
ناراکوکین نایقتم و  روای  رای و  ادخ  انامه  اققحم  (128) درادیم ظوفحم  ار  وت  نید  ار و  وت  قلخ  ینمـشد  رکم و  زا  ادخ  هک  شابم  گنتلد 

(129) تسا ملاع 

ءارسإلا

دجسم هب  همظعم  هکم  مارح  دجـسم  زا  ار  دمحم  دوخ  هدنب  یبش  كرابم  رد  هک  یئادخ  تسهزنم  كاپ و  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
ادخ هک  دیامنب  وا  هب  ار  دوخ  بیغ  رارـسا  تایآ و  ات  داد  ریـس  تخاس  تمعن  رپ  كرابم و  دوخ  ناصاخ  مودق  هب  ار  شنوماریپ  هک  یئاصقا 
رارق لیئارسا  ینب  تیاده  هلیسو  ار  نآ  میداتسرف و  ار  تاروت  باتک  یسوم  هب  (2)و  تسانیب ملاع  دوهش  بیغ و  روما  هب  اونش و  تقیقح  هب 

زا میدرب و  ناشحون  یتشک  هب  هک  یناـسک  نادـنزرف  يا  (3) دـنریگن ارف  نابهگن  ظفاح و  ار  سکچیه  مملاـع  يادـخ  هک  نم  ریغ  اـت  میداد 
ای تاروت  باتک  رد  (4)و  دیبای تاجن  ات  دیشاب  رکاش  وا  دننام  مه  امـش  دوب  يرازگرکـش  هدنب  رایـسب  حون  هکنانچ  میداد  ناشتاجن  كاله 

يزیر نوخ  داسف و  نیمز  رد  امتح  راب  ود  لیئارـسا  ینب  امـش  هک  میدرک  ردـقم  نینچ  میداد و  ربخ  یهلا  نیوکت  باتک  ظوفحم و  حول  رد 
دادـیب ملظب و  ییحی  ایرکز و  لتقبرگید  راب  ایمر و  تفلاـخم  ایعـشا و  لـتقب  راـبکی  دـیباییم  هناـملاظ  تخـس  یـشکرس  طلـست و  دـینکیم و 

اجنآ ات  میزیگنارب  امـش  رب  رـصنلا  تخب  نوچ  ار  دوخ  دنمورین  وجگنج و  تخـس  ناگدنب  دـسر  ارف  لوا  ماقتنا  تقو  نوچ  سپ  (5) دیزیخرب
رب مینادرگرب و  اهنآ  يورب  ار  امـش  هاگنآ  (6) دوب دهاوخ  یمتح  ادخ  ماقتنا  هدـعو  نیا  دـننک و  وجتـسج  زین  امـش  ياه  هناخ  نورد  رد  هک 

هبلغ رـصنلا  تخب  رکـشل  نمـشد و  رب  اـت  مـینادرگ  رایـسب  ار  امـش  ناـیوجگنج  هدـع  میـشخبددم و  نادـنزرف  لاـمب و  مـیهد و  هـبلغ  اـهنآ 
دوخب زاب  دـیدرک  متـس  يدـب و  رگا  دـیدرک و  دوخب  دـیدرک  ناسحا  یکین و  رگا  هک  ملاع  لها  همه  لیئارـسا و  ینب  امـش  دـینادب  (7) دینک

روآ گنج  يوق و  یناگدنب  زاب  دیـسر  ارف  یـسیع  لتق  مزع  ای  تسایرکز  ییحی و  نتـشک  هک  امـش  ملظ  ماقتنا  تقو  هک  هاگنآ  دیا و  هدرک 
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راب دننام  امش  گرزب  دبعم  سدقملا  تیب  دجسم  هب  دوش و  رهاظ  امش  راسخر  هب  هودنا  فوخ و  یگراچیب و  رثا  ات  مینکیم  طلسم  امش  ربار 
ینب مه  زاب  ام  لوسر  يا  (8) دننادرگ كاله  یتخس  هب  دنبای  طلست  سک  رهب  دنزاس و  دوبان  دنـسر  هچ  ره  هب  دننک و  ناریو  دنیآرد و  لوا 

دیدرگرب يرگمتس  نایصع و  هب  رگا  ددرگ و  نابرهم  زاب  دیوش  حلاص  هدرک و  هبوت  رگا  امش  هب  ادخ  تسا  دیما  هک  هد  تراشب  ار  لیئارـسا 
رتتـسار و هب  ار  قـلخ  نآرق  نـیا  اـنامه  (9) میا هداد  رارق  دوـنع  نارفاـک  نادـنز  ار  منهج  میدرگیمزاـب و  امـش  تازاـجم  تبوـقعب و  مـه  اـم 

ملاع هب  هکناـنآ  رب  (10)و  دـهدیم تراشب  میظع  باوث  رجا و  هب  دنـشاب  راکوکین  هک  ار  ناـمیا  لـها  دـنکیم و  تیادـه  هقیرط  نیرتراوتـسا 
هب اسب  هچ  دیوجیم  ار  دوخ  تعفنم  ریخ و  هک  یتبغر  قوش و  اب  ناسنا  (11) میا هتخاس  ایهم  كاندرد  باذع  هتبلا  دنروآ  یمن  نامیا  ترخآ 

ار زور  بش و  ام  (12)و  تسا راکباتش  ربص و  یب  رایـسب  لهج  طرف  زا  ناسنا  دبلطیم و  ار  دوخ  نایز  رـش و  تبغر  قوش و  نامه  اب  ینادان 
رد امش  ات  میتخاس  نابات  ار  زور  تیآ  دیشروخ  میتساک و  نآ  هام  ینـشور  بش و  تیآ  زا  هاگنآ  میداد  رارق  دوخ  تردق  هناشن  تیآ و  ود 

دنپ و يارب  ام  دینادب و  امومع  ار  تاقوا  باسح  نامز و  مایا  روهش و  اهلاس و  رامـش  هکنآ  ات  دینک و  بلط  ادخ  لضف  زا  لالح  يزور  زور 
هک میتخاس  وا  ندرگ  قوط  ار  یناسنا  ره  دـب  کین و  لامعا  هجیتن  تاردـقم و  اـم  (13)و  میدرک نایب  لصفم  ار  يزیچ  ره  ناگدـنب  حالص 
هک دـشاب  زاب  نانچ  همان  نآ  هک  یلاح  رد  میرآ  نوریب  وا  رب  تسوا  لامعا  همان  هک  یباتک  تمایق  زور  دـشاب و  وا  یگـشیمه  نیرق  مزالم و 

ناوخب و ار  تلامعا  باتک  دوخ  وت  هک  دـسر  باـطخ  واـب  (14)و  دـنک هظحالم  هبترم  کـی  تسوا  لاـمعا  هعومجم  هک  ار  نآ  قاروا  همه 
عفن هب  اهنت  تفای  تیاده  هار  سک  ره  (15) یتسه یفاک  شیوخ  باسح  هب  یگدیـسر  يارب  اهنت  دوخ  وت  هک  يا  هدرک  هچ  ایند  رد  ات  رگنب 
اتام دریگن و  شودب  ار  يرگید  لمع  راب  سکچیه  هتفاتش و  دوخ  تواقش  نایزب و  مهنآ  تفاتـش  یهارمگب  هک  ره  هتفای و  دوخ  تداعـس  و 
هانگ رفیکب  میهاوخب  ار  يراید  لـها  نوچ  اـم  (16)و  درک میهاوخن  باذـع  ار  یـسک  زگره  مینکن  تجح  ماـمتا  قلخ  رب  میتسرفن و  لوسر 
مدرم دنریگـشیپ و  راید  نآ  رد  ملظ  يراک و  هبت  قسف و  هار  اهنآ  نکیل  تعاطب  مینک  رما  ار  رهـش  نآ  نامعنتم  نایاوشیپ و  میزاـس  كـاله 

للم و زا  يرایـسب  هچ  (17) میزاس یم  كاله  يراک  دـب  مرجب  ار  همه  هاگنآ  تفای  دـهاوخ  موزل  باقع  هیبنت و  اـجنآ  دـنور  اـهنآ  هارب  مه 
دنکیم تیافک  تسا  ربخ  اب  هاگآ و  شناگدنب  ناهانگ  رب  هک  وت  يادخ  اهنت  میدرک و  كاله  نایـصع  رفک و  مرجب  حون  زا  دـعب  ار  یماوقا 

ایند یناف  تاذل  لجاع و  عاتم  دوخ  ششوک  یعسب و  سک  ره  (18) دنک باقع  دهاوخ  ار  هک  ره  وفع و  دهاوخ  ار  هک  ره  تحلـصم  هب  هک 
رفیک هب  ترخآ  ملاـع  رد  سپـس  دـشاب  اـم  یلزا  تیـشم  هچ  ره  میهاوـخ و  هک  رهب  زاـب  نکیل  میهد  یم  واـب  ار  اـیند  عاـتم  تـسا  بلاـط  ار 

نآ يارب  دنشاب و  ترخآ  تایح  بلاط  هک  یناسک  (19)و  دیآرد منهج  هب  يدودرم  شهوکن و  اب  هک  مینک  وا  بیـصن  ار  خزود  شرادرک 
هب نابلط  ترخآ  نابلط و  ایند  زا  هقرف  ود  رهب  ام  (20)و  دوب دهاوخ  روجم  لوبقم و  اهنآ  یعس  ادخ  هبنامیا  طرشب  هتبلا  دنشوکب  تقاط  ردقب 
رد هنوگچ  ام  ات  رگنب  اـم  لوسر  يا  (21) دوب دـهاوخن  مورحم  سکچیه  وت  راگدرورپ  ياـطع  فطل و  زا  هک  داد  میهاوخ  ددـم  دوخ  فطل 

قیالخ يرترب  تسایند و  تاجرد  زا  شیب  رایسب  زین  ترخآ  بتارم  هک  ینادب  ات  میدیشخب  يرترب  تلیضف و  یضعب  رب  ار  مدرم  یضعب  ایند 
يدبا نالذخ  شهوکن و  هب  هنرگ  روایم و  کیرش  كرش و  اتکی  يادخ  اب  زگره  (22) تسا مدرم  روصت  دح  زا  نوزفا  بتارمب  رگیدکی  رب 

دـینک و یئوکین  رداـم  ردـپ و  هراـبرد  دـیتسرپن و  ار  سکچیه  وا  زج  هک  هدومرف  مکح  وت  يادـخ  (23)و  دنتما بطاخم  دـش  یهاوخ  التبم 
دیئوگم دنوش  رطاخ  هدیجنر  هک  يا  هملک  راهنز  دنشاب  امشتمحز  جنر و  بجوم  هک  دنوش  هدروخلاس  ریپ و  اهنآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هکنانچ 
ینابرهم لاـمک  اـب  ار  میرکت  عضاوت و  لاـب  رپ و  هشیمه  (24)و  دـیئوگ نخـس  مارتحا  مارکا و  هب  ناشیا  اب  دـیناسرم و  اهناب  رازآ  نیرتمک  و 
یناـبرهم تمحر و  اـهنآ  قح  رد  وت  دـندرورپب  یناـبرهم  هب  یکدوک  زا  ارم  رداـم ، ردـپ و  هکناـنچ  اراـگدرورپ  وـگب  نارتـسگب و  ناـشدزن 

كاپ تین  اب  ار  هک  ره  ادخ  دیراد  حالص  هشیدنا  لد  رد  انامه  رگا  تسا  رتاناد  امش  دوخ  زا  تسامـش  ياهلد  رد  هچنآ  هب  يادخ  (25) امرف
زین نک و  ادا  ار  دوخ  ماحرا  نادـنواشیوخ و  قوقح  تتما  دوخ و  وت  ام  لوسر  يا  (26) دیشخب دهاوخ  هتبلا  دنک  هبوت  عرضت و  وا  هاگرد  هب 

هک نکم  فارـسا  زگره  راـک  چـیه  رد  (27) رادـم اور  فارـسا  اـهراک  رد  زگره  ناـسرب و  ناـشدوخ  قحب  ار  هراـچیب  نارذـگهر  ناریقف و 
تخس هک  تسناطیش  دنناطیش و  ردارب  دننکیم  یناطیش  لطاب  تالایخ  فرص  هدوهیب  ار  دوخ  رمع  لام و  هک  نانآ  ینعی  نافرـسم  نارذبم و 
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هب هیتآ  رد  یلو  یتـسه  راداـن  شلعف  نوچ  روکذـم  قوـقحلا  يوذ  ناریقف  ماـحرا و  زا  هچناـنچ  (28)و  درک دوخ  راـگدرورپ  تمعن  نارفک 
داـشلد دوخ  زا  ار  اـهنآ  نیریـش  ناـبز  شوخ و  راـتفگب  زاـبدرک  یناوتن  ناـشقوقح  هب  هجوت  هدرک و  ضارعا  نونکا  يراودـیما  ادـخ  فطل 
ترـسح شهوکن و  هب  ینک  مادـک  ره  هک  راد  هداشگ  زاـب و  رایـسب  هن  راد و  هتـسب  مکحم  قلخب  ناـسحا  رد  دوخ  تسد  زگره  هن  (29) راد

راک حالـصب  وا  هک  دنادرگ  يزور  گنت  دـهاوخ  ار  هک  ره  دـهد و  عیـسو  يزور  دـهاوخ  ار  هک  ره  وت  يادـخ  انامه  (30) تسشن یهاوخ 
اهنآ امـش و  قزار  ام  هک  دـینکم  روگب  هدـنز  دـیناسرم  لتقب  رقف  سرت  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  زگره  (31) تسا ریـصب  هاگآ و  الماک  ناگدنب 

رایـسب يراک  هک  دـیوشن  کیدزن  انز  لـمع  هب  زگره  (32)و  تسا یگرزب  هانگ  رایـسب  نادـنزرف  ندرک  روگب  هدـنز  لـتق و  نیا  اریز  میتسه 
لتق قحتـسم  قح  مکحب  هکنآ  رگم  دیـشکم  هدرک  مارح  ار  شلتق  ادخ  هک  یمرتحم  سفن  زگره  (33)و  تسا دنسپان  رایـسب  یهار  تشز و 

لـتق و رد  یلو  نآ  ماـقتنا  ماـقم  رد  سپ  میداد  لـتاقرب  طلـست  تموکح و  وا  یلو  هب  اـم  دزیرب  قحاـنب  ار  یمولظم  نوخ  هک  یـسک  دوش و 
رصع یلو  ماقتناب  عجار  ار  هیآ  نیا  هیماما  نیققحم  نیرسفم و  رثکا  دوب  دهاوخ  روصنم  دیوم و  ام  بناج  زا  وا  هک  دنکن  فارـسا  يزیرنوخ 
میتی لامب  زگره  (34)و  تسا هیآ  گرزب  قیداصم  زا  یکی  نیا  هتبلا  دنا و  هدرک  ریسفت  تایاور  رابخا و  قبط  ع )  ) نیسح ترضح  نیلتاق  زا 

افو دیاب  دوخ  دهعب  همه  دسرب و  دـشر  غولب و  دـحب  هکنآ  ات  دـیراد  روظنم  میتی  عفن  هب  يرتهب  قیرط  ریخ و  هار  هکنآ  رگم  دـیوشن  کیدزن 
نارگ مک و  دـیئامیپب و  ماـمت  دیجنـس  یم  نزو  اـی  لـیک  هب  ار  هچ  ره  (35)و  دـش دـهاوخ  لاوس  نامیپ  دـهع و  زا  تمایق  رد  هتبلا  هک  دـینک 

ملع و هـچنآ  رب  زگره  ناـسنا  يا  (36)و  تسا رتوکین  شتبقاع  رتهب و  يراک  نیا  هک  دیجنـسب  تلادـع  يوزارت  اـب  ار  زیچ  همه  دیـشورفن و 
رادم و اور  شیاتـس  شهوکن و  يدـحا  زا  ناوخم و  دـب  کین و  ار  یـسک  ورم و  ینخـس  یپ  رد  قیقحت  یب  نکم و  لابند  يرادـن  نانیمطا 

توخن رورغ و  ورم و  زان  ربک و  هب  نیمز  رد  زگره  (37)و  دنلوئسم همه  اهلد  شوگ و  مشچ و  ادخ  مکح  هاگشیپ  رد  هک  ربم  دب  نپ  یسکب 
همه هک  نادب  دب  ياه  هشیدنا  اهراک و  لیبق  نیا  هک  (38) دیسر یهاوخن  يدنلبرس  رد  هوکب  تفاکش و  یناوتن  ار  نیمز  ورین  هب  هک  شورفم 

تسرپم یئادخب  ار  یسک  اتکی  يادخ  اب  زگره  دسریم و  وتب  راگدرورپ  یحو  هب  تمکح  زا  هچنآ  تسنیا  (39) دوب دهاوخ  دنسپان  ادخ  دزن 
نارتخد ار  ناگتـشرف  دوخ  تسا و  هدیزگرب  رـسپ  نادنزرفب  ار  امـش  ادـخ  ایآ  (40) داـتفارد یهاوخ  خزودـب  دودرم  هدز و  تمـالم  هنرگ  و 
نانخـس عاونا  هب  ار  نآرق  نیا  اـم  (41)و  تسا گرزب  یهاـنگ  میظع و  یئارتفا  رایـسب  ناکرـشم  امـش  راـتفگ  يار و  نیا  هدادرارق ؟ شیوخ 
یلـصاح تواقـش  زج  ار  نادناعم  ترفن و  زجب  ار  نادب  نکیل  دنریگ و  دنپ  نآ  زا  دنوش و  رکذـتم  قلخ  ات  میدرک  نایب  وکین  غیلب  حیـصف و 

رب نایادخ  نآ  تروص  نیا  رد  دوب  يرگید  نایادخ  دـیئوگیم  امـش  هکنانچ  اتکی  يادـخ  اب  رگا  وگب  ار  ناکرـشم  ام  لوسر  يا  (42) دوزفین
اب هک  تسا  لیلد  تسا  یتباث  ماظن  ار  ملاع  نوچ  سپ  دـشیم  ملاع  ماظن  لالتخا  بجوم  نانآ  عنامت  دـنتفرگیم و  هار  عزانت  هب  شرع  يادـخ 
ره نیمز و  نامسآ و  تفه  (44) تسا رت  هزنم  رترب و  رایسب  دنیوگیم  نادان  ناکرشم  هچنآ  زا  ادخ  (43) تسین يرگید  نایادخ  هناگی  يادخ 

تسوا و ترضح  شیاتس  حیبست و  شرکذ  هکنآ  زج  ملاع  رد  تسین  يدوجوم  دنلوغـشم و  ادخ  هیزنت  شیاتـس و  هب  همه  تساهنآ  رد  هچ 
وت نایم  ام  ینک  توالت  ار  نآرق  وت  نوچ  (45)و  تسا قلخ  هانگ  هدنزرمآ  رابدرب و  رایسب  وا  انامه  دینکیمن  مهف  ار  اهنآ  حیبست  امـش  نکیل 
رب ام  (46)و  دـننام روتـسم  رود و  نآ  قیاقح  مهف  زا  اهنآ  هک  میرادـب  یباجح  دـنرادن  نامیا  تمایق  ادـخ و  هب  دانع  لـهج و  زا  هک  اـهنآ  و 
رد وت  نوچ  تسا و  نیگنس  قح  نخـس  ندینـش  زا  مه  ناشیاهـشوگ  دننکیمن و  مهف  ار  نآرق  هک  میدنکفا  يا  هدرپ  نارفاک  نآ  هریت  ياهلد 
وت راتفگ  ندینش  تقو  هک  یلطاب  تالایخ  هب  ام  (47) دنوشیم نازیرگ  هدینادرگ و  يور  نانآ  ینک  دای  یگناگی  تینادحوب و  ار  ادـخ  نآرق 

هریغم و نب  دیلو  نوچ  راکمتـس  مدرم  نآ  هک  تسین  هدیـشوپ  ناشدساف  ياه  هشیدنا  ام  رب  میرت و  هاگآ  اهنآ  دوخ  زا  دـننکیم  دوخ  لد  رد 
وت هب  لـهج  زا  اهتبـسن  هچ  اـت  رگنب  (48) دـیا هدرکن  دوخ  ياوـشیپ  ار  يرحاـس  رحـس و  نوـتفم  یـصخش  زج  امـش  هک  دـنیوگ  مدرمب  هریغ 
ون زا  يزور  زاب  میوش  هدیسوپ  ناوختسا  نوچ  ام  ایآ  دنتفگ  داعمب  نارفاک  (49)و  دنباییمن یصالخ  هار  چیه  دوخ  یهارمگ  زا  هک  دنهدیم ؟
ای (51) نهآ ای  دیـشاب  گنـس  امـش  هک  داعم  نارکنم  هب  وگب  اـم  لوسر  يا  (50) دوب دهاوخن  نینچ  زگره  دـش ؟ میهاوخ  هتخیگنارب  هدـنز و 
راب لوا  مه  هک  یئادخ  نامه  وگب  دنکیم ؟ هدنز  هک  ار  ام  دنیوگ  رگا  سپ  دیوشیم  هدـنز  ادـخ  رما  هب  زاب  نهآ  گنـس و  زا  رتتخـس  یتقلخ 
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هک دشاب  دمحم  يا  وگب  دوب ؟ دهاوخ  یک  هدعو  نیا  سپ  دنیوگزاب  هدنکفا و  ریزب  رـس  وت  دزن  عطاق  لیلد  نیا  هباهنآ  هاگنآ  دـیرفآ  ار  امش 
نک دای  ام  لوسر  يا  (52) دوشیم اپرب  گرم  هب  شتمایق  تسکیدزن و  سک  ره  هب  گرم  اریز  دـشاب  کیدزن  ثداوح  زا  گرزب  هثداح  نیا 

اب دینک و  تباجا  ار  وا  شیاتس  دمح و  اب  هدرک و  نوریب  كاخ  زا  رـس  امـش  دناوخب و  ار  امـش  ادخ  هک  ار  يزور  زاس  رکذتم  ار  تما  مه  و 
ار مناگدنب  دمحم  يا  (53)و  دیا هدرکن  گنرد  اهروگ  رد  ینامز  كدنا  زج  هک  دینکیم  روصت  هتشذگ  امش  گرم  زا  رایسب  ياهلاس  هکنآ 

نایم تشز  هملک  کیب  دوش  رایـسب  ناطیـش  هک  دیئوگم  تشز  فرح  زگره  دیرآ و  نابز  رب  ملکت  ماقم  رد  ار  رتهب  نخـس  هشیمه  هک  وگب 
دب و دنادیم و  امش  زا  رتهب  ار  امش  لاح  حالص  ادخ  (54) تسا راکشآ  حضاو و  نایمدآ  اب  وا  ینمشد  اریز  دزیگنایمرب  داسف  ینمشد و  امش 

دـشاب تحلـصم  دهاوخب و  رگا  دنک و  ینابرهم  فطل و  امـش  هب  دنادب  حالـص  دهاوخب و  رگا  تمکح  قبط  سپ  دسانـشیم  رتهب  ار  ناتکین 
يادخ (55)و  تسا تجح  مامتا  تلاسر و  اهنت  وت  رب  میدادن  رارق  ناگدنب  نابهگن  لیکو و  دمحم  يا  ار  وت  ام  دیامرف و  باذع  تازاجم و 
يرترب رگید  یضعب  رب  ار  ءایبنا  زا  یـضعب  ام  انامه  تسا و  رت  هاگآ  يدوجوم  ره  تیلباق  هب  رتاناد و  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هب  وت 

دوخ جیاوح  رد  دیرادنپیم  رثوم  ادخ  زج  هب  هک  ار  نآ  اهتب  نیا  زا  وگب  ار  ناکرـشم  ام ، لوسر  يا  (56) میدرک اطع  ار  روبز  دوادب  میداد و 
دنناوخ یم  یئادخ  هب  نارفاک  هک  ار  یئاهنآ  (57) داد دنناوت  امشب  یلاح  رییغت  هن  درک و  دنناوت  امش  زا  يررـض  عفد  هن  هک  دینیبب  ات  دیناوخب 

زا هتبلا  هک  تسوا  باذع  زا  ناسرت  تمحر و  هب  راودـیما  رتشیب  تسا  رتبرقم  هک  ره  دـنیوج و  یم  برقت  هلیـسو  ادـخ  هاگرد  هب  دوخ  نانآ 
ای ار  رهش  نآ  لها  تمایق  زور  روهظ  زا  شیپ  هکنآ  زج  تسین  نیمز  يور  رد  يراید  رهش و  چیه  (58) دوب ناساره  تخس  دیاب  ادخ  باذع 

تازجعم تایآ و  نداتسرف  زا  ار  ام  (59) تسا روطسم  قح  یلزا  ملع  باتک  رد  مکح  نیا  مینکیم  بذعم  تخس  باذع  هب  ای  هدرک  كاله 
ار هقان  دندرک و  ملظ  نآ  هرابرد  میدادب  دندرک  هدهاشم  همه  هک  ار  هقان  تیآ  حلاص  موق  دومث  هب  دوبن و  عنام  يزیچ  ناینیشیپ  بیذکت  زج 
ار یتقو  رآ  دایب  ام ، لوسر  يا  (60) میتسرف یمن  دنوش  تیاده  دنسرتب و  ادخ  زا  مدرم  هکنآ  يارب  زج  ار  تایآ  تازجعم و  ام  دندومن و  یپ 

ناحتما شیاـمزآ و  يارب  زج  دوبن  میداد  هئارا  وتب  هک  یئاـیور  اـم  تسا و  طـیحم  مدرم  راـکفا  لاـعفا و  همه  هب  هتبلا  ادـخ  میتفگ  وت  هب  هک 
ادخ زا  ار  اهنآ  میظع  تایآ  نیا  رکذب  ام  ملاع و  ناملاظ  همه  هیما و  ینب  داژن  تخرد  دـش  دای  نآرق  رد  نعلب  هک  یتخرد  نتخانـش  مدرم و 

ار ناگتشرف  هک  ار  یتقو  روآ  دای  (61)و  دیازفین يزیچ  دیدش  راکنا  رفک و  نایغط و  زج  تواقـش  طرف  زا  اهنآ  رب  تایآ  نکیل  میناسرتیم و 
يدیرفآ كاخ  زا  هک  یمدآ  هب  تعاط  رس  نم  ایآ  تفگ  هدرک و  ضارعا  هک  ناطیشزج  دندرک  هدجس  همه  سپ  مدرک  مدآ  هدجـس  هب  رما 

رب ار  یکاـخ  مدآ  نیا  اـیآ  وگب  نم  اـب  هک  دـمآرب  هلداـجم  ماـقم  رد  ناطیـش  هاـگنآ  (62) درک مهاوـخن  مدآ  هـب  هدجــس  زگره  مرآ ؟ دورف 
صاوخ نیموصعم و  نوـچ  یلیلق  زجب  ینکفا  ریخت  هب  تماـیق  اـت  ارم  لـجا  رگا  ادـخ  يا  دـشاب  نم  دوجـسم  هک  يداد  يرترب  تلیـضفنم و 

اب ددرگ  وت  وریپ  مدآ  دالوا  زا  سک  ره  هک  ورب  تفگ  ناطیـش  هب  ادـخ  (63) مناشکیم كاله  رادـب  هدرک و  راهم  ار  مدآ  دالوا  همه  نینموم 
دالوا لاوما و  رد  نک و  هطاحا  اهنآ  رب  تا  هدایپ  راوس و  رکـشل  هلمج  اب  ورب و  (64) دش دهاوخ  رفیک  تسامش  لماک  شاداپ  هک  خزودب  وت 

رورغ و زج  يزیچ  ناطیش  هدعو  هک  دینادب  ناگدنب  يا  يراب  زاس  رورغم  بیرفب و  ار  اهنآ  غورد  ياه  هدعو  هب  وش و  کیرـش  ناشیا  ابمه 
یفاک ار  اهنآ  ناطیـشزا  وت  يادـخ  یناـبهگن  تپفاـحم و  اـهنت  تسین و  طلـست  نم  صاـخ  ناگدـنب  رب  ار  وت  اـنامه  (65) دوب دـهاوخن  بیرف 
رایسب امش  هرابرد  وا  هک  دیبلط  يزورادخ  لضف  زا  ات  دروآ  یم  تکرح  هب  ار  اهیتشک  امش  يارب  ایردب  هکنآ  تسامش  راگدرورپ  (66) تسا

زا ار  امـش  ادخ  هک  هاگنآ  دـینکیم  شومارف  ار  همه  ادـخ  زج  هب  لاح  نآ  رد  دـسر  يرطخ  فوخ و  امـشب  ایرد  رد  نوچ  (67)و  تسنابرهم
تاجن زا  سپ  ایآ  (68) تسا ساپسان  شیکرفک و  رایسب  ناسنا  دینادرگیم و  يور  ادخ  زا  زاب  دیناسر  تمالـس  لحاس  هب  داد و  تاجن  رطخ 

هانپ دوخ  رب  یهلا  يالب  نآ  زا  هاگنآ  دراب ؟ گنس  ناترس  رب  شبضغ  دابدنت  ایدربورف  ار  امش  نیمز  هلزلز  ادخ  رهق  هب  هک  دینمیا  زاب  ایرد  زا 
رفک رفیکب  همه  ات  دتـسرفب  يدابدنت  دنادرگرب و  ایرد  هب  دوخ  هدارا  هب  ار  امـش  ادخ  رگید  راب  هک  دینمیا  نآ  زا  ایآ  (69 (؟ دیباین ینابهگن  و 

هب ار  اهنآ  میتشاد و  یمارگ  رایسب  ار  مدآ  نادنزرف  ام  (70)و  دیباین دوخ  سردایرف  هاوخداد و  ام  رهق  زا  ار  یسک  هاگنآ  دیوش ؟ قرغ  ایردب 
رب میداد و  يزور  ار  اهنآ  هزیکاپ  ذـیذل و  ياذـغ  ره  زا  میتخاس و  ناـسنا  رخـسم  ار  ناـج  مسج و  ناـهج  میدرک و  راوس  رحب  رب و  بکرم 
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زا یهورگ  ام  هک  ار  يزور  زاس  رکذـتم  ار  تما  رآ و  دایب  ام  لوسر  يا  (71) میدیشخب لماک  تلیضف  يرترب و  دوخ  تاقولخم  زا  يرایـسب 
اهنآ دنهد  تسار  تسد  هب  ار  شلمع  همان  راکتسرد  هدوب و  تسار  سک  ره  سپ  مینکیم  توعد  تقیقح  هاگشیپ  هب  ناشیاوشیپ  اب  ار  مدرم 
ملاع رد  تسا  تلالـض  لهج و  رفک و  يانیبان  ناـهج  نیا  رد  سک  ره  (72) دش دهاوخن  اهناب  یمتـس  نیرتمک  دـننک و  تئارق  ار  دوخ  همان 

بیرف ار  وت  هک  دوب  کیدزن  نارفاک  ام  لوسر  يا  (73) دوب دهاوخ  رت  هارمگ  انیبان و  قح  لامج  دوهـش و  نایتشهب و  هدهاشم  زا  زین  ترخآ 
دوخ تسود  ار  وت  ناکرـشم  ات  يدـنب  ارف  ام  رب  رگید  زیچ  يوش و  لـفاغ  نکم  اـنتعا  چـیه  ناـتب  هب  هک  میدرک  یحو  وت  هب  هچنآ  زا  هداد و 

(75)و ینک ادیپ  يدامتعا  لیامت و  كدنا  ناکرـشم  نآ  هب  هک  دوب  کیدزن  مینادرگ  یمن  مدق  تباث  دوخ  یحوب  ار  وت  ام  رگا  (74)و  دنریگ
اـیند و تاـیح  رد  ار  وت  باذـع  میدـیناشچ و  یم  ار  لـمع  نیا  ءازج  وتب  يدرکیم  هجوت  كدـنا  ناتـسرپ  تب  تب و  اـب  هک  تروص  نآ  رد 
رد ار  وت  نارفاـک  هک  دوـب  کـیدزن  (76)و  یتفاـی یمن  يرواـی  چـیه  دوخ  رباـم  مشخ  رهق و  زا  هاـگنآ  میدـینادرگ و  یم  فعاـضم  ترخآ 
نآ زا  سپ  تروص  نیا  رد  دندرکیم  نینچ  وت  اب  رگا  دننک  نوریب  بیرف  هلیح و  رکم و  هب  اجنآ  زا  هدرک و  درـسلد  کبـس و  دوخ  نیمزرس 
زین میداتـسرف  وت  زا  شیپ  هک  ار  یناربمیپ  همه  نیئآ  ام  (77) دندشیم كاله  همه  ام  باذع  هب  هک  دـندرک  یمن  تسیز  شیب  ینامز  كدـنا 

تقو ار  زامن  (78) تفای یهاوخن  ریذپرییغت  ار  ام  هقیرط  نیا  میداد و  رارق  نامیا  لها  تاجن  نارفاک و  كاله  یتسرپادخ و  دیحوت و  نیمه 
ار حبـص  زامن  راداپب و  بش  یکیرات  ودـب  زا  ار  نیئاشع  زامن  رهظ و  لوا  زا  ار  نیرهظ  زامن  ینعی  راداپب  بش  یکیرات  لوا  اـت  باـتفآ  لاوآ 

روکذم زامن  تقو  جـنپ  هیآ  نیا  رد  تسا  زور  ناگتـشرف  بش و  ناگتـشرف  رظن  دوهـشم  تقیقح  هب  تسا و  مهم  زامن  نآ  هک  رآ  ياجب  زین 
يربک تعافـش  دومحم  ماقم  هب  تیادخ  هک  دشاب  روآ ، اجب  تسا  وت  صاخ  بش  زامن  شاب و  دجهتم  رادـیب و  بش  زا  یـضعب  (79)و  تسا
مدـق هب  رـشحم  ربق و  ملاع  ای  هنیدـم  ای  هکم  هب  مور  اج  ره  هب  هشیمه  ارم  اـهلا  راـب  هک  نک  اـعد  میاد  اـم ، لوسر  يا  (80)و  دنادرگ ثوعبم 
وگب تما  هب  (81)و  امرف اطع  دشاب  راکددم  رای و  میاد  هک  ینشور  تجح  تریصب و  دوخ  بناج  زا  نم  هب  نادرگ و  جراخ  لخاد و  قدص 

لد و يافش  میتسرف  نآرق  زا  هچنآ  ام  (82)و  تسا يدـبا  يدوبان  وحم و  قیال  دوخ  لطاب  هک  تخاس  دوبان  ار  لطاب  دـمآ و  قح  لوسر  هک 
اطع یتمعن  ناسنا  هب  هاـگره  اـم  (83)و  دوزفا دـهاوخن  يزیچ  تواقـش  ناـیز و  زجب  ار  نارفاـک  نکیل  تسناـمیا و  لـها  يارب  یهلا  تمحر 

سویاـم و ناـبرهم  يادـخ  زا  یلکب  دروآ  يور  وا  هب  یئـالب  رـش و  هاـگره  تـسج و  يرود  دـینادرگب و  ور  نآ  زا  درک و  نارفک  مـیدرک 
هتفای تیاده  هار  هکنآ  رب  امش  يادخ  داد و  دهاوخ  ماجنا  یلمع  دوخ  تعیبط  تاذ و  بسح  رب  سک  ره  هک  وگب  قلخ  هب  وت  (84) دشدیماان
حور تقیقح  زا  ار  وت  ام  لوسر  يا  (85)و  داد دهاوخ  زایتما  يرترب و  الماک  ناهارمگ  رب  ار  ناگدش  تیاده  تسا و  رت  هاگآ  سک  همه  زا 

تقیقح هب  یپ  امـش  دریگ و  یم  قلعت  اهندب  هب  یهلا  رما  هب  تاینامـسج  هطـساو  یب  تسادخ و  رما  ملاع  زا  حور  هک  هد  باوج  دنـسرپ  یم 
ربمغیپ يا  (86) دیبای یمن  رد  دوخ  یئزج  ملع  هبار  يزیچ  هنک  تقیقح و  تسا و  كدنا  رایسب  دنداد  امشب  ملع  زا  هچنآ  اریز  دیرب  یمن  نآ 
يراـک ددـم  چـیه  اـم  رهق  رب  وت  هاـگنآ  میربـیم و  زاـب  ار  همه  نیئآ  ملع و  نآرق و  زا  میدروآ  وت  رب  یحو  هب  هک  ار  هچنآ  میهاوخب  اـم  رگا 

هک ربمغیپ  يا  وگب  (88) تسا رایسب  وت  رب  وا  تمحر  لضف و  هک  دنک  ددم  وت  زا  راگدرورپ  فطل  تمحر و  هکنآ  رگم  (87) تفای یهاوخن 
نیا رد  ام  انامه  (89)و  دنـشاب رگیدکی  نابیتشپ  همه  دنچ  ره  دنناوتن  زگره  دنروایب  یباتک  نآرق  نیا  دننام  هک  دنوش  قفتم  سنا  نج و  رگا 

عاـنتما زیچ  ره  زا  داـنع  رفک و  زا  زج  هب  مدرم  رثـکا  نکیل  دـنوش  تیادـه  رگم  اـت  میدروآ  نشور  ناـیب  لاـثم و  هنوگره  مدرم  يارب  نآرق 
ار وت  هکنآ  ای  (91) يرآ نوریب  یبآ  همـشچزاجع  هب  ام  يارب  نیمز  زا  هکنآ  اـت  دروآ  میهاوخن  ناـمیا  وت  هب  زگره  اـم  دـنتفگ  (90)و  دندرک

هکنآ ای  دتفا  ورف  ام  رس  رب  نامسآ  وت  هدعو  رب  انب  هکنآ  ای  (92) ددرگ يراج  بآ  ياهرهن  غاب  نآ  نایم  رد  هک  دشاب  روگنا  امرخ و  زا  یغاب 
راگنرآ یخاک  رآ و  زا  يا  هناخ  هکنآ  اـی  (93) مینک وت  قیدصت  مینیبب و  مشچب  ار  اهنآ  ام  ات  يرآ  رـضاح  ام  لباقم  شناگتـشرف  اب  ار  ادـخ 

تئارق ار  نآ  هک  ینک  لزان  یباتک  ام  رب  هکنآ  ات  میرواین  تنتفر  نامسآ  هب  نامیا  زگره  مه  زاب  يور و  الاب  نامـسآ  رب  هکنآ  ای  یـشاب  اراد 
ای وا  نم  هکنآ  زا  تسا  هزنم  ادـخ  وگب  ناـنآ  هنـالهاج  ياـهاضاقت  نیا  خـساپ  رد  وت  دوـش  لـصاح  اـم  رب  وـت  تلاـسرب  نیقی  نآ  زا  مینک و 

ناـمیا تیادـه و  زا  يزیچ  ار  مدرم  (94 (؟ ما هدـمآ  تلاسرب  ادـخ  بناـج  زا  هک  مرتشیب  يرـشب  درف  نم  اـیآ  مزاـس  رـضاح  ار  وا  ناگتـشرف 
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رگا وگب  ربمغیپ  يا  (95 (؟ تسا هداتسرف  تلاسر  هب  زگره  ار  يرشب  ادخ  ایآ  دنتفگ  هک  لطاب  لایخ  نیا  زج  دمآ  نآرق  هک  یتقو  تشادنزاب 
تما سنج  زا  دـیاب  لوسر  هک  میداتـسرف  یم  اهنآ  رب  تلاسرب  نامـسآ  زاار  هتـشرف  مه  ام  يدوب  هاگرارق  نکـسم و  نیمز  رد  ار  ناگتـشرف 
تـسا یفاک  امـش  نم و  نایم  دهاش  ادـخ  وگب  تما  هب  تجح  مامتا  زا  سپ  ربمغیپ  يا  (96) دوشن هتفریذپ  شزجعم  تجح و  هنرگ  دـشاب و 

ادـخ ار  هک  ره  (97) میدرک ریـصقت  تعاطا  فیلکت  هب  امـش  اـی  تلاـسر  هفیظو  هب  نم  هک  تسا  ریـصب  هاـگآ و  شناگدـنب  لاوحا  هب  وا  هک 
تـسود امنهر و  چیه  ادخ  زج  رگید  دراذگاو  یهارمگ  هب  ینعی  درک  هارمگ  ار  هک  ره  هتفای و  تیاده  تقیقح  هب  سک  نآ  دنک  یئامنهر 

دننک نکـسم  خزود  هب  درک و  میهاوخ  ناشروشحم  رک  گنگ و  روک و  روص  رب  دوش  تمایق  زور  نوچ  تفای و  یهاوخن  وا  رب  یناـبهگن  و 
رفاک ام  تاـیآ  هب  نوچ  نارفاـک  نآ  رفیک  تسنیا  (98) مینکیم نازورف  نازوس و  رتدـیدش  زاب  دوش  شوماـخ  شـشتآ  خزود  نآ  هگره  هک 

دنتسنادن دندیدن و  داعم  نارکنم  نیا  ایآ  (99 (؟ میوشیم هتخیگنارب  زاب  ون  زا  میوش  هدیـسوپ  یناوختـسا  ام  هکنآ  زا  سپ  ایآ  دنتفگ  دندش و 
کـش یب  هک  يدوعوم  زور  تقو  اهنآ  رب  دـنک و  قلخ  زاـب  ار  اـهنیا  دـننام  هک  تسا  رداـق  دـیرفآ  ار  اهنامـسآ  نیمز و  هک  یئادـخ  نآ  هک 

نیا هب  ام  لوسر  يا  (100) دندومیپن دانع  رفک و  هار  زج  ناراکمتـس  زاب  عطاق  تجح  تایآ و  همه  نیا  اب  يرآ  دنادرگ ؟ ررقم  دمآ  دهاوخ 
زا لخب  یـشیورد  فوخ  رقف و  سرت  زا  مه  زاب  دـیوش  ادـخ  ياهتنا  یب  تمحر  ياهجنگ  ياراد  رگا  امـش  هک  وگب  رظن  تسپ  لـیخب  مدرم 

نیا میدرک  اطع  راکـشآ  زجعم  نشور و  تیآ  هن  یـسوم  هب  اـم  (101)و  تسا لیخب  کسمم و  رایـسب  اعبط  ناسنا  هک  درک  دـیهاوخ  قاـفنا 
زومآرحــس رحاــس و  ار  وـت  نـم  یــسوم  يا  تـفگ  نوـعرف  سپ  دــمآ  اــهنآ  رب  یــسوم  هـک  نـک  لاوــس  لیئارــسا  ینب  زا  ار  تیاــکح 

نیمز نامـسآ و  يادـخ  زج  قلختیادـه  يارب  ار  تایآ  نیا  هک  يا  هتـسناد  ـالماک  دوخ  وت  هک  داد  خـساپ  نوعرف  هب  یـسوم  (102) مرادنپیم
زا ار  شموق  یـسوم و  هک  درک  نآ  هدارا  نوعرف  هاـگنآ  (103) مرادنپ یم  كالهقیال  لهاج و  یـصخش  ار  وت  نوعرف ، يا  نم  هداتـسرفن و 

نیمز نآ  رد  هک  میداد  نامرف  ار  لیئارسا  ینب  نآ  زا  دعب  (104)و  میدرک قرغ  ایرد  هب  مامت  ار  شناتسدمه  وا و  مه  ام  دزادنارب  رصم  نیمز 
دوخ لمع  شاداپ  رفیکب و  ار  سک  ره  مینادرگ و  ثوعبم  اعمج  زاب  ار  امـش  همه  دـسر  ارف  ترخآ  هدـعو  هک  سپ  نآ  زا  ات  دـیوش  نکاس 
هکنآ يارب  زج  ار  وت  میداتـسرفن  دـش و  لزاـن  یتـسار  قـح و  هماـقا  يارب  میداتـسرف و  قـحب  ار  میظع  نآرق  تاـیآ  نیا  اـم  (105)و  میناسرب

هب تما  رب  زین  وت  هک  میداتـسرف  وت  رب  رزج  رزج  ار  ینآرق  (106)و  یناسرتب یهلا  باذـع  زا  ار  نارفاک  یهد و  تمحر  هب  تراشب  ار  نانموم 
رامـشیب مولع  قیاقح و  رب  لمتـشم  ام و  گرزب  تالیزنت  زا  یباتک  نآرق  نیا  يزادرپ  قلخ  تیادـه  هب  ینت  ربص و  اب  ینک و  تئارق  جـیردت 

ماقم هب  نیا  زا  شیپ  هک  اهنآ  هتبلا  هک  تسناسکی  ارم  دیرواین  ای  دیروایب  نامیا  باتک  نیا  هب  امش  هک  وگب  تما  هب  ام  لوسر  يا  (107) تسا
دورف نآ  مـکح  رب  تعاـط  رــس  ینتورف  عوـضخ و  لاـمک  اـب  هـمه  دوـش  توـالت  ناـشیا  رب  تاــیآ  نـیا  هاــگره  دندیــسر  شناد  مـلع و 

زور دش و  دهاوخ  عقاو  اققحم  ام  يادخ  هدعو  هتبلا  دیامرفن  هدعو  فالخ  زگره  تسا  هزنم  كاپ و  ام  راگدرورپ  دـنیوگ  (108)و  دندروآ
ادــخ زا  ناشــسرت  فوـخ و  رب  هتــسویپ  هداـهن و  تیدوـبع  كاـخب  رــس  هـمه  ناـیرگ  مـشچ  اـب  اـهنآ  (109) دـیایب هـتبلا  باـقع  باوـث و 

اریز تسوا  صوصخم  همه  وکین  ءامـسا  دیناوخب  یمـسا  رهب  نامحر  مسا  هب  ای  هللا  مسا  هب  ار  ادخ  هک  ص )  ) دمحم يا  وگب  (110) دیازفایم
ار طـسوت  دـح  هکلب  نادرگ  هتـسهآ  رایـسب  هن  دـنلب و  رایـسب  ار  ادـص  هن  زاـمن  ردوت  تسا و  رامـشیب  شترـضح  لـالج  لاـمج و  فاـصوا 

یب رادتقا  تزع و  زگره  هن  هتفرگرب و  شکلم  رد  یکیرش  هن  يدنزرف و  زگره  هن  هک  تسادخ  صوصخم  شیاتـس  وگب  (111)و  نکرایتخا
(112) نک شیاتس  لامک  فاصوا  نیرتگرزب  هب  ار  یهلا  تاذ  هتسویپ  دوش و  دنمزاین  يراکددم  تسود و  هب  هک  دسر  یصقن  ار  وا  ياهتنا 

فهکلا

ار نآرق  گرزب  باتک  نیا  ص )  ) دمحم دوخ  صاخ  هدنب  رب  هک  تسادـخ  صوصخم  ساپـس  شیاتـس و  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
دناسرتب و ادخ  تخـس  باذع  زا  ار  قلخ  گرزب  باتک  نیاب  ات  (2) داهنن یجوع  صقن و  چـیه  نآ  يانعم  تروص و  لامک  رد  درک و  لزان 

یناگدنز یتشهب  تمعنرپ  لزنمرس  نآ  رد  هک  (3) دهد تراشب  ترخآ  ملاع  رد  وکین  رایسب  رجا  هب  تسوکین  اهنآ  لامعا  هک  ار  نامیا  لها 
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ریزع ای  یـسیع  هک  ار  یمدرم  ینعی  تسا  هتفرگرب  دوخ  يارب  يدنزرف  ادخ  دنتفگ  هک  ار  نانآ  باذع  زا  ناسرتب  (4)و  تشاد دنهاوخ  يدبا 
هن دنلئاق  لطاب  هنالهاج  نخس  نیا  هب  هک  اهنآ  هک  (5) ناسرتب اتکی  يادخ  رهق  زا  ار  اهنآ  كرش  نیا  رب  دنیوگ  ادخ  نادنزرف  ار  ناگتشرف  ای 

غورد كرش و  زجدوشیم  جراخ  ناشنهد  زا  هک  گرزب  ءارتفا  بذک و  هملک  نیا  دنیوگیمن  نخس  شناد  ملع و  يور  زا  ناشناردپ  هن  دوخ 
كـاله ناـنآ  رب  فساـت  نزحتدـش و  زا  ار  تزیزع  ناـج  دـنرواین  ناـمیا  نآرق  هب  وت  تما  رگا  هک  تسکیدزن  لوسر  يا  (6) تسین يزیچ 

تسا رگ  هولج  نیمز  رد  هچنآ  ام  (7) تسام اب  سک  ره  يازج  هک  شابم  نیگمغ  تمانایـصع  رفک و  زا  ادبا  تلاسر  ماجنا  زا  دعب  وت  يزاس 
دهاوخ رتوکین  ناشلمع  ادـخ  بح  تعاط و  رد  کی  مادـک  هک  مینک  ناـحتما  نآ  هب  ار  مدرم  اـت  میداد  رارق  نیمز  کـلم  شیارآ  تنیز و 

باحـصا هصق  هک  يرادـنپ  وت  ام ، لوسر  يا  (9) میهدـیم اـنف  یناریو و  تسد  هب  ار  همه  زاـب  میدـینادرگ  نیمز  روـیز  ار  هچنآ  اـم  (8)و  دوب
میب زا  فهک  ناناوج  نآ  هک  هاـگنآ  (10 (؟ تسا یبیجع  هعقاو  ام  ياـهتمکح  بیاـجع  تردـق و  تاـیآ  همه  نیا  لـباقم  رد  میقر  فهک و 

هلیـسو ام  رب  امرف و  اطع  یتمحر  دوخ  صاخ  فطلب  ام  قح  رد  وت  اهلا  راب  دندرک  تلئـسم  ادخ  هاگرد  زا  دندش  ناهنپ  هوک  راغ  رد  نمـشد 
زا سپ  (12) میدآ یـشوهیب  هدرپ  یلاس  دـنچ  ات  اهنآ  شوه  شوگ و  رب  باوخ  زا  راغ  نآ  رد  اـم  سپ  (11) زاس ایهم  لماک  یتیاده  دـشر و 

فالتخا فهک  باحـصا  باوخ  رد  هک  باتک  لها  نانموم  هورگ  ود  نآ  زا  کی  مادـک  مینادرگ  مولعم  ات  میتخیگنارب  ار  ناـنآ  باوخ  نآ 
تیاکح یتسردـب  وت  رب  ار  نانآ  هصق  اـم  (13) دنربیم ادـخ  تردـق  هب  یپ  درک و  دـنهاوخ  اصحا  رتهب  ار  راغ  نآ  رد  گنرد  تدـم  دنتـشاد 

ناشتیادـه ناـمیا و  ماـقم  رب  دوـخ  صاـخ  فـطل  هب  اـم  دـندروآ و  ناـمیا  دوـخ  يادـخ  هـب  هـک  دـندوب  ینادرمناوـج  اـهنآ  درک  میهاوـخ 
ملاع نارفاک  ناکرـشم و  نایم  رد  اهنآ  هک  میتخاس  مکحم  ار  ادخ  هب  نامیا  دیحوت و  تبحم و  هقالع  اهنآ  كاپ  ياهلد  رب  ام  (14) میدوزفیب
رگا هک  میناوخیمن  یئادـخ  هب  ار  سکچیه  اتکی  يادـخ  زج  زگره  ام  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  راگدرورپ  ام  يادـخ  دـنتفگ  هدرک و  ماـیق 

ینایادخ هک  دنتسه  ام  موق  نانیا  (15) میوشیم ادخ  باقع  رهق و  قحتسم  میا و  هدومیپ  ملظ  اطخ و  هار  تخس  ناکرشم  امـش  نوچ  میناوخب 
رب هک  تسا  یغورد  ارتفا و  نیا  زا  رتالاب  یملظ  هچ  دنرادن  اهنآ  یئادخ  رب  نشور  یلیلد  چیه  هک  یتروص  رد  دـنتفرگرب  هناگی  يادـخ  ریغ 

يارب دیتسج  يرود  ناشلطاب  نایادخ  ناکرـشم و  نیا  زا  نوچ  امـش  هک  دنتفگ  رگیدـکی  اب  فهک  باحـصا  هاگنآ  16)و  (؟ دندنب یم  ادخ 
شیاشگ امشب  گنت  راغ  نامه  رد  دوخ  تمحر  زا  ادخ  ات  دیوش  ناهنپ  هتخیرگ و  هوک  راغ  هب  دیاب  دیشاب  نمیا  نانیا  دادیب  رـش و  زا  هکنآ 

شدرگ (17)و  دـندش باوخ  هب  هتفر و  هوک  راغ  هب  هاگنآ  دزاس  ایهم  شیاسآ  لالح و  يزور  اـب  ار  امـش  راـک  بابـسا  دـشخب و  هعـسوت  و 
رودـب ناشیا  پچ  بناج  زا  زین  بورغ  ماـگنه  راـنک و  رب  اـهنآ  راـغ  تسار  تمـس  زا  عولط  ماـگنه  هک  ینکیم  هدـهاشم  ناـنچ  ار  باـتفآ 
تـسا رتهب  بونج  هب  ور  ترامع  يانب  هک  دشاب  مه  هراشا  نآ  رد  دـیاش  دـندوب  شیاسآ  رد  دیـشروخ  ترارح  زا  الماک  اهنآ  دـیدرگیم و 
تقیقح هب  وا  دـنک  یئاـمنهار  ادـخ  ار  سک  ره  تسا  یهلا  تاـیآ  زا  یکی  فهک  نادرمناوج  تیاـکح  نیا  شیاـسآ  رون و  هدافتـسا  يارب 

فهک باحصا  ینعی  اهنآ  (18)و  دوب دهاوخن  یئامنهار  رای و  چیه  سک  نینچ  يارب  زگره  رگید  دنادرگ  هارمگ  ار  هک  ره  هتفای و  تیاده 
ود اهنآ  گس  میدینادرگیم و  پچ  تسار و  يولهپ  هب  ار  نانآ  یگتـسخ  عفر  يارب  ام  دندوب و  باوخ  رد  هکنآ  لاح  یتشادـنپ و  رادـیب  ار 

ناساره رایـسب  نانآ  تمظع  تبیه و  زا  یتخیرگ و  اهنآ  زا  يدـش  علطم  ناشیا  لاح  رب  یـسک  رگا  تشاد و  هدرتسگ  راغ  نآ  رد  رب  تسد 
ثحب تبحـص و  ناشدوخ  نایم  ات  دوب  مولعمان  هبتـشم و  اهنآ  دوخ  رب  ناشباوخ  نامز  میتخیگنارب و  باوخ  زا  ار  نانآ  ام  زاب  (19) يدیدرگ

رگید زور . زا  یخرب  هک  ای  مامت  زور  کی  دنداد  باوج  دیدرک  گنرد  راغ  رد  تدمدنچ  دیـسرپ  یکی  دمآ  شیپ  باوخ  نامز  رادـقم  زا 
ات دیتسرفب  رهـش  هب  ار  ناتاهمهرد  امـش  يراب  میا  هدوب  راغ  رد  تدـم  دـنچ  هک  تسا  رتاناد  ادـخ  دـنتفگ  دـندش و  هشیدـنا  کش و  رد  راب 

چیه هک  يروطب  دوز  هپحالم  تقد و  اب  دیاب  دـیرآ و  مهارف  دوخ  يزور  نآ  زا  ات  تسا  رتلالح  رت و  هزیکاپ  ماعط  مادـک  هک  دوش  هدـهاشم 
امش دنبای  رفظ  یهگآ و  امش  رب  رفاک  مدرم  نیا  رگا  اققحم  هک  اریز  (20) دیدرگرب دیورب و  دوشن  هاگآ  امش  راک  زا  دسانشن و  ار  امش  سک 
لاح رب  ار  مدرم  ام  زاب  (21)و  دید دیهاوخن  يراگتـسر  يور  رگید  زگره  دننادرگیمرب و  ناشدوخ  نیئآ  هب  ای  درک  دنهاوخ  راسگنـس  ای  ار 
چیه یب  هتبلا  تمایق  تعاس  هدوب و  قحب  ناگدرم  ندرک  هدنز  داعم و  زورب  ادـخ  هدـعو  هک  دـننادب  قلخ  ات  میتخاس  هاگآ  فهک  باحـصا 
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دندوب تمایق  داعم و  هب  لئاق  هک  اهنآ  نیئآ  ای  ددـع  رد  ینعی  دوب  اهنآ  رما  رد  فالخ  عزانت و  ناشنایم  هک  یمدرم  اـت  دـمآ . دـهاوخ  کـش 
ات دـنوش  عونمم  روتـسم و  قلخ  زا  سبح  رد  هک  میزاسب  یئانب  راصح و  اـهنآ  درگ  دـیاب  دـنتفگ  یـضعب  همه  نیا  سپ  دوشب  ناـشعازن  عفر 

ناتـسرپادخ و ینعی  دـنتفای  عالطا  رفظ و  اهنآ  لاوحا  عقاو  رب  هکنانآ  تسا و  رت  هاگآ  اهنآ  لاوحا  هب  ادـخ  دـنناوخن  دوخ  نید  هب  ار  یـسک 
تـسا یتسرپادـخ  قح و  هار  هک  دوخ  نید  هب  ار  قلخ  دـنیآ و  زامن  نآ  رد  هک  مینک  انب  يدجـسم  ناشیارب  هتبلا  دـنتفگ  دوخ  اب  تما  ناکین 

لایخ يور  زا  رگید  یخرب  اهنآ و  گس  مه  نیمراهچ  دوب و  رفن  هس  فهک  باحصا  نآ  هدع  هک  تفگ  دنهاوخ  یضعب  (22) دننک تیاده 
يا اهنآ  گس  نیمتشه  دندوب و  رفن  تفه  دنیوگ  رگید  یخرب  اهنآ و  گس  نیمشش  دوب و  رفن  جنپ  اهنآ  هدع  دنیوگیم  یئوگ  بیغ  یفاب و 

زا اهنآ  ددـع  رب  هک  تسا  قلخ  زا  رت  هاگآ  اهنآ  هدـع  هب  نم  ادـخ  وگب  دـننکیم  اپرب  ار  هجیتن  یب  فالتخا  نیا  هک  یمدرم  اـب  وت  اـم ، لوسر 
نیا رد  باـتک  لـها  اـب  وت  سپ  تسین  هاـگآ  سکچیه  دـنا  هتـسناد  یحو  هب  قح  فرط  زا  هک  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  دـننام  یلیلق  دارفا  زجب  قـلخ 
يا (23)و  سرپـم باـب  نیا  رد  يدـحا  زا  يوتفزگره  رگید  نک و  راـهظا  یتـسناد  یحو  رهاـظ  هب  هچ  ره  هکنآ  زج  نکم  هلداـجم  عوضوم 

ار ادـخ  يا  هظحل  دـهاوخب و  ادـخ  رگا  هللا  ءاش  نا  یئوگب  هکنآ  رگم  (24) درک مهاوخ  ادرف  ار  راـک  نیا  نم  هک  وگم  زگره  وت  اـم  لوـسر 
رتهب و یقیاقح  هب  ارم  نم  يادخ  تسا  دیما  هک  دینکم  اپرب  لدج  ثحب و  فهک  نارای  هصق  رـس  رب  ردق  نیا  وگب  قلخ  هب  نکم و  شومارف 

نیا رد  یلع ع  رب  دوهی  دندرک  گنرد  نوزفا  مه  لاس  هن  لاس ، دصیـس  هوک  فهک  رد  اهنآ  (25)و  دیامرف تیاده  هصق  نیا  زا  رترب  یمولع 
ام لاس  یـسمش و  امـش  لاس  هک  تسنیا  رب  لاس  هن  نیا  هک  داد  خساپ  ترـضح  تسین  ام  تاروت  رد  هدایز  لاس  هن  هک  دندرک  ضارتعا  هیآ 

انیب مه  ردقچ  تسا و  طیحم  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  رارسا  همه  هب  وا  هک  تسا  رتاناد  هوک  رد  نانآ  تماقا  نامز  هب  ادخ  وگب  (26) تسیرمق
ار ادـخ  تاملک  هک  نک  توالت  قلخ  رب  دـش  یحو  وت  رب  ادـخ  باتک  زا  هچنآ  (27)و  تسین قلخ  نابهگن  وا  زج  سک  چـیه  تساونـش و  و 
هک نانآ  تبحم  هب  یئابیکـش  لامک  اـب  ار  شیوخ  هشیمه  (28)و  تفای یهاوخن  یهانپ  وا  هاـگرد  زج  زگره  داد و  دـناوتن  رییغت  سک  چـیه 

يوش و لیام  ایند  ياهتنیز  هب  هک  شوپم  مشچ  ناریقف  نآ  زا  هظحل  کی  نک و  راداو  دنبلطیم  ار  وا  ياضر  دنناوخیم و  ار  ادخ  ماش  حبص و 
ینعی نکم  تعباتم  دنتخادرپ  يراک  هبت  هب  دـندش و  دوخ  سفن  ياوه  عبات  میا و  هدرک  لفاغ  دوخ  دای  زا  ار  اهنآ  ياهلد  ام  هکنانآ  اب  زگره 

دهاوخیم هک  ره  سپ  دـمآ  امـش  راگدرورپ  بناـج  زا  هک  تسناـمه  قح  نید  وگب  (29)و  دنویپن تسرپاوه  ملاظ  نادـنمتورث  فارـشا و  اب 
درگ گرزب  ياه  همیخ  دننام  نآ  ياه  هلعش  هک  میا  هتخاس  ایهم  یشتآ  راکمتـس  نارفاک  يارب  ام  دوش  رفاک  دهاوخیم  هک  ره  درآ و  نامیا 

دنازوسب و ار  اهیور  هک  دنهد  اهناب  نازوس  هتخادگ  سم  دننام  یبآ  دننک  تساوخرد  یبآ  تبرـش  شطع  تدش  زا  رگا  دنک و  هطاحا  اهنآ 
رجا مه  ام  دندش  راکوکین  دندروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ  (30) دوب دهاوخ  یهاگشیاسآ  دب  رایسب  خزود  نآ  یتبرش و  دبرایسب  بآ  نآ 
یلاح رد  تساهنآ  صاخ  تسیراج  شناتخرد  ریز  اهرهن  هک  ندع  ياهتـشهب  میظع  رجا  هکلب  (31) تشاذگ میهاوخن  عیاض  ار  ناراکوکین 

نآ هک  دـننز  هیکت  طاشن  تزع و  هب  اهتخت  رب  دنـشوپرد و  ابید  ریرح و  زبس  ياهـسابل  دـنیارایب و  نیرز  ياهرویز  نت  رب  تشهب  نآ  رد  هک 
اهنآ زا  یکی  هب  هک  رآ  لثم  تما  يارب  ار  رفاک  نموم و  درم  ود  تیاـکح  اـم  لوسر  يا  (32) تسا یهاگمارآ  شوخ  يرجا و  وکین  تشهب 

صوصخم تابوبح  ریاس  مدـنگ و  يارب  راز  تشک  ار  اـهنآ  ناـیم  هصرع  میدـیناشوپ و  ار  شفارطا  اـمرخ  لـخن  هب  میداد و  روگنا  غاـب  ود 
نیا (34)و  میتخاس ناور  زین  یبآ  يوج  اهنآ  طسو  رد  دادب و  ناصقن  تفآ و  چـیه  یب  ار  دوخ  ياه  هویم  الماک  غاب  ود  نآ  (33) میدینادرگ

هب وت  زا  نم  تفگ  دـمآرب و  ترخاـفم  وگتفگ و  ماـقم  رد  دوب  ریقف  نموم و  يدرم  هک  دوخ  قـیفر  هب  دوـب  رایـسب  هوـیم  غاـب  رد  هک  ار  درم 
هب ار  رمع  نوچ  دوب  راکمتـس  دوخ  سفن  هب  هک  یلاح  رد  غاب  هب  يزور  (35)و  مرتزیزع مرتحم و  زین  مشح  مدخ و  ثیح  زا  رتشیب و  یئاراد 
زین (36)و  دوش دوبان  نم  یئاراد  غابنیا و  زگره  مرادن  نامگ  تفگ  دش و  لخاد  رورغ  لامک  اب  دینارذگ  یم  ادـخ  زا  تلفغ  هانگ و  رفک و 
زین ناهج  نآ  رد  هتبلا  مدرگزاب  دوخ  يادخ  يوس  هب  نم  دـشاب و  یتمایق  ادـخ و  مه  ضرف  هب  رگا  دوشاپب و  یتمایق  زور  هک  منکیمن  نامگ 

كاخ زا  تسخن  هک  یئادخ  هب  ایآ  تفگ  ودب  زردنا  وگتفگ و  ماقم  رد  ریقف  نامیا و  اب  قیفر  (37) تفای مهاوخ  رتهب  یلزنم  ایند  غاب  نیا  زا 
نکیل (38) ینادان لهج و  یهآ  يدش ؟ رفاک  هدرک و  کیکشت  تخاس  تتقلخ  هتـسارآ  لماک و  يدرم  هاگنآ  دیرفآ و  ار  وت  هفطن  زا  دعب  و 
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دوخ غاب  هب  یتقو  ارچ  وت  قیفر  يا  (39) تخاس مهاوخن  کیرش  ار  يدحا  دوخ  يادخ  هب  زگره  تساتکی و  يادخ  نآ  مراگدرورپ  هک  نم 
هب یناد  رتمک  دنزرف  لام و  هب  دوخ  زا  ارم  وت  رگا  تسین و  يا  هوق  ادخ  تردق  زج  تسادـخ و  تساوخ  هب  زیچ  همه  هک  یتفگن  يدـمآرد 
هک دتسرف  یشتآ  یبش  شیکرفاک  درم  وت  ناتسوب  رب  دهدب و  ایند  ترخآ و  رد  وت  غاب  زا  رتهب  ارم  ادخ  تسا  دیما  هک  (40) وشم رورغم  دوخ 

زگره رگید  دورورف و  نیمز  هب  شبآ  يوـج  یهاگحبـص  اـی  (41) ددرگ ناسکی  فرـص  كاخ  اب  دوبان و  هرـسکی  تغاـب  دوش  حبـص  نوچ 
نزح و تدش  زا  یمدحبـص  ات  ددرگ  دوبان  همه  شیاه  هویم  هرمث و  هکنآ  ای  (42) دوش کشخ  یبز  یب  زاتغاب  يرآ و  تسدـب  بآ  یناوتن 

نامیـشپ دوخ  رفک  زا  هاگنآ  تسا  هدش  کشخ  ناریو و  همه  شراجـشا  انب و  هک  ینز  تسد  رب  تسد  يدرک  جرخ  غاب  رد  هچنآ  رب  هودـنا 
ادخ زج  ادـبا  (43)و  متخادرپ یمن  تیـصعم  رورغ و  یتـسرپدوخب و  مدـش و  یمن  كرـشم  دوخ  يادـخ  هب  نم  شاـک  يا  یئوـگ  يوـش و 

صاخ یئامرفمکح  تیـالو و  اـجنآ  (44) درک دـناوت  تیاـمح  يراـی و  ادـخ  مشخ  رهق و  زا  ار  رفاـک  راـک  هـنگ  نآ  هـک  دـشابن  سکچیه 
نینچ تما  يارب  ام  لوسر  يا  (45) دنک اطع  دهاوخ  هک  رهب  وا  مه  ار  وکین  تبقاع  باوث و  رجا و  نیرتهب  دهد و  نامرف  قحب  هک  تسادـخ 

هب میدرک و  لزان  نامـسآ  زا  یناراب  بآ  ام  هک  دـنرگنیم  مشچ  هب  ایند  لاح  هعرزم  غاب و  کی  رد  قلخ  هک  نآ  لثم  ار  ایند  مامت  یناگدـنز 
تسدب دوش و  کشخ  هتسکش و  مه  رد  همه  یهاگحبـص  سپـس  دیورب  مرخ  هدیچیپ و  مهرد  نیمز  نوگانوگ  تاتابن  ناتخرد و  بآ  نآ 

تسایند و تایح  تنیز  بیز و  نادنزرف  لام و  (46) دراد لماک  رادتقا  ملاع  رد  زیچ  ره  رب  ادخ  ددرگ و  یناف  ربز و  ریز و  ثداوح  ياهداب 
تافوقوم و هسردم و  دجـسم و  يانب  نوچ  يراج  تاقدص  ادخ و  رکذ  دجهت و  زامن و  دننام  تسا  یقاب  تمایق  ات  هک  حـلاص  لامعا  نکیل 
هب ار  اه  هوک  اـم  هک  ار  يزور  ص )  ) دـمحم يا  نک  داـی  (47)و  تسا رتوکین  نآ  تبقاـع  رتهب و  سب  راـگدرورپ  دزن  ادـخ  هار  رد  تاریخ 

ار یکی  مـیزیگنارب و  اـهربق  زا  رــشحم  فـص  رد  ار  هـمه  ینیبـب و  اراکــشآ  يدــنلب  تـسپ و  نودــب  فاــص و  ار  نـیمز  مـیرآ و  راــتفر 
هب زاب  میدیرفآ  ار  امش  راب  لوا  هک  هنوگ  نامه  دیدید  دوش  هتفگ  نارفاک  هب  دننک و  هضرع  ادخ  رب  یفص  رد  ار  قیالخ  (48)و  میراذگنورف

لامعا باتک  زور  نآ  رد  49)و  (؟ دیدرک هدهاشم  مشچ  هب  دیدوب  رکنم  دوخ  لطاب  لایخ  هب  هک  ار  يداعم  نآ  دیدمآ و  زاب  زورما  ام  يوس 
يا دـنیوگ  دوخ  اب  هک  یلاح  رد  ینیب  ناساره  ناسرت و  تساهنآ  لمع  همان  رد  هچنآ  زا  ار  نایـصع  لها  دـنهن و  شیپ  ار  قلخ  دـب  کـین و 

رد تسا و  هدرک  راصحا  ار  همه  هکنآ  زج  هتـشاذگنورف  یئوم  رـس  ار  ام  گرزب  کچوک و  لامعا  هک  تسا  یباتک  هنوگچ  نیا  اـم  رب  ياو 
ار یتقو  رآ  دای  لوسر  يا  (50)و  درک دهاوخن  متـس  سکچیه  هب  ادخ  دنبایب و  ار  نآ  يازج  دننیب و  رـضاح  ار  دوخ  لامعا  همه  باتک  نآ 

نج سنج  زا  هک  ناطیش  زج  دندروآ  دورف  هدجس  هب  رس  مامت  اهنآ  دینک و  هدجس  همه  هللا  یفص  مدآ  رب  هک  میداد  نامرف  ناگتشرف  هب  هک 
؟ دیتفرگ دوخ  تسود  ار  شنادنزرف  ناطیش و  هدرک و  شومارف  ارم  مدآ  نادنزرف  امش  ایآ  دیچیپرس  يادخ  تعاط  زا  تهج  نیدب  دوب  وید 

نم (51) دندرک هلدابم  دب  رایسب  دندیزگرب  تعاط  هب  ار  ناطیش  ادخ  ياج  هب  هک  ناملاظ  و  دننمـشد ؟ تخـس  ار  امـش  اهنآ  هک  یتروص  رد 
زگره متـساوخن و  یـسک  زا  کـمک  متخاـسن و  هاوـگ  رـضاح و  ار  اـهنآ  مدرم  نیا  دوـخ  تقلخ  اـی  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  تـقو  رد 
دنونـش دنیوگ و  هچ  ره  دنربخ و  یب  تقیقح  هب  مه  شیوخ  تقلخ  زا  هکلب  ناهج  شنیرفآ  زا  مدرم  سپ  متفرگن  يراکددمب  ار  ناهارمگ 
دیتـشاد ناـمگ  نم  کیرـش  هک  ار  ناـنآ  نونکا  هک  دـیوگرب  نارفاـک  هب  ادـخ  هک  ار  يزور  روآ  داـی  (52)و  تسین شیب  یناـمگ  روـصت و 

تخـس یهاگیاج  ناشنادوبعم  ناکرـشم و  ینعی  اهنآ  همه  نایم  سپ  دـنکن  تباجا  یکی  دـنناوخب و  اـهنآ  دنـسر  امـش  داـیرفب  اـت  دـیناوخب 
ادبا نآ  زا  داتفا و  دـنهاوخ  نآ  رد  هک  دـنرادنپ  دـننک و  هدـهاشم  مشچ  هب  ار  خزود  شتآ  راکدـب  مدرم  هاگنآ  (53)و  میزاس ررقم  کلهم 

هب قح  نخـس  اـب  زیچ  ره  زارتشیب  یمدآ  نکیل  میدروآ و  قلخ  تیادـه  يارب  ناـیب  لاـثم و  هنوگ  ره  نآرق  نیا  رد  اـم  (54)و  دنرادن يرفم 
دنریذپب و ار  تیاده  نآ  مدرم  هک  درک  عنم  هچ  دیسر  قلخ  هب  گرزب  يامنهار  نآرق  یهلا  تیاده  نوچ  (55)و  دزیخرب تموصخ  لادج و 

دسرب مه  نانیا  هب  ناینیشیپ  كاله  تبوقع و  تنس  ات  دنوش  قحتسم  دنتساوخ  هکنآ  زج  هب  دننک  رافغتسا  هبوت و  دوخ  راگدرورپ  هاگرد  هب 
نانخس اب  نارفاک  میداتسرفن و  نادب  ندیناسرت  ناکین و  تراشب  يارب  زج  ار  نالوسر  ام  (56)و  دنوش وربور  ادخ  باذع  تازاجم و  اب  ای  و 

ءازهتـسا هب  رورغ  لهج و  زا  دـمآ  ناشراذـنا  هیبنت و  يارب  هچنآ  ارم  تایآ  دـننک و  لاـمیاپ  ار  قح  هدرک و  لدـج  دـنهاوخیم  لـطاب  هدوهیب 
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هب دوب  هدرک  هک  یتشز  لامعا  زا  درک و  ضارعا  وا  زا  زاب  هدـش و  ادـخ  تاـیآ  رکذـتم  هک  یـسک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  (57)و  دنتفرگ
رگید ات  میتخادـنا  تواسق  لهج و  هدرپ  ناشیاهلد  رب  تجح  مامتا  زا  سپ  اـم  درک و  شومارف  یلکب  همه  زا  دـنک  هباـنا  هبوت و  هکنآ  ياـج 

دنهاوخن تیاده  ادـبا  رگید  یناوخب  ناشتیادـه  هب  رگا  میتخاس و  نیگنـس  قح  نخـس  ندینـش  زا  ار  اهنآ  شوگ  دـننکن و  مهف  ار  ام  تایآ 
رد انامه  دنک  هذخاوم  ناشرادرکب  ار  قلخ  ات  دهاوخ  رگا  تسا و  تمحر  مرک و  ياراد  تیاهن  یب  هدنزرمآ و  رایـسب  وت  يادخ  (58) تفای

یهاـگزیرگ هاـنپ و  زگره  نآ  زا  هک  تسا  ررقم  تماـیق  ملاـع  رد  نیعم  تقو  باذـع  نآ  يارب  نـکیل  دـنک و  عیرـست  لـیجعت و  ناشباذـع 
شتآ هک  ناشکاله  هگیاجرب  میتخاس و  كاله  دـندرک  متـس  ملظ و  نوچ  ار  نآ  لها  هک  یئاـهراید  رهـش و  تسنیا  (59)و  تفای دنهاوخن 

هک عشوی  شدرمناوج  قیفرب  یـسوم  هک  ار  یتقو  رآ  داـیب  ار  تما  ص )  ) دـمحم يا  (60)و  میدینادرگ ررقم  تمایق  رد  يدـعوم  تسخزود 
رضخ یهلا  لماک  درم  ای  برغم  قرشم و  يایرد  ود  لحم  هب  نیرحبلا  عمجم  هب  ات  مرادنرب  بلط  زا  تسد  نم  تفگ  دوب  وا  هفیلخ  یصو و 
نادب شقیفر  یسوم و  نوچ  (61)و  منارذگب بلط  رد  رمع  اهنرق  ای  مسرب  هدرک  تدابع  برغم  تفرعم و  قرشم  يایرد  نیب  عمج  هک  تقو 
ناکم نآ  زا  هک  هاـگنآ  سپ  (62) تفر تفرگرب و  ایردـب  هار  یهام ، نآ  دـندرک  شومارف  ار  دوخ  ياذـغ  یهاـم  دندیـسر  نیرحبلا  عمجم 

اجنآ يراد  رظن  رد  تفگ  عشوی  (63) میدید رایسب  جنر  رفس  نیا  رد  ام  هک  روایب  ار  ام  تشاچ  ياذغ  تفگ  ناوج  نآ  هب  یسوم  دنتـشذگب 
تفرگ و ایرد  هار  نایرب  یهام  هکنآ  تفگـش  درب و  مدای  زا  ناطیـش  مدرک و  شومارف  ار  یهاـم  اـجنآ  نم  میتفرگ  لزنم  یگنـس  رـس  رب  هک 

اجنآ هب  دندمآ  هک  یهار  نآ  زا  مینآ و  بلط  رد  ام  هک  تسا  يدصقم  نامه  اجنآ  تفگ  ار  عشوی  تفایرد و  تسارف  هب  یـسوم  (64) تفرب
زا مه  میدرک و  اطع  یـصاخ  فطل  تمحر و  ار  وا  هک  دنتفای  دندوب  وا  يایوج  هک  ار  ام  صاخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  اجنآ  رد  (65) دنتشگرب

تمدخ تیعبت و  نم  رگا  ایآ  تفگ  نامز  رضخ  اناد و  صخش  نآ  هب  یسوم  (66) میتخومایب یهلا  بیغ  رارسا  یندل و  ملع  ار  يو  دوخ  دزن 
لمحت هک  یناوتیمن  زگره  يرادـن و  تیفرظ  یـسوم  يا  وت  هک  داد  خـساپ  ملاع  نآ  (67 (؟ تخومآ یهاوخ  ارم  دوخ  یندـلملع  زا  منک  وـت 

تفگ زاب  یسوم  (69) يا هتفاین  یهگآ  نآ  ملع  زا  الـصا  هک  يزیچ  رب  درک  یناوت  ربص  هنوگچ  (68)و  ینک هشیپ  ربص  نم  اب  هدرک و  رارسا 
عبات رگا  سپ  تفگ  زاب  ملاع  نآ  (70) درک مهاوخن  تفلاخم  وت  اب  رما  چیه  رد  زگره  تفای و  یهاوخ  لمحت  ربص و  اب  ارم  ادخ  تساوخ  هب 
سپس درک و  طرش  لوبق  یسوم  (71) مزاس هاگآ  ار  وت  دوخ  نم  زار  نآ  زا  هک  یتقوات  نکم  لاوس  چیه  منک  نم  هچ  ره  زا  رگید  يدش  نم 

شومارف ار  دوخ  دهع  طرـش و  یـسوم  تسکـشب  ایرد  نایم  رد  ار  یتشک  ملاع  نآ  دندش  راوس  یتشک  رد  هک  یتقو  ات  دـنتفرب  مه  اب  ود  ره 
هب ملاع  نآ  (72 (؟ يدروآ ياج  هب  یتشز  رکنم و  راـک  رایـسب  ینک ؟ قرغ  ایردـب  ار  نآ  لـها  اـت  یتسکـش  یتشک  ارچ  درم  ياـتفگ  درک و 

تفگ دش و  دوخ  طرش  رکذتم  یـسوم  (73 (؟ يرادـن ینک  ربصنم  اب  هکنآ  یئاناوت  تیفرظ و  زگره  هک  متفگن  وت  اب  نم  اـیآ  تفگ  یـسوم 
اـسرف تقاـط  تخـس  فـیلکت  ارم  شخبب و  تسین  يراـیتخا  یـشومارف  مدرک و  شوـمارف  ار  دوـخ  طرـش  هـک  ریگم  نـم  رب  راـب  کـی  نـیا 
لتقب وگتفگ  یب  ار  رـسپ  وا  دندروخرب  يرـسپ  هب  لحاس  رد  هتـشذگ  ایرد  زا  ات  دندش  ناور  مه  زاب  تفریذپ و  ار  شرذع  رـضخ  (74) امرفن
انامه یتشک ؟ هانگیب  دوب  هتشکن  ار  یـسک  هک  یمرتحم  سفن  ایآ  تفگ  دشدنت و  هدرک  شومارف  ار  دوخ  تقافر  طرـش  یـسوم  زاب  دیناسر 

راک رارسا  نم و  اب  هکنآ  ماقم  تیفرپ و  زگره  وت  هک  متفگن  وت  اب  ایآ  تفگ  یسوم  هب  ملاع  نآ  زاب  (75 (؟ يدرک يدنسپان  رکنم  رایسب  راک 
نم اب  دعب  نآ  زا  مدرک  یـضارتعا  هذخاوم و  وت  زا  رگید  راب  رگا  شخبب  مه  ار  هعفد  نیا  تفگ  یـسوم  (76) تشاد یهاوخن  ینک  ربص  نم 

تفریذپ و ار  یسوم  رذع  رضخ  (77) تشاد یهاوخ  تسدب  یتسود  هکراتم  رب  هجوم  رذع  نم  ریـصقت  زا  هک  نک  تقافر  تبحـص و  كرت 
سک چیه  دندرک و  اب  اهنآ  ینامهم  نداد و  ماعط  زا  مدرم  دنتساوخ  ماعط  رهش  نآ  لها  زا  دندش و  يا  هیرق  رب  دراو  ات  دندش  ناور  مه  زاب 

دندیـسر دوب  مادهنا  هب  کیدزن  هک  يراویدب  رهـش  نآ  هزاورد  یکیدزن  ات  دـنتفر  جورخ  مزع  هب  رهـش  نآ  زا  مه  اهنآ  درکن  نامهم  ار  اهنآ 
تمحز نیا  هک  وت  هک  دوب  اور  تفگ  دوشگ و  ضارتعا  هب  نابز  یسوم  زاب  تخادرپ  نآ  ریمعت  ماکحتـسا و  هب  هدید و  ار  راوید  نآ  رـضخ 

نیا تفگ  رضخ  (78) میدرکیم اذـغ  هیهت  دوخ  رب  ترجا  نآ  زا  ات  یتفرگیم  یترجا  نآ  رب  هک  يدرکیم  ار  ریمعت  نیا  یئاـج  يداد  دوخب  ار 
نآ مهف  رب  هک  میاـهراک  رارـسا  رب  ار  وت  تعاـس  نیمه  نم  تسا و  وت  نم و  نیب  تقراـفم  رذـع  ضارتعا  يربص و  یب  یفرپ و  مک  راـب  هس 
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قازترا بسک و  یتشک  نآ  زا  هک  دوب  يریقف  هداوناخ  شبحاص  متـسکشب  هک  ار  یتشک  نآ  اـما  (79) مزاسیم هاگآ  یتشادـن  تیفرظ  ربص و 
(80)و دـنامب یقاب  ناریقف  نآ  يارب  ات  منک  صقان  ار  یتشک  نیا  تفرگیم  بصغ  هب  هاشداپ  ار  بیع  یب  ياهیتشک  نوچ  متـساوخ  دـندرکیم 
دزاس و دوخ  هتفیرف  ار  اهنآ  رسپ  نآ  هک  متشاد  كاب  نآ  زا  دندوب  نموم  وا  ردام  ردپ و  دوب و  رفاک  نوچ  مدناسر  لتقب  هک  ار  مالغ  نآ  اما 

نآ هب  یتسرپماحرا  هب  رتکیدزن  رتبذهم و  رتحلاص و  رتهب و  يدنزرف  ادـخ  وا  ياج  هب  ات  متـساوخ  (81) دروآرد دوخ  نایغط  رفک و  يوخ  هب 
يردـپ هک  یمیتی  لفط  ود  زا  یجنگ  نآ  ریز  هک  دوب  تهج  نیدـب  رهـش  نیا  رد  مدرک  ریمعت  هک  ار  راوید  نآ  اـما  (82) دشخب ردام  ردپ و 
ناشدوخ ادخ  فطلب  ات  دنامب  راوید  ریز  نانآ  رب  نامز  نآ  ات  جنگ  دنسر و  دشر  دحب  لافطا  نآ  ات  تساوخ  ادخ  دوب  هتفهن  دنتـشاد  حلاص 

رب تیفرظ  تقاط و  وت  هک  یئاهراک  نطاب  لام و  تسنیا  مدرک  ادـخ  رما  هب  هکلب  دوخ  شیپ  زا  هن  اـهراکنیا  نم  دـننک و  جارختـسا  ار  جـنگ 
زا لاوـس  لوـسر  يا  وـت  زا  (83)و  رهوگ رآ و  هن  دوب  موـلع  رهاوـج  زا  جـنگ  نآ  دـنتفگ  راـبخا  قـبط  یخرب  نیرـسفم  یتشادـن  نآ  ماـجنا 

نکمت و تنطلـس و  تلاـسر و  نیمز  رد  ار  وا  اـم  (84) داد مهاوخ  رکذـت  امـشب  ار  وا  تیاکح  يدوزب  نم  هک  هد  خـساپ  دـننکیم  نینرقلاوذ 
اهتیقفوم هدرک و  يوریپ  قح  هلیـسو  هتـشر و  نآ  زا  مه  وا  (85) میداد وا  تسدب  يا  هتـشر  يزیچره  زا  رنه  ملع و  رد  میدیـشخب و  تردـق 

یم نینچ  درکیم  بورغ  طیحم  يایرد  رد  هک  ار  دیـشروخ  هک  یئاج  دیـسر  برغم  هب  نینرقلاوذ  دوخ  ریـس  رد  هک  یماگنه  ات  (86) تفاییم
هرابرد هک  میداد  روتـسد  نینرقلاوذ  هب  دـندوب  رفاک  نوچ  ام  هک  تفای  ار  یموق  اجنآ  دـنکیم و  ناهن  خر  يا  هریت  بآ  همـشچ  رد  هک  تفای 

ره اـما  تفگ  موق  نآ  هب  نینرقلا  وذ  (87) روآ ياج  هب  دـنرآ  نامیا  رگا  تمحر  فطل و  ای  دـندرواین  نامیا  رگا  باذـع  رهق و  اـی  موق  نیا 
یباذع هب  ار  وا  ادخ  ددرگ  زاب  ادخ  يوس  هب  گرم  زا  دعب  هک  مه  سپـس  دـیناسر و  مهاوخ  رفیک  هب  ار  وا  هدرک  متـس  ملظ و  امـش  زا  سک 

تـشهب اـیند و  تداعـس  هک  رجا  نیرتوکین  دـش  رادرک  وـکین  دروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  سک  ره  اـما  (88)و  درک دهاوخ  رفیک  تخس  رایـسب 
اب زاب  نینرقلاوذ  (89) میزاس مهارف  وا  شیاسآ  لیاسو  تهج  ره  زا  میریگ و  ناسآ  لهس و  وا  رب  ار  رما  ام  مه  تفای و  دهاوخ  تسا  ترخآ 

باتفآ اهنآ و  نایم  ام  هک  تفای  ار  یموق  اجنآ  دیسر  نیمز  قرـشم  هب  هکنآ  ات  (90) درک بیقعت  داد و  همادا  ار  رفس  بابـسا  لیاسو و  نامه 
نآ لاوحا  زا  ام  هتبلا  دوب و  نینچمه  (91) دنتشادن دننک  نابیاس  دیشروخ  ترارح  زا  هک  ینکسم  همیخ و  سابل و  ینعی  میدادن  رارق  يرتاس 
نیب هوک  ود  دس  ود  نایم  دیسر  ات  (93) درکیم بیقعت  لئاسو  اب  داد و  همادا  ار  رفس  لامـش  تمـس  هب  بونج  زا  زاب  (92) میدوب ربخاب  الماک 

مهفن ناـبز  یـشحو و  تخـس  دـندرک و  یمن  مـهف  ینخـس  هـک  تفاـی  ار  یموـق  اـجنآ  ناتـسکرت  كاـخ  بوـنج  اـی  لامـش  رد  روـشک  ود 
دننکیم رایسب  يرگ  یـشحو  يزیرنوخ و  داسف و  هوک  نیا  تشپ  جوجم  جوجی و  مانب  یموق  هک  نادب  نینرقلاوذ  يا  دنتفگ  نانآ  (94) دندوب

تفگ نینرقلا  وذ  (95 (؟ میوش هدوسآ  نانآ  رـش  زا  ام  هک  يدـنب ؟ یم  اهنآ  ام و  نایم  يدـس  میریگ  هدـهع  هب  ار  نآ  جرخ  اـم  هکناـنچ  اـیآ 
کمک وزاب  توق  هب  نم  اب  امش  اما  مرادن  امش  يدام  کمک  هب  يزاین  تسا  رتهب  امش  هنیزه  زا  هدومرف  اطع  نم  هب  ادخ  هک  یتورث  نکمت و 

تفگ (96)و  دوش اهنآ  دربتـسد  عنام  یلکب  هک  مزاسب  امـش  يارب  مکحم  يدـس  ات  نم  اب  نآ  هنیزه  لیاسو و  امـش ، زا  رگراک  درم و  دـینک 
دنزاسب و يراوید  نهآ  گنس و  زا  هوک  ود  يواسم  ات  نیمزقمع  زا  دننکب و  بآ  هب  ات  ار  نیمز  هک  داد  روتسد  هاگنآ  دیروایب  نهآ  تاعطق 
هن موـق  نآ  سپ  نآ  زا  (97) دـنتخیر گنـس  نهآ و  نآ  جرف  للخ و  رب  هتخادـگ  سم  هاگنآ  دوش  هتخادـگ  نهآ  اـت  هتخورفا  شتآ  سپس 

نتـسب رب  نکمت  تردق و  نیا  هک  تفگ  نینرقلاوذ  (98) دنتفای یئاناوت  نآ  رد  هنخر  ندـش و  نآ  يالاب  رب  هن  دـس و  نآ  نتـسکش  رب  زگره 
نآ تسا  مظعا  هللا  یلو  ترـضح  روهظ  زور  ای  تمایق  زور  رد  هک  دسر  ارف  ادخ  هدعو  هک  هاگنآ  تسنم و  يادخ  تمحر  فطل و  زا  دـس 

جوجای و هفیاـط  دـسر  ارف  هک  هدـعو  نآ  زور  (99)و  دوب دهاوخ  تسار  ققحم و  ادـخ  هدـعو  هتبلا  دـنادرگ و  هراپ  هراپ  یـشالتم و  ار  دـس 
عمج تمایق  يارحـص  رد  قلخ  همه  دوش و  هدـیمد  روص  هخفن  دنـشاب و  نادرگرـس  برطـضم و  جوم  نوچ  رـشحم  قیالخ  همه  ای  جوجام 

نم دای  زا  دوب و  تلفغ  هدرپ  ناـشبلق  مشچ  رب  هک  ینارفاـک  نآ  (101) میئامنب نارفاک  هب  راکـشا  دندرکیم  راکنا  هک  ار  خزود  (100)و  دنیآ
، نم صولخاب  ناگدنب  هک  دنرادنپ  نارفاک  ایآ  (102) دنتشادن یهلا  هملک  تایآ و  ندینش  رب  یئاناوت  چیه  سفن  ياوهطرف  زا  دندوب و  لفاغ 

خزود نارفاک  يارب  ام  دنزادرپن و  ریغب  نم  زا  زگره  نم  ناگدنب  لطاب . رادنپ  یهآ  تفرگ  دـنهاوخ  دوخ  روای  تسود و  ار  یـسک  نم  ریغ 
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نیرتراکنایز (104 (؟ مزاس هاـگآ  مدرم  نیرتراـکنایز  رب  ار  امـش  دـیهاوخیم  هک  وگب  تما  هب  اـم  لوسر  يا  (103) میا هداد  رارق  هاـگلزنم  ار 
ایند نیمه  (105) دـننکیم يراکوکین  هک  دنتـشادنپ  یم  لطاب  لایخ  هب  دـندرک و  هابت  یناف  يایند  هار  رد  ار  ناشرمع  هک  دنتـسه  اهنآ  مدرم 
چیه ار  اهنآ  تمایق  زور  هتشگ و  هابت  همه  ناشلامعا  اذل  دندرک  راکنا  ار  ادخ  تاقالم  زور  دندش و  رفاک  دوخ  يادخ  تایآ  هب  هک  دننابلط 

ارم ناربمیپ  تایآ و  هدش و  رفاک  نوچ  نانیا  (106) دنا هدرکن  دراد  یشزرا  ناهج  نآ  رد  هک  يراک  اهنآ  اریز  داد  میهاوخن  یشزرا  نزو و 
سودرف تشهب  رد  اهنآ  هتبلا  دـندش  راکوکین  هدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  ناـنآ  (107)و  تفای دنهاوخ  رفیک  خزود  شتاب  دندرک  ءازهتـسا 

هک وگب  تما  هب  ام  لوسر  يا  (109) تفای دنهاوخن  لاقتنا  اجنآ  زا  زگره  هتفای و  لزنم  دبا  تشهب  نآ  رد  هشیمه  (108) تفای دنهاوخ  لزنم 
هچ ره  دـش  دـهاوخ  کشخ  ایرد  دـسر  رخآ  هب  یهلا  تاملک  هکنآ  زا  شیپ  دوش  بکرم  نم  راـگدرورپ  تاـملک  نتـشون  يارب  اـیرد  رگا 
هب وگب  لوسر  يا  (110) تسا یهانتمان  دـحیب و  تسا  یهلا  ینیوکت  تاملک  هک  دوجو  ملاوع  ینعی  دـننک  نآ  همیمـض  زاـب  رگید  یئاـیرد 
نم هب  هک  تسنیا  امش  اب  نم  قرف  اهنت  منکن  یهلا  تاملک  هیلک  یهانتمان و  ياهناهج  هب  هطاحا  يوعد  متسه  يرشب  امش  دننام  نم  هک  تما 
ادخ شتـسرپ  رد  زگره  دوش و  راکوکین  دیاب  تسا  راودیما  وا  تمحر  ياقل  هب  سک  ره  تساتکی و  يادخ  امـش  يادخ  هک  دـسریم  یحو 

(111) دنادرگن کیرش  وا  اب  ار  يدحا 

میرم

زا وت  راگدرورپ  تایآ  نیا  رد  (2 () ص  ) لوسر ادخ و  نایم  رد  تسیرارـسا  زومر و  فورح  نیا  صعیهک  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
ادـن بلق  میمـص  زا  یناـهنپ و  ار  دوخ  يادـخ  هک  یتـقو  ار  وا  تیاـکح  نک  داـی  (3) دـیوگیم نخـس  ایرکز  دوخ  صاخ  هدـنب  رب  شتمحر 

یئاعد زا  نم  نیا  دوجو  اب  تفاتبمرـس و  رب  يریپ  غورف  تشگ و  تسـس  نم  تایح  ناکرا  ناوختـسا و  اراگدرورپ  هک  درک  ضرع  (4) درک
رـسپ هک  ینونک  ناثراو  نیا  زا  نم  اهلا  راب  (5) ما هتـسنادن  زگره  وت  ياهتنا  یب  ياطع  زامورحم  ار  دوخ  مراد و  دیما  مشچ  وت  مرک  هاگردـب 
میقع ازان و  مه  نم  هجوز  دـنیوپ و  لطاب  هار  دنـشابن و  حـلاص  فلخ  مماقم  لام و  رد  نم  زا  سپ  هک  ادابم  مکانمیب  دنتـسه  نم  ياـهومع 

وت دشاب و  بوقعی  لآ  همه  نم و  ثراو  وا  هک  (6) امرف اطع  نم  هب  هتسیاش  ینیشناج  حلاص و  يدنزرف  دوخ  صاخ  فطل  زا  ایادخ  وت  تسا 
هک يدـنزرف  هب  ار  وت  انامه  اـیرکز  يا  میتفگ  میدرک و  باجتـسم  ار  وا  ياـعد  اـم  (7) امرف ررقم  حـلاص  هدیدنـسپ و  یثراو  ار  وا  ادـخ  يا 

لوصح يارب  یتفگش و  قوش و  طرف  زا  ایرکز  (8) میهدیم تراشب  میدیرفاین  يوقت  رد  شدننامه  مانمه و  شیپ  نیا  زا  تسا و  ییحیـشمان 
ما و هدیسر  دص  برق  هب  مه  نم  زواجتم و  دون  نس  ازان و  نم  هجوز  هک  یتروص  رد  دوب  دناوت  يرسپ  اجک  زا  ارم  اهلا  درک  ضرع  نانیمطا 
بابـسا و هب  نم  تساوخ  هک  تسناسآ  رایـسب  نم  يارب  راکنیا  دومرف  ادخ  تفگ  يا  هتـشرف  (9) ما هدش  توترف  کشخ و  يریپ  تدـش  زا 

اهلا راب  تشاد  هضرع  زاب  ایرکز  (10) مدیشخب دوجو  تمعن  ندوب  فرـص  مودعم  چیه و  زا  سپ  ار  وت  هک  منم  تسین و  بوبرم  يداع  للع 
هـس ات  ملکت  مدرم  اب  هک  ناشن  نیدـب  هک  دومرف  ادـخ  موش  نئمطم  الماک  هتفگ و  رکـش  ات  هد  رارق  تراشب  نیا  رب  یتجح  هناشن و  نم  يارب 

وت و هک  میدرک  یحو  دـمآ  نوریب  شموق  رب  تدابع  بارحم  زا  هک  یئاج  نآ  رد  ایرکز  هب  ام  سپ  (11) یشابن رداق  نخس  رب  ینکن و  زور 
زامن حیبست و  رکذ  ایرکز  نوچ  (12) دیناوخ هزنم  كاپ و  کیرش  كرش و  زا  ار  ادخ  دینک و  مایق  زامن  حیبست و  هب  ماش  حبص و  همه  تتما 

ارف توبن  توق  هب  ار  ام  ینامـسآ  باتک  وت  ییحی  يا  هک  میدرک  باطخ  ییحی  هب  دـش  هلاس  هس  نوچ  میدرک و  اطع  ار  ییحی  وا  هب  ام  درک 
قیرط هک  ور  نیا  زا  دیـسر و  توبن  ماـقم  نادـب  اـم  صاـخ  فطل  هب  وا  (13)و  میدیـشخب توبن  ماـقم  یکدوـک  نس  ناـمه  رد  وا  هب  ریگ و 

ار ادخ  تیصعم  درکن و  متـس  يدحا  هب  زگره  درک و  یکین  رایـسب  دوخ  ردام  ردپ و  قح  رد  مه  (14)و  تفرگ شیپ  يوقت  ادخ و  یگدنب 
نوچ دش  دهاوخ  هتخیگنارب  يدبا  یناگدـنز  يارب  هک  يزور  شتافو و  زور  شتدالو و  زور  رد  داب  وا  رب  قح  مالـس  (15) دیدرگن بکترم 

زا هک  يزور  نآ  ار  میرم  لاوحا  دوخ  باتک  رد  نک  دای  ام  لوسر  يا  (16)و  دنجاتحم ادخ  فطل  هب  رتشیب  تخس  زور  هس  نیا  رد  ناگدنب 
جنک هب  شناشیوخ  همه  زا  هک  هاـگ  نآ  (17)و  دروآ يور  تدابع  يارب  سدـقملا  تیب  قرـشم  هب  یناکم  هب  هتفرگ  رانک  شیوخ  هناخ  لها 
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هک میرم  (18) میتخاس مسجم  ابیز  یتروص  رد  وا  رب  تسا  مظعا  هتـشرف  هک  سدقلا  حور  ار  دوخ  حور  ام  دـیدرگ  ناهنپ  بجتحم و  یئاهنت 
نسح و نیا  اب  ینک و  يراک  زیهرپ  وت  هک  مربیم  نامحر  يادخ  هب  هانپ  وت  زا  نم  تفگ  ودـب  دـید  وکین  تروص  نآ  رد  ار  مسجم  حور  نآ 

يدنزرف ار  وت  وا  رما  هب  ات  ما  هدمآ  ماوت  يادخ  هداتـسرف  نم  تفگ  میرم  خساپ  رد  سدقلا  حور  (19) ینکن نم  هرابرد  یتشز  لایخ  یئابیز 
هدیسرن و نم  هب  يرشب  تسد  هک  یتروص  رد  دوب  دناوت  يرـسپ  ارم  اجک  زا  بجع  يا  تفگ  میرم  (20) تریس كاپ  هزیکاپ و  رایسب  مشخب 
ام تسناسآ و  نم  رب  رایسب  دش و  دهاوخ  هتبلا  راک  نینچ  نیا  تفگ  ادخ  ینابز  یب  نابز  زا  قح  لوسر  (21) ما هدرکن  يا  هتسیاشان  راک  نم 

هتفر راــک  نـیا  رب  یهلا  ياــضق  مـینادرگ و  یم  قـلخ  يارب  دوـخ  عـساو  تـمحر  ناــشلا و  مـیظع  ربــمغیپ  گرزب و  تـیآ  ار  رــسپ  نـیا 
لهاج موق  شنزرس  زا  هکنآ  يارب  تشادرب و  راب  رسپ  نآ  هب  تفای و  يزازتها  میـسن  شنابیرگ  رد  لیئربج  هدهاشم  هب  میرم  سپ  (22) تسا

تفر و یئاـمرخ  تخرد  خاـش  ریز  دیـسر  ارف  ندـیئاز  درد  ار  وا  هک  دـعب  تعاـس  هاـگنآ  (23) دـیزگ تولخ  رود  یناکم  هب  دـشاب  راـنکرب 
رد میرم  (24) دوب هدش  شومارف  ممان  یلکب  ملاع  هحفـص  زا  مدوب و  هدرم  شیپ  نیا  زا  نم  شاک  يا  تفگیم  دوخ  اب  هودنا  نزح و  تدشزا 
ریز زا  وت  يادخ  هک  شابم  نیگمغ  هک  درک  ادن  ار  وا  یـسیع  شدنزرف  ای  سدـقلا  حور  تخرد  نآ  ریز  زا  هک  دوب  هشیدـنا  مغ و  لاح  نآ 

لواـنت دوـخ  يزور  دزیرورف و  هزاـت  بطر  وـت  يارب  نآ  زا  اـت  هد  تکرح  ار  تخرد  خاـش  میرم  يا  (25) درک يراج  یبآ  همـشچ  وت  مدـق 
هک ار  رـشب  سنج  زا  سک  ره  راد و  نشور  یـسیع  هب  دوـخ  مشچ  ماـشایب و  بآ  همـشچ  نیا  زا  نک و  لواـنت  بطر  نـیا  زا  سپ  (26) ینک

میرم موق  هاگنآ  (27) تفگ مهاوخن  نخس  زگره  ما  هزور  ات  سکچیه  اب  ما و  هدرک  توکـس  هزور  رذن  ادخ  يارب  وگب  وا  اب  هراشا  هب  ینیبب 
بجع میرم  يا  دـنتفگ  هدوشگ و  تمالم  نابز  وا  رب  دـنرب  هارمه  شناـکم  نیا  زا  هک  دـندمآ  وا  بناـج  هب  دـندش  هاـگآ  هیـضق  نیا  زا  هک 

اجک زا  رکبرتخد  وت  سپ  راکدب  يردام  هن  دوب و  حلاصان  يردـپ  هن  ار  وت  نوراه  رهاوخ  میرم  يا  (28) يدرک روآ  تفگش  رکنم و  يراک 
نآ (30) میئوگ نخـس  يا  هراوهگ  لفط  اب  هنوگچ  ام  دنتفگ  اهنآ  درک  لفط  هب  هلاوح  هراشا  هب  ار  نارگتمالم  خـساپ  میرم  (29) یتفای دنزرف 
اجک ره  ارم  (31)و  دومرف اطع  توبن  فرـش  ینامـسآ و  باتک  ارم  هک  میادخ  صاخ  هدنب  نم  انامه  تفگ  دمآ و  نابز  هب  ادخ  رما  هب  لفط 

هیصوت ردام  اب  یئوکین  هب  (32)و  درک شرافـس  تاکز  زامن و  تدابع  هب  ما  هدـنز  ات  دـینادرگ و  تمحر  تکرب و  هیام  نایناهج  يارب  مشاب 
مورب و ناهج  زا  هک  يزور  مدـمآ و  اـیند  هب  هک  يزور  تسا  نم  كاـپ  ناـج  رب  قح  مالـس  (33)و  دینادرگن یقش  راکمتـس و  ارم  و  دومن .

بیر کـش و  شتقلخ  رما  رد  مدرم  هک  میرم  نب  یـسیع  هیـضق  تـسنیا  (34) موش هتخیگنارب  زاب  ترخآ  يدـبا  یناگدـنز  يارب  هک  يزور 
وا تـسنآ  زا  هزنم  يو  هـک  هدرکن  ذاـختا  يدـنزرف  زگره  ادـخ  (35) دـیدرگ ناـیب  شلاـح  تقیقح  باوص  قح و  نخـس  هب  نوـنکا  دـنراد 

اتکی يادخ  (36) دوشیم دوجوم  زیچ  نآ  گـنرد  یب  شاـب  دوجوم  دـیوگ  دریگ  قلعت  يزیچ  داـجیا  هب  شذـفان  مکح  نوـچ  هک  تسیرداـق 
هرابرد دوخ  شیپ  زا  مدرم  فیاوط  (37) تسا یتسرپادـخ  هار  نیمه  تسار  هار  هک  دـیتسرپ  ار  وا  تسا  ملاع  همه  امـش و  نم و  راگدرورپ 

ياو دندناوخ  شراجن  فسوی  رسپ  یخرب  ادخ و  رسپ  یخرب  دنتسناد و  ادخ  لهج  رفک و  زا  ار  وا  یخرب  دندرک  فالتخا  میرم  رسپ  حیـسم 
زورما یلو  دنوش  انیب  اونش و  ردقچ  دنیآزاب  ام  يوس  هب  قلخ  هک  رـشحم  زور  (38) تمایق گرزب  زور  نآ  روضح  ماگنه  رفاک  مدرم  نیا  رب 

مغ و زور  زا  ار  تـما  اـم  لوـسر  يا  (39)و  دنا هتفرورف  تلالـض  یهارمگ و  هب  همه  راکمتـس  مدرم  دـننیبب  دنونـشب و  ار  تقیقح  دـیاب  هک 
نآ زا  تخـس  مدرم  درک و  دنناوتن  يریبدت  رکف و  تسا و  هتـشذگ  ناشراک  رگید  زور  نآ  هک  ناسرتب  تمایق  گرم و  زور  ینعی  ترـسح 

میوشیم ثراو  ار  شلها  نیمز و  ترخآ  ملاع  هب  ناشلاقتنا  قلخ و  يانف  زا  سپ  هک  میئام  اـهنت  (40) دنروآ یمن  نامیا  نآ  هب  دنلفاغ و  زور 
يربمغیپ وگتـسار و  رایـسب  صخـش  وا  هک  ار  میهاربا  لاح  حرـش  دوخ  باتک  رد  نک  دای  لوسر  يا  (41)و  دـندرگیمزاب ام  يوس  هب  همه  و 

شوگ مشچ و  هک  دامج  یتب  هدرک و  اهر  ار  ادخ  ارچ  ردـپ  يا  تفگ  رزآ  شیوخ  يومع  ینعی  دوخ  ردـپ  اب  هک  یماگنه  (42) دوب گرزب 
دنتخومآ یملع  ادخ  یحو  زا  ارم  هک  نادب  ردـپ  يا  (43 (؟ ینکیم شتـسرپ  درک  دناوتن  وت  زا  یتجاح  عفر  چیه  درادـن و  یـشوه  سح و  و 

تخس ناطیش  هک  تسرپن  ار  ناطیش  زگره  ردپ  يا  (44) منک تیاده  تتسار  هارب  ات  نک  يوریپ  ارم  وت  سپ  دنا  هتخوماین  ملع  نآ  ار  وت  هک 
ابخزود هب  دسر و  باذع  رهق و  وت  رب  نابرهم  يادخ  زا  هک  مسرت  یم  تخس  نآ  زا  ردپ  يا  (45) درک نایصع  تفلاخم و  نامحر  يادخ  اب 
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؟ يدش هدیقع  یب  نادرگور و  نم  نایادـخ  زا  رگم  وت  میهاربا  يا  تفگ  خـساپ  رد  حـیاصن  نیا  زا  سپ  رزآ  (46) یـشاب روای  رای و  ناطیش 
ار وا  رزآ  تیاده  دـیما  هب  میهاربا  زاب  (47) شاب رودـب  نم  زا  اهلاس  هنرگ  منک و  راسگنـس  ار  وت  يرادـنرب  ناتب  تفلاخم  زا  تسد  هچناـنچ 
امش و زا  نم  (48) تسنابرهم نم  قح  رد  رایسب  نم  يادخ  هک  مبلط  یم  شزرمآ  وت  رب  ادخ  زا  نم  یشاب  تمالس  تفگ  هدرک و  ریخ  ياعد 

مورحم شفطل  هاگرد  زا  ارم  مناوخب  ار  وا  نوچ  هک  مراودیما  مناوخیم و  ار  اتکی  يادخ  هدرک و  يرود  دیتسرپ  یم  ادـخ  ياج  هب  هک  یناتب 
هب دیزگ و  يرود  دش و  دیمون  دندیتسرپ  یم  ادـخ  ياج  هب  هک  یناتب  موق و  نآ  زا  میهاربا  نوچ  (49) دنک ظفح  ناکرشم  رش  زا  دنادرگن و 

ار اهنآ  (50)و  میدیشخب توبن  فرش  همه  هب  میدرک و  اطع  ار  بوقعی  قحسا و  وا  هب  دوخ  تمحر  فطل و  هب  مه  ام  دروآ  ور  اتکی  يادخ 
لاح حرـش  دوخ  باتک  رد  نک  داـی  (51)و  میدـینادرگ دـنلب  ار  ناش  یمانوکن  هزاوآ  یملاع  نابز  رب  میتخاـس و  دـنم  هرهب  دوخ  تمحر  زا 
ادـن روط  سدـقم  يداو  زا  ار  وا  ام  (52)و  دوب قلخ  رب  يربمیپ  هب  ثوعبم  گرزب و  یلوسر  صالخا و  اـب  يا  هدـنب  رایـسب  وا  هک  ار  یـسوم 
يارب زین  ار  نوراـه  شردارب  میتـشاد  هک  یتـمحرم  فطل و  زا  (53)و  میدـیزگرب شیوخ  مالک  عامتـسا  يارب  دوخ  برق  ماـقم  هب  میدرک و 

رد قداص و  هدعو  رد  رایـسب  هک  ار  لیعامـسا  لاح  حرـش  دوخ  باتک  رد  نک  دای  (54)و  میدرک اطع  توبنماقم  وا  تدـعاسم  تکراشم و 
يا هدیدنـسپ  هدـنب  ادـخ  دزن  وا  درکیم و  رما  تاکز  زاـمن و  ءادا  هب  ار  دوخ  تیب  لـها  هشیمه  (55)و  دوب راوگرزب  يربمغیپ  راوتـسا و  دهع 

دـنلب و ار  وا  ماقم  (57)و  دوب ناشلا  میظع  يربمغیپ  وگتـسار و  رایـسب  یـصخش  وا  هک  ار  سیرد  لاوحا  دوخ  باتک  رد  نک  داـی  (56)و  دوب
مدآ و دالوا  همهنایم  زا  ام  هک  دنتـسه  ینالوسر  نامه  دـش  دای  ناشفاصوا  سیرد  ات  ایرکز  زا  هک  ناـنیا  (58) میدینادرگ عیفر  ار  شا  هبترم 

ماعن فطل و  هب  ار  اهنآ  میدیزگرب  هدرک و  تیاده  هک  ناسک  رگید  بوقعی و  میهاربا و  دالوا  میدـناشن و  یتشک  رد  حون  اب  هک  نانآ  دالوا 
تبحم قوش و  هیرگ  اب  دوش  توالت  اهنآ  رب  ام  تمحر  تایآ و  هاگره  هک  تسناـنچ  یگدـنب  رد  اـهنآ  لاـح  میدـینادرگ  صوصخم  دوخ 
يوریپ ار  سفن  توهـش  هدرازگ و  عیاض  ار  زامن  هک  دندش  یموق  تسرپادخ  مدرم  نآ  نیـشناج  سپـس  (59) دنهن كاخ  رب  صالخا  يور 

نیا رد  دوش  راکوکین  درآ و  نامیا  ادـخ  هب  دـنک و  هبوت  هک  سک  نآ  رگم  (60) تفای دنهاوخ  ار  یهارمگ  رفیک  يدوز  هب  اهنیا  دـندرک و 
حلاص ناگدنب  يارب  نابرهم  يادخ  هک  یندـع  تشهب  نآ  (61) دش دهاوخ  لخاد  دبا  تشهب  هب  متس  چیه  یب  هدیـشخب و  شهانگ  تروص 

همه هکلب  دنونـشن  يوـغل  نخـس  زگره  تشهب  نآ  رد  (62)و  دـسریم ماجنا  هب  نیقی  ادـخ  هدـعو  هتبلا  دومرف و  هدـعو  ناـهج  نیا  بیغ  رد 
ام هک  تسا  یتشهب  ناـمه  نیا  (63) دسریم اهنآ  هب  جـنر  چـیه  یب  ماش  حبـص و  اهنآ  يزور  تسا و  رگیدـکی  شیاتـس  مالـس و  ناشراتفگ 

الاب ملاع  زا  زگره  وت  يادخ  رما  هب  زج  ادخ  ناگتـشرف  نالوسر و  ام  (64) مینادرگ یم  نآ  ثراو  صوصخلاب  ار  دوخ  یقتم  كاپ  ناگدـنب 
تسهاگآ و همه  هب  یملع  هطاحا  هب  تسه  هچ  ره  اـهنآ  نیب  اـم و  رـس  تشپ  ور و  شیپ  ياـهناهج  همه  رب  هک  تسوا  دـش  میهاوخن  لزاـن 

اهنآ نیب  اـم  رذ و  ملاـع  رـس  تشپ  زا  دـشاب و  ترخآ  ملاوع  ور  شیپ  ياـهناهج  زا  دوصقم  دـیاش  درک  دـهاوخن  شوـمارف  ار  يزیچ  زگره 
نامه دـیاب  سپ  تساهنآ  نیب  هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  تسوا  اهنت  (65) تسا دارم  نامـسآ  نیمز و  ینامـسج  ملاوع  تارک و 

مان هب  وا  دـننام  ار  يرگید  ایآ  یتسرپن  یئادـخ  هب  ار  وا  رگا  هک  نک  لمحت  ربص و  وا  یگدـنب  هار  رد  هتبلا  ینک و  شتـسرپ  ار  اتکی  يادـخ 
هب زاب  مریمب  نم  نوچ  ایآ  دیوگ  دنک و  کش  داعم  رما  رد  هراچیب  ناسنا  (66)و  تفای یهاوخن  زگره  تفای ؟ یهاوخ  شتسرپ  قیال  یئادخ 

لوا هک  دوش  یمن  نآ  رکذـتم  داعم  هب  نامیا  يارب  یمدآ  ایآ  (67) تسا مولعم  اجک  زا  دش ؟ مهاوخ  هدنز  هدروآ و  نوریب  ربق  زارـس  يدوز 
رد نیطایـش  اـب  دـنراکنا  رفک و  رد  هک  ار  اـهنآ  هتبلا  هک  وت  يادـخ  هب  مسق  (68 (؟ میدرک داجیا  ار  وا  امدوب  فرـص  مودـعم  ضحم و  چـیه 

یشکرس وتع و  ار  هک  ره  سپس  (69) دنیآ رد  وناز  هب  منهج  شتآ  درگ  ات  درک  میهاوخ  راضحا  ار  همه  هاگنآ  مینادرگ  یم  روشحم  تمایق 
هب رتراوازس  هک  ار  یئاهنآ  ام  هاگنآ  (70) مینکفارد خزود  هب  ات  میرآ  نوریب  هقرف  ره  زا  ار  کی  کی  هدرک  رتشیب  نابرهم  يادـخ  ناـمرف  رب 

راـگدرورپ مکح  نـیا  دوـش و  دراو  خزود  هـب  هـکنآ  زج  دـنامن  یقاـب  رـشب  عوـن  امـش  زا  کـی  چـیه  (71)و  میـسانشب رتهب  دـنخزود  شتآ 
ورف ار  ناراکمتـس  داد و  میهاوخ  تاجن  منهج  زا  دـنا  هدوب  يوقت  اب  سرت و  ادـخ  هک  ار  يدارفا  ام  خزود  رد  همه  دورو  زا  سپ  (72) تست

ینغ و نارفاک  دوش  توالت  مدرم  رب  ام  هحـضاو  تایآ  رفاک  رب  نموم  تلیـضف  رد  هاـگره  (73)و  دنتفارد وناز  هب  شتآ  نآ  رد  ات  میراذـگ 
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رد (74 (؟ دوب دـهاوخ  رتوکین  نامتلزنم  رتهب و  نامتاماقم  ریقف  ینغ و  هقرف  ود  ام  زا  کی  مادـک  دـنیوگ  هرخافم  ماـقم  رد  ناـنموم  هب  ربکتم 
لوسر يا  (75) میدـینادرگ كاله  ار  همه  دـندوب  رتشوخ  رتاراد و  اهنیا  زا  هک  ار  يرایـسب  هدرک  هچ  نارفاک  اب  نیا  زا  شیپ  ام  هک  یتروص 

هک تعاس  نآ  ات  دـهدیم  نکمت  رمع و  لوط  تلهم و  وا  هب  نابرهم  يادـخ  تفر  تلالـض  رفک و  هار  هب  هک  سک  ره  هک  وگب  تما  هب  اـم ،
يدوز هب  نارفاک  دـسر و  ارف  ار  يو  تمایق  تعاس  ای  دـشچ  يریـسا  لـتق و  باذـع  اـیند  رد  اـی  هک  دـننیبب  دوخ  مشچ  هب  ار  باذـع  هدـعو 
شوخ نانموم  راگزور و  دـب  نارفاک  هتبلا  تسا ؟ رتفیعـض  شهاپـس  رتدـب و  شراگزور  کی  مادـک  رفاک  نموم و  زا  هک  تسناد  دـنهاوخ 

لام زا  رتهب  وت  راگدرورپ  دزن  تسا  يدبا  تمعن  شرجا  هک  یحلاص  لامعا  دیازفا و  یم  تیاده  رب  ار  ناگتفای  تیاده  ادـخ  (76)و  دنتبقاع
رفاک ام  تایآ  هب  هکنآ  لاح  يدـید  لوسر  يا  (77) يورخا تبقاع  نسح  تهج  زا  مه  یهلا و  باوث  تهج  زا  مه  تسا  اـیند  یناـف  هاـج  و 

مهاوخ مهتشهب  رد  رایسب  دنزرف  لام و  هتبلا  نم  تفگ  هرخسم  ءازهتـسا و  هب  نموم  ترا  نب  بابخ  هب  هک  رفاک  لئاو  نبا  یـصاع  دننام  دش 
دوخ ربادـخ  زا  ای  هتفای  یهاگآ  بیغ  ملاع  رب  دـیوگیم  نخـس  نینچ  هک  لهاج  رفاک  صخـش  نیا  ایآ  (78) مهدـیم ار  وت  بلط  اجنآ  تشاد 

تشون و میهاوخ  دـیوگ  هچنآ  هتبلا  ام  تسین  نینچ  زگره  (79) دـشاب تورث  تمعن و  ياراد  مه  ترخآ  ملاع  رد  هک  تسا  هتفرگ  يدـهع 
میوش و نآ  ثراو  ام  تشاد  راتفگ  رد  میاد  رورغ  ترخافم و  هب  هک  دنزرف  عاتم و  لام و  زا  هچنآ  (80)و  دوزفا میهاوخ  شباذع  رب  تخس 

يارب ار  هنعارف  اهتب و  دننام  لطاب  نایادـخ  هتفگ و  كرت  ار  هناگی  يادـخ  ناکرـشم  (81)و  دـیآزاب ام  بناج  هب  ایند  زا  اـهنت  سک و  یب  وا 
هب دننادرگب و  يور  لطاب  نایادخ  نآ  شتسرپ  زا  نامیشپ و  دوخ  راک  زا  يدوز  هب  هکلب  تسین  نینچ  (82) دنتفرگرب يویند  مارتحا  تزع و 

لطاب تالایخ  مهو و  هب  دننک و  رازآ  ار  اهنآ  تخس  ات  میداتسرف  نارفاک  رس  رب  ار  نیطایـش  ام  هک  يدیدن  ایآ  (83) دنزیخرب اهنآ  تموصخ 
ار نانآ  باذـع  تعاس  زور و  باـسح  اـم  هک  نکم  اـهنآ  راـک  رد  لـیجعت  لوسر  يا  وت  سپ  (84) دنزاس ناشمورحم  دـبا  تداعـس  زا  ایند 

شتآ هب  ار  ناراکدب  (86)و  مینادرگ روشحم  عامتجا  هب  نابرهم  يادـخ  يوس  هب  ار  نایقتم  هک  ار  يزور  روآ  داـی  (85) میراد رظن  ردالماک 
دیحوت هماندهع  نابرهم  يادخ  زا  قح  شتـسرپ  هب  هک  یـسک  رگم  دـشابن  تعافـش  کلام  سکچیه  زور  نآ  رد  هک  (87) مینکفارد خزود 

تشز و رایسب  ینخس  امـش  انامه  نارفاک  يا  (89) هتفرگرب دنزرف  نامحر  يادخ  هک  دـنتفگ  نارفاک  (88)و  تسا هتفایرد  تعافـش  لماک و 
یـشالتم اـه  هوک  دفاکـشب و  نیمز  دزیرورف و  مه  زا  اهنامـسآ  لـطاب  هدـیقع  تشز و  هتفگ  نیا  زا  تسکیدزن  (90) دـیدروآ نابز  رب  رکنم 

زا هزنم  هک  ار  ادخ  زگره  هک  یتروص  رد  (92) دیدرک يوعد  ار  کیالم  ریزع و  حیـسم و  يدنزرف  نابرهم  يادخ  يارب  هک  ارچ  (91) ددرگ
رادربنامرف هدنب  ار  ادخ  هکنیا  زج  تسین  نیمز  اهنامسآ و  رد  يدوجوم  چیه  هکلب  (93) دوب دهاوخن  روازس  نتشاد  دنزرف  تسا  دننام  لثم و 

روـضح شترـضح  هاگــشیپ  هـب  اـهنت  درفنم و  تماـیق  زور  اـهنآ  ماـمت  (95)و  تسهاـگآ ـالماک  تادوـجوم  همه  هرامـش  هـب  وا  (94) تسا
ام (97) دنادرگیم بوبحم  قح  قلخرظن و  رد  ار  اهنآ  نامحر  يادـخ  دـندش  راکوکین  دـندروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  نانآ  انامه  (96) دنباییم

ادـخ باذـع  زا  ار  جوجل  نادـناعم  یهد و  تراـشب  ار  يوقت  لـها  نآ  هب  اـت  میدرک  ناـسآ  لهـس و  وت  ناـبز  هب  اـهنت  ار  نآرق  نیا  قیاـقح 
هب وت  مشچ  ایآ  دـنامن  یقاب  اهنآ  زا  يرثا  هک  میتخاس  كـاله  نیدـناعم  نیا  زا  شیپ  هک  ار  داـنع  لـها  زا  یماوقا  رایـسب  هچ  (98)و  یناسرتب

(99 (؟ دینش یهاوخ  دبا  ات  نانآ  زا  ایند  رد  یئادص  نیرتمک  ای  داتفا ؟ دهاوخ  رگید  اهنآ  زا  يدحا 

هط

ترثـک زا  هک  میدرکن  لزاـن  وت  يارب  نآ  زا  ار  نآرق  اـم  لوـسر  يا  (2) قلخ يداـه  قح و  قاتـشم  يا  هط  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
ار سرت  ادخ  مدرم  هک  تسنآ  نآرق  لوزن  زا  ضرغ  اهنت  (3) ینکفارد جنر  هب  ار  نتشیوخ  قلخ  تیاده  رد  ششوک  دهج و  ادخ و  تدابع 
رب هک  ینابرهم  يادخ  نآ  (5) دیرفآ ار  دنلب  ياهنامـسآ  نیمز و  هک  تسا  یـسک  نآ  هداتـسرف  گرزب  باتک  نیا  (4) يزاس رادیب  رکذتم و 

دوجوم كاخ  هرک  ریز  ای  اهنآ  نیب  نیمز و  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  (6) تساطیحم تردق  ملع و  هب  شنیرفآ  ناهج  هیلک  دوجو و  ملاع  شرع 
ناهج روما  نیرت  یفخم  ناهن و  ادیپ و  رب  ادخ  انامه  هک  تسناسکی  یئوگ  نخس  هتـسهآ  ای  دنلب  زاوآ  هب  رگا  (7)و  تسوا کلم  همه  تسا 
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یسوم ناتساد  ام  لوسر  يا  (9)و  تسین یئادخ  تسوا  صوصخم  وکین  تافـص  ءامـسا و  همه  هک  اتکی  يادخ  زج  هب  (8) تسهاگآ الماک 
تفگ دـندوب  جاتحم  شتآ  هب  درـس  نابایب  رد  هک  دوخ  تیب  لها  هب  درک و  هدـهاشم  یـشتآ  یـسوم  هک  هاگنآ  (10 (؟ ینادب ات  یهاوخیم  ار 

زا ینعی  مبای  هار  یئاج  هب  نآ  زا  ای  مروایب  امـش  رب  شتآ  نآ  زا  يا  هراپ  ای  هک  دشاب  مدید  مشچ  هب  یـشتآ  رود  زا  هک  دینک  ثکم  یکدـنا 
شتآ یتخرد  نایم  رد  دش  کیدزن  شتآ  نآ  هب  یـسوم  نوچ  (11) موش يربهر  یهاگلزنم  هب  هتفر و  شتآ  نیا  یپ  رد  امرـس  ناـبایب و  نیا 
يداو رد  نونکا  هک  نک  رودـب  دوخ  زا  ارم  ریغ  هقالع  همه  نیلعن  وت  ماوت  راگدرورپ  نم  (12) یسوم يا  هک  دش  ادن  اجنآ  زا  دید و  ینشور 

ارم مالک  ات  هد  ارف  شوگ  یحو  نخـس  هب  تروص  نیا  رد  مدـیزگرب  دوخ  تلاـسر  هب  ار  وت  نم  (13)و  يداهن مدق  ام  برق  ماقم  سدـقم و 
ام دای  يارب  اـصوصخم  ار  زاـمن  تسرپب و  یگناـگی  هب  ارم  سپ  تسین  نم  زج  یئادـخ  چـیه  اـتکی  يادـخ  منم  هک  نادـب  ـالوا  (14) يونشب
ره دـنوش و  شیامزآ  مدرم  ات  میراد  ناهنپ  ار  تعاس  نآ  ام  دیـسر و  دـهاوخ  تمایق  تعاس  اققحم  هک  نادـب  دـیحوت  زا  دـعب  (15)و  راداپب

ار وت  دنـسفن  ياوه  وریپ  دنرادن و  نامیا  تمایق  هب  هک  یمدرم  راهنز  سپ  (16) میناسرب زور  نآ  رد  شلامعا  دب  کین و  شاداپ  هب  ار  یـسفن 
تـسار تسد  هب  هچ  ات  وگزاب  کـنیا  یـسوم  يا  (17)و  دـش یهاوخ  كاله  هنرگ  دـننکن و  لفاغ  دـنرادن و  زاب  كاـنلوه  زور  نآ  داـی  زا 

زا مناریم و  ار  منادنفـسوگ  منزیم و  هیکت  نآ  رب  هک  تسا  نم  ياـصع  نیا  تـشاد  هـضرع  زعلا  بر  باـطخ  خـساپ  رد  یـسوم  (18 (؟ يراد
يا دومرف  ادخ  (19) مهدـیم ماـجنا  نآ  هب  زین  هریغ  نمـشد و  عفد  نتفر و  هار  ددـم  نوچ  رگید  یجئاوـح  مزیریم و  گرب  اـهنآ  رب  ناـتخرد 

نیمز هب  ار  نآ  نوچ  یسوم  (20) نک رود  دوخ  زا  ار  ادـخ  ریغ  هقالع  یلکب  نکفیب و  يراد  واب  رطاخ  قلعت  همه  نیا  هک  اـصع  نیا  یـسوم 
هب ار  وا  ام  هک  سرتم  نآ  زا  ریگرب و  ار  اصع  دومرف  تیدـحا  ترـضح  زاب  (21) تفاتـش یم  وس  ره  هب  دش و  بیهم  یئاهدژا  اصع  تخادنا 

ناشخر دیـشروخ  نوچ  بیع  چـیه  یب  یتسد  اـت  رب  ورف  ناـبیرگ  هب  دوخ  تسد  هک  دـش  باـطخ  وا  هب  زاـب  (22) مینادرگیمرب لوا  تروص 
بناج هب  تلاسر  هب  کنیا  (24) میهد هئارا  ار  دوخ  تایآ  رتگرزب  یـسوم  يا  مه  زاب  ات  (23) دوب دهاوخ  وت  رگید  هزجعم  نیا  دـیآ و  نوریب 

مگرزب راک  نیا  رب  هک  نونکا  اراگدرورپ  تشاد  هضرع  ادـخ  هب  یـسوم  (25) تسا هدرک  ناـیغط  تخـس  رفک  رد  يو  هک  وش  هناور  نوعرف 
ماجنا رد  هک  یئاهیتخـس  نادرگ و  ناسآ  ارم  راـک  (26)و  موشن لدـگنت  مدرم  رازآ  افج و  زا  هک  امرف  اطع  مردـص  حرـشسپ  يدومرف  رومام 

زا زین  (29)و  دنریذپب شوخ  هدرک و  مهف  وکین  ار  منخس  مدرم  ات  (28) اشگب منابز  زا  ار  هدقع  (27)و  زاسفرطرب دیایم  شیپ  نم  رب  هفیظو  نیا 
رما رد  ار  وا  (32)و  نک مکحم  نم  تشپ  وا  هـب  (31)و  نادرگ نم  ریزو  ار  نوراه  مردارب  (30) امرف نم  نواـعم  ریزو و  ار  یکی  نم  تیبلها 

نابرهم ریصب و  یئوت  سب  انامه  هک  (35) مینک دای  رایسب  ار  وت  (34)و  میزادرپ وت  ساپس  شیاتسب و  مئاد  ات  (33) زاس کیرش  نم  اب  تلاسر 
رکذتم انامه  (37) دیدرگ اطعا  وت  هب  همه  یتساوخ  ام  زا  هچنآ  یـسوم  يا  دومرف  راگدرورپ  (36) میرادن یـسک  وت  زج  هب  ام  ام و  لاوحا  هب 
یمهم یحو  تردام  هب  ناینوعرف  يـالب  زا  وت  ناـج  ظـفح  يارب  هک  ماـگنه  نآ  (38) میداهن یگرزب  تنم  زین  رگید  راـب  وت  رب  اـم  هک  شاـب 
دیناسر لحاس  هب  ار  كدوک  ایرد  جاوما  درک و  نینچ  نکفا  ایرد  هب  راذـگ و  یقودنـص  رد  ار  دوخ  كدوک  هک  میدرک  یحو  (39) میدومن
نارگید نوعرف و  تسود  نمـشد و  ياهلد  رب  وت  زا  دوخ  فطل  هب  نم  تفرگرب و  ار  لفط  ایرد  زا  نوعرف  ینعی  لـفط  نآ  نم و  نمـشد  اـت 

دزن ار  وت  ات  دوب  يوجتـسج  رد  ترهاوخ  يداتفا  رود  رداـم  زا  هک  هاـگنآ  (40) دریگ ماجنا  ام  رظن  هب  تشرورپ  تیبرت و  اـت  مدـنکفا  تبحم 
هلیسو نیدب  ام  منک و  یفرعم  امش  هب  دنک  لفکت  ار  لفط  نیا  تیبرت  ریش و  هک  ار  یکی  دیهاوخ  یم  تفگ  نوعرف  نآ  هب  تفای و  ناینوعرف 

نآ مغ  زا  ام  یتشک  ار  ناینوعرف  زا  رفن  کی  هکنآ  رگید  تنم  زاب  دیدرگ و  نشور  شا  هدـید  وت  رادـیدب  ات  میدـینادرگرب  تردام  هب  ار  وت 
ار وت  (41)و  يدیـسر توبن  ماقم  هب  یـسوم  يا  لاح  هکنآ  ات  میدومزایب  تخـس  يالتبا  ناحتما و  هب  تراـب  رگید  میداد و  تاـجن  ار  وت  زین 
دـیورب و دوخ  تلاسر  یپ  زا  مداد  امـش  هب  هک  یتاـیآ  تازجعم و  اـب  تردارب  وت و  نونکا  (42) میتسارآ دوخ  تبحم  تلاسر و  ماـقم  يارب 

لامک اب  وا  اب  (44)و  تسا هتفاتش  نایغط  رفک و  هار  هب  تخـس  وا  هک  نوعرف  يوس  هب  تلاسر  هب  دیورب  (43) دیرادم اور  نم  رکذ  رد  یتسس 
یسوم و (45) دنک ملظ  كرت  دسرتب و  ادخ  زا  ای  دوش  رکذتم  رادیب و  رورغ  تلفغ و  باوخ  نیا  زا  هک  دشاب  دیئوگ  نخـس  یمرن  یمارآ و 
ام رب  گنرد  یب  دیامن  هجوت  ام  تازجعم  هلدا و  هب  هکنآ  زا  شیپ  توخن  تردق و  نآ  اب  نوعرف  هک  میسرتیم  اهلا  راب  دندرک  ضرع  نوراه 
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راتفگ همه  منکیم و  يرای  ار  امش  میامش و  اب  نم  هک  دیـسرتن  چیه  دومرف  ادخ  (46) دیازفیب دوخ  یـشکرس  رفکرب و  ای  دنک  تبوقع  ملظ و 
هتفر و نوعرف  بناج  هب  ود  ره  کنیا  دومرف  سپس  داد و  اهنآ  هب  ظفح  ترصن و  هدعو  ادخ  (47) منیب یم  مونش و  یم  وا  اب  ار  امش  راتفر  و 
زا شیب  يراذگ و  ام  اب  ناشراک  هتشادرب و  لیئارـسا  ینب  هب  دادیب  ملظ و  زا  تسد  سپ  نیا  زا  ات  میاوت  راگدرورپ  لوسر  ود  ام  هک  دیئوگب 

ار تیاده  قیرط  هک  سک  نآ  رب  قح  مالس  میا و  هدمآ  وت  هدننیرفآ  ادخ  بناج  زا  هزجعم  تیآ و  اب  ام  انامه  هک  ینکن  اهنآ  هب  باذع  نیا 
بیذکت ار  شنالوسر  ادخ و  هک  تسا  سک  نآ  رب  ادـخ  تخـس  باذـع  انامه  هک  هدـش  یحو  نینچ  ادـخ  نالوسر  ام  هب  (48) دنک يوریپ 

هک داد  خساپ  یـسوم  (50 (؟ تسیک امـش  يادخ  یـسوم  يا  تفگ  اهنآ  حـیاصن  ندینـش  زا  سپ  نوعرف  (49) دـنادرگب يور  قح  زا  دـنک و 
هاگنآ (51) تسا هدرک  تیادـه  شلامک  هار  هب  سپـس  هدیـشخب و  دوجو  تمعن  ار  ملاع  تادوجوم  همه  وا  هک  تسا  یـسک  نآ  ام  يادـخ 

ادخ یلزا  ملع  هب  ناشلاوحا  هک  داد  خساپ  یـسوم  (52 (؟ تسیچ دندوبن  تسرپادخ  سانـشادخ و  هک  فلـس  ماوقا  لاح  سپ  تفگ  نوعرف 
امش هاگشیاسآ  ار  نیمز  هک  یئادخ  نامه  (53) تسین یـشومارف  اطخ و  ارم  يادخ  يدحا  لاح  زازگره  تسا  تبث  ظوفحم  حول  باتک  رد 

تاتابن عاونا  ینامسآ  بآ  نآ  هب  ات  درک  لزان  بآ  نامسآ  زا  مه  دروآ و  دیدپ  قلخ  جئاوح  رفـس و  بباور  يارب  اه  هار  نآ  رد  داد و  رارق 
تایآ راکنیا  رد  انامه  هک  دینارچب  مه  ار  ناتنایاپراهچ  دـینک و  لوانت  اهتمعن  نآ  زا  امـش  ناگدـنب  يا  ات  (54) میدینایورب نیمز  زا  فلتخم 

زور رگید  راب  مه  مینادرگیمزاب و  كاخ  نیا  هب  مه  میدـیرفآ و  كاـخ  نیا  زا  مه  ار  امـش  اـم  (55) تسا رادیدپ  نادـنمدرخ  يارب  تیبوبر 
درک بیذکت  ار  همه  وا  میدومن و  نشور  ار  دوخ  تایآ  همه  یسوم  هطـساو  هب  نوعرف  هب  ام  (56)و  میروآ یم  نوریب  كاخ  نیا  زا  تمایق 

نوریب دوخ  هدبعـش  رحـس و  هب  نامروشک  زا  ار  ام  هکنآ  عمط  هب  يا  هدمآ  وت  یـسوم  يا  تفگ  خـساپ  رد  نوعرف  (57) دینادرگور نآ  زا  و 
مینک هدعو  فلخ  ام  زا  کی  چیه  هکنآ  یب  هک  درک  نیعم  يدـعوم  سپ  دروآ  میهاوخ  هتبلا  يرحـس  وت  رحـس  لباقم  رد  مه  ام  (58 (؟ ینک

دیع زور  ینعی  تنیز  زور  امـش  ام و  هدـعو  تفگ  یـسوم  (59) میوش ایهم  يرحاس  رحـس و  يارب  دننیبب  قیالخ  هک  یحطـسم  نیمزرـس  رد 
يروآ عمج  ریبدت  هب  دینادرگور و  یـسوم  زا  نوعرف  هاگنآ  (60) دنیآ نوریب  همه  هدهاشم  يارب  دعوم  هبرهظ  ماگنه  مدرم  دـشاب و  نایطبق 

تفگ هدرک و  زردنا  ار  نارحاس  یسوم  (61) دمآ هاگ  هدعو  هب  رایسب  نارحاس  اب  سپس  هدرک  ایهم  راک  بابسا  تخادرپ و  نارحاس  رحس و 
تخـس تسب  ارتفا  ادخ  هب  سک  ره  هک  دـینادب  دـهد و  كاله  داب  رب  ار  امـش  داینب  هک  دـیدنبم  غورد  رحـس  هب  ادـخ  رب  راهنز  امـش  رب  ياو 

رحس یسوم  راک  هک  دنتفگ  هجیتن  رد  دنتخادرپ و  دینش  تفگب و  ناشراک  رد  اهنآ  درک و  رثا  نارحاس  رد  یـسوم  هظعوم  (62) دش راکنایز 
هب دـنهاوخیم  هـک  دـنرحاس  ود  نوراـه  یـسوم و  نـت  ود  نـیا  دـنتفگ  ناـینوعرف  (63) دنتــشاد ناـهنپ  ار  دوـخ  زار  یلو  تـسین  يرحاـس  و 
يا سپ  (64) دـنربب ناـیم  زا  تسا  نوعرف  تعاـطا  هک  ار  امـش  يوکین  هقیرط  دـننک و  نوریب  دوـخ  نیمزرـس  زا  ار  مدرم  امـش  يزیگنارحس 

هبلغ و هک  سک  نآ  زورما  هک  دـینک  یئارآ  فص  رحاس  ود  نیا  لباقم  هدـش و  ایهم  دـیناوت  ریبدـت  رکم و  ره  رب  امـش  زورما  دـیاب  نارحاس 
یهاوخ راـک  هب  تسخن  وت  یـسوم  يا  دـنتفگ  هدرک و  بدا  دـندش  راـک  ياـیهم  نوـچ  نارحاـس  (65) تـسا هتفاـی  يزوریف  وا  دـبای  يرترب 

رثارد هاگان  هک  دندنکفا  شیوخ  طاسب  اهنآ  دینکفارد  ار  دوخ  طاسب  لوا  امش  تفگ  یسوم  (66 (؟ مینکفیب دوخ  طاسب  لوا  ام  ای  تخادرپ 
هک دیسرتب  تخس  یسوم  لاح  نآ  رد  (67) دنتخیگنارب گرزب  يرحس  دمآ و  راتفر  شبنج و  هب  رظن  رد  یتشادنپ  ناشاهنسر  اهبوچ و  رحس 
يا میتفگ  ام  (68) ددرگن راکـشآ  قلخ  رب  وا  تجح  دنراذگن و  قرف  یـسوم  زجعم  اب  نارحاس  رحـس  نایم  دوش و  هبتـشم  مدرم  رب  رما  ادابم 

بلاغ قح  رب  لطاب  درک و  دناوتن  يربارب  هزجعم  اب  رحـس  زگره  هک  تشاد  یهاوخ  يرترب  هبلغ و  هشیمه  هتبلا  اهنآ  رب  وت  هک  سرتم  یـسوم 
رحـس و نانیا  راک  هک  دـعلب  ورفار  نانیا  يرحاس  رحـس و  طاسب  هرابکی  دوش و  اهدژا  ات  نکفیب  ار  دوخ  ياـصع  کـنیا  (69)و  دش دهاوخن 
هدروآ و دورف  هدجس  هب  رس  دندید  ار  یسوم  هزجعم  نوچ  نارحاس  (70) تفای دهاوخن  يزوریف  حالف و  زگره  رحاس  تسین و  شیب  ینوسف 

شیپ ارچ  امش  تفگ  نارحاس  هب  نوعرف  (71) میتسج يرازیب  ناینوعرف  نوعرف و  زا  میدروآ و  نامیا  نوراه  یـسوم و  يادخ  هب  ام  دـنتفگ 
هلخن هب  مربیم و  اپ  تسد و  ار  امش  نم  يراب  هدوب  امش  ملعم  رحس  رد  هک  تسمولعم  وا  دیدروآ ؟ نامیا  یـسوم  هب  مهد  هزاجا  نم  هکنآ  زا 

ار وت  ام  هک  دنداد  خساپ  نوعرف  هب  نارحاس  (72) دوب دهاوخ  رت  هدنیاپ  رتتخس و  مادک  یسوم  نم و  باذع  هک  دینادب  ات  مزیوایم  رادب  امرخ 
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ره هک  نکب  یناوت  هچ  ره  ام  قح  رد  تشاد  میهاوخن  مدقم  یسوم  رب  میدرک  هدهاشم  یـسوم  زا  هک  راکـشآ  تازجعم  نیا  دوجو  اب  زگره 
هک يرحـس  هانگ  درذگرد و  ام  ياهاطخ  زا  ات  میدروآ  نامیا  دوخ  يادخ  هب  یتسار  هب  ام  (73) تسایند هزور  ود  تایح  نیمه  ینک  یملظ 
هب سک  ره  انامه  هک  (74) دوب دهاوخ  ایند  یناف  تایح  زا  رت  هدنیاپ  رتهب و  ادـخ  ترفغم  فطل و  دـشخبب و  یتشاد  نآ  رب  رابجا  هب  ار  ام  وت 

تذـل هب  هک  دوش  هدـنز  هن  دـهرب و  باذـع  زا  ات  دریمب  هن  اـجنآ  رد  هک  تسا  یمنهج  وا  ءازج  دوش  دراو  راـک  هنگ  یغاـط و  دوخ  يادـخ 
تاجرد نیرتیلاع  مه  اهنآ  رجا  دوش  دراو  وا  رب  حـلاص  لاـمعا  اـب  دـشاب و  نموم  دوخ  يادـخ  هب  سک  ره  (75)و  دشاب رادروخرب  یگدنز 

یـسک شاداپ  تشهب  نیا  تسیدبا و  تایح  تمعن و  اجنآ  تسیراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  میاد  هک  یندع  ياهتـشهب  نآ  (76) تسا یتشهب 
زا هنابش  ارم  نموم  ناگدنب  هک  میدرک  یحو  یسوم  هب  (77)و  دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  نایغط  كرش و  نایصع و  رفک و  زا  ار  دوخ  هک  تسا 
هن شاب و  كانسرت  ناینوعرف  ندیسر  بیقعت و  زا  هن  روآ  دیدپ  اهنآ  رب  ایرد  نایم  زا  کشخ  یهار  ام  فطل  زاجع  هب  رب و  نوریب  رصم  رهش 

ار اهنآ  نانچ  ایردـجوم  سپ  دـنتخات  اـهنآ  یپ  زا  شهاپـس  اـب  نوعرف  درب و  نوریب  ار  لیئارـسا  ینب  یـسوم  (78) راد هشیدنا  ندـش  قرغ  زا 
یتخبدب تلالـض و  هب  تخـس  درکن  تیادـه  هکنیا  رب  هوالع  ار  دوخ  نادان  ناوریپ  نوعرف  (79)و  تشاذـگن یقاب  يرثا  نانآ  زا  هک  دربورف 

یسوم تاجانم  هب  ات  میتساوخ  هدعو  روط  هوک  نمیا  يداو  رد  امش  زا  میداد و  تاجن  نمشد  رش  زا  ار  امـش  ام  لیئارـسا  ینب  يا  (80) دنکفا
روتسد (81)و  میداتسرف نایرب  غرم  نیبجنرت و  ینعی  يولـس  نم و  امـش  توق  يارب  دیدش  نادرگرـس  هک  نابایب  رد  دیونـشب و  ار  قح  مالک 

یـشکرس نایغط و  يرازگرکـش  كرت  تمعن و  رفک  هب  نآ  رد  دـینک و  لوانت  میدرک  ناتبیـصن  هک  هزیکاپ  لـالح و  قزر  نیا  زا  هک  میداد 
هتبلا (82)و  دش دهاوخ  كاله  راوخ و  انامه  دیدرگ  نم  مشخ  بجوتـسم  سک  ره  دیوشیم و  نم  مشخ  بضغ و  قحتـسم  هنرگ  دـینکم و 

رایـسب نـم  شزرمآ  ترفغم و  دور  تیادـه  هار  هبتـسرد  ددرگ و  راـکوکن  درآ و  ناـمیا  يادـخ  هـب  دـنک و  هبوـت  رفک  زا  هـک  سک  نآ  رب 
زا موق  کنیا  مه  تشاد  هضرع  یسوم  (84) يدمآ هاگ  هدعو  هب  باتش  اب  هتفرگ و  تقبس  ارچ  تموق  رب  هک  وگزاب  یـسوم  يا  (83)و  تسا

يرماس هنتف  هب  وت  زا  سپ  ار  وت  موق  ام  دومرف  ادـخ  (85) متسج مدقت  اهنآ  رب  هدرک و  لیجعت  وت  يدونـشخ  يارب  دوخ  نم  دنتـسه و  نم  یپ 
تشگزاب و موق  يوس  هب  كانبـضغ  فستم و  دـش  هاگآ  يرماـس  هنتف  زا  هک  یـسوم  (86) درک هارمگ  ار  نانآ  يرماـس  میدرک و  شیاـمزآ 
؟ دش ینالوط  ادخ  هدعو  ایآ  دنک  اطع  تاروت  گرزب  باتک  تمعن  ار  امش  هک  دادن  ناسحا  هدعو  امش  هب  امش  يادخ  رگم  مدرم  يا  تفگ 

دوخ رایتخا  لیم و  هب  ام  دنتفگ  یـسوم  هب  موق  (87 (؟ دیوش دوخ  يادخ  بضغ  رهق و  بجوتـسم  هک  دیدش  لیام  ای  دیتسکـش  نم  دهع  هک 
نینچ میدـنکفا و  شتآ  رد  ار  اهنآ  دوب  ام  شود  راب  ناـینوعرف  زا  هک  يرایـسب  تنیز  لـمجت و  بابـسا  نکیل  میدرکن و  وت  هدـعو  فـالخ 

هدبعـشنیا اب  تشاد و  تفگـش  یئادـص  هک  تخاسب  يا  هلاسوگ  اهرویز  رآ و  نآ  اب  يرماس  هاـگنآ  (88) درک اقلا  ام  رب  زیگنا  هنتف  يرماـس 
ناتسرپ هلاسوگ  نیا  ایآ  (89) تسا هدرک  شومارف  یسوم  هک  تسا  هلاسوگ  نیمه  یـسوم  يادخ  امـش و  يادخ  دنتفگ  شناوریپ  يرماس و 

زا شیپ  نوراه  90)و  (؟ دنتسرپ یم  ارچ  سپ  دوشیمن  دیاع  اهنآ  هب  هلاسوگ  نیا  زا  يرش  ای  ریخ  چیه  يرثا و  فرح و  چیه  هک  دنرگن  یمن 
امش هدننیرفآ  هک  دینادب  اققحم  هدیدرگ و  امش  ناحتما  هنتف و  بابسا  هلاسوگ  نیا  هک  دیـشاب  شوه  هب  موق  يا  تفگ  دیآزاب  یـسوم  هکنآ 
موق (91) دیرب نامرف  ارم  رما  دیوش و  نم  وریپ  دیئوگ و  كرت  ار  شا  هلاسوگ  يرماس و  امش  سپ  يرماس  هلاسوگ  نیا  هنتسا  نابرهم  يادخ 

اب تشگزاب  نوچ  یسوم  (92) ددرگزاب ام  يوس  هب  یسوم  هک  یتقو  ات  میتسه  تباث  هلاسوگ  شتـسرپ  هب  ام  دنتفگ  نوراه  حیاصن  خساپ  رد 
نوراه (94 (؟ يدرک نم  رما  یناـمرفان  ارچ  (93 (؟ يدـماین نم  یپ  زا  دـندش  هارمگ  موق  نوچ  هک  دوب  هچ  وـت  عناـم  تفگ  نوراـه  هب  باـتع 

ینب نایم  وت  یئوگب  میآ  وت  یپ  رد  رگا  مدیسرت  هک  دوبنیا  نم  رذع  ریگم  نم  شیر  رس و  نکم  باتع  رهق و  نم  رب  نابرهم  ردارب  يا  تفگ 
؟ يدرک اـپرب  وـت  هک  دوـب  هچ  هنتف  نیا  تفگ  مشخ  اـب  يرماـس  هب  یـسوم  هاـگنآ  (95) يداهنن یعقو  منخـس  هب  یتخادـنا و  هقرفت  لیئارـسا 

هلاـسوگ رد  متفرگرب و  ار  نآ  دـندیدن  موق  هک  مدـید  ار  نیما  لـیئربج  قـح  لوـسر  مدـق  رثا  زا  يزیچ  نم  تفگ  باوـج  رد  يرماـس  (96)
نوریب ام  نایم  زا  تفگ  يرماس  هب  مشخ  يور  زا  دینشب  نیا  نوچ  یـسوم  (97) داد هوـلج  مرظن  هب  ار  يزیگنا  هنتف  نینچ  نم  سفن  متخیر و 
ترخآ رد  دوشن و  کیدزن  ارم  یسک  یئوگ  میاد  دنوش و  رفنتم  وت  زا  همه  هک  دش  یهاوخ  بذعم  یضرم  هب  ایند  یناگدنز  رد  وت  هک  وش 
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شتمدخ شتـسرپ و  رب  يا و  هتخاس  رویز  رآ و  اب  هک  ار  تیادخ  نیا  نونکا  دش  دهاوخن  فلخت  هک  يراد  خزود  رد  هک  یهاگ  هدعو  مه 
وا زج  هک  تسیئادخ  هناگی  نآ  امش  يادخ  اهنت  (98) مهدیم ایرد  بآ  هب  ار  شرتسکاخ  مینازوس و  یم  شتآ  رد  ار  نآ  هک  رگنب  يداتـسیا 

ار رگید  ناگتشذگ  رابخا  یسوم  لاح  حرـش  دننام  ام  (99)و  تسا طیحم  شملع  دوجو  یتسه  ملاوع  تارذ  همه  هب  تسین و  یئادخ  چـیه 
سک ره  (100)و  میدرکاطع وت  هب  ار  نآرق  نشلا  میظع  باتک  ینعی  ار  رکذ  يروآدای  يارب  دوخ  دزن  زا  درک و  میهاوخ  تیاـکح  وت  رب  زین 

تسا و دـلخم  تشز  لامعا  نآ  باذـع  رد  وا  (101) تشاد دـهاوخ  شودـب  ار  هانگ  زا  ینیگنـس  راب  تمایق  زور  دـنک  ضارعا  رکذ  نآ  زا 
قرزا ناراکدب  زور  نآ  دوش  هدـیمد  روص  خـفن  هک  يزور  (102) تسا هتفرگ  شودـب  تمایق  رد  هک  یتشز  لامعا  راـب  یـسب  تسا  تخس 

بل ریز  هتـسهآ  رگیدـکی  اب  زور  نآ  ساره  لوه و  زا  اهنآ  (103)و  دوب دهاوخ  مرج  هناشن  ناشدوبک  مشچ  دـش و  دـنهاوخ  روشحم  مشچ 
تــسد زا  یناـف  ياـیند  يارب  ار  تـشهب  يدــبا  تـمعن  دــیدرکن و  گــنرد  اــیند  یگدــنز  رد  شیب  يزور  هد  سوـسفا  يا  هـک  دــنیوگ 

يا تفگ  دهاوخ  ترـسح  يور  زا  اهنآ  هب  ناشنیرت  تسرد  رتهب و  ناراکدـب  نآ  زا  هک  میهاگآ  رتهب  دـنیوگیم  هچنآ  هب  ام  (104)و  دیدادب
شباـقع مرج و  تشذـگب و  تیـصعم  توهــش و  رد  رمع  دوز  هـچ  اـغیرد  دـیدرکن  گـنرد  شیب  يزور  ربـق  اـی  اـیند  رد  یئوـگ  سوـسفا 

دنکرب داینب  زا  نانچ  ار  اه  هوک  نم  يادخ  هک  هد  باوج  دوشیم  هچ  تمایق  زور  رد  اه  هوک  هک  دنسرپ  هاگ  ره  وت  زا  لوسر  يا  (105) دنامب
يدنلب و چیه  ادـبا  نآ  رد  هک  (107) دـنادرگ راومه  نانچ  ار  نیمز  ياهیدـنلب  تسپ و  هاگنآ  (106) دـهد داب  رب  شکاخ  هدـش و  كاخ  هک 

دنک توعد  تمایق  هصرع  هب  میقتـسم  هار  هب  ار  اـهنآ  هک  یـسک  یپ  زا  همه  قیـالخ  (108)و  دـید یهاوخن  موهوم  تاـماقم  هبتر و  یتسپ و 
یئادص هتـسهآ  بل و  ریز  زج  سکچیه  زا  هک  ددرگ  شوماخ  عشاخ و  نامحر  يادخ  شیپ  اهادص  تفر و  دنهاوخ  راچان  لیفارـسا  ینعی 

هداد و تعافـش  تـصخر  وا  هـب  ناـمحر  يادـخ  هـک  سک  نآ  زج  دـشخبن  دوـس  سکچیه  تعافـش  زور ، نآ  رد  (109)و  دینش یهاوخن 
قیـالخ هتـشذگ  هدـنیآ و  همه  رب  یلزا  ملع  هـب  ادـخ  (110)و  صاـخ ناـنموم  و  ع )  ) يدـه همئا  ءاـیبنا و  ینعی  هدـیدرگ  وا  دنـسپ  شنخس 
دنعضاخ لیلذ و  اناوت  یح  يادخ  نآ  تزع  هاگـشیپ  رد  همه  ملاع  ناگرزب  (111)و  تسین یهاگآ  هطاحاوا و  هب  ادـبا  ار  قلخ  تسهاگآ و 

نامیا مه  ادـخ  هب  تسوکین و  شلامعا  سک  ره  (112)و  تسا راکنایز  نوبز و  تخـس  دراد  شودب  متـس  ملظ و  راب  هک  ره  زور  نآ  رد  و 
نآ رد  میداتـسرف و  وت  رب  یبرع  لماک  تحاـصف  اـب  ار  میظع  نآرق  هنوگنیا  اـم  (113)و  دوب دهاوخن  كانمیب  یبیـسآ  متـس و  چیه  زا  دراد 

تسا و هبترم  دنلب  سپ  (114) دنوش يروآدای  ون  زا  يدنپ  هب  ای  دنوش  راکزیهرپ  مدرم  هک  دـشاب  میداد  رکذـت  ار  تمایق  لاوها  اه و  هدـعو 
دـسر وت  هب  لـماک  ماـمت و  نآرق  یحو  هکنآ  زا  شیپ  لوسر  يا  وت  تسا و  دوجو  کـلم  هاـشداپ  یتـسار  قـح و  هب  هک  یئادـخ  راوـگرزب 

دروخن و ناطیـش  بیرف  هک  میتسب  يدهع  مدآ  اب  ام  (115)و  ازفیب نم  ملع  رب  اراگدرورپ  وگب  مئاد  نکم و  نآ  میلعت  توـالت و  رد  لـیجعت 
ناطیش زج  دندرک  هدجس  همه  دینک  هدجس  مدآ  هب  میتفگ  ار  ناگتـشرف  هک  یماگنه  (116)و  میتفاین مدق  تباث  راوتـسا و  ار  وا  دهع  نآ  رد 

زا ار  امـش  ادابم  هک  شاب  رایـشه  تسا  نمـشد  تتفج  وت و  اب  ناطیـش  نیا  هک  نادـب  اققحم  مدآ  يا  میتفگ  هاـگنآ  (117) دیزرو عانتما  هک 
هن تسایهم  سابل  اذـغ و  هنوگ  ره  تشهب  رد  وت  يارب  اـنامه  (118) دـیوش راتفرگ  یتخبدـب  تواقـش و  هب  سپ  نآ  زا  درآ و  نوریب  تشهب 

نیا اب  زاب  (120) ینیب رازآ  باتفآ  يامرگ  هب  یگنـشت و  هب  اـجنآ  رد  زگره  هن  (119)و  ینام نایرع  هنهرب و  هن  يوش و  هنـسرگ  اجنآ  زگره 
مدز (121) منک تلالد  ینادواج  کلم  تیدبا و  تخرد  رب  ار  وت  يراد  لیم  ایآ  مدآ  يا  تفگ  درک و  هسوسو  وا  رد  ناطیش  شرافـس  همه 

زا دندروخ و  بیرف  اوح  مدآ و  سپ  یبای  دبا  رمع  ات  روخب  يدـش  عونمم  نآ  زا  هک  یتخرد  نامه  تفگ  ناطیـش  تسا  مادـک  نآ  دیـسرپ 
هب ات  دنتـساوخ  دش و  رادـیدپ  ناشرظن  رد  اهنآ  تروع  بویع و  رود و  ناشنت  زا  یتشهب  ياهـسابل  تهج  نیدـب  دـندرک  لوانت  تخرد  نآ 

تفریذپ و ار  وا  هبوت  ادـخ  سپـس  (122) دـش هارمگ  درک و  يادـخ  یناـمرفان  مدآ  دـنناشوپب و  ار  دوـخ  تشهب  ناـتخرد  گرب  زا  يرتاـس 
هک دیئآ  دورف  همه  تشهب  هبتر  یلاع  زا  نونکا  دومرف  ناطیش  اوح و  مدآ و  هب  ادخ  هاگنآ  (123) دیزگرب شتوبن  ماقم  هب  دومرف و  شتیاده 

زگره هن  دنک  يوریپ  نم  هار  زا  هک  ره  ماگنه  نآ  دیایب  یئامنهار  امـش  يارب  نم  بناج  زا  نوچ  ات  دینمـشد  رگید  یخرب  اب  امـش  زا  یخرب 
انیبان شتمایق  زور  دوش و  گنت  شتـشیعم  ایند  رد  انامه  دنک  ضارعا  نم  دای  زا  سک  ره  (124)و  ددرگ تخبدب  یقـش و  هن  دوش و  هارمگ 
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دیامرف وا  هب  ادخ  (126) مدوب انیب  ایند  رد  نم  هکنآ  لاـح  يدرک و  روشحم  اـنیبان  ارم  ارچ  اـهلا  دـیوگ  لاـح  نآ  رد  وا  (125) مینک روشحم 
یب شومارف و  تمحر  هکئالم  ار  وت  مه  زورما  يداهن  تلفغ  یـشومارف و  قاط  هب  ار  همه  دـمآ  وت  تیادـه  يارب  هک  اـم  تاـیآ  نوچ  يرآ 
یم تخـس  تازاجم  درواین  ادـخ  تایآ  هب  نامیا  دـنک و  یناـمرفان  ملظ و  هک  ار  سک  ره  اـیند  رد  اـم  نینچمه  (127)و  درک دنهاوخ  هرهب 

زا يرایـسب  فیاوط  لاـح  هدـهاشم  زا  شیرق  راـفک  نیا  اـیآ  (128) دوب دـهاوخ  رت  هدـنیاپ  رتتخـس و  شترخآ  باذـع  زوـنه  هکنآ  اـب  مینک 
دنمدرخ يرآ  دنتفاین  تیاده  دنتفرگن و  دـنپ  تربع و  دـنوریم  اهنآ  تارامع  لزانم و  رد  نانیا  میدرک و  كاله  ار  همه  ام  هک  ناگتـشذگ 
ریدـقت راگدرورپ و  هملک  هک  دوب  نیا  هن  رگا  (129) تسا تیاده  تربع و  هیام  رایسب  نادنمدرخ  يارب  ناگتـشذگ  لاوحا  هنرگ  دنتـسین و 

یم موزل  اـهنآ  رب  اـیند  رد  باذـع  اـنامه  دنـسر  رفیک  هب  تماـیق  رد  تما  نـیا  ناراکدـب  نارفاـک و  هـک  هتفاـی  تقبـس  راـک  نـیا  رب  شیلزا 
عولط زا  شیپ  ار  يادـخ  ریگ و  شیپ  لـمحت  ربـص و  دـنیوگیم  وـت  نعط  راـکنا و  رب  لـهاج  تما  هچنآ  رب  لوـسر  يا  وـت  سپ  (130) تفای

دونـشخ تعافـش  عیفر  ماقم  هب  هک  دشاب  وگ  حیبست  شیاتـس و  نشور  زور  فارطا  رات و  بش  زا  یتاعاس  نآ و  بورغ  زا  دعب  دیـشروخ و 
رفاک و یموق  هب  هک  يزیچان  عاتم  هب  زگره  اـم  لوسر  يا  (131) تسا دارم  بش  زامن  اب  یـضعب  ای  همه  هناگجنپ  ياهزامن  هیآ  نیا  هب  يوش 

لها وت  (132) تسا رت  هدـنیاپ  رتهب و  رایـسب  وت  يادـخ  قزر  اشگم و  وزرآ  مشچ  میا  هداد  ناحتما  يارب  یناف  يایند  تایح  هولج  رد  لهاج 
وت و هب  ام  هکلب  میبلط  یمن  ار  یسک  يزور  وت  زا  ام  شاب  روبـص  قح  رکذ  زامن و  رب  زین  دوخ  نک و  رما  ادخ  تعاط  زامن و  هب  ار  دوخ  تیب 

تیآ ص )  ) دمحم ارچ  دنتفگ  نارفاک  (133)و  تسا يوقت  يراکزیهرپ و  لها  صوصخم  وکین  تبقاع  هک  نادب  میهدـیم و  يزور  نارگید 
رد هک  فحـص  لیجنا و  تاروت و  نوچ  نیـشیپ  بتک  هنیب  تایآ  ایآ  دروآ ؟ یمن  ام  يارب  ادخبناج  زا  دوخ  توبن  توبث  رب  نشور  یلیلد  و 

شیرق ناکرشم  نارفاک و  ربمغیپ  نداتـسرف  زا  شیپ  ام  رگا  (134)و  دندرواین نامیا  زاب  ارچ  دـماین  نانآ  رب  تسه  توبن  فاصوا  رکذ  همه 
باذع و نیا  هک  مینک  يوریپ  وا  زا  ات  يداتسرفن  یلوسر  ام  رب  ارچ  اراگدرورپ  دنتفگیم  اهنآ  هتبلا  میدرکیم  كاله  باذع  لوزن  هب  همه  ار 
دـصرتم و دـیدرک  شتفلاـخم  دـمآ و  امـش  يوس  هب  قح  لوسر  هک  نونکا  اـم  لوـسر  يا  وـگب  (135 (؟ دـیاین شیپ  اـم  رب  يراوـخ  تلذ و 

هار هب  مادک  میا و  هتفای  تیاده  قیرط  هتفر و  تداعـس  میقتـسم  هار  هب  مادک  امـش  ام و  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  هک  دیـشاب  ادخ  رمارظتنم 
(136) میا هتفاتش  تواقش  لهج و 

ءایبنألا

ندـش باسح  يایهم  تمایق و  دای  زا  دـنلفاغ و  تخـس  مدرم  هدـش و  کـیدزن  رایـسب  مدرم  باـسح  زور  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
رتـشیب ترخآ  زا  ناـشتلفغ  اـیند و  هـب  اـهنآ  هقـالع  یلو  دـنوش  رتـکیدزن  گرم  هـب  مدرم  درذــگیم  رمع  زا  هـچ  ره  ینعی  دــننکیم  ضارعا 

يزاب هب  زاب  دنتفرگ و  هدینشن  هدینش و  ار  دنپ  نآ  هکنآ  زج  دیاین  ناشراگدرورپ  بناج  زا  يا  هظعوم  دنپ و  چیه  لفاغ  مدرم  نیا  (2) دوشیم
لهاـج مدرم  تسا و  هجوتم  اـیند  هچیزاـب  وهل و  هب  ناـشاهلد  زاـب  دندینـش  ار  تماـیق  ربخ  هکنآ  اـب  (3) دـننارذگیم رمع  بعل  وـهل و  اـیند و 

روخ موکحم  هک  تسامش ؟ دننام  يرشب  هکنآ  زج  دهدیم  تمایق  زا  ربخ  هک  صخش  نیا  ایآ  دنیوگیم  رگیدکی  اب  هتسهآ  ناهنپ و  راکمتس 
؟ دـیریذپیم ار  شنخـس  هدرمـش و  هزجعم  ار  وا  ياهرحـس  دـیتسه  اناد  ریـصب و  یمدرم  هک  امـش  ارچ  تسا  تیرـشب  مزاول  ریاس  باوخ و  و 

کیلو (5) تساناد اونـش و  يادخ  وا  هک  دـنادیم  ار  همه  دـنیوگ  نیمز  نامـسآ و  رد  قلخ  هک  یفرح  ره  نم  يادـخ  وگب  ام ، لوسر  يا  (4)
دنکیم توبن  يوعد  نآرق  نیا  هب  هک  ص )  ) دـمحم یلب  تسا  ساسا  یب  یلایخ  باوخ و  نآرق  نانخـس  هک  دـنتفگ  ناداـن  لـفاغ  مدرم  نیا 

تیآ و هتـشذگ  ناربمغیپ  دننام  دیاب  هنرگ  دهدیم و  تبـسن  ادـخ  هب  غورد  زا  تسا و  هتفاب  ارف  دوخ  ار  تاملک  نیا  هک  تسا  یگرزب  رعاش 
ایآ میدرک  كاله  ار  همه  دـندرواین  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  يرهـش  لها  ام  مه  هکم  لـها  زا  شیپ  (6) دروایب اـم  يارب  يا  هزجعم 

یکاپ نادرم  زج  میداتسرفن  تلاسر  هب  ار  یسک  وت  زا  شیپ  ام  7)و  (؟ دنهرب ادخ  باذع  كاله و  زا  رگم  ات  دروآ  دنهاوخ  نامیا  هکم  لها 
تما نادنمشناد  رکذ و  لها  زا  دیورب و  دینادیمن  رگا  دوخ  امـش  هک  وگب  تما  هب  ام  لوسر  يا  میداتـسرف  یحو  وت  دننام  مه  اهنآ  هب  هک  ار 
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لها ام  ثیداحا  رد  تلم و  ره  ياملع  دنتفگ  یخرب  تسا و  لیجنا  تاروت و  ياملع  رکذ  لها  زا  دارم  دنتفگ  نیرـسفم  یخرب  دـینک  لاوس 
ماعط اذـغ و  هب  ات  میدادـن  رارق  يویند  ندـب  نودـب  هتـشرف  نوچ  ار  ناربمغیپ  اـم  (8)و  تسا هدش  ریـسفت  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هب  رکذ 
هکنآ زا  سپ  (9) تشاد دـنهاوخ  گرم  ینامـسج و  ياذـغ  رـشب  ریاس  نوچ  مه  اهنآ  هکلب  دـننامب  هدـنز  هشیمه  ایند  رد  دنـشابن و  جاتحم 

میدرک و افو  میداد  اهنآ  هب  هک  يا  هدـعو  هب  ام  دـندمآرب  ناشرازآ  ماقم  رد  دـندرک و  راکنا  ار  قح  نالوسر  راـتفگ  تما  رارـشا  لاـهج و 
هک یباتک  تما  امش  يوس  هب  ام  انامه  (10) میدینادرگ كاله  ار  ملاظ  نافرسم  میداد و  تاجن  نانمـشد  رـش  زا  میتساوخ  هک  ره  اب  ار  نانآ 

مدرم رایسب  هچ  11)و  (؟ دـینک مهف  ار  نآ  قیاقح  هدرک و  لقعت  گرزب  باتک  نیا  رد  دـیابن  ایآ  میداتـسرف  تسامـش  تزع  تفارـش و  هیام 
اهنآ ياج  هب  رگید  یموق  میتخاس و  كاله  هتـسکش و  مهرد  ار  اهنآ  يراکمتـس  ملظ و  مرج  هب  ام  هک  دندوب  اهراید  رهـش و  رد  يردـتقم 
اهنآ هب  لاح  نآ  رد  (13) دنداهن رارفب  ور  راید  نآ  زا  دندرک  هدهاشم  مشچ  هب  ار  ام  باذع  ناراکمتس  نآ  هک  یماگنه  سپ  (12) میدیرفایب

تسا نکمم  يزور  هک  شیوخ  يراکداسف  حالصا  هب  دیرآ و  دوخ  ياه  هناخ  هب  ور  هکلب  درادن  هدیاف  زیرگ  هک  دیزیرگم  هک  دش  باطخ 
(15)و میدوب راکمتـس  تخـس  هک  ام  رب  ياو  دـنتفگ  تمادـن  ترـسح و  هب  ناملاظ  ماـگنه  نآ  رد  (14) دیزادرپب دـیوش  تساوخزاب  نآ  زا 
نیمز و نامـسآ و  ام  (16) میتخاس تکاله  گرمریـشمش و  همعط  ار  همه  ام  هک  نآ  ات  دوب  ناشنابز  رب  راـب  ترـسح  راـتفگ  نیمه  هتـسویپ 

میهد ماـجنا  هدوهیب  يراـک  هتفرگ و  يزاـب  هب  ار  ناـهج  میتساوخیم  اـم  رگا  (17)و  میدـیرفاین هچیزاـب  هب  تسنامـسآ  نیمز و  نیب  ار  هچنآ 
ام هکلب  (18) تسا تحلـصم  تمکحقبط و  میا  هدـیرفآ  هچ  ره  هکلب  تسین  نینچ  نکیل  دوبن  ضارتعا  تردـق  اـم  رب  ار  يدـحا  میدرکیم و 

امـش رب  ياو  دزاس و  دوبان  وحم و  ار  لطاب  ات  مینادرگیم  زوریف  بلاغ و  لـطاب  رب  ار  قح  هشیمه  مینکیمن  لـطاب  راـک  چـیه  هکنآ  رب  هوـالع 
کلم همه  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  هک  دـینادب  (19)و  دـینادرگ فصتم  هچیزاب  لطاب و  راک  فصو  هب  ار  ادـخ  هک  لـهاج  مدرم 

دننکیم تبغر  قوش و  هب  هک  یتدابع  زا  دننکن و  یچیپرس  شیگدنب  زا  هاگچیه  دنبرقم  شترضح  هاگشیپرد  هک  یـسدق  حاورا  تسادخ و 
مدرم نیا  هکلب  (21) دنلوغـشم وا  شیاتـس  حـیبست و  هب  دـننک  یتسـس  چـیه  هکنآ  یب  زور  بش و  هب  همه  (20) دنوشن لولم  هتـسخ و  زگره 

زج هب  نیمز  نامسآ و  رد  رگا  (22) دنرادنپ نیرفآ  ناج  ار  اهنآ  هتفرگرب و  نیمز  نیمه  نهآ  بوچ و  گنـس و  زا  ینایادخ  نادان  كرـشم 
کلم هاشداپ  هک  دینادب  ملاع  تباث  مظن  زا  سپ  تفای  یم  هار  نیمز  نامـسآ و  رد  داسف  للخ و  انامه  تشاد  دوجو  ینایادـخ  اتکی  يادـخ 

تـسا و قـلطم  مکاـح  دـنکیم  هـچ  ره  رب  وا  (23)و  تسا هزنم  كاـپ و  لـهاج  ناکرـشم  ماـهوا  فیـصوت و  زا  تساـتکی و  يادـخ  دوـجو 
هدرک و اهر  ار  قلطم  هدـننیرفآ  قح و  هب  يادـخ  نادان  ناکرـشم  اـیآ  (24) دـنوشیم تساوخزاب  ناشرادرک  زا  قلخ  یلو  دوشن  تساوخزاـب 

نم تما  ناملاع  نم و  نخـس  دیحوت  هب  توعد  اتکی و  يادخ  رکذ  نیا  دیروایب . تسیچ  ناتناهرب  وگب  دنتفرگرب ؟ ار  رثا  یب  لطاب  نایادـخ 
یلوسر چیه  ام  (25)و  دننکیم ضارعا  نآ  زا  هک  دنتسین  اناد  قح  هب  لهاج  ناکرـشم  نیا  اما  نم ، زا  شیپ  نادنمـشناد  ءایبنا و  همه  تسا و 

(26)و سب دـینک و  شتـسرپ  یئاـتکی  هب  ارم  اـهنت  تسین  یئادـخ  نم  زج  هب  هک  میدرک  یحو  وا  هـب  هـک  نآ  زج  میداتـسرفن  تلاـسر  هـب  ار 
ادـخ دـنزرف  ناکرـشم  هک  ار  یناـسک  هکلب  تسنآ  زا  هزنم  كاـپ و  ادـخ  اـشاح  تسا  دـنزرف  ياراد  ناـمحر  يادـخ  هک  دـنتفگ  ناکرـشم 

هچ ره  درک و  دـنهاوخن  يراـک  ادـخ  رما  زا  شیپ  زگره  هک  (27) دنتسه ادخ  برقم  ناگدنب  همه  ریزع  حیـسم و  ناگتـشرف و  زا  دنتـشادنپ 
زج يدحا  زا  هاگرد  نابرقم  نآ  زگره  دناد و  یم  ادـخ  ار  همه  دـننکیم  دـبا  ات  هدرک و  لزا  زا  نانآ  هچ  ره  (28)و  دننک وا  نامرف  هب  دننک 

ناـیرقم هـک  اـهنآ  زا  سک  ره  (29)و  دـنناساره ادـخ  رهق  فوـخ  زا  میاد  اـهنآ  دـننکن و  تعافـش  تسا  یـضار  وا  زا  ادـخ  هک  یـسک  نآ 
درک میهاوخ  رفیک  خزود  شتآ  هب  ار  وا  ام  قلطم  هدننیرفآ  قح و  هب  يادخ  نود  مملاع  يادـخ  نم  هک  دـیوگب  قولخم  ریاس  ای  دـنهاگرد 

زا میتفاکشب و  ار  اهنآ  ام  دوب  هتسب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دندیدن  نارفاک  ایآ  (30) مینکیم تازاجم  نینچ  هتبلا  ار  ناراکمتس  ناشکرس و  هک 
هک دنشاب  دوصقم  اهتما  نیمز  زا  ءایبنا و  ینامـسآ  مولع  نامـسآ ، زا  دیاش  دنروآ  یمن  نامیا  ادخ  هب  زاب  ارچ  میدینادرگ  هدنز  ار  زیچ  رهبآ 

هکنآ ای  دیـشخب  تایح  ملع ، رون  هب  ار  قیالخ  درک و  هدـنز  ار  زیچ  ره  ینامـسآ  بتک  ملع  هب  دـنوادخ  دـندوبلد و  هدرم  قلخ  نیا  زا  شیپ 
صاخ و مظن  تکرح و  لالقتـسا و  تایح و  درک و  ادـج  مه  زا  ار  اـهنآ  شیوخ  ملع  هب  ادـخ  دـندوب و  یکی  همه  تارذ  رد  ملاـع  تارک 
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ارچ سپ  تعیبط  قافتا و  راک  هن  تستردـق  ملع و  يادـخ  راک  نیا  تخاس  ببترم  مه  اب  ار  همه  لک  ماظن  رد  دیـشخب و  صوصخم  دوجو 
تباث نامدرم  ناماما و  دیاش  میداد  رارق  راوتسا  ياه  هوک  نیمز  يور  رد  (31)و  دنروآ یمن  نامیا  ادخ  هب  زاب  تسرپ  هدام  تعیبط و  مدرم 

(32)و میدومرف ررقم  مدرم  تیادـه  يارب  نیمز  رد  اه  هداج  هوک و  رد  اـه  هار  زین  دـنک و  ظـفح  بارطـضا  زا  ار  قلخ  اـت  دـشابدارم  ناـمیا 
هک یئادخ  تسوا  (33)و  دننکیم ضارعا  نآ  تایآ  هدـهاشم  زا  لفاغ  نارفاک  نیا  میدـیرفآ و  مکحم  یقاط  ظوفحم و  یفقـس  ار  نامـسآ 
هب ام  (34)و  دننکیم ریـس  ینیعم  رادـم  رد  ادـخ  رما  هب  کی  ره  هک  دـیرفایب  لماک  تردـق  هب  ار  مجنا  ریاس  هام و  دیـشروخ و  زور و  بش و 
ایند هب  ادبا  نارگید  درم  یهاوخ  یئام  قلخ  نیرتبرقم  بوبحم و  هک  وت  هکنآ  اب  ایآ  میهد  وت  هب  ات  میدادـن  دـبا  رمع  وت  زا  شیپ  سک  چـیه 

ات میدرک  التبم  ملاع  رورـش  تاریخ و  کین و  دب و  هب  ار  امـش  ام  دشچیم و  ار  گرم  یتخـس  جـنر و  ملاع  رد  یـسفن ، ره  (35 (؟ دننام هدنز 
نیا ایآ  دنیوگ  هتفرگ و  ءازهتسا  هب  ار  وت  تخس  وت  تاقالم  ماگنه  نارفاک  (36)و  دیدرگیم زاب  ام  يوس  هب  گرم  ماگنه  میئامزایب و  ار  امش 

باتک و ادخ و  رکذ  هب  اهنآ  ققحم  هک  نادب  ام  لوسر  يا  و  دنکیم ؟ دای  يدب  تناها و  هب  دنتـسه  ام  نایادـخ  هک  ار  ناتب  هک  تسا  صخش 
تردق و تایآ  ام  مدرم ، يا  تسا  راک  باتش  رایسب  تعیبط  تقلخ و  رد  یمدز  (37) دنا هتخانشن  ار  نابرهم  يادخ  دنتسه و  رفاک  وا  تایآ 
وت و رب  تمایق  رکنم  نارفاک  (38)و  تسا ینیعم  تقو  ار  يراک  ره  هک  دـیرادم  لیجعت  مینایامنیم  امـش  هب  يدوز  هب  ار  دوخ  هغلاب  تمکح 

شتآ هک  یتقو  دـننادب  نارفاـک  رگا  (39) دوب دـهاوخ  یک  دـیئوگیم  تسار  رگاتمایق  هدـعو  نیا  دـنیوگ  یم  راـکن  ضارتعا و  هب  باحـصا 
زا تقو  نآ  دـناوت  اهنآ  يراـی  یـسک  هن  دـنناوت و  نآ  عفد  دوخ  هن  هک  دـنکیم  هطاـحا  اـهنآ  هب  رـس  تشپ  يور و  شیپ  زا  فرط  ره  خزود 
هن هتشاد و  نآ  در  رب  تردق  هن  هک  دنک  ناریح  توهبم و  ار  اهنآ  دسر و  ارف  یناهگان  تمایق  گرم و  هعقاو  هکلب  (40) دنوشیم هاگآ  تمایق 

هکنآ ات  دندرک  ءازهتسا  رخسمت و  رایـسب  زین  وت  زا  شیپ  نالوسر  رب  تواقـش  لهج و  زا  مدرم  انامه  (41)و  تفای دنناوت  یتلهم  نآ  ریخت  رب 
رد ار  امش  هک  نابرهم  يادخ  نآ  زج  هب  تسیک  وگب  قلخ  هب  ام  لوسر  يا  (42) درک هطاحا  اهنآ  هب  دیدرگ و  ادخ  باذع  ءازهتسا  نآ  رفیک 
دای زا  زاب  دـننادیم  ار  ادـخ  ینابرهم  تمحر و  هک  نآ  اب  مدرم  نیا  یلب  درادـیم ؟ هاگن  ملاع  ياـهرطخ  زا  و  دـنکیم ؟ تپفاـحم  زور  بش و 

هک یتروص  رد  دننکعنم  نانیا  زا  ار  ام  باذع  دنناوتب  هک  تسه  ینایادـخ  ام  ریغ  ناکرـشم  نیا  يارب  ایآ  (43) دننکیم ضارعا  دوخ  يادخ 
مدرم و نیا  هک  میئام  اـهنت  هکلب  (44) درک دناوت  تیامح  يرداق  ام  رهق  زا  ار  اهنآ  هن  دنراد و  دوخ  زا  عافد  رب  تردـق  چـیه  هن  نایادـخ  نآ 

ایآ درادـن  اهنآ  رب  یعفن  رثا و  چـیه  دنتـسرپیم  هک  یئاهتب  دـندرک و  زارد  رمع  هکنآ  ات  میدرک  ایند  ياهتمعن  هب  عتمتم  ار  ناشنیـشیپ  ناردـپ 
هبلغ ام  رب  زجاع  قلخ  نیا  ایآ  میهاکیم  انف  گرم و  هب  فرطره  زا  ار  شلها  نیمز و  مینک  هدارا  هک  قلطم  رداـق  میئاـم  هک  دـننیب  یمن  مدرم 
ناج رک و  شوگ  یلو  مناسرتیم  شباذـع  زا  مزاـسیم و  هاـگآ  ادـخ  یحو  هب  ار  امـش  نم  هک  وگب  تما  هب  اـم ، لوسر  يا  (45 (؟ درک دنناوت 

هب لاح  نآ  رد  دـسر  ارف  باذـع  زا  يا  همـش  نارفاـک  نیا  رب  يادـخ  بناـج  زا  رگا  (46)و  دونـش یمن  نخـس  زردنا  ظعو و  ماگنه  لهاج 
داهن و میهاوخ  تمایق  زور  يارب  ار  لدع  ياهوزارت  ام  (47)و  میدوب يراکمتس  مدرم  هک  ام  رب  ياو  يا  تفگ  دنهاوخ  ینامیشپ  ترسح و 

تیافک نارگ  باسح  همه  زا  ام  ملع  اهنت  میرآ و  باسح  رد  دشاب  یلدرخ  هناد  ردـق  هب  یلمع  رگا  دـش و  دـهاوخن  یـسفن  چـیه  هب  یمتس 
شخب ینـشور  لطاب و  قح و  نایم  هدـنزاس  ادـج  هک  میدرک  اطع  ار  تاروت  باتک  نوراه  شردارب  یـسوم و  هب  ام  انامه  (48) درک دهاوخ 

ازج زور  تمایق و  تعاس  زا  دنسرت و  یم  راکشآ  ناهن و  رد  دوخ  يادخ  زا  هک  دنتـسه  یئاهنامه  نایقتم  (49) تسا نایقتم  روآدای  اهلد و 
امش ایآ  میداتسرف  قلخ  تداعس  تیاده و  يارب  ار  نآ  ام  هک  رایـسب  تکرب  رکذت و  زردنا و  اب  تسیباتک  نآرق  نیا  (50)و  دنناساره تخس 

لامک دـشر و  هبالماک  ار  میهاربا  دوب  هتفرگ  ارف  ار  ناهج  رفک  كرـش و  هک  یناـمز  رد  نیا  زا  شیپ  اـم  51)و  (؟ درک دیهاوخ  راکنا  ار  نآ 
شردپ اب  هک  یماگنه  (52) میدوب اناد  ماقم  نیا  رب  وا  یگتـسیاش  هب  ام  دزارفارب و  ملاع  رد  ار  یتسرپادخ  دیحوت و  قریب  ات  میدـیناسر  دوخ 

يرمع نآ  رب  و  دـیتسرپ ؟ یم  یئادـخ  مان  هب  امـش  هک  تسیچ  رثا  یب  ياهتب  حوریب و  ياـه  همـسجم  نیا  تفگ  شموق  اـب  شیومع و  ینعی 
میهاوـخ اـهنآ  يوریپ  اـممیا  هتفاـی  ناـتب  نـیا  شتــسرپ  رب  ار  دوـخ  ناردـپ  اـم  هـک  دـنداد  خــساپ  ار  مـیهاربا  اـهنآ  (53) دـیا هدـش  فقوتم 

هیلع رب  وت  اـیآ  دـنتفگ  میهاربا  هب  موـق  (55) دـیتسه هدوب و  یهارمگ  رد  تخـس  همه  ناتناردـپ  دوخ و  امـش  اـنامه  تفگ  میهاربا  (54) درک
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قح فرح  يرآ  داد  خـساپ  میهاربا  (56 (؟ یناریم لزه  هچیزاب و  هب  ینخـس  اـی  يراد  یعطاـق  تجح  قح و  فرح  دـیحوت  تاـبثا  كرش و 
مسق ادخ  هب  (57)و  مهدیم یهاوگ  نیقی  هب  نخس  نیا  رب  نم  تسا و  نیمز  نامسآ و  هدننیرفآ  هک  تسیئادخ  نامه  امش  يادخ  هک  تسنیا 
يور هناختب  زا  دیتفر و  ارحص  هب  دیع  موسر  جرفت و  يارب  امش  هکنآ  زا  دعب  منکشیم  مهرد  مناوت  يریبدت  ره  اب  ار  امـش  ياهتب  نیا  نم  هک 

عوـجر وا  هب  تیاکـش  ماـقم  رد  اـت  اـهنآ  گرزب  تب  زج  هب  تسکـش  مـهرد  ار  اـهتب  هـمه  دـش و  هناـختب  هـب  عـقوم  نآ  رد  (58) دیدینادرگ
رایـسب انامه  هدرک  يراـک  نینچ  هک  یـسک  دـنتفگ  دـندید  هتـسکش  ار  اـهتب  هتـشگزاب و  دـیع  موسر  ماـجنا  زا  نوچ  میهاربا  موق  (59) دننک

يدب و هب  ار  ناتب  مان  هک  میا  هدینـش  ار  مان  میهاربا  یناوج  ام  هک  دـنتفگ  دـندوب  هدینـش  میهاربا  زا  ار  ناتب  نعل  هک  نانآ  (60) تسا راکمتس 
هب دندروآ و  ار  میهاربا  (62) دنهد یهاوگ  عمج  وا  راک  نیا  رب  ات  تعامج  روضح  رد  دیزاس  رضاح  ار  وا  دنتفگ  موق  (61) درکیم دای  یتشز 
زا امـش  تسا  هدرک  اهنآ  گرزب  ار  راک  نیا  هکلب  تفگ  جاجتحا  ماقم  رد  میهاربا  (63) يدرک نینچ  ام  نایادخ  اب  وت  میهاربا  يا  دـنتفگ  وا 
یم ار  رثا  یب  زجاع و  ناتب  نیا  هک  امـش  هتبلا  دـنتفگ  مه  اـب  دـندرک و  رکف  دوخ  اـب  هاـگنآ  (64) دنیوگیم نخـس  رگا  دـینک  لاوس  ناتب  نیا 

ینادیم وت  دنتفگ  دندش و  ریزب  رـس  همه  میهاربا  تجح  لباقم  رد  سپ  (65) تسا هتسکش  مهرد  ار  اهنآ  هک  میهاربا  هن  دیراکمتـس  دیتسرپ 
چیه هک  دـیتسرپیم  یئاهتب  هدرک و  اهر  تسوا  تسد  هب  یعفن  ره  هک  ار  ادـخ  ایآ  تفگ  میهاربا  (66) تسین یئایوگ  قطن و  ار  ناـتب  نیا  هک 

؟ دـیدنب یمن  راک  چـیه  ار  دوخ  لقع  امـش  ایآ  دـیتسرپیم  اتکی  يادـخ  زج  هب  هچنآ  رب  امـش و  رب  فا  (67) دنرادن امش  يارب  يررـض  عفن و 
یشتآ موق  نآ  سپ  (69) درک دیهاوخ  يراک  نایادخ  ياضر  رب  رگا  دینک  يرای  ار  دوخ  نایادـخ  دـینازوسب و  ار  میهاربا  دـنتفگ  موق  (68)

لگ ادخ  باطخ  هب  ار  شتآ  شاب  میهاربا  يارب  ملاس  درس و  شتآ  يا  هک  میدرک  باطخ  ام  دندنکفا  نآ  رد  ار  میهاربا  دنتخورفا و  تخس 
ترـسح ناـیز و  نیرتتخـس  هب  ار  اـهنآ  هدرک  لـطاب  ار  ناشدـیک  اـم  دـندمآرب و  وا  هنیک  دـیک و  ماـقم  رد  موـق  زاـب  (70) دـیدرگ ناحیر  و 

میداد رارق  نایناهج  تکرب  هیام  هک  ینیمزرـس  ماش  هب  میدـیناهرب و  نایدورمن  رـش  زا  طول  شا  هدازردارب  اـب  ار  میهاربا  اـم  (71)و  میتخادنا
توبن ماـقم  هتـسیاش  حـلاص و  ار  همه  میدرک و  اـطع  ار  بوـقعی  شا  هدازدـنزرف  قحـسا و  میهاربا  هب  ینعی  وا  هب  (72)و  میداتسرفب ار  اهنآ 

تاریخ و تاداـبع و  عاوـنا  زا  ار  وـکین  راـک  ره  دـننک و  تیادـه  اـم  رما  هب  ار  قـلخ  اـت  میتخاـس  مدرم  ياوـشیپ  ار  ناـنآ  (73)و  میدینادرگ
مکح توبن و  ملع و  ماقم  مه  ار  طول  (74)و  دـنتخادرپ ام  تدابع  هب  مه  اهنآ  میدرک و  یحو  اهنآ  هب  ار  تاکز  ءادا  زامن و  هماق  صوصخ 
قساف راکدب و  رایسب  اهنآ  هک  میداد  تاجن  دنتخادرپیم  باول  دیلپ  راک  تشز و  لامعا  هب  شلها  هک  يرهش  زا  ار  وا  میدومن و  اطع  یئامرف 
لوسر يا  نک  داـی  (76)و  دوبرامـشب راکوکین  حـلاص و  رایـسب  مدرم  زا  اریز  میدرک  لـخاد  دوخ  تمحر  رد  ار  طول  (75)و  دندوب یمدرم 

هب ار  ادـخ  يو  دـنتفرگ و  شیپ  نایـصع  تفلاخم و  هار  شموق  میداتـسرف و  تلاـسر  هب  ار  وا  میهاربا  طول و  زا  شیپ  هک  ار  حون  تیاـکح 
تایآ هک  یموق  نآ  عفد  رب  ار  وا  (77)و  میداد تاجن  نافوط  تخـس  يالب  زا  ار  شناگدیورگ  شتیب و  لها  وا و  مه  ام  دـناوخ  دوخ  يرای 

دواد و لاوحا  لوـسر  يا  نک  داـی  (78)و  میدرک قرغ  نافوط  هب  رـسکی  ار  رفاک  راکدـب  موق  نآ  میداد و  ترـصن  دـندرک  بیذـکت  ار  اـم 
ردـق هب  عرآ  بحاـص  ناشریـش  زا  هک  دـندومن  تواـضق  دـندرک  هاـبت  ار  یعرزم  هک  ینابـش  یب  نادنفـسوگ  هراـبرد  هک  یتقو  ار  ناـمیلس 

نامیلـس و زا  کی  ره  هب  میتخومآ و  یحو  هب  نامیلـس  هب  ار  تواضق  نآ  اـم  (79)و  میدوب هاوگ  اهنآ  مکح  رب  ام  دـنک و  هدافتـسا  شتعارز 
تازجعم نیا  ام  میدینادرگ و  وا  رخسم  دواد  همغن  حیبست و  گنهآ  هب  ار  ناغرم  اه و  هوک  میدرک و  اطع  شناد  یئامرف و  مکح  ماقم  دواد 

رکش ایآ  دراد  ظوفحم  رگیدکی  رازآ  ریـشمش و  مخآ  زا  ار  امـش  ات  میتخومآ  نتخاس  هرآ  تعنـص  دوادب  ام  (80)و  میدروآ دـیدپ  وا  زا  ار 
تاماش نیمزرس  نادب  وا  رما  هب  ات  میدینادرگ  نامیلس  رخسم  ام  ار  رصرص  ریس  دنت  داب  81)و  (؟ دیروایم اج  هب  ار  یهلا  باسح  یب  ياهتمعن 
رخـسم ار  ناوید  زا  یخرب  زین  (82)و  میئاناد ناگدـنب  حـلاصم  ملاع و  روما  همه  هب  ام  دـنک و  تکرح  میدرک  ناـیناهج  يارب  تکرب  اـب  هک 

دنزادرپب وا  هاگتسد  رد  رگید  ياهراک  هب  ای  دنروآرب و  تارهاوج  رگید  ناجرم و  ولول و  وا  رب  دننک و  یصاوغ  ایرد  هب  هک  میدرک  نامیلس 
ارم راـگدرورپ  يا  هک  درک  اـعد  هک  یتقو  ار  بویا  لاـح  لوسر  يا  نک  داـی  (83)و  میدوب نامیلـس  کلم  ظفح  يارب  ناوید  نابهگن  اـم  و 

درد و میدرک و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  اـم  سپ  (84) يرت نابرهم  ملاع  نانابرهم  همه  زا  تناگدـنب  رب  وت  هدیـسر و  تخـس  جـنر  يرامیب و 
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اطع وا  هب  زاب  اهنآ  لثم  هب  رگید  هدع  اب  میدوب  هتفرگ  وا  زا  هک  ار  شنادـنزرف  لها و  دوخ  تمحر  فطل و  هب  میتخاس و  فرطرب  ار  شجنر 
ام رباص  ناگدنب  همه  هک  ار  لفکلا  وذ  سیردا و  لیعامسا و  لاح  رآ  دای  زین  (85)و  دنوش ام  ناسحا  فطل و  رکذتم  تدابع  لها  ات  میدرک 

یماگنه ار  سنوی  لاح  رآ  دای  (87)و  دـندوب رامـش  هب  ملاع  ناکین  زا  نانآ  اریز  میدروآرد  دوخ  صاخ  تمحر  هب  ار  اهنآ  ام  (86)و  دندوب
ایرد تاملظ  هب  هکنآ  ات  مینکفا  یمن  یتخس  هقیضم و  رد  ار  وا  زگره  ام  هک  تشادنپ  نینچ  تفر و  نوریب  كانبـضغ  دوخ  موق  نایم  زا  هک 

ره کیرـش و  زا  وت  تسین  وت  ياتکی  تاذ  زج  هب  یئادـخ  اهلا  هک  درک  دایرف  اهتملظ  نآ  رد  هاگنآ  دـش  راتفرگ  رات  بش  رد  یهاممکـش  و 
باجتـسم ار  وا  ياعد  ام  سپ  (88) امرف محرت  ملاح  هب  مدرک  متـس  دوخ  سفن  رب  هک  مناراکمتـس  زا  نم  یهزنم و  كاپ و  شیـالآ  بیع و 

ار ادـخ  هک  یماگنه  ار  ایرکز  لاح  رآ  دای  (89)و  میهدـیم تاجن  هنوگنیا  مه  ار  نامیا  لها  میداد و  تاـجن  مغ  بادرگ  زا  ار  وا  میدرک و 
ملاـع لـها  ثراو  نیرتـهب  وـت  هک  اـمرف  اـطع  دـشاب  نم  ثراو  هک  يدـنزرف  نم  هب  راذـگماو و  اـهنت  نت و  کـی  ارم  اـهلا  راـب  هک  درک  ادـن 

تدالو لباق  وا و  يرسمه  هتسیاش  دوب  ازان  هک  ار  شتفج  میدومرف و  اطع  وا  هب  ار  ییحی  میدرک و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  مه  ام  (90) یتسه
عـشاخ عضاخ و  ام  هاگرد  هب  هشیمه  دـندناوخیم و  ار  ام  دـیما  میب و  لاح  رد  دـندرکیم و  لیجعت  ریخ  ياـهراک  رد  اـهنآ  اریز  میدـینادرگ 

تیآ زجعم و  یـسیع  شدنزرف  اب  ار  وا  میدیمدب و  دوخ  حور  زا  نآ  رد  میدـینادرگ و  هزیکاپ  ار  شمحر  هک  ار  میرم  نک  دای  (91)و  دندوب
هدـننیرفآ راگدرورپ و  اتکی  نم  تسا و  مالـسا  كاپ  نیئآ  امـش  هناگی  نید  دـحاو و  هقیرط  کنیا  (92) میداد رارق  ملاع  لـها  يارب  گرزب 
دنتخادنا فالتخا  هقرفت و  دوخ  نیب  نید  راک  رد  زاب  شرافـس  نیا  اب  تما  (93)و  دینک شتسرپ  ارم  اهنت  دیئآزاب و  همه  زا  سپ  متـسه  امش 
تـسنامیا ياراد  وکین و  شلاـمعا  سک  ره  سپ  (94) دوب دـهاوخ  ام  يوس  هب  همه  عوجر  زاب  دـنتخاس  قرفتم  ناـشیرپ و  ار  دـحاو  تلم  و 

اهنآ رب  یناگدنز  رگید  مینادرگ  كاله  ام  هک  ار  يراید  لها  (95)و  میـسیونیم الماک  ار  نآ  ام  هک  دش  دهاوخن  عیاض  نید  هار  رد  شیعس 
دنلب تسپ و  بناج  ره  زا  نانآ  دوش و  زاب  جوجاـم  جوجاـی و  هار  هک  يزور  اـت  (96) تشگ دـنهاوخن  زاب  نامیا  هب  اـیایند  هب  زگره  مارح و 

ناهگان دوش و  کیدزن  رایـسب  قح  باقع  باوث و  هدعو  هاگنآ  (97) تسا دوصقم  رصع  یلو  مایق  ای  تمایق  زور  هک  دنیآرد  ناباتـش  نیمز 
يراکمتـس هار  هـب  تخــس  میدوـب و  لـفاغ  زور  نـیا  زا  هـک  اـم  رب  ياو  يا  دـننک  داـیرف  دـنامورف و  تـکرح  یب  تریح  زا  نارفاـک  مـشچ 

شتآ نآ  رد  دیخزود و  زورفا  شتآ  همه  زورما  دـیدیتسرپیم  ادـخ  ریغ  هک  ار  هچنآ  امـش و  هتبلا  دوش  باطخ  نارفاک  نآ  هب  (98)و  میتفاتش
شتآ رد  همه  ناتناتب  امـش و  هک  یتروص  رد  دندشیمن  خزود  هب  دندوب  نایادخ  یتسار  هب  دیتسرپیم  امـش  هک  ناتب  نیا  رگا  (99) دیوش دراو 

دوش طاشن  دـیما و  هیام  هک  ینخـس  چـیه  اـجنآ  رد  تسیکاـندرد و  رایـسب  هلاـن  ریفآ و  خزود  رد  ار  نارفاـک  نآ  (100) دوب دیهاوخ  دـلخم 
دنهاوخ رودب  خزود  نآ  زا  هتفای  تقبس  اهنآ  رب  یلزا  تشونرـس  رد  ام  يوکین  هدعو  قیفوت و  هک  نانآ  نانموم  هتبلا  (101)و  دینش دنهاوخن 

ربکا و عزف  هاگ  چیه  (103)و  دنمعنتم دبا  ات  تشهب  رد  دننآ  لیام  قاتشم و  هچنآ  هب  دینـش و  دنهاوخن  ار  منهج  زاوآ  زگره  اهنآ  (102) دوب
امـش تداعـس  زور  نآ  تسنیا  دنیوگ  دننک و  تاقالم  تمحر  ناگتـشرف  نانآ  اب  تخاس و  دهاوخن  نوزحم  ار  اهنآ  تمایق  گرزب  هماگنه 

زاب میدـیرفآ  هک  لوا  لاح  هب  میچیپ و  مهرد  راـموط  دـننام  ار  اهنامـسآ  هک  يزور  (104) دندادیم هدـعو  امـش  هب  ایند  رد  قح  نالوسر  هک 
رهوج کی  همه  تقلخ  ودـب  رد  اهنامـسآ  هچنانچ  هک  دـشاب  نآ  دوصقم  دـیاش  داد  میهاوخ  ماـجنا  هتبلا  هک  تساـم  هدـعو  نیا  مینادرگرب 

لاح هب  تمایق  رد  ار  اهنیا  زاب  میداد  صاخ  ینیعت  یتکرح و  يدوجو و  ار  يوامس  تارک  زا  کی  ره  میدروآ و  قتف  هب  قتر  زا  ام  دندوب و 
راکوکین ناگدنب  هتبلا  هک  میداد  هدعو  فلـس  ءایبنا  بتک  رد  میتشون و  دواد  روبز  رد  تاروت  زا  دعب  ام  (105)و  مینادرگیمرب قتر  تارذ و 

ار وت  ام  لوسر  يا  (107)و  دوب دـهاوخ  تلاسر  غیلبت  تدابع  لها  يارب  نآرق  نیا  (106) دش دنهاوخ  فرـصتم  ثراو و  ار  نیمز  کلم  نم 
هک دـسریم  یحو  نیا  تسرد  نیقی و  هب  نم  رب  هک  وگب  تما  هب  اـم  لوـسر  يا  (108) یشاب ملاع  لها  يارب  تمحر  هکنآ  رگم  میداتـسرفن 
رب نم  وگب  نانآ  هب  دـندینادرگور  قح  زا  نارفاـک  هچناـنچ  109)و  (؟ دش دیهاوخ  وا  رما  میلـست  امـش  ایآ  سپ  اتکی  تسیئادخ  امـش  يادخ 

دهاوخ کیدزن  ای  رود  دـنداد  امـش  هب  هک  تمایق  تخـس  زور  هدـعو  نآ  هک  منادـیمن  رگید  مدرک و  هاگآ  ار  امـش  تلاـسر  هفیظو  بسح 
امـش يارب  باذع  ریخت  نیا  دیاش  منادـن  دوخ  (111)و  تسهاگآ امـش  ناهنپ  ياه  هشیدنا  راکـشآ و  نانخـس  همه  هب  ادخ  انامه  (110) دوب
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مکح ام  نایم  قح  هب  وت  اهلا  تفگ  لوسر  (112) دیـسرب ناترادرک  رفیک  هب  هاگنآ  دسر  ارف  گرم  ماگنه  ات  ایند  رد  یعتمت  دشاب و  یناحتما 
هک میبلطیم  يرای  وا  زا  دـیئوگ  یم  مالـسا  هیلع  رب  قح و  فالخ  رب  امـش  هچنآ  لاطبا  رب  هک  تسنابرهم  يادـخ  نامه  ام  راـگدرورپ  نک و 

(113) تساوخ دیاب  يرای  راک  ره  رد  وا  زا  اهنت 

جحلا

هعقاو گرزب و  هثداح  رایـسب  قیالخ  رب  تمایق  زور  هلزلز  هک  دیـشاب  راگزیهرپ  سرت و  ادـخ  ناـمدرم  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
راب نتـسبآ  ره  دنک و  شومارف  لوه  زا  ار  دوخ  لفط  هدریـش  نآ  ره  دینک  هدهاشم  ار  گرزب  زور  نآ  هماگنه  نوچ  (2) دوب دهاوخ  یتخس 

زا هک  تسا  تخس  ادخ  باذع  کیلو  دنتسین  تسم  هک  یتروص  رد  يرگنب  تسم  دوخیب و  زور  نآ  تشحو  زا  ار  مدرم  دنکفیب و  ار  محر 
نایرگ و تخـس  اهنآ  دناوخب  باحـصا  رب  لوسر  دـش  لزان  قلطـصملا  ینب  گنج  رد  تایآ  نیا  دنـشوهدم . تسم و  نوچ  مدرم  نآ  لوه 

ناـشیرپ رتشیب  مدرم  دـنوش  یخزود  رفن  هن  دون و  دـصهن و  یتـشهب و  یکی  مدآ  دـنزرف  رفن  رازه  زا  زور  نآ  دومرف  لوسر  دـندش  ناـساره 
کیدزن لد  دیـشاب و  عمج  مه  اب  هک  داد  تراشب  لوسر  راب  رگید  میـشاب  یخزود  همه  ام  رب  ياو  هک  دندرکن  خبط  دندزن و  همیخ  دندش و 

دندش لاحـشوخ  باحـصا  دشاب  نم  تما  تفـص  داتـشه  نآ  ثلث  ود  نایتشهب  تفـص  تسیب  دص و  زا  هک  دیـشاب  شوخ  راک و  تسرد  و 
وت رب  هشاکع  دومرف  ترـضح  تساخرب  يرگید  درک  اعد  ادخ  لوسر  موش  یتشهب  هک  نم  رب  نک  اعد  درک  ضرع  ص )  ) لوسر هب  هشاکع 

نینچ ریدقت  حول  رد  (4) دنور دننک  هارمگ  ناطیـش  ره  یپ  زا  دننک و  لدـج  ادـخ  راک  رد  ینادان  لهج و  زا  مدرم  یخرب  (3) تفرگ تقبس 
مدرم يا  (5) دوش ربهر  شخزود  باذع  هب  دنک و  هارمگ  ار  وا  يودزاس  دوخ  ياوشیپ  تسود و  ار  ناطیش  سک  ره  هک  هدش  مزال  ضرف و 

ار امـش  ام  هک  دینک  هجوت  لیلد  نیدب  دوخ  کش  عفر  يارب  دیراد  یبیر  کش و  ناگدرم  ثعب  رب  ادخ  تردـق  تمایق و  زور  رد  امـش  رگا 
تالوحت لاقتنا و  نیا  رد  ات  مامتان  ماـمت و  تشوگ  هراـپ  زا  هاـگنآ  هتـسب  نوخ  زا  هاـگنآ  هفطن  بآ  زا  هاـگنآ  میدـیرفآ  كاـخ  زا  تسخن 

نوچ یلفط  نیعم  یتقو  هب  ات  میهد  رارق  اـهمحر  رد  دریگ  قلعت  اـم  تیـشم  ار  هچنآ  اـه  هفطن  زا  میزاـس و  راکـشآ  امـش  رب  ار  دوخ  تردـق 
يریپ و نس  هب  یخرب  دریمب و  نیب  نیا  رد  امـش  زا  یخرب  دسرب و  لامک  غولب و  دحب  هدرک و  تسیز  ات  میرآ  نوریب  محر  فدص  زا  رهوگ 

داعم رب  ادخ  تردق  هلدا  زا  رگید  لیلد  دنکن و  مهف  چیه  دوش و  فرخ  شوه  شناد و  زا  سپ  هک  اجنآ  ات  دـسر  یناوتان  فعـض و  نارود 
عون ره  زا  دـنک و  ومن  نآ  اهمخت  دوش و  مرخ  زبس و  ات  میرابورف  نآ  رب  ناراب  هاگنآ  دـشاب  هایگ  یب  کـشخ و  یتقو  يرگنبار  نیمز  هکنآ 

ره رب  اققحم  وا  درک و  دهاوخ  هدنز  ار  ناگدرم  هتبلا  وا  مه  تسا و  قح  رداق  يادـخ  هک  تسا  لیلد  تردـق  راثآ  نیا  (6) دنایورب ابیز  هایگ 
نوـچ مدرم  زا  یخرب  (8)و  دزیگنارب اهربق  زا  ار  ناگدرم  نیقی  هب  ادـخ  دـیایب و  کش  چـیه  یب  تماـیق  تعاـس  اـققحم  (7)و  تساناوت زیچ 

زا توخن  ربکت و  اب  (9)و  دنکیم لدج  ادـخ  راک  رد  نشور  تجح  باتک و  چـیه  یب  یهارمگ و  لهج و  يور  زا  ثراح  رـصن  لهجوبا و 
شتآ باذـع  ترخآ  رد  دـشاب و  بیـصن  يراوخ  تلذ و  ایند  رد  ار  یـسکنینچ  دـنادرگ  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  قلخ  اـت  هدرک  ضارعا  قح 

ادـخ يداتـسرف و  شیپ  دوخ  هک  تسا  یتـشز  لاـمعا  ناـمه  شتآ  نیا  هک  دوـش  باـطخ  وا  هب  ترخآ  رد  (10)و  دیناشچ میهاوخ  نازوس 
نطاب و زا  هن  دتسرپیم  رهاظ  هب  نابز و  هب  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  مدرم  زا  یـضعب  (11)و  درک دهاوخن  ناگدنب  قح  رد  متس  نیرتمک  زگره 

دنادرگبور ادـخ  نید  زا  دروخرب  یتفآ  رقف و  رـش و  هب  رگا  دـنک و  ادـیپ  رطاخ  ناـنیمطا  دـسر  یتمعن  ریخ و  هب  هاـگره  ور  نیا  زا  تقیقح 
ار ادخ  تخب  نوگن  رفاک  نیا  (12) تسا راکـشآ  سک  همه  رب  شنایز  یئورود  قافن و  نیا  تسا و  راکنایز  ترخآ  اـیند و  رد  سک  نینچ 

لفاغ (13) تسا تداعـس  ره  زا  رود  یهارمگ  نامه  اقح  نیا  درادن و  وا  لاح  هب  يررـض  عفن و  چیه  هک  دتـسرپ  یم  ار  يزیچ  هدرک و  اهر 
ینابیتشپ زاسمد و  دب  رایسب  هتفای و  يدوبعم  دب  رایسب  يو  دتسرپیم  تسا  عفن  زا  رتکیدزن  ررـض  هب  هک  ار  يزیچ  هدرک و  اهر  ار  ادخ  هارمگ 
تـسیراج اهرهن  شناتخرد  ریز  هک  دنک  یئاه  تشهب  غاب و  هب  لخاد  دنراکوکین  نامیا و  لها  هک  نانآ  ادخ  انامه  (14) تسا هدرک  رایتخا 

يرای ترخآ  ایند و  رد  ار  شلوسر  ینعی  ار  وا  زگره  ادـخ  درادـنپ  هک  سک  نآ  (15) درک دهاوخ  دنک  هدارا  هچ  ره  قلطم  رداق  يادـخ  و 

يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


ار بانط  سپس  نکفا  ندرگ  هب  زیوآرد و  نامسآ  فقس  هب  یبانط  سپ  هک  وگب  ار  يو  تسین  راودیما  ادخ  ترـصن  هب  ادبا  درک و  دهاوخن 
دننام نینچمه  ام  16)و  (؟ دراد ملاع  رد  يرثا  وا  ناـیز  هب  زج  و  دربیم ؟ نیب  زا  ار  شمـشخ  وادـیک ، هلیح و  نیا  اـیآ  هک  درگنب  هاـگ  نآ  ربب 

تیادـه دـهاوخب  ار  هک  ره  تاـیآ  نـیا  هـب  ادـخ  میداتـسرف و  قلختیادـه  يارب  ار  گرزب  نآرق  نـیا  نـشور  تاـیآ  ینامـسآ  بـتک  ریاـس 
نایم تمایق  زور  اققحم  دندروآ  كرش  ادخ  هب  هک  نانآ  ربگ و  يراصن و  ناتـسرپ و  هراتـس  دوهی و  نامیا و  لها  نیب  ادخ  هتبلا  (17) دنکیم

ایآ (18) تسا هاوگ  ریـصب و  ملاع  تادوجوم  همه  شاداپ  لاوحا و  رب  وا  هک  درب  شقاقحتـسا  هاگیاج  هب  ار  سک  ره  دـنکفا و  یئادـج  اهنآ 
ناتخرد و ناگراتس و  هام و  دیشروخ و  تسانیمز و  رد  هچ  ره  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  هک  يدرکن  هدهاشم  تریـصب  مشچ  هب  دنمـشوه  يا 

نایصع رفک و  رثا  رد  مه  مدرم  زا  يرایـسب  و  دنلوغـشم ؟ وا  تعاطا  ادخ و  هدجـس  هب  قوش  لامک  اب  همه  نایمدآ  زا  يرایـسب  ناگدنبنج و 
ردتقم يادخ  هتبلا  هک  درک  دناوتن  یمارگ  زیزع و  ار  وا  یـسک  رگید  دنادرگ  لیلذ  راوخ و  ادخ  ار  هک  ره  دـندش و  قح  باذـع  بجوتـسم 

دنتـساخرب لادـج  هب  مه  اب  ادـخ  نید  رد  هک  رفاـک  نموم و  هورگ  ود  نیا  (19) درک دـهاوخ  دریگ  قلعت  شا  هلماـک  تیـشم  هچ  رهب  میکح 
منهج مـیمح  نازوـس  بآ  ناـنآ  رــس  رب  دــنا و  هدــیرب  تماـق  هـب  خزود  شتآ  زا  یــسابل  ار  نارفاـک  دــنرگیدکی و  نمــشد  فلاـخم و 

نارگ و زرگ  (21)و  دوش هتخادـگ  نازوس  بآ  نآ  هب  همه  ءاشحا  ءاعما و  زا  تساهنآ  نورد  رد  هچنآ  ناشندـب و  تسوپ  اـت  (20) دنزیرورف
باذع ناگتـشرف  زاب  دنبای  تاجن  نآ  هودـنا  مغ و  زا  دـنیآردب و  خزود  زا  دـنهاوخ  هاگ  ره  (22) دشاب ایهم  اهنآ  رـس  رب  نینهآ  ياهدومع 

هتبلا دندش  راکوکین  دندروآ و  ادخ  هب  نامیا  هک  نانآ  (23) دیـشچب ار  نازوس  شتآ  باذع  دیاب  زاب  دنیوگ  دننادرگرب و  خزود  هب  ار  نانآ 
هب نت  دـندنب و  رویزتسد  رب  دـیراورم  الط و  اجنآ  رد  تسیراج و  اهرهن  شناـتخرد  ریز  هک  دـنادرگ  لـخاد  یئاـه  تشهب  رد  ار  همه  ادـخ 
زا ار  مدرم  هدش و  رفاک  ادخ  هب  هک  نانآ  (25) دنوش تیاده  هدیدنسپ  طاشن  اب  یگدنز  قیرط  شوخ و  راتفگ  هب  (24)و  دنیارایب ریرح  هماج 

عنام میداد  رارق  ناسکی  نانیشن  هیداب  رهـش و  نآ  لها  يارب  ار  شماکحا  تمرح  ام  هک  یمارحلا  دجـسم  زا  زین  دننکیم و  عنم  ادخ  نید  هار 
باذـع ناـشملظ  رفک و  رفیک  هب  ار  همه  دـنک  متـس  ملظ و  قلخ  هب  هدرک و  يدـعت  داـحل و  هدارا  اـجنآ  رد  هک  یـسک  ره  دـنوشیم و  مدرم 

زاـبنا کیرـش و  ار  سک  چـیهنم  اـب  اـت  میداد  نیکمت  مارحلا  تیب  نآ  رد  ار  میهاربا  اـم  هک  لوـسر  يا  روآ  داـی  (26)و  میناشچیم كاندرد 
عوـکر و نارازگ و  زاـمن  ناـیجاح و  فاوـط  يارب  ارم  هناـخ  هـک  مـیدرک  یحو  وا  هـب  دــنک و  شتــسرپ  ارم  لـماک  صـالخا  هـب  دریگن و 
هدایپ و قلخ  ات  نک  مالعا  جح  کسانم  ءادا  هب  ار  مدرم  ام  لوسر  يا  (27)و  راد هزیکاپ  كاپ و  ناتسرپ  تب  ناتب و  ثول  زا  ناگدننکدوجس 

عمجم ددرگ و  ناـمیا  لـها  تدـحو  هرگنک  دوش و  ناتـسرپادخ  عاـمتجا  نوناـک  اـجنآ  دـنیآ و  عمج  وت  يوـس  هب  رود  هار  رهزا  هراوـس و 
عفانم اجنآ  رد  ات  (28) ددرگ رگید  يورخا  يویند و  عفانم  رایسب  یهلا و  فراعم  دیحوت و  قیاقح  غیلبت  رشن و  زکرم  رشب و  فلتخم  فیاوط 

واگ و رتش و  ینعی  مئاهب  تاناویح  زا  ار  اهنآ  ام  هک  دننک  دای  نیعم  یمایا  رد  ار  ادخ  مان  دـننیب و  مهارف  دوخ  يارب  رایـسب  يورخا  يویند و 
قلح و جـح و  کسانم  ات  وگزاب  سپـس  (29) دـنهد ماعط  اهینابرق  زا  زین  ار  هراـچیب  ناریقف  هدرک و  لواـنت  نآ  زا  اـت  میداد  يزور  دنفـسوگ 
ره هب  ای  دندرک  جح  رد  هک  يدهع  رذن و  رهب  دـنیآ و  ردـب  مارحا  زا  ات  دـنرتسب  يوم  نخان و  دنـشارتب و  رـس  ینعی  دـنرآ  ياجب  ار  ریـصقت 
ره جح و  ماکحا  تسا  نیا  (30) دنرآ ياجب  مارحلا  تیب  قیتع  هناخ  درگ  ار  هبعک  فاوط  دـننک و  افو  دـنا  هتـسب  قلخ  ادـخ و  اب  هک  ینامیپ 

رتهب رتیلاع و  ادخ  دزن  شماقم  هدرک  تناها  هتشادن و  تمرح  هکنآ  زا  هتبلا  درامش  مرتحم  گرزب و  هداهن  تمرح  ادخ  هک  ار  يروما  سک 
زا زین  دینک و  بانتجا  اهتب  ینعی  یقیقح  دیلپ  زا  و  دیدرگ . لالح  امـش  يارب  همه  دش  دـهاوخ  توالت  هچنآ  ریغ  نایاپراهچ  دوب و  دـهاوخ 
هک دیتسرپ  ار  ادخ  كرش  هبئاش  چیه  یب  صلاخ  صاخ و  (31)و  دینیزگ يرود  رانغ  وهل  نانخس  قحان و  تداهش  غورد و  دننام  لطاب  لوق 

دنیابرب هعطق  هعطق  راقنم  هب  ار  شندب  اضف  رد  ناغرم  دتفارد و  نامسآ  زا  هک  دنام  نادب  یگراچیب  زجع و  رد  درآ  كرـش  ادخ  هب  سک  ره 
دراد مرتحم  گرزب و  ار  ادخ  نید  ریاعش  سک  ره  قح و  نخس  تسنیا  (32) دنکفا رد  تاجن  هلیسو  ره  زا  رود  یناکم  هب  ار  وا  دنت  يداب  ای 

تعفنم حالـص و  هب  نیعم  تقو  ات  تاراجت  ای  نارتش  نیا  اـی  یهلا  ماـکحا  ریاعـش و  نیا  (33) تساوقتاب ياهلد  تفـص  نیا  هک  وا  رب  اـشوخ 
ره يارب  ام  (34)و  تسادخ مرتحم  دبعم  نیرید و  هاگـشتسرپ  هک  تسا  هبعک  هناخ  مرح و  جح  کسانم  ریاس  يده و  لحم  هاگنآ  تسامش 
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دنفسوگ واگ و  ینعی  مئاهب  تاناویح  زا  ار  اهنآ  هک  دنزادرپ  قح  تمعن  رکش  ادخ و  مان  رکذ  هب  ات  میدومرف  ررقم  يدبعم  تعیرـش و  یتما 
هب ار  ناعیطم  ناعضاوتم و  وت  ام  لوسر  يا  دیـشاب و  وا  نامرف  میلـست  همه  اتکی  تسیئادخ  امـش  يادخ  هک  دینادب  سپ  داد  يزور  رتش ... و 

زامن دنشاب و  روبص  دننیب  تبیصم  هچ  ره  وا  هار  رد  دوش و  ناساره  ناشاهلد  دننک  ادخ  دای  نوچ  هک  یئاهنآ  (35) هد تراشب  يدبا  تداعس 
ریخ و ار  امش  ینابرق  نآ  رد  هک  میتشاد  ررقم  جح  رئاعـش  زا  ار  هبرف  نارتش  رحن  (36)و  دننکیم قافنا  میدرک  ناشیزور  هچنآ  زا  دنراد و  اپب 

نآ تشوگ  زا  دوش  لماک  حـبذ  دـتفا و  نیمز  هب  شیولهپ  نوچ  دـینک و  دای  ار  ادـخ  مان  هداتـسیا  اپرب  ات  نآ  حـبذ  ماگنه  سپ  تسا  حالص 
دینادب (37)و  دیرآ ياجب  ار  ادخ  ياهتمعن  رکـش  ات  هتخاس  امـش  عیطم  رخـسم و  ار  مئاهب  نیا  ادخ  دـینک  ماعطا  مه  لئاس  ریقف و  هب  لوانت و 

مئاهب نیا  دیسر و  دهاوخ  وا  لوبق  هاگشیپ  هب  هک  تسامـش  ياوقت  نکیل  دسر  یمن  لوبق  هجرد  هب  ادخ  دزن  اهینابرق  نیا  تشوگ  زگره  هک 
ناراکوکین لوسر  يا  وت  دیرآ و  ياجب  شتمعن  رکش  دیئوگ و  حیبست  ریبکت و  دومرف  تیاده  ار  امش  هک  ار  ادخ  ات  هتخاس  امـش  رخـسم  ار 

زگره ادـخ  هک  دـنکیم  ار  ناراکتنایخ  عفد  درادـیم و  هاـگن  نمـشد  رـش  رکم و  ره  زا  ار  ناـنموم  ادـخ  (38) هد تراشب  دـبا  تداعـس  هب  ار 
متس تخس  نمشد  زا  اهنآ  اریز  دش  هداد  مالسا  نایوجگنج  هب  نانمـشد  اب  گنج  تصخر  (39) درادیمن تسود  ار  ساپسان  رفاک  راکتنایخ 

دنتفگیم هکنآ  زج  هدـش و  هراوآ  ناـشاه  هناـخ  زا  قحاـن  هب  راـفک  ملظ  هب  هک  یناـنموم  نآ  (40) تسا رداق  اهنآ  يرای  رب  ادـخ  دندیـشک و 
دنکن رگید  ضعب  هب  ار  مدرم  زا  یـضعب  رـش  عفد  دهدن و  گنج  تصخر  ادخ  رگا  دنتـشادن و  یمرج  چیه  تساتکی  يادـخ  ام  راگدرورپ 
يرای ار  ادخ  هک  ره  دشیم و  ناریو  بارخ و  همه  دوشیم  رایسب  ادخ  رکذ  زامن و  نآ  رد  هک  يدجاسم  اهتـشنک و  رید و  اه و  هعموص  انامه 

رد رگا  هک  دنتسه  یئاهنآ  دننکیم  يرای  ار  ادخ  هکنانآ  (41) تسیئاناوت رادتقا و  ياهتنم  ار  ادخ  هک  درک  دهاوخ  يرای  ار  وا  ادخ  هتبلا  دنک 
زا دننکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دـنهدیم و  ناقحتـسم  هب  تاکز  دـنراد و  یم  اپب  زامن  میهد  نیکمت  رادـتقا و  نانآ  هب  نیمز  يور 

هدرـسفا دندرک  بیذـکت  ار  وت  تما  نارفاک  رگا  (42)و  تسادخ تسد  هب  اهراک  تبقاع  هک  دننادیم  نوچ  دنـسرتیمن  ادـخ  زج  سک  چـیه 
(44)و طول میهاربا و  موق  نینچمه  (43)و  دـندرک بیذـکت  ار  قح  نالوسر  زین  دومث  داع و  حون و  موق  مه  نانیا  زا  شیپ  هک  شابم  رطاـخ 

تلهم ناحتما  يارب  ار  نارفاک  مه  ام  دش و  بیذکت  زین  یـسوم  دندومن و  بیذـکت  ار  دوخ  نالوسر  همه  نیدـم  باحـصا  بیعـش  موق  زین 
ام هک  يراید  رهش و  رایـسب  هچ  (45) دوب دهاوخ  تخـس  نارفاک  رب  نم  باقع  هذخاوم و  ردـقچ  میتفرگ و  تبوقع  هب  ار  اهنآ  سپـس  میداد 

هاچ و هچ  تسناریو و  داینب  زا  اهرهـش  نآ  کنیا  میدـناشن و  كـاله  كاـخ  هب  دـندوب  لوغـشم  متـس  ملظ و  هب  هک  لاـح  نآ  رد  ار  شلها 
ات دـنوریمن ؟ اشامت  ریـس و  هب  نیمز  يور  رد  نارفاک  نیا  ایآ  (46) تشگ بحاص  یب  یلاع  ياهرـصق  هچ  دـنامب و  لطعم  هک  بآ  ياهتانق 

هدید نطاب و  مشچ  نکیل  تسین  روک  هچ  رگ  رس  مشچ  ار  نارفاک  نیا  هک  ددرگ  اونش  تقیقح  هب  ناشـشوگ  دبایـشوه و  شنیب و  ناشاهلد 
فلخ نانآ  باذع  هب  ادخ  هدعو  زگره  دننک و  یم  باذـع  رد  لیجعت  ياضاقت  وت  زا  هیرخـس  هب  نارفاک  ام  لوسر  يا  (47) تسا روک  اهلد 

اب شلها  هب  هک  يراید  رهـش و  اسب  (48)و  تسامـش باسح  هب  لاس  رازه  نوچ  وا  ملح  رظن  زا  ادـخ و  دزن  زور  کی  انامه  دـش و  دـهاوخن 
مهاوخ ازج  ار  دب  کین و  ره  تسا و  نم  يوس  هب  قلخ  تشگزاب  میتفرگ و  ماقتنا  هب  ار  اهنآ  يزور  ات  میداد  تلهم  دـندوب  راکمتـس  هکنآ 
دندروآ نامیا  ادخ  هب  هکنانآ  سپ  (50) متسین شیب  یقفشم  هدنناسرت  لوسر  امش  يارب  نم  مدرم  يا  هک  تما  هب  وگب  ام  لوسر  يا  (49) داد
شـشوک یعـس و  ام  تایآ  راکنا  در و  رد  هک  نانآ  (51)و  تسیلاع تمارک  فطل و  اب  قزر  قح و  شزرمآ  اهنآ  رب  دـندیدرگ  راـکوکین  و 

توالت قلخ  تیاده  يارب  یتایآ  نوچ  هکنآ  زج  میداتـسرفن  يربمیپ  لوسر و  چـیه  وت  زا  شیپ  ام  (52)و  دنخزود شتآ  لها  اهنآ  دندرک 
ار دوخ  تایآ  دزاسیم و  دوبان  وحم و  هدرک  ءاقلا  ناطیـش  هچنآ  ادـخ  هاگنآ  هدرک  هسیـسد  ءاـقلا  یهلا  تاـیآ  رد  سنا  نج و  ناطیـش  درک 
هک ار  یناسک  ناطیش  تزاقلا  نآ  هب  ادخ  ات  (53) تسا ملاع  ماظن  رد  راکتسرد  روما و  قیاقح  هب  اناد  ادخ  دنادرگ و  یم  راوتـسا  میکحت و 

ملاع ناراکمتـس  نارفاک و  انامه  دزاس و  رادیدپ  ار  اهنآ  نطاب  دیامزایب و  تسا  تواسق  رفک و  ایکـش  قافن و  ضرم  هب  التبم  ناشیاهلد  رد 
بناـج زا  قـح  هب  نآرق  تاـیآ  نیا  هک  دـننادب  نیقی  هب  تـفرعم  مـلع و  لـها  هـکنآ  اـت  (54)و  دنـشابیم تاـجن  زا  رود  تواقـش  رد  تخس 
تـسار هار  هب  ار  نامیا  لها  ادـخ  هتبلا  دوش و  عشاخ  عضاخ و  وا  شیپ  ناـشاهلد  دـنروآ و  ناـمیا  نادـب  هک  هدـیدرگ  لزاـن  وت  راـگدرورپ 
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یتقو ات  دنراد  کش  هشیمه  نآرق  دیعو  دعو و  رد  ای  تسادخ  بناج  زا  نآرق  لوزن  هکنیا  رد  دنرفاک  هک  نانآ  (55)و  درک دهاوخ  تیاده 
نآ رد  (56) دیآ دورف  اهنآ  رب  درادن  یپ  رد  تداعـس  ریخ و  شیاسآ و  بش  هک  دب  زور  نآ  باذع  ای  دـسر  ارف  تمایق  ای  گرم  تعاس  هک 

هدروآ و ادخ  هب  نامیا  هک  نانآ  سپ  دنیو  موکحم  ملاع  یناد  یلاع و  ياوق  همه  تسادخ و  صوصخم  اهنت  یئامرف  مکح  تنطلـس و  زور 
(58)و تسا تلذ  يراوخ و  باذع  ار  اهنآ  دندرک  ادـخ  تایآ  بیذـکت  هدـش و  رفاک  هک  نانآ  (57)و  دنتمعنرپ تشهب  رد  دندش  راکوکین 

يزور قزر و  ادـخ  هتبلا  دیـسر  ارف  ناـشگرم  اـی  دـندش  هتـشک  هار  نیا  رد  هدـیزگ و  ترجه  دوخ  نطو  زا  ادـخ  ياـضر  هار  رد  هک  ناـنآ 
یلزنم تشهب  رد  ار  اـهنآ  ادـخ  (59) تسا هدنـشخب  يزور  قزر و  نیرتهب  دـنوادخ  انامه  هک  دـنادرگیم  ناشبیـصن  دـبا  تشهب  رد  یئوکین 

سک ره  تسنیا و  قح  نخس  (60) تسا رابدرب  ناشناهانگ  رب  اناد و  قلخ  لاوحا  رب  ادخ  انامه  دنشاب و  دونشخ  نادب  رایسب  هک  دنک  تیانع 
تـسا قلخ  تیغرت  هیآ  نیا  رد  دنکیم  يرای  ار  وا  ادخ  هتبلا  دوش  ملظ  وا  رب  زاب  دیآرب و  ماقتنا  ماقم  رد  هدش  وا  هب  هک  یملظ  ردـق  نامه  هب 

زور رد  ار  رات  بش  ادخ  هک  قح  ناهرب  تسنیا  (61) تسا رایسب  شزرمآ  وفع و  قلخ  هانگ  زا  ار  ادخ  انامه  ملاظ و  زا  مولظم  قح  نتفرگ  رب 
هک تسنیا  تقیقح  (62) تسانیب قلخ  روما  قیاقد  هب  اونـش و  ملاع  لها  يادص  هب  ادخ  رات و  بش  رد  ار  نشور  زور  دـنکیم و  ناهنپ  نشور 

كاــپ تاذ  صوـصخم  ناــش  یگرزب  ماــقم و  وـلع  تـسا و  فرــص  لــطاب  دــنناوخ  وا  زج  هـچ  ره  تـسا و  قـلطم  قـح  اــتکی  يادــخ 
هدننیرفآ تمحر  تردق و  لیلد  نیا  درک ؟ مرخ  زبس و  ار  نیمز  هک  دیرابورف  بآ  نامـسآ  زا  ادـخ  هک  يدـیدن  ایآ  رـشب  يا  (63) تسادخ

نیمز رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  (64) تسهاگآ ملاع  روما  نیرتقیقد  هب  تسا و  رایـسب  فطل  تیانع و  قلخ  اب  ار  ادـخ  اـنامه  هک  تسا 
تسا نیمز  رد  هچ  ره  هک  يدیدن  رشب  يا  (65) تسا هتـسارآ  لامک  فاصوا  همه  هب  زاین و  یب  ملاع  همه  زا  هک  تسادخ  کلم  همه  تسا 
انامه هک  دتفین ؟ نیمز  رب  هک  هتشادهگن  وا  روتسد  ار  نامـسآ  و  دنکیم ؟ ریـس  ایرد  رد  وا  نامرف  هب  یتشک  دینادرگ و  امـش  رخـسم  ادخ  رما 

نیا دوـجو  اـب  دـناریمب  راـب  رگید  درک و  هدـنز  راـب  لوا  ار  امـش  هک  یئادـخ  تسوا  (66) تسنابرهم فوئر و  رایـسب  ناگدـنب  هرابرد  ادـخ 
ادـخ هب  ات  میدرک  ررقم  یهاگـشتسرپ  یتما  ره  يارب  اـم  (67)و  تسا شیک  رفاک  ساپـسان و  رایـسب  ناسنا  زاـب  گرزب  تمعن  تردـقتیآ و 

ياهروتـسد ریاس  هاگنابرق و  هبعک و  رما  رد  مدرم  دـیابن  لوسر  يا  سپ  دوش  تما  نآ  تفلا  سنا و  تدـحو و  تهج  اجنآ  دـننک و  هجوت 
اب نارفاک  رگا  (68)و  یتسه لماک  تیاده  تسار و  هار  هب  دوخ  هک  نک  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  قلخ  وت  دنزیخرب و  تعزانم  هب  وت  اب  یهلا 

رتـهب دـینکیم  هـچنآ  هـب  ادـخ  مراذـگاو  ادـخ  اـب  امــش  راـک  يازج  نـم  هـک  وگزاـب  ار  اـهنآ  دـننک  تموـصخ  لدــج و  قـح  رماوا  رد  وـت 
زا ادخ  هک  ینادیمن  ایآ  رشب  يا  (70) دومرف دهاوخ  مکح  تمایق  زور  دینکیم  عازن  فالخ و  نم  اب  هچنآ  رد  امـش  نایم  ادخ  (69) تسهاگآ

ظافح و نیا  تسا و  روطـسم  ظوفحم و  ادـخ  ملع  باتک  رد  نآ  ثداوح  همه  ناهج و  نیا  تسهاگآ و  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ 
لیلد و هن  نآ  شتسرپ  رب  هک  دنتسرپ  یم  ار  وا  ریغ  يزیچ  هدرک و  اهر  ار  ادخ  ناکرـشم  نیا  (71) تسا لهس  رایسب  يراک  ادخرب  ینابهگن 

هاگره (72)و  دوب دهاوخن  يروای  رای و  ناهج  رد  ار  ناراکمتس  زگره  دنراکمتس و  نادان و  ناکرشم  یتریـصب و  ملع و  هن  دنراد و  یناهرب 
طرف زا  تسکیدزن  هک  ینک  هدـهاشم  راکنا  تفلاخم و  رثا  يدـح  هب  اهنآ  هرهچ  رد  دوش  توـالت  اـم  نشور  تاـیآ  دـناعم  نارفاـک  نیا  رب 

نآ مهد  ربخ  نیا  زا  رتدب  یباذع  هب  ار  امـش  وگب  اهنآ  هب  ام ، لوسر  يا  دـنوش  رو  هلمح  دـننکیم  تئارقار  تایآ  نآ  هک  ینانموم  رب  بضغ 
شوگ لثم  نیدب  رفاک  كرشم  مدرم  يا  (73) دوب دهاوخ  یهاگیاج  دب  رایسب  اجنآ  داد و  هدعو  نارفاک  هب  ادخ  رهق  هک  تسا  خزود  شتآ 

عامتجا همه  دنچ  ره  یسگم  تقلخ  رب  زگره  دیناوخیم  دوخ  دوبعم  ادخ  نودب  هک  دامج  ياهتب  نآ  دینادب  دوخ  لاح  تقیقح  ات  دیراد  ارف 
تب تب و  ینعی  بولطم  بلاط و  هک  دینادب  دنرادن  نآ  نتفرگزاب  رب  تردـق  دریگب  اهنآ  زا  يزیچ  ناوتان  سگم  رگا  دنتـسین و  رداق  دـننک 
اناوت تیاهن  یب  تسیتاذ  ادخ  هک  دنتخانشن  ار  ادخ  ماقم  ناکرشم  نیا  (74) دنناوتان زیچان و  ود  ره  ناتب  سگم و  ای  دوبعم  دباع و  ای  تسرپ 

هب ادخ  انامه  هک  دنیزگیمرب  ار  دوخ  نالوسر  نایمدآ  ناگتـشرف و  نایم  زا  ادـخ  (75) دندناوخیمن ادـخ  ار  یناوتان  دامج  هنرگ  اتمه و  یب  و 
هب تسادیپ و  وا  رب  همه  تسادیپان  هچنآ  ادـیپ و  مدرم  نیا  رظن  رد  هچنآ  یلزا  ملع  هب  وا  (76) تسانیب نانآ  تقایل  هب  اونش و  نایملاع  نخس 

ایر و یب  هجوت و  اب  دیرآ و  دوجـس  عوکر و  زامن  رد  ار  يادخ  نامیا  لها  يا  (77) تسادـخ يوس  هب  روما  هیلک  تشگزاب  تساناد و  همه 
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هب هراما  سفن  اب  نید و  نانمشد  اب  ار  وا  هار  رد  داهج  قح  ادخ  يارب  (78)و  دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک  وکین  راک  دیتسرپ و  ار  وا  صلاخ 
جنر تقـشم و  امـش  رب  فیلکت  ماقم  رد  هدرک و  زارفارـس  دوخ  نید  هب  ار  امـش  وا  دیـشوکب  تقاط  ردقب  وا  ياضر  بلط  رد  دـیرآ و  ياج 

نآرق نیا  رد  وا و  فحـص  رد  ار  تما  امـش  شیپ  نیا  زا  ادـخ  هک  تسا  لـیلخ  میهاربا  امـش  ردـپ  نیئآ  دـننام  مالـسا  نـیئآ  نـیا  هداـهنن و 
هب دیهدب و  ناقحتسم  هب  تاکز  دیراداپب و  زامن  سپ  دیـشاب  یتسرپادخ  هاوگ  قلخ  ریاس  يارب  امـش  امـش و  يارب  لوسر  ات  هدیمان  ناملـسم 

(79) تسا یئالوم  رصان و  وکین  تسامش و  رصان  ظفاح و  نابهگن و  الوم و  هاشداپ و  وا  هک  دیوش  لسوتم  وا  باتک  ادخ و 

نونمؤملا

نانآ (3)و  دنتسه عشاخ  عضاخ و  زامن  رد  هک  نانآ  (2) دندیسر يراگتسر  يزوریف و  هب  نامیا  لها  انامه  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
زا ار  ناشمادنا  جورف و  هک  نانآ  (5)و  دنهدیم ارقف  هب  ار  دوخ  لام  تاکز  هک  نانآ  (4)و  دننکیم زارتحا  ضارعا و  لطاب  نخس  وغل و  زا  هک 
رد یتمالم  هنوگ  چـیه  هک  اهنآ  یفرـصتم  یکلم  نازینک  ای  دنـشاب  اهنآ  يدـقع  ناـنآ  هک  ناـشاهتفج  رب  رگم  (6) دـنرادیم هاگن  مارح  لمع 
هک نانآ  (8)و  دوبدهاوخ يدعتم  راکمتس و  هتبلا  دبلط  ترشابم  هب  ار  لالح  نانز  نیا  ریغ  هک  یسک  (7)و  تسین اهنآ  رب  نانز  نیا  ترشابم 

تظفاحم ار  زامن  نطاب  رهاظ و  طیارـش  تاـقوا و  همه  ناـشاهزامن و  رب  هک  ناـنآ  (9)و  دـننکیم افو  الماک  دوخ  نامیپ  دـهع و  اـهتناما و  هب 
ام انامه  (12)و  تسناکاپ نآ  يدـبا  هاگلزنم  ناـبوخ و  نآ  ثرا  سودرف  تشهب  هک  (11) دنتـشهب یلاع  ماقم  ثراو  ناسک  نینچ  (10) دنراد
ار هفطن  هاگنآ  (14) میداد رارق  محر  بلـص و  راوتـسا  ياج  رد  هدـینادرگ و  هفطن  ار  وا  هاگنآ  سپ  (13) میدـیرفآ صلاخ  لگ  زا  ار  یمدآ 
نآ زا  سپ  میدرک  لماک  يرکیپ  میدیناشوپ و  تشوگ  اهناوختسا  رب  سپـس  ناوختـسا و  ار  تشوگ  نآ  زاب  هراپ و  تشوگ  ار  هقلع  هقلع و 

بیترت نیدـب  هک  نایمدآ  امـش  زاب  (15) هدـننیرفآ نیرتهب  لماک  تردـق  رب  نیرفآ  میدومن  اـشنا  رگید  یتقلخ  درجم  كاـپ  حور  ندـیمد  هب 
نامسآ تفه  نایکاخ  امش  قوفام  انامه  (17)و  دش دیهاوخ  ثوعبم  مامت  نیقی  هب  تمایق  زور  هاگنآ  (16)و  درم دیهاوخ  همه  دیدش  تقلخ 

میهاوـخن هدوـبن و  لـفاغ  شنیرفآ  تیاـهن  یب  ملاوـع  هب  تاـفتلا  قـلخ و  هب  هجوـت  زا  يا  هـظحل  میدـیرفآ و  رگیدـکی  زارف  ار  كاـپ  ملاـع 
نتخاس دوبان  رب  اققحم  میتخاس و  نیمز  رد  لزان  تمحر  نامـسآ  زا  نیعم  ردق  هب  ار  تفرعم  ملع و  بآ  ار و  بآ  امـش  يارب  ام  (18)و  دوب

زا هک  يرایسب  نوگانوگ  ياه  هویم  میدرک و  داجیا  روگنا  امرخ و  ياهناتسلخن  اهغاب و  امـش  يارب  بآ  نآ  هب  ام  هاگنآ  (19) میرداق زین  نآ 
بآ نآ  هبددرگ  مدرم  شروخ  ناـن  دروآ و  راـب  تیآ  نغور  دـیآرب و  انیـس  روـط  زا  هک  یتـخرد  زین  (20)و  میدیرفآ دـینک  یم  لوانت  نآ 
امـش هب  دوخ  ریـش  زا  ردام  دـننام  هک  دوب  دـهاوخ  تربع  یلها  تاناویح  نایاپ و  راـهچ  لاـح  هعلاـطم  رد  امـش  يارب  (21)و  میداد شرورپ 

زین اهنآ  تشوگ  زا  رگید و  رایـسب  دـئاوف  يربراب و  هیثاثا و  اهـسابل و  اهـشرف و  دـننام  تسیرایـسب  عفاـنم  امـش  يارب  اـهنآ  رد  دـنناماشایب و 
تسادخ ياهتمعن  همه  اهنیا  دیوشیم  راوس  ایرد  رفس  رد  اهیتشک  رب  زین  نایاپراهچ و  نآ  رب  (22)و  دینکیم لوانت  لوکام  نوگانوگ  ياهاذغ 

دوخ موق  هب  حون  میداتـسرف  شتما  يوس  هب  تلاسر  هب  ار  حون  دوخ  ربمغیپ  اـم  اـنامه  (23) دیرآ ياج  هب  وا  رکش  دینکن و  شومارف  امـش  رب 
فارشا (24 (؟ دیوشیمن يوقت  اب  سرتادخ و  یک  ات  مدرم  امـش  ایآ  تسین  یئادخ  ار  امـش  اتکی  تاذ  نآ  زج  هک  دـیتسرپ  ار  ادـخ  هک  تفگ 

دبای يرترب  امش  رب  دهاوخیم  هک  امـش  دننام  تسیرـشب  هکنآ  زج  صخـش  نیا  هک  دنتفگ  نینچ  مدرم  هب  حون  خساپ  رد  دندش  رفاک  هک  موق 
صخش نیا  هک  ینانخس  نیا  ام  داتسرف  یم  ناگتشرف  سنج  زا  انامه  دتسرفب  رـشب  رب  لوسر  تساوخیم  ادخ  رگا  درادن و  يرگید  تلیـضف 

توبن يوعد  هک  صخش  نیا  (25) مینک قیدصت  دیابن  هتشادن  هقباس  نوچ  ار  وا  يوعد  میا و  هدینشن  چیه  دوخ  نیـشیپ  ناردپ  زا  دیوگ  یم 
حون (26) دریمب ای  دبای  دوبهب  نونج  ضرم  زا  ای  ات  دیرب  راظتنا  دینک و  ارادم  وا  اب  یتدم  ات  دیاب  سپ  تسین  رامش  هب  هناوید  يدرم  زج  دراد 

هب ام و  روضح  رد  هک  میدرک  یحو  نینچ  وا  ظفح  يارب  مه  اـم  (27) امرف يرای  دندرک  نم  بیذکت  هک  نانیا  رب  ارم  وت  ایادـخ  درک  ضرع 
اب یتشک  نآ  رد  سپ  درک  ناروف  رونت  زا  بآ  دـمآ و  ام  بناج  زا  نافوط  نامرف  هک  هاگنآ  اـت  زادرپ  یتشک  نتخاـس  هب  اـم  روتـسد  یحو و 

یتشکب ماـمت  هتـشذگ  وا  كـاله  اـم  یلزا  ملع  رد  هک  سک  نآ  زج  مه  ار  دوخ  تیبـلها  رب و  هارمه  یتـفج  عون  ره  زا  يا  هداـم  رن و  دوخ 
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نوچ سپ  (28) دنوش قرغ  همه  دیاب  اهنآ  هتبلا  هک  نکم  یئاضاقت  وگم و  نخس  نم  اب  تلهاان  دنزرف  یتح  ناراکمتـس  تعافـش  هب  ناشنب و 
اراگدرورپ وگب  زاب  (29)و  داد تاجن  ملاع  ناراکمتس  ملظ  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  شیاتس  وگب  یتسـشن  یتشک  رد  تناهارمه  اب  حون  يا  وت 

دورف یناوـت  تداعـس  ریخ و  لزنم  هب  اـهراب  هک  یـسک  نیرتـهب  وـت  هکروآ  دورف  دوـخ  تـمحر  تـکرب و  هاـگیاج  كراـبم و  لزنم  هـب  ارم 
ثداوـح هنوـگنیا  هب  ار  ناگدـنب  اـم  هتبلا  تساـهتربع و  تیآ و  قـلخ  يارب  ناـفوط  هثداـح  حوـن و  موـق  تیاـکح  نیا  رد  اـنامه  (30) دروآ

ار دوه  ینعی  ناشدوخ  زا  یلوسر  زاـب  موق  نآ  رب  (32) میدرک داجیا  يرگید  موق  زاب  حون  موق  كـاله  زا  سپ  (31) درک میهاوخ  شیامزآ 
؟ دیوشیمن يوقت  اب  سرتادخ و  یک  ات  ایآ  تسین  یئادخ  ار  امـش  وا  زج  هک  دـینک  شتـسرپ  ار  اتکی  يادـخ  دـیوگب  قلخ  هب  هک  میداتـسرف 

ملاع دـندش و  رفاک  زین  اهنآ  میدوب و  هدرک  ایندـتایح  رد  ناشمعنتم  ام  هک  يو  موق  ناـیعا  فارـشا و  حون  دـننام  زین  ار  لوسر  نآ  زاـب  (33)
دیماشآ یم  دیروخ و  یم  رشب  امش  هچ  ره  زا  هک  تسین  شیب  امش  دننام  يرشب  صخش  نیا  هک  دنتفگ  مدرم  هب  دندرک  بیذکت  ار  ترخآ 
یمدرم قیالان  نادان و  حول  هداس  راکنایز  رایـسب  دـینک  تعاطا  ار  دوخ  دـننام  يرـشب  رگا  مدرم  امـش  (34)و  دـماشآ یم  دروخیم و  مه  وا 

هدنز زاب  دش  كاخ  دیسوپ و  مه  امش  ياهناوختسا  دیدرم و  هکنآ  زا  سپ  هک  دهدیم  دیون  امش  هب  تلاسر  یعدم  نیا  ایآ  (35) دوب دیهاوخ 
همه هکلب  دشاب  تسار  دـبا  یگدـنز  ترخآ و  زا  دـهدیم  امـش  هب  هک  اه  هدـعو  نیا  هک  تاهیه  (36 (؟ دیروایم رب  رـس  كاخ  زا  دـیوشیم و 

كاـخ زا  زگرهرگید  درم و  میهاوـخ  هدـش و  هدـنز  هک  تسین  شیب  اـیند  تاـیح  هزور  دـنچ  نیا  زج  یناگدـنز  (37) تسا غورد  بـیرف و 
نامیا وا  هب  زگره  ام  درادن و  تیزم  چـیه  ددـنب  یم  ادـخ  رب  ارتفا  غورد و  تسیدرم  هکنآ  زج  صخـش  نیا  (38)و  دش میهاوخن  هتخیگنارب 

بیذکت هک  موق  نیا  ربارم  ایادخ  درک  ضرع  دش و  لسوتم  ادـخ  هب  موق  نارـس  بیذـکت  نیا  لباقم  رد  مه  لوسر  نآ  (39) دروآ میهاوخن 
دوخ راکنا  بیذـکت و  زا  موق  دـسر و  ارف  كاله  تقو  هک  درذـگن  یناـمز  كدـنا  دومرف  دوخ  لوسر  هب  ادـخ  (40) امرف يرای  دـندرک  نم 

هک میتخاس  نابایب  كاشاخ  كاخ و  ار  نانآ  ام  تفرگب و  ار  اهنآ  باذـع  کـناب  هحیـص و  هک  هاـگنآ  اـت  (41) دش دنهاوخ  نامیـشپ  تخس 
رخوم مدقم و  لجا  ار  یموق  چـیه  (43) میدروآ دـیدپ  رگید  یماوقا  زاب  نانیا  كاله  زا  سپ  (42) داب رود  یهلا  تمحر  زا  مدرم  راـکمتس 
دندرک راکنا  بیذکت و  ار  لوسر  نآ  دـمآ  اهنآ  رب  لوسر  هک  یموق  ره  میداتـسرف و  قلخ  رب  یپ  رد  یپ  یناربمغیپ  هاگنآ  (44) دش دهاوخن 

زا ناـمیا  یب  موق  هک  میتخاـس  نارگید  تربـع  ار  ماوـقا  نآ  كـاله  ياهناتـساد  میدرک و  كـاله  ار  همه  رگیدـکی  یپ  زا  ار  اـهنآ  مه  اـم 
نوعرف و يوس  هب  (46) نشور تجح  تازجعم و  تایآ  اب  میداتـسرف  ار  نوراـه  شردارب  یـسوم و  هاـگنآ  سپ  (45) داب رود  ادـخ  تمحر 
ور نیا  زا  (47) دندوب شکرس  ربکتم و  یمدرم  نانآ  اریز  دندرک  توخن  ربکت و  دندرواین و  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  مه  اهنآ  شموق  فارشا 
زا ناینوعرف  سپ  (48 (؟ دـندرک یم  شتـسرپ  ار  ام  درم  ود  نیا  هفیاط  هک  یتروص  رد  میرآ  نامیا  نامدوخ  لثم  رـشب  ود  هب  اـم  ارچ  دـنتفگ 
ات میداتـسرف  ار  تاروت  باتک  یـسوم  هب  ام  هکنآ  لاـح  (49)و  دندش كاله  همه  ببـس  نیدب  هدرک و  بیذـکت  ار  نوراه  یـسوم و  ربکت 
هب ار  ود  ره  میدـینادرگ و  گرزب  هزجعم  تیآ و  قلخ  رب  شرداـم  اـب  ار  میرم  رـسپ  اـم  (50)و  دنوش تیاده  ادـخ  هار  هب  ار  اهنآ  هک  دـشاب 

لالح هزیکاپ  ياهاذغ  زا  ام  نالوسر  يا  (51) میداد لزنم  سدقملا  تیب  ماش و  دوب  راس  همـشچ  راومه و  یناکم  اجنآ  هک  يدـنلب  نیمزرس 
هملکلا قـفتم  نید و  کـی  همه  مدرم  نیا  (52)و  مهاگآ دـینکیم  هچ  ره  هب  نم  هک  دـیزادرپ  حـلاص  لامعا  يراکوکین و  هب  دـینک و  لوانت 

شتـسرپ ارم  فالخ  هنوگ  چیه  یب  نم و  ریغ  زا  هن  دیـسرتب  نم  زا  سپ  متـسه  امـش  يادخ  هناگی  نم  دـنیادخ و  ناربمغیپ  امـش  تما  کی 
یهورگ ره  دندش و  هقرف  هقرفنیئآ  رد  هدرک و  هراپ  هراپ  ار  دوخ  نید  رما  ادـخ  شرافـس  نیا  دوجو  اب  مدرم  هاگنآ  (53) ار يرگید  هن  دینک 

یب نیا  هک  راذـگب  ام  لوسر  يا  سپ  (54) دندرک رایتخا  یبهذـم  سفن  لطاب  تالایخ  هب  دنتـشگ و  شوخلد  دندیدنـسپ  دوخ  دزن  هچنآ  هب 
لامعا هجیتن  هب  رادیب و  تلفغ  باوخ  زا  زور  نآ  دشاب  تمایق  گرم و  زور  هک  نیعم  یماگنه  ات  دنرب  رـسب  دوخ  تلفغ  لهج و  رد  ناربخ 

قح رد  میهاوخ  یم  هکنآ  يارب  (56 (؟ مینکیم نادنزرف  لام و  هب  ددم  ار  اهنآ  ام  هک  دنرادنپ  یم  رفاک  مدرم  نیا  ایآ  (55) دنوش راتفرگ  دوخ 
زا هک  ینانموم  نآ  انامه  (57) دـنمهف یمن  اهنآ  تسا و  ناحتما  يارب  هکلب  تسا  نینچ  هن  مینک ؟ ایند  تاریخ  هب  لیجعت  تدـعاسم و  ناشیا 
هک نانآ  (59)و  دـنروآ یم  نامیا  قافن  بیر و  کـش و  هبئاـش  یب  دوخ  يادـخ  تاـیآ  هب  هک  ناـنآ  (58)و  دنناساره ناسرتادـخ و  فوخ 
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دوخ يادخ  هب  هک  يزور  زا  زاب  هدروآ و  ياجب  تسنامیا  یگدـنب و  هفیظو  هچنآ  هکنانآ  (60)و  دنوشیمن كرشم  ناشراگدرورپ  هب  زگره 
دنتـسه نانیا  دننکیم و  دوخ  تاریخ  تداعـس و  رد  لیجعت  دنفاصوا  نیا  ياراد  هک  یناگدنب  نینچ  (61) تسناسرت ناشاهلد  دننکیم  عوجر 
ظوفحم حول  زا  تسیباتک  ام  دزن  مینکیمن و  فیلکت  یئاناوت  عسو و  زا  شیب  ار  یـسفن  چـیه  اـم  (62) دنیوجیم تقبـس  وکین  ياهراک  هب  هک 
دهاوخن متس  زگره  سکچیه  هب  دزاس و  رهاظ  ناشدوخ  رب  ار  قلخ  یقش  دیعـس و  دب و  کین و  دیوگ و  قح  هب  نخـس  باتک  نآ  هک  یهلا 

نآ لامعا  ریغ  دـننآ  لماع  نارفاک  نیا  هک  یلامعا  تستلفغ و  لـهج و  رد  قح  ظوفحم  حول  باـتک  نیا  زا  نارفاـک  ياـهلد  هکلب  (63) دش
باذـع هب  ار  اهنآ  نامعنتم  اـم  هک  هاـگنآ  اـت  دنلوغـشم  دـب  رادرک  نیمه  هب  نارفاـک  نیا  (64) دـش رکذ  قباس  تایآ  رد  هک  تسناـمیا  لـها 

امش هب  ام  زا  هک  تسا  رثا  یب  اریز  دینکم  دایرف  زورما  هک  میئامرف  ام  (65)و  دوش دنلب  اهنآ  يادخ  ادخ  دایرف  لاح  نآ  رد  میریگب  ناشلامعا 
دینک تعاطا  هکنآ  ياج  هب  امـش  دـش و  یم  توالت  ام  نالوسر  هطـساوب  امـش  رب  ام  تاـیآ  اـنامه  هک  (66) دش دهاوخن  يرای  ددم و  چـیه 

ایآ (68) دیدرکیم يرود  ادخ  مالک  ندینـش  زا  دوخ  هنابـش  ياه  هناسفا  نایذه و  هب  هک  یتلاح  رد  (67) دیدوزفایم رفک  رب  دـیتفریم و  سپاو 
رب هدـمآ و  نانیا  رب  اهنت  لوسر  باتک و  هکنآ  ایدـننک  كرد  ار  نآ  تیناقح  ات  دـننک  یمن  هشیدـنا  رکف و  گرزب  نآرق  ادـخ و  نخـس  رد 

لوسر زاب  نشور  تازجعم  تایآ و  دوجو  اب  نانیا  هکنآ  ای  (69) دننکیم نآ  راکنا  هک  هتـشادن  هقباس  توبن  توعد  چیه  هدماین و  ناشناردپ 
يوعد هک  هدـش  ضراع  ینونج  ار  لوسر  نیا  هک  دـنیوگیم  لهج  زا  هکنآ  ای  (70) دننکیم بیذکت  راکنا و  ار  وا  هک  دـنا  هتخانـشن  ار  دوخ 

قح رگا  (71)و  دـنرفنتم نادرگور و  قحزا  اهنآ  رثکا  نکیل  هدروآ و  اهنآ  رب  ار  قح  نید  لقع  لامک  رد  هکلب  تسین  نینچ  دـنکیم  تلاسر 
مسج و راوتسا و  قح  هب  نامـسآ  نیمز و  اریز  دش  دهاوخ  دساف  تساهنآ  رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  انامه  دوش  نانآ  سفن  ياوه  عبات 

نآرق زردنا  وا  لماک  لقع  هطـساو  هب  ام  هکلب  دـنداد  ام  لوسر  هب  نونج  تبـسن  لهج  زا  نارفاک  تسا و  رادـیاپ  هدـنز و  قح  هب  ملاع  ناج 
؟ یتساوخ تلاسر  دزم  جرخ و  تما  نیا  زا  وت  اـیآ  اـم  لوسر  يا  (72) دـندرک ضارعا  نآ  زا  قحان  هب  نانآ  میداتـسرف و  اهنآ  رب  ار  گرزب 

هار هب  ار  قلخ  وـت  هتبلا  (73)و  تسا قلخ  هدنهد  يزور  نیرتهب  ادـخ  هک  تسا  رتهب  زیچ  ره  زا  دـهد  وت  هب  ادـخ  هک  يدزم  یتساوخن  زگره 
رگا (75)و  دندرگ یمرب  تسار  هار  نآ  زا  دنروآ  یمن  نامیا  ترخآ  ادـخ و  هب  هک  نانآ  نکیل  (74)و  یناوخیم یتسرپادخ  مالسا و  تسار 
ورف دوخ  تلالـض  یـشکرس و  نایغط و  رد  رتتخـس  اهنآ  میزاس  فرطرب  دـنراد  یباذـع  جـنر و  ملا و  هنوگره  هدرک و  ینابرهم  اهنآ  هب  اـم 

هب ور  هلان  هبوت و  عرـضت و  هب  تجاجل  دانع و  لهج و  زا  نارفاک  نآ  زاب  میدرک و  راتفرگ  تخـس  باذـع  هب  ار  اهنآ  ام  انامه  (76)و  دنوریم
هب دندش و  دـیمون  وس  ره  زا  هاگان  رگید  هک  میدوشگ  تخـس  باذـع  الب و  زا  يرد  اهنآ  رب  هک  نآ  ات  (77) دندرواین نابرهم  يادخ  هاگرد 

معن دیرفآ و  بلق  مشچ و  شوگ و  ناگدنب  امش  يارب  هک  یئادخ  تسوا  (78)و  دنتسب دوخ  يور  هب  ار  ادخ  وفع  شزرمآ و  رد  هبوت  كرت 
هک یئادخ  تسوا  (79)و  دیروآ یم  ياج  هب  وا  رکش  امش  زا  یمک  رایـسب  هدع  یلو  دیرآ  ياجب  شرکـش  ات  دومرف  اطع  یـسبنطاب  رهاظ و 

دنادرگ هدنز  ار  قلخ  هک  یئادخ  تسوا  (80)و  دوب دهاوخ  وا  يوس  هب  امش  رـشح  عوجر و  تمایق  زور  زاب  دروآ و  دیدپ  كاخ  زا  ار  امش 
وا رما  تعاـطا  دـیوش و  سانـشادخ  اـت  دـیدنب  یمن  راـک  دوخ  لـقع  امـش  اـیآ  تسوا  رما  هب  زور  بش و  تکرح  فـالتخا و  دـناریمب و  و 

هدیـسوپ و ام  ناوختـسا  میدرم و  ام  نوچ  هک  اجک  زا  دـنتفگ  هک  (82) دنتفگ ار  نیـشیپ  نارفاک  نخـس  نامه  مه  رفاک  مدرم  نیا  (81) دینک
ياـه هناـسفا  اـهنیا  یلو  دـش  هداد  اـم  ناردـپ  هب  نیا  زا  شیپ  اـم و  هـب  رایـسب  اـه  هدـعو  نـیا  زا  (83) میوش هدـنزو  ثوعبم  زاب  دـش  كاـخ 

رد هک  سک  ره  نیمز و  هک  وـگب  نارفاـک  هب  ناـهرب  هلدا و  اـب  وـت  اـم ، ربـمغیپ  يا  (84) دش دهاوخن  هدـنز  ادـبا  درم  هک  ره  تسناینیـشیپ و 
ادخ تسادخ و  زا  داد  دـنهاوخ  باوج  هتبلا  (85) دـیراد شناد  مهف و  امـش  رگا  تسا ؟ هدـیرفآ  هک  و  تسیک ؟ زا  دـیئوگب  تسا  دوجوموا 

هناگتفه و ياهنامسآ  راگدرورپ  وگب  اهنآ  هب  زاب  (86) دیرآ نامیا  ترخآ  ملاع  هب  ات  دیوشیمن ؟ ادخ  تردق  رکذتم  ارچ  وگب  سپ  هدـیرفآ 
سرتادـخ یقتم و  ارچ  وـگب  سپ  تسادـخ  نآ  هدـننیرفآ  دـنهد  باوـج  زاـب  هـتبلا  (87 (؟ تـسیک نآ  هدـننیرفآ  گرزب و  شرع  دــنوادخ 

دنک و تیامح  همه  زا  دهد و  هانپ  همه  هب  وا  تسوا و  تسدب  ملاع  همه  توکلم  کلم و  هک  تسیک  نآ  وگب  لوسر  يا  زاب  (88) دیوشیمن
یم هک  لاح  وگب  سپ  تسادـخ  نآ  هک  تفگ  دـنهاوخ  اهنآ  اـققحم  (89) دـیئوگزاب تسیک  دـینادیم  رگا  درک  دـناوتن  تیامح  سک  وا  زا 
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باتک و لوسر و  ام  هکنآ  اـب  (90 (؟ دیتشگ لفاغ  ادخ  زا  و  دـیدش ؟ نوتفم  نوسف  بیرف و  هب  ارچ  تسادـخ  تسدـبملاع  روما  مامز  دـیناد 
زگره هدرکن و  ذاختا  يدنزرف  زگره  ادـخ  (91) دـنوشیم قیاقح  نآ  رکنم  دـنیوگیم و  غورد  زاب  میداتـسرف  ناشیا  هب  ار  قح  نید  تجح و 

زا ملاع  ینادحو  مظن  يدرک و  يور  دوخ  قولخم  يوس  هب  یئادـخ  ره  تروص  نیا  رد  دوب  یکیرـش  رگا  هک  هدوبن  کیرـش  وا  اب  یئادـخ 
دنیوگ ناکرشم  هچنآ  زا  ادخ  هک  تسا  لیلد  ملاع  یمئاد  ماظن  سپ  یتسج  يرترب  ولع و  رگید  یضعب  رب  نایادخ  زا  یضعب  یتخیسگمه و 

اعد رد  ام  لوسر  يا  (93) تسا رتالاو  رترب و  کیرش  كرش و  زا  شکاپ  تاذ  تسا و  دوهش  بیغ و  ملاع  هب  اناد  وا  (92) تسا هزنم  كاپ و 
ام هتبلا  (95)و  راذگماو راکمتـس  موق  نایم  رد  ارم  اهلا  راب  (94)و  ینایامنب نم  هب  ار  نارفاک  نیا  باذع  ياه  هدـعو  تسا  دـیما  اهلا  راب  وگب 

هچنآ هب  ار  تما  ياهیدـب  رازآ و  وت  اـم  لوسر  يا  (96) مینادرگ باجتـسم  ار  وت  ياعد  مینایامنب و  وتب  ار  نارفاک  باذع  هدـعو  هک  میرداق 
اهلا راب  وگب  اعد  رد  ام  لوسر  يا  (97) مینادیم رتهب  ار  اهنآ  راتفگ  يازج  ام  شخب  هب  دوخ  یئوکین  هب  ار  اهنآ  يدب  نک و  عفد  تسا  رتوکین 

هب نج  سنا و  نیطایـش  هکنآ  زا  ایادـخ  راب  مربیم  هاـنپ  وتب  مه  (98)و  مرواـیم هاـنپ  وت  يوس  هب  نج  سنا و  نیطایـش  بیرف  هسوسو و  زا  نم 
نآ رد  دسر  ارف  کی  ره  گرم  تقو  هک  هاگنآ  ات  دنتلفغ  لهج و  رد  نارفاک  (99) دنزاس لفاغ  وت  دای  زا  ارم  دنناسر و  مهب  روضح  مسلجم 

باطخ وا  هب  مرآ و  ياج  هب  حلاص  یلمع  هتـشذگ  كرادت  هب  دیاش  ات  (100) نادرگزاب ایند  هب  ارم  اهلا  راب  دیوگ  هدـش و  مدان  هاگآ و  لاح 
ملاع اهنآ  بقع  زا  هک  دشخب  یمن  يرمث  دیوگب و  یمه  ترـسح  زا  ار  نادرگزاب  ارم  ینوعجرا ، هملک  نیا  دش و  دـهاوخن  زگره  هک  دوش 

بسن و رگید  دـیمد  تماـیق  روـص  هخفن  هک  هاـگنآ  سپ  (101) دـنیآ عـمج  رـشحم  هصرع  رد  دـنوش و  هتخیگنارب  هک  يزور  اـت  تسخزرب 
لمع رد  ینعی  نیزو  نیگنـس و  شلاـمعا  هکنآ  ره  زور  نآ  رد  سپ  (102) دسرپن لاح  رگید  سک  زا  یـسک  دنامن و  ناشنایم  رد  یـشیوخ 
سفن هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ  تسا  نزو  کبـس  شلاـمعا  هکنآ  ره  (103)و  دنناراگتـسر ناـنآ  تسا  رتشیب  ادـخ  هب  شهجوت  صولخ و 
دنهاوخ رظنم  تشز  منهج  رد  دنازوسیم و  ار  اهنآ  ياهتروص  خزود  شتز  (104) دوب دنهاوخ  دلخم  خزودب  هدنکفا و  نایز  رد  ار  شیوخ 

نآ (106 (؟ دیدرکن ام  تایآ  بیذکت  ربکت  لهج و  زا  امـش  و  دـشن ؟ توالت  امـش  يارب  نم  تایآ  ایآ  دوش  باطخ  اهنآ  هب  (105)و  تسیز
تاجن منهج  زا  ار  ام  اراگدرورپ  (107) دیشک یهارمگ  هبام  راک  درک و  هبلغ  ام  رب  تواقش  هک  نک  محر  اهلا  راب  دنیوگ  باوج  رد  نارفاک 

تخس باطخ  نانآ  هب  زاب  (108) تخس باذع  رفیک و  هنوگ  رهب  موکحم  میراکمتـس و  رایـسب  انامه  میدرک  وت  نایـصع  راب  رگید  رگا  هد 
نم هب  يور  نم  حلاص  ناگدنب  زا  يا  هفیاط  نوچ  هک  دیئامـش  اریز  (109) دیدنبورف نخس  زا  بل  نم  اب  دیوش و  خزود  هب  ناگـس  يا  دوش 

نیرتهب وت  هک  امرف  ینابرهم  فطل و  ام  قح  رد  رذـگرد و  اـم  ناـهانگ  زا  وت  میدروآ  ناـمیا  وت  هب  اـم  اـهلاراب  دـندرک  یم  ضرع  هدروآ و 
نآ رب  هدرک و  شومارف  یلکب  ارم  هک  اجنآ  ات  دـیدرکیم  رخـسمت  ارم  صاخ  ناگدـنب  نآ  نارفاـک  امـش  تقو  نآ  رد  (110) یتسه نانابرهم 

داد و مهاوخ  دوخ  كاپ  ناگدنب  نآ  هب  ار  امـش  هیرخـس  رازآ و  رب  ربص  يازج  زورما  مهنم  (111) دیدومن یم  ءازهتسا  هدنخ و  ناتسرپادخ 
؟ دـیدرک گنرد  نیمز  رد  لاس  دـنچ  امـش  دـینادیم  هک  دـیوگ  نارفاک  هب  ادـخ  هاـگنآ  (112) دـنملاع ناراگتـسر  دنمتداعـس و  زورما  اهنآ 

باسح هک  یناگتـشرف  زا  میئوگیم  اطخ  امرگا  زور  زا  رزج  کی  ای  دوب  زور  کی  ای  نیمز  رد  ام  تسیز  مامت  هک  دـنهد  خـساپ  اهنآ  (113)
هکنآ اب  ایند  رد  ناتگنرد  تدم  هک  دیتسنادیم  دیدوب  هاگآ  دوخ  یناگدـنز  لاح  زا  رگا  امـش  دـیامرف  ادـخ  (114) سرپزاب دـنناد  قلخ  رمع 

ام هبزگره  گرم  زا  سپ  میا و  هدیرفآ  هچیزاب  ثبع و  هب  ار  امـش  ام  هک  دـیتشادنپ  نینچ  ایآ  (115) هدوب كدنا  رایسب  زاب  دیدوب  لاس  دنچ 
چیه هک  دوـش  رداـص  هدوـهیب  ثبع و  لـعف  وزا  هک  تسنآ  زا  رترب  قـح  هب  هاـشداپ  يادـخ  اریز  تسین  نـینچ  (116 (؟ درک دـیهاوخن  عوجر 
رفیک راـک و  باـسح  دـناوخ  تیهلا  هب  ار  یـسک  ادـخ  ریغ  سک  ره  (117)و  دوب دـهاوخن  كرابم  شرع  راگدرورپ  ناـمه  زج  هب  یئادـخ 

نک و اعد  تما  هب  لوسر  يا  وت  (118)و  تسین يراگتسر  حالف و  رفیک  زور  رد  ار  نارفاک  هتبلا  تسا و  رارـسا  ياناد  يادخ  دزن  وا  رادرک 
(119) تسا وت  هضافا  نارگید  شیاشخب  يدوجو و  ملاع  ناگدنشخب  نیرتهب  وت  هک  ياشخبب  زرمایب و  اهلا  راب  وگب 

رونلا
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فراعم و دـیحوت و  نشور  تاـیآ  رد  میدرک و  ناگدـنب  هضیرف  ار  شماـکحا  میداتـسرف و  ار  هروس  نیا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
دـص هب  ار  راکانز  نادرم  نانز و  زا  کی  ره  نانموم  امـش  دـیاب  (2) دنوش قیاقح  نآ  رکذـتم  ناگدـنب  هک  دـشاب  میتخاس  لزان  یهلا  ماکحا 
دیاب دیراد و  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  رگا  دیرادم  اور  محرت  تفار و  ادخ  نید  رد  نانآ  هراب  رد  زگره  دینک و  هیبنت  تازاجم و  هنایزات 
رفنتم رازیب و  لمع  نآ  زا  ات  دوش  ارجا  نانموم  زا  یعمج  روضح  رد  انز  دح  ینعیدننک  هدـهاشم  نانموم  زا  یعمج  ار  ناراکدـب  نآ  باذـع 

نیا تفرگ و  دهاوخن  حاکن  هب  كرشم  یناز و  درم  زج  مه  ار  هیناز  نآ  دنکیمن و  حاکن  كرـشم  راکانز و  نز  اب  زج  راکانز  درم  (3) دنوش
راهچ هاگنآ  دـنهد  انز  تبـسن  هنموم  تفع  اب  نانز  هب  هک  ناـنآ  (4)و  تسا مارح  نموم  نادرم  رب  راکانز  كرـشم و  نانز  حاـکن  ینعی  راـک 

قساف و یمدرم  هک  دـیریذپنار  اهنآ  تداهـش  زگره  رگید  دـیهد و  رفیک  هناـیزات  داتـشه  هب  ار  ناـنآ  دـنرواین  دوخ  يوعد  رب  لداـع  دـهاش 
زا تروص  نیا  رد  دندمآرب  دوخ  لمعحالصا  ماقم  رد  دندرک و  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  ناتهب  قسف و  نآ  زا  دعب  هک  یئاهنآ  رگم  (5) دنتسردان
نآ رب  دوخ  زج  دـنهد و  انز  تبـسن  دوخ  نانز  هب  هک  ناـنآ  (6)و  تسنابرهم هدنزرمآ و  قلخرب  رایـسب  هتبلا  ادـخ  هک  درذـگیمرد  اهنآ  هانگ 
دای ادخ  مان  هب  مسق  تداهش و  هبترم  راهچ  درم  تسخن  درم  نز و  نآ  زا  دیاب  دح  عفر  يارب  دیآ  مزال  دح  نوچ  دنتـشادن  یهاوگ  دهاش و 
سپ (8) دشاب نایوگغورد  زا  رگا  داب  وا  رب  ادخ  نعل  هک  دـنک  دای  مسق  مجنپ  راب  (7)و  تسنایوگتسار زا  انز  يوعد  نیا  رد  وا  هتبلا  هک  دنک 

دای ادخ  مان  هب  مسق  تداهـش و  هبترم  راهچ  تسخن  زیننز  نآ  دح  باذع  عفر  يارب  دیآ  مزال  دح  نز  رب  رهوش  مسق  جـنپ  نیا  زا  دـعب  نوچ 
نایوگتـسار زا  يوـعد  نیا  رد  درم  نیا  رگا  وا  رب  ادـخ  بضغ  هک  دـنک  داـی  مـسق  مـجنپ  راـب  (9)و  دـیوگیم غورد  شرهوش  هتبلا  هک  دـنک 

هب راک  تسا و  ریذـپ  هبوت  هتبلا  نابرهم  يادـخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دوبن و  نانموم  امـش  لاح  لماش  ادـخ  تمحر  لـضف و  رگا  (10)و  دشاب
هب ناتهب  هک  ناقفانم  هورگ  نآ  انامه  (11) درکیمن امـش  زا  باذع  عفر  هبوت  هب  تفرگ و  یمن  ناسآ  نینچ  ار  فیلکت  دودح و  دنک  تمکح 

هکلب دسریم  امش  يوربآ  هب  يررض  دیرادنپن  دنرازایب  ار  نانموم  لوسر و  هک  دندز  تسیاشان  راک  تمهت  هشیاع  هب  دنتـسب و  نیملـسم  امش 
زا سک  نآ  دیـسر و  دنهاوخ  دوخ  لامعا  باقع  هب  اهنآ  زا  کی  ره  تفای و  دـیهاوخ  ادـخ  زا  دـینک  ربص  تمهت  رب  نوچ  زین  باوث  ریخ و 
امش هک  دوبن  نیا  راوازـس  ایآ  (12) دش دـهاوخ  بذـعم  تخـس  رایـسب  یباذـع  هب  وا  مه  تشگ  گرزب  ناتهب  نیا  اشنم  سار و  هک  ناقفانم 

ناقفانم نخس  نیا  دیئوگ  هدش و  رتشیب  رگیدکی  هرابرد  ناتنظ  نسح  دیدینش  اهغورد  ناتهب و  نینچ  ناقفانم  زا  نوچ  ناتدرم  نز و  نانموم 
هماقا لداع  دهاش  راهچ  دوخ  يوعد  رب  ناقفانم  ارچ  (13) دنیوگیم نیملسم  نیب  هقرفت  و  ص )  ) لوسر نعط  يارب  هک  راکـشآ  تسا  یغورد 

امش لاح  لماش  یبقع  ایند و  رد  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  (14)و  دننز غورد  یمدرم  ادخ  دزن  هتبلا  دندرواین  دهاش  هک  یلاح  سپ  دندرکن 
زا ار  ناقفانم  غورد  نانخس  نآ  امـش  اریز  (15) دیسریم تخـس  باذع  امـش  هب  زیگنا  قافن  نانخـس  هنوگنیا  ردضوخ  درجم  هب  دوبن  نانموم 
رد دیرادنپ  یم  کچوک  لهـس و  ار  راک  تسا و  تمهت  نیا  دیرادن و  نآ  هب  ملع  هک  دیئوگیم  نابز  رب  یفرح  هدرک و  یقلت  رگیدکی  نابز 
اور نیا  هب  ملکت  ار  ام  زگره  هک  دـیتفگن  ناقفانم  نخـس  نیا  ندینـش  ضحم  هب  ارچ  (16) تسا گرزب  رایـسب  یهانگ  ادخ  دزن  هک  یتروص 
درگ رگید  راهنز  هک  دنکیم  زردنا  هظعوم و  نانموم  امـش  هب  ادـخ  (17 (؟ تسا ضحم  تمهت  گرزب و  ناتهب  نیا  ایادـخ  كاپ  هزنمتـسین و 

هب اناد و  قلخ  رئارـس  روما و  قیاقح  هب  وا  هک  دومرف  نایب  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  ادـخ  (18)و  دیدرگن زگره  دینامیا  لها  رگا  نخـس  نیا 
ناـیم رد  هک  دـنرادیم  تسود  رگید  ناـقفانم  لولـس و  یبا  هللا  دـبع  نوـچ  هک  ناـنآ  (19) تسهاگآ الماک  ملاع  ماـظن  ناگدـنب و  حـلاصم 

ار ناشغورد  يرگ و  هنتف  ادخ  دوب و  دـهاوخ  كاندرد  باذـع  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  دـنهد  ترهـش  هعاشا و  ار  يرکنم  راک  نامیالها 
لیجعت ناتهانگ  باقع  رد  دوبن  نانموم  امـش  لاح  لماش  وا  ینابرهم  تفـصر و  ادخ و  تمحر  لضف و  رگا  (20)و  دینادیمن امش  دنادیم و 
ناطیـش یپ  زا  مدق  هبمدق  سک  ره  هک  دینکم  ناطیـش  يوریپ  راهنز  دیا  هدروآ  نامیا  ادـخ  هب  هک  یناسک  يا  (21) یتفریذپن هبوت  يدرک و 

هانگ و زا  امـش  زا  يدحا  دوبن  امـش  لماش  ادـخ  تمحر  لضف و  رگا  ددرگیم و  كاله  تبقاع  درادـیماو و  شرکنم  تشز  راک  هب  وا  تفر 
ناگدنب لاوحا  هب  اناد  قلخ و  يادن  ياونـش  ادخ  هک  دنادرگیم  كاپ  هزنم و  دهاوخیم  ار  سک  ره  ادخ  نکیل  يدـشن  هزیکاپ  كاپ و  یتشز 
یهاتوک قافنا  ششخب و  زا  ادخ  هار  نارجاهم  نانیکسم و  قح  رد  دوخ و  نادنواشیوخ  هرابرد  تمعن  تورث و  نابحاص  دیابن  (22)و  تسا

يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


عنم دش  هشیاع  هب  کفا  باحـصا  زا  هکنآ  يارب  دوخ  هلاخ  رـسپ  حطـسمب  هک  رکبوبا  نوچ  دننک  ناسحا  كرت  یـشجنر  بجوم  هب  دننک و 
مه ادخ  هک  دیرادیمن  تسود  ایآ  دنرذگرد  اهیدب  زا  دننک و  هشیپ  حفص  وفع و  قلخ  اب  هدوب و  تمه  دنلب  هشیمه  نانموم  دیاب  دومن  قافنا 

اربم و هفیفع  نامیااب  نانز  هب  هک  یناـسک  (23) تسنابرهم هدنزرمآ و  قلخ  قح  رد  رایـسب  ادخ  هک  دـیامرف ؟ ناسحا  ترفغم و  امـش  قح  رد 
بذـعم تخـس  باذـع  هب  نانآ  مه  دـندش و  قح  تمحر  زا  مورحم  نوعلم و  ترخآ  اـیند و  رداـققحم  دـندنب  تمهت  دـب  راـک  زا  ربخ  یب 

باسح و ادخ  زور  نآ  رد  هک  (25) دهد یهاوگ  اهنآ  هتسیاشان  لامعا  رب  ناشیا  ياپ  تسد و  نابز و  هک  يزور  زا  دنسرتب  (24) دش دنهاوخ 
هتسیاش زین  كاپان  راکتشز  نادرم  دنفصو و  نیدب  ینادرم  هتـسیاش  كاپان  راکدب و  نانآ  (26) تخادرپ دهاوخ  لماک  مامت و  ار  اهنآ  رفیک 

زا ناگزیکاپ  نیا  دنا و  هنوگ  نیمه  ینانز  قیال  وکین  هزیکاپ  نادرم  نینچ و  ینادرم  قیال  وکین  هزیکاپ  نانز  سکعلاب  دنتفص و  نیدب  ینانز 
چیه هب  زگره  نامیا  لـها  يا  (27) تسوکین قزر  شزرمآ و  ناشیا  رب  ادـخ  زا  دـنهزنم و  دـنیوگ  نانآ  هرابرد  ناکاپان  هک  یناتهب  ناـنخس 
هناخ نآ  لها  هب  دـیوش  لخاد  هتفای و  تصخر  نوچ  دـیوشن و  دراو  دـیرادن  هزاجا  سنا و  شبحاص  اب  ات  ناـتدوخ  ياـه  هناـخ  رگم  هناـخ 
رتهب یسب  ار  امش  تیناسنا  بدا  ترشاعم و  نسح  يارب  تیحت  هزاجا و  اب  دورو  نیا  هک  دیرآ  ياجب  تیحت  بادآ و  دینک و  مالـس  تسخن 

هزاجا ات  دـیوشن  دراو  زاب  دـیتفاین  ار  یـسک  يا  هناخ  هب  رگا  (28)و  دیوش تقافر  بادآ  ظفاح  رگیدکی و  نوئـش  رکذـتم  هک  دـشاب  ات  تسا 
رب نیا  هک  دیدرگزاب  يدوزب  دـیدرگرب  دـنتفگ  دـیدمآرد و  يا  هناخ  هب  نوچ  دـیوشن و  مهتم  تراسج  تقرـس و  هب  ات  دـیئآرد  هگنآ  هتفای 

یعاتم نآ  رد  هک  ینوکـسم  ریغ  هناـخ  هب  هک  تسین  امـش  رب  یکاـب  (29) تساناد دـینکیم  هچ  ره  هب  ادـخ  تسا و  رتهب  امـش  یکاـپ  هیزنت و 
اهمشچ ات  وگب  ار  نموم  نادرم  ام ، لوسر  يا  (30) تسهاگآ امش  ناهنپ  راکـشآ و  راک  همه  هب  ادخ  هک  دینادب  دیئآرد و  هزاجا  یب  دیراد 

تساحلـصا و امـش  ناج  مسج و  یگزیکاپ  رب  نیا  هک  دـنراد  ظوفحم  نانآ  اب  تشز  راک  زا  ار  ناشمادـنا  جورف و  دنـشوپب و  اوران  هاگن  زا 
لمع زا  ار  ناشمادنا  جورف و  دنشوپب و  اوران  هاگن  زا  اهمشچ  ات  وگب  ار  نموم  نانز  لوسر  يا  (31) تسهاگآ الماک  دینک  هچ  رهب  ادخ  هتبلا 

هب ار  دوخ  شود  رب و  هنیـس و  دیاب  دـنزاسن و  راکـشآ  هناگیبرب  دوشیم  رهاظ  ارهق  هچنآ  زج  دوخ  شیارآ  تنیز و  دـنراد و  ظوفحم  تشز 
ناردارب رهوش و  نارسپ  دوخ و  نارسپ  رهوش و  ناردپ  دوخ و  نارهوش  يارب  زج  دنزاسن  راکـشآ  ار  دوخ  لامج  تنیز و  دنناشوپب و  هعنقم 
دنرادـن نانآ  هب  تبغر  هک  هداوناخ  عابتا  شیوخ و  یکلم  نازینک  هملـسم و  نانز  ینعی  دوخ  نانز  دوخ و  نارهاوخ  ردارب و  نارـسپ  دوخ و 

ياپ روط  نآ  دننک و  زارتحا  باجتحا و  روکذم  صاخشانیا  ریغ  زا  دنتسین و  هاگآ  نانآ  مراحم  تروع و  رب  زونه  هک  یلفط  ای  درم  نززا و 
راگتـسر هک  دـشابدینک  هبوـت  ادـخ  هاـگرد  هب  همه  ناـمیا  لـها  يا  دوـش و  موـلعم  ناـشیاهاپ  ناـهنپ  روـیز  لاـخلخ و  هک  دـننزن  نیمز  هـب 

یب درم  نینموم  نایم  ات  دـیروآرد  رگیدـکی  حاکن  هب  ار  دوخ  ناگدـنب  نازینک و  رهوش و  یب  نانآ  نز و  یب  نادرم  دـیاب  هتبلا  (32)و  دیوش
دومرف دهاوخ  ینغتـسم  زاین و  یب  ار  نانآ  دوخ  فطل  هب  ادخ  دنریقف  ینز  درم و  رگا  هک  دیـسرتم  رقف  زا  دـنامن و  یقاب  رهوش  یب  نآ  نز و 

ادخ ات  دننک  هشیپ  سفن  تفع  دیاب  دنباین  حاکن  هلیسو  هک  نانآ  (33)و  تسا یهانتمان  عیسو و  شتمحر  هاگآ و  ناگدنب  لاوحا  هب  ادخ  هک 
بورـشم یغلبم  هب  الوم  زا  ار  دوخ  هک  دنهاوخ  ینعی  دننک  هبتاکم  ياضاقت  هک  نانآ  ناتناگدرب  زا  دنادرگ و  زاین  یب  دوخ  فطل  هب  ار  اهنآ 

لام زا  اهنآ  ندش  دازآ  هب  کمک  يارب  دیریذپب و  دینک  هدهاشم  ناشیا  رد  یحالـص  ریخ و  رگا  ار  اهنآ  ياضاقت  دننک  يرادـیرخ  قلطم  ای 
راهنز تفع  هب  دنلیام  هک  دوخ  ناکزینک  دیهدب و  اهنآ  هب  هبتاکملا  لام  هجو  رد  تاقدص  تاکز و  ناونع  هب  هدومرف  اطعا  امـش  هب  هک  ادخ 

هدـنزرمآ و دـندوب  روبجم  هک  اـهنآ  قح  رد  ادـخ  دـنک  اـنز  هب  هارکا  ار  اـهنآ  سک  ره  هک  دـینکم  راداو  اـنز  هباربـج  اـیند  لاـم  عـمط  يارب 
یتایآ امش  تداعس  تیاده و  يارب  ام  انامه  (34) درک دهاوخ  باقع  نانآ  ياج  هبدینک  روبجم  انز  هب  ار  اهنآ  هک  ار  امـش  نکیل  تسنابرهم 

ادخ (35) میداتسرف يوقت  لها  يارب  هظعوم  قلخ و  تربع  يارب  دنتـشذگرد  امـش  زا  شیپ  هک  نانآ  زا  یناتـساد  میدینادرگ و  لزان  نشور 
هک يا  هشیش  نایم  رد  غارچ  نآ  دشاب و  یغارچنشور  نآ  رد  هک  دنام  یتوکشم  هب  شرون  ناتساد  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  شخبدوجو  رون 

نادب ناهج  برغ  قرـش و  تسین  یبرغ  یقرـش و  هکنآ  اب  هک  نوتیز  كرابم  تخرد  زا  نشور  ناشخرد و  تسیا  هراتـس  یئوگ  نآ  للت و 
تفرعم رون  يور  رب  تقیقح  رون  نآ  وترپ  هک  دشخب  ینـشور  ار  یناهج  دوخ  هب  دوخ  دزورفارب  ار  نآ  تیآ  یـشتآ  هکنآ  یب  تسنازورف و 
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هب هک  دنزیم  دنمشوه  مدرم  يارب  ادخ  اهلثم  نیا  دنک و  تیاده  شیوخ  یحو  تاقارـشا  دوخ و  رون  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  ادخ  هتفرگ و  رارق 
هجاجآ ءایبنا و  كاپ  هنیس  کشم و  رد  ادخ  رون  هک  دشاب  نیا  تساناد  ملاع  دوهـش  بیغ و  روما  همه  هب  ادخ  دنبای و  تیاده  شتفرعم  هار 
تـسا یناکم  ناهجزا ال  هکلب  تسین  یبرغ  یقرـش و  هک  دوخ  هک  تسیا  هدنزورف  باتفآ  هکلب  هدنـشخر  هراتـس  یئوگ  ءایلوا ، نشور  بلق 
تفرعم یحو و  رون  يور  رب  هک  تسا  تقیقح  رون  لظ  دوخ  تفرعم  رون  ار  ناـیناهج  همه  دـنریگ  ددـم  یهلا  یحو  تیآ  هب  هدـنزورفارب و 

ملاـع لـها  همه  تقاـیل  هب  ادـخ  هک  دـنادرگیم  دوخ  تیادـه  هب  صوـصخم  درادـیم  تسود  ار  هک  ره  روـن  نادـب  ادـخ  هتفرگ و  رارق  یهلا 
ادخ مان  رکذ  نآ  رد  دبای و  تعفر  اجنآ  هک  هداد  تصخر  ادخ  ءایلوا  ءایبنا و  لزانم  دـجاسم و  دـباعم و  دـننام  یئاه  هناخ  رد  (36) تساناد

دنادرگن و لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  نانآ  تراجت  بسک و  چـیه  هک  ینادرم  كاپ  (37) دننک وا  كاپ  تاذ  هیزنت  حیبست و  ماش  حبـص و  دوش و 
رد ادخ  ات  (38) دنناساره ناسرت و  تسبرطـضم  ناریح و  زور  نآ  رد  اه  هدید  لد و  هک  يزور  زا  دنهدیم و  ناریقف  تاکز  هتـشاداپب و  زامن 

شیوخ ناسحا  لضف و  زا  دیامرف و  اطع  لماک  باوث  ءازج و  تسوا  تفرعم  ادـخ و  فوخ  بلق و  صولخ  هک  ناشیا  لامعا  نیرتهب  لباقم 
رد دـنام  یبارـس  هب  لثم  رد  ناشلامعا  دـنرفاک  هک  نانآ  (39)و  دشخب باسح  دـح و  یب  يزور  دـهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ  دـیازفیب و  اهنآ  رب 

ار ادخ  رفاک  نآ  دباین و  بآ  چیه  دیـسر  اجنادـب  نوچ  دباتـش  نآ  بناج  هب  درادـنپ و  بآ  ار  نآ  هنـشت  صخـش  هک  بز  یب  راومه  نابایب 
مامت باسح  هظحل  کی  هب  ادـخ  دـهدب و  شرفک  رفیک  دـسرب و  لماک  مامت و  شراک  باسح  هب  هک  دـنیب  شیوخ  لاـمعا  رظاـن  رـضاح و 

یـضعب تسا  تشز  لامعا  لهج و  کش و  هک  نآ  جاوما  هک  دـنام  یقیمع  يایرد  تاـملظ  هب  نارفاـک  لاـمعا  لـثم  اـی  (40) دنکیم قیالخ 
تـسد نوچ  هک  دریگ  رارق  رگیدکی  قوف  مکارتم  نانچ  اهتملظ  ات  دـیآرب  نآ  زارف  زین  رفک  هریت  ربا  دـناشوپب و  ار  ایرد  رگید  یـضعب  يالاب 

کش و رفک و  هب  تفای و  دهاوخن  ینـشور  ناج  زگره  دشخبن  نامیا  تفرعم و  ملع و  رون  يادخ  ار  هک  ره  دید و  دـناوتن  چـیهدرآ  نوریب 
دیاشگرپ اوه  رد  هک  غرم  اتتـسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  سک  ره  هک  يدیدن  ایآ  ام  لوسر  يا  ای  ملاع  ناگدـننیب  يا  (41) درم دهاوخ  تریح 

کلم هک  دینادب  42)و  (؟ تسهاگآ دننک  هچ  ره  هب  ادخ  دننادب و  دوخ  حـیبست  ولـص و  نانآ  همه  دنلوغـشم و  ادـخ  يانث  حـیبست و  هب  همه 
رد مهب  ات  دنارب  فرط  ره  زا  ار  ربا  ادخ  هک  يدـیدن  ایآ  (43) تسوا يوسب  قیالخ  همه  تشگزاب  تسادخ و  صاخ  همه  نیمز  اهنامـسآ و 
هک رهب  نآ  هک  درابورف  گرگت  نامـسآ  لابج  زا  زین  دزیرورف و  ربا  نایم  زا  ناراب  تارطق  يرگنب  هاگنآ  دزاس  مکارتم  هوبنا و  زاب  ددنویپ و 

نانچ قرب  ینشور  دناسرن و  نایز  شگرگت  ات  درادزاب  دهاوخ  هک  ره  زا  دنادرگ و  هابت  ار  وا  رازتشک  راجشا و  دنک و  تباصا  دهاوخ  ادخ 
یهلا تایآ  نیا  رد  تریـصب  نابحاص  ات  دنادرگ  یم  رگیدکی  رب  ار  زور  بش و  ادخ  (44) دربب نیب  زا  ار  اه  هدید  ینـشور  دهاوخ  هک  دباتب 
دننام یضعب  هک  تخاس  نوگانوگ  عاونا  دیرفآ و  بآ  زا  ار  ناویح  ره  ادخ  (45)و  دننک هدهاشم  ار  ادخ  تمکح  دنرگنب و  تربع  هدید  هب 
دهاوخ هچ  ره  ادـخ  دـننک و  تکرح  اپراهچ  رب  رتش  واـگ و  بسا و  نوچ  یخرب  اـپ و  ود  رب  ناـسنا  دـننام  یخرب  دـنور و  مکـش  رب  اـهرام 

میداتسرف و قلخ  مومع  تیاده  يارب  نشور  رایسب  هلدا  تایآ و  ام  انامه  (46) تساناوت قلخ  راک  همه  رب  هلماک  تردق  هب  ادخ  هک  دنیرفایب 
هدروآ و نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  ام  هک  دـنیوگیم  نانموم  دـننام  مه  ناقفانم  (47)و  دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دـهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ 
هب هاگره  (48)و  دـنرادن نامیا  نانآ  شلـصا  دـننادرگ و  یم  يور  قح  زا  لمع  تقو  یهورگ  زاـب  لوق  همهنیا  اـب  نکیل  مینکیم و  تعاـطا 

(49)و دننکیم ضارعا  قح  مکح  زا  ناشیا  زا  یهورگ  دـنک  تواضق  اهنآ  يواعد  نایم  ادـخ  ات  دـنوش  هدـناوخ  لوسر  ادـخ و  مکح  يوس 
قافن لهج و  ضرم  ناشیاهلد  رد  ایآ  (50) دندروآ یم  دورف  ادخ  مکح  هب  رس  دایقنا  لامک  اب  هتبلا  دنتـسناد  یم  قح  رب  ار  دوخ  يوعد  رگا 

اهنآ هکلب  درک  دهاوخن  ملظ  ادخ  دننک ؟ یمتس  روج و  اهنآ  رب  تواضق  ماقم  رد  لوسر  ادخ و  هک  دنسرتیم  ای  دنراد  یبیر  کش و  ای  تسا 
لد و زا  دنکمکح  اهنآ  نایم  ادـخ  ات  دـنناوخب  ناشلوسر  ادـخ و  مکح  يوسب  نوچ  هک  دـننانموم  نانآ  (51) دـنیدعتم ملاظ و  یمدرم  دوخ 
(52)و دنتـسه اهنیا  تقیقح  هب  ملاع  ناراگتـسر  مینکیم و  تعاطا  هدینـش و  دشاب  ام  هیلع  رب  دنچ  ره  ار  ادخ  مکح  هک  تفگ  دنهاوخ  ناج 

يا (53)و  دوب دـهاوخ  تداعـس  يزوریف و  ار  ناسک  نینچ  دـشاب  راگزیهرپ  سرتادـخ و  دـنک و  تعاطا  ار  لوسر  ادـخ و  ناـمرف  سک  ره 
دنهاوخ نوریب  نمـشد  داهج  هب  همه  هتبلا  ینک  رما  ار  اهنآ  وت  رگا  هک  دـننک  دای  ادـخ  مان  هب  ار  مسق  نیرتدـیدش  ناـقفانم  هک  نادـب  لوسر 
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هک دیـسرتب  هدوب و  ناقفانم  امـش  صوصخم  فورعم و  تقیقح  یب  ینابز  تعاط  هشیمه  هک  دـینکم  دای  غورد  دـنگوس  وگب  نانآ  هب  تفر 
راب اهنآ  رب  دیدرکن  تعاطا  رگا  دـینک و  تعاطا  ار  لوسر  ادـخ و  نامرف  هک  وگب  ام  لوسر  يا  (54) تسهاگآ الماک  دینکیم  هچ  رهب  ادخ 
دینک تعاطا  ار  ادـخ  رگا  هک  وگب  تسا  توبن  ماـقم  همزـال  هک  تقفـش  يور  زا  زاـب  تسا و  شیوخ  فیلکت  راـب  امـش  رب  دوخ و  فیلکت 

هب ناگدنب  امـش  زا  هک  یناسک  هب  ادخ  (55)و  دوب دهاوخن  یفیلکت  لماک  تلاسر  غالبا  زج  لوسر  رب  تفای و  دـیهاوخ  تداعـس  تیادـه و 
هفلاس مما  ياج  هب  دـهد و  تفالخ  نیمز  رد  نامز  ماما  روهظ  رد  هک  دومرف  هدـعو  ددرگ  راکوکین  درآ و  نامیا  ع )  ) رـصع تجح  ادـخ و 

هک ار  نانآ  هدیدنـسپ  نید  تفالخ  رب  هوالع  دندش و  دوخ  ناینیـشیپ  نیـشناج  فلـس  ناربمیپ  حلاص  مما  هکنانچ  دشخب  رادتقا  تموکح و 
ارم هک  دهدلماک  ینمیا  نانمشد  زا  هشیدنا  فوخ و  زا  سپ  نانموم  همه  هب  دنک و  اطع  طلـست  نیکمت و  نایدا  همه  رب  تسا  یعقاو  مالـسا 

یئاسانش اب  هک  دنراک  هبت  ناقساف  نامه  تقیقح  هب  دوش  رفاک  هک  ره  نآ  زا  دعب  دننک و  شتـسرپ  ایر  كرـش و  هبئاش  چیه  یب  یگناگی  هب 
دیهدب و ناریقف  هب  ار  دوخ  لام  تاکز  دـیراداپب و  ار  زامن  امـش  نامیا  لها  يا  (56) دنوریم رفک  هار  هب  سفن  توهـش  یپ  زا  قح  تفرعم  و 

دنهاوخ یتردق  زجعم و  نیمز  رد  نارفاک  هک  رادنپم  زگره  لوسر  يا  (57) دیوش تمحر  فطل و  دروم  هک  دشاب  دینک  تعاطا  ار  املوسر 
دیاب هک  دینادب  دیا  هدروآ  نامیا  ادـخ  هب  هک  یناسک  يا  (58) تسیدـب هاگلزنم  رایـسب  هک  تسا  خزود  ترخآ  رد  زین  ناشهاگیاج  تفای و 

دنهاوخب دورو  هزاجا  امشزا  هبترم  هس  يزور  هنابش  دیاب  دنا  هدیـسرن  غولب  نامز  مالتحا و  تقو  هب  زونه  هک  یلافطا  امـش و  یکلم  ناگدنب 
تروع و ماگنه  تقو  هس  نیا  هک  دیریگیمرب  نت  زا  ار  اه  هماج  هک  رهظ  ماگنه  موس  نتفخ  زامن  زا  سپ  رگید  حبص  زامن  زا  شیپ  راب  کی 
ناگدنب و اب  روتسد  یب  هک  تسین  اهنآ  امش و  رب  یکاب  رگید  هزاجا  راب  هس  نیا  زا  دعب  دیهاتوک و  سابل  رد  ای  هنهرب  رثکا  تسامـش  تولخ 
هک دنک  یم  نایب  نشور  نینچ  امش  رب  ار  شتایآ  ادخ  دننک  هعجارم  امـش  هب  اهراک  رد  تعاس  ره  دیوش و  عمج  رگیدکی  درگ  دوخ  لافطا 

ریاس دننام  دندیسر  مالتحا  غولب و  دح  هب  امـش  لافطا  هک  هاگنآ  (59)و  تسا راک  مکحم  هاگآ و  قلخ  حلاصم  هب  اناد و  ناگدـنب  راک  هب  وا 
رد اناد و  ناگدنب  حالـص  هب  وا  هک  دـنکیم  نایب  ینـشور  نیدـب  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  ادـخ  دـنوش  دراو  هزاجا  اب  تقو  همه  هتبلا  ناغلاب 

یکاب نانز  ربدنرادن  حاکن  جاودزا و  دیما  دنا و  هتـسشنزاب  تداع  تدالو و  زا  هک  هدروخلاس  نانز  (60)و  تسا راک  مکحم  فیلکت  عضو 
نت زا  ار  هلاثما  شوپور و  رداچ و  ابع و  دـننام  ور  ياهـسابل  ینعی  ار  دوخ  ياه  هماج  هک  دـننکن  دوخ  تنیز  تالمجت و  راـهظا  رگا  تسین 
قلخ نانخس  هب  ادخ  تسا و  رتهب  ایند  نید و  رد  نانآ  رب  دنریگنرب  هماج  دننیزگ  رتشیب  يوقت  تفع و  مه  زاب  رگا  دنریگرب و  نامرحمان  دزن 

رشاعم و اهنآ  اب  ناتسردنت  ای  دنورن  داهج  هب  هک  تسین  یکاب  نارامیب  ناگنل و  نایانیبان و  رب  (61) تسهاگآ اهنآ  تاین  ضارغا و  هب  اونش و 
ولاخ و همع و  ومع و  نارهاوخ و  ناردارب و  ناتناردام و  دوخ و  ناردپ  دوخ و  ياه  هناخ  زا  هک  تسین  امش  رب  یکاب  زین  دنوش و  هرفـس  مه 

کی ره  ای  عومجم  زا  هک  تسین  یکاب  دوخ  قیفر  هناخ  ای  تسامش  تسد  رد  نآ  دیلک  هک  اج  ره  زا  هکنآ  ای  دینک  لوانت  اذغ  شیوخ  هلاخ 
دینک مالـس  شیوخ  رب  تسخن  دیوش  لخاد  اهنیا  زا  يا  هناخ  هب  دیهاوخب  هاگره  زاب  روتـسد  نیا  دوجو  اب  دیروخ و  یماعط  اه  هناخ  نیا  زا 

ربخاب هصالخ  دینک و  مالس  زاب  دوخ  سفن  ربدشابن  یسک  رگا  ای  ناتدوخ  نانید  مه  ناناملـسم  رب  دیئآرد  يدجـسم  ای  هناخ  هب  نوچ  ینعی 
رد هک  دشاب  دنکیم  نایب  نشور  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  ادخ  نینچ  تسادـخ  بناج  زا  وکین  یتکرب  مالـس  تیحت و  نیا  هک  دـیوش  دراو 

لماک دایقنا  نامیا و  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  دنتـسه  یئاـهنآ  یقیقح  ناـنموم  (62) دیئوجزاب تیادـه  تداعـس و  قیرط  دـینک و  لقعت  اهنآ 
نوریب وا  رـضحم  زا  زگره  دـنهاوخن  هزاجا  ات  دـنیآ و  رـضاح  دـشاب  مزال  ص )  ) لوسر روضح  هب  ناشعامتجا  يراـک  رد  هاـگره  دـنراد و 

سپ دنلوسر  ادخ و  هب  نامیا  لها  تقیقح  هب  نانیا  دنوشیمن  جراخ  تنذا  یب  دنهاوخیم و  روتـسد  وت  زا  هک  نانآ  ام ، لوسر  يا  دـنوریمن و 
بلط ادـخ  زا  اهنآ  رب  هد و  هزاـجا  یهاوخ  ار  هک  ره  ناـنآ  هب  دـنهد  ماـجنا  ار  دوخ  روما  لـغاشم و  یـضعب  هک  دـنبلط  تزاـجا  وت  زا  نوچ 

نیب يادن  دننام  ار  وا  ندرک  ادن  و  ص )  ) لوسر ياعد  امـش  نانموم  يا  (63) تسنابرهم هدنزرمآ و  رایـسب  ادخ  هک  نک  شزرمآ  ترفغم و 
يارب هک  نانآ  لاح  هب  ادخ  دـیرادنپم  باجتـسمان  دوخ  ياعد  دـننام  ار  وا  ياعد  ای  دـیهدم  رارق  تلاسر  ماقم  بدا  ظفح  نودـب  رگیدـکی 

تفلاخم ار  ادـخ  رما  هک  یناسک  دـیاب  سپ  تسهاگآ  دـنرادیم  ناـهنپ  ص )  ) لوسر زا  خر  هدرب و  هاـنپ  رگیدـکی  هب  شمکح  زا  یچیپرس 
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دیشاب هاگآ  (64) دنوش راتفرگ  تراسا  لتق و  دننام  رگید  كاندرد  باذع  ای  روج  ناطلـس  طلـست  گرزب  هنتف  هب  ادابم  هک  دنـسرتب  دـننکیم 
ینعی دینکیم  عوجر  وا  يوس  هب  هک  يزور  تسهاگآ و  نآ  زاادخ  هتبلا  دیتسه  یلاح  رهب  امش  تسادخ و  کلم  همه  نیمز  اهنامـسآ و  هک 
قیالخ لامعا  لاوحا و  هب  ادخ  هک  دنادرگیم  ناشهاگآ  دـنا  هدرک  ناگدـنب  هک  يدـب  کین و  ره  يازج  هب  زور  نآ  تمایق  ای  گرم  ماگنه 

(65) تساناد الماک 

ناقرفلا

لها يو  ياهزردـنا  هب  ات  دومرف  لزان  دوخ  صاخ  هدـنب  رب  ار  نآرق  هک  يدـنوادخ  كاـپ  تسا  راوگرزب  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
وا ار  تادوجوم  همه  هتـشادن و  یتسه  کلم  رد  یکیرـش  هتفرگن و  يدنزرف  زگره  هک  یئادخ  نآ  (2) دنادرگ سرتادخ  رکذـتم و  ار  ملاع 

صدبم هک  ار  ادخ  نادان  ناکرشم  (3)و  تسا هدومرف  نیعم  ار  زیچ  ره  ردق  دح و  دوخ  یلزا  ریدقت  لماک و  تمکح  هب  تسا و  هدرک  قلخ 
عفن رب  چیه  هن  ناتب  نآ  هکنآ  لاح  دنتفرگرب و  یئادخ  هب  ار  رثا  یب  ياهتب  ینعی  وا  ریغ  هدرک و  شومارف  تسا  ملاع  روما  همه  عجرم  لک و 
یم شیحو  ص )  ) دمحم هک  باتک  نیا  دنتفگ  نارفاک  (4)و  تساهتب نآ  تسدب  اهنآ  ثعب  تایح و  توم و  رما  هن  دنرداق و  اهنآ  ررـض  و 

تسین و يرگید  زیچ  دـنا  هدرک  کمک  وا  هب  ماکحا  صـصق و  رد  زین  باتک  لها  زا  نارگید  هتفاـب و  ارف  دوخ  زا  غورد  هب  هکنآ  زج  درمش 
هناسفا باتک  نیا  هک  دـنتفگ  زاب  (5)و  تسا ادـخ  ربمغیپ  قحرد  قحان  یتبـسن  یهلا و  نآرق  هرابرد  گرزب  یملظ  نارفاـک  نخـس  نیا  هتبلا 

لماک و ات  دـننکیم  تئارق  الم و  وا  رب  ماش  حبـص و  شباحـصا  هتـشاگنرب و  دوخ  دـمحم ص  هک  تسا  نیقباس  تایاکح  ناینیـشیپ و  ياـه 
اهنامـسآ و رارـسا  زا  یلزا  ملع  هب  هک  هداتـسرف  یئادخ  نآ  ار  باتک  نیا  وگب  نارفاک  نیا  بیذکت  خساپ  ام  لوسر  يا  (6) دننادرگ هتسارآ 

ماقم رد  نارفاک  زاـب  (7)و  تسناـبرهم هدـنزرمآ و  رایـسب  هتبلا  وا  مه  هک  دـیدرگزاب  هاـنگ  رفک و  راـکنا و  نیا  زا  امـش  تسهاـگآ و  نیمز 
هتـشرف ارچ  دوریم و  هار  رازاب  هچوک و  رد  دنکیم و  لوانت  اذغ  تسادـخ  ربمغیپ  یتسار  هب  رگا  لوسر  نیا  ارچ  دـنتفگ  هدـمآرب و  بیذـکت 

ات دتفینورف  یجنگ  لوسر  نیا  رب  ارچ  ای  (8) دسرتب يو  اب  تفلاخم  زا  تما  دـشاب و  وا  قدـص  هاوگ  ات  دوشیمن  لزان  وا  رب  رهاظ  سوسحم و 
مدرم هب  اهارچ  نوچ و  همه  نیا  زا  سپ  ناراکمتس  دنک و  لوانت  شیاه  هویم  زا  هک  درادن  یغاب  ارچ  ای  دوش  دنمتورث  هتفای و  تاجن  رقف  زا 

ام هبترم  یلاع  لوسر  يا  (9) تسا هدرب  شهار  زا  هدبعـش  رحـس و  هک  ار  يدرم  رگم  دینک  یمن  يوریپ  لوسر  نیا  ناوریپ  امـش  هک  دـنتفگ 
راوگرزب (10) تفای دنناوتن  یتیاده  دشر و  هار  چیه  رگید  هک  دندش  هارمگ  نانچ  و  دندز ؟ وت  يارب  اهلثم  ناتساد و  هچ  لهاج  تما  ات  رگنب 

اهرهن شناـتخرد  ریز  هک  تسا  یتشهب  نآ  يدادرارق و  دـنتفگ  نارفاـک  نیا  هچنآ  زا  رتـهب  وت  يارب  یتـساوخ  رگا  هک  یئادـخ  كاـپ  تسا 
دای ترخآ و  راـک  هب  هکنآ  ياـج  هب  نارفاـک  نیا  هکلب  (11) داد دـهاوخ  رارق  وت  صاخ  یلاع  رایـسب  ياهرـصق  تشهب  نآ  رد  تسیراـج و 

خزود شتآ  نوچ  (12) میا هتشاد  ایهم  درک  بیذکت  ار  تمایق  هکنآ  رب  ار  خزود  شتآ  ام  دندرک  بیذکت  ار  تمایق  تعاس  دنـشاب  رـشحم 
ریجنز رد  ار  نارفاـک  نآ  نوچ  (13)و  دنونـشیم دوخ  شوگ  هب  رود  زا  ار  خزود  كانتـشحو  دایرف  شورخ و  دـنیبب  رود  یناکم  زا  ار  ناـنآ 

ترـسح و دایرف  زورما  هک  دوش  باتع  اهنآ  هب  (14)و  دنـشکرب لد  زا  الیواو  دایرف  همهلاح  نآ  رد  دننکفارد  منهج  زا  یگنت  ناکم  هب  هتـسب 
هب ام  لوسر  يا  (15) دیـشکرب لد  زا  اهالیواو  هآ و  نیا  زا  رایـسب  دوخ  تشز  لامعا  هودنا و  مغ و  زا  هکلب  تسین  ات  ود  یکی  امـش  تمادن 

لامعا شاداپ  تشهب  نآ  هک  دـنداد  هدـعو  نایقتم  هب  هک  يدـبا  تشهب  ای  تسا  رتهب  دـیراد  نایخزود  امـش  هک  یلاـح  نیا  اـیآ  وگب  ناـنیا 
تساهنآ یگشیمه  ماقم  نآ  تسا و  رضاح  اهنآ  رب  دننک  وزرآ  دنهاوخ و  هچ  ره  تشهب  نآ  رد  هک  (16) تسناشیا ینادواج  لزنم  حلاص و 

دننام ینادوبعم  اب  ار  ناکرشم  نیا  هک  يزور  (17)و  تسا هدومرف  تباجا  وا  دنا و  هدرک  تساوخرد  وا  زا  نانموم  هک  ادخ  رب  تسیا  هدـعو 
امـش ایآ  دـیوگ  نادوبعم  نادـب  هاگنآ  دـننادرگ  روشحم  تمایق  هصرع  هب  دـنا  هدـیتسرپ  ادـخ  ياج  هب  هک  رگید  نادوبعم  ریزع و  یـسیع و 

وت زج  زگره  دوخ  ام  اراگدرورپ  هزنم  كاپ و  دـنیوگ  زجع  نابز  اب  اـهنآ  (18 (؟ دنتفاتـش تلالـض  هار  هب  دوخ  ای  دیدرب ؟ هار  زا  ارم  ناگدنب 
نارفاـک و نیا  وت  نکیل  مینک و  یئادـخ  يوعد  هک  دـسر  هچ  اـت  میتسنادـن  مینک  راـیتخا  دوخ  بوـبحم  دوـبعم و  هک  نآ  راوازـس  ار  یـسک 
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هیامرس هک  وت  میظع  نآرق  وت و  رکذ  یناف  تسپ  يایند  هب  یمرگرـس  طرف  زا  هکنآ  ات  يدینادرگ  نآ  ياهتمعن  ایند و  هب  عتمتم  ار  ناشناردپ 
تمایق لوسر و  ادخ و  هب  عجار  هچنآ  رد  ار  نانموم  امش  اهنآ  سپ  (19) دندوب راگزور  هبت  یقش و  یمدرم  دندرک و  شومارف  دوب  تداعس 
دیناوت اهنآ  يرای  هن  دینادرگ و  فرطرب  ار  باذع  نآ  دیناوت  امـش  هن  هک  دندش  راتفرگ  ام  باذع  هب  نآ  رثا  رد  دـندرک و  بیذـکت  دـیئوگ 

چیه ام  (20)و  مینادرگیم راتفرگ  گرزب  باذـع  هب  ار  وا  ام  تسا  گرزبمتـس  ملظ و  هک  دوش  كرـشم  ناگدـنب  امـش  زا  یـسک  ره  درک و 
هب تما  سپ  دنتفریم  هار  رازاب  هچوک و  نایم  رد  دـندروخ و  یم  اذـغ  وت  دـننام  مه  اهنآ  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  قلخ  هب  وت  زا  شیپ  یلوسر 

تما هب  ار  ءایبنا  هکنانچ  مینادرگیم  رگید  یضعب  شیامزآ  ببس  ار  ناگدنب  امـش  زا  یـضعب  ام  درک و  دنناوتن  وت  تلاسر  بیذکت  رذع  نیا 
لاوحا هب  وت  راگدرورپ  و  درک ؟ دیهاوخ  ادخ  تعاط  رد  ربص  ایآ  هک  مینکیم  ناحتما  ریقف  هب  ار  ینغ  ینغ و  هب  ار  ریقف  ای  ءایبنا  هب  ار  تما  و 

ای دندشن  لزان  ام  رب  ناگتشرف  ارچ  دنتفگ  دندوبن  دقتعم  تمایق  هب  دنتـشادن و  ار  ام  ياقل  دیما  هکنانآ  (21)و  تسهاگآ قلخ  همه  لامعا  و 
هب دنتفرگ و  شیپ  توخن  ربکت و  هار  شیوخ  قح  رد  نانآ  انامه  میـشابن  جاتحم  لوسر  هب  نامیا  رد  ات  مینیب ؟ یمن  مشچ  هب  ار  ادخ  ام  ارچ 
نآ رد  نامرجم  دننیب  هب  ار  ناگتـشرف  هک  يزور  (22) دنتخاس مورحم  ءایبنا  يوریپ  تداعس  زا  ار  دوخ  دنتفاتـش و  دیدش  نایغط  یـشکرس و 
هب هجوت  اـم  (23)و  دیـشاب ادـخ  تنج  تمحر و  ءاقل  زا  عونمم  مورحم و  ناشکرـس  يا  دـنیوگ  اهنآ  هب  هکلب  هتفاین  هتـشرف  زا  یتراـشب  زور 

يرقم نکسم و  زور  نآ  رد  تشهب  لها  لاح  ره  هب  (24) مینادرگیم دوبان  لطاب و  ار  همه  هدرک و  اهنآ  تقیقح  صولخ و  یب  دـساف  لامعا 
ناگتشرف هتفاکش و  مه  زا  ربا  اب  نامسآ  هک  ار  يزور  نک  دای  (25)و  تشاد دنهاوخ  نایخزود  نیا  زا  رتوکین  یهاگباوخ  شمارآ و  رتهب و 

زور دنخزودب  موکحم  هک  نارفاک  رب  تسنامحر و  يادـخ  صاخ  زور  نآ  رد  قح  هب  یهاشداپ  (26) دنیآ دورف  قح  رما  هب  مامت  تعرس  اب 
قح لوسر  اب  ایند  رد  نم  شاک  يا  دنیوگ  هتفرگ و  نادـند  هب  ترـسح  تسد  تشپ  ملاظ  مدرم  هک  يزور  (27)و  دوب دهاوخ  یتخس  رایسب 
زا وا  تقافر  (29) متفرگیمن تسود  ار  قساف  قیفر  رفاـک و  درم  نـالف  هک  شاـک  يا  نم  رب  ياو  (28) متفرگ یم  شیپ  تعاـط  یتسود و  هار 

یهارمگ نالذـخ و  هیام  ناسنا  يارب  ینج  یـسن و  ناطیـش  یتسود  يرآ  دـینادرگ  هارمگ  تخاس و  مورحم  ارم  قح  لوسر  نآرق و  يوریپ 
باتک گرزب  نآرق  نیا  نم  تما  هک  یهاگآ  وت  اهلاراب  دـنک  ضرع  زعلا  بر  هاگـشیپ  رد  تما  زا  هوکـش  هب  لوسر  زور  نآ  رد  (30) تسا
میداد رارق  شتما  ناراکدب  سنج  زا  ینمشد  يربمغیپ  ره  يارب  ام  نینچمه  (31)و  دندش نارفاک  وریپ  دندرک و  اهر  كورتم و  یلکب  ار  وت 

هب لهاج  نارفاـک  زاـب  (32)و  تسا تیاـفک  وت  يراـی  ترـصن و  تیادـه و  يارب  وت  يادـخ  اـهنت  هک  شیدـنیم  نمـشد  زا  لوسر  يا  وـت  و 
تسنیا شتمکح  دنتسنادن  نالهاج  ام ، لوسر  يا  دشن ؟ لزان  لوسر  يارباجکی  تسادخ  بناج  زا  رگا  نآرق  نیا  ارچ  هک  دنتفگ  ضارتعا 

نشور و یبـیترت  هب  بترم  وت  رب  ار  دوخ  تاـیآ  ببـس  نیدـب  میهد و  بلق  ناـنیمطا  مینک و  مارآ  لد  نآ  تاـیآ  هب  ار  وت  اماجیردـت  اـت  هک 
اب ار  قح  نخـس  وت  يارب  لباقم  رد  ام  هکنآ  رگم  دـنرواین  قحان  ضارتعا  لـطاب و  لـثم  چـیه  وت  رب  نارفاـک  (33)و  میداتسرف وکین  ینشور 

تلالض هار  نیرتتخس  هتفاتـش و  ناکم  نیرتدب  هب  دنوش  دراو  خزود  شتآ  رد  ور  هب  تمایق  رد  هک  نانآ  (34) میرآ اهنآ  خساپ  نایب  نیرتهب 
ثیدـح همیمـض  هب  هیآ  نیا  میداد  رارق  وا  ریز  ار و  نوراه  شردارب  میدرک و  اـطع  ار  تاروت  باـتک  یـسوم  هب  اـم  اـنامه  (35)و  دنا هتفای 
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  لصف  الب  تفـالخ  عطاـق  ناـهرب  لوا  لکـش  هب  یـسوم  نمنوراـه  هلزنمب  ینم  تنا  یلع  اـی  ص )  ) لوسر رتاوتم 

كاله تخـس  ار  اهنآ  ام  هک  دینک  دـندرک  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  موق  نآ  بناج  هب  ور  هک  میتفگ  ار  نوراه  یـسوم و  هاگنآ  (36) تسا
میتخاس و مدرم  تربع  تیآ  میدرپس و  كاله  نافوط  هب  ار  اهنآ  ام  دـندرک  بیذـکت  ار  قح  نـالوسر  نوچ  حون  موق  زین  (37)و  مینادرگیم

یبآ هاچ  ای  همشچ  دزن  هک  دنبیعش  موق  دیاش  سر  باحصا  دومث و  داع و  موق  زین  (38)و  میدینادرگ ایهم  كاندرد  باذع  ناراکمتس  يارب 
نیا زا  کی  ره  يارب  ام  (39)و  میدرک كاله  ناشرادرک  رفیک  هب  ار  همه  اهنیا  نیب  يرایـسب  رگید  فیاوط  دنتـشاد و  لزنم  دـنمان  سر  هک 

نآ دندید  دندمآ و  نارفاک  نیا  انامه  (40)و  میتخاس كاله  یلک  هب  ار  همه  میدآ و  تجح  مامتا  تیادـه و  يارب  اهلثم  اهدـنپ و  فیاوط 
نکیل دندید و  يرآ  دندیدن ؟ ار  اهنآ  بارخ  راید  دوخ  مشچ  هب  نانیا  ایآ  میدـینارابب  تکاله  باذـع و  ناراب  نآ  رب  هک  ار  طول  موق  راید 

ار وت  هاگ  ره  نارفاک  نیا  هک  شاـبم  نیمغ  اـم ، لوسر  يا  (41) دنرادن رفیک  تمایق و  زا  یمیب  دیما و  دـنا  هدرواین  نامیا  رـشحم  زورب  نوچ 
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42)و (؟ هداتـسرف قلخ  رب  تلاسر  هب  ادخ  هک  تسنامه  درم  نیا  ایآ  دنیوگ  هدرک و  رخـسمت  ار  وت  هکنآ  زج  دـنرادن  يراک  دـسح  زا  دـننیبب 
نیا درادزاب  نامنایادخ  شتـسرپ  زا  دنک و  هارمگ  یلکب  میدوبن  رادیاپ  دوخ  یتسرپ  تب  رب  رگا  ار  ام  ص )  ) دمحم هک  دوب  کیدزن  دنیوگ 

رد اهنآ  زا  رت  هارمگ  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  دننک  هدـهاشم  ار  قح  باذـع  نوچ  دـندناوخ  یهارمگ  ار  دـیحوت  لهج  زا  هک  ناکرـشم 
؟ دش كاله  نآ  شتسرپ  هب  هنوگچ  تخاس ؟ دوخ  يادخ  ار  شسفن  ياوه  رورغ ، زا  هک  سک  نآ  لاح  يدید  لوسر  يا  (43) تسین ملاع 

یلقعت رکف و  ای  دنونـش  یم  یفرح  سفن ، عیطم  نارفاک  نیا  رثکا  هک  يرادـنپ  ای  (44 (؟ دـش یتسناوت  تکاله  زا  وا  نابهگن  ظفاح و  وت  ایآ 
هکنآ اب  ار  هیاس  هنوگچ  ادخ  فطل  هک  يدیدن  ایآ  (45) دنرت هارمگ  رتنادان و  هکلب  دننایاپراهچ  دننام  سب  یلقع  یب  رد  نانیا  اشاح  دنراد ؟

رب تمحرم  فطل و  زا  ار  ءایبنا  یحو  رون  ملع و  وترپ  دوجولا و  قیقح  سمش  لپ  دینارتسگب و  نایملاع  رـس  رب  يدرک  نکاس  یتساوخ  رگا 
تـسا دوجو  ملاع  رون  هک  تیدـحا  تاذ  هیآ  نیا  رد  باتفآ  دـیاش  میداد  رارق  لیلد  نآ  رب  ار  باتفآ  هاگنآ  دـینادرگ  طـسبنم  مدآ  ملاـع و 

يوس هب  ار  طسبنم  باتفآ  نآ  لـظ  سپـس  (46) دـنراوگرزب نآ  ع )  ) رایـصوا و  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  نالوسر و  وا  هیاس  دـشاب و  دوصقم 
سابل امش  يارب  ار  بش  تملظ  هک  تسیئادخ  وا  (47)و  دندرگزاب تمایق  هب  ام  يوس  هب  تادوجوم  همه  زاب  مینکیم و  ضبق  اجیردـت  دوخ 

ررقم راک  شبنج و  يارب  ار  نشور  زور  داد و  رارق  امش  تابث  شمارآ و  هیام  ار  باوخ  دیوش و  روتـسمبش  هماج  هایـس  رد  همه  ات  دینادرگ 
لزان امـش  يارب  رهطم  رهاـط و  یبآ  نامـسآ  زا  داتـسرف و  دوخ  تمحر  شیپاـشیپ  تراـشب  يارب  ار  اـهداب  هک  تسیئادـخ  وا  (48)و  تشاد

باریــس ار  يرایــسب  ناـیمدآ  ناـیاپراهچ و  زا  میدــیرفآ  هـچنآ  میزاـس و  هدــنز  ار  هدرم  کـشخ و  نـیمز  ناراـب  نآ  هـب  اــت  (49) میدرک
زج مدرم  رثکا  نکیل  دنوش  قح  رکذتم  هتفرگ و  دـنپ  ات  میدروآ  مدرم  نیب  ار  ملاع  تابالقنا  ریاس  ناراب و  داب و  تارییغت  ام  (50)و  مینادرگ

دناـسرتب ادــخ  باذــع  زا  ار  قـلخ  هـک  يربـمغیپ  هـیرق  ره  مدرم  نـیب  رد  میتـساوخیم  اـم  رگا  (51)و  دــنتفرگن شیپ  دوــحج  نارفک و  هار 
وا (53)و  نک رازراک  داهج و  تخسدننک  قح  نید  نآرق و  تفلاخم  هک  نانچ  اهنآ  اب  شابم و  نارفاک  عبات  زگره  وت  سپ  (52) میداتسرفیم

نتخیمآ مهب  نیع  رد  بآ  ود  نیا  نیب  دوب و  خلت  روشرگید و  نآ  نیریش و  اراوگ و  بآ  نیا  هک  تخیمآرد  مهب  ار  ایرد  ود  هک  تسیئادخ 
یـشیوخ اهنآ  نیب  دیرفآ و  ار  رـشب  هفطن  نآ  زا  هک  تسیئادخ  وا  (54)و  دنـشاب ادج  لصفنم و  مه  زا  هشیمه  هک  داد  رارق  یلیاح  هطـساو و 

چیه هک  یئاهتب  ادخ  ياج  هب  هدراذگاو و  ار  ادخ  نادان  ناکرشم  نیا  (55)و  رداق زیچ  ره  رب  وت  يادخ  داد و  رارق  جاودزا  یگتـسب  بسن و 
لوسر يا  (56) دنکیم دوخ  راگدرورپ  رما  هب  تشپ  دنادرگیم و  يور  يادخ  زا  ینادان  هب  رفاک  دنتسرپیم و  درادن  نانآ  لاح  هب  نایز  دوس و 

تما امـش  زا  نم  وگب  ام  لوسر  يا  (57) یناسرتب ام  باذـع  زا  یهد و  تراشب  اـم  تمحر  هب  ار  قلخ  هکنآ  يارب  رگم  میداتـسرفن  ار  وت  اـم 
(58)و ددرگ لئان  دبا  تداعـس  هب  دریگ و  شیپ  دوخ  يادـخ  هار  نم  یپ  زا  دـهاوخب  هک  ره  هک  سب  نیمه  نم  رجا  مهاوخیمن  تلاسر  دزم 

الماک شناگدنب  هانگ  هب  هک  وا  مه  وگ و  هیزنت  حیبست و  ار  يو  وا  تاذ  شیاتـس  هب  نک و  لکوت  دریمن  زگره  هک  يدبا  هدنز  يادخ  رب  وت 
هچ ره  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  یئادخ  نآ  (59) دنکیم هذخاوم  دهاوخب  ار  هک  ره  دـشخب و  یمدـهاوخب  ار  هک  ره  تسا  تیافک  تسهاگآ 

وجزاب ار  تقیقح  یـسانشادخ  زا  تسارایب  تقلخ  لماک  نسح  اب  ار  ینامحر  شرع  هاگنآ  دیرفایب  زور  شـش  رد  ار  همه  تساهنآ  نیب  رد 
دنیوگ باوج  رد  دینک  هدجس  ار  نامحر  يادخ  دیئایب و  یئوگ  رفاک  مدرم  نیا  هب  وت  نوچ  (60)و  يوش هاگآ  تقلخ  تیهلا و  رارسا  هب  ات 

هب اتکی  يادـخ  هب  توعد  میوشن و  زگره  میوش ؟ وت  روتـسد  وریپ  مینک و  هدجـس  ینکیم  رما  وت  هچنآ  هب  اـم  اـیآ  تسیک ؟ ناـمحر  يادـخ 
نابات هام  دیشروخ و  نشور  غارچ  نآ  رد  تشاد و  ررقم  اهجرب  نامـسآ  رد  هک  یئادخ  نآ  راوگرزب  (61) دیازفیب ناشترفن  رب  تعاطا  ياج 

رکذـتم زور  ای  بش  هب  دـهاوخ  هک  سک  نآ  يارب  داد  رارق  رگیدـکی  نیـشناج  ار  زور  بش و  هک  یئادـخ  تسوا  (62)و  تخاس نشور  ار 
هب هر  نیمز  يور  رب  هک  دنتـسه  نانآ  نامحر  يادـخ  صاـخ  ناگدـنب  (63)و  تسناسکی زور  بش و  درآ  ياـج  هب  وا  رکـش  اـی  دوش  ادـخ 

دنتسه نانآ  (64)و  دنهدباوج شوخ  نابز  سفن و  تمالـس  اب  دننک  یباتع  باطخ و  اهنآ  هب  لهاج  مدرم  هاگره  دـنور و  ینتورف  عضاوت و 
اعد هب  مئاد  هک  دنتسه  نانآ  (65)و  دنرآ بش  هب  قلخ  اب  یکین  هب  ار  زور  دننک و  زور  ادـخ  ياضر  يارب  زامن  مایق  هدجـس و  هب  ار  بش  هک 
دب هاگرارق و  دب  رایـسب  اجنآ  هک  (66) تسا یمئاد  کلهم  باذع  تخـس  هک  نادرگب  ام  زا  ار  منهج  باذـع  اراگدرورپ  دـنیوگ  عرـضت  و 
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لدـتعم ور و  هنایم  ناسحا  رد  هکلب  دـنزرون  مه  لخب  هدرکن و  فارـسا  نانیکـسم  هب  قافنا  ماگنه  هک  دنتـسه  نانآ  (67)و  تسا یهاگلزنم 
دنناسر و یمن  لتق  هب  هدرک  مارح  ادخ  هک  ار  یمرتحم  سفن  دـنناوخیمن و  کیرـش  ار  یـسک  اتکی  يادـخ  اب  هک  دنتـسه  نانآ  (68)و  دنشاب
اب دوش و  فعاضم  تماـیق  رد  شباذـع  (69)و  تفای دـهاوخ  ار  شهانگ  رفیک  دـنک  لمعنیا  هک  ره  هک  دـندرگ  یمن  انز  لـمع  درگ  زگره 

ادخ سپ  دنرآ  ياج  هب  حلاص  لمع  ادخ  هب  نامیا  اب  دـننک و  هبوت  هانگ  زا  هک  یناسک  نآ  رگم  (70) ددرگ دلخم  خزود  هب  يراوخ  تلذ و 
راکوکین دـنک و  هبوت  سک  ره  (71)و  تسنابرهم هدنزرمآ و  رایـسب  ناگدنب  قح  رد  دنوادخ  هک  دنادرگ  تانـسح  هب  لدـب  ار  اهنآ  ناهانگ 

يوغل لمع  هب  هاگره  دنهدن و  تداهش  قحان  هب  هک  دنتسه  نانآ  (72)و  دیسر دهاوخ  قحلوبق  هاگراب  ادخ و  هاگرد  هب  شا  هبوت  هتبلا  دوش 
نآ رد  هناروک  رک و  دنوش  دوخ  يادخ  تایآ  رکذـتم  هاگره  هک  دنتـسه  نانآ  (73)و  دنرذگرد نآ  زا  هناراوگرزب  دـنرذگب  لفاغ  مدرم  زا 

اب اعد  ماگنه  هک  دنتسه  نانآ  (74)و  دیازفیب ناشنامیا  تفرعم و  ماقم  رب  ات  دننک  نآ  هدـهاشم  انیب  مشچ  هاگآ و  لد  اب  هکلب  دـنرگنن  تایآ 
لیخ رس  ار  ام  دنـشاب و  ام  ینـشور  مشچ  هیام  حلاص و  فلخ  هک  امرف  تمحرم  ینادنزرف  نامتفج  زا  ار  ام  اراگدرورپ  دنیوگ  دوخ  يادخ 

تنج و ياه  هفرغ  یلاع  تدابع  هار  رد  ناشربص  شاداپ  دـش  رکذ  ناشفاصوا  هک  ناگدـنب  نینچ  (75) هد رارق  يوقت  لها  ياوشیپ  ناـکاپ و 
رایـسب هک  تشهب  نآ  رد  (76)و  دـننک تاقالم  ار  رگیدـکی  ماقم  ولع  ینامداش  مالـس و  تیحت و  اب  اج  نآ  رد  هک  دـنبای  یتشهب  ياهرـصق 

امش هبوت  يراز و  هلان و  امش و  ياعد  رگا  هک  وگب  تما  هب  ام ، لوسر  يا  (77) دوب دنهاوخ  معنتم  دلخم و  دبا  ات  تسا  یماقم  لزنم و  وکین 
(78) دش دیهاوخ  راتفرگ  نآ  رفیک  هب  دیدرک و  بیذکت  ار  قح  تایآ  نارفاک  امش  هک  تشاد ؟ یئانتعا  هجوت و  هچ  امش  هبادخ  دوبن 

ءارعشلا

لزاـن وـت  رب  هـک  تسادـخ  باـتک  نـشور  تاـیآ  نآرق  نـیا  لوـسر  ادـخ و  نـیب  تسیرارــسا  (2) مسط (1) نابرهم هدنـشخب  دـنوادخ  ماـنب 
كـاله دـنروآ  یمن  ناـمیا  هـکنیا  مـغ  زا  ار  تزیزع  ناـج  یهاوـخ  هـک  یقلخ  تیادــه  هشیدــنا  رد  ناـنچ  وـت  اـم  لوـسر  يا  (3) دیدرگ
ناــمیا راــب  ریز  ندرگ  ربـج  هـب  هـمه  هـک  مـینادرگ  لزاــن  يرهق  تـیآ  تیــشم  نامــسآ  زا  میهاوـخب  رگا  اــم  هـک  رادــم  مـغ  (4) يزاس

نیا انامه  (6) دـندرک ضارعا  نآ  زا  هکنآ  زج  دـماین  ددـجم  اهنآ  رب  نامحر  يادـخ  زا  يرکذ  تیآ و  چـیه  هک  نانیا  رب  ياو  (5) دنرزدورف
ایآ (7) دیـسر دهاوخ  مه  نانیا  هب  دندرک  ءازهتـسا  قح  تایآ  هب  هک  نانآ  كاله  هثداح  يدوز  هب  دندرک و  بیذکت  ار  ادـخ  تایآ  نارفاک 

تمحر و فطل و  تیآ  راکنیا  رد  (8 (؟ میدینایورب نآ  زادوسرپ  تاتابن  زا  نوگانوگ  عاونا  هچ  ام  هک  دـندرکن  رظن  تربع  هدـیدب  نیمز  رد 
نابرهم ردتقم و  رایسب  وت  راگدرورپ  انامه  (9)و  دنروآ یمن  نامیا  ادخ  هب  نانیا  رثکا  زاب  تسا و  راکشآ  نادنمشوه  رب  ادخ  تردق  ملع و 
راکمتس موق  (11)و  روآ يور  راکمتس  موق  يوس  هب  ام  تلاسر  هب  کنیا  هک  درک  ادن  یسوم  هب  ادخ  هک  یماگنه  رآ  دای  (10) تسا قلخ  رب 

راگدرورپ يا  درک  ضرع  یسوم  (12) دیوش یمن  راکزیهرپ  سرتادخ و  مه  زاب  ادخ  تیصعم  نایغط و  همه  نیا  زا  سپ  ایآ  وگب  ار  نوعرف 
سپ ددرگن  زاب  نانآ  تیادـه  هب  مناـبز  هدـقع  موش و  گـنتلد  اـهنآ  رفک  زا  (13)و  دـننک بیذـکت  ارم  تخـس  ناینوعرف  هک  مسرتیم  نآ  زا 

هب نایطبق  مهانگ  نادب  مسرتیم  هک  تسا  یهانگ  یطبق  موق  نیا  زا  نم  رب  (14)و  تسرفب تلاسر  هب  نم  اب  زین  ار  مردارب  نوراه  نک و  یفطل 
اج همه  نم  هک  دیورب  نانآ  يوس  هب  نم  تایآ  تازجعم و  نیدب  نوراه  تردارب  اب  سرتم و  زگره  دومرف  یـسوم  هب  ادخ  (15) دنناسر لتق 

هدمز (17) میناهج راگدرورپ  لوسر  ود  ام  هک  دیئوگب  دیور و  نوعرف  بناج  هب  قافتا  هب  ود  ره  (16) مونشیم ار  امش  راتفگ  متسه و  امش  اب 
نآ هن  وت  تفگ  هتخانش و  ار  یسوم  نوعرف  (18) يراذگاو ام  هب  ناشرما  یتسرفب و  نیطسلف  هب  رصم  زا  ام  اب  ار  لیئارـسا  ینب  هفیاط  هک  میا 

؟ يدوب رفاک  ام  یئادـخ  هب  دز و  رـس  وت  زا  سفن  لتق  تشز  لعف  نآ  19)و  (؟ تشذـگ ام  دزن  رد  ترمع  اهلاس  میدرورپ و  اـم  هک  یکدوک 
زا نایطبس  تاجن  يارب  نم  ماگنه  نآ  رد  هکلب  دمع  رب  هن  یلو  مدش  بکترم  ار  یلعف  نینچ  نم  يرآ  تفگ  نوعرف  خساپ  رد  یـسوم  (20)

یهتنم یئاطخ  لتق  هب  مدرک  یمولظم  تاجن  دـصق  هب  يراـک  مدوب و  امـش  راـید  ناگدـشمگ  زا  نادرگرـس و  تریح  يداو  هب  ناـیطبق  ملظ 
نیا وگزاب  (22)و  داد رارق  دوخ  ناربمغیپ  زا  دومرف و  اطع  تمکح  ملع و  ارم  نم  يادـخ  هکنآ  ات  متخیرگ  امـش  سرت  زا  هاـگنآ  (21)و  دش

يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


بر تفگ  یـسوم  هب  نوعرف  زاـب  (23 (؟ یهنیم نم  رب  نآ  تنم  هک  تسا  یتـمعن  مه  نـیا  يا  هدرک  دوـخ  هدـنب  ار  لیئارـسا  ینب  هفیاـط  هـک 
تـساهنآ نیب  ام  هچنآ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  يادـخ  نیملاعلا  بر  داد  باوج  یـسوم  (24 (؟ یتسه نآ  لوسر  وت  هک  تسیک  نیملاـعلا 

درم نیا  هک  دیونـش  یمن  ایآ  تفگ  درک و  شناـیرابرد  هب  يور  تخادرپ و  هطلغم  هب  باوج  زا  زجاـع  نوعرف  (25) دیراد رواب  نیقی  هبرگا 
امش نیشیپ  ناردپ  امش و  هک  تسیئادخ  نامه  نیملاعلا  بر  تفگ  رگید  نایب  هب  تابثا  ماقم  رد  زاب  یسوم  (26) دنکیم لیلد  یب  يوعد  هچ 

تلاسر هب  امـش  يوس  هب  هک  یلوسر  نیا  مدرم  يا  تفگ  دـمآرب و  یـسوم  رخـسمت  عینـشت و  ماقم  رد  نوعرف  زاـب  (27) هدیرفایب مدـع  زا  ار 
ناـمه نیملاـعلا  بر  تفگ  رگید  ناـیب  هب  تاـبثا  ماـقم  رد  هدرکن و  راـنتعا  مصخ  رخـسمت  هب  یـسوم  زاـب  (28) تسا هناوید  تخـس  هدمآ 

زا هک  نوعرف  زاب  (29) دینک لقعت  قح  تردق  رد  امـش  رگا  تسا  دوجوم  اهنیا  نیب  هچ  ره  تسا و  بش  زور و  برغم و  قرـشم و  هدننیرفآ 
هب زاب  یسوم  (30) دیـشک مهاوـخ  نادـنز  هب  ار  وـت  هتبلا  یتـسرپب  ار  یئادـخ  نم  ریغ  رگا  تفگ  تخادرپ و  دـیدهت  هب  دـنام  زجاـع  باوـج 

هزجعم نآ  تفگ  نوـعرف  (31 (؟ یـشک نادـنز  هب  مزاـب  مرآ ؟ وت  رب  دوخ  يوـعد  قدـص  رب  يزجعم  تجح و  مه  رگا  داد  خـساپ  تمیـالم 
زین (33)و  تشگ رادـیدپ  میظع  یئاـهاهدژا  هاـگان  هک  دـنکفیب  دوخ  ياـصع  یـسوم  عقوم  نآ  رد  (32 (؟ یئوـگیم تسار  رگا  راـیب  تسیچ 

ور گرزب  زجعم  ود  نیا  ندید  اب  نوعرف  (34) دیدرگ راکشآ  ناگدننیب  مشچ  هب  نابات  يدیشروخ  هاگان  هک  دروآ  نوریب  نابیرگ  زا  تسد 
زا ار  رـصم  مدرم  امـش  اه  هدبعـش  رحـس و  نیدب  دهاوخیم  هک  (35) تساناد رهاـم و  رایـسب  يرحاـس  درم  نیا  تفگ  درک و  شناـیرابرد  هب 
ات (37) دروآ عمج  ار  نارحاس  وا  هضراعم  هب  اهرهـش  زا  هاوخ و  تلهم  شردارب  وا و  زا  دـنتفگ  نوعرف  هب  اهنآ  (36) دنک هراوآ  دوخ  روشک 
رب ار  نارحاس  هاـگنآ  دروآ  عمج  ار  نارحاـس  تفریذـپ و  ار  نخـس  نیا  (38) دـنوش رـضاح  تدزن  همه  وا  عفد  رب  تسدربز  رهام  نارحاـس 

همه هک  رتهب  هچ  دنتفگ  ار  رهش  مدرم  دنتسنادیم  بلاغ  یسوم  رب  ار  هرحس  نوچ  (39)و  تخاس رضاح  نیعم  زور  هب  یسوم  اب  هدعو  بسح 
(41)و مینک يوریپ  نوعرف  هرحـس  زا  دـندش  بلاغ  نارحاس  رگا  مه  اـم  هک  دـشاب  (40) دـینک هدـهاشم  ار  هعقاو  ات  دیـشاب  عمج  زور  نآ  رد 
؟ تشاد میهاوخ  تمدـخ  نیا  لباقم  رد  یگرزب  رجا  میئآ  بلاغ  یـسوم  رب  رگا  اـیآ  دـنتفگ  يو  اـب  دـندمآ  نوعرف  روضح  نارحاـس  نوچ 

دندـش رـضاح  هضراعم  هب  نارحاس  نوچ  (43) دـش دـیهاوخ  زین  مهاـگرد  ناـبرقم  زا  تمدـخ  رجا  رب  هوـالع  هتبلا  يرآ  تفگ  نوعرف  (42)
مه نارحاس  (44) دیزادنا راک  هب  دیهاوخیم  هچ  ره  دوخ  رحـس  طاسب  امـش  کنیا  میهد  نمـشد  هب  ار  یتسد  شیپ  ام  تفگ  اهنآ  هب  یـسوم 
نآ رد  (45) دـش میهاوخ  بلاغ  هتبلا  یـسوم  رب  هک  دـندرک  دای  مسق  نوعرف  تزع  هب  دـندنکفیب و  ار  دوخ  رحـس  ياهبانط  نسر و  اهبوچ و 
هک نارحاس  (46) درب ورف  ماک  هب  ار  نارحاس  يزیگنارحس  لئاسو  همه  دش و  میظع  یئاهدژا  هاگان  هک  دنکفیب  ار  دوخ  ياصع  یـسوم  لاح 

ناـمیا ملاــع  يادــخ  هـب  اــم  دــنتفگ  (47)و  دــنداتفا هدجــس  هــب  یــسوم  شیپ  تــسین  رحــس  دنتــسناد  اــعطق  دــندیدب و  هزجعم  نــیا 
هک تسا  مولعم  انامه  دـیدروآ  یـسوم  هب  نامیا  نم  هزاجا  یب  ارچ  تفگ  نارحاس  هب  نوعرف  (49) نوراه یسوم و  راگدرورپ  (48) میدروآ

فرط ود  فالتخا  هب  ار  امش  ياپ  تسد و  دید  دیهاوخ  ار  دوخ  رفیک  يدوز  هب  هتخومآ  يرحاس  ار  امش  هک  تسا  امـش  گرزب  داتـسا  نیا 
زا دعب  نوچ  دیـسر  دهاوخن  ینایز  چیه  ام  هب  لتق  راد و  نیا  زا  دـنتفگ  نارحاس  (50) مشکیم رادـبار  همه  هاگنآ  منکیم  عطق  تسار  پچ و 
ام ناـهانگ  زا  شیوـخ  فـطل  هب  هک  مـیدروآ  ناـمیا  وا  هـب  اـم  لوا  نوـچ  مـیراد  نآ  دـیما  ادـخ  زا  (51)و  میدرگیمزاـب ادـخ  يوس  هبگرم 

قرغ ایرد  هب  دـننک و  بیقعت  ناینوعرف  ار  امـش  ات  رب  نوریب  رـصم  رهـش  زا  هنابـش  ارم  ناگدـنب  هک  میدرک  یحو  یـسوم  هب  (52)و  درذگرد
اهرهش هب  رکـشل  يروآ  عمج  يارب  لوسر  دیـسرت و  تفای  عالطا  رـصم  زا  لیئارـسا  ینب  رازه  نیدنچ  نتفر  زا  هک  نوعرف  هاگنآ  (53) دنوش

زا رامش و  یب  یهاپس  ام  (55)و  تسین یقاب  یلیلق  هدع  زج  لیئارـسا  ینب  هفیاط  زا  انامه  هک  دنتفگ  یم  اهنآ  هب  تاغیلبت  يارب  (54)و  داتسرف
ياهغاب زا  ار  اهنآ  ام  اه  يوعد  همه  نیا  دوجو  اب  (57) میلماک هحلسا  هب  حلسم  دنمورین و  همه  يرکشل  ام  زین  (56)و  میکانمشخ اهنآ  تسد 

مورحم تسایر  هیلاع  تاماقم  اهتورث و  اهجنگ و  زا  (58)و  میدنکفا كاله  يایرد  هب  میدرک و  نوریب  رصم  زا  ناور  بآ  ياهرهن  اب  افصم 
یسوم و ناینوعرف  هک  یهاگحبص  (60) میدینادرگ اهماقم  تورث و  اهراید و  رهش و  نآ  ثراو  ار  لیئارسا  ینب  فیعـض  موق  (59)و  میتخاس

تخـس ناینوعرف  تسد  هب  کنیا  دـنتفگ  هدرک  میب  یـسوم  باحـصا  دـندش و  وربور  رکـشل  ود  نوچ  (61) دندرک بیقعت  ار  لیئارـسا  ینب 
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هب ام  سپ  (63) درک دهاوخ  یئامنهار  نیقی  نمشد  زا  ظفح  هب  ارم  تسا و  نم  اب  ادخ  هک  دیسرتم  زگره  تفگ  یسوم  (62) میوشیم كاله 
مه يور  رب  گرزب  یهوک  دننام  ایرد  هعطق  ره  بآ  تفاکـش و  ایرد  دز  نوچ  نآ  لین  يایرد  هب  ار  دوخ  ياصع  هک  میدرک  یحو  یـسوم 
ایرد هـــب  لیئارـــسا  ینب  یپ  زا  ار  ناـــینوعرف  ینعی  نارگید  (64)و  دــش زاــب  شموـق  یــسوم و  يارب  اــیرد  رد  روـبع  هار  تـفرگ و  رارق 
ایرد هب  ار  همه  رگید  موق  هاگنآ  (66) میدیناسر تمالس  لحاس  هب  هدروآ و  نوریب  ایرد  زا  ار  شناهارمه  هیلک  یـسوم و  اجنآ  (65) میدروآ

هب تلفغ  لـهج و  طرف  زا  قلخ  رثـکا  نکیل  دوب  مدرم  هظعوم  تربـع و  يارب  یگرزب  تیآ  ناـینوعرف  كـاله  نیا  اـنامه  (67) میدرک قرغ 
ناـیب تما  رب  ار  میهاربا  تیاـکح  لوسر  يا  (69) تسنابرهم ردتقم و  رایـسب  يادـخ  وت  يادـخ  انامه  (68)و  دـنروآ یمن  نامیا  قح  تایآ 

امـش تفگ  شموق  اب  دندحوم و  همه  ناربمغیپ  ناردپ  اریز  ومع  ینعی  ردپ  اب  دیحوت  هب  توعد  كرـش و  لاطبا  يارب  هک  یماگنه  (70) نک
ایآ تفگ  میهاربا  (72) میتسه هدوب و  اهنآ  شتسرپ  رب  تباث  ام  هک  میتسرپ  یم  ار  یئاهتب  ام  هک  دنداد  باوج  (71 (؟ دیتسرپیم ار  يدوبعم  هچ 

باوج رد  اهنآ  (74 (؟ تشاد دنناوت  ینایز  دوس و  چـیه  امـش  لاح  هب  ای  (73 (؟ دنونشیم ار  امـش  نخـس  دیناوخب  ار  دامج  ياهتب  نیا  هاگره 
ایآ تفگ  اهنآ  هب  زاب  میهاربا  (75) میتسرپیم دنشاب  يرثا  یب  دامج  دنچ  ره  میا و  هتفای  ناتب  نیا  شتسرپ  رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  دنتفگ  میهاربا 

يادـخ زج  اهنیا  همه  شتـسرپ  اب  نم  (77) دندیتسرپیم میدق  زا  امـش  ناردپ  (76)و  دـیتسرپیم کنیا  مدرم  امـش  هک  یئاهتب  نیا  هک  دـینادیم 
هب دوخ  فطل  هب  دیرفایب و  ارم  هک  یئادـخ  نامه  متـسرپیم  (78)و  منمـشد ناهج  ناتـسرپ  تب  رگتب و  تب و  مامت  اب  فلاخم و  ملاع  ياتکی 

باریـس موـش  هنـشت  نوـچ  دـهدیم و  اذـغ  ارم  دوـخ  مرک  هب  موـش  هنـسرگ  نوـچ  هک  یئادـخ  ناـمه  (79) دـیامرف یم  تیادـه  متـسار  هار 
هب سپـس  دناریمیم و  ایند  هزور  دنچ  تایح  زا  ارم  هک  یئادخ  نامه  (81) دهدیم افـش  ارم  موش  رامیب  نوچ  هک  یئادخ  نامه  (80) دنادرگیم

هاگردب ور  میهاربا  هاگنآ  (83) دزرمایب ار  مهانگ  ازج  زور  هک  مراد  دـیما  مشچ  هک  یئادـخ  ناـمه  (82) دنادرگیم هدنزترخآ  يدـبا  تایح 
ماوقا نابز  رب  ممان  (84)و  زاس قحلم  دوخ  حـلاص  ناگدـنب  لسر و  هب  هد و  یئاورنامرف  ناکرـشم  نیا  رب  ارم  اهلاراب  درک  ضرع  هدرک  ادـخ 

ار وا  رذگرد و  دوخ  فطل  هب  میومع  ینعی  مردپ  زا  (86)و  هد رارق  تمعنرپ  تشهب  ناثراو  زا  ارم  (85)و  نادرگ ریذپلد  منخس  وکین و  هیتآ 
كاله اوسر و  ارم  زور  نآ  رد  يزیگنارب  اـهربق  زا  ار  قلخ  هک  يزور  اراـگدرورپ  راـب  (87)و  تسناهارمگ زا  تخـس  يو  هک  امرف  تیاده 

زا كاپ  صالخا  اب  لد  اب  هک  درب  دوس  سک  نآ  اـهنت  (89)و  دشخبن دوس  ناسنا  لاح  هب  چـیه  نادـنزرف  لام و  هک  يزور  نآ  (88) نادرگم
رادـیدپ ناـهارمگ  رب  ار  خزود  (91)و  دـنزاس کـیدزن  يوقت  لـها  هب  ار  تشهب  زور  نآ  (90)و  دـیآ ادـخ  هاگرد  هب  اـیر  بیر و  كرش و 

ياج هب  هدرک و  اهر  ار  ادـخ  هک  ار  نانآ  (93) دندش اجک  هب  دیدرک  یم  شتـسرپ  هک  یئاهتب  دوش  هتفگ  نارفاک  هب  زور  نآ  (92)و  دننادرگ
نآ رد  (94) دیاینرب ادخ  ریغ  زا  يراک  زگره  دننک  عافد  امـش  بناج  زا  ای  هدرک  يرای  کنیا  امـش  هب  دـنناوتیم  ایآ  دـیتفرگرب  یئادـخ  هب  وا 

هلداجم و هب  خزود  رد  (96)و  دنیآرد منهج  هب  ناطیش  هاپس  مامت  اب  (95)و  دـنتفا خزود  شتآ  رد  ورب  مه  ناشلطاب  نادوبعم  نارفاک و  لاح 
نایملاع يادـخ  دـننام  ار  اهتب  امـش  هک  (98) میدوـب يراکـشآ  رایـسب  یهارمگ  رد  اـم  هک  مسق  ادـخ  هب  (97) دنیوگ رگیدـکی  اب  تموصخ 

هن تخـس  زور  نیا  رد  هـک  (100) شینا دـب  تسرپدوخ  لـطاب  نایعدـم  راـک و  هبت  موق  زج  دـندرکن  هارمگ  ار  اـم  (99)و  میدرکیم شتسرپ 
نامیا هناگی  يادـخ  هب  ات  میتشگیمزاب  ایند  هب  رگید  راب  هک  شاـک  يا  (102) دـنک یتیامح  ام  زا  هک  یتسود  کی  هن  (101)و  میراد یعیفش 
تربع تیآ و  ناهارمگ  تمادـن  نیا  رد  اـنامه  (103) میتسجیم يرازیب  شیدـنادب  ياـهرگتب  تب و  لـطاب و  نایعدـم  نیا  زا  میدروآ و  یم 

رفاک مه  حون  موق  (105) تسنابرهم ردتقم و  رایسب  يادخ  وت  يادخ  انامه  (104)و  دـنروآ یمن  نامیا  زاب  مدرم  رثکا  کیلو  تسا  نارگید 
و دیوشیمن ؟ یقتم  سرتادـخ و  زونه  ایآ  تفگ  ار  اهنآ  حون  ناشردارب  نابرهم  هک  یماگنه  (106) دندرک بیذکت  ار  ادخ  ناربمغیپ  هدش و 

ادخ زا  دیونـشب و  ارم  دنپ  (108) متسه قفـشم  یهاوخریخ  نیما و  لوسر  رایـسب  امـش  يارب  نم  (107 (؟ دینکیمن ضارعا  نایـصع  رفک و  زا 
ملاــع يادــخ  هـب  زج  شاداــپ  مـشچ  مهاوـخیمن و  تلاــسر  يارب  امــش  زا  يرجا  نـم  (109)و  دــیریگ شیپ  يو  تعاــط  هار  دیــسرتب و 
دنداد خـساپ  یتسرپدوخ  ربک و  زا  حون  موق  (111) دیریگ شیپ  يو  تعاط  هار  دیـسرتب و  ادخ  زا  دیونـشب و  ارم  ضرغ  یب  دنپ  (110) مرادن

لاعفا و هک  راـکچ  ارم  تفگ  حون  (112) دـنا هیامورف  راوخ و  مدرم  يدودـعم  تناوریپ  هک  یتروص  رد  میروآ  ناـمیا  وت  هب  هنوگچ  اـم  هک 
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ادخ زج  یـسک  رب  اهنآ  راک  باسح  هک  دینادب  دیراد  یتفرعم  روعـش و  رگا  (113) تسا یناد  ای  یلاـع  هقبط  زا  هک  منادـب  ار  مناوریپ  لاوحا 
ادخ زا  منک و  زردـنا  ار  مدرم  هکنآ  زج  نم  (115) منارب دوخ  زا  دنـشاب  ریقف  دنچ  ره  ار  قح  هب  نانموم  هک  دـسرن  ارم  (114)و  دوب دهاوخن 
رگا دنتفگ  دنتساخرب و  تجاجل  یـشکرس و  هب  حون  موق  زاب  (116) مرادـن يا  هفیظو  منادرگ  هاگآ  ناشلامعا  باقع  باوث و  زا  مناـسرتب و 

نم نیب  اهلاراب  (118) دندرک بیذکت  ارم  تخس  موق  اراگدرورپ ، تفگ  حون  (117) مینکیم راسگنس  تخس  ار  وت  یئوگن  نانخس  نیا  كرت 
تباجا ار  حون  ياعد  مه  ام  (119) هد تاجن  موق  رـش  زا  دـنهارمه  نم  اب  هک  ینانموم  نم و  نک و  اطع  یـشیاشگ  ام  هب  امرف و  مکح  موق  و 

ایرد هب  ار  همه  شکرس  موق  نآ  یقاب  (120)و  میدناسر تمالـس  لحاس  هب  دندمآرد  تاجن  یتشک  نآ  رد  هک  نانآ  همه  اب  ار  وا  میدرک و 
یمن ناـمیا  مدرم  رثـکا  مه  زاـب  نـکیل  تـسا و  یتربـع  تـیآ  حوـن  موـق  نارفاـک  كـاله  ناـنموم و  تاـجن  رد  اـنامه  (121) میدرک قرغ 

هک یماگنه  (124) دندرک بیذـکت  ار  ادـخ  نالوسر  زین  داع  موق  (123) تسنابرهم ردتقم و  رایـسب  يادخ  وت  يادـخ  انامه  (122)و  دنروآ
سرتادـخ یقتم و  زونه  دـیدید  ار  دوخ  زا  شیپ  نایـصع  رفک و  لها  كاله  هکنآ  اب  ایآ  تفگ  اـهنآ  هب  يردارب  رهم  اـب  دوه  اـهنآ  لوسر 

شیپ يو  تعاـطا  هار  دیــسرتب و  ادـخ  زا  دیونــشب و  نـم  دــنپ  (126) مـنیما هاوـخریخ و  يربـمغیپ  رایـسب  امـش  يارب  نـم  (125 (؟ دیوشیمن
نیمزرـس رهب  دینکیم  انب  ایآ  (128) مرادـن ملاـع  يادـخ  هب  زج  شاداـپ  مشچ  مهاوخیمن و  تلاـسر  يارب  يرجا  امـش  زا  نم  (127)و  دیریگ

دیما هب  دینکیم  انب  مکحم  ياهترامع  129)و  (؟ دینام لفاغ  ادخ  دای  زا  و  دـیوش ؟ مرگرـس  ملاع  يزاب  هب  هکنآ  يارب  خاک  ترامع و  عفترم 
تواسق و لاـمک  دـیئاشگ  تسد  قلخ  دادـیب  ملظ و  هب  نوچ  130)و  (؟ دینک دـبا  رمع  دـباین و  تسد  امـش  هب  گرم  تارامع  نآ  رد  هکنآ 

دنادیم دوخ  هچنآ  هب  ار  امـش  هک  یئادخ  نآ  زا  دیـسرتب  (132) دینک تعاطا  مقح  لوسر  هک  ارم  دیـسرتب و  ادـخ  زا  (131) دیدنب راک  مشخ 
دنمورین دینیشنرب و  دوخ  ناشیوخ  ناناوج و  اب  بسا  رب  ات  امش  يارب  نادنزرف  نایاپراهچ و  قلخ  هب  دیـشخب  ددم  (133) دیشخب توق  ددم و 

كرت دیـسرتب و  ادخ  زا  يراب  (135) دـینک حـیرفت  نآ  رد  هک  بآ  ياه  همـشچ  اهغاب و  داجیا  هب  امـش  هب  دیـشخب  ددـم  زین  (134)و  دیدرگ
ع)  ) دوه خـساپ  رد  ظـعاوم  نیا  زا  سپ  ناداـن  موق  (136) مسرت یم  امـش  رب  تمایق  گرزب  زور  باذـع  زا  نم  اـنامه  هک  دـینک  وا  نایـصع 
ناهج و يوخ  تعیبط و  راک  توم  تایح و  هلئـسم  نیا  (137) تسناسکی ام  لاح  هب  ینکن  چیه  ای  ینکتحیـصن  ظعو و  همه  نیا  وت  دنتفگ 

ضرغلا (139) تشاد میهاوخن  یباقع  باوث و  تمایق و  زگره  میوشیمن و  هدنز  رگید  گرم  زا  سپ  ام  (138)و  تسناینیشیپ همه  تشونرس 
ردتقم رایسب  وت  يادخ  انامه  (140)و  دندرواین ادخ  هبنامیا  اهنآ  رتشیب  میدینادرگ و  كاله  ار  نانآ  مه  ام  دـندرک  بیذـکت  ار  قح  لوسر 

تفگ ناشیا  هب  حـلاص  اهنآ  نابرهم  ردارب  ربمغیپ و  هک  یماـگنه  (142) دندرک بیذکت  ار  يادـخ  لوسر  زین  دومث  موق  (141) تسنابرهم و 
دیسرتب و ادخ  زا  دیونـشب و  نم  دنپ  (144) مهاوخ ریخ  نیما و  رایسب  ربمغیپ  امـش  يارب  نم  (143 (؟ دیوشیمن سرت  ادـخ  یقتم و  مه  زاب  ایآ 

دینکیم روصت  ایآ  (146) مرادن ملاع  يادخ  هب  زج  شاداپ  مشچ  مهاوخیمن و  تلاسر  يارب  امش  زا  يرجا  نم  (145) دیریگ شیپ  تعاط  هار 
اراوگ و بآ  ياه  همـشچ  افـص و  اب  ياهغاب  نیا  رد  دیراد  نامگ  (147 (؟ دنام دـیهاوخ  ایند  تمعن  زان و  نیا  رد  گرم  زا  نمیا  دـبا  ات  هک 
ناتـسهوک و رد  هک  یتاراـمع  نیا  رد  مئاد  دـینکیم  لاـیخ  (148)و  دـیا هدـنز  هشیمه  شیابیز  ياـه  هفوکـش  نآ  لـخن و  رازتشک و  عرازم 

نم دـنپ  سپ  تسا  شیپ  رد  ار  امـش  گرم  تـسین و  نـینچ  هـتبلا  (149 (؟ دـینکیم شیعت  شیاسآ  هب  دـیا  هدرکانب  تقد  لامک  اـب  تاـقالیی 
ياسور راتفر  زا  (151)و  دینک تعاطا  میوا  لوسر  هک  ارم  دیـشاب و  سرتادـخ  (150) دیریگ شیپ  تعاط  هار  دیـسرتب و  ادخ  زا  دیونـشب و 

قلخ لاــح  حالــصا  هــب  هنوــگچیه  دــننکیم و  داــسف  هنوــگ  هــمه  نــیمز  رد  مدرم  نآ  هــک  (152) دــینکن يوریپ  رگمتــس  فرــسم و 
یتسین شیب  يرشب  ام  لثم  مه  وت  هنرگ  (154)و  ینکیم توبن  يوعد  هک  دنا  هدرک  رحـس  ار  وت  نیقی  هب  دنتفگ  حلاص  موق  (153) دنزادرپیمن

رهن بآ  تسا  نم  هزجعم  هقان  نیا  تفگ  دندرک  هزجعم  ياضاقت  وا  زا  هک  حلاص  (155) روایب يزجعم  یئادخ  ربمغیپ  یئوگیم و  تسار  رگا 
رب يدصق  وس ، زگره  (156)و  دیوش دنم  هرهب  هقان  ریش  زا  بآ  ياج  هب  امـش  هقان  تبون  زور  دیـشونب و  امـش  يزور  دشونب و  هقان  يزور  ار 

دندرک و یپ  ار  هقان  دندینـشن و  نخـس  حـلاص  موق  (157) دش دـیهاوخ  راتفرگ  باذـع  تخـس  زور  هب  دـیتشک  ار  هقان  رگا  هک  دـینکم  هقان 
تربعتیآ موق  نیا  كاله  رد  انامه  دندیدرگ  كاله  دندش و  راتفرگ  دوعوم  باذـع  هب  هاگنآ  (158) دندش نامیشپ  دوخ  راک  زا  هاگحبص 
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زین طول  موق  (160) تسنابرهم ردتقم و  رایـسب  وت  يادـخ  انامه  (159)و  دـندرواین ادـخ  هب  نامیا  زاـب  مدرم  رثکا  نکیل  دوب و  نارگید  يارب 
رفک و لهاتکاله  امش  هکنآ  اب  ایآ  تفگ  تحیـصن  ماقم  رد  طول  اهنآ  نابرهم  ربمغیپ  هک  یماگنه  (161) دندرک بیذکت  ار  دوخ  ناربمغیپ 

رایسب يربمغیپ  امش  يارب  نم  هک  دیونـشب  نم  دنپ  (162 (؟ دیوشیمن راکزیهرپ  سرت و  ادخ  مه  زاب  دیدید  دوخ  مشچ  هب  ار  نیـشیپ  نایـصع 
مشچ مهاوخ و  یمن  دوخ  تلاسر  يارب  يرجا  امـش  زا  نم  (164)و  دیریگ شیپ  يو  تعاط  هار  دیسرتب و  ادخ  زا  (163) مهاوخریخ نیما و 
يارب امـش و  رـسمه  ادخ  هک  ار  نانآ  166)و  (؟ دـیهد یم  ماجنا  نادرم  اب  ار  رکنم  تشز  لمع  اـیآ  (165) مرادن ملاع  يادـخ  هب  زج  شاداپ 

سپ نیا  زا  رگا  دـنتفگ  طول  باوـج  رد  موـق  (167) دیتسه يراکبان  يدعتم  مدرم  رایـسب  امـش  يرآ  دـینکیم  اهر  هدـیرفآ  تبراقم  عتمت و 
راک نیا  نمشد  مناوتن  امش  عنم  رگا  مه  دوخ  نم  تفگ  زاب  بول  (168) درک میهاوخ  نوریب  رهشزا  ار  وت  يرادنرب  عنم  یهن و  نیا  زا  تسد 
موق تشزلمع  نیا  باقع  زا  ار  متیب  لها  نم و  اهلا  راب  هک  دروآ  يور  ادـخ  هب  اـعد  رد  هاـگنآ  (169) دوب مهاوخ  نآ  زا  رازیب  امـش و  تشز 

باذـع لها  رد  هک  ینزریپ  زج  (171) میداد تاجن  شتیب  لها  همه  اب  ار  وا  میدـیناسر و  تباجا  هب  ار  وا  ياـعد  مه  اـم  (170) شخب تاجن 
هب ار  اـهنآ  (173)و  میدـیناشن كاله  كاخ  هب  ار  همه  طول  تیب  لـها  زج  هاـگنآ  (172) دـیدرگ كاله  موق  اب  رفک  رفیک  هب  دـنام و  یقاـب 

یگرزب تربـع  تیآ  زین  طول  موـق  كـاله  نیا  رد  (174)و  میتخاس كاله  تسناراکدب  رـس  رب  یتخـس  رایـسب  ناراب  هک  باذع  نارابگنس 
هکیا باحصا  زاب  (176) تسنابرهم ردتقم و  رایـسب  وت  يادخ  انامه  (175)و  دندرواین ادـخ  هب  نامیا  زابمدرم  رثکا  نکیل  دوب  نارگید  يارب 

اب امش  ایآ  تفگ  اهنآ  هب  تحیـصن  ماقم  رد  بیعـش  ناشلوسر  هک  یماگنه  (177) دندرک بیذکت  ار  دوخ  ناربمغیپ  مه  بیعـش  تما  ینعی 
یلوسر امش  يارب  نم  هک  دیونشب  نم  دنپ  (178 (؟ دش دیهاوخن  راکزیهرپ  سرتادخ و  مه  زاب  دیدید  مشچ  هب  ار  تواقش  لها  كاله  هکنآ 

زا زج  مهاوخیمن و  تلاـسر  رجا  زگره  امـش  زا  نم  (180)و  دیریگ شیپ  يو  تعاط  هار  دیـسرتب و  ادخ  زا  (179) مهاوخریخ نیما و  رایسب 
مهنآ هک  یشورف  نارگ  یشورف و  مک  زا  دیهدب و  مامت  گنس  دیشورف  یم  هچنآ  مدرم  يا  (181) مرادن شاداپ  مشچ  یسک  هب  ملاع  يادخ 
مامت دیشورف  یم  مدرم  هب  هچنآ  (183)و  دیجنسب تسرد  يوزارت  حیحص و  نازیم  اب  ار  سانجا  (182) دیریگ هرانک  تسا  یشورف  مک  یعون 

ار ناینیـشیپ  عیابط  همه  امـش و  هک  یئادـخ  زا  (184)و  دـیزیخنرب يراـکداسف  ملظ و  هب  نیمز  رد  دـیراذگن و  مک  ناـمیپ  نزو و  زا  دـیهدب 
زج وت  (186)و  دنا هدرک  نوتفم  هدبعش  رحس و  هب  کش  یب  ار  وت  دنتفگ  وا  خساپ  بیعـش  موق  (185) دینکم وا  رما  فالخ  دیسرتب و  هدیرفآ 

تسار رگا  (187) میرادـنپ یم  وگغورد  توبن  توعد  رد  ار  وت  اـم  يرادـن و  نارگید  رب  یتـیزم  هنوگچیه  اـم  دـننام  یتـسه  يرـشب  هکنآ 
نم يوعد  قدص  رب  رتهب  ادخ  تفگ  بیعش  (188) مینک وت  قیدصت  ات  روآ  دورف  ام  رس  رب  ار  نامـسآ  زا  يا  هعطق  یئادخ  ربمغیپ  یئوگیم و 

زا مدرم  هک  يزور  ینعی  ناب  هیاس  زور  تخـس  باذـع  هب  دـندرک و  بیذـکت  ار  وا  زاب  (189) تسهاگآ امـش  لاعفا  یتشز  لوق و  بذـک  و 
(190)و دوب تخـس  رایـسب  زور  نآ  باذـع  هک  میدرک  راتفرگ  دـندشیم  كاله  یمرگ  زا  زاب  دـندرب و  یم  هانپ  یناب  هیاس  هب  اـمرگ  تدـش 

ردتقم رایسب  وت  يادخ  انامه  (191)و  دندرواین نامیا  زاب  مدرم  رثکا  نکیل  دوب و  نارگید  يارب  یگرزب  تیآ  زین  بیعـش  موق  كاله  نیرد 
(194)و دینادرگ لزان  ادخ  گرزب  هتـشرف  نیمالا  حور  لیئربج  (193) هدش لزان  ادـخ  بناج  زا  تقیقح  هب  نآرق  نیا  (192)و  تسنابرهم و 
ار مدرم  ادخ  هار  هب  (195)و  یناسرتب ادخ  باقع  زا  هتخاس و  رکذتم  ار  قلخ  نآ  ياهزردـنا  تمکح و  هب  ات  هدروآ  دورف  وت  بلق  رب  ار  نآ 

ناهرب تیآ و  دوخ  نیا  ایآ  (197) تسا روطسم  نیـشیپ  ءایبنا  بتک  رد  نآرق  نیا  تمظع  رکذ  (196)و  ینک تیاده  حیـصف  یبرع  نابز  هب 
ضعب رب  ار  یبرع  باتک  نیا  اـم  رگا  198)و  (؟ دنهاگآ نآرق  نیا  رب  فلس  ءایبنا  بتک  زا  لیئارـسا  ینب  ءاملع  هک  تسین  نارفاک  رب  ینـشور 
نآرق هک  رذـع  نیا  هب  دـندروآ  یمن  نامیا  نانآ  درکیم  تئارق  اـهمجع  رب  يزاـت  ناـبز  هب  لوسر  (199)و  میدـینادرگ یم  لزان  مجع  مدرم 

نیا ام  (200) دـیروآ یمن  نامیا  رذـع  هچ  اب  برع  موق  امـشاما  مینکیمن  كرد  ار  نآ  زاجعا  هدرکن و  نآ  مهف  اـم  تسین  اـم  ناـبز  هب  نوچ 
نیا هب  دننکن  كاندرد  باذع  هدهاشم  ات  هک  (201) میدرک تجحمامت  باتک  نیا  هب  اهنآ  رب  میدنارذگ و  ناراک  هبت  لد  رد  نینچ  ار  نآرق 

نآ (203)و  دـسر ارف  اهنآ  هب  دـندوب  لفاغ  نآ  زا  تخـس  هک  تمایق  تعاـس  باذـع و  تقو  هاـگان  هب  سپ  (202) دـنروآ یمن  نامیا  نآرق 
ماگنه هک  نونکا  ایآ  (204) میئاسایب باذـع  زا  ینامز  ات  دوشیم ؟ روپنم  یتلهم  ام  رب  ایآ  دـنیوگ  دـننک و  سامتلا  تبوقع  تدـش  زا  نارفاک 

يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


ره هیما و  ینب  ینعی  اهنآ  یلاس  دنچ  ام  رگا  دید  یهاوخ  هچ  ام ، لوسر  يا  (205) دنبلطیم لیجعت  هب  ار  ام  ماقتنا  رخسمت  زا  تسین  ناشباذع 
دنتشاد ایند  لام  زا  هک  يا  هرهب  (207)و  دنوش كاله  رسکی  هدش  هدعو  نانآ  رب  هک  یباذع  هب  سپس  (206) میزاس معنتم  ایند  رد  ار  یملاظ 
كـاله میداتــسرفن  اـهنآ  رب  تـجح  ماـمتا  تیادـه و  هـب  یلوـسر  اـت  ار  يراـید  چـیه  لـها  اـم  (208)و  دـناهرن باذـع  زا  ار  اـهنآ  چـیه 

دندرواین نیطایش  ار  نآرق  نیا  (210) میدرکن متـس  یـسک  هب  زگره  ام  نابوخ و  يارب  تسا  هظعوم  دنپ و  نادـب  كاله  نیا  (209) میدرکن
نآ لوزن  رب  تردـق  هـن  تـسا و  هتــسیاش  نیطایــش  زا  نانخــس  هنوـگنیا  زگره  هـن  (211)و  هتخاـس لزاـن  ادـخ  هتـشرف  نیما  لـیئربج  هکلب 

يدحا اتکی  يادخ  زج  لوسر  يا  وت  سپ  (213) مورحم یبیغ  رارـسا  كرد  زا  دنلوزعم و  یهلا  یحو  عامتـسا  زا  اهنآ  هتبلا  هک  (212) دنراد
رب تمحرم  لاب  رپ و  هاـگنآ  (215) ناسرتب ادـخ  زا  ار  کیدزن  ناشیوخ  تسخن  (214) دـش یهاوخ  باذـع  لها  زا  هنرگ  ناوخم و  دوبعم  ار 

امـش دـب  رادرک  زا  دوخ  نم  وگب  اـهنآ  هب  دـندرک  تفلاـخم  ار  تناـمرف  موـق  هاـگره  (216)و  نارتسگب عضاوت  هب  تناـمیا  اـب  ناوریپ  ماـمت 
ار وت  لاح  درگنیم و  ار  وت  يزیخرب  زاـمن  هب  شقوش  زا  نوچ  هک  یئادـخ  نآ  (218) نک نابرهم  ردتقم  يادـخ  نآ  رب  لکوت  (217)و  مرازیب
هک (220) تسهاگآ همه  هب  هرهطم  ماحرا  هب  هخماش  بالصا  زا  تلوحت  نارود  هب  دوجـس و  لها  رد  وت  لاقتنا  هب  (219)و  دنک یم  هدهاشم 

ناسک هچ  رب  نیطایش  هک  مزاس  هاگآ  ار  امش  نم  دیهاوخ  یم  هک  نارفاک  هب  وگب  (221) تسا قلخ  رادرک  راتفگ و  هب  اناد  اونش و  يادخ  وا 
یسدق ياوق  نانموم و  فرح  ات  دنهدیم  ارف  شوگ  (223) دنوشیم لزان  راکدب  يوگغورد  رایسب  صخش  ره  رب  نیطایش  (222) دنوشیم لزان 

(224)و تسیزیگنا هنتف  داسف و  يراک و  ههبـش  يارب  مه  اـهنآ  تسار  كدـنا  دـنیوگیم و  غورد  رثکا  دـنناسرب و  دوخ  عاـبتا  هب  هدوبر و  ار 
ره هب  دوخ  اهنآ  هک  يرگنن  ایآ  (225) دننک يوریپ  هارمگ  لهاج  مدرم  ار  لطاب  نایعدم  لمع و  یب  ناملاع  دننام  رافک  يارس  هوای  نارعاش 

نامیا و لـها  هک  نارعاـش  نآ  رگم  (227) دـننک یمن  لمع  ار  یکی  هک  دـنیوگیم  نانخـس  رایـسب  اهنآ  (226)و  دنا هتـشگرس  تریح  يداو 
زا رعش  عبط  نخس و  مظن  هب  هدش  نانموم  ریاس  اهنآ و  قح  رد  هک  یمتس  يوچه و  زا  ماقتنا  يارب  دندرک و  رایسب  ادخ  دای  هدوب و  راکوکین 
قح رد  متـس  ملظ و  هک  نانآ  درک و  دنهاوخ  يوریپ  نانموم  ار  نانآ  دندرک  داهج  نید  نانمـشد  اب  نابز  ریـشمش  هب  دنتـساوخ و  يرای  قح 

(228) دننک یم  تشگزاب  یماقتنا  خزود  یهاگ و  رفیک  هچ  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوز  هبدندرک  نامیا  لها  و  ص )  ) لوسر لآ 

لمنلا

نآرق تایآ  نیا  هدـش  دای  مسق  نآ  هب  هک  تسا  لوسر  ای  ادـخ  ماـن  اـی  تسا  هروس  هب  هراـشا  دـیاش  سط  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
هب تاکز  دـنرادیم و  اپب  زامن  ادـخ  داـی  هب  هک  ناـنآ  (3) تسنامیا لها  يارب  تراـشب  تیادـه و  هک  (2) تسادخ يادـیوه  باتک  گرزب و 
ام تجح  ماـمتا  زا  سپ  دـنروآ  یمن  ترخآ  ملاـع  هب  ناـمیا  هک  ناـنآ  اـنامه  (4) دـنراد نیقی  ترخآ  ملاع  هب  ـالماک  دـنهدیم و  نانیکـسم 

نایز ترخآ  رد  مه  تسباذـع و  نیرتتخـس  اـیند  رد  مه  ار  اـهنآ  (5) دـنوش هارمگ  رورغم و  یلکب  اـت  میهد  هولج  ناـشرظن  ردار  ناـشلامعا 
یسوم هک  یماگنه  رآ  دای  هب  (7) دوشیم اقل  وت  رب  یحو  هب  میکح  يادـخ  بناج  زا  میظع  نآرق  تایآ  اـم ، لوسر  يا  (6)و  دنقلخ نیرتراک 

هب نآ  زا  ات  مور  یم  دمآ  رظن  هب  یشتآ  ارم  تفگ  شتیب  لها  هب  دید و  يرون  تملظ  درس و  نابایب  نآ  رد  نآ  لمح  درد  یگراچیب و  تقو 
نآ هک  دندرک  ادن  ار  وا  دـش  کیدزن  شتآ  نادـب  یـسوم  نوچ  (8) مریگرب يا  هلعـش  امـش  ندش  مرگ  يارب  دـیاش  ای  مروایب  يربخ  يدوز 
هک تسادـخ  هبترم  دـنلب  هزنم و  داب و  كرابم  قح  فطل  هب  شمدـقم  تسا  بلط  رد  شدرگ  هب  ای  تسا  شتآ  نیا  قایتشا  رد  هک  ار  سک 
وت (10)و  راکتسرد ياناد  ردتقم  يادخ  منم  انامه  یـسوم  يا  دمآ  ادن  روط  رجـش  شتآ  نآ  زا  (9) تسا تیاهن  دح و  یب  ملاوع  هدـننیرفآ 

بیهم یئاهدژا  هکنانچ  دـمآرد  ناجیه  شبنج و  هب  هک  تسیرگن  نآ  رب  یـسوم  هاگان  دـنکفا  اـصع  نوچ  نکفیب  تیدوخ  دوخ و  ياـصع 
هک سرتم  یـسوم  يا  دـش  باـطخ  ودـب  لاـح  نآ  رد  دـیدرگن  سپاو  رگید  داـهن و  رارف  هب  ور  هک  دیـسرتب  ناـنچ  نآ  زا  یـسوم  دـیدرگ ،

يدوز هب  دنک  دب  راک  متس و  نوچ  هک  یسک  رگم  دنسرتب  دیاب  ملاع  ناراکمتس  (11) دنسرت یمن  زگره  نم  ریغ  زا  نم  روضح  رد  ناربمغیپ 
یسوم يا  (12) تسنابرهم هدنزرمآ و  قلخ  هب  رایـسب  ادخ  انامه  هک  دـشخبب  شیادـخ  ات  دـنادرگ  لدـبم  یئوکین  هب  ار  دـب  نآ  دـنک و  هبوت 
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اب هاگنآ  ددرگ  نابات  هام  نوچ  نشور  دیپس و  ادـخ  فطلرظن  زا  هکلب  صرب  ضرم  زا  هن  يروآ  نوریب  نوچ  ات  نک  دوخ  نابیرگ  رد  تسد 
هک شموق  نوعرف و  يوس  هب  ناـفوط  هوک و  اـیرد و  نتفاکـش  نوخ و  عدفـض و  لـمق و  خـلم و  راـضیب و  دـی  اـصع و  ینعی  یهلا  زجعم  هن 

هئارا اهنآ  هب  ار  ام  تازجعم  تایآ و  نوچ  دـمآ  ناینوعرف  دزن  هب  ام  رما  هب  هک  یـسوم  (13) وش هناور  تلاسر  هب  دـنراکبان  قساف و  یهورگ 
هزجعم دنتـسناد  نیقی  هب  دوـخ ، سفن  شیپ  هکنآ  اـب  (14)و  تسا راکـشآ  نشور و  شندوب  رحـس  وـت  گرزب  تازجعم  نیا  هک  دـنتفگ  داد 
كاله هنوگچ  و  دیماجنا ؟ اجک  هب  دساف  راکمتـس  مدرم  نآ  تبقاع  ات  رگنب  دـندرک  نآ  راکنا  يرگمتـس  توخن و  ربک و  زا  زاب  تسادـخ 

رب ار  ام  هک  ار  يادـخ  ساپـس  شیاتـس و  دـنتفگ  نآ  هنارکـش  هب  هک  میدرک  اـطع  شناد  ماـقم  نامیلـس  دواد و  هب  اـم  اـنامه  15)و  (؟ دندش
هب تفای  تفالخ  تنطلـس و  ماقم  دش و  دواد  کلم  ثراو  هک  نامیلـس  (16)و  دومرف اطع  يرترب  تلیـضف و  شنامیا  اب  ناگدنب  زا  يرایـسب 

يادـخ زا  تساراکـشآ  شـشخب  لـضف و  ناـمه  نیا  دـندرک  اـطع  تـمعن  هنوـگره  زا  دـنتخومآ و  ناـغرم  ناـبز  ار  اـم  هـک  تـفگ  مدرم 
اجنآ ات  (18) دندمآ رضاح  شباکر  رد  دوخ  سیئر  نامرف  تحت  یهاپـس  ره  ناغرم  سنا و  نج و  هورگ  زا  نامیلـس  نایهاپـس  (17)و  لاعتم
هناخ هب  همه  ناروم  يا  تفگ  درک  هدهاشم  نانآ  میظع  هاپـس  نامیلـس و  لالج  نوچ  ناروم  ياوشیپ  يروم  دیـسر  ناگچروم  يداو  هب  هک 

ارم اراگدرورپ  تفگ  دیدنخب و  روم  راتفگ  زا  نامیلـس  (19) دننک لامیاپ  ار  امش  هتسنادن  شنایهاپس  نامیلـس و  ادابم  دیور  ردنا  دوخ  ياه 
قلخ هچ  رگا  يدنـسپب  وت  هک  یـصلاخ  حـلاص  لـمع  هب  ارم  اـمرف و  تیاـنع  يدومرف  اـطع  نم  ردـپ  نم و  هب  هک  دوـخ  تمعن  رکـش  قـیفوت 

يایوج دوخ  هاپس  نایم  زا  نامیلس  (20)و  نادرگ لخاد  تا  هتسیاش  صاخ  ناگدنب  فص  رد  تمحر  فطل و  هب  ارم  رادب و  قفوم  دندنـسپن 
یب هکلب  شمنیب ؟ یمن  روضح  هب  هک  دـش  اجک  دـهده  تفگ  باقع  ناغرم  سیئر  هب  تفاین  ناغرم  عمجم  رد  ار  دـهده  دـش  ناغرم  لاح 

هک نآ  ای  منادرگ  بذعم  تخـس  یباذع  هب  ار  وا  انامه  هدش  بیاغ  تصخر  یب  يرذـع  نودـب  هچنانچ  (21 (؟ تسا هدرک  تبیغ  نم  هزاجا 
يرذع دش و  رـضاح  دهده  یثکم  كدنا  زا  سپ  (22) دروایب حیحـص  يرذـع  نشور و  یلیلد  شتبیغ  يارب  هک  ای  منک  ادـج  نت  زا  شرس 

ار وت  نیقی  روط  هب  ابـس  کـلم  زا  متفاـی و  ربخ  يا  هدـشن  هاـگآ  ناـهج  رد  نآ  زا  وت  هک  يزیچ  هب  نم  تفگ  دروآ  تسرد  یتجح  هجوم و 
تمعن و تلود و  هنوگرهنز  نآ  هب  تشاد و  یهاـشداپ  روشک  نآ  مدرم  رب  هک  متفاـی  ار  ینز  کـلم  نآ  رد  اـنامه  (23) مدروآ مهم  يربخ 
هب هدرب و  دای  زا  ار  ادخ  هک  متفای  شتیعر  مامت  اب  ار  نز  نآ  (24) تشاد یتمظعاب  تخت  اهنیا  رب  هوالع  دوب و  هدـش  اطع  يویند  روما  تنیز 
ات هتـشادزاب  ادـخ  هار  زا  یلکبار  اهنآ  هداد و  هولج  ابیز  ناشرظن  رد  ار  نانآ  تشز  لاـمعا  ناطیـش  دـندیتسرپیم و  ار  دیـشروخ  ادـخ  ياـج 

ناهن رب  هدروآ و  روهظ  هصرع  هب  ار  مدع  تملظ  رد  ناهنپ  ره  نیمز  نامـسآ و  رد  وا  رون  هک  ار  يادـخ  (25)و  دنباین تیاده  قح  هب  زگره 
تمظع و اب  شرع  راگدرورپ  تسین  یئادـخ  چـیه  وا  زج  هک  اـتکی  يادـخ  هک  یتروص  رد  (26) دننکن شتسرپ  تسهاگآ  قلخ  راکـشآ  و 

نیا مبایرد  ار  تنخس  بذک  قدص و  ات  منک  قیقحت  دیاب  تفگ  ار  دهده  نامیلـس  (27) تسوا شتسرپ  راوازس  اهنت  تسا و  تیاهن  یبکلم 
زاب رب و  نانآ  بناج  هب  ارم  همان  کنیا  (28) دنکن مه  بیذکت  دنکن و  قیدصت  ار  ینخس  چیه  هدرکن  قیقحت  دیاب  ناسنا  هک  تسا  لیلد  هیآ 

هب تفرگب و  ار  همان  رهم  دـمآ و  تفگـش  هب  دـنکفا  سیقلب  رب  رد  راقنم  زا  ار  هماـن  دـهده  نوچ  (29) دنهدیم هچ  خـساپ  ات  رگنب  هاگنآ  وش 
همان نآ  هک  (30) تسا هدیـسر  نم  هب  یگرزب  همان  تفگ  هدرک و  شرابرد  لاجر  هب  ور  سیقلب  تفای ، مهم  رایـسب  ار  نآ  درک  هعلاطم  تقد 

دیچیپم رس  منامرف  زا  دیئوجم و  يرترب  نم  رب  هک  هتـشاگن  نینچ  دعب  (31)و  تسنابرهم هدنشخب  يادخ  مان  هب  شناونع  نامیلـس و  بناج  زا 
چیه هب  امـشروضح  یب  نونکات  نم  هک  دـیهد  يار  نم  راک  هب  امـش  روشک  لاجر  يا  تفگ  تروشم  هب  هاگنآ  (32) دیوش نم  رما  میلست  و 

اب رایتخا  نکیل  میتسه  يردتقم  يوجگنج  نادرم  لماک و  يورین  ياراد  ام  هک  دنتشاد  راهظا  وا  هب  کلم  لاجر  (33) ما هتفرگن  میمصت  راک 
دنرآ هلمح  يراید  هب  نوچ  ناهاشداپ  تفگ  سیقلب  (34) یئامرف روتسد  هچ  نشور  رکف  هب  فالخ  گنج و  هب  ای  میلست  حلـص و  هب  ات  امش 
حالص (35) دوبدهاوخ راک  نیا  رب  ناشتسایس  مسر و  دنریگ و  دارفا  نیرتلیلذ  ار  تکلمم  صاخـشا  نیرتزیزع  دنزاس و  ناریو  ار  روشک  نآ 

ناگداتسرف نوچ  (36) دنرآ یم  زاب  هنوگچ  خـساپ  نامیلـس  بناج  زا  مناگداتـسرف  منیبب  ات  متـسرفب  نانآ  رب  يا  هیدـه  نم  لاح  هک  تسنیا 
کلم زا  نم  هب  ادخ  هچنآ  دینک ؟ ددم  ایند  لام  هب  ارم  هک  دیهاوخ  امش  تفگ  درکن  یئانتعا  اهنآ  هیده  هب  دندیسر  نامیلـس  روضح  سیقلب 
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یناف عاتم  نیا  ارم  دیوش  داش  ایاده  نیدب  دوخ  ایند  مدرم  امش  يرآ  تسامش  هیده  رصتخم  نیا  زا  رتهب  رایسب  هدومرف  اطع  رامش  یب  لام  و 
دنناوتن تمواقم  نآ  ابچیه  هک  رامـش  یب  يرکـشل  نم  هک  وش  زاب  نانآ  يوس  هب  ایادـه  اب  نایـسیقلب  هداتـسرف  يا  (37) دیاین رظن  رد  يزیـشپ 

یتسرپادــخ دــیحوت و  نـید  هـب  هـک  نآ  رگم  مـنک  یم  نوریب  کــلم  نآ  زا  يراوــخ  تــلذ و  اــب  ار  اــهنآ  متــسرف و  یم  اــهنآ  رب  درک 
دیهاوخ دوـش  نم  رما  میلـست  هکنآ  زا  شیپ  ار  سیقلب  تخت  کـی  مادـک  تفگ  درک و  هاـگراب  راـضح  هب  ور  نامیلـس  هاـگنآ  (38) دنورگب

رداق وا  تخت  ندروآ  رب  نانچ  نم  تفگ  نج  تیرفع  ناـیم  نآ  زا  (39) دوش میلـست  نامیا  يور  زا  دنک  هدهاشم  ارم  زاجعا  نوچ  ات  دروآ ؟
تمظع اـب  تخت  مناوتیم  زور  فصن  زا  رتـمک  ینعی  مرآ  روضح  هب  ار  نآ  يزیخرب  دوخ  تواـضق  هاـگیاج  زا  وت  هکنآ  زا  شیپ  هک  منیما  و 
فـصآ ینعی  دوب  اناد  یهلا  باـتک  ملع  هب  هک  سک  نآ  (40)و  مربـن تنایختـسد  نآ  سیماون  رهاوج و  رد  منک و  رـضاح  وت  دزن  ار  سیقلب 

مرآ و اجنیدـب  ار  تخت  ینز  مهب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  نم  هک  تفگ  دوـب  بیغ  ملع  مظعا و  مـسا  ياراد  هـک  نامیلـس  اـی  رـضخ  اـی  اـیخرب 
ار شتمعن  هک  دیامزایب  ارم  ات  تسنم  يادخ  لضف  زا  یئاناوت  نیا  تفگ  درک  هدهاشم  دوخ  دزن  ار  ریرس  نامیلس  نوچ  دومن  رضاح  مدنامه 
مه رفاک  رب  زاین و  یب  قلخ  رکـش  زا  ادخ  انامه  هدرک  شیوخ  عفن  هب  رکـش  دنک  قح  تمعن  رکـش  هک  ره  منکیم و  نارفک  ای  میوگیم  رکش 
هک میرگنبات  دینادرگ  سانشان  وا  رب  تایه  لکش و  رییغت  هب  ار  سیقلب  تخت  تفگ  نامیلـس  هاگنآ  (41) تسنابرهم میرک و  میمع  فطل  هب 

یئاوشیپ قیال  قیاـقح و  ملاـع  هب  شرظن  نیب و  تقیقح  تسا  ینز  وا  هک  دوش  هدومزآ  اـت  ینعی  هن  اـی  تخانـش  دـهاوخ  ار  دوخ  ریرـس  يو 
وا زا  دـمآ  سیقلب  هک  یماـگنه  (42) تسا قیـالان  تساـیر  يارب  رورغم و  گـنر  لکـش و  تروص و  بیرف  هب  ناـنز  رگید  نوـچ  اـی  تسا 

ار وا  (43)و  میدوب ادـخ  رما  میلـست  اـناد و  روما  نیدـب  شیپ  نیا  زا  اـم  تساـنیمه و  اـیوگ  تفگ  يو  تسا ؟ نینچ  وت  شرع  هک  دندیـسرپ 
دنتفگ ار  وا  هاگنآ  (44) دوب رامش  هب  كرشم  نارفاک  هقرف  زا  هتشادزاب و  یتسرپادخ  زا  يولع  مارجا  ریاس  باتفآ و  دننام  ادخ  ریغ  شتـسرپ 

اپ قاس  زا  هماج  تسیبآ و  هجل  هک  تشادـنپ  ولألت  افـص و  طرفزا  درک  هدـهاشم  ار  کشوک  نوچ  يو  وش  لخاد  رـصق  نیا  تحاس  رد  هک 
رب هتـشذگ  ردتخـس  نم  اهلاراب  تفگ  دـمآ و  تریح  هب  توبن  تمظع  اـب  هاگتـسد  نآ  زا  فاـص  هنیگبآ  زاتـسیرصق  نیا  تفگ  تفرگرب و 

فطل هب  ما  هتشذگ  تاریصقت  زا  ات  مدیدرگ  نایملاع  راگدرورپ  اتکی  نامرف  میلست  نامیلس  وت  لوسر  اب  کنیا  مدرک و  متـس  شیوخ  سفن 
غیلبت نوچ  دـیتسرپ  ار  اتکی  يادـخ  دـیوگب  ار  تما  هک  میداتـسرف  تلاـسر  هب  ار  حـلاص  ناـشردارب  دومث  موق  هب  اـم  (45)و  يرذگرد دوخ 

ارچ موق  يا  تفگ  حلاص  (46) دـنتخادرپ لادـج  همـصاخم و  هب  مه  اب  رفاکرگید و  نموم و  هقرف  کی  دـندش  هقرف  ود  رب  موق  درک  تلاسر 
عقاو تمحر  وفع و  دروم  دـیاش  ات  دـینک  یمن  ادـخ  هاگرد  هب  رافغتـسا  تشز  رادرک  زا  ارچ  دیباتـش ، یم  يراکدـب  هب  يراـکوکن  زا  شیپ 

ام لاح  یموش  باذع و  تموصخ و  جنربابسا و  وت  روهظ  هک  مینزیم  دب  لاف  تناوریپ  وت و  دوجو  هب  ام  دنتفگ  نینچ  نارفاک  نآ  (47) دیوش
رد (48)و  دـیا هدـش  ـالتبا  ناـحتما و  نیا  بجوم  دوخ  امـش  هک  تسا  موـلعم  اققحمادـخ  دزن  امـش  دـب  لاـف  نیا  تفگ  حـلاص  تسا  هدـش 
قلخ حالـص  هب  یمدـق  زگره  دـنتخادرپیم و  داـسف  هـنتف و  هـب  نـیمز  رد  مـیاد  هـک  دـندوب  هلیبـق  ياـسور  زا  رفن  هـن  حـلاص  موـق  ناتـسرهش 
امش هک  دنتفگ  حلاص  موق  هب  دسفم  ياسور  نآ  (49) دنتشادیماو حلاص  لتق  ملظ و  رب  تیدض و  تفلاخمرب و  ار  حلاص  موق  دنتشادیمنرب و 

ناـکم هب  اـم  هک  داد  میهاوخ  تداهـش  همه  وا  ثراو  هب  هاـگ  نآ  دـیناسرب و  لـتق  هب  ار  حـلاص  هنابـش  دـینز و  نوخیبش  هک  دـیوش  مسقمه 
دندز و نوخیبش  دـندرب و  راک  هب  هلیح  رکم و  حـلاص  لتق  رد  نارفاک  نآ  (50)و  میئوگیم تسار  ام  هتبلا  میدوبن و  رـضاح  مه  لتق  باکترا 

لتق رد  هک  نانآ  ام  تبقاـع  دـش ؟ هچ  ناـشرکم  ناـیاپ  هک  رگنب  (51) میدـیناسر ناشرکم  رفیک  هب  دـندیمهفن  چـیه  هک  یئاج  زا  ار  اهنآ  اـم 
همه دـندرک  ملظ  نوچ  هک  ناشیا  بحاص  یب  ياه  هناـخ  تسنیا  (52) میدرک كاله  ناشناگتـسب  اب  ار  همه  دنتـسبراک  رکم  هلیح و  حلاص 

راکزیهرپ هک  ینامیا  لها  موق  نآ  زا  (53)و  تسا يرایشوه  هیام  تربع و  تیآ  نایاناد  يارب  ناراکمتـس  كاله  راک  نیا  رد  دش و  ناریو 
یتشز هب  تریـصب  هکنآ  اب  امـش  ایآ  تفگ  دوخ  موق  هب  یتقو  طول  ام  ربمغیپ  (54)و  میداد تاجن  باذع  زا  ار  اهنآ  همه  دندوب  سرتادـخ  و 

امـش يرآ  دیئوگیم ؟ كرت  ار  نانآ  هدرک و  ینارتوهـش  نادرم  اب  امـش  ایآ  (55 (؟ دـیوشیم يرکنم  راک  نینچ  بکترم  زاب  دـیراددوخ  لمع 
همه اـب  ار  طول  هک  دـنتفگ  رگیدـکی  اـب  هکنآ  زج  دـندادن  یباوج  وا  هب  طوـل  موـق  (56) دـیتسه یهارمگ  يا و  هشیپ  تلاـهج  مدرم  رایـسب 
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ردـقم هک  وا  رفاک  نآ  زج  شتیب  لها  همه  اب  ار  طول  مه  ام  (57) دینک نوریب  دوخ  رهـش  زا  دنیوجیم  يرود  هزنت و  راک  نیا  زا  هک  شتیبلها 
هک میدـناراب  كاله  ناراب  گنـس  دنـسرب  رفیک  هب  یتسیاب  هک  اـهنآ  رـس  رب  (58)و  میداد تاجن  ار  همه  دـنام  یقاب  باذـع  لـها  ناـیم  دوب 
ادخ هدیزگرب  ناگدنب  رب  صاخ  مالس  تسادخ و  صوصخم  شیاتـس  وگب  لوسر  يا  (59) راکدب موق  نآ  رب  تسا  یتکاله  ناراب  دبرایـسب 

ناوتان و زجاـع و  همه  هک  دیرامـش  یم  ادـخ  کیرـش  هکناـنآ  اـی  تسا  رتراوازـس  ار  شتـسرپ  رتهب و  ناـهج  هدـننیرفآ  رداـق  ادـخ ي  اـیآ 
نارابامـش يارب  نامـسآ  زا  هدرک و  قـلخ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هـک  اـتکی  يادـخ  زج  تـسیک  نآ  اـیآ  (60) دنتـسه انف  گرم و  شوختـسد 
ندینایور رب  رداق  دوخ  شیپ  زا  امـش  زگره  هک  مینایوریم  یمرخ  يزبس و  لامک  رد  ار  امـش  ياهناتـسب  غاب و  ناتخرد و  نآ  هب  ات  دتـسرفیم 

زا هدرک و  هجوت  اهتب  هب  ینادان  زا  ناکرـشم  نیا  نکیل  تسین  یئادـخ  زگره  تسه ؟ یئادـخ  اتکی  يادـخ  دوجو  ابایآ  دـیتسین  ناتخرد  نآ 
برش يارب  بآ  ياهرهن  نآ  رد  داد و  رارق  امـش  هاگمارآ  ار  نیمز  هک  اتکی  يادخ  زج  تسیک  نآ  ایآ  (61) دننادرگ یم  ادخ  زا  يور  دانع 

هب ایرد  ود  نایم  تشارفارب و  رگید  رایـسب  عفانم  یئامنهار و  يارب  اه  هوک  درک و  يراـج  امـش  راجـشا  تاـعارز و  تاـناویح و  ناـتدوخ و 
اتکی رداق  يادـخ  دوجو  ابایآ  درک  اهنآ  بآ  طالتخا  زا  عنم  هلـصاف  یب  ار  نیریـش  روش و  يایرد  ود  اـی  دـینادرگ  لـیاح  نیمز  زا  يا  هعطق 

تباجا هب  ار  رطـضم  ناگراچیب  ياعد  هک  تسیک  نآ  ایآ  (62) دنتـسین هاگآ  تقیقح  نیا  رب  مدرم  رثکا  نکیل  تسین  زگره  تسه ؟ یئادـخ 
یئادـخ اتکی  يادـخ  دوجو  اب  ایآ  دـهدیم  رارق  نیمز  لها  نانیـشناج  ار  نیملـسم  امـش  دزاسیم و  فرطربار  نانآ  مغ  جـنر و  دـناسر و  یم 

هام دیشروخ و  رون  هب  ملاع  رحب  رب و  ياهیکیرات  رد  هک  تسیک  نآ  ایآ  (63) دنتقیقح نیا  رکذتم  مدرم  یکدنا  نکیل  تسین  زگره  تسه ؟
ناگنـشت امـش  رب  اهداب  هب  هک  تسیک  دـنکیم و  تیادـه  ار  امـش  ناملاع  ناماما و  لسر و  رون  هب  تریح  لهج و  تاملظ  رد  ناگراتـس و  و 
ناکرـشم هچنآ  زا  تسا  رتالاب  رترب و  یـسب  وا  تسین  زگره  تسه ؟ یئادـخ  اتکی  يادـخ  دوجو  اب  ایآ  دتـسرفیم  تمحر  ناراب  هدژم  ملاـع 

نآ دـنادرگیمزاب و  دوخ  يوـس  هب  ار  همه  هاـگنآ  دـنکیم  زاـغآ  ار  شنیرفآ  تسخن  هک  تسیک  نآ  اـیآ  (64) دنرمشیم يو  کیرـش  لهاج 
رگا وگب  ار  ناکرـشم  تسین  زگره  تسه ؟ یئادـخ  اتکی  يادـخ  دوجو  اب  ایآ  دـهدیم  يزور  امـش  هب  نیمز  نامـسآ و  ياوق  زا  هک  تسیک 

اهنامسآ و همه  رد  هک  وگب  ام ، لوسر  يا  (65) دیروایب یناهرب  دوخ  يوعد  رب  تسا  رثوم  شنیرفآ  رد  یسک  مه  ادخ  ریغ  دیئوگیم  تسار 
نایعدم نیا  هکلب  (66) دش دنهاوخ  هتخیگنارب  هدنز و  ماگنه  هچ  هک  دننادیمن  چیه  قلخ  تسین و  هاگآ  بیغ  ملع  زا  یـسک  ادـخ  زج  نیمز 

یب ترخآ  ملاع  زا  یلکب  هکلب  دـنبیر  کش و  رد  مه  تمایق  زا  نانیا  تاهیه  دـننک  راک  كرادـت  دـنوش و  اناد  تمایق  زور  هب  زورما  نادان 
تمایق ردزاب  میدش  كاخ  رسکی  میدرم و  نوچ  ام  هاگره  ایآ  دنتفگ  نینچ  رگیدکی  اب  نارفاک  (67)و  دنروک ناهج  نآ  هدهاشم  زا  ربخ و 

زج يزیچ  نانخـس  نیا  نکیل  دش  هداد  اه  هدعو  ام  ناردپ  هب  ام  زا  شیپ  ام و  هب  ربخ  نیا  (68) میروآ یم  نوریب  كاخ  زا  رس  میوش و  هدنز 
دیشک اجک  هب  ناراکدب  راک  تبقاع  دیرگنب  ات  دینک  ریـس  نیمز  يور  رد  وگب  نارفاک  نیا  هب  ام  لوسر  يا  (69) تسین ناینیشیپ  ياه  هناسفا 

ام هک  شابم  گنتلد  زین  ناـنآ  رکم  زا  وشم و  كانهودـنا  نارفاـک  نیا  یتخبدـب  رفک و  رب  وت  لوسر  يا  (70) دـندش كاله  همه  هنوگچ  و 
دهاوـخ یک  دـیئوگیم  تسار  رگا  دـیهدیم  ناربـمغیپ  امـش  هک  تماـیق  هدـعو  نیا  سپ  دـنیوگ  یم  نارفاـک  (71)و  میئاهنآ ماـقتنا  هب  رداـق 
ریشمش ای  یهلا  گرم  هب  هک  دیآ  امش  یپرد  دیاش  يدوز  نیدب  دیراد  لیجعت  شعوقو  هب  هک  هدعو  نآ  زا  یـضعب  ربمغیپ  يا  وگب  (72) دوب

مدرم رثکا  نکیل  تسا و  رایـسب  تمحر  لضف و  ياراد  قلخ  هرابرد  وت  يادـخ  انامه  (73)و  دیور خزود  هب  دیوش و  كاله  همه  نیملـسم 
رد يرما  چیه  (75) تسهاگآ همه  هب  دنزاس  راکـشآ  ای  دننک  ناهنپ  اهلد  رد  قلخ  هچنآ  رب  وت  يادـخ  انامه  (74)و  دنرواین اجب  شمعنرکش 
نآ رد  لیئارـسا  ینب  هک  یماـکحا  رثکا  نآرق  نیا  اـنامه  (76) تسا راکـشآ  یهلا  ملع  باـتک  رد  هکنآ  زج  تسین  ناـهنپ  نـیمز  نامـسآ و 

تیاده نامیا  لها  يارب  ادخ  باتک  نیا  مه  (77)و  دزاس یم  راکشآ  ار  تاروت  یعقاو  مکح  درک و  دهاوخ  نایب  الماک  دننک  یم  فالتخا 
ردـتقم و يادـخ  وا  هک  درک  دـهاوخ  مکح  مدرم  نـیا  تاـفالتخا  ناـیم  تماـیق  رد  وـت  يادـخ  اـم  لوـسر  يا  (78) تسا لـماک  تـمحر  و 

هکنآ اب  وت  انامه  (80) تسا راکـشآ  همهرب  تتیناقح  یقح و  رب  لوسر  هتبلا  وت  هک  نک  لکوت  اـناوت  ياـناد  يادـخ  رب  وت  سپ  (79) تساناد
زا یهارمگ  هب  هک  ار  نطاـب  نارک  اـی  یناونـشب و  ینخـس  ار  رفک  نـالد  هدرم  ناـگدرم و  هک  یناوـتن  زاـب  یقلطم  يداـه  قـح و  هـب  ربـمغیپ 
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هب هکنانآ  اهنت  ینک  تیادـه  یهارمگ  زا  ار  نطاـب  ناروک  نیا  هک  یناوتن  زگره  وت  (81)و  ینک اونـش  تقیقح  هب  دننادرگیم  يور  تراتفگ 
هک یماگنه  (82)و  دنتسه ادخ  رما  میلست  هک  دنناشیا  ینکتیاده و  قح  هار  هب  یناونشب و  نخـس  یناوتیم  ار  اهنآ  وت  دنروایم  نامیا  ام  تایآ 
هک دـنک  ملکت  نانآ  اب  هک  میزیگنارب  نیمز  زا  يا  هدـنبنج  دـسر  ارف  مئاق  روهظ  هب  ماقتنا  نامز  ای  ددـنویپ و  عوقو  هب  نارفاک  باذـع  هدـعو 

تعجر هب  ضرالا  ضاد  تسا  روکذم  هیآ  نیا  رد  هک  يا  هدنبنج  هیماما  رابخا  رد  دـنورگ  یمن  نیقی  يور  زا  نیا  زا  دـعبام  تایآ  هب  مدرم 
یبیجع ناویح  هب  تنس  لها  رابخا  رد  اما  هدش  ریـسفت  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلودوخ  ای  مئاق  ترـضح  روهظ  رد  ع )  ) ریما ترـضح 

نانچ شوگ  نانچ و  مشچ  رن و  ریش  هب  شا  هنیس  غرمرتش و  هب  شندرگ  واگ و  هب  شرس  تسخسرف و  کی  شخاش  ود  نیب  هک  هدش  ریسفت 
هک ار  يزور  رآ  دای  هب  ار  تما  لوسر  يا  (83)و  تسا حیحص  لوا  لوق  هدیدرگ و  تیاکح  تسنانچ  نینچ و  شلاب  رپ و  هک  یغرم  هب  ای  و 

اهنآ میزیگنا و  یمرب  دننکیم  ام  تایآ  بیذکت  هک  ار  هتـسد  کی  یموق  ره  زا  رـصع  ماما  روهظ  ردایند  هب  تعجر  ای  تمایق  هصرع  هب  قلخ 
زا دـیتفاین  یملع  هطاحا  نآ  هب  هک  ارم  تایآ  هک  دـیامرفب  اهنآ  هب  ادـخ  دـندمآزاب  همه  هک  هاگنآ  ات  (84) دش دنهاوخ  هتـشادزاب  لاوس  يارب 
هب کنیا  دیدرک ؟ رما  فالخرب  ار  همه  نایـصع  رفک و  زا  دیدرک ؟ هچ  تایآ  نآ  اب  لمع  ماقم  رد  ایآ  دیدرک  بیذـکت  يرـسدوخ  لهج و 

دندیدن نارفاک  ایآ  (86) تفگ دنناوتن  رگید  نخس  چیه  دسرب و  اهنآ  رب  ملظ  رفک و  رفیک  هب  دیدش  باذع  نامرف  (85)و  دیسریم دوخ  رفیک 
نیا رد  انامه  راـک  بسک و  يارب  نشور  ار  زور  میداد و  رارق  قلخـشمارآ  نوکـس و  يارب  کـیرات  ار  بش  دوخ  هلماـک  تردـق  هب  اـم  هک 
روـص هک  ار  يزور  وـش  روآداـی  تما  هب  زاـب  (87)و  تسا رادـیدپ  نامیا  لـها  يارب  یهلا  تردـق  ياـه  هناـشن  تاـیآ و  زور  بش و  عضو 

همه دنشاب و  ناساره  ناسرت و  همه  هتساوخ  ادخ  هک  ار  نآ  زج  تسا  نیمز  رد  هک  ره  اهنامسآ و  رد  هک  ره  زور  نآ  دوش  هدیمد  لیفارـسا 
رد ریـسدنت  ربا  دننام  هک  یتروص  رد  ینک  روصت  نکاس  دماج و  يرگنب و  ار  اه  هوک  ماگنه  نآ  رد  (88)و  دنیآرد رشحم  هب  لیلذ  داقنم و 

طیحم قیـالخ  امـش  هـمه  لاـعفا  هـب  وا  لـماک  مـلع  هـک  هتخاـس  ماکحتـسا  ناـقت و  لاـمک  رد  ار  يزیچ  ره  هـک  تسادـخ  عنــص  دـنتکرح 
هک یناسک  (90)و  دنـشاب نمیا  تمایق  ساره  لوه و  زا  مه  دـنبای و  نآ  زا  رتهب  شاداـپ  دـنیآ  راـکوکین  تماـیق  رد  هک  یناـسک  (89) تسا
هب هک  تساهنآ  لامعا  ءازج  هکنآ  زج  خزود  شتآ  باذـع  نیااـیآ  دـنتفا  منهج  شتآ  رد  ور  هب  زور  نآ  رد  دـنیآ  رادرک  تشز  راکدـب و 

هداد رارق  شمارحلا  تیب  هک  ار  همظعم  هکم  دلب  نیا  يادخ  ارـصحنم  هک  مرومام  نم  وگب  لوسر  يا  (91 (؟ تسا هتفای  مسجت  خزود  باذع 
هب ار  نآرق  هک  مرومام  زین  (92)و  مشاب وا  نامرف  ناگدش  میلـست  زا  هک  مرومام  زاب  تسا و  ملاع  زیچ  ره  کلام  ادخ  نآ  هک  منک  شتـسرپ 

هتفای و تیاده  دوخ  عفن  هب  تفاتش  ادخ  تعاطا  تداعس و  هار  هب  تفای و  تیاده  سک  ره  سپ  منک  توالت  تما  رب  تلاسر  هفیظو  مکح 
يارب هک  متـسه  یناربمیپ  زا  هکنآ  زج  نم  هک  وگب  تسا و  هدرک  مادـقا  دوخ  نایز  هب  مهنآ  تفات  يور  ادـخ  هار  زا  دـش و  هارمگ  سک  ره 

هب ار  شتردق  تایآ  يدوز  هب  هک  تسادخ  صوصخم  شیاتس  وگب  (93)و  مرادن رگید  هفیظو  ما  هدمآ  قلخ  ندیناسرت  تیادـه و  داشرا و 
وا رظن  رد  هشیمه  ملاع  روما  همه  ناتلامعا و  امش و  هکلب  تسین  امش  رادرک  زا  لفاغ  زگره  ادخ  دیـسانشب و  ار  نآ  اتداد  دهاوخ  هئارا  امش 

(94) دیباتن خر  شتعاطا  زا  دیسرتب و  وا  زا  سپ  دیتسه 

صصقلا

هک ادخ  باتک  تایآ  تسنیا  (2) هدش دای  نآ  هب  مسق  تسا و  هروس  مان  ای  هللا  ءامـسا  هب  هراشا  دـیاش  مسط  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
وت ات  مینکیم  نایب  وت  رب  قح  هب  نوعرف  یـسوم و  تیاـکح  زا  اـم  لوسر  يا  (3) تسا یهارمگ  زا  تیادـه  لطاب و  زا  قح  هار  هدـننک  نشور 
رد نوعرف  انامه  (4) دـنوش عفتنم  نآ  نتـسناد  زا  نامیا  لـها  دـیازفیب و  تما  رازآ  زا  تلمحت  رب  هتـسناد و  ناـینوعرف  زا  ار  لوسر  نآ  جـنر 

لیلذ فیعض و  تخس  ار  لیئارسا  ینب  هفیاط  دنکفا و  فالتخا  هقرفت و  نیمزرس  نآ  لها  نایم  درک و  زاغآ  یشکندرگ  ربکت و  رصم  نیمز 
نوعرف انامه  دنزادرپ و  تمدخ  هب  هک  تشاذگیم  هدنز  ار  ناشنانز  دـنبای و  تردـق  یـسوم  روهظ  هب  ادابم  هک  تشکیم  ار  ناشنارـسپ  درک 

نایاوشیپ ار  اهنآ  هدراذگ و  تنم  نیمزرس  نآ  رد  لیلذ  فیعض  هفیاط  نآ  رب  هک  میدرک  هدارا  ام  (5)و  دوب شیدنادب  دسفم و  رایسب  يدرم 
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ع)  ) رـصع ماما  روهظ  هب  زاب  رقف  زجع و  تیمولظم و  زا  سپ  هک  دـننینموم  دارم  ای  مینادرگ  ناینوعرف  هاج  کلم و  ثراو  میهد و  رارق  قلخ 
ناـماه و نوعرف و  مشچ  هب  میـشخب و  نیکمت  تردـق و  اـهنآ  هب  نیمز  رد  (6)و  دـنبای تنطلـس  تردـق و  تلود و  تمایقات  نیمز  يور  رد 

نآ اب  میهد و  ناشن  ملاع  هب  یسوم  روهظ  هب  ار  لیئارسا  ینب  تردق  ینعی  میئامنب  دندوب  ناسرت  كانشیدنا و  نآ  زک  ار  هچنآ  ناشنایرکـشل 
هک میدرک  یحو  یـسوم  ردام  هب  (7)و  دنوش قح  تردـق  رکذـتم  قلخ  ات  مینک  ناینوعرف  کلم  رب  طلـسم  ردـتقم و  ار  نانآ  تلذ  فعض و 
هب ار  وا  ام  هک  شابم  نوزحم  سرتم و  زگره  وا  رب  رگید  نکفا و  ایرد  هب  يوش  ناسرت  وا  رب  ناـینوعرف  بیـسآ  زا  نوچ  هدریـش و  ار  تلفط 
رما هب  دش  ناسرت  یسوم  ردام  دندمآ و  یـسوم  لتق  دصق  هب  نوعرف  ناسوساج  نوچ  (8) مینادرگ شلـسرم  ناربمغیپ  زا  مه  میروآزاب و  وت 
دوش نوعرف  لآ  هودنا  هیام  نمشد و  هجیتن  رد  ات  تفرگرب  ایرد  زا  ار  یسوم  هیسآ  نوعرف  تیبلها  دنکفا  ایرد  هب  داهن و  شقودنـص  هب  ادخ 

راکاطخ نادان و  رایسب  ناشنایرکشل  ناماه و  نوعرف و  انامه  هک  درورپب  ناماد  هب  ار  یـسوم  دوخ  گرزب  نمـشد  نوعرف  ادخ  تیـشم  هب  و 
دصق هدش و  نامگدب  لفط  نآ  هب  نامدرم  تیاعس  هب  نوعرف  نوچ  (9) دندرورپب لماک  تبحم  اب  ار  شیوخ  نمشد  دوخ  نایز  هب  هک  دندوب 

ام تمدخ  رد  دشابتست  نم و  هدید  رون  لد و  طاشن  هیام  هک  دیشکم  ار  كدوک  نیا  تفگ  تساخرب و  تعافـش  هب  نوعرف  نآ  درک  شلتق 
ردام هاگحبص  (10) دـندوب ربخ  یب  قح  یلزا  ریدـقت  یـسوم و  لاح  تقیقح  زا  اهنآ  میریگرب و  دوخ  يدـنزرف  هب  ار  وا  ای  دـتفا و  دـنمدوس 

میتشاد هاگن  ياج  رب  ار  شلد  ام  هن  رگا  هک  تفرگ  ارف  ار  شبلق  هودنا  مغ و  يدـح  هب  دوب و  غراف  شلفط  دای  زج  زیچ  ره  زا  شلد  یـسوم 
یسوم ردام  هاگنآ  (11)و  دروآرب دایرف  یسوم  شلفط  مان  هب  رایتخا  یب  دزاس و  راکشآ  ار  شنورد  زار  دوب  کیدزن  دنام  رارقرب  شنامیا  ات 

یلو تخانـش  دـید و  رود  زا  ار  یـسوم  تفر و  رهاوخ  میبایب  ار  وا  هک  دـشاب  وش  ایوج  شلاح  زا  ور و  ملفط  یپ  زا  هک  تفگ  وا  رهاوخ  هب 
يا هیاد  یپ  رد  دنتـشادوا  هب  هک  یبلق  تبحم  اب  نوعرف  لآ  میدرک و  مارح  وا  رب  ار  يا  هیاد  ره  ریـش  اـم  (12)و  دنتخانشن ار  يو  نوعرف  لآ 
لفط نیا  راتسرپ  هیاد و  هک  يا  هداوناخ  رب  ار  امش  نم  هک  دیلیام  ایآ  تفگ  یسوم  هلاخ  لاح  نیا  رد  دندمآرب  دریگب  لفط  ار  شناتـسپ  هک 

هب شا  هدید  ات  میدینادرگرب  شردام  هب  ار  یسوم  ام  هلیـسو  نیدب  13)و  (؟ منک یئامنهر  دننک  تیبرت  ینابرهم  تبحم و  لامک  رد  دـنوش و 
زا مدرم  رثکا  نکیل  تسا  قح  ادخ  هدعو  هک  دـنادب  نیقی  روطب  زین  ددرگ و  فرطرب  یلکب  شهودـنا  نزح و  دوش و  نشور  یـسوم  لامج 

میدرک اطع  توبنمکح  ملع و  ماقم  وا  هب  ام  تفای  لامک  دح  دیسر و  دشر  لقع و  نس  هب  یـسوم  هک  هاگنآ  (14) دنتسین هاگآ  تقیقح  نیا 
لاتق هب  مه  اـب  درم  ود  هک  دـید  اـجنآ  دـمآرد  رهـش  هب  رـصم  لـها  ربخیب  يزور  یـسوم  (15)و  میهدـیم راـکوکین  مدرم  هب  شاداـپ  نینچ  و 

زا هعیش  صخش  نآ  لاح  نآ  رد  دوب  ناینوعرف  زا  ینعی  نانمشد  زا  کی  نآ  دوب و  لیئارسا  ینب  زا  ینعی  يو  نایعیش  زا  کی  نیا  دنلوغـشم 
عفدرگم دز  نمشد  نآ  رب  تخس  یتشم  تفاتش و  نموم  يرای  هب  كانمشخ  یسوم  تساوخ  نمشد  نآ  هیلع  رب  يرای  یهاوخداد و  یسوم 

اب ار  ملاظ  رفاک  نیا  ات  دوب  ناطیـش  هسوسو  بیرف  زاراک  نیا  تفگ  یـسوم  دیـسر  ارف  شگرم  تبرـض  نادب  ار  اضق  دنک  ینموم  زا  وا  ملظ 
هاگنآ (16) تسا راکشآ  ینخس  نایمدآ  نتخاس  هارمگ  ناطیش و  دیدش  ینمشد  هک  دیـسر  تکاله  هب  تبقاع  تخیگنارب و  لاتق  هب  ینموم 

ناینوعرف هنتف  هب  ار  دوخ  لمع  نیا  هب  هک  مدرک  متـسشیوخ  رب  نم  ادـخ  يا  تفگ  درب  هانپ  ادـخ  هب  ناینوعرف  رـش  راک و  تبقاـع  زا  یـسوم 
زاب یسوم  (17) تسنابرهم هدنزرمآ و  رایسب  وا  هک  تشذگرد  وا  زا  درک و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  مه  ادخ  رذگرد  نم  زا  یهلا  وت  متخادنا 
ندش هتشک  زا  سپ  یسوم  (18) درک مهاوخن  يرای  زگره  ار  ناراک  دب  مهنم  يدرک  اطع  ارم  هک  ورین  تمعن  نیا  هنارکش  هب  ادخ  يا  تفگ 

زاب دوب  هتسج  يرای  وا  زا  هتشذگ  زور  هک  سک  نآ  هاگان  دوب  نمشد  بقارم  دش و  كانمیب  رصم  رهش  هب  فقوت  زا  یطبـس  تاجن  یطبق و 
تسد تساوخ  نموم و  یطبـس  نآ  يرای  هب  تفر  نوچ  (19)و  یهارمگ تخس  وت  تسادیپ  تفگ  وا  هب  یـسوم  دناوخ  یهاوخداد  هب  ار  وا 

نیا رد  وت  هک  تسمولعم  یناسر ؟ لتق  هب  زورید  صخـش  دـننام  یهاوخیم  مه  ارم  یـسوم  يا  درک  دایرف  یطبق  دـنک  زارد  نمـشد  یطبق  هب 
نیرترود زا  نموـم  يدرم  لاـح  نیا  رد  (20)و  یـشاب حلـصم  قفـشم و  یهاوخن  چیه  يرادن و  يرابج  یـشکندرگ و  زج  يدصق  نیمزرس 

نوریب رهش  زا  يدوز  هب  دنناسر  لتق  هب  ار  وت  هک  دننک  یم  يروش  وت  راک  رد  نوعرف  رابرد  لاجر  یسوم  يا  تفگ  دمآ و  رصم  رهش  طاقن 
نیدم رهش  بناج  هب  نمشد  زا  ینارگن  سرت و  لاح  اب  رصم  رهـش  زا  یـسوم  (21) منابرهم قفـشم و  رایـسب  وت  هرابرد  نم  هک  نادب  زیرگ و 
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نیدم رهـش  بناج  هب  ور  نابایب  هب  رـس  دش  نوریب  رـصم  زا  نوچ  (22)و  هد تاجن  راکمتـس  موق  نیا  رـش  زا  ارم  اهلا  راـب  تفگ  تفر  نوریب 
دوخ اب  دوب و  ادـخ  هب  شدـیما  همه  قح و  هب  شرظن  اهنت  تبرغ  لاح  نآ  رد  تشاد ، ربهر  یـسک  هن  ربخ و  هار  زا  هن  اـهنت ، نت  کـی  دروآ 
دید ار  یتعامج  اجنآ  دیسر  نیدم  رهـش  یلاوح  یبآ  هاچ  رـس  رب  نوچ  (23)و  دیامرف تیاده  میقتـسم  هار  هب  ارم  ادخ  هک  تسا  دیما  تفگ 

طــالتخا عـنم  يروآ و  عـمج  هـب  يراــنک  رد  نادرم  زا  رود  هـک  تفاــی  ار  نز  ود  دــندرکیم و  باریــس  ار  ناشنادنفــسوگ  مـشح و  هـک 
خـساپ نز  ود  نآ  تسیچ ؟ ناتمهم  راک  دینکیم و  هچ  اجنیاامـش  تفگ  هتفر و  نز  ود  نآ  بناج  هب  یـسوم  دندوب  لوغـشم  ناشنادنفـسوگ 

ار دوخ  نادنفـسوگ  هاگنآ  دندرگزاب  هدرک  باریـس  ار  ناشنادنفـسوگ  نادرم  ات  میرظتنم  اجنیا  میناوتن  نادرم  ابطالتخا  ام  نوچ  هک  دـنداد 
هب یسوم  (24) هداتسرف نادنفـسوگ  ینابـش  هب  ار  ام  راچان  میرادن  يرگید  درم  تسا و  توترف  هدروخلاس و  یخیـش  ام  ردپ  مینک و  باریس 

ندیشک جنر  هار و  یگتسخ  زا  ات  دروآ  یتخرد  هیاس  هب  ور  هتسخ  یلاح  اب  درک و  باریس  ار  ناشنادنفـسوگ  دومرف  تقر  نارتخد  نآ  لاح 
اهلاراب تفگ  تشادرب و  ادـخ  هاگرد  هب  اعد  هب  تسد  هنـسرگ  لاح  اب  تشادـن  یتوق  هشوت و  نوچ  دـیاسایب و  یمد  باتفآ  ترارح  بآ و 

هک دید  دوب  هتسبن  اعد  زا  بل  زونه  یـسوم  (25) مجاتحم یئامرف  لزان  تمرک  ناخ  زا  وت  هک  یئاذـغ  توق  یناگدـنز و  ینعی  يریخ  هب  نم 
باریـس تیاقـس و  ضوع  رد  یئآ و  ام  لزنمب  ات  دـنکیم  توعد  وت  زا  مردـپ  تفگ  دـمآ و  زاب  ایح  راقو و  لاـمک  اـب  رتخد  ود  نآ  زا  یکی 

تشذگرس دیسرپ و  وا  لاح  زا  بیعش  دیسر و  رتخد  نآ  ردپ  بیعـش  ینعی  وا  دزن  یـسوم  نوچ  دهد  یـشاداپ  وت  هب  ام  نادنفـسوگ  ندرک 
اروفص رتخد  ود  نآ  زا  یکی  (26) یتفای يدبا  تاجن  راکمتس  موق  رـش  زا  هک  سرتم  چیه  کنیا  تفگ  بیعـش  درک  تیاکح  وا  رب  ار  دوخ 

تقافر و تمدخ و  هب  دیاب  هک  یسک  رتهب  هک  نک  ریجا  دوخ  تمدخ  هب  تسا  هتـسارآ  تناما  تعاجـش و  هب  هک  ار  درم  نیا  ردپ  يا  تفگ 
هک مراد  نآ  هدارا  نم  تفگ  یسوم  هب  تفریذپ و  ار  رتخد  ياضاقت  بیعش  (27) دشاب اناوت  نیما و  هک  تسا  یسک  دیزگرب  هریغ  تکرش و 

لیم و هب  لاس  ود  نآ  ینک  مامت  لاس  هد  رگا  ینک و  نم  تمدـخ  لاس  تشه  هک  رهم  نیا  رب  مروآرد  وت  حاکن  هب  ار  رتخد  ود  نیا  زا  یکی 
تفریذپ ار  دهع  یسوم  (28) تفای یهاوخ  تمدخ  نیا  هتسیاش  صخش  ارم  هللا  ءاشنا  داهن  مهاوخن  وت  رب  جنر  حاکن  نیا  رد  نم  وت و  رایتخا 

لیکو ام  دـهع  لوق و  نیا  رب  ادـخ  هدـشن و  یمتـس  نم  رب  مناسر  ماـجنا  هب  تمدـخ  رد  ار  تدـم  ود  زا  مادـک  ره  تفگ  دـش و  دنـسرخ  و 
رات و بش  هار  رد  درک  شیوخ  راید  هب  ور  بیعـش  روضح  زا  دوخ  تیبلها  اب  هدـیناسر و  نایاپب  تمدـخ  دـهع  یـسوم  هک  هاگنآ  (29) تسا

روط بناج  زا  یشتآ  هاگان  هک  دوب  نارگن  تهج  ره  زا  یسوم  دیسر و  ارف  ار  شتیبلها  لمح  عضو  تخس  لاح  درس و  ياوه  رود و  نابایب 
مرگ يارب  ای  مروایب  يربخ  نآ  زا  دیاش  ات  موریم  دیـسر  مرظن  هب  یـشتآ  رود  زا  هک  دینک  ثکم  اجنیا  رد  امـش  تفگ  دوخ  تیبلها  هب  دـید 

تخرد نآ  زا  كرابم  هاگراب  نآ  رد  نمیا  يداو  بناج  زا  وا  هب  دـش  کیدزن  شتآ  نآ  هب  یـسوم  نوچ  (30) مریگرب يا  هلعش  امش  ندش 
تیدوخ دوخ و  ياـصع  ماـقم  نیا  رد  وت  (31)و  نایناهج راگدرورپ  اتکی  يادـخ  منم  هک  راد  شوه  یـسوم  يا  هک  دیـسر  یئادـن  سدـقم 

سپاو داهن و  رارف  هب  ور  هک  دیـسرت  نانچ  یـسوم  دیدرگ  زیخ  کبـس  بیهم و  یئاهدژا  دید  تسیرگن  نآ  رب  دـنکفا و  اصع  نوچ  نکفیب 
یهاوخ نمیا  هدوسآ و  ادـخ  فطل  هب  اهدژا  نیا  بیـسآ  زا  وت  هک  سرتم  يآ و  شیپ  یـسوم  يا  دـش  باـطخ  ودـب  لاـح  نآ  رد  دـیدرگن 

روهظ هب  ات  ددرگ و  نابات  هام  نوچ  نشور  دیفس و  یـضرم  صرب و  صقن  چیه  یب  ات  روآ  نوریب  رب و  نابیرگ  رد  ار  دوخ  تسد  (32)و  دوب
تتلاسر رب  ادخ  بناج  زا  اضیب  دـی  اصع و  نیا  ددرگرب  لوا  لاح  هب  ات  رب  نابیرگ  هب  تسد  زاب  یئاسایب  بارطـضا  تشحو و  زا  هزجعم  نیا 

یسوم (33) دـنراکبان قساف و  یموق  هک  ناینوعرف  نوعرف و  يوس  هب  تلاسر  هب  ورب  کنیا  تسا  یهلا  گرزب  زجعم  ود  لماک و  ناـهرب  ود 
لاح نیا  اب  (34)و  دنناسر لتق  هب  ارم  هنیرید  هنیک  یهاوخنوخ و  هب  هک  مسرت  یم  ما و  هتشک  ار  رفن  کی  ناینوعرف  زا  نم  يادخ ، يا  تفگ 

قیدصت ارم  ات  امرف  تلاسر  راک  رد  کیرـش  رای و  نم  اب  تسا  نم  زارت  حیـصف  شا  هقطان  هک  زین  ار  نوراه  مردارب  مریزگان  تلاسر  زا  رگا 
یتسدمه هب  هتفریذپ و  ار  وت  ياضاقت  ام  هک  دومرف  وا  هب  ادخ  (35) دننک متلاسر  بیذکت  تخس  ناینوعرف  نیا  مسرت  یم  هک  دنک  جیورت  و 

دباین تسد  امـش  هب  نمـشد  زگره  هک  میهدـیم  تموکح  تردـق و  ملاع  رد  امـش  هب  مینادرگیم و  يوق  ار  تیوزاب  رایـسب  نوراـه  تردارب 
دیهاوخ بلاغ  نانمشد  رب  ناتناوریپ  امش و  هک  دیورب  ناینوعرف  يوس  هب  تلاسر  هب  میدرک  اطع  ار  امـش  هک  یتازجعم  تایآ و  نیا  اب  کنیا 
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رـسدوخ و موق  نآ  زاب  دـمآ  ناینوعرف  يوس  هب  تلاسر  هب  دوب  نشور  همه  رب  شتیناقح  هک  ام  تاـیآ  تازجعم و  اـب  یـسوم  نوچ  (36) دوب
زا چـیه  يراد  وت  هک  يوعد  راتفگ و  نیا  ام  تسین و  يرگید  زیچ  تست  یگتخاـس  هک  يرحـس  زج  وت  تازجعم  نیا  دـنتفگ  ناداـن  جوجل 

رتاناد هداتـسرف  قلخ  تیاده  هب  دوخ  بناج  زا  هک  یلوسر  لاوحا  هب  نم  يادـخ  تفگ  یـسوم  (37) میا هدینشن  هقباس  مما  نامنـشیپ  ناردپ 
راد رد  شوخ  تبقاع  کی  مادـک  نارفاک  امـش  نانموم و  ام  زا  هک  دـنادیم  لـطاب و  رحـس  هن  تسا  قح  زجعم  نم  راـک  هک  دـنادیم  تسا و 

لطاـب يوعد  هب  زاـب  نوعرف  (38)و  تفای دـنهاوخن  يراگتـسر  حـالف و  زگره  ملاـع  ناراکمتـس  هک  دـینادب  اـققحم  تشاد  میهاوخ  یبقع 
ناماه يا  تفگ  شریزو  اب  منادـیمن و  امـش  يادـخ  مدوخ  ریغ  ار  سکچیه  نم  هک  تفگ  نینچ  دوخ  موق  ناگرزب  اـب  داد و  همادا  شیوخ 

رد ار  وا  دـنچ  ره  موش  علطم  دـیوگیم  تسار  رگا  یـسوم  يادـخ  رب  نم  ات  نک  انب  هیاـپ  دـنلب  يرـصق  نم  رب  نآ  زا  هتخپـشتآ و  رد  یتشخ 
نینچ دـندرک و  ربـکت  یـشکرس و  قح  ناـمرف  زا  نیمز  رد  قحاـنب  ناـینوعرف  نوعرف و  هصـالخ  (39) مرادـنپ یم  وگغورد  تلاـسر  يوعد 

هذـخاوم تخـس  شعابتا  رکـشل و  ملاظ و  نآ  لامعا  زا  مه  ام  (40) تشگ دـنهاوخن  زاب  ام  يوس  هب  تسین و  یتمایق  داـعم و  هک  دنتـشادنپ 
نایاوشیپ ار  ملاظ  موق  نآ  اـم  41)و  (؟ دیـشک اجک  هب  ناراکمتـس  راک  تبقاع  ات  رگنب  ام  لوسر  يا  میتخاس  قرغ  اـیرد  هب  ار  همه  میدرک و 

هجیتن رد  (42)و  درک دـهاوخن  يرای  خزود  باذـع  زا  تاـجن  رب  ار  اـهنآ  سکچیه  تماـیق  زور  میداد و  رارق  خزود  هب  توعد  تلـالض و 
دوخ هاگرد  نادودرم  ناراکتـشز و  زا  ار  نانآ  ترخآ  رد  مه  میداتـسرف و  دـبا  نعل  اهنآ  رادرک  یپ  رد  ایند  نیا  رد  ار  اهنآ  مه  ناـشلامعا 

تیاده تمحر و  تریصب و  يارب  یسوم  هب  میدرک  كاله  رفک  رفیک  هب  ار  هتشذگ  مما  زا  یفیاوط  هک  نآ  زا  سپ  ام  انامه  (43)و  میتخاس
هب ام  هک  ماگنه  نآ  وت  ام  لوسر  يا  (44)و  دنریگ شیپ  یتسرپادخ  هار  دنوش و  رکذتم  مدرم  هک  دـشاب  میدرک  اطع  ار  تاروت  باتک  قلخ 

نشور وت  رب  یحو  هب  وا  تیاکح  یتشادن و  روضح  يدوبن و  الصا  روط  هوک  یبرغ  بناج  هب  میدرک  اطع  یهلا  نامرف  توبن و  ماقم  یسوم 
نایم وت  دندش و  كاله  دندرب و  رـسب  تلاهج  تلفغ و  هب  ار  همه  دنتفای و  زارد  رمع  هک  میدیرفایب  ار  یلیابق  مما و  ام  نکیل  (45)و  دیدرگ

ره ام  نکیل  یئامنب و  هار  ناشنید  شناد و  هب  ینک و  توالت  نانآ  رب  ار  ام  تایآ  ات  يدوبن  دنتـسیزیم  یهارمگ  لـهج و  هب  هک  نیدـم  لـها 
ادن یسوم  هب  ام  هک  یتقو  وت  (46)و  مینکیم هاگآ  شزیچ  رهزا  دوخ  یحو  هب  میتسرفیم و  تلاسر  هب  میناد  يربمیپ  قیـال  وت  دـننام  ار  سک 

هک تسنیا  يارب  وت  هب  تسادـخ  فطل  تایـضتقم  هب  ار  لسر  ریاس  یـسوم و  صـصق  اـم  یحو  نکیل  يدوبن و  روط  هوک  بناـج  هب  میدرک 
دنوش رکذتم  ار  ادخ  هک  دشاب  ات  یناسرتب  ادخ  زا  دنرادن  تسد  هب  ینامـسآ  باتک  هدماین و  وت  زا  شیپ  يرذنم  ربمیپ  نانآ  رب  هک  ار  یموق 
يارب ارچ  اراـگدرورپ  دـنیوگن  دیـسر  اـهنآ  هب  ناـشدوخ  تشز  رادرک  بجوم  هب  یباذـع  ـالب و  رگا  اـت  (47)و  دـنریگ شیپ  تیادـه  هار  و 

اهنآ هب  ام  بناـج  زا  قح  لوسر  هک  یماـگنه  سپ  (48) میوش نامیا  لها  زا  مینک و  يوریپ  ار  وت  تایآ  اـت  يداتـسرفن  یلوسر  اـم  تیادـه 
ایآ دشن  هداد  تاروت  حاولا  اضیب و  دی  اصع و  ریظن  یتازجعم  یـسوم  دننام  لوسر  نیا  هب  ارچ  دنتفگ  دنداهن و  جاجل  يانب  زاب  دش  هداتـسرف 

رهاظ نوراه  یـسوم و  هک  تسا  يرگوداج  رحـس و  اهنیا  دنتفگ  دندشن و  رفاک  تازجعم  نیا  همه  اب  مه  یـسوم  هب  شیپ  نیا  زا  مدرم  نیا 
رگا امـش  سپ  وگب  هکم  راید  نامیا  یب  مدرم  نیا  هب  ام  لوسر  يا  (49) میا هدیقع  یب  نامیا و  یب  تخـس  اهنیا  همه  هب  ام  دنتفگ  و  دننکیم ؟

يوریپ نآ  زا  نم  ات  دیروایب  ادخ  بناج  زا  دنک  تیاده  رتهب  ار  قلخ  نآرق  تاروت و  ینامـسآ  باتک  ود  نیا  زا  هک  یباتک  دیئوگیم  تسار 
رگمتـس و تسیک  دنـسفن و  ياوه  وریپ  اـهنت  مدرم  نیا  هک  نادـب  تروصنیا  رد  داد  دـنناوتن  باوج  وـت  ياـضاقت  هب  هاـگ  ره  سپ  (50) منک

تجح مامتا  زا  سپ  ار  دـناعم  راکمتـس  موق  ادـخ  تسیک  دنـسفن و  ياوه  زا  هدرکاـهر و  ار  ادـخ  تیادـه  هار  هک  یـسک  نآ  زا  رت  هارمگ 
ترخآ ایند و  تداعس  هب  بوبرم  بترم و  ینعی  هتسویپ  نخس  ار  نآرق  تایآ  مدرم  نیا  تیاده  يارب  ام  (51)و  درک دهاوخن  تیاده  زگره 

ینعی میداتـسرف  ار  لیجنا  تاروت و  ینامـسآ  باتک  نیا  زا  شیپ  اهنآ  هب  اـم  هک  ناـنآ  (52) دـنوش نآ  قیاقح  رکذـتم  رگم  ات  میدروآ  قلخ 
دوش توالت  اهنآ  رب  ام  تاـیآ  نوچ  (53)و  دنروآ یمنامیا  نانآ  هتبلا  نآرق  ینامسآ  باتک  نیا  هب  اهنآ  یقیقح  ناوریپ  یـسیع و  یـسوم و 

ود ار  نانیا  (54) میدوب ادخ  نامرف  میلست  زین  نیا  زا  شیپ  ام  هدش و  لزان  ام  راگدرورپ  بناجزا  قح  هب  نآرق  نیا  هک  میدروآ  نامیا  دنیوگ 
اهنآ يزور  هچنآ  زا  دـننکیم و  عفد  یکین  هب  ار  يدـب  دـندیزرو و  ود  ره  مالـسا  دوخ و  نید  رد  تابث  ربص و  اریز  دـنهد  وکین  شاداپ  راـب 
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هدرک و ضارعا  نآ  زا  دنونـشب  نید  نانمـشد  زا  يوغل  نخـس  نوـچ  (55)و  دـننکیم قافنا  ناقحتـسم  هب  تورث  تردـق و  ملع و  زا  میدرک 
اب ام ، لوسر  يا  (56) میبلط یمن  ار  نادان  يوگ  هزره  مدرم  زگره  ام  هک  دیشاب  تمالس  دیورب  امـش  زا  امـش  لامعا  امزا و  ام  لامعا  دنیوگ 

لاح هب  وا  دنکیم و  تیاده  دهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ  نکیل  درک  یناوت  تیادـه  یهاوخب  ار  سک  ره  هک  تسین  نینچ  یقلخ  يداه  وت  هکنآ 
زا ار  ام  مینک  يوریپ  تسا  تیاده  قیرط  هک  ار  مالـسا  وت  اب  ام  رگا  دنتفگ  هکم  لها  زا  یخرب  (57)و  تسا رت  هاگآ  دنتیاده  لباق  هک  نانآ 

ار هکم  مرح  ام  ایآ  وگب  اهنآ  خساپ  میوش . هاروآ  نطو  زا  دنمالـسا  هیلع  رب  قفتم  هک  برع  تلم  تسدـب  دـننزرب و  يدوز  هب  دوخ  نیمزرس 
فرط ره  زا  میدرک  ناشیزور  ام  هک  تارمث  تمعن و  عاونا  هایگ  عرز و  یب  ناکم  نیا  هب  ات  میدادـن  رارق  ینمیا  شیاـسآ و  لـحم  ناـشیارب 
مدرم رثکا  هک  تسنیا  تقیقح  نکیل  تسغورد  اهرذع  نیا  هک  نادبـسپ  دـنوش  مرح  لها  ضرعتم  دـناوتن  مه  برع  زا  يدـحا  و  دـنروایب ؟
ناریو ياه  هناخ  نیا  میدرک  كاله  دـنتخادرپ  ینارذـگ  شوخ  ینار و  سوه  هب  هک  ار  يراید  لها  اـم  هک  هدـش  رایـسب  هچ  (58)و  دننادان

رهش چیه  لها  وت  راگدرورپ  (59)و  میدوب اهنآ  راید  ثراو  ام  اهنت  تفاین و  تنوکس  راید  نآ  رد  یلیلق  هدع  زج  اهنآ  زا  دعب  هک  تسا  اهنآ 
يراید چیه  ام  هک  دینادب  مه  زاب  دـنکن و  كاله  زگره  دـنک  توالت  اهنآ  رب  ار  ام  تایآ  هک  دتـسرفن  یلوسر  نآ  زکرم  رد  ات  ار  يراید  و 

ردـق یب  رویز  عاتم و  هدـش  هداد  امـش  هب  ملاـع  نیا  ياـهتمعن  زا  هچنآ  (60)و  دنـشاب رگدادـیب  ملاظ و  شلها  هکنآ  رگم  مینکن  كـاله  ار 
وا هب  ام  هک  سک  نآ  ایآ  (61) دیدنبراک لقع  مهف و  رگا  تسا  رت  یقاب  رتهب و  امش  يارب  رایسب  تسادخ  دزن  هچنآ  اما  تسایند و  یناگدنز 

میتخاس دنم  هرهب  یناف  يایند  عاتم  زا  ار  وا  هک  تسا  یـسک  دننام  دیـسر  دهاوخ  هتبلا  هدعو  نآ  هب  میا و  هداد  يدـبا  تشهب  يوکین  هدـعو 
خیبوت و هب  دـنک و  ادـن  ار  ناکرـشم  نآ  ادـخ  هک  ار  يزور  روآ  دای  62)و  (؟ دـنرآ رـضاح  تازاجم  باسح و  يارب  ار  وا  تمایق  رد  سپس 

هدعو هک  نانآ  لاح  نآ  رد  (63 (؟ دیتشادنپ نم  ناکیرـش  دوخ  لطاب  لایخ  هب  هک  ینایادخ  نآ  دندش  اجک  هک  دنک  باطخ  اهنآ  هب  تمالم 
قلخ هک  دوب  ام  یهارمگ  شببـس  میدرک  هارمگ  ار  مدرم  نیا  هک  ام  اراگدرورپ  دنیوگ  رفک  نایاوشیپ  ینعی  هدش  یمتح  ققحم و  ناشباذـع 

هدیقع يور  زا  اهنآ  هک  میئوجیم  يرازیب  وت  يوس  هب  دوخ  ناوریپ  زا  شیوخ و  دب  رادرک  زا  زورما  میتساوخ و  یم  هارمگ  دوخ  دننام  مه  ار 
دنیوگ هارمگ  ياـسور  ناوریپ و  تسرپ و  تب  مدرم  هب  زور  نآ  رد  (64)و  دندمآ ام  یپ  رد  دوخ  سفن  ياوه  هب  هکلب  دـندیتسرپ  یمن  ار  ام 

ار باذع  نوچ  دنهدن و  ناشیا  هب  باوج  یلو  دنناوخب  اهنآ  دنناهرب ، باذع  زا  ار  امـش  ات  دیناوخب  دیتفرگ  ادخ  کیرـش  هک  ار  نانآ  کنیا 
هب هنوگچ  امـش  هک  دـنک  ادـن  ار  قلخ  ادـخ  هک  يزور  (65)و  دندوب هتفای  تیادـه  نانموم  دـننام  شاک  يا  هک  دـننک  وزرآ  دـننیبب  مشچ  هب 

دودسم هدیـشوپ و  اهنآ  رب  زور  نآ  نخـس  رذع و  هنوگ  ره  هار  سپ  (66 (؟ تفلاخم ای  دیدرک  تعاطا  اهنآ  زا  دـیداد ؟ خـساپ  قح  نالوسر 
وا دروآ  ياج  هب  حلاص  لمع  هدرک و  هبوت  ادـخ  هاگرد  هب  ایند  رد  هک  سک  نآ  اما  (67) دننکن باوج  لاوس و  باذع  لوه  زا  چیه  هدش و 

دـنیزگرب و دـناد  حالـص  ار  سک  ره  دـنیرفایب و  دـهاوخ  هچ  ره  هک  تسا  قلطم  رداق  وت  يادـخ  (68)و  دشاب ناراگتـسر  زا  هک  دراد  دیما 
هچنآ هب  وت  يادخ  (69)و  دـنروآ كرـش  وا  هب  هک  تسنآ  زا  رترب  هزنم و  یهلا  كاپ  تاذ  تسین و  يرایتخا  چـیه  ملاع  مظن  رد  ار  نارگید 

لوا رد  شیاتـس  مه  تسین  یئادخ  چیه  وا  زج  هک  اتکی  يادخ  تسوا  (70)و  تسهاگآ همه  هب  دنزاس  راکـشآ  ای  دننک  ناهنپ  لد  رد  قلخ 
كرشم مدرم  نیا  هب  ام ، لوسر  يا  (71) تسوا يوس  هب  ملاع  لها  عوجر  مه  وا و  اب  ناهج  تنطلس  مکح و  مه  وا  صوصخم  ملاع  رخآ  و 

امـش يارب  دناوتب  هک  یئادخ  تسیک  ادخ  زج  دـنادرگ  يدـبا  هدـنیاپ و  تمایق  ات  امـش  رب  ار  بش  تملظ  ادـخ  رگا  دـینکیم  روصت  هچ  وگب 
رارق يدبا  هدنیاپ و  تمایق  ات  ار  زور  امـش  يارب  ادخ  رگا  دینکیم  روصت  هچ  وگب  زاب  (72 (؟ دیونش یمن  نخس  ایآ  درآ ؟ دیدپ  زور  ینـشور 

زور و شدرگ  تمکح  هب  تریـصب  مشچ  ایآ  دنادرگ ؟ دـیدپ  ار  بش  امـش  تحارتسا  شمارآ و  يارب  هک  یئادـخ  تسیک  ادـخ  زج  دـهد 
رد دیریگ و  مارآ  بش  رد  ات  هداد  رارق  امـش  يارب  ار  زور  بش و  هک  تسنآ  ادـخ  ياهتمحر  فطل و  نارازه  زا  یکی  (73) دیئاشگیمن بش 
اب هدرک و  ادن  ار  ناکرـشم  ادـخ  ترخآ  رد  يزور  (74)و  دیوش ادخ  ياهتمعن  رازگرکـش  هک  دشاب  دـینک  يزور  بلط  ادـخ  لضف  زا  زور 
ره زا  اـم  زور  نآ  75)و  (؟ دـنتفر اجک  دـیتشادنپ  یم  نم  کیرـش  هک  لطاب  نادوبعم  ناتب و  نآ  هک  دـنک  باطخ  اهنآ  هب  باتع  شهوکن و 
هک دننادب  هدـش و  اوسر  اهنآ  هاگنآ  دـینک  هماقا  دـیتشاد  ایند  رد  هک  لطاب  ياهیوعد  نآ  رب  یناهرب  کنیا  میئوگ  هتفرگرب و  يدـهاش  یتما 
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یـسوم موق  نادنمتورث  زا  یکی  نوراق  انامه  (76) ددرگ دوبان  همه  دـنتفاب  ارف  غورد  هب  هچنآ  تسا و  وا  نالوسر  ادـخ و  اـب  تقیقح  قح و 
ار توق  نابحاص  اهجنگ  نآ  دیلک  ندرب  شود  رب  هک  میداد  وا  هب  لام  جنگ و  ردق  نآ  ام  تفرگـشیپ و  نایغط  ملظ و  قیرط  اهنآ  رب  هک  دوب 

تسود ار  طاشن  رورغرپ و  مدرم  زگره  ادخ  هک  شابم  دوخ  تورث  هب  نامداش  رورغم و  ردقنآ  دنتفگ  وا  هب  شموق  یماگنه  يدرک  هتـسخ 
ات شوکب  ایند  ياهتمعن  ریاس  لام و  هنطاـب و  هرهاـظ و  ياوق  زا  هدرک  اـطع  وت  هب  ادـخ  هک  يزیچ  ره  هب  ونـشب و  یهلا  دـنپ  نیا  (77) درادیمن
نک یکین  قلخ  هب  یناوت  ات  نکم و  شومارف  ایند  لالح  معن  تاذل و  زا  مه  ار  تا  هرهب  نکیل  ینک و  لیصحت  ترخآ  راد  تداعس  باوث و 

تــسود ادــبا  ار  نادــسفم  ادــخ  هـک  زیگنیمرب  داـسف  هـنتف و  نـیمز  يور  رد  زگره  هدرک و  ناـسحا  یئوـکین و  وـت  هـب  ادــخ  هـک  ناــنچ 
ادخ هک  تسنادن  ایآ  تفگ  هابتـشا  کیلو  مدروآ  تسد  هب  دوخ  ریبدت  ملع و  هب  ار  ناوارف  تورث  لام و  نیا  نم  تفگ  نوراق  (78) درادیمن

لاوس ناراـک  دـب  هاـنگ  زا  چـیه  درک و  كـاله  دوب  رتـشیب  ناـشتیعمج  تورث و  توـق و  وا  زا  هک  ار  یفیاوـط  مما و  رایـسب  هچ  وا  زا  شیپ 
دندید ار  وا  هک  بلط  ایند  مدرم  دمآرد  شموق  رب  رایسب  لمجت  رویز و  اب  يزور  نوراق  هاگنآ  (79) دنور خزود  هب  رسکی  هکلب  دش  دهاوخن 
نابحاص اما  (80) تسا اراد  ار  يرفاو  ظح  گرزب و  هرهب  هک  دشیماطع  مه  ام  هب  دنداد  ایند  لام  زا  نوراق  هب  هک  ردقنامه  شاک  يا  دـنتفگ 

هدروآ و ناـمیا  ادـخ  هب  هک  سک  نآ  يارب  ادـخ  باوـث  امـش  تسپ  تمه  امـش و  رب  ياو  دـنتفگ  ناتـسرپایند  نآ  هب  تفرعم  مـلع و  ماـقم 
ماقم باوث و  نادب  دننک  هشیپ  ربص  هک  نانآ  زج  سکچیه  یلو  تسا  نوراق  هزور  ود  یئاراد  نیا  زا  رتالاب  رتهب و  یـسب  هدـیدرگ  راکوکین 

ادخ زج  یتیعمج  بزح و  چیه  میدرب و  ورف  نیمز  هب  شا  یئاراد  جـنگ و  هناخ و  اب  ار  وا  مه  ام  ینامز  كدـنا  زا  سپ  (81) دیسر دنهاوخن 
وزرآ ار  وا  ماـقم  تورث و  هتـشذگ  زور  هک  ناـنآ  مه  هاگحبـص  (82) تفاین ترـصن  چـیه  مه  قح  بناـج  زا  دـنک و  يراـی  ار  وا  تسناوتن 
دهاوخ ار  هک  ره  دـهد و  ناوارف  يزور  دـهاوخ  ار  هک  ره  هک  تسادـخ  یئوگ  ام  ياهوزرآ  اـم و  رب  ياو  يا  دـنتفگیم  دوخ  اـب  دـندرکیم 

ياو يا  يدربورف  نیمز  وا  لثم  مه  ار  ام  دادـن  نوراق  تورث  رورغ و  تشاذـگ و  تنم  ام  رب  ادـخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دـنک و  يزور  گنت 
داسف و ولع و  هدارا  نیمز  رد  هک  نانآ  يارب  ار  ترخآ  يدـبا  تشهب  راد  نیا  اـم  (83) تسین يراگتـسر  حالف و  زگره  ار  نارفاک  ایوگ  هک 

درآ کـین  لـمع  ترخآ  اـیند و  ملاـع  رد  هک  ره  (84) تسناراکزیهرپ صاـخ  تبقاـع  نسح  مینادرگ و  یم  صوصخم  دـنرادن  یـشکرس 
هک یئادـخ  نآ  هک  ناد  نیقی  ام  لوسر  يا  (85) دوشن تازاجم  دب  لامعا  نامه  هب  زج  دنک  دـبلمع  هک  سک  ره  دـبای و  نآ  زا  رتهب  شاداپ 

مدرم اب  وت  دنادرگزاب  دبا  تشهب  ای  هکم  دوخ  هاگیاج  هب  ار  وت  هتبلا  داد  رارق  وت  هفیظو  ار  نآ  غالبا  دینادرگ و  ضرف  وت  رب  ار  نآرق  ماکحا 
دیما دوخ  وت  لوسر  يا  (86) تسا رتاناد  سک  ره  زا  تستلالض  رد  راکـشآ  هکنآ  تیاده و  رد  ققحم  هک  نآ  لاح  هب  نم  يادخ  هک  وگب 

نیا هنارکـش  هب  سپ  دـیزگرب  تلاـسر  هب  ار  وت  ادـخ  تمحر  فطل و  هکنآ  زج  یتشادـن  دوش  لزاـن  وـت  رب  نآرق  گرزب  باـتک  نیا  هکنآ 
هکنآ زا  سپ  ادخ  تایآ  غیلبت  زا  ار  وت  نارفاک  راهنز  (87)و  شاب نامیا  لها  رای  هشیمه  نکم و  يرای  ترصن و  نارفاک  هب  هاگچیه  تمحر 
ناـنآ يوخ  تدـیقع و  مه  ناکرـشم و  زا  هظحل  کـی  نک و  توعد  هناـگی  يادـخ  يوس  هب  ار  قلخ  هشیمه  دـننکن  عـنم  دـش  لزاـن  وـت  رب 
یهلا كاپ  تاذ  زج  يزیچ  ره  هک  نادب  ناوخم و  یئادخ  هب  ار  يرگید  تسین  یئادـخ  چـیه  وا  زج  هک  اتکی  يادـخ  اب  زگره  (88)و  شابم

(89) تسوا يوس  هب  قیالخ  همه  عوجر  وا و  اب  شنیرفآ  ملاع  تنطلس  نامرف و  تسا  دوبان  تاذلا و  کلاه 

توبکنعلا

هک دنتشادنپ  نینچ  مدرم  ایآ  (2) تسوا لوسر  ادخ و  نیب  يرارسا  ای  یهلا  ءامـسا  هب  هراشا  فرح  نیا  ملا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
ام (3)و  تسین نینچ  زگره  دـننکن ؟ ناشناحتما  چـیه  يوعد  نیا  رب  دـننک و  ناشاهر  میا  هدروآ  ادـخ  هب  نامیا  اـم  دـنتفگ  هکنیا  فرـص  هب 

قفانم و ماقم  دنک و  مولعم  الماک  نایوگتـسار  زا  ار  نایوگغورد  ادـخ  ات  میدروآ  شیامزآ  ناحتما و  هب  دـندوب  نانیا  زا  شیپ  هک  ار  یمما 
زا دـنریگ و  تقبـس  ام  رب  هک  دنتـشادنپ  دـنوشیم  بکترم  هتـسیاشان  لامعا  تشز و  راک  هک  نانآ  ایآ  (4) دزاس ادـج  مه  زا  ار  كاـپ  نموم 
ام تنج  تمحر و  هب  لوصو  ام و  لامج  هدـهاشم  ام و  ءاقل  هب  هک  سک  ره  (5) دننکیم مکح  هنالهاج  دب و  رایسب  دنبای  یصالخ  ام  باقع 
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هب ادخ  دنک و  توعد  ادخ  تاقالم  هب  ار  امش  گرم  کیپ  دسر و  ارف  هتبلا  ادخ  نیعم  هدعو  لجا و  ماگنه  هک  دنادب  تساقاتـشم  راودیما و 
تدابع تعاـط و  زا  ادـخ  هک  دـنک  دوخ  دوس  هب  درک  شـشوک  دـهج و  ناـمیا  هار  رد  هک  ره  (6)و  تساناد اونـش و  قلخ  رادرک  راـتفگ و 

نآ زا  رتهب  مینک و  روتـسم  وحم و  ار  ناشناهانگ  مه  ام  دـندش  راکوکین  هدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  نانآ  (7)و  تسا زاین  یب  هتبلا  نایملاع 
كرشم دوخ  اهنآ  رگا  دننک و  یکین  دوخ  ردام  ردپ و  قح  رد  هک  میدرک  شرافس  نایمدآ  هب  ام  (8)و  میهد شاداپ  اهنآ  هب  ناشکین  لامعا 

عوجر هک  نکم  اهنآ  رما  تعاطا  زگره  اجنیا  رد  يروآ  كرـش  ینادان  لهج و  يور  زا  ما  هناگی  يادـخ  هک  نم  هب  وت  ات  دنـشوک  دنـشاب و 
هدروآ نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ  (9)و  منادرگیم هاگآ  دیدروآ  ياجب  هک  دب  ای  کین  لمع  ره  شاداپ  هب  ار  امش  نم  تسا و  نم  يوس  هب  امش 
یضعب (10)و  میشخب نادواج  تمعن  ناوضر  تنج  رد  میرآ و  ناکین  هبتر  ناحلاص و  فص  رد  تشهب  هب  هتبلا  ار  نانآ  دندرک  وکین  راک  و 

اب ار  قلخ  باذع  هنتف و  دننیبب  ادخ  هار  رد  نید  نانمـشد  زا  يرازآ  جنر و  نوچ  میدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  ام  دـنیوگ  یم  قافن  هار  زا  مدرم 
رفک هب  نامیا  زا  مه  مدرم  باذع  سرت  دناوخیم  نامیا  هب  رفک  زا  ار  اهنآ  ادخ  باذـع  سرت  هک  ردـقنامه  ینعی  دنرمـش  ربارب  ادـخ  باذـع 

ره زا  ادخ  ایآ  میدوب . امـش  نیئآ  مه  امـش و  اب  مه  ام  دنیوگ  ناقفانم  نآ  دسر  نانموم  هب  ادـخ  بناج  زا  یترـصن  رفظ و  هاگره  دـشکیم و 
ناقفانم نورد  زا  مه  تساناد و  ناـمیا  لـها  لاوحا  هب  مه  ادـخ  هتبلا  11)و  (؟ تسین رتاناد  ناقفانم  ینورد  قافن  قیـالخ و  ياـهلد  رب  سک 

دیتفر اطخ  هب  رگا  دینک  يوریپ  ار  ام  هقیرط  امش  دنتفگ  نامیا  لها  هب  نارفاک  (12)و  درک ناوتن  ههبش  قافن و  ایر و  وا  راک  رد  تسهاگآ و 
راب زگره  دنیوگیم و  غورد  اهنآ  هک  یتروص  رد  میروآ  یم  نوریب  ار  امش  نآ  باقع  هدهع  زا  میریگیم و  شود  هب  ام  ار  امش  ياهاطخ  راب 

هارمگ ار  هک  ره  ناهانگ  راب  دوخ  ناهانگ  نیگنـس  راـب  رب  هوـالع  اـهنآ  (13)و  دـنیاینرب ناشباقع  هدـهع  زا  دـنریگن و  شود  هب  ار  ناشهانگ 
وا میداتسرف  شموق  يوس  تلاسر  هب  ار  حون  انامه  (14)و  دنوشیم هذخاوم  تخس  دنا  هتسب  غورد  هچنآ  زا  دنریگیم و  شود  هبزین  دنا  هدرک 

ملاظ رگمتـس و  همه  نوچ  دـندرکن و  تباجا  دومن و  یتسرپادـخ  هب  توعد  ار  قلخ  درک و  گنرد  موق  ناـیم  مک  لاـس  هاـجنپ  لاـس  رازه 
ملاع قلخ  يارب  ار  یتشک  نآ  میداد و  تاجن  قرغ  زا  وا  یتشک  باحصا  اب  ار  حون  دوخ  اهنت  (15)و  دندش كاله  نافوط  قرغ  همه  دندوب 

وا زا  دـیتسرپ و  ار  ادـخ  مدرم  يا  تفگ  دوـخ  موـق  هب  هک  ار  مـیهاربا  تیاـکح  رآ  داـی  (16)و  میداد رارق  شیوـخ  تمحر  تردـق و  تیآ 
(17)و تسین یـسرتادخ  یتسرپادخ و  زا  رتهب  يزیچ  هکلب  تسا  رتهب  امـش  يارب  زیچ  ره  زا  دیمهفب  رگا  ادخ  سرت  شتـسرپ و  هک  دیـسرتب 

کنیا دیا  هداهن  وا  رب  ادخ  مان  دیا و  هتخاس  غوردب  دوخ  امـش  هک  تسین  شیب  رثا  یب  دامج و  یئاهتب  دیتسرپیم  ادـخ  زجب  هچنآ  هک  دـینادب 
رکـش دیتسرپ و  ار  وا  دیبلط و  يزور  ادخ  زا  دینک و  اهر  ار  اهنآ  سپ  دنتـسین  امـش  قزر  رب  رداق  دـیتسرپیم  ادـخ  زج  ار  هچ  ره  هک  دـینادب 

بیذکت هک  رادم  مغ  دندرک  بیذکت  ار  وت  تما  رگا  ام ، لوسر  يا  (18) تسوا يوسب  امش  عوجر  زاب  هک  دینادب  دیرآ و  ياجب  يو  تمعن 
راکشآ هب  هکنآ  زج  لوسر  رب  دندرک و  بیذکت  ار  دوخ  ناربمیپ  مما  زا  يرایسب  مه  امـش  زا  شیپ  تسا  لاهج  نیرید  تداع  یهلا  نیملعم 

لـصا هب  زاب  دنکیم و  داجیا  ار  یقلخ  ادـتبا  هنوگچ  ادـخ  هک  دـندیدن  دوخ  مشچ  هب  اهراب  مدرم  ایآ  (19) تسین یفیلکت  دـنک  تلاسر  غیلبت 
رایـسب ادـخ  رب  راـک  نیا  دـنادرگیم  بـش  دراـیم و  زور  دـناریمیم ، دـهدیم و  تاـیح  دزاـسیم و  دوباـن  دـنکیم و  قـلخ  دـنادرگیمرب ؟ دوـخ 

تقلخ رارـسا  هدهاشم  زا  ات  هدرک  داجیا  ار  قلخ  هنوگچ  ادـخ  هک  دـینیبب  دـینک و  ریـس  نیمز  رد  هک  مدرم  هب  وگب  لوسر  يا  (20) تسناسآ
ره رب  ادخ  هک  ددنویپیم  ینادواج  تایح  هب  یناف  تایح  درک و  دهاوخ  داجیا  ار  ترخآ  هشن  سپس  هک  دوش  نشور  یبوخب  امش  رب  تسخن 

همه قیالخ  دشخب و  یم  تمحر  فطل و  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  دنکیم و  باذع  لدع  هب  دهاوخب  هانگ  لها  زا  ار  هک  ره  (21) تساناوت زیچ 
رد ادخ  زج  هن  درک و  دـیناوت  نامـسآ  نیمز و  رد  زجاع  ار  قلطم  رداق  يادـخ  زگره  هن  زجاع  قولخم  امـش  (22)و  دندرگیمزاب وا  يوس  هب 
نم تشهب  تمعن  تمحر و  زا  اهنآ  دـندش  رفاک  وا  ياقل  دوهـش  ادـخ و  تایآ  هب  هک  نانآ  (23)و  دیراد يروای  نابهگن و  نیمز  نامـسآ و 

دیشکب ار  وا  دنتفگ  هکنآ  زج  موق  زاب  میهاربا  زردنا  حیاصن و  همه  نیا  زا  دعب  (24) دش دنهاوخ  راتفرگ  كاندرد  باذعب  تخس  دندیماان و 
نیا رد  داد  تاـجن  ناـیدورمن  شتآ  زا  ار  وا  ادـخ  دـندنکفا و  شتآ  رد  یتسرپ  ادـخ  مرج  هب  ار  وا  دـندادن و  خـساپ  دـینازوسب  شتآ  رد  و 
تفگ تخادرپ و  لهاج  ناکرشم  تیاده  هب  میهاربا  زاب  (25) تسا رادیدپ  یهلا  تردق  تیآ  دنرآ  نامیا  ادخ  هب  هک  یموق  يارب  تیاکح 

يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسود و ظفح  يارب  اهنت  هک  تسا  رثا  یب  دامج و  یئاهتب  دیا  هتفرگرب  یئادخ  هب  اتکی  يادخ  زج  ار  هچنآ  هک  دینادیم  دوخ  امش  مدرم  يا 
رد دورب  نایم  زا  يویند  دـساف  ضارغا  دـسر و  ارف  گرم  ای  دوش  تمایقزور  نوچ  دـیا و  هدرک  ذاختا  دوخ  يایند  هزور  ود  يدام  هدافتـسا 

هاگیاج دـینک و  نیرفن  نعل و  رگیدـکیب  دـیناد و  رفاک  ار  يرگید  کی  ره  دـیوش و  رازیب  ادـخ  ریغ  تدابع  یتسرپ و  تب  زا  امـش  زور  نآ 
هدازرهاوخ تسخن  توعد  هاگرید  زا  سپ  (26) دیرادن ادبا  دیبلط  دوخ  تاجن  وا  زا  هک  يروای  چیه  تسا و  خزود  شتآ  امـش  مامت  يدـبا 

نم ظفح  رب  وا  هک  درک  مهاوخ  دوخ  يادخ  يوس  هب  ترجه  كرـش  راید  نیا  زا  نم  هک  تفگوا  هب  میهاربا  دروآ و  نامیا  وا  هب  طول  شا 
باتک توبن و  ماقم  شنادـناخ  رد  میدرک و  اـطع  وا  هب  ار  بوقعی  قحـسا و  اـم  (27)و  تساناد مروما  حالـص  هب  تسا و  ردتقم  نمـشد  زا 

زا ار  يو  زین  ترخآ  رد  میداد و  ار  وا  رجا  یهلا  معن  ریاس  وکین و  مان  حـلاص و  نادـنزرف  تمعن  هب  مه  اـیند  رد  میدومن و  رارقرب  ینامـسآ 
هک یتشز  لمع  هب  امـش  ایآ  تفگ  دوخ  موق  هب  هک  یماگنه  ار  طول  تیاـکح  نک  داـی  (28)و  میهد رارق  نابرقم  هبترمه  ناـحلاص و  فص 

عطق ار  یئوشانز  ترطف  هار  هدرک و  تولخ  نادرم  اب  ینار  توهش  هب  امـش  (29) دینکیم مادقا  هدشن  بکترم  امش  زا  شیپ  ملاع  ردسکچیه 
رب ار  ادخ  باذع  یئوگیم  تسار  رگادنتفگ  هنعط  هب  هکنآ  زج  طول  موق  دیزادرپیم  حـیبق  راک  هب  تلجخ  چـیه  یب  دوخ  عماجم  رد  دـینک و 

يرای دـساف  موق  نیا  وحم  رب  ارم  اراگدرورپ  تفگ  دـیلان و  ادـخ  هاـگرد  هب  موق  راـکنا  زا  بول  (30) دـندادن یباوج  ادـبا  وا  هب  نک  لزان  ام 
یموق هک  ار  راید  نیا  لها  ادخ  رما  هب  ام  دنتفگ  دندروآ  قح  ترصن  تراشب  میهاربا  هب  سدق  ملاع  ناگتـشرف  ام  نالوسر  نوچ  (31)و  نک

خساپتسا راید  نیا  رد  تسا  یکاپ  دحوم  حلاص  هدنب  هک  مه  طول  تفگ  ناگتـشرف  هب  میهاربا  (32) مینکیم كاله  دنراکدب  ملاظ و  تخس 
دنام یقاب  تکاله  لها  نایم  رد  هک  يو  نآ  ریغ  شتیب  لها  همه  اب  ار  طول  میهاگآ  رتهب  تسا  راـید  نیا  رد  هکنآ  لاوحا  هب  اـم  هک  دـنداد 

دندوب اـبیز  تروص  اـب  سانـشان و  هک  اـهنآ  ندـمآ  زا  طول  دـندمآ  طوـل  دزن  اـم  نـالوسر  نوـچ  (33)و  داد میهاوـخ  تاـجن  ار  همه  هـتبلا 
لها نایم  رد  هک  ترفاک  نز  نآ  ریغ  تتیبلها  اب  ار  وت  ام  هک  شابم  نیگمغ  كانمیب و  چیه  دنتفگ  ناگتـشرف  دیدرگ  گنتلد  نیگهودنا و 
گنس ناشرس  رب  مینک و  لزان  تخس  یباذع  نامـسآ  زا  دنراکدب  قساف و  هک  راید  نیا  لها  رب  ام  (34) میهد تاجن  ار  همه  دناماو  كاله 

هک ار  بیعش  (36)و  دـشاب نالقاع  تربع  يارب  نشور  یتیآ  ات  میتشاذـگاو  ار  یبارخ  راثآ  طول  راید  نآ  زا  انامه  (35)و  میزیرورف كاله 
تمایق و زور  هب  دیتسرپ و  ار  ادخ  هشیمه  هک  تفگ  موق  اب  وا  میداتـسرف و  نیدـم  لها  يوس  هب  تلاسر  هب  دوب  شموق  يارب  ینابرهم  ردارب 

بیعش موق  (37) تسا حیاصننیا  رد  یتیگ  ود  شیاسآ  هک  دینکم  يراک  هبت  داسف و  نیمز  يور  رد  زگره  دیـشاب و  راودیما  ترخآ  تداعس 
رد ار  همه  هاگحبص  دندش و  راتفرگ  تخس  هلزلز  هب  یبش  نآ  رفیک  هب  دندرمشن و  چیه  هب  ار  شا  هناقفـشم  حیاصن  دندرک و  بیذکت  ار  وا 

انیب و هکنآ  اب  زین  اهنآ  دـینیب  یم  مشچ  هب  ار  ناـشناریو  بارخ و  لزاـنم  هک  ار  دومث  داـع و  موق  (38)و  دروآرد وناز  هب  گرم  ناشاه  هناـخ 
دوباـن كـاله و  هـمه  تشادزاـب  ار  اـهنآ  قـح  هار  زا  داد و  هوـلج  وـکین  ناـشرظن  رد  ار  ناشتـشز  لاـمعا  ناطیــش  نوـچ  دـندوب  رایــشوه 

رب نیمز  رد  زاب  دندیورگن و  وا  هب  دمآ  اهنآ  تیاده  هب  نشور  تازجعم  اب  ع )  ) یسوم هک  مه  ار  ناماه  نوعرف و  نوراق و  (39)و  دندیدرگ
هب ار  يا  هفیاط  ره  اـم  (40) دنتفاین یتاجن  هار  دـنتفرگن و  قبـس  قح  رهق  رب  دـندش و  كالهرـسکی  دـندرک و  نایغط  ملظ و  ربکت و  نافیعض 

هلزلز هب  ار  یخرب  ینامسآ و  باذع  هحیص  هب  ار  یخرب  میدیرابورف و  الب  گنـس  ناشرـس  رب  ار  یـضعب  هک  میدرک  هذخاوم  شهانگ  رفیک 
متـس شیوـخ  قـح  رد  دوـخ  اـهنآ  نکیل  درکن  متـس  چـیه  ناـنآ  هب  ادـخ  میدـیناسر  تکـاله  هب  اـیرد  قرغ  هـب  ار  رگید  یهورگ  نـیمز و 

هک تسیا  هناخ  تیاکح  يداینب  یب  یتسـس و  رد  دنتفرگرب  یتسود  هب  ار  ادخ  ریغ  هدرک و  شومارف  ار  ادـخ  هک  نانآ  لاح  لثم  (41) دندرک
ریغ هب  هک  هچنآ  رب  ادخ  (42) ددرگیم بارخ  هثداح  داب  نیرتمک  هب  هک  تسا  توبکنع  هناخانب  نیرتتـسس  دینادب  رگا  دـنک و  داینب  توبکنع 

اهلثم همهنیا  ام  (43)و  تساناد ملاع  روما  قئاقد  هب  ردتقم و  ایر  كرـش و  لها  ماقتنا  رب  وا  تسهاگآ و  نآ  رب  دینک  شتـسرپ  دـیناوخب و  وا 
هب ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  (44) درک دـهاوخن  نآ  رد  لقعت  یـسک  دنمـشناد  مدرم  زج  هب  نکیل  دوش و  نشور  مدرم  يارب  قیاقح  ات  مینزیم 

نامیا لها  يارب  الماک  تیبوبر  هناشن  تیآ و  نیمز  نامـسآ و  تقلخ  نیا  رد  ثبع و  وغل و  لطاب و  رب  هن  هدیرفآ  تمکح  لامک  رد  قح و 
تدابع گرزب  هک  ار  زاـمن  نک و  توـالت  قلخ  رب  دـش  یحو  وت  رب  نآرق  ینامـسآ  باـتک  زا  هک  ار  هچنآ  اـم  لوسر  يا  (45) تسا رادیدپ 
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ملاع ترودـک  شیالآ و  ره  زا  ار  حور  درادـیمزاب و  رکنم  تشز و  راک  ره  زا  ار  زامن  لها  هک  تسا  زاـمن  اـنامه  هک  رآ  ياـجب  تسادـخ 
تسهاگآ و دینک  وا  دای  هب  وا و  يدونشخ  يارب  هچ  رهب  ادخ  تسا و  قلخ  هشیدنا  دح  زا  رترب  رتگرزب و  ادخ  رکذ  انامه  دنادرگیم و  كاپ 

هلداجم ثحب و  قیرط  نیرتوکین  هب  زج  باتک  لها  سوجم  يراصن و  دوهی و  اب  ناناملـسم  امـش  (46)و  درک دـهاوخ  اطع  میظع  ار  نآ  رجا 
هب امـش  ینامـسآ  بتک  هب  هدش و  لزان  ام  رب  هک  نآرق  ینامـسآ  باتک  هب  ام  هک  دیئوگب  باتک  لها  اب  اهنآ و  زا  ناراکمتـس  اب  رگم  دینکم 

باتک نیـشیپ  نالوسر  رب  هک  نانچمه  اـم  (47)و  میئوا نامرف  عیطم  میلـست و  اـم  تسا و  یکی  امـش  اـم و  يادـخ  میا و  هدروآ  ناـمیا  همه 
میداتـسرف ناشیارب  هک  بتک  نآ  هب  هک  نانآ  سپ  میدرک  لزاـن  ار  نآرق  لوسر  يا  مه  وت  رب  میداتـسرف  روبز  لـیجنا و  تاروت و  ینامـسآ 

ار ام  تایآ  سکچیه  نارفاک  زج  هب  دـنروآ و  نامیا  یـضعب  مه  هکم  لـها  هورگ  نیا  زا  دـنرآ و  ناـمیا  زین  باـتک  نیا  هب  دـندروآ  ناـمیا 
کش و تتوبن  رد  نآرق  رکنم  نالطبم  اداـبم  اـت  تشاـگن  یطخ  هن  دـناوخ و  یباـتک  یتسناوت  هن  شیپ  نیا  زا  وت  (48)و  درک دهاوخن  راکنا 

تایآ نآرق  نیا  هکلب  (49) تسا هدرک  فیلت  عمج و  نیقباـس  بتک  يورزا  دوخ  تسین و  ادـخ  یحو  هب  باـتک  نیا  دـنیوگ  دـننک و  یبیر 
نارفاک (50)و  دـننکن راکنا  راکمتـس  مدرم  زج  ار  ام  تاـیآ  دـنتفای و  شناد  ملع و  رون  ادـخ  زا  هک  ناـنآ  هنیـس  حول  رد  تسا  یهلا  نشور 

رما هب  ادـخ و  دزن  تایآ  وگب  ام ، لوسر  يا  دـشن . لزان  ادـخ  بناج  زا  یتازجعم  تاـیآ و  وا  رب  ارچ  تسادـخ  لوسر  رگا  درم  نیا  دـنتفگ 
هزجعم نیا  دـننکیم  هزجعم  ياضاقت  هک  ار  نانیا  ایآ  (51) مرادن هفیظو  مناسرتب  ادـخ  ماقتنا  زا  ار  قلخ  هکنآ  زج  ملوسر  هک  نم  تسا  ادـخ 

دنپ و تمحر و  هتبلا  نامیا  لها  يارب  نآ  رد  هک  يدرک ؟ توالت  اهنآ  رب  وت  میداتسرف و  وت  رب  ام  ار  گرزب  باتک  نینچ  هک  درکن  تیافک 
تسهاگآ و تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچ  رهب  وا  هک  تسا  یفاک  یهاوگ  ادخ  امـش  نم و  نایم  وگب  ام  لوسر  يا  (52) دوب دهاوخ  تیاده 

وت زا  رخـسمت  هب  نارکنم  اـم  لوـسر  يا  (53) دـنملاع ناراکنایز  تقیقح  هب  نانآ  مه  دـندش  رفاک  ادـخ  هب  دـندیورگ و  لـطاب  هب  هک  ناـنآ 
مه یناهگان  هتبلا  دیـسریم و  اهنآ  رب  قح  باذع  دوبن  تمایق  یلزا  ملع  رد  نآ  نیعم  تقو  رگا  دـننکیم و  باذـع  لوزن  رد  لیجعت  ياضاقت 

هطاحا اهنآ  هب  منهج  باذع  هرارـش  هک  یتروص  رد  دنبلطیم  باذع  لیجعت  هب  وت  زا  نارفاک  نیا  (54)و  دنشاب ربخیب  لفاغ و  هک  دشیم  لزان 
هب دـندیمهف  یم  رگا  تساـهنآ  هب  طـیحم  هک  یناویح  بضغ  توهـش و  یخزود و  تنیط  تشز و  لاـمعا  رفک و  ناـمه  اریز  تسا  هدوـمن 

زورما دـیوگب  دریگورف و  ار  اهنآ  ریز  الاب و  زا  ادـخ  باذـع  هک  ار  يزور  نآ  زاـس  رکذـتم  ار  ناـنیا  (55) تسخزود شتآ  هطاـحا  تقیقح 
ردرافک روج  زا  رگا  تروصنیا  رد  تسا  عیـسو  رایـسب  نم  نیمز  نم ، نامیا  اـب  ناگدـنب  يا  (56) دـیدرک لمع  ایند  رد  هچنآ  رفیک  دیـشچب 

شتـسرپ صالخا  هب  ارـصحنم  ارم  دیـشاب  اجک  ره  دینک و  ترجه  رگید  راید  هب  اجنآ  زا  دـیوش  روبجم  رفک  هب  هدـمآ و  گنت  هب  ینیمزرس 
نامیا ادـخ  هب  هک  نانآ  (58) درک دـنهاوخ  ام  هب  عوجر  همه  گرم  زا  سپ  دیـشچ و  دـهاوخ  ار  گرم  راوگان  دهـش  یـسفن ، ره  (57) دینک

نآ رد  هک  میهد  لزنم  تسیراـج  اـهرهن  شناـتخرد  ریز  هک  یتشهب  یلاـع  تاراـمع  هب  ار  اـهنآ  هتبلا  دـنتخادرپ  وکین  لاـمعا  هب  دـندروآ و 
رب دندرک و  هشیپ  یئابیکش  ربص و  ادخ  نید  هار  رد  هک  نانآ  (59) دنهد ملاع  ناراکوکین  هب  وکین  شاداپ  ردقچ  اجنآ  دننک  يدبا  یناگدنز 
راب دوخ  هک  تاناویح  رایـسب  هچ  هک  دوخ  یعـس  رب  هن  دـینک  لـکوت  ادـخ  هب  قزر  راـک  رد  (60)و  دـندومن لکوت  راگدرورپ  مرک  فطل و 

لاوحا هب  اناد  ناجاتحم و  ياعد  ياونـش  وا  هک  دـناسریم  يزور  امـش  هب  مه  اـهنآ و  هب  شـشوک  چـیه  نودـب  ادـخ  دنـشکن و  دوخ  يزور 
هب تسیک  نامرف  رخسم  هام  دیشروخ و  هدیرفآ و  هک  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ینک  لاوس  كرـشم  نارفاک  نیا  زا  رگا  (61)و  تسا ناگدنب 
یم تلاـهج  كرــش و  هـب  ادـخ  تـفرعم  دـیحوت و  زا  غورد  ءارتـفا و  هـب  رارقا  نـیا  اـب  ارچ  سپ  هدــیرفآ  ادــخ  هـک  دــنهد  باوـج  نـیقی 
هیلک لاح  حالـص  هب  وا  اـنامه  هک  دـنادرگ  یم  يزور  گـنت  اـی  يزور و  عیـسو  دـهاوخ  ار  ناگدـنب  زا  سک  ره  هک  تسادـخ  (62) دنباتش

لصف زا  سپ  نآ  هب  ار  نیمز  ات  دزاس  لزان  ناراب  نامسآ  زا  هک  تسیک  نآ  ینک  لاوس  رفاک  ناکرـشم  نیا  زا  رگا  (63)و  تسهاگآ قیالخ 
صوصخم شیاتـس  وگب  سپ  تسادـخ  نآ  هک  دـنهد  باوج  نیقی  هب  دـنادرگ  هدـنز  راهب  شخبناج  میـسن  هب  زاـب  ناـهایگ  گرم  نازخ و 
دهاوـخنرد مدرم  نیا  رثـکا  لـقع  ار  تقیقح  نیا  کـیلو  يرآ  تـسوا  بناـج  زا  رگید  تـمعن  ره  ناراـب و  تـمعن  هـک  تساـتکی  يادـخ 

تسین و شیب  يا  هچیزاـب  سوسفا و  دوـش  فرـص  ترخآ  تداعـس  قـح و  شتـسرپ  رد  هن  رگا  اـیند  هزور  دـنچ  یناگدـنز  نیا  (64) تفای
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نادان كرشم  مدرم  نیا  (65) تسلاوآ جـنر و  یب  شتمعن  دـیواج و  شتایح  هک  تسا  ترخآ  راد  تقیقح  هب  دـننادب  مدرم  رگا  یناگدـنز 
لحاس هب  ایرد  رطخ  زا  نوچ  دنناوخ و  یم  لماک  صالخا  هب  ار  ادخ  اهنت  لاح  نآ  رد  دـنتفا  رطخ  جاوما  تسدـب  دننیـشن و  یتشک  هب  نوچ 

دننک نارفک  میا  هدرک  اطع  اهنآ  هب  ام  هک  ار  یتمعن  ره  لهج  زا  ات  (66) دنوشیم كرشم  اتکی  يادخ  هب  زاب  تلفغ  لهج و  زادندیسر  تاجن 
هک یتروص  رد  میداد  رارق  ناما  نما و  مرح  ار  رهش  نآ  هک  دندیدن  هکم  لها  نارفاک  ایآ  (67) دنتسرپ لطاب  نایادخ  قح  ساپس  ياج  هب  و 

دنورگ یم  لطاب  هب  زاب  هدرک  اطع  اهنآ  هب  ادخ  هک  تینما  گرزب  تمعن  نیا  اب  ایآ  دـنیابریم  تراغ  لتق و  هب  ار  فیعـض  مدرم  ناشفارطا  زا 
رد درکبیذـکت  دـمآ  وا  تیادـه  يارب  هک  ار  قح  لوسر  تسب و  غورد  ادـخ  رب  هکنآ  زا  سکچیه  اـیآ  (68) دـنوشیم رفاک  قح  تمعن  هب  و 

ناج و هب  ام  هار  رد  هک  نانآ  (69)و  تسه هتبلا  تسینخزود ؟ شتآ  رد  راکمتس  نارفاک  هاگیاج  ایآ  تسین  زگره  تسه ؟ رتراکمتـس  ملاع 
(70) تسناراکوکن رای  ادخ  هشیمه  مینکیم و  تیاده  شیوخ  فطل  تفرعم و  هار  هب  ار  اهنآ  اققحم  دندرک  ششوک  دهج و  لام 

مورلا

هب هـک  یگنج  رد  (3) دندش نایـسراف  بولغم  نایمور  (2) تسا یهلا  باتک  رارـسا  ای  ءامـسا  هب  هراـشا  ملا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
نایـسراف رب  يدوز  هب  یلعف  ندـش  بولغم  زا  سپ  اهنآ  دـشاب و  هریزج  فارطا  ای  ماش  یلاوح  هک  دـش  عقاو  برع  راید  هب  نیمز  نیرتکیدزن 

نیا زا  دعب  نیا و  زا  لبق  زا  ملاع  روما  هیلک  هثداح و  نیا  هک  دینادب  دـش و  دـهاوخ  یلاس  دـنارد  نایمور  هبلغ  نیا  (4) درک دنهاوخ  هبلغ  زاب 
هب (5) دنوشیم داش  نانموم  هداد  مالـسا  لها  هب  يرای  هدعو  ادخ  نآ  زا  دـعب  نوچ  دـنوش  حـتاف  نایمور  هک  زور  نآ  تسادـخ و  رما  هب  همه 

ناـهج قـلخ  ماـمت  هـب  ردـتقم و  ملاـع  راـک  ره  رب  هـک  تـسوا  دـشخبیم و  يزوریف  ترــصن و  دـهاوخب  ار  هـک  ره  ادــخ  هـک  ادــخ  يراـی 
روما هب  رثـکا  (7) دنتـسین هاـگآ  تقیقح  نیا  زا  مدرم  رثکا  نکیل  دـنکن و  هدـعو  فـالخ  زگره  ادـخ  تسادـخ و  هدـعو  نیا  (6) تسنابرهم
شیپ رد  ایآ  (8) دنربخیب یلکب  قح  باقع  باوث و  هدعو  ترخآ و  ملاع  زا  دنهاگآ و  هریغ  تراجت و  تعنص و  دننام  ایند  یگدنز  يرهاظ 

همه قولخم  رامـش  یب  عاونا  زا  تساهنآ  نیب  رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  ادخ  هک  دنرب  یپ  تمکح  نیدب  ات  دندرکن  رکفت  دوخ  سوفن 
دننکیمن قلخ  تمکح  رد  رکف  نوچ  مدرم  زا  يرایـسب  و  تسا . هدیرفاین  نیعم  دح  تقو و  هب  تحلـصم و  تمکح و  يارب  قح و  هب  زج  ار 

ریس نیمز  رد  ایآ  (9) دنا هدـیقع  یب  رفاک و  یلکب  تمایق  خزود و  تشهب و  باقع  باوث و  هدـعو  بیغ و  ملاع  رد  يادـخ  ياقل  دوهـش  هب 
رازتشک و نیمز  رد  اهنیا  زا  شیب  دـندوب و  رتاناوت  رایـسب  اهنیا  زا  هک  دـننیبب  ار  دومث  داع و  موق  نوچ  ناشناینیـشیپ  راک  تبقاـع  اـت  دـندرکن 

كاله رفک  رفیک  هب  همه  دنتفریذپن  نوچ  نکیل  دندمآ  نانآ  تیاده  يارب  تازجعم  تایآ و  اب  ادخ  نالوسر  دنتشارفارب و  ترامع  خاک و 
لامعا هب  رایسب  هک  نانآ  راک  ماجنارـس  رخز  (10) دندرک متـس  شیوخ  قح  رد  دوخ  اهنآ  هکلب  درکن  متـس  چیه  اهنآ  هرابرد  ادخ  دـندش و 

دنککیرات و ار  لد  تیـصعم  اریز  دندرک  رخـسمت  بیذکت و  ار  ادخ  تایآ  هدش و  رفاک  قح  هب  هک  دش  نیا  دـنتخادرپ  دـب  رادرک  تشز و 
هب هاگنآ  دنادرگزاب و  انف  گرم و  هب  زاب  درآ و  دـیدپ  مدـع  زا  تسخن  ار  قلخ  هک  تسادـخ  (11) دماجنا رفک  تملظ  هب  دوش  رایـسب  نوچ 

(13)و دنوش نیگهودنا  هدنمرـش و  ناراکدـب  زور  نآ  دوش  اپرب  تمایق  تعاس  هک  يزور  (12)و  درک دنهاوخ  وا  ترـضح  هب  عوجر  تمایق 
اهنآ زا  دنوشیم و  رفاک  لطاب  نایادخ  ناکیرش و  نآ  هب  هکلب  دنبای  یمن  دنتفرگ  قح  کیرـش  هک  نانآ  زا  دوخ  رب  يراکددم  عیفـش و  چیه 
هقرف نایـصع  رفک و  تفرعم و  تعاط و  بتارم  بسح  رب  قیالخ  زور  نآ  رد  دوش  اـپرب  تماـیق  تعاـس  هک  يزور  (14)و  دنیوجیم يرازیب 
لزنم تشهب  غاب  هب  مرتحم  رورـسم و  زور  نآ  رد  دنتخادرپ  يراکوکین  هب  دندروآ و  نامیا  دوخ  يادـخ  هب  هک  هقرف  نآ  اما  (15) دنوش هقرف 
رـضاح خزود  باذـع  رد  رفیک  ياربار  نانآ  دـندرک  بیذـکت  ار  ترخآ  تایح  ام و  تاـیآ  دـندش و  رفاـک  هک  هقرف  نآ  اـما  (16)و  دنریگ
تداعس ات  دیئوگ  شیاتس  حیبست و  حبص  برغم و  زامن  رد  هاگحبص  ماش و  ماگنه  ار  ادخ  دیـشاب و  گرزب  زور  نآ  رکف  هب  سپ  (17) دننک

رهظ و ءاشع و  زامن  رد  زور  همین  بش و  یکیرات  رد  زین  امـش  تسوا و  صوصخم  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ملاع  لـها  ساپـس  (18)و  دیبای دبا 
هک دیئوگ  شیاتس  حیبست و  ار  یئادخ  نآ  (19) تسا هناگجنپ  ياهزامن  همه  رکذرب  لمتشم  هیآ  ود  نیا  دیوش  لوغشم  وا  شیاتس  هب  رـصع 
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ار نیمز  تخیگنارب و  یمدآ  زا  ار  هفطن  هفطن و  زا  ار  یمدآ  ینعی  دروآ  نوریب  دوخ  هلماـک  تردـق  هب  هدـنز  زا  ار  هدرم  هدرم و  زا  ار  هدـنز 
زا دنک و  هدنز  گرم  زا  سپ  مه  ار  امـش  هنوگ  نیمه  دنادرگ و  هدنز  شراهب  شخبناج  میـسن  هب  زاب  ناهایگ  گرم  نازخ و  لصف  زا  سپ 

يرـشب دـلاوت  هب  هک  سپـس  درک  قلخ  كاخ  زا  ار  ناـیمدآ  امـش  ردـپ  هک  تسا  نیا  ادـخ  ياهتردـق  نآ  زا  یکی  (20)و  درآ نوریب  كاخ 
سنج زا  امش  يارب  هک  تسنآ  یهلا  فطل  تایآ  زا  یکی  زاب  (21)و  دیتشگ رشتنم  نیمز  يور  همه  رد  دیدش  فلتخم  یئاهداژن  بعشنم و 

رد هک  زین  رما  نیا  رد  دومرف  رارقرب  ینابرهم  تفر و  امـش  نایم  دـیریگ و  سنا  مه  اب  هتفای و  شمارآ  وا  رب  رد  هک  دـیرفایب  یتفج  ناـتدوخ 
یکی (22)و  تسا راکـشآ  قح  تمکح  ملع و  هلدا  ترکف  اب  مدرم  يارب  تسنآرب  عون  ياقب  یـشوخ و  شیاسآ و  یگدـنز و  هیاپ  تقیقح 

عنص و هلدا  زین  روما  نیا  رد  هک  نایمدآ  امش  ياهگنر  اهنابز و  فالتخا  رگید  یکی  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  تقلخ  یهلا  تردق  تایآ  زا 
دیوشیم رادیب  هتفر و  باوخ  هب  زور  بش و  رد  امـش  هک  نیمه  قح  تایآ  زا  یکی  (23)و  تسا راکشآ  ملاع  نادنمشناد  يارب  قح  تمکح 

تایآ زا  یکی  (24)و  تسا رادیدپ  دنونـشب  قح  نخـس  هک  یموق  يارب  شتردق  هلدا  مه  رما  نیا  رد  دـینکیم  يزور  بلط  ادـخ  لضف  زا  و 
گرم زا  سپ  ار  نیمز  هک  نامـسآ  ناراب  تمحر  هب  مه  دـناسرتیم و  باذـع  هقعاص  زا  ار  امـش  مه  هک  تسا  قرب  دـعر و  هوق  نامه  یهلا 

هکنآ ادـخ  تردـق  تایآ  زا  یکی  (25)و  تسا راکـشآ  درخ  لها  يارب  دزیا  تردـق  هلدا  زین  رما  نیا  رد  دـنادرگیم  راودـیما  دـنکیم  هدـنز 
دربیمکاخ و هب  زاب  دزیگنایمرب و  كاخ  زا  ار  نایمدآ  امش  نیمز  نامسآ و  مظن  نیا  رد  تسا و  هتشاد  اپرب  دوخ  نامرف  هب  ار  نیمز  نامسآ و 

نیمز اهنامسآ و  رد  سک  ره  (26)و  دیروآ یم  نوریب  اهربق  زا  رس  یگمه  دنادرگ  هدنز  دناوخرب و  كاخ  زا  ار  امش  رـشحم  رد  هک  سپس 
دنیرفایب و تیـشم  ملاع  زا  ار  قیالخ  تسخن  هک  تسیئادـخ  وا  (27)و  تسوا نامرف  عیطم  عوشخ  عوضخ و  لامک  اـب  وا و  هدـنب  همه  تسا 
رهظم و نیمز  نامـسآ و  رد  ار  اتکی  تاذ  نآ  تسناسآ و  لهـس و  رایـسب  وا  رب  داجیا  لثم  هداعا  نیا  دـنادرگزاب و  داعم  ملاع  نادـب  هاـگنآ 
ام هک  هدـمآ  نیموصعم  همئا  راـبخا  رد  تسوا  اـهنت  روما  قیاـقح  هب  اـناد  لـماک و  ردـتقم  تسا و  لـقعت  فصو و  دـح  زا  رت  یلاـع  یلاـثم 

کی چیه  ایآ  دینک  رکف  امـش  دز  یلاثم  امـش  دوخ  ملاع  زا  مه  امـش  تیاده  يارب  ادخ  (28) میتسه یهلا  رهظم  نیرتلماک  لاثم و  نیرتیلاـع 
نآ رد  اهنآ  امش و  ات  دنتسه ؟ کیرش  امش  اب  میدینادرگ  امش  يزور  ام  هک  ماقم  قوقح و  لام و  زا  هچنآ  رد  امـش  یکلم  نازینک  مالغزا و 

ار اهنآ  چیه  دـیرادن و  زگره  دـیراد ؟ نانآ  زا  مه  دـیراد  دوخ  سوفن  زا  امـش  هک  یمیب  ردـقنامه  و  دیـشاب ؟ يواسم  تیزم  چـیه  یب  زیچ 
لـصفم نینچ  ام  دینادرگیم  دوخ  دوبعم  هتفرگ و  ادخ  کیرـش  ار  ادخ  كولمم  تاقولخم  هنوگچ  سپ  دینادیمن  دوخ  اب  يواسم  کیرش و 

ینادان لهج و  زا  ار  دوخ  سفن  ياوه  كرشم  راکمتـس  مدرم  يرآ  (29) مینکیم نایب  شوه  لقع و  اـب  مدرم  يارب  ار  دوخ  تاـیآ  نشور  و 
سکچیه هتبلا  دـنکتیاده ؟ دـناوتیم  هک  دراذـگاو  یهارمگ  هـب  تـجح  ماـمتا  زا  سپ  ینعی  درک  هارمگ  ادـخ  هـک  ار  نآ  دـندرک و  يوریپ 

میقتسم تناوریپ  همه  اب  لوسر  يا  وت  سپ  (30) دوب دهاوخن  يروای  رای و  چیه  تمایق  رد  ار  راکمتـس  ناهارمگ  نآ  درک و  دناوتن  تیادـه 
رد يرییغت  چیه  هک  نک  يوریپ  تسا  هدیرفآ  نآ  رب  ار  قلخ  ترطف  هک  ادخ  نید  هقیرط  زا  هتسویپ  روآ و  مالسا  كاپ  نیئآ  بناج  هب  يور 

نید نیمه  يوریپ  زا  نامیا  لها  امش  (31) دنتـسین هاگآ  نآ  تقیقح  زا  مدرم  رثکا  نکیل  قح و  راوتـسا  نیئآ  تسنیا  داد . دیابن  ادخ  تقلخ 
ناکرشم هقرف  زا  دیوشن و  نوریب  یتسرپادخ  دیحوت و  هقیرط  زا  زگره  دیراداپب و  زامن  دیشاب و  سرت  ادخ  دییآزاب و  ادخ  هاگرد  هب  ترطف 

یتسرپدوخ سفن و  ياوه  زا  دـنتخاس و  هدـنکارپ  قرفتم و  ار  دوخ  ترطف  نید  هک  دیـشابن  ناداـن  تسرپاوه  هقرف  نآ  زا  (32) دیشابن نادان 
جـنر و هاگره  هک  تسنیا  ناشتداع  مدرم  (33)و  دـندوب داشلد  دوخ  دـساف  تالایخ  هدـیقع و  لطاب و  ماهوا  هب  یهورگ  دـندش و  هقرف  هقرف 

ادخ هکنآ  زا  سپ  دننک و  یم  يور  صالخا  عرـضت و  اب  وا  هاگرد  هب  دنناوخیم و  اعد  هب  ار  يادخ  لاح  نآ  رد  دسر  اهنآ  هب  تخـس  یملا 
هک یتمعن  ات  (34) دنوشیم كرشم  دوخ  يادخ  هب  اهنآ  زا  یهورگ  زاب  هاگنآ  داد  ناشتاجن  یتخس  نآ  زا  دیناشچ و  ار  دوخ  تمحر  اهنآ  هب 

هاگآ دوخ  لاـمعا  رفیک  هب  يدوز  هب  هک  دـیرب  عتمت  سوه  اوه و  هب  کـنیا  ساپـسان  نارفاـک  يا  يراـب  دـننک  نارفک  میدرک  اـطع  اـهنآ  هب 
یتسرپ تب  هب  توعد  كرش و  هرابرد  هک  میداتـسرف  یتجح  لیلد و  ای  میداتـسرف ؟ دیحوت  باتک  لوسر و  مدرم  نیا  رب  ام  ایآ  (35) دیوشیم
میناشچ اهنآ  هب  یتمحر  دوخ  فطل  هب  ام  هاگره  هک  دـنتداع  نیا  رب  مدرم  36)و  (؟ دروآ كرش  تحص  رب  ناهرب  و  دیوگ ؟ نخس  ناشیا  هب 
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ایآ (37) دنوشیم دیمون  یلکب  شتمحر  زا  ادخ  هاگرد  هب  هبوت  ياج  هب  لاح  نآ  رد  دننیبب  ناشدوخ  هدرک  زا  یئالب  جـنر و  رگا  هدـش و  داش 
تمکح زا  ینـشور  هلدا  رما  نیا  رد  دنادرگ و  يزورگنت  دهاوخ  ار  هک  ره  دنک و  عیـسو  يزور  دهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ  انامه  هک  دـندیدن 

هار رد  نانیکـسم و  ناشیوخ و  ماحرا و  قوقح  وت  صخـش  صوصخ  ناـنموم  همه  اـم  لوسر  يا  (38) تسا رادـیدپ  نامیا  لها  يارب  یهلا 
یکین هک  نانیا  مه  تسا و  راک  نیرتهب  دنتـسه  ادـخ  ياقل  قاتـشم  هک  نانآ  يارب  ناریقف  هب  ناـسحا  محر و  هلـص  هک  نک  ادا  ار  ناگدـنام 
راینغا هب  هیدـه  ای  دـیازفیب و  راوخابر  مدرم  لاوما  رب  هک  دـیداد  هیدـه  اـی  اـبر  مسر  هب  امـش  هک  يدوس  نآ  (39)و  دنملاع ناراگتسر  دننک 

قوش و يور  زا  ایر  بیر و  یب  هک  یتتاـکز  نآ  دوش و  دوباـن  وحم و  هکلب  دـیازفین  زگره  ادـخ  دزن  دـیرب  يویند  داـیز  عفن  دوخ  اـت  دـیهد 
یئاراد تاکرب و  باوث و  قح  دزنرایـسب  هک  دنتـسه  ناگدنهد  تاکز  نیمه  دوش و  ربارب  نیدنچ  شباوث  دیداد  ناریقف  هبادـخ  هب  صالخا 

هدنز تمایق  رد  زاب  دناریمب و  سپس  هدیشخب  رمع  تدم  رد  يزور  هدرک و  قلخ  ار  امـش  هک  یـسک  نآ  تسادخ  (40) دننک نوزفا  ار  دوخ 
هچنآ زا  ادخ  دنیناف و  زجاع و  یقولخم  دوخ  هک  دنناوتن  زگره  درک ؟ دنناوت  اهراک  نیا  زا  چیه  دیناد  ادخ  کیرش  هک  ار  نانآ  ایآ  دنادرگ .

ام ات  دـمآ  دـیدپ  نیمز  رحب  رب و  همه  رد  مدرم  دوخ  دـب  هدرکب  یناشیرپ  داـسف و  (41) تسا رتالاب  رت و  هزنم  كاـپ و  دـنریگ  کیرـش  وا  هب 
هک مدرم  هب  وگب  ام  لوسر  يا  (42) دندرگزاب ادخ  هاگرد  هب  هدش و  نامیشپ  هنگ  زا  هک  دشاب  میناشچب  اهنآ  هب  ار  ناشلامعا  یضعب  رفیکمه 
اب یگمه  هنوگچ  هک  دیوش  هاگآ  دندوب  كرشم  رفاک و  ناشرثکا  هک  دوخ  زا  شیپفیاوط  تبقاع  زا  ات  دینک  ریـس  شلها  لاوحا  نیمز و  رد 

يزور هکنآ  زا  شیپ  روآ  یتسرپادـخ  مالـسا و  راوتـسا  نید  هب  يور  تناوریپ  اـب  لوسر  يا  وت  سپ  (43) دندش انف  شوختـسد  ناشنادوبعم 
یهورگ یخزود و  یهورگ  دنوش  هقرف  هقرف  قیالخ  تمایق  گرزب  زور  نآ  رد  دنادرگرب و  ار  نآ  ادـخ  رما  زا  دـناوتن  سکچیه  هک  دـیایب 

دوخ صخـش  يارب  مه  نآ  دوش  راکوکین  حـلاص و  هک  ره  تسوا و  دوخ  رب  شنایز  دور  نایـصع  رفک و  هار  هب  هک  ره  (44) دندرگ یتشهب 
وکین ادـخ  دـندش  راک  وکین  هدروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  هب  مرک  لـضف و  زا  اـت  (45) تخاس دـهاوخ  مهارف  شوخ  یهاگـشیاسآ  تشهب  رد 

یم روآ  تراشب  ياهداب  ادخ  هک  تسنآ  یهلا  تردـق  تایآ  هلمج  زا  (46)و  دهدن رارق  مرک  فطل و  دروم  چیهار  نارفاک  دـهد و  شاداپ 
هک دشاب  دینک و  لیـصحت  اهتمعن  عاونا  شمرک  لضف و  زا  ات  دـنادرگ و  دـنم  هرهب  دوخ  ياهتنا  یب  تمحر  زا  يزیچ  هبار  امـش  هک  دتـسرف 

دندروآ نشور  هلدا  تازجعم و  اهنآ  میداتـسرف و  ناشموق  يوس  هب  یناربمیپ  وت  زا  شیپ  اـم  لوسر ، يا  (47)و  دیرآ ياج  هب  شتمعن  رکش 
يرای ترصن و  دوخ  رب  میدیشک و  ماقتنا  راکدب  نارفاک  زا  مه  ام  دنتفاتش  نایـصع  رفک و  هار  هب  یـضعب  هدروآ و  نامیا  یـضعب  نوچ  سپ 
قلعت شتیشم  هک  هنوگ  رهب  سپ  دزیگنارب  اضف  رد  ار  اهربا  ات  دتسرفیم  ار  اهداب  هک  تسا  یسک  نآ  ادخ  (48) میدینادرگ متح  ار  نامیا  لها 

هب ات  دزیر  نوریب  شنورد  زا  هرطق  هرطق  هک  يرگنب  ار  ناراب  هاگنآ  دـنادرگ  قرفتم  زاب  دـنک و  طـسبنم  لـصتم و  نامـسآ  فارطا  رد  دریگ 
دنچ ره  (49)و  دندرگ نامداش  رورسم و  هدیهر و  مغ  زا  موق  نآ  هظحل  کی  هب  درابورف و  دهاوخب  ناگدنب  زا  یموق  ره  يارحص  رازتشک و 
راثآ نک و  زاب  هدـید  رـشب  يا  سپ  (50) دنتـسیزیم يدـیمون  سای و  لاح  هب  ادـخ  فطل  زا  درابب  ناـنآ  رب  قح  تمحر  ناراـب  هکنآ  زا  شیپ 

اققحم دـنادرگیم  هدـنز  راهب  داب  سفن  هب  زاـب  نازخ  دربتـسد  گرم و  زا  سپ  ار  نیمز  هنوگچ  هک  نک  هدـهاشم  ار  یهلا  ياـهتنمان  تمحر 
رگا (51)و  تساناوت ملاع  روما  همه  رب  یتاذ  هلماک  تردق  هب  وا  دننکیم و  هدـنز  زاب  گرم  زا  سپ  مه  ار  ناگدرم  هک  تسادـخ  نامهنادـب 

هتشذگ ياهتمعن  نآ  همه  دنرگنب  هدرمژپ  درز و  ار  زبس  تشک  نآ  دنک و  دساف  ار  اهنآ  مرخ  عرآ  تشک و  شمومـس  هک  میتسرف  يداب  زاب 
یب لد  هدرم  مدرم  نیا  شـشوک  دـهج و  همه  اـب  اـم  لوسر  يا  وت  سپ  (52) دـندرگیمرب قح  تمعن  نارفک  رفک و  هب  دـننک و  شوـمارف  ار 

دننادرگیمور توـخن  ربـک و  هب  وـت  زا  اـصوصخم  هک  نارک  نیا  شوـگ  هب  ار  دوـخ  توـعد  ینک و  اونـش  قـح  نخـس  اـب  یناوـتن  ار  ناـمیا 
یم نامیا  ام  تایآ  هب  هک  ار  نانآ  وت  اهنت  يرآ  تیادـه  هار  هب  تلالـض  زا  یناوتن  دنتـسه  رفاـک  لدروک و  هک  ار  یمدرم  وت  (53)و  یناسرب

هک تسا  یسک  نآ  ادخ  (54) یناسرب ناششوه  شوگب  ار  ادخ  نخس  ینک و  تیاده  یناوت  دنوش  ام  رما  میلـست  نامیا  نآ  یپ  رد  دنروآ و 
هب یناوج  ياوق  یئاناوت و  زا  زاب  درک و  اـناوت  یکدوک  یناوتاـن  فعـض و  زا  سپ  هاـگنآ  دـیرفایب  هفطن  فیعـض  مسج  زا  ادـتبا  رد  ار  اـمش 

دهاوخ هچ  ره  هب  اناد و  ملاعروما  همه  هب  ادخ  اریز  دنکیم  دریگ  قلعت  شتیـشم  دهاوخب و  هچ  ره  وا  هک  دینادرگرب  يریپ  یتسـس  فعض و 
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نیمه دندرکن  گنرد  شیب  یتعاس  خزرب  ربق و  ایند و  رد  هک  دـننک  دای  مسق  ناراکدـب  دوش  اپرب  تمایق  تعاس  هک  يزور  (55)و  تساناوت
نآ هب  دنا  هدیسر  نامیا  ملع و  ماقم  هب  هک  نانآ  (56)و  دـنزادرپ غورد  یتساران و  هب  تقیقح  یتسار و  زا  هک  دوب  نیرید  زا  ناشتداع  هنوگ 

سپ (57) دیدوبن هاگآ  نآ  رب  لهج  زا  نکل  دیتفای و  تلهم  ادـخ  ملع  ملاع  رد  تسا  زورما  مه  هک  تمایق  زور  ات  امـش  دـنیوگ  راکدـب  هقرف 
هتفریذـپ ادـخ  يوس  هب  ناشتـشگزاب  هبوت و  دـتفین و  دـیفم  ناشرذـع  دـندرک  متـس  ادـخ  قلخ  هب  دوخ و  هب  اـیند  رد  هک  ناـنآ  زور  نیا  رد 

هنوگره مدرم  نیا  رب  وت  رگا  میدرک و  نشور  لاثم  هب  ار  قیاقح  میدآ و  لثم  هنوگره  مدرم  تیاده  يارب  میظع  نآرق  نیا  رد  ام  (58) دوشن
نینچ نیا  (59) دیناوخیم ماهوا  لطاب و  هب  ار  قلخ  ناتلوسر  نیملـسم و  امـش  تفگ  دـنهاوخ  دانع  يور  زا  اققحم  زاب  يروایب  یتیآ  زجعم و 

زا نک و  هشیپ  ربص  لوسر  يا  وت  سپ  (60) دنریذپن ار  قح  نخس  چیه  هک  دهن  تواقش  رهم  تجح  مامتا  زا  سپ  لهج  لها  ياهلد  رب  ادخ 
هب ار  تراقو  ملح و  ماقم  نامیا  نیقی و  ملع و  یب  مدرم  هک  شاب  بقارم  تسا و  یمتح  قح و  هتبلا  ادخ  هدعو  هک  شابم  نیمغ  رافک  راکنا 

(61) دنناشکن یکبس  تفخ و 

نامقل

يادــخ باـتک  تاـیآ  مـیظع و  نآرق  تـسنیا  (2) تـسا یهلا  رارــسا  هـک  دـش  هـتفگ  فورح  نـیا  مـلا  (1) نابرهم هدنـشخب  دـنوادخ  ماـنب 
ترخآ ملاع  هب  دـننکیم و  ادا  ناریقف  تاکز  دـنرادیم و  اپب  زامن  هک  نانآ  (4) ملاع ناراکوکین  يارب  تسا  تیادـه  تمحر و  هک  (3) میکح

هنتف دساف  نامدرم  زا  یخرب  (6)و  دنملاع ناراگتـسر  نانآ  مه  دنتـسار و  هار  هب  شیوخ  راگدرورپ  فطل  زا  نانآ  مه  (5) دنراد نیقی  الماک 
قالخا دسفم  زیگنا  توهش  ياه  هناسفا  غورد و  ياه  هصق  دننام  ار  لطاب  وغل و  نانخس  راتفگ و  هک  تسا  یـسک  ثراح  رـصن  دننام  زیگنا 

هب ار  نآرق  دزاـس و  هارمگ  نآرق  فراـعم  مولع و  نتخومآ  ادـخ و  هار  زا  تلاـهج  هب  ار  قـلخ  اـت  دـنکیم  هیهت  هلیـسو  رهب  برطم  دورـس  و 
نآرق تایآ  توالت  مدرم  نیا  رب  هاگره  (7)و  دنوش راتفرگ  تلذ  يراوخ و  اب  باقع  هب  رفاک  دساف  نامدرم  نیا  دریگیم  ءازهتسا  رخـسمت و 
یمارگ لوسر  يا  تسا  رک  شوگ  ود  ره  زا  يرادنپ  دینـشن ، ار  یهلا  تایآ  نآ  چیه  یئوگ  هک  دـنادرگ  تشپ  ربکت  رورغ و  اب  نانچ  دوش 

تـشهب تمعن  رپ  ياهغاب  دـنتخادرپ  وکین  لاـمعا  هب  دـندروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  ناـنآ  (8) هد تراـشب  كاـندرد  باذـع  هب  ار  سک  نیا 
راک همه  رب  ادخ  تسا و  یمتح  ققحم و  ادخ  هدـعو  نیا  دوب  دـنهاوخ  یگـشیمه  دـبا  تشهب  رد  اهنآ  (9)و  تساهنآ صوصخم  ینادواج 
ياه هوک  هدرک و  قلخ  دننک  هدهاشم  سح  هب  هک  ینوتـس  یب  ار  اهنامـسآ  عیفر  فقـس  (10) تسهاگآ زیچ  ره  تقیقح  هب  ردـتقم و  ملاع 

هدرک و تیاده  ار  قلخ  هک  دنـشاب  یهلا  لاجر  ءایبنا و  اه  هوک  ینعم  کی  دیاش  دـیهرب  بارطـضا  تریح و  زا  ات  داهنب  نیمز  رد  ار  گرزب 
نامسآ زامه  تخاس و  هدنکارپ  رـشتنم و  ار  تاناویح  فلتخم  عاونا  نیمز  يور  رد  دنناهریم و  داعم  شاعم و  رما  رد  یهارمگ  تریح و  زا 

نایب هک  هریغ  ناویح و  هایگ و  ناراب و  هوک و  نیمز و  نامسآ و  نیا  (11) میدینایورب هدیافرپ  تاتابن  بآ  نآ  هب  میدروآ و  دورف  ناراب  بآ 
دنا هدیرفاین  چیه  دنا ؟ هدیرفآ  هچ  ناهج  رد  دنتسه  امش  دوبعم  ادخ  زج  هب  هک  نانآ  دیئوگب  ناکرشم  امـش  لاح  تسادخ  هدیرفآ  همه  دش 

تمکح ملع و  ماقم  نامقل  هب  اـم  (12)و  دنتسه یهارمگ  رد  راکشآ  هتسناد و  دنتفرگ  ادخ  کیرـش  ار  اهنآ  هک  كرـشم  ناراکمتـس  هکلب 
شتمعن ادـخ  هک  تسوا  دوخ  عـفن  هب  دـیوگ  قـح  رکـش  سک  ره  نک و  رکـش  ار  ادـخ  گرزب  تمعن  نیا  رب  هک  میدوـمرف  میدرک و  اـطع 

تافص هدوتـس  دوخ  تاذ  هب  زاین و  یب  قلخ  ساپـس  رکـش و  زا  ادخ  هک  تسوا  دوخ  نایز  هب  زاب  دنک  نارفک  یـساپسان و  هک  ره  دیازفیب و 
تـسنیا وتب  نم  دنپ  تسخن  مزیزع  رـسپ  يا  تفگ  شدـنزرف  هب  هظعوم  دـنپ و  ماقم  رد  نامقل  هک  ار  یتقو  نک  دای  ام ، لوسر  يا  (13) تسا

نیا يا و  هداهن  يدـبا  رداق  قلاخ  ياج  هب  ار  یناف  زجاع  قولخم  اریز  تسا  یگرزبملظ  رایـسب  كرـش  هک  رواین  ادـخ  هب  كرـش  زگره  هک 
ردام ردپ و  قح  رد  هک  میدرک  شرافـس  یناسنا  ره  هب  ام  (14)و  تسا قلخ  هب  دوخ و  هب  ملظ  هنوگ  ره  اـشنم  عضوم و  ریغ  رد  یـش ، عضو 

جـنر و رب  زور  ره  هتفرگزاب  ریـش  زا  ار  لفط  هک  لاس  ود  تدـم  ات  هتـشادرب و  دـنزرف  لـمح  راـب  نوچ  هک  رداـم  صوصخ  نک  یکین  دوخ 
ردـپ و رکـش  هاگنآ  معنم و  قلاخ و  هک  نم  رکـش  تسخن  نک و  يرازگـساپس  یکین و  رایـسب  نانآ  قح  رد  دـنزرف  يا  هدوزفیب ، شیناوتاـن 
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هب كرـش  رب  ار  وت  ردام  ردـپ و  رگا  (15)و  دوب دـهاوخ  نم  اب  قلخ  دـب  کین و  شاداپ  نم و  يوس  هب  قلخ  تشگزاب  هک  روآ  ياـجب  رداـم 
نک تبحاصم  قلخ  نسح  هب  اهنآ  اب  ایند  رد  کیلو  نکم  تعاطا  ار  اهنآ  رگید  تروص  نیا  رد  دننک  راداو  ینادیمن  قح  هب  ار  نآ  هک  ادخ 

ار امـش  نم  تسنم و  يوس  هب  امـش  عوجر  گرم  زا  سپ  هک  نک  يوریپ  تسا  رایـسب  شا  هبانا  عوجر و  ام  هاگرد  هب  هک  سک  نآ  هار  زا  و 
رادـقم هب  هچ  رگ  ار  قلخ  بوخ  دـب و  لامعا  ادـخ  هک  نادـب  مدـنزرف  يا  تفگ  ناـمقل  زاـب  (16) تخاس مهاوخ  هگآ  ناـتلامعا  شاداـپ  هب 

اـناوت و زیچ  هـمه  رب  ادــخ  هـک  درواـیم  هبــساحم  رد  ار  هـمه  دــشاب  ناـهنپ  نـیمز  اـی  اهنامــسآ  تاـقبط  رد  اـی  یگنــس  ناـیم  رد  یلدرخ 
ریگ شیپ  ربص  ینیب  رازآ  ره  نادان  مدرم  زا  راک  نیا  رب  نک و  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  راداپب و  زاـمن  مزیزع  دـنزرف  يا  (17) تسهاگآ

ربکت و هب  زگره  (18)و  تسا ملاع  روما  رد  تمه  دـنلب  مدرم  تباث  مزع  زا  يا  هناشن  قلخ  تیادـه  تیبرت و  هار  رد  لـمحت  ربص و  نیا  هک 
تبقاع درادیمن و  تسود  ار  اتـسدوخ  ربکتم  مدرم  زگره  ادخ  هک  رادمرب  مدق  رتخبت  رورغ و  اب  نیمز  رد  باتم و  خر  زاین  لها  مدرم  زا  زان 

توص اهادص  نیرتتشز  رکنم و  هک  دنلب  دایرف  اب  هن  وگ  مارآ  نخس  نک و  رایتخا  يور  هنایم  تراتفر  رد  (19) درک دهاوخ  ناشلیلذ  راوخ و 
امش ای  (20) دـیآ یم  تسدـب  رابخا  زا  هک  نانچ  دـشاب  دارم  راک  هطلاغم  یئایر  يامن  ملاع  لهاج  مدرم  يوهاـیه  ادـص و  دـیاش  تسا  غـالا 

رهاظ و ياـهتمعن  هدرک و  رخـسم  امـش  يارب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یتادوجوم  عاونا  ادـخ  هک  دـینک  یمن  هدـهاشم  سح  هب  مدرم 
نید رد  یهارمگ  لـهج و  يور  زا  قح  نشور  باـتک  زا  ربـخ  یب  مدرم  زا  یخرب  نیا  دوـجو  اـب  هدوـمرف  ناوارف  امـش  يارب  ار  دوـخ  نطاـب 

هداتسرف قلخ  تیاده  يارب  ادخ  هک  یباتک  زا  دیئایب و  هک  دیئوگب  دانع  لدج و  لها  مدرم  نیا  هب  نوچ  (21)و  دننکیم هلداجم  لاعتم  يادخ 
ار ناتناردـپ  دـنچ  ره  ایآ  وگب  لوسر  يا  مینکیم  يوریپ  میا  هتفای  نآ  رب  ار  دوخ  ناردـپ  هک  یقیرط  زا  اهنت  اـم  دـنهد  باوج  دـینک  يوریپ 

سک نینچ  دشاب  راکوکن  درآ و  ادخ  يوس  هب  اضر  میلست و  يور  سک  ره  22)و  ( ؟ دیوشیم اهنآ  وریپ  زاب  دناوخب  خزود  شتآ  هب  ناطیش 
ار وت  دوش و  رفاک  هک  ره  رفک  زا  وت  اـم ، لوسر  يا  (23) تسادخ يوس  هب  اهراک  نایاپ  هک  دینادب  هدز و  گنچ  یهلا  هتـشر  نیرتمکحم  هب 

رارسا زا  ادخ  انامه  هک  میزاسیم  هگآ  ناشرادرک  رفیک  زا  تخـس  ار  نانآ  ام  تسام و  يوس  هب  ناشعوجر  هک  شابم  نوزحم  دنک  بیذکت 
ناشتخس باذع  هب  گرمزا  دعب  هاگنآ  میزاسیم  رادروخرب  ایند  یناف  تاذل  هب  ار  نارفاک  نآ  ینامز  كدنا  (24) تسهاگآ مه  قلخ  ياهلد 
تـسادخ دنهدباوج  هتبلا  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسیک  نآ  ینک  لاوس  نارفاک  نیا  زا  رگا  (25)و  درک میهاوخ  راتفرگ  راچان  هب 

نابز هب  رگا  تسادخ  ناهج  هدننیرفآ  هک  تقیقح  نیا  رب  اهنآ  رثکا  يرآ  دـنفرتعم  زین  نارفاک  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  وگزاب  ام ، لوسر  يا 
هدیدنـسپ همه  شفاصوا  زاین و  یب  شتاذ  ادـخ  تسادـخ و  کـلم  همه  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچ  ره  (26) دنتـسین هاگآ  لد  هب  دنیوگ 

زاـب ددرگ  دادـم  رگید  يایردـتفه  هفاـضا  هب  اـیرد  بآ  دوـش و  ملق  ملاـع  ناگدنـسیون  فـک  رد  نیمز  يور  تـخرد  ره  رگا  (27)و  تسا
نایاپ یب  تمکح  تیاهن و  یب  رادتقا  ار  ادخ  انامه  هک  دنامب  مامتان  تسا  شنیرفآ  باتک  تیاهن  یب  تادوجوم  هک  ادـخ  تاملک  شراگن 
ياونش هظحل  کی  هب  ادخ  انامه  هک  تسین  دحاو  نت  کی  لثم  زج  ادخ  رب  یناسآ  رد  رامش  یب  قیالخ  امش  همه  تثعب  تقلخ و  (28) تسا

رد ار  بش  ادخ  هک  دینکیمن  هدهاشم  سح  هب  مدرم  يا  يدـیدن و  لوسر  يا  ایآ  (29) تساتیاهن یب  قلخ  لاوحا  هب  انیب  رامش و  یب  نانخس 
شدرگ یـصوصخم  تباث  مظن  هب  ینیعم و  تقو  ات  کـی  ره  هک  هتخاـس  رخـسم  ار  هاـم  دیـشروخ و  دـنک و  لـخاد  بش  رد  ار  زور  زور و 

قلطم و قح  اتکی  يادخ  هک  تسا  ببس  نیدب  لماک  تردق  نیا  (30) تسهاگآ دینکیم  دب  کین و  زا  هچ  ره  هب  ادخ  هک  دینادیمن  و  دننک ؟
راوـگرزب هـبترم و  دـنلب  تـسا  یقیقح  دوـجو  قـح و  هـک  ادـخ  اـهنت  تـسا و  ضحم  لـطاب  هـمه  دــیناوخیم  یئادــخ  هـب  وا  زج  هـب  هـچنآ 

انامه هک  دنایامنب  ار  شتردق  تایآ  زا  یضعب  امش  هب  ات  دنکیم  ریس  ادخ  ناسحا  فطل و  هب  ایرد  هب  یتشک  هنوگچ  هک  ینیب  یمن  (31) تسا
ایرد هک  هاگره  (32)و  تسا رادیدپ  تمعن  رد  رازگرکـش  الب و  رد  روبـص  ضخـش  ره  رب  هتبلا  ادخ  ياهتمکح  بئاجع  تایآ  راک  نیا  رد 

هب زاب  نوچ  دـنناوخیم و  لماک  صالخا  كاپ و  هدـیقع  اـب  ار  ادـخ  لاـح  نآ  رد  دریگ  ورف  ار  اـهنآ  اـه  هوک  دـننام  یجوم  دوش و  یناـفوط 
سک نآ  زج  دنکیمن  راکنا  ار  ام  تایآ  دنباتش و  رفک  هب  یضعب  دننام و  یقاب  ادخ  رکش  تعاط و  دصق  رب  یـضعب  دیناسر  ناشتاجن  لحاس 

دنزرف ياج  هب  ار  يردپ  چیه  هن  هک  يزور  نآ  زا  دیشیدنیب  دیسرتب و  ادخ  زا  مدرم  يا  (33) تسا ساپسان  رفاک و  نکش و  دهع  رادغ و  هک 
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دهدن بیرف  ایند  یناگدنز  ار  امـش  راهنز  سپ  تسا  یمتح  قح و  ادخ  هدعو  هتبلا  دننک  رفیک  شاداپ و  ردپ  ياج  هب  ار  يدنزرف  چـیه  هن  و 
وا درابورف و  ار  ناراب  وا  تسادخ و  دزن  تمایق  تعاس  ملع  انامه  (34) دنادرگن ناترورغم  تخس  شمرکو  وفع  هب  ناطیش  ادخ  باقع  زا  و 

درک و دهاوخ  هچ  نایز  دوسزا و  ادرف  هک  دـنادیمن  سک  چـیه  دـنادیم و  تسا  نتـسبآ  ياهمحر  رد  هک  ابیز  تشز و  هدام و  رن و  زا  هچنآ 
رارـسا و هیلک  رب  اناد و  قیالخ  زیچ  همه  هب  ادخ  اهنت  سپ  دوریم  كاخ  هب  دـسریم و  ارف  شگرم  نیمزرـس  مادـک  هب  هک  دـنادیمن  سکچیه 

(35) تسهاگآ ملاع  قیاقد 

ةدجسلا

گرزب باتک  نیا  لیزنت  (2) تسا نآرق  هروس  نیا  مان  ای  یهلا  ءامسا  هب  هراشا  ای  تاهباشتم  ای  رارسا  زا  ملا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
. هتفاب ارف  ادخ  یحو  ددم  یب  دوخ  شیپ  زا  وا  ار  نآرق  دنیوگیم  نارفاک  (3) تسا ملاع  راگدرورپ  بناج  زا  هک  دینادب  کش  چیه  یب  نآرق 

تلاسر وت  هدـماین  نانآ  يوس  هب  وت  زا  شیپ  یلوسر  هک  یموق  رب  ات  هدـش  هداتـسرف  ادـخ  بناـج  زا  یتسار  قح و  هب  نآ  هکلب  تسین  نینچ 
تساهنآ نیب  رد  هچ  ره  نیمز و  نامسآ و  هک  تسا  یسک  نآ  ادخ  (4) دنریگ شیپ  تیاده  هار  هک  دشاب  یناسرتب  ادخ  تیصعم  زا  ینک و 

يراک ددم  عیفش و  روای و  رای و  ملاع  رد  چیه  وا  ریغ  ار  امش  تخادرپ  تمظع  اب  شرع  تقلخ  هب  هاگنآ  دیرفایب  زورشش  رادقم  رد  ار  همه 
ناگدنب امش  باسح  هب  شرادقم  هک  يزورـسپس  دنکیم  ریبدت  نیمز  ات  نامـسآ  زا  لمکا  نسحا و  ماظن  هب  ار  ملاع  رما  هک  تسوا  (5) تسین

ردتقم نایناهج  رب  اناد و  ملاع  دوهش  بیغ و  رب  هک  یئادخ  نامه  تسوا  (6) دربیم الاب  دوخ  يوس  هب  ار  حاورا  قیاقح و  زاب  تسا  لاس  رازه 
لاـمک نـسح و  نیدبتـسپ  كاـخ  زا  تـسخن  ار  ناـیمدآ  درک و  تـقلخ  هـجو  نیرتوـکین  هـب  ار  زیچ  ره  هـک  یئادـخ  نآ  (7) تسنابرهم و 

تسارایب و وکین  ار  ناج  یب  هفطن  نآ  سپـس  (9) دینادرگ ررقم  سح  یب  هفطن  ردـق و  یب  بآ  زا  ار  رـشب  عون  داژن  تقلخ  هاگنآ  (8) دیرفایب
زاب ناـسحا  همهنیا  دوجو  اـب  دـینادرگ  شوه  سح و  اـب  بلق  شوگ و  مشچ و  ياراد  ار  امـش  دـیمدب و  نآ  رد  دوخ  یهلا  یـسدق  حور  زا 

نیمز رد  ام  هکنآ  زا  سپ  اـیآ  هک  دـنیوگ  راـکنا  بجعت و  يور  زا  نارفاـک  (10) دینکیم قح  ياهتمعن  يرازگساپس  رکـش و  كدنا  رایـسب 
باسح زور  هب  ناشیادخ و  ءاقل  دوهش  هب  اهنآ  نکیل  دش  دیهاوخ  هدنز  هتبلا  یلب  دش ؟ میهاوخ  هدنز  ون  زا  زاب  میدش  دوبانکاخ  رد  كاخ و 

سپ تفرگ و  دهاوخ  ار  امش  ناج  تسامش  حور  ضبق  رومام  هک  گرم  هتـشرف  وگب  اهنآ  هب  ام ، لوسر  يا  (11) دنرفاک لهج  زا  ناشلامعا 
دوخ يادخ  روضح  رد  هنوگچ  هک  ینیبب  تمایق  رد  ار  ناراکدب  لاح  وت  رگا  لوسر  يا  (12) دیدرگ یم  زاب  دوخ  يادخ  يوس  هب  گرم  زا 

ار ام  میتفرگ  شوگب  ار  تنالوسر  نخـس  میدید و  مشچ  هب  ار  وت  باذع  کنیا  اراگدرورپ  دنیوگ  ترـسح  هلان  هآ و  اب  دنلیلذ و  ریزب و  رس 
تیـشم هب  ام  رگا  (13)و  میدرک هدـهاشم  نیقی  مشچ  هب  ار  وت  هدـعو  نونکا  هک  میوش  راکوکین  حـلاص و  سپ  نآ  زا  ات  نادرگزاـب  اـیند  هب 

زا هتبلا  ار  خزود  هک  تسا  نم  یمتح  قح و  هدـعو  نکیل  میدـیناسریم و  مازلا  ربج و  هب  شتیادـه  لاـمک  هب  ار  یـسفن  ره  میتساوخیم  یلزا 
ام هک  دیـشچب  ناتزور  نیا  تاقالم  زا  تلفغ  رفیک  هب  ار  باذع  نارفاک  يا  امـش  زورما  دسر  باطخ  سپ  (14) مزاسرپ سنا  نج و  نارفاک 

اهنت (15) دیـشچب دیدرک  ایند  رد  هک  یتشز  لامعا  شاداپ  هب  ار  يدـبا  باذـع  ات  میتخادـنا  فطل  رظن  زا  ینعی  میدرک  شومارف  ار  امـش  مه 
هیزنت حیبست و  هب  دنهن و  كاخ  رب  خر  هدجـس  هبدـنوش  ادـخ  دای  رکذـتم  نوچ  هک  دنتـسه  نانآ  دـنروآ  یم  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک 

اب بش  لد  رد  دـنهد و  تکرح  باوخ  رتسب  زا  ولهپ  اهبـش  (16) دنـشکن قح  نامرف  زا  رـس  توخن  ربک و  هب  ادبا  دننک و  راگدرورپ  شیاتس 
دنادیمن سک  چیه  (17) دننک قافنا  نانیکسم  هب  میدرک  اهنآ  يزور  هچنآ  دنناوخب و  ار  دوخ  يادخ  بش  زامن  رد  قایتشا  هلان  دیما و  میب و 

بیغ ملاع  رد  تسا  هدید  لد و  شخب  ینشور  هک  تیاهن  یب  ياهتذل  تمعن و  هچ  شیراکوکین  شاداپ  هک  دجنگیمن  شرکف  طیحم  رد  و 
رد شلاح  هدروآ  نامیا  ادـخ  هب  هک  سک  نآ  اـیآ  (18) تسا هدیدرگ  ایهم  وا  رب  دـبا  تشهب  رد  اهیـشوخ  طاشن و  هچ  هدـش و  هریخذ  وا  رب 
هب دندوب  راکوکین  نامیا و  اب  ایند  رد  هک  نانآ  اما  (19) دوب دنهاوخن  ناسکی  رفاک  نموم و  زگره  هدوب ؟ رفاک  هک  تسا  یـسک  دننام  تمایق 
رد ناشهاگلزنم  دندش  قساف  هدیـشک و  قح  تعاطا  زا  رـس  هک  نانآ  اما  (20)و  دنبای دبا  تشهب  رد  تمعنرپ  هاگلزنم  حـلاص  لامعا  شاداپ 
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دنیوگ ناشدننادرگرب و  خزود  نادـب  باذـع  ناگتـشرف  زاب  دـنیآ  نوریب  شتآ  نآ  زا  هک  دـنهاوخ  دنـشوک و  هچ  ره  تسا و  خزود  شتآ 
خزرب رد  اـی  اـیند  ياـهالب  هب  رتمک  رتکیدزن و  باذـع  ار  نارفاـک  اـم  (21)و  دیـشچب کنیا  دیدرک  بیذـکت  ایند  رد  هک  ار  یـشتآ  باذـع 

ادخ يوس  هب  دنوش و  نایصع  رفک و  زانامیـشپ  هبنتم و  رگم  ات  ع )  ) رـصع تجح  مایق  ای  تمایق  رتدیدش  رتگرزب و  باذع  نآ  ریغ  میناشچب 
زا ام  هتبلا  تسا ؟ رتراکمتس  درک  ضارعا  زاب  دنداد و  شرکذت  دنپ و  ادخ  تایآ  هب  هک  سک  نآ  زا  ملاع  رد  سک  نیمادک  (22) دندرگزاب

یسوم تاقالم  ینعی  وا  تاقالم  رد  لوسر ، يا  وت  میدرک و  اطع  ار  تاروت  باتک  یسوم  هب  ام  انامه  (23)و  دیشک میهاوخ  ماقتنا  ناراکدب 
ار لیئارسا  ینب  نآ  زا  یخرب  (24)و  میداد رارق  لیئارسا  ینب  تیاده  ببس  ار  وا  ام  رادم و  کش  چیه  وت  اب  جارعم  بش  ای  تمایق  رد  ادخ  اب 

ماقم ام  تایآ  رد  دـندرک و  ربص  قح  هار  رد  هکنآ  يارب  میداد  رارق  دـننک  تیادـه  قلخ  رما  هب  هن  اـم  رما  هب  ار  قلخ  هک  یناـیاوشیپ  ماـما و 
درک و دـهاوخ  مکح  دـنتخیگنا  هملک  فالتخا  یهلا  ماکحا  تایآ و  زا  مدرم  نیا  هچنآ  رد  تمایق  زور  هب  وت  يادـخ  هتبلا  (25) دنتفای نیقی 
هب ناشراید  رد  کنیا  نانیا  میدرک و  كاله  ینونک  مدرم  نیا  زا  شیپ  ام  هک  ار  یلیابق  فیاوط و  نآ  اـیآ  (26) دناسریم ناشلامعا  رفیک  هب 
رد هتبلا  دنورن ؟ نایـصع  رفک و  هار  هب  اهنآ  دننام  ات  دیدرگن ؟ نانیا  تربع  تیادـه و  بجوم  اهنآ  كاله  دـننکیم  دـمآ  تفر و  اهنآ  ياج 

نیمز يوس  هب  ار  ناراب  بآ  ام  هک  دـندیدن  اـیآ  (27 (؟ دنونـش یمن  نخـس  مه  زاب  ایآ  تسا  قلخ  تربع  دنپ و  تایآ  ناینیـشیپ  كاله  نیا 
ات دنیاشگ ؟ یمن  تریصب  مشچ  مه  زاب  ایآ  مینایوریم ؟ دنروخب  نآ  زا  ناشنایاپراهچ  مدرم و  هک  یلصاح  ات  میربیم  هایگ  بز و  یب  کشخ 

نیملـسم تسد  هب  هکم  حتف  ای  تمایق  زور  ینعی  شیاشگ  حتف و  نیا  دنیوگیم  نارفاک  28)و  (؟ دنرگنب قلخ  هب  ار  ادخ  عساو  تمحر  فطل 
، حتف زور  هک  دـیرآ  نامیا  دـیاب  زورما  هک  وگب  اهنآ  هب  ام ، لوسر  يا  (29) دیئوگیم تسار  رگا  دوب  دهاوخ  یک  دیهدیم  دـیعو  دـعو و  هک 

يرود ضارعا و  نارفاک  نآ  زا  لوسر ، يا  وت  سپ  (30) دنرگنن تمحرم  فطل و  رظن  اب  اهنآ  هب  دشخبن و  دوس  دندوب  رفاک  هک  نانآ  نامیا 
(31) دنتسه وت  تسکش  فعض و  شیوخ و  توق  رظتنم  مه  اهنآ  هکشاب  ادخ  يزوریف  حتف و  رظتنم  نک و 

بازحألا

هک شابم  ناقفانم  نارفاـک و  يار  عباـت  زگره  شاـب و  راـکزیهرپ  سرت و  ادـخ  هشیمه  یمارگ  ربمغیپ  يا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
يوریپ دوشیم  یحو  ادخ  بناج  زا  وت  هب  هچنآ  زا  اهنت  (2) يزاین یب  ریغ  میلعت  زا  میکح  يادخ  یحو  هب  وت  تسا و  میکح  اناد و  ادخ  انامه 

ینابهگن ددم و  يارب  ادخ  اهنت  هک  نک  لکوت  ادخ  رب  اهراک  رد  (3) تسهاگآ الماک  دینکیم  هچ  ره  هب  ادخ  هک  وگب  تما  هب  نادب و  نک و 
دنتفگ رمعم  نبا  لیمج  قح  رد  اـی  ربمغیپ  قح  رد  مدرم  هک  هدارا  كاردا و  دـبم  ود  بلق و  ود  درم  کـی  نورد  رد  ادـخ  (4) تسا تیافک 

ینابز و امش  راتفگ  نیا  هدادن  رارق  امـش  رـسپ  دیناوخب  دنزرف  هک  ار  يرگید  رـسپ  امـشردام و  دیناوخب  ردام  هک  ار  ناتنانز  زین  هدادن و  رارق 
هک دیهد  تبسن  ناشناردپ  هب  ار  اه  هدناوخرسپ  امـش  (5) دنکیم یئامنهار  تقیقح  هب  ار  امـش  دیوگیم و  قح  هب  نخـس  ادخ  تسعقاو و  ریغ 

نارای ناردارب و  نید  رد  هکلب  دنتسین  امـش  رب  ثر  دنزرف و  زاب  دیـسانشن  ار  ناشناردپ  رگا  تسا و  رتکیدزن  یتسار  لدع و  هب  ادخ  دزن  نیا 
نآ رب  دینکیم  یبلق  هدارا  اب  دمع و  هب  هک  یتشز  راک  نآ  نکیل  تسین  یهانگ  امش  رب  دینک  اطخ  هب  هک  يا  هتسیاشان  راک  رد  دنتـسه و  امش 
هب رتراوازس  یلوا و  ربمغیپ  (6) تسنابرهم هدنزرمآ و  رایـسب  ادخ  زاب  دینک  هبوت  دیوش و  نامیـشپ  مه  نیا  زا  رگا  دـیوشیم و  هذـخاوم  هانگ 

دننکن و هقیاضم  شتعاطا  رد  لام  ناج و  زا  دنرادب و  دوخ  هدارا  رب  مدقم  نانموم  ار  وا  هدارا  مکح و  دیاب  ینعی  اهنآ  دوخ  زا  تسا  نانموم 
ثرا مکح  رد  صخـش  یبسن  نادـنواشیوخ  دنتـسه و  نانموم  ناردام  مکح  هب  حاکن  تمرح  تفوطع و  تعاـطا و  رد  ص )  ) ربمغیپ ناـنآ 

رب ناسحا  یکین و  هب  هکنآ  رگم  دـنا  هتـسب  يردارب  دـهع  مه  اب  هک  راـصنا  رجاـهم و  زا  دـنمدقم  ادـخ  باـتک  رد  رگید  یـضعب  رب  یـضعب 
رآ دای  (7) تسا هدیدرگ  روطسم  قح  باتک  رد  مه  ناشیوخ  ثرا  رب  تیصو  مدقت  نیا  هک  دینک  یتیـصو  راصنا  رجاهم و  زا  دوخ  ناتـسود 

مکحم نامیپ  همه  زا  میرم  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  زا  وت  زا  شیپ  وت و  زا  مه  میتفرگ و  قاثیم  دـهع و  ناربمغیپ  زا  ام  هک  هاـگنآ 
زا ار  تما  نانموم  ءایبنا و  ینعی  ملاـع  نایوگتـسار  اـت  (8) دـننک غـالبا  قلخ  هب  ار  ادـخ  تلاـسر  تسا  یتمحز  تقـشم و  ره  اـب  هک  میتفرگ 
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لـسر بیذـکت  رفیک  هب  ار  رفک  لها  دـنهد و  حـلاص  لمع  تلاسر و  غیلبت  لماک  شاداپ  ار  اـهنآ  دنـسرپزاب و  ناـشنامیا  قدـص  تقیقح و 
رب نارفاک  زا  يرایسب  رکشل  هک  یتقو  درک  اطع  امش  هب  ادخ  هک  ار  یتمعن  دیرآ  دای  هب  نامیا  لها  يا  (9) دننک ایهم  كاندرد  تخس  یباذع 
هب دوخ  ادخ  میداتسرف و  دیدیدیمن  مشچ  هب  هک  ناگتشرف  زا  رایسب  یهاپس  دنت و  يداب  امـش  يرای  ددم و  هب  ام  سپ  دندش  عمج  امـش  هیلع 
دش ناریح  اهمشچ  دندش و  رو  هلمح  امش  رب  ریز  الاب و  زا  رافک  رکـشل  بازحا  گنج  رد  هک  ار  یتقو  دیرآ  دای  (10) دوب هاگآ  امش  لامعا 

نارگید نامگ و  شوخ  مالـسا  حـتف  قح و  هدـعو  هب  یقیقح  نانموم  دـیدرک  فلتخم  ياـهنامگ  ادـخ  هدـعو  هب  دیـسر و  ولگ  هب  اـهناج  و 
ماــگنه نآ  رد  زین  (12)و  دـندیدرگ لزلزتم  تخـس  نامیا  رد  نافیعـض  دـندش و  ناحتما  ناـنموم  اـجنآ  رد  (11) دندوب ناسرت  نامگدـب و 

دنداد ام  هب  لوسر  ادخ و  هک  یترـصن  حتف و  هدعو  نآ  رخآ  يدید  دنتفگیم  رگیدکی  اب  دوب  بیر  کش و  ناشاهلد  رد  هک  نانآ  ناقفانم و 
ندنام ياج  هنیدم  رد  ار  امـش  رگید  نایبرثی  يا  دنتفگ  نید  ناقفانم  رافک و  نآ  زا  يا  هفیاط  تقو  نآ  رد  (13)و  دوبن شیب  یبیرف  رورغ و 

يارب اهنآ  زا  یهورگ  لاح  نآ  رد  دیدرگزاب و  شیوخ  راید  رهـش و  هب  دیوش و  قرفتم  ربمغیپ  درگ  زا  دش  دـیهاوخ  هتـشک  همه  هک  تسین 
زا رارف  زج  ناشدوصقم  دنتفگیم و  غورد  هک  یتروص  رد  درادـن  یظافح  راوید و  ام  ياه  هناخ  دـنتفگیم  هتـساوخ و  هزاجا  ربمغیپ  زا  نتفر 
هب تشگزاب  ياضاقت  اهنآ  زا  سپـس  دنرآ  موجه  تراغ  یپ  زا  ناش  هناخ  رهـش و  هب  فارطا  زا  نید  نانمـشد  رگا  (14)و  دوبن گنج  ههبج 

سپـس درک و  دنهاوخن  تسیز  كرـش  نآ  اب  هنیدم  رد  شیب  ینامز  كدنا  هک  یتروص  رد  درک  دنهاوخ  تباجا  نانآ  دننک  كرـش  رفک و 
گنج هب  هک  دندوب  هتـسب  مکحم  دـهع  ادـخ  اب  دـندرک  رارف  رثکا  هک  دـحا  گنج  رد  شیپ  نیا  زا  ناقفانم  نآ  (15)و  دنوشیم كاله  همه 

ناقفانم ام  لوسر  يا  (16) دوب دنهاوخ  لوئسم  باقع  باوث و  هب  دننکـشب  ای  دنرادهگن  ار  قح  نامیپ  رگا  ادخ  دهع  رب  قلخ  دننکن و  تشپ 
دیهاوخن بایماک  یگدـنز  زا  شیب  ینامز  كدـنا  هکنآ  هچ  تسین  امـش  عفن  هب  زگره  رارف  نآ  دـینکیم  رارف  لـتق  اـی  گرم  زا  رگا  وگب  ار 

هدارا زا  ار  امـش  هک  تسیک  نآ  دیامرف  یتمحرم  فطل و  هدارا  ای  دنک  يرـش  الب و  هدارا  امـش  هب  ادخ  رگا  وگب  اهنآ  هب  لوسر  يا  (17) دش
نیملسم هک  قفانم  مدرم  نآ  لاح  زا  ادخ  (18) دوب دهاوخن  يروای  رای و  چیه  ادخ  زج  ار  قلخ  زگره  درک و  دناوت  عنم  رـش  ای  ریخ  هب  ادـخ 

زج اهنآ  تسهاگآ و  یبوخ  هب  نانموم  اب  هن  دیـشاب  قفتم  ام  اب  دـنیوگیم  دوخ  هفیاط  ناردارب و  هب  دـنرادیمزاب و  دـنناسرتیم و  گـنج  زا  ار 
یم لخب  نانموم  امش  رب  هریغ  یلام و  کمک  عون  ره  هب  اهنآ  (19) دنوشیمن رـضاح  گنج  هب  يراک  ایر  قافن و  يارب  مه  نآ  ینامز  كدنا 

دننام دننکیم  هاگن  دنزیم  نارود  میب  زا  هک  یمشچ  اب  وت  رب  سرت  تدش  زا  هک  ینیب  نانچ  ار  اهنآ  دیآ  شیپ  يرطخ  گنج و  رگا  دنزرو و 
تخس دمآ  تسدب  یتمینغ  حتف و  دش و  فرطرب  رطخ  گنج و  هک  یتقو  زاب  دهد و  تسد  وا  هب  یشوهیب  لاح  گرم  یتخس  زا  هک  یـسک 

همه نوچ  ار  ناشلامعا  ادخدنا  هدرواین  نامیا  ادخ  هب  چیه  نانیا  دـننکیم  تمینغ  هبلاطم  لخب  صرح و  لامک  ابنـشخ  راتفگ  دـنت و  نابز  اب 
هتفرن و هنیدم  رود  زا  زونه  نارفاک  ياهرکشل  هک  دننک  نامگ  ناقفانم  نآ  (20)و  تسناسآ ادخ  رب  نیا  دنادرگیم و  دوبان  وحم و  تسا  ایر 
زا هیداب  بارعا  نایم  رد  هک  تسنیا  ناشوزرآ  ناقفانم  زاب  دنشک  رکـشل  مالـسا  هیلع  رب  رگید  راب  نانمـشد  نآ  رگا  دنا و  هدروخن  تسکش 

ایر و هب  مهنآ  یکدـنا  زج  دـنیآرد  امـش  هاپـس  نایم  رد  مه  رگا  دـنوش و  یم  ایوج  امـش  یگنج  رابخا  زا  دنـشاب و  رانکرب  هدوسآ و  گنج 
وکین لاعفا  فاصوا و  رگید  هچ  نمـشد و  اب  تمواقم  ربص و  رد  هچ  ادـخ  لوسر  هب  يادـتقا  رد  ار  امـش  هتبلا  (21) دنزادرپن گنج  هب  قافن 

نوچ نانموم  (22)و  دنک رایسب  ادخ  دای  دشاب و  راودیما  تمایق  زور  ادخ و  باوث  هب  هک  سک  نآ  يارب  تسادخ  دزن  رایسب  تداعس  ریخ و 
نیا دـنتفگ  دوزفیب و  ناشنامیا  تابث و  رب  سب  دـنوش  كانمیب  اهنآ  ترثک  زا  هک  نآ  ياج  هب  دـندید  مشچ  هب  ار  راـفک  ياـهورین  رکـشل و 

اب هک  ینامیپ  دـهع و  هب  هک  دنتـسه  ینادرم  گرزب  ناـنموم  نآ  زا  یخرب  (23) دنداد هدـعو  شیپ  زا  لوسر  ادـخ و  هک  تسا  یگنج  نامه 
تداهـش ضیف  راظتنا  هب  یخرب  دـندش و  دیهـش  ادـخ  هار  هب  ات  دـندرک  یگداتـسیا  دـهع  نآ  رب  یخرب  سپ  دـندرک  اـفوالماک  دنتـسب  ادـخ 

هتوم دحا و  ردب و  رد  هک  رفعج  هزمح و  هدیبع و  هبحن  یضق  دنتفگ  نیرـسفمزا  يرایـسب  دندادن  رییغت  ار  دوخ  دهع  چیه  هدرک و  تمواقم 
يوگتـسار نادرم  نآ  ادخ  هکنآ  ات  (24) تشگدیهـش تداـبع  بارحم  هب  هفوک  رد  هک  تسا  ع )  ) یلع رظتنی  نم  تسا و  دارم  دـندشدیهش 

قلخ ربادخ  هک  دریذپب  ناش  هبوت  فطل  هب  ای  دهاوخب  رگا  دنک  باذع  لدع  هب  ار  ناقفانم  دشخب و  وکین  شاداپ  ناشنامیا  قدص  زا  ار  افواب 
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ریخ و چیه  هکنآ  یب  دنتـشاد  نانموم  هب  هک  یبضغ  مشخ و  نامه  اب  بازحا  گنج  رد  ار  نارفاک  ادـخ  (25)و  تسنابرهم هدنزرمآ و  رایسب 
هک دومرف  تیافک  نانموم  زا  یبیغ  ناگتشرف  هاپس  رصرص و  داب  نداتسرف  هب  ار  گنج  رما  ادخ  دینادرگرب و  دیماان  دنروآ  تسد  هب  یتمینغ 

ناشاهرگنس راصح و  زا  ادخ  دندوب  ناکرشم  کمک  نابیتشپ و  هک  نادوهی  زا  باتک  لها  هورگ  نآ  (26)و  تسا ردتقم  اناوت و  رایسب  ادخ 
(27)و دندینادرگ ریـسا  ار  یهورگ  هدیناسر و  لتق  هب  ار  اهنآ  زا  یهورگ  هک  نآ  ات  دـنکفا  سرت  نیملـسم  امـش  زا  ناشلد  رد  دروآ و  دورف 
رب ادخ  دینادرگ و  امش  بیـصن  دیداهنن  گنج  هب  مدق  نآ  رب  چیه  هک  ار  ینیمزرـس  زین  درک و  اهنآ  لاوما  راید و  نیمزرـس و  ثراو  ار  امش 
رهم نم  ات  دیئایب  دیبلاطار  ایند  رویز  بیز و  اب  یناگدـنز  امـش  رگا  هک  وگب  دوخ  نانز  اب  یمارگ  ربمغیپ  يا  (28) تساناوت دهاوخب  زیچ  ره 

هب ادخ  انامه  دـیتسه  ترخآ  راد  قاتـشم  لوسر و  ادـخ و  بلاط  رگا  (29)و  مهد قـالط  يدنـسرخ  یبوخ و  هب  ار  همه  هتخادرپ و  ار  اـمش 
ار وا  دنک  مادقا  هتسناد  یئاوران  راک  هب  هک  ره  امش  زا  ربمغیپ  نانآ  يا  (30) درک دهاوخ  اطع  میظع  رجا  تمایق  رد  نانآ  امش  زا  ناراکوکین 

دوش راکوکین  دـشاب و  لوسر  ادـخ و  ناـمرف  عیطم  امـش  زا  هک  ره  (31)و  تسناسآ لهـس و  ادـخ  رب  نیا  دـننک و  باذـع  نارگید  ربارب  ود 
نانآ زا  نارگید  دـننام  امـش  ربمغیپ  نانآ  يا  (32) میزاس ایهم  دـبا  تشهب  رد  وکین  رایـسب  يزور  وا  يارب  مینک و  اـطع  راـب  ود  ار  شـشاداپ 
رامیب شلد  هکنآ  ادابم  دیئوگم  نخس  نادرم  اب  مرن  كزان و  راهنز  سپ  دیـشاب  راکزیهرپ  سرتادخ و  رگاتـسا  رتعیفر  ناتماقم  هکلب  دیتسین 

تجاح و یب  دـیریگ و  مارآ  دینیـشنب و  ناتیاه  هناخ  رد  (33)و  دیئوگ نخـس  وکین  تسرد و  نیتم و  هکلب  دـتفا  عمط  هب  تسا  سوه  اوه و 
ناریقف هب  لام  تاـکز  دـیراد و  اـپب  زاـمن  دـینکم و  یئارآ  دوخ  شیارآ و  نیـشیپ  تیلهاـج  هرود  دـننام  دـیورن و  نوریب  لزنم  زا  ترورض 

ره زا  ار  امـش  دربب و  توبن  هداوناخ  امـش  زا  ار  شیالآ  ره  سجر  هک  دـهاوخیم  نینچ  ادـخ  دـینک . تعاطا  لوسر  ادـخ و  رما  زا  دـیهدب و 
تسا مالسلا  مهیلع  نینسح  همطاف و  یلع و  ربمغیپ و  صخش  هب  عجار  تنس  لها  هعیـش و  رابخا  قفاوم  هیآ  لیذ  دنادرگ  هزنم  كاپ و  بیع 
یهلا تایآ  تمکح و  همه  نآ  زا  (34)و  دشاب هیآ  ردص  لمج  قایس  هب  دوش و  رکذ  ثنوم  ریمض  یتسیاب  دوب  ربمغیپ  نانآ  هب  عجار  رگا  و 

همه لاح  هب  تسینابرهم و  فطل و  قلخ  هب  ار  ادخ  انامه  هک  دینادب  دـیریگ و  دـنپ  دـیوش و  رکذـتم  دوشیم  توالت  امـش  ياه  هناخ  رد  هک 
يوگتسار نانز  نادرم و  تدابع و  تعاطلها و  نانز  نادرم و  نامیااب و  نانز  نادرم و  ناملـسم و  نانز  نادرم و  هیلک  انامه  (35) تسهاگآ

نانز نادرم و  راد و  هزور  نانز  نادرم و  زاون و  نیکسم  هاوخریخ  نانز  نادرم و  عشاخ و  سرتادخ  نانز  نادرم و  رباص و  نانز  نادرم و  و 
هتخاس ایهم  گرزب  شاداپ  ترفغم و  ادـخ  اهنآ  همه  رب  دـننک  رایـسب  ادـخ  داـی  هک  یناـنز  نادرم و  مارح و  تـالیامت  زا  راددوخ  ظاـفحاب 

ره دـنیامن و  راهظا  یفالخ  يار  هک  تسین  يرایتخا  هدارا و  دـننک  مکح  لوسر  ادـخ و  هک  يراـک  رد  ار  نموم  نز  درم و  چـیه  (36) تسا
دوخ هدرک  دازآ  مالغ  دـیآ  هب  ار  شا  همع  رتخد  بنیآ  ربمغیپ  تسا  هداتفا  یتخـس  یهارمگ  هب  هتـسناد  دـنک  لوسر  ادـخ و  ینامرفان  سک 
سک نآ  اب  وت  نوچ  (37)و  تفریذپ دـش و  لزان  هیآ  نیا  مریذـپن  يرهوش  هب  ار  یمالغ  مشیرق  فارـشا  زا  نم  تفگ  بنیآ  درک و  جاودزا 

سرتب و ادخ  زا  رادهگن و  ار  دوخ  نز  ورب  یتفگ  تحیـصن  هب  هثراح  دیآ  ینعی  يدازآ  تمعن  شاوت  دیـشخب و  مالـسا  تمعن  شیادخ  هک 
ینک خوسنم  دوب  تیلهاج  رد  هک  ار  هدناوخرـسپ  نآ  اب  جاودزا  تمرح  يریگب و  ار  بنیآ  هک  یتشادیم  ناهنپ  ردرد  هچنآ  هدـم و  شقالط 

نآ زا  دیآ  نوچ  ضرغ  نیدب  مه  ام  سپ  یسرتب  دوب  رتراوازس  ادخ  زا  يدیسرت و  قلخ  شنزرـس  تفلاخم و  زا  وت  تخاس و  راکـشآ  ادخ 
بایماک اهنآ  زا  هک  دوخ  هدناوخ  رسپ  نانآ  حاکن  رد  نانموم  نیا  زا  دعب  ات  میدروآ  وت  حاکن  هب  ام  ار  وا  داد  شقالط  تفرگ و  لد  ماک  نز 

نانآ حاکن  رد  ادـخ  هک  یمکح  رد  ار  ربمغیپ  (38) دیـسر ماجنا  هب  ادخ  نامرف  دنرادنپن و  یهانگ  جرح و  شیوخ  رب  دنداد  قالط  دـندش و 
حاکنرما و رد  هعـسوت  ار  ءاـیبنا  هک  تسنیا  مه  دنتـشذگرد  هک  ناـنآ  ناـیم  رد  یهلا  تنـس  تسین  یهاـنگ  هدومرف  ررقم  وا  رب  هدناوخرـسپ 

ادخ تلاسر  غیلبت  هک  نانآ  قح  رد  تسادخ  تنس  نیا  (39) دوب دهاوخ  یمتح  ذفان و  یمکح  ادـخ  نامرف  تسا و  تامرحم  یخرب  لیلحت 
تیاـفک یئاـهنت  هـب  قـلخ  راـک  تـبقارم  باـسح و  يارب  ادـخ  دنــسرتیمن و  ادـخ  زج  سکچیه  زا  دنــسرتیم و  ادـخ  زا  دــننک و  قـلخ  هـب 

دناوت ار  وا  قالط  زا  سپ  دوبن و  ربمغیپ  دنزرف  نآ  بنیز  سپ  تسین  ورمع  ای  دیآ  امـش  نادرم  زا  کی  چیه  ردـپ  ص )  ) دـمحم (40) دنکیم
ملاـع روـما  هـمه  رب  وا  اریز  تـسا  تحلــصم  تـمکح و  قـفو  شمکح  هشیمهادــخ  تساـیبنا و  متاـخ  ادــخ و  لوـسر  وا  نـکیل  تـفرگ 
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حیبست و هب  ماش  حبص و  میاد  (42)و  دینک رایسب  نابز  لد و  هب  ادخ  دای  قح و  رکذ  دیا  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  یناسک  يا  (41) تسهاگآ
لهج ياهتملظ  زا  ار  امش  ات  دنتسرفیم  تمحر  ناگدنب  امش  رب  شناگتشرف  مه  وا و  مه  هک  یئادخ  تسوا  (43) دیزادرپب شکاپ  تاذ  هیزنت 

نانموم و تیحت  (44) تسناـبرهم فوئر و  رایـسب  ناـمیا  لـها  رب  وا  دـناسر و  ناـمیا  ملع و  رون  ملاـع  هب  درآ و  نوریب  یهارمگ  صقن و  و 
تمارکاب و شاداپ  اهنآ  رب  دوب و  دـهاوخ  یهلا  فطل  تراـشب  ادـخ و  مالـس  دـنوش  لـئان  قح  تمحر  ءاـقل  هب  هک  يزور  ناـشیا  یئاریذـپ 

تمحر هب  ار  نابوخ  یـشاب و  هاوگ  قلخ  دـب  کین و  رب  ات  میداتـسرف  تلاسر  هب  ار  وت  اـم  یمارگ  لوسر  يا  (45) تسا هدومرف  ایهم  تفارش 
ناـهج یناـملظ  بش  نیا  رد  ینک و  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  قلخ  قـح  نذا  هب  (46)و  یناسرتب ادخ  باذـع  زا  ار  نادـب  یهد و  هدژم  یهلا 

دح زا  هک  دوب  دـهاوخ  گرزب  باوث  میظع و  تمحر  لـضف و  ناـنآ  رب  ار  ادـخ  هک  هد  تراـشب  ار  ناـنموم  (47) یـشاب ملاع  نازورف  غارچ 
راذگاو ادخ  هب  دوخ  راک  رذگرد و  ناشرازآ  روج و  زا  شابم و  ناقفانم  نارفاک و  نامرف  هب  زگره  لوسر  يا  (48) تسا نوریب  اهنآ  روصت 

زا شیپ  هدروآرد و  دوخ  دـقع  هب  ار  هنموم  نانز  هاگ  ره  نامیا  اب  نادرم  يا  (49) تسا تیافک  قلخ  روما  يزاسراک  تلافک و  رب  ادـخ  هک 
هب دنم و  هرهب  يزیچ  هب  ار  اهنآ  سپ  تسین  اهنآ  رب  هدع  نتـشاد  هگن  امـش  زا  تروص  نیا  رد  دیداد  ناشقالط  دـینک  یکیدزن  اهنآ  اب  هکنآ 

ار وـت  ادـخ  تمینغ  هب  هک  ینازینک  میدرک و  لـالح  وـت  رب  يدرک  ادا  ناـشرهم  هک  ار  یناـنز  اـم  یمارگ  ربـمغیپ  يا  (50) دیزاس اهر  یکین 
هنموم نز  زین  دندرک و  ترجه  دوخ  نطو  زا  وت  اب  هک  اهنآ  هلاخ  نارتخد  ولاخ و  نارتخد  همع و  نارتخد  زین  دش و  وت  کلم  درک و  بیصن 

وا ندش  لالح  نآ و  ندیـشخب  هبه و  مکح  نیا  هک  دشاب  لیام  شحاکن  هب  مه  لوسر  دشخبب و  رهم  طرـش و  یب  لوسر  هب  ار  دوخ  هک  يا 
همه رهوش  رب  اهنآ  قوقح  ددع و  طیارـش و  اب  رتشیپ  ار  نانموم  یکلم  نازینک  يدقع و  نانآ  مکح  ام  هک  نانموم  نود  تسا  وت  صوصخم 
ببس نیدب  میدرکن  دیقم  حاکن  ماکحا  هب  تما  نانموم  دننام  ار  وت  میدرک و  لالح  وت  رب  هک  ار  همه  نانز  نیا  میدرک  نایب  دوخ  ملع  هب  ار 

تمحر ترفغم و  وـت  رب  صوـصخ  ناگدــنب  رب  ار  ادــخ  و  دــشابن . یتــمحز  جرح و  چــیه  حاــکن  رما  رد  وـت  زیزع  دوــجو  رب  هـک  دوــب 
زا رهق  هب  هک  ار  نآ  مه  ریذـپبدوخ و  هب  یهاوخ  ار  هک  ره  راد و  رخوم  شتبون  یهاوخ  ار  تنانز  زا  کـی  ره  لوسر  يا  وت  (51) تسارایسب

هدید ینـشور  لد و  ینامداش  رتهب و  نانآ  رب  تندوب  قلطم  راتخم  يدازآ و  نیا  تسین  یکاب  وت  رب  زاب  يدناوخ  رهم  هب  شرگا  يدنار  دوخ 
مدرم امش  لد  رد  هچ  ره  هب  ادخ  و  دنشاب . دونشخ  همه  يدرک  اطع  ار  ناشیا  هچنآ  هب  هکلب  دنشابن  نوزحم  دیاب  کیچیه  زگره  تساهنآ و 

هن رگید  نانز  نیا  زا  دـعب  لوسر  يا  (52) تسا رابدرب  ناشماقتنا  رب  میرک و  ناشوفع  رب  اناد و  قلخ  دـب  کین و  رب  ادـخ  تسهاگآ و  تسا 
رگم دیآ  ابیز  ترظن  رد  رایسب  یئآ و  تفگشب  شنـسح  زا  دنچ  ره  نآ  رگید  هب  نانز  نیاندرک  لدبم  هن  تسا و  لالح  وت  رب  نآ  چیه  دقع 
ياه هناخ  هب  دـیدروآ  نامیا  ادـخ  هب  هک  یناسک  يا  (53) تسنابهگن بقارم و  شدودـح  رب  زیچ و  ره  رب  ادـخ  و  يوش . کـلام  يزینک  هک 

اذغ فورپ  هب  هدمآ و  تقو  زا  رتدوز  دـیابن  مه  لاح  نآ  رد  دـنک  توعد  شماعط  هرفـس  رب  دـهد و  نذا  هکنآ  رگم  دـیوشم  لخاد  ربمغیپ 
يارب اجنآ  هن  دیوش  قرفتم  دوخ  راک  یپ  زا  دوز  دیدرک  لوانت  اذغ  نوچ  دیئایب و  دـیا  هدـش  توعد  هک  یعقوم  هکلب  دـیئاشگ  راظتنا  مشچ 

رب امـش  زا  ار  ادخ  یلو  درادیمن  راهظا  مرـش  زا  امـش  هب  وا  دهدیم و  رازآ  ار  ربمغیپ  راک  نیا  هک  دـیزادرپ  ینار  نخـس  هب  سنا  یمرگرس و 
هزیکاپ كاپ و  امـش  ياهلد  هکنآ  يارب  باجح  هک  دـیبلط  هدرپ  سپ  زا  دـیبلطیم  یعاتم  لوسر  نانآ  زا  هاگره  و  تسین . یتلجخ  قح  راهظا 

نیا هک  دیروآرد  دوخ  حاکن  هب  ار  شنانز  هاگچیه  تافو  زا  سپ  هن  دـیرازایب و  تایح  رد  ار  ادـخ  لوسر  زگره  دـیابن  تسا و  رتهب  دـنامب 
روما همه  رب  نآ و  رب  ادـخ  دـینک  ناهنپ  ای  راکـشآ  رگا  ار  يزیچ  ره  هک  دیـسرتب  ادـخ  زا  (54)و  تسا گرزب  رایـسب  یهانگ  ادخ  دزن  راک 

ناملـسم و نانز  ناگدازرهاوخ و  ردارب و  ناـشناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  رب  هک  تسین  یکاـب  ار  ناـنآ  (55)و  تسهاگآ الماک  ناهج 
دنـسرتب ناهنپ  یتشز  تنایخ و  رد  ادخ  زا  دننک و  باجتحا  دـیاب  اهنیا  ریغزا  دـنیآرد و  باجح  یب  هبیر  یب  نامالغ  غلابان  یکلم و  نازینک 

يا مه  امش  دنتـسرفیم  دورد  تاولـص و  ربمغیپ  نیا  كاپ  ناور  رب  شناگتـشرف  ادخ و  (56) تسا هاگآ  هاوگ و  ـالماک  زیچ  همه  ربادـخ  هک 
هب ار  لوسر  ادخ و  هکنانآ  (57) دیوش وا  نامرف  میلست  دیئوگ و  مالـس  رب و  لالج  میظعت و  اب  دیتسرفب و  دورد  تاولـص و  وا  رب  نامیا  لها 

تلذ و اب  یباذع  نانآ  رب  دنادرگ  رود  دوخ  تمحر  زا  هدرک و  نعل  ترخآ  ایندرد و  ار  اهنآ  ادخ  دننکیم  تیذا  رازآ و  تفلاخم  نایصع و 
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یگرزب تمهت  هانگ و  هتسناد  هک  دنسرتب  دنرازایب  ار  هانگ  ریـصقت و  یب  نامیا و  اب  نانز  نادرم و  هک  نانآ  (58)و  تسا هتخاس  ایهم  يراوخ 
راک نیا  هک  دنـشوپورف  رداچ  هب  ار  نتـشیوخ  هک  وگب  نانموم  نانز  دوخ و  نارتخد  ناـنآ و  اـب  یمارگ  ربمغیپ  يا  (59) دنا هدش  بکترم  ار 

رد ادخ  تسا و  رتهب  رایـسب  نانآ  رب  دنـشکن  رازآ  نانار  سوه  تراسج  ضیرعت و  زا  ات  دـنوش  هتخانـش  تیرح  تفع و  هب  اهنآ  هکنیا  يارب 
رب هنیدـم  رد  هک  اهنآ  مه  تسیکاپان و  ضرم و  ناشاهلد  رد  هکنانآ  ناـقفانم و  رگا  نیا  زا  دـعب  هتبلا  (60) تسنابرهم هدـنزرمآ و  قلخ  قح 

لاتق رب  ار  وت  مه  ام  دنشکن  يراکدب  یتشز و  نیا  زا  تسد  دنزاس  یم  ناساره  برطضم و  ار  نامیا  لها  لد  دننکیم و  تاغیلبت  مالسا  دض 
نیا (61) درک دـنناوتن  تسیز  وت  راوجرد  هنیدـم  رد  ینامز  كدـنا  زج  سپ  نآ  زا  ات  مینادرگ  طلـسم  اهنآ  لام  ناج و  رب  میزیگنارب و  اهنآ 

تسا قح  هقیرط  ادخ و  تنس  نیا  (62) دیناسر لتق  هب  ادج  هتفرگ و  ار  نانآ  دنوش  تفای  اج  ره  دیاب  دنقح  هاگرد  هدنار  راکدب  دـیلپ  مدرم 
لدبم زگره  ادخ  تنـس  هک  نادـب  دـنناسر و  لتق  هب  قح  نالوسر  ار  نازیگنا  هنتف  ناقفانم و  هک  هدوب  رارقرب  هتـشذگ  مما  راودا  همه  رد  هک 

وت سب و  دنادیم و  ادخ  ار  نآ  هک  هد  باوج  دوب  دهاوخ  یک  تمایق  تعاس  هک  دنـسرپ  یم  وت  زا  مدرم  ام ، لوسر  يا  (63) تشگ دهاوخن 
شتآ نانآ  رب  درک و  نعل  ار  نارفاک  ادخ  (64) دشاب کیدزن  شعقوم  رایسب  تعاس  نآ  دیاش  لفاغ  مدرم  نیا  هب  وگب  ینادیم  هچ  لوسر  يا 

زور نآ  رد  (66) تفاـی دـنهاوخن  يرواـی  راـی و  چـیه  دوـخ  تاـجن  رب  دــنبذعم و  هـشیمه  خزود  نآ  رد  ناـنآ  (65) دـینادرگ ایهم  خزود 
یم تعاـطا  ار  لوـسر  ادـخ و  اـیند  هب  اـم  هک  شاـک  يا  دـنیوگ  دنـشکرب و  لد  زا  ینامیـشپ  داـیرف  ددرگب و  یمه  شتآ  رب  ناـشاهتروص 
ادخ يا  وت  (68)و  دندیشک تلالـض  هار  هب  ار  ام  هک  میدرک  ار  دوخ  دساف  نایاوشیپ  ناگرزب و  رما  تعاطا  ام  ادخ  يا  دنیوگ  (67)و  میدرک
امـش دیا  هدروآ  نامیا  ادـخ  هب  هک  یناسک  يا  (69) نادرگ ناشراتفرگ  دـیدش  بضغ  نعل و  هب  زاس و  فعاضم  تخـس و  ار  ناـنآ  باذـع 

شتمهت نآ  زاادخ  هک  نآ  ات  دـندرزایب  اهیئوجبیع  رگید  نوراه و  لتق  انز و  تمهت  هب  ار  یـسوم  ناشربمغیپ  هک  دیـشابن  یمدرم  نآ  دـننام 
سرتادـخ یقتم و  نامیا  لها  يا  (70) دوب مرتحم  برقم و  يربمغیپ  ادـخ  دزن  وا  دـینادرگ و  نشور  همه  رب  شینماد  كاـپ  تخاـس و  هزنم 

ره و  درذگرد . امش  ناهانگ  زا  دیامرف و  حالصا  دوخ  فطل  هب  ار  امـش  لامعا  ادخ  ات  (71) دیئوگ نخس  باوص  قح و  هب  هشیمه  دیـشاب و 
ملاع و ياه  هوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  اـم  (72) تسا هدیدرگ  لئان  گرزب  يزوریف  تداعـس و  هب  هتبلا  دـنک  تعاطا  ار  لوسر  ادـخ و  هک 
زامن و ای  فیلکت  راب  ای  قح  لـماک  تبحم  قشع و  تعاـط و  تفرعم و  رون  اـهنآ  هب  میدرک و  تناـما  ضرع  تاـنکمم  یناد  یلاـع و  ياوق 
تفریذپب و ناوتان  ناسنا  ات  دـندرک  هشیدـنا  هدـیزرو و  عانتما  نآ  لمحت  زا  همه  میداد  هئارا  ار  تماما  تیالو و  تفالخ و  ماقم  ای  تراهط 

يارب تناما  ضرع  نیا  (73) تفاتش نایصع  لهج و  هار  هب  رثکا  هک  دوب  نادان  راکمتـس و  رایـسب  تناما  ءادا  شیامزآ و  ماقم  رد  مه  ناسنا 
هک درذگرد  تمحر  هب  نموم  نز  درم و  زا  دنک و  راتفرگ  باذع  رهق و  هبار  همه  كرـشم  نز  درم و  قفانم و  نز  درم و  ادـخ  هک  دوب  نیا 

(74) تسنابرهم هدنزرمآ و  رایسب  ادخ 

أبس

رد تسوا و  کلم  همه  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  ره  هک  تسادـخ  صوصخم  ساپـس  شیاتـس و  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
همه هب  میکح و  شنیرفآ  مظن  هب  وا  تسوا و  ياطع  همه  ترخآ  ایند و  ياهتمعن  اریز  تسادخ  صوصخم  ساپس  رکش و  زین  ترخآ  ملاع 

ناـتخرد و زا  دـیآردب  نیمز  زا  هچ  ره  تارطق و  اـه و  هتـسه  اهرذـب و  تاوـما و  زا  دور  نـیمز  نورد  هـچ  ره  وا  (2) تسهاگآ ملاع  روما 
حلاص و لامعا  زا  دور  الاب  نامسآ  رب  هچ  ره  قازرا و  حاورا و  ناگتشرف و  زا  دیآ  دورف  نامسآ  زا  هچ  ره  نداعم و  اه و  همشچ  تابوبح و 

تعاس زگره  هک  دـنتفگ  تمایق  رکنم  نارفاـک  (3)و  تسا هدـنیاشخب  نابرهم و  یـسب  ناگدـنب  رب  هک  تسوا  دـنادیم و  ار  همه  كاپ  حاورا 
رتمک و ای  هرذ  رادقم  تسهاگآ و  ناهج  بیغ  رب  وا  دـیآ و  یم  هتبلا  هک  مسق  نم  يادـخ  هب  وگب  اهنآ  هب  لوسر  يا  دـیآ  یمن  ام  رب  یتمایق 

ملع نآ  قباطم  ات  (4) تسا راکشآ  قح  یلزا  ملع  باتک  رد  هکنآ  زج  تسین  نیمز  اهنامـسآ و  همه  رد  ملاع  تادوجوم  زا  يا  هرذ  زا  رتشیب 
یتـشهب يوکین  قزر  قح و  شزرمآ  هک  دـهد  وـکین  شاداـپ  تماـیق  رد  دـنتخادرپ  حـلاص  لاـمعا  هب  هدروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  ار  ناـنآ 
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ناوتان ار  ام  لوسر  رگم  ات  دـندرک  شـشوک  یعـس و  ام  تایآ  نتخاس  دوبان  وحم و  رد  دانع  رفک و  زا  هک  نانآ  (5)و  تسا اهنآ  صوصخم 
ینعی دـندیدرگ  تفرعم  شناد و  لـها  هک  ناـنآ  (6)و  دوب دـهاوخ  كاندرد  تخـس  باذـع  اهنآ  رب  دـنیاسایب  ام  تردـق  رهق و  زا  دـننک و 

هدیدرگ لزان  قح  هب  قلخ  تیادـه  يارب  وت  راگدرورپ  بناج  زا  هدـش  لزان  وت  رب  هک  ینآرق  هک  دنتـشاد  نیقی  باتک  لها  ناکین  نانموم و 
ایآ هک  دـنتفگیم  مدرم  اب  ناـنموم  ءازهتـسا  رخـسمت و  هب  نارفاـک  (7)و  تستافـص هدوتـس  ياـتمه  یب  يادـخ  هار  هب  قلخ  ياـمنهر  تسا و 

هدنز زاب  ون  زا  دیدرگ  هدنکارپ  قرفتم و  ناتمسج  تارذ  دیدرم و  هکنآ  زا  سپ  امـش  دیوگیم  هک  مینک  يربهر  يدرم  هبار  امـش  دیهاوخیم 
شراـتفگ نیا  رب  نوـنج  ایددـنب  یم  غورد  ادـخ  هب  هتـسناد  دـنکیم  هک  يوـعد  نـیا  هـب  ص )  ) دـمحم ینعی  درم  نـیا  اـیآ  (8 (؟ دش دیهاوخ 

دنروآ یمن  نامیا  ترخآ  ملاع  هب  هک  نانآ  دـیایب و  يدوزب  تماـیق  هکلب  تسین  چـیه  دـیرادنپ  یم  هک  اـهنیا  نـالهاج  يا  وگب  درادـیماو ؟
سپ شیپ و  زا  اهنآ  رب  هک  نیمز  نامـسآ و  هب  تمایق  رکنم  نارفاـک  اـیآ  (9) دـنراتفرگ تاجن  زا  رود  یهارمگ  رد  اجنیا  باذـع و  رد  اجنآ 
هعطق کی  ای  میربیمورف  نیمز  هب  ار  اهنآ  میهاوخب  ام  رگا  دنرب و  تمایق  يدبا  یناگدنز  هب  یپ  تقلخ  تمکح  زا  ات  دنرگنیمن  هدرک  هطاحا 

سانشادخ هدنب  ره  رب  ام  تردق  تمکح و  تیآ  نآ  رد  هک  دنرگنب  نیمز  نامسآ و  عضو  رد  يراب  میروآ  دورف  ناشرـس  رب  ار  نامـسآ  زا 
يا اـه و  هوک  يا  هک  میدرک  رما  میدوزفا و  ـالماک  دوـخ  مرک  لـضف و  هب  ار  دواد  هرهب  ظـح و  اـم  (10)و  تسا رادـیدپ  یبوخب  صالخا  اب 

روتسد وا  هب  (11)و  میدینادرگ مرن  وا  تسدـب  موم  نوچار  تخـس  نهآ  دـیوش و  گنهآ  مه  دواد  یهلا  همغن  حـیبست و  اب  زین  امـش  ناغرم 
راکوکین همه  تموق  اب  دوخ  دـشاب و  نابهگن  مرن و  ار  ندـب  اـت  نادرگ  لکـش  کـی  هزادـنا و  هب  هرآ  هقلح  زاـسب و  هرآ  نهآ  زا  هک  میداد 

هامکی و رصع  درب و  هار  هامکی  هاگحبـص  ار  شطاسب  ات  میتخاس  نامیلـس  رخـسم  ار  داب  (12)و  مهاگآ دینک  هچ  ره  هبالماک  نم  هک  دیـشاب 
تمدـخ هب  شروضح  رد  راگدرورپ  نذا  هب  ناوید  زا  یخرب  میدـینادرگ و  يراج  وا  يارب  ار  رگید  نداعم  ای  بفن  ای  هتخادـگ  سم  ندـعم 

خاـک و زا  تساوخیم  هچ  ره  وا و  رب  ناوـید  نآ  (13) میناشچیم شنازوس  شتآ  باذع  دـچیپب  ام  نامرف  زا  رـس  هک  ره  اهنآ  زا  دـنتخادرپ و 
ار همه  يدوب  هتـشاذگ  راک  نیمز  رب  هک  میظع  ياـهگید  اهـضوح و  دـننام  گرزب  فورظ  اـهلاثمت و  شوقن و  یلاـع و  دـباعم  تاراـمع و 
رب ام  نوچ  (14)و  دنرازگرکش یلیلق  هدع  نم  ناگدنب  زا  دنچ  ره  دیرآ و  ياجب  ادخ  شیاتـس  رکـش و  امـش  دواد  لآ  يا  کنیا  دنتخاسیم 
ات هک  نامیلـس  دـسج  دروخ و  ار  وا  ياصع  هک  هنایروم  يراوخبوچ  ناویح  زج  هب  وا  گرم  رب  ار  ناوید  میتخاـس  روماـم  ار  گرم  ناـمیلس 

دندش هاگآ  نامیلس  گرم  زا  هک  ناوید  سپ  تشگن  ربهر  وا  گرم  هب  رگید  یسک  داتفا  نیمز  يور  رب  تشاد  هیکت  اصع  نآ  رب  لاس  کی 
ماجنا رابجا  هب  هک  يا  هقاش  لاـمعا  زا  دـندنام و  یمن  یقاـب  يراوخ  تلذ و  باذـع و  رد  یناـمز  رید  اـت  دـندوب  هاـگآ  بیغ  رارـسا  زا  رگا 
هلسلس ود  لامش  بونج و  زا  ماش  نمی و  نیمزرـس  ناشنطو  رد  ابـس  دالوا  يارب  (15)و  دندیشکیم تسد  درم  نامیلـس  هک  مدنامه  دندادیم 

هک دیرآ  ياجب  يو  رکش  دوخ و  يادخ  قزر  زادیروخب  هک  میتفگ  اهنآ  هب  تمعن و  رپ  همه  دوب  قح  تمحر  فطل و  تیآ  ناتـسوب  غاب و 
ضارعا قح  تعاط  ادـخ و  رکـش  زا  زاب  نیا  دوجو  اـب  (16) تسا نابرهم  روفغ و  امـش  يادـخ  تسا و  تمعن  رپ  وکین و  يرهـش  ناتنکـسم 

شناتخرد راب  هک  میداد  ناشرگید  غاب  ود  تمعن  رپ  ياهغاب  عون  ود  نآ  ياج  هب  میداتسرف و  ناشیا  كاله  رب  تخس  یلیـس  مه  ام  دندرک 
ات میراد  ناگدنب  هب  هک  یتمحرم  اب  ام  ایآ  دوب و  اهنآ  نارفک  رفیک  نیا  (17) دوب ردس  تخرد  یکدنا  زگ و  هروش  معط و  دب  شرت و  خلت و 

ياه هیرق  زاب  میدـینادرگ  تکرب  تمعنرپ و  اجنآ  رد  هک  یئاهرهـش  اهنآ و  نایم  هب  ام  18)و  (؟ درک میهاوخ  شتازاجم  دنکن  نارفک  یسک 
اب نازور  نابـش و  مهب  کیدزن  ياهرهـش  هد و  نیا  رد  هک  میتفگ  ار  اهنآ  نیعم و  يرفـس  ریـس  هاتوک و  هلـصاف  اـب  میداد  رارق  مهب  کـیدزن 

مولع تمعن  ماما و  هیرق  ربمغیپ و  رهـش  زا  دوصقم  دومرف  ع )  ) قداص ماما  دـیوش . دـنم  هرهب  همه  تمعنزا  دـینک و  ترفاـسم  لـماک  ینمیا 
ار اهنآ  مه  ام  دـندرک  متـس  شیوخ  رب  اجیب  ياضاقت  نیا  هب  نادرگ و  زارد  رود و  ار  اـم  ياهرفـس  اـهلاراب  دـنتفگ  اـهنآ  زاـب  (19) تساهنآ

راکـشآ تمکح  تربع و  تایآ  رکـش  ربصرپ و  نامدرم  يارب  تبوقع  نیا  رد  میتخاس  هدـنکارپ  قرفتم و  یلکب  میدرک و  اهناتـساد  تربع 
ار وا  همه  نامیا  لـها  زا  یمک  هقرف  زج  اـت  داد  هولج  مدرم  رظن  رد  تقیقح  قدـص و  هب  تخـس  ار  دوخ  لـطاب  ناـمگ  ناطیـش  (20)و  تسا
رب ار  ناطیش  دندش و  وا  وریپ  ایند  صرح  زا  هکلب  تشادن  یطلـست  نامدرم  رب  ناطیـش  هک  یتروص  رد  (21) دندش وا  وریپ  دندرک و  قیدصت 
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رب وت  يادـخ  مینادرگ و  مولعم  ناشدوخ  رب  دراد  کش  هک  سک  نآ  زا  دروآ  نامیا  تمایق  ملاع  هب  هک  سک  نآ  ناحتما  هب  اـت  میتشاد  نیا 
رد يا  هرذ  رادقم  کیچیه  دیتشادنپ  رثوم  امش  ادخ  زج  هب  هک  ار  یئاهنآ  وگب  ار  ناکرشم  ام  لوسر  يا  (22) تسا هاگآ  نابهگن و  زیچ  ره 

(23)و دنا هدرکن  یکمک  يرای و  شنیرفآ  رد  وا  هب  هتشادن و  نیمز  نامسآ و  تقلخ  رد  یتکرش  ادخ  اب  دنتـسین و  کلام  نیمز  اهنامـسآ و 
ایند رد  ار  ءایبنا  ناصاخ و  دیرادم و  تعافش  مشچ  نانیا  زا  سپ  تسین  دنمدوس  هداد  تعافش  نذا  وا  هب  ادخ  هکنآ  زج  مه  یسک  تعافش 
باب رد  امش  يادخ  دنسرپ  دوش  فرطرب  یهلا  توطس  لالج و  بارطضا  ناشاهلد  زا  ناصاخ  نآ  نوچ  اتدیهد  رارق  دوخ  عیفـش  ترخآ  و 

راوگرزب هبترم  دنلب  يادخ  وا  هک  دومرف  ناقفانم  ناکرـشم و  هن  نانموم  تعافـش  يراکتـسرد و  قح و  هک  دنهد  خـساپ  دومرف  هچ  تعافش 
دهدیم يزور  امـش  هب  نیمز  اهنامـسآ و  معن  زا  هکنآ  وگب  ار  ناکرـشم  لوسر  يا  (24) تسین شرما  تفلاـخم  تئرج  ار  سکچیه  تسا و 

امش مولعم  يدوزب  میتلالض  ای  تیاده  رد  مادک  دیکرشم  هک  امش  ای  میدحوم  هک  ام  تسادخ و  نآ  هد  باوج  وت  دننادیمن  نانآ  رگاتـسیک 
وگب زاب  (26) درک دهاوخن  زگرهامش  تشز  رادرک  لوئـسم  ار  ام  ام و  مرج  لوئـسم  ار  امـش  تسا  لدع  رواد  ادخ  وگب  زاب  (25) دش دهاوخ 
ملاع رارـسا  ياناد  تالکـشم و  ياشگ  هدـقع  وا  هک  دومرف  دـهاوخ  يرواد  حـتف و  قح  هب  ام  نایم  هاگنآ  دـنک  عمج  ام  همه  نیب  ادـخ  هک 
چیه دنراد ؟ ملاع  رد  يرثا  تردق و  هچ  دـیهد  ناشن  دـیتسب  ادـخ  هب  کیرـش  ناونعب  هک  ار  نانآ  نم  هب  امـش  لوسر  يا  وگب  زاب  (27) تسا
ادـخ تمحر  هب  ار  رـشب  مومع  هکنیا  يارب  زج  ار  وت  اـم  (28)و  تسا داجیا  رد  تمکح  ملع و  اـب  ناـهج و  رب  ردـتقم  هکنآ  تسادـخ  هکلب 
هدعو نیا  سپ  دـنیوگیم  نارفاک  (29)و  دنتـسین هاگآ  تقیقح  نیا  زا  مدرم  رثکا  نکیل  میداتـسرفن و  یناسرتب  شباذـع  زا  یهد و  تراـشب 

دیایب و هتبلا  هک  تسیزور  امش  هاگ  هدعو  وگب  اهنآ  باوج  رد  (30) دوب دهاوخ  یک  دیئوگیم  تسار  رگا  دیهدیم  ناربمغیپ  امش  هک  یتمایق 
هداتـسرف نیا  زا  شیپ  هک  یئاهباتک  هب  نآرق و  نیا  هب  زگره  ام  دنتفگ  كرـشم  نارفاک  (31)و  تفای دهاوخن  امـش  ربریخات  میدقت و  یتعاس 

دنا هتـشادزاب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  ناراکمتـس  نآ  هک  يزور  رگا  اهنآ  رب  ياو  دروآ  میهاوخن  نامیا  هریغ  روبز و  لیجنا و  تاروت و  زادـنا 
دـص يا  هک  دننک  باطخ  شکندرگ  ياسور  هب  عبات  نافیعـض  هتـساخرب و  وگتفگ  تموصخ و  هب  رگیدکی  اب  هک  یلاح  رد  ینک  هدـهاشم 

ناوریپ اب  ربکتم  ياسور  زاب  (32)و  میدروآ یم  نامیا  هتبلاام  دوبن  امش  ياوغ  رگا  هک  داب  نز  غورد  بلط  تسایر  مدرم  امش  رب  نیرفن  رازه 
زگره میدرک ؟ عنم  تیاده  زا  ار  امـش  رابجا  هب  ام  زاب  دـندومن  امـش  هب  ار  تیادـه  هار  ادـخ  بناج  زا  هکنآ  اب  ایآ  دـنیوگ  شیوخ  فیعض 

ياسور هب  دندوب  عبات  فیعض و  هک  نانآ  زاب  (33) دیدش ام  وریپ  ایند  عمط  هب  رایتخا  اب  دیدوب و  يراکدب  مدرم  دوخ  امش  هکلب  تسین  نینچ 
باذع نوچ  میهد و  رارق  کیرـش  وا  رب  میوش و  رفاک  اتکی  يادخ  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ام  راگزور  بیرف  رکم و  هک  دنهد  باوج  ربکتم 
هداهن رفک  لها  نارب  نامرف  ناهدنامرف و  همه  ندرگب  باقع  ياهریجنز  ام  دننک و  ینامیشپ  راهظا  تخس  دننک  هدهاشم  مشچ  هب  ار  تمایق 

نادـنمتورث هکنآ  زج  میداتـسرفن  يراید  رد  یلوسر  چـیه  ام  34)و  (؟ تسامـش تشز  رادرک  رفیک  زج  هجنکـش  جـنر و  نیا  اـیآ  میئوگ  و 
امـش زا  شیب  ام  هک  دنتفگ  زاب  (35)و  میرادن امـش  هب  هدیقع  نامیا و  چیه  میرفاک و  امـش  تلاسر  هب  ام  دـنتفگ  نالوسر  هب  راید  نآ  شایع 
وگب ام ، لوسر  يا  (36) تشاد میهاوخن  یباذـع  جـنر و  زگره  مه  ترخآ  رد  تسا  رت  نوزفا  ام  يایند  تمعن  نوچ  میراد و  دـنزرف  لام و 
هاگآ تقیقح  نیا  زا  مدرم  رثکا  نکیل  دـنادرگ و  يزور  گـنت  دـهاوخب  ار  ار  هک  ره  دـهد و  عیـسو  يزور  دـهاوخب  ار  هک  ره  نم  يادـخ 
يزیچ امش  دالوا  لاوما و  زگره  (37)و  دوش یم  گنت  يزور  نآ  كرت  هب  عیسو و  يزور  اهنآ  ششوک  یعـس و  هب  دننکیم  نامگ  دنتـسین 

ناشحلاص لامعا  شاداپ  نانآ  دوش و  برقم  یـسک  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  اـب  هکنآ  رگم  تسین  دـنادرگ  برقم  اـم  هاـگرد  هب  ار  امـش  هک 
تایآ و يدوبان  وحم و  رد  هک  نانآ  (38)و  دنرطاخ هدوسآ  نمیا و  جنر  مغ و  ره  زا  يدبا  تشهب  ياه  هفرغ  رد  تسا و  نوزفا  فعاضم و 

تخـس رفیک  هب  درک و  دـنهاوخ  رـضاح  ماقتنا  باذـع و  يارب  هتبلا  ار  اهنآ  دـننک  دوخبولغم  نوبز و  ار  ام  نالوسر  اـت  دنـشوکیم  اـم  لـسر 
هار رد  هچ  ره  امـش  دـنادرگیم و  يزور  گنت  ای  يزور  عیـسو  دـهاوخ  ار  ناگدـنب  زا  هک  ره  نم  يادـخ  وگب  اـم ، لوسر  يا  (39) دنناسریم

ادـخ هک  يزور  نآ  زا  رزدای  ص )  ) دـمحم يا  (40)و  تسا هدنهد  يزور  نیرتهب  وا  دـشخب و  یم  ضوع  امـش  هب  دـینک  قافنا  قح  ياضر 
هب نابز  ناگتشرف  (41) دنتفرگ دوخ  دوبعم  ار  امش  هک  دنهورگ  نیا  ایآ  دیوگ  ناگتشرف  هب  هاگنآ  دروآ  عمج  رشحم  هصرع  هب  ار  مدرم  همه 
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یم ار  نیطایـش  نج و  نانیا  ناشیا  هن  یئام  روای  ادخ و  وت  یهزنم  كاپ و  یـصقن  كرـش و  ره  زا  وت  اهلاراب  دنیوگ  هدوشگ و  ادخ  حـیبست 
ررـض عفن و  کلام  چیه  نایمدآ  زور  نآ  رد  سپ  (42) دندروآ كرـش  وت  ياتکی  تاذ  هب  هک  دندوب  اهنآ  هب  هدیورگ  ناشرثکا  دندیتسرپ و 

طسوت نوچ  (43)و  دیدرک یم  نآ  بیذکت  هک  ار  یشتآ  باذع  دیشچب  کنیا  میئوگ  دندرک  متس  ملظ و  هک  ار  نانآ  ام  دنتسین و  رگیدکی 
زا ار  امش  دهاوخیم  هک  تسیدرم  هکنآ  زج  دنکیم  تلاسر  يوعد  هک  صخـش  نیا  دنتفگ  دش  توالت  ام  نشور  تایآ  نارفاک  يارب  لوسر 

دهدیم تبـسن  ادخ  هبغورد  هب  هتفاب و  ارف  دوخ  هکنآ  زج  مه  شنآرق  نیا  دنتفگ  زین  درادن و  يرگید  تیزم  چیه  دـنادرگرب  ناتناردـپ  نید 
يرگید زیچ  هک  تسادیپ  تسا  رحـس  هکنآ  زج  باتک  نیا  هک  دنتفگ  دـمآ  اهنآ  تیادـه  رب  قح  تایآ  هک  ینارفاک  دـشابن و  يرگید  زیچ 

لیلد وت  در  رب  وا  لوق  هب  هک  وت  زا  شیپ  یلوسر  ای  دننک و  وت  بیذکت  دنـس  نآ  هب  هک  يدنـس  باتک و  چیه  ام  هک  یتروص  رد  (44) تسین
تورث و رـشع  هب  وت  تما  نارفاک  نیا  دـندرک و  بیذـکت  ار  ناشناربمغیپ  مه  نانیا  زا  شیپ  راـفک  (45)و  میداتسرفن ناکرـشم  نیا  رب  دنرآ 

رفیک هب  مه  نانیا  نانآ  دننام  دندش  راتفرگ  نم  باذع  هب  هنوگچ  دندرک  بیذکت  ارم  نالوسر  هک  اهنآ  سپ  دندیـسرن  ناگتـشذگ  نآ  هاج 
تسنیا نخـس  نآ  دیبای و  تیاده  هتبلا  دیونـشب  رگا  هک  مهدیم  دنپ  ار  امـش  نخـس  کی  هب  نم  هک  تما  هب  وگب  ام ، لوسر  يا  (46) دنسریم

هب ات  دـیدنب  راک  ترکف  لقع و  نم  هرابرد  دـینک و  مایق  ناتنید  رما  رد  اهنت  کـی  ره  اـی  مه  اـب  رفن  ود  رفن  ود  ادـخ  يارب  صلاـخ  امـش  هک 
تـسا ضرغ  لهج و  زا  وا  هب  تبـسن  نیا  تسا و  لماک  لقع  بحاص  تسین و  نونج  ار  ادخ  لوسر  تما  امـش  بحاص  هک  دیبایرد  یبوخ 

دزم امـش  زا  نم  هچنآ  وگب  لوـسر  يا  زاـب  (47) دـناسرتیم تسا  شیپ  رد  ار  امـش  هک  تماـیق  زور  تخـس  باذـع  زا  تسادـخ و  لوسر  وا 
يوذ بح  تدوم و  هک  دشاب  نیا  ینعم  دیاش  مهاوخیمن و  هتساوخن و  امـش  زا  يدزم  زگره  ینعی  دشاب  امـش  يارب  مهنآ  متـساوخ  تلاسر 

ره رب  وا  سب و  تسادخ و  رب  نم  تلاسر  شاداپ  اهنت  تسامش  دوخ  تداعس  باوث و  يارب  مهنآ  متـساوخ  تلاسر  دزم  امـش  زا  هک  یبرقلا 
زاب (49) تسهاگآ بیغ  ملاوع  رارسا  هب  وا  هک  دیامرفیم  اقل  نم  رب  یحو  هب  ار  قح  نم  يادخ  وگب  لوسر  يا  زاب  (48) تسهاوگ اناد و  زیچ 

لوسر يا  زاب  (50) تسا دوبان  وحم و  ترخآ  ایند و  رد  رخآ  لوا و  رد  لطاب  رگید  دمآ و  قح  ریشمش  ای  لوسر و  باتک و  وگب  لوسر  يا 
شوهب و هن  تسا  نم  يادخ  یحو  هب  نآ  ما  هتفای  تیاده  رگا  امش و  رب  هن  تسا  نم  رب  شنایز  ما  هدش  هارمگ  امـش  هدیقع  هب  نم  رگا  وگب 

هدهاشم ار  نامرجم  لاح  یتخـس  لوسر  يا  وت  رگا  (51)و  تسا کیدزن  قلخ  بولق  هب  اونـش و  ار  ناگدنب  ياعد  هتبلا  ادـخ  هک  نم  ریبدـت 
نآ رد  نارفاک  (52)و  دنوش ریگتـسد  یکیدزن  ناکم  زا  دوشن و  لئاز  توف و  اهنآ  باذـع  زا  چـیه  دـنناساره و  ناسرت و  هک  یماگنه  ینک 

ماقم نادب  اجک  نامیا  ماقم  زا  يرود  همهنیا  اب  میدروآ و  نامیا  قح  هب  ام  دنیوگ  هدش و  نامیـشپ  دننیبب  مشچ  هب  ار  خزود  باذع  هک  لاح 
تبـسن تسا  رود  رایـسب  وا  ماـقم  زا  هک  بذـک  رحـس و  نوـنج و  قـح  لوـسر  هب  اـهنآ  هک  یتروـص  رد  (53 (؟ دـش دـنناوت  لئان  تمایق  رد 

يرود یلکب  دنبای  یئاهر  باذع  زا  ات  دـنریذپب  ار  ناشنامیا  هبوت و  ای  دـندرگرب  ایند  هب  هک  ناشیاهوزرآ  اهنآ و  نایم  زورما  (54)و  دندادیم
(55) دندرک نینچ  زین  دندوب  بیر  کش و  رد  نانیا  دننام  مه  اهنآ  هک  هتشذگ  مما  زا  اهنآ  لاثما  هب  هک  نانچ  دندنکفا  تنیابم  و 

رطاف

دینادرگ و دوخ  ناربمیپ  لوسر  ار  ناگتشرف  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  هدننیرفآ  هک  تسا  ار  يادخ  ساپس  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
رداـق زیچ  ره  داـجیا  ثـعب و  رب  ادـخ  هـک  دـیازفا  یم  شنیرفآ  رددـهاوخب  هـچ  ره  داد و  رارق  تردــق  رپ  لاـب و  راـهچ  هـس و  ود و  ياراد 

دوـشگ و دـناوتن  وا  زج  سکچیه  ددـنبب  وا  هک  رد  نآ  تسب و  دـناوتن  سکچیه  دـیاشگب  مدرم  يور  هـب  تـمحر  زا  وا  هـک  يرد  (2) تسا
يا هدننیرفآ  ادخ  زج  ایآ  دومرف  اطع  امـش  هب  ادخ  اهتمعن  هچ  هک  دیوش  رکذـتم  مدرم  يا  (3) رادتقا تمکح و  اب  ياتمه  یب  يادـخ  تسوا 

هب ور  قح  هاگرد  زا  هنوگچ  ناکرـشم  يا  سپتـسین  یئادخ  اتکی  يادـخ  نآ  زج  زگره  دـهد  يزور  امـش  هب  نیمز  نامـسآ و  زا  هک  تسه 
دندرک بیذکت  زین  ار  وت  زا  شیپ  ناربمیپ  دندرک  بیذـکت  نادان  تما  نیا  ار  وت  رگا  شابم  نیمغ  ام ، لوسر  يا  (4 (؟ دیروآ یم  لطاب  ناتب 

ار امـش  یناف  يایند  یناگدنز  هک  ادابم  سپ  تسا  قح  ادـخ  باتک  تمایق  هدـعو  هتبلا  مدرم  يا  (5) تسادـخ يوسب  قلخ  روما  تشگزاب  و 
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ار امش  تخس  ناطیش  (6) دنادرگ ناترورغم  ادخ  وفع  هب  قحماقتنا  رهق و  زا  هدنبیرف  ناطیـش  دیوش و  نایـصع  مرگرـس  ادابم  دزاس و  رورغم 
همه ات  هتخاس  ایهم  امش  ياوغ  يارب  ار  شهاپس  بزح و  وا  هک  دیشاب  رایشه  دیروخن و  شبیرف  دیراد و  نمشد  ار  وا  مه  امش  تسا  نمشد 

راکوکین دنرآ و  نامیا  هک  نانآ  تسا و  خزود  تخس  باذع  اهنآ  رفیک  دندش  رفاک  ادخ  هب  هک  نانآ  (7) دنادرگ خزود  لهادوخ  دننام  ار 
زا ات  هدـش  رگ  هولج  ابیز  مشچ  هب  شتـشز  رادرک  هک  سک  نآ  اـیآ  (8) دوب دهاوخ  دبا  تشهب  گرزب  رجا  ادـخ و  ترفغم  شاداپ  دـندرگ 
هب ینعی  دزاس  هارمگ  دـهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ  تسا ؟ نیب  تقیقح  عضاوتم و  درم  دـننام  هدـمآ  وکین  شرظن  رد  هدرک  دـب  ره  يدنـسپ  دوخ 

مغ و هب  مدرم  نیا  تیادـه  رب  ار  دوخ  فیرـش  سفن  یمارگ  لوـسر  يا  وـت  سپ  دـیامرف  تیادـه  دـهاوخ  ار  هک  ره  دراذـگاو و  یهارمگ 
ار اهداب  هک  نآ  تسادـخ  (9) دـهدیم رفیک  شاداپ و  ناشدـب  کین و  رب  تسهاگآ و  ـالماک  دـننک  ناـنیا  هچ  رهبادـخ  هک  زادـنین  ترـسح 
رـشح و مینادرگ  هدـنز  نازخ  گرم  زا  سپ  ار  نیمز  شناراب  هب  مینارب و  هدرم  راید  رهـش و  هب  ام  ار  ربا  نآ  دزیگنارب و  ار  اهربا  اـت  دتـسرفب 
رد انامه  هک  دنادب  تسا  تزع  بلاط  هک  ره  (10) دینیب یم  مشچ  هب  نیمز  رد  هلاس  همه  هک  تسا  هنوگ  نیمه  تمایق  هب  مه  ناگدرم  رـشن 
هب ینامـسآ  كاپ  حور  دـیحوت و  يوکین  هملک  دـنلیلذ  راوخ و  همه  نارگید  تسا و  ناتـسرپادخ  ادـخ و  صاخ  تزع  مامت  دوجو  کـلم 

رکف و دوب و  دـهاوخ  تخـس  باذـع  دـنک  دـب  لامعا  ریوزت  رکم و  هب  هکنآ  رب  درب و  الاب  ار  نآ  صلاخ  کین  لمع  دور و  الاب  ادـخ  يوس 
درک قلخ  ار  يرگید  درم  نآ  هفطن  زا  سپس  دیرفایب و  كاخ  زا  يدرم  تسخن  ار  رشب  عون  امش  ادخ  (11) دش دهاوخ  دوبان  یلکب  ناشرکم 

دنریگراب و نانآ  هچنآ  داهنب و  رگیدکی  هب  ود  نیا  لیم  قشعرب و  ار  رشب  تقلخ  هاگتـسد  داد و  رارق  نز  درم و  تفج  ار  امـش  نآ  زا  دعب  و 
تبث قح  یلزا  ملع  باتک  رد  همه  هکنآ  زج  دـهاکن  شرمع  زا  ای  دـنکن  ینالوط  رمع  یـسک  دوب و  دـهاوخن  وا  هدارا  ملع و  هب  زج  دـنیازب 
خلت رگد  نآ  نیریش و  اراوگ و  کی  نیا  بآ  هک  ایرد  ود  نآ  زگره  (12)و  تسناسآ رایسب  ادخ  رب  قلخ  لاجآ  رامعا و  ببض  نیا  تسا و 

هک هدرک  جارختسا  نآ  زا  ناجرم  ولول و  نوچ  اهرویز  دینک و  لوانت  هزات  تشوگ  ود  ره  زا  امش  نیا  دوجو  اب  دنتسین  ناسکی  تسا  روش  و 
هک دـشاب  دـیبلط ، يزور  هدرک و  تراجت  بسک و  ادـخ  لـضف  زا  اـت  ینیب  ناور  اـهیتشک  نآ  رد  دـیزاس و  نت  رویز  بیز و  هدیـشوپ و  رد 

رخـسم ار  هام  دیـشروخ و  بش و  هدرپ  نورد  ار  زور  دزاس و  ناـهنپ  زور  هدرپ  نورد  ار  بش  هک  تسادـخ  (13) دیدرگ شتمعن  رازگرکش 
وا ریغ  هب  تسوا و  زا  یتـسه  کـلم  همه  هک  تسامـش  هدـننیرفآ  يادـخ  وا  دـندرگیم  یـصاخ  رادـم  نیعم و  رادـقم  هب  کـی  ره  اـت  هدرک 

رگا دنونشن و  دندامج  نوچ  دیناوخب  ار  اهنآ  رگا  (14) دنتسین یئامرخ  هتـسه  تسوپ  ياراد  ناهج  رد  دیناوخیم  یئادخ  هب  هک  ار  ینادوبعم 
کیرـش ار  اهنآ  نوچ  تمایق  زور  دنهدن و  باوج  امـش  هب  ادخ  نذا  یب  دنا  هدنب  نوچ  هنعارف  ناگتـشرف و  ریزع و  یـسیع و  دننام  دنونـشب 

همه امش  مدرم  يا  (15) دنادرگن هاگآ  تقیقح  هب  ار  وت  اناد  يادخ  دننام  سکچیه  تما  يا  لوسر و  يا  دنناد و  رفاک  ار  امش  دیتفرگ  ادخ 
دتسرف مدع  راید  هب  ار  امش  همه  دهاوخب  رگا  (16) تستافص هدوتـس  تاذلاب و  ینغ  زاین و  یب  هک  تسادخ  اهنت  دیجاتحم و  ریقف و  ادخ  هب 

هکنآ دریگن و  شود  هب  ار  يرگید  هانگ  راب  سکچیه  (18)و  تسین راوشد  ادخ  رب  راک  نیا  چیه  (17)و  درآ دوجو  هصرع  هب  ون  زا  یقلخ  و 
شـشودزا يراـب  ادـبا  دـبلط  دوخ  يرابکبـس  رب  کـمک  دـشاب  مه  دـنزرف  ردـپ و  شیوخ و  دـنچ  رهار  يرگید  رگا  تسا  نیگنـس  شراـب 

راکزیهرپ سرتادـخ و  یناوت  دـنرادیم  اپب  زامن  دنـسرتیم و  دوخ  يادـخ  زا  یناهنپ  تولخ و  رد  هک  ار  نانآ  اـهنت  لوسر  يا  وت  و  درادـنرب .
تسوا و دوخ  رب  شتداعـس  دوس و  تخاس  هزنم  كاپ و  تشز  قالخا  هانگ و  رفک و  زا  ار  دوخ  سک  ره  یئازفیب و  ناشنامیا  رب  ینادرگ و 

رون اب  تملظ  چیه  (20)و  تسین ناسکی  انیب  ناور  نشور  نموم  روک و  ناج  کـیرات  رفاـک  زگره  (19)و  تسادخ يوس  هب  همه  تشگزاب 
. دنتسین ربارب  نایصع  لهج و  ناگدرم  اب  نامیا  ملع و  ناگدنز  ادبا  (22)و  دشابن هبتر  مه  هیاس  باتفآ و  زگره  (21)و  دوب دهاوخن  يواسم 

توهـش تلاهج و  رفک و  ناتـسروگ  رد  هک  ار  سک  نآ  وت  اما  دزاس و  قح  مالک  ياونـش  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  هک  نادـب  لوسر  يا  و 
قح و هب  ار  وت  ام  (24) یتسین رومام  يراک  هب  یناسرتب  دب  لامعا  رفیک  زا  ار  قلخ  هکنآ  زج  وت  (23) درک یناوتن  اونش  زگره  هتفرورف  یتسرپ 
رد هکنآ  زج  هدوبن  یتما  چـیه  یناـسرتب و  قح  رهق  زا  ار  نادـب  یهدـتراشب و  دـبا  تشهب  هب  ار  ناـبوخ  اـت  میداتـسرف  قلخ  يوس  هب  یتسار 
هک ار  یناربمغیپ  مه  ناینیـشیپ  هک  رادم  مغ  دندرک  بیذـکت  ار  وت  تما  رگا  لوسر  يا  (25)و  تسا هدوب  یئامنهر  يا و  هدنناسرت  ناشنایم 

يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


دیدـش هذـخاوم  نارفاک  نآ  زا  مه  ام  (26) دـندرک بیذـکت  ار  همه  دـندمآ  ناشتیادـه  يارب  نشور  تجح  بتک و  تازجعم و  تایآ و  اـب 
عاونا نآ  هب  دروآ و  دورف  نامـسآ  زا  ار  ناراب  ادخ  هک  يدیدن  ایآ  (27) دوب تخـس  اهنآ  رب  رفک  رفیک  هب  نم  باذع  رهق و  ردقچ  میدرک و 

هایـس خرـس و  دیفـس و  فلتخم ، ياهگنر  فانـصا و  دایز و  قرط  اـه  هوک  زا  نیمز  رد  دروآ و  دـیدپ  گـنراگنر  نوگاـنوگ و  ياـه  هویم 
دنفلتخم و مه  ناگدنب  هنوگ  نیمه  دیرفآ  فلتخم  ياهگنر  هب  زین  تاناویح  ناگدـنبنج و  سانجا  مدرم و  فانـصا  زا  (28)و  دومرف تقلخ 

باتک هک  اهنآ  (29)و  تسناهانگ هدنشخب  اناوت و  زیزع و  ادخ  هتبلا  دنسرتادخ و  عیطم و  اناد  ملاع و  نامدرم  اهنت  ناگدنب  فانـصا  نایم  زا 
دیما ادخ  فطل  زا  دـننکیم و  قافنا  ناریقف  هب  راکـشآ  ناهنپ و  هدومرف  ناشیزور  ادـخ  هچنآ  زا  دـنرادیماپب و  زامن  هدرک و  توالت  ار  ادـخ 

اطع لماک  شاداپ  اهنآ  هب  ادخ  ات  (30) تشاد دهاوخ  دبا  تشهب  رد  يدبا  دوس  هکلب  تفای  دهاوخن  لاوآ  نایز و  زگره  هک  دـنراد  یتراجت 
هچنآ (31)و  دنک ناوارف  ناسحا  نارازگرکـش  هب  دزرمایب و  رایـسب  نانموم  ياطخ  زا  ادخ  هک  دیازفیب  ناشباوث  رب  زاب  مرک  لضف و  زا  دنک و 

قیدصت ار  شتیناقح  تسوا  زا  شیپ  هک  لیجنا  تاروت و  ینامسآ  بتک  هک  تسا  قح  نآ  میداتـسرف  یحو  وت  رب  نآرق  ینامـسآ  باتک  زا 
سپ (32) دیناسر دهاوخ  ناشرادرک  رفیک  هب  تسهاگآ و  ریصب و  الماک  ناگدنب  لامعا  هب  ادخ  هک  شیدنیم  نارفاک  بیذکت  زا  وت  دننکیم 
نآرق ملع  ثراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلآ  متاخ و  لوسر  ینعی  میدیزگرب  دوخ  ناگدـنب  زا  هک  ار  نادـناخ  نآ  ام  فلـس  ناربمیپ  نآ  زا 

لمع ره  هب  یخرب  دندومیپ و  لدع  هار  یـضعب  دندرک و  ملظ  دوخ  سفن  هب  وا  ترتع  ای  نادـنزرف  ینعی  اهنآ  زا  یـضعب  مه  زاب  میدـینادرگ 
تشهب نامه  (33) یهلا ياهتنم  یب  ياطع  گرزب و  لضف  نامه  تقیقح  رد  تسا  هبتر  نیا  دنریگ  تقبس  قح  روتسد  هب  لد  ناج و  اب  ریخ 

نآ ساپس  هب  (34)و  دننکربرد دنرپ  ریرح و  هماج  دـندنب و  رویز  ندـب  تسد و  هب  نآ  ياهرهوگ  رآ و  اب  دـنوش و  لخاد  نآ  رد  هک  يدـبا 
انامه دومرف  اطع  دـح  یب  يداش  دربب و  ام  هودـنا  نزح و  هک  ار  ادـخ  دـمح  دـنیوگ  هدوشگ و  ادـخ  شیاتـس  هب  نابز  باسح  یب  ياهتمعن 

هب ار  ام  مرک  فطل و  زا  هک  ار  يادخ  نآ  رکـش  (35) تسا نارازگرکش  ساپس  هدنهد  شاداپ  ناراکهانگ و  مرج  هدنشخب  رایـسب  ام  يادخ 
رفاک هک  نانآ  (36)و  تفای میهاوخن  یگتـسخ  فعـض و  ادبا  دسرن و  ام  هب  یملا  جـنر و  چـیه  اجنیا  رد  هک  درک  دراو  تشهب  یمئاد  لزنم 

ار یجوجل  رفاک  ره  هنوگ  نیا  دـنوش  هدوسآ  ات  دـبای  فیفخت  هن  دـنریمب و  ات  دـسر  نایاپ  هب  هن  هک  تسخزود  شتآ  ناشیا  باذـع  دـندش 
هب هتـشذگ  فالخ  رب  ات  روآ  نوریب  باذع  نیا  زا  ار  ام  راگدرورپ  يا  هک  دننک  هلان  دایرف و  خزود  شتآ  رد  رافک  نآ  (37)و  مینکیم رفیک 

ندینـش دـنپ  رکذـت و  لباق  هک  ره  ات  میداتـسرفن  امـش  رب  نالوسر  میدادـن و  تلهم  يرمع  ار  امـش  ایآ  دوش  باطخ  میزادرپب  کین  لاـمعا 
يا هدنهد  تاجن  رای و  چیه  ار  ناراکمتـس  هک  دیـشچب  ار  خزود  باذع  زورما  سپ  دزادرپ  هبوت  هب  ایند  رد  و  دوش ؟ رکذتم  ار  زور  نیاتـسا 

تسوا (39) تسهاگآ مه  اهلد  هشیدنا  راکفا و  هب  تساناد و  امش  لزنم  رـس  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  رارـسا  هب  الماک  ادخ  (38) دوب دهاوخن 
ادـخ دزن  نارفاک  رفک  تسوا و  دوخ  رب  رفک  نایزدوش  رفاک  سک  ره  کـنیا  داد  رارق  هتـشذگ  مما  نیـشناج  نیمز  رد  ار  امـش  هک  یئادـخ 

ار ناکرـشم  ام ، لوسر  يا  (40) دوزفا دـهاوخن  اهنآ  رب  نایز  تراـسخ و  زج  يزیچ  نارفاـک  رفک  دـیازفین و  قح  بضغ  مشخ و  زج  يزیچ 
نیمز رد  يزیچ  ایآ  ناتب  نیا  هک  دیهد  ناشن  دـیئوگب و  نم  اب  دـیدناوخ  ادـخ  کیرـش  ار  ناتب  هدرک و  اهر  ار  هناگی  يادـخ  هک  امـش  وگب 

یناهرب دوخ  كرش  هدیقع  رب  هک  هدمآ  قحبناج  زا  اهنآ  رب  یباتک  تجح و  ای  دنا  هتشاد  ادخ  اب  اهنامـسآ  تقلخ  رد  یتکرـش  ایدنا  هدیرفآ 
تـسد رد  يزیچ  دنبیرفیم  ار  رگیدـکی  نآ  هب  هک  یغورد  هدـعو  زج  یتجح  ار  كرـشم  ناراکمتـس  هکلب  تسین  اهنیا  زا  کی  چـیه  دـنرآ 

ظوفحم ار  اهنآ  سکچیه  وا  زا  هتشذگ  دنهنلاوآ  هب  ور  رگا  درادیم و  هاگن  دوش  دوبان  هکنیا  زا  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  اققحم  (41) تسین
دای ادخ  مان  هب  مسق  نیرتمکحم  برع  ناکرـشم  (42) تسا هدنزرمآ  رابدرب و  رایـسب  قلخ  هانگ  رفک و  رب  ادـخ  هک  دـینادب  تشاد و  دـناوتن 

هاگنآ دنبای و  تیاده  رتهب  رتدوز و  يراصن  دوهی و  مما  زا  کی  ره  زا  دیایب  اهنآ  تیادـه  ياربادـخ  بناج  زا  يربمغیپ  رگا  هک  دـندرکیم 
رد رکم  دننک و  یشکندرگ  ربکت و  نیمز  رد  دنتساوخیم  هک  تهج  نیدب  (43) دوزفین ترفن  تفلاخم و  زج  يزیچ  اهنآ  رب  دمآ  لوسر  هک 

هتشذگ مما  هقیرط  هب  هکنآ  زج  نانیا  ایآ  درک و  دهاوخن  كاله  ار  يدحا  شبحاص  زج  يراکدب  رکف  تشز و  رکم  دنـشیدنا و  دب  لامعا 
یمن رییغت  زگره  یهلا  تنـس  قح و  هقیرط  دش و  دهاوخن  لدبم  زگره  ناشیدنادب  كاله  رد  ادخ  هقیرط  و  دنراد ؟ يراظتنا  دنوش  كاله 
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زا شیب  رایـسب  مه  ناشرادتقا  ورین و  هک  ار  دوخ  زا  شیپ  ناراکمتـس  راک  تبقاع  ات  دـننکیمن  ریـس  نیمز  يور  رد  مدرم  نیا  ایآ  (44) دریذپ
همه وا  هلماک  تردق  لباقم  رد  هکلب  تساک  دناوتن  ادخ  تردق  زا  نیمز  نامـسآ و  رد  يدوجوم  چیه  دـنرگنب و  تربع  هدـید  هب  دوب  نانیا 

تشپ رد  دنک  هذخاوم  قلخ  تشز  رادرک  زا  ادخ  رگا  (45)و  تسا قلطم  رداق  ملاع  دبا  لزا و  رد  ادـخ  انامه  هک  تسا  زجاع  نوبز و  ملاع 
لجا ماگنه  نوچ  دنک و  اضتقا  شتمکح  هک  نیعم  تقو  هب  ات  دنکفایم  ریخت  هب  ار  قلخ  رفیک  نکیل  دراذگن و  یقاب  يا  هدـنبنج  چـیه  نیمز 

(46) دنادیم ار  یسک  ره  وفع  تازاجم و  رادقم  تسهاگآ و  الماک  شناگدنب  لاوحا  هب  ادخ  دسر  ارف  یموق  رفیک  هاگ  يدرم و 

سی

زا هتبلا  دـمحم  يا  وت  هک  (3) نایب تمکح  نآرق  هب  مسق  (2) ناسنا نیرتلماک  يا  نالوسر و  دیـس  يا  سی  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
لزان نابرهم  ردـتقم  يادـخ  بناج  زا  هک  تسا  یباتک  وت  نآرق  نیا  (5) يدش هداتـسرف  تسار  هار  هب  قح  بناج  زا  هک  (4) یئادخ ناربمیپ 

قح رهق  زا  یهد و  دنپ  نآرق  نیا  هب  ار  اهنآ  دوخ  مه  وت  دندش  زردنا  ظعو و  نیشیپ  ینامسآ  بتک  هب  ناشناردپ  هک  یموق  ات  (6) تسا هدش 
رفاک نوچ  مه  ام  (8) دیدرگ مزال  یمتح و  دنروآ  یمن  نامیا  نوچ  نانآ  رثکا  رب  ام  باذع  هدعو  هتبلا  (7) دنلفاغ تخس  ناشیا  هک  یناسرتب 

هار (9)و  دنا هتـسبرب  مشچ  هدرک و  دنلبرـس  رتش  دننام  دانع  لهج و  زا  هک  یلاح  رد  میداهن  باذع  ياه  ریجنز  خنآ  ات  اهنآ  ندرگ  رب  دندش 
ای یناسرتب  ار  اـهنآ  وت  (10)و  دـننیبن قح  هار  چـیه  هک  میدـنکفا  هدرپ  مه  ناشـشوه  مشچ  رب  میدرک و  دـس  اـهنآ  رب  سپ  شیپ و  زا  ار  ریخ 
هک دتفا  دـنمدوس  ینک  زردـنا  یناسرتب و  ار  نانآ  وت  (11) دنروآ یمن  نامیا  زگره  دـنزرویم  دانع  قح  اب  هتـسناد  نوچ  تسناسکی  یناسرتن 

تراشب وا  مرک  فطلاب و  شاداپ  ادخ و  ترفغم  هب  ار  نانیا  دنسرت  یم  ناهنپ  رد  تولخ و  هب  نابرهم  يادخرهق  زا  هدش و  نآرق  تایآ  وریپ 
درک و میهاوخ  تبث  اهنآ  لامعا  همان  رد  ار  همه  ناش  هدنیآ  يدوجو  راثآ  هتـشذگ و  رادرک  مینادرگ ، یم  هدـنز  زاب  ار  ناگدرم  ام  (12) هد

لثم ار  هیکاطنا  هیرق  لاـح  مدرم  نیا  يارب  لوسر  يا  (13) میا هدروآ  هرامـش  هب  ار  همه  اراکـشآ  هللاافیلخ  ماما  بلق  ای  ادخ  ظوفحم  حول  رد 
یموس لوسر  زاب  دـندرک  بیذـکت  نوچ  میداتـسرف  ار  نالوسر  زا  نت  ود  تسخن  هک  (14) دـندمآ اهنآ  تیادـه  يارب  قح  نالوسر  هک  نآ 

قح نالوسر  هب  هیرق  لها  (15) میا هدمآ  امـش  تیاده  يارب  تلاسر  هب  ادخ  بناج  زا  ام  دنتفگ  همه  ات  میدرک  رومام  ترـصن  ددـم و  يارب 
زج تسا و  هداتـسرفن  تلاسر  هب  ار  امـش  نامحر  يادخ  زگره  دیرادن و  يرگید  ماقم  دیتسه  يرـشب  مدرم  ام  دننام  هکنیا  زج  امـش  دنتفگ 

امـش يوس  هب  وا  هداتـسرف  ام  اققحم  هک  دـنادیم  ادـخ  دـنتفگ  زاب  نـالوسر  (16) تسین راـک  رد  چـیه  دـیتسه  یئوگغورد  مدرم  امـش  هکنیا 
ار امش  دوجو  ام  تلاسر  نایعاد  يا  هک  دنتفگ  نارکنم  زاب  (18) تسین یفیلکت  چیه  مینک  تلاسر  غالبا  حـضاو  هکنآ  زج  ام  رب  (17) میتسه

دهاوخ تخـس  هجنکـش  جـنر و  امـش  هب  اـم  زا  درک و  میهاوخ  ناتراسگنـس  هتبلا  دـیرادنرب  تسد  يوـعد  نیا  زا  رگا  میریگیم  دـب  لاـف  هب 
نینچ تسامـش  دوخ  اب  هک  تسیلهج  نآ  دیوش  رکذتم  دیمهفب و  رگا  دـیئوگیم  هک  دـب  لاف  نآ  نادان  مدرم  يا  دـنتفگ  نالوسر  (19) دیسر

ینارتوهـش رد  هـقرغ  هدـشن و  قـح  نوناـق  عباـت  دـیهاوخیم  دـیتسه  سوـه  اوـه و  رپ  فرـسم و  مدرم  امـش  هـکلب  دـیرادنپ  یم  هـک  تـسین 
دیونشب نم  زا  مدرم  يا  تفگ  دیسر و  ارف  مانبیبح  هیکاطنا ، رهش  طاقن  نیرترود  زا  ناباتش  يدرم  هک  دندوب  اهوگتفگ  نیا  رد  (20)و  دیشاب

يوریپ دـننکیم  تیادـه  قـح  هار  هب  ار  امـش  دـنهاوخ و  یمن  یتلاـسر  دزم  رجا و  چـیه  هـک  ناـنآ  زا  (21) دـینک يوریپ  ار  ادـخ  نالوسر  و 
ياج هب  نم  ایآ  (23) تسوا يوس  هبقیالخ  همه  امش و  تشگزاب  هک  یتروص  رد  متسرپن  ار  دوخ  هدننیرفآ  يادخ  نم  دیاب  ارچ  (22)و  دینک

عفد نم  زا  نایادخ  نآ  تعافـش  چیه  دسر  ینایز  جنر و  نم  هب  دهاوخوا  رگا  هک  مریگ  دوخ  دوبعم  ار  ینایادخ  اتکی  هدننیرفآ  يادـخ  نآ 
دیونشب و نالوسر  يا  نم  زا  سپ  (25) دوب مهاوخ  راکنایز  رایـسب  نم  هک  تسادیپ  تروص  نیا  رد  (24 (؟ داد دنناوتن  متاجن  هدرکن و  نایز 

تـشهب لخاد  ایب  دوش  هتفگ  تمایق  زور  هک  راجن  بیبح  ناـمیااب  درم  نیا  هب  (26)و  مدروآ نامیا  امش  هدنتسرف  يادخ  هب  هک  دیـشاب  هاوگ 
دروم ارم  دومرف و  تمحر  ترفغم و  نم  قح  رد  هنوگچ  ادخ  هک  (27) دندوب هاگآ  گرزب  تمعن  نیا  زا  مه  نم  تلم  شاک  يا  دیوگ  وش 

رب نیا  چیه  دننک  ناشروبجم  نامیا  رب  ات  میداتسرفن  نامـسآ  زا  يرکـشل  شموق  رب  بیبح  ینعی  وا  زا  سپ  ام  (28)و  داد رارق  مرک  فطل و 
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لاح رب  ياو  (30) دنوش كاله  همه  هاگان  هب  هک  ینامـسآ  باذع  هحیـص  کی  زج  ناشتبوقع  تسین  (29) درک میهاوخن  میا و  هدرکن  یتـلم 
هچ دندیدن  ایآ  (31) دنتفرگ ءازهتـسا  رخـسمت و  هب  ار  وا  هک  نآ  زج  دماین  اهنآ  تیادـه  يارب  یلوسر  چـیه  هک  جوجل  هارمگ  ناگدـنب  نیا 

تسین ملاع  رد  هدنیآ  هتشذگ و  زا  سکچیه  (32)و  دنتشگنزاب نانیا  راید  هب  ادبا  رگید  هک  میدرک  كاله  اهنیا  زا  شیپ  ار  یفیاوط  رایـسب 
تمحر ناراب  هب  ار  هدرم  نیمز  هک  تسنآ  مینکیم  هدنز  ار  ناگدرم  ام  هک  نیا  رب  ناهرب  کی  (33)و  دنوشیم رضاح  ام  دزن  همه  هک  نآ  زج 

نآ رد  میداد و  رارق  روگنا  اـمرخ و  لـخن  زا  اـهغاب  نیمز  رد  (34)و  میناـیوریم دوش  قلخ  يزور  توـق و  هک  يا  هناد  نآ  زا  هدرک و  هدـنز 
دوخ تسد  هب  تاتابن  اه و  هویم  نیا  زا  هک  یئاهاذغ  عاونا  زا  دـننک و  لوانت  اهغاب  نآ  هویم  زا  مدرم  ات  (35) میدرک يراج  بآ  ياه  همشچ 

هدیرفآ تفج  ار  ملاع  تانکمم  همه  هک  یئادخ  تسا  هزنم  كاپ و  (36 (؟ دنرآ ياجب  اهتمعن  نآ  رکش  دیابن  ایآ  هیذغت  زین  دنروآ  یم  لمع 
تابثا رد  قلخ  يارب  رگید  ناـهرب  (37)و  دـیتسین هگآ  اهنآ  زا  امـش  هک  تاقولخم  رگید  رـشب و  سوفن  زا  هچ  تاـناویح و  تاـتابن و  زا  هچ 

هک نابات  دیشروخ  زین  (38)و  دریگ ارف  یکیرات  ار  زیچ  همه  ناهگان  میریگرب  نآ  زا  ار  زور  هدرپ  نوچ  ام  هک  تسا  بش  دوجو  قح  تردق 
هک ار  هام  شدرگ  زین  (39)و  تسا ردتقم  ياناد  يادخ  تردق  رب  رگید  ناهرب  تسا  شدرگ  هب  فالتخا  چیه  یب  میاد  دوخ  نیعم  رادـم  رب 
رد هن  (40) تسا يرگید  ناهرب  قح  تردـق  رب  دـیدرگزاب  لوا  لزنم  هبرغـال  درآ و  اـمرخ  هخاـش  دـننام  اـت  میدرک  ردـقم  نیعم  لزاـنم  رد 

نایاپ یب  يایرد  نیا  رد  ینیعم  رادم  رب  کی  ره  دریگتقبـس و  زور  هب  بش  هن  دـسر و  ارف  هام  هب  هک  دـیاش  ار  دیـشروخ  ملاع  مظنم  شدرگ 
تمالـس لـحاس  هـب  ملاـع  جوـمرپ  ياـیرد  زا  میدـینادرگ و  راوـس  راـبرپ  یتـشک  رد  ار  رـشب  داژن  اـم  هـک  نآ  رگید  ناـهرب  (41)و  دنروانش

رگا (43)و  دشاب دوصقم  هرایط  نرت و  لیبموتا و  دیاش  میدرک  قلخ  دنوش  راوس  نآ  رب  هک  يزیچ  یتشک  دننامب  اهنآ  رب  زین  (42)و  میدیناسر
ام تمحر  فطل و  زاـب  رگم  (44) دـنبای یتاجن  هار  هن  یهاوخدایرف و  هن  ادـبا  هک  مینک  قرغ  ایرد  هب  ار  همه  ناـنچ  یجوم  دـنت  هب  میهاوخب 

ترخآ ایند و  هدنیآ  هتـشذگ و  رما  رد  دنیوگ  قح  نالوسر  ار  مدرم  نوچ  (45)و  دشخب یگدنز  هرهب  نیعم  تقو  ات  دـهد و  تاجن  ار  اهنآ 
زج دـیاین  یهلا  تایآ  زا  چـیه  لفاغ  مدرم  نیا  رب  (46)و  دیدرگ ادخ  تمحر  فطل  دروم  دیاش  دینک  هشیپ  يوقت  دـینک و  هشیدـنا  شیوخ 

ناریقف هب  ادخ  يارب  يزیچ  هداد  رارق  امش  يزور  ادخ  هچنآ  زا  هک  دنتفگ  اهنآ  هب  نانموم  نوچ  (47)و  دندرک ضارعا  ینادان  هب  وا  زا  هکنآ 
يریگتـسد ماعط و  دادیم  يزور  ام  دننام  مه  وا  هب  تساوخیم  ادخ  رگا  هک  یـسک  هب  ام  ایآ  دنداد  باوج  نامیا  لها  هب  نارفاک  دینک  قافنا 

نانچ هک  تسنآ  تسار  هار  دیتسه و  یهارمگ  طلغ و  رد  تخـس  هک  تسادیپ  دینکیم  تحیـصن  نیا  ام  هب  هک  امـش  مینکیمن  زگره  مینک ؟
خزود تشهب و  تمایق و  هدعو  نیا  سپ  دـنیوگ  نانموم  هب  رخـسمت  يور  زا  نارفاک  (48)و  مینکن مه  ام  هدرکن  ناسحا  ناریقف  هب  ادـخ  هک 

دریگ ارف  ار  همه  گرم  هب  هک  قح  لیفارسا  هحیص  کی  زج  دنـشکن  راظتنا  تمایق  نارکنم  نیا  (49 (؟ دوب دهاوخ  یک  دیئوگیم  تسار  رگا 
یشرافس یئاناوت  هن  گرم  هظحل  نآ  رد  (50)و  دنالوغـشم لدج  ثحب و  هب  مه  اب  تمایق  مود  هحیـص  رد  ای  ایند  ياهراک  رد  هک  یلاح  رد 

یم تعرس  هب  دوخ  يادخ  يوس  هب  اهربق  زا  همه  هاگان  هب  دوش  هدیمد  روص  رد  نوچ  (51)و  درک دنناوت  عوجر  دوخ  تیبلها  هب  هن  دنراد و 
يادـخ هدـعو  ناـمه  نـیا  تـخیگنارب ؟ گرم  هاـگباوخ  زا  ار  اـم  هـک  اـم  رب  ياو  يا  دـنیوگ  ینامیــشپ  ترــسح و  يور  زا  (52)و  دنباتش

مامت هاگان  هک  دشابن  شیب  هظحل  کی  هحیص و  کی  زج  (53)و  دنتفگ تسار  همه  دنداد  ربخ  تخس  زور  نیا  زا  هک  نالوسر  تسنابرهم و 
ادـبا دـنا  هدرک  لمع  هچنآ  زج  دوشن و  سکچیه  هب  یملظ  نیرتمک  زور  نآ  رد  سپ  (54) دش دنهاوخ  رضاح  ام  هاگشیپ  هب  رـشحم  قیالخ 

رب تشهب  ناتخرد  هیاس  رد  ناشنارقا  نانز و  اب  نانآ  (56) دنلوغشم طاشن  دجو و  هب  شوخ  زور  نآ  تشهب  لها  (55) تفای دنهاوخن  یئازج 
ناگتشرف نابرهم  يادخ  زا  نانآ  رب  (58) تسا هدامآ  دنهاوخب  هچ  ره  نوگانوگ و  ياه  هویم  اهنآ  يارب  (57) دنا هدرک  هیکت  تزع  ياهتخت 

يا دیآ  باطخ  (60) دیوش ادج  ناوکین  فص  زا  امـش  زورما  ناراکدـب  يا  دوش  باطخ  ناقـساف  هب  (59)و  دنناسر تیحت  مالـس و  تمحر 
ارم رما  دینک  شتسرپ  ارم  (61)و  تسامش گرزب  نمشد  وا  هک  تسانشور  اریز  دیتسرپن  ار  ناطیش  هک  متسبن  دهع  امـش  اب  ایآ  ناگداز  مدآ 
مه زونه  ایآ  دیشک  یهارمگ  هب  وید  نیا  ار  رـشب  عون  امـش  زا  يرایـسب  قلخ  (62)و  تسا يدبا  تداعـس  میقتـسم  هار  نیا  هک  دینک  تعاطا 

هدـعو ناطیـش  ناوریپ  امـش  هـب  هـک  تـسا  یخزود  ناـمه  نـیا  (63) دــیزیهرپب شبیرف  رکم و  زا  اــت  دــیدنب ؟ یمن  راــک  ترکف  لــقع و 
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اب ناشیاهتسد  میهن و  یشومخ  رهم  نارفاک  نآ  ناهد  رب  هک  تسا  زورما  (65) دیوش لخاد  ناترفک  رفیک  هب  نآ  شتآ  رد  زورما  (64) دنداد
نوچ ات  مینک  انیبان  وحم و  یهارمگ  هب  ار  ناشیاه  هدید  میهاوخب  ام  رگا  (66)و  دهد یهاوگ  دنا  هدرک  هچنآ  هب  ناشیاهاپ  دیوگ و  نخس  ام 
ناگس لکش  هب  ات  مینک  خسم  ار  اهنآ  تروص  اجنامه  میهاوخب  رگا  67)و  (؟ دنبای تریصب  یهارمگ  يروک و  اب  اجک  دنریگ  تقبس  هار  هب 

رد يریپ  هب  میداد  زارد  رمع  ار  سک  ره  ام  (68)و  تشگزاب لوا  تروص  هب  هن  تشذگ و  دنناوتب  تروص  نآ  زا  هن  هک  دـنوش  ناگنیزوب  و 
وا ام  هن  (69)و  تشگ یمن  زاب  ناصقن  هب  لامک  زا  سپ  دوب  تعیبط  تسدب  رمع  رگا  هک  دـینکیمن  لقعت  راک  نیا  رد  ایآ  میتساکب . شتقلخ 
ات (70) تسا ادخ  نایب  نشور  نآرق  یهلا و  رکذ  باتک  نیا  هکلب  تسوا  ماقم  هتسیاش  يرعاش  هن  میتخومآ و  رعـش  ار  ص )  ) دمحم ینعی  ار 

متح و باذع  هدـعو  تجح  مامتا  هب  زین  نارفاک  رب  دـناسرتب و  تمایق  ادـخ و  زا  دـهد و  دـنپ  شتایآ  هب  ار  وا  تسا  تسا  لد  هدـنز  هک  ره 
زا عفانم  عاونا  دـنوش و  کلام  اهنآ  ات  میدرک  تقلخ  ار  نایاپراهچ  دوخ  تردـق  هسد  هب  اهنآ  رب  هک  دـندیدن  نارفاـک  اـیآ  (71) ددرگ مزال 

لواـنت اذـغ  اـهنآ  زا  مـه  دـنوش و  راوـس  نآ  رب  مـه  اـت  میتخاـس  اـهنآ  مار  عـیطم و  ار  توـق  تـمظع و  اـب  تاـناویح  نآ  (72)و  دنربب اهنآ 
نغور تسام و  ریش و  زا  ناوارف  ياهیندیماشآ  هریغ و  كرک و  مشپ و  تسوپ و  زا  يرایـسب  عفانم  تاناویح  نآ  رد  مدرم  يارب  (73)و  دننک

زا رگم  ات  دندرک  ذاختا  رگید  ینایادخ  ادخ  ریغ  هب  لهج  زا  ناکرشم  74)و  (؟ دنرآ ياجب  دیابن  ار  اهتمعن  نیا  رکش  ایآ  میداد ، رارق  هریغ  و 
یهاپـس ار  ناشنادوبعم  ناکرـشم  نیا  دوخ  درک و  دـنناوتن  اـهنآ  هب  یترـصن  نیرتمک  نایادـخ  نآ  زگره  (75) دنیوج يرای  ترـصن و  اهنآ 

ناهنپ هچنآ  ره  ام  دنکن  نوزحم  ار  وت  ناکرشم  نیا  نخس  لوسر ، يا  (76)و  دنور خزود  هب  اهنآ  یپ  زا  تمایق  رد  ات  دنتسه  تمدخ  رضاح 
لباقان دامج  هفطن  زا  ار  وا  ام  هک  دـیدن  فلخ  هیما  دـننام  ناـسنا  اـیآ  (77) میناسریم ناشرفک  رفیک  هب  مینادـیم و  ار  همه  دـنیوگ  راکـشآ  و 

نیا تفگ  هک  دز  هنالهاج  یلثم  اـم  يارب  (78)و  دیدرگ ام  راکشآ  نمـشد  دشاب  رازگرکـش  نآ  ياج  هب  هک  میدرک  تقلخ  هتـسارآ  نینچ 
ره هب  وا  دیـشخب و  تایح  ار  اهنآ  راب  لوا  هک  دنکیم  هدنز  یئادخ  نآ  وگب  ام  لوسر  يا  (79 (؟ دنکیم هدنز  هک  زاب  ار  هدیسوپ  ياهناوختسا 

دیهاوخ یتجاـح  يارب  هک  یتـقو  اـت  هداد  رارق  شتآ  امـش  عاـفتنا  يارب  رتو  زبـس  تخرد  زا  هک  یئادـخ  نآ  (80) تسا رداق  اـناد و  تقلخ 
هک تسین ؟ رداق  امـش  دننام  یفیعـض  دوجوم  شنیرفآ  رب  هدـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  تمظعاب  تقلخ  هک  یئادـخ  نآ  ایآ  (81) دیزورفارب

ذفان نامرف  (82) تسا تادوجوم  همه  هب  اناد  رایـشا و  هیلک  هدـننیرفآ  وا  هک  تسارداق  هتبلا  يرآ  دـنادرگ ؟ هدـنز  ار  امـش  زاب  دـیدرم  نوچ 
هکرابم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  دش  دهاوخ  دوجوم  هلـصافالب  شاب  دوجوم  دیوگ  هکنیا  ضحم  هب  دنک  يزیچ  تقلخ  هدارا  نوچ  ملاع  رد  ادخ 

لاح رد  تانکمم  هدوبن و  دسر  شوگب  یئادن  ادص و  هک  يرما  ادخ  زا  الا  تسوا و  داجیا  لعف و  لاعتم  يادخرما  دومرف  ع )  ) ریما ترضح 
تشگزاب وا و  تردق  تسدب  دوجوم  ره  توکلم  کلم و  هک  یئادخ  كاپ  هزنم و  سپ  (83) دنرادن دنونشب  ار  ادخ  يادن  هک  یشوگ  مدع 

(84) تسوا يوس  هب  قیالخ  همه  امش 

تافاصلا

فـص قح  نامرف  هب  نامیا  لها  هاپـس  ای  نارازگزاـمن  اـی  ناگتـشرف  جوف  نوچ  هک  ناـگدآ  فص  هب  مسق  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
بتک همه  ناگدننک  توالت  هب  مسق  (3) ناراب ربا و  ناگدننار  ای  ناراک  تیـصعم  لمع  زا  ناگدننک  رجآ  عنم و  هب  مسق  (2) دنا هدرک  یئارآ 

نیب هچ  ره  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  هک  اتکی  يادـخ  نامه  (5) تسیکی امـش  يادخ  اققحم  هک  (4) نآرق تایآ  رکذ  ای  ینامـسآ 
فلتخم قافآ  ياهبرغم  قرشم و  ای  رامش  یب  ياهدیشروخ  تارک و  ياهبرغم  قرشم و  دیاش  تساه  برغم  قرـشم و  هدننیرفآ  تساهنآ و 
شکرس ناطیش  ره  طلست  زا  مجنا  نآ  باهش  هب  (7)و  میتسارایب مجنا  رویز  هب  ار  نامسآ  نیرتکیدزن  ام  (6) دشاب دوصقم  فلتخم  لوصف  ای 

رهق هب  مه  (9) دنوش هدناررهق  هب  فرط  ره  زا  دنونشن و  الاب  ملاع  ناگتـشرف  نانخـس  یحو و  زا  چیه  نیطایـش  ات  (8) میتشاد ظوفحم  هارمگ 
ریت ار  وا  مه  دیابرب  الاب  ملاع  زا  ربخ  دـهاوخ  نوچ  نیطایـش  زا  یـسک  هکنآ  زج  (10) دنوش راتفرگ  تمایق  مئاد  باذع  هب  مه  ناشدـننارب و 

هک رگید  تمظع  ای  تادوجوم  ای  تسا  رتتخس  اهنآ  تقلخ  ایآ  هک  سرپب  تمایق  نارکنم  نیا  زا  لوسر  يا  (11) دنک بیقعت  نازورف  باهش 
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هب مه  اهنآ  يدرک و  بجعت  نارکنم  راکنا  زا  لوسر  يا  وت  يرآ  (12) میدیرفایب هتـشرس  لگ  زا  لوا  رد  ار  نانیا  مه  ام  میا و  هدرک  قلخ  ام 
زاب دننک  هدـهاشم  يزجعم  تیآ و  نوچ  (14)و  دنوشیمن رکذتم  چیه  لهج  زا  دنهد  زردـنا  دـنپ و  اهنآ  هب  هاگره  (13)و  دنتخادرپ رخسمت 

ام نوچ  ایآ  دـنیوگ  راکنا  بجعت و  اـب  (16)و  تسین شیب  يرحـس  هک  تسادیپ  دوخ  نیا  دـنیوگ  (15)و  دنزادرپ هرخـسم  سوسف و  هب  مه 
يا (18) دنوش یمن  هدنز  زگره  دنوشیم ؟ هدنز  ام  هتـشذگ  ناردپ  ای  (17 (؟ میوشیم هتخیگنارب  هدنز و  زاب  دـش  كاخ  ام  ناوختـسا  میدرم و 
هدنز همه  لیفارسا  هحیص  کی  هب  اهنت  (19) دش دیهاوخ  ثوعبم  رـشحم  هب  لیلذ  راوخ و  ناتناردپ  مه  امـش و  مه  يرآ  وگب  اهنآ  هب  لوسر 

رب مکح  زور  تسا  نـیا  (21) لاـمعا يازج  زور  تسنیا  اـم  رب  ياو  يا  دـنیوگ  (20)و  دـنرگنبار تمایق  هصرع  دـنزیخرب و  اهربق  زا  هدـش و 
ناـشیا دوبعم  هچنآ  نارـسمه و  اـب  دـینک  رـضاح  ار  ناراکمتـس  کـنیا  هک  دوش  باـطخ  (22)و  دـیدرک نآ  بیذـکت  امـش  هک  دـب  کین و 

رد هک  دـیراد  ناشهاگن  باسح  فقوم  رد  (24)و  دیناشک خزود  هار  هب  ار  همه  دـیروایب و  دـندیتسرپ  یم  ادـخ  زج  هب  ار  هچ  ره  (23)و  دوب
همه اـهنآ  زور  نیا  رد  هکلب  (26) دیدرکن ترصن  رگیدکی  هب  نید  هار  رد  امـش  ارچ  هک  دیـسرپ  دیاب  نانیا  زا  (25) دنلوئسم تخس  ناشراک 

دنیوگ (28)و  دـننک باوج  لاوس و  اسور  اب  نیـسوئرم  ینعی  رگید  یـضعب  اب  نانآ  زا  یخرب  هماـگنه  نآ  رد  (27)و  دنلیلذ میلـست و  تخس 
ادخ هب  دوخ  امـش  تسین  بوبرم  ام  هب  هک  دـنهد  باوج  اهنآ  (29) دیدمآ یم  ام  بیرف  امـش  يارب  پچ  تسار و  تمـس  زا  هک  دیدوب  امش 

ام هـمه  رب  زورما  سپ  (31) دیدوب یمدرم  شکرس  یغاط و  ناتدوخ  امـش  هکلب  میتشادن  یتجح  طلـست و  امـش  رب  ام  (30)و  دیدرواین نامیا 
همه رفاک  میدوب و  هارمگ  دوخ  هک  میدرک  هارمگ  ببس  نیدب  ار  امـش  ام  (32)و  میـشچب ار  باذع  هتبلا  دیاب  تسا  یمتح  ادخ  ماقتنا  هدعو 

نوچ ال هک  دندوب  اهنآ  (35 (؟ میشکیم ماقتنا  ناراکدب  زا  نینچ  ام  (34) دنکرتشم باذع  رد  همه  اهنآ  زورما  (33)و  دهاوخ دوخ  شیک  هب  ار 
رطاخ يارب  ام  ایآ  دنتفگیم  یمرـش  یب  ربکت و  لامک  اب  (36)و  دندرکیم یـشکرس  نآ  لوبق  زا  دشیم  هتفگ  ناشیارب  دیحوت  هملک  هللا  الا  هلا 

یگرزب ربمغیپ  ص )  ) دمحم هکلب  دنتشادنپ  اهنآ  هک  تسین  نینچ  (37) میرادیمنرب زگره  میرادرب ؟ دوخ  نایادخ  زا  تسد  يا  هناوید  رعاش 
تاـبثا زین  ار  نیـشیپ  ناربـمغیپ  قدـص  شتازجعم  تـجح و  دـمآ و  قـح  نـشور  ناـهرب  اـب  ملاـع  قـلخ  تیادـه  مـیلعت و  يارب  هـک  تـسا 

تازاــجم ناــترادرک  هـب  زج  (39)و  دیــشچ دــیهاوخ  كاــندرد  تخــس و  باذــع  زورما  دــیدرک  بیذــکت  ار  وا  هـک  امــش  (38) درک
باسح یب  یناحور  ینامـسج و  يزور  دـبا  تشهب  رد  ار  نانآ  (41) ادخ صالخا  اب  كاپ  ناگدـنب  زج  دنلوئـسم  همه  زورما  (40) دیوشیمن

تمعنرپ تــشهب  رد  (43)و  دــنمرتحم راوـگرزب و  ینادواـج  ملاـع  نآ  رد  اـهنآ  مـه  یتـشهب و  نوگاـنوگ  ياـه  هوـیم  (42)و  تسا نـیعم 
دیپس یبارش  (46) دننزیم رود  نانآ  رب  روهط  بارش  ماج  اب  ناملغ  روح و  (45) دنا هتسشن  رگیدکی  يوربور  یلاع  ياهتخت  رب  (44)و  دنمعنتم

ناشروضح مزب  رد  (48)و  تسا یـشوهدم  یتسم و  هن  يرـسدرد و  رامخ و  یم  نآ  رد  هن  (47) دنرب لماک  تذل  ناگدـنماشآ  هک  نشور  و 
رد (50) دننونکم هضیب  تفاطل  يدیفـس و  رد  ناروح  نآ  یئوگ  (49) دنرگنن سکچیه  هب  دوخ  رهوش  هب  زج  هک  تسا  یمـشچ  ابیز  ناروح 
وا هک  (52) دوب رفاک  ینیشن  مه  ایند  رد  ارم  یتشهب  ناقیفر  يا  دیوگ  اهنآ  زا  یکی  (51) دننک يور  تبحص  هب  یضعب  اب  یضعب  نانموم  اجنآ 

میوش و هدـنز  زاب  دـش  هار  كاخ  ام  ناوختـسا  میدرم و  نوچ  ایآ  (53 (؟ ینکیم رواب  ار  تمایق  تشهب و  ياه  هدـعو  وت  اـیآ  تفگیم  نم  اـب 
خزود رد  کـنیا  ار  رفاـک  قیفر  نآ  دـینک و  رظن  دـیهاوخیم  اـیآ  دـیوگ  ناـقیفر  هب  یتشهب  هدـنیوگ  نیا  زاـب  (54 (؟ میبای يرفیک  شاداـپ و 

دوخ نوـچ  مه  ارم  دوـب  کـیدزن  هک  ادـخ  هب  مسق  دـیوگب  وا  هب  (56) دـننیب بذـعم  خزود  نایم  رد  ار  وا  دـنرگنب  هک  هاـگنآ  (55 (؟ دیرگنب
یگرم ار  ام  رگید  اـیآ  (58) مدوـب رـضاح  وـت  دزن  خزود  هب  مه  نم  دوـبن  رادـهگن  نم  يادـخ  فـطل  تمعن و  رگا  (57)و  ینادرگ كاله 

تداعـس و نامه  تسنیا  (60) دوب دـهاوخن  ام  رب  یباذـع  جـنر و  چـیه  رگید  میدرم و  اـیند  رد  هک  لوا  گرم  ناـمه  زج  (59 (؟ دوب دهاوخ 
نیا ایآ  (62) یناف هزور  ود  يایند  رب  هن  دـننک  ینادواج  تشهب  نیا  لثم  رب  دـیاب  دـننک  یم  یلمع  یعـس و  هک  ناـنآ  (61) گرزب يراگتسر 

تقیقح هب  موقز  نآ  (64) میدینادرگ ملاع  ناراکمتـس  ناج  يالب  ام  ار  تخرد  نآ  هک  (63 (؟ منهج موقز  تخرد  ای  تسا  رتهب  یلاع  ماـقم 
نآ تثابخ  تخرد  نآ  زا  خزود  لـها  (66) تسا نیطایـش  ياهرـس  یئوگ  تثابخ  رد  شا  هویم  (65) دـیآرب خزود  نب  زا  هک  تسا  یتخرد 
همه شا  هویم  دیوریم و  رفک  منهج  نب  زا  هک  دشاب  ایند  عبط  صرح و  تخرد  نآ  ینعم  کی  دیاش  دنزاسیم  رپ  اهمکـش  هک  دنروخیم  روط 
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مه زاـب  (68)و  دوـب دـهاوخ  نازوـس  مـیمح  زا  هـتخیمآ  یبارـش  اـهنآ  رب  خزود  موـقز  ندروـخ  زا  سپ  (67) تسیناطیـش ثیبـخ و  تـشز و 
ناباتـش اهنآ  یپ  زا  زاب  (70)و  دنتفای یهارمگ  تلالـض و  رد  ار  ناشناردـپ  اهنآ  هک  ارچ  (69) تسا منهج  میاد  باذـع  يوس  هب  ناشعوجر 

ار همه  (73) میداتـسرف اهنآ  رب  دـنپ  تیادـه و  يارب  ینالوسر  ام  (72)و  دـندوب هارمگ  تخـس  مه  ناینیـشیپ  رتشیب  نانیا  زا  لبق  (71)و  دنتفر
همه ادـخ  صولخاب  كاپ  ناگدـنب  زج  (74) دـیماجنا تکاله  یتخـس و  هچ  هب  هارمگ  ياهتما  نآ  راک  تبقاـع  اـت  رگنب  دـندرک و  بیذـکت 

شظفح ـالماک  نمــشد  رــش  زا  مـیدرک  تباـجا  وـکین  هـچ  ار  وا  اـم  درک و  ادــن  دوـخ  يراـی  رب  ار  اـم  حوـن  اــنامه  (75)و  دـندش كاله 
یقاب نیمز  يور  ار  وا  دالوا  داژن و  (77)و  میداد تاجن  قرغ  تکاله  گرزب  يـالب  زا  ار  همه  شناوریپ  شتیبلها و  اـب  ار  وا  (76)و  میدومن

شاداپ ار  ناراکوکین  نینچ  اـم  (80) داب تسرپ  ادـخ  حون  رب  تیحت  مالـس و  (79) میتشاذگب شیوکین  مان  ناگدـنیآ  نایم  رد  (78)و  میتشاد
كاله يایرد  قرغ  ار  همه  میداد  تاـجن  هک  شباحـصا  لـها و  وا و  زج  (82)و  دوب ام  ناـمیااب  ناگدـنب  زا  تقیقح  هب  وا  هک  (81) میهدیم

اب ادـخ  بناج  زا  میهاربا  نآ  هک  (84) دوب لـیلخ  میهاربا  تقیقح  هب  یتسرپ  ادـخ  دـیحوت و  هب  توعد  رد  حون  ناوریپ  زا  (83)و  میدینادرگ
هچ شتـسرپ  هب  امـش  تفگ  شموـق  دوـخ و  يوـمع  ینعی  ردـپ  اـب  هک  یماـگنه  (85) دـمآ قلخ  توعد  هب  كرـش  زا  ملاـس  كاـپ و  یبـلق 

ناـمگ هچ  ناـیناهج  يادـخ  هب  تروـص  نیا  رد  سپ  (87) دـینیزگرب اتکی  يادـخ  ياـج  هب  ینایادـخ  غورد  هب  تساور  اـیآ  (86 (؟ دیلوغشم
اب (89)و  درک یهاگن  نامـسآ  ناگراتـس  هب  دیـشیدنا و  يریبدت  میهاربا  هاگنآ  (88 (؟ دیـسرت یمن  هنوگچ  ادـخ  ماـقتنا  رهق و  زا  و  دـیربیم ؟

ارحص غاب و  هب  دیع  طاشن  یپ  رد  هناختب  زا  دندیشک و  تسد  وا  زا  موق  (90)و  میآ ناتب  دیع  نشج  هب  مناوتن  مرامیب و  نم  هک  تفگ  شموق 
؟ دیروخ یمن  اذغ  امـش  ایآ  تفگ  هتخاس و  بطاخم  ار  ناشن  ایادخ  درک  نانآ  ياهتب  دصق  تفای  تولخ  ار  هناختب  هک  میهاربا  (91) دنتفاتش
ار همه  گرزب  تب  زج  دز و  ناـتب  رب  ربـت  اـب  مکحم  تفگب و  نـیا  (93) دیتسه یلطاب  رثا  یب  نایادخ  هچ  امـش  دیئوگیمن ؟ نخـس  ارچ  (92)

تساور ایآ  تفگ  دوشگ و  تحیصن  هب  نابز  میهاربا  (95) دندمآ وا  يوس  هب  ماقتنا  یپ  زا  باتـش  اب  دندش و  هگآ  موق  (94) تسکش مهرد 
ادــخ ار  هـمه  دــیزاسیم  ناـتب  زا  هـچنآ  امــش و  هـک  یتروـص  رد  (96 (؟ دـینک شتـسرپ  ار  نآ  ودیــشارتب  دوـخ  تسدـب  يزیچ  امــش  هـک 
رکم دصق  نایدورمن  (98) دینازوسب شتآ  رد  ار  وا  دیزاسب و  يا  هناخـشتآ  وا  رب  دیاب  دنتفگ  دندینـشن و  شناهرب  تجح و  موق  (97) هدیرفآ

هب نایدورمن  دادیب  زا  تاجن  زا  سپ  میهاربا  (99)و  میدرک ناتسلگ  وا  رب  ار  شتآ  میتخاس و  دوبان  راوخ و  ار  نانآ  مه  ام  دندرک  شمتس  و 
ارم اهلاراب  تشادرب  اـعد  هب  تسد  هاـگنآ  (100) دومرف دـهاوخ  متیادـه  هتبلا  هک  موریم  ادـخ  يوس  هب  صالخا  لاـمک  اـب  نم  تفگ  شموق 
وا هــب  يراــبدرب  رـــسپ  هدژم  هدرک و  باجتـــسم  ار  شیاـــعد  سپ  (101) اـمرف اطعدـشاب  وـت  هتــسیاش  ناگدـنب  زا  هـک  یحلاـص  دــنزرف 

هارمه ردپ  اب  هورم  افـص و  یعـس و  ردای  تدابع  دهج و  رد  ای  تفاتـش  لمع  یعـس و  هب  وا  اب  تفای و  دشر  رـسپ  نآ  هک  هاگنآ  (102) میداد
؟ تسیرظن هچ  ار  وت  هعقاو  نیا  رد  منک  ادـخ  هار  یناـبرق  ار  وت  هک  مدـید  نینچ  باوـخ  ملاـع  رد  نم  مزیزع  دـنزرف  يا  تفگ  میهاربا  دـش 

رما میلست  ود  ره  نوچ  سپ  (103) تفای یهاوخ  ابیکـش  ربصاب و  ناگدنب  زا  ارم  هللا  ءاشنا  هک  هد  ماجنا  يرومام  هچ  ره  ردـپ  يا  داد  باوج 
دیـشک شیولگ  هب  دراک  هک  لاح  نآ  رد  ام  (104) دنیبن شناوج  راسخر  گرم  تقو  ات  دنکفارد  يور  هب  نتـشک  يارب  ار  وا  دنتـشگ و  قح 
شاداپ وکین  نینچار  ناراـکوکین  اـم  رادرب  شیولگ  زا  ار  راـک  يداد  ماـجنا  ار  اـیور  ملاـع  تیروماـم  وت  (105) میهاربا يا  میدرک  باـطخ 

رب (107)و  دنرذگیم زیچ  ره  زا  ادخ  هار  رد  هک  دـنکیم  نشور  ار  نامیا  لها  لاح  تقیقح  هک  تسا  یناحتما  نامه  التبا  نیا  (106) میهدیم
تـسا ع )  ) نیـسح ترـضح  هک  میهاربا  نادـنزرف  زا  ناگدـنیآ  رب  ار  وا  يانث  (108)و  میتخاس ادف  یگرزب  حـبذ  هداتـسرف و  يدنفـسوگ  وا 

اریز (111) میداد میهاربا  هب  هک  میهدیم  وکین  شاداپ  نینچ  نیا  ار  ناراکوکین  ام  (110) داب میهاربا  رب  ادخ  تیحت  مالس و  (109) میدراذگاو
قحـسا میهاربا و  رب  (113)و  میداد وا  هب  تسناگتـسیاش  زا  يربـمغیپ  هک  ار  قحـسا  شدـنزرف  هدژم  زاـب  (112)و  دوب نامیااب  ناگدـنب  زا  وا 

رب ام  (114)و  دندش راکمتـس  دوخ ، سفن  هب  هتـسناد  یخرب  راکوکین و  حـلاص و  یخرب  ناشنادـنزرف  زا  میدرک و  اطع  رایـسب  ریخ  تکرب و 
يرای ار  اهنآ  (116)و  میداد تاجن  ناشنانمـشد  ناینوعرف  گرزب  يـالب  زا  ناـشموق  اـب  ار  ود  ره  (115)و  میدراذگ تنم  نوراه  یـسوم و 

هار هب  ار  ود  ره  (118)و  میدرک اطع  ار  نایب  نشور  تاروت  باـتک  ربمغیپ  ود  نآ  هب  (117)و  دـندش بلاغ  تقیقح  هب  ناینوعرف  رب  ات  میداد 
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نوراه یسوم و  رب  تیحت  مالـس و  (120) میراذـگ یقاب  ناگدـنیآ  نایم  رد  کین  مان  ناشیا  رب  (119)و  میدرک تیاده  یتسرپادـخ  تسار 
ام ناـمیا  اـب  صاـخ  ناگدـنب  زا  ود  ره  اریز  (122) میداد نوراـه  یـسوم و  هب  هک  میهدـیم  وکین  شاداـپ  ار  ناراـکوکین  نینچ  اـم  (121) داب

كرت هک  دیوشیمن ؟ راکزیهرپ  سرتادـخ و  ایآ  تفگ  ار  شموق  یتقو  (124) دوب ادـخ  گرزب  نالوسر  زا  یکی  سایلا  انامه  (123)و  دندوب
ادخ (126 (؟ دـیئوگیم كرت  ار  ملاع  هدـننیرفآ  نیرتهب  يادـخ  و  دـیناوخ ؟ یم  ادـخ  ار ، مان  لعب  تب  اـیآ  (125 (؟ دـینک یتـسرپ  دوخ  تب و 

هب باذع  ماقتنا و  يارب  ببس  نیدب  دندرک  بیذکت  ار  وا  تلاسر  سایل  موق  (127) دامج ناتب  هن  تسا  امش  هتشذگ  ناردپ  امش و  هدننیرفآ 
دننام ار  ناوکین  ام  (130) داب نیسای  لآ  سایل و  رب  (129)و  ادخ صالخا  اب  ناگدنب  زج  دـنوش  كاله  همه  (128)و  دنوشیم راضحا  رشحم 

ام نامیا  اب  صاخ  ناگدنب  زا  وا  اریز  (132) میهدیم وکین  شاداپ  نینچ  نیسایل  رب  مالس  (131) میتشاذگب هدنیآ  قلخ  نایم  رد  وکین  مان  سایل 
هب (135) میداد تاجن  ار  همه  شتیب  لها  وا و  مینک  رفیک  ار  وا  موق  میتساوخ  ام  یتقو  (134) دوب ادخ  نالوسر  زا  یکی  مه  طول  (133)و  دوب

ار همه  دـندوب  راکدـب  هـک  ار  نارگید  شلها  طوـل و  تاـجن  زا  سپ  (136) دـنام یقاب  دـندش  كـاله  هک  یموق  ناـیم  رد  هک  یلاز  ریپ  زج 
ماش (138)و  حبـص رد  دیرگنیم  مشچ  هب  ار  نآ  ياه  هبارخ  دـیرذگیم و  طول  موق  ناریو  راید  رب  کنیا  مدرم  امـش  (137)و  میتخاس كاله 

یتـشک هب  نوچ  هک  (140) دوب ادـخ  گرزب  نـالوسر  زا  یکی  زین  سنوی  139)و  (؟ دـیدنب یمن  راک  لقع  دـیئاشگ و  یمن  تربع  مشچ  اـیآ 
تخیرگ مور  يایرد  هب  وا  درک  باذع  عفر  ادخ  دندرک و  هبانا  هبوت و  لد  زا  اهنآ  داد و  باذـع  هدـعو  شموق  هب  اریز  تخیرگ  یتیعمجرپ 

اتدـندز هعرق  تساهنآ  نایم  رد  يراکاطخ  هک  دـندش  دـقتعم  یتشک  لها  داـتفا و  رطخ  هب  یتشک  (141) دورن هدنمرـش  لجخ و  موق  دزن  اـت 
دربورف و ماک  هب  ار  وا  ایرد  یهاـم  (142)و  دـیدرگ ناگدـنوش  قرغ  زا  داتفا و  سنوی  مان  هب  دـننک  قرغ  هدرک و  نییعت  هعرق  هب  ار  راکاطخ 

زاب (145) يدرک تسیز  یهام  مکش  رد  تمایق  ات  (144) یتخادرپن ادخ  حیبست  شیاتـس و  هب  وا  رگا  (143)و  دندرکیم شتمالم  مه  نامدرم 
وا رب  ارحـص  نآ  رد  (146)و  دوب ناوتان  رامیب و  هک  یلاح  رد  میدـنکفا  یکـشخ  يارحـص  هب  یهام  نطب  زا  زور  نیدـنچ  زا  سپ  ار  سنوی 

تلاـسر هـب  نوزفا  اـی  رازه  دــص  رب  غلاـب  یموـق  رب  ار  وا  زاــب  (147)و  دـنک شـشوپ  ناـب و  هیاـس  شگرب  هب  اـت  میدـینایور  ودـک  تخرد 
ناشدــنم هرهب  موـق  نآ  رمع  تدــم  نـیعم  یماــگنه  اــت  دوــخ  تـمعن  هـب  مـه  اــم  دــندروآ  ناــمیا  نوــچ  موــق  نآ  (148)و  میداتسرف

امش تسا و  رتخد  نادنزرف  ار  ادخ  ایآ  هک  سرپب  دنناوخ  یم  ادخ  رتخد  ار  ناگتـشرف  هک  ناکرـشم  نیا  زا  وت  لوسر ، يا  (149) میدینادرگ
هک نادب  (151) درم هن  میدیرفآ  نآ  ار  اهنآ  هک  دندید  و  دـندوب ؟ رـضاح  اجنآ  میدرکیم  قلخ  ار  ناگتـشرف  ام  نوچ  هکنآ  ای  (150 (؟ رسپ ار 

نارسپ رب  ار  نارتخد  ادخ  ایآ  (153) دنیوگیم غورد  هتبلا  دشابیم  دنزرف  ار  ادخ  (152) دنیوگیم هتـسب و  یغورد  ادخ  رب  دوخ  لهج  زا  نانیا 
لیلد دوخ  لطاب  هدیقع  يارب  ایآ  (156 (؟ دیوشیمن رکذتم  زاب  نشور  هلدا  نیا  اب  ایآ  (155) دینکیم مکح  هنالهاج  نینچ  ارچ  (154 (؟ دیزگرب

تبـسن و نج  ادـخ و  نیب  هکنآ  هدـیقع  نیا  زا  رتدـساف  (158)و  دـیئوگیم تسار  رگا  دـیروایب  ار  ناتناهرب  باـتک و  (157 (؟ دیراد ینشور 
دنهاوـخ راـضحا  رفیک  يارب  رــشحم  هـب  تستاـفارخ و  مـهو و  دـیاقع  نـیا  هـک  دـننادیم  اـهنآ  هـک  یتروـص  رد  دـندرک  رارقرب  یــشیوخ 

اب كاپ  ناگدنب  زج  (160) دیلوئـسم امـش  همه  تسهزنم و  دـنهدیم  تبـسن  وا  هب  لهج  زا  هک  فاصوا  نیا  زا  شکاپ  تاذ  ادـخ  (159) دش
هب یـسک  تسخزود  لـها  هـک  سک  نآ  زج  (163)و  دـینک هارمگ  نوتفم و  ار  اهنآ  دـیتسناوتن  (162) ناتنادوبعم امـش و  هک  (161) صالخا
رد ار  وا  هکنآ  زج  تسین  ناگتـشرف  ام  زا  سکچیه  دنیوگیم  ناگتـشرف  هک  وگب  ار  ناکرـشم  ام ، لوسر  يا  (164) دیاینرد امش  رفک  شیک 

(167)و میلوغشم وا  شیاتـس  حیبست و  هب  میاد  (166)و  میا هتـسارآ  فص  وکین  ادخ  نامرف  هب  همه  (165)و  تسا نیعم  یماقم  قح ، یگدنب 
(170)و میدوب یم  ادخ  صالخا  اب  ناگدـنب  زا  هتبلا  مه  ام  (169) دوب نیشیپ  نالوسر  زا  یباتک  ام  دزن  رگا  هک  (168) دنیوگیم نارفاک  انامه 

هرابرد ام  دهع  انامه  (171)و  تسناد دنهاوخ  ار  دوخرفیک  يدوز  هب  دندش و  رفاک  وا  هب  دمآ و  ادخ  گرزب  نآرق  نآ  اریز  دنیوگیم  غورد 
(173)و دـنبای يزوریف  حـتف و  نارفاک  رب  اـهنآ  هتبلا  هک  (172) تسا هتفرگ  تقبـس  یلزا  ملع  رد  نینچ  میداتـسرف  تلاـسر  هب  هـک  یناگدـنب 

یتقو هب  ات  نادرگب  اهنآ  زا  يور  کنیا  يوشیم  بلاغ  تبقاع  نانمـشد  رب  ام ، لوسر  يا  مه  وت  سپ  (174) دنبلاغ نمشد  رب  ام  هاپس  هشیمه 
رخسمت هب  نارفاک  ایآ  (176) دید دنهاوخار  وت  يزوریف  حـتف و  يدوز  هب  اهنآ  هک  نیبب  مشچ  هب  ار  اهنآ  ترخآ  ایند و  باذـع  (175)و  نیعم
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هک درذگب  یبش  نارفاک  نآ  رب  دیآ  دورف  ناشراید  نماریپ  یهلا  رهق  باذـع  نوچ  هک  دـننادب  (177 (؟ دنبلطیم لیجعت  اب  ار  ام  باذـع  وت  زا 
حتف و مه  اهنآ  هک  نیبب  مشچ  هب  ار  اهنآ  تلذ  باذع و  (179)و  نیعم یتقو  هب  ات  نادرگب  اهنآ  زا  يور  کنیا  (178) دراد يدب  رایسب  حبص 

قلخ هنـالهاج  فیــصوت  زا  تساـتمه و  یب  ردـتقم و  یئادـخ  هـک  وـت  راـگدرورپ  تـسهزنم  كاـپ و  (180) دـید دـنهاوخ  ار  وـت  يزوریف 
(183) تسا اهناهج  هدننیرفآ  هک  تسادخ  صوصخم  شیاتس  (182)و  داب وا  یمارگ  نالوسر  رب  یهلا  تیحت  مالس و  (181)و  تساربم

ص

یفطصم یفص و  هب  ای  یهلا  ءامسا  زا  قداص  عناص و  دمص و  هب  تسا  هراشا  ای  تسلوسر  ادخ و  زمر  (1)ص  نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
نآرق قح و  لوسر  ص )  ) دـمحم هک  (2) نایملاع زومآدـنپ  تفارـش و  تزع و  رکذ و  ماقم  بحاـص  نآرق  هب  مسق  تسا  ربمغیپ  باـقلا  هک 

اهنیا زا  شیپ  ام  هک  دنـسرتب  يراب  (3) دنتـسه قح  توادع  یـشکرس و  رورغ و  ماقمرد  دـنیوا  رکنم  هک  نارفاک  نکیل  تسوا  زجعم  گرزب 
بجعت هکم  ناکرشم  (4)و  دوبن اهنآ  رب  یتاجن  هار  چیه  دندرک و  اهدایرف  باذع  رهقماگنه و  نآ  میدیناسر و  تکالهب  ار  يرایسب  فیاوط 
يرحاـس وا  دـنتفگ  دـنرآ  ناـمیا  هـکنآ  ياـجب  نارفاـک  نآ  دـمآ و  ناـنآ  دــنپ  رکذــت و  يارب  برع  داژن  ناـمه  زا  یلوـسر  هـک  دــندرک 

تریح روآ و  بجعت  رایسب  نیا  دنکیم ؟ توعد  هناگی  دوبعم  هب  و  هدرک ؟ ادخ  کی  هب  رصحنم  ار  ام  يادخ  نیدنچ  وا  ایآ  (5) تسوگغورد
تباث ناتب  نیمه  دوخ  نایادخ  شتسرپرد  دیهد و  همادا  ار  دوخ  هقیرط  دیاب  هک  دنداد  يار  نینچ  موق  نارـس  زا  یهورگ  6)و  (؟ تسا زیگنا 

اب دیاب  هک  تسا  راگزور  دب  ياهدمآ  شیپ  زا  ناتب  نتخاس  دوبان  وحم و  رب  ربمغیپ  مایق  نیاای  تسا  همه  دارم  هک  تسیراک  نیا  دیـشاب  مدق 
اریز میا  هدینشن  تساحیـسم  تلم  هک  مه  تلم  نیرخآ  رد  ادخ  یگناگی  دیحوت و  رد  تسا  دمحم  يوعد  هک  ار  نیا  (7) مینک تمواقم  نآ 
نایم ایآ  (8) تسین يرگید  زیچ  غورد  یگدنفاب و  زج  ص )  ) دمحم يوعد  نیا  تسا و  دقتعم  هناگ  هس  میناقا  ادخ و  هس  هب  زین  یسیع  تلم 

رد نآرق  یحو  زا  نارفاک  نیا  هکلب  تشادن  ام  رب  يزایتما  چیه  وا  هک  یتروص  رد  دمآ ؟ دورف  وا  رب  اصوصخم  نآرق  برع  ناگرزب  ام  همه 
هک وت  يادخ  تمحر  ياهجنگ  ایآ  لوسر  يا  (9) دنراد یمن  رب  رفک  زا  تسد  هک  دنا  هدیـشچن  ار  قح  رهق  باذعزونه  هکلب  دنبیر  کش و 

نیمز و اهنامسآ و  تنطلس  ایآ  (10 (؟ دنـشخب دنهاوخ  هک  رهب  ار  تلاسر  ماقم  ات  تسا ؟ مدرمنیا  دزن  تسا  یگدنـشخب  رادـتقا و  لامک  رد 
راد شوخ  لد  ام ، لوسر  يا  (11) دنور الاب  اهنامـسآ  رب  دنناوتیم  هک  ببـس  رهب  تسانینچ  رگا  سپ  تسنارفاک  نیا  اب  تساهنآ  نیب  هچ  ره 
موق داع  هفیاـط  حون و  موق  مه  ناکرـشم  نیا  زا  شیپ  (12) تسا یندشدوبان  بولغم و  بازحا  زا  مالـسا  هاوخدـب  رفک  هاپـس  قیالان  نیا  هک 
تما هکیا  باحصا  طول و  موق  حلاص و  تما  دومث  هفیاط  (13)و  دندرک ادخ  ناربمغیپ  بیذکت  زین  تردقبحاص  ناینوعرف  نوعرف و  دوه و 
یلمع يرکف و  ءایبنا  بیذـکت  زجب  نانآ  (14)و  دندش كاله  همه  دندوب و  ءایبنا  هیلع  رب  رایـسب  ياهرکـشل  بازحا و  مه  ماوقا  نیا  بیعش 

يراظتنا دنک  ادن  ناشکاله  رب  هک  ینامـسآ  هحیـص  کی  زج  مدرم  نیا  (15)و  دیدرگ بجاو  متح و  اهنآ  رب  ام  باقع  تهجنیدب  دنتـشادن 
زا شیپ  نک و  لیجعت  ار  ام  لاـمعا  هماـن  باـسح  ادـخ  يا  دـنتفگ  رخـسمت  هب  نارفاـک  (16)و  دـندرگ یمن  زاب  ایند  هب  ادـبارگید  دـنرادن و 

دواد ام  هدنب  زا  دنسریم و  دوخ  رفیک  هب  يزور  هک  نک  ربص  اهنآ  هیرخس  نعط و  نانخـس  رب  وت  نونکا  ام ، لوسر  يا  (17) زادنا باسحزور 
وا اب  ار  اه  هوک  ام  (18)و  درکیم هبانا  هبوت و  ام  هاگرد  هب  میاد  تشادن و  هشیدنا  يدحازا  دوب  دنمورین  رایـسب  ام  رما  يارجا  رد  هک  نک  دای 

دـندرگ و عمتجم  وا  دزن  هک  میدرک  وا  شوخ  همغن  رخـسم  ار  ناـغرم  (19)و  دننک شیاتـس  حیبست و  ار  ادـخ  زور  بش و  ات  میدرک  رخـسم 
وا هب  میتخاس و  دـنمورین  ار  وا  یهاش  کلم و  رد  (20)و  دنوش گنهآ  مه  وا  اب  ادخ  شیاتـس  رد  دـنیآزاب و  بناج  ره  زا  شرابرد  هب  همه 
زا هک  تسا  هدیسر  وت  هب  مصخ  تروص  هب  هتـشرف  ود  نآ  تیاکح  ایآ  لوسر  يا  (21)و  میدرک اطع  لطابزا  قح  زیمت  قیاقح و  كرد  هوق 

ادابم هک  دـش  ناساره  تخـس  دواد  بارحم ، رد  دـندش  لخاد  هک  یماـگنه  (22) دـندش دراو  وا  رب  هزاـجا  یب  دواد  هاـگتدابع  هفرغ  يـالاب 
هب ام  نایم  میا  هدمآ  وت  شیپ  تموکح  هب  میا و  هدرک  متـس  مه  رب  هک  میرگیدکی  مصخ  نت  ود  ام  سرتم  دنتفگ  ودـب  نانآ  دنـشاب  نمـشد 

تساراد و شیم  سار  هن  دون و  نم  ردارب  نیا  (23) امرف تلالد  تسار  هار  هب  ار  ام  نکم و  يرادـفرط  روج و  کیچیه  اـب  نک و  مکح  قح 
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رب قح  مکح  هب  هتبلا  تفگ  دواد  (24) هدرک باطخ  زیمآ  دیدهت  هبلغ و  رهق و  هب  نم  اب  راذگاونم و  هب  هتفگ  مه  ار  کی  نیا  شیم  کی  نم 
ملظ و رگیدکی  قح  رد  ناکیرش  نارشاعم و  رایـسب  دنک و  هفاضا  دوخ  شیم  هن  دون و  هب  ار  وت  شیم  کی  تسا  هتـساوخ  هک  هدرک  ملظ  وت 

تسناد دواد  عیرـس  لمات و  یب  تواضق  نیا  زاسپ  دنمک  رایـسب  مه  اهنآ  هک  دنتـسه  حلاص  لمع  نامیا و  لها  هک  نانآ  رگم  دننکیم  يدعت 
ادخ هاگرد  هب  ینتورف  عضاوت و  اب  دیبلط و  شزرمآ  وفع و  ادخ  زا  دش و  بئات  نامیشپ و  لاح  نآ  رد  میا  هدرک  ناحتما  تخس  ار  وا  ام  هک 
دواد دنیوگ  هماع  نیرسفم  تسا  تلزنم  وکین  برقم و  رایـسب  ام  دزن  وا  تشذگرد و  وا  زا  درک و  وفع  هدرک  نآ  زا  مه  ادخ  (25) تشگزاب

وا دـندمآ و  شدزن  همکاحم  هب  رـشب  ود  تروص  هب  ناگتـشرف  دوب  یئالوا  كرت  وا  زانیا  تشاد و  لـیامت  دوب  اـبیز  رایـسب  هک  اـیروا  نآ  هب 
یکی منزیم  دح  ود  ار  وا  نم  دهد  یتلاوح  ایروا  نآ  ای  دواد  هب  سک  ره  دومرف  ع )  ) ریما ترـضح  اما  دـیدرگ ، نامیـشپ  دـنتخاس و  هبنتمار 
مکح دـهاش  هنیب و  ياضاقت  زا  شیپ  يا  هیـضق  رد  هک  دوب  نیا  هیماما  راـبخا  رد  دواد  يـالوا  كرت  اـما  مالـسا و  يارب  یکی  توبن و  يارب 
ینکن يوریپ  ار  سفن  ياوه  زگره  ینکمکح و  قح  هب  ادـخ  قلخ  نایم  ات  میداد  تفالخ  ماـقم  نیمز  يور  رد  ار  وت  اـم  دواد  يا  (26) درک

تخـسباذع هب  دـنا  هدرک  شومارف  ار  تمایق  باـسح و  زور  نوچ  دـنوش  هارمگ  ادـخ  هار  زا  هکناـنآ  دزاـس و  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  وت  هک 
نارفاک رب  ياو  تسنارفاک  نامگ  نیا  میا  هدرکن  قلخ  لطاب  هچیزاب و  تساـهنآ  نیب  هچ  ره  نیمز و  نامـسآ و  اـم  (27) دش دنهاوخ  بذعم 

نیمز رد  دسفم  نامیا  یبمدرم  دننام  دنتخادرپ  وکین  لامعا  هب  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  ار  نانآ  ام  ایآ  (28) خزود شتآ  تخس  باذع  زا 
ود هچیزاب  نیمه  يارب  مدرم  تسین و  نینچ  زگره  داد ؟ میهاوخ  ازج  راکدب  ناقـساف  دننام  ار  سرتادخ  يوقت و  اب  نادرم  ای  میهدیم ؟ رارق 

دنتـسین ناسکی  بوخ  دـب و  اققحم  اجنآ  تسیدـبا و  ناهج  يارب  تمکح و  يور  زا  تقلخ  هکلب  دـنا  هدـشن  قلخ  انف  گرم و  اـیند و  زور 
تما ات  میدرک  لزان  وت  رب  هک  تسناشلا  میظع  كراـبم و  یباـتک  گرزب  نآرق  نیا  (29) دوب دنهاوخ  یتشهب  نابوخ  یخزود و  نادـب  هکلب 
هدنب وکین  رایسب  وا  میدرک  اطع  ار  نامیلـس  شدنزرف  دواد  هب  (30)و  دنوش نآ  قیاقح  رکذتم  لقع  ماقم  نابحاص  دـننک و  رکفت  شتایآ  رد 
وکین وردنت و  رایسب  ياهبـسا  وا  رب  هک  ار  یتقو  نک  دای  ام  لوسر  يا  (31) درکیم عوجر  يراز  عرضت و  اب  ادخ  هاگرد  هبرایسب  اریز  دوب  يا 
تفگ لاـح  نآ  رد  (32) دـنام لفاغ  رـصعزامن  زا  ادـخ و  هار  رد  داـهج  يارب  تخادرپ  نابـسا  دـیدزاب  هب  وا  دـنداد و  هئارارـصع  ماـگنه  ار 

اب هاگنآ  (33) تفهنب خر  بش  باجح  رد  باتفآ  هکنآ  اـت  مدـشلفاغ  ادـخ  زاـمن  رکذ و  زا  وکین  ياهبـسا  بح  هقـالع و  زا  نم  هک  سوسفا 
ندیشک تسد  هب  عورـش  درک و  زامن  ءادا  تشگرب  نوچ  دینادرگزاب  نم  رب  ار  باتفآ  ادخ  رما  هب  هک  درک  باطخ  باتفآ  لکوم  ناگتـشرف 
يدبلاک میدروآ و  ناحتما  ماقم  رد  ار  نامیلـس  ام  (34)و  درک فقو  ادـخ  هار  رد  داهج  يارب  ار  همه  درک و  نابـسا  ندرگ  لای و  قاس و  رب 

دـص رتسبرب  نم  تفگ  نوچ  دنتفگ  یخرب  میدـیناشنب و  تخت  رب  وا  ياج  هب  ار  يوید  ینعی  دـنتفگ  نارـسفم  یخرب  میدـنکفا  يو  تخت  رب 
دسج کی  شنانز  همه  زا  ادخ  درکن  انثتسا  یهلا  تیشم  رکذ  ادختساوخ و  هب  هللا  ءاشنا  تفگن  مبای و  دنزرف  دص  ات  موش  دراو  شیوخ  نز 
ياطخ زا  تمرک  فطل و  هب  اهلا  راب  درک  ضرع  (35) درک هبانا  هبوت و  ادخ  هاگرد  هب  زاب  دش و  رکذتم  اذـل  دروآ  دوجو  هب  وا  رب  یناج  یب 

داب مه  ام  (36) یضوع یب  هدنشخب  اهنت  ادخ  يا  وت  هک  دشابن  نآ  قیال  يدحا  نم  زا  سپ  هک  امرف  اطع  یتنطلـس  کلم و  ارم  رذگرد و  نم 
زا دنتخاس و  یم  یلاع  ياهانب  هک  مه  ار  نیطایش  وید و  (37)و  دوش ناور  یمارآ  هب  دهاوخب  اج  ره  شرما  هب  ات  میدرک  وا  نامرف  رخـسم  ار 
رد وا  تسد  هب  دندوب  قلخ  لالـض  یپ  رد  هک  ار  نیطایـش  زا  نارگید  (38)و  میدرک وا  رما  رخـسم  زین  دندروآ  یم  اهبنارگ  تارهاوج  ایرد 

یهاوخ هک  ره  زا  نک و  اطع  یهاوخ  هک  رهب  باسح  یب  کـنیا  تساـم  ياـطعا  تردـق  تنطلـس و  تمعن  نیا  (39) میدیـشک ریجنز  لغ و 
درک ضرع  ادـخ  هاگردـب  هک  یماگنه  بویا  ام  هدـنب  زا  نک  دای  ام ، لوسر  يا  (41)و  تستلزنم وکین  برقم و  رایـسب  اـم  دزن  وا  (40)و  عنم
یبآ همـشچ  دز و  نز  نیمزب  ياپ  هک  میدرک  باـطخ  (42) شخب متاجن  مرک  زا  وت  هدیناسر  باذع  جـنر و  تخـس  ارم  ناطیـش  اراگدرورپ 

هب دندرم و  وا  زا  هک  ینادنزرف  لها و  ام  (43)و  یئاسایب ملا  درد و  ره  زا  ات  ماشایب  نآ  زا  نکوشتسش و  درس  بآ  نیا  رد  میتفگ  دمآ  دیدپ 
(44)و دـنوش رکذـتم  ار  الب  رد  ربص  هجیتن  لقع  نابحاص  ات  مینک و  یتمحر  فطل و  وا  قح  رد  اـتمیدرک  اـطع  وا  هب  هوـالع  مه  اـهنآ  ردـق 
ار تمسق  دهع و  ات  نزب  يدرک  دای  مسق  شندز  رب  هک  دوخ  نز  نت  رب  ریگ و  تسد  هب  امرخ  کیراب  ياهبوچ  زا  يا  هتـسد  میتفگ  ار  بویا 
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ام هاگرد  هب  شهجوت  عوجر و  میاد  هک  دوب  يا  هدـنب  وکین  هچ  میتفاـی  يرباـص  هدـنب  ار  بویا  اـم  يرازاـین  هاـنگ  یب  مه  ار  نآ  ینکـشن و 
تریـصب رادـتقا و  بحاص  تلاسر  ماجنا  رد  همه  هک  بوقعی  قحـسا و  میهاربا و  ام  صاـخ  ناگدـنب  زا  نک  داـی  لوسر  يا  زاـب  (45)و  دوب

ملاـع ناـبوخ  ناگدــیزگرب  زا  اـم  دزن  اـهنآ  (47)و  میدــینادرگ ترخآ  يارــس  رکذــت  يارب  لد  كاـپ  صلاـخ و  ار  ناـنآ  اـم  (46) دندوب
تسا و ناکین  يروآدای  دـنپ و  تایآ  نیا  (49) دـندوب ناهج  ناوکین  زا  همه  هک  لفکلاوذ  عسی و  لیعامـسا و  زا  نک  دای  زاـب  (48)و  دندوب
رد (51) تسا زاب  نانآ  يور  هب  شیاهرد  هک  دبا  تشهب  ياهغاب  (50) تسا یهاگلزنم  وکین  رایسب  يوقت  لها  يارب  ینادواج  ناهج  رد  هتبلا 

تـسود رهوش  ناوـج  ناروـح  اـهنآ  تمدـخ  رد  (52)و  دـنبلط یم  شوـخ  رایـسب  ياـه  هوـیم  بارــش و  دـنا و  هدز  هـیکت  اـهتخت  رب  اـجنآ 
تقیقح (55) ام يدـبا  ياهتنا  یب  قزر  نامه  تسنیا  (54) دنا هداد  هدـعو  اهنآ  هب  باسح  زور  رد  هک  تسنامه  دـبا  تمعن  نیا  (53) دنتفعاب

زا تسنیا  (57) تسیهاگمارآ دب  رایسب  هک  دنیآرد  خزود  هب  نانآ  (56) تسهاگلزنم نیرتدـب  ار  نایغط  رفک و  لها  تسا و  نیا  نابوخ  لاح 
نوگاـنوگ ياهباذـع  عوـن  نـیا  زا  (58)و  دنــشونب دنــشچب و  دــیاب  مـه  ار  قاـسغ  مـیمح و  نـفع  مرگ  بآ  اـجنآ  ناشباذــع و  قـح  رهق 

لاح رب  ادب  دنتفگ  هیما  ینب  نوچاسور  لاح  نیا  رد  دندمآرد  خزود  هب  تلالض  رفک و  ياسور  امـش  اب  هک  دنتـسه  یهورگ  نیا  (59) رگید
اممدق شیپ  امش  اریز  امـش  دوخ  لاوحا  رب  ادب  هکلب  دنتفگ  ناشیاسور  باوج  رد  خزود  لها  (60) دندش نازورف  شتآ  باذع  رد  هک  نانیا 
باذع نیا  ام  يارب  هک  سک  نآ  اراگدرورپ  دـندرک  ضرع  ادـخ  هاگرد  هب  ناعبات  زاب  (61) تسا يدب  هاگمارآ  رایـسب  هک  دیدش  خزود  هب 

هب هک  ار  نموم  نادرم  ام  هک  هدـش  هچ  دـنتفگ  رگیدـکی  اب  خزود  لـها  (62)و  ازفیب ربارب  نیدنچ  ار  شباذـع  شتآ ، رد  وت  داتـسرف  شیپار 
ءازهتـسا هرخـسم و  ایند  رد  ار  اهنآ  ام  هک  یتروص  رد  (63) مینیب یمن  خزود  رد  زورما  میدرمـش  یم  رارـشا  هلفـس و  زا  ادـخ  هب  نامیا  مرج 

ینب هیما و  ینب  هعزانم  نیا  هک  دینادب  نامیا  لها  يا  (64 (؟ دتفا یمن  اهنآ  رب  ام  نامشچ  دنتسه و  ای  دنتـسین  خزود  لها  اهنآ  ایآ  میدرکیم ؟
زج متـسین و  شیب  حـصان  رذـنم و  یلوسر  نم  هک  قلخ  هب  وگب  اـم  لوسر  يا  (65) تسا یمتح  ققحم و  خزودـشتآ  لها  زا  هریغ  ساـبع و 

يادخ نامه  تساهنآ  نیب  هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  (66) تسین یئادـخ  تسا  رهاق  بلاغ و  ملاع  همه  رب  هک  راهق  درف  يادـخ 
ملاـع گرزب  ربـخ  نآ  مدروآ  امـش  يارب  خزود  تشهب و  لـها  تماـیق و  زا  هـک  تیاـکح  نآ  ربـمغیپ  يا  وـگب  (67) تسا هدنزرمآ  ردـتقم 

ناگتشرف رب  ارم  (69) دـیوشیمن گرممد  ات  ترخآ  رفـس  يایهم  دـینکیم و  ضارعا  گرزب  ربخ  نآ  ندینـش  زا  امـش  هک  اغیرد  (68)و  تسا
زج دـسریمن  یحو  نم  هب  (70)و  دوبن ادـخ  یحو  زا  شیپ  یملع  دنتـشاد  وگتفگ  تموصخ و  نآ  ریغ  ای  مدآ  قلخ  هیـضق  رد  هک  ـالاب  ملاـع 
نم هک  تفگ  ناگتـشرف  هب  ادخ  هک  ار  یماگنه  نک  دای  لوسر  يا  (71) مناسرتب ادخ  باذع  زا  ار  قلخ  راکـشآ  نشور و  نایب  اب  نم  هکنیا 

هدجس هب  وا  رب  نم  رما  هب  همه  مدیمدب  وا  رد  دوخ  حور  زا  متـسارایب و  لماک  تقلخ  هب  ار  وا  هک  هاگنآ  سپ  (72) منیرفآ یم  لگ  زا  ار  رشب 
دیزرو و ربکت  رورغ و  هللا  فیلخ  مدآ  رب  هک  ناطیـش  رگم  (74) دندرک هدجس  انثتسا  نودب  ناگتـشرف  مامت  ادخ  نامرف  هب  سپ  (73) دیتفارد

ملع تسد  ود  هب  نم  هک  تفارش  ردق و  اب  يدوجوم  هب  هک  دش  عنام  هچ  ار  وت  سیلبا  يا  دومرف  ناطیش  هب  ادخ  (75) دیدرگ نارفاک  هرمز  زا 
باوج رد  ناطیش  (76 (؟ يدوب العا  سدق ، ملاع  هبتر  دنلب  ناگتـشرف  زا  ای  يدرک  توخن  ربکت و  ایآ  ینک ؟ هدجـس  مدیرفآ  دوخ  تردـق  و 

دوخ لهاج  ناطیش  يا  دومرف  ادخ  (77) يا هدرک  تقلخ  تسپ  هریت  لگ  زا  ار  وا  شکرـس و  ینارون  شتآ  زا  ارم  هک  مرتهب  وا  زا  نم  تفگ 
زور اـت  نم  بضغ  تنعل و  وت  رب  (78)و  يدـش ام  هاگرد  هدـنار  تخـس  يدرک و  ربکت  رورغ و  وت  هک  ور  نوریب  هاگیاج  نیا  زا  کنیا  نیب 

تمایق زور  ات  هک  هد  متلهم  سپ  يدومرف  هاـگرد  دودرم  ارم  هک  کـنیا  اراـگدرورپ  درک  ضرع  ناطیـش  (79) تسا ققحم  یمتح و  تماـیق 
ناطیش (82) مینادیم ملاع  ماظن  حالـص  هک  مولعم  تقو  نیعم و  زور  ات  (81) میداد رارق  تناگتفای  تلهم  زا  يرآ  دومرف  ادخ  (80) منام هدنز 

ریغ زا  لد  هک  تناگدـنب  زا  ناصاخ  رگم  (83) درک مهاوخ  هارمگ  مامت  ار  قلخ  هک  مسق  وت  لالج  تزع و  هب  متفاـی  تلهم  هک  لاـح  تفگ 
قح هب  دومرف  ناطیش  خساپ  ادخ  (84) دشاب وت  ياج  ات  دـندرک  نورب  كاپ  لد  زا  راب  کی  هب  ار  ملاع  ود  دـندش  صلاخ  وت  يارب  دـندیرب و 
نم وگب  تما  هب  لوـسر  يا  (86) درک مهاوخ  رپ  ماـمت  تناوریپ  وـت و  سنج  زا  ار  منهج  هک  (85) تسا تقیقح  قح و  نم  مالک  دـنگوس و 

زردنا زج  تسین  نآرق  نیا  (87) مدـنب یمن  دوخ  رب  ار  تلاسر  یحو و  ماقم  یهلا  ناهرب  تجح و  یب  نم  مهاوخیمن و  امـش  زا  تلاسر  دزم 
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هاـگآ یبوـخ  هـب  ترخآ  هـب  لاـقتنا  گرم و  ماـگنه  زا  سپ  لاـقم  نـیا  تـقیقح  قدـص و  رب  نارکنم  امـش  (88)و  ملاع لـها  يارب  دـنپ  و 
(89) دیوشیم

رمزلا

نیا ام  (2) دـیدرگ لزان  ص )  ) دـمحم رب  میکح  ردـتقم  يادـخ  بناج  زا  نآرق  ناـشلا  میظع  باـتک  نیا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
قح ریغ  زا  لد  نادرگ  صلاخ  وا  يارب  ار  نید  نکشتسرپ و  ار  يادخ  گرزب  تمعن  نیا  هنارکـش  هب  سپ  میداتـسرف  قح  هب  وت  رب  ار  باتک 

نانوعرف ناتب و  نوچ  ار  ادخ  ریغ  هک  نانآ  اما  تسادخ و  يارب  ایر  كرـش و  چیه  یب  صلاخ  نید  هک  دیـشاب  هاگآ  ناگدنب  يا  (3) نادرگب
هتبلا ادخ  دننادرگ و  برقم  کین  ادخ  هاگرد  هب  ار  ام  هکنیا  يارب  رگم  میتسرپ  یمن  ار  ناتب  نآ  ام  دنتفگ  دنتفرگرب و  شتسرپ  یتسود و  هب 

رایـسب هک  سک  نآ  زگره  ادخ  هک  دناسریم  ناشرفیک  هب  درک و  دهاوخ  مکح  دننک  فالخ  قح  اب  هچنآ  رد  اهنآ  نایم  دریذپن و  رذـع  نیا 
شتاقولخم زا  ار  هک  ره  انامه  دنک  رایتخا  دوخ  يارب  يدـنزرف  تساوخیم  ادـخ  رگا  (4) درک دهاوخن  تیادـه  تسوگغورد  تمعن و  رفاک 

اهنامسآ و (5) تسهزنم كاپ و  شیالآ  صقن و  هنوگره  زا  دـننام  یب  راهق  درف  يادـخ  نآ  تسا و  صقن  نیا  نکیل  دـیزگیمرب و  یتساوخ 
ار هاـم  دیـشروخ و  دـیناشوپب و  بش  رب  ار  زور  زور و  ربار  بش  درک و  داـجیا  یتباـث  ضرغ  تمکح و  يارب  یتـسار و  قـح و  هب  ار  نـیمز 

هدنزرمآ قلطم و  ردتقم و  يادخ  وا  هک  دیـشاب  هگآ  ناگدنب  يا  يراب  دننک  شدرگ  نیعم  تقو  هب  دوخ  رادـم  رب  کی  ره  ات  هدرک  رخـسم 
تشه رشب  عون  امـش  هدافتـسا  يارب  داد و  رارق  ار  اوح  وا  تفج  نآ  زا  سپ  دیرفآ  مدآ  نت  کی  زا  ار  رـشب  عون  امـش  وا  (6) تسا قلخ  هانگ 
تقلخ نیدب  نوگانوگ  تالوحت  اب  نطب  محر و  همیـشم و  یکیرات  هس  رد  ناردام  محر  نطاب  رد  ار  امـش  درک و  داجیا  نایاپراهچ  زا  مسق 

زا نادان  ناکرشم  يا  سپ  تسین  ملاع  رد  وا  زج  یئادخ  چیه  تسوا و  دوجو  کلم  ناطلـس  هک  امـش  راگدرورپ  تسادخ  نیا  دیرفایب  ابیز 
زاین یب  هتبلا  امش  همه  تعاط  زا  ادخ  دیوش  رفاک  همه  رگا  (7 (؟ دیتسرپ یم  وا  ياج  هب  ار  لطاب  نادوبعم  ارچ  و  دـیوریم ؟ اجک  هب  وا  هاگرد 

هک دینادب  تسوا و  دنسپ  نآ  امش  زا  دیرآ  ياج  هب  شرکش  تعاط و  رگا  ددنـسپ و  یمن  شناگدنب  زا  مه  ار  كرـش  رفک و  نکیل  تسا و 
تسادخ و يوس  هب  همه  تشگزاب  یناف  يایند  یناگدنز  نیا  زا  سپ  تفرگ و  دهاوخن  شودب  يرگید  ار  یسک  هانگ  راب  زگره  تمایق  رد 
ار ناسنا  هراچیب  (8)و  تسهاگآ یبوخ  هب  قلخ  ياهلد  رارـسا  زا  وا  هک  دزاس  یم  هاگآ  دیا  هدرک  دب  کین و  زا  ایند  رد  هچره  هب  ار  امـش  وا 

دنک اطع  وا  هب  تورث  تمعن و  نوچ  دور و  ادـخ  هاگرد  هب  هبانا  هبوت و  اـعد و  هب  لاـح  نآ  رد  دـیآ  شیپ  یجنر  تبیـصم و  رقف و  هاـگره 
يا دزاس  هارمگ  ادخ  هار  زا  ار  قلخ  ات  دهد  رارق  اتمه  کیرـش و  اتکی  يادخ  يارب  دزاس و  شومارف  یلکب  دناوخیم  شینیازا  هک  ار  یئادخ 

باذع هب  یخزود و  شتآ  لها  زا  تبقاع  هک  وج  شیاسآ  تذـل و  نایـصع  رفک و  هب  رتمک  تخب  نوگن  يا  وگب  سک  نینچ  اب  ام ، لوسر 
یهلا تمحر  هب  ناسرت و  ترخآ  باذـع  زا  دزادرپ و  مایق  دوجـس و  هب  ادـخ  تعاط  هب  ار  بش  هک  سک  نآ  ای  (9) دوب یهاوخ  راتفرگ  دبا 

هک نانآ  لوسر  يا  وگب  تسین  ناـسکی  زگره  تسناـسکی ؟ تسا  لوغـشم  نایـصع  رفک و  هب  زور  بش و  هک  سک  نآ  اـب  تسا ؟ راودـیما 
دنتسین و ناسکی  زگره  دنناسکی ؟ ع )  ) یلع نانمشد  نادان  لهاج  مدرم  اب  دنشناد  ملع و  لها  شبتکم  نادرگاش  نایعیـش  و  ع )  ) یلع دننام 
هک یناگدنب  يا  تما  هب  وگب  ام ، لوسر  يا  (10) تسین يواسم  لهاج  ملاع و  هک  دنبلطم  نیا  رکذتم  ع )  ) یلع نایعیش  نادنمدرخ  ارصحنم 

یئوکین شبیـصن  مه  ایند  رد  ترخآ  رب  هوالع  تسا  راکوکین  یقتم و  سک  ره  هک  دیـشاب  راکزیهرپ  سرتادخ و  دیا  هدروآ  نامیا  ادخ  هب 
نید هار  هب  دیور و  رگید  يراید  رهش و  هب  دشلکشم  يوقت  ظفح  نامیا و  یناکم  رد  رگا  تسا  روانهپ  رایسب  ادخ  نیمز  تسا و  یـشوخ  و 
اهنت هک  مروماـم  دوخ  نم  هک  وگب  لوـسر  يا  (11) داد دهاوخ  شاداپ  باسح  نودـب  لماک و  دـح  هب  ار  نارباص  ادـخ  هک  دـینک  هشیپ  ربص 
ماقم ادخ  رما  میلست  رد  مالـسا و  رد  هک  مرومام  زاب  (12)و  مرواین كرـش  زگره  منادرگ و  صلاخوا  يارب  ار  منید  منک و  شتـسرپ  ار  ادخ 

نم وگب  زاب  (14) مسرتیم تماـیق  گرزب  زور  باذـع  زا  هتبلا  منک  یناـمرفان  ار  دوخ  يادـخ  رگا  نم  هک  وگب  زاـب  (13) مشاـب اراد  ار  تیلوا 
ار هک  ره  ناکرشم  يا  مه  امش  (15) منادیم ضحم  لطاب  ار  وا  ریغ  منادرگیم و  وا  يارب  صلاخ  صاخ و  ار  منید  متسرپیم و  ار  اتکی  يادخ 
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رفک و زا  ار  دوخ  تیب  لها  دوخ و  هک  دنتـسه  نانآ  ناراکنایز  هک  وگب  دینیب و  یمننایز  زج  ادـخ  ریغ  زا  هک  دـیتسرپب  ادـخ  زج  دـیهاوخیم 
ریز ـالاب و  زا  اـهنآ  رب  (16)و  تسا راکـشآ  همهرب  تمایق  رد  هک  تسا  نایز  نامه  نیا  دـننکفارد  نادواـج  نارـسخ  هب  تماـیق  رد  نایـصع 

زا هک  ناـنآ  (17)و  دیـسرتب نم  رهق  شتآ  زا  ناگدـنب  يا  هک  دـناسرتیم  ار  ناگدـنب  نآ  زا  ادـخ  هک  یـشتآ  نآ  تسا  خزود  شتآ  ناـبیاس 
نآ مه  وت  لوسر  يا  تسا  تمحر  هدژم  تراشب و  ار  اهنآ  دنتـشگزاب  هبانا  هبوت و  اـب  ادـخ  هاـگرد  هب  دنتـسج و  يرود  توغاـط  شتـسرپ 
هب ار  اهنآ  ادخ  هک  دنتسه  نانآ  دننک  لمع  رتوکین  دنونشب  نخس  نوچ  هک  یناگدنب  نآ  (18) رآ تراشب  نم  تمحر  فطل و  هب  ار  ناگدنب 

یمتح و ققحم و  وا  رب  ادخ  باذع  هدعو  هک  یـسک  ایآ  (19) دنملاع نادنمدرخ  تقیقح  هب  نانآ  مه  هدومرف و  تیادـه  دوخ  صاخ  فطل 
زا یـسک  نینچ  ینعی  یناوت  یمن  زگره  یناهرب ؟ شرهق  شتآ  نآ  زا  یناوتیم  تحیـصن  دنپ و  هب  وت  تسا  بذعم  تواقـش  رهق و  خزود  هب 
غاب ناوضر و  تشهب  رد  اهنآ  يارب  دـندش  سرتادـخ  یقتم و  هک  ناـنآ  نکیل  (20) دبای تیاده  ات  دهدیمن  وت  دـنپ  هب  شوگ  تواقـش  طرف 

هدـعو دـبا  تشهب  نیا  تسیراج  بآ  ياهرهن  تارامع  نآ  ولج  رد  هک  تسا  هدـش  انب  رگیدـکی  يالاب  اهترامع  خاک و  نادـیواج  سودرف 
ناراب بآ  نامـسآ  زا  ادـخ  هک  ینیب  یمن  ایند  رد  ار  ادـخ  ياهفطل  هناشن  (21) درک دهاوخن  فالخ  ار  دوخ  هدعو  زگره  ادـخ  تسادـخ و 

هب ور  یمرخ  يزبس و  زا  زاب  دـنایورب  نادـب  نوگانوگ  تاتابن  عاونا  هاگنآ  تخاس  ناور  اـهیوج  اـهرهن و  نیمز  يور  رد  دـینادرگ و  لزاـن 
مه تاتابن  یلوزن  يدوعص و  ریـس  ناراب و  نآ  رد  دنادرگ  کشخ  فلع  بوچ و  ادخ  هاگنآ  دوش و  درآ  هک  يرگنب  تسخن  درآ و  نازخ 
يو هک  دومرف  اطع  نشور  رکف  ردص و  حرش  مالسا  يارب  ادخ  هک  ار  سک  نآ  ایآ  (22) دنوش یهلا  تمحر  تردق و  رکذتم  لقع  نابحاص 

تواقش تواسق و  زا  هک  نانآ  رب  ياو  سپتسین  زگره  تسناسکی ؟ لد  کیرات  رون  یب  رفاک  مدرم  اب  سک  نینچ  تسا ؟ نشور  یهلارون  هب 
داتـسرف ار  نآرق  نامز  رخآ  تما  تیاده  يارب  ادخ  (23) دنیهارمگ تلالض و  هب  هتـسناد  هک  دنتـسه  نانیا  تسا  غراف  ادخ  دای  زا  ناشاهلد 

رد تسا و  هباشم  مه  اب  زاجع  تحاصف و  لامک  رد  همه  شتایآ  هک  تسیباتک  تسا  ادخ  ینامـسآ  نخـس  نیرتوکین  ثیدح و  نیرتهب  هک 
اهنآ هب  زاب  تمحر  تایآ  اب  دتفا و  مادـنا  رب  هزرل  ار  ناسرت  ادـخ  نآ  رهق  تایآ  توالت  زا  هک  دوشیم  ررکم  ادـخ  ناصاخ  ادـخ و  يانث  نآ 

هب دهاوخ  ار  هک  ره  هک  تسادخ  تیاده  تمحر و  نامه  باتک  نیا  دزاس  لوغـشم  ادخ  رکذ  هب  ار  ناشیاه  لد  دشخب و  تنوکـس  مارآ و 
دهاوخن يا  هدننک  تیاده  چیه  رگید  دراذگاو  شیهارمگ  هب  تجح  مامت  زا  سپ  ینعی  دنک  هارمگ  ادخ  ار  سک  ره  دیامرف و  يربهر  نآ 

دننام دنادرگ  رپس  شتآ  لباقم  ار  شراسخر  هک  تسا  راچان  خزود  باذـع  یتخـس  زا  زیهرپ  يارب  تمایق  زور  هک  سک  نآ  ایآ  (24) تفای
دیدرک اـیند  رد  هک  یئاهمتـس  رفیک  کـنیا  هک  دوش  باـطخ  ناـملاظ  هب  زور  نآ  و  تسا ؟ هدوـسآ  نمیا و  باذـع  نآ  زا  هک  تسا  یـسک 

اهنآ رب  قح  رهق  باذع  دندرب  یمن  یپ  هک  یئاج  زا  دندرک و  بیذـکت  ار  دوخ  ناربمغیپ  زین  دـندوب  تما  نیا  زا  شیپ  هک  نانآ  (25) دیشچب
رتتخـس رایـسب  دـننادب  رگا  اهنآ  ترخآ  باذـع  هک  یتروص  رد  دـیناشچ  اهنآ  هب  ایند  رد  ار  يراوخ  تلذ و  باذـع  ادـخ  (26)و  دمآ دورف 

نیا (28) دنوش نآ  قیاقح  رکذـتم  قلخ  هک  دـشاب  میدروآ  نشور  ياهلثم  هنوگره  مدرم  تیادـه  يارب  دـیجم  نآرق  نیا  رد  ام  (27)و  تسا
زا مدرم  هک  دشاب  دناوخیم  تسار  هار  هب  ار  قلخ  تسین و  باوصان  مکح  یتساران و  چیه  نآ  رد  هک  تسا  حیـصف  یبرع  نآرق  یهلا  باتک 

فلاخم همه  دراد  ددـعتم  ینابابرا  هک  یـصخش  اـیآ  دـیزومایب  هدز  یلثم  ناـمیا  رفک و  يارب  ادـخ  (29) دـنوش راگزیهرپ  هتفرگ و  دـنپ  نآ 
چیه تسنابرهم و  وا  هب  هک  تسا  رفن  کی  رما  میلـست  هک  یـصخش  نآ  اب  دنرامگیم  تمحز  جنررپ و  يراک  هب  ار  وا  مادک  ره  رگیدـکی و 
نیا كرد  مدرم  رثکا  نکیل  تسین  ناسکی  زگره  ناشلاح  هک  ساپـس  ار  ادخ  تسناسکی ؟ صخـش  ود  نیا  لاح  دنک  یمن  یتخـس  فیلکت 

رد همه  تمایق  زور  هاگنآ  (31) تفر دـیهاوخ  ایند  راد  زا  گرم  هب  هتبلا  قلخ  همه  وت و  صخـش  اـم  زیزع  لوسر  يا  (30) دننکیمن تقیقح 
نآ زا  زور  نآ  رد  سپ  (32) تفرگ دهاوخ  ناملاظ  زا  ار  نامولظم  دادـلاعتم  قح  دـننکیم و  یهاوخداد  شیوخ  راگدرورپ  لدـع  هاگـشیپ 

هاگلزنم ایآ  تسین  زگره  تسه ؟ رتراکمتـس  سک  چیه  هدرک  بیذـکت  ار  ادـخ  نالوسر  قدـص  هدـعو  هتـسب و  غورد  ادـخ  رب  هک  یـسک 
هب درک و  قیدصت  ار  نآ  دمآ و  وا  رب  قدص  هدعو  نآرق  تایآ  رد  هک  ناگدنب  زا  سک  نآ  (33)و  تسه هتبلا  تسین ؟ خزود  شتآ  نارفاک 

یناحور و زا  دنهاوخب  هک  یتمعن  ره  زا  ادخ  دزن  ناگدنب  نآ  يارب  (34)و  دنتسه يوقت  لها  تقیقح  هب  اهنآ  مه  دروآ  نامیا  تمایق  ادخ و 
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وحم روتـسم و  ار  ناـشناهانگ  نیرتتـشز  مرک  فـطل و  هب  ادـخ  اـت  (35) تسا ملاـع  ناراـک  وکین  شاداـپ  نیا  هک  تساـیهم  همه  ینامـسج 
وت مدرم  هک  تسین  یفاک  شا  هدنب  يارب  نابرهم  يادـخ  ایآ  (36) دنک یم  اطع  شاداپ  اهنآ  هب  ناشکین  لامعا  نیا  زارتهب  یـسب  دنادرگیم و 
هب تجح  مامتا  زا  سپ  ینعی  دنک  هارمگ  ادخ  ار  هک  ره  دیسرت و  دیابن  وا  ریغ  زا  تسا و  یفاک  ادخ  هتبلا  دنناسرتیم ؟ ادخ  ریغ  تردق  زا  ار 

ار وا  يدحا  رگید  دـنک  تیادـه  دوخ  فطل  هب  ادـخ  ار  سک  ره  (37)و  دوب دهاوخن  یئامنهار  چـیه  ار  وا  رگید  دراذـگاو  دوخ  یهارمگ 
رگا لوسر  يا  (38)و  تسه هتبلا  تسین ؟ ناهج  ناراکمتس  همه  زا  مقتنم  ملاع و  ياوق  مامت  رب  بلاغ  ردتقم و  ادخ  ایآ  درک . دناوتن  هارمگ 

ایآ دینکیم  روصت  هچ  وگب  اهنآ  هب  سپ  هدیرفآ  ادخ  دنهد  باوج  هتبلا  تسا  هدـیرفآ  هک  ار  اهنامـسآ  نیمز و  هک  یـسرپب  ناکرـشم  نیا  زا 
هب ارم  دهاوخب  ادخ  رگا  ای  دـننک ؟ عفر  ار  نآ  دـنناوت  یم  ناتب  نآ  دـسر  یجنر  ارم  دـهاوخب  ادـخ  رگا  دـیناوخیم  هک  یئاهتب  همه  ادـخ  زج 

لکوت وا  رب  ملاع  نالکوتم  هک  تسا  یفاک  ارم  ادـخ  وگب  دـنناوتیمن  زگره  دـنراد ؟ زاب  نم  زا  ار  تمحر  نآ  دـنناوتیم  ناتب  دـناسر  یتمحر 
مناد اور  هچنآ  مه  نم  دـینک  لمع  تسامـش  یهارمگ  لهج و  روخ  رد  تسا و  رـسیم  هچنآ  ار  امـش  مدرم  يا  وگب  تما  هب  زاب  (39) دننکیم
مالآ دسر و  ارف  ار  هک  يراوخ  تلذ و  اب  باذـع  هک  دـینادب  ات  (40)و  ددرگ امش  مولعمنم  تیناقح  امـش و  نالطب  يدوز  هب  ات  منکیم  لمع 

هک ره  کـنیا  میداتـسرف  وت  رب  قـلخ  تیادـه  يارب  قـح  هب  اـم  ار  یهلا  باـتک  نیا  لوـسر  يا  (41 (؟ دـیآ دورف  هک  يارب  خزود  یگـشیمه 
قلخ و لیکو  رگید  تجح  مامتا  تلاسر و  غیلبت  زاسپ  وت  تسوا و  صخش  رب  نآ  نایز  تفاتش  یهارمگ  هب  هک  ره  نآ و  عفن  تفای  تیاده 

ارف شگرم  زوـنه  هک  ار  سک  نآ  دریگ و  یم  ار  قـلخ  حاورا  گرم  تـقو  هـک  نآ  تسادـخ  (42) دوب یهاوخن  قـح  رهق  زا  تما  ناـبهگن 
هدرکن هک  ار  نآ  دراد و  یم  هاگنار  شناج  هدرک  شگرم  هب  مکح  هک  ار  نآ  سپـس  دـنکیم  ضبق  ار  شحور  باوخ  لاح  رد  زین  هدیـسرن 
كرشم رفاک  مدرم  نیا  هکلب  (43) تسا رادیدپ  نارکفتم  يارب  یهلا  تردـق  هلدا  زین  راکنیا  رد  گرم  نیعم  تقو  ات  دتـسرف  یم  شندـب  هب 

رد يزیچ  رتمک  ناتب  نیا  هچ  رگا  مه  وگب ، ناداـن  مدرم  نآ  هب  لوسر  يا  دـنتفرگرب  دوخ  ناعیفـش  ار  رثا  یب  یئاـهتب  هدراذـگاو و  ار  ادـخ 
ناطلـس هک  تسادخ  اب  ناقلخ  همه  تعافـش  وگب  (44 (؟ دش دنناوت  امـش  عیفـش  زاب  دـنرادن ؟ چـیه  یکاردا  لقع و  دنـشابن و  کلام  ناهج 

نامیا لها  ترخآ  هب  نامیا  یب  مدرم  دزن  نوچ  (45) تسوا يوس  هب  امش  همه  تشگزاب  انف  گرم و  زا  سپ  تساهنامـسآ و  نیمز و  کلم 
داـشلد مرخ و  دـننک  يداـم  روما  زا  ادـخ  ریغ  رکذ  هاـگره  دـنوشیم و  گـنتلد  لولم و  تخـس  قح  رکذ  زا  دـننک  داـی  یئاـتکی  هب  ار  ادـخ 

هچنآ رد  ناگدنب  نایم  دوخ  وت  ناهنپ  ادـیپ و  ملاع  ياناد  يا  اهنامـسآ  نیمز و  قلاخ  يا  اراگدرورپ  وگب  میاد  ام ، لوسر  يا  (46) دندرگیم
يارب هک  دنهاوخ  هتبلا  دنشاب  اراد  ربارب  ود  تسا  نیمز  رد  هچنآ  ره  ملاظ  راکمتـس و  مدرم  رگا  (47)و  امرف مکح  دنزیگنارب  عازن  فالخ و 

نانآ رب  دندرب  یمن  نامگ  هک  یباذع  ادخ  رهق  زا  زور  نآ  هتبلا  دنبای و  تاجن  رگم  دننک  ادف  ار  همه  تمایق  باذـع  یتخـس  زا  دوخ  تاجن 
هطاحا نانآ  رب  دـندرکیم  یقلت  ءازهتـسا  راکنا و  اب  هک  تمایق  باذـع  دوش و  رهاـظ  ناشاهیراکدـب  یتشز و  هجیتن  رد  نآ  (48)و  دیآ دیدپ 

تمعن و میتشادرب و  ار  باذع  جنر و  نآ  نوچ  زاب  دناوخیم و  اعد  هب  ار  ام  دـسر  وا  هب  يدرد  جـنر و  نوچ  ساپـسان  یمدآ  يرآ  (49) دنک
مدرم رثکا  نکیلو  تسا  يو  ناحتما  نآ  هکلب  تسین  نینچ  دیدرگ  نم  بیـصن  قاقحتـسا  هب  هتـسناد و  تمعن  نیا  دیوگ  میداد  وا  هب  تلود 

لام كاله  گرم و  تقو  هک  دنتفگ  اطخ  اما  میتفای  دوخ  تقایل  ریبدت و  هب  ار  تلود  لام و  ام  هک  دـنتفگیم  مه  ناینیـشیپ  (50) دنتسین هگآ 
ماجنا لاـم  بسک  يارب  هک  اـهیراک  دـب  یتشز و  رفیک  نکیل  (51)و  دیـسرن ناشدایرف  هب  چـیه  درکن و  ناشزاین  یب  دـنتخودنا  هک  یتلود  و 

یمن یئاهر  ادـخ  تردـق  رهقزا و  زگره  تفای و  دـنهاوخ  ار  ناشرادرک  رفیک  يدوز  هب  مدرم  نیا  زا  ناراکمتـس  و  دیـسر . اـهنآ  هب  دـنداد 
فالتخا نیا  رد  دزاس  يزور  گنتدهاوخ  ار  هک  ره  دهد و  عیـسو  يزور  دـهاوخ  ار  هک  ره  هتبلا  ادـخ  هک  دـنناد  یمن  مدرم  ایآ  (52) دنبای

دوخ سفن  رب  فارسا  نایصع  هب  هک  مناگدنب  نادب  تمحر  لوسر  يا  (53) تسا رادیدپ  نامیا  لها  يارب  یهلا  تردق  هلدا  مه  قلخ  يزور 
رایـسب یئادخ  وا  هک  دیـشخب  دهاوخ  دینک  هبوت  نوچ  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هتبلا  دیـشابم  دیماان  ادخ  ياهتنمان  تمحر  زا  زگره  وگب  دندرک 

دسر و ارف  ادخ  باذع  هکنآ  زا  شیپ  دیوش  وا  رما  میلـست  دیدرگزاب و  هبانا  هبوت و  هب  دوخ  يادـخ  هاگرد  هب  (54)و  تسنابرهم هدنزرمآ و 
هکنآ زا  شیپ  دینک  يوریپ  تسا  هدش  لزان  ادخ  بناج  زا  امـش  رب  هک  یباتک  روتـسد  نیرتهب  (55)و  دیباین یتاجن  ترـصن و  نامز  نآ  چیه 
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دیآ و دوخ  هب  یسفن  ره  هاگنآ  (56) دیشابن هاگآ  تلفغ  لهج و  طرف  زا  امش  دیآدورف و  ناهگان  امـش  رب  ناهانگ  رفیک  هب  ادخ  رهق  باذع 
تلفغ لهج و  زا  مدرک و  طیرفت  ملظ و  دوخ  قح  رد  متـشاذگورف و  ار  ادـخ  رمابناج  هک  نم  رب  ياو  يا  دـیوگ  درزرب و  اترـسح  او  داـیرف 

هب ارم  ادخ  رگا  سوسفا  دـیوگ  دـیآ و  لاحم  يوزرآ  یپ  رد  ینامیـشپ  طرف  زا  هکنآ  ای  (57) مدومن ءازهتسا  هرخـسم و  ار  ادخ  ياه  هدعو 
باذع نوچ  هکنآ  ای  (58) متـشاد يوم  نادواج  تشهب  رد  نایخزود  زا  رود  مدوب و  يوقت  لـها  زا  زین  نم  يدومرف  تیادـه  صاـخ  فطل 

نیا مدشیم و  ناراکوکین  زا  هتخادرپ و  قح  تعاط  هب  ات  متشگیم  زاب  ایند  هب  رگید  راب  شاک  دایرف  يا  دیوگ  دنک  هدهاشم  مشچ  هب  ار  ادخ 
ربـکت و هار  يدرک و  بیذـکت  ار  نآ  وـت  دـمآ  وـت  تیادـه  يارب  اـققحم  هک  نم  باـتک  تاـیآ  تخبدـب  يا  يرآ  (59) مدیدیمن ار  باذـع 

ناشیور همه  هک  يرگنب  دنتـسب  غورد  ادخ  رب  هک  یناسک  تمایق  زور  (60)و  يدیدرگ شیک  دب  نارفاک  هرمز  زا  یتفرگ و  شیپ  یـشکرس 
يوقت لها  ادخ  (61)و  دنهایسور همه  نایخزود  تسا ؟ خزود  رد  لزنم  هن  ار  ناربکتم  يرآ  دندیدرگ  قلخ  ادخ و  ياوسر  تسا  هدش  هایس 

ادخ (62) دباین هار  ناشلد  رب  یهودنا  مغ و  زگره  دسرن و  اهنآ  هب  یملا  جنر و  چـیه  هک  داد  دـهاوخ  تاجن  باذـع  زا  حـلاص  لامعا  هب  ار 
رفاک ادخ  تایآ  هب  هک  نانآ  تسار و  وا  نیمز  اهنامـسآ و  نئازخ  ياهدیلک  (63)و  تسنابهگن وا  مه  زیچ  ره  رب  تسا و  زیچ  ره  هدـننیرفآ 
زونه (65 (؟ منک شتسرپ  ار  ادخ  ریغ  هک  دینکیم  رما  ارم  نادان  مدرم  يا  وگب  ناکرشم  هب  لوسر  يا  (64) دنملاع ناراکنایز  نانآ  مه  دندش 

ادخ هب  رگا  هک  هدش  یحو  نینچ  وت  زا  شیپ  نالوسر  رب  وت و  رب  هک  نآ  لاح  و  دـنراد ؟ كرـش  عمط  لماک  دـحوم  وت  زا  لهاج  ناکرـشم 
زا نک و  شتـسرپ  ار  ادـخ  هشیمه  هکلب  (66) دـیدرگ یهاوخ  ناراک  ناـیز  زا  تخـس  دـنادرگ و  یم  دوباـن  وحم و  ار  تلمع  يروآ  كرش 

تمایق زور  هک  تسوا  دنتخانـشن و  تمظع  هب  دیاش  هک  نانچ  ار  ادخ  دندیبلط  ار  ادـخ  ریغ  هک  نانآ  (67)و  شاب یهلا  تمعن  نارازگرکش 
رکف زا  هکلب  ناکرشم  كرش  زا  یلاعتم  هزنم و  اتکی  كاپ  تاذ  نآ  تسوا  تنطلس  تسدب  هدیچیپرد  اهنامـسآ  وا و  تردق  هضبق  رد  نیمز 

رسکی همه  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  رگید  هتـساوخ  وا  ياقب  ادخ  هکنآ  زج  ات  دنمدب  لیفارـسا  روص  هحیـص  (68)و  تسا نادحوم 
رـشحم هعقاو  هراپن  دـنزیخرب و  گرم  باوخ  زا  همه  قیالخ  هاـگان  هک  دوش  هدـیمد  نآ  رد  يرگید  هحیـص  هاـگنآ  دـنوش  گرم  شوهدـم 
یهاوگ رب  ءادهـش  ءایبنا و  دوش و  هداهنقح  لدـع  هاگـشیپ  رد  قلخ  لامعا  همان  ددرگ و  نشور  راگدرورپ  رون  هب  رـشحم  نیمز  (69)و  دننک

زا ادخ  دسرب و  مامت  المع  شاداپ  هب  سک  ره  (70)و  دش دهاوخن  یملظ  ادبا  سکچیه  هب  دننک و  مکح  قح  هب  قلخ  نایم  دنوش و  راضحا 
نوچ دـننار و  خزود  بناج  هب  جوف  جوف  دـندش  رفاک  ادـخ  هب  هک  ناـنآ  زور  نآ  (71)و  تسا رت  هاگآ  قلخ  دـب  کین و  لاـعفا  هب  سک  ره 
تایآ دندماین و  امـش  تیادـه  يارب  ادـخ  ناربمغیپ  رگم  دـنیوگ  اهنآ  هب  خزود  نانزاخ  دـنیاشگب و  ناشیور  هب  منهج  ياهرد  دنـسر  اجنآ 

میتفرگن و دنپ  ام  هک  سوسفا  نکیل  یلب و  دنهد  باوج  دندیناسرتن ؟ تخس  زور  نیا  تاقالم  زا  ار  امـش  دندرکن و  توالت  ناتیارب  ار  یهلا 
نارفاک نآ  هب  هاگنآ  (72) دیدرگ یمتح  ققحم و  نارفاک  يارب  باذع  هدـعو  میدرک و  نامرح  باذـع  قحتـسم  ار  دوخ  نایـصع  رفک و  هب 

یهاـگلزنم دـب  رایــسب  خزود  ار  ناربـکتم  هـک  دـینامب  نادواـج  باذـع  نآ  رد  دـیوش و  لـخاد  خزود  هـب  رد  ره  زا  کـنیا  دوـش  باـطخ 
دنیاشگب و مارتحا  هب  ناشیور  هب  تشهب  ياهرد  همه  دنسر  اجنادب  نوچ  دنرب و  تشهب  يوس  هب  جوف  جوف  ار  سرتادخ  نایقتم  (73)و  تسا

تشهب نیا  رد  یلاح  دیدرگ  امش  بیصن  يدبا  شیع  شوخ  هچ  هک  امش  لاح  هب  اشوخ  داب  امـشرب  مالـس  دنیوگ  تینهت  هب  یتشهب  نانزاخ 
ققحمام رب  ار  شتمحر  فطل و  هدعو  هک  ار  يادخ  شیاتـس  دـنیوگ  دـنیآرد و  تشهب  هب  نانموم  (74) دیـشاب معنتم  نادواج  دیئآرد و  دبا 

وکین رایـسب  ناراکوکین  شاداپ  زور  نآ  یلب  مینیزگ  لزنم  میهاوخب  نآ  ياـج  ره  اـت  دـینادرگ  تشهب  نیمزرـس  همه  ثراو  ار  اـم  دومرف و 
حـیبست و هب  هدـمآرد و  یهلا  تمظع  اب  شرع  درگادرگ  هک  ینک  هدـهاشم  ار  تمحر  ناگتـشرف  زور  نآ  رد  لوسر  يا  (75)و  دوب دهاوخ 

صاخ شیاتس  ساپس و  دنیوگ  دنیاشگ و  ادخ  دمح  هب  نابز  همه  دوشمکح و  قح  هب  خزود  تشهب و  لها  نایم  دنلوغـشم و  ادخ  شیاتس 
(76) تسنایناهج يادخ 

رفاغ
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یئادخ (3) تساناد ردتقم  يادخ  بناج  زا  نآرق  ینامسآ  باتک  نیا  لوزن  (2) تسلوسر ادخ و  رارسا  مح  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
تـستمعن تمحر و  بحاص  هک  یئادخ  تسا  نامیا  یب  ملاظمدرم  زا  تخـس  مقتنم  نامیا و  اب  ناگدنب  هبوت  هدـنریذپ  هانگ و  هدنـشخب  هک 

رفاک مدرم  زج  لدج  راکنا و  هب  یسک  ادخ  تایآ  رد  هک  لوسر  يا  نادب  (4)و  تسوا يوس  هب  همه  تشگزاب  تسین و  یئادخ  چیه  وا  زج 
دهاوـخ ماـقتنا  عـقوم  میداد  یتـلهم  اـهنآ  هب  رگا  هک  يزاـبن  لد  دنفرـصتم  طلـسم و  اـهراید  رهـش و  رب  نارفاـک  هـکنیا  زا  وـت  سپ  دزیخنرب 

دندرک و بیذکت  ار  ناربمغیپ  زین  حون  زا  دعب  فیاوط  حون و  موق  مه  نانیا  زا  شیپ  هک  رادم  مغ  دندرک  بیذکت  ار  وت  تما  رگا  (5) دیسر
اهنآ ام  دزاس و  لامیاپ  ار  قح  ناهرب  لطاب  راتفگ  لدج و  اب  دـنادرگ و  كاله  ریگتـسد و  ار  دوخ  ربمغیپ  هک  تشامگ  یم  تمه  یتما  ره 
متح ققحم و  تتما  نارفاک  رفیک  باقع و  رب  وت  يادخ  هدـعو  هنوگ  نیمه  (6)و  میدرک تخـس  تبوقع  هنوگچ  میتفرگ و  رفک  رفیک  هب  ار 

دنشرع نوماریپ  هک  نانآ  هتفرگ و  شود  رب  ار  یهلا  تمظع  اب  شرع  هک  یناگتـشرف  (7) دنتـسه خزود  لها  همه  تمایق  زور  اهنآ  هک  تسا 
يا هک  دـنبلط  یم  ترفغم  شزرمآ و  ادـخ  زاـنامیا  لـها  يارب  مه  دـنراد و  ناـمیا  ادـخ  هب  دوـخ  مه  دنلوغـشم  قـح  شیاتـس  حـیبست و  هب 

ياضر هار  دندرک و  هبوت  هک  نانآ  هانگ  مرک  فطل و  هب  وت  تسا  هتفرگ  ارف  ار  ملاع  لها  همه  تیاهتنم  یب  تمحر  ملع و  هک  يراگدرورپ 
ناردپ و اب  يدومرف  هدـعو  هک  یندـع  تشهب  رد  ار  اهنآ  وت  اراگدرورپ  (8) راد ظوفحم  خزود  باذـع  زا  ار  نانآ  شخبب و  دـندومیپ  ار  وت 
فـطل و هب  ار  ناـنموم  نآ  مه  (9)و  رادـتقا تمکح و  اب  يادـخ  یئوت  انامه  هک  نادرگ  لصاو  ناشنادـنزرف  تفج و  مه  حـلاص و  نارداـم 

هدومرف رایـسب  تیانع  تمحر و  وا  قح  رد  يراد  ظوفحم  زورما  يراکتـشز  زا  وت  ار  هک  ره  هک  رادـهاگن  تشز  لامعا  باکترا  زا  تیانع 
خزود هب  نوچ  دندش  رفاک  ادخ  هب  هک  نانآ  (10)و  دوب دهاوخ  ترخآ  رد  میظع  يزوریف  ایالب و  زا  گرزب  يراگتسر  تقیقح  هب  نآ  يا و 

ارچ تسا  رتتخس  دوخ  رب  امـش  مشخ  زا  رایـسب  ادخ  رهق  مشخ و  هک  دوش  باطخ  اهنآ  هب  دنوشدوخ  ناج  نمـشد  مشخ ، طرف  زا  دنتفارد و 
هدنز زاب  يدـناریمب و  راب  ود  ار  ام  وت  اراگدرورپ  دـنیوگ  نارفاک  لاح  نآ  رد  (11) دیدش رفاک  امـش  دندرک و  توعد  نامیا  هب  ار  امـش  هک 

ناهانگ هب  ام  ات  يدرک  هدـنز  تمایق  هب  يدـناریم و  روبق  رد  راب  مود  يدرک  هدـنز  خزرب  ملاع  روبق و  رد  يدـناریم و  ایند  رد  رابکی  يدرک 
يارب باذع  نیا  دـنیوگ  اهنآ  هب  (12) تاـهیه میئآ ؟ نوریب  خزود  باذـع  نیا  زا  هک  تسه  یهار  ار  اـم  کـنیا  اـیآ  میدرک  فارتـعا  دوخ 
مکح کنیا  سپ  دیدروآ  یم  نامیا  دـنتفرگیم  کیرـش  وا  رب  رگا  دـیدشیم و  رفاک  وا  هب  دـشیم  دای  یئاتکی  هب  ادـخ  نوچ  امـش  هک  تسنآ 

رادـیدپ سفنا  قافآ و  ملاع  رد  ار  دوخ  تردـق  تاـیآ  امـش  هب  هک  یئادـخ  نآ  (13) تسا راوگرزب  لاعتم  يادـخ  اـب  امـش  تبوقع  وفع و 
ادـخ هاگرد  هب  ور  میاد  هک  یناسک  رگم  دـنوشن  ینعم  نیا  رکذـتم  داتـسرف و  يزور  امـش  رب  ناراب  فرب و  هلیـسو  هب  نامـسآ  زا  تخاس و 

هک (15) تسادخ صوصخم  دنهاوخن  نارفاک  دنچ  ره  ذفان  مکح  صلاخ و  نید  هک  دیناوخب  یئاتکی  صالخا و  هب  ار  ادـخ  سپ  (14) دنرآ
یم دهاوخب  ناگدنب  زا  هک  ره  رب  دوخ  رما  هب  ار  شخبناج  هتـشرف  نامه  حور  تسا  میظع  شرع  بحاص  عیفر و  بتارم  نوئـش و  ياراد  وا 
قلخ دب  کین و  همه  هک  يزور  نآ  (16) دناسرتب باقع  باوث و  تاقالم  تقو  تمایق  زور  زا  ار  قلخ  دبای و  توبن  ماقم  هدنب  نآ  ات  دتـسرف 

ره زور  نآ  (17) تساتکی مقتنم  رهاق  يادخ  اب  تسیک ؟ اب  ملاع  تنطلـس  زور  نآ  رد  دشابن . ناهنپ  ادـخ  رب  اهنآ  هدرک  چـیه  دـیآ و  دـیدپ 
هظحل کی  هب  قلخ  باسح  لداع  يادخ  هک  دش  دهاوخن  متـسسکچیه  رب  زورما  تفای و  دـهاوخ  ازج  هدرک  دـب  کین و  زا  هچنآ  هب  یـسفن 

دوخ مشخ  نزح و  نآ  میب  زا  دـسریم و  ولگ  هب  اهناج  زور  نآ  سرت  لوه و  زا  هک  ناسرتب  تماـیق  زور  زا  ار  تما  لوسر ، يا  (18)و  دنکیم
تنایخ هاگن  رب  ادخ  19)و  .) دوب دهاوخن  دوش  هتفریذپ  شتعافـش  هک  يروای  دنک و  تیامح  هک  یـشیوخ  چیه  ار  ناراکمتـس  دنربیم و  ورف 

چیه دنناوخیم  یئادخ  هب  ار  هچنآ  وا  ریغ  دنکیم و  مکح  قح  هب  ملاع  رد  ادخ  (20) تسهاگآ مدرم  ياهلد  یناهن  ياه  هشیدنا  قلخ و  مشچ 
ریس و نیمز  يور  رد  مدرم  ایآ  (21) تسانیب ناگدنب  لاوحا  هب  اونـش و  ار  قلخ  ياعد  هک  تسادخ  تشاد  دـنناوتن  ناهج  رد  يرثا  مکح و 

دوبرتشیب نیمز  يور  رد  ناشیدوجو  راثآ  رت و  يوق  نانیا  زا  رایـسب  هکنآ  اب  اـهنآ  هکدـننیبب  ار  ناشناینیـشیپ  راـک  تبقاـع  اـت  دـننکیمن  رفس 
تکاله نیا  (22) دوبن ناشرادـهگن  سکچیه  ادـخ  ماقتنا  رهق و  زا  تخاس و  كاله  ار  همه  تفرگب و  ناشناهانگ  رفیک  هب  ادـخ  ماـجنارس 

ار نانآ  مه  ادخ  دندش  رفاک  دانع  لهج و  زا  نانآ  دندمآ و  اهنآ  يوس  هب  نشور  هلدا  تایآ و  اب  ناشناربمیپ  هک  دوب  ببـس  نیدب  ناینیـشیپ 
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هب (24) میداتسرف راکـشآ  تجح  تازجعم و  تایآ و  اب  ار  یـسوم  ام  (23)و  تسا رفیک  تخـس  ردتقم و  رایـسب  ادخ  هک  تفرگ  تبوقع  هب 
بناج زا  وا  هک  هاگ  نآ  (25)و  تسا یئوگغورد  رایـسب  رحاس  وا  دنتفگ  دندرک و  بیذکت  ار  یـسوم  اهنآ  نوراق  ناماه و  نوعرف و  يوس 

دیشکب و دندروآ  نامیا  یـسوم  هب  هک  نانآ  نارـسپ  دیورب  دنتفگ  مدرم  هب  شموق  نوعرف و  دمآ  قلخ  تیاده  يارب  تقیقح  قدص و  هب  ام 
تلالـض و رد  زج  نارفاک  ریبدـت  رکم و  يرآ  میدرک  يوق  ار  اهنآ  سکعلاـب  اـم  دـنوش و  دوباـن  فیعـض و  اـت  دـیراذگ  هدـنز  ار  ناـشنانز 
ردتقم و ار  وا  هک  ار  دوخ  يادخ  وا  و  مناسر . لتق  هب  ار  یـسوم  نم  ات  دـیراذگب  تفگ  شنایرابرد  هب  نوعرف  (26) دیاین راک  هب  ناشنارسخ 

یسوم (27) دزیگنارب يداسف  هنتف و  نیمز  رد  دهد و  رییغت  ار  امـش  نیئآ  میراذگ  هدنز  ار  يو  رگا  هک  مسرتیم  دـبلط  يرای  هب  دـنادیم  مقتنم 
دروآ یمن  نامیا  باسح  زور  هب  هک  يربکتم  رفاک  ره  رـش  زا  ملاع  همه  امـش و  نم و  هدـننیرفآ  يادـخ  هب  نم  تفگ  دینـش  دوخ  لتق  هصق 
تفگ ناینوعرف  اب  تشادـیم  ناهنپ  ار  شنامیا  هک  نوعرف  لآ  زا  ینامیا  اـب  درم  (28)و  مبلطیم يرای  نارفاک  امـش  عفد  رد  وا  زا  مربیم و  هانپ 

هلدا هزجعم و  اب  هک  یتروص  رد  دیـشکیم ؟ رگید  ناتب  ناماه و  نوعرف و  هن  تسادـخ  نم  راگدرورپ  دـیوگیم  هکنیا  مرج  هب  ار  يدرم  اـیآ 
رگا نکیل  تسوا و  دوخ  رب  شغورد  هاـنگ  تسوـگغورد  وا  رگا  دـینک  رکف  رخآ  تسا  هدـمآ  امـش  تیادـه  يارب  ادـخ  بناـج  زا  نشور 

تیاده زگره  ار  وگغورد  راکمتـس و  مدرم  هتبلا  ادخ  دش و  دیهاوخ  كاله  همه  دـسرب  امـش  هب  یـضعب  وا  ياه  هدـعو  زا  دـشاب  وگتـسار 
نآ زا  ار  ام  هک  تسیک  دسرب  امرب  ادـخ  ماقتنا  رهق و  رگا  نکیل  تسامـش  اب  رـصم  نیمز  تنطلـس  کلم و  زورما  موق  يا  (29) درک دهاوخن 
هب زج  ار  امـش  منادیمن و  حالـص  نیا  زج  مهد و  یمن  رگید  يار  مداد  یـسوم  لتق  هب  یـصر  هکنآ  زج  تفگ  زاب  نوعرف  داد . دناوت  تاجن 

تخـس زور  دـننام  يزور  زا  مسرت  یم  امـش  رب  نم  موق  يا  تفگ  ناینوعرف  هب  نامیا  اب  صخـش  نامه  زاب  (30) منکیمن تلالد  باوص  هار 
دندش و كاله  نایـصع  رفک و  رفیک  هب  همه  هک  نانیا  زا  دعب  مما  دومث و  داع و  حون و  موق  راوگان  راگزور  لثم  (31) نیشیپ مما  بازحا و 

زور باذع  زا  امش  يارب  نم  موق  يا  تفگ  زاب  (32)و  تسا دوخ  رایتخا  وس ، هب  اهنآ  كاله  دنکن و  ناگدنب  قح  رد  ملظ  هدارا  چیه  ادـخ 
. دیباین یهانپ  ادخ  رهق  زا  چیه  دیزیرگب و  وس  ره  نآ  باذع  زا  هک  يزور  (33) مسرتیم تخس  دنیآ  دایرف  هب  نآ  یتخس  زا  قلخ  هک  تمایق 

فسوی شیپ  نیا  زا  (34)و  تسین یئامنهار  وا  يارب  رگید  دراذـگاو  تلالـض  هب  تجح  مامتا  زا  سپ  ینعی  دـنک  هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  و 
دیدـنامب بیر  کش و  رد  دروآ  امـش  يارب  هک  یتایآ  زا  میاد  دـمآ و  تلاسر  هب  نشور  هلدا  تازجعم و  اب  نایرـصم  امـش  يوس  هب  ناعنک 

یلب دتـسرف  یمن  یلوسر  زگره  فسوی  زا  سپ  ادـخ  رگید  هک  دـیتفگ  غورد  هب  زاب  تفرب و  ایند  زا  فسوی  هکنآ  ات  دـیدرکن  يو  تعاـطا 
دوـخ نالذـخ  یهارمگ و  هـب  ینعی  دــنادرگیم  هارمگ  دــنبیر  کـش و  رد  لـسر  تازجعم  ادــخ و  تاـیآ  رد  هـک  يرگمتــس  مدرم  ادــخ 

هب ار  نامیا  لها  لوسر و  ادختخـس و  راک  نیا  دنزیخرب  راکنا  لادج و  هب  ناهرب  تجح و  چیه  یب  ادخ  تایآ  رد  هک  نانآ  (35) دراذگیماو
هب نوعرف  (36)و  دوشیم نمشد  دوخ  تداعـس  اب  هک  دنزیم  تواقـش  رهم  يراکمتـس  رکنم  ره  لد  رب  ادخ  هنوگنیا  یلب  درآ  بضغ  مشخ و 

هتفای و اهنامسآ  هار  ات  (37) مبای هار  نامسآ  ياهرد  هب  دیاش  ات  نکداینب  شارخ  نامسآ  هیاپ  دنلب  یخاک  نم  يارب  ناماه  يا  تفگ  شریزو 
رظن رد  نینچ  نیا  و  مرادنپ . یم  يوگغورد  ار  یـسوم  زونه  نم  منک و  یقیقحت  یـسوم  بذک  قدص و  زا  موش و  هاگآ  یـسوم  يادخ  رب 

ریبدـت رکم و  دـشدودسم و  وا  رب  یتسرپادـخ  قح و  هار  دومن و  ابیز  شتـشز  لـمع  غورد و  يوعد  تسرپدوخ  كرـشم  نوعرف  هنـالهاج 
ارم موق  يا  تفگ  دوشگ و  تحیـصن  هب  ناـبز  نوعرف  لآ  نموم  صخـش  ناـمه  زاـب  (38)و  دـماین راک  هب  شکـاله  ناـیز و  رب  زج  نوعرف 

ترخآ يارـس  تسین و  شیب  يزیچان  عاتم  ایند  یناـف  یناگدـنز  نیا  موق  يا  (39) منک تلـالد  باوص  قح و  هار  هب  ار  امـش  اتدـینک  يوریپ 
زا هک  ره  دوشن و  تازاجم  نآ  لثم  هب  الا  اجنآ  هدرک  ایند  رد  يدـب  راک  سک  ره  هک  دـینادب  (40)و  تسا ینادواج  تایح  يدبا و  هاگلزنم 

باسح و یب  قزر  هب  اجنآ  دـنوش و  لخاد  نادواج  تشهبرد  ناـنآ  دنـشاب  ناـمیا  اـب  هک  یتروص  رد  هدروآ  اـجب  حـلاص  لـمع  نز  درم و 
شتآ يوس  هب  ارم  امش  منک و  یم  توعد  تشهب  قیرط  تاجن و  هار  هب  ار  امـش  نم  ارچ  موق  يا  (41)و  دندرگ رادروخرب  رامش  یب  تمعن 

ادخ کیرش  منادیمن  رثوم  چیه  ناهج  رد  هک  ار  یتب  یشناد  یب  زا  موش و  رفاک  ادخ  هب  هک  دینکیم  توعد  ارم  امـش  (42 (؟ دیناوخیم خزود 
وا يوس  هب  ارم  امـش  هچنآ  هرورـضلاب  راچان و  (43) مناوخیم شزرمآ  شـشخب و  اب  رایـسب  ردـتقم  يادـخ  يوس  هب  ار  امـش  نم  مهد و  رارق 
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يوس هب  امتـشگزاب  تمایق  رد  هک  دـینادب  اققحم  دـنرادن و  چـیه  ترخآ  ایند و  رد  يرثا  اهنآ  لطاب  نادوبعم  هنعارف و  اـهتب و  زا  دـیناوخیم 
دـیوشیم و رکذـتم  لمع  شاداپ  ماـگنه  ار  مراـتفگ  يدوز  هب  (44) دـنخزود شتآ  لها  همه  اـجنآ  رد  قساـف  ناراکمتـس  هتبلا  تسادـخ و 
هک مراذگیماو  ادخ  هب  دوخ  راک  نم  تسامـش و  تکاله  نایز و  هب  نم  دنپ  ندینـشن  امـش و  عفن  یهاوخریخ و  هب  نم  حیاصن  هک  دیمهفیم 

رـش و زا  ادخ  سپ  دندرک  شرازآ  دـصق  دنونـشب  ار  نوعرف  لآ  نموم  دـنپ  هکنآ  ياج  هب  موق  (45) تسهاگآ ناگدـنب  لاوحا  رب  الماک  وا 
ملاع رد  هک  کنیا  (46) دندش قرغ  كاله  يایرد  هب  همه  دیسر و  ارف  نوعرف  لآ  رب  تخـس  باذع  تشاد و  ظوفحم  ار  وا  ناینوعرف  رکم 

باذع نیرتتخـس  هب  ار  ناینوعرف  هک  دـیآ  باطخ  دوش  تمایق  زور  نوچ  دـنرادیم و  هضرع  اهنآ  رب  ماش  حبـص و  ار  خزود  شتآ  دـنخزرب 
ام دنیوگیم  دوخ  شکندرگ  نایاوشیپ  هب  تلم  نافیعـض  دنیآرب  هلداجم  جاجتحا و  هب  مه  اب  نوچ  خزود  شتآ  رد  (47)و  دینک دراو  منهج 

دوـخ رب  دـیهاکب و  اـم  باذــع  شتآ  زا  نآ  ضوـع  هـب  مـه  امــش  زورما  دــیناوتیم  اـیآ  میدــش  هارمگ  هـک  مـیدرک  امــش  يوریپ  اـیند  رد 
لدع هب  هتبلا  ناگدنب  نایم  ادخ  هک  میشاب  بذعم  ناسکی  خزود  شتآ  رد  دیاب  همه  امش  ام و  هک  دنهد  خساپ  ربکتم  نایاوشیپ  (48) دیئازفیب
دنهد خساپ  اهنآ  (50) دهدفیفخت ار  ام  باذع  يزور  هک  دیهاوخب  ادـخ  زا  دـنیوگ  منهج  نانزاخ  هب  خزود  لها  (49)و  تسا هدومرف  مکح 
نیدب میدرکن و  نانآ  يوریپ  ام  دندمآ  يرآ  دنیوگ  نایخزود  دندماین ؟ امش  تیاده  يارب  نشور  هلدا  تازجعم و  اب  امش  ناربمغیپ  ایآ  هک 

دهاوخن تلالـض  نایز و  رب  زج  نارفاک  ياعد  هک  دینک  هلان  اعد و  دـیهاوخیم  هچ  ره  کنیا  دـنیوگ  منهج  نانزاخ  سپ  میداتفا  هایـس  زور 
هک تمایق  زور  مه  میهدـیم و  ترـصن  رفظ و  ناشنانمـشد  رب  اـیند  رد  مه  ار  ناـمیا  لـها  نـالوسر و  هتبلا  میئاـناوت  يادـخ  هک  اـم  (51) دوب

ینامیشپ و ار  ناراکمتـس  زور  نآ  رد  (52) میهدـیم شاداپ  یتشهب  تاماقم  هب  ار  نانموم  دـنزیخرب  تداهـش  هب  دـب  کین و  لامعا  ناهاوگ 
لیئارسا ینب  میدرک و  اطع  تیاده  ماقم  یـسوم  هب  ام  (53)و  تسایهم منهج  دب  هاگلزنم  نعل و  مشخ و  اهنآ  رب  دهدن و  دوس  یهاوخ  رذـع 

تما رازآ  رب  اـم  لوسر  يا  (55) دنریگ دنپ  نادنمدرخ  دـنبای و  تیادـه  موق  نآ  ات  (54) میدـینادرگ تاروت  گرزب  باـتک  ثراو  ار  وا  موق 
ادخ هاگرد  زا  نادان  تما  هانگ  رب  ینعی  نک  بلط  شزرمآ  ادخ  زا  دوخ  هانگ  رب  تسا و  قح  ادخ  باقع  باوث و  هدـعو  هتبلا  هک  نک  ربص 

هار ناهرب  تجح و  چیه  یب  ادـخ  تایآ  رد  هک  نانآ  (56) زادرپ دوخ  راگدرورپ  شیاتس  رکذ و  حیبست و  هب  ماش  حبـص و  هاوخ و  شزرمآ 
رش زا  وت  سپدیسر  دنهاوخن  رخآ  مه ، لد  يوزرآ  هب  هک  دنرادن  لد  رد  يزیچ  تسایر  دصق  توخن و  ربکت و  زج  دندومیپ  لدج  راکنا و 

رایسب اهنامـسآ  نیمز و  تقلخ  هتبلا  (57) تسا ناگدـنب  لاوحا  يانیب  نامولظم و  ياعد  ياونـش  ادـخ  هک  رب  ادـخ  هاگرد  هب  هانپ  اهنآ  هنتف  و 
ناسکی انیب  ملاع  صخـش  انیبان و  لهاج  زگره  (58)و  دـننکیمن كرد  ار  انعم  نیا  مدرمرثکا  نکیل  تسا و  رـشب  تقلخ  زا  رتمهم  رتگرزب و 

رایسب نکیل  دنتـسین  ترخآ  تاجرد  رد  يواسم  رادرکدب  نارفاک  اب  ادخ  دزن  دندش  راکوکین  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ  مه  تسین و 
نامیا نآ  هب  گرم  تعاس  ات  مدرم  رتشیب  نکیل  دیآ و  یم  کش  چیه  یب  تمایق  تعاس  هتبلا  (59) دنوشیم رکذتم  ار  تقیقح  نیا  مدرم  مک 

ضارعا نم  تدابع  اعد و  زا  هک  نانآ  منک و  باجتسم  امش  ياعد  ات  دیناوخب  لد  صولخ  اب  ارم  هک  دومرف  امـش  يادخ  (60)و  دنروآ یمن 
زور هداد و  رارق  امـش  تحارتسا  شیاسآ و  يارب  ار  رات  بش  هکنآ  تسادخ  (61) دنوش خزود  رد  يراوخ  تلذ و  اب  دوز  دننک  یـشکرس  و 
رکـش مدرم  رثکا  نکیل  تسناسحا و  لضف و  ناـمدرم  قح  رد  ار  ادـخ  هک  دـینادرگ  نشور  دیـشروخ  غارچ  هب  امـش  راـک  بسک و  يارب  ار 

يا سپ  تسین  یئادـخ  چـیه  وا  زج  تسا و  ملاـع  تادوجوم  همه  هدـننیرفآ  امـش  راـگدرورپ  يادـخ  ناـمه  (62) دـنرآ یمن  اجب  شتمعن 
دندرک راکنا  ار  یهلا  لسر  تایآ و  هک  ناـنآ  (63) دیوش یملطاب  نادوبعم  هتفیرف  هدـیدرگ و  زاب  ارچ  قح  دوبعم  هناگی  هاگرد  زا  ناگدـنب 

ار نامـسآ  داد و  رارق  امـش  هاگمارآ  ار  نیمز  هکنآ  تسادخ  (64) دنوشیم لطاب  نادوبعم  رورغم  هدـیدرگزاب و  قح  یگدـنب  زا  هنوگنیا  مه 
نینچ هک  ادـخ  نیا  داد  يزورامـش  هب  شوخ  ذـیذل  ياهاذـغ  نیرتهب  زا  دـیرفایب و  اهتروص  نیرتوکین  هب  ار  امـش  تشارفارب و  عیفر  یخاک 

یئادخ چیه  وا  زج  تسا و  دبا  هدـنز  يادـخ  وا  (65) نایملاع راگدرورپ  تسا  راوگرزب  رترب و  یهآ  تسامـش  راـگدرورپ  دومرف  اـهناسحا 
يا (66) تسنایملاع راگدیرفآ  ياتکی  يادخ  صوصخم  ساپـس  شیاتـس و  هک  دیـشاب  وا  هدنب  صالخا  هب  دیناوخب و  ار  وا  اهنت  سپ  تسین 

زا نم  رب  هک  ارچ  دـنا  هدرک  عنم  هتبلا  دـیتسرپیم  ادـخ  ياج  هب  امـش  هک  یلطاب  نادوبعم  شتـسرپ  زا  ارم  هک  وگب  ار  ناتـسرپ  تب  اـم ، لوسر 
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امش هک  یئادخ  تسوا  (67) مشاب نایملاع  يادخ  رما  میلـست  اهنت  هک  مرومام  نم  تسا و  هدمآ  ینـشور  هلدا  تایآ و  یحو  هب  دوخ  يادخ 
هب هکنآ  ات  دروآ  نوریب  یلفط  ردام  محر  زا  ار  امش  سپ  هقلع  هتسب  نوخ  زا  هاگنآ  هفطن و  بآ  هرطق  زا  سپس  دیرفایب و  زیچان  كاخ  زا  ار 

دیـسریم دوخ  لجا  هب  همه  دینک و  تافو  يریپ  نس  زا  شیپ  امـش  زا  یخرب  دـیوش و  یم  هدروخلاس  يریپ  زاب  دیـسرب و  لامک  دـشر و  نس 
يزیچ تقلخ  هب  نوچ  دناریمیم و  دـنکیم و  هدـنز  ار  قئالخ  هک  یئادـخ  تسوا  (68) دینک لقعت  ار  ادـخ  تردـق  رگم  ات  میدرک  نینچ  نیا 

رد هک  یناسک  ایآ  لوسر  يا  (69) دوشیم دوجوم  گنرد  یب  شاب  دوجوم  دیوگ  هکنیا  ضحم  هب  دریگ  قلعت  شلماک  تیـشم  ذفان و  مکح 
رب ار  دوخ  نالوسر  هک  یماکحا  ار و  ام  باتک  هک  نانآ  (70 (؟ دیشک اجک  هب  ناشراک  تبقاع  يدیدن  دندومیپ  راکنا  لادج و  هار  ام  تایآ 

هدیشک نیـشتآ  ياهریجنز  لغ و  اب  ناشاهندرگ  نوچ  (71) تفای دنهاوخ  ار  ناشرادرک  رفیک  يدوزب  دندرک  بیذـکت  میداتـسرف  نآ  غالبا 
دنتفر اجک  دـنیوگ  اهنآ  هب  هاگنآ  (73) دـنوش هتخورفا  شتآ  رد  سپـس  دـننکفارد  منهج  نفع  مرگ و  بآ  خزود و  میمح  هـب  اـت  (72) دوش

وحم و ام  رظن  زا  همه  اـهتب  نآ  دـنیوگ  باوج  ناکرـشم  نآ  دـیدینادرگ  يور  ادـخ  زا  (74)و  دیدرمشیم ادخ  کیرـش  هک  یلطاب  نادوبعم 
هارمگ ار  كرـشم  رفاک  مدرم  هنوگ  نیا  ادخ  میدیتسرپن  یئادـخ  هب  ار  يزیچ  شیپ  نیا  زا  ام  هک  هدـمآرب  راکنا  ماقم  رد  هکلب  دـندش  دوبان 

ینارسوه حیرفت و  یپ  زا  ایند  رد  هک  تسا  ببـس  نیدب  نارفاک  امـش  باذع  رهق و  نیا  (75) دنکیم مورحمدوخ  تمحر  زا  ینعی  دنادرگیم 
نادواج اجنآ  هک  دـیئآرد  خزود  ياهرد  رب  ناـترفک  رفیک  هب  کـنیا  (76) دیدش مرگرـس  یتسرپ  توهـش  طاشن و  هب  میاد  دـیدوب و  لطاب 

رازآ رب  يزور  دنچ  لوسر  يا  (77) تسیدب هاگلزنم  رایسب  ترخآ  رد  دندیـشک  قح  نامرف  زا  رـس  هک  ار  ناربکتم  یلبدوب  دیهاوخ  بذعم 
ياه هدعو  زا  یـضعب  هب  وت  مشچ  لباقم  وت و  تایح  رد  ای  ار  اهنآ  هک  تسا  قح  ادخ  باقع  باوث و  هدعو  هتبلا  هک  نک  ربص  تما  نارفاک 

ناـشلامعا رفیک  هب  تماـیق  رد  تساـم و  يوس  هب  اـهنآ  عوجر  زاـب  مینک  حور  ضبق  ار  وت  هچناـنچ  اـی  مینکیم  تبوقع  وت  ریـشمش  هب  دوـخ 
یلوسر چیه  میدرکن و  ار  یخرب  میدرک و  تیاکح  وت  رب  ار  یـضعب  لاوحا  هک  میداتـسرف  وت  زا  شیپ  يرایـسب  نالوسر  ام  (78)و  میناسریم

مکح قح  هب  همه  رب  زور  نآ  دسر  ارف  لطاب  وحم  قح و  هبلغ  رب  ادخ  نامرف  نوچ  دروایب و  تما  يارب  یتیآ  زجعم و  دیاشن  ادـخ  رما  هب  زج 
هیذغت یخرب  زا  دیوش و  راوس  یضعب  رب  ات  دیرفآ  ار  نایاپراهچ  نایمدآ  امش  يارب  هکنآ  تسادخ  (79) دنوش راکنایز  لطبم  نارفاک  دننک و 

جـئاوح و نیمز  رایـش  يربراـب و  يراوـس و  زا  دـیربب و  اـهنآ  يوـم  كرک و  مشپ و  تسوـپ و  ریـش و  زا  رگید  رایـسب  عـفن  زین  (80)و  دینک
تردق تایآ  ادخ  (81)و  دیوش راوس  بآ  رد  اه  یتشک  رب  كاخ و  رد  اهنآ  رب  دیهد و  ماجنا  دیراد  رضح  رفـس و  رد  اهنآ  اب  هک  یـضارغا 

رفس ریـس و  هب  نیمز  رد  مدرم  ایآ  (82) درک دـیناوت  راکنا  ار  یهلا  تایآ  زا  کی  مادـک  سپ  داد  هئارا  ناهج  رد  امـش  هب  ار  دوخ  تمحر  و 
همه هنوگچ  هک  دـننک ؟ هدـهاشم  دـندوب  نیمز  رد  رترثوم  رت و  يوق  رتشیب و  رایـسب  اهنیازا  هک  ار  ناشناینیـشیپ  لاح  تبقاـع  اـت  دـنور  یمن 
هلدا تازجعم و  اب  ام  نـالوسر  هک  هاـگنآ  سپ  (83) درکن تیامح  ظفح و  تکاله  گرم و  زا  ار  اـهنآ  دـنتخودنا  هچنآ  دـندش و  كـاله 
همه دندرکیم  هرخـسم  هک  یباذع  هدعو  ات  دندش  رورغم  داش و  دوخ  لطاب  دیاقع  شناد و  هب  نادان  مدرم  نآ  دـندمآ  اهنآ  يوس  هب  نشور 

يادخ هب  ام  دنتفگ  هدش و  نامیشپ  كرـش  رفک و  زا  لاح  نآ  رد  دندید  مشچ  هب  ار  ام  باذع  رهق و  تدش  هک  هاگنآ  (84)و  تفرگ ارف  ار 
رب ام  باذع  هدهاشم  گرم و  ندـید  زا  سپ  ناشنامیا  اما  (85) میدش رفاک  میتفرگ  ادـخ  کیرـش  هک  یئاهتب  همه  هب  میدروآ و  نامیا  اتکی 

یهن و رما و  هب  باتک  لوسر و  هک  هدوب  امرف  مکح  ناگدنب  نایم  رد  نینچ  لزا  زا  یهلا  تمکح  ادخ و  تنـس  دیـشخبن . يدوس  چـیه  اهنآ 
هدش راکنایز  نارفاک  اجنآ  دنوش و  ناحتما  نایـصع  تعاطا و  هب  قلخ  ات  دتـسرفب  نارفاک  كاله  نانموم و  تاجن  باقع و  باوث و  هدـعو 

(86) دنا

تلصف

هدنـشخب يادخ  بناج  زا  یلیزنت  نآرق  نیا  هک  (2) دیجم دـیمح  يادـخ  هب  مسق  ای  تسا  تلاسر  زمر  مح  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
هتخاـس نیبـم  نادنمــشناد  يارب  یبرع  حیــصف  ناــبز  هـب  ار  یهلا  ماــکحا  قیاــقح و  شعماــج  تاــیآ  هـک  تـسا  یباــتک  (3) تسنابرهم
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هدرک و ضارعا  مدرم  رثکا  اما  دـناسرتیم  رهق  باذـع  زا  ار  نادـب  دـهدیم و  تراشب  قح  تمحر  هدـعو  هب  ار  ناکین  هک  تسینآرق  (4) تسا
زا ام  شوگ  بوجحم و  تخـس  تتوعد  لوبق  زا  ام  ياهلد  هک  یئوگیم  هچ  اـم  اـب  وت  دـنتفگ  ناکرـشم  (5)و  دنونـشیمن شحیاصن  زردنا و 
مه ام  زادرپ  دوخ  نید  راک  هب  وت  میورگیمن  وت  نیدب  زگره  هک  تسا  رایسب  هلصاف  میخض و  باجح  وت  ام و  نایم  نیگنس و  تخس  ندینش 
هک دـسریم  یحو  ارم  هکنآ  زج  متـسه  يرـشب  امـش  دـننام  مهنم  هک  وـگب  تما  هب  اـم ، لوـسر  يا  (6) مینکیم لـمع  شیوـخ  شیک  هب  هتبلا 

و دیبلط . شزرمآ  وا  زا  دیباتش و  وا  نید  هار  هب  میقتسم  همه  سپ  تسا  اربم  کیرش  كرـش و  زا  اتمه و  یب  ياتکی  يادخ  امـش  راگدرورپ 
ادخ هب  هکنانآ  (8) دـنرفاک یلکب  يدـبا  ناهج  ترخآ و  ملاع  هب  دـنهدیمن و  زگره  اونیب  ناریقف  هب  تاکز  هکنانآ  (7) ناکرشم لاح  هب  ياو 

رد ار  ناهج  نیمز  هک  ادخ  هب  امش  هک  وگب  ار  ناکرـشم  لوسر  يا  (9) تفای دنهاوخ  نایاپ  یب  شاداپ  هتبلا  دـندش  راکوکین  هدروآ و  نامیا 
رد امـش . نادوبعم  اهتب و  هن  تسنایناهج  يادخ  وا  ینادان  لهج و  یهآ  دـیهدیم ؟ رارق  دـننام  لثم و  وا  رب  دـیوشیم و  رفاک  دـیرفایب  زور  ود 
وا (10)و  دشاب دوصقم  ماسجا  ضارعا  رهاوج و  ای  بکرم  بیـسب و  عون  ود  زور  ود  دشاب و  ماسجا  ملاع  ینعم  کی  دـیاش  هفیرـش  هیآ  نیا 

نیمز لها  قازرا  توق و  داد و  رارق  نآ  رد  رایـسب  ناتخرد  اه و  همـشچ  نداعم و  زا  عبانم  تاکرب و  عاونا  تشارفارب و  اه  هوک  نیمز  يور 
يزور همه  ات  دـینادرگ  دوخ  يزور  بسک  رد  ناسکی  ار  نابلط  يزور  دومرف و  نیعم  ردـقم و  يراـید  رهـش و  ره  يارب  زور  راـهچ  رد  ار 

نیمز و نامسآ و  يا  هک  دومرف  ینیوکت  ذفان  رما  هب  وا  دوب  يدود  اهنامسآ  هک  دومرف  لماک  هجوت  اهنامسآ  تقلخ  هب  هاگنآ  (11)و  دنروخ
امدنتشاد هضرع  اهنآ  دیباتـشب  تهارک  ربج و  هب  ای  تبغر  قوش و  هب  قح  نامرف  تعاطا  ادخ و  يوس  هب  همه  دوهـش  بیغ و  ملاع  ياوق  يا 
هناقاتـشم تکرح  تساـنغ و  لاـمک و  يارب  ینغلماـک  يوس  هب  ریقف  صقاـن  ره  تکرح  اریز  میباتـشیم  وت  يوس  هب  لـیم  قوـش و  لاـمک  اـب 

هب ار  ایند  سوسحم  نامسآ  دومرف و  یحوشرما  مظن  هب  ینامسآ  ره  رد  دومرف و  راوتسا  زور  ود  رد  ار  نامـسآ  تفه  مظن  هاگنآ  (12) تسا
زا سپ  نارفاک  رگا  (13) تساناد ردتقم  يادخ  ریدقت  نیمز  نامسآ و  ماظن  نیا  میداد  رویز  بیز و  مجنا  هام و  رهم و  هدنـشخر  ياهغارچ 

كاله مدیناسرت و  دومث  داع و  كاله  هقعاص  دننام  يا  هقعاص  زا  ار  امش  نم  وگب  اهنآ  هب  دندرک  ضارعا  ادخ  زا  یهلا  تایآ  هلدا و  نیا 
زاب نارفاک  دیتسرپن  ار  اتکی  يادخ  زج  هک  دنتفگ  دـندمآ و  قح  نالوسر  بناج  ره  زا  اهنآ  رب  هک  (14) مداد حرش  رفک  رفیک  هب  ار  موق  نآ 
رفاک يرـشب  نالوسر  امـش  ماکحا  بتک و  هب  ام  هک  داتـسرف  یم  تلاسر  هب  ار  ناگتـشرف  میروآ  نامیا  اـم  هک  تساوخیم  ادـخ  رگا  دـنتفگ 
اهنآ ایآ  تسیک ؟ ناهج  رد  رتدـنمورین  ام  زا  هک  دـنتفگ  يرورغم  هب  دـندرک و  یـشکرس  ربکت و  قحاـنب  نیمز  رد  داـع  موق  اـما  (15) میتسه

راـکنا ناـهرب  نیا  دوـجو  اـب  ار  اـم  تردـق  تاـیآ  زاـب  و  تسا ؟ رتاـناوت  ناـنآ  زا  رایـسب  هدوـمرف  قـلخ  ار  اـهنآ  هک  یئادـخ  هـک  دنتـسنادن 
رد میناشچب  ایند  رد  ار  نالذخ  تلذ و  باذع  اهنآ  هب  ات  میداتـسرف  موش  سحن  مایا  رد  يدنت  داب  داع  موق  نآ  كاله  رب  مه  ام  (16) دندرک

میداتسرف لوسر  زین  ار  دومث  موق  اما  (17) درک دهاوخن  اهنآ  يرای  سکچیه  اجنآ  تسایند و  زا  شیب  ترخآ  باذـع  يراوخ  هک  یتروص 
هب تکاله  يراوخ و  باذع  هقعاص  مه  اهنآ  رب  سپ  دـندیزگب  تیادـه  رب  ار  تلالـض  لهج و  يروک  دوخ  اهنآ  نکیل  میدرک  تیادـه  و 
هک يزور  (19)و  میداد تاجن  ار  همه  دندش  راکزیهرپ  سرتادـخ و  دـندروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  نانآ  (18)و  دمآ دورف  ناشرادرک  رفیک 

ماگنه نآ  دنـسر  خزود  رد  رب  همه  نوچ  ات  (20) دنرادزاب يروآ  عمج  يارب  اجنآ  دـنناشک و  خزود  شتآ  يوس  هب  ار  ادـخ  نانمـشد  همه 
دیتشادن نابز  هک  امـش  هب  بجع  يا  دنیوگ  ندب  راضعا  هب  اهنآ  (21)و  دنهد یهاوگ  اهنآ  هانگ  مرج و  رب  اهندب  تسوپ  اهمـشچ و  شوگ و 

امش وا  دینادرگ و  ایوگ  زین  ار  ام  دروآ  قطن  هب  ار  تادوجوم  همه  هک  یئادخ  دنیوگ  باوج  راضعا  نآ  دیداد  تداهشام  لامعا  رب  هنوگچ 
دیتشادیم ناهنپ  ار  دوخ  تشز  لامعا  هک  امـش  (22)و  دـیدرگیمرب وا  يوس  هب  زاب  گرم  زا  سپ  داد و  ایوگ  ناج  دـیرفایب و  راب  نیتسخن  ار 

دهاش مه  امـش  ياضعا  هک  دیدرکیمن  روصت  اریز  دنهدن  تداهـش  زورما  ناتیاهندـب  تسوپ  امـش و  ياهمـشچ  شوگ و  هک  دوبن  نیا  يارب 
رب تسناهنپ و  مه  ادخ  زا  دینکیم  ناهنپ  قلخ  زا  هک  یتشز  لامعا  رثکا  هک  ناتنامگ  هب  دیدرکیم  ناهنپ  ار  هانگ  نکیل  دنتسه و  امـش  لامعا 

ناراـکنایز زا  همه  زورما  دـیدرگ و  امـش  تکـاله  تیـصعم و  بجوم  ادـخ  هراـبرد  امـش  لـطاب  ناـمگ  نیمه  یلو  (23) تسین هاـگآ  نآ 
یهاوخداد سردایرف و  دننک  یبات  یب  دایرف و  رگا  دـنراد و  شتآ  رد  ياج  هک  دـنناوتب  هنوگچ  دـننک  لمحت  ربص و  رگا  کنیا  (24) دیدش
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ناشرظن رد  ایند  یناف  ياهتذـل  تمعن و  زا  تساهنآ  يور  شیپ  هچنآ  ات  میتشاـمگ  اـهنآ  رب  نیطایـش  زا  یناراـی  ناـقیفر و  اـم  (25)و  دنرادن
مزال متح و  اهنآ  رب  یهلا  باذع  هدعو  دـننک و  ناشلفاغ  شومارف و  ترخآ  يدـبا  تاذـل  تمعن و  زا  دـنراد  بقع  زا  هچنآ  دـنهد و  هولج 

هب نارفاک  (26)و  دندش راکنایز  نوبز و  تخـس  دنتـشذگرد و  نایـصع  رفک و  اب  دـندوب و  ایند  قرغ  هک  سن  نج و  زا  یناتما  نوچ  ددرگ 
بلاغ وا  رب  رگم  اـت  دـینک  ءاـقلا  نآ  رد  لـطاب  وغل و  نانخـس  دـیهدن و  ارف  شوگ  دـناوخ  یم  ص )  ) دـمحم هک  نآرق  نیا  رب  دـنتفگ  مدرم 
خزود شتآ  نامه  ادخ  نانمـشد  يازج  (28) مینک رفیک  دندرک  هچنآ  زا  رتدب  میناشچب و  تخـس  یباذـع  هتبلا  ار  نارفاک  مه  ام  (27) دیوش

ترـسح و اب  دننک  باذع  هدهاشم  نوچ  نارفاک  (29)و  دـندرک راکنا  ار  ام  لسر  تایآ و  هکنآ  رفیک  هب  تسا  اـهنآ  يدـبا  لزنم  هک  تسا 
تسپ و اـت  مینکفیب  اـپ  ریز  ار  اـهنآ  هک  هد  ناـشن  اـم  هب  دـندرک  هارمگ  ار  اـم  هک  سنا  نج و  زا  هورگ  ود  نآ  اراـگدرورپ  دـنیوگ  تمادـن 

اهنآ رب  تمحر  ناگتـشرف  دندنام  رادـیاپ  نامیا  نیا  رب  تسا و  اتکی  يادـخ  ام  راگدرورپ  اققحم  دـنتفگ  هکنانآ  (30) دنوش مدرم  نیرتلیلذ 
ار امش  دیدش و  يدبا  تحار  هک  دیرادن  دوخ  هتشذگ  زا  یهودنا  نزح و  هدنیآ و  عیاقو  زا  یسرت  چیه  رگید  هک  دنهد  هدژم  دنوش و  لزان 
میئامـش و نارادتـسود  نارای و  ترخآ  ایند و  رد  ناملغ  روح و  ناگتـشرف و  ام  31)و   ) داب تراشب  دنداد  هدـعو  ءایبنا  هک  یتشهب  نامه  هب 

شاداپ نابرهم  روفغ  يادخ  ار  ناسحا  هرفـس  نیا  (32) تسایهم همه  دینک  اضاقت  وزرآ و  ای  دیـشاب  لیام  هچ  ره  دـبا  تشهب  رد  امـش  يارب 
یمه دیدرگ و  راکوکین  دناوخ و  ادخ  يوس  هب  ار  قلخ  ناربمیپ  نوچ  هک  سک  نآ  زا  ناهج  رد  (33) تسا هدرتسگ  امش  يارب  نامیا  تابث 

ناسکی ناهج  رد  يدب  یکین و  زگره  هک  نادـب  (34 (؟ تسا رتراتفگوکین  رتهب و  سک  مادـک  میادـخ  میلـست  نم  هک  تفگ  هبال  زجع و  هب 
هک سک  نامه  اـت  هد  شاداـپ  تسا  یکین  ریخ و  هک  لـمع  نیرتهب  هب  ار  قلخ  يدـب  هشیمه  یـصخش  روما  رد  تتما  وت و  لوسر  يا  تسین 

دسریمن یـسک  ندرک  یکین  يدب  شاداپ  ینعی  دنلب  ماقم  نیا  هب  نکیل  (35)و  ددرگ وت  شیوخ  تسود و  تسا  ینمشد  رـس  رب  وت  اب  یئوگ 
رب ناطیش  هسوسو  زا  هاگره  سپ  (36) دندش گرزب  ظح  بحاص  یهلا  تفرعم  رد  تابث و  ربص و  ماقم  ياراد  يرادنید  هار  رد  هکنانآ  زج 

بش تقلخ  یهلا  تردق  تایآ  هلمج  زا  (37)و  تساناد همه  لاوحا  هب  اونـش و  قلخ  ياعد  هب  وا  هک  رب  هانپ  ادخ  هب  دسر  يداسف  جنر و  وت 
هدجس تسا  هدیرفآ  ناهنپ  ادیپ و  ملاوع  رد  نابات  باتفآ  رازه  نارازه  هام و  دیشروخ و  شیپ  زگره  دیابن  تسا و  هام  دیشروخ و  زور و  و 

ناگتشرف و هک  ریگم  يزیچ  هب  ار  نایکاخ  نیا  دنزرو  ربکت  ادخ  شتـسرپ  زا  نارفاک  رگا  (38)و  تسا بجاو  هدجس  اجنیا  دینک  شتسرپ  و 
تایآ هلمج  زا  (39)و  دنلوغشم قح  ترضح  تعاط  حیبست و  هب  لالم  یگتـسخ و  چیه  یب  زور  بش و  ادخ  دزن  الاب  ملاع  تیاهن  یب  ياوق 

دبای یمرخ  طاشن و  زازتها و  دروآرب و  هایگ  میرآ  دورف  ناراب  بآ  نآ  رب  ام  نوچ  هک  دعتـسم  عیطم و  يرگنب  ار  نیمز  هکنآ  یهلا  تردـق 
تخس ام  تایآ  رد  هک  نانآ  (40) تسارداق زیچ  ره  رب  وا  هک  دنادرگ  هدنز  مه  ار  ناگدرم  دنک  هدـنز  ناراب  هب  ار  نیمز  هک  سک  نآ  يراب 
دتفارد خزود  شتآ  هب  تمایق  زور  هک  یـسک  ایآ  نالفاغ  يا  دنتـسین  ناهنپ  ام  رظنزا  زگره  هک  دنـسرتب  ام  رهق  زا  دـندومیپ  دانع  رفک و  هار 

يازج لامعا و  مامت  هب  ادـخ  هک  دـینکب  دـیهاوخیم  هچ  ره  دوخ  راـیتخا  هب  زورما  يراـب  تسا ؟ باذـع  زا  نمیا  هک  سک  نآ  اـی  تسارتهب 
نیا هک  یتروصرد  دننادان  ردقچ  دندش  رفاک  دمآ  اهنآ  تیاده  يارب  هک  نآرق  نیا  هب  هکنانآ  انامه  (41) تسا هاگآ  الماک  امش  دب  کین و 

قح باتک  نیا  ملاع  ثداوح  هتـشذگ  هدـنیآ و  سپ  شیپ و  زا  زگره  (42)و  تسا گرزب  زجعم  تزع و  بحاص  نامه  تقیقح  هب  باـتک 
وت رب  ام ، لوسر  يا  (43) تسا تافص  هدوتس و  میکح  ردتقم  يادخ  هداتسرف  وا  اریز  تسیقاب  شتمکح  تموکح و  تمایق  ات  دوشن و  لطاب 

باـقع رهق و  بحاـص  مـه  شـشخب و  شزرمآ و  ياراد  رایــسب  ادـخ  هـک  دـش  هـتفگ  نیــشیپ  نـالوسر  هـب  هـچنآ  زج  دوـشیمن  یحو  مـه 
برع نابز  هب  نشور  لصفم و  باتکنیا  تایآ  ارچ  دـنتفگیم  نارفاک  میداتـسرف  یم  مجع  ناـبز  هب  ار  نآرق  نیا  اـم  رگا  (44)و  تسکاندرد
یمن نامیا  رذـع  نودـب  هک  نونکا  دوشیم ؟ لزان  یبرع  تما  لوسر و  رب  یمجع  باتکایآ  بجع  يا  میروآ  نامیا  برع  موق  اـم  اـت  دـماین 

رب تسنارگ  قح  مالک  ندینش  زا  ناشیاهشوگ  دنرایمن  نامیا  هکنانآ  اما  تسافـش و  تیاده و  نامیا  لها  يارب  نآرق  نیا  وگب  اهنآ  هبدنرآ 
یم توعد  قح  باـتک  نیا  هب  ناـمیا  تداعـس و  زا  رود  رایـسب  یناـکم  زا  ناداـن  مدرم  نآ  تسا و  تلالـض  لـهج و  يروک  بجوم  اـهنآ 

هتفاین تقبـس  ادـخ  فطل  زا  تمحر  هملک  رگا  دـنتفرگ و  شیپ  تفلاخم  هار  نآ  رد  میداتـسرف  ار  تاروت  باتک  یـسوم  هب  ام  (45)و  دنوش
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دنبیر کش و  رد  باذع  نآ  لوزن  رد  تخـس  اهنآ  هک  دنچ  ره  و  دیـسریم . باذع  مکحتما  نآ  نایم  انامه  دنکن  باذع  رد  لیجعت  هک  دوب 
هدرک شیوخ  ررـض  رب  دنک  دب  هک  ره  دوخ و  عفن  رب  دـنک  یکین  راک  سک  ره  (46) دننکیم بیذکت  مه  تمایق  باذع  هدـعو  رد  ار  وت  هک 

دوخ هچنغ  زا  يا  هویم  چـیه  تسهاگآ و  ادـخ  تمایق  تعاـس  زا  اـهنت  (47) درک دهاوخن  متـس  ناگدـنب  رب  چـیه  ازج  زور  رد  ادـخ  تسا و 
هک زاس  زور  نآ  رکذتم  ار  تما  ار و  رشحم  زور  لوسر  يا  رآ  دای  وا و  یلزا  ملع  هب  رگم  دیازن  درادنرب و  راب  ینتـسبآ  چیه  دیاین و  نوریب 

دنیوگ ناکرـشم  دنیآ  یمن  امـش  تاجن  يارب  هک  دنتفر  اجک  دیتشادنپ  نم  کیرـش  هک  یلطاب  نادوبعم  نآ  دنک  باطخ  ناکرـشم  هب  ادـخ 
ایند رد  هک  یلطاـب  نادوبعم  (48)و  تسین یهاوگ  سرداد و  چـیه  ام  تاـجن  يارب  زا  وت  زج  زورما  هک  میتشاد  هضرع  وت  روضح  اـم  اـهلاراب 

یمدز (49) تسین اهنآ  رب  یتاجن  رفم و  چیه  ادخ  رهق  شتآ  زا  هک  دـننادب  نامز  نآ  دوش و  دوبان  وحم و  ناشرظن  زا  همه  دـندرکیم  تدابع 
رـش و يزور  يو  هب  رگا  نکیل  دنکیمن و  نآ  رکـش  درادـن و  يریـس  یگتـسخ و  زگره  دـنکیم و  ریخ  يانمت  میاد  اعد  هب  ادـخ  زا  صیرح 

هدیسر وا  هب  هک  يررض  جنر و  زا  سپ  فرپ  مک  رورغم  ناسنا  هب  ام  رگا  (50)و  ددرگیم دیماان  سویام و  دوز  یهلا  تمحر  زا  دسر  یبیسآ 
ناـمگ دـیوگ  دوـش و  اـیند  رورغم  زاـب  تسا و  نم  تقاـیل  زا  نم  يارب  تمعن  نیا  هک  تفگ  دـهاوخ  هتبلا  مینک  بیـصن  یتـمحر  تـمعن و 
نیرتهب ادـخ  دزن  نم  يارب  مه  زاـب  میدرگرب  ادـخ  يوس  هب  دـشاب و  یتماـیق  گرم  زا  دـعب  هکنیا  ضرف  هب  دوش و  اـپرب  یتماـیق  هک  منکیمن 

یب ناسنا  هب  هاـگره  اـم  (51)و  میناشچ یمتخـس  رایـسب  یباذـع  میزاسیم و  هاگآ  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نارفاـک  هتبلا  اـم  دوبدـهاوخ  تمعن 
دروآ يور  وا  هب  یئالب  رـش و  هاگره  تسج و  يرود  ادـخ  رکـش  زا  دـینادرگب و  ور  درک و  نارفک  میدرک  اطع  یتمعن  فرپ  مک  هلـصوح 

نآ هب  امش  دشاب و  ادخ  بناج  زا  نآرق  رگا  دیرادنپ  یم  هچ  وگب  ار  نارفاک  لوسر  يا  (52) دومن زجع  راهظا  دوشگ  اعد  هبنابز  میاد  هاگنآ 
تایآ ام  (53 (؟ دوب دناوت  یسک  ناهج  رد  دیدرگ  تداعس  هار  زا  رود  قاقـش  رفک و  هب  امـش  دننام  هکنآ  زا  رت  هارمگ  ایآ  دیـشاب  هدش  رفاک 

دـننک و رظن  سفنا  قافآ و  تقلخ  رد  ات  مینادرگیم  نشور  ادـیوه و  الماک  ناگدـنب  سوفن  ناـهج و  قاـفآ  رد  ار  دوخ  تمکح  تردـق و 
هک تقیقح  نیمه  لوسر  يا  ایآ  تسقح  رب  همه  شتلاسر  تمایق و  تمکح و  تایآ  ادخ و  هک  دوشراکـشآ  رهاظ و  دـنوش و  سانـشادخ 

دوخ يادـخ  ياقل  زا  نارفاک  هک  دـینادب  نامیا  لها  يا  الا  (54 (؟ دنکیمن ناهرب  زا  تیافک  تسهاوگ  ادـیپ و  ملاع  تادوجوم  همه  رب  ادـخ 
(55) تسادیوه شدوجو  زیچ  همه  زا  تسلماک و  هطاحا  ملاع  تادوجوم  همه  رب  ار  ادخ  هک  دینادب  زاب  دنراکنا و  کش و  رد 

يروشلا

یحو اناد  ردتقم  يادخ  وت  زا  شیپ  نالوسر  وت و  يوس  هب  هنوگنیا  (3) تسادخ باتک  رارسا  قسع  (2) مح (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
زا اهنامسآ  هک  تسکیدزن  (5) تسا هبترم  دنلب  گرزب  يادـخ  وا  تسوا و  کلم  همه  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  (4) دنکیم
ادخ زا  نیمز  لها  يارب  دنیوگ و  حیبست  دوخ  يادخ  شیاتس  هب  تمحر  ناگتشرف  دوش و  زاب  نالوسر  یحو  هب  نآ  ياهرد  هتفاکـش و  زارف 

نابرهم هدـنزرمآ و  ناگدـنب  قح  رد  رایـسب  هک  یتاذ  نآ  تسادـخ  هک  دـینادب  ناگدـنب  يا  الا  هک  دـننک  ادـن  دـنبلط و  شزرمآ  ترفغم و 
ناشرفک رفیک  هب  ار  اهنآ  تساـهنآ و  لاـمعا  ناـبهگن  بیقر و  ادـخ  دـنتفرگرب  شیوخ  بوبحم  دوبعم و  ار  ادـخ  ریغ  هک  ناـنآ  (6)و  تسا

ما هکم  رهش  مدرم  ات  میدرک  یحو  وت  هب  ام  ار  یبرع  حیـصف  نآرق  نینچ  (7)و  دوب یهاوخن  نانآ  رادرک  لوئسم  راک و  لیکو  وت  دناسریم و 
رد یهورگ  دنیآ و  عمج  همه  کش  چـیه  یب  هک  تمایق  گرزب  زور  یتخـس  زا  مه  یناسرتب و  ادـخ  زا  تسوا  فارطا  رد  هک  ره  يرقلا و 

مامت تسنادـیم  ملاع  ماظن  حالـص  لزا  رد  تساوخیم و  ادـخ  رگا  (8)و  ینادرگ هاـگآ  دـنور  نازوس  شتآ  رد  يا  هقرف  نادواـج و  تشهب 
دوخ تمحر  هب  دـهاوخب  ار  هک  ره  ات  هتـساوخن  نینج  ناـحتما  يارب  نکیل  دادـیم و  رارق  نموم  هقرف  کـی  رهق  هب  ار  رفاـک  نموم و  قیـالخ 
ادـخ هکنآ  لاح  و  دـنتفرگرب ؟ دوخ  رادتـسود  رای و  ار  ادـخ  ریغ  ناکرـشم  ایآ  (9) دشابن يرـصان  رای و  چـیه  ار  ناراکمتـس  دـنک و  لخاد 

وا رد  هک  ار  هـچنآ  (10)و  تساناوت زیچ  ره  رب  هک  تسوا  دـنکیم و  هدـنز  ار  ناگدرم  هک  تسوا  تسا و  ناگدـنب  روای  تسود و  ارـصحنم 
رد وا  رب  هک  تسا  نم  راگدرورپ  مدآ  ملاع و  هدـننیرفآ  يادـخ  نامهتـسا  عجار  ادـخ  ماکحا  ادـخ و  هب  نآ  مکح  دـیدرک  عازن  فالتخا و 
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ار نانآ  ناتدوخ  سنج  زا  نایمدآ  امش  يارب  اهنامـسآ  نیمز و  هدننیرفآ  ادخ  (11) مدرگیمزاب عرـضت  هب  وا  هاگرد  هب  هدرک و  لکوت  اهراک 
ار اتکی  يادخ  نآ  دـنک . رامـش  یب  قلخ  ار  امـش  جاودزا  ریبدـت  نیا  هب  ات  دـیرفآ  هدام  رن و  تفج  ار  نایاپراهچ  زین  داد و  رارق  امـشتفجمه 

دهاوخ ار  هک  ره  تسار  وا  نیمز  اهنامـسآ و  ياهتمعن  جنگ  دـیلک  (12) تسانیب اونـش و  ناگدنب  رادرک  هب  وا  تسین و  يدننام  لثم و  چـیه 
داد رارق  نیملسم  امش  يارب  هک  ینیئآ  عرش و  ادخ  (13) تسهاگآ زیچ  ره  هب  وا  هک  دنک  يزور  گنت  دهاوخ  ار  هک  ره  دهد و  عیسو  قزر 

ار نآ  مه  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  میدرک و  یحو  ار  نامه  زین  وت  رب  درک و  شرافـس  نآ  هب  مهار  حون  هک  تسا  یماکحا  قیاـقح و 
ناکرـشم هک  نادب  دینکم و  نید  رد  فالتخا  هقرفت و  زگره  دینک و  يرادیاپ  نآ  ظفح  رد  دیراد و  اپرب  ار  ادخ  نید  هک  میدومن  شرافس 

ار هک  ره  ادـخ  شیدـنیم  اهنآ  راکنا  زا  يراب  دـیایم  گرزب  ناشرظن  رد  رایـسب  شلوبق  ینکیم  توعد  ناتب  كرت  هناگی و  يادـخ  هب  هک  ار 
(14)و دـیامرفیم تیادـه  دـیآ  زاب  اعد  عرـضت و  هب  ادـخ  هاگرد  هب  ار  هک  ره  دـنیزگیمرب و  شیوخ  تلاسر  ماقم  دوخ و  يوس  هب  دـهاوخب 
هب ملظ  يدعت و  يارب  هتسناد  نکیل  دمآ  اهنآ  رب  قح  بناجزا  ناهرب  ملع و  هکنآ  زا  سپ  رگم  دندومیپن  فالتخا  هقرفت و  هار  نید  رد  مدرم 

مدرم نایم  هتبلا  دـنکنباذع  رد  لیجعت  نیعم  تقو  ات  هک  دوب  هتفرگن  تقبـس  ادـخ  فطل  زا  تمحر  هملک  رگا  دـندرک و  فالتخا  رگیدـکی 
ینامـسآ باتک  نآ  رد  يراصن  دوهی و  دننام  دندش  ینامـسآ  باتک  ثراو  ناگتـشذگ  زا  سپ  هک  نانآ  دشیم و  كاله  هب  مکح  راکمتس 

دیحوت هملک  مالـسا و  نید  هب  ار  همه  وت  لوسر ، يا  ببـس  نیدـب  (15) دـندرواین یعقاو  نامیا  نآ  هب  دـندنامب و  بیر  کـش و  رد  تخس 
نامیا نآرق  داتـسرف  ادخ  هک  یباتک  هب  نم  هک  وگب  تما  هب  شابم و  مدرم  سفن  ياوه  وریپ  نک و  يرادیاپ  يرومام  هکنانچ  نک و  توعد 

رب امش  لمع  ام و  رب  ام  لمع  شاداپ  تسامـش و  ام و  همه  راگدرورپ  هناگی  يادخمنک  مکح  تلادع  هب  امـش  نایم  هک  مرومام  ما و  هدروآ 
ام نایم  قح  مکح  يارب  ازج  زور  ادـخ  تسین . یقاب  امـش  اـم و  نیب  یئوگ  تفگ و  تجح و  چـیه  رگید  تلاـسر  غیلبت  زا  سپ  تساـمش و 
زا سپ  دنزیگنارب  جاجتحا  لدج و  شلوسر  اب  دانع  دـسح و  زا  ادـخ  نید  رد  هک  نانآ  (16)و  میدرگیمزاب همه  وا  يوس  هب  دـنکیم و  عمج 

دهاوـخ تخــس  باذــع  بـضغ و  رهق و  اـهنآ  رب  تـسا و  لــطاب  وـغل و  ادــخ  دزن  اــهنآ  تـجح  دــنتفریذپ  ار  وا  توـعد  قـلخ  هـک  نآ 
رایـسب تمایق  تعاس  تسنکمم  یناد  هچ  لوسر  يا  وت  داتـسرف و  تلادع  يارجا  يارب  قح  هب  ار  ینامـسآ  باتک  هک  نآ  تسادخ  (17) دوب

نآ زا  نامیا  لها  اما  دننکیم  تمایق  روهظ  رد  لیجعت  ياضاقت  رخـسمت  هب  دـنروآ  یمن  نامیا  تمایق  تعاس  هب  هک  نانآ  (18) دشاب کیدزن 
راکنا لدج و  تمایق  رد  هک  نانآ  دینادب  مدرم  يا  الا  تسا  قح  رب  ترخآ  ياه  هدعو  همه  زور و  نآ  هک  دننادیم  دـنناسرت و  تخـس  زور 

وا دهدیم و  يزور  دـهاوخب  ار  هک  ره  تسا  رایـسب  تبحم  فطل و  ناگدـنب  هب  ار  ادـخ  (19) دنتداعـس زا  رود  یهارمگ  رد  تخـس  دننکیم 
یم هتـشاک  هک  یمخت  رب  ام  دـهاوخب  ار  ترخآ  هعرزم  لصاح  سک  ره  (20) تسا بلاغ  ردـتقم و  ملاع  همه  رب  قلطم و  ياـناوت  زیچ  رهرب 

هتـساوخن نوـچ  نآ  يدـباتمعن  زا  ترخآ  رد  یلو  مینک  یم  بیـصن  نآ  زا  مه  ار  وا  دـهاوخب  ار  اـیند  تشک  لـصاحاهنت  هک  ره  مـیئازفا و 
لصف هملک  رگا  دنا و  هدرک  لعج  هدومرفن  هزاجا  ادخ  هک  یماکحا  عرـش و  اهنآ  رب  ناکرـشم  لطاب  نایادخ  ایآ  (21) تفای دهاوخن  یبیصن 

زور نآ  (22)و  دوب دهاوخ  كاندرد  باذع  يزور  هتبلا  ار  ناراکمتـس  دشیم و  مکح  تکاله  هب  اهنآ  نایم  دوبن  باذـع  ریخات  مکح  ینعی 
نانآ دیـسر و  دنهاوخ  رفیک  هب  هتبلا  دنناساره و  ناسرت و  تخـستمایق  باذـع  یتخـس  لوه و  زا  دوخ و  رادرک  رفیک  زا  هک  ینیب  ار  ناملاظ 

لضف و نامه  نیا  تسایهم  نانآ  ربدنهاوخ  هچ  ره  ادخ  دزن  هتفای و  لزنم  تشهب  ياهغاب  رد  دندش  راکوکین  دـندروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک 
راکوکین هدروآ و  نامیا  هک  یناگدـنب  هب  ادـخ  هک  تسنامه  دـبا  تشهب  نیا  (23) تسا نامیا  لها  بیـصن  هک  تسادـخ  ياهتنمان  تمحر 

قح رد  ارم  تبحم  تدوم و  هک  مهاوخن  نیا  زج  تلاـسر  رجا  امـش  زا  نم  وـگب  تما  هب  اـم ، لوـسر  يا  تسا . هداد  ار  نآ  تراـشب  دـندش 
وکین راک  هک  ره  تساهنآ و  نتفای  تیاده  يارب  تما و  عفن  رب  مه  رجا  نیا  هک  دیـشاب  دمحم  لآ  رادتـسود  دیراد و  روظنم  نادـنواشیوخ 
تفگ دـنهاوخ  نادان  مدرم  هکلب  (24) تسناگدنب رکـش  هدـنریذپ  ناهانگ و  هدـنزرمآ  رایـسب  ادـخ  هک  میئازفیب  شیئوکین  رب  ام  دـهدماجنا 

هک تسب  دناوتن  غورد  ادخ  رب  یلوسر  زگره  تسین و  نینچ  درک  بجاو  تما  ربار  تیب  لها  تبحم  هک  تسب  غورد  ادـخ  رب  ص )  ) دـمحم
هب ادخ  هک  دنادرگیم  رارقرب  تباث و  ار  قح  دوبان و  وحم و  ار  لطاب  نخس  دوخ  یحو  تاملک  هب  دهنیم و  رهم  وت  بلق  رب  دهاوخب  ادخ  رگا 
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دینک هچ  ره  دـشخب و  یم  ار  ناـشناهانگ  دریذـپ و  یم  ار  شناگدـنب  هبوت  هک  یئادـخ  تسوا  25)و  .) تسهاگآ الماک  قلخ  ياهلد  رارـسا 
اما دیازفایم  اهنآ  باوث  رب  دوخ  مرک  لضف و  زا  دنادرگیم و  باجتسم  دنوش  راکوکین  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ  ياعد  (26)و  دنادیم
دننک رایـسب  نایغط  ملظ و  نیمز  يور  رد  دنک  ناوارف  عیـسو و  ار  ناگدنب  يزور  ادـخ  رگا  (27)و  دوب دهاوخ  تخـس  یباذع  نارفاک  يارب 

(28)و تسهاگآ ریـصب و  شناگدنب  لاوحا  هب  ادـخ  هک  دـنادرگ  یم  لزان  دـناد  حالـص  دـهاوخب و  هک  يا  هزادـنا  هب  ار  قلخ  يزور  نکیل 
تاذلا بوبحم  دنوادخ  تسوا  دنادرگیم و  ناوارف  ار  دوخ  تمعن  تمحر و  دتـسرفیم و  قلخ  يدیمون  زا  سپ  ار  ناراب  هک  یئادـخ  تسوا 

رب وا  تسا و  هدنکارپ  ناگدنبنج  عاونا  زا  اهنآ  رد  هچنآ  مه  تساهنامـسآ و  نیمز و  تقلخ  وا  تردق  تایآ  هلمج  زا  (29)و  تافص هدوتس 
تادوجوم همه  اریز  تسا  رداق  دـهاوخب  تقو  ره  تسا  هدـنکارپ  هچنآ  ملاع  رامـش  یب  تارک  اهنامـسآ و  رد  هک  یتادوجوم  يروآ  عمج 

طحق گنج و  یناشیرپ و  رقف و  درد و  نوچ  دسریم  امـش  هب  بئاصم  جنر و  زا  هچنآ  (30)و  تسوا تردق  ملع و  هضبق  رد  همه  تیاهن  یب 
تبوقع نآ  رب  چـیه  دـنکیم و  وفع  ار  دـبلامعا  زا  يرایـسب  ادـخ  هک  یتروص  رد  تسامـش  دوخ  تشز  لاـمعا  تسد  زا  همه  اـهیراتفرگ  و 

ملاع رد  ادخریغ  دیزجاع و  نوبز و  ناهج  ياوق  نیرتکچوک  زا  دیرادن و  یتردق  چـیه  نیمز  رد  امـش  (31)و  دیازفا یمن  يورخا  يویند و 
تکرح هب  اهرصق  دننام  ایرد  بآ  رد  هک  تساهیتشک  شدرگ  ریس و  یهلا  تردق  تایآ  زا  یکی  (32)و  تشاد دیهاوخن  يروای  رای و  چیه 

اب مدرم  يارب  راک  نیا  رد  دتـسیاب و  شبنج  زا  بآ  تشپ  رب  اهیتشک  ات  دـهد  شمارآ  نوکـس و  ار  داب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  (33)و  دروآ یم 
هک یلاح  رد  دنکیم  قرغ  ایرد  هب  يراکدب  مرج  هب  ار  ناتیاهیتشک  ادخ  دـهاوخب  رگا  ای  (34) تسا رادومن  ادخ  تردق  هلدا  رازگرکش  ربص 
ام باذع  رهقزا و  اهنآ  رب  هک  دنناد  یم  دنیامیپ  یم  راکنا  لادـج و  هار  ام  تایآ  رد  هک  نانآ  (35)و  دشخب یم  زاب  ار  امش  مرج  زا  يرایسب 

یگدـنز یناف  عاتم  هدـیدرگ  امـش  بیـصن  اـیند  ياـهتمعن  زا  هک  يزیچ  هک  دـینادب  بلطاـیند  مدرم  يا  زاـب  (36) تسین یتاـجن  رفم و  چـیه 
رب ناشروما  رد  دـنا و  هدروآ  نامیا  ادـخ  هب  هک  نانآ  هب  تساصوصخم  نآ  اما  تسا  رت  یقاب  رتهب و  رایـسب  تسادـخ  دزن  هچنآ  تساـیند و 
وا ربدـننک  بضغ  مشخ و  یـسک  رب  نوچ  دـنزیهرپ و  یم  گرزب  ناهانگ  يراکتـشز و  زا  هک  نانآ  (37)و  دننکیم لکوت  راگدرورپ  فطل 

ناشراک رافک  هنتف  رش  زا  دوخ  يایند  نید و  ظفح  رد  دنتشاد و  اپب  زامن  دندرک و  تعاطا  تباجا و  ار  ادخ  رما  هک  نانآ  (38)و  دنشخب یم 
موجه اهنآ  رب  یملظ  نوچ  هک  نانآ  (39)و  دننکیم قافنا  ناریقف  هب  میدرک  اهنآ  يزور  هچنآ  زا  دنهد و  یم  ماجنا  رگیدـکی  تروشم  هب  ار 
مـصخ دوخ و  نیب  هدرک و  وفع  یـسک  رگا  زاب  رتشیب و  هن  تسا  ور  دـب  نآ  دـننامب  مدرم  يدـب  ماقتنا  (40)و  دنبلطیم يرای  نانموم  زا  دـنک 

هک یملظ  زا  سپ  سک  ره  (41)و  درادیمن تسود  ار  ناراکمتس  چیه  ادخ  تسادخ و  رب  وا  وفع  ربص و  رجا  دومن  حالـصا  وفع  هب  ار  دوخ 
هک تسا  یئاهنآ  رب  هذخاوم  هار  اهنت  (42) تسین يا  هذخاوم  هانگ و  چیه  وا  ربدـنک  یهاوخداد  هنوگره  دـبلط  يرای  ماقتنا  يارب  هتفر  وا  رب 
ملظ رب  هک  ره  (43)و  تسا كاندرد  باذع  ترخآ  رد  ماقتنا و  ایند  رد  اهنآ  رب  دـنزیگنا  ترارـش  قحان  هب  نیمز  رد  دـننک و  ملظ  مدرم  هب 

هدارا لقع و  توق  سفن و  رب  طلـست  یهلا و  روما  رد  مزع  هک  تسا  يرابدرب  ملح و  ماقم  نیا  دـشخبب  ماقتنا  تردـق  اب  دـنک و  ربص  یـسک 
ار ناراکمتـس  تسین و  يروای  وا  رب  ادخ  زج  سک  چیه  رگید  دراذگاو  دوخ  یهارمگ  هب  ینعی  دنادرگ  هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  (44)و  تسا
ام يارب  ایند  هب  تشگزاب  هب  یهار  ایآ  ادخ  يا  دنیوگ  ینامیشپ  ترسح و  اب  لاح  نآ  رد  دینیبب  مشچ  هب  ار  تمایق  باذع  نوچ  هک  يرگنب 

دـنرگنیم و خزود  شتآ  رب  مشچ  هشوگ  زا  تلذ  سرت و  اب  اهنآ  دـننادرگ و  هجوتم  ناشخزود  هب  هک  يرگنب  ار  ناـملاظ  نآ  45)و  (؟ تسه
باذعنایز هب  تمایق  زورما  رد  ار  دوخ  تیب  لها  دوخ و  سوفن  هک  دنتسه  نانآ  ناراکنایز  يرآ  دنیوگ  ناداش  نمیا و  نانموم  لاح  نآ  رد 

هک ره  دشابن و  يروای  رای و  ادخ  ریغ  چـیه  ار  اهنآ  (46)و  دنراتفرگ يدبا  باذع  هب  ملاع  ناراکمتـس  هک  دینادب  مدرم  يا  الا  دنا . هتخادنا 
توعد لفاغ  ناگدنب  ياز  هب  (47) دوب دهاوخن  وا  رب  یتاجن  هار  چیه  رگید  دراذگ  یهارمگ  هب  تجح  مامت  زا  سپ  دـنک و  هارمگ  ادـخ  ار 

هب هک  یباذع  رب  هن  دیراد و  یهانپ  جلم و  هن  دیبای و  یتاجن  هار  ادخ  رهق  زا  هن  هک  يزور  دیایب  هکنآ  زا  شیپ  دـینک  تباجا  ار  دوخ  يادـخ 
زاب رگا  ناـسرب  قلخ  رب  ار  تماـیق  تاـیآ  نیا  وت  لوسر  يا  (48) درک دناوت  يراکنا  عافد و  امـش  زا  یـسک  دـیدش  نآ  قحتـسم  دوخ  هدرک 

فطل زا  فرظ  مک  ربص  یب  ناسنا  هب  نوچ  ام  تسین و  یفیلکت  تلاسر  غالبا  زج  وت  رب  میداتسرفن  اهنآ  نابهگنار  وت  رگید  دندرک  ضارعا 
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هبوت ياج  هب  دـیوپ و  نارفک  هار  تخـس  دـسر  وا  رب  یباذـع  جـنر و  دوخرادرک  رفیک  هب  رگا  دوش و  داش  میـشخب  يا  هرهب  دوخ  تمحر  و 
رهب رتخد و  ثاندنزرف  دهاوخ  هک  ره  هب  دنیرفآ و  یم  دهاوخب  هچ  ره  اهنامـسآ  نیمز و  کلام  اهنت  تسادخ  (49) دربب دای  زاار  ادخ  یلکب 

هدنیازان میقع  دهاوخ  ار  هک  ره  دـهد و  یم  رارق  رتخد  رـسپ و  دـنزرف  ود  محر  کی  رد  ای  (50) دنک یم  اطع  رـسپ  روکذ  دنزرف  دهاوخ  هک 
دیوگ نخس  ادخ  اب  هک  دشابن  نآ  يارای  ار  يرشب  چیه  نالوسر  زا  (51)و  تساناوت دهاوخ  هچ  رهب  اناد و  قلخ  حالـص  هب  وا  هک  دنادرگیم 

ره ادـخ  رما  هب  ات  دتـسرف  الاب  ملاع  ناگتـشرف  زا  یلوسر  ای  ناهج  توکلم  باجح  ملاع و  بیغ  هدرپ  سپ  زا  ای  ادـخ  ماهلا  یحو و  هب  رگم 
يارب شیوخ  نامرف  هب  ار  دوخ  گرزب  هتشرف  حور و  ام  هنوگ  نیمه  (52)و  تسا هبترم  دنلب  ياناد  يادخ  وا  هک  دنک . یحو  دهاوخ  وا  هچ 
مادـک عرـش  نامیا و  هار  هک  يدرک  مهف  هن ، تسیچ و  ادـخ  باـتک  یتسناد  هن ، دـسر  وت  رب  یحو  هک  شیپ  نآ  زا  میداتـسرف و  وت  هب  یحو 

مینکیم تیاده  رون  نآ  هب  میهاوخب  ار  دوخ  ناگدنب  زا  سک  ره  هک  میدینادرگ  تفرعم  یحو و  رون  ار  عرش  باتک و  نآ  ام  نکیل  تسا و 
هچ ره  هک  یئادخ  نامه  ادـخ  هار  هب  ینعی  (53) تسار هار  هب  درک  یهاوخ  تیادـه  ار  قلخ  یتفای  تیادـه  ام  یحو  رون  هب  هک  وت  کـنیا  و 

(54) تسادخ يوس  هب  شنیرفآ  ملاع  روما  مامت  عوجر  هک  دینادب  تسوا و  کلم  همه  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد 

فرخزلا

دیجم دــیمح و  مـسا  ود  هـب  هراــشا  اــی  دــنهاگآ  فرح  نـیا  رارــسا  رب  شنانیــشناج  لوــسر و  مـح  (1) نابرهم هدنـشخب  دـنوادخ  ماـنب 
ترکف لقعرگم و  نآ  مهف  رد  ناگدنب  امش  ات  میتشاد  ررقم  یبرع  حیصف  ناسل  هب  ار  نآرق  ام  هک  (3) نایب نشور  نآرق  هب  مسق  (2) تسادخ

یـسب تسا  ینامـسآ  بتک  نزخم  لصا  هک  ظوفحم  حول  رد  اـم  دزن  باـتک  نیا  اـنامه  (4)و  دیبای دبا  تداعـس  دیوش و  اناد  ات  دـیدنب  راک 
زگره مینک ؟ رظنفرص  دینکیم  متـس  شیوخ  رب  نآ  راکنا  هب  نوچ  نآرق  هب  امـش  نتخاس  رکذتم  زا  ام  ایآ  (5) تسا ساسا  مکحم  هیاپدنلب و 

قلخ تیادـه  يارب  نیـشیپ  ماوقا  رد  یناربمیپ  ردـقچ  (6)و  تسا مزـال  نارفاـک  تجح  ماـمتا  ناـنموم و  تیادـه  رب  نآرق  لوزن  اریز  مینکن 
كاله تبوقع  هب  ار  ناشناشکرس  نیرتیوق  مه  ام  (8) دنتفرگ راکنا  هرخسم و  هب  ار  وا  هکنآ  زج  دماین  یلوسر  چیه  مدرم  رب  (7)و  میداتسرف

باوج هتبلا  هدیرفآ  هک  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسرپب  نارفاک  نیا  زا  رگا  (9)و  تشذگ مدرم  تربع  يارب  ناینیشیپ  لاح  حرـش  میدرک و 
رمالیـصحت رب  اه  هار  نآ  رد  داد و  رارق  ناگدنب  امـش  شیاسآ  دـهم  ار  نیمز  هک  یئادـخ  نامه  (10) تسا هدیرفآ  اناد  ردتقم  يادـخدنهد 

ارحص نآ  هب  درک و  لزان  هزادنا  ردق و  هب  یبآ  نامسآ  ناراب  زا  هک  یئادخ  نآ  (11)و  دیبای تیاده  رگم  ات  دروآ  دیدپ  امش  داعم  شاعم و 
ملاع تادوجوم  همه  هک  یئادخ  نآ  (12)و  دنیآ یم  نوریب  اهربق  زا  مه  ناگدرم  هنوگ  نیمه  میدـینادرگ و  هدـنز  ار  کشخ  هدرم  راید  و 

طلست لامک  اب  اهرفس  رد  نوچ  ات  (13) دومرف ررقم  كاخ  بآ و  رد  ار  نایاپراهچ  اهیتشک و  ناگدنب  امش  يراوس  يارب  هدیرفآ و  تفج  ار 
ار يوق  نایاپراهچ  یتشک و  عاونا  نیا  وا  هک  یئادخ  هزنم  كاپ و  دیئوگ  نآ  هنارکش  هب  دیوش و  ادخ  تمعن  رکذتم  دیتسـشن  اهنآ  تشپ  رب 

ادخ يارب  ناکرشم  (15)و  دوب دهاوخ  ام  يادـخ  يوس  هب  هتبلا  ام  تشگزاب  (14)و  میدوبن نآ  رب  رداق  زگره  ام  هنرگ  دینادرگ و  ام  رخـسم 
رایـسب ناسنا  هک  تهافـس  رفک و  لهج و  یهآ  دنداد  رارق  وا  یعقاو  دنزرف  دوجو و  رزج  تسوا  قولخم  هدنب و  هک  ار  يزیچ  هتـشرف  دننام 

؟ داد زایتما  نارسپ  هب  ار  امش  دیزگرب و  ار  نارتخد  شیوخ  رب  دوخ  تاقولخم  زا  ادخ  ایآ  ناکرشم  يا  (16) تسا راکشآ  شرفک  ساپسان و 
هب دوشیم و  هایـس  مغ  زا  شیور  دراد و  گنن  دنهد  هدژم  دـنداد  تبـسن  ادـخ  هب  هک  يرتخد  ناکرـشم  زا  مادـک  ره  هب  هک  نآ  لاح  (17)و 

تـسا زجاع  دوخ  قوقحظفح  زا  تموصخ  رد  وا  نارتخد و  دننام  دوشیم  هدرورپ  رویز  بیز و  هب  هک  یـسک  ایآ  (18) دربیمورف مشخ  راچان 
تقلخ تقو  رد  ایآ  دنناوخیم  رتخد  دنتـسه  ادخ  ناگدنب  قولخم و  هک  یناگتـشرف  ناکرـشم  19)و  (؟ تسادخ يدـنزرف  قیال  سک ؟ نینچ 

نآ رب  هدش و  هتشون  ناشلمع  همان  رد  ناشبذک  تداهش  هتبلا  دنهد  یهاوگ  نیا  رب  اهنآ  رگا  دنرتخد . اهنآ  هک  دندید  و  دندوب ؟ رضاح  اهنآ 
ادخ تدابع  هب  روبجم  میدیتسرپ و  یمن  ار  ناتب  ناگتـشرف و  ام  تساوخیم  ادـخ  رگا  دـنیوگیم  ناکرـشم  (20)و  دنوش یم  هذـخاوم  تخس 
نیا زا  اهنآ  رب  ایآ  (21) دـنیوگیم شیوخ  لطاب  رادـنپ  مهو و  هب  هکلب  تسا  شناد  ملع و  يور  زا  هن  اهنآ  هنالهاج  يربج  راـتفگ  میدـشیم 
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دیاقع و هب  ار  ناردپ  ام  دـنتفگ  هکلب  (22 (؟ دننک یم  لالدتـسا  باتک  نآ  هب  لطاب  هدیقع  ربج و  نخـس  نیا  رد  هک  میداتـسرف  یباتک  شیپ 
يراـید رهـش و  چـیه  رد  وت  زا  شیپ  یلوـسر  چـیه  اـم  نینچمه  (23)و  میتـسه تیادـه  رب  میور  اـهنآ  یپ  رد  مه  اـم  هـتبلا  میتفاـی و  ینیئآ 
يوریپ هتبلا  اهنآ  زا  میتفای و  يدئاقع  نیئآ و  رب  ار  دوخ  ناردـپ  ام  هک  دـنتفگ  نالوسر  هب  راید  نآ  لام  تورث و  لها  هکنآ  زج  میداتـسرفن 
لطاـب نید  زا  رتهب  ینیئآ  هب  نم  رگا  تفگ  ناـنآ  هب  اـم  لوسر  نآ  (24) میدرگ یمن  رب  دوخ  يردـپ  نید  زا  امـش  راتفگ  هب  درک و  میهاوخ 

رگا دیا  هدروآ  تلاسر  هب  امـش  هچنآ  هب  ام  ریدقت  رهب  دـنداد  خـساپ  اهنآ  دـینکیم  دـیلقت  ار  ناردـپ  مه  زاب  منک  تیادـهار  امـش  ناتناردـپ 
؟ دیشک اجک  هب  بذکم  نارفاک  لاح  تبقاع  ات  رگنب  میدیـشک  ماقتنا  دانع  رورغرپ و  مدرم  نآ  زا  مه  ام  (25) میرفاک زاب  تسا  نید  نیرتهب 

تخـس امـش  نادوبعم  زا  نم  ناتـسرپ ، تب  يا  تفگ  شموق  دوخ و  يومع  ینعی  ردـپ  اـب  میهاربا  هک  ار  یتـقو  رآ  داـی  اـم ، لوسر  يا  (26)
همه رد  ار  دـیحوت  یتسرپادـخ و  نیا  (28)و  متـسرپ یمن  درک  دهاوخ  تیادـه  ارم  هتبلا  هدـیرفآ و  ارم  هک  ار  یئادـخ  نآ  زح  (27)و  مرازیب

نم (29)و  دننک عوجر  اتکی  يادخ  هب  شنادنزرف  همه  ات  دینادرگ  یقاب  هملک  تمایقات  ادخ  شکاپ  لآ  و  ص )  ) دـمحم صوصخ  وا  تیرذ 
نیبـم لوسر  قـح و  نید  هکنآ  اـت  میدرک  دـنم  هرهب  رمع  زا  هداد و  تلهم  ار  ناشناردـپ  ناـنآ و  هکلب  مدرکن  نارفاـک  تبوـقع  رد  لـیجعت 
یحو هب  ام  تسا و  رحـس  نآرق  نیا  دنتفگ  دندرک و  بیذکت  ار  وا  دـمآ  اهنآ  يوس  هب  قح  لوسر  نوچ  (30)و  دمآ اهنآ  رب  مالسا  تقیقح 

؟ دشن لزان  دوعسم  نباورع  ای  بیبح  دیلو و  فیاط  هکم و  هیرق  گرزب  درم  نآ  رب  نآرق  نیا  ارچ  دنتفگ  زاب  (31)و  میرادن نامیا  نآ  ندوب 
يزور شاعم و  دوخ  ام  هک  یتروص  رد  دیابن  زگره  دننک ؟ نییعت  ار  توبن  ماقم  میـسقت و  ار  وت  يادخ  تمحر  لضف و  دـیاب  اهنآ  ایآ  (32)

یـضعب تورث  هب  مدرم  زا  یـضعب  ات  میا  هداد  يرترب  يویند  هاج  لام و  هب  یـضعب  رب  ار  یـضعب  میا و  هدرک  میـسقت  ایند  تایح  رد  ار  اـهنآ 
نیا هن  رگا  (33)و  تسا رتهب  یـسب  دننکیم  عمج  ایند  لام  زا  هچنآ  زا  ادخ  تمحر  راد  تشهب  هک  دنلفاغ  دـننک و  تمدـخ  رخـسم  ار  رگید 

زا ناشاه  هناخ  فقـس  ناوارف  لام  هب  دنوشیم  ادخ  هب  رفاک  هک  نانآ  ایند  يردق  یب  یتسپ و  زا  ام  دنتما  کی  عون و  کی  همه  مدرم  هک  دوب 
یگرزب و زا  ناشاهلزنم  رب  زین  (34)و  میدرکیم عیفر  دنور  الاب  فقـس  رب  هدرک و  بصن  مابدرن  هک  هقبط  نیدـنچ  میدادـیم و  رارق  ماخ  هرقن 

عاتم همه  اهنیا  میتسارآ و  یم  رویز  رآ و  هب  ناشتارامع  (35)و  میدادیم رارق  دننز  هیکت  نآ  رب  هک  راگنرآ  ياهتخت  رایسب و  ياهرد  تعسو 
دباتب خر  نآرق  مکح  ادخ و  دای  زا  هک  ره  (36)و  تسا يوقت  لها  صوصخم  ادخ  دزن  يدبا  ترخآ  ياهتمعن  تسایند و  مدرم  یناف  تسپ 

هب دـنرادزاب و  ادـخ  هار  زا  ار  لـفاغ  ادـخ  زا  مدرم  نآ  هـشیمه  نیطایـش  نآ  (37)و  دـشاب يو  میاد  نیـشنمه  رای و  ات  میزیگنارب  ار  ناـطیش 
تیاـهن اـب  هاـگنآ  دـیآزاب  اـم  يوس  هب  اـیند  زا  هک  یتقو  اـت  دوش  اـیند  مرگرـس  (38)و  دـنا هتفای  تیادـه  هک  دـنرادنپ  دـننکفارد و  تلالض 

هک دوب  نم  رب  یشیدنادب  رای  نیشنمه و  رایسب  وا  هک  دوب  برغم  قرشم و  يرودب  يا  هلصاف  ناطیـش  نآ  نم و  نایم  شاک  يا  دیوگترـسح 
اب زورما  دـیدرک و  ملظاـیند  رد  اریز  درادـن  يدوس  امـش  لاـح  هب  زور  نآ  رد  زگره  ینامیـشپ  ناراکمتـس ، يا  (39)و  دـیناشن مزور  نیا  هب 
ار نآ  نطاب و  ناروک  نیا  ای  تخومآ  یناوت  ینخـس  ار  نارک  نیا  وت  ایآ  ام ، لوسر  يا  (40) دیتسه کیرش  خزود  باذع  رد  هتبلا  نیطایش 

ماـقتنا اـهنآ  زا  تخـس  وت  زا  دـعب  هدرب و  دوخ  راوـج  هب  ار  وـت  اـی  اـم  نادـب  سپ  (41 (؟ درک یناوـت  تیادـه  دوریم  یهارمگ  هب  هتـسناد  هک 
اهنآ كاله  رب  هنوگ  همه  ام  هک  میـشک  یم  ماقتنا  اهنآ  زا  وت  ریـشمش  هب  مینایامنیم و  وت  هب  میداد  اهنآ  هب  هدعو  هک  یباذع  ای  (42) میشکیم
نادب (44)و  یتسه قح  قیرط  تسار و  هار  هب  وت  هتبلا  هک  نک  کسمت  دوشیم  یحو  ار  وت  هک  ینآرق  هب  شاـب و  نئمطم  وت  سپ  (43) میرداق

؟ دیدرک هچ  نایـصع  تعاطا و  زا  نآرق  اب  هک  دنـسرپیم  زابار  تما  امـش  هتبلا  تسیدـنلب و  مان  فرـش و  تموق  نانموم  وت و  يارب  نآرق  هک 
نایادخ نابرهم  ياتکی  يادخ  زج  ام  ایآ  هک  وجزاب  اهنآ  تریس  زا  ینعی  سرپزاب  میداتسرف  وت  زا  شیپ  هک  ینالوسر  زا  ام ، لوسر  يا  (45)
تلاسر هبشموق  فارشا  نوعرف و  يوس  هب  میداد  وا  هب  هک  یتازجعم  تایآ و  اب  ار  یسوم  ام  46)و  (؟ میداد رارق  مدرم  دوبعم  مه  ار  يرگید 

وا رب  هدرک و  هرخـسم  ار  وا  دروآ  اهنآ  رب  ار  ام  تاـیآ  نوچ  (47) منیملاعلا بر  لوسر  نم  تفگ  اهنآ  هب  ادـخ  رما  غیلبت  يارب  وا  میداتـسرف 
ار همه  دوـب  رتنـشور  یـسوم  توـبن  رب  تلـالد  رد  رتـگرزب و  رگید  تیآ  زا  هک  نآ  زج  میدوـمنن  یتـیآ  زجعم و  چـیه  اـم  (48)و  دندیدنخ

دنتفگ دنداد  يرحاس  تبسن  یسوم  هب  (49)و  دنیآزاب ادخ  يوس  هب  رگم  ات  میدرک  راتفرگ  ایالب  باذع و  هب  ار  اهنآ  مه  ام  دندرک  بیذکت 
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هتبلا طرش  نیدب  ام  درادرب و  ام  زا  باذع  ات  هاوخب  دنک  باجتـسم  تیاعد  هک  دراد  وت  اب  يدهعت  نوچ  دوخ  يادخ  زا  وت  گرزب  رحاس  يا 
(51)و دـندرواین نامیا  دـندرک و  دـهع  ضقن  اهنآ  زاب  میتشادرب  اهنآ  زا  ار  باذـع  ام  یـسوم  ياعد  هب  هک  هاگنآ  سپ  (50) میوشیم تیاده 
و تسین ؟ نم  زا  رـصم  تمظع  اب  روشک  ایآ  مدرم  يا  هک  درک  دـنلب  هزاوآ  تخادرپ و  تاـغیلبت  هب  یـسوم  هیلع  رب  شموق  ناـیم  رد  نوعرف 

تنطلس تسایر و  هب  نم  ایآ  (52 (؟ دینکیمن هدـهاشم  مشچ  هب  ملاع  رد  ارم  لالج  تزع و  ایآ  تسین ؟ يراج  نم  رـصق  ریز  زا  اهرهن  نینچ 
تسین و یهاگتـسد  ار  وا  ارچ  تسادخ  لوسر  یـسوم  رگا  53)و  (؟ درادـن ینـشور  نایب  قطنم و  چـیه  هک  يراوخ  ریقف  درم  نینچ  ای  مرتهب 

تـشاد نوبز  لیلذ و  ار  شموق  لطاب  غورد و  تاغیلبت  نیا  هب  (54)و  دنتسین وا  هارمه  نامسآ  ناگتـشرف  ارچ  ای  درادن  تسد  رب  نیرز  قوط 
ار ام  نایصع  رفک و  زا  ناینوعرف  نوعرف و  هک  هاگنآ  سپ  (55) دندوب راکبان  قساف و  لهاج و  یمدرم  اهنآ  هک  دندش  يونامرف  عیطم  همه  ات 

رارق ناگدنیآ  تربع  هیام  ار  موق  نآ  كاله  (56)و  میدومن كاله  يایرد  قرغ  ار  همه  میدیشک و  ماقتنا  نانآ  زا  مه  ام  دندروآ  مشخ  هب 
تیناحور دهز و  زا  دندز  لثم  وا  هب  ار  یلعای  دز  لثم  ردپ  نتشادن  رد  مدآ  هب  ار  وا  دش  هدز  یلثم  میرم  دنزرف  یسیع  رب  نوچ  (57)و  میداد

ایآ دنتفگ  ضارتعا  هب  ناکرشم  (58)و  دوب نارگ  نانآ  رب  تخـس  دـندمآ و  دایرف  هب  نآ  زا  لوسر  يا  وت  موق  تاماقم  تازجعم و  ترثک  و 
دزوسب و مه  یـسیع  دیآ  مزال  دنزوسب  شتآ  رد  نادوبعم  همه  ادخ  ریغ  ص )  ) دمحم لوق  هب  رگا  ع ؟)  ) میرم نب  یـسیع  ای  دنرتهب  نایادخ 
وا ام  هک  یصاخ  هدنب  زج  دوبن  یسیع  (59) دنتموصخ لدج و  فیرح  یموق  اهنآ  هک  دنتفگ  راکنا  لدج و  هب  هکنآ  زج  وت  اب  ار  نخـس  نیا 

میهاوخب ام  رگا  (60)و  میداتـسرف موق  نآ  يوس  هب  هزجعم  اب  میداد و  رارق  تجح  لثم و  لیئارـسا  ینب  رب  میدیزگرب و  تلاسر  تمعن  هب  ار 
دمحم ترضح  رشبم  تسا و  تمایق  تعاس  هناشن  ملع و  یـسیع  لوزن  (61) مینادرگیم نیشناج  نیمز  رد  ار  ناگتشرف  نایمدآ  امـش  ياج  هب 

دبا تشهب  تداعـس و  هـب  تـسار  هار  هـک  دـینک  يوریپ  ارم  رما  دـیرادم و  اور  بـیر  کـش و  تعاـس  نآ  رد  راـهنز  دوـب و  دـهاوخ  (ص )
اب یسیع  نوچ  (63)و  تسا راکـشآ  ار  امـشوا  ینمـشد  هک  دینکم  شیوریپ  راهنز  دنادرگزاب  قح  هار  زا  ار  امـش  ناطیـش  ادابم  (62)و  تسا

یماکحا یضعب  منک و  تیاده  ار  امش  ینامسآ  لیجنا  باتک  ناهرب و  تمکح و  اب  ما  هدمآ  نم  تفگ  قلخ  تیاده  يارب  تازجعم  هلدا و 
راگدرورپ اتکی  يادخ  انامه  (64) دینک تعاطا  ارم  دـیوش و  راکزیهرپ  سرتادـخ و  سپ  مزاس  نایب  تاروت  زادـینکیم  فالتخا  نآ  رد  هک 

فالتخا دوخ  نیب  يراـصن  دوهی و  قرف  زاـب  (65) تسا تسار  هار  نیا  تسین  يدوـبعم  وا  زج  هک  دـینک  وا  شتـسرپ  اـهنت  تسا  امـش  نم و 
زور كاـندرد  باذــع  زا  ملاـع  ناراکمتــس  رب  ياو  دــص  ياو و  دــنتخیگنارب  لـیجنا  تاروـت و  تاــیآ  رد  عازن  گــنج و  دــنتخادنا و 
یب ادخ و  زا  لفاغ  اهنآ  دسریم و  ارف  اهنآ  رب  هاگان  هب  گرم  تعاس  تمایق و  هکنآ  ات  دیـشک  دـنهاوخ  راظتنا  یتعاس  زج  هب  ایآ  (66) تمایق

ترخآ ایند و  رد  مه  اب  ناشیتسود  يوقت  لها  هک  نایقتم  زج  هب  دننمشد  رگیدکی  اب  همه  ناتـسود  زور  نآ  رد  (67) دنا تمایق  زور  زا  ربخ 
ام تایآ  هب  هک  نانآ  (69) دوب دهاوخن  ینزح  سرت و  چیه  ار  امـش  زورما  نم  حلاص  ناگدـنب  يا  الا  دوش  باطخ  زور  نآ  (68) تسا رادیاپ 

دراو دـیواج  تشهب  رد  ناـمداش  رورـسم و  ناتنارـسمه  اـب  امـش  هـک  دـسر  باـطخ  هـمه  هـب  (70) دـندش اـم  رما  میلـست  دـندروآ و  ناـمیا 
هچ ره  اجنآ  رد  دـننز و  رود  روهط  بارـش  ذـیذل و  ماعط  عاونا  زا  ولمم  نیرولب  ياه  هزوک  نیرز و  ياه  هساک  نانموم  نآ  رب  (71)و  دیوش

(72)و دوب دیهاوخ  معنتم  نادیواج  تشهب  نآ  رد  نانموم  امش  دشاب و  ایهم  تذل  قوش و  ار  اهمـشچ  تسا و  اهتـشا  لیم و  نآ  رب  ار  سوفن 
زا هک  تسا  ناوارف  هویم  عاونا  اجنآ  رد  امـش  يارب  (73) دیتفای ثرا  هب  دوخ  حـلاص  لامعا  زا  هک  تسا  یتشهب  نامه  نیا  دـنیوگ  نانموم  هب 

چیه (75)و  دندلخم منهج  شتآ  باذع  رد  تخـس  اجنآ  مه  ملاع  ناراکدب  (74) اما دوب  نانموم  لاح  نیا  دینک  لوانت  دـیهاوخ  هچ  ره  نآ 
راکمتـس و یمدرم  دوخ  نانآ  نکیل  میدرکن  یمتـس  ملظ و  اـهنآ  هب  اـم  (76)و  دنرادن یـصالخ  تاجن و  دیما  دوشن و  هتـساک  ناشباذـع  زا 

باوج میهرب  باذع  زا  ات  دناریمب  ار  ام  هک  هاوخب  دوخ  يادخ  زا  کلام  يا  هک  دننک  ادن  ار  خزود  کلام  نایخزود  نآ  (77)و  دندوب ملاظ 
میدروآ و مدرم  امـش  يارب  ار  قح  نیئآ  ادـخ و  هار  ام  (78) تفای دیهاوخن  یئاهر  زگره  دوب و  دیهاوخ  هشیمه  باذـع  نیا  رد  امـش  دـهد 

ماـقتنا رفیک و  رب  مـه  اـم  دـنتفرگ  میمــصت  نایــصع  رفک و  رب  نارفاـک  یلب  (79) دـیتشاد ضارعا  تهارک و  قـح  لوـبق  زا  ناـترثکا  نـکیل 
ناگتـشرف ام  نالوسر  میونـشیم و  یلب  میونـش ؟ یمن  دـنیوگیم  مه  شوگب  هک  ناـهنپ  يرـس و  نانخـس  هک  دـننکیم  ناـمگ  اـیآ  (80) ناشیا
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ار ادـخ  هتبلا  ینعی  مدـیتسرپیم  ار  وا  نم  لوا  دوـب  يدـنزرف  ار  ادـخ  رگا  شیرق  نارفاـک  هـب  وـگب  لوـسر  يا  (81) دنـسیونیم ار  نآ  مدنامه 
راگدرورپ نیمز و  اهنامسآ و  يادخ  (82) دیوش لئاق  دنزرف  وا  رب  دیابن  زگره  مه  امـش  متـسرپیم  ار  اتکی  يادخ  مه  نم  تسین و  يدـنزرف 

ار نارفاک  هدم و  جـنر  دوخب  رگید  تجح  مامتا  زا  سپ  لوسر  يا  (83) تسا هزنم  كاپ و  دننک  وا  فیـصوت  نارفاک  هچنآ  زا  میظع  شرع 
دوخ رفیک  هب  زور  نآ  دننیبب و  هدـش  هدـعو  اهنآ  هب  هک  ار  يزور  ات  دنـشاب  مرگرـس  ایند  هچیزاب  هب  دـنورورف و  تیناویح  ملاع  هب  ات  راذـگب 

هب شنیرفآ  لـماک  ماـظن  هب  وا  مهو  تسادـخ  وا  یهاـنتمان  ملاوـع  همه  رد  نـیمز و  نامـسآ و  رد  هـک  تـسا  هناـگی  تاذ  نآ  (84)و  دنسرب
تسا و وا  دزن  تمایق  تعاس  ملع  تسوا و  کلم  همه  تساهنآ  نیب  هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  یئادخ  راوگرزب  (85) تساناد تقیقح 

رگم دنتسین  یـسک  تعافـش  رب  رداق  دنناوخیم  یئادخ  هب  هک  ار  نانآ  اتکی  يادخ  ریغ  (86)و  دـندرگیم زاب  وا  يوس  هب  همه  تمایق  رد  قلخ 
ناکرشم زا  رگا  (87)و  دننک قح  لها  تعافـش  دنهد و  یهاوگ  قح  دیحوت  رب  نیقیلا و  ملع  اب  هک  یناسک  نآ  ناگتـشرف  یـسیع و  ریزع و 

یم رب  لـطاب  نایادـخ  يوـس  هب  قـح  يادـخ  زا  ارچ  سپ  هدـیرفآ  ادـخ  دـنهد  باوـج  نیقی  هب  تسا ؟ هدـیرفآ  هـک  ار  اـهنآ  هـک  یـسرپزاب 
دنتـسه یموق  جوجل  سب  اهنیا  ایادـخ  دـیوگ  هک  شلوسر  یهاوخداد  راتفگ و  زا  مه  تسهاگآ و  تمایق  تعاـس  زا  مه  ادـخ  (88) دندرگ

رد دـنورب  اـت  تمالـس  هب  وگب  نادرگب  اـهنآ  زا  يور  یـسویام  موق  ناـمیا  زا  هک  نونکا  ـالوسر ، میهد  خـساپ  (89) دنروآ یمن  نامیا  چـیه 
(90) دنوشیم هاگآ  ناشنایصع  رفک و  رفیک  رب  يدوزب  هک  تلالض 

ناخدلا

بش رد  ار  نآرق  نآ  ام  (3) نایب تمکح  نآرق  هب  مسق  (2) یهلا سدقم  مان  ود  دیجم  دیمح و  هب  مسق  مح  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
تسا نآرق  هیآ  لوا  لوزن  ای  ردق  بش  رد  نآرق  لوزن  زا  دوصقم  میناسرتب  مینک و  هاگآ  تمایق  باذع  زا  ار  قلخ  ات  میداتسرف  ردق  كرابم 
سفن رب  لاـس  هس  تسیب و  تدـمرد  نامـسآ  زا  یلک و  لـقع  نامـسآ  رد  قح  ملع  باـتکلا  ما  ظوفحم و  حوـل  زا  نآرق  عوـمجم  لوزن  اـی 

رما نآ  نییعت  (5) ددرگیم زاتمم  نیعم و  نسحا  ماـظن  ریبدـت  تمکح و  اـب  يرما  ره  بش  نآ  رد  (4) دیدرگ لزان  ادعب  ص )  ) يوبن سدـقم 
اونـش ناگدنب  ياعد  هب  هک  تست  راگدرورپ  تمحر  فطل و  زا  لوسر  لاسرا  نیا  (6) دوب دهاوخ  میناربمغیپ  هدنتـسرف  هک  ام  بناج  زا  هتبلا 
نیقی رگا  تسوا  تساهنآ  نایم  هچنآ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  قلاـخ  هک  يراـگدرورپ  ناـمه  (7) تسهاگآ ناـشتاجاح  قلخ و  لاوحا  هب  و 

نیـشیپ ناردـپ  امـش و  هدـننیرفآ  يادـخ  وا  هک  دـناریمیم  زاب  دـنادرگیم و  هدـنز  وا  ار  قلخ  تسین  وا  ریغ  یئادـخ  چـیه  ملاـع  رد  (8) دیراد
شاب رظتنم  لوسر  يا  (10) دنلوغـشم ایند  هچیزاب  هب  ءازهتـسا  بیر و  کش و  اب  هکلب  تسین  نامیا  تمایق  ادـخ و  هب  ار  نارفاک  (9) تسامش
یباذع هک  ینامـسآ  دود  نآ  (11) تسا تمایق  مئـالع  زا  نیا  راکـشآ  ادـیپ و  درآ  دـیدپ  يدود  نامـسآ  نارفاـک  باذـع  رب  هک  ار  يزور 

یم ناـمیا  هـتبلا  اـم  زاـس  فرطرب  اـم  زا  باذــع  نـیا  اراـگدرورپ  هـک  دــنرزرب  داـیرف  نارفاــک  (12)و  دــنک هطاـحا  ار  مدرم  تسکاـندرد 
ناـمیا دــمآ و  ادــخبناج  زا  ناـیب  نـشور  تاـیآ  اـب  اـم  لوـسر  هـک  یتروـص  رد  دــنروآ  یم  ناــمیا  هدــش و  رکذــتم  اــجک  (13) میروآ

ات (15) دنا هتخومآ  وا  هب  ار  نآرق  مدرم  هک  تسیا  هناوید  صخـش  وا  دنتفگ  دندرک و  ضارعا  وا  زا  زاب  تایآ  هدهاشم  زا  سپ  (14) دندرواین
ار گرزب  زور  نآ  شاب  رظتنم  لوسر  يا  (16) دندرگیمرب دوخ  رفک  هب  زاب  اهنآ  میرادیمرب  اهنآ  زا  ار  باذع  ناحتما  يارب  هک  كدنا  ینامز 
میدومزآ و ار  نوعرف  موـق  تما  نیا  زا  شیپ  اـم  (17)و  دیـشک میهاوخ  ماقتنا  اهنآ  زا  ام  هتبلا  هک  میریگب  تخـس  باذـع  هب  ار  اهنآ  اـم  هک 
ملظ و هب  ار  اهنآ  دیراذگاو و  نم  هب  ار  ادخ  ناگدنب  رما  ناینوعرف  يا  تفگ  وا  (18) میداتسرف اهنآ  يوس  هب  راوگرزب  یسوم  دننام  یلوسر 

امـش رب  نم  هک  دـیئوجم  نایغط  ربکت و  ادـخ  رب  راهنز  (19)و  مراـگدرورپ نیما  لوسر  نیقی  هب  امـش  رب  نم  هک  دـیریگمرب  تیدوبع  روج و 
رازآ و مزع  رگا  مربیم  هانپ  ملاع  يادـخ  هب  نم  (20)و  متخاس نشور  لیلد  زجعم و  اب  ار  دوخ  توبن  ادخدیحوت و  مدروآ و  راکـشآ  تجح 

مرازآ لــتق و  یپ  رد  دـــیراذگاو و  دوــخ  لاــح  هــب  ارم  سپ  دـــیروآ  یمن  ناـــمیا  نــم  تلاـــسر  هــب  رگا  (21)و  دـینک نم  راـسگنس 
ماـقتنا اـهنآ  زا  دـنراکدب  مرجم و  تخـس  یمدرم  ناـنیا  ادـخ  يا  هـک  درک  اـعد  سپ  دنتـشادنرب  شمتـس  زا  تـسد  ناـینوعرف  (22) دیئاینرب
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هک هنوگ  نامه  ار  ایرد  هاگنآ  (24) دننک بیقعت  ار  امش  ناینوعرف  ات  رب  نوریب  رهـش  زا  هنابـش  ارم  نامیا  اب  ناگدنب  وت  دومرف  ادخ  (23) شک
غاب و دـندوب و  ناینوعرف  ریظن  اـیند  رد  رایـسب  هچ  (25) دـنوش قرغ  ایرد  هب  مامت  شنایرکـشل  نوعرف و  ات  رذـگب  راذـگب و  میتفاکـشب  وت  رب 

قرغ نآ  رد  هک  يرفاو  تمعن  زان و  (27)و  دنتفر دـندرک و  اهر  یلاع  ياهلزنم  ماقم و  اهعرآ و  تشک و  (26)و  بآ ياه  همشچ  اهناتسب و 
گرم رب  (29)و  مـیداد رگید  موـق  هـب  ثرا  هتـشذگ  موـق  زا  ار  اـهتمعن  زاـن و  نآ  اـم  (28)و  دندیـشوپ مشچ  هـمه  زا  دـمآ و  گرم  دـندوب 

تلذ و باذـع  زا  تاـجن  ار  لیئارـسا  ینب  اـم  هتبلا  (30)و  دـندادن تلهم  ناشکاله  رب  تسیرگن و  نامـسآ  نیمز و  مشچ  چـیه  ناگتـشذگ 
هب نایملاع  رب  رود  نآ  رد  ار  اهنآ  (32)و  میتخاس هدوسآ  دوب  راکمتس  ربکتم و  تخس  هک  نوعرف  تراسا  لتق و  رـش  زا  (31) میداد يراوخ 
نآ رد  هک  میدروآ  یـسوم  تسدـب  اهنآ  رب  بضغ  تمحر و  زا  یتازجعم  تایآ و  (33)و  میدیزگرب تاروت  ینامـسآ  باتک  شناد  ملع و 

گرم و چیه  رگید  لوا  گرم  نیا  زج  ام  هک  (35) تفگ دنهاوخ  هتبلا  نایرهد  دننام  ناکرشم  ینعی  نانیا  انامه  (34) دنوش شیامزآ  الماک 
تسار رگا  ار  ام  ناردپ  سپ  دیلئاق  گرم  زا  دعب  یگدنز  هب  نیملسم  امش  رگا  (36)و  دش میهاوخن  هدنز  تمایق  رد  چیه  میرادن و  یگدنز 
دندوب یمرجم  راکدب  مدرم  رایسب  نوچ  هک  وا  زا  شیپ  ماوقا  عبت و  موق  ای  رتدنمورین  دنرتهب و  نانیا  ایآ  ناشیا  هب  وگب  (37) دیروایب دیئوگیم 

هچنآ نیمز و  اهنامـسآ و  ام  (38)و  دندوب رفاک  شموق  دوب و  حـلاص  يدرم  دوخ  دنقرمـس  هریح و  رهـش  یناب  عبت  میدرک  كاله  ار  همه  ام 
هاـگآ نآ  زا  مدرم  رثکا  نکیل  میدـیرفاین و  تحلـصم  تمکح و  يور  زا  قح و  هب  زج  ار  اـهنآ  (39) میدرکن قلخ  هچیزاب  هب  تساـهنآ  نیب 
شیوخ تیامح  چیه  هک  تسیزور  (41) تسا قیالخ  عیمج  هاگ  هدعو  رفاک و  نموم و  یئادـج  لصف و  زور  تمایق  زور  انامه  (40) دنتسین

ردـتقم و قلخ  رب  اـهنت  وا  هک  دـنک  محر  وا  هب  ادـخ  هکنآ  رگم  (42) دننکن ترـصن  ار  يدحا  دـناهرن و  باذـع  زا  ار  یـسک  يروای  رای و  و 
هتخادگ شتآ  رد  سم  نوچ  ناشاهمکـش  رد  اذـغ  نآ  هک  (45) تسناراکدب ياذغ  توق و  (44) منهج موقز  تخرد  انامه  (43) تسنابرهم

زا سپ  (48) دینکفا خزود  نایم  هب  دیریگب و  ار  ناراکدب  هک  دسر  رهق  باطخ  (47) تسناشوج شتآ  يور  هب  بآ  هک  ناسنآ  (46) دشوجیم
یمارگ زیزع و  دوـخ  دزن  رایــسب  وـت  هـک  شچب  ار  خزود  باذـع  دـیئوگ  يو  ءازهتــسا  هـب  (49)و  دـیزیر ورف  شرــس  رب  ناـشوج  بآ  نآ 
تشهب رد  دندوب  سرتادخ  یقتم و  هک  نانآ  تخس  زور  نآ  انامه  (51) دیدوب راکنا  کش و  رد  نآ  زا  هک  تسیباذع  نامه  نیا  (50) یتسه

ریرح قربتس  سدنـس و  زا  سابل  نیرتفیطل  نت ، رب  (53) دنا هدیمرآ  اهرهن  اه و  همـشچ  رانک  اهغاب و  رد  (52) دنا هتفای  ناما  نما و  ماقم  دـبا 
نآ رد  (55) میا هداد  رارق  تفجمه  ناشمشچ  ابیز  نایروح  اب  نینچمه  (54)و  دنا هدز  هیکت  اهتخت  رب  مه  يوربور  هتسارایب و  ربتس  كزان و 

گرم نآ  زج  (56)و  دـنا هدوسآ  نمیا و  تمحز  جـنر و  درد و  ره  زا  رـضاح و  نانآ  رب  دـنهاوخب  هک  يا  هویم  عون  ره  زا  تمعنرپ  تشهب 
لضف و هب  نیا  (57) تشاد دهاوخ  ظوفحم  خزود  باذع  زا  ار  اهنآ  ادـخ  دنـشچ و  یمن  ار  گرم  معط  چـیه  رگید  دـندرم  ایند  زا  هک  لوا 
اب دیعو  هدـعو و  تایآ  نیا  اب  ار  نآرق  نیا  ام  (58)و  تسا گرزب  يزوریف  تداعـس و  ناهج  رد  تقیقح  هب  نیمه  تست و  يادـخ  تمحر 

رظتنم نارفاک  رب  تجح  مامتا  تایآ و  نیا  توالت  زا  سپ  (59) دنوش نآ  قیاقح  رکذتم  ناقلخ  رگم  اتمیدرک  ناسآ  وت  نابز  هب  حیصف  نایب 
(60) دنراد راوگان  ثداوح  دب و  راگزور  راظتنا  وت  رب  مه  اهنآ  هک  نانچ  شاب  نانآ  رب  باذع 

ۀیثاجلا

میکح ردـتقم  يادـخ  بناـج  زا  میظع  نآرق  نیا  لـیزنت  (2) هک دـیجم  دـیمح و  يادـخ  ماـن  هب  مسق  مح  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
نایمدآ و امـش  دوخ  تقلخ  رد  (4)و  تسا رادـیدپ  یهلا  تردـق  هلدا  تایآ و  نامیا  لها  يارب  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  رد  انامه  (3) تسا

راکـشآ نیقی  لـها  يارب  قح  تردـق  نیهارب  تاـیآ و  مه  تسا  هدـنکارپ  نیمز  يور  رد  هک  بیجع  ياـهتقلخ  اـب  ناویح  رامـش  یب  عاوـنا 
دتسرف یم  ناراب  فرب و  زا  قلخ  يزور  يارب  نامسآ  زا  ادخ  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  شدرگ  زور و  بش و  دمآ  تفر و  رد  زین  (5)و  تسا

نادـنمدرخ يارب  تادوـجوم  نیا  همه  رد  ملاـع  ياـهداب  شزو  رد  دزاـسیم و  هدـنز  راهبـسفن  هب  راـب  رگید  گرم  نازخ  زا  سپ  ار  نیمز  و 
دوجو ربعطاق  ناهرب  ادـخ و  تردـق  هلدا  همه  مینکیم  توالت  قح  هب  وت  رب  ام  هک  نآرق  تاـیآ  نیا  (6) تسادیپ عناص  تردـق  تایآ  ناهج 
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رایسب يوگغورد  مدرم  رب  ياو  (7) دنروآ یم  نامیا  ناهرب  هچ  هب  رگید  دنورگن  رگا  وا  نشور  تایآ  ادـخ و  زا  دـعب  سپ  تسا  اتکی  عناص 
هدینـشن ار  تایآ  چیه  یئوگ  هکنانچ  دنکیم  رارـصا  نایغط  ربکت و  رب  هدینـش و  دوشیم  توالت  وا  رب  هک  ار  ادـخ  تایآ  هکنآ  (8) راک تشز 

نآ دنادب  يزیچ  ام  تایآ  زا  نوچ  (9) هد تراشب  كاندرد  باذع  هب  ار  هلاثما  یقـش و  ثراح  نبا  رـضن  نوچ  سک  نینچ  لوسر  يا  تسا 
تسا و شیپ  رد  خزود  شتآ  ار  اـهنآ  (10) تسایهم يراوخ  تلذ و  باذـع  ترخآ  اـیند و  رد  ار  رفاـک  مدرم  نینچ  دریگیم  هرخـسم  هب  ار 

باذـع گرزب  اهنآ  رفیک  دـیاین و  ناشراک  هب  دـنتفرگ  تسود  ادـخ  ریغ  هچنآ  دـهدن و  یئاهر  تاجن و  ار  نانآ  دـنتخودنا  هچنآ  زا  چـیه 
خزود كاـندرد  باذـع  اـهنآ  يازج  دـندش  رفاـک  دوـخ  يادـخ  تاـیآ  هـب  هـک  ناـنآ  تـسا و  قـلخ  تیادـه  نآرق  نـیا  (11) تسادخرهق

رفـس تراجت و  هب  نآ  زا  دوش و  يراج  بآ  رد  ناسآ  ادخ  رما  هب  یتشک  ات  دینادرگ  رخـسم  ار  ایرد  امـش  يارب  هک  نآ  تسادخ  (12) تسا
زا ات  دینادرگ  امش  رخسم  ار  مامت  تساهنامـسآ  نیمز و  رد  هچنآ  (13)و  دیرآ ياج  هب  شتمعن  رکـش  هک  دشاب  دیبلط  يزور  ادخ  لضف  زا 
يا (14) تسا رادیدپ  الماک  یهلاتردـق  تایآ  ترکف  اب  مدرم  يارب  زین  راک  نیا  رد  دـیبای  تفرعم  هرهب  لمع  ملع و  هبملاع  تادوجوم  همه 

هدـعو زور  یهلا و  مایا  هب  کش  رفک و  رثا  رد  هک  یمدرم  ياهتلاهج  روج  زا  نانموم  امـش  وگب  دـنا  هدروآ  ناـمیا  هک  ناـنآ  هب  اـم ، لوسر 
دوخ لامعا  شاداپ  هب  ار  یموق  ره  تبقاـع  ادـخ  هک  دـینک  اـهر  دوخ  تلاـهج  لاـح  هب  ار  اـهنآ  دـیرذگرد و  دنتـسین  راودـیما  ادـخ  ياـه 
يوس هب  دب  کین و  شاداپ  يارب  هاگنآ  تسا  هدرک  شیوخ  نایز  هب  دـنک  دـب  هک  ره  دوخ و  عفن  هب  دـنک  کین  راک  سک  ره  (15) دناسریم
لالح ذـیذل و  يزور  ره  زا  میدرک و  اطع  توبن  تموکح و  تاروت و  ینامـسآ  باتک  ار  لیئارـسا  ینب  ام  (16)و  دیدرگیمزاب دوخ  يادخ 

تازجعم تایآ و  موق  نآ  هب  زین  (17)و  میداد تلیضف  دوخ  نارود  لها  رب  ار  نانآ  تاروت  گرزب  تمعن  نآ  هب  میدینادرگ و  اهنآ  بیـصن 
يارب هتـسناد  رگم  دـنتخادرپن  تاروت  ماکحا  بیرخت  هب  دـنتخیگنینرب و  عازن  فالخ و  اهنآ  میدومن و  اـطع  اـیند  مظن  نید و  رما  رد  نشور 

دعب نالوسر  یسوم و  زا  سپ  (18) درک دهاوخ  مکح  تمایق  زور  اهنآ  تافالتخا  عازن و  نیب  ادخ  هتبلا  رگیدـکی ، قوقح  هب  يدـعت  ملظ و 
مدرم سفن  ياوه  وریپ  چـیه  نک و  يوریپ  ـالماک  ار  ادـخ  نیئآ  تعیرـش و  نآ  وت  میدومرف  ررقم  نید  رما  رد  لـماک  تعیرـش  رب  ار  وت  اـم 

عفن هب  ملاع  ناراکمتـس  دنناوتن و  رییغت  دهاوخ  وت  رب  ادخ  هچنآ  دننکن  زاین  یب  ادخ  هدارا  زا  ار  وت  چـیه  مدرم  نآ  (19) شابم نادان  كرشم 
رایسب و تریصب  هیام  مدرم  مومع  يارب  نآرق  نیا  (20) تسا نایقتم  رادتسود  ادخ  دنرگیدکی و  راکددم  رادتسود و  متـس  ملظ و  رد  دوخ 

هبتر دندرک  نامگ  دـندش  يراک  هبت  تشز و  لامعا  بکترم  هک  نانآ  ایآ  (21) تسا راگدرورپ  تمحر  تیاده و  بجوم  نیقی  لها  يارب 
؟ دنـشاب ناسکی  نانموم  اب  مه  یناگدـنز  گرم و  رد  ات  میهدـیم ؟ رارق  دـندش  راکوکین  هدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  یناسک  دـننام  ار  اهنآ 

قح هب  هکلب  هدرکن  قلخ  هچیزاب  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادـخ  (22)و  تسیا هنالهاج  لطاب و  رایـسب  هشیدـنا  اهنآ  مکح  تسین  نینچ  زگره 
تـسا هدرک  هک  یلمع  ره  شاداپ  یمتـس  چیه  یب  یـسفن  ره  تبقاع  هتـشاد و  يدوصقم  تحلـصم و  هدرک  قلخ  هچره  رد  تسا و  هدیرفآ 
تجح ماـمتا  زا  سپ  هتـسناد و  ار  وا  ادـخ  هداد و  رارق  دوخ  يادـخ  ار  شـسفن  ياوه  هک  ار  نآ  يرگنیم  اـم ، لوسر  يا  (23) تفای دهاوخ 

دوخ تبقاع  رد  رکف  دونـشیمن و  ار  ادـخ  نخـس  اذـل  هدیـشک  تملظ  هدرپ  يو  مشچرب  هداهن و  وا  لد  شوگ و  رب  رهق  رهم  هتخاس و  هارمگ 
ینعم نیا  رکذـتم  ایآ  درک ؟ دـهاوخ  شتیادـه  هک  رگید  ادـخ  زا  دـعب  ار  وا  سپ  دـیامن  یمن  هدـهاشم  مشچ  هب  ار  یهلا  تاـیآ  دـنکیمن و 
تایح گرم و  ایند و  هاشن  نیمه  زج  اـم  یگدـنز  هک  دـنتفگ  نارفاـک  (24 (؟ تسا یهارمگ  همه  رگید  یتسرپادـخ  هار  زج  هـک  دـیوشیمن 

زا هکلب  لیلد  ملع و  يور  زا  هن  نخس  نیا  دوب و  دهاوخن  یتمایق  رشن و  رـشح و  دناریم  یمن  ار  ام  یـسک  تعیبط  رهدزج و  تسین و  تعیبط 
اهنآ ربتمایق  داعم و  لقع  لیلد  اب  دوش و  توـالت  نارفاـک  نآ  رب  اـم  نشور  هلدا  تاـیآ و  نوچ  (25)و  دـنیوگیم لایخ  مهو و  لهج و  يور 
وگب اهنآ  باوج  لوسر  يا  (26) دینک هدنز  ار  ام  ناردپ  دیئوگیم  تسار  رگا  دنتفگ  هکنیا  زج  هتشادن  يرذع  تجح و  رگید  ددرگ  ققحم 
رثکا نکیل  دیایب و  بیر  کش و  یب  زور  نآ  هک  تمایق  زور  يارب  دنادرگ  عمجار  امـش  مامت  سپـس  دنک  هدنز  زاب  دناریمب و  ار  قلخ  ادـخ 

راکنایز داعم  نارکنم  لطاب و  لها  زور  نآ  دوش  اپرب  تمایق  تعاس  هک  يزور  تسادخ و  کلم  همه  نیمز  اهنامسآ و  (27) دننادیمن مدرم 
يوس هب  هقرف  ره  هدنامن و  اهنآ  رب  نداتـسیا  توق  تشحو  زا  هک  هدمآرد  وناز  هب  هک  يرگنب  ار  یهورگ  ره  زور  نآ  رد  (28)و  دوب دنهاوخ 
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امش رب  قح  هب  ام  ببـض  باتک  نیا  (29) دیـسریم دوخ  لامعا  شاداپ  هب  همه  زورما  هک  دوش  ادـن  دوش و  هدـناوخ  دوخ  لمع  همان  باـتک و 
نامیا ادـخ  هب  هک  نانآ  اما  (30) دیـسریم شاداپ  هب  نآ  قبط  میا و  هتـشاگن  تسرد  ار  همه  دـیا  هدرک  ایند  هب  هچ  ره  اـم  هک  دـیوگیم  نخس 

هب هک  نانآ  اما  (31)و  تسا یمولعم  نیعم و  يزوریف  تداعس و  نآ  هک  دزاس  لخاد  دوخ  تمحر  رد  ادخ  ار  اهنآ  دندش  راکوکین  هدروآ و 
و دیدرک ؟ نایـصع  ربکت و  امـش  دندرکن و  توالت  ار  ام  تایآ  امـش  رب  ایآ  میئوگ  اهنآ  هب  دنلانب  باذع  تدـش  زا  نوچ  دـندش  رفاک  ادـخ 

دیتفگامـش تسین  بیر  کش و  چیه  تمایق  رد  تسا و  قح  ادخ  هدعو  هک  دـش  هتفگ  امـش  هب  نوچ  (32)و  دیدوب مرجم  راکدـب و  یمدرم 
ناشدـب لامعا  هجیتن  نانآ  رب  ماگنه  نآ  رد  (33)و  میرادـن نیقی  چـیه  نآ  هب  مینک و  یم  دوخ  شیپ  یلایخ  سب  میمهف  یمن  تسیچ  تمایق 

زا ار  امـش  ام  زورما  هک  دوش  باطخ  باـتع  رهق و  هب  اـهنآ  اـب  (34)و  دنک هطاحا  اهنآ  هب  دندرکیم  رخـسمت  نآ  هب  هک  یباذع  دـیآ و  دـیدپ 
تخس زور  نیا  تاقالم  دیدوب و  تلفغ  توهـش و  مرگرـس  ایند  رد  امـش  هک  نانچ  میزاسیم  مورحم  ینعی  مینک  یم  شومارف  دوخ  تمحر 

هک تسنآ  رفیک  امش  باذع  نیا  (35) دیرادن يروای  رای و  چیه  دوخ  تاجن  رب  تسا و  خزود  شتآ  امـش  لزنم  کنیا  دـیدرک  شومارف  ار 
بیرف نآ  تسپ  تاـموهوم  بیز و  رویز و  هب  دـیدش و  اـیند  یناگدـنز  رورغم  دـیدرک و  رخـسمت  قح  نـالوسر  توـعد  ادـخ و  تاـیآ  هب 

صوصخم ساپس  شیاتـس و  يراب  (36) دـنریذپن ناشیا  هبوت  رذـع و  چـیه  دـنرادن و  یئاهر  خزود  شتآ  زا  زورما  نارفاـک  سپ  دـیدروخ 
نیمز اهنامـسآ و  رد  یئایربک  لالج و  ماـقم  (37)و  تسا تیاهن  یب  ياهناهج  همه  نیمز و  اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  یئاـتکی  هب  هک  تسادـخ 

(38) تسا میکح  ردتقم  يادخ  اتکی  وا  تسوا و  صوصخم 

فاقحألا

ام (3) تسا میکح  ردـتقم  يادـخ  بناج  زا  میظع  نآرق  نیا  لیزنت  (2) دیجم دیمح و  يادـخ  هب  مسق  مح  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
دنرفاک هک  نانآ  میا و  هدیرفاین  نیعم  تقو  رد  زج  قلخ و  تحلصم  تمکح و  يارب  قح و  هب  زج  تسا  اهنآ  نیب  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و 

هب دیناوخیم  یئادـخ  هب  هک  یئاهتب  نآ  همه  ادـخ  زج  وگب  ار  ناکرـشم  ام ، لوسر  يا  (4) دننادرگیم يور  دننک  ناشزردنا  دـنپ و  هچ  ره  زا 
رب یلیلد  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  زا  ای  دنراد  اهنامـسآ  تقلخ  رد  ادخ  اب  یتکرـش  ای  دـنا ؟ هدـیرفآ  يزیچ  نیمز  رد  ایآ  هک  دـیهد  ناشن  نم 
زا رت  هارمگ  تـسیک  (5)و  دیروایب نم  رب  دیئوگیم  تسار  رگا  دیا  هتفای  كرـش  هدـیقع  یتسرد  رب  ناشن  رثا و  رتمک  ای  دـیراد  ناتب  یئادـخ 

؟ دشاب ربخ  یب  دوخ  شدنناوخب  هچ  ره  زا  درک و  دناوتن  دنکن و  تباجا  ار  وا  تمایق  ات  جئاوح  رد  چیه  هک  دتسرپب  ار  یسک  ادخ  زج  هکنآ 
قح نالوسر  هاگره  (7)و  دـنرازیب اهنآ  شتـسرپ  زا  نمـشد و  ناکرـشم ، اب  لطاب  نادوبعم  اجنآ  دـنوش  روشحم  قلخ  تمایق  رد  نوچ  (6)و 

رحــس باـتک  نـیا  هـک  دـنیوگ  دــندش  رفاـک  ادــخ  هـب  دــمآ  یهلا  تاـیآ  نوـچ  هـک  ناـنآ  دــننک  توـالت  مدرم  رب  ار  اـم  نـشور  تاـیآ 
نآرق نیا  رگا  وگب  اهنآ  باوج  لوسر ، يا  تسا . هتفاب  ارف  ار  نآرق  تایآ  نیا  دوخ  ص )  ) دمحم هک  دـنیوگیم  نارفاک  ای  (8) تسیئاراکشآ

یم ورف  نآ  رد  هک  يراکفا  هب  وا  دیرادن و  نم  تاجن  رب  تردق  چیه  ادخ  رهق  زا  امـش  دنکیم و  باذـع  ارم  ادـخ  مشاب  هتفاب  دوخ  زا  نم  ار 
هدـنزرمآ يادـخ  تسوا  تسا و  یفاـک  وا  مه  امـش  نمناـیم و  هاوگ  تسا و  رتاـناد  دـیئوگیم  نم  هیلع  رب  هک  ینانخـس  داریا  در و  دـیور و 

بجعت ات  مشاب  هدرک  دـنلب  تلاسر  هزاوآ  ناهج  رد  هزات  هک  متـسین  ربمغیپ  نیلوا  نالوسر  نیب  زا  نم  وگب  ار  تما  ام ، لوسر  يا  (9) نابرهم
یحو هچنآ  زج  نم  تسا ؟ هدومرف  ردقم  هچ  ام  رب  یبقع  ایند و  رد  ادخ  و  دـننکیم ؟ هچ  تبقاع  امـش  نم و  اب  هک  منادـیمن  دـینک و  راکنا  و 

نارکنم اب  زاـب  لوسر ، يا  (10) مرادـن يا  هفیظو  مناـسرتب  ادـخ  زا  منک و  هاـگآ  ار  قلخ  نشور  ناـیب  اـب  هکنآ  زج  منکیمن و  يوریپ  دوشیم 
هللا دبع  نوچ  يدهاش  لیئارـسا  ینب  زا  هک  یتروص  رد  دیوش  رفاک  نآ  هب  امـش  دشاب و  ادـخ  بناج  زا  رگا  دـینکیم ؟ روصت  هچ  وگب  نآرق 
ادخ هتبلا  يرآ  دیوشیم ؟ راتفرگ  ادخ  باذع  هب  هکنآ  زج  دیزرو ؟ ربکت  امش  درآ و  نامیا  دهد و  یهاوگ  نآرق  ندوب  قح  رب  یملاع  مالس 

ام زا  ینوبز  ریقف  مدرم  دوب  یتسرپ  تب  زا  رتهب  مالـسا  نید  رگا  دـنتفگ  نامیا  لها  اب  نارفاک  (11)و  درک دهاوخن  تیاده  ار  راکمتس  مدرم 
تسین ادخ  یحو  باتک  نیا  هک  تفگ  دنهاوخ  دنوشیمن  تیاده  نآرق  هب  نوچ  دانع  جاجل و  زا  اهنآ  دنتفرگ  یمن  تقبـس  نآ  هب  نامیا  رد 

يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 223 

http://www.ghaemiyeh.com


دـیدرگ و لزان  دوب  قلخ  نابرهم  ياوشیپ  ماما و  هک  یـسوم  رب  تاروت  باـتک  نآرق  زا  شیپ  (12)و  تسا ناینیـشیپ  راتفگ  زا  یغورد  هکلب 
ناراکوکین دناسرتب و  ادخ  باذع  زا  ار  ملاع  ناراکمتس  ات  هدش  لزان  یبرع  حیصف  نابز  هب  نیشیپ  ینامسآ  بتک  قدصم  نآرق  باتک  نیا 

یمیب سرت و  چیه  اهنآ  رب  دندنام  تباث  رادیاپ و  نخس  نیا  رب  تسادخ و  ام  هدننیرفآ  دنتفگ  هک  نانآ  (13) دهد دزیا  تمحر  هب  تراشب  ار 
دنهاوخ دـلخم  دـبا  تشهب  رد  هشیمه  کین  لامعا  شاداپ  هب  دنتـشهب و  لـها  ناـنآ  (14) دوب دـهاوخن  یبقع  اـیند و  رد  یهودـنا  نزح و  و 

دیشک و لمح  راب  تمحز  جنر و  اب  هنوگچ  هام  هن  ردام  هک  دنک  دای  میدرک  شرافس  ردام  ردپ و  قح  رد  ناسحا  هب  ار  ناسنا  ام  (15)و  دوب
دح هب  لفط  هک  یتقو  ات  درک  ناوارف  جنر  لمحت  هک  دوب  يراوخریش  لمح و  تدم  مامت  هام  یس  دومن و  لمح  عضو  تقـشم  درد و  اب  زاب 
نم ردام  ردپ و  نم و  هب  هک  یتمعن  رب  ارم  ایادخراب  دنک  ضرع  هک  دزس  هاگنآ  تفای  لامک  لقع و  تشگ و  هلاس  لهچ  یمدآ  دیسر  دشر 

هب نم  اهلاراب  نادرگ  حلاص  ارم  نادـنزرف  راد و  قفوم  تسوا  رد  وت  يدونـشخ  اضر و  هک  يا  هتـسیاش  راک  هب  زومایب و  رکـش  يدومرف  اطع 
زا هدـش و  اـم  هاـگرد  لوبقم  دوـخ  لاـمعا  نیرتوـکین  هب  هک  دـنناگدنب  نیا  (16) مدـش وت  ناـمرف  نامیلـست  زا  مدـمآزاب و  اعدـب  وت  هاـگرد 

ردقچ (17)و  دـنا هداد  تراـشب  نآرق  رد  اـهنآ  هب  هک  تسا  یقدـص  هدـعو  نیا  مینادرگ  یم  تشهب  لـها  لـخاد  میرذـگیم و  ناـشناهانگ 
یم نوریب  ربق  زا  هدرک و  هدنز  ارم  گرم  زا  سپ  هک  دیهدیم  هدعو  نم  هب  داب  امـش  رب  فا  تفگ  ار  ردام  ردپ و  هک  يدنزرف  تسا  فلخان 

اراگدرورپ هک  دننک  هثاغتـسا  ادخ  هب  ردام  ردپ و  هاگنآ  دماینزاب  یکی  دنتفر و  يرایـسب  فیاوط  هورگنم و  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  دنرآ ؟
تقیقح قح و  رب  ادخ  تشهب  خزود و  رـشن و  رـشح و  هدعو  هتبلا  رایب  نامیا  ادخ  هب  وت  رب  ياو  دنیوگ  وا  هب  نک و  تیاده  ار  ام  دـنزرف  وت 

زا هک  سنا  نج و  زا  يرایـسب  فیاوط  نایم  رد  نانیا  (18) تسین ناینیشیپ  ماهوا  هناسفا و  زج  نانخـس  نیا  دیوگ  دنزرف  لهاان  نآ  زاب  تسا 
مامت يارب  (19)و  دنملاع ناراکنایز  تقیقح  هب  اهنیا  تسا و  متح  اهنآ  رب  ادخ  باذـع  هدـعو  هک  دنتـسه  یناسک  دـندرم  رفک  هب  شیپ  نیا 

چیه دنـسریم و  الماک  دوخ  لامعا  دزم  شاداپ و  هب  همه  تمایق و  ملاع  رد  تسا  نیعم  یتاجرد  ناشلامعا  ياضتقم  هب  رفاـک  نموم و  مدرم 
تاذل امـش  دنیوگ  اهنآ  هب  باذـع  رهق و  ناگتـشرف  دـنزاس  هجوتم  خزود  شتآ  رب  ار  نارفاک  هک  يزور  (20)و  دـشدهاوخن اهنآ  هب  یمتس 
دیدوب هتخابلد  رادروخرب و  يویند  تاذل  نادب  دیدرب و  نیب  زانایصع  ملظ و  ینار و  توهش  هب  ایند  یناگدنز  رد  ار  ناتیاهیـشوخ  یتشهب و 

شیپ يراـک  هبت  قـسف و  هار  دـیدرک و  ربـکت  ملظ و  قحاـن  هب  نـیمز  رد  نوـچ  دـیوشیم  تازاـجم  يراوـخ  تـلذ و  باذـع  هـب  زورما  سپ 
ادـخ رهق  زا  درک و  زردـنا  ظعو و  ار  شتما  فاقحا  نیمزرـس  رد  نوچ  هک  ار  داع  موق  ربمغیپ  دوه ، لاح  لوسر ، يا  رآ  دای  (21)و  دیتفرگ

ار یـسک  ملاـع  يادـخ  زج  زگره  تفگ  ار  شموق  دوه  يراـب  دـمآ  قلخ  راذـنا  رب  ربـمیپ  رایـسب  مه  وا  زا  دـعب  دوه و  زا  شیپ  دـیناسرتب و 
خساپ رد  دوه  موق  (22) دنراتفرگ تخـس  یباذع  هب  ناکرـشم  زور  نآ  نوچ  مسرتیم  تمایق  گرزب  زور  باذع  زا  امـش  رب  نم  هک  دیتسرپن 

تب رب  ام  هب  هک  یباذع  هدعو  دوز  وت  سپ  یناوتن  نیا  زگره  ینک  عنم  دنتـسه  ام  نایادخ  هک  ناتب  شتـسرپ  زا  ار  ام  يا  هدمآ  وت  ایآ  دنتفگ 
هدعو هک  متسین  هگآ  نم  تفگ  باوج  رد  دوه  (23) میرادیمنرب زگره  دوخ  ناتب  زا  تسد  ام  هک  یئوگیم  تسار  رگا  رایب  یهدـیم  یتسرپ 
مدرم رایـسب  ار  امـش  نکیل  مدرک و  غالبا  امـش  هب  متـشاد  تلاسر  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  نم  تسادخ و  دزن  شلمع  دوب ؟ دهاوخ  یک  باذـع 

نیا دنتفگ  دندش و  نامداش  دروآ  يور  ناشاه  هناخدور  رب  هک  دندید  يربا  لکش  هب  ار  باذع  نآ  نوچ  سپ  (24) منیب یم  ینادان  تخبدب 
یتخـس داب  نیا  دـیتساوخرد  لیجعت  هب  هک  تسیباذـع  رثا  هکلب  تسین  نینچ  تفگ  اهنآ  هب  دوه  درابیم  تمحر  ناراـب  اـم  رب  هک  تسا  يربا 

حبـص یبش  سپ  دزاسیم  كاله  دوباـن و  ادـخ  رما  هب  ار  يزیچ  ره  هک  تسیداـب  نیا  (25) تسا كاندرد  باذـع  ار  امـش  نآ  رد  هک  تسا 
تازاجم ار  راکدـب  موق  هنوگنیدـب  ام  یلب  دـنامن . نانآ  زا  يرثا  اهنآ  هناریو  ياه  هناخ  زج  دـندش و  داـب  كـاله  داـع  موق  همه  هک  دـندرک 

زا نطاب  رهاظ و  ساوح  اهنآ  رب  هکنآ  اب  میدادن و  یندب  يورین  نانچ  ار  تما  امـش  هک  میداد  یتوق  نیکمت و  داع  موق  نآ  هب  (26)و  مینکیم
باذع زاار  اهنآ  تخانشن و  ار  ادخ  هکردم  ياوق  نیا  چیه  دنوش  سانـشادخ  یکاردا  ياوق  ابات  میداد  رارق  كردم  بلق  مشچ و  شوگ و 
كاله همه  دیـسر و  ارف  اـهنآ  هب  دـندرک  ءازهتـسا  هک  ار  یباذـع  نآ  دـندرکیم و  راـکن  داـنع  زا  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  تهج  نیدـب  دـیناهرن 

مدرم يارب  تربع  تیآ  میدرک و  كاله  ار  همه  رفک  رفیک  هب  دـندوب  امـش  فارطا  رد  هک  ار  راید  رهـش و  لها  رایـسب  هچ  اـم  (27)و  دندش
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یم برقت  اـهنآ  هب  هک  ینادوـبعم  ادـخ  زج  ارچ  سپ  (28) دـندرگزاب ادـخ  هاگرد  هب  هانگ  رفک و  زا  دـنرگنب و  اهنآ  رد  رگم  ات  میدـینادرگ 
دوخ هک  دوب  یغورد  تقیقح و  یب  نانخـس  اهتب  نآ  یئادخ  دـندش و  دوبان  وحم و  ناشرظن  زا  هکلب  دـندرکن ؟ يرای  ار  اهنآ  چـیه  دنتـسج 
دزن نوچ  دـننک  نآرق  تایآ  عامتـسا  ات  میدـینادرگ  وت  هجوتم  ار  ناینج  زا  دـنچ  ینت  اـم  هک  ار  یتقو  رآ  داـی  اـم ، لوسر  يا  (29) دنتفاب یم 
يوس هب  دنتسناد و  ادخ  باتک  دندروآ و  نامیا  دش  مامت  تئارق  نوچ  دیونشب  ادخ  تایآ  ات  دیهد  ارف  شوگ  دنتفگ  مه  اب  دندیـسر  لوسر 

هدشلزان یسوم  زا  سپ  هک  میدینـش  ار  یباتک  تایآ  ام  ناینج  هورگ  ام  هفیاط  يا  دنتفگ  (30)و  دندیدرگزاب تیاده  غیلبت و  يارب  ناشموق 
تـسار قیرط  قح و  يوس  هب  ار  قلخ  درکیم و  قیدصت  یتسار  هب  دوب  وا  لباقم  رد  هک  ار  لیجن  تاروت و  ینامـسآ  بتک  هک  یلاح  رد  دوب 

درذگرد و ناتناهانگ  زا  ادخ  ات  دـیرآ  نامیا  وا  هب  دـینک و  تباجا  ار  ادـخ  توعد  ام  دـننام  مه  امـش  ام  هفیاط  يا  (31) دومرف یم  تیاده 
زا یهانپ  رفم و  نیمز  رد  دـنکن  تباـجا  ار  ص )  ) یفطـصم دـمحم  قح  یعاد  هک  ره  (32)و  دراد هاگن  تمایق  كاندرد  باذـع  زا  ار  اـمش 

یهارمگ تلالـض و  رد  هتـسناد  دـنیاین  قح  هار  هب  هک  ناسک  نینچ  تشاد و  دـهاوخن  يرواـی  راـی و  چـیه  وا  زج  تفاـی و  دـناوتن  ادـخرهق 
هدنز زاب  ار  ناگدرم  هک  تسنآ  رب  رداق  وا  مه  هتبلا  دنامنورف  چیه  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یئادخ  دندیدن  نارفاک  ایآ  (33) دنتسه
دننک هضرع  خزود  شتآ  رب  ار  نارفاک  هک  يزور  (34)و  تسا رداق  زیچ  ره  رب  وا  هتبلا  هک  دهد  شاداپار  قلخ  دب  کین و  ازج  زور  دـنک و 

تلاهج زا  ام  هک  سوسف  دوب  قح  اراگدرورپ  یلب  دنیوگ  دوبن  تقیقح  خزود  هدعو  نیا  ایآ  دنیوگ  اهنآ  هب  دننیبب  مشچ  هب  ار  شتآ  نانآ  و 
مزعلاولوا ناربمغیپ  دـننام  مه  وت  ام ، لوسر  يا  (35) دیـشچب ار  خزودباذع  یتخـس  ناترفک  رفیک  هب  زورما  سپ  دیوگ  ادخ  میدرواین  نامیا 

نآ دننیبب  مشچ  هب  هدش  هداد  هدعو  هچنآ  هک  يزور  ات  نکم  لیجعت  باذع  هب  تما  رب  شاب و  روبـص  تماتیذا  لمحت  ادـخ و  نید  غیلبت  رد 
رب تسا  یتجح  مامتا  تلاسر و  غیلبت  شدیعو  دعو و  تایآ  نآرق و  نیا  دنتـشادن . گنرد  زور  زا  یتعاس  زج  هب  ایند  رد  هک  دـنرادنپ  زور 

كاله سکچیه  قساف  تسرپ  توهشمدرم  زج  تمایق  هب  ایآ  سپ  دنیآزاب  تدابع  تعاط و  هار  هب  تیصعم  توهش و  زا  مدرمات  قلخ  مامت 
(36) دش دهاوخن  ادبا  دش ؟ دهاوخ 

دمحم

(2)و دش دهاوخ  لطاب  هابت و  اهنآ  لامعا  دنتـسب  قلخ  رب  ار  ادـخ  نید  هار  دـندش و  رفاک  ادـخ  هب  هک  نانآ  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
دندروآ نامیا  دوب  ادخ  بناج  زا  قح و  رب  هتبلا  هک  دشلزان  ص )  ) دمحم رب  هک  ینآرق  هب  دـندش و  راکوکین  دـندیورگ و  ادـخ  هب  هک  نانآ 

لاح یهابت  ببس  نیا  (3) دینادرگ تفرعم  رون  هتـسیاش  ار  ناشلد  دومرف و  حالـصا  ار  ناش  نید  ایند و  رما  تشذگرد و  ناشناهانگ  زا  ادخ 
ناشیادـخ بناج  زا  هک  قح  نآرق  وریپ  نامیا  لها  دـندیدرگ و  لطاب  لها  دـیاقع  رارآ و  وریپ  نارفاک  هک  تسا  نانموم  حالـصا  نارفاک و 

دیوش وربور  نارفاک  اب  گنج  نادـیم  رد  نوچ  نانموم  امـش  (4) دنکیم نایب  ار  مدرم  لاح  لاثمت  ادخ  حیرـص  هنوگنیا  دندش . دـیدرگ  لزان 
نآ زا  سپ  دیزاس  میلـست  بولغم و  یلکب  دیروآرد و  اپ  زا  ار  نمـشد  رایـسب  يزیرنوخ  زا  هک  هاگنآ  ات  دینز  ندرگ  ار  اهنآ  هناعاجـش  دیاب 

ات ینعی  دراذگورف  ار  دوخ  ياهیتخس  گنج  هجیتن  رد  ات  دیریگ  ادف  ای  دینادرگ  دازآ  ار  اهنآ  ادعب  هک  دیشک  دنبب  مکحم  ار  گنج  ناریـسا 
تـساوخیم ادخ  رگا  تسا و  یلعف  مکح  نیا  دـتفارب  ناهج  زا  گنج  دـنرآ و  نامیا  همه  ات  ای  دـبای  همتاخ  گنج  دـنوش و  میلـست  نارفاک 

هب قلخ  ناحتما  يارب  نامیا  رفک و  گنج  نیا  نکیل  درکیم و  كـاله  امـش  گـنج  تمحز  یب  ار  همه  دیـشکیم و  ماـقتنا  نارفاـک  زا  دوخ 
تداعـس هار  هب  هتبلا  ار  اـهنآ  (5)و  دـنادرگن عیاض  ار  ناشلامعا  جـنر و  زگره  ادـخ  دـندش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  نانآ  تسا و  رگیدـکی 

نامیا لها  يا  (7) دـنک دراو  هدرک  اسانـش  ار  همه  ناشتاماقم  لزنم و  هب  ـالبق  هک  یتشهب  رد  (6)و  دیامرف حالـصا  ناشروما  دنک و  تیاده 
تباث ثداوح  رب  دزاس و  حتاف  اهگنج  رد  دنک و  يرای  اج  همه  ار  امـش  مه  ادخ  ار  ادخ  ربمغیپ  نید و  ینعی  دـینک  يرای  ار  ادـخ  رگا  امش 
نادب رافک  كاله  نیا  (9) دزاس لطاب  عیاض و  ار  ناشلامعا  ادخ  دـنوش و  كاله  دوبان و  دـندش  رفاک  ادـخ  هب  هک  نانآ  (8)و  دنادرگ مدق 
نیمز رد  ایآ  (10) دومرف دوبان  وحم و  ار  ناشلامعا  ادخ  سپ  دنتشاد  ضارعا  تهارک و  دومرف  لزان  ادخ  هک  ینآرق  زا  اهنآ  هک  تسا  ببس 
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نیا درک ؟ كاله  ادخ  ار  اهنآ  هنوگچ  هک  دینک ؟ هدهاشم  ار  ناینیـشیپ  رفک  رفیک  لاح و  تبقاع  دوخ  مشچ  هب  ات  دـیوریمن  رفـس  ریـس و  هب 
نارفاک تسنانموم و  يالوم  رای و  ادخ  هتبلا  هک  دینادب  سپ  دیتسناد  هک  ار  نیا  (11) دنسریم هتبلا  دوخ  رفک  رفیک  هب  اهنآ  دننام  مه  نارفاک 

تـسیراج اهرهن  شناتخرد  ریز  هک  یتشهب  رد  دنوش  راکوکین  هدروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  ادخ  هتبلا  (12) دنرادن يرای  روای و  الوم و  چیه 
شتآ اهنآ  لزنم  تبقاع  دنتخادرپ  تاناویح  دننام  یتسرپ  مکش  ینار و  توهـش  عتمت و  هب  دنتفاتـش و  رفک  هار  هب  هک  نانآ  دنادرگ و  لخاد 

ار شلها  ام  دوب  رت  ناینب  مکحم  دـندرک  تجراخ  راـفک  نآ  زا  هک  وت  نطو  هکم  رهـش  زا  هک  رایـسب  ياهرهـش  هچ  (13) دوب دهاوخ  خزود 
تـسد رد  نآرق  دننام  یناهرب  یملع و  تجح  دوخ  يادخ  زا  هک  سک  نآ  ایآ  (14) دنتـشادن يروای  چیه  دوخ  تاجن  رب  میدرک و  كاله 
یتشهب ناتساد  (15 (؟ دندش دوخ  یناسفن  ياوه  وریپ  هدرک و  هولج  ابیز  رظن  رد  ناشتـشز  لمع  ینادان  لهج و  زا  هک  تسیناسک  دننام  دراد 

زگره هکنآ  یب  ریـش  زا  اـهرهن  تسا و  اراوـگ  لـالز  بآ  زا  یئاـهرهن  تشهب  غاـب  نآ  رد  هک  تسنیا  دـنداد  هدـعو  اـیند  رد  ناـیقتم  هب  هک 
رب اه  هویم  عاونا  مامت  یفـصم و  لسع  زا  اهرهن  دشخب و  تذل  لامک  دـح  هب  ار  ناگدنـشون  هک  بان  بارـش  زااهرهن  دـنک و  رییغت  شمعط 

دلخم شتآ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  تسا  دبا  تشهب  نیا  رد  هکنآ  لاح  ایآ  راگدرورپ  فطل  ترفغم و  تاذل  همه  قوف  تسایهم و  نانآ 
ات دنهدیم  شوگ  الماک  تراتفگ  هب  قفانم  مدرم  زا  یـضعب  (16)و  دنادرگ هراپ  هراپ  ار  ناشنوردنا  ات  دنشون  میمح  هدنـشوج  بآ  و  تسا ؟

ینعم و  تفگ ؟ هچ  ون  رـس  زا  زاـب  لوسر  دـنیوگیم  تناـها  رخـسمت و  هب  تباحـصا  ملع  لـها  اـب  سپ  دـنوشجراخ  تروضح  زا  هک  یتـقو 
دوـخ سفن  ياوـه  وریپ  داـهن و  رهق  رهم  ناـشاهلد  رب  ادـخ  هـک  دنتـسه  ناـنیا  میدـیمهفن  يزیچ  شراـتفگ  زا  هـک  اـم  دوـب ؟ هـچ  شمـالک 

اطع اــهنآ  ياوــقت  شاداــپ  دوزفیب و  ناــشنامیا  تیادــه و  رب  ادــخ  فــطل  دــنتفای  تیادــه  تراــتفگ  هـب  هــک  ناــنآ  (17)و  دندیدرگ
يرایـسب تمایق  مئالع  بورـش و  هک  دـسر ؟ ارف  تمایق  تعاس  هکنآ  زج  دـنراد  يراظتنا  زاب  سپ  دـنرآ  یمن  نامیا  هک  نارفاک  (18) دومرف

مه زاب  (19) دیآ راکب  گرم  زا  شیپ  نامیا  هک  دشخب ؟ هدیاف  هچ  نانآ  دنپ  رکذـت و  لاح  نآ  رد  دـیایب  تمایق  هکنآ  زا  سپ  دـمآ و  دـیدپ 
لاقتنا لزانم  ادخ  هک  نادب  بلط و  شزرمآ  نامیا  اب  نانز  نادرم و  يارب  دوخ و  هانگ  رب  وت  تسین و  اتکی  يادخ  زج  یئادخ  چیه  هک  نادب 

رافک داهج  مکح  رد  هک  يا  هروس  هک  هدـش  هچ  دـنیوگ  یم  نانموم  (20)و  دنادیم ار  همه  امش  یگـشیمه  نکـسم  ترخآ و  ملاع  هب  امش 
تـسا قافن  ضیرم  ناشاهلد  هک  ار  نانآ  لاح  دش  گنج  رکذ  نآ  رد  دمآ و  حیرـص  مکحم و  يا  هروس  نوچ  هک  یتروص  رد  دشن ؟ لزان 

رتراوازـس اـهنآ  رب  كـاله  گرم و  يرآ  دـننکیم  هاـگن  وت  رد  دـهدیم و  تسد  وا  رب  یـشوهیب  لاـح  سرت  زا  هک  یـسک  دـننام  هک  يرگنب 
مالک نیقفانم  رگا  تسویپ  موزل  مزع و  هب  گنج  راک  ای  نید  رما  هکنآ  زا  سپ  تسا و  وکین  راتفگ  ادـخ و  تعاط  تداعـس ، هار  (21) تسا
نآرق تعاطا  ادـخ و  نامرف  زا  رگا  ناقفانم  امـش  (22) دوب دـهاوخ  رتهب  راک  ره  زا  ایند  نیدراک و  رد  اهنآ  رب  دـننک  قیدـصت  لمعب  ار  ادـخ 

هدرک و نعل  ار  اهنآ  ادخ  هک  دـنناقفانم  نیمه  (23 (؟ تشاد دیناوت  تاجن  دیما  مه  زاب  دـینک  محر  عطق  داسف و  نیمز  رد  ای  دـینادرگب  يور 
دوخ ناشاهلد  رب  ای  دننکیمن  رکفت  نآرق  تایآ  رد  ناقفانم  ایآ  (24) دنریمب تواقش  لهج و  هب  ات  دینادرگ  روک  رک و  ار  ناشمشچ  شوگ و 

رد ار  رفک  ناطیـش  دندش  دترم  هدرک و  تشپ  نید  هب  زاب  اهنآ  رب  تیادـه  هار  ندـش  نایب  زا  سپ  هک  نانآ  (25) دنا هدزقافن  لهج و  ياهلفق 
نانمـشد هب  ناقفانم  نآ  هک  دوب  نآ  يارب  نید  زا  نتـشگرب  نیا  (26) داد ناشبیرف  زارد  ياهوزرآ  لامآ و  هب  تخاـس و  رگ  هولج  ناـشرظن 
ناـشناهن رارـسا  رب  ادـخ  هک  دنـسرتب  يراـب  مینکیم و  تقفاوـم  ناوـتب  اـت  ص )  ) دـمحم تفلاـخم  رب  امـش  اـب  هـتبلا  امدـنتفگ  یناـهنپ  نآرق 

هنایزات اهنآ  تشپ  يور و  رب  دـنریگب و  ناشناج  باذـع  ناگتـشرف  هک  یماگنه  دـنوش  وربور  نانیا  یتخـس  لاح  هچ  اب  سپ  (27) تسهاگآ
ار ناشلامعا  مه  ادخ  دندومیپن  وا  يدونـشخ  اضر و  هار  دنتفر و  تسادـخ  مشخ  بجوم  هک  یهار  یپ  زا  هک  ببـس  نیدـب  (28 (؟ دننز رهق 

راکـشآ نامیا  لها  ربار  اـهنآ  ینورد  هنیک  ادـخ  هک  دـنرادنپ  دـنراد  ناـهنپ  قاـفن  ضرم  لد  رد  هک  ناـنآ  اـیآ  (29) دـینادرگ لطاب  وحم و 
هدرب و یپ  ناشرهاظ  يامیس  زا  اهنآ  نطاب  هب  ات  میتخاس  یم  راکشآ  وت  رب  یحو  هب  ار  تقیقح  میتساوخیم  ام  رگا  لوسر  يا  (30 (؟ دزاسیمن

امش داهج  مکح  هب  ام  هتبلا  (31)و  تسهاگآ ناگدنب  امش  ياهراک  همه  هب  ادخ  نانموم  يا  ناقفانم و  يا  یسانشب و  الماک  نخـس  یط  رد 
میزاس و مولعم  شماقم  دنکیم  ربص  نآ  جنر  رب  دراد و  شـشوک  هدـهاجم و  داهجادـخ و  هار  رد  هک  نآ  ات  میروآ  یم  ناحتما  ماقم  رد  ار 
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لوسر اب  دنتسب و  قلخ  يور  هب  ار  ادخ  هار  دندش و  رفاک  ادخ  هب  هک  نانآ  (32) میئامزایب لمع  ماقم  هب  زین  ار  ناقفانم  امش  تاراهظا  رابخا و 
دوخ رب  تفلاخم  نایز  دـنناسر و  یمن  يررـض  ادـخ  هب  هک  دـننادب  دـندرک  تفلاخم  زاب  دـش  نشور  اـهنآ  رب  تیادـه  هار  هکنآ  زا  سپ  وا 
دینک تعاطا  ار  وا  لوسر  دینک و  تعاطا  ار  ادـخ  نامیا  لها  يا  (33) دنادرگیم دوبان  وحم و  رثا و  یب  هتبلا  ادـخ  ار  اهنآ  لامعا  تساهنآ و 
يور هب  ار  ادخ  هار  دانع  دسح و  زا  دندش و  رفاک  ادخ  هب  هک  نانآ  (34) دینادرگن لطاب  عیاض و  ار  دوخ  لامعا  لوسر  ادخ و  تفلاخم  هب  و 

دیرادم و اور  یتسس  نید  راک  رد  نامیا  لها  يا  امـش  سپ  (35) دیشخب دهاوخن  ار  اهنآ  ادخ  ادبا  رگید  دندرم  رفک  لاح  هب  دنتـسب و  قلخ 
دوب و دیهاوخ  رت  ماقم  دـنلب  بلاغ و  رافک  رب  امـش  هک  دـینک  قح  نید  هب  توعد  هکلب  دـینکم  حلـص  هب  توعد  ار  نارفاک  گنج ، سرت  زا 

ادخ هب  رگا  تسین و  ینارـسوه  هچیزاب و  زج  هب  ایند  یناگدنز  هک  دـینادب  (36)و  دهاک یمن  چیه  امـش  لامعا  باوث  زا  تسامـش و  اب  ادخ 
زا رگا  (37)و  دهاوخیمن تیاده  دزم  يزیچ  امـش  لاوما  زا  داد و  دهاوخ  دبا  تشهب  ار  امـش  لامعا  شاداپ  دیوش  راکزیهرپ  دـیرآ و  نامیا 

دیمدرم نامه  امش  يرآ  (38) دزاسیم راکـشآ  ار  امـش  ینوردثبخ  هنیک و  دیزرویم و  لخب  زاب  دهاوخب  مه  رارـصا  هب  يزیچ  ادخ  امـش  لام 
دنزرویم و لخب  امـش  زا  یـضعب  زاب  دهد  ضوع  رجا و  فعاضم  فاعـضا  هبادخ  ات  دیوشیم  توعد  ادخ  نید  غیلبت  هار  رد  قافنا  يارب  هک 
تسا و زاین  یب  ینغ و  قلخ  زا  ادخ  هنرگ  هدرک و  مورحم  ار  دوخ  ادخ  باوث  رجا و  زا  هک  تسوا  دوخ  ررـض  رب  دـنک  لخبقافنا  رد  هک  ره 
رتهب و امش  زا  یـسب  هکلب  دنتـسین  لیخب  امـش  دننام  هک  امـش  ریغ  یموق  ادخ  دینادرگب  قح  نید  زا  يور  امـش  رگا  دیدنمزاین و  ریقف و  امش 

یسراف ناملس  هناش  رب  تسد  ترضح  دنتسیک  موق  نآ  زادارم  هک  دندرک  لاوس  ص )  ) مرکا لوسر  زا  درآ  دیدپ  امـش  ياج  هب  دنرتراکادف 
(39) دنبای تسد  نآ  رب  سراف  لاجر  دشاب  ایرث  رد  ملع  رگا  هک  درم  نیا  موق  دومرف  دز و 

حتفلا

هکم رهـش  سب  هن  هک  مینادرگیم  زوریف  ملاع  رد  يراکـشآ  حـتف  هب  ار  وت  اـم  هک  رادـم  مغ  اـم ، لوسر  يا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
هانگ ربمغیپ  هانگ  زا  دارم  دنیوگ  هیآ  نیا  رد  نیرسفم  میرذگرد  وت  هدنیآ  هتشذگ و  هانگ  زا  ات  (2) ینک حتف  ار  ملاع  لها  ياهلد  رهش  هکلب 

زا لبق  توعد  هدنیآ  هتشذگ و  هانگ  زا  دوصقم  دندرمـشیم و  وا  هانگ  نیرتگرزب  ادخ  دیحوت  هب  ار  وا  توعد  هک  ناکرـشم  هدیقع  هب  دوب  وا 
تسوا و نایعیـش  تما و  ناـهانگ  دارم  تسین و  یهاـنگ  ار  ربـمغیپ  هک  هدیـسر  ع )  ) موصعم زا  راـبخا  رد  دوـب و  ترجه  زا  دـعب  ترجه و 
اب یترـصن  هب  ار  وت  ادخ  (3)و  مینک تیادـه  دوخ  یحو  هب  مالـسا  عرـش  میقتـسم  هار  هب  ار  وت  میناسر و  لامک  دـح  هب  وت  رب  ار  دوخ  تمعن 

رتلماک دیازفیب و  ناشنامیا  نیقی و  رب  ات  دروآ  نانموم  ياهلد  رب  راقو  تنیکـس و  هک  یئادـخ  تسوا  (4) درک دهاوخ  يرای  تمارک  تزع و 
نیا (5) تساناد شنیرفآ  ماظن  تمکح  هب  ادخ  تسادخ و  رکـشل  همه  اهنامـسآ  نیمز و  ياوق  هاپـس  هک  دینادب  دنادرگ و  دندوب  هک  نآ  زا 

يراج اهرهن  شناتخرد  ریز  هک  یئاه  تشهب  رد  دـباات  ار  نموم  ناـنز  نادرم و  تساوخ  یم  ادـخ  هک  دوب  نآ  يارب  ناـمیا  ندوزف  اـی  حـتف 
ات تساوخ  ادخ  زین  (6)و  تسا دبا  تداعس  گرزب و  يزوریف  ادخ  دزن  تقیقح  هب  نیا  دشخبب و  مامت  ار  ناشناهانگ  دنادرگ و  لخاد  تسا 

غورد ار  ادخ  حتف  هدعو  دـندوب و  نامگدـب  ادـخ  هب  اهنآ  هک  دـنک  باذـعقافن  كرـش و  رفیک  هب  نز  درم و  زا  ار  ناکرـشم  ناقفانم و  همه 
منهج درک و  نعل  مشخ و  نانآ  رب  ادخ  تساهنآ و  دوخ  رب  دبا  تکاله  دب و  راگزور  تسا و  قدص  ادخ  هدعو  هک  یتروص  رد  دنتـشادنپ 

هب ردتقم و  رایسب  ادخ  تسادخ و  رکشل  اهنامسآ  نیمز و  ياوق  هاپس  هک  دینادب  (7)و  تخاس ایهم  ناشیارب  تسا  یهاگلزنم  دب  رایسب  هک  ار 
فطل و هب  ار  قلخ  یـشاب و  تما  دب  کین و  دهاش  هک  میداتـسرف  ملاع  هب  ار  لامک  يالعا  لثم  وت  صخـش  ام  (8) تساناد ملاع  ماظن  ریبدت 
هب دینک و  يرای  ار  وا  نید  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  تتما  ناحلاص  اب  دوخ  وت  ات  (9) یناسرتب وا  باذع  رهق و  زا  یهد و  تراشب  قح  تمحر 

دندرک تعیب  ادـخ  اب  تقیقح  هب  دـندرک  تعیب  وت  اب  هیبیدـح  رد  هک  ینانموم  لوسر  يا  (10) دیئوگ وا  حیبست  ماش  حبـص و  شلالج  میپعت 
شیوخ كاله  نایز و  رب  دنک  تعیب  ضقن  هک  ره  نآ  زا  سپ  اهنآ  تسد  يالاب  تسادخ  تسد  وت  تسد  نامه  یئادـخ و  هفیلخ  وت  نوچ 

هیآ نیاتعیب  درک  دهاوخ  اطع  گرزب  شاداپ  وا  هب  ادخ  يدوز  هب  دنک  افو  تسا  هتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  هب  هک  ره  هدرک و  مادقا  تقیقح  هب 
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نید هار  رد  هک  دندرک  تعیب  دوخ  ناج  ات  یتخرد  ریز  هیبیدحرد  ربمغیپ  اب  درم  دص  راهچ  رازه و  تسا  ناوضر  هرجش و  تعیب  هب  روهـشم 
ام هک  تفگ  دنهاوخ  للعت  رذع و  يارب  دنزرویم  فلخت  هکم  حتف  رفـس  رد  اهگنج و  رد  تروضح  زا  هک  هیداب  بارعا  (11) دننک يرادافو 

چیه هک  يزیچ  قفانم  مدرم  نیا  بلط  شزرمآ  ام  هانگ  رب  ادـخ  زا  کنیا  تشادزاب  تباکر  رد  ندـمآ  زا  ناملاوما  تیب و  لها  تظفاحم  ار 
وگب اهنآ  هب  دندرکیم  لوسر  زا  شزرمآ  بلط  يراکایر  يارب  هدوبن و  دوخ  رب  هانگ  دقتعم  ینعی  دـنروآ  یم  نابز  هب  دـنرادن  هدـیقع  لد  هب 
دینک یم  هچ  ره  هب  ادـخ  هکلب  درک  دـناوت  يراـک  نآ  فـالخ  هـک  تـسیک  نآ  دـناسر  امـش  هـب  یعفن  اـی  ررـض  هـک  دـنک  هدارا  ادـخ  رگا 
يوس هب  دنوشیم و  هتشک  همه  وا  هب  نانموم  لوسر و  هک  دیتشادنپ  امش  هکلب  (12) داد دهاوخ  ار  دب  کین و  ره  رفیک  شاداپ و  تسهاگآ و 

دیدرک و یلطاب  هشیدنا  دب و  نامگ  رایسب  درک و  هولج  اطخ  هب  امـش  لد  رد  لایخ  نیا  تشگ  دنهاوخنرب  زگره  رگید  دوخ  تیبلها  نطو و 
شتآ باذـع  نارفاک  نآ  رب  مه  ام  درواـین  ناـمیا  وا  لوسر  ادـخ و  هب  داـنع  رفک و  زا  هک  ره  (13)و  دـیدوب تکاله  رهق و  روخرد  یمدرم 

ار هک  ره  دـشخب و  یم  دـهاوخب  ار  هک  ره  ناراک  هنگ  زا  وا  تسادـخ  صاـخ  همه  نیمز  اهنامـسآ و  کـلم  (14)و  میتخاس اـیهم  ار  خزود 
امـش اب  یهارمه  دندرک و  فلخت  هیبیدح  رد  هک  یناسک  (15) تسنابرهم هدنزرمآ و  رایـسب  ناگدنب  قح  رد  ادخ  دنکیم و  باذع  دـهاوخب 

ناشضرغ مینک  تیعبت  امـش  اب  مه  ام  ات  دیراذگب  تفگ  دنهاوخ  يدوز  هب  دینک  تکرح  میانغ  نتفرگ  ربیخ و  حتف  يارب  نوچ  زاب  دندومنن 
هب امش  وگب  اهنآ  باوج  رد  لوسر  يا  دنهد  رییغت  تفرگ  دنهاوخ  هیبیدح  نارضاح  اهنت  ار  ربیخ  میانغ  دومرف  هک  ار  ادخ  نخس  هک  تسنیا 

نینچ تفگ  دنهاوخ  دهع  دب  يافو  یب  مدرم  نآ  زاب  هداد  ربخ  نینچ  امـش  هرابرد  شیپ  نیا  زا  ادـخ  دـینک  یمن  يوریپار  ام  زگره  تقیقح 
لهاج و دوسح و  نامیا و  یب  همه  یلیلق  هدع  زج  ناشیا  هکلب  دننکیم  هک  تسا  یلطاب  نامگ  نیا  دیزرویم و  دـسح  ام  اب  امـش  هکلب  تسین 

یموق اـب  گـنج  يارب  يدوز  هب  دـیراد  تعباـتم  دـصق  تقیقح  هب  رگا  وگب  دـندرک  فلخت  گـنج  زا  هک  یبارعا  اـب  لوسر  يا  (16) دننادان
ادخ دیدرک  تعاطا  رگا  توعد  نیا  رد  دنوش  میلست  هک  یتقو  ات  دینک  هزرابم  گنج و  هک  دیوشیم  توعد  مور  سراف و  دنمورین  عاجش و 

بذعم كاندرد  یباذع  هب  ار  امش  ادخ  دیدرک  تفلاخم  هیبیدح  رد  شیپ  نیزا  هکنانچ  دینک  ینامرفان  رگا  داد و  دهاوخ  وکین  رجا  امش  هب 
درب نامرف  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  ره  تسین و  یهانگ  جرح و  گنج  زا  فلخت  رد  گنل  ضیرم و  انیبان و  صخـش  يارب  (17) درک دهاوخ 
ادخ (18) دوشیم بذعم  كاندرد  یباذع  هب  دنک  تفلاخم  هک  ره  تسیراج و  اهرهن  شناتخرد  ریز  هک  دنک  لخاد  یتشهب  ياهغاب  هب  ار  وا 

راقو و هک  دوب  هاگآ  اهنآ  یبلق  صولخ  افو و  زا  تشگدونـشخ و  تقیقح  هب  دندرک  تعیب  وت  اب  هیبیدح  دوهعم  تخرد  ریز  هک  ینانموم  زا 
دنهاوخ نایربیخ  زا  هک  ناوارف  ياـهتمینغ  هب  (19)و  داد شاداپ  دوب  ربیخ  حـتف  هک  کیدزن  یحتف  هب  دومرف و  لزان  ناشیارب  لماک  ناـنیمطا 

نتفرگ هدعو  مالـسا  رکـشل  امـش  هب  ادخ  (20) تسا اـناد  ناـهج  مظن  ریبدـت  رب  ردـتقم و  ملاـع  روـما  همه  رب  ادـخ  تشاد و  قـفوم  تـفرگ 
درک هاتوک  امش  رس  زا  ار  رفاک  مدرم  رش  تسد  دومرف و  نآ  ماجنا  رد  لیجعت  امش  يارب  ار  ربیخ  تمینغ  کی  نیا  هک  هداد  رایسب  ياهتمینغ 

(21)و دیامرف تیاده  دبا  تداعـس  تسار  هار  هب  ار  امـشادخ  دشاب و  ادـخ  هدـعو  قدـص  رب  نامیا  لها  لیلد  تیآ و  تمینغ  حـتف و  نیا  ات 
دارم اجنیا  دنتفگ  نیرسفم  زا  یخرب  دیناد . یمن  تساجک  دیتسین و  رداق  نآ  رب  زونه  هک  هدومرف  يرگید  ياهتمینغ  هدعو  زاب  امـش  هب  ادخ 

ره رب  ادخ  هک  تسنآ  رب  طیحم  ادخ  ملع  دشاب  ار  نیملـسم  نارود  ره  رد  هک  یحتف  ره  ای  هکم  یخرب  مور  حـتف  دـنتفگ  یخرب  سراف  حـتف 
رصان و چیه  رگید  دننک و  رارف  هدینادرگ و  تشپ  امش  لاتق  زا  دنزیخرب  گنج  هب  نیملـسم  امـش  اب  نارفاک  رگا  (22)و  تساناوت اناد و  زیچ 

يرییغت ادـخ  تنـس  نیارد  ادـبا  دوش و  بلاغ  لطاب  رب  قح  هک  هدوب  نیا  رب  ینابر  ماـظن  نوناـق  یهلا و  تنـس  (23) دـنباین دوخ  يارب  يروای 
هاتوک اهنآ  رس  زا  ناتیزوریف  زاسپ  هکم  نیمز  هب  مه  ار  امش  تسد  امش و  رس  زا  ار  رافک  رـش  تسد  هک  تسیئادخ  وا  (24)و  تفای یهاوخن 

مه (25) تسهاگآ دینکیم  هچ  ره  هب  ادخ  داد و  رارق  هانپ  ار  یئاه  هناخ  نانمشد  ناج  ظفح  يارب  هکم  حتف  زور  ربمغیپ  ادخ  رما  هب  هک  درک 
رگا دندرک و  عنم  هکم  دوخ  لحم  هب  ندیسر  زا  ار  امش  يده  دنتسب و  امـش  رب  ار  مارحلا  دجـسم  هار  دندش و  رفاک  ادخ  هب  هک  دندوب  نانآ 

كـاله لاـماپ  هتـسنادن  ار  اـهنآ  دـینک  هلمح  رگا  هک  تشادـن  دوجو  هکم  رد  دیـسانش  یمن  نونکا  امـش  هک  هنموـم  ناـنز  نموـم و  نادرم 
نیا نکیل  دشیم و  هداد  هکم  هب  هلمح  هزاجا  امش  هب  دوبن  هیضق  نیارگا  دنامیم  امش  ندرگ  هب  نانموم  نآ  نوخ  تمارغ  هید و  سپ  دیزاسیم 
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زا نامیا  رفک و  رصانع  امش  رگا  دنکتیاده  مالـسا  رون  هب  دنادرگ و  لخاد  دوخ  تمحر  رد  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  ات  داتفا  ریخات  هب  هزاجا 
مهنآ تیمح ، سومان و  اهلد  رد  نارفاـک  نوچ  (26) میتخاسیم بذعم  كاندرد  باذع  هبدنرفاک  هک  نانآ  انامه  دیتشگ  یم  ادج  رگیدـکی 
تریغ تیمح و  رس  رب  ار  نانموم  دنسیونب و  هللا  لوسر  هللا و  مسب  هملک  هیبیدح  حلص  هماندهع  رد  دنتشاذگن  هک  دندرورپ  تیلهاج  تیمح 

درک مزالم  يوقت  ماقم  صالخا و  هملک  اب  ار  نانآ  درک و  لزان  نانموم  رب  دوخ و  لوسر  رب  رطاخ  نانیمطا  راقو و  ادخ  هک  دندروآ  ینامیا 
تقیقح قدص و  ادخ  هتبلا  (27) تساناد ملاع  روما  همه  هب  ادـخ  دنتـشاد و  نآ  تیلها  دـندوب و  ماقم  نیا  رب  نارگید  زا  رتراوازـس  اهنآ  هک 

زا دـعب  دـیوش و  دراو  نمیا  لد  اب  مارحلا  دجـسم  هب  هتبلا  نانموم  امـشدید  ایور  ملاع  رد  هک  تخاـس  ققحم  راکـشآ و  ار  شلوسر  باوخ 
هیبیدح حلص  حلاصم  زا  ار  هچنآ  ادخ  دیرآ و  ياج  هب  ساره  سرت و  یب  مارحا  عفر  رب  ریصقت  لامعا  دیـشارتب و  اهرـس  جح  فیاظو  ماجنا 
دمحم دوخ  لوسر  هک  تسیئادـخ  وا  (28) تشاد ررقم  ار  ربیخ  هیبیدح و  کیدزن  حـتف  دـینک  هکم  حـتف  هک  نآ  زا  لبق  دـیتسنادیمن و  امش 

ادــخ یهاوـگ  نخــس  نـیا  تـقیقح  رب  دــنادرگ و  بلاـغ  اـیند  ناـیدا  هـمه  رب  ار  وا  اـت  داتــسرف  ملاـع  هـب  قـح  نـید  نآرق و  اـب  ار  (ص )
دننابرهم قفـشم و  رایـسب  رگیدکی  اب  تخـس و  لد و  يوق  رایـسب  نارفاک  رب  شناهارمه  نارای و  و  تسادخ . هداتـسرف  دمحم  (29) تسیفاک

رثا زا  ناشراسخر  رب  دـنبلطیم و  اعد  هب  ار  وا  يدونـشخ  ادـخ و  تمحر  لضف و  هک  يرگنب  رایـسب  زامن  دوجـس  عوکر و  لاـح  رد  ار  ناـنآ 
يا هناد  هب  لوسر  نآ  لاح  لثم  هک  تسابوتکم  لیجنا  تاروت و  باتک  رد  اهنآ  لاح  فصو  نیا  تسا  رادیدپ  تینارون  ياه  هناشن  هدـجس 
قاس رب  ددرگ و  يوق  ربطس و  هکنآ  ات  دبای  توق  نآ  زا  دعب  دشاب  فیعض  كزان و  يا  هخاش  دروآرب  كاخ  زا  رـس  تسخن  نوچ  هک  دنام 

نارفاک ات  دنسر  توق  هب  فعض  زا  شباحـصا  دمحم ص  نینچمه  دننام  ناریح  نآ  ياشامت  رد  ناناقهد  هک  دتـسیاب  مکحم  تساردوخ و 
دشخبب و شناهانگ  دوش  راکوکین  نامیا و  تباث  اهنآ  زا  سک  ره  هک  هدومرف  هدعو  ادـخ  دـنرآ . مشخ  هب  دوخ  توق  تردـق و  زا  ار  ملاع 

اهنآ تموادم  نارمع  لآ  هروس  هیآ  رگید  هیآ  نیمه  یکیتساجه  فورح  مامت  رب  لمتـشم  هک  نآرق  رد  تسا  هیآ  ود  دـنک  اطع  میظع  رجا 
(30 .) دراد رایسب  صاوخ 

تارجحلا

وا دیسرتب و  ادخ  زا  دیئوجم و  مدقت  لوسر  ادخ و  رب  راکچیه  رد  دیا  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  یناسک  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
توص قوف  دـیئوگ و  نخـس  بدا  اب  لوسر  اب  نامیا  لـها  يا  (2) تساناد ناترادرک  هب  اونـش و  امـش  راتفگ  هب  ادخ  هک  دـینکم  ینامرفان  ار 

مهف امـش  دوش و  لطاب  وحم و  یبدا  یب  رثا  رد  ناتکین  لامعا  هک  دیـشکمرب  دایرف  وا  رب  دـمحا  ای  دـمحم و  ای  هب  دـینکم  دـنلب  ادـص  ربمغیپ 
اهنآ دنیوگ  نخـس  هتـسهآ  مارآ و  يادص  هب  وا  تامارتحا  يارب  ادـخ  لوسر  دزن  هک  نانآ  (3) تسا کین  لامعا  لطبم  یبدا  یب  هک  دـینکن 

یمدرم تقیقح  هب  (4) تسا هدومرف  بیصن  میظع  رجا  شزرمآ و  هدومزآ و  يوقت  عیفر  ماقم  يارب  ار  ناشیاهلد  ادخ  تقیقح  رد  هک  دنتسه 
ص)  ) دمحم ای  ص )  ) دـمحم ای  دایرف  دـنناوخ و  یم  دـنلب  يادـص  هب  تا  هرجح  تشپ  زا  ار  وت  دـنرادیمن و  هاگن  تلاسر  ماقم  تمرح  هک 
يوش و جراخ  ناشیا  رب  وت  هک  یتقو  ات  دـندرکیم  ربص  هتـشاد و  هاگن  بدا  اهنآ  رگا  (5)و  دنتسه يروعش  لقع و  یب  مدرمرثکا  دنـشکیمرب 

ملاع نانموم  يا  (6) تسنابرهم روفغ و  ادـخ  دـننک  رگا  هبوت  مه  زاب  دوب و  رتشیب  شباوث  رتهب و  اهنآ  رب  رایـسب  یهد  ماجنا  ار  ناـشدوصقم 
دیناسر و یجنر  یموق  هب  ینادان  زا  یقـساف  ینیچ  نخـس  هب  ادابم  دـینک  قیقحت  ات  دـینکم  قیدـصت  دروآ  امـش  يارب  يربخ  یقـساف  هاگره 

امـش نایم  رد  تسهاـگآ  قلخ  حالـص  هب  قح  یحو  زا  هک  ادـخ  لوسر  دـینادب  (7)و  تسا یمهم  دـنپ  هیآ  نیا  رد  دـیدرگ  نامیـشپ  تخس 
دیتفا یم  تمحز  جنر و  هب  دوخ  دنک  يوریپ  ار  امش  یصر  روما  زا  يرایـسب  رد  رگا  هک  دیرادم  او  دوخ  هنالهاج  يار  هب  ار  وا  امـش  تسه 

ردروفنم تشز و  ار  تیـصعم  قسف و  رفک و  تسارایب و  وکین  ناتاهلد  رد  دینادرگ و  امـشبوبحم  ار  نامیا  ماقم  دوخ  فطل  هب  ادخ  نکیل  و 
یهلا تمعن  ادخ و  لضف  هب  نانآ  رب  ماقم  نیا  (8) دنتیاده باوص و  لها  تقیقح  هب  نانیا  دیوش و  دنمتداعس  ملاع  ود  رد  ات  تخاس  ناترظن 

ینمـشد لاتق و  هب  مه  اب  نامیا  لها  زا  هفیاط  ود  رگا  (9)و  تسهاگآ ملاع  ماظن  حالـص  هب  اناد و  ناگدنب  لاوحا  هب  ادخ  دیدرگ و  لصاح 
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ادخ نامرف  هب  ات  دینک  لاتق  ملاظ  هفیاط  نآ  اب  درک  ملظ  يرگید  رب  موق  کی  رگا  دیراد و  رارقرب  حلص  اهنآ  نیب  نانموم  امـش  هتبلا  دنزیخرب 
ینمـشد تسود و  ره  اب  هشیمه  دـیهد و  حلـص  ار  اهنآ  نایم  تلادـع  ظفح  ابتـشگرب  قح  مکح  هب  هاگره  سپ  دـنک  ملظ  كرت  دـیآزاب و 

هدمآ دوجو  هب  لوسر  یـسدق  حور  کی  زا  هک  نانموم  تقیقح  هب  (10) دراد یم  تسود  ار  داد  لدع و  لها  رایـسب  ادخ  هک  دینک  تلادـع 
هک دشاب  دیـشاب ، راکزیهرپ  سرتادخ و  دیهد و  حلـص  دوش  یعازن  نوچ  دوخ  ینامیا  ناردارب  نیب  هشیمه  سپ  دـنرگیدکی  ردارب  همه  دـنا 

؟ دینادیم هچامش  دننک  ءازهتـسا  هرخـسم و  ار  رگید  موق  یموق  دیابن  زگره  نانموم  نامیا  لها  يا  (11) دـیدرگ یهلا  تمحر  فطل و  دروم 
نآ نیرتهب  موق  نآ  اب  هک  دننکن  هیرخس  ار  يرگید  یموق  نامیا  اب  نانز  نیب  زین  دنـشاب و  نینموم  نیرتهب  دینکیم  هرخـسم  هک  موق  نآ  دیاش 
رب قسف  مان  ادـخ  هب  نامیا  زا  سپ  هک  دـیناوخم  ار  رگیدـکی  تشز  ياهبقل  ماـن و  هب  دـینکم و  دوخ  نانیدـمه  زا  یئوجبیع  زگره  دـننانز و 

رایسب زا  نامیا  لها  يا  (12) تسا راکمتس  ملاظ و  رایسب  دنکن  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  هانگ  قسف و  زا  هک  ره  تسا و  تشز  رایـسب  دنهن  نموم 
لاح زا  زگره  زین  تسا و  تیـصعم  تقیقح و  یب  لطاب و  اهرادـنپ  نظ و  یخرب  هک  دـینک  باـنتجا  رگیدـکی  قح  رد  اهدـب  نپ  اهرادـنپ و 

ردارب تشوگ  دیرادیم  تسود  امـش  ایآ  دیرادم  اور  رگیدکی  تبیغ  دیرامگمرب و  قلخ  لاوحا  رب  سوساج  دـینکم و  سـسجت  مه  ینورد 
هبوت دیسرتب و  ادخ  زا  تسا و  نیمه  تقیقح  هب  نموم  تبیغ  لثم  هک  دینادب  سپ  دیراد  نآ  زا  ترفن  تهارک و  هتبلا  دیروخ  ار  دوخ  هدرم 
قرف رایسب و  ياه  هبعش  هاگنآ  میدیرفآ و  ینز  درم و  زا  تسخن  ار  امش  همه  ام  مدرم  يا  (13) تسنابرهم ریذپ و  هبوت  رایسب  ادخ  هک  دینک 

رگیدکی لد  دینک و  تاهابم  رخف و  مه  رب  بسن  هطـساو  هب  هکنآ  هن  دیـسانشب  ار  رگیدکی  بسن  داژن و  دعب  برق و  ات  میدـینادرگ  فلتخم 
ادخ دنمدرم و  نیرتاوقت  اب  ادـخ  دزن  امـش  نیرتراختفا  اب  راوگرزب و  هکلب  تسین  راختفا  هیام  يداژن  بسن  لصا و  هک  دـینادب  دینکـشب و  ار 

ام دنتفگ  هدراذگ و  تنم  وت  رب  هک  هریغ  دـسا و  ینب  بارعا  لوسر  يا  (14) تسهاگآ الماک  قلخ  نطاب  رهاظ و  مدرم و  دـب  کین و  رب  مه 
نکیل دـیا  هدرواـین  ناـمیا  زونه  تقیقح  هب  هدـشن  دراو  بلق  هب  ناـبز  زا  ناـتنامیا  هک  امـش  وگب  اـهنآ  هب  میدروآ  ناـمیا  عازن  گـنج و  یب 

وا دینک  تعاطا  ار  يو  لوسر  ادخ و  یقیقح  نامیا  اب  نیا  زا  دعب  رگا  میدش و  میلست  راچان  هب  ناج  فوخ  زا  میدروآ و  مالـسا  ام  دیئوگب 
نآ یعقاو  نانموم  ارصحنم  (15) تسنابرهم هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  هک  درذگیم  هتـشذگ  هانگ  زا  تساک و  دهاوخن  چیه  امـش  لامعا  رجا  زا 

داهج ناشناج  لام و  هب  ادـخ  هار  رد  دـندادن و  هار  لد  هب  یبیر  کش و  هاـگچیه  ادـعب  دـندروآ و  ناـمیا  وا  لوسر  ادـخ و  هب  هک  دـنناسک 
راهظا هک  دیزاس  هاگآ  دوخ  نید  هب  ار  ادخ  دیهاوخیم  امش  هک  وگب  یئایر  مدرم  اب  لوسر  يا  (16) دنتسه وگتسار  تقیقح  هب  نانیا  دندرک 

هبوت رب  اهنآ  (17) تسهاـگآ ملاـع  روما  هیلک  هب  دـنادیمار و  همه  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  ادـخ  هک  نآ  لاـح  و  دـینکیم ؟ تناـید 
امش رب  ادخ  دیراد  یقیقح  نامیا  دیئوگیم و  تسار  رگا  هکلب  دیهنم  تنم  نم  رب  دوخ  مالسا  هب  امش  وگب  دنراذگ  یم  تنم  ندش  ناملـسم 

ناگدنب امـش  هچنآ  هب  دـنادیم و  ار  اهنامـسآ  نیمز و  بیغ  رارـسا  ادـخ  (18) تسا هدومرف  تیادـه  ناـمیا  يوـس  هب  ار  امـش  هک  دراد  تنم 
(19) تسهاگآ همه  زا  ایر ، ای  صلاخ  دب ، وکین و  زا  دینکیم 

ق

ندمآ زا  هکلب  دندرواین  نامیا  نارکنم  هک  (2) تمظع دجم و  اب  نآرق  هب  مسق  تردق و  سدق و  هب  مسق  (1)ق  نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
ایآ (3) تسا یبیجع  زیچ  رایـسب  تمایق  زا  ربخ  تلاسر و  يوعد  نیا  دنتفگ  نادان  رافک  هدمآ و  تفگـش  هب  دهد  زردنا  ار  اهنآ  هک  یلوسر 

نیمز هچنآ  هب  ام  هک  دننکن  بجعت  (4) تسا دیعب  رایـسب  تشگزاب  نیا  میوشیم ؟ هدنز  زاب  میدش ؟ كاخ  هرـسکی  میدرم و  هکنآ  زا  سپ  ام 
دمآ لوسر  نوچ  نارفاک  هکلب  (5) تسام دزن  تسا  ملاع  قیاقح  همه  رب  لمتـشم  هک  ظوفحم  حول  باتک  میهاگآ و  الماک  دـهاکب  اهنآ  زا 

هناسفا لهج  زا  یهاگ  دندنام  نادرگرـس  برطـضم و  تمظع  اب  نآرق  تلاسر و  گرزب  راک  رد  دـندرک و  بیذـکت  ار  قح  نامیا  ياج  هب 
ساسا مکحم  يانب  هنوگچ  ام  هک  دـنرگن  یمن  دوخ  زارف  ار  نامـسآ  قح  نارکنم  ایآ  (6) دنتشادنپ رعش  رحس و  یهاگ  دندرمش و  ناینیـشیپ 

ار نآ  هک  دـنرگن  یمن  ار  نیمز  (7)و  درادن هار  نآ  رد  یللخ  یفاکـش و  چیه  میا و  هتـسارآ  ناشخر  ناگراتـس  رویز  هب  ار  نآ  میا و  هداهن 
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نامـسآ و رد  تردق  لئالد  نیا  (8) میدـینایورب نآ  زا  توارط  نسح و  اب  هایگ  عونره  میدـنکفیب و  راوتـسا  ياـه  هوک  نآ  رد  میدرتسگب و 
زا ام  (9)و  درآ ادخ  هاگرد  هب  ور  تلفغ  هانگ و  زا  هبوت  هب  هک  تسیا  هدنب  ره  يارب  رکذـت  تیهلا و  ناهرب  رد  تسا  تریـصب  بجوم  نیمز 

امرخ دنلب  ياهلخن  زین  (10)و  میدـینایورب تابوبح  تشک  زا  اهنمرخ  هویم و  ياهغاب  میدرک و  لزان  ار  تکرب  اب  ناراب  بآ  تمحر  نامـسآ 
ات میتخاس  هدنز  ار  هدرم  نیمز  ناراب  هب  میداد و  رارق  ناگدـنب  قزر  ار  اهنیا  (11) میتخیگنارب تسا  هدش  هدـیچ  مه  يور  مظنم  نآ  هویم  هک 

موق مه  نانیا  زا  شیپ  هک  شابم  نیمغ  تما  بیذکت  زا  لوسر  يا  (12) دننکیم نوریب  كاخ  زا  رس  گرم  زا  سپ  نینچمه  هک  دننادب  قلخ 
موق نوـعرف و  داـع و  موـق  (13)و  دـندرک نـالوسر  بیذـکت  مه  دومث  موق  دـندنکفا و  هاـچ  هب  ار  دوـخ  ربـمغیپ  هک  سر  باحـصا  حوـن و 

متح و نانآ  رب  قح  باذع  هدـعو  ات  دـندرک  بیذـکت  ار  قح  نالوسر  همه  نمی  هاشداپ  عبت  موق  بیعـش و  تما  هکیا  باحـصا  (14)و  طول
تقلخ رد  سپ  میدنامنرد . زگره  میدنامرد ؟ چیه  میدروآ  یتسه  هب  فرـص  یتسین  زا  ار  شنیرفآ  هک  راب  لوا  رد  ایآ  (15) دیدرگ بجاو 

زا میا و  هدرک  قلخ  ار  ناسنا  ام  (16)و  دنا داعم  هاشن  وت و  تقلخ  زا  بیر  کش و  رد  لهج  زا  نارکنم  نیا  میتسین  زجاع  مه  راب  رگید  داعم 
بقارم کلم  ینعی  دیتع  بیقر  کلم  ود  مه  (17)و  میرتکیدزن وا  هب  وا  ندرگ  گر  زا  هک  میهاگآ  الماک  وا  سفن  ياه  هشیدنا  سواسو و 

زج هدرواین  نابز  رب  رش  ریخ و  زا  ینخس  (18) دنا هتسشنب  وا  تبقارم  هب  پچ  تسار و  فرط  زاوا  رش  ریخ و  لامعا  شراگن  رومام  رضاح  و 
یـشوه و یب  ماگنه  هک  دییآ  شوه  هب  (19)و  دنا هدامآ  نآ  باقع  باوث و  نتشون  رب  رـضاح  نابهگن  ناگتـشرف  دیتع  بیقر  مدنامه  هکنآ 
(20)و دـیدوب ناـساره  ناـسرت و  تخـس  دـیتسج و  یم  يرود  وا  زا  هک  دوب  یگرم  ناـمه  يرآ  دیـسر  ارف  تقیقح  قح و  هب  گرم  یتخس 
دناشک و رشحم  هب  باسح  يارب  يا  هتشرف  ار  یسفن  ره  (21)و  قلخ هاگ  هدعو  زور  تسنیا  هک  دننک  ادن  کیالم  دـنمدب و  روص  رد  هاگنآ 

تراک زا  هدرپ  ام  هکنآ  اـت  يدوب  تلفغ  رد  گرم  تخـس  زور  نیا  زا  ناداـن  یمدآ  يا  وت  (22)و  دهد یهاوگ  شدب  کین و  رب  يا  هتـشرف 
ینعی يو  نیرق  (23)و  یتفای نیقی  یتشاد  راکنا  کش و  هک  گرم  زا  دعب  لزانم  لاوحا و  رب  دیدرگ و  رتانیب  تتریـصب  مشچ  میتخادـنارب و 
زورما هک  دیآ  باطخ  (24)و  تسا ایهم  ظوفحم و  وت  زورما  يارب  نم  دزن  هک  تسا  یلامعا  نامه  نیا  دیوگ  ودب  وا  دهاش  لکوم و  هتـشرف 

راک رد  درکیم و  متـس  قلخ  قح  هب  تشگیم و  عنام  ریخ  راک  ره  زا  اـیند  رد  هک  يرفاـک  ناـمه  (25) دینکفارد خزود  هب  ار  دـناعم  رفاک  ره 
ار وا  وا  لاثما  هریغم و  دیلو  دننام  درک  لعج  يرگید  يادخ  اتکی  يادخ  اب  هک  كرشم  رفاک  نامه  (26) دوب بیر  کش و  هب  تمایق  ادخ و 
رد دوخوا  هکلب  مدیـشکن  نایـصع  نایغط و  هب  ار  وا  نم  اهلاراب  دیوگ  ناطیـش  وا  نیرق  هاگنآ  (27) دینکفارد منهج  تخـس  باذع  رد  زورما 

ار امـش  باذع  هدـعو  نم  هک  دـینکم  تموصخ  نم  روضح  رد  دـیوگ  باتع  هب  ادـخ  هاگنآ  (28) داتفا تداعـس  تعاطا و  زا  رود  تلـالض 
مهاوخن ناگدنب  هب  یمتس  رفیک  رد  چیه  دش و  دهاوخن  لدبم  نم  باذع  هدعو  رگید  (29) مداتسرف شیپ  تجح  مامتا  يارب  یهلا  باتکرد 

نآ 31)و  (؟ دنتـسه مهنیا  زا  شیب  نایخزود  ایآ  دـیوگ  وا  و  يدـش ؟ نارفاک  دوجو  زا  ولمم  زورما  ایآ  میئوگ  ار  منهج  هک  يزور  (30) درک
رب دش  هدعو  هک  تسنامه  تشهب  نیا  (32) دنشکن تکرح  جنر  دنشابن و  نآ  زا  رود  چیه  ات  دنرآ  کیدزن  يوقت  لها  يارب  ار  تشهب  زور 

بلق اب  دیـسرت و  نطاب  رد  نابرهم  يادـخ  زا  هک  سکنآ  (33) دنتـشاد هگن  مارح  زا  ار  سفن  هدرب و  هانپ  ادـخ  هاگرد  هب  هک  یناگدـنب  همه 
زورنیا هک  دـیئآرد  قح  مالـس  تیحت و  اـب  تشهب  نآ  رد  هک  دوش  باـطخ  ناگدـنب  هنوگ  نیا  هب  (34) دـمآزاب وا  هاگرد  هب  نالان  عشاـخ و 

ام دزن  یتشهب  ياهتمعن  نآ  زا  رتنوزفا  زاب  تساـیهم و  دـنهاوخب  هچ  ره  اـجنآ  رد  ناگدـنب  نآ  رب  (35) تسینادواج تشهب  رد  يدـبا  لوخد 
همه اب  ایآ  دنتسج  هار  راید  ره  رد  دندوب و  نانیا  زا  رتتوق  رهق و  اب  هک  میدرک  كاله  ام  نانیا  زا  شیپ  ار  یفیاوط  ردقچ  (36)و  دوب دهاوخ 

يرایشوه بلق  هک  ار  نآ  تسا  رکذت  دنپ و  ناینیشیپ  كاله  نیا  رد  (37) دنتفاین دنتفای ؟ دوخ  رب  قح  رهق  زا  یتاجن  هار  چیه  ناشیدـنمورین 
تساهنآ نیب  هچنآ  اهنامسآ و  نیمز و  ام  (38)و  دهد یهاوگ  دنک و  لماک  هجوت  شقیاقح  هب  دهد و  ارف  قح  مالک  هب  لد  شوگ  ای  دـشاب 

اهنآ ام  ات  نک  ربص  نارکنم  بیذـکت  رازآ و  رب  لوسر  يا  وت  سپ  (39) دیسرن ام  هب  یگتسخ  جنر و  چیه  میدیرفآ و  زور  شـش  رد  ار  همه 
(40)و رصع رهظ و  زامن  هب  نآ  بورغ  زا  شیپ  حبص و  زامن  هب  دیشروخ  عولط  زا  شیپ  وگ  حیبست  ادخ  شیاتس  دمح و  هب  میهد و  رفیک  ار 

لیفارسا قح  يدانم  هک  يزور  يادن  هب  (41)و  زادرپادخ حـیبست  هب  اه  هدجـس  بقع  رد  مه  ءاشع و  برغم و  زامن  هب  ار  بش  زا  یخرب  زاب 
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قلخ هک  يزور  (42) يونـشب ار  وا  يادن  تلد  شوگ  هب  نونکا  مه  هک  راد  ارف  شوگ  دنک  ادنندش  هدنز  يارب  ار  ناگدرم  کیدزن  ناکم  زا 
تـشگزاب میناریمیم و  هتخاس و  هدنز  ار  قلخ  ام  هتبلا  (43) تساهربق زا  جورخ  ماگنه  زور  نآ  دنونشب  قح  هب  ار  لیفارـسا  زاوآ  هحیـص  نآ 

عمج نیا  دنادرگ و  روشحم  تمایق  هصرع  هب  ار  قیالخ  ات  دفاکـشب  اهنآ  رب  هطاحا  زا  نیمز  تعرـس  هب  هک  يزور  (44) تسام يوس  هب  همه 
تـشز راتفگ  رفیک  میتسه  اهنآ  دوخ  وت و  زا  رتاناد  نادان  ضرغم  مدرم  راتفگ  هب  اـم  (45) دشاب ناسآ  لهس و  ام  رب  رـشحم  رد  قلخ  يروآ 

هب ار  وا  تسناسرت  تمایق  باذـع  هدـعو  زا  هک  ار  سک  نآ  سپ  یقح  لوسر  وت  یتسین  طلـسم  رابج و  مدرم ، نآ  رب  وت  میهدـیم و  ار  اهنآ 
(46) زاس رکذتم  نآرق  تایآ 

تایراذلا

وکین اـج  ره  هـب  ار  تاـتابن  مـخت  دــننک و  یناشفرذــب  قـح  رما  هـب  هـک  ملاــع  ياــهداب  سفن  هـب  مـسق  (1) نابرهم هدنـشخب  دـنوادخ  ماـنب 
ناسآ هک  اه  یتشک  هب  مسق  (3) دنرابورف دنرومام  اج  ره  هب  ات  دنریگ  شود  هب  قح  رما  هب  ار  ناراب  نیگنس  راب  هک  اهربا  هب  مسق  (2) دننکارپب

قح نالوسر  ار  امش  هچنآ  هک  نانیا  هب  مسق  (5) دننک تمسق  ادخ  نذا  هب  ار  نایناهج  راک  هک  ناگتشرف  هب  مسق  (4) دنوش ناور  بآ  يور  هب 
هک تلاسر  ملع  نامسآ  هب  مسق  (7) دیدرگ دهاوخ  عقاو  يزور  لامعا  يازج  ینعی  نید  هتبلا  (6)و  تسا تقیقح  قدص و  همه  دنداد  هدعو 

ار قح  لوسر  نآرق و  تقیقح  دـیدنامزاب و  نخـس  فالتخا  رد  نادان  مدرم  امـش  هک  (8) تسا رامـش  یب  فراعم  رایـسب و  ياه  هار  نآ  رد 
داب و هتشک  (10) دـش دـهاوخ  نادرگور  رخآ  مه  دوـبن  نآ  مهف  هتـسیاش  هک  ره  نآرق  نیا  زا  (9) دیدناوخ شیرحاس  رحـس و  رعـش و  هتفاین 

دنـسرپ یم  زاب  راکنا  يور  زا  (12)و  دنتسیآ تلفغ  تلالـض و  رد  هک  نانآ  (11) دناوخرب هناسف  رحـس و  ار  نآرق  ددـنب و  غورد  هکنآ  دوبان 
بذـعم دـنیامزایب و  خزود  شتآ  هب  ار  اـهنآ  هک  دوـب  دـهاوخ  زور  نآ  هد  باوـج  اـهنآ  هب  (13 (؟ دوـب دـهاوخ  یک  ازج  زور  نیا  سپ  هـک 

نایقتم زور  نآ  (15) دیتساوخ یم  لیجعت  هب  دوخ  هک  تسیباذـع  نامه  نیا  ار  دوخ  رفیک  دیـشچب  کنیا  هک  دـننک  رهق  باطخ  (14)و  دننک
یمدرم ایند  رد  هک  ارچ  دـنریگ  ارف  دـنک  اطع  اـهنآ  هب  ادـخ  هک  اـهتمعن  ناـمه  (16) دـنا هدوـنغ  بآ  ياـه  همـشچ  بل  رب  تشهب و  رد  همه 

رد (19)و  دـننکیم ترفغم  شزرمآ و  بلط  ادـخ  هاگرد  زا  ناهاگرحـس  (18)و  دـندرکیم باوخ  ار  یکدـنا  بش  زا  (17)و  دندوب راکوکین 
رادـیدپ یهلا  تردـق  هلدا  نیقی  لـها  يارب  نیمز  يور  رد  هک  دـینادب  (20)و  دـنراد دـنراد  روظنم  یقح  مورحم  لئاس و  ریقف  رب  ناـشلاوما 

امش هب  هک  اه  هدعو  همه  اب  امـش  يزور  22)و  (؟ دیرگن یمن  تریـصب  مشچ  هب  شیوخ  رد  ایآ  مدرم  امـش  دوخ  سوفن  رد  مه  (21)و  تسا
رگیدکی اب  هک  یملکت  دننامب  ردقم  قزر  هدعو  نیا  هک  مسق  نیمز  نامسآ و  يادخ  هب  سپ  (23) تسا ردقم  ادخ  رما  هب  نامسآ  رد  دنداد 

اهنآ هک  یماگنه  (25 (؟ تسا هدیسر  وت  هب  ناگتشرف  میهاربا و  یمارگ  نانامهم  تیاکح  ایآ  ام  لوسر  يا  (24) تسا تقیقح  قح و  دینکیم 
یفرعم ار  دوـخ  هـکنآ  رتـهب  دیـشاب  یم  سانـشان  یمدرم  امـش  هـک  دوـمرف  تـفگ و  مالـس  باوـج  وا  دـنتفگ و  مالـس  دـندش و  دراو  وا  رب 
دراذگ اهنآ  دزن  ار  اذـغ  (27) دروآزاـب ناـنامهم  دزن  یهبرف  هلاـسوگ  باـبک  تساوخ و  یئاذـغ  تفر و  دوخ  تیبلها  دزن  هاـگنآ  (26) دینک

مه اذـغ  هدـش و  دراو  وا  رب  هزاجا  یب  هکنیا  زا  هاـگنآ  (28 (؟ هچ يارب  دینک ؟ یمن  لوانت  اذغ  امـش  تفگ  میهاربا  دـندرکن  اذـغ  هب  یهجوت 
ار وا  سرتم و  چیه  دنتفگودب  دنتفای  ناساره  ار  میهاربا  هک  ناگتشرف  نآ  دنـشاب  نمـشد  ادابم  درک  هشیدنا  میب و  اهنآ  زا  تخـس  دندروخن 
هب یلیـس  قوش  زا  دروآ و  اهنآ  هب  يور  یناـمداش  داـیرف  اـب  هراـس  میهاربا  نآ  لاـح  نآ  رد  (29) دنداد تراشب  قحـسا  ینعی  اناد  يرـسپ  هب 
هب وا  هک  هدومرف  نینچ  وت  يادخ  دنتفگ  ناگتشرف  (30) دیئاز مناوت  يرسپ  هنوگچ  متسه  ازان  ریپ و  ینز  نم  بجع  يا  تفگ  دز و  تروص 

نانآ (32 (؟ دیرومام راک  هچ  يارب  امـش  هک  دـیئوگزاب  قح  نالوسر  يا  تفگ  میهاربا  (31) تساناد ناگدـنب  لاح  هب  هاگآ و  قلخ  حـلاصم 
نآ هک  (34) مینک ناراب  گنـس  لگ  زا  ناشراید  اهنآ و  رـس  رب  ات  (33) طول موق  ینعی  میا  هدش  هداتـسرف  يراکدب  موق  كاله  رب  ام  دـنتفگ 
همه رد  نکیل  (36)و  میدرک جراخ  راید  نآ  زا  دوب  هک  ره  نامیا  لها  زا  (35)و  تسناراکمتس يارب  رادناشن  نیعم و  راگدرورپ  دزن  اهگنس 
ادـخ رهق  میلا  باذـع  زا  هک  نانآ  يارب  میدرک  ناریو  هک  راید  نآ  رد  (37)و  میتفاین تسرپادـخ  ملـسم  رگید  طول  هناخ  کی  زج  راید  نآ 
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شناـینوعرف يوـس  هـب  نـشور  هزجعم  اــب  هـک  تـسا  تربـع  تـیآ  یــسوم  تلاــسر  رد  زین  (38)و  میدراذـگاو یتربـع  تـیآ  دنـسرت  یم 
همه اب  ار  وا  مه  ام  (40) تسا هناوید  ای  رحاس  یسوم  هک  تفگ  دیشک و  قح  تعاط  زا  رس  تردق  کلم و  رورغ  هب  نوعرف  (39)و  میداتسرف

ناشکاله رب  هک  داع  موق  رد  زین  (41)و  دوب تمالم  شهوکن و  ره  روخ  رد  ربکت  لهج و  زا  هک  میتخادنا  ایرد  هب  میتفرگ و  رهق  هب  شهاپس 
هدیـسوپ ناوختـسا  دـننام  ار  نآ  هـکنآ  زج  تشذـگ  یمن  يزیچ  هـب  كـاله  داـب  نآ  هـک  (42) تسا قلخ  تربـع  میداتـسرف  نازخ  دابدـنت 

هک نیعم  ماگنه  ات  دیـشاب  یناویح  عتمت  شیعت و  مرگ  کـنیا  دـش  هتفگ  ناـنآ  هب  هک  تسیتربع  قلخ  رب  دومث  موق  رد  مه  (43)و  دینادرگیم
هب ار  شیوخ  كاله  تفرگرد و  شتآ  هقعاص  ار  اهنآ  سپ  دندیـشکرس  دوخ  يادـخ  نامرف  زا  مه  اـهنآ  (44) دسریم ارف  قح  ماقتنا  هدعو 

نیا زا  شیپ  (46)و  دنتفای يراکددم  رای و  چیه  هن  دنتشاد و  نتخیرگ  نتـساخرب و  یئاناوت  چیه  هن  هک  یلاح  رد  (45) دندرک هدهاشم  مشچ 
ملاع راک  ره  رب  هک  میئام  میتشارفارب و  دوخ  تردـق  هب  اـم  ار  عیفر  نامـسآ  خاـک  (47)و  دـندوب راکبان  قساـف و  یمدرم  حون  موق  مه  ماوقا 

تمکح رکذتم  رگم  ات  میدـیرفایب  هدام  رن و  عون  ود  يزیچ  ره  زا  (49)و  میدرتسگب يدـهم  وکین  هچ  میدرتسگب و  ار  نیمز  (48)و  میردتقم
هانپ وا  فطل  هب  دیزیرگ و  ادخ  هاگرد  هب  ملاع  هنتف  رـش و  رفک و  ره  زا  ادـخ  ناگدـنب  يا  يراب  (50) دیرمـشن رثوم  ار  تعیبط  دیوش و  ادخ 

اب وا  رهق  شتآ  زا  نم  هک  دـیتسرظن  رگید  یئادـخ  اتکی  يادـخ  اب  زگره  (51)و  مناسرتیم نشور  ینایب  اب  ار  امـش  وا  بناج  زا  نم  هک  دـیرب 
بیذکت ار  وا  هکنآ  زج  دـماین  نیـشیپ  مما  رب  یلوسر  چـیه  دـندرک  بیذـکت  لوسر  يا  ار  وت  هک  نانچمه  (52) مناسرتیم ار  امـشنشور  نایب 

هب همهمدرم  نیا  هکلب  هن ؟ ای  دنا ؟ هدرک  شرافـس  رگیدکی  هب  راصعا  مدرم  بیذکت  نیا  رب  ایآ  (53) تسا هناوید  ای  رحاس  وا  دنتفگ  هدرک و 
رد چـیهرگید  يدرک و  تجح  ماـمتا  هک  نادرگب  يور  رفاـک  مدرم  نیا  زا  اـم ، لوسر  يا  مه  وت  (54) دننامرفان شکرـس و  یهورگ  تاذلا 

(56)و دتفا دنمدوس  ار  نانموم  دهدن  عفن  ار  نارفاک  رگا  رکذت  دنپ و  هک  هد  يدـنپ  رکذـت و  ار  تما  (55)و  یتسین تمالم  شهوکن و  روخ 
رب يدوس  هنوگچیه  ماعط و  قزر و  ناشقلخ  زا  اـم  (57)و  دننک شتـسرپ  یئاتکی  هب  ارم  هکنیا  يارب  رگم  میدـیرفاین  ار  سنا  نج و  قلخ  ام 

یهانگ مه  ار  ناراکمتس  نیا  سپ  (59) تسیدبا تردق  توق و  بحاص  هک  تسادخ  اهنت  قلخ  هدنـشخب  يزور  انامه  (58) میتساوخن دوخ 
ناشماقتنا زور  هتبلا  دنوشن  رورغم  میداد  هک  یتلهم  هب  دننکن و  هلجع  يراب  دوب  دهاوخ  نیـشیپ  مما  زا  ناشلاثما  باحـصا و  دننام  يرفیک  و 

هب ایند  رد  هک  دنهدیم  هدعو  اهنآ  هبنالوسر  هک  یتخس  زور  نآ  زا  دندش  رفاک  هک  نانآ  رب  ياو  دیسر  ارف  رفیک  نامز  هک  هاگنآ  (60) دسریم
(61) دنموکحم تبوقع  رهق و  هب  یبقع  رد  تراسا و  لتق و 

روطلا

هفیحص رد  (3) نآرق روطـسم  باتک  هب  مسق  (2) دومرف ملکت  نآ  رد  یـسوم  اب  ادـخ  هک  انیـس  روط  هب  مسق  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
هک نامسآ  کیالم  دجـسم  ای  نیمز  لها  هبعک  رومعملا  تیب  هب  مسق  (4) داتسرف ص )  ) یفطـصم دمحم  شلوسر  رب  ادخ  هک  ناقرف  هدوشگ 

شتاکرب فاطلا و  راونا و  رهظم  هک  نامسآ  دنلب  قاط  هب  مسق  (5) دینادرگ رومعم  شناگتشرف  حیبست  هب  ای  ناگدنب و  فاوط  رکذ و  هب  ادخ 
نایخزود رب  دزاس و  شتآ  ار  ایرد  تماـیق  زور  ادـخ  هک  نازورف  شتآ  ياـیرد  هب  مسق  (6) تشاد ظوفحم  شنایکاخ  فرـصت  زا  دومرف و 

نامسآ هک  يزور  (9) دوب دهاوخن  نآ  عفاد  سک  چیه  (8)و  دش دهاوخ  عقاو  نارفاک  رب  ادخ  باذـع  هتبلا  هک  روما  نیا  هب  مسق  (7) دزیرورف
هدعو هک  نانآ  رب  ياو  تخـس  زور  نآ  رد  (11) دیآ شدرگ  هب  دـنت  راهب  ربا  نوچ  اه  هوک  (10)و  دنک شبنج  تخـس  جومرپ  يایرد  نوچ 

ار اهنآ  زور  نآ  (13) دـندنام لفاغ  ترخآ  راک  زا  دـندش و  ورف  ایند  هچیزاب  هب  هک  نانآ  (12) دندرک بیذـکت  ار  وا  لوسر  باتک و  قح و 
خزود شتآ  نیا  ایآ  (15) دیدرک نآ  بیذکت  هک  تسا  یشتآ  نامه  نیا  هک  دننک  باطخ  اهنآ  هب  (14)و  دننکفارد خزود  شتآ  هب  تخس 
يربص یب  ربص و  هک  دیوشرد  خزود  هب  يراب  (16 (؟ دینکیمن زاب  تریصبمشچ  زونه  هک  نآ  ای  تسا  رحس  ناترظن  هب  ءایبنا  زجعم  نوچ  مه 

هب نانآ  (18) دنتمعنرپ تشهب  ياهغاب  رد  زورما  مه  نایقتم  (17) دیبای ازج  ار  نامه  زورما  دیدرک  ایند  رد  هچنآ  سپ  تسناسکی و  ناتلاح  هب 
دیهاوخ تمعن  ره  زا  هک  دوش  باـطخ  (19)و  تسا هتـشاد  ناشظوفحم  خزود  باذع  زا  ادخ  دنداشلد و  هدومرف  ناشبیـصن  ادخ  هک  یتمعن 
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هدز هیکت  تزع  تخت  رب  مه  کیدزن  هک  یلاح  رد  (20) دیداد ماجنا  ایند  رد  هک  یکین  لامعا  شاداپ  داب  اراوگ  ار  امش  دیماشایب  دیروخب و 
دندش ناشیا  وریپ  نامیا  رد  مه  ناشنادنزرف  دندروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  نانآ  (21)و  میا هدینادرگ  نانآ  تفج  مه  ار  نیعلا  روح  ام  دـنا و 

و دنـشاب . ناداش  رگیدکی  رادید  هب  تشهب  رد  ات  میئازفیب  هکلب  میهاکن  چیه  نادنزرف  لمع  شاداپ  زا  میناسرب و  اهنآ  هب  ار  نادـنزرف  نآ  ام 
لیام هک  ذـیذل  ياـه  تشوگ  هویم و  عون  ره  زا  ناـیتشهب  نآ  رب  (22)و  تسا هتخودنا  دوخ  رب  هک  تسیلمع  ورگ  رد  یـسفن  ره  هک  دـینادب 

هک یتروص  رد  دننکیم  هعزانم  یئوگ  هک  دنریگب  مه  تسد  زا  عیرس  نانچ  ار  اراوگ  بارش  ماج  تشهب  رد  اهنآ  (23) میئازفیب ناوارف  دنشاب 
تمدـخ ماـجنا  رب  ناـشدرگ  نوـنکم  وـلول  دـننام  ینارـسپ  (24)و  تـسین چــیه  يراـک  هزب  فـالخ و  عازن و  لــطاب و  وـغل و  راــک  اــجنآ 

ام هک  رکش  ار  ادخ  دنیوگ  مه  اب  (26)و  دننک شسرپ  رگیدکی  تشذگرس  زا  هدرک و  ور  تبحص  هب  مه  اب  اهنآ  تشهب  رد  (25)و  دندرگیم
خزود مومـس  باذـع  زا  ار  اـم  دوخ  فطل  هب  داـهن و  تنم  اـم  رب  مه  ادـخ  (27) میدوب سرتادـخ  دوخ  هلیبق  لـها و  ناـیم  اـیند  رد  شیپ  زا 

هاوـخکین و رایـسب  شناـگ  دـنب  رب  دوـخ  وا  هـک  مـیدرک  شتـسرپ  تـقیقح  هـب  ار  ادـخ  اـیند  رد  شیپ  نـیا  زا  اـم  اریز  (28) تشاد ظوفحم 
هک تناهک  نونج و  یئوگ و  نخـس  تراگدرورپ  تلاسر  یحو و  تمعن  هب  وت  هک  زاس  ادـخ  رکذـتم  ار  قلخ  ام  لوسر  يا  (29) تسنابرهم

ار وا  گرم  هثداح  ام  رهام و  تسیرعاش  ص )  ) دـمحم دـنیوگ  ناداـن  نارفاـک  هک  اـی  (30) تسین وت  رد  چیه  دنداد  تبـسن  غوردـب  نارفاک 
زا مهنم  هک  دیشاب  نم  گرم  راظتنا  هب  دسح  لهج و  زا  امـش  وگب  لوسر  يا  (31) میوش هدوسآ  شتوبن  يوعد  زا  گرم  هب  ات  میراد  راظتنا 

توخن ربک و  لهج و  زا  ای  دننک  وت  بیذکت  هک  درادیماو  نیا  رب  ناشلطاب  تالایخ  یکریز و  ایآ  (32) متسه امش  كاله  گرم و  نارظتنم 
هک دنتـسین  نامیاقیال  اهنآ  هکلب  تسین  نینچ  تسا  هتفاب  ارف  دوخ  شیپ  زا  ار  نآرق  وا  دنیوگیم  هک  ای  (33 (؟ دننامرفان شکرس و  یموق  دوخ 

نودب قلخ  نیا  ایآ  (35) دنروایب نآرق  دننام  یمالک  مه  اهنآ  تسین  ادخ  یحو  نآرق  هک  دـنیوگیم  تسار  رگا  سپ  (34) دنروآ یمن  نامیا 
زگره دـندیرفآ  مدرم  نیا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هـکنآ  اـی  (36) دـندرکقلخ دوخ  ار  نتـشیوخ  ای  دـندمآ ؟ دوجو  هب  فرـص  یتسین  زا  قلاـخ 

چیه ای  تساهنآ  دزن  راگدرورپ  تمحر  ياهجنگ  ایآ  (37) دندنامورف بیر  کش و  هب  قلاخ  رد  دنتخانشن و  ار  ادخ  نیقی  هب  هکلب  دندیرفاین 
یحو هب  هچنآ  تسا  نینچ  رگا  دنونشب ؟ ناگتـشرف  یحو  نخـس  دنوشرب و  نامـسآ  هب  هک  دنراد  یمابدرن  ای  (38 (؟ دنراد یتنطلس  تردق و 

ایآ (40) دینادادخ نارتخد  لهج  زا  ار  کیالم  هک  دوب ؟ دهاوخ  نارسپ  ار  امـش  نارتخد و  ار  ادخ  ایآ  (39) دنروایب نشور  تجح  اب  دندینش 
يربخ ملاع  نآ  زا  اـت  تساـهنآ  اـب  بیغ  ملع  اـیآ  (41 (؟ دـننامب تمارغ  نیگنـس  راـب  ریز  هک  یهاوخ  تلاـسر  رجا  اـهنآ  زا  لوـسر  يا  وـت 

رب هکنآ  ای  (43) دنراتفرگ قح  ماقتنا  رکم و  هب  دوخ  نارفاک  هک  دنناوتن  زگره  دنـشیدنا  يریوزت  رکم و  وت  اب  دنهاوخیم  هک  ای  (42 (؟ دنراگن
بوقـس رگا  مه  نارفاک  نیا  (44) تسهزنم كاپ و  دنریگ  وا  کیرـش  كرـش و  هچ  ره  زا  ادـخ  هک  تسه ؟ اتکی  يادـخ  زج  یئادـخ  اهنآ 

، ام لوسر  يا  (45) تسا مکارتم  يربا  هراپ  نیا  تفگ  دنهاوخ  زاب  دنتـساوخ  وت  زا  ار  زجعم  نیا  هک  دـننیبب  مشچ  هب  ار  نامـسآ  زا  يا  هعطق 
ناشریبدت رکم و  هک  يزور  نآ  (46) دنسرب تبقاع  دنوشیم  كالهرـسکی  زور  نآ  هک  ناشتخـس  زور  هب  ات  نک  اهر  دوخ  لهج  هب  ار  نانیا 

دوب و دـهاوخ  تمایق  منهج  نآ  زا  شیپ  یباذـع  ایند  رد  ملاـع  ناراکمتـس  يارب  (47)و  دنکن ناشیرای  سکچیه  دـیاین و  ناشراک  هب  چـیه 
هب يراـک  ره  اـی  زاـمن  هب  يزیخرب  نوچ  یئاـم و  رظن  روپنم  وت  هک  نک  ربـص  ادـخ  مکح  رب  لوسر  يا  يراـب  (48) دننادیمن ناشرثکا  نکیل 

حیبست حبص  زامن  هب  مه  ناگراتـس  نتفرورف  ماگنه  زادرپ و  ادخ  حیبست  هب  يا  هراپ  مه  هاگنابـش  زا  (49)و  وگ حیبست  دوخ  يادخ  شیاتس 
(50) وگ ادخ 

مجنلا

دمحم امـش  بحاص  هک  (2) دـیآ دورف  كاخ  ناهج  هب  سدـق  ملاع  زا  نوچ  توبن  ياـیرث  هراتـس  هب  مسق  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
ادخ یحو  ریغ  چیه  وا  نخـس  (4) دیوگیمن نخـس  سفن  ياوه  هب  زگره  (3)و  تسا هدوبن  یهارمگ  تلالـض و  رد  هاگچیه  ص )  ) یفطـصم

تروص لماک و  تقلخ  هب  هک  يردـتقم  کلم  نامه  (6) تسا هتخومآ  ملع  ادخ  یحو  هب  اناوت  رایـسب  هتـشرف  نامه  لیئربج  ار  وا  (5) تسین
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لزان قح  یحو  هب  وا  رب  دمآ و  کیدزن  هاگنآ  (8) دوب تیناسنا  قرشم  لامک و  يالعا  قفا  رد  لوسر  نآ  (7)و  درک هولج  لوسر  رب  یتوکلم 
سکچیه هک  هچنآ  دومرف  یحو  دوـخ  هدـنب  هب  ادـخ  سپ  (10) دـش نآ  زا  رتکیدزن  ای  ناـمک  ود  ردـقب  وا  اـب  هک  یکیدزن  نادـب  (9) دیدرگ

لوسر هچنآ  رب  نارفاک  ایآ  (12) تشادنپن لایخ  بذـک و  تفای و  تقیقح  مه  شلد  دـید  ملاع  بیغ  رد  هچنآ  (11) درک دناوتن  نآ  كرد 
ماقم دزن  رد  (14) درک هدـهاشم  لوسر  ار  لیئربج  ینعی  ار  وا  مه  رگید  رابکی  13)و  (؟ دننکیم راکنا  درک  هدـهاشم  مشچ  هب  جارعم  بش  رد 
رتالاب ماقم  رب  تساجنآ و  ات  نانموم  حاورا  ناگتشرف و  یلقع  ریس  ياهتنم  هک  شرع  تسار  تمـس  رد  تسا  یتخرد  نآ  هک  یهتنملا  ردس 

ار هچنآ  قح  تمظع  رون و  زا  دـناشوپ  یم  هردـس  نوچ  (16) تسا ردس  هاگیاج  نامه  رد  تسنایقتم  نکـسم  هک  یتشهب  (15) دنتسین هاگآ 
اجنآ (18) درک هدهاشم  شیب  مک و  چیه  یب  درگنب  دیاب  ار  هچنآ  ملاع  نآ  قیاقح  زا  ص )  ) دـمحم مشچ  (17) تسین هگآ  نآ  زا  يدح  هک 

رثا یب  دـیدید ؟ ار  دوخ  يازع  تال و  گرزب  تب  ود  اـیآ  ناکرـشم  يا  (19) دـید تقیقح  هب  ار  راگدرورپ  زیگنا  تریح  تاـیآ  رتگرزب  زا 
؟ تسا رتخد  ار  ادـخ  رـسپ و  دـنزرف  ار  امـش  ایآ  (21) تسا ررـض  عفن و  یب  يداـمج  دـیتسناد  ار  ناـترگید  تب  نیموس  تاـنم  (20)و  تسا

يزیچ دیا  هداهن  اهنآ  رب  ناتناردپ  امش و  هک  یئاهمان  زج  اهتب  نیا  ناکرـشم  يا  (23) يدوب تسردان  یمیسقت  مه  زاب  يدوب  نینچ  رگا  (22)
تب رد  ار  دوخ  دساف  سفن  ياوه  لطاب و  نامگ  ریغ  يزیچ  ناکرـشم  هدومرفن و  لزان  اهنآ  تیدوبعم  رب  یلیلد  چیه  ادخ  تسین و  يرگید 

سفن ياوه  زا  ار  كرش  تلالض و  هتسناد  اهنآ  دمآ و  اهنآ  رب  قح  لوسر  نداتسرفب  تیاده  ناشیادخ  بناج  زا  دننکیمن و  يوریپ  یتسرپ 
ایند و تسین و  چـیه  کـلام  ناـسنا  هک  یتروص  رد  (25) دوشیمن زگره  دوـشیم  لـصاح  دـنک  وزرآ  هچ  ره  یمدآ  يارب  اـیآ  (24) دندیزگب

ادخ هک  سک  نآ  رب  ادخ و  رما  هب  زج  تسین  دـنمدوس  شتعافـش  هک  تسه  اهنامـسآ  رد  کلم  رایـسب  (26)و  تسادخ کلم  همه  ترخآ 
هب ملع  چیه  هکنآ  لاح  (28)و  دنداهن ادخ  نارتخد  مان  ار  ناگتـشرف  دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  نانآ  (27)و  دشاب دونشخ  وا  زا  دهاوخب و 
ره زا  لوسر  يا  مه  وت  (29) درادن يدوس  چیه  تقیقح  قح و  مهف  رد  مه  نامگ  نپ و  دنوریمن و  رادنپ  نامگ و  یپ  رد  زج  دـنرادن و  نآ 
ات مدرم  نیا  مهف  ملع و  ياهتنم  (30) نک ضارعا  یلکب  تساوخن  ار  یناف  يایند  یناگدنز  زج  دینادرگور و  ام  نآرق  ام و  دای  زا  هک  یـسک 

الماـک تفاـی  تیادـه  هک  نآ  دـش و  هارمگ  قـح  هار  زا  هکنآ  لاـح  هب  ادـخ  دنـشاب  یناوـیح  تاذـل  اـیند و  یپ  رد  هـک  تـسا  دـح  نـیمه 
دناسریم و رفیک  هب  ار  ناراکدـب  هک  تسوا  اب  قلخ  لامعا  مکح  تسادـخ و  کلم  همه  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  (31)و  تسهاگآ

یمک هکنآ  رگم  دننک  يرود  تشز  لامعا  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  نانآ  هب  دنکیم  اطع  یلب  (32) دنکیم اطع  رتوکین  شاداپ  ار  ناراکوکین 
هب ادخ  تسا و  عیـسو  رایـسب  راگدرورپ  ترفغم  هک  دنزرـس  اهنآ  زا  تداع  تعیبط و  هبلغ  هب  يا  هسوسو  لیخت و  ای  يا  هریغـص  هانگ  ینعی 

دـیرآ و داـی  دـیدوب  نینج  اـهردام  محر  رد  هک  یماـگنه  هدـیرفآ و  نـیمز  كاـخ  زا  ار  امـش  وا  اریز  تـسا  رت  هاـگآ  ناگدـنب  امـش  لاـح 
سک نآ  يدید  لوسر  يا  (33) تسا رتاناد  امش  زا  تسا  شیاتس  روخ  رد  یقتم و  هک  ره  لاح  هب  تسا  هدننیرفآ  هک  وا  دینکم  یئاتـسدوخ 

هب بوـبرم  تاـیآ  دـنتفگ  نیرـسفم  درک  ناـسحا  عـطق  یلکب  سپـس  داد  يا  هقدـص  كدـنا  (34)و  دـینادرگب دـحا  گـنج  زا  يور  هـک  ار 
لاوحا هب  وا  تسوا و  دزن  بیغ  ملع  ایآ  (35) دریگ شودب  ار  نامثع  هانگ  راب  رشحم  رد  هک  داد  دعـس  هللا  دبع  هب  راب  اب  يرتش  هک  تسنامثع 

؟ تسنارمع یسوم  تاروت  رد  تازاجم  هب  عجار  هچنآ  هب  دشن  هگآ  هک  ای  (36) تفریذپ يرتش  هب  ار  نامثع  هانگ  راب  هک  تسانیب  ناهج  نآ 
هکنیا دنادیمن  (39)و  تفرگ دهاوخن  شودب  تمایق  رد  ار  يرگید  هانگ  راب  سکچیه  هک  (38 (؟ رادافو لیلخ  میهاربا  فحص  رد  مه  (37)و 

رد ار  دوخ  لمع  یعـس و  شاداپ  ناسنا  هتبلا  40)و  (؟ دوب دـهاوخن  یئازج  باوث و  هداد  ماجنا  دوخ  لمع  یعـس و  هب  هچنآ  زج  یمدآ  يارب 
یهتنم ادـخ  يوس  هب  ملاع  قلخ  راـک  (42)و  دیـسر دهاوخ  يرتلماک  شاداپ  هب  ترخآ  رد  سپـس  (41) دـید دـهاوخ  يدوز  هب  خزرب  ایند و 

(44)و دنادرگ نایرگ  نیمغ و  دزاس و  نادنخ  داش و  ار  ناگدنب  وا  مه  (43)و  تسا نادنمزاین  جئاوح  نافراع و  لامآ  ياهتنم  وا  هک  دوشیم 
زا هک  هدیرفآ  يا  هفطن  زا  (46) تسا هدـیرفآ  هدام  رن و  تفج  مه  اب  سنا  يارب  ار  قلخ  وا  (45)و  دیامرف هدنز  زاب  دـناریمب و  ار  قلخ  وا  مه 

تداعـس ره  هیامرـس  دـنک و  زاین  یب  ار  ناگدـنب  وا  مه  (48)و  درک دـهاوخ  ترخآ  هاشن  داـجیا  وا  مه  (47)و  دزیریم ناـنآ  محر  هب  نادرم 
كــاله لوا  رد  ار  داــع  موـق  وا  مـه  (50)و  ار هراتـس  هـن  دـیتسرپ  ار  هدـننیرفآ  سپ  تـسا  يرعـش  هراتــس  هدـننیرفآ  وا  مـه  (49)و  دشخب
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وا (53)و  دینادرگ كاله  دندوب  رتشکرس  ملاظ و  هک  ار  حون  موق  وا  نانیا  زا  شیپ  (52)و  تشاذگن یقاب  چیه  ار و  دومث  موق  (51)و  تخاس
هب رـشب  يا  سپ  (55) درک هطاحا  تخـس  رایـسب  یباذـع  اهنآ  رب  هکنآ  ات  (54) تخاـس نوگژاو  ناشیاهرهـش  يراکدـب  رفیک  هب  ار  طول  موق 

ادـخ رهق  زا  قلخ  هدـنناسرت  نیـشیپ  نالوسر  دـننام  مه  لوسر  نیا  (56) درک یهاوخ  راکنا  لدـج و  تراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کـی  مادـک 
نارفاک نخـس  نیا  زا  ایآ  (59) تخاس دناوتن  راکـشآ  ار  زور  نآ  ادـخ  ریغ  سکچیه  (58) تسا هدش  کیدزن  رایـسب  تمایق  زور  (57) تسا

زا دیلفاغ  تخس  امش  نادان  رشب  يا  (61)و  دنیرگیمن دوخ  تخس  راگزور  هب  دندنخیم و  نآ  رب  هرخـسم  سوسف و  هب  (60)و  دننکیم بجعت 
(63) دیزادرپ ادخ  تدابع  هدجس و  هب  نیا  زا  دعب  دیزیخرب و(62) تلفغ  باوخ  نیا 

رمقلا

رمقلا قش  هبعجار  هیآ  نیا  دش  هتفاکـش  نامـسآ  هام  دـمآ و  کیدزن  قح  لوسر  مایق  ای  تمایق  تعاس  نآ  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
هدرک ضارعا  زاب  دننیبب  مه  هام  نتفاکش  نوچ  يزجعم  تیآ و  گرزب  نارفاک  رگا  (2)و  دندرک تساوخرد  مرکا  لوسر  زا  رافک  هک  تسا 

ار يرما  لطاب  قح و  ره  دـندش و  لطاب  سفن  ياوه  وریپ  هدرک و  بیذـکت  ار  قح  لوسر  اـهنآ  (3)و  تسا لماک  يرحـس  نیا  هک  دنیوگ  و 
زانامیا لها  راجزنا  تربع و  هیام  هک  ناینیـشیپ  رفک  رفیک  زا  يراـبخا  نآرق  تاـیآ  رد  (4)و  دوب دـهاوخ  يرقم  خزود  ای  تشهب  رد  تبقاع 

ار امـش  دنپ  زردنا و  چیه  سپ  نیا  زا  رگید  دیریگن  دنپ  نآ  زا  رگا  تسادخ و  هغلاب  تمکح  نآرق  (5) دیسر مدرم  هب  الماک  تسا  تیصعم 
هب ار  قلخ  لیفارـسا  نوچ  يا  هدـننک  ادـن  هک  يزور  ات  نادرگب  نارفاک  زا  يور  لوسر  يا  تجح  ماـمتا  زا  سپ  (6) دیشخب دهاوخن  يدوس 

دننام هدروآرب  اهربق  زا  رـس  دـنهن و  مه  رب  مشچ  يراوخب  نارفاک  نآ  لوه  زا  هک  (7) دـنک توعد  زیگنا  لوه  یتمایق  روآ و  تریح  یملاع 
نامه زور  نیا  دـنیوگ  مه  اب  نارفاک  دـننک و  تباجا  تعرـس  هب  راچان  ار  رـشحم  يدانم  لاح  نآ  رد  (8) دنوش رشتنم  رـشحم  هصرع  هبخلم 

تسا و هناوید  يدرم  وا  دنتفگ  دندرک و  بیذکت  ار  حون  ام  هدـنب  حون  موق  مه  نانیا  زا  شیپ  (9) میدرک یم  راکنا  ام  هک  تسا  تخس  زور 
ارم دوخ  فطل  هب  وت  ما  هدـش  موق  بولغم  تخـس  نم  اهلاراب  هک  درک  اعد  ادـخ  هاـگرد  هب  هکنآ  اـت  (10) دیشک اهنآ  زا  رایسب  متـس  رجآ و 

اه همشچ  نیمز  رد  (12)و  میتخیر ورف  نامسآ  زا  یبالیس  میدوشگ و  نامسآ  ياهرد  میدرک و  باجتسم  ار  وا  ياعد  مه  ام  (11) امرف يرای 
ساـسا مکحم  یتـشک  رد  ار  حوـن  (13)و  تفای عاـمتجا  دوب  یمتحردـقم  هک  یناـفوط  هب  مه  اـب  نیمز  نامـسآ و  بآ  اـت  میتخاـس  يراـج 

ار یتشک  نآ  (15)و  دـنوش تازاجم  الب  نافوط  نآ  هب  نارفاک  ات  ددرگ  ناور  ام  تیانع  ظفح و  اـم و  رظن  اـب  یتشک  نآ  هک  (14) میدناشنرب
باذع هیبنت و  یتخس  هک  دیرگنب  ملاع  ناراک  دب  يا  سپ  (16 (؟ دریگ دـنپ  نآ  زا  هک  تسیک  ایآ  دوش  قلخ  تربع  تیآ  ات  میتشاد  ظوفحم 

ناشربمغیپ زین  داع  موق  (18 (؟ دریگ دـنپ  نآ  زا  هک  تسیک  ایآ  میدرک  ناسآ  مهفب  زردـنا  ظعو و  يارب  ار  نآرق  اـم  17)و  (؟ دوب هنوگچ  ام 
یـسحن رادیاپ  زور  رد  يدابدنت  اهنآ  كاله  رب  ام  (19) دوب تخـس  هنوگچ  ام  هیبنت  باذع و  هک  دیرگنب  زاب  سپ  دـندرک  بیذـکت  ار  دوه 

ام هیبنت  باذع و  هک  دـیرگنب  زاب  سپ  (21) دـننکفا هشیر  زا  امرخ  تخرد  قاس  هکنانچ  دـنکیمرب  اج  زا  ار  مدرم  داـب  نآ  هک  (20) میداتسرف
تایآ مه  دومث  موق  (23) دریگ دـنپ  نآ  زا  هک  تسیک  ایآ  میدرک  ناسآ  مهف  رب  زردـنا  ظعو و  يارب  ار  نآرق  اـم  (22)و  دوب تخس  هنوگچ 
تلالض یهارمگ و  هب  تروص  نیا  رد  مینک ؟ يوریپ  ار  نامدوخ  سنج  زا  يرشب  کیام  هک  دزس  ایآ  دنتفگ  (24)و  دندرک بیذکت  ار  قح 
یکاـب یب  يوـگغورد  درم  وا  هـکلب  تـسین  نـینچ  دیــسر  یحو  وا  رب  اـهنت  رــشب  دارفا  اــم  نـیب  اــیآ  بـجع  يا  (25) میا هداـتفارد  تخس 

نامیـشپ تخـس  ناـشراکنا  زا  تسیک و  كاـب  یب  يوـگغورد  هک  دوـش  ناـشمولعم  ـالماک  تماـیق  يادرف  يدوزب  نارکنم  نـیا  (26) تسا
رب شاب و  ناشلاح  بقارم  میتفگ  ار  حلاص  میداتـسرف و  نوریب  گنـس  زا  اهنآ  تساوخرد  هب  ار  حـلاص  هقان  اهنآ  ناحتما  يارب  ام  (27) دنوش

يارب يزور  هقان و  مهس  زور  کی  هک  هدش  میسقت  هقان  امش و  نیب  همشچ  بآ  ندیـشون  هک  هد  ربخ  اهنآ  هب  (28)و  ریگ هشیپ  ربص  ناشرازآ 
ام هیبنت  باذع و  هک  دیرگنب  زاب  سپ  (30) درک یپ  ار  هقان  دش و  زهجم  ات  دندناوخ  ار  دوخ  سیئر  بحاص و  یقـش  موق  نآ  (29) تسا امش 

يارب ار  نآرق  ام  (32)و  دندش کشخ  هایگ  دننام  همه  میداتسرف و  ینامسآ  باذع  هحیـص  کی  اهنآ  كاله  رب  ام  (31) دوب تخس  هنوگچ 
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هب دـندرک و  بیذـکت  ار  قح  لوسر  باـتک و  زین  طول  موـق  (33 (؟ دریگ دـنپ  نآ  زا  هک  تسیک  اـیآ  میدرک  ناـسآ  مهف  رب  زردـنا  ظـعو و 
تمعن و هب  مه  طول  تیبلها  تاـجن  (35) میدرک دوبان  كاله  نارابگنـس  هب  ار  ناـنآ  همه  طول  هداوناـخ  زج  مه  اـم  (34) دنتخادرپ نایصع 
کش و ام  تایآ  رد  اهنآ  زاب  دیناسرت  ام  هذـخاوم  رهق و  زا  ار  موق  نآ  بول  (36) میهدیم شاداپ  ار  نارازگرکش  نینچ  ام  یلب  دوب  ام  فطل 
میدرک و انیبان  رون و  یب  ار  اهنآ  مشچمه  ام  دندیبلط  دـصق  وس ، رب  دـندوب  ابیز  یناگتـشرف  هک  ار  شنانامهم  وا  زا  موق  (37)و  دندرک راکنا 

راـتفرگ میاد  خزود  باذـع  هب  دـمآ و  گرم  هـک  دیـسر  هاگحبـص  هـب  یبـش  (38)و  دیـشچب ار  اـم  ماـقتنا  رهق و  باذـع  کـنیا  هک  میتـفگ 
میدرک ناسآ  مهف  هب  زردـنا  ظعو و  يارب  ار  نآرق  ام  (40)و  دیـشچب يراکدب  مرج  هب  ار  ام  ماقتنا  رهق و  باذع  کنیا  میتفگ  (39)و  دندش

بیذکت ار  ام  تایآ  همه  رورغ  رفک و  زا  اهنآ  (42) دمآ یهلا  تایآ  لوسر و  مه  ناینوعرف  داشرا  رب  (41)و  دریگ دنپ  نآ  زا  هک  تسیک  ایآ 
ار امش  ای  دنا  هتشذگ  مما  نآ  زا  رتیوق  رتهب و  نایکم  امـش  رافک  ایآ  (43) میدرک هذخاوم  تخـس  اهنآ  زادوخ  رادتقا  رهق و  هب  مه  ام  دندرک 

هتبلا میرایــسب  مـیعمتجم و  مـه  اـب  اـم  نوـچ  دـنیوگیم  هـک  ناـنآ  اـیآ  (44 (؟ تـسه ادـخ  باذــع  زا  ینامــسآ  بـتک  رد  یناـما  تـئارب و 
هکلب (46) دنوش بولغم  یلکب  دننک و  تشپ  گنج  هب  هدروخ و  تسکـش  ردـب  گنج  رد  تعامج  نآ  يدوزب  هک  دـننادیمن  (45) میروصنم

یهارمگ و هب  ایند  رد  ملاع  ناراکدـب  هتبلا  (47) تسا ردبزور  زا  رتراوگان  رتتخـس و  رایـسب  يزور  نآ  تساهنآ و  هاگ  هدعو  تمایق  تعاس 
ار مـنهج  مـلا  کـنیا  دــنیوگ  دنــشک و  خزود  شتآ  رد  ور  هـب  باذــع  ناگتــشرف  ار  اــهنآ  يزور  (48) دـــنخزود شتآ  رد  ترخآ  رد 
تسیکی و ملاع  همه  رد  اـم  ناـمرف  (50)و  میدـیرفآ يدوصقم  تحلـصم و  تمکح و  قفو  رب  هزادـنا و  هب  میدـیرفآ  هچ  ره  ام  (49) دیشچب
زا يرایـسب  ام  (51)و  دـیاب ماجنا  یندز  مهب  مشچ  دـننام  هب  تعرـس  رد  داعم و  راـک  رد  هچ  داـجیا و  رما  رد  هچ  تسین  ریذـپ  لیدـبت  چـیه 

ناشلمع همان  بتک  رد  دـندرک  یلمع  ره  52)و  (؟ دریگ تربع  دـنپ و  نآ  زا  هک  تسیک  ایآ  میدرک  كاله  ار  نارفاک  امـش  لاثما  ناینیـشیپ 
لزنم دـبا  تـشهب  ياـهرهن  راـنک  اـهغاب و  رد  يوـقت  لـها  اـققحم  (54) تـسا هتــشاگن  اـجنآ  گرزب  کــچوک و  رما  ره  (53)و  دـش تبث 

(56) دنمعنتم ینادواج  تنطلس  تزع و  دنوادخ  دزن  تقیقح  قدص و  هاگلزنم  رد  (55) دننیزگ

نمحرلا

قطن میلعت  وا  هب  (4)و  درک قلخ  ار  ناسنا  (3)و  تخومآ نآرق  ص )  ) دمحم شلوسر  هب  (2) هدنشخب يادخ  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
ناهایگ (6)و  تسا شدرگ  هب  صوصخم  رطب  تعرس و  نیعم و  باسح  هب  وا  قوش  هبذاج  ذفان و  مکح  هب  هام  دیـشروخ و  (5) دومرف نایب  و 

عـضو ملاع  رد  ار  مظن  لدع و  نازیم  دینادرگ و  عیفر  یخاک  وا  ار  نامـسآ  (7) دنا هداهن  تعاطا  كاخ  هب  رـس  وا  هدجـس  هب  مه  ناتخرد  و 
لدع يوزارت  هب  ار  زیچ  ره  (9)و  دینکم ینامرفان  يدعت و  نم  عرـش  ماکحا  لدع و  نازیم  رد  زگره  ناگدنب  يا  هک  درک  مکح  (8)و  دومرف
ررقم قـلخ  یناگدــنز  يارب  تـمعن  نارازه  اــب  ار  نـیمز  (10)و  دـینکم یتسرداـن  یــشورف و  مـک  نازیم  رد  چـیه  دیجنــسب و  فاـصنا  و 
ياراد هک  عونتم  تاـبوبح  (12)و  تسا فالغ  هفوکـش و  گرب و  شـشوپ  اب  يامرخ  لـخن  نوگاـنوگ و  ياـه  هویم  نآ  رد  هک  (11) دومرف

ار ناسنا  (14 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  الا  (13) دـینایورب قلخ  قزر  يارب  تسا  نیحایر  لگ و  گرب و 
قلخ شتآ  هلعــش  هدنــشخر  زا  ار  ناـینج  (15)و  دـیرفآ یئاـبیز  نـسح و  نیدـب  نارگ  هزوـک  لـگ  دـننام  یلگ  کـشخ  لاصلـص  زا  ادـخ 

یکی تسبرغم  ود  قرـشم و  ود  هدننیرفآ  هک  یئادـخ  نآ  (17 (؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  الا  (16) درک
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  الا  (18) يدج علطم  ناتسمز  یکی  ناطرس و  علطم  ناتـسبات  برغم  قرـشم و 

بلتخم ات  تخیمآرد  مهب  ار  اراوگ  روش و  بآ  يایرد  ای  مالـسلا  اهیلع  همطاف  و  ع )  ) یلع ملح  ملع و  رهوگ  رپ  يایرد  ود  هک  تسوا  (19)
نیمادـک سنا  نج و  يا  الا  (21) دـننکیمن رگیدـکی  دودـح  هب  زواجت  هک  تسیا  هلـصاف  خزرب و  لوسر  يا  ایرد  ود  نآ  نایم  (20)و  دندش

نوریب اـهبنارگ  ناـجرم  وـلول و  اـی  دروآ و  دــیدپ  نیــسح  نـسح و  رهوـگ  ود  اـیرد  ود  نآ  زا  (22 (؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن 
ایرد هب  هک  هوـک  دـننام  گرزب  ياـهیتشک  تـسار  وا  24)و  (؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ  ياـهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  ـالا  (23) دروآ

يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


گرم و شوختـسد  تـسا  نـیمز  يور  هـک  ره  (26 (؟ دـینکیم راـکنا  ار  ناتیادـخ  ياـهتمعن  نیمادـک  سنا  نـج و  يا  ـالا  (25) دنشدرگرد
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  نج و  يا  الا  (28) تسا تمظع  لالج و  اب  معنم  يادخ  تاذ  يدبا  هدـنز  (27)و  تسانف

قلخ هب  هضافا  لیمکت و  رد  يراک  ناـش و  هب  وا  ملاـع  ره  رد  دـنبلطیم و  ار  دوخ  جـئاوح  وا  زا  همه  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  (29)
مه امـش  راـک  باـسح  هب  يدوزب  نج  سنا و  هورگ  يا  (31 (؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  الا  (30) دزادرپ
رد دــیناوتیم  رگا  سنا  نـج و  هورگ  يا  (33 (؟ دـینک یم  راکنا  ار  ناتیادـخ  ياـهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  ـالا  (32) تخادرپ میهاوخ 

دیناوتن ادخ  تنطلـس  کلم و  زا  جراخ  زگره  تسیلاحم  لایخ  نیا  دیور  نوریب  یهلا  تردق  هضبق  زا  دیوش و  رب  اهنامـسآ  نیمز و  فارطا 
شتآ ياه  هرارش  امـش  رب  ادخ  دیئارگ  نایغط  رفک و  هب  رگا  (35 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  الا  (34) دش

يا الا  (36) دشاب یئاوه  ياهنارابمب  اه و  هلولگ  اهرابـشتآ و  هب  هراشا  مه  دیاش  دیباین  یتاجن  ترـصن و  چـیه  ات  درآ  دورف  هتخادـگ  سم  و 
نغور نوچ  نوگ و  خرـس  لگ  نوچ  ات  دوش  هتفاکـش  نامـسآ  هک  هاـگنآ  (37 (؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و 

؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  نج و  يا  الا  (38) دیوش نامیشپ  هنگ  زا  كانلوه  تخـس  زور  نآ  ددرگ  ناور  باذم و 
رد ای  دننکیمن  لاوس  رگید  دـنهاگآ  قلخ  ناهانگ  زا  ناگتـشرف  ادـخ و  نوچ  ینعی  دنـسرپن  زاب  نج  سنا و  هانگ  زا  چـیه  زور  نآ  رد  (39)

امیس و دنسرپن  نابز  زا  ای  دنسرپ  نارگید  زا  دنسرپن و  ع )  ) یلع نایعیـش  قح و  ناصاخ  زا  ای  دنـسرپزاب  رگید  یفقوم  رد  دنـسرپن و  یفقوم 
هب ناراکدـب  زور  نآ  (41 (؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ  ياـهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  ـالا  (40) دـنهد یهاوگ  دوخ  ياـضعا  حراوج و 
الا (42) دننکفا خزود  شتآ  رد  دنریگب و  ناشیاهاپ  اب  ار  اهنآ  یناشیپ  يوم  سپ  دنمـشچ  قرزا  يور و  هیـس  هک  دـنوش  هتخانـش  ناشیامیس 

بیذکت لهج  زا  ناراکدب  هک  تسیخزود  نامه  نیا  دوش  هتفگ  زور  نآ  (43 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  نج و  يا 
راکنا ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  الا  (45) دـندرگیم نآ  نازوس  میمح  رد  منهج و  نآ  نایم  نارفاک  کنیا  (44) دندرکیم
راقبلا راد  یتشهب  ایند و  رد  مالـسلا  راد  یتشهب  دوب  دهاوخ  تشهب  غاب  ود  ار  وا  دسرتب  ادـخ  یئایربک  رهق و  ماقم  زا  هک  ره  46)و  (؟ دینکیم

اـه و هوـیم  نوگاـنوگ  عاوـنا  تـشهب  ود  نآ  رد  (48 (؟ دـینکیم راـکنا  ار  ناتیادـخ  ياـهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  ـالا  (47) ترخآ رد 
لیبسلس مینـست و  بآ  همـشچ  ود  تشهب  ود  نآ  رد  (50 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  الا  (49) تساهتمعن
فورعم تسا  عون  ود  يا  هویم  ره  زا  تشهب  ود  نآ  رد  (52 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  نج و  يا  الا  (51) تسناور

رد (54 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  نج و  يا  الا  (53) دنا هدیدن  ار  یکی  هدید و  ایند  رد  ار  یکی  هک  فورعم  ریغ  و 
هاگ هیکت  نامه  رد  شناتخرد  هویم  دـنا و  هدز  هیکت  تزع  لامک  رد  تساهنآ  رتسآ  قربتـسا  ریرح و  هک  یئاهرتسب  رب  نایتشهب  هک  یتلاـح 
هب هک  تسیئایحاب  يابیز  نانآ  اهتـشهب  نآ  رد  (56 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  الا  (55) تساهنآ سرتسد 

ياهتمعن نیمادک  سنا  نج و  يا  الا  (57) تسا هدیـسرن  نانآ  نادب  اهنآ  زا  شیپ  سکچیه  تسد  دـنرگنن و  دوخ  رهوش  هب  زج  زانرپ  مشچ 
ياهتمعن نیمادک  سنا  نج و  يا  الا  (59) دنناجرم توقای و  یئوگ  تفاطل  افص و  رد  نیعلا  روح  نامز  نآ  (58 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ 
ياهتمعن نیمادـک  سنا  نج و  يا  الا  (61 (؟ تسناسحا یئوکن و  هک  نآ  زج  ناسحا  یئوکن و  شاداـپ  اـیآ  (60 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ 

راکنا ار  ناتیادـخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  الا  (63) تسا رگید  تشهب  ود  تـشهب  ود  نآ  يارو  (62 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ 
راکنا ار  ناتیادـخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  ـالا  (65) تسا یمرخ  يزبـس و  ياـهتنم  رد  تشهب  ود  نآ  ناـتخرد  هک  (64 (؟ دینکیم

نیمادک سنا  نج و  يا  الا  (67) دوشیم يراج  ناتخرد  نآ  ریز  دشوجیم و  اراوگ  بآ  همـشچ  ود  مه  رگید  تشهب  ود  نآ  رد  (66) دینکیم
سنا نج و  يا  ـالا  (69) تسا رایـسب  راـنا  اـمرخ و  شوخ و  هویم  هنوـگره  زین  تشهب  ود  نآ  رد  (68 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن 

نیمادـک سنا  نج و  يا  الا  (71) دنرایـسب لامج  نسح و  اب  ناـنز  وکین  اهتـشهب  نآ  رد  (70 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن  نیمادـک 
نیمادـک سنا  نـج و  يا  ـالا  (73) ناـگناگیب مشچ  زا  روتـسم  دوخ  ياـه  هدرپارـس  رد  یناروح  (72 (؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن 
نیمادـک سنا  نج و  يا  الا  (75) تسا هدیـسرن  نانآ  نادـب  سکچیه  تسد  نارهوش  زا  شیپ  هک  (74 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن 
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تلود رخف و  يابیز  طاسب  تزع و  دـجو و  زبس  فرفر  رب  نیعلا  روح  اب  ناـیتشهب  هک  یتلاـح  رد  (76 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن 
هک تست  راـگدرورپ  ماـن  كراـبم  راوگرزب و  (78 (؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتیادـخ  ياـهتمعن  نیمادـک  سنا  نج و  يا  ـالا  (77) دـنا هدز  هیکت 

(79) تسا تمارک  ناسحا و  تزع و  لالج و  دنوادخ 

هعقاولا

بذک چیه  شعوقو  رد  هک  (2) دیدرگ عقاو  ترخآ  ریطخ  هماگنه  تمایق و  گرزب  هعقاو  نآ  هک  یماگنه  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
عیفر دنلبرــس و  تـنج  هــب  ار  يا  هفیاــط  دــنک و  لــیلذ  راوــخ و  خزود  هــب  ار  یموــق  زور  نآ  (3) تـسین بـیر  کـش و  چـیه  ياـج  و 

هدنکارپ اوه  رد  درگ  تارذ  دـننام  (6)و  دوش یشالتم  تخـس  ياه  هوک  (5)و  دـیآرد هزرل  تکرح و  هب  دـیدش  نیمز  هک  هاگنآ  (4) دنادرگ
دبا تشهب  رد  ناشلاح  ردقچ  هک  دنشاب  نیمی  باحصا  ناتسار  یهورگ  (8) دیوش فلتخم  هتسد  هس  رب  قیالخ  امش  زور  نآ  رد  (7)و  ددرگ

هک نانآ  موس  هفیاط  10)و  (؟ تسا تخس  خزود  رد  ناشراگزور  ردقچ  هک  دنتواقش  یموش و  باحـصا  ناتـساران  یهورگ  (9)و  تسوکین
رد نانآ  (12) دنهاگرد نابرقم  تقیقح  هب  نانآ  (11) دنتفای مدقت  ماقم  لوسر  ادخ و  تعاطا  رد  دنتفرگ و  یشیپ  همه  رب  نامیا  رد  هناقاتـشم 

تما نامدقتم  زا  يرایسب  ای  نارخاتم  زا  یلیلق  هدع  (14)و  دنتسه ناینیشیپ  مما  زا  رایسب  یعمج  اهنآ  (13) دنمعنتم ینادواج  تمعنرپ  تشهب 
هیکت رهاوج  حاونا  هب  عصرم  تفبرآ  ياهریرـس  رب  تزع  هب  تشهب  رد  نانآ  (15) دنـشاب تما  نیا  نامز  رخآ  مدرم  زا  یلیلق  و  ص )  ) دمحم

ناشیناوج نسح و  هک  اـبیز  ینارـسپ  (17)و  دننینـشنیم تزع  ياهریرـس  نآ  رب  رگیدـکی  يوربور  ناتـسود  نارای و  اب  ناداش  همه  (16) دننز
نانآ رب  بان  بارش  زا  رپ  ياهماج  نیرز و  ياه  هبرشم  نیرولب و  ياه  هزوک  اب  (18) دندرگیم تمدخ  هب  اهنآ  درگ  تسا  يدبا  یگشیمه و 

تشوگ (21)و  دننیزگرب شوخ  هویم  (20)و  دنـشک رامخ  جنر  لقع و  یتسم  هن  دنبای و  يرـس  درد  دنـشون  هچ  ره  زگره  هن  (19) دننزیمرود
اهنآ رب  دــننونکم  وـلول  رد و  نوــچ  تفاــطل  راــهب و  رد  هـک  (23) تروـص اـبیز  مشچ  هیـس  ناـنآ  (22)و  دنـشاب لـیام  اذـغ  ره  ناـغرم و 
هنتف يریگ و  هدرخ  رگیدکی  هب  هن  دنونش و  هدوهیب  وغل و  یفرح  چیه  اجنآ  هن  (25) تسنایتشهب نآ  شاداپ  یهلا  ياهتمعن  نیا  (24) تسایهم

شوخ هچ  مه  اـهنآ  نیمی  باحـصا  ناتـسار و  اـما  (27) دنونـشن دـنیوگن و  مه  مارتـحا  تیحت و  مالـس و  زج  چـیه  (26) دـندنبرب یهانگ  و 
فرط رد  (31)و  ناتخرد دنلب  هیاس  رد  همه  (30) راد هیاس  گربرپ  ناتخرد  (29)و  راخ یب  هویم  رپ  ردـس  ناتخرد  هیاس  رد  (28) دنراگزور

(34)و دـنکن عنم  اـه  هویم  نآ  زا  ار  ناـیتشهب  سکچیه  دوـشن و  عـطقنم  تقوـچیه  هک  (33) رایـسب ياه  هویم  (32)و  لالز ناور  ياـهبآ  رهن 
هدـینادرگ هرکاب  ار  نانز  نآ  هشیمه  (36)و  میا هدـیرفایب  یئابیز  نسح و  لامک  رد  ام  ار  اـهنآ  هک  (35) ابیز نانآ  شارف و  ای  اهبرپ  ياهـشرف 

زا یعمج  هک  (39) تسا نیمی  لها  صوصخم  یتشهب  ياهتمعن  نیا  (38) زاونلد نالاسمه  ناوج و  زان و  جـنغ  اب  تسود و  رهوش  (37)و  میا
رد اهنآ  (42) تسا پچ  تسد  هب  ناشلمع  همان  هک  تواقـش  باحـصا  اـما  (41)و  دنتـسه ناـمز  رخآ  لوسر  تما  زا  یعمج  (40)و  ناینیشیپ

نیا (45) ددرگ میـسن  شوخ  هن  دوـش و  درـس  زگره  هن  هک  (44) خزود شتآ  دود  زا  يا  هیاــس  (43)و  دنـشاب مرگ  بآ  مومـس و  داب  باذع 
كرش و گرزب  هانگ  رب  (46)و  دندش لفاغ  ادخ  زا  دنتخادرپ و  تمعن  زان و  هب  ایند  رد  شیپ  نیا  زا  هک  تسا  ببـس  نیدـب  ار  اهنآ  باذـع 

هدنز ام  مه  زاب  دش  كاخ  ام  ناوختسا  میدرم و  نوچ  ام  ایآ  دنتفگیم  میاد  لسر  راکنا  در و  ماقم  رد  (47)و  دنتشاد رارصا  تجاجل و  دانع 
رد همه  (50)و  دـنوشیم هدـنز  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  ماـمت  هتبلا  وگب  لوسر  يا  (49 (؟ دش دنهاوخ  هدنز  ام  هتـشذگ  ناردـپ  ای  (48 (؟ میوشیم

دیهاوـخ هتبلا  خزود  خـلت  موـقز  تخرد  زا  (52) تمایق رکنم  ناهارمگ  يا  امـش  هاـگنآ  (51) دـندرگیم عمج  رـشحم  نیعم  زور  هاگ  هدـعو 
دیشونیم ار  بآ  نآ  شطع  زا  ناسنادب  (55) دیماشایم منهج  مرگ  بآ  زا  همه  هاگنآ  (54) دیزاسیم رپ  نآ  زا  ار  مکـش  هک  نآ  ات  (53) دروخ

ارچ سپ  میدیرفایب  ابیز  تقلخ  نیدـب  ار  امـش  ام  (57) تسازج زور  رد  نارفاک  بارـش  ماـعط و  نیا  (56) دنماشآ یم  بآ  هنـشت  نارتش  هک 
هفطن امـش  تسخن  هک  دیتفاینرد  تقیقح  هب  دیدیدن و  ایآ  (58 (؟ دیروایمن نامیا  شباقع  باوث و  رادب  و  دینک ؟ یمن  قیدـصت  ار  هدـننیرفآ 

همه رب  ار  گرم  اـم  (60 (؟ میدـیرفآ ام  ای  دـیدیرفآ  ناسنا  دـنزرف  تروص  هب  ار  هفطن  نآ  دوخ  امـش  ایآ  (59 (؟ دیدوب تیلباق  ردـق و  یب  يا 
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لثم رگید  یقلخ  هدرک و  یناف  ار  امش  مه  میهاوخب  رگا  (61) درب دناوتن  قبس  ام  تردق  رب  سکچیه  میتخاس و  ردقم  نس  فالتخا  هب  قلخ 
هک دیدش  هاگآ  دوخ  لوا  هشن  زا  امش  (62)و  میزیگنایمرب دیربخ  یب  نآ  زا  نونکا  هک  رگید  یناهج  رد  یتروص  هب  ار  امـش  منیرفایب و  امش 
زا امش  ایآ  (64) دـیتشک نیمز  رد  هک  ار  یمخت  دـیدیدن  اـیآ  (63) دـیوشیمن ترخآ  ملاـع  رکذـتم  ارچ  سپ  میدروآ  ناـتدوجو  هب  مدـع  زا 
هب تمادن  ترسح و  اب  ات  میزاسیم  هابت  کشخ و  ار  امش  عرآ  تشک و  میهاوخب  ام  رگا  (65 (؟ میدینایور ام  ای  دیدینایور  ار  مخت  نآ  كاخ 

یبآ ایآ  (68) میدیدرگ مورحم  یلکب  دوخ  يزور  زا  هکلب  (67) میداتفا تمارغ  نایز و  رد  تخـس  ام  دیئوگ  (66)و  دیزادرپ هدوهیب  نانخس 
لاح (70) میدرک لزان  ام  اققحم  میتخاس ؟ لزان  ام  ای  دـیتخیر  ورف  ربا  زا  ار  بآ  نآ  امـش  اـیآ  (69 (؟ دیهجوتم دیشونیم  زور  ره  امـش  هک  ار 

گرزب تمعن  نیا  يرازگرکـش  اـیآ  میدـینادرگیم  خـلت  روـش و  میا  هدرک  اراوـگ  شوـخ و  هـک  نآ  ياـج  هـب  ار  بآ  نآ  میتـساوخیم  رگا 
رد ام  (73 (؟ میدیرفآ ام  ای  دـیدیرفآ  ار  نآ  تخرد  امـش  ایآ  (72 (؟ دیرگنیم دینکیم  نشور  دوخ  جـئاوح  يارب  هک  یـشتآ  ایآ  (71) دینکیمن
نان خبط  ینشور و  امرس و  زا  تاجن  يارب  هک  میدینادرگ  ملاع  نابایب  هوک و  نارفاسم  تربع  دنپ و  هیام  میدرک و  قلخ  ار  شتآ  نآ  بوچ 

قح ياـهتمعن  رکذـتم  وت  دـنلفاغ  مدرم  رگا  وگ و  حـیبست  ار  دوـخ  يادـخ  گرزب  ماـن  لوـسر  يا  سپ  (74) دـنربیم راـک  هب  هریغ  اذـغ و  و 
نآرق نیا  هک  (77) تسا يرگزب  دنگوس  یسب  دینادب  رگا  مسق  نیا  (76)و  نآرق همیرک  تایآ  ای  ناگراتس  لوزن  عقاوم  هب  دنگوس  (75) شاب
نادـب ناصاخ  مهف  ناـکاپ و  تسد  زج  هک  (79) دراد ماـقم  قح  رـس  ظوفحم  حول  رد  (78) تسیمارگ دـنمدوس و  راوگرزب و  یباتک  رایـسب 

82)و (؟ دیزرویم قافن  راکنا و  زاب  ینامسآ  نخس  نیا  اب  ایآ  نارفاک  يا  (81) تسا ملاع  راگدرورپ  زا  یلیزنت  گرزب  باتک  نیا  (80) دسرن
ولگ هب  ناـشناج  هک  یماـگنه  دوـب  دـهاوخ  هنوـگچ  سپ  (83 (؟ دـیهدیم رارق  نآ  بیذـکت  ار  دوـخ  هرهب  اـهنت  نآرق  زا  هدافتــسا  ياـج  هـب 

تریصب تفرعم و  امش  نکیل  میرتکیدزن  امـش  زا  وا  هب  ام  (85)و  دیرگنیم ار  وا  دیرضاح و  هدرم  نآ  نیلاب  رب  گرم  تقو  امـش  (84)و  دسر
رگا دینادرگ  زاب  هدرم  ندـب  هب  هرابود  ار  حور  سپ  (87) تسین يا  هدننیرفآ  ار  امـش  تسا و  تعیبط  امـش و  تسدب  تایح  رگا  (86) دیرادن

زا رگا  (90)و  تسا يدـبا  تشهب  تمعن  شیاسآ و  رد  اجنآ  (89) تسادخ هاگرد  نابرقم  زا  رگا  دریمب  هکنآ  دـینادب  (88) دیئوگیم تسار 
تمایق و ادخ و  نارکنم  زا  رگا  اما  (92)و  تستمالس ینمیا و  ملا  درد و  جنر و  ره  زا  ار  وت  هک  دیهد  تراشب  ار  يو  (91) تسنیمی باحصا 

تقیقح قـح و  نیقی و  هتبلا  دـیعو  دـعو و  نیا  (95) تسخزود شتآ  شهاـگیاج  (94)و  تسا منهج  میمح  شبیـصن  (93) تسناهارمگ زا 
(97) شاب ادخ  دای  هب  هتسویپ  يوگ و  حیبست  ار  دوخ  يادخ  گرزب  مان  وت  لوسر  يا  (96) تسا

دیدحلا

تـسامیکح ردـتقم و  هـک  یئادـخ  اـتکی  شیاتـس  حـیبست و  هـب  هـمه  تساهنامـسآ  نـیمز و  رد  هـچ  ره  (1) نابرهم هدنـشخب  دـنوادخ  مانب 
همه رب  ملاع  رد  هک  تسوا  دناریمیم و  زاب  دنادرگ و  یم  هدـنز  ار  قلخ  وا  تسوا  کلم  همه  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یئادـخ  نآ  (2) دنلوغشم

اهنامسآ و هک  یئادخ  تسوا  (4) تساـناد ملاـع  روما  همه  هب  وا  تسوا و  همه  دوجو  ناـهنپ  ادـیپ و  یتسه و  رخآ  لوا و  (3) تساناوت زیچ 
ملاع یعمج  ماظن  دح و  یب  یلعف  ملع  تمظع و  اب  شرع  ریبدت  هب  هاگنآ  دـیرفایب  دوجو  روهظ  یلک  هبترم  شـش  زور و  شـش  رد  ار  نیمز 

ره دـنادیم و  ار  همه  دور  ـالاب  هچنآ  دوش و  لزاـن  نامـسآ  زا  هچنآ  دـیآرب و  هچ  ره  دور و  ورف  نیمز  رد  هچ  ره  وا  تخادرپ و  تیاـهن  یب 
يوس هب  ملاع  روما  مامت  عوجر  تسوا و  کلم  همه  نیمز  اهنامـسآ و  (5) تسهاگآ یبوخ  هب  دینک  هچ  ره  هب  تسامش و  اب  وا  دیـشاب  اجک 

الا (7) تسهاگآ وا  مه  قلخ  ياهلد  رارـسا  هب  دزاس و  ناهنپ  بش  هایـس  همیخ  رد  ار  زور  دنک و  ناهن  زور  نیرز  هدرپ  رد  ار  بش  (6) تسوا
امش زا  تبقاع  هک  دینک  قافنا  ادخ  هار  هب  دینادرگ  ناگتشذگ  ثراو  نآ  رد  ار  امش  هچنآ  زا  دیرآ و  نامیا  وا  لوسر  ادخ و  هب  ناگدنب  يا 

هب امش  هچ  يارب  (8)و  دوب دهاوخ  دبا  تشهب  گرزب  شاداپ  دندرک  قافنا  دندروآ و  نامیا  امـش  زا  هک  نانآ  رب  سپ  دسریم  نارگید  هب  مه 
دبا تداعـس  هک  ناتراگدرورپ  هب  ناـمیا  هار  هب  تازجعم  تاـیآ و  هب  ار  امـش  قح  لوسر  هک  یتروص  رد  دـیرواین  ناـمیا  وا  لوسر  ادـخ و 
هدنب رب  هک  یئادخ  تسوا  (9) دـیراد نامیا  تیلباق  رگا  تسا  هتفرگ  نامیا  نامیپ  امـش  زا  لقع  ترطف  رد  مه  ادـخ  دـنکیم و  توعد  تسا 
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ملع و رون  هب  درآ و  نوریب  نایصع  لهج و  تاملظ  زا  ار  ناگدنب  امش  اتدرک  لزان  ار  نایب  نشور  نآرق  تایآ  ص )  ) یفطـصم دمحم  دوخ 
هچ يارب  (10)و  دتسرفیم لوسر  امش  تیاده  رب  تمحر  فطل و  زا  هک  تسنابرهم  قفـشم و  امـش  قح  رد  رایـسب  ادخ  دنک و  يربهر  نامیا 
هک تسادخ  نیمز  اهنامـسآ و  لها  مامت  ثراو  دیوش و  یناف  گرم  زور  ناتلام  کلم و  اب  امـش  هک  یتروص  رد  دینکن  قافنا  ادـخ  هار  رد 

رایـسب ناشماقم  رجا و  اهنآ  دندرک  داهج  قافنا و  نید  هار  رد  مالـسا  فعـض  نامز  هکم  حتف  زا  شیپ  هک  یناناملـسم  نآ  تسیدـبا و  یقاب 
دبا تشهب  هک  ار  شاداپ  نیرتوکین  هدعو  همه  هب  ادخ  نکیل  دندرک  داهج  قافنا و  مالـسا  تردق  حـتف و  زا  دـعب  هک  تسیناسک  زا  رتمیظع 

ناریقف هب  ناسحا  هقدص و  هنسحلا و  ضرق  ینعی  دهد  وکین  ضرق  ادخ  هب  هک  تسیک  نآ  (11) تسهاگآ دینک  هچ  ره  هب  ادخ  هداد و  تسا 
هک ار  يزور  رآ  دای  اـم ، لوسر  يا  (12) دیامرف اطع  ار  وا  یهانتمان  تمارک  فطل و  اب  یـشاداپ  دنادرگ و  ربارب  نیدـنچ  وا  رب  ادـخ  ات  دـنک 

ریزاهرهن هک  یتشهب  هب  ار  امـش  زورما  هک  دـهد  هدژم  دباتـشب و  اهنآ  تسار  تمـس  ورـشیپ و  ناـشنامیا  رون  هعـشعش  نموم  ناـنز  نادرم و 
نآ زاب  (13)و  تسامـش گرزب  يزوریف  تداعـس و  نامه  نیا  دوب و  دـیهاوخ  نادواج  تشهب  نآ  رد  هک  داب  تراشب  تسیراج  شناتخرد 
اهنآ هب  خـساپ  رد  میریگرب  یئانـشور  امـش  رون  زا  مه  ام  ات  دـیهد  یتصرف  ام  هب  دیباتـشم و  دـنیوگ  نامیا  لها  هب  قفانم  نانز  نادرم و  زور 
نیا رد  دیبلط  ام  دـننام  لد  تراهط  و  وضو ، تعاط و  زامن و  رون  اجنآ  زا  دـیدرگ و  زاب  ایند  هب  دـیناوتیم  رگا  ینعی  دـیدرگ  سپاو  دـنیوگ 

تـشهب رد  نآ  نورد  نطاب و  هک  دـشاب  يرد  راصح  نآ  رب  ددرگ و  لیاح  يراصح  تشهب  لـها  اـب  ناـیخزود  نآ  نیب  هک  دنـشاب  وگتفگ 
ادـن ار  نایتشهب  ناقفانم  زاب  (14) تساخزرب ملاع  لئاح  زا  دارم  دـنتفگ  نارـسفم  دوب  دـهاوخ  منهج  باذـع  رهاظ  بناج  زا  تسا و  تمحر 
اهنآ میدش  یخزود  ام  یتشهب و  امـش  هک  دش  هچ  میدروآ  اجب  تعاط  زامن و  امـش  دننام  میدوب و  امـش  اب  ایند  رد  مه  ام  هن  رخآ  هک  دـننک 

نانموم تکاله  راظتنا  زین  ایند  رد  دیدنکفا و  تکاله  هنتف و  هب  نینچ  ار  دوخ  ادخ  اب  قافن  هب  امش  نکیل  دیئوگیم  تسار  یلب  دنهد  باوج 
امش هدنبیرف  ناطیش  دیـسر و  ارف  گرم  ینعی  ادخ  رما  هک  یتقو  ات  داد  ناتبیرف  ایند  ياهوزرآ  دیدوببیر و  کش و  هب  نید  راک  رد  دیتشاد و 
همه دنریذپن  ضوع  هیدـف و  نارفاک  ناقفانم و  امـش  زا  کیچیه  تاجن  رب  زورما  سپ  (15) دینادرگ رورغم  لفاغ و  ادـخ  زا  گرم  مد  ات  ار 

ناگدیورگ هک  دیـسرن  نآ  تبون  ایآ  (16) دیدرگیمزاب یلزنم  دب  هب  رایـسب  تسا و  رتراوازـس  ار  امـش  شتآ  نآ  خزود و  شتآ  ناتهاگلزنم 
زاشیپ هک  یناسک  دننام  دننک و  هجوت  لذب  دش  لزان  قح  زا  هچنآ  هب  ددرگ و  عشاخ  ادخدای  هب  ناشاهلد  دنورگب و  ادخ  هب  نطاب  زا  يرهاظ 
گنز ناشاهلد  تشذـگ و  اهنآ  رب  ترتف  نامز  ینالوط  هرود  هک  دیـشابن  يراصن  دوهی و  ینعی  دـمآ  تاروت  ینامـسآ  باتک  ناـشیارب  نیا 

دنادرگیم هدنز  نازخ  گرم  زا  سپ  ار  نیمز  هک  تسادـخ  هک  دـینادب  نالقاع  يا  الا  (17) دندش راکبان  قساف و  يرایـسب  تفرگ و  تواسق 
ناریقف هب  ادخ  هار  رد  هک  ینانز  نادرم و  انامه  (18) دیدنب راکب  لقع  رکف و  رگم  ات  میدرک  نایب  امش  يارب  ار  دوخ  تردق  هلدا  تایآ و  ام 
شاداپ دزاس و  ربارب  نیدنچ  ار  اهنآ  ناسحا  ادخ  دنهد  هنـسحلا  ضرق  ناجاتحم  هب  ینعی  دنهد  وکین  ضرق  ادخ  هب  دننک و  ناسحا  هقدص و 

رجا ادخ  دزن  ناشیارب  دنملاع و  نایوگتسار  تقیقح  هب  دندروآ  نامیا  شنالوسر  ادخ و  هب  هک  نانآ  (19)و  دنک اطع  زین  تمارک  فطل و  اب 
اهنآ دندرک  بیذکت  ار  یهلا  تایآ  هدـش و  رفاک  ادـخ  هب  هک  نانآ  دـنبای و  یم  تشهب  رد  ار  ناشنامیا  رون  لامعا و  شاداپ  تسا  نادـیهش 

شیارآ و بیز و  یـشایع و  وهل و  هنالفط و  تسیا  هچیزاب  تقیقح  هب  ایند  یناگدنز  هک  دینادب  نارایـشوه  يا  الا  (20) دنخزود شتآ  لها 
درابب و عقوم  هب  هک  تسیناراب  دننام  لثم  رد  تسایند و  راک  تقیقح  نیا  نادنزرف  لام و  ندوزفا  صرح  رگیدکی و  اب  یئاتـسدوخ  رخافت و 
رد دسوپب و  دوش و  کشخ  درز و  هک  يرگنب  سپس  درآ و  تفگش  هب  ار  تسرپایند  رافک  ای  رگزرب  هک  دیورب  نیمز  زا  نآ  یپ  رد  یهایگ 

بیرف عاتم  زج  ایند  هک  دینادب  يراب  تسا و  بیصن  قح  يدونـشخ  شزرمآ و  ار  نانموم  منهج و  تخـس  باذع  ار  نابلطایند  ترخآ  ملاع 
نامـسآ و يانهپ  ردـق  هب  شـضرع  هک  یتشهب  هار  هب  دیباتـشب و  ناتراگدرورپ  شزرمآ  يوس  هب  ناگدـنب  يا  الا  (21) تسین يزیچرورغ  و 

دهاوخ سک  ره  هب  هک  تسادـخ  لضف  نیا  هدـیدرگ  ایهم  شناربمیپ  ادـخ و  هب  نامیا  لها  يارب  تعـسو  نیدـب  تشهب  نآ  هک  تسا  نیمز 
سفن زا  اـی  متـس  رقف و  تفا و  یطحق و  زا  نـیمز  رد  هـک  یتبیـصم  جـنر و  ره  (22) تسا میظع  رایـسب  ادـخ  مرک  لضف و  دـنک و  یم  اـطع 

تسا و تبث  مینک  داجیا  ایند  رد  ار  همه  هکنآ  زا  شیپ  ام  ظوفحم  حول  باتک  رد  همه  دـسر  امـش  هب  ملا  درد و  مغ و  سرتنوچ و  شیوخ 
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رورغم دسر  امش  هب  هچنآ  هب  دیوشن و  گنتلد  دور  امش  تسد  زا  هچنآ  رب  زگره  ات  دینادب  ار  قح  ریدقت  نیا  (23) تسناسآ ادخ  رب  راک  نیا 
دنزرو و یم  لخب  ناریقف  هب  ناسحا  رد  ناشدوخ  هک  یناربکتم  نامه  (24) تسین یئاتسدوخ  ربکتم  چیه  رادتسود  ادخ  دیدرگن و  داشلد  و 

تعاط زا  یلک  هب  ادـخ  هک  هدـیناسر  دوخ  هب  نایز  دـنادرگب  قح  تعاطا  زا  يور  هک  ره  دـنرادیماو و  ناـسحا  عنم  لـخب و  هب  مه  ار  مدرم 
باتک و ناشیارب  میداتسرف و  قلخ  هب  تازجعم  هلدا و  اب  ار  دوخ  ناربمیپ  ام  انامه  (25) تسا تافص  هدوتس  شیوخ  تاذ  هب  زاین و  یب  قلخ 

عفانم مه  رازراک و  گنج و  یتخس  مه  نآ  رد  هک  ار  تازلف  رگید  نهآ و  دنیارگ و  تلادع  یتسار و  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  لدع  نازیم 
هک دنچ  ره  درکدهاوخ ؟ يرای  هک  یبلق  نامیا  اب  ار  شلسر  ادخ و  هک  دوش  مولعم  ات  میدیرفآ  تلادع  ظفح  يارب  زین  تسا  مدرم  رب  رایسب 

باتک توبن و  ناشنادنزرف  رد  میداتسرف و  قلخ  هب  ار  میهاربا  حون و  ام  هتبلا  (26)و  تسا زاین  یب  قلخ  يرای  زا  ردتقم و  يوق و  رایسب  ادخ 
زاـب میهاربا  حوـن و  یپ  زا  (27)و  دنتفاتـش يراکدـب  قسف و  هب  يرایـسب  دـنتفای و  تیادـه  قح  هار  هب  یخرب  اهنآ  سپ  میداد  رارق  ینامـسآ 

ینابرهم تفر و  وا  یقیقح  ناوریپ  لد  رد  میدرک و  اطع  ار  لیجن  ینامسآ  باتک  وا  هب  میداتسرف و  ار  میرم  یسیع  سپـس  رگید و  نالوسر 
باتک رد  دـنبلط  ار  ادـخ  يدونـشخ  اضر و  هکنآ  زج  اهنآ  رب  ام  دـنتخیگنا  تعدـب  دوخ  شیپ  زا  ار  ایند  كرت  تینابهر و  نکیل  میداـهن و 

اطع ار  ناشرجا  شاداپ و  دـندروآ  نامیا  هک  نانآ  هب  مه  ام  دـندرکن  ار  نآ  تاعارم  همه  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچ  اهنآ  زاب  میتشونن و  لیجن 
هب دیوش و  یقتم  سرتادخ و  کنیا  دیدیورگ  قح  هب  هک  یناسک  يا  (28) دنتفاتش يراک  هبت  قسف و  هار  هب  يرایسب  اهنآ  زا  نکیل  میدرک و 

نیـشیپ و نالوسر  هب  نامیارب  یکی  دنادرگ  بیـصن  هرهب  ود  شتمحر  زا  ار  امـش  ادخ  ات  دـیرآ  نامیا  زین  ص )  ) یفطـصم دـمحم  شلوسر 
اطع ار  امـش  نآرق  هب  نامیا  وترپ  زا  يرون  يدـبا و  ترخآ  رد  یکی  یناف و  يایند  رد  یکی  ای  تبترم  یمتخ  لوسر  نید  هب  ناـمیا  رب  یکی 

مالسا هک  نانآ  (29)و  تسنابرهم هدنزرمآ و  قلخ  هب  رایـسب  ادخ  هک  درذگرد  امـش  هانگ  زا  دـیئامیپ و  دـبا  تشهب  هار  رون  نادـب  هک  دـنک 
ره هب  وا  هک  تسادخ  تسد  هب  یتمحر  لضف و  ره  دنرادن و  یتسد  یهلا  لضف  تمحر و  هب  چیه  اهنآ  هک  دـننادب  باتک  لها  زا  دـندرواین 

(30) تساهتنا یب  تمحر  لضف و  ياراد  ادخ  دشخب و  یم  دهاوخ  هک 

هلداجملا

ادـخ هب  وا  هوکـش  هتـساخرب و  هلداجم  هب  وت  اب  شرهوش  هرابرد  هک  ار  نز  نآ  نخـس  ادـخ  اـم  لوسر  يا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
نز اب  تماص  نب  سوا  تسانیب  ناشلاوحا  هب  اونش و  هتبلا  ناگدنب  نانخس  هب  ادخ  هک  دونشیم  زین  ار  امـش  ياهوگتفگ  دینـش و  اققحم  دربیم 

دـمآ و لوسر  دزن  نآ  دوب  روآ  تمرح  قالط و  مکح  رد  راک  نیا  يردام و  نوچ  نم  رب  وت  تفگ  ینعی  درک  راـهظ  هبلعث  تنب  هلوخ  دوخ 
هیآ دوخ و  تبرغ  یئاهنت و  زا  منکیم  هوکـش  ادـخ  هب  نم  تفگ  رخآ  درک و  هلداجم  زاب  نآ  دومرف ، تمرح  هب  مکح  لوسر  دیـسرپ  مکح 
نم رب  وت  دـنیوگ  ینعی  دـننک  راهظ  دوخ  نانز  اب  هک  نانآ  (2) دـیدرگ نیعم  هرافک  مارح  لعف  نیا  رب  دـش و  لزان  راهظ  مکح  هب  عجار  دـعب 
نیا تسین و  هدـیئاز  ار  اهنآ  هک  نآ  زج  ناشیا  ردام  هکلب  دـش  دـنهاوخن  هتفگ  نیا  درجم  هب  نارهوش  یقیقح  ردام  اهنآ  يردام  تشپ  نوچ 
راهظ دوخ  نانز  زا  هک  ناـنآ  (3)و  تسا رایـسب  شـشخب  وفع و  ار  ادخ  و  دنیوگیم . لطاب  دنـسپان و  ینخـس  تیلهاج  نامز  تداع  هب  مدرم 

تعماجم سامت و  زا  شیپ  دندرک  اهنآ  عامج  مزع  دنتـشگرب و  دوخ  هتفگ  زا  هاگنآ  دنتفگ  رگید  مراحم  ردام و  هلزنم  هب  ار  اهنآ  دندرک و 
ناگدنب امـش  رادرک  مامت  هب  ادخ  دینکن و  مادقا  مارح  راک  نیا  هب  رگید  ات  دیوش  یم  هظعوم  دـنپ و  لمع  نیا  هب  دـننک  دازآ  يا  هدرب  دـیاب 

رگا زاب  دریگب و  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  عامجزا  شیپ  دیاب  زاب  درادن  یئاناوت  هدرب  ندرک  دازآ  رب  ینعی  دـباین  هدرب  هک  ره  (4)و  تسهاگآ
دودح ماکحا  نیا  دیرآ و  لماک  نامیا  لوسر  ادخ و  هب  امـش  هک  تسنآ  يارب  هرافک  مکح  نیا  دهد  ماعط  ار  نیکـسم  تصـش  دیاب  دناوتن 

تفلاخم تخس  لوسر  ادخ و  اب  هک  نانآ  (5) تسایهم خزود  كاندرد  باذع  دنورگیمن  شماکحا  ادـخ و  هب  هک  ار  نارفاک  تسا و  یهلا 
ار نارفاک  میدرک و  لزان  نایب  نشور  تایآ  مدرم  تجح  مامتا  يارب  ام  و  دنتفا . باذع  شتآ  رد  ورب  شیپ  نارفاک  دـننام  مه  اهنآ  دـننکیم 
هب ار  اهنآ  ات  دزیگنارب  باـسح  يارب  ار  قیـالخ  عیمج  تخـس ، زور  نآ  رد  ادـخ  هک  يزور  رآ  داـی  هب  (6) تسایهم يراوخ  تلذ و  باذـع 
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همه رب  يروضح  ملع  هب  ادـخ  دزاـس و  هاـگآ  دـنا  هدرک  شومارف  ارثکا  اـهنآ  هدومرف و  ببـض  هرامـش  هب  ار  ماـمت  وا  هک  ناـشلامعا  هجیتـن 
يزار چیه  تسهاگآ  نآ  رب  ادخ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک  یتسنادـن  نیقیلا  ملع  هب  يدـیدن و  ایآ  (7) تسهاوگ ملاع  تاوجوم 

ره هکنآ  زج  رتشیب  هن  نآ و  زا  رتمک  هن  اهنآ و  مشـش  ادـخ  هکنآ  زج  سک  جـنپ  هن  اهنآ و  مراهچ  ادـخ  هکنآ  زج  دـنیوگن  مه  اـب  سک  هس 
دب کین و  هجیتن  هب  ار  همه  تمایق  زور  سپ  تسا  ملاع  تایئزج  یلک و  رب  يدوجو  لماک  هطاحا  ار  ادـخ  هک  تساـهنآ  اـب  وا  دنـشاب  اـجک 

يوجن و زا  هک  ار  ناقفانم  دوهی و  ینعی  نانآ  اـیآ  اـم ، لوسر  يا  (8) تسا اناد  ملاع  روما  هیلک  هب  ادـخ  هک  تخاس  دـهاوخ  هاگآ  ناشلامعا 
زار لوسر  تفلاخم  ینمـشد و  يراکهزب و  رب  رگیدکی  اب  مه  زاب  دندرکن و  ادخ  یهن  هب  انتعا  هک  يدـیدن  دـندش  عونمم  مه  اب  نتفگ  زار 
دوخ شیپ  تسا و  هدومرفن  ادـخ  هک  دـنیوگ  یتـیحت  مالـس و  ار  وت  تعیدـخ  رکم و  زا  دـنیآ  وت  روضح  هاـگره  و  دـنتفرگ . رـس  زا  نتفگ 

؟ دنک یمن  باذع  ار  ام  تسین و  هگآ  مینک  یم  وا  هب  هک  يزیمآ  رخسمت  مالس  نیا  رب  ادخ  ارچ  تسادخ  لوسر  صخـش  نیا  رگا  دنیوگیم 
نامیا هک  یناسک  يا  (9) دش دنهاوخ  بذعم  هتسویپ  تسیهاگلزنم  دب  رایسب  هک  اجنآ  رد  هک  تسا  تیافک  ار  اهنآ  خزود  باذع  هک  دننادب 

زار يوقت  یئوکین و  رب  هکلب  دیئوگن  لوسر  تفلاخم  ینمشد و  يراک و  هزب  رب  زگره  دیئوگ  زار  هب  ینخـس  مه  اب  هاگره  امـش  دیا  هدروآ 
زا نتفگ  زار  يوجن و  هشیمه  (10) دیوش راکزیهرپ  دیـسرتب و  دش  دیهاوخ  روشحم  وا  يوس  هب  گرم  زا  سپ  هک  ادـخ  زا  دـیرآ و  نایم  هب 

یمن اهنآ  هب  نایز  چیه  هک  یتروص  رد  دننک  رطاخ  ناشیرپ  گنتلد و  ار  نانموم  دنهاوخیم  هک  تسا  ناقفانم  لمع  ناطیش و  هریرـش  سوفن 
هار لد  هب  ناقفانم  هلیح  ملاع و  ثداوح  زا  هشیدـنا  چـیه  دـننک و  لکوت  ادـخ  رب  هشیمه  دـیاب  نانموم  دـشاب و  ادـخ  رما  هک  نآ  زجدـناسر 

نتسشن يارب  دیونـشب و  ار  ادخ  رما  دیراد  خارف  رگیدکی  رب  ار  ياج  دوخ  سلاجم  رد  هک  دنتفگ  ار  امـش  هاگره  نامیا  لها  يا  (11) دنهدن
ياج زا  هک  دنتفگ  هاگ  ره  دیازفیب و  امش  تلزنم  ماقم و  ناکم و  هعسوت  رب  ادخ  ات  دینکم  محازت  عزانت و  ربمغیپ  هب  رتکیدزن  رتالاب و  ناکم 

رد ار  ملاع  نادنمـشناد  نامیا و  لها  ماقم  ادخ  هک  دینک  تعاطا  ار  ادخ  مکح  زین  دیزیخرب  يرگید  ریخ  راک  ای  سلجم  هعـسوت  يارب  دوخ 
نخـس لوسر  اب  هک  دـیهاوخب  هاگره  نامیا  لها  يا  (12) تسهاگآ همه  هب  دـینک  دـب  کین و  زا  هچ  رهب  ادـخ  دـنادرگیم و  عیفر  ناهج  ود 

زا ار  امـش  هک  تسا  رت  هزیکاپ  رتهب و  امـش  يارب  هقدـص  نیا  هک  دـیهد  هقدـص  یغلبم  دـیاب  راـکنیا  زا  شیپ  دـینک  یلاوس  اـی  دـیئوگ  يرس 
هدنزرمآ و هتبلا  ادـخ  تروص  نیا  رد  دـیباین  هقدـص  يارب  يزیچ  رقف  زا  رگا  دـنادرگیم و  كاپ  تمائل  لخب و  زا  رانکرب و  اج  یب  تالاوس 

هقدص ءادا  هک  لاح  سپ  دیدیـسرت ؟ رقف  زا  دیهد  هقدص  لوسر  اب  نتفگ  زار  زا  شیپ  هک  نیا  زا  ایآ  (13) دشخب یم  ار  امش  تسا و  نابرهم 
هچ ره  هب  ادخ  هک  دینادب  و  دینک . تعاطا  ار  لوسر  ادخ و  دیهدب و  تاکز  دـیراداپب و  زامن  کنیا  دیـشخب  ار  امـش  ادـخ  مه  زاب  دـیدرکن 

؟ دندرک یتسود  تسا  هدرک  بضغ  اهنآ  رب  ادخ  هک  یموق  دوهی  اب  هک  يدـیدن  ار  یمدرم  قفانم  نآ  ایآ  ام  لوسر  يا  (14) تسهاگآ دینک 
هک دننادیم  دوخ  هک  یتروص  رد  مینامیا  لها  ام  هک  دننک  یم  دای  مسق  غورد  هب  دندوهی و  هقرف  زا  هن  نیملسم و  امـش  زا  هن  تقیقح  هب  اهنآ 

ياهمسق دنگوس و  قفانم  مدرم  نآ  (16) دنرادرک تشز  رایسب  اریز  هدرک  ایهم  تخـس  یباذع  خزود  هب  اهنآ  رب  ادخ  (15) دنیوگ یم  غورد 
اهنآ ربملاع  ود  رد  هک  دینادب  دنتشاد  زاب  ادخ  هار  زا  ار  قلخ  دنداد و  رارق  رپس  شیوخقافن  رفک و  نتشاد  ناهنپ  دوخ و  ظفح  يارب  ار  دوخ 

دنخزود و شتآ  لها  اهنآ  دناهرن  ادبا  ادخ  رهق  باذـع  زا  ار  نانآ  نادـنزرف  لام و  زگره  (17)و  دوب دهاوخ  يراوخ  تلذ و  باذـع  رفیک 
ادخ يارب  دندرک  دای  مسق  امش  يارب  هک  نانچ  دزیگنارب و  ماقتنا  يارب  ار  اهنآ  همه  ادخ  هک  رآ  دای  هب  ار  يزور  (18) دنبذعم هشیمه  نآ  رد 

قفاـنم مدرم  رایـسب  اـهنآ  هک  دـینادب  ناـمیا  لـها  يا  ـالا  تشاد  دـهاوخ  اـهنآ  رب  يرثا  هک  دـنرادنپ  یم  دـنروخیم و  دـنگوس  غورد  هب  مه 
يا الا  دنناطیـش  بزح  نانآ  درب  ناشدای  زا  یلکب  ار  ادخ  رکذ  رکف و  هک  هدرک  هطاحا  تخـس  اهنآ  لد  رب  ناطیـش  (19) دنتسه یئوگغورد 
نایم رد  اهنآ  دننک  یم  تفلاخم  دانع و  وا  لوسر  ادخ و  اب  هک  نانآ  (20) دنملاع ناراکنایز  تقیقح  هب  ناطیش  بزح  هک  دینادب  نامیا  لها 

نانمـشد رب  منـالوسر  نم و  هتبلا  هک  هدـینادرگ  متح  هتـشاگن و  ظوفحم  حول  رد  دوخ  فـطل  هب  ادـخ  (21) دـنمدرم نیرتلیلذ  راوخ و  قلخ 
تمایق زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  یمدرم  زگره  لوسر  يا  (22) تسا ردتقم  رایسب  شلوسر  ترـصن  رب  يوق و  دح  یب  ادخ  هک  میوش  بلاغ 
ناشیوخ ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  نانمـشد  نآ  دنچ  ره  دننک  لوسر  ادخ و  نانمـشد  اب  یتسود  هک  تفای  یهاوخن  نینچ  دـنا  هدروآ 
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تمایق رد  هدینادرگ و  روصنم  دیوم و  ار  اهنآ  یهلا  سدق  حور  هب  هتشاگن و  نامیا  رون  ناشاهلد  رب  ادخ  هک  دنرادیاپ  مدرم  نیا  دنشاب  اهنآ 
زا رتالاب  تسا و  میعن  تشهب  نیا  دنمعنتم و  اجنآ  رد  نادواج  تسیراج و  شناتخرد  ریز  افـصم  ياهرهن  هک  دنک  لخاد  ار  اهنآ  یتشهب  هب 

دینادب نامیا  لها  يا  الا  دنتسه  ادخ  بزح  تقیقح  هب  نانیا  دندونـشخ  ادخ  زا  مه  اهنآ  دونـشخ و  اهنآ  زا  ادخ  هک  تسناوضر  تشهب  نآ 
(23) دنملاع ناراگتسر  ادخ  بزح  هک 

رشحلا

تـسا میکح  ردـتقم و  هک  ملاع  يادـخ  اتکی  شیاتـس  حـیبست و  هب  همه  تساهنامـسآ  نیمز و  رد  هچ  ره  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
دندرک ص )  ) ربمغیپ لتق  دصق  رکم  هب  هک  ریضن  ینب  دوهی  ینعی  ار  باتک  لها  نارفاک  مالسا  ترـصن  يارب  هک  یئادخ  تسوا  (2) دنلوغشم

هک دیدرک  یمن  نامگ  نیملسم  امـش  زگره  دنتفر و  ماش  نیمزرـس  هب  هدرک  نطو  رالج  ات  درکنوریب  ناشراید  زا  ار  یگمه  راب  نیلوا  يارب 
ات دنتـشادنپ  یم  دوخ  نابهگن  ادخ  ماقتنا  رهق و  زا  ار  دوخ  مکحم  ياهراصح  مه  اهنآ  دـنور و  نوریب  دوخ  راید  زا  قح  لوسر  رما  هب  اهنآ 

نانموم تسد  هب  دوختسد و  هب  ات  دنکفا  سرت  مالسا  هاپـس  زا  ناشلد  رد  دیـسر و  ارف  اهناب  دندرب  یمن  نامگ  هک  اجنآ  زا  ادخ  باذع  هکنآ 
درک یمن  نطو  يالج  مکح  اـهنآ  رب  ادـخ  رگا  (3)و  دیریگ تربع  دـنپ و  هثداح  نیا  زا  ملاع  نارایـشوه  يا  دـندرک  ناریو  ار  ناشاه  هناخ 
نیا (4) دوب دـهاوخ  اهنآ  رب  ترخآ  رد  شتآ  باذـع  لاح  ره  هب  درکیم و  بذـعم  ردـب  رافک  دـننام  تراسا  لتق و  هب  ایند  رد  نآ  زا  رتتخس 

ینمشد شلوسر  ادخ و  اب  هک  ره  دندرک و  تفلاخم  ینمشد و  تخس  لوسر  ادخ و  اب  نانآ  هک  دوب  نیا  يارب  اهنآ  یگراوآ  نطو و  رالج 
همه دیتشاذگ  اپرب  ار  هچنآ  دیدیرب و  ریضن  ینب  راید  رد  هک  ار  امرخ  ناتخرد  زا  هچنآ  (5) تسا تخس  رایسب  ادخ  باقع  هک  دسرتب  دزاغآ 
ینب نادوهی  ینعی  اهنآ  لاـم  زا  ادـخ  هک  ار  هچنآ  (6)و  دوب راکبان  قساف  نادوهی  یبوکرـس  يراوخ و  يارب  مالـسا و  حالـص  ادـخ و  رما  هب 

دیدیشکن و رازراک  رازآ  دیتخاتن و  يرتسا  بسا و  چیه  نآ  رب  مالسا  نایهاپس  امش  هک  تسا  لوسر  هب  قلعتم  دادزاب  تمینغ  مسر  هب  ریضن 
لوسر هب  راید  نارفاک  لاوما  زا  ادخ  هک  هچنآ  (7)و  تساناوت زیچره  رب  ادخ  دنادرگیم و  طلسم  دهاوخ  هک  ره  رب  ار  شنالوسر  ادخ  نکیل 

يارب مکح  نیا  ناـشیا  نارذـگ  هار  ناریقف و  ناـمیتی و  تسا و  لوسر  نادـنواشیوخ  همئا  لوسر و  ادـخ و  هب  قـلعتم  نآ  داد  تمینغ  دوـخ 
دهد و روتـسد  قح  لوسر  هچنآ  امـش  دبای و  صیـصخت  مالـسا  ناریقف  نید و  ناغلبم  هب  هکلب  دیازفین  ار  نارگناوت  تلود  میانغ  هک  تسنآ 

صاخ مئانغ  ای  دنلب  ماقم  (8) تسا تخـس  رایـسب  ادخ  باقع  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  دیراذگاو و  دنک  یهن  هچ  ره  دیریگب و  دـنک  اطع  ای  عنم 
لضف و بلط  رد  هدیـشوپ و  هناخ  زا  مشچ  هک  یتروص  رد  دـندنار  تبرغ  راید  هب  ناشلاوما  نطو و  زا  ار  اـهنآ  هک  تسا  نیرجاـهم  ناریقف 
زا شیپ  هک  راصنا  تعامج  نآ  مه  (9)و  دنملاع نایوگتسار  تقیقح  هب  نانیا  دننکیم  يرای  ار  لوسر  ادخ و  دنشوک و  یم  ادخ  يدونـشخ 

تـسود دـندمآ  اهنآ  يوس  هب  هک  ار  نیرجاهم  دـندینادرگ و  نامیا  هناخ  ار  هنیدـم  دـندروآ و  نامیا  لوسر  هب  هکم  رد  نیرجاـهم  ترجه 
هب دـنچ  ره  دـنبای و  یمن  اهنآ  هب  تبـسن  یلخب  دـسح و  یتجاح و  چـیه  دوخ  لد  رد  دـش  هداد  اهنآ  هب  هک  ریـضن  ینب  مئاـنغ  زا  دـنرادیم و 

تسا و كاپ  ایند  صرح  دسح و  لخب و  زا  یلکب  ناشناج  دنرادیم و  مدـقم  زیچ  نآ  رد  شیوخ  رب  ار  نارجاهم  زاب  دنـشاب  دـنمزاین  يزیچ 
دندمآ راصنا  نیرجاهم و  زا  سپ  هک  نانآ  (10)و  دنملاع ناراگتـسر  تقیقح  هب  نانآ  دنراد  هاگن  ایند  صرح  لخب و  يوخ  زا  ار  سک  ره 
نامیا رد  هک  نام  ینید  ناردارب  ام و  رب  اراگدرورپ  دننک  یم  ضرع  ادخ  هاگرد  هب  اعد  رد  میاد  تمایق  زور  ات  نینموم  ریاس  نیعبات و  ینعی 
رایـسب ناگدـنب  قح  رد  هک  یئوت  اراگدرورپ  هدـم  رارق  نانموم  دـسح  هنیک و  چـیه  ام  لد  رد  شخبب و  مرک  زا  ار  همه  دنتفاتـش  ام  زا  شیپ 
مالسا نانمـشد  اب  ینعی  ناشناردارب  اب  هک  ینیبن ؟ دندیزرو  قافن  ادخ  اب  هدش و  ناملـسم  رهاظ  هب  هک  نانآ  لوسر  يا  (11) ینابرهم فور و 

جراخ امـش  یهارمه  هب  مه  ام  هتبلا  دـیدش  جارخا  ناتراید  زا  امـش  رگا  دـنیوگ  هتـسویپ و  رد  دـندش  رفاک  هک  باـتک  لـها  دوهی  ناـمه  و 
مینک یم  ددم  ار  امش  هتبلا  دندرک  گنجامش  اب  ناناملـسم  رگا  درک و  میهاوخن  تعاطا  ادبا  يدحا  زا  امـش  تیامح  هار  رد  دش و  میهاوخ 
زگره دـندش  جارخا  هنیدـم  زا  دوهی  ینعی  اهنآ  رگا  (12) دـنیوگیم غورد  اهنآ  اققحم  هک  دـهد  یهاوگ  تسهاگآ  اـهنآ  لد  زا  هک  ادـخ  و 
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گنج هب  هتبلا  دـننک  ناشیرای  مه  رگا  دـننک و  یمن  ناشیرای  زگره  دـنیآ  ناشگنج  هب  ناناملـسم  رگا  دـنوش و  یمن  جراخ  اهنآ  اب  ناقفانم 
یمدرم اهنآ  اریز  ادخ  زا  ات  دـنراد  سرت  رتشیب  امـش  زا  ناشلد  رد  رایـسب  قفانم  مدرم  نیا  (13) تفای دنهاوخن  ترـصن  رگید  هدرک و  تشپ 

رد رگم  دـنوش . یمن  عمج  امـش  اب  گنج  رب  نبج  زا  نادوهی  (14) دنشاب سرتادخ  سانشادخ و  ات  دنرادن  يروعـش  مهف و  چیه  هک  دنتـسه 
يرگید اب  رازراک  ماگنه  یلو  تسا  تخـس  ناشدوخ  نیب  رازراک  یـسوساج و  هلیح و  رکم و  ینمـشد  راوید  سپ  اـی  راـصح  مکحم  هیرق 

لقع مهف و  ياراد  موـق  نآ  اریز  تسا  قرفتم  تخـس  ناـشاهلد  هک  یتروـص  رد  دـیرادنپ  یم  قـفتم  عـمج و  ار  اـهنآ  امـش  دـننکیم و  رارف 
رفیک هب  يدوز  نیدـب  ایند  رد  هک  ردـب  راـفک  اـی  عاـقنیق  دوهی  ینعی  تسا  نیـشیپ  رفاـک  موق  ناـمه  دـننام  مه  ناـنیا  لاـح  لـثم  (15) دنتسین

ادخ هب  تفگ  ار  ناسنا  هک  دنناطیـش  دـننام  لثم  رد  ناقفانم  نیا  (16) تسایهم اهنآ  ربکاندرد  باذـع  مه  تمایق  رد  دندیـسر و  ناشرادرک 
راگدرورپ باقع  زا  نم  هک  مرازیب  وت  زا  دیوگ  ودب  هاگنآ  دوبر  ار  شنامیا  رهوگ  دش و  رفاک  وا  تعاطا  هب  یمدآ  هک  نآ  زا  سپ  وش  رفاک 

خزود نآ  دندلخم و  خزود  شتآ  رد  ود  ره  هک  تسنیا  دش  رفاک  وا  رما  هب  هک  یمدآ  ناطیش و  تبقاع  سپ  (17) مسرت یم  تخس  نایملاع 
يادرف يارب  یلمع  هچ  ات  درگنب  کین  دوخ  يایند  راک  رد  یـسفن  ره  دـیوش و  سرتادـخ  نامیا  لها  يا  الا  (18) تسملاع ناراکمتس  رفیک 
دیشابن نانآ  دننام  نانموم  امش  (19)و  تسهاگآ یبوخ  هب  ناترادرک  دب  وکین  همه  هب  وا  هک  دیسرتب  ادخ  زا  دتسرف و  یم  شیپ  دوخ  تمایق 
تقیقح هب  نانآ  درب  ناشدای  زا  ار  اهنآ  سوفن  يدبا  هرهب  یناحور و  ظح  مه  ادخ  دنتفاتش  نایـصع  هب  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  یلکب  هک 

ناـیمنهج دـنملاع و  نادنمتداعـس  تقیقح  هب  تشهب  لـها  دنتـسین  ناـسکی  مه  اـب  تشهب  لـها  منهج و  لـها  زگره  (20) دنملاع ناراکدب 
هک يدرک  یم  هدـهاشم  میدرک  یم  لزان  هوک  رب  قلخ  ياهلد  ياج  هب  ار  ناـشلا  میظع  نآرق  نیا  اـم  رگا  لوسر  يا  (21)و  دندبا نامورحم 

لقع و لها  هک  دـشاب  مینک  یم  نایب  مدرم  يارب  نآرق  رد  ار  لاثما  نیا  تشگیم و  یـشالتم  لیلذ و  عشاـخ و  ادـخ  تمظع  سرت و  زا  هوک 
قح رد  ناـبرهم  هدنـشخب و  تسا و  ملاـع  راکـشآ  ناـهن و  ياـناد  هک  تسین  یئادـخ  وا  ریغ  هک  یئاـتکی  يادـخ  تسوا  (22) دنوش ترکف 

تسیاشان بیع و  ره  زا  هزنم  شیالآ  صقن و  ره  زا  كاپ  ملاع  ردتقم  ناطلـس  تسین  یئادخ  وا  ریغ  هک  یئاتکی  يادخ  تسوا  (23) ناگدنب
ترکف دـح  زا  رترب  راوگرزب و  تمظع  توربج و  اب  ناقلخ  همه  رب  رهاق  بلاغ و  نایناهج  ناهج و  ناـبهگن  ناـساره  ياـهلد  شخب  ینمیا 
تسوا (24) تسا اربم  دیشیدنا  لقع  لایخ و  مهو و  رد  هچنآ  زا  هزنم و  دنرادنپ  کیرـش  وا  رب  هچ  ره  زا  هک  اتکی  يادخ  كاپ  هزنم و  یهآ 
اهنامسآ رد  هچنآ  تسا و  رایـسب  وکین  ياهمان  ار  وا  ناقلخ  تروص  هدنراگن  نایناهج  ناهج و  هدنرآ  دیدپ  ناکما و  ملاع  هدننیرفآ  يادخ 

(25) میکح ردتقم  يادخ  اتکی  تسوا  دنلوغشم و  شلالج  لامج و  فاصوا  شیاتس  حیبست و  هب  همه  تسا  نیمز  و 

ۀنحتمملا

دوخ نارای  دنیامـش  نم و  نمـشد  هک  ار  نارفاک  دـیابن  زگره  دـیا  هدروآ  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  یناـسک  يا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
ادخ لوسر  دندش و  رفاک  تخـس  قح ، نآرق  ینعی  دمآ  امـش  رب  هک  یباتک  هب  نانآ  هک  یتروص  رد  دینکفا  اهنآ  اب  یتسود  حرط  هتفرگرب و 

يدونـشخ اضر و  بلط  نم و  هار  رد  داهج  يارب  امـش  رگا  دیابن  سپ  دندرک  هراوآ  دوخ  نطو  زا  ادـخ  هب  نامیا  مرج  هب  ار  نانموم  امـش  و 
دنک نینچ  امش  زا  هک  ره  مرتاناد و  سک  ره  زا  امش  راکشآ  لامعا  ناهن و  رارـسا  هبنم  و  دینک . یتسود  اهنآ  اب  یناهنپ  دیا  هدمآ  نوریب  نم 

دننیرید نمشد  نامه  زاب  دنبای  طلـست  امـش  رب  اهنآ  هاگره  (2) تسا هتفاتـش  تلالـض  هار  هب  تخـس  دنک  یتسود  ناهنپ  نارفاک  نآ  اب  ینعی 
نانموم يا  دینادب  (3) دیوشرفاک زاب  امش  هک  دنرادیم  تسود  ردقچ  دنشوکیم و  امش  توادع  رب  نابز  تسد و  هب  دنناوتب  هچ  ره  مه  کنیا 

یم یئادج  یلکب  امش  نایم  زور  نآ  رد  هک  دنرادن  ناتیارب  يدوس  چیه  دنشابن  نموم  رگا  امـش  نادنزرف  ناشیوخ و  تمایق  زور  زگره  هک 
نانموم امش  يارب  (4) تسهاگآ دینک  دب  کین و  زا  هچ  ره  هب  ادـخ  تسین و  تیخنـس  ادـبا  یتشهب  نموم  یخزود و  رفاک  نایم  هک  دـننکفا 

هک امش  ياهتب  امش و  زا  ام  دنتفگ  حیرص  دوخ  كرشم  موق  هب  اهنآ  هک  دینک  ادتقا  شباحصا  میهاربا و  هب  هک  تسوکین  هدیدنـسپ و  رایـسب 
اهنت هک  یتقو  ات  دوب  دهاوخ  ینمـشد  هنیک و  امـش  ام و  نایم  هشیمه  میئامـش و  رکنم  فلاخم و  ام  میرازیب ، یلکب  دیتسرپ  یم  ادخ  ياج  هب 
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هک مبلط  یم  شزرمآ  ادخ  زا  وت  يارب  نم  يرآ  نامیا  رگا  تفگ  دوخ  يومع  ینعی  ردپ  هب  میهاربا  هکنآ  الا  دیرآ . نامیا  هناگی  يادـخ  هب 
درک مناوتن  يراک  چـیه  ادـخ  بضغ  رهق و  زا  وت  تاجن  رب  نم  رگید  يرواین  ناـمیا  هاـگره  درذـگرد و  وت  هتـشذگ  نایـصع  كرـش و  زا 
مامت تشگزاب  هک  مینادـیم  میدروآ و  وت  هاگرد  هب  ور  همه  زا  میدرک و  لکوت  وت  رب  ملاع  رد  ام  اهلاراب  هک  درک  ادـخ  هاگرد  هب  ور  هاگنآ 
دوـخ مرک  فـطل و  هب  نکظفح و  اـهنآ  رکم  رـش و  زا  نادرگم و  نارفاـک  ناـحتما  هـنتف و  هیاـم  ار  اـم  اراـگدرورپ  (5) تست يوس  هب  قـلخ 

هب هک  ره  نانموم  امش  يارب  هتبلا  (6) یهاگآ الماک  قلخ  حالـص  هب  يردتقم و  رایـسب  راک  ره  رب  هک  یئوت  اهنت  هک  زرمایب  ار  ام  اراگدرورپ 
يومع زا  یتح  تسج  يربت  ناکرـشم  زا  وا  هک  نانچ  تسوکین و  شناراـی  میهاربا و  هب  رادـتقا  تسا  راودـیما  ترخآ  ملاـع  باوث  ادـخ و 

يور هک  ره  دیئوج و  يرازیب  دنشاب  ناتناشیوخ  دنچ  ره  نارفاک  زا  دیاب  مه  نیملسم  امـش  درک  وا  رب  نامیا  طرـش  هب  مه  اعد  هدعو  دوخ و 
هدوتـسدوخ تاذ  هب  زاـین و  یب  ـالماک  قـلخ  تعاـط  زا  ادـخ  هـنرگ  دـنکیم و  وا  تـمحر  زا  مورحم  ار  دوـخ  هـک  دـنادب  دـنادرگب  ادـخ  زا 

دنادرگ و رارقرب  رافک  نامیا  مالـسا و  تاحوتف  هب  ناتنانمـشد  امـش و  نایم  یتسود  ادخ  هک  دیـشاب  راودیما  ینعی  تسا  دـیما  (7) تستافص
ار امش  هدرکن و  ینمشد  لاتق و  نید  رد  امش  اب  هک  نانآ  یتسود  زا  ار  امـش  ادخ  (8) تسنابرهم هدنزرمآ و  قلخ  رب  رداق و  راک  ره  رب  ادـخ 
داد لدع و  اب  مدرم  ادخ  هک  دینک  راتفر  فاصنا  تلادع و  هب  اهنآ  اب  هکلب  دیئوج  اهنآ  زا  يرازیب  ات  دنکیمن  یهن  دندومنن  نوریب  ناتراید  زا 
رب دـندرک و  نوریب  ناتنطو  زا  هدرک و  لاتق  امـش  اب  نید  رد  هک  دـنکیم  یهن  یناسک  یتسود  زا  ار  امـش  اـهنت  (9)و  درادیم تسود  رایسب  ار 

تقیقح هب  ناشیا  دننک  يروای  یتسود و  نانآ  اب  هک  امـش  زا  یناسک  دـیریگن و  تسود  ار  اهنآ  راهنز  دـندش  تسدـمه  امـش  ندرک  نوریب 
امـش يوس  هب  هدرک و  ترجه  دوخ  راید  زا  نامیا  مالـسا و  ناونع  هب  هک  ینانآ  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (10) دنراکمتس ملاظ و 

اب رگا  دینک  ناشناحتما  هدرک و  قیقحت  اهنآ  زا  امـش  دنـشاب  سوساج  تسا  نکمم  تسا  رتاناد  ناشنامیا  بذـک  قدـص و  هب  ادـخ  دـندمآ 
رفاک نارهوش  نآ  رافک و  نآ  رب  نموم  نانز  نیا  زگره  هک  دـینادرگمرب  ناشرفاک  نارهوش  هب  رگید  دـیریذپب و  ار  اهنآ  دیتخانـش  ناشنامیا 
نانآ اب  امـش  هک  تسین  یکاب  دـیزادرپب و  اهنآ  هب  دـنا  هدرک  نانز  نآ  جراخم  نارهوش  هک  يا  هقفن  رهم و  یلو  دنتـسین  لالح  ناـنز  نیا  رب 

جاودزا و دـهع  ینعی  دـیوشن  نارفاک  نامیپ  دـقع و  تپافح و  هب  لسوتم  زگره  دـیهدب و  ار  ناـشرهم  رجا و  هک  یتروص  رد  دـینک  حاـکن 
ناشنانز رگا  مه  اهنآ  دینک  هبلاطم  هقفن  رهم و  رافک  زا  دنتشگرب  رفک  هب  مالسا  زا  ناتنانز  رگا  امـش  دیدنبم و  نارفاک  اب  نآ  ریظن  یتسود و 

رگا (11)و  تسهاگآ قلخ  حلاصم  هب  اناد و  روما  قیاقح  هب  ادخ  ناگدنب و  امـش  نایم  تسادخ  مکح  نیا  دنبلط  هقفن  رهم و  دندروآ  نامیا 
هنموم ینز  ای  دیریگب  نارفاک  زا  ار  نآ  جراخم  رهم و  دیئآرب  ماقتنا  ماقم  رد  امـش  دنتفر  نارفاک  يوس  هب  هدـش  دـترم  یناسک  امـش  نانز  زا 

زا دیهدب و  دنا  هتفر  ناشنانز  هک  ینادرم  هب  دنا  هدرک  جرخ  هک  يا  هقفن  رهم و  نامه  ردق  هب  لاملا  تیب  زا  ای  دوخ  نانموم  امـش  دـیریگب و 
تعیب نامیا  رب  وت  اب  هک  دـنیآ  نموم  ناـنز  نوچ  یمارگ  ربمغیپ  يا  ـالا  (12) دیوش راکزیهرپ  دیـسرتب و  دیا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یئادـخ 

نایم ناتهب  ءارتفا و  سک  رب  دنناسرن و  لتق  هب  ار  دوخ  دالوا  دـننکن و  يراکانز  تقرـس و  دـنرواین و  ادـخ  هب  كرـش  زگرهرگید  هک  دـننک 
یـسک هب  غورد  هب  دـنراد  وا  هفطن  داـقعنا  زا  نآ  هب  ملع  هدرورپ و  دوخ  ياـپ  تسد و  ناـیم  هک  يدـنزرف  ینعی  دـندنبن  دوـخ  ياـپ  تسد و 

شزرمآ ادخ  زا  نانآ  رب  نک و  تعیب  اهنآ  اب  طیارـش  نیدب  دننکن  تفلاخم  ینک  اهنآ  هب  هک  یفورعم  رما  چیه  رد  وت  اب  دندنبن و  شردپریغ 
رای نادوهی  ینعی  هدرک  بضغ  نانآ  رب  ادخ  هک  ار  یموق  زگره  نامیا  لها  يا  الا  (13) تسنابرهم هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  هک  بلط  نارفغ  و 
لها نادوهی و  نایم  یقرف  ینعی  دندیمون  روبق  لهازا  نارفاک  هک  نانچ  دنـسویام  یلکب  ترخآ  ملاع  زا  اهنآ  هک  دـیریگم  دوخ  رادتـسود  و 
رکف رد  ترخآ و  بلاط  مادکچیه  هک  تسین  چیه  لمع  ماقم  رد  هدیقع  یب  نارفاک  اب  دـننادیم  تمایق  ادـخ و  هب  دـقتعم  ار  دوخ  هک  باتک 

(14) دنتسین ادبا  تمایق 

فصلا

تـسامیکح ردـتقم و  هـک  ملاـع  يادـخ  شیاتـس  حـیبست و  هـب  هـمه  تساهنامـسآ  نـیمز و  رد  هـچ  ره  (1) نابرهم هدنـشخب  دـنوادخ  مانب 
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رد هک  دـیئوگیم  نابز  هب  يزیچ  دـیزرویم و  قافن  یگنرود و  قلخ  ادـخ و  اب  ارچ  دـیا  هدروآ  نامیا  نابز  هب  هک  یناسک  يا  الا  (2) دنلوغشم
تخس رایسب  دینک  نآ  فالخ  دیئوگب و  نخس  لطاب  يوعد  غورد و  هدعو  هب  هک  لمع  نیا  هک  دیسرتب  (3 (؟ دینکیم نآ  فالخ  لمع  ماقم 

افو و اب  دـهع  رد  تسدـمه و  نینهآ  دـس  دـننام  نارفاک  داهج  فص  رد  هک  ار  ناـنموم  نآ  ادـخ  (4) دروآ یم  بضغ  مشخ و  هـب  ار  ادـخ 
تمهت دیهدیم و  رازآ  جنر و  ارم  هچ  يارب  تفگ  دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  ار  یتقو  رآ  دای  ام ، لوسر  يا  (5) درادیم تسود  رایسب  دنرادیاپ 

نوچ زاب  متـسه ؟ امـش  يوس  هب  ادخ  لوسر  نم  هک  تسا  مولعم  امـش  رب  هک  یتروص  رد  دـیدنب  یم  نم  رب  رگید  ياهبیع  بذـک و  رحس و 
مدرم زگره  ادخ  دینادرگب و  قح  هب  لابقا  تداعـس و  زا  ار  ناشرون  یب  ياهلد  مه  ادخ  دندینادرگ  يور  قح  زاتجاجل  اب  دندینـشن و  نخس 

امش يوس  هب  ادخ  لوسر  انامه  نم  تفگ  لیئارـسا  ینب  هب  میرم  یـسیع  هک  یماگنه  رآ  دای  زاب  (6)و  درک دهاوخن  تیاده  ار  قساف  راکبان 
هک يراوگرزب  لوسر  نم  زا  دـعب  هک  مهدـیم  هدژم  ار  امـش  زین  منکیم و  قیدـصت  تسا  نم  لباقم  هک  تاروت  باـتک  تیناـقح  هب  متـسه و 

يوس هبتازجعم  تایآ و  اب  ام  لوسر  نآ  نوچ  دزاس  نشور  تمکح  ملع و  رون  هب  ار  یملاع  شنآرق  دیایب  تسا  دمحا  نم  لیجن  رد  شمان 
طرف زا  وا  دـنناوخیم و  شتداعـس  مالـسا و  هار  هب  هک  سک  نآ  زا  ایآ  (7) تسا راکـشآ  يرحـس  وا  نآرق  تازجعم و  نیا  دنتفگ  دمآ  قلخ 

ار يراکمتـس  موق  چـیه  مه  ادـخ  تسین و  زگره  تسه ؟ رتراکمتـس  یـسک  ناـهج  رد  ددـنب  یم  غورد  ارتفا و  ادـخ  ربمد  ناـمه  تواـقش 
ینعی ار  دوخ  رون  ادخ  هتبلا  دـننک و  شوماخ  هرخـسم  نعط و  لطاب و  راتفگ  هب  ار  ادـخ  رون  ات  دـنهاوخیم  نارفاک  (8) درک دهاوخن  تیاده 

تسوا (9) تشاد دهاوخ  ظوفحم  لماک و  رافک  مغر  هب  دنرادن  شوخ  نارفاک  دنچ  ره  ار  دوخ  لماک  نید  تمکح  یحو و  باتک  عرش و 
نایدا رب  دنرادن  شوخ  نارفاک  دنچ  ره  ار  وا  اتداتـسرف  قح  نید  غالبا  قلخ و  تیادـه  هب  ار  ص )  ) یفطـصم دـمحم  شلوسر  هک  یئادـخ 
تلالد دشخب  تاجن  ترخآ  كاندرد  باذع  زا  ار  امش  هک  دنمدوس  یتراجت  هب  ار  امش  ایآ  نامیا  لها  يا  (10) دنادرگ بلاغ  همه  رب  ملاع 

اناد رگا  تراجت  ره  زا  راک  نیا  دینک  داهجادخ  هار  رد  ناج  لام و  هب  دیرآ و  نامیا  وا  لوسر  ادخ و  هب  هک  تسنیا  تراجت  نآ  (11 (؟ منک
لخاد تسیراج  اراوگ  بآ  ياهرهن  شناـتخرد  ریز  رد  هک  یتشهب  رد  دـشخبب و  امـش  ناـهانگ  ادـخ  اـت  (12) تسا رتهب  امش  يارب  دیـشاب 

يامظع تداعـس  گرزب و  يراگتـسر  نامه  نیا  دـیامرف  اطع  یلاع  ياهرـصق  وکین و  ياـهلزنم  ینادواـج  ندـع  ياهتـشهب  رد  دـنادرگ و 
تراشب مالسا و  هاپـس  کیدزن  حتف  گنج و  رد  ادخ  يرای  ترـصن و  دیراد  تسود  مه  ار  نآ  هک  رگید  یتراجت  زاب  (13)و  تسا ناگدنب 

ادخ يارب  ارم  تسیک  تفگ  نییراوح  هب  میرم  یسیع  هک  نانچ  دیـشاب  ادخ  نارای  مه  امـش  نامیا  لها  يا  (14) تسا نامیا  لها  هب  تمحر 
نامیا وا  هب  لیئارـسا  ینب  زا  يا  هفیاط  تازجعم  همه  نآ  اب  زاب  مینک  يرای  ار  وا  لوسر  هتبلا  میئادـخ و  نارای  ام  دـنتفگ  اـهنآ  دـنک ؟ يراـی 

(15) دنتفای رفظ  نانمشد  رب  ات  میدینادرگ  روصنم  دیوم و  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  مه  ام  دندش  رفاک  يا  هفیاط  دندروآ و 

ۀعمجلا

ردـتقم و كاپ و  هزنم و  یهاـشداپ  هک  ادـخ  شیاتـس  حـیبست و  هب  همه  تساهنامـسآ  نیمز و  رد  هچ  ره  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
مدرم نامه  زا  راوگرزب  يربمغیپ  دنتـسناد  یمن  نتـشون  ندناوخ و  هک  یموق  ینعی  یما  برع  نایم  هک  یئادخ  تسوا  (2) دنلوغشم تساناد 
باتک ماکحا  تعیرـش و  دزاس و  كاپ  تشز  قالخا  لـهج و  ثول  زا  ار  اـهنآ  دـنک و  توـالت  ادـخ  یحو  تاـیآ  ناـنآ  رب  اـت  تخیگنارب 

زا تیاور  هب  هک  ار  يرگید  موـق  زین  (3)و  دـندوب یهارمگ  تلاهج و  هطرو  رد  همه  نیا  زا  شیپ  هکنآ  اب  دزومایب  یهلا  تمکح  يواـمس و 
تـمکح و هـب  شراـک  هـمه  ردـتقم و  يادـخ  وا  هـک  دـیامرف  تیادــه  دــنوش  قـحلم  مالــسا  رد  برع  هـب  نوـچ  دــنمجع  دارم  ربـمغیپ ،

لضف قلخ  رب  ار  ادخ  دنکیم و  دهاوخب  هک  ره  قح  رد  ار  فطل  نآ  هک  تسادخ  تمارک  لضف و  نآرق  لوزن  تلاسر و  نیا  (4) تستحلصم
راب هک  دـنام  يرامح  هب  لـثم  رد  دـندومن  لـمع  نآ  فـالخ  هدرک و  تاروت  ملع  لـمحت  هک  ناـنآ  لاـح  فصو  (5) تساـهتنمان تمحر  و 

مدرم رایـسب  دندرک  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  تسنیا  ناشلاح  لثم  هک  یموق  يرآ  دربن  هرهب  دمهفن و  چیه  نآ  زا  دشک و  تشپ  رب  اهباتک 
تعاـمج يا  وگب  ار  نادوهی  اـم ، لوسر  يا  (6) درک دهاوخن  يربهر  ار  ناراکمتـس  تداعـس  هار  هب  زگره  ادخ  دنتـسه و  يراکدـب  رگمتس 
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تمـالع هک  دـیئوگیم  تسار  رگا  دـینک  گرم  ياـنمت  سپ  رگید  مدرم  هن  دـیئادخ  نارادتـسود  تقیقح  هب  امـش  هـک  دـیرادنپ  رگا  دوـهی 
شیپ شیوخ  ترخآ  يارب  دوـخ  تسد  هب  هک  دـب  رادرک  نآ  رثا  رد  هکنآ  لاـح  (7)و  تسادخ ياقل  قوش  گرم و  يوزرآ  ادخ  ناتـسود 
لوسر يا  (8) تسهاگآ ناراکمتـس  رادرک  زا  ادخ  دنناساره و  ناسرت و  تخـس  گرم  زا  هکلب  دننک  یمن  گرم  يوزرآ  ادبا  دنا  هداتـسرف 

ادیپ ياناد  هک  یئادخ  يوس  هب  گرم  زا  سپ  درک و  دهاوخ  تاقالم  هتبلا  ار  امش  دیزیرگ  یم  نآ  زا  هک  یگرم  تبقاع  وگب  نادوهی  اب  ام ،
ار امـش  هاگره  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (9) دزاس یم  هاگآ  دیا  هدرک  دب  کین و  هچنآ  هب  ار  امـش  وا  دـیدرگ و  یم  زاب  تسناهنپ  و 

يدنمدوس تراجت  ره  زا  هعمج  زامن  نیا  هک  دینک  اهر  تراجت  بسک و  دیباتـشب و  ادخ  رکذ  هب  لاحلا  یف  دـنناوخب  هعمج  زور  زامن  يارب 
يور هتفر و  دوخ  راک  بسک و  یپ  رد  زاب  هعمج  رهظ  زا  دـعب  تفای  نایاپ  زامن  هک  هاگنآ  سپ  (10) دوب دهاوخ  رتهب  امش  يارب  دینادب  رگا 
تسس مدرم  نیا  (11)و  دیدرگ دنمتداعس  راگتسر و  رگم  اتدینک  رایسب  ادخ  دای  و  دیبلط . يزور  ادخ  مرک  لضف و  زا  دیوش و  رشتنم  نیمز 

تـسادخ دزن  هچنآ  هک  قلخ  هب  وگب  لوسر  يا  دنراذگ  اهنت  زامن  رد  ار  وت  دنباتـش و  نادب  دـننیبب  يا  هچیزاب  وهل و  ای  یتراجت  نوچ  نامیا 
رد تسا  قیالخ  هدنهد  يزور  نیرتهب  ادخ  تسا و  رتهب  ایند  ياهتراجت  بعل و  وهل و  زا  امش  يارب  رایـسب  دبا  تشهب  ترخآ و  باوث  ینعی 

تراجت یپ  زا  همه  دندینـش  تراجت  ناوراک  لبط  زاوآ  دندناوخ  یم  هعمج  زامن  لوسر ص  اب  یموق  هک  درک  تیاور  رباج  هیآ  لوزن  ناش 
(12) دشیم لزان  تما  رب  ادخ  باذع  دنتفریم  مه  هدع  نیا  رگا  دومرف  ص )  ) لوسر نت . هدزاود  ای  تشه  زج  دنتفر  لبط  وهل  يادص  و 

نوقفانملا

هک میهدیم  یهاوگ  تقیقح  نیقی و  هب  ام  هک  دـنتفگ  هدـمآ و  وت  دزن  راکایر  ناقفانم  نوچ  ام ، لوسر  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
یم غورد  هعدخ و  رکم و  هب  نخس  ناقفانم  هک  دهدیم  یهاوگ  مهادخ  یئوا و  لوسر  وت  هک  دناد  یم  ادخ  روخم  بیرف  یئادخ  لوسر  وت 

دینادب دندنبب  قلخ  يور  هب  ار  ادخ  هار  هلیسو  نیدب  ات  دنا  هداد  رارق  قلخ  بیرف  هیام  شیوخ و  ناج  رپس  ار  دوخ  غورد  ياهمسق  (2) دنیوگ
رهم مه  ادخ  دندش  رفاک  لد  هب  سپـس  دـندروآ و  نامیا  نابز  هب  اهنآ  هک  نآ  يارب  (3) دننکیمدب رایـسب  دننک  یم  هچنآ  هک  نامیا  لها  يا 

ار ناـقفانم  نآ  ینامـسج  دوجو  رهاـظ و  زا  نوچ  وت  لوسر ، يا  (4) دـننکن كرد  نامیا  قیاقح  زا  چـیه  ات  داـهن  ناـشاهلد  رب  تملظ  رهق و 
ناشاه نخـس  هبدننابز  برچ  راتفگ و  شوخ  سب  دنیوگ  نخـس  رگا  دنرآ و  تفگـش  هب  ار  وت  هدنبیرف  رهاظ  یگتـسارآ  هب  ینک  هدـهاشم 

دـنرادن و تفرعم  نامیا و  لقع و  چـیه  دـنراوید و  رب  هدرک  هیکت  کـشخ  یبوچ  هک  یئوگ  نورد  نطاـب و  زا  یلو  داد  یهاوخ  ارف  شوگ 
هب نامیا  نید و  يوق  نانمـشد  هک  نادـب  لوسر  يا  دـنرادنپ . شیوخ  نایز  رب  دنونـشب  یئادـص  ره  دنـشیدنادب  تسردان و  نطاـب  رد  نوچ 
هب هاگره  (5)و  دندرگیمزاب قح  زا  هتخادرپ و  غورد  هعدخ و  رکم و  هب  ردقچدشکب  ناشیادخ  شاب . رذحرب  ناشیا  زا  دنتسه  نانیا  تقیقح 
يا (6) دننادرگیم يور  قح  زا  توخن  ربکت و  اب  هک  يرگنب  دنچیپبرـس و  دبلط  شزرمآ  قح  زا  امـش  يارب  ادخ  لوسر  ات  دیئایب  دنیوگ  اهنآ 

قـساف راکبان  موق  انامه  هک  دشخب  یمن  ار  اهنآ  زگره  ادـخ  تسناسکی  ناشلاح  هب  یهاوخن  ای  یهاوخب  شزرمآ  نانآ  رب  ادـخ  زا  وت  لوسر 
ات دینکم  لام  قافنا  لوسر  باحصا  رب  دنیوگیم  هک  دنهاوخدب  مدرم  نامه  اهنیا  (7) درک دهاوخن  تیاده  تداعس  هار  هب  تقوچیه  ادخ  ار 

یناهنپ اهنآ  (8) دننک یمن  نآ  كرد  ناقفانم  نکیل  تساهنامـسآ  نیمز و  ياهجنگ  ار  ادخ  هک  یتروص  رد  دنوش  هدنکارپ  شدرگ  زامدرم 
هکنآ لاح  دننک و  نوریب  رهش  زا  ار  ریقف  لیلذ  ناناملـسم  تورث  تزع و  نابابرا  دیاب  هتبلا  میدرک  تعجارم  هنیدم  هب  رگا  دنیوگ  یم  مه  اب 
ادابم نامیا  لها  يا  الا  (9) دنتسین هگآ  ینعم  نیا  زا  ناقفانم  نکیل  نارفاک و  صاخ  تلذ  تسنامیا و  لها  لوسر و  ادخ و  صوصخم  تزع 

ناراکنایز تقیقح  هب  اهنآ  دنوش  لفاغ  ادخ  دای  زا  ایند  روما  هب  هک  یناسک  هتبلا  دزاس و  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امـش  ناتنادـنزرف  لام و  زگره 
ترـسح هب  لاح  نآ  رد  دسر  ارف  امـشزا  یکی  رب  گرم  هکنآ  زا  شیپ  دینک  قافنا  ادـخ  هار  رد  میدرک  امـش  يزور  هچنآ  زا  (10)و  دنملاع

زا ار  سکچیه  لجا  زگره  ادخ  (11)و  موش ناراکوکن  زا  منک و  رایـسب  ناسحا  هقدص و  اتزادنا  ریخت  یکدنا  ارم  لجا  اراگدرورپ  دـیوگب 
(12) تسهاگآ دینک  دب  کینزا و  هچ  ره  هب  ادخ  دنکفین و  رخوم  دسر  ارف  هک  شتقو 
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نباغتلا

هک دنلوغشم  ادخشیاتس  حیبست و  هب  ترطف  قطنم  نیوکت و  نابز  هب  همه  تساهنامـسآ  نیمز و  رد  هچ  ره  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
وکین تقلخ  نیدب  ار  نایمدآ  امـش  هک  یئادخ  تسوا  (2) تساناوت زیچ  ره  داجیا  رب  وا  هک  تسوا  يارب  ملاع  لها  شیاتـس  یتسه و  کـلم 

هچ ره  هب  ادخ  دیتسه و  سانش  ادخ  نموم  یـضعب  ساپـسان و  رفاک  يا  هقرف  ناگدنب  امـش  زاب  دیوشن  رفاک  هتخانـش و  ار  هدننیرفآ  ات  دیرفآ 
تشاگنرب و تروص  نیرتابیز  هب  ار  نایمدآ  امش  دیرفآ و  نقتا  نسحا  مظن  هب  قح و  هب  ار  اهنامسآ  نیمز و  ادخ  (3) تسهاگآ الماک  دینک 
ار همهدـینک  راکـشآ  ناـهنپ و  امـش  هک  ار  هچنآ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هـچنآ  وا  (4) تسوا يوس  هب  قیـالخ  همه  تشگ  زاـب 

هبایند رد  مه  هک  دیسرن ؟ امش  هب  دندش  رفاک  ادخ  هب  هک  ناینیـشیپ  لاح  تیاکح  ایآ  (5) تسهاگآ مه  قلخ  ياهلد  رارسا  هب  ادخ  دنادیم و 
هلدا و اب  اـهنآ  نـالوسر  هک  دوب  نآ  يارب  باذـع  نیا  (6) تسا ایهم  نانآ  رب  كاندرد  باذـع  ترخآ  رد  مه  دندیـسر و  ناـشرادرک  رفیک 
زا دندش و  رفاک  ءایبنا  هب  و  درک ؟ دـناوت  ام  رب  يربهر  ام  دـننام  يرـشب  ایآ  دـنتفگ  نعط  بیذـکت و  هب  اهنآ  دـندمآ و  ناشیوس  هب  تازجعم 

نارفاک (7) تستافـص عیمج  هب  هدوتـس  تاذلاب و  ینغ  وا  هک  تسا  زاین  یب  هتبلا  قلخ  نامیا  رفک و  زا  ادخ  دندینادرگ و  اهنآ  زا  يور  لهج 
دیوشیم و هتخیگنارب  هتبلا  هک  دنگوس  نم  يادخ  هب  وگب  اهنآ  هب  ام ، لوسر  يا  دنوشیمن . هتخیگنارب  گرم  زا  سپ  زگره  هک  دندرک  نامگ 

رون وا و  لوسر  هب  دیرآ و  نامیا  ادخ  هب  سپ  (8) تسناسآ رایسب  ادخ  رب  قلخ  ثعب  راک  نیا  دیدرگ و  یم  هاگآ  دوخلامعا  هجیتن  هب  سپس 
دای (9) تسهاگآ دـینک  دـب  کین و  زا  هچ  ره  هب  ادـخ  هک  دیـسرتب  دـیورگب و  میا  هداتـسرف  نآرق  تایآ  رد  ار  ناگدـنب  هک  یتمکح  ملع و 

ره تسا و  ناراکدب  ینامیـشپ  نبغ و  زور  زور  نآ  دنادرگیم و  عمج  باسح  يارب  رـشحم  هصرع  هب  ار  امـش  همه  ادخ  هک  ار  يزور  دیرآ 
لخاد تسیراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  هک  یتشهب  ياهغاب  رد  دـشوپب و  شناهانگ  ادـخ  دوش  راـک  وکین  درآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  اـیند  رد  هک 

دندش و رفاک  هک  نانآ  (10)و  دوب دهاوخ  گرزب  يراگتسر  تداعـس و  تقیقح  هب  نیا  دنـشاب و  معنتم  نادواج  تشهب  نآ  رد  هک  دنادرگ 
جنر چیه  هک  دینادب  (11) تسا یهاگلزنم  دب  رایـسب  اجنآ  دندلخم و  نادواج  نآ  رد  خزود و  شتآ  لها  اهنآ  دندرک  بیذـکت  ار  ام  تایآ 
یلاع ماقم  هب  ار  شلد  ادخ  درآ  نامیا  ادخ  هب  هک  ره  ناگدنب و  ریخ  هب  ادخ و  نامرف  هب  رگم  دسرن  امش  هب  یمغ  درد و  رقف و  یتبیصم و  و 
رگا هک  دینک  تعاطا  ار  قح  لوسر  رماوا  مه  ادـخ و  نامرف  هشیمه  (12)و  تسهاگآ ملاع  روما  همه  رب  ادخ  دنک و  تیاده  میلـست  اضر و 

وفع و دوب و  دـهاوخن  یفیلکت  نشور  نایب  اـب  تجح  ماـمتا  تلاـسر و  غیلبت  زج  اـم  لوسر  رب  دـینک  يو  تفلاـخم  دـینادرگب و  وا  زا  يور 
الا (14) دننک دیاب  لکوت  نامیا  لها  روما  عیمج  رد  ادخ  رب  اهنت  تسین و  یئادخ  وا  زج  هک  تساتکی  يادـخ  (13) تسادخ اب  قلخ  تازاجم 
اهنآ دننک  تفلاخم  دنرادزاب و  نید  رد  ترجه  داهج و  تعاط و  زا  ار  امـش  هک  یخرب  مه  امـش  نادنزرف  نانآ و  هک  دینادب  نامیا  لها  يا 

یـشوپ مشچ  شزرمآ و  وفع و  نانآ  هبوت  زا  سپ  اهنآ  باقع  زا  رگا  دینکرب و  ناشتبحم  زا  لد  دینک و  رذح  نانآ  زا  دنتـسه  امـش  نمـشد 
دنتـسه امـش  ناحتما  هنتف و  بابـسا  امـش  نادنزرف  لاوما و  تقیقح  هب  (15) تسنابرهم هدنزرمآ و  رایـسب  امـش  همه  قح  رد  مه  ادـخ  دـینک 

نخس دیشاب و  راکزیهرپ  سرتادخ و  دیناوتب  ات  سپ  (16) دوب دهاوخ  دبا  تشهب  میظع  رجا  ادخ  دزن  هک  دینادب  دیدنبن و  لد  اهنآ  هب  نادنچ 
سفن لخب  تمائل و  يوخ  زا  هک  یناسک  دینک و  قافنا  ناریقف  هب  شیوخ  ترخآ  هریخذ  يارب  دوخ  لام  زا  دـینک و  تعاطا  دیونـشب و  قح 
هقدـص اـی  هنـسحلا  ضرق  ینعی  وـکین  ضرق  ادـخ  جاـتحم  ناگدـنب  ینعی  ادـخ  هب  رگا  (17)و  دـنملاع ناراگتـسر  اهنآ  دـننام  ظوفحم  دوخ 

رب تسا و  هدـنهد  شاداپ  وکین  قلخ  ناسحا  رکـش و  رب  ادـخ  درذـگرد و  امـش  هانگ  زا  مه  دـنادرگ و  ربارب  نیدـنچ  امـش  يارب  ادـخدیهد 
(19) تسا شنیرفآ  ماظن  حالص  زا  هاگآ  دوجو و  کلم  ردتقم  ناطلس  دوهش و  بیغ و  ملاوع  ياناد  وا  (18) تسا رابدرب  رایسب  ناشهانگ 

قالطلا

زا یکاپ  نامز  رد  ینعی  اهنآ  هدع  تقو  هب  دیهد  قالط  ار  نانآ  هاگ  ره  وگب  ار  تما  یمارگ  ربمغیپ  يا  الا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
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هک ادـخ  زا  دیرامـشب و  یکاـپ  هس  تدـم  ار  هدـع  ناـمز  دـیهد و  قـالط  دـیا  هدرکن  اـهنآ  هب  یکیدزن  مه  یکاـپ  نآ  رد  هک  ضیح  نوـخ 
ماکحا نیا  دنوش  بکترم  راکـشآ  یتشز  راک  هک  نآ  رگم  دینکم  نوریب  هناخ  زا  دنا  هدع  رد  ات  ار  نانز  نآ  دیـسرتب و  تسامـش  هدـننیرفآ 

ون زا  يراک  قالط  زا  سپ  ادخ  دیاش  ینادن  وت  تسا . هدرک  متس  نتـشیوخ  هب  دنک  زواجت  یهلا  دودح  زا  سکره  تسادخ و  عرـش  دودح 
هب ای  دـیراد  ناشهاگن  یئوکن  هب  ای  زاب  دـنناسر  ناـیاپ  هب  ار  هدـع  تدـم  هک  هاـگنآ  (2) دـنادرگ ثداح  امـش  رد  عوجرلیم  ینعی  درآ  دـیدپ 

تمایق زور  ادخ و  هب  هک  سک  نآ  یهلا  ظعو  نیدـب  دـینک . هاوگ  لداع  ناملـسم  درم  ود  اهنآ  قالط  رب  زین  دـینک و  ناشاهر  يراتفرـشوخ 
ثداوح الب و  ناهانگ و  هدهع  زا  ندش  نوریب  هار  ادـخ  دوش  راکزیهرپ  سرتادـخ و  سک  ره  دـشدهاوخ و  دـنم  هرهب  ظعتم و  دروآ  نامیا 

ار وا  ادـخ  دـنک  لکوت  ادـخ  رب  رما  ره  رد  هک  ره  دـنک و  اـطع  يزور  وا  هب  دربن  ناـمگ  هک  یئاـج  زا  (3)و  دـیاشگیم وا  رب  ار  ملاع  تخس 
زا رس  يریبدت  چیه  هب  تسا و  هتـشاد  ررقم  يا  هزادنا  ردق و  زیچ  رهرب  تسناور و  ذفان و  ملاع  همه  رب  شرما  ادخ  هک  درک  دهاوخ  تیافک 

هدـع دـیراد  ناشـسی  نسققحت  رد  کش  زاب  رگا  دـندیمون  رهاظ  هب  دـنزرف  ضیح و  زا  هک  نانآ  امـش  ناـنز  زا  (4)و  دیچیپ ناوتن  شریدقت 
تدم هلماح  نانآ  و  دـنراد . هگن  هدـع  هام  هس  مه  اهنآ  دنـشاب  ضیح  نس  رد  نکیل  هدـیدن  ضیح  هک  ینانآ  زین  تسهام و  هس  نانآ  قالط 

ماکحا نیا  (5) دنادرگ یم  ناسآ  ملاع  ود  رد  ار  وا  راک  تالکـشم  ادـخ  دـشاب  سرتادـخ  یقتم و  هک  ره  و  تسندـیئاز . تقوات  ناش  هدـع 
ینانز (6) دنک اطع  دبا  تشهب  گرزب  شاداپ  ار  وا  دشوپب و  شناهانگ  ادخ  دسرتب  ادخ  زا  هک  ره  درک و  لزان  امـش  رب  هک  تسادـخ  نامرف 

رازآ و ینکس  هقفن و  رد  ناشیا  هب  دیناشنب و  تسامـش  رـسیم  هک  شیوخ  لزنم  نامه  رد  ار  اهنآ  زاب  دنا  هدع  رد  ات  دیهد  یعجر  قالط  هک 
عـضو تقو  ات  دنـشاب  هلماحرگا  هقلطم  نانآ  هب  دنرذگب و  دوخ  قح  زا  راچان  هب  هک  دـینکفارد  جـنر  هقیـضم و  ردار  نانآ  ات  دـیناسرن  نایز 

دینک يریگ  تخـس  مه  اب  رگا  دیزادرپب و  دوخ  نیب  فراعتم  دادرارق  اب  ناشترجا  دـنهد  ریـش  ار  امـش  دـنزرف  رگا  هاگنآ  دـیهد  هقفن  لمح 
گنت رادان و  هک  نآ  دهد و  هدریش  نآ  هقفن  یناوارف ، تعسو و  هب  اراد  درم  ات  (7) دیبلط نداد  ریش  يارب  ار  يرگید  ات  دنکرظن  فرص  ردام 

دعب يدوزب  ادخ  و  دنکیمن . فیلکت  هداد  یئاناوت  هچنآ  رادقم  هب  زج  ار  سکچیه  ادخ  هک  دنک  قافنا  هداد  وا  هب  ادـخ  هچنآ  زا  مه  تشیعم 
هب ار  نانآ  مه  اـم  دـندش  رفاـک  دندیچیپرـس و  شنـالوسر  ادـخ و  رما  زا  هک  ار  يراـید  مدرم  رایـسب  هچ  (8)و  دهد رارق  یناسآ  یتخـس  ره 

يراکنایز و ناشراک  تبقاع  دندیسر و  دوخ  رادرک  رفیک  هب  ات  (9) میتخاس بذعم  دیدش  رایسب  باذع  هب  میدرک و  هذخاوم  تخس  باسح 
هار دیسرتب و  ادخ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  ینادنمدرخ  يا  امش  سپ  تخاس  ایهم  منهج  تخـس  باذع  نانآ  رب  ادخ  (10)و  دیدرگ ترسح 

ار ادـخ  ناـیب  نشور  تاـیآ  امـش  يارب  هک  ار  يراوگرزب  لوسر  (11)و  درک لزان  نآرق  امـش  تیادـه  يارب  ادـخ  هک  دـیریگ  شیپ  تعاط 
ره دـینادب  درآزاب و  نامیا  تفرعم و  يوس  هب  لهج  تاملظ  زا  دـندش  راکوکین  هدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  نانآ  اـت  داتـسرف  دـنک  توـالت 
دبا تشهب  نآ  رد  هشیمه  تسیراج و  شناتخرد  ریز  اـهرهن  هک  دـیآرد  یتشهب  ياـهغاب  رد  دوش  راـکوکین  هدروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  سک 
نآ دننام  دیرفآ و  ار  نامـسآ  تفه  هک  تسا  یـسک  نآ  ادخ  (12) تسا هتخاس  ایهم  وا  رب  وکین  رایـسب  قزر  اـجنآ  ردادـخ  هک  تسا  معنتم 

اناوت زیچ  ره  رب  ادخ  هک  دینادبات  دنک  ذفان  لزان و  نیمز  نامسآ و  تفه  نیب  رد  ار  دوخ  ذفان  رما  دومرف و  قلخنیمز  هقبط  تفه  زا  اهنامسآ 
(13) تسهاگآ ملاع  روما  همه  رب  یملع  هطاحا  هب  و 

میرحتلا

زا ار  تناـنز  اـت  يدرک  مارح  دوخ  رب  وت  دومرف  لـالح  وت  رب  ادـخ  هک  ار  نآ  هچ  يارب  یمارگ  ربـمغیپ  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
رد تفرگ . دهاوخن  تخـس  شیمارگ  لوسر  وت  رب  صوصخ  سکچیه  رب  تسنابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  هک  یتروص  رد  يزاس  دونـشخ  دوخ 
درک تولخ  هصفح  هرجح  رد  هیرام  اب  ربمغیپ  تفر  رمع  شردـپ  هناخ  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هزاجا  اب  هصفح  يزور  هک  تسا  دراو  ریـسفت 

وا يدونـشخ  يارب  ترـضح  يدرب  تناـنز  دزن  ارم  يوربآ  يدرک و  تولخ  يزینک  اـب  نم  هرجح  رد  وت  هک  تخیگنا  اـغوغ  دیـسر و  هگاـن 
اب مه  وا  تخاـس . هگآ  مه  ار  هشیاـع  روف  هب  وا  يوگم  سک  چـیه  اـب  تسا  وـت  دزن  رـس  نیا  یلو  مدرکمارح  دوـخ  رب  ار  هیراـم  نم  دوـمرف 
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لزاـن هـیآ  نـیا  دــندش و  داـش  نز  ود  نآ  دــیوگ  كرت  ار  هیراـم  هـک  دروـخ  دــنگوس  ترــضح  درک  وـگتفگ  هیراـم  هـب  عـجار  لوـسر 
هب وا  مه  تسا و  ذفان  شمکح  ناگدنب و  امش  يالوم  وا  دیئاشگب  هرافک  هب  ار  دوخ  ياهدنگوس  هک  امـش  يارب  درک  مکح  ادخ  (2) دیدرگ
ای هیرام  هب  عجار  ینخس  هصفح  اب  ینعی  دوخ  نانز  یضعب  اب  ربمغیپ  یتقو  (3) تسا هاگآ  قلخ  روما  مامت  زا  تمکح  هب  اناد و  ملاع  زیچ  ره 

تخاس هگآ  ربمغیپ  رس  رب  ار  هشیاع  ینعی  يرگید  هدرک و  تنایخ  نوچ  نز  نآ  درپس  وا  هب  تفگ و  زار  هب  رمع  رکبوبا و  تسایر  هب  عجار 
نز نآ  درکن  راـهظا  دومن و  يراد  هدرپ  مرک  زا  ار  یخرب  دروآ و  شیورب  درک و  راـهظا  ار  یخربنز  نآ  رب  وا  داد و  ربخ  شلوسر  هب  ادـخ 
ربخ ملاع  رارـسا  همه  زا  هاگآ  ياناد  يادـخ  ارم  تفگلوسر  ما  هدرک  شاف  یـسک  رب  وت  رـس  نم  هک  تخاس  فقاو  هک  ار  وت  ـالوسر  تفگ 

اب رگا  تسا و  هدرک  لیم  ص )  ) ربمغیپ ياضر  فالخ  امـش  ياهلد  هتبلا  هک  تساور  دینک  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  نز  ود  ره  رگا  کنیا  (4) داد
ع)  ) یلع ینعی  نامیا  اب  حلاص  نادرم  نیما و  لیربج  تسوا و  نابهگن  رای و  ادخ  هک  دینکن  هبلغ  وا  رب  زگره  زاب  دینک  قافتا  وا  رازآ  رب  مه 
هب امش  زا  رتهب  ینانز  ادخ  داد  قالط  ار  امـش  ربمغیپ  رگا  هک  تسه  دیما  (5) دنیوا راکددم  رای و  قح  ناگتـشرف  هصاخ و  هماع و  تیاور  هب 
هچ تفرعم  قیرط  راپسهر  دنـشاب و  تدابع  هبوت و  لها  دننک و  تعاطا  عوضخ  نامیا و  میلـست و  ماقم  اب  همه  هک  دنک  رـسمه  وا  اب  ناتیاج 

هاگن خزود  شتآ  زا  شیوخ  هداوناخ  اب  ار  دوخ  دیـشوکب و  ادخ  تعاط  رد  دـیا  هدروآ  نامیا  ادـخ  هب  هک  یناسک  يا  (6) رکب ریغ  هچ  رکب 
هک دنرومام  تخس  لد  رایسب  یناگتشرف  خزود  نآ  رب  تسوا و  زورفا  شتآ  اراخ  گنـس  رفاک و  تخـس  لد  مدرم  هک  یـشتآ  نانچ  دیراد 
يا دنیوگ  نارفاک  هب  (7) دـنهد ماجنا  اروف  دوش  مکح  اهنآ  هب  هچنآ  درک و  دـنهاوخن  قح  بضغ  رهق و  يارجا  رد  ار  ادـخ  ینامرفان  زگره 

هب نانموم  يا  الا  (8) دیوشیم تازاجم  نآ  هب  دیا  هدرک  ایند  رد  هچنآ  اهنتتـسین  هتفریذپ  هک  دینکم  یهاوخرذـع  هبوت و  تمایق  زورما  نارفاک 
شناتخرد ریز  هک  یتشهب  ياهغاب  رد  ار  امـش  دـنادرگ و  روتـسم  ار  ناتناهانگ  هک  دـشاب  دـینک  ماود  صولخ و  اب  حوصن  هبوت  ادـخ  هاگرد 

نآ رد  دنادرگ  دبا  زارفرـس  زیزع و  هکلب  دزاسن  لیلذ  ار  وا  هب  ناگدیورگ  دوخ و  ربمغیپ  ادخ  هک  يزور  نآ  رد  دـنکلخاد  تسیراج  اهرهن 
دنیوگ طاشن  قوش و  هب  لاح  نآ  رد  دـیامنیم و  ناشتـشهب  هار  دوریم و  ناشیا  تسار  تمـس  ور و  شیپ  رد  اهنآ  تدابع  ناـمیا و  رون  زور 
یمارگ لوسر  يا  الا  (9) یئاناوت زیچ  رهرب  وت  اهنت  هک  شخبب  دوخ  مرک  فطل و  هب  ار  ام  ناسر و  لاـمک  دـح  هب  ار  اـم  رون  وت  اراـگدرورپ 
رایسب هک  تسا  خزود  اهنآ  ياوام  هک  نادب  ریگ و  تخس  دنا  هدرواین  نامیا  ات  اهنآ  رب  زادرپ و  رازراک  داهج و  هب  ناقفانم  رافک و  اب  کنیا 

قافن و اهنآ  هب  دـندوبام و  حـلاص  هدـنب  ود  نامرف  تحت  هک  دروآ  لاثم  ار  طول  نآ  حون و  نآ  نارفاک  يارب  ادـخ  (10) تسا یهاگلزنم  دب 
رد نایخزود  اب  ار  نز  ود  نآ  دـش  مکح  دـنناهرب و  ادـخ  رهق  زا  ار  اهنآ  دنتـسناوتن  توبن  ماقم  دوجو  اب  صخـش  ود  نآ  دـندرک و  تناـیخ 
درک ضرع  تسج و  يرازیب  شرفاک  رهوش  زا  هک  یماگنه  دروآ  لثم  ار  نوعرف  نآ  هیـسآ  ناـنموم  يارب  ادـخ  زاـب  (11)و  دینکفارد شتآ 

زا شرادرک و  رفاک و  نوعرف  رـش  زا  ارم  نک و  انب  تشهب  رد  نم  يارب  يا  هناخ  وت  متـشذگ  وا  يویند  تزع  ینوعرف و  رـصق  زا  نم  اهلاراب 
شیوخ یـسدق  حور  نآ  رد  هاـگنآ  میتشاد  هزیکاـپ  ار  شمحر  هک  ار  نارمع  تخد  میرم  لاـح  رآ  داـی  (12)و  شخب تاجن  راکمتـس  موق 
رامـشب ادـخ  عیطم  ناگدـنب  زا  درک و  قیدـصت  ناـمیا  لاـمک  اـب  ار  وا  ینامـسآ  بتک  دوـخ و  راـگدرورپ  تاـملک  میرم  نآ  هک  میدـیمدب 

(13) دوب

کلملا

ار يو  زیچ  همه  رب  ملاـع  همه  رد  تسوا و  تردـق  تسد  هب  یتسه  کـلم  تنطلـس  هک  یئادـخ  راوگرزب  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
تسا و رتشیب  شلامعا  صولخ  رتراکوکین و  مادک  ات  دیامزایب  ار  ناگدنب  امـش  هک  دیرفآ  ار  یناگدـنز  گرم و  هک  یئادـخ  (2) تسیئاناوت

چیه دیرفایب و  مظنم  یتاقبط  هب  ار  دنلب  نامسآ  تفه  هک  یئادخ  نآ  (3) تسا ناگدنب  ناهانگ  هدنزرمآ  شنیرفآ و  ملاع  همه  رب  ردـتقم  وا 
یتسـس و چیه  ات  رگنب  شنیرفآ  مکحتـسم  ماظن  رد  لقع  هدید  هب  اهراب  تفای  یهاوخن  ناصقن  یمظن و  یب  نامحر  يادـخ  تقلخ  مظن  رد 

ددرگزاب وت  يوس  هب  هتفاین  یصقن  هتسخ  نوبز و  درخ  هدید  ات  نک  تقد  تریـصب  مشچ  هب  هرابود  زاب  (4 (؟ تفای یناوت  نآ  رد  زگره  للخ 
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نیطایش ناگراتس  نآ  باهش  ریت  هب  میداد و  رویز  بیز و  ناشخر  مجنا  ياهغارچ  هب  ار  ایند  نامسآ  ام  (5)و  دوش انیب  یهلا  مظن  نسح  هب  و 
دب رایـسب  هک  منهج  باذـع  دـندش  رفاـک  دوـخ  يادـخ  هب  هک  ناـنآ  رب  (6)و  میتخاـس اـیهم  اـهنآ  رب  ار  نازورف  شتآ  باذـع  میدــنار و  ار 

(8)و دنونـشیم ناـشوج  گـید  نوچ  شتآ  زا  نارخ  قیهـش  نوچ  يرکنم  داـیرف  دـنتفارد  منهج  نآ  هب  نوچ  هک  (7) تسایهم تسیهاگلزنم 
ایآ دـنیوگ  اـهنآ  هب  منهج  ناـنزاخ  دـننکفارد  شتآ  هب  هک  ار  یجوـف  ره  دوـش  هعطق  هعطق  هتفاکـش و  تسکیدزن  نارفاـک  مـشخ  زا  خزود 

تواقـش لهج و  زا  میدرک و  وا  بیذـکت  اـم  یلو  دـمآ  قح  لوسر  يرآ  دـنیوگ  باوج  رد  اـهنآ  (9) دماین امـش  یئامنهار  يارب  يربمغیپ 
چیه دیتلالـض  یهارمگ و  هـب  تخـس  یحو  غورد  يوـعد  هـب  نـالوسر  امـش  هـکنیا  زج  هداتــسرفن و  نامــسآ  زا  يزیچ  ادـخ  هـک  میتـفگ 

میدرکیم راتفر  لقع  روتسد  هب  ایمیدینـش  یم  ءایبنا  نخـس  ایند  رد  ام  رگا  دنیوگ  مه  اب  ترـسح  فست و  اب  خزود  لها  هاگنآ  (10)و  تسین
تمحر زارهق  شتآ  لها  هک  دـسر  ارف  رهق  باطخ  درادـن و  يدوس  هک  دـنوش  فرتعم  دوخ  هانگ  هب  اـجنآ  (11) میدوبن نایخزود  زا  زورما 

ار اهنآ  يزاسرهاظ  قافن و  هب  هن  دنـسرتادخ  یقتم و  نطاب  رد  ینعی  دنـسرت  یم  ناهنپ  رد  دوخ  يادـخ  زا  هک  نانآ  انامه  (12) داب رود  قح 
اهلد رارسا  هب  ادخ  هک  تسناسکی  قح  ملع  رد  راکشآ  ای  دیئوگ  ناهنپ  نخس  امـش  (13)و  دوب دهاوخ  دبا  تشهب  گرزب  شاداپ  شزرمآ و 
ملاع روما  همه  رهاظ  نطابرب و  وا  هک  نآ  لاح  و  تسین ؟ اهنآ  رارـسا  هب  ملاع  هدـیرفآ  ار  قلخ  هک  یئادـخ  نآ  اـیآ  (14) تسهاگآ هتبلامه 

نآ ياـه  يدـنلب  تسپ و  ردامـش  سپ  دـینادرگ  رخـسم  عـیطم و  راوـمه و  مرن و  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  تسیئادـخ  نآ  وا  (15) تسهاگآ
نامـسآ رد  هک  یئادـخ  رهق  زا  ایآ  (16) تسوا يوس  هب  قیـالخ  همه  تشگزاـب  هک  دـیئوگ  شرکـش  دـیروخ و  وا  يزور  دـینک و  تکرح 

رهق زا  ایآ  (17 (؟ دـتفارد بارطـضا  جوم و  هب  ایرد  نوچ  نیمز  هک  یلاح  رد  دربورف  نیمز  هب  ار  امـش  هک  دـینمیا  تساـمرف  مکح  ردـتقم و 
هدعو هک  دینادب  ات  درابب  گنـس  امـش  رـس  رب  دتـسرفب و  يدابدنت  هک  دـینمیا  تسامرف  مکح  نامـسآ  رد  نیمز و  رد  هک  يردـتقم  يادـخ 
تما نیا  ات  میدرک  كاله  ار  اهنآ  تخـس  هنوگچ  دـندرک و  بیذـکت  ار  ام  نالوسر  اهنیا  زا  شیپ  یمما  18)و  (؟ تسا هنوگچ  نم  باذع 

؟ دـننکیم زاورپ  لابتکرح  اب  هاگ  تکرح و  یب  هاگ  هدوشگ و  رپ  ناشرـس  يالاب  هک  دـنرگنیمن  ار  اوه  غرم  ایآ  (19) دنریگ تربع  دنسرتب و 
هاپس و هک  یـسک  ایآ  (20) تسهاگآ ـالماک  تادوجوم  همه  لاوحا  هبوا  هک  دراد  یمن  هاـگن  اـضف  رد  ار  اـهنآ  ناـبرهم  يادـخ  زج  یـسک 
هب ادخ  هب  نارفاک  سپ  تسین  زگره  تسه ؟ یـسک  نابرهم  يادخ  زجناهج  رد  درک  دناوت  يرای  ار  امـش  هنوگ  همه  دشاب و  امـش  راکددـم 

يزور وا  دریگزاب  دوخ  قزر  امش  زا  ادخ  رگا  هک  تسیک  نآ  ایآ  (21) تسین شیب  یبیرف  رورغ و  زج  اهنآ  رب  دننک  هجوت  ادـخ  ریغ  هچ  ره 
جاجل نایـصع  نایغط و  رد  هتـسناد  سفن  ياوه  هب  هکلب  دهدیمن  يزور  یـسک  ادخ  زج  هک  دننکن  راکنا  مه  نارفاک  و  داد ؟ دـناوت  امـش  هب 

رتهب مادک  تسنامیا  تسار  هار  هب  هکنآ  ای  هداتفارد  ورب  نوگنرس  تلاهج  رفک و  رد  هک  سک  نآ  ایآ  (22) دننکیم ضارعا  قح  زا  دنزرو و 
رایشوه لد  انیب و  اونش و  مشچ  شوگ و  ود  دروآ  یتسه  هب  یتسین  زا  ار  امـش  هک  یئادخ  تسوا  وگب  ام ، لوسر  يا  (23 (؟ دنا هتفای  تیاده 

یئادخ تسوا  وگب  زاب  لوسر  يا  (24) دینکیم يرازگرکش  وا  معن  زا  مک  رایـسب  هک  نآ  لاح  دیئوگ و  شتمعن  رکـش  ات  درک  اطع  امـش  هب 
تمایق هدعو  نیا  دنیوگ  رخسمت  هب  نارفاک  (25)و  دیوشیم روشحم  وا  يوس  هب  زابگرم  زا  سپ  تخیگنارب و  كاخ  زا  نیمز  رد  ار  امش  هک 

زا ار  امـش  هک  تسنیا  ما  هفیظو  ارـصحنم  نم  تسادـخ و  دزن  اهنت  نآ  ملع  وگب  (26 (؟ دیئوگ یمتسار  ناربمغیپ  امـش  رگا  دوب  دهاوخ  یک 
هایـس تشز و  فوخ  زا  اهنآ  راسخر  دننک  هدهاشم  مشچ  هب  دوخ  کیدزن  ار  تخـس  باذع  نآ  نارفاک  نوچ  هک  (27) مناسرتب قح  باذع 
دینک یم  روصت  هچ  وگب  نارفاک  اب  لوسر  يا  (28) دیدرک یم  تساوخرد  رخـسمت  هب  ادج  هک  تسیباذع  نامه  نیا  دنیوگ  اهنآ  هب  دوش و 

هک نانآ  اما  تسار  وا  نامرف ، دیامرف  تمحر  فطل و  ای  دنک  كاله  ار  همه  تعاطا  نامیا و  دوجو  اب  دننم  اب  هک  ینانموم  نم و  ادـخ  رگا 
مناوخیم وا  يوس  هب  ار  امش  نم  هک  نآ  وگب  ار  نارفاک  لوسر  يا  (29 (؟ داد دهاوخ  ناشتاجن  خزود  كاندرد  باذع  زا  هک  دنرفاک  ادخ  هب 

هب اراکـشآ  هک  تسیک  دوـشمولعم  ار  امـش  يدوز  هب  میدرک و  لـکوت  وا  رب  هدروآ و  ناـمیا  وا  هب  ناناملـسم  اـم  هک  تسناـبرهم  يادـخ  وا 
یهاگحبص تسامش  یناگدنز  هیام  هک  بآ  رگا  هک  دیرگنب  لمات  هدید  هب  نارفاک  يا  وگب  زاب  ام ، لوسر  يا  (30 (؟ تسیهارمگ تلالض و 

(31 (؟ درآ دیدپامش  يارب  اراوگ  بآ  زاب  هک  تسیک  ادخ  زج  دور  ورف  نیمز  هب  همه 
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ملقلا

هچنآ یلزا و  یلعف  ملع  ملق  هب  مسق  تسادخ و  رون  حول  ای  قح  رـصان  رون و  مان  دـیاش  هک  نون  هب  مسق  (1)ن  نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
نانچ زگره  یتفای و  توبن  تمعن  لماک و  لـقع  تراـگدرورپ  تمحر  فطل و  هب  وت  هک  (2) تشاگن دهاوخ  ملاع  ظوفحم  حول  رد  دـبا  ات 
وکین رب  وـت  تـقیقح  رد  (4)و  تسا دودـحمان  یـشاداپ  قح  تلاسر  تمدـخ  لـباقم  رد  ار  وت  هتبلا  (3)و  یتسین هناوید  دـنرادنپ  نارفاک  هک 

ماهوا و هب  کی  مادک  امـش  زا  هک  (6 (؟ دینکیم هدـهاشم  تنافلاخم  وت و  يدوز  هب  (5)و  يا هتـسارآ  گرزب  یعرـش  نیئآ و  میظع و  یقلخ 
دننایک و ملاع  ناگتفای  تیاده  هک  دنادیم  رتهب  تسیک و  هارمگ  ادخ  هار  زا  هک  تسا  رتاناد  ادخ  هتبلا  (7) دنا هناوید  نوتفم و  لطاب  تالایخ 

يوریپ دـننک  یم  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  يرفاک  مدرم  زا  زگره  لوسر  يا  تتما  وت و  سپ  (8) دناسر یم  دوخ  شاداپ  هب  ار  مادـک  ره 
وت (10)و  دننک ارادم  وت  اب  قافن  هب  مه  اهنآ  ات  يوشن  ناشاهتب  ضرعتم  ینک و  ارادم  هنهادم و  اهنآ  اب  وت  هک  دنلیام  رایـسب  نارفاک  (9) نکم

(12)و دننکیم ینیچ  نخـس  یئوجبیع و  میاد  (11)و  دـنروخ یم  دـنگوس  غورد  هب  میاد  هک  ار  نود  ناقفانم  زا  يدـحا  نکم  تعاطا  زگره 
نشخ دنربکتم و  زاب  بیع  همه  نیا  اب  (13) دنـشوک یم  يراکدب  ملظ و  هب  دنرادیمزاب و  نامیا  تداعـس و  ریخ و  زا  دنناوتب  هچ  ره  ار  قلخ 

هک یتروص  رد  (15) دش دـیابن  دـنراد  رایـسب  نادـنزرف  لام و  هک  نیا  يارب  یمدرم  نینچ  وریپ  (14) دنبـسن لصا و  یب  هدازمارح و  هکنآ  اـب 
تایآ نیا  میهن  ریـشمش  غاد  شینیب  موطرخ و  رب  يدوز  هب  (16) تسناینیشیپ هناسفا  نانخـس  نیا  دیوگ  دننک  توالت  وا  رب  ار  ام  تایآ  نوچ 
دننام هک  ره  رب  یلودـمآ  لزان  تفاکـشب  شینیب  ع )  ) یلع ریـشمش  هب  قح  هدـعو  بسح  رب  ردـب  زور  هک  لـهجوبا  مع  هریغم  دـیلو  قح  رد 

دوب یتواخـساب  حـلاص  درمزا  هک  ار  ناتـسب  نآ  لها  هک  نانچ  مینک  التبم  یتخـس  طحق و  هب  زین  ار  نارفاک  اـم  (17) تسلماش دـبا  ات  تسوا 
ءاشنا دندرکن  رانثتسا  چیه  (18)و  دنوشن هاگآ  ناریقف  ات  دننیچب  ار  شا  هویم  هاگحبـص  هک  دـندروخ  مسق  یبش  رفن  کی  زج  شفلخان  دالوا 
لزان یباذـع  شتآ  ادـخ  بناج  زا  هک  دـندوب  باوخ  هب  زونه  بش  نامه  ببـس  نیدـب  (19) دندوبن دـقتعم  ادـخ  تساوخ  هب  دـنتفگن و  هللا 

هویم رگا  دیزیخرب  هک  (22) دندرک ادص  ار  رگیدکی  هاگحبـص  (21) دیدرگ هایـس  يرتسکاخ  نوچ  ناتـسب  نآ  ياهلخن  نادادماب  (20)و  دش
يریقف دیشاب  بظاوم  زورما  هک  (24) دنتفگ یم  نخس  هتـسهآ  هدش و  ناور  ناتـسب  يوس  اهنآ  (23) میور ناتسلخنب  دیچ  دیهاوخ  ار  ناتـسب 

هن ام  غاب  دنتفگ  دوخ  اب  مغ  طرف  زا  دـندید  لاح  نآ  هب  ار  غاب  نوچ  (26) دنتفر غاب  هب  یئاناوت  مزع و  قوش و  اب  مدحبـص  (25)و  دوشن دراو 
دالوا و نیرتهب  رفن  کی  (28 (؟ میا هدش  مورحم  شا  هویم  زا  ادخ  رهق  هب  ام  تسنامه و  غاب  هکلب  ای  (27 (؟ میا هدرک  مگ  ار  هارنیقی  ام  تسنیا 

تمعن هنارکـش  هب  ناریقف  هب  و  دیرواین ؟ اجب  ار  ادـخ  شیاتـس  حـیبست و  تمعن و  رکـش  ارچ  متفگن  امـش  هب  نم  تفگ  اهنآ  هب  ناشنیرتلداع 
ناـسحا كرت  هـک  مـیدرک  متـس  شیوـخ  قـح  رد  دوـخ  اـم  يرآ  تـسا  هزنم  مـلظ  زا  اـم  يادـخ  دـنتفگ  هـمه  ناـنآ  (29 (؟ دـینکن ناسحا 

شکرس و تخـس  هک  ام  رب  ياو  يا  دنتفگ  هبانا  هبوت و  اب  (31)و  دنتخادرپ مه  شهوکن  تمالم و  هب  هدرک  رگیدـکی  هب  ور  (30)و  میدومن
زا هک  دنک  اطع  ام  هب  فطل  زا  يرتهب  ناتـسب  نآ  ياج  هب  ام  راگدرورپ  هک  میراودیما  هدرک و  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  کنیا  (32) میدوب هارمگ 

مدرم رگا  تسا  رتتخـس  رایـسب  ترخآ  باذع  هتبلا  ایند و  باذـع  تسا  هنوگنیا  (33) میقاتـشم دقتعم و  دوخ  يادـخ  هب  هشیمه  ام  سپ  نیا 
راکدب نارفاک  اب  ار  مالسا  لها  زگره  ایآ  (35) دوب دـهاوخ  تمعنرپ  تشهب  ياهغاب  ناشراگدرورپ  دزن  نایقتم  يارب  ترخآ  رد  (34) دننادب

نیا وا  رد  ینامسآ  تسیباتک  ار  امـش  هکنآ  ای  (37 (؟ دینکیم هناملاظ  مکح  نینچ  نیا  امـش  هنوگچ  تسین  نینچ  (36 (؟ میهدیم رارق  ناسکی 
دنگوس دهع و  باقع  مدـع  هب  ام  رب  ار  امـش  ای  (39 (؟ دنا هتـشاگن  دـیهاوخب  سفن  ياوه  هب  هچنآ  ره  باتک  نآ  رد  38)و  (؟ دیناوخیم مکح 

اهنآ ای  (41) دننامیپ نیا  ورگ  رد  مادک  ات  سرپب  نانآ  زا  (40 (؟ دـینک یم  دوخ  عفن  رب  نیقی  هب  یمکح  نینچ  هک  تسا  تمایق  زور  ات  یمئاد 
اب دننز و  نایم  هب  نماد  هک  ار  یتخـس  زور  دـننک  دای  (42) دننک رـضاح  ار  ناهاوگ  نآ  دنیوگیم  تسار  رگا  دـنراد  دوخ  يوعد  رب  ناهاوگ 

تلذ و ناسرت ، لـیلذ و  ناشنامـشچ  (43) دنناوتن دنوش و  هدـناوخ  ادـخ  هدجـس  هب  دـنربن و  يدوس  دنـشوکب و  دوخ  تاجن  رب  دـهج  لامک 
رفیک وت  لوـسر  يا  (44) دـندرکن تباجا  دـندناوخ  ار  اـهنآ  ادـخ  تعاـط  هب  ملاـس  نت  اـبایند  هب  شیپ  نیا  زا  هتفرگ و  ارف  ار  اـهنآ  ترـسح 
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اهنآ (45)و  مینکفارد تخـس  باذع  هب  دننک  تمعن  نامگ  دنمهفن و  هک  اجنآ  زا  ار  اهنآ  ام  هک  راذگاو  نم  هب  ار  نآرق  نارکنم  نابذـکم و 
اهنآ رب  شتمارغ  راب  هک  یهاوخ  تلاسر  دزم  تما  نارفاک  زا  وت  اـیآ  (46) تسا تخس  رایـسب  نم  رهق  يوق و  نم  دیک  هتبلا  هک  هد  تلهم  ار 

يادخ مکح  يارب  ناشرازآ  راکنا و  رب  وت  لوسر  يا  زاب  (48 (؟ دنـسیون رب  يزیچ  اجنآ  زا  ات  دنهاگآ  بیغ  ملاع  زا  هکنآ  ای  (47 (؟ تسنارگ
نادنز توح و  نطب  تملظ  رد  دـش و  نامیـشپ  تبقاع  هک  شابم  درک  لیجعت  تما  باذـع  رد  مشخ  زا  هک  سنوی  دـننام  نک و  ربص  دوخ 

هب شهوکن  اب  یتفاینرد  شراگدرورپ  تمحر  فطل و  رگا  هک  (49) دناوخ دوخ  تاجن  رب  ار  ادخ  هودـنا  مغ و  لاح  هب  داتفا و  یهام  مکش 
شیادخ دـیلان  قح  هاگرد  هب  نوچ  زاب  (50) يدـش كاله  يداتفا و  رد  هایگ  بز و  یب  يارحـص  هب  اـیرد  یهاـم  نطب  زا  یلوا  كرت  رفیک 
دنونشب نآرق  تایآ  نوچ  هک  دننز  تمخز  مشچ  دب ، نامشچ  هب  نارفاک  هک  دوب  کیدزن  لوسر  يا  (51) دینادرگ شناحلاص  زا  دیزگرب و 

رکذ و زج  یهلا  باتک  نیا  هک  نآ  لاـح  (52)و  تسا هناوید  بجع  صخـش  نیا  هک  دنیوگ  دسح  تدش  زا  دـننک  تریح  شتحاصف  رد  و 
(53) تسین چیه  نایملاع  يارب  تمکح  دنپ و 

ۀقاحلا

هچ یناد  (2) دـسر روهظ  هب  نآ  رد  روما  قیاـقح  قلخ و  قوقح  هک  تسا  تقیقح  قـح و  زور  نآ  تماـیق  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
بیذکت ار  دوعوم  تمایق  نآ  دومث  داع و  موق  (4 (؟ درک یناوت  كرد  ار  زور  نآ  تمظع  یتخس و  هنوگچ  (3 (؟ تسا یتخس  كانلوه  زور 

ار دنت  داب  نآ  هک  (7) دندیسر تکاله  هب  شکرـس  دنت و  يداب  هب  زین  داع  موق  اما  (6) دـندش كاله  نایغط  رفیک  هب  دومث  موق  اما  (5) دندرک
ایآ (8) دنداتفارد كاخ  هب  دـندوب و  یکـشخ  لخن  هقاس  یئوگمدرم  نآ  يدـید  هک  درک  طلـسم  اهنآ  رب  یپ  رد  یپ  زور  بش و  تفه  ادـخ 

يراــکاطخ رفک و  هـب  طوـل  راکتــشز  موـق  وا و  زا  شیپ  ماوـقا  نوــعرف و  9)و  (؟ دـشاب يرثا  ناـنآ  زا  راـگزور  هـب  رگید  هـک  ینیب  چــیه 
نادنزرف مدرم  امـش  (11) تخاس راتفرگ  تخـس  یباذـع  هب  ار  نانآ  مه  ادـخ  دـندرک  تفلاـخم  ناـشراگدرورپ  لوسر  اـب  (10)و  دنتساخرب

تاجن رافک و  قرغ  اـت  (12) میداد ناتتاجن  میدـناشن و  یتشک  هب  ار  امـش  درک  نایغط  ناـیملاع  قرغ  رب  اـیرد  ناـفوط  نوچ  اـم  هک  دـیحوت 
رآ دای  هب  زاب  (13) دینـش دناوت  ار  رکذت  دـنپ و  نیا  نادنمـشوه  ياونـش  شوگ  نکیل  میهد و  رارق  مدرم  امـش  تربع  دـنپ و  هیام  ار  نانموم 

دوعوم زور  هاگنآ  (15) دنزاس یشالتم  درخ و  ار  همه  هبترم  کی  دنریگرب و  ار  اه  هوک  نیمز و  (14)و  دنمدب رابکی  لیفارسا  روص  رد  نوچ 
مه رد  تخــس  دوـش و  تســس  زور  نآ  تـمظع  تـشهد و  زا  نامــسآ  مکحتــسم  ياــنب  (16)و  ددرگ عـقاو  تماــیق  گرزب  هـعقاو  نآ 

برقم کــلم  تــشه  زور  نآ  رد  ار  تراــگ  درورپ  شرع  دنــشاب و  قــح  ناــمرف  رظتنم  نامـــسآ  فارطا  رب  ناگتـــشرف  (17)و  دفاکش
یفخم رارسا  زا  راک  چیه  دنزاس و  راکشآ  دیا  هدرک  هچ  ره  هک  دیسرتب  دننک  رضاح  ار  امش  باسح  هاگـشیپ  رد  هک  زور  نآ  (18) دنریگرب

لها هب  يدنلبرـس  ینامداش و  طاشن و  لامک  اب  دـنهد  شتـسار  تسد  هب  ار  وا  لامعا  همان  هک  یـسک  اـما  (19) دنام دـهاوخن  ناهنپ  مه  امش 
رد سک  نینچ  نیا  (21) متخادرپن هانگ  هب  ایند  رد  متشاد و  داقتعا  ار  باسح  زور  نیا  تاقالم  نم  (20) دیناوخب ارم  همان  دیئایب  دیوگ  رشحم 

(24)و تسا ناـیتشهب  سرتـسد  رد  هشیمه  نآ  ياـه  هویم  هک  (23) يدـبا هبتر  یلاع  تشهب  رد  (22) دوب دـهاوخ  شوخ  یناگدـنز  شیع و 
مایا لامعا  شاداپ  نیا  هک  داب  اراوگ  ار  امـشدینک  لوانت  دـیهاوخ  هچ  ره  یتشهب  ياراوگ  ذـیذل و  ياهبارـش  ماـعط و  زا  هک  دـسر  باـطخ 

یگدنمرـش و لامک  اب  دـنهد  پچ  تسدـب  شلمع  باتک  هک  سک  نآ  اـما  (25)و  دیداتـسرف شیپ  شیوخ  زورما  رب  هک  تسایند  هتـشذگ 
گنچ زا  ارم  گرم  شاک  يا  ای  (27) مدـش یمن  هاگآ  ملامعا  باسح  زا  زگره  نم  (26)و  دنداد یمن  نم  هب  ارم  همانـشاک  يا  دیوگ  هودنا 
دوباـن متمـشح  تردـق و  همه  (29)و  دیـسرن نم  داـیرف  هـب  زورما  نـم  تورث  لاـم و  هـک  داد  يا  (28) يدادـیم تاـجن  باذـع  هصغ و  نیا 

هک يریجنز  هب  هاگنآ  (32) دـینکفارد خزود  هب  شزاب  ات  (31) دیـشک ریجنز  لغ و  رد  دـیریگب و  ار  وا  هک  دـسر  رهق  باـطخ  (30)و  دیدرگ
هرفس رب  ار  ینیکسم  زگره  (34)و  هدرواین نامیا  گرزب  يادـخ  هب  داـنع  رفک و  زا  وا  هک  (33) دیـشکرد شتآ  هب  تسا  عارذ  داتفه  شلوط 

یماعط (36)و  درادن اجنیا  رد  دنسر  شدایرف  هب  هک  يرادتسود  شیوخ و  چیه  زورما  ببـس  نیدب  (35) تسا هدناوخن  تبغر  هب  دوخ  ماعط 
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راثآ زا  هچنآ  هب  مسق  (38) دروخ یمن  خزود  لها  زج  ار  ماـعط  نآ  یـسک  (37)و  تسین شبیصن  نایخزود  يدیلپ  كرچ و  نیلـسغ  زا  ریغ 
راتفگ يرعاش و  نخس  هن  (41) تسیراوگرزب لوسر  مالک  ادخ و  یحو  تقیقح  هب  نآرق  هک  (40) دینیب یمن  هچنآ  (39)و  دینیب یم  هک  قح 

رکذـتم مدرم  كدـنا  هچرگ  وگبیغ  نهاک  فرح  هن  (42)و  دـنروآ یمنامیا  نآ  هب  رایـشوه  مدرم  یکدـنا  هچرگ  تسا  یموهوم  یلاـیخ و 
یم ار  نانخــــس  یخرب  اـــم  هـــب  غورد  زا  ص )  ) دـــمحم رگا  (44)و  تسناـیملاع يادـخ  لـیزنت  نآرق  نـیا  (43) دــنوش یم  نآ  قیاـقح 

وا زا  عافد  رب  کیچیه  امـش  (47)و  میدرک یم  عـطق  شنیت  گر و  (46)و  میتفرگ یم  شنیمی  زا  ماقتنا  رهق و  هب  ار  وا  اـم  اـققحم  (45) تسب
یم نآ  بیذـکت  یخرب  امـش  هک  مینادـیم  اـم  هتبلا  (49)و  تسملاـع ناراـک  زیهرپ  رکذـت  دـنپ و  تقیقح  هب  نآرق  نـیا  (48)و  دیدوبن رداق 

يادخ مان  یمارگ  لوسر  يا  وت  سپ  (52) تسا ضحم  تقیقح  قح و  نیا  (51)و  تسا نارفاک  تمادن  هیام  تبقاع  شبیذـکت  (50)و  دینک
(53) نک دای  شیاتس  هب  ادخ  یحو  نشلامیظع و  نآرق  ینعی  گرزب  تمعن  نیا  رب  ار  دوخ  راوگرزب 

جراعملا

یمدرم هـچ  باذــع  نآ  هـک  دیــسرپ  لوـسر  زا  تـسا  یمتح  شعوـقو  هـک  تماـیق  باذــع  زا  یلئاـس  (1) نابرهم هدنـشخب  دـنوادخ  ماـنب 
یسک تساهنامـسآ و  کلام  يادخ  رهق  زا  باذع  نآ  هک  (3) درک دناوتن  عفد  نانآ  زا  سکچیه  تسنارفاک و  هقرف  رب  هک  دـنادب  (2) تسار
لوسر درک  ضارتعاص  لوسر  رب  ع )  ) یلع تفالخ  بصن  هب  هک  تسا  نامعن  نبا  ثراـح  رب  عقاو  باذـع  دارم  اـی  درادـن  نآ  عاـفد  ياراـی 

كـاله دیـسر و  شقرف  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  اروف  تسرف  یباذـع  نمرب  ایادـخ  تسا  نینچ  رگا  تفگ  وا  مدرک  ادـخ  رما  هب  دومرف  (ص )
سپ (5) دوب دهاوخ  لاس  رازه  هاجنپ  شتدم  هک  يزور  رد  دنور  الاب  ادخ  شرع  يوس  هب  نامرف  ذخا  يارب  نیمالا  حور  ناگتـشرف و  (4) دش

ام (7)و  دـننیب ناکما  زا  رود  رایـسب  ار  زور  نآ  رفاک  لـفاغ  مدرم  نیا  هک  (6) ریگ شیپ  وکین  ربـص  شیوشت  عزج و  چـیه  یب  لوسر  يا  وـت 
زا تبالص  نادب  ياه  هوک  (9)و  دوش هتخادگ  زلف  نوچ  تشهد  لوه و  زا  تمظع  نادب  نامـسآ  هک  يزور  (8) مینیب یم  عوقو  هب  کیدزن 

ایوـج دوـخ  شیوـخ  زا  سک  چــیه  هـک  دــنراتفرگ  دوـخ  راـک  هـب  ناـنچ  قـلخ  (10)و  ددرگ یــشالتم  هدز  مـشپ  دــننام  تــبیه  سرت و 
زا دزاس و  دوخ  يادف  ار  شنادنزرف  یتسناوت  شاک  هک  دنک  وزرآ  راکدـب  رفاک  زور  نآ  دـنیامنب  اهنآ  هب  ناشلاح  تقیقح  نوچ  (11) دوشن

تـسا نیمز  يور  هـک  ره  (14)و  دـندرک شتیاـمح  هشیمه  هک  ار  شا  هلیبـق  ناـشیوخ و  مه  (13)و  شردارب نآ و  مـه  (12)و  دهرب باذع 
رو هلعـش  ورب  خزود  شتآ  هک  دباین  تاجن  ادف  هب  زگره  (15)و  دبای تاجنباذع  نآ  زا  دوخ  رگم  ات  دنادرگ  شیوخ  يادف  ار  همه  دـهاوخ 

(18)و دندرک تفلاخم  قح  اب  هدینادرگ و  ور  ادخ  زا  هک  دـناوخیم  ار  نانآ  خزود  (17) دزوسب كاپ  شمادنا  تروص و  رـس و  ات  (16) تسا
تخـس اعبط  یقولخم  ناسنا  هک  (19) دـندومن هریخذ  ار  همه  دـنزادرپب  ناقحتـسم  هب  ار  یهلا  قوـقح  هکنآ  یب  هدرک و  عـمج  ار  اـیند  لاـم 

لخب دـنک  ور  وا  هب  یتلود  لاـم و  نوچ  (21)و  دنک يرارق  یب  عزج و  تخـس  دسر  وا  هب  ینایز  رـش و  نوچ  (20) تسا ربـص  یب  صیرح و 
لام رد  هک  نانآ  (24)و  دننارذگ رمع  یهلا  تعاط  زامن و  رد  میاد  هک  نانآ  (23) یقیقح نارازگ  زامن  رگم  (22) دیامن ناسحا  عنم  دزرو و 

ار ازج  تمایق و  زور  هک  نانآ  (26)و  دنناسر مورحم  دنموربآ  ناریقف  لئاس و  ناریقف  هب  ات  (25) دننادرگ مولعم  نیعم و  یقح  دوخ  یئاراد  و 
باذع زا  هک  (28) دنناسرت تخس  شیوخ  يادخ  باذع  رهق و  زا  هک  نانآ  (27)و  دنراد نامیا  ترخآ  ملاع  حور و  راقب  هب  دننک و  قیدصت 
یکلم نازینک  لـالح و  ناـنآ  رب  رگم  (30) دـنرادیم هاگن  ینار  توهـش  زا  ار  دوخ  مادـنا  هک  ناـنآ  (29)و  دوب دناوتن  نمیا  سکچیه  ادـخ 

يدـعتم و تقیقح  هب  دـنار  توهـش  اوراـن  هب  دـنک و  نیا  زا  ریغ  هـک  ره  (31)و  دـنرادن تمالم  چـیه  اهنآ  اب  توهـش  لامع  زا  هک  شیوخ 
تداهش يارب  دنـسرتن و  قلخ  قوقح  ظفح  يارب  هک  نانآ  (33)و  دننک تیاعر  ار  ناشنامیپ  دـهع و  تناما و  هک  نانآ  (32)و  تسا راکمتس 
ياهغاب رد  دنفاصوا  نیا  عماج  هک  نانآ  (35) دننک تپفاحم  بلق  روضح  طیارش و  تقو و  هب  ار  دوخ  زامن  هک  نانآ  (34)و  دننک مایق  قح  هب 

تسار و زا  37)و  (؟ دنباتـش یم  تبناج  هب  رخـسمت  اب  هک  ار  نارفاـک  تسا  هدـش  هچ  لوسر  يا  (36) دـنمعنتم مارتحا  تزع و  اب  دـبا  تشهب 
نیا زگره  (39 (؟ دـنوش لخاد  تمعن  زان و  اب  تشهب  رد  زاب  هک  دـنراد  عمط  ایآ  (38) دنورگ یمن  ادخ  نید  هب  دنوشیم و  هدـنکارپ  زاب  پچ 
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دنباتـش و یم  رفک  هب  دنروآ و  یمن  نامیا  دوخ  هدننیرفآ  هب  زاب  میا  هدیرفآ  یتسپ  هفطن  هچ  زا  ار  اهنآ  ام  هک  دننادیم  دوخ  اهنآ  نوچ  دوشن 
ملاع ياه  دیـشروخ  تیاهن  یب  ياهبرغم  اهقرـشم و  يادخ  هب  دنگوس  تسین  نینچ  (40) دـنور تشهب  هب  نانموم  نوچ  هک  دـنراد  نآ  عمط 

تقبـس ام  رب  توق  تردـق و  هب  یـسک  زگره  مینیرفایب و  اهنآ  زا  رتهب  یقلخ  اهنآ  ياج  هب  میزاـس و  كـاله  ار  اـهنآ  هک  (41) میرداقام هک 
باذـع هدـعو  هک  يزور  اب  ات  دـنزاب  لد  ایند  هچیزاب  هب  هک  راذـگب  دوخ  تلالـض  رفک و  هب  ار  اـهنآ  لوسر  يا  وت  سپ  (42) تفای دهاوخن 

رد (44) دنباتـش یمادـخ  ریغ  شتـسرپ  هجیتن  اهتب و  يوس  هب  هدروآرب و  اـهربق  زا  رـس  تعرـس  هب  هک  يزور  نآ  (43) دنوش وربور  تساهنآ 
هک تسیزور  نامه  نیا  هدرک  هطاحا  اهنآ  رب  نایصع  رفک و  تلذ  هداتفا و  ورف  يراوخ  هب  تمایق  تشحو  لوه و  زا  ناشاهمـشچ  هک  یلاح 

(45) دندرک بیذکت  دانع  لهج و  زا  نارفاک  دنهرب و  باذع  نیا  زا  دنرآ و  نامیا  رگم  ات  دنداد  هدعو  اهنآ  هب  قح  نالوسر 

حون

دنپ زردـنا و  هب  ادـخ  رهق  زا  ار  موق  هک  میدرک  رما  میداتـسرف و  تلاـسر  هب  شموـق  يوـس  هب  ار  حوـن  اـم  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
هک متسه  نابرهم  یلوسر  امش  يارب  نم  موق ، يا  تفگ  دمآ و  قح  رما  هب  حون  (2) دسر ارف  كاندرد  باذع  نانآ  رب  هکنآ  زا  شیپ  ناسرتب 

(4)و دـیتسرپب یئاـتکی  هب  ار  يادـخ  هک  میوگ  یم  امـش  هب  یهاوخ  ریخ  هار  زا  (3)و  مناسرت یم  ادـخ  رهق  باذـع  زا  نشور  ینایب  ابار  اـمش 
یعیبط رمع  تقو  ات  ار  ناتلجا  درذـگرد و  امـش  ناهانگ  زا  مرک  فطل و  هب  ادـخ  اـت  دـینک  يوریپ  میوا  لوسر  هک  ارم  دیـشاب و  راـکزیهرپ 

موق (5) دتفین ریخت  چیه  رگد  دینادب  رگا  دسر  ارف  شتقو  نوچ  یهلا  لجا  هک  دنک  قرغ  ایرد  نافوط  هب  نآ  زا  شیپ  هن  دنکفا  ریخت  هب  نیعم 
توعد و (6) مدرک توعد  زور  بش و  ار  هچنآ  نم  اهلاراب  تفگ  دـیلان و  ادـخ  هاگرد  هب  وا  دـندوزفیب  ناـیغط  رفک و  رب  دـندیورگن و  حون 
دنداهن و شوگ  رب  دانع  لهج و  تشگنا  مدناوخ  وت  شزرمآ  ترفغم و  هب  ار  نانآ  هچ  ره  (7)و  دوزفین اهنآ  ضارعا  رارف و  رب  زج  متحیصن 

زاب (8) دندومیپ توخن  ربکت و  هار  تخس  دندیزرو و  جاجل  رارـصا و  رفک  رب  دنونـشن و  ار  منخـس  دننیبن و  ارم  ات  دندنکفا  راسخر  هب  هماج 
یناهنپ تولخ و  رد  مدـناوخ و  ینلع  راکـشآ و  هاگنآ  (9)و  دندرکن تباجا  مدرک و  توعد  ماع  سلجم  رد  دـنلب و  يادـص  هب  ار  اهنآ  مه 
هدنزرمآ يادخ  رایـسب  وا  هک  دیبلط  شزرمآ  دـینک و  هبوت  دوخ  يادـخ  هاگرد  هب  مدرم  يا  متفگ  زاب  (10) درکن يرثا  هجوچیه  هب  مدناوخ 

دیامرف و ددم  ددعتم  نارسپ  رایـسب و  لام  هب  ار  امـش  (12)و  دنک لزان  ناوارف  یلاس  کشخ  زا  سپ  امـش  رب  ار  نامـسآ  ناراب  ات  (11) تسیا
هک مدناوخ  ادخ  تمظع  رهق و  زا  سرتب  زاب  تمحر  يراودیما و  هب  توعد  زا  سپ  (13)و  دنک اطع  امش  هب  يراج  ياهرهن  مرخ و  ياهغاب 

نوگاـنوگ راوطا  تقلخ و  عاوـنا  هب  يا  هفطن  زا  ار  امـش  وا  هکنآ  لاـح  14)و  (؟ دـینک یمن  دای  راقو  تمظع و  هب  ار  يادـخ  مدرم  امـشارچ 
هب ار  نامـسآ  تفه  هنوگچ  ادخ  هک  دـیدیدن  ایآ  (15) دـینک هدـهاشم  دوخ  رد  شتمظع  اب  تمکح  ياه  هناشن  اـت  دـیرفایب  تیمدآ  بتارم 

نازورف یغارچ  ار  زور  دیـــشروخ  ناــبات و  یغورف  ار  بــش  هاــم  تاوامـــس ، نآ  رد  (16)و  درک قـلخ  مـکحم  مـظنم و  رایـسب  یتاـقبط 
ار امش  مه  راب  رگید  دنادرگزاب و  نیمز  هب  گرم  زا  سپ  رگید  راب  هاگنآ  (18) دینایورب نیمز  زا  فلتخم  تاتابن  ار  امش  ادخ  (17)و  تخاس

ياه هار  نیمز  رد  اـت  (20) دینارتسگب تمعنرپ  طاسب  نوچ  امـش  يارب  ادـخ  هک  دـیرگنب  ار  نیمز  (19)و  دزیگنارب باسح  زور  هب  كاـخ  زا 
ارم موق  نیا  زاب  تجح  مامتا  توعد و  غیلبت و  همه  نیا  اب  اراـگدرورپ  تفگ  حون  (21) دیئامیپب داعم  شاعم و  لیصحت  يارب  عیسو  فلتخم 
رکم نیرتگرزب  نم  دض  رب  (22)و  دوزفین شنایز  رب  زج  مه  شدنزرف  لام و  دوخ  وا  هک  دندش  نادنمتورث  زا  یسک  وریپ  دندرک و  تفلاخم 

زا تسد  صوصخب  دـینکن و  اـهر  ار  دوخ  نایادـخ  دیونـشن و  حون  فرح  زگره  دـنتفگ  حوـن  موـق  هصـالخ  (23)و  دـندرب راـک  هب  هلیح  و 
حون لاح  نآ  رد  دندرک  هارمگ  ار  قلخ  زا  يرایـسب  اهنآ  (24)و  دیرادمرب زگره  رسن  قوعی و  ثوغی و  عاوس و  دو و  تب  جنپ  نیا  شتـسرپ 
هاـنگ رفک و  ترثـک  زا  موق  نآ  (25)و  يازفیم ناشباذع  تلالـض و  رب  زج  چیه  ار  ناراکمتـس  وت  ایادـخ  هک  درک  ناکرـشم  قح  رد  نیرفن 

درک ضرع  حوـن  (26)و  دـنتفاین يرواـی  راـی و  چـیه  دوـخ  رب  ادـخ  زج  دـنداتفارد و  خزود  شتآ  هـب  دـندش و  قرغ  اـیرد  بآ  هـب  تبقاـع 
یقاـب نیمز  يور  رب  يراـید  اـهنآ  زا  نک و  كـاله  ار  نارفاـک  نیا  مه  وـت  دنـشک  یمن  تسد  داـنع  رفک و  زا  موـق  هک  کـنیا  اراـگدرورپ 
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هب نانآ  زا  رفاک  راکدب و  زج  مه  يدنزرف  دـننک و  یم  هارمگ  ار  تنامیا  اب  كاپ  ناگدـنب  يراذـگ  یقاب  ار  هک  ره  اهنآ  زا  رگا  (27) راذگم
دوش و لخاد  نم  یتشک  هب  ای  هناخ  هبنامیا  اب  هک  ره  نم و  ردام  ردپ و  ارم و  اهلاراب  هک  درک  اعد  ادـخ  هاگرد  هب  هاگنآ  (28) دسریمن روهظ 

(29) يازفیم ناشباذع  كاله و  رب  زج  ار  ناراکمتس  زرمایب و  شخبب و  ار  ملاع  نامیا  اب  نانز  نادرم و  همه 

نجلا

دنا هدرک  عامتسا  نمتئارق  ماگنه  ار  نآرق  تایآ  ناینج  زا  یهورگ  هک  هدیسر  یحو  ارم  وگب  ام  لوسر  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
ببس نیدب  دنکیم  تیاده  حالـص  ریخ و  هار  هب  ار  قلخ  نآرق  نیا  (2) میونش یم  یبیجع  تایآ  نآرق  زا  ام  هک  دنا  هتفگ  ندینـش  زا  سپ  و 

ام و راگدرورپ  رادتقا  ناش و  تسا  هبترم  دنلب  رایسب  انامه  (3)و  دش میهاوخن  كرشم  دوخ  يادخ  هب  زگره  رگید  هدروآ و  نامیا  نآ  هب  ام 
یب ناهیفس و  هتبلا  (4)و  تسا اربم  كاپ و  ینامـسج  ياهـشیالآ  نیا  زا  هتفرگن و  زگره  يدنزرف  تفجمه و  دنزرف و  نز و  شیالآ  زا  هزنم 
چیه زگره  هک  میتشادـنپ  یم  نینچ  ام  5)و  .) دنداد تبسن  ار  ناگتـشرف  ریزع و  حیـسم و  يدنزرف  وا  هب  هک  دنتـسب  غورد  ادخ  هب  ام  نادرخ 

یم هاـنپ  نج  هورگ  زا  ینادرم  هب  رـشب  عون  زا  هک  ینادرم  اـنامه  (6)و  تفگ دـهاوخن  ارتفا  غورد و  لاـعتم  يادـخ  رب  سنا  نج و  زا  یموق 
برع تیلهاج  نامز  هک  هدش  ریسفت  نینچ  هیآ  دندوزفا  یم  تخس  دوخ  لهج  رورغ و  رب  دندرپس  یم  ناینج  هب  اهنابایب  رد  ار  دوخ  دندرب و 
دننام مه  اهنآ  (7)و  داتفا یم  رطخ  هب  شناج  لام و  تفخ و  یم  هدوسآ  هاگنآ  دـشاب  نمیاات  درب  یم  اجنآ  ناینج  گرزب  هب  هاـنپ  ناـبایب  رد 

هب شیپ  نیا  زا  ام  دـنتفگ  ناـینج  (8)و  درک دهاوخن  هدـنز  تمایق  هب  ار  يدـحا  ادـخ  هک  دـندرک  نامگ  هدـش و  رفاک  یهورگ  نایمدآ  امش 
رایسب ناوارف و  رابشتآ  باهـش  ریت  تردق و  اب  نابهگن  هتـشرف  اجنآ  هک  میتفای  نکیل  مینک  قارتسا  ار  یحو  رارـسا  ات  میدش  یم  رب  نامـسآ 
یهلا یحو  رارـسا  زا  هک  ره  کـنیااما  میتسـشن  یم  یحو  رارـسا  ینامـسآ و  نانخـس  ندینـش  نیمک  رد  نآرق  لوزن  زا  شیپ  اـم  (9)و  تسا

بهاذم نیا  اب  نیمز  مدرم  يارب  تبقاع  ایآ  هک  میناد  یمن  زونه  ام  (10)و  تسوا هاگنیمک  رد  رهق  شتآ  باهش و  ریت  دینش  دهاوخب  ینخس 
نآرق نانآ  تیادـه  رب  اهنآ  يادـخ  هک  ای  دـنا  هتـساوخ  یتخبدـب  يرامیب و  ملظ و  يزیرنوخ و  داسف و  رـش و  دـنراد  هک  فلتخم  لاـمعا  و 

هدـیقع و نآ  فالخرب  یخرب  میتسه و  راکوکین  حـلاص و  ام  زا  یخرب  انامه  11)و  (؟ دراد روظنم  ار  اهنآ  حالص  ریخ و  دشر و  هداتـسرف و 
میناوتن رارف  شرادـتقا  طیحم  زا  هبلغ و  ادـخ  تردـق  رب  زگره  هک  میا  هتـسناد  نینچ  اـم  (12)و  تسا فلتخم  قرفتم و  رایـسب  مهام  لاـمعا 

نامیا دوخ  يادـخ  هب  هک  ره  میدرواین و  یخرب  میدروآ  نامیا  هتفای و  تیادـه  یخرب  میداد  ارف  شوگ  نآرق  تایآ  هب  نوچ  ام  (13)و  درک
زا (14)و  دسرتن چـیه  دوخ  رب  باذـع  جـنر و  هطاحا  زا  باوث و  ریخ و  ناصقن  زا  رگید  هتفای و  میاد  ینمیا  لماک و  ظح  ملاع  ود  رد  دروآ 

باوث دشر و  هار  هب  یتسار  دندروآ  مالسا  هک  نانآ  دنراکمتـس و  رفاک و  یخرب  رازآ و  یب  ناملـسم و  یـضعب  نایمدآ  نوچ  مه  ناینج  ام 
تمحر و ملع و  بآ  دـندوب  رادـیاپ  نامیا  مالـسا و  هقیرط  رب  رگا  (16)و  دـندیدرگ منهج  شتآ  رب  مزیه  ام  ناراکمتـس  اما  (15)و  دنتفاتش

دنک ضارعا  دوخ  يادـخ  دای  زا  هک  ره  مینک و  شیامزآ  ناـحتما و  ار  اـهنآ  تمعن  نآ  هب  اـت  (17) مینادرگ یم  هتبلا  ناشبیصن  عیـسو  قزر 
ار وا  ریغ  يدحا  ادخ  اب  دیابن  سپ  تسادخ  ياتکی  تاذ  شتـسرپ  صوصخم  دجاسم  (18)و  دنادرگ شبذعم  تخس  رایسب  یباذع  هب  ادخ 

ناینج هفیاط  درک  مایق  دنک  توعدوا  هار  هب  ار  قلخ  دناوخب و  ار  ادخ  هکنآ  يارب  ص )  ) دمحم ادخ  صاخ  هدنب  نوچ  (19)و  دینک شتسرپ 
هب ار  دوخ  يادـخ  نم  وگب  قلخ  هب  لوسر  يا  (20) دنزیر ورف  مه  رـس  رب  دوب  کیدزن  هک  دندرک  ماحدزا  وا  درگ  نانچ  نآرق  عامتـسا  يارب 
يا زاب  (22) متسین امـش  رـش  ریخ و  رب  رداق  کلام و  نم  وگب  زاب  (21)و  منادرگ یمن  کیرـش  وا  اب  ار  يدحا  زگره  متـسرپ و  یم  یگناگی 

زگره یهاگزیرگ  چیه  وا  ریغ  هب  تفرگ و  دـناوتن  هانپرد  ادـخ  رهق  زا  ارم  یـسک  ادـبا  دـنک  بضغ  رهق و  نم  رب  ادـخ  رگا  هک  وگب  لوسر 
رفیک هتبلا  دنک  وا  لوسر  ادخ و  ینامرفان  هک  ره  تسا و  یهلا  ماغیپ  ندـیناسر  ادـخ و  ماکحا  غالبا  نم  هانپ  نمم و  اهنت  (23) تفای مهاوخن 

نآ دننیبب  مشچ  هب  ار  دوخ  دوعوم  باذع  هک  يزور  ات  نک  اهر  ار  نارفاک  لوسر  يا  (24) تسا دلخم  دبا  ات  وا  رد  هک  تسخزود  شتآ  وا 
هک منادـن  دوخ  نم  وگب  لوسر  يا  (25 (؟ تسارتمک شهاپـس  رتناوتان و  فیعـض و  شنارای  ناتمادک  اهنآ  وت و  هک  تسناد  دـنهاوخ  نامز 
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رب سکچیه  تسملاع و  بیغ  ياـناد  وا  (26) تسا هداد  رارق  يرایـسب  تدم  زور  نآ  ات  ادـخ  ای  تسا  کیدزن  شتقو  امـش  دوعوم  باذـع 
زا ار  ناگتـشرف  وا  تپفاحم  رب  هک  تسا  هدـیزگرب  دوخ  نـالوسر  زا  هک  یحو  هب  تسهاـگآ  سک  نآ  رگم  (27) تسین هاگآ  وا  بیغ  ملاـع 

ياهماغیپ نالوسر  نآ  هک  دزاس  مولعم  دنادب و  ات  (28) دنیابرن شوگ  تقرس  هب  نیطایش  ار  یحو  رارسا  ات  دتسرف  یم  رـس  تشپ  ور و  شیپ 
رد زیچ  ره  هرامـش  هب  دراد و  لماک  هطاحا  تسنالوسر  دزن  رارـسا  زا  هچنآ  هب  ادـخ  هتبلا  دـنا و  هدـیناسر  الماک  قلخ  هب  ار  دوخ  راگدرورپ 

(29) تسهاگآ یبوخ  هب  ملاع 

لمزملا

زیخرب ادـخ  تعاط  زامن و  هب  ار  بش  ناـه  (2) يا هتفخ  یـشوماخ  ترکف و  هماـج  رد  هک  یلوسر  يا  ـالا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
هجوت اب  نآرق  تایآ  توـالت  هب  ازفیب و  فصن  رب  يزیچ  اـی  (4) زادرپ تحارتسا  هب  دـشاب  فصن  زا  رتمک  يزیچ  ای  فصن  هک  (3) یمک رگم 
رحـس هلان  اعد و  بش و  زامن  هتبلا  (6) مینک یم  اقل  وت  رب  ار  نآرق  هیامنارگ  نیگنـس و  رایـسب  مالک  دوخ  یحو  هب  ام  (5) شاب لوغشم  لماک 
عیـسو تـصرف  یفاـک و  تـقو  يزور  بـلط  رد  نـشور  زور  ار  وـت  (7) تسناـمیا قدـص  يوعد  بلق و  يافـص  صـالخ و  دـهاش  نیرتـهب 
رـسیم قح  هب  لاصتا  قلخ  زا  عاطقنا  یب  هک  زادرپ  وا  هب  ربب و  هقالع  وا  ریغ  زا  یلکب  نک و  داـی  ار  ادـخ  ماـن  زور  بش و  رد  میاد  (8)و  تسا

نعط و رب  (10)و  نک رایتخا  نابهگن  لیکو و  دوخ  رب  ار  وا  تسین  یئادـخ  چـیه  وا  زج  هک  ملاع  برغم  قرـشم و  يادـخ  ناـمه  (9) ددرگن
يرود ناـنآ  زا  تسیراوـگرزب  مـلح و  ارادـم و  ياـضتقم  هـک  وـکین  يزرط  هـب  شاـب و  ابیکـش  روبـص و  نابذـکم  نارفاـک و  یئوـگ  هواـی 

ارف يدوزب  ماقتنا  تقو  ات  هد  تلهم  اـهنآ  هب  یناـمز  كدـنا  راذـگاو و  نم  هب  ار  مارح  لاـم  تمعن و  رورغم  نارفاـک  نآ  راـک  (11)و  نیزگ
ریگولگ هودنا  هصغ و  طرف  زا  هک  یماعط  (13)و  تسایهم نارفاک  رفیک  يارب  خزود  شتآ  باذع و  ریجنز  لغ و  ام  دزن  هتبلا  هک  (12) دسر
گرزب زور  نآ  تشحو  زا  هـک  يزور  نآ  (14) تسا اهنآ  رب  باقع  باوث و  زور  رد  تمادـن  ترـسح و  اب  كاندرد  باذـع  دوشیم و  اهنآ 

دهاش هک  میداتـسرف  یلوسر  نامز  رخآ  تما  امـش  هب  ام  (15) ددرگ ناور  جوم  نوچ  دوش و  یگیر  لـت  دـیآرد و  هزرل  هب  اـه  هوک  نیمز و 
نآ ینامرفان  نوعرف  اـت  (16) میداتـسرف لوسر  مه  ناینوعرف  ریاس  ناماه و  شریزو  نوعرف و  رب  هکناـنچ  تسامـش  لـماک  تجح  لاـمعا و 
قح باذع  زا  هنوگچ  زاب  دیوش  رفاک  ادـخ  هب  زورما  رگا  لفاغ  مدرم  يا  سپ  (17) میتفرگب تخـس  ماقتنا  رهق و  هب  ار  وا  مه  ام  درک  لوسر 

باقع باوث و  هدـعو  دوش و  هتفاکـش  نآ  تشحو  زا  نامـسآ  18)و  (؟ دوش ریپ  نآ  یتخـس  لوه و  زا  كدوک  هک  يزور  رد  دـیبای  تاـجن 
يارب دریگ و  شیپادـخ  يوـس  هب  یهار  دـهاوخب  هک  ره  اـت  دـش  هداتـسرف  يروآداـی  رکذـت و  يارب  نآرق  نـیا  (19) دـماجنا عوقو  هب  یهلا 

ود کیدزن  بلغا  دـناوت  اب  هک  نانآ  زا  مه  یعمج  وت و  هک  تسهاگآ  وت  لاـح  هب  ادـخ  (20) دزادرپ تدابع  رکذ و  رکف و  هب  دـبا  تداـعس 
زور رد  هچ  ره  ات  دـنک  یم  ردـقم  ار  بش  زور و  شدرگ  ادـخ  يزادرپ و  یم  زامن  تعاط و  هب  هشیمه  ار  بش  ثلث  لقا  اـی ال  فصن  اـیثلث 

دیهاوخن ببض  تدابع  هب  ار  بش  تاعاس  مامت  زگره  امـش  هک  دنادیم  ادخ  دینک  كرادت  زور  دش  توف  بش  رد  هچ  ره  بش و  دش  توف 
ادخ دیزادرپ . نآرق  توالت  هب  تسناسآ  تقـشم و  یب  ار  بش  زا  هچ  ره  ات  تشذگرد  ار  رگید  ياهراک  باوخ و  تاقوا  امـش  زا  اذل  درک 

رد یخرب  دیبلط و  یم  يزور  ادخ  مرک  زا  تراجت  بسک و  يارب  رفـس  هب  یخرب  دـیناوتان و  ضیرم و  یخرب  هک  تسهاگآ  امـش  لاوحا  رب 
دـیراداپب و زامن  دـیزادرپ و  نآرق  تئارق  هب  دـشاب  ناسآ  رـسیم و  هچنآ  لاح  ره  رد  سپ  دیلوغـشم  داهج  گنج و  هب  بش  زور و  ادـخ  هار 
هک دینادب  دیهد و  هنـسحلا  ضرق  دینک و  ناسحا  ناجاتحم  هب  ادخ  يارب  ینعی  دیهد  وکین  ضرق  ادـخ  هب  دـیهدب و  ناریقف  هب  ناتلام  تاکز 

عاتم زا  تسا  دبا  تشهب  هک  ترخآ  باوث  رجا و  نآ  دیبایب و  ادـخ  دزن  هتبلا  ار  نآ  شاداپ  دـیتسرف  شیپ  دوخ  ترخآ  يارب  کین  لمع  ره 
(21) تسنابرهم هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  هک  دیبلط  شزرمآ  ادخ  زا  اعد  هب  میاد  تسا و  رتگرزب  رتهب و  یسب  ایند 

رثدملا
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ار قلخ  دنپ ، زردـنا و  هب  زیخرب و  (2) يا هدـیچیپرد  ترکف  تریح و  سابل  هب  ار  دوخ  هک  یلوسر  يا  ـالا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
زا (5)و  راد هزیکاپ  كاپ و  شیالآ  بیع و  ره  زا  ار  نت  ناج و  ساـبل  (4)و  نک دای  یئایربک  یگرزب و  هب  ار  يادـخ  (3)و  نادرگ سرتادخ 

غیلبت رد  هچ  ره  (7)و  هاوخم نوزفا  ضوع  راذـگم و  تنم  ادـبا  ینک  ناسحا  هک  ره  رب  (6)و  نیزگ يرود  یلکب  ناتـسرپ  تب  تب و  یکاپان 
ار لیفارـسا  روص  دوش و  اـپرب  تماـیق  زور  هماـگنه  هک  هاـگنآ  اـت  (8) ریگ شیپ  یئابیکــش  ربـص و  ادـخ  يارب  ینیب  رازآ  قـلخ  زا  تلاـسر 

راک راذـگاو  نم  هب  لوسر  يا  (11) تسین شیاـسآ  یتحار و  نآ  رد  هنوگچیه  ار  نارفاـک  (10) تسا یتخس  زور  رایـسب  زور  نآ  (9) دنمدب
راوگرزب نآ  رازآ  ماقم  رد  هشیمه  دوب و  ربمغیپ  گرزب  نمـشد  هک  تسا  هریغم  نبا  دیلو  دارم  مدیرفآ  اهنت  ار  وا  نم  هک  ار  سک  نآ  ماقتنا 

(14)و مدینادرگ بیصن  تمدخ  هب  رضاح  نت  هدزیس  ای  تفه  رایسب  نارـسپ  (13)و  مدرک لذـب  ناوارف  تورث  لام و  وا  هب  (12)و  دمآ یمرب 
تایآ اب  وا  هک  میازفین  شتمعن  رب  زگره  (16) دراد نآ  ینوزفا  عمط  نم  زا  مه  زاب  اهتمعن  نیا  نارفک  اب  (15)و  مداد تزع  تنکم و  رادتقا و 

رکف و مالـسا  وحم  ربمغیپ و  كـاله  رب  هک  تسوا  (18) مینکفارد خزود  شتآ  هـب  ار  وا  يدوز  هـب  (17) دیزرو دانع  ینمـشد و  ام  لوسر  و 
مه زاب  (20) درک یطلغ  هشیدنا  دـشکب ، شیادـخ  ردـقچ ، (19)و  داد تیبـسن  يرحاـس  رحـس و  هب  ار  ادـخ  لوـسر  هک  درک  يدـب  هشیدـنا 

مالسا زا  رفنت  راهظا  هب  (22)و  ردک هشیدنا  زاب  لوسر  ینمـشد  رب  ریبدت  رکم و  همه  زا  سپ  (21) دومن یئاطخ  رکف  هچ  هک  دشکب  شیادخ 
دمحم نآرق  نیا  تفگ  (24)و  درک زاغآ  توخن  ربکت و  دینادرگ و  نآرق  مالسا و  زا  يور  هاگنآ  (23) دیشک مه  رد  هرهچ  درک و  شرت  ور 

نیا ام  (26) تسین شیب  يرشب  راتفگ  دهدیم  تبسن  ادخ  یحو  هب  هک  ار  تایآ  نیا  (25 .) تسین چیه  يزیگنارحس  نایب  رحس و  زج  هب  (ص )
؟ تسا دح  هچ  ات  خزود  باذع  یتخس  هک  تفای  یناوت  هنوگچ  وت  (27)و  مینکفارد خزود  شتآ  هب  رفک  رفیک  هب  ار  نآرق  بذـکم  رکنم و 

هنگ نمرخ  دیامن و  ور  نایمدآ  رب  شتآ  نآ  (29) دنادرگ وحم  دنازوسب و  ار  همه  دراذگن و  یقاب  چیه  نایخزود  زا  خزود  نآ  هرارـش  (28)
میدادـن و رارق  باذـع  ناگتـشرف  ریغ  ار  خزود  نانزاخ  ام  (31)و  دنلکوم باذـع  هتـشرف  نت  هدزون  شتآ  نآ  رب  (30) دـهد داب  هب  ار  ناراک 
تاروت و قباطم  ددـعنیا  رکذ  هک  دـننک  نیقی  مه  باتک  لـها  هک  نآ  اـت  میدـینادرگن و  هدزون  راـفک  تنحم  هنتف و  يارب  زج  ار  اـهنآ  ددـع 

نانموم نیقی  رب  نآ  دـنرآ و  نامیا  تسادـخ و  یحو  هب  شمالک  هتبلا  هدوبن  ملاع  ینامـسآ  بتک  هب  نآرق  بحاص  هک  نآ  اـب  تسا  لـیجنا 
تسا و تلاهج  کش و  ضیرم  ناشاهلد  هکنانآ  ات  دنامن و  یبیر  کش و  چیه  مالـسا  هب  نانموم  باتک و  لها  لد  رد  رگید  دـیازفیب و  مه 

نینچ یلب  تشاد  روپنم  هچ  مک  شیب و  هن  تسا  هدرمـش  هدزون  ار  باذع  ناگتـشرف  ددع  هک  لثم  نیا  زا  ادـخ  دـنیوگن  هنعط  هب  زین  نارفاک 
ریغ راگدرورپ  ياهرکـشل  دح  یب  هدعزا  سکچیه  دیامن و  تیاده  دهاوخ  ار  هک  ره  دراذگب و  تلالـض  هب  دـهاوخ  ار  هک  ره  ات  داد  رارق 
هاـم هب  مسق  تسین  دـنیوگ  نارفاـک  هک  نـینچ  (32) دوـب دـهاوخن  رـشب  هظعوـم  دـنپ و  يارب  زج  خزود  رکذ  تاـیآ  نـیا  تـسین و  هاـگآ  وا 

هب ار  ناهج  نوچ  توبن  حبـص  هب  مسق  (34)و  ددرگزاب تسادخ  ناقاتـشم  زامن  زار و  تقو  هک  رحـس  هب  نوچ  رات  بش  هب  مسق  (33)و  نابات
امش زا  ات  (37) تسنایمدآ زردنا  دـنپ و  نآ  رد  (36) تسادـخ تایآ  نیرتگرزب  زا  یکی  نآرق  نیا  هک  (35) دزاـس نشور  تفرعم  ملع و  رون 
هداد ماـجنا  هـک  تـسیلمع  ورگ  رد  یـسفن  ره  (38) دـنامزاب اـی  دـتفا  شیپ  تداعـس  تعاـط و  ناـمیا و  ماـقم  رد  دـهاوخب  هـک  ره  ناـیمدآ 

لاوحا زا  (41) دـننک یم  لاوئـس  دـنمعنتم  تشهب  ياهغاب  رد  نانآ  (40) دـندش راـکوکین  تداعـس  نمی و  هب  هک  نیمی  لـها  رگم  (39) تسا
(44)و میدوبن نارازگزاـمن  زا  اـم  هک  دـنهد  باوج  ناـنآ  (43 (؟ دـنکفارد خزود  باذـع  هب  لـمع  هچ  ار  امـش  هک  (42) راک هنگ  ناـیخزود 
هب هکنآ  ات  (47) میدرک بیذـکت  ار  ازج  زور  اـم  (46)و  میتخادرپ تلاطب  هب  لطاب  لها  اـب  اـم  (45)و  میدادن يا  هقدـص  ماعط و  ار  ینیکـسم 
دای زا  ارچ  کنیا  (49) دوشن هتفریذپ  چیه  نانآ  قح  رد  ءایلوا  ءایبنا و  زا  ناعیفش  تعافش  زور  نآ  رد  سپ  (48) میتفای تمایق  هب  نیقی  گرم 
یم هدـنرد  ریــش  زا  هـک  (51) دنتــسه ینازیرگ  نارخ  یئوـگ  (50 (؟ دـــننکیم ضارعا  نآرق  زردـــنا  رکذ و  زا  دوـــخ و  تخـــس  زور  نآ 

زگره (53) دنرآ نامیا  ات  دـیآزاب  ینامـسآ  یحو  هفیحـص  ناربمیپ  دـننام  مه  ناشیا  رب  هک  دـنهاوخ  یم  اهنآ  زا  کی  ره  هکلب  (52) دنزیرگ
اهنآ هک  تسین  نـینچ  (54) دنـسرت یمن  ترخآ  باذـع  زا  هکلب  دنتـشادنپ  هک  تسین  نینچ  دـنبای  تلاسر  ماـقم  همه  هک  دـش  دـهاوخن  نیا 

دهاوخب ادخ  هکنآ  زج  دنوش  رکذتم  دنهاوخن  (56)و  دوش قح  رکذتم  دهاوخ  هک  ره  ات  (55) تسا زردنا  دنپ و  همه  اققحم  نآرق  دنتشادنپ 
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وا هک  يراودیما  قوش و  میب و  سرت و  يوقت و  تساور  وا  زا  دش  دـهاوخن  دنمتداعـس  یتشهب و  یـسک  یهلا  فطل  تیـشم و  نودـب  ینعی 
(57) تسا ترفغم  شزرمآ و  يوقت و  لها 

ۀمایقلا

تمـالم ترـسح و  رپ  سفن  هب  مسق  (2)و  تماـیق گرزب  زور  هب  مسق  دنتـشادنپ  نارفاـک  هک  تسین  نینچ  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
ادـبا رگید  ام  هک  درادـنپ  یمدآ  ایآ  (3) دروخ ترـسح  دـنک و  تمالم  رایـسب  هانگ  ریـصقت و  رب  ار  دوخ  تماـیق  رد  هک  ناـسنا  سفن  ینعی 

تسرد مظنم  مه  ار  وا  ناتـشگنارس  هک  میرداق  ام  یلب  (4 (؟ مینادرگ یمن  هدنز  رشح  هب  و  مینک ؟ یمن  عمج  زاب  ار  وا  هدیسوپ  ياهناوختـسا 
وهل و هب  هدوسآ  ترخآ  لایخ  زا  ات  دنک  بیذکت  ار  همه  هدومرف  ادخ  خزود ، تشهب و  هدعو  زا  هچنآ  دـهاوخ  یم  ناسنا  هکلب  (5) مینادرگ

یک دسرپ  یم  راکنا  کش و  اب  میاد  هک  (6) دـنارذگ سفن  ياوه  روجف و  هب  ار  همه  تسا  شیپ  رد  هچ  ره  شرمع  زا  ای  دزادرپ  اـیند  بعل 
(9)و دوش کیرات  نابات  هاـم  (8)و  دـنامب هریخ  لوه  تشحو و  زا  ناقلخ  ياهمـشچ  هک  يزور  وگب  (7 (؟ دوب دـهاوخ  باسح  تمایق و  زور 
رفم و اجک  باذـع  یتخـس  زا  ياو  يا  دـیوگ  راکتـشز  ناسنا  زور  نآ  رد  (10)و  دوش رون  یب  ود  ره  ددرگ و  عمج  هاـم  دیـشروخ و  ناـیم 

يدـب کین و  ره  هب  یمدآ  زور  نآ  (13) تسین چیه  یهاگمارآ  ادـخ  هاگرد  زج  زور  نآ  (12) تسین يرفم  زگره  (11 (؟ دوبدهاوخ یهانپ 
(15)و تسهاگآ یبوخ  هب  شیوخ  دـب  کین و  رب  دوخ  ناـسنا  هکلب  (14) دش دـهاوخ  هاگآ  همه  هجیتن  زا  هدرک  رمع  رخوم  مدـقم و  رد  هک 

هکلب ياشگم  نآرق  تئارق  هب  نابز  هلجع  باتـشاب و  یحو  لاح  رد  لوسر  يا  (16) دنکفیب دوخ  تریـصب  مشچ  رب  رذع  ياه  هدرپ  دنچ  ره 
نآرق وریپ  وت  میدناوخرب  هک  هاگنآ  (18)و  میناوخ ارف  وت  رب  هتشاد و  ظوفحم  عومجم و  ار  نآرق  دوخ  ام  هک  (17) نک ربص  یحو  همتاخ  ات 

حورـــشم تــبلق  رب  ار  نآ  ماــکحا  مــینک و  ناــیب  وــت  رب  ار  نآ  قیاــقح  هــک  تساــمرب  نآ  زا  سپ  (19) شوـک تـما  مـیلعت  هـب  شاـب و 
ترخآ و راک  یلکب  (21)و  دنراد تسود  ار  لجاع  دقن  يایند  مامت  دنورگن  ترخآ  ملاع  ادخ و  هب  جوجل  نارفاک  هکلب  زگره ، (20) میزاس

یم هدهاشم  ار  قح  لامج  بلق  مشچ  هب  (23)و  تسینارون هتخورفارب و  يداش  زا  يا  هفیاط  راسخر  زور  نآ  (22) دنراذگاو ار  تمایق  هناشن 
يراوگان هثداح  دننادیم  هک  (25) تسا نیگمغ  سوبع و  رگید  یهورگ  راسخر  (24)و  دنمعنتم تسود  رادیدب  ناوضر  تشهب  رد  دـننک و 

شلها (27)و  دـسر ولگ  هب  ناشناج  ات  شاـب  دنتـشادنپ  تماـیق  نارکنم  هک  تسین  نینچ  (26) دنکـش یم  ار  اـهنآ  تشپ  هک  تـسا  شیپ  رد 
(29)و دنیبب مشچب  ار  توم  کلم  هک  دـنک  ایند  زا  تقرافم  هب  نیقی  دوخ  رامیب  28)و  (؟ درک دناوت  رامیب  نیا  درد  هراچ  هک  تسیک  دـنیوگ 
رب ياو  زور  نآ  (31) دیـشک دنهاوخ  ادخ  يوس  هب  ار  قلخ  زور  نآ  رد  (30) دچیپرد مه  هب  ایند  ترـسح  یبقع و  مغ  تدـش  زا  اپ  ياهقاس 

(33)و دینادرگب ور  شمکح  زا  درک و  بیذکت  ار  ادخ  هکلب  (32) درواین اجب  شتعاط  زامن و  درکن و  قیدـصت  ار  قح  لهج  وبا  نوچ  هکنآ 
گرم رب  ياو  دص  یگدـنز و  رب  ياو  دوش  باطخ  تخبدـب  لهج  وبا  نآ  هب  (34) دروآ يور  شیوخ  لها  يوسب  توخن  ربکت و  اب  هاـگنآ 

باوث و فیلکت و  زا  لـمهم  ار  وا  هک  درادـنپ  یم  یمدآ  اـیآ  (36) وـت رـشحم  زور  رب  ياو  دـص  خزرب و  رب  ياو  مـه  گرم  زا  سپ  (35) وت
هرطق لوا  رد  یمدآ  ایآ  (37) تسیرگیم دناوخیم و  رایسب  مالسلا  هیلع  یلع  ار  هیآ  نیا  دنرادن . روظنم  شتقلخرد  یضرغ  دنراذگ و  باقع 

زا و هاگنآ  سپ  (39) دیدرگ هتسارآ  هدیرفآ و  زیگنا  تریح  يابیز  تروص  نیا  هب  هاگنآ  هتسب و  نوخ  هفطن  زا  سپ  38)و  (؟ دوبن هفطن  بآ 
شگرم زا  سپدناوتن  زاب  هدـیرفآ  یبآ  هرطق  زا  ار  وا  لوا  هک  تمکح  تردـق و  اب  يادـخ  نینچ  ایآ  (40) دروآ دیدپ  هدام  رن و  فنـص  ود 

(41 (؟ دنادرگ هدنز 

ناسنإلا

یب بلتخم  هفطن  بآ  زا  ار  وا  اـم  (2 (؟ دوبن چـیه  رکذ  قیال  يزیچ  هک  تشذـگن  یناراگزور  ناسنا  رب  ایآ  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
هب ار  لـطاب  قح و  هار  تقیقح  هب  اـم  (3) میدـینادرگ شوه  لـقع و  رعاـشم و  شوگ و  مشچ و  ياوق  ياراد  میدرک و  قـلخ  روعـش  سح و 
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ار تمعن  نآ  دهاوخ  دیوگ و  تمعن  نیا  رکـش  دریذپ و  تیادـه  دـهاوخ  لاح  میداتـسرف  لوسر  وا  رب  تجح  مامتا  يارب  میدومن و  ناسنا 
یلع ترـضح  هیآ  نیا  رد  هک  ملاع  ناراکوکن  (5)و  میا هتخاس  ایهم  نازوس  شتآ  اهریجنز و  لغ و  نارفاـک  رفیک  يارب  اـم  (4) دنک نارفک 

فطل و رد  شعبط  هک  دنـشون  یبارـش  زا  تشهب  رد  دندوصقم  هماع  رابخا  هصاخ و  عامجا  هب  ناشنایعیـش  وع  نینـسح  و  ع )  ) همطاف و  (ع )
یم ادخ  صاخ  ناگدـنب  نآ  یئاراوگ  همـشچرس  زا  (6) تسا یهلا  لامج  دوهـش  هب  نیقی  بارـش  دـنتفگ  یخرب  تسا  روفاک  يوب  گـنر و 

رد ادخ  رهق  زا  دـننک و  یم  افو  دوخ  رذـن  دـهع و  هب  وکین  ناگدـنب  نآ  هک  (7) دوش یم  يراج  دـنهاوخ  اجک  ره  ناشرایتخا  هب  هک  دنـشون 
یم ماعط  میتی  لفط  ریـسا و  ریقف و  هب  ادـخ  ینعی  وا  یتسود  رب  مه  (8)و  دنسرت یم  دریگ  ارف  ار  رشحم  لها  همه  شیتخس  رـش و  هک  يزور 

درادب هزور  زور  هس  دنبای  افـش  رگا  هک  درک  رذن  ربمغیپ  رما  هب  ع )  ) یلع دندش  ضیرم  ع )  ) نینـسح یتقو  هصاخ  هماع و  تایاور  هب  دـنهد 
رب يریـسا  موس  یمیتی و  مود  بش  يریقف ، لوا  بش  دنتفرگ  هزور  همه  دنتفای  افـش  نوچ  دندرکرذن  مه  هضف  و  ع )  ) نینـسح و  ع )  ) همطاف

نارگید و  ع )  ) همطاف داد  نالئاس  هب  بش  هس  ره  دوب  هدرک  ایهمدوهی  زا  یـضرق  هب  راطفا  رب  هک  ینیوج  ناـن  ع )  ) یلع درک  لاوس  هناـخ  رد 
یحور دـیدرگ  لزان  ناشناش  رد  تایآ  نیا  یتشهب و  هدـئام  هک  دـندش  بات  یب  هزور  فعـض  زا  نینـسح  مراـهچ  زور  دـندرک ، ادـتقا  مه 

رهق زا  اـم  (10) میبلط یمن  مه  یـساپس  شاداپ و  چـیه  امـش  زا  میهد و  یم  ماـعط  امـش  هب  ادـخ  ياـضر  يارب  طـقف  اـم  دـنیوگ  (9)و  مهادف
نانآ زور  نآ  هنتف  رش و  زا  مه  ادخ  (11) میسرت یم  تسا  نیگمغ  مهرد و  قلخ  راسخر  نآ  یتخس  جنر و  زا  هک  يزور  هب  دوخ  راگدرورپ 
ریرح سابل  تشهب و  غاب  ناـشراثیا  رب  لـماک  ربص  نآ  شاداـپ  (12)و  دومن اطع  ناـمداش  لد  نادـنخ و  يور  اـهنآ  هب  تشاد و  ظوفحم  ار 

رد هکلب  ریرهمآ  يامرـس  هن  دـننیب و  نازوـس  یباـتفآ  هن  اـجنآ  دـننز و  هیکت  تزع  ياـهتخت  رب  تشهب  نآ  رد  هک  (13) دومرف فطل  یتشهب 
رایتخا هب  سرتسد و  رد  شیاه  هویم  اهنآ و  رـس  رب  یتشهب  ناـتخرد  هیاـس  (14)و  دننک جرفت  شکلد  عیـسو و  یغاب  شوخ و  رایـسب  یئاوه 

هب اـه  هزوک  نیرولب  نآ  هک  (16) دـننزرود اهنآ  رب  نیرولب  ياه  هزوک  نیمیـس و  ياهماج  اب  ناملغ  روح و  ياـبیز  ناـیقاس  (15)و  تساهنآ
تسا نیگزرطع  مرگ و  قوش ، لیبجنز  نوچ  شعبط  هک  یبارـش  اجنآ  (17)و  دنا هدرک  ردقم  شلها  بسانت  هزادـنا و  هب  ماخ و  هرقن  گنر 

نایتیشهب نآ  رود  (19)و  تسا نوریب  فصو  دح  زا  یبوخب  شبارـش  دـنمان و  شلیبسلـس  هک  تسیا  همـشچ  اجنآ  رد  (18) دنناشونب اهنآ  هب 
ولوـل هـک  يرب  ناـمگ  افـص  طرف  زا  يرگنب  وـچ  اـهنآ  رد  هـک  دـندرگیم  تمدـخ  هـب  امیـس  شوـخ  دـنناوجون و  دـبا  اـت  هـک  اـبیز  ینارـسپ 
يالاب رب  (21) تفاـی یهاوـخ  گرزب  تیاـهن  یب  يروـشک  تـمعن و  رپ  یملاـع  ینک  هدــهاشم  ار  وـکین  هاـگیاج  نآ  نوـچ  (20)و  دنروثنم
تیانع رثوک  زا  اراوگ  كاـپ و  یبارـش  ناشیادـخ  ماـخ و  هرقن  دنبتـسد  ناشاهتـسد  رب  تسا و  ربطـس  ریرح  زبس و  ياـبید  فیطل  ناـیتشهب ،
لوبقم روکـشم و  قح  تعاط  هاررد  ناتقایتشا  یعـس و  تسامـش  لامعا  شاداپ  تقیقح  هب  تمظع  تمعن و  نیدب  تشهب  نیا  (22) دناشونب

ابیکش روبـص و  راگدرورپ  مکح  تعاطا  رب  نآ  هنارکـش  هب  (24) میداتـسرف وت  رب  ار  ناشلا  میظع  نآرق  نیا  اـم  اـققحم  لوسر  يا  (23) تسا
هب زامن  رد  یخرب  ار  بش  (26)و  نک دای  تمظع  هب  ماش  حبـص و  ار  ادخ  مان  (25)و  نکم تعاطا  شیک  رفیک  راکدب  مدرم  زا  چـیه  شاب و 

دنراد و یم  تسود  ار  لجاع  دقن  يایند  همه  لفاغ  رفاک  مدرم  نیا  (27) نادرگحبص وا  شیاتس  حیبست و  هب  زارد  ماش  زادرپ و  ادخ  هدجس 
یناف ار  همه  میهاوخب  هاگره  میتخاس و  ناینب  مکحم  میدـیرفآ و  ار  نانیا  اـم  (28) دنرب یم  دای  زا  یلکب  ار  نیگنـس  تخـس  تمایق  زور  نآ 

هب یهار  دـهاوخب  تبقاع  نسح  تداعـس و  هک  ره  سپ  تسیرکذـت  دـنپ و  تایآ ، نیا  (29) مینک یم  قلخ  رگید  موق  ناشدـننام  هتخاـس و 
هک دننک  یمضیوفت  وا  هب  ار  راک  دنهاوخ و  یمن  دهاوخب  ادخ  هچنآ  زج  يزیچ  قح  ءایلوا  ینعی  اهنآ  (30)و  دریگ شیپ  دوخ  يادخ  يوس 

دنادرگ و لخاد  دوخ  تمحر  تشهب  رد  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  (31) تسهاگآ ناگدنب  حالـص  هب  اناد و  قلخ  لاوحا  هب  رتهب  ادـخ  هتبلا 
(32) تسا هتخاس  ایهم  كاندرد  باذع  ملاع  ناراکمتس  يارب 

تالسرملا

هب هک  یناگتـشرف  هب  مـسق  (2) دـندش هداتـسرف  قـلخ  تداعـس  ریخ و  رب  مه  یپ  زا  هک  ینـالوسر  هب  مـسق  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
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رـشن وکین  ع )  ) یلع صالخا  اـب  ناـهج  رد  ار  یهلا  عرـش  قح و  یحو  هک  ناـنآ  هب  مسق  (3) دنباتـش یم  قح  مکح  ماجنا  هب  دابدـنت  تعرس 
یم ادـج  ـالماک  قلخ  رب  ار  لـطاب  قح و  نیب  هدرک و  زاـتمم  تلالـض  زا  ار  تیادـه  هار  ادـخ  مکح  هب  هک  ناـنآ  قح  هب  مسق  (4)و  دنهدیم

نادـب دـیدهت  میب و  ناـکین و  تـجح  رذـع و  اـت  (6) دـننک یم  یحو  ءاـیبنا  هـب  ار  یهلا  باـتک  ادــخ و  رکذ  هـک  ناـنآ  هـب  مـسق  (5)و  دننک
ناگراتس هک  یتقو  تقو  هچ  (8) دش دهاوخ  عقاو  هتبلا  دنداد  هدـعو  امـش  هب  ترخآ  باقع  باوث و  زا  هچنآ  هک  نانیا  همه  هب  مسق  (7) دوش

رب یهاوگ  تقو  نالوسر  هب  (11)و  دنوش هدنکارپ  داب  مد  رب  كاخ  نوچ  اه  هوک  (10)و  دنفاکشب ار  نامسآ  (9)و  دنوش وحم  رون و  یب  همه 
یقش دیعس و  لطاب و  قح و  نیب  هک  يزور  نامه  تمایق  زور  يارب  (13 (؟ دش نیعم  قح  هدعو  تقو  هچ  نآ  يارب  (12) دننک مالعا  ار  ناتما 

تمایق و ادخ و  نارکنم  لاح  هب  زور  نآ  ياو  (15 (؟ ینک روصت  ار  یئادج  زور  نآ  یتخـس  تمظع و  یناوت  هنوگچ  وت  (14)و  دتفا یئادج 
نآرق نارکنم  هک  ار  رگید  یموـق  مـه  ناـنآ  یپ  زا  (17 (؟ میدرکن كاله  رفک  رفیک  هب  ار  ناینیـشیپ  اـم  اـیآ  (16) تلاسر باتک و  نابذـکم 

ار ادـخ  تایآ  هک  ناـنآ  لاـح  هب  زور  نآ  ياو  (19) میزاس یم  كاله  هنوگ  نیمه  ار  ملاع  ناراکدـب  اـم  (18) مینک یم  كاله  زین  دنـشاب 
محر هاگرارق  هب  ردپ  بلص  زا  ار  هفطن  نآ  21)و  (؟ میدیرفاین یئابیز  نیدب  ردق  یب  هفطن  بآ  زا  ار  نایمدآ  امش  ام  ایآ  (20) دندرک بیذکت 
ردقم وکین  هک  میدرک  دبا  ات  وا  تشونرـس  نییعت  محر و  تدم  ریدقت  ام  (23)و  دنامب محر  رد  مولعم  نیعم و  یتدم  ات  (22) میتخاس لقتنم 

نکسم و رب  تیافک  جیاوح و  عماج  ار  نیمز  ام  ایآ  (25) دندرک بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  نانآ  لاح  هب  زور  نآ  ياو  (24) میتسه یمیکح 
دنلب ياـه  هوـک  نـیمز  رد  (27)و  دـنوش ناـهنپ  شنورد  ناـگدرم  دـننک و  شیعت  نیمز  يور  ناگدـنز  اـت  (26 (؟ میدادـن رارق  رـشب  رما  ره 

بیذــکت ار  ادــخ  تاـیآ  هـک  ناــنآ  لاــح  هـب  زور  نآ  ياو  (28) میدــیناشون اراوـگ  لــالز  بآ  امــش  هـب  ناراــب  ربا و  زا  میتــشارفارب و 
شتآ ياه  دود  هیاس  ریز  دـیورب  (30) دیورب دـیدرک  بیذـکت  هک  یخزود  نآ  يوس  هب  زورما  امـش  نارکنم  يا  دـسر  باطخ  (29) دندرک

ره شتآ  نآ  (32) دنراد یتاجن  زیرگ و  چیه  شتآ  رارش  زا  هن  دوب و  دهاوخ  هیاس  اجنآ  هن  (31) دنک هطاحا  ار  امش  بناج  هس  زا  هک  خزود 
هب زور  نآ  ياو  (34) تسا دـننام  يومدرآ  نارتش  هب  گنر  یگرزب و  رد  هرارـش  نآ  یئوگ  (33) تسیرصق دننام  شا  هلعـش  دنکفیب  يرارش 

تصخر اهنآ  هب  (36)و  تفگ دـنناوتن  ینخـس  دوخ  تاجن  رب  نارفاک  هک  تسیزور  نیا  (35) دندرک بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  نانآ  لاح 
دب کین و  یئادج  مکح و  لصف  زور  نیا  (38) دندرک بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  نانآ  لاح  هب  زور  نآ  ياو  (37) داد دنهاوخن  یهاوخرذع 

تلیح دـیناوت  دوخ  تاـجن  رب  یتلیح  رکف و  رگا  سپ  (39) مینادرگ عمج  رشحم  هصرع  هب  نیـشیپ  ناگتـشذگ  رد  همه  اب  ار  امـش  هک  تسا 
ناتخرد هیاس  رد  زیهرپ  يوقتاب و  ناگدـنب  تخـس  زور  نآ  (41) دـندرک بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  نانآ  لاح  هب  زور  نآ  ياو  (40) دینک

ره زا  هک  دوش  فطل  باطخ  اـهنآ  هب  (43) تسا مهارف  ناوارف  دنـشاب  لیام  هویم  عون  ره  زا  (42)و  دـنمعنتم يراج  ياهرهن  فرط  تشهب و 
ناراکوکین هتبلا  ام  (44) دیدروآ ياجب  ایند  رد  هک  یکین  لامعا  شاداپ  داب  اراوگ  ار  امـش  هک  دیماشایب  دیروخب و  دیهاوخب  بارـش  ماعط و 

هب نامیا  هک  مه  امـش  نارفاـک  يا  (46) دـندرک بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  نانآ  لاـح  هب  زور  نآ  ياو  (45) میهدـیم شاداپ  نینچ  ار  ملاع 
مدرم رایـسب  امـش  هک  ایند  هاتوک  رمع  هب  دیرب  عتمت  دیروخب و  تیناویح  يوخ  هب  سپدیرادن  ترخآ  يدبا  طاشن  معنت و  یناحور و  تاذل 

ادخ تعاط  زامن و  هک  دش  هتفگ  اهنآ  هب  هاگره  (48)و  دندرک بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  نانآ  لاح  هب  زور  نآ  ياو  (47) دیتسه يراک  هزب 
ار نآ  هک  ادخ  تایآ  زا  سپ  امـش  (50) دندرک بیذکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  نانآ  لاح  هب  زور  نآ  ياو  (49) دندرکن تعاطا  دیرآ  ياجب  ار 

(51 (؟ دیروآ یم  نامیا  ثیدح  نیمادک  هب  زاب  دیدرک  بیذکت 

أبنلا

لادج و مه  اب  نآ  رد  هک  (3) تمایق گرزب  ربخ  زا  (2 (؟ دننکیم وگتفگ  شسرپ و  یمهم  ربخ  هچ  زا  مدرم  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
هب شبذـک  قدـص و  رد  رفاک  نموم و  دومرف  زاـغآ  تماـیق  ادـخ و  زا  نخـس  نآرق  لوزن  هب  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دنتـساخرب  هملک  فـالتخا 

ياطخ رب  هتبلا  (5)و  تسناد دنهاوخ  گرم  تقو  يدوز  هب  دنا  هتـشادنپ  نارکنم  هک  تسین  نینچ  (4) دش لزان  تایآ  نیا  دنتخادرپ  هلداجم 
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ار امش  8)و  (؟ میتخاسن نآ  نابهگن  دامع و  ار  اـه  هوک  7)و  (؟ میدینادرگن قلخ  شیاسآ  دـهم  ار  نیمز  ام  ایآ  (6) دنوشیم هاگآ  يدوزب  دوخ 
تحارتسا تایح و  ماوق  هیام  امش  يارب  ار  باوخ  (9)و  دیبای نآ  اب  عون  ياقب  حلاص و  دنزرف  طاشن و  سنا و  ات  میدـیرفآ  درم  نز و  تفج 

هدرپ (10)و  دزادرپ قداص  ایور  ندـب و  تیوقت  نوخ و  هیهت  اذـغ و  شراوگ  هب  هتخادرپن  راک  تمحز  هبباوخ  رد  ندـب  نوچ  اـت  میداد  رارق 
نامسآ تفه  اهنآ  زارف  رب  (12)و  میتشاد ررقم  نانآ  شاعم  لیـصحت  يارب  ار  نشور  زور  (11)و  میدـینادرگ قلخ  لاوحا  رتاس  ار  بش  هایس 

بآ نادب  ات  (15) میتخیر ورف  ناراب  بآ  اهربا  مکارت  راشف و  زا  (14)و  میتخورفارب ناشخر  دیشروخ  نوچ  یغارچ  (13)و  میدرک انب  مکحم 
لـصف نآ  رد  هک  تمایق  زور  ینعی  لصف  زور  اـنامه  (17) میدروآ دـیدپ  اه  هویم  عاونا  تخرد و  رپ  ياـهغاب  (16)و  میدینایور هایگ  هناد و 

(19)و دـنیآرد رـشحم  هب  جوف  جوف  دـنوش و  هدـنز  ناگدرم  اـت  دـنمدب  روص  رد  هک  يزور  نآ  (18) تسا قلخ  هاگ  هدـعو  دوش  اـهتموصخ 
دوباـن اـهینیبدوخ  ددرگ و  بارـس  دـننام  هب  اـه  هوـک  (20)و  دنباتـش يرد  زا  یجوف  ره  اـت  دوش  هدوـشگ  فـلتخم  باوـبا  نامـسآ  ياـهرد 

اهنرق نآ  رد  هـک  (23) تسا راکمتـس  شکرـس  مدرم  هاـگیاج  خزود  نآ  (22) تسا ناراکدـب  نارفاـک و  نـیمک  رد  خزود  اـنامه  (21) دوش
یبآ رگم  (25) دنتفاین هرهب  ءایبنا  مولع  زا  ایند  رد  هک  نانچ  دـنماشاین  روهط  بارـش  درـس و  بآ  يا  هرطق  اجنآ  رد  زگره  (24) دنشک باذع 
زور هب  دیما  تقیقح  هب  اهنآ  اریز  (27) تسا قفاوم  اهنآ  لامعا  رفیک  اب  هک  (26) دنهد اهنآ  هب  تسا  منهج  قاسغ  میمح و  هک  نازوس  دیلپ و 

تخـس تمایق  لاوها  لاوحا و  هب  تلاهج  ینادان و  طرف  زا  ار  ام  تایآ  (28)و  دنتخادرپن يرکف  هب  تخس  زور  نآ  يارب  دنتـشادن و  باسح 
بیذکت و رفیک  دیشچب  سپ  (30) میا هدرک  مقر  هرامش  راصحا و  هب  یباتک  رد  ام  ار  يزیچ  ره  باسح  هک  نآ  لاح  (29)و  دندرک بیذکت 

يدـب رب  زج  هدـشن و  هـبنتم  چــیه  اـیند  رد  امــش  هـک  ناـنچ  مـیئازفین  خزود  باذــع  جــنر و  زج  يزیچ  امــش  رب  زگره  هـک  ار  يراکدــب 
هک ابرلد  يابیز  نارتخد  (33)و  تساهناتسکات اهغاب و  (32) تسا شیاسآ  هنوگره  شیاشگ و  ماقم  ناـهج  نآ  رد  ار  ناـیقتم  (31) دیدوزفین

نخس زگره  (35) شوخ نیریـش و  ياـه  هباـشون  عاونا  روـهط و  بارـش  زا  رپ  ياـهماج  (34)و  دـنرگیدکی دـننام  یناوج  یبوـخ و  رد  همه 
هک یئادخ  (37) تست راگدرورپ  باـسح  راـطع و  هب  يدزم  يدـبا  ياـهتمعن  نیا  (36) دـنتفگن اـیند  رد  هک  ناـنچ  دنونـشن  غورد  هدوهیب و 

رهق و زا  یـسک  ینابرهم  نیع  رد  هک  تسنابرهم  یئادـخ  هدـیرفایب  تسا  نیمز  نامـسآ و  نیمز  رد  هک  یتاقولخم  همه  نیمز و  اهنامـسآ و 
دنزیخرب و مظن  هب  هدز و  فص  ناگتشرف  همه  اب  سدقلا  حور  گرزب  هتشرف  نآ  هک  يزور  (38) دوشگ بلدناوتن  وگتفگ  هب  وا  اب  شتوطس 

هنگ تعافـش  يادخ  نذا  هب  دیوگباوص و  هب  نخـس  وا  دهد و  نذا  نخـس  هب  شنابرهم  يادخ  هک  یـسک  نآ  زج  دـیوگن  نخـس  سکچیه 
یم هک  ره  سپ  دوب  دهاوخ  ققحم  یمتح و  دنمعنتم  دبا  تشهب  هب  ناراکوکین  بذعم و  خزود  هب  ناراکدب  هک  زور  نینچ  (39) دنک ناراک 

زا يراک  رگید  تفرب  ملاع  نیا  زا  نوچ  هک  دشوکب  تعاط  نامیا و  هار  رد  زورما  دبای  یتلزنم  ماقم و  زور  نآ  رد  دوخ  يادخ  دزن  دهاوخ 
هاگآ هدـیناسرت و  تسکیدزن  هک  باذـع  زور  زا  ار  امـش  اـم  (40) درک دـناوتن  دـبا  تشهب  تاـجرد  هب  دوخ  تعفر  تداعـس و  كرد  يارب 

هک دنک  وزرآ  باذع  طرف  زا  زور  نآ  رد  رفاک  دنیب و  رـضاح  دوخ  يور  شیپ  رد  هدرک  دـب  کین و  زا  هچره  سک  ره  هک  يزور  میتخاس 
(41) تخوس یمن  دوخ  رفک  شتآ  هب  نینچ  ات  دوب  كاخ  شاک  يا 

تاعزانلا

ار نامیا  لـها  ناـج  هک  یناگتـشرفب  مسق  (2)و  دـنریگب یتخـسب  ار  نارفاک  ناـج  هک  یناگتـشرف  هب  مسق  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
مه زا  ملاع  مظن  رد  هک  یناگتشرف  هب  مسق  (4) دنهد ماجنا  ار  قح  نامرف  تعرس  لامک  اب  هک  یناگتشرفب  مسق  (3)و  دنربب طاشن  شیاساب و 
هک دنـشوکیم  قلخ  قح  نامرف  هب  هک  یناگتـشرف  هب  مسق  (5) دنریگ تقبـس  مه  رب  ادـخ  رما  هب  رافک  داهج  رد  هک  ینانموم  هتـسج و  یـشیپ 

ریبدت نسح  تعرـس و  لامک  اب  عیرـشت  نیوکت و  ملاع  ماظن  رد  هک  یئاوق  همه  هب  مسق  تایآ  ینعم  هصالخ  دـمآ . دـهاوخ  رـشح  یتمایق و 
ناهج یهلا  روص  هخفن  هک  يزور  (6) تسا شیپ  رد  يدصقم  ار  میکح  لعف  یترخآ و  ار  ایند  تایح  هک  دنلوغشم  راکب  میکح  يادخ  رماب 

ریز هب  اهمشچ  سرت  زا  مدرم  (9) دوش ناساره  برطضم و  اهلد  تخس  زور  نآ  رد  (8) دیآرد نآ  یپ  زا  گرید  روص  هخفن  (7)و  دنازرلب ار 
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ام ناوختـسا  میدرم و  نوچ  هنوـگچ  (11) تفای میهاوخ  يرگید  یناگدـنز  زاب  گرم  زا  سپ  اـم  اـیآ  دـنیوگ  اـیند  لـفاغ  مدرم  (10) دننکفا
يادص کی  زج  (13) دوب میهاوخ  راـکنایز  یـسب  میوش  هدـنز  راـب  رگید  هک  تروص  نیا  رد  هک  دـنیوگ  (12)و  دش میهاوخ  هدنز  دیـسوپ 

ربخ ایآ  (15) دندرگ راپسهر  تمایق  يارحص  هب  دنوشرب و  كاخ  زا  همه  هاگان  ادص  نادب  (14)و  دنونشن دننک  لیفارسا  روص  رد  هک  بیهم 
هب تجح  مامتا  تیاده و  يارب  هک  (17) درک ادن  روط  برق  يوط  سدقم  يداو  رد  ار  وا  ادـخ  هک  هاگنآ  (16 (؟ هدیسر وت  هب  نارمع  یسوم 

یتسرپ و دوخ  يدـیلپ  زا  هک  يراد  لیم  وگب  ینابرهم  ارادـم و  لامک  اب  سپ  (18) تسا هتفر  ناـیغط  هار  هب  تخـس  وا  هک  ورب  نوعرف  يوس 
هب نوچ  سپ  (20) يوش نتورف  عشاخ و  وا  تردق  تمظع و  هاگرد  هب  ات  منک  تیاده  ادخ  هار  هب  ار  وت  (19)و  يوش هزیکاپ  كاپ و  كرش 
هک سپ  نآ  زا  (22) درواین نامیا  ادـخ  هب  درک و  ینامرفان  بیذـکت و  نوعرف  (21) دومن وا  رب  گرزب  هزجعم  تیآ و  تفر  نوـعرف  بناـج 

دوخ رابرد  گرزب  لاـجر  اـب  سپ  (23) تساخرب شـشوک  دـهج و  هب  یـسوم  عفد  يارب  دـینادرگب و  قح  زا  يور  زاـب  دـید  یـسوم  هزجعم 
ترخآ ایند و  باقع  هب  ار  وا  یشکرس  رورغ و  نیا  رثا  رد  مه  ادخ  (25) امش گرزب  يادخ  منم  تفگ  ربکت  رورغ و  زا  (24)و  درک نمجنا 

ای تسا  رتراوتسا  نایمدآ  امش  يانب  ایآ  (27) دننادب ار  رورغ  هجیتن  ناشکرس  دنریگ و  تربع  تفرعم  لها  وا  تکاله  هب  ات  (26) درک راتفرگ 
نــشور ار  شزور  هریت و  ار  شماـش  (29)و  تخاس راوتـسا  یئابیز  لاـمک  رد  ناـینب  مکحم  دـنلب و  سب  یفقـس  هک  (28) دنلب نامـسآ  يانب 

دامع ار  اه  هوک  (32)و  دروآ دیدپ  هایگ  بآ و  نآ  رد  (31)و  دینارتسگب قلخ  ریاس  رـشب و  عافتنا  يارب  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  (30)و  دینادرگ
نیا اب  ناهج  نیا  هک  دینادب  سپ  (34) دـیآرب ناتنایاپراهچ  امـش و  توق  دزیگنارب  هوک  نابایب و  زا  هک  هایگ  بآ و  نآ  زا  ات  (33) تخاس نآ 

هک تسیزور  (35) دـیآ دـیدپ  تمایق  میظع  هثداح  گرزب و  هعقاو  نآ  نوچ  هک  تسا  تماـیق  يدـبا  ناـهج  همدـقم  تمکح  ریبدـت و  همه 
ایند رد  دـنتخاس و  شیوخ  رب  يراـکهنگ  زا  دوـخ  هک  یخزود  دوـش  راکـشآ  ناگدـنیبب  يارب  خزود  (36)و  درآ داـیب  هدرک  هـچ  ره  یمدآ 

خزود (39) دیزگرب ار  ایند  یگدـنز  (38)و  دش یغاط  شکرـس و  ادـخ  عرـش  مکح  زا  سک  ره  سپ  (37) دوش رادیدپ  زور  نآ  دـندیدیمن 
انامه (41) تسج يرود  سفن  ياوـه  زا  دـش و  تسرپادـخ  دیـسرتب و  تیبوـبر  زع  هاگـشیپ  رد  روـضح  زا  سک  ره  (40)و  تسوا هاگیاج 
يرآ دای  هب  نآ  زا  هک  رگید  تسا  راـک  هچ  ار  وت  (43) دوش اپرب  یک  تمایق  هک  دـننک  لاوس  وت  زا  ام  لوسر  يا  (42) تسوا هاگلزنم  تشهب 

تعاـس نآ  ادـخ  رما  هـب  دوـش و  یهتنم  ادـخ  هـب  رــشحم  تعاـس  تعاـس  نآ  راـک  (44) دـنتفریذپن وـت  زا  نارکنم  يدـش و  روآداـی  رایـسب 
نآ نوچ  (46) يزاس هاگآ  زور  نآ  لاوها  هب  دوشیم  ناساره  زور  نآ  داـی  زا  سک  ره  ار  ناـمیا  لـها  هک  دـشابن  نیا  زج  ار  وت  (45) دسررد

زور و کی  ایند  رمع  نالدنـشور  يارب  تسا  هدوبن  شیب  ماش  ات  يزور  اـی  حبـص  اـت  یبش  اـیند  رمع  همه  یئوگ  دوش  رادـیدپ  مدرم  رب  زور 
(47) دیامنیم بش  کی  نالد  هریت  يارب 

سبع

وا تسنکمم  ینادـیم  هچ  وـت  (3)و  دـمآ شروضح  اـنیبان  درم  نآ  نوچ  (2) تشگ ورـشرت  سوـبع و  ارچ  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
نوچ هک  تسموتکم  هللا  دبع  دارم  دتفا  دنمدوس  ار  وا  قح  رکذ  دیآ و  ادخ  دای  هب  لوسر  میلعت  هب  ای  (4) دشاب تافص  هزیکاپ  اسراپ و  يدرم 
هجوت وا  هب  اهنآ  تیاده  نامیا و  رب  صرح  زا  ترضح  دندوب  ترضح  دزن  شیرق  رافک  رباکا  یعمج  دمآ  نآرق  میلعت  يارب  لوسر  روضح 
تمرح وا و  شهوکن  ربدومن  راجـضنا  راهظا  یئورـشرت و  انیبان  نآ  رب  نایوما  زا  یـصخشتم  درم  دوب و  لوغـشم  تبحـص  هب  درکن و  لماک 

رد (7) یشاب وا  نامیا  رب  صیرح  و  ینک ؟ هجوت  وا  هب  لوسر  يا  وت  ارچ  (6) تسا ایند  رورغم  اراد و  هکنآ  اما  (5) دش لزان  تایآ  نیا  هللا  دبع 
لد قوش  هب  موتکم  هللا  دـبع  نوچ  هک  سک  نآ  اـما  (8) تسین یفیلکت  وت  رب  دزادرپـن  یئاـسراپ  ناـمیا و  هب  شرفک  زا  وا  رگا  هک  یتروـص 

تسین اور  نیا  (11 (؟ ینکیم يراددوخ  وا  هب  هجوت  زا  وـت  (10) تسیئاوقتاب سرتادـخ و  درم  وا  (9)و  دباتـش یم  وت  يوس  هب  ادخ  رکذ  يارب 
ظوفحم حول  ینعی  مرکم  تاحفص  رد  یهلا  تایآ  (13) دریگ دنپ  دهاوخب  هک  ره  ات  (12) تسا قلخ  همه  رکذت  دـنپ و  يارب  قح  تایآ  هک 

تسد هب  هدرپس  (15) تسا اطخ  زا  هزنم  كاپ و  هبترم و  دـنلب  یـسب  تاحفـص  نآ  هک  (14) تسا هتـشاگن  ناکاپ  بولق  ای  ینامـسآ  بتک  ای 
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نیا ات  ارچ  نامیا  یب  ناسنا  داب  هتـشک  يا  (17) دـنتمارک نسح و  اب  هبتر  یلاع  برقم  هکئالم  هک  (16) تسا یحو  ناگتـشرف  قح و  ناریفس 
شتقلخ اـبیز  تروص  نیدـب  ادـخ  يردـق  یب  هفطن  بآ  زا  (19) تسا هدـش  قـلخ  زیچ  هـچ  زا  درگن  یمن  (18) دزرو یم  داـنع  رفک و  دـح 

ربق كاـخ  هب  دـناریمب و  ار  وا  نیعم  تقو  هب  هاـگنآ  (21) دـینادرگ ناسآ  لهـس و  وا  رب  ار  لاـمک  هب  صقن  زا  جورخ  هار  سپـس  (20) دومرف
رما ادخ  هچنآ  ارچ  رفاک  رـشب  دنرادنپ  یم  داعم  نارکنم  هک  تسین  نینچ  (23) دزیگنارب ربق  زا  ار  وا  زاب  دهاوخ  تقو  ره  سپـس  (22)و  درپس

هاگنآ (26) میتخیر ورف  ناراب  بآ  اـم  هک  (25) درگنب درخ  مشچ  هب  دوخ  ياذـغ  توق و  هب  یمدز  (24) دبای دبا  تداعـس  ات  درواین  اجب  درک 
دنوردب هچ  ره  هک  یتاتابن  روگنا و  غاب  (28)و  میدینایورب اذغ  يارب  تابوبح  (27)و  میدروآرب نآ  زا  تاتابن  عاونا  میتفاکشب و  نیمز  كاخ 

اـهفلع و شوخ و  ياـه  هویم  عاوـنا  (31)و  نهک ناـتخرد  زا  رپ  ياـهلگنج  اـهغاب و  (30)و  اـمرخ لـخن  نوـتیز و  تخرد  (29)و  دیورب زاب 
تمایق بیهم  يادـن  دـنلب و  يادـص  هک  هاگنآ  دـیرآ  دای  هب  (33) دـیوش دـنم  هرهب  نآ  زا  مه  امـش  تاناویح  نایمدآ و  امـش  اـت  (32) اهعترم

نآ زا  (36)و  شردپ ردام و  زا  هکلب و  (35) دزیرگ یم  شردارب  زا  هک  ره  یکاـنلوه  تشحو و  زا  هک  زور  نآ  (34) دسرب قلخ  همه  شوگب 
زور نآ  (38) تخادرپ دـناوتن  سکچیه  هب  هک  تـسا  دوـخ  راـک  ناـشراتفرگ و  ناـنچ  سک  ره  زور  نآ  رد  (37) دزیرگیم مه  شدـنزرف  و 

هودـنا مغ و  دولزدرگ  یهورگ  راـسخر  (40)و  دننامداش نادـنخ و  (39)و  تسنازورف حبـص  نوچ  ناشراسخر  دـننامیا  لها  هک  يا  هفیاـط 
(43) دنملاع ناراکدب  نارفاک و  اهنآ  (42) هتسشن تلجخ  تلذ و  كاخ  ناشیور  هب  (41)و  تسا

ریوکتلا

ورف دنوش و  هریت  نامـسآ  ناگراتـس  (2)و  دوش کیرات  نابات  باتفآ  هک  یماـگنه  رآ  داـی  اـم ، لوسر  يا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
(5)و دننکفا رودب  دننک و  اهر  یلکب  تسا  زیزع  رایسب  برع  دزن  هک  نتسبآ  ههام  هد  ار  راشع  نارتش  (4)و  دنیآ راتفر  هب  اه  هوک  (3)و  دنزیر
(7)و ددرگ رو  هلعـش  نازوس  شتآ  نوچ  بآ  ياهایرد  هک  یماگنه  (6)و  دـنوش روشحم  تمایق  هصرع  هب  زین  رویط  شوحو و  هک  یماگنه 

ناهانگ یب  نآ  هک  (9) دنـسرپزاب هدش  روگب  هدنز  نارتخد  زا  هک  یماگنه  (8)و  دـندنویپرد دوخ  سنجمه  اب  همه  قلخ  سوفن  هک  یماگنه 
هب دننکرب و  ياج  زا  ار  نامـسآ  هک  یماگنه  (11)و  دوش هدوشگ  قلخ  لامعا  همان  هک  یماـگنه  10)و  (؟ دیتشک هانگ  مرج و  هچ  هب  امـش  ار 
نآ رد  (14) دـنزاس کیدزن  شلها  هب  ار  تشهب  هک  یماـگنه  (13)و  دـنزورفیب تخـس  ار  خزود  شتآ  هک  یماگنه  (12)و  دنکفا وس  کی 
دای مسق  دنرادنپ  نآرق  نارکنم  هک  تسین  نینچ  (15) دنادب ار  همه  هدرک  رضاح  دوخ  رب  هچنآ  ره  اجنآ  یسفن  ره  تستمایق  زور  هک  ماگنه 

ار ناهج  يور  هک  یماگنه  رات  بش  هب  مسق  (17) دننک ناهنپ  خر  دوخ  ناکم  رد  دنیآ و  شدرگ  هب  هک  (16) هدندرگزاب ناگراتس  هب  منکیم 
نآرق اـنامه  هک  تاـیآ  نیا  هب  مسق  (19) دزورفیب دوـخ  يور  هب  ار  ملاـع  دـنز و  مد  هک  یتـقو  نشور  حبـص  هب  مسق  (18)و  دنادرگ کیرات 

هدنامرف (21)و  تستلزنم هاج و  اب  شرع  ردتقم  يادخ  دزن  تستردـق و  توق و  اب  هتـشرف  هک  (20) تسا لیئربج  قح  راوگرزب  لوسر  مـالک 
تساملاع لمکم  لماک  لقع  دیناوخ  شا  هناوید  امش  هک  ص )  ) یفطصم دمحم  امش  رـصع  لوسر  (22)و  تسادخ یحو  نیما  ناگتشرف و 

ملاع زا  یحو  رب  امـش  لوسر  نیا  (24)و  درک هدـهاشم  تسرد  قرـشم  يالعا  قفا  رد  ار  لـیئربج  یحو  نیما  وا  (23)و  تسین هناوید  زگره 
دودرم ناطیــش  مـالک  زگره  تسادــخ و  مـالک  وا  نآرق  (25)و  دزاـس یم  هاـگآ  دوـخ  یحو  مـلع  زا  ار  امــش  دزرو و  یمن  لــخب  بـیغ 

لها تحیصن  دنپ و  زج  میظع  نآرق  نیا  (27 (؟ دیوریم اجکب  هدرک  اهر  ار  ادخ  یحو  باتک  قح و  مالک  نادان  مدرم  امـش  سپ  (26) تسین
ار قح  هار  نارفاک  امـش  (29)و  دریگ شیپ  دبا  تداعـس  یتسرپ و  قح  تسار  هار  دهاوخب  ناگدـنب  امـش  زا  هک  ره  ات  (28) تسین چیه  ملاع 

(30) درادب هار  نیا  هب  ار  امشرهق  هب  دهاوخب و  ملاع  هدننیرفآ  يادخ  رگم  دیهاوخ  یمن 

راطفنالا

ناگراتـس هک  یماگنه  (2)و  دوش هتفاکـش  نامـسآ  هک  یماـگنه  ار  تماـیق  زور  نک  داـی  اـم ، لوسر  يا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
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اهربق زا  قیـالخ  هک  یماـگنه  (4)و  دوش اـیرد  کـی  همه  هتـسویپ  مه  هب  اـت  ددرگ  ناور  اـهایرد  بآ  هک  یماـگنه  (3)و  دنزیرورف نامسآ 
دنادـب ار  همه  هداد  ماجنا  رخوم  مدـقم و  ایند  رد  هک  دـب  کین و  لـمع  زا  هچ  ره  هب  یـصخش  ره  هک  تسا  ماـگنه  نآ  (5) دنوش هتخیگنارب 

دسر یم  وا  هب  گرم  زا  سپ  هک  یلامعا  نآ  رخوم  هدروآ و  ياجب  ترخآ  يارب  ایند  زا  نتفر  زا  شیپ  هک  تسا  یلمع  مدقم  زا  دارم  دیاش 
يا (6) هنـسح تنـس  یملعباتک و  ای  حلاص  دنزرف  يراج و  تاقدـص  فقو و  هدرک و  تیـصو  هک  يریخ  لامعا  تاحلاصلا و  تایقاب  دـننام 

هب مدع  زا  ار  وت  هک  یئادـخ  نآ  (7 (؟ يدرک وا  ینامرفان  و  یتشگ ؟ رورغم  دوخ  راوگرزب  میرک  يادـخ  هب  هک  دـش  ثعاب  هچ  لفاغ  ناـسنا 
یتساوخ هک  یتروص  ره  هب  هک  نآ  لاـح  (8)و  دیزگرب اوق  بسانت  مادـنا و  لادـتعا  هب  تسارایب و  لماک  مامت و  یتروص  هب  دروآ و  دوجو 

زاامـش هکلب  تسه  هتبلا  تسین  یتمایق  داعم و  هک  دـیتشادنپ  نارفاک  امـش  هک  تسین  نینچ  (9) درک یتسناوت  قلخ  مه  اـبیز  تروص  نیا  زج 
هتشرف امـش و  لامعا  ناگدنـسیون  اهنآ  هک  (11) دـنرومام امـش  لاوحا  تبقارم  رب  اهنابهگن  هتبلا  (10) دـینک یم  بیذـکت  ار  ازج  زور  لهج 

رد ناراکدب  (14)و  دـنمعنتم تمعنرپ  تشهب  رد  ملاع  ناراـکوکین  ازج  زور  (13)و  دننادیم ار  همه  دـینک  هچ  ره  امـش  (12) دنیادخ برقم 
وت (17)و  دوب دنناوتن  رود  شتآ  نآ  زا  چیه  (16)و  دنـشک باذع  جنر و  هشیمه  دنتفارد و  خزود  نآ  هب  ازج  زور  (15) دنبذعم خزود  شتآ 
نآ (19 (؟ تسناد یناوت  هنوگچ  ار  ازج  زور  نآ  تمظع  مه  زاب  (18 (؟ دش یناوت  هاگآ  الماک  زورما  رـشب  يا  ازج  تمظع  اب  زور  هب  هنوگچ 

(20) تساتکی يادخاب  زور  نآ  رد  نامرف  مکح و  اهنت  تسین و  راکچیه  رب  رداق  یسک  يارب  سکچیه  زور 

نیففطملا

(3)و دنناتـسب مامت  دنناتـسب  مدرم  زا  يزیچ  نزو  ای  لـیک  هب  نوچ  هک  ناـنآ  (2) ناشورف مک  لاـح  هب  ياو  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
؟ دنوشیم هتخیگنارب  تازاجم  يارب  يزور  گرم  زا  سپ  هک  دنناد  یمن  اهنآ  ایآ  (4) دنهد مک  مدرم  هب  نزو  لیک و  رد  دنهدب  يزیچ  نوچ 

مک دیدهت  ربتایآ  نیا  دنتـسیا  یم  باسح  يارب  ملاع  راگدرورپ  روضح  رد  مامت  مدرم  هک  تسیزور  (6 (؟ تسیگرزب زور  رایسب  نآ  هک  (5)
یم گرزب  هب  دادیم و  مدرم  هب  کچوک  عاص  زا  تشاد  کچوک  گرزبعاص و  ود  هنیدم  رد  هک  هنیهج  وبا  دـننام  دـش  لزان  ملاع  ناشورف 
نینچ (7) دـنتایآ نیادـیدهت  لومـشم  مه  ملاـع  ناـشورف  نارگ  تسا و  یـشورف  مک  مکح  هب  زین  یـشورف  نارگ  هک  دـننادب  مدرم  تفرگ و 
یناوت هاگآ  نیجس  تقیقح  هب  هنوگچ  (8)و  دننیجس باذع  رد  ناشهایس  لمع  همان  اب  ناراکدب  تمایق  زور  هتبلا  دنرادنپ  نارکنم  هک  تسین 
یتروص رد  (12) دننک یم  بیذکت  ار  ازج  زور  هک  نانآ  (11) نآرق نارکنم  لاح  هب  ياو  (10) هدش هتشون  قح  ملق  هب  هک  تسیباتک  (9 (؟ دش
نانخـس نیا  دـنیوگ  دوش  توالت  ام  تایآ  نوچ  اهنآ  رب  هک  (13) ملاع ناراکدب  ناملاظ و  رگم  دـنک  یمن  بیذـکت  یـسک  ار  زور  نآ  هک 

یم راـکنا  ار  نآرق  هک  تـسا  هدرک  هـبلغ  اـهنآ  هریت  ياـهلد  رب  ناشاهیراکدـب  مـلظ و  تـملظ  هـکلب  تـسین  نـینچ  (14) تسناینیشیپ هناسفا 
ار اهنآ  يزور  سپس  (16) دنمورحم بوجحم و  لهج  هدرپ  رد  ناشراگدرورپ  تفرعم  زا  اهنآ  هکلب  دنرادنپ  یم  هک  تسین  نینچ  (15) دننک

نارفاک امـش  هک  تسین  نینچ  (18) دـیدرک یم  نآ  بیذـکت  هک  تسا  یخزود  نامه  نیا  دـنیوگ  نانآ  هب  (17)و  دننکفارد خزود  شتآ  هب 
تسیباتک (20 (؟ دـش یناوت  هاگآ  نییلع  تقیقح  هب  هنوگچ  (19)و  دنور نییلع  تشهبرد  ناشلامعا  همان  اب  ملاع  ناراکوکن  زورما  دـیتشادنپ 

لئاـن ماـقم  نآ  هدـهاشم  هـب  قـح  هاـگرد  ناـبرقم  (21)و  دـنرب نیرب  تشهب  نـییلع  ماـقم  هـب  ار  ناـکین  هـک  هدـش  هتـشون  قـح  مـلق  هـب  هـک 
رد (24)و  دنرگنب ار  ادخ  ياهتمعن  تمحر و  دننز و  هیکت  تزع  ياهتخت  رب  اجنآ  (23) دنمعنتم دبا  تشهب  رد  ناراکوکین  اققحم  (22) دنوش
هب هک  (26) دنناشونب رهم  هب  رـس  بان  بارـش  اهنآ  هب  ناملغ  روح و  نایقاس  (25)و  تسا رادـیدپ  یتشهب  میعن  ینامداش  طاشن و  ناشراسخر 
عبط بیکرت  (27) یناف يایند  تمعن  رب  هن  دنـشوکب  تبغر  قوش و  هب  دیاب  يدـبا  ینامداش  تمعن و  نیا  رب  نالقاع  دـنا و  هدرک  رهم  کشم 

دندنخ و یم  نامیا  لها  رب  ناراکدب  زورما  انامه  (29) دنشون یم  نآ  زا  ادخ  نابرقم  هک  يا  همشچرس  (28) تسالاب ملاع  زا  بان  بارش  نآ 
هب مدرم  راکدـب  نآ  نانموم  لفحم  روضح  زا  نوچ  (31)و  دنرگنب ءازهتـسا  نعط و  مشچ  هب  دنرذگب  اهنآ  هب  نوچ  (30)و  دننک یم  هرخسم 

ار ناـنموم  نوچ  (32)و  دـننک یم  حـیرفت  مه  اب  نانموم  تعاط  زامن و  شهوکن  هب  یهاـکف  حازمنخـس و  هب  دـندرگزاب  دوخ  ناـسک  يوس 
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نانموم لامعا  نابهگن  راک و  لکوم  ار  نادـب  نآ  اـم  هک  یتروص  رد  (33) دنتـسه یهارمگ  حول  هداس  مدرم  تقیقح  هب  نانیا  دنیوگ  دننیبب 
ياهتخت رب  (35)و  دندنخ یم  رافک  هب  نامیا  لها  مه  تسا  دب  کین و  يازج  زور  هک  زورما  سپ  (34) دنزادرپ نانخس  نیدب  ات  میدینادرگن 

رد هک  تسا  یتشز  لاعفا  هجیتن  زج  دـنهدیم  نارفاک  هب  خزود  رد  هک  یـشاداپ  اـیآ  (36) دـننک یم  هدـهاشم  ار  نایخزود  هدز و  هیکت  تزع 
(37) دندرک ایند 

قاقشنالا

هتبلا دراد و  ارف  شوـگ  قـح  ناـمرف  هب  (2)و  دوش هتفاکـش  نامـسآ  هک  یماگنه  رآ  داـی  هب  اـم ، لوسر  يا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
(4)و ددرگ راومه  نآ  ياهیدنلب  تسپ و  دوش و  طسبنم  عیسو و  نیمز  هک  یماگنه  (3)و  دریذپ وا  نامرف  هک  دزس  تسادخ  قولخم  نامسآ 

هتبلا دـهد و  ارف  شوگ  ادـخ  نامرف  هب  (5)و  دـنکفا نوریب  یلکب  ار  همه  نداعم  اهجنگ و  ناـگدرم و  زا  هتـشاد  ناـهنپ  لد  نورد  رد  هچ  ره 
هتبلا زور و  نآ  زا  شابم  لفاغ  ناسنا  يا  (6) دوش اپرب  تمایق  هماگنه  هک  ماگنه  نآ  رددریذپ  وا  نامرف  هک  دزـس  تسقح  قولخم  هک  نیمز 

یم وا  تاقالم  هب  لئان  گرم  هب  يوریم و  دوخ  راگدرورپ  روضح  تبقاع  هک  شوکب  قح  تداـبع  تعاـط و  هار  رد  تقـشم  جـنر و  ره  اـب 
ناـسآ شباـسح  رایـسب  هک  شلاوحا  رب  اـشوخ  سک  نآ  (8) دـنهد تسار  تسد  هـب  شلاـمعا  هماـنزور  نآ  رد  هـک  سک  نآ  اـما  (7) يوش

رس تشپ  زا  ار  شلامعا  همان  هک  سک  نآ  اما  (10)و  تفر دهاوخ  نامداش  رورسم و  تشهب  رد  شناشیوخ  ناسک و  يوس  هب  وا  (9)و  دننک
هک (13) دتفارد خزود  نازوس  شتآ  هب  (12)و  دنک رایسب  ترسح  دایرف  هآ و  دوخ  كاله  رب  وا  هک  شلاوحا  رب  ادب  (11) دنهد پچ  تسدب 
هک دوب  دوسالا  دبع  نبا  هللا  دبع  شلوزن  ناشلوا  ياما  دش . لفاغ  ادخ  زا  ایند  تمعن  زان و  هب  دوب و  رورسم  رورغم و  رایسب  شناسک  نایم  وا 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  مع  هزمح  لتاقاب  تسدمه  دوب و  رفاک  هک  دوسا  شردارب  مود  ياما  دوب و  ص )  ) ربمغیپ باحصا  زا  نامیا و  اب  يدرم 
هک تسین  نینچ  (16) تسهاگآ الماک  وا  لامعا  لاوحا و  هب  ادخ  یلب  (15) تشگ دهاوخن  زاب  ادخ  يوس  هب  ادبا  هک  درک  نامگ  (14)و  هلا و 
درگ وا  رد  هچنآ  راـت و  بش  هب  مـسق  (17) برغم زامن  ماگنه  بورغ  تقو  وا  ینـشور  قفـش و  هب  مسق  دـشابن  هگآ  شقولخم  لعف  زا  ادـخ 

لاوحا امش  هک  روما  نیا  هب  مسق  (19) دوش نازورف  مامت  هک  ردب  ماگنه  نابات  هام  هب  مسق  (18)و  هتفرگ مارآ  هدیزخ و  بش  لد  رد  هدمآ و 
هن تسادخ  رما  هب  همه  هک  تفای  دیهاوخ  خزود  تشهب و  هب  دورو  خزرب و  گرم و  ات  تقلخ  نیتسخن  زا  گنراگنر  ثداوح  نوگانوگ و 

یمن قح  هدجـس  دـش  توـالت  نآرق  تاـیآ  ناـنآ  رب  نوچ  ارچ  (21)و  دـنروآ یمن  ناـمیا  ادـخ  هب  ور  هچ  زا  نارفاـک  سپ  (20) امش رایتخا 
يا (24) تسا رتاناد  اهنآ  دوخ  زا  دنرادیم  ناهنپ  لد  رد  هچنآ  هب  ادخ  (23)و  دننک یم  بیذکت  ار  ادخ  نآرق  رفاک  مدرم  نآ  هکلب  (22) دننک

یباوث تنم و  یب  يرجا  ار  اهنآ  هک  دنوش  راکوکین  دـنرآ و  نامیا  هک  نانآ  رگم  (25) هد تراشب  خزود  كاندرد  باذع  هب  ار  اهنآ  لوسر 
(26) دوب دهاوخ  ینادواج  تشهب  رد  تیاهن  یب 

جوربلا

هاگ هدـعو  هک  تمایق  دوعوم  زور  هب  مسق  (2)و  تسا تمظع  اب  ياهخاک  ياراد  هک  دنلب  نامـسآ  هب  مسق  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
رد ناـبات  هاـم  نوچ  یکدوک  هک  تسا  تیاور  تما  تماـیق و  وا  دوهـشم  هب  و  ص )  ) متاـخ ربمغیپ  ملاـع  دـهاش  هب  مسق  (3)و  تسا قیالخ 

دوهـشم و  ص )  ) لوسر دهاش  دومرف  مدرک  لاوس  ار  دوهـشم  دهاش و  ینعم  وا  زا  درک و  یم  هظعوم  نآرق  تایآ  هب  ار  قلخ  ربمغیپ  دجـسم 
رب هک  يرفاک  موق  نآ  ینعی  دودخا  باحصا  هک  نانیا  هب  مسق  (4) تسا ع )  ) یلع نب  نیسح  دنتفگ  تسیک ؟ كدوک  نیا  مدیسرپ  تستمایق 
هب یتخس  شتآ  هک  یملاظ  مدرم  نامه  (5) دندش دوبان  هتشک و  همه  دندنکفارد  شتآ  ياهقدنخ  هب  ار  اهنآ  دندش و  طلسم  رکم  هب  نانموم 
هب هک  یناـنموم  نتخوس  (7)و  دنتـسشنب شتآ  ياهقدـنخ  نآ  رانک  رب  هنامحریب  هک  (6) دـنتخوس ار  دوخ  تقیقح  هب  دـنتخورفارب  قلخ  ناج 

تافص هدوتس  ردتقم  يادخ  هب  نانآ  هکنآ  زج  دنتشادن  یتوادع  چیه  دنتخوسب  هک  نانموم  نآ  اب  (8)و  دندرک یم  هدهاشم  دندنکفا  شتآ 

يا هشمق  یهلا  داتسا  میرک  نآرق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 267 

http://www.ghaemiyeh.com


نانآ (10) تسهاوگ یلزا  يدوهـش  ملع  هب  تسا  ملاع  رد  هچ  ره  رب  تساهنامـسآ و  نیمز و  کلام  هک  یئادخ  نآ  (9) دندوب هدروآ  نامیا 
ایهم خزود  شتآ  منهج و  باذـع  اـهنآ  رب  دـندرکن  هبوت  دـنتخوس و  هنتف  شتآ  هب  ار  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  دودـخا  باحـصا  نوچ  هک 
نیا تسیراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  هک  تسیئاهغاب  تشهب  رد  هتبلا  اـهنآ  رب  دـندش  راـکوکین  هدروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  ناـنآ  (11) تسا

رایـسب ادخ  ماقتنا  هذخاوم و  هک  وگب  ار  تما  نادـب و  ام ، لوسر  يا  (12) تسا گرزب  يزوریف  تداعـس و  ار  نابوخ  تقیقح  هب  دبا  تشهب 
وا مه  (14)و  دـنادرگرب تماـیق  هصرع  هب  زاـب  گرم  زا  سپ  دـنیرفایب و  ار  قلخ  تسخن  تقیقح  هب  وا  (13) دیـسرتب وا  رهق  زا  تسا  تخس 

ماجنا راـیتخا  تردـق و  لاـمک  رد  ار  نآ  دـهاوخب  هچ  ره  (16)و  تسا تزع  رادـتقا و  شرع  دـنوادخ  (15)و  تسنابرهم هدنزرمآ و  رایـسب 
رفیک هب  هک  دومث ؟ موق  شموق و  نوـعرف و  ناتـساد  (18 (؟ تسا هدـش  تیاکح  وت  رب  هتـشذگ  ناهاش  دونج  لاوحا  ایآ  لوسر  يا  (17) دهد

تـسا ینامـسآ  باتک  نیرتراوگرزب  رتگرزب و  هک  وت  نآرق  بیذکت  هب  دنرفاک  هک  نانآ  یلب  (19) دندش كاله  لسر ، اب  ینمـشد  و  رفک ،
كاله هک  دنـسرتب  مقتنم  يادـخ  هذـخاوم  رفک و  رفیک  زور  زا  مه  اهنآ  تسا  طـیحم  ناـشلاعفا  لاوحا و  همه  رب  ادـخ  (20)و  دنزادرپ یم 

(23) تسا هتشاگن  یلزا  ملع  هحفص  قح و  ظوفحم  حول  رد  هک  (22) تسیهلا راوگرزب  نآرق  باتک  نیا  هکلب  (21) دش دنهاوخ 

قراطلا

بکوک نامه  قراط  (3) ینادب ار  نامـسآ  قراط  یناوت  هنوگچ  (2)و  نآ قراط  هب  مسق  نامـسآ و  هب  مسق  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
ادخ فرط  زا  هتبلا  ار  یـصخش  ره  هک  نانیا  هب  مسق  (4) دورورف نالهاج  کیرات  ياهلد  هب  نآرق  ملع  رون  نوچ  شرون  هک  تسا  ناـشخرد 

تقلخ يا  هدــنهج  هـفطن  بآ  زا  (6 (؟ تسا هدـش  هدـیرفآ  هچ  زا  هـک  درگنب  دوـخ  تـقلخ  ودـب  رد  رورغم  ناـسنا  (5) تسناـبهگن بقارم و 
هتبلا وا  دیـشخب  ناج  دیرفآ و  ناج  یب  زیچان  نیا  زا  ار  وا  هک  یئادخ  (8) تسا هدمآ  نوریب  ردام  هنیس  ردپ و  بلـص  نایم  زا  هک  (7) هدیدرگ

شیوـخ و رد  یتوـق  زور  نآ  (10)و  دوش راکشآ  صخـش  نطاب  رارـسا  هک  يزور  (9) تسا رداـق  گرم  زا  سپ  هراـبود  شندرک  هدـنز  رب 
هب نآرق  هک  (13) ناقلخ يارب  هدنیور  هایگ  نیمز  هب  مسق  (12)و  ناراب هدنزیرورف  نادرگ و  نامسآ  هب  مسق  (11) دباین دوخ  تاجن  رب  يروای 
هچ ره  مالسا  نانمشد  (15) تسین هتبلا  دنتفگ  نانمشد  هک  هدهیب  لزه  نخس  زگره  (14)و  تسلطاب زا  قح  هدننک  ادج  قح و  مالک  تقیقح 
يا وت  سپ  (17) میبلاغ اهنآ  رب  اـم  هتبلا  درک و  میهاوخ  رکم  ناـشرکم  لـباقم  رد  مه  اـم  (16)و  دننکیم مالـسا  وحم  رب  رکم  دیک و  دـنناوتب 

(18) دسر ارف  ناشرفیک  تقو  ات  هد  تلهم  ار  نارفاک  یکدنا  لوسر 

یلعألا

لوغـشم شیاتـس  حـیبست و  هب  تستادوجوم  همه  زا  رتـالاب  رترب و  هک  دوخ  يادـخ  ماـن  هب  اـم ، لوسر  يا  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
هب داد و  يا  هزادنا  ردق و  ار  زیچ  ره  هک  ار  یئادـخ  نآ  (3) دیناسر دوخ  لامک  دح  هب  ار  همه  درک و  قلخ  ار  ملاع  هک  یئادـخ  نآ  (2) شاب

نآرق تایآ  ام  (6)و  دینادرگ هایس  کشخ و  هاگنآ  (5)و  دینایورب نیمز  زا  مرخ  زبس و  ار  هایگ  هک  یئادخ  نآ  (4) دومن تیاده  شلامک  هار 
ملاع ناهنپ  راکـشآ و  روما  هب  وا  هک  درب  تدای  زا  هک  دـهاوخ  ادـخ  هچنآ  رگم  (7) ینکن شومارف  چـیه  اـت  مینک  یم  تئارق  ررکم  وت  رب  ار 

رکذـتم دـتفا  دـنمدوس  رگا  ار  قـلخ  یهلا  تاـیآ  هب  سپ  (9) میراد یم  قـفوم  ناـسآ  لهـس و  تعیرـش  هـقیرط  رب  ار  وـت  اـم  (8)و  تسهاگآ
یهلا هظعوم  دنپ و  نآ  تسا  مدرم  نیرتتخبدب  سفن و  رت  یقش  هکنآ  (11)و  دریگیم دنپ  رکذت  نیا  هب  دشاب  سرتادخ  هک  ره  هتبلا  (10) زاس

هن دوش و  تحار  اـت  دریمب  هن  خزود  نآ  رد  (13)و  دتفارد خزود  تخس  رایـسب  شتآ  هب  تبقاع  سکنآ  (12) دنیزگ يرود  نآ  زا  دریذپن و 
زامن هب  ادخ  مان  رکذ  هب  (15)و  درک سفن  هیکزت  هک  یسک  نآ  تفای  يراگتسر  حالف و  اقح  (14) دشاب یناگدنز  زا  رادروخرب  دنام و  هدنز 

یتروص رد  (17) دنراد زیزع  دننیزگب و  ار  ایند  یناگدنز  هکلب  دنورن  تداعس  نیا  یپ  زا  تلفغ  لهج و  زا  مدرم  اما  (16) تخادرپ تعاط  و 
رکذ نیــشیپ  نـالوسر  بـتک  رد  تـقیقح  هـب  راـتفگ  نـیا  (18) تـسا هزور  دــنچ  ياــیند  زا  رت  هدــنیاپ  رتــهب و  یــسب  ترخآ  لزنم  هــک 
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(20) تسا هدیدرگ  نایب  لصفم  یسوم  تاروت  میهاربا و  فحص  رد  نآرق  زا  لبق  صوصخب  (19) هدش

ۀیشاغلا

زور نآ  هک  (2 (؟ تسا هدش  تیاکح  وت  رب  رـشحم  ریگ  ملاع  هیلب  تمایق و  كانلوه  ربخ  ایآ  ام ، لوسر  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
خزود نازورف  شتآ  رد  هتــسویپ  (4)و  تسا تقـشم  جـنر و  ناـشراک  همه  (3)و  دـشاب لیلذ  كانـسرت و  ربکتم  رفاـک و  یهورگ  راـسخر 

هب هک  (7) تسین اهنآ  ياذغ  تسوب  معط و  دـب  یفلع  هک  خزود  حیرـص  ریغ  یماعط  (6) دنشون بآ  منهج  مرگ  بآ  همـشچ  زا  (5)و  دنبذعم
زا (9)و  تسنادـنخ نامداش و  ناـشراسخر  یتشهب  ياـهتمعن  هب  رگید  یعمج  (8) دـندرگ ریـس  هن  دـنوش و  هبرف  هن  دـنروخ  هچ  ره  ماعط  نآ 

چیه مه  هب  نایتشهب  اـجنآ  رد  (11)و  دنا هتفای  یلاع  ماقم  تبترم  دـنلب  تشهب  رد  هک  (10) دندونشخ ادخ  تعاط  رد  دوخ  شـشوک  یعس و 
یلاع و ياهتخت  اـجنآ  مه  (13)و  تسیراج اراوگ  لالز و  بآ  ياـه  همـشچ  تشهب  نآ  رد  (12) دنونـشن دـنیوگن و  هدوهیب  تشز و  نخس 

هتشاد بترم  فیطل  ياهشلاب  دنسم و  تخت  ره  رب  (15)و  دنا هتشاذگ  بارش  نیرتهب  گرزب  ياهحدق  (14)و  دنا هداهن  هیاپ  دنلب  ياهیسرک 
يارب تعفنم  تمکح و  عاوـنا  هب  هنوـگچ  هک  دـنرگن  یمن  رتـش  تـقلخ  رد  مدرم  اـیآ  (17) دـنا هدرتسگ  اهبنارگ  یلاع  ياهـشرف  (16)و  دنا

كرک و تسوپ و  تشوگ و  ریـش و  زا  هدـینادرگ و  ناسنا  كدوک  کـی  عیطم  ادـخ  ار  ناویح  نیا  راـطق  کـی  هک  تسا ؟ هدـش  قلخرـشب 
شدرگ و مظن  ماکحتـسا و  هب  هنوگچ  ردقچ و  هک  دـننک  یمن  رکف  دـنلب  نامـسآ  خاک  تقلخ  رد  (18)و  دنربیم دوس  نارازه  نآ  یـشکراب 

نیمز هب  20)و  (؟ دنا هتـشارفارب  نیمز  رب  هنوگچ  هک  دننیب  یمن  ار  راز  همـشچ  ياز و  ندـعم  ياه  هوک  (19)و  دنا هدیرفآ  وکین  راونا  هعـشا و 
زاس رکذتم  یهلا  ياهتمکح  هب  ار  قلخ  وت  لوسر  يا  (21) دنا هدرتسگ  هنوگچ  هک  دننک  یمن  رظن  تسناهنپ  راکـشآ و  نآ  رد  اهتمکح  هک 

رکذت زا  سپ  سک  ره  هکنآ  زج  (23) یتسین اهنآ  نامیا  رفک و  لیدبت  رب  اناوت  طلـسم و  وت  (22)و  تسین نیا  زا  ریغ  وت  يربمغیپ  هفیظو  هک 
يوسب اهنآ  تشگزاب  هتبلا  هک  دـننادب  ات  (25) دنک بذعم  خزود  رد  گرزب  یباذـع  هب  ادـخ  ار  وا  (24) دوش رفاک  دـنادرگب و  قح  زا  يور 

(27) دوب دهاوخ  ام  رب  ناشدب  کین و  لامعا  يازج  باسح و  هاگنآ  (26) تسام

رجفلا

بش هد  هب  مسق  (2)و  دزاسیم نشور  نابات  دیـشروخ  رون  هب  ار  ناهج  ادخ  هک  یماگنه  هاگحبـص  هب  مسق  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
تاذ هک  درف  قح  هب  تسا و  ملاـع  تادوـجوم  هیلک  هک  تفج  قـح  هب  مسق  (3) دنلوغـشم ادخ  رکذ  اعد و  هب  ادخ  ناگدـنب  هک  هجحیذ  لوا 
درخ لها  دزن  دـش  دای  اهنآ  هب  مسق  هک  روما  نیا  رد  اـیآ  (5) دوش لدـبم  نشور  زور  هب  هک  یماگنه  رات  بش  هب  مسق  (4)و  تسادخ ياتکی 

هک مرا  موق  ای  مرا  رهـش  لها  هب  زین  7)و  (؟ درک هچ  دوه  موق  داع  اب  وت  يادخ  هک  يدـیدن  لوسر  يا  (6) تسه هتبلا  تسین ؟ دنگوس  تقایل 
ملاـع دـالب  رد  معنت  یگرزب و  ماکحتـسا و  رد  يرهـش  نآ  دـننام  هک  یتروص  رد  (8 (؟ داد رفیک  هنوگچ  دـندوب  تمظع  تردـق و  بحاص 

نوـعرف و زین  10)و  (؟ داد تخـس  رفیک  هچ  دـنتخاس  یم  گنـس  زا  دوـخ  رب  اـهخاک  هتفاکـش و  ار  گنـس  هـک  دوـمث  موـق  هـب  زین  (9)و  دوبن
ناـیغط ملظ و  نیمز  يور  رد  هکنیا  يارب  (11 (؟ دومن قرغ  كاله  يایرد  هب  هنوگچ  دندوب  رایـسب  هاپـس  تردق و  بحاص  هک  ار  ناینوعرف 

رهق خزود  هـب  تبقاــع  داتــسرف و  یپ  رد  یپ  باذــع  اــهنآ  رب  وــت  يادــخ  هـکنآ  اــت  (13) دـنتخیگنا هـنتف  داـسف و  رایــسب  (12)و  دندرک
جنر و هب  ار  وا  ادخ  نوچ  ربص  یب  فیعـض  فرپ  مک  ناسنا  اما  (15) تسناراکمتـس هاگنیمک  رد  هتبلا  وت  يادخ  ام  لوسر  يا  (14) دنکفارد

ارم ادخ  دیوگ  دوش و  تمعن  زان و  رورغم  لاح  نآ  رد  دـشخب  ناحتما  شیامزآ و  يارب  یتمعن  ار  وا  دوخ  مرک  هب  سپـس  دزاس  التبم  یمغ 
راوـخ ارم  ادـخ  دــیوگ  دوـش و  نـیمغ  گـنتلد و  درک  ریقف  يزور و  گـنت  ندوـمزآ  يارب  زاـب  ار  وا  نوـچ  (16)و  تـشاد یمارگ  زیزع و 

لیم هب  دوخ  ماعط  هرفس  رب  ار  ریقف  (18)و  دننکن يزاون  میتی  زگره  نوچ  دـنوش  راوخ  عمط  لخب و  هانگ  هب  هکلب  تسین  نینچ  (17) دینادرگ
ار ناریغـص  نارتخد و  نانآ و  دـننام  فیعـض  ناـثراو  قح  تاـعارم  دـنروخ و  یم  یماـمت  هب  ار  ثرا  لاـم  قحاـنب  (19)و  دـنناشنن تبغر  و 
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دنرادـنپ نابلط  ایند  هک  تسین  نینچ  (21) دنزادرپیمن چـیه  ترخآ  باوث  هب  دنـشاب و  یم  ایند  لام  هب  لیام  هتفیرف و  تخـس  (20)و  دننکیمن
ناگتشرف ادخ و  رما  ماگنه  نآ  (22)و  دوش یـشالتم  درخ و  یلکب  نیمز  نآ  یپ  رد  یپ  هلزلز  زا  هک  يزور  تسه  هتبلا  تسین  یتماـیق  زور 

ددرگ و دوخ  راک  رکذتم  یمدآ  زور  نامه  دنروایب و  دیدپ  ار  منهج  زور  نآ  (23)و  دنیآ رشحم  هصرعب  فص  رد  فص  ادخ  فطل  رهق و 
یناگدنز يارب  ایند  رد  شاک  يا  دیوگ  تمادـن  ترـسح و  اب  24)و  (؟ دشخب وا  لاح  هب  دوس  هچ  رکذـت  نآ  دوش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا 

هب ناسنا  زج  هنوگ  نآ  (26)و  دشکن باذع  سکچیه  رفاک  ناسنا  باذع  دـننامب  زور  نآ  (25)و  مداد یم  ماجنا  يریخ  راک  مزورما  يدـبا 
هب مارآ  لد  نئمطم و  یـسدق  سفن  يا  هک  دـسر  فطل  باـطخ  ناـمیا  لـها  هب  ماـگنه  نآ  (27) دوشن راتفرگ  يدوجوم  چـیه  كاله  دـنب 

يآ و زاب  (29) تسا وت  کین  لامعازا  یـضار  وا  وا و  يدـبا  ياهتمعن  هب  دونـشخ  وت  هک  يآزاب  تراگدرورپ  روضح  هب  زورما  (28) ادخدای
(31) وش لخاد  نم  ناوضر  تشهب  رد  يدونشخ  اب  (30)و  يزرد نم  صاخ  ناگدنب  فص  رد 

دلبلا

نیا رد  یمارگ  لوسر  يا  وت  هکنآ  لاح  (2)و  منکن دای  مرتحم  هبعک  دجسم  مظعم و  هکم  دلب  نیاب  دنگوس  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
تقـشم جـنر و  رد  تقیقحب  ار  ناسنا  عون  ام  هک  (4) وا تسرپادخ  نادـنزرف  یفـص و  مدآ  ناسنا  راوگرزب  ردـپب  مسق  (3)و  يراد لزنم  دلب 

هودنا و هشیدنا و  ضارما و  تعیبط و  مالآ  اب  دربن و  رـسب  تمحز  جـنر و  مغ و  یب  یبش  زور و  هک  میدومزآ  شتنحم  الب و  هب  میدـیرفآ و 
یتردق وا  قوف  و  درادن ؟ یئاناوت  وا  رب  سکچیه  هک  درادـنپ  یناوتان  نیاب  هریغم ، نب  دـیلو  نوچ  ناسنا  ایآ  (5) دنارذگ رمع  رطخ  فوخ و 

مداد تارافک  سمخ و  تاقدص و  تاکز و  هک  مدرک  فلت  يرایسب  لام  یناملسم  هار  رد  نم  دیوگیم  (6)و  تلاهج رورغ و  یهآ  تسین ؟
ایر هتـسنادن و  ار  شدب  لامعا  راکفا و  و  هدیدن ؟ ار  وا  يدحا  درادنپ  ایآ  (7) مدرک جرخ  رایسب  ع )  ) یلع و  ص )  ) ربمغیپ ینمـشد  هار  رد  ای 
وا هب  نخس  يارب  بل  ود  نابز و  9)و  (؟ میدرکن اطع  مشچ  ود  وا  هب  تاذ  لیمکت  تایح و  ظفح  يارب  ام  ایآ  (8 (؟ دنادیمن ادخ  ار  شقافن  و 

قح و تعاط  ياجب  اهتمعن  نیا  هنارکـش  هب  مه  زاب  (11 (؟ میدومنن وا  هب  ار  خزود  تشهب و  لـطاب و  قح و  رـش و  ریخ و  هار  10)و  (؟ میدادن
ادخ هار  رد  هدنب  نآ  (13 (؟ تسیچ ناـمیا  فیلکت و  هبقع  نآ  هک  تسناد  ناوت  هنوگچ  12)و  (؟ دادـنرد نت  فیلکت  هبقع  هب  سفن  تفلاخم 

ندرک ناـسحا  دوـخ  نادـنواشیوخ  میتـی  هب  اـی  (15) تـسا یگنــسرگ  یطحق و  زور  رد  نداد  ماــعط  نیکــسم  هــب  (14)و  تـسندرک دازآ 
هب ار  رگیدکی  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  دـشاب  نانآ  زا  مه  هاگنآ  (17)و  تسا ندرک  يریگتسد  نیشن  كاخ  رطـضم  ریقف  هب  ای  (16) تسا
هب هک  نانآ  (19)و  دنریگ تسار  تسدـب  لمع  همان  دنتداعـس و  نیمی و  لها  اهنآ  هک  (18) دننکیم شرافـس  قلخ  اب  ینابرهم  ربص و  تیمها 

یشتآ نارفاک  نزرب  (20) دـنراد پچ  تسدـب  لمع  همان  دنتواقـش  یموش و  لها  اهنآ  دـندش  رفاک  ینامـسآ  بتک  رگید  نآرق و  ام  تاـیآ 
(21) درک دهاوخ  هطاحا  هدیشوپرس 

سمشلا

ینعم کی  دـیاش  تسا  نابات  باتفآ  وریپ  هک  هاـم  هب  مسق  (2) شتعفر ماگنه  نآ  شباـت  باـتفآ و  هب  مسق  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
تاـجن تلالـض  لـهج و  راـت  بش  زا  ار  قلخ  دـنتخاس و  نشور  ار  ملاـع  هاـم  دیـشروخ و  نوچ  هک  تساروظنم  یلو  یبن و  هاـم  باـتفآ و 

دنلب نامسآ  هب  مسق  (5)و  دشک یهایس  هدرپ  رد  ار  ملاع  هک  یتقو  بش  هب  (4)و  دزاس نشور  ار  ناهج  هک  یماگنه  زور  هب  مسق  (3)و  دنداد
لامک دـح  هب  وکین  ار  وا  هکنآ  ناسنا و  هقطان  سفن  هب  مسق  (7)و  درتسگب ار  نآ  هکنآ  نیمز و  هب  (6)و  درک انب  ار  عیفر  خاک  نیا  هک  نآ  و 

هزنم كاپ و  يراکدـب  هانگ و  زا  ار  دوخ  هقطان  سفن  سک  ره  هک  یهلا  تایآ  نیا  هب  مسق  (9) درک ماهلا  ار  وا  ریخ  رش و  وا  هب  (8)و  دیرفایب
دهاوـخ راـکنایز  ناـهج  ود  رد  هتبلا  دـنادرگ  دـیلپ  هاـنگ  رفک و  هـب  ار  وا  هـک  ره  (10)و  دوب دـهاوخ  راگتـسر  ملاـع  ود  رد  نیقی  هب  دزاـس 

فلاس نب  رادـق  ناشنیرت  یقـش  هک  یماـگنه  (12) دـندرک بیذـکت  ار  حـلاص  دوخ  ربـمغیپ  یـشکرس  رورغ و  زا  دوـمث  هفیاـط  (11) تشگ
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باریـس ار  نآ  دیـسرتب و  ادخ  زا  تسادـخ  تیآ  هقان  نیا  تفگ  وا  هب  حـلاص  ادـخ  لوسر  (13)و  دنک یپ  ار  حـلاص  هقان  ات  دـش  هتخیگنارب 
رفیک هب  ار  نانآ  مه  ادـخ  دـندرک  یپ  ار  وا  هقان  بیذـکت و  ار  لوسر  موق  نآ  (14) دیوش رادروخرب  همه  قح  رما  هب  شریـش  زا  ات  دـینادرگ 

دب تبقاع  زا  چیه  اهنآ  ای  تشادن  اهنآ  كاله  زا  كاب  چیه  (15)و  دومن ناسکی  كاخ  اب  ار  ناشرهـش  تخاس و  كاله  ناشهانگ  ملاظ و 
(16) دندیسرتن دوخ  هانگ 

لیللا

ار ملاع  هک  یماـگنه  نازورف  زورب  مسق  (2)و  دناشوپب هایـس  هدرپ  رد  ار  ناهج  هک  یماگنه  رات  بشب  مسق  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
تاقولخمب مسق  3)و  () ع  ) رـصع تجح  روهظ  زا  دـعب  روهظ و  زا  شیپ  نامزب  دـشاب  هراشا  زور  بش و  دـیاش  دزاـس  نشور  دوخ  روهظ  هب 

فلتخم رایسب  مدرم  امـش  شـشوک  یعـس و  هک  یهلا  تایآ  نیاب  مسق  (4) دـیرفایب هدام  رن و  تفج  عون  ياـقب  يارب  ار  همه  ادـخ  هک  ملاـع 
قلخ دوخــشیاسآ و  ریخ و  عــفن و  رب  یــضعب  دوــخ و  تـمحز  رــش و  ررــض و  رب  یــضعب  داــسف و  رب  یخرب  حالــص و  رب  یخرب  تـسا 

هک تداعـس  ریخ و  ره  ای  ترخآ  میعن  هب  ینعی  یئوکین  هب  (6)و  دش راکزیهرپ  سرتادـخ و  درک و  ناسحا  اطع و  سک  ره  اما  (5) دیشوکیم
لهج و زا  دـیزرولخب و  سک  ره  اما  (8) مینادرگ یم  ناسآ  لهـس و  ملاع  ود  رد  ار  وا  راک  هتبلا  مه  اـم  (7) درکقیدصت هدش  نایب  نآرق  رد 

راوـشد ملاـع  ود  رد  ار  وا  راــک  يدوزب  سپ  (10) درک بیذـکت  ار  یئوـکین  لدـع و  (9)و  تـسناد زاـین  یب  ادـخ  فـطل  زا  ار  دوـخ  رورغ 
تیادـه ار  قلخ  مرک  فـطل و  زا  هک  تساـمرب  هتبلا  (12)و  داد دـناوتن  تاجن  چـیه  ار  يو  شیئاراد  تکاله  باذـع و  هاـگ  (11)و  مینکیم

خزود رو  هلعـش  شتآ  زا  ار  امـش  نـم  (14) میـشخب یم  میناد  حالـص  میهاوـخب و  هـک  ره  هـب  تساـم  زا  ترخآ  اـیند و  کـلم  (13)و  مینک
بیذـکت ار  قح  لسر  تایآ و  هک  سک  ناـمه  (16) قلخ نیرت  یقـش  رگم  دـتفینرد  شتآ  نآ  رد  سکچیه  (15) متخاس هاگآ  مدیناسرت و 

هب مالسا  ناریقف  هب  ار  دوخ  لام  اهنآ  هک  (18) دندنام ظوفحم  دنتسج و  يرود  شتآ  نآ  زا  يوقت  لها  (17)و  دینادرگب نآ  زا  يور  درک و 
ياضر بلط  رد  زج  درکن  ناسحا  وا  (20) تشادن تمعن  قح  يو  رب  تما  لوسر و  زا  سکچیه  هکنآ  لاح  (19)و  دندرک اطعا  تاکز  هجو 

(22) دیدرگ دهاوخ  دونشخ  يدبا  ياهتمعن  نآ  هب  ترخآ  تشهب  رد  هتبلا  (21)و  تستادوجوم نیرتالاب  رترب و  هک  دوخ  يادخ 

یحضلا

دارم توبن  ماقم  زور  دیاش  نآ  شمارآ  ماگنه  ای  بش  هب  مسق  (2)و  نآ رهظ  ماگنه  ای  نشور  زور  هب  مسق  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
هاگچیه وت  يادخ  هک  (3) تسا ترتف  رـصع  کیرات و  نارود  هک  ع )  ) تجح تبیغ  نامز  بش  تبترم و  یمتخماقم  نآ  رهظ  تقو  تسا و 

نیا هدرک  رهق  ص )  ) دمحم زا  ادخ  دنتفگ  هنعط  هب  نانمشد  دماین  یحو  لوسر  رب  زور  لهچ  تسا  هدومنن  مشخ  وت  رب  هتفگن و  كرت  ار  وت 
مهدیم و باوج  ادرف  دومرف  لوسر  دندرک  یتالاوس  ص )  ) لوسر زا  دوهی  هک  دـنتفگ  یخرب  ار  یحو  ندـماین  ببـس  تساهنآ و  رب  در  هیآ 

هناخ رد  گس  ات  دـنارورپ و  یم  دروآ و  هناخ  رد  یگـس  هچب  ترـضح  عالطا  یب  ربمغیپ  تاجوز  ضعب  دـنتفگ  یخرب  تفگن و  هللا  ءاـشنا 
يدوزب وت  راگدرورپ  (5)و  تسایند هاشن  زا  رتهب  یـسب  وت  يارب  ترخآ  ملاع  هتبلا  (4)و  دوب دهاوخن  هناخ  نآ  رد  کلم  لوزن  یحو و  دـشاب 

هک تفاین  یمیتی  ار  وت  ادخ  ایآ  (6) دشخب وت  هب  تعافش  ماقم  ترخآ  رد  ترصن و  حتف و  ایند  رد  يوش  یـضار  وت  هک  دنک  اطع  نادنچ  وتب 
همیلح هک  تیلوفط  رد  تفای  ناریح  هدرک و  مگ  هر  هکم  نابایب  رد  ار  وت  7)و  (؟ درک يرادهگن  تنانمشد  رش  زا  و  داد ؟ ياج  دوخ  هانپ  رد 

هب ار  اهنآ  دوز  ادخ  دندش و  ناشیرپ  تخس  بلطملا  دبع  همیلح و  يدش ، مگ  هکم  هار  رد  دراپـس  بلطملا  دبع  تدج  هب  ات  دروآ  تا  هیاد 
مه وت  نآ  هنارکش  هب  سپ  (9) دومن اطع  تلاسر  تمعن  درک و  رگناوت  توبن  تلود  هب  تفاـی  هللا  یلا  ریقف  ار  وت  زاـب  (8)و  درک یئامن  هر  وت 

تمعن اما  (11)و  نادرگزاب شوخ  نابز  هب  ای  ناسحا  هب  هکلب  نارم  رجآ  هب  ترد  زا  چـیه  لـئاس  يادـگ  ریقف و  (10)و  رازایم زگره  ار  میتی 
(12) تسا معنم  رکش  زین  قح  تمعن  راهظا  هک  وگزاب  تما  رب  یتفای  قح  زا  ادخ  هب  لماک  برقت  توبن و  ماقم  هک  ار  تراگدرورپ 
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حرشلا

هک میدرکن ؟ اطع  تمه  يدنلب  ردص و  حرش  تلاسر  تمکح و  تمعن  هب  ار  وت  ام  ایآ  یمارگ ، لوسر  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
نکمم نیگنس  راب  نآ  هک  یتروص  رد  (3) میتشاد رود  وت  زا  تمصع  ماقم  ياطعا  هب  ار  هانگ  نیگنس  راب  (2)و  يدرکن هللا  يوس  ام  هب  هجوت 

يادخ هب  ار  مدرم  هک  دندرمـش  یم  ربمغیپ  رب  ناکرـشم  هک  یهانگ  ای  تسا  تما  هانگ  دارم  ای  دنتفگ  نیرـسفم  دراد  نارگ  ار  وت  تشپ  دوب 
یناسآ هتبلا  یتخـس  ره  اب  ادخ  فطل  هب  هک  نادب  سپ  (5) میدرک دـنلب  ملاع  رد  نانمـشد  مغر  هب  ار  وت  يوکن  مان  (4)و  دناوخیم ارچ  هناگی 

اعد يارب  یتخادرپ  تعاط  زامن و  زا  نوچ  وت  سپ  (7) دشاب یتحار  ار  یجنر  ره  تسه و  یناسآ  هتبلا  یتخس  ره  اب  ملاع  ود  رد  (6)و  تسه
هـشیمه قلخ  زا  هجوت  عطق  دوخ و  يادـخ  يوس  هب  (8)و  راد فورـصم  تمه  ع )  ) یلع تفـالخ  بصنرب  یتخادرپ  توبن  غیلبت  زا  نوچ  اـی 

(9) شیدنیم سک  زا  شاب و  قاتشم  هجوتم و 

نیتلا

مسق (2)و  سدـقملا تیب  هبعک و  گرزب  دـبعم  ود  ای  تیز  ریجنا و  فورعم  هویم  ود  نوتیز  نیت و  هب  مسق  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
میوقت و نسحا  ماقم  رد  ار  ناـسنا  اـم  هک  (4) مظعم هکم  ناـما  نما و  رهـش  نیا  هب  مـسق  (3)و  ادـخ یحو  رون  هب  نشور  هنیـس  انیـس و  روطب 

ناـکما هـبتر  رتتــسپ  مـنهج و  نیلفاـس  لفــسا  هـب  شهاـنگ  رفک و  رفیک  هـب  سپــس  (5) میدـیرفایب دوـجو  بـتارم  رد  تروـص  نیرتوـکین 
ناسنا يا  سپ  (7) میدرک اطع  دباتـشهب  یمئاد  شاداپ  اهنآ  هب  هک  دـندش  راکوکین  هدروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  ناـنآ  رگم  (6) میدینادرگرب

نایامرف مکح  نیرتلداع  نیرتردتقم و  ادخ  ایآ  (8 (؟ ینک بیذکت  ار  قح  عرش  دیحوت و  نید  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وت  هچ  ساپسان  كرـشم 
(9) تسه هتبلا  تسین ؟ ملاع 

قلعلا

نک تئارق  قلخ  ربتـسا  ملاع  هدننیرفآ  يادـخ  هک  تراگدرورپ  مان  هب  ار  نآرق  زیخرب و  یمارگ  لوسر  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
تـسا هفطن  لوحت  هک  هتـسب  نوـخ  زا  ار  یمدآ  هک  یئادـخ  نآ  (2) تسا هدـش  لزاـن  ص )  ) لوـسر رب  هک  تسیا  هروـس  لوا  نیا  رثـکا  دزن 

هک تخومآ  ملق  هب  نتشون  ملع  ار  رشب  هک  یئادخ  نآ  (4) تسملاع نامیرک  نیرتمیرک  وت  راگدرورپ  هک  نادب  ار و  نآرق  ناوخب  (3) دیرفایب
رارقرب مظنمار و  لامک  ملع و  لضف و  ره  داعم و  شاعم و  مظن  تشاد و  ظوفحم  ار  ناگتـشذگ  مولع  راـکفا و  ناـسنا  يارب  نتـشون  نیا  هب 
رورغم شکرس و  دتـسیایمنزاب و  نایغط  رفک و  زا  ناسنا  ارچ  زاب  (6) داد میلعت  دوخ  ماـهلا  هب  تسناد  یمن  هک  ار  هچنآ  مدآ  هب  (5)و  تخاس
دهاوخ زاـب  گرم  زا  سپ  راـگدرورپ  يوـس  هب  اـققحم  هک  دـسرتب  ازج  زور  زا  (8) دـسریم ایند  زیچاـن  یئاراد  اـنغ و  هب  هک  نوچ  (7) دوشیم

تسا لهجوبا  دارم  دش ؟ لوغشم  زامن  هب  هک  ار  يادخ  هدنب  نآ  (10 (؟ درکیم رخسمت  عنم و  هک  ار  سک  نآ  يدید  ام ، لوسر  يا  (9) تشگ
يوقت هب  ار  قلخ  (12)و  دشاب تسار  هار  هب  لوسر  نآ  رگا  ینیب  یم  هچ  ایآ  (11) درزآ یم  یگرخسم  هب  ار  شباحصا  ربمغیپ و  زامن  رب  هک 

و دیهد ؟ یم  یصر  هچ  دنادرگ  یم  ور  وا  لوسر  زا  دنک و  یم  بیذکت  ار  قح  هک  سک  نیا  رب  مدرم  امش  ایآ  (13) دنک رما  يراکزیهرپ  و 
زا وا  رگا  (15 (؟ دشک یم  ماقتنا  يزور  وا  زا  و  دـنیب ؟ یم  ار  شتـشز  لامعا  ادـخ  هک  تسنادـن  وا  ایآ  (14 (؟ دیناد یم  شباذع  هچ  قحتـسم 

كاخ هب  ار  هشیپاـطخ  نز  غورد  یناـشیپ  نآ  (16) دریگب ماـقتنا  رهق و  هب  شیناـشیپ  يوم  ادـخ  هتبلا  دـشکن  تسد  شبیذـکت  ملظ و  رفک و 
مه ام  (18)و  دـناوتن سکچیه  دـنناهرب و  شکـاله  زا  هک  دـناوخب  دـهاوخ  ار  دوخ  هریـشع  هلیبـق و  زا  هک  ره  وا  هاـگنآ  (17) دشک كاله 
هک تسین  نـینچ  یمارگ  لوـسر  يا  (19) میناوـخیم وا  نتفرگ  رب  دـنا  مـنهج  شتآ  ناروماـم  خزود و  هیناـبز  هـک  باذـع  رهق و  ناگتـشرف 

زادرپ و ادخ  هدجـس  زامن و  هب  رادم و  میب  نکم و  تعاطا  وا  زا  چـیه  وت  درک  دـناوت  دوخ  عیطم  ملظ  رجآ و  هب  ار  وت  هک  هتـشادنپ  لهجوبا 
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(20) تسا زاین  یب  ترضح  برق  بجوم  زامن  هدجس و  هک  وش  کیدزن  قحب 

ردقلا

وت هچ  (2)و  میدرک لزان  ردق  بش  رد  تسعماج  تمکح  عساو و  تمحر  هک  ار  نشلا  میظع  نآرق  نیا  ام  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
حور ناگتشرف و  بش  نیا  رد  (4) تسا رتالاب  رتهب و  هام  رازه  زا  هبترم  ماقم و  هب  ردق  بش  (3) درک دناوت  هاگآ  ردق  بش  نیا  تمظع  هب  ار 
لزاـن ار  قـلخ  تاردـقم  تشونرـس  یهلا و  روتــسد  ناـمرف و  ره  زا  ع )  ) رــصع ماـما  یبـن و  تیـالو  ماـقم  رب  ادـخ  نذا  هـب  لـیئربج  ینعی 

(6) دوهش هاگحبص  ات  تسا  تینهت  تمالس و  تمحر و  بش  نیا  (5) دنادرگیم

ۀنیبلا

نآ ات  دنتفای  یمن  تیاده  باوص  هار  هب  دندوبن و  کفنم  نایصع  رفک و  زا  ناکرشم  باتک و  لها  نارفاک  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
اطخزا و هزنم  كاپ و  ینامـسآ  بتک  ات  دش  هداتـسرف  ص )  ) دـمحم نوچ  ادـخ  بناج  زا  یلوسر  (2) دـمآ اهنآ  رب  قح  تجح  ناهرب و  هک 

باتک لها  (4)و  تسا روطسم  یهلا  لدع  تنس  نابهگن  یتسار و  تقیقح و  ياه  همان  بتک  نآ  رد  هک  (3) دنک توالت  اهنآ  رب  ار  فیرحت 
تیناـقح رب  ینامـسآ  بتک  رد  لـماک  تجح  ار  اـهنآ  هکنآ  زا  سپ  رگم  دـندومیپن  فـالخ  هقرفت و  هار  ص )  ) یمارگ لوسر  نیا  قـح  رد 

یب لماک و  صالخا  هب  ار  ادخ  هکنیا  رب  رگم  دندشن  رما  ینامـسآ  بتک  رد  (5)و  دندیزرو دانع  جاجل و  وا  راکنا  رب  هتـسناد  دمآ و  لوسر 
نید تسنیا  دنهدب . ناریقف  تاکز  دنراد و  اپب  زامن  دننادرگب و  يور  قح  نید  ریغ  زا  دننک و  شتـسرپ  مالـسا  نید  رد  ایر  كرـش و  هبئاش 

تیبوبر ماـقم  هب  ار  راـبحا  ناـنابهر و  ریزع و  یـسیع و  دـندش و  رفاـک  باـتک  لـها  زا  هک  ناـنآ  اـققحم  (6) تداعـس تسار  هار  تـسرد و 
اتکی يادخ  هب  هک  نانآ  (7)و  دنقلخ نیرتدب  تقیقح  هب  اهنآ  دنبذعم و  هشیمه  نآ  رد  دنخزود و  شتآ  رد  همه  ناکرـشم  اب  اهنآ  دندناوخ 

ریز اهرهن  هک  تسندـع  تشهب  ياهغاب  ادـخ  دزن  اهنآ  شاداـپ  (8) دـنملاع لها  نیرتهب  تقیقح  هب  اهنآ  دـندش  راکوکین  دـندروآ و  ناـمیا 
تـشهب نیا  دنتـسه و  یـضار  ادـخ  زا  مه  اـهنآ  دونـشخ و  اـهنآ  زا  ادـخ  دـنمعنتم و  نادواـج  دـبا  تشهب  نآ  رد  تسیراـج و  شناـتخرد 

(9) تخادرپ وا  تعاط  هب  دیسرت و  ادخ  زا  هک  تسا  یسک  صوصخم 

ۀلزلزلا

هک شیوخ  نورد  رارسا  نیگنس  ياهراب  (2)و  دیآرد هزرل  هب  دوخ  هلزلز  نیرتتخـس  هب  نیمز  هک  یماگنه  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
يا دیوگ  بارطضا  تریح و  طرف  زا  یمدآ  رـشحم  زور  نآ  (3) دـنکفا نوریب  كاخ  لد  زاار  همه  تسا  هریغ  تاوما و  نداعم و  اـهجنگ و 

ات دنک  ماهلا  نینچ  وا  هب  ادخ  هک  (5) دزاس یم  هاگآ  شیوخ  گرزب  ثداوح  هب  ار  مدرم  نیمز  ماگنه  نآ  (4) دمآ شیپ  هچ  ار  نیمز  بجع 
ار دوخلامعا  دب  کین و  شاداپ  ات  دنیآ  نوریب  هدنکارپ  اهربق  زا  مدرم  تمایق  زور  نآ  رد  (6) دیامن هگآ  شرابخا  هب  ار  قلخ  دیآ و  نخس  هب 

سک ره  (8)و  دید دهاوخ  ار  نآ  شاداپ  دشاب  هدرک  کین  راک  يا  هرذ  ردق  هب  سک  ره  زور  نآ  رد  سپ  (7) دننیبب قح  نازیم  باسح و  رد 
رگید رگا  تفگ  دینش و  ص )  ) لوسر زا  ار  هروس  نیا  هعصعص  دیـسر  دهاوخ  شرفیک  هب  مه  نآ  هدش  بکترم  یتشز  راک  يا  هرذ  ردق  هب 

(9) تسا یفاک  ارم  هروس  نیمه  زردنا  دنپ و  رد  مونشن  نآرق  زا  چیه 

تایداعلا

رد (2)و  داتفا هرامـش  هب  ناشـسفن  هک  یئاج  ات  دنتخات  رافک  داهج  رد  مالـسا  ناراوس  هک  ینابـسا  هب  مسق  (1) نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
زا رابغ  درگ و  (4)و  دنتفرگ تراغ  هب  ار  اهنآ  هاگحبص  ات  دندز  نوخیبش  نمـشد  رب  (3)و  دنتخورفا شتآ  گنس  رب  ناروتـس  مس  زا  نتخات 
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زا نت  هس  تساـیر  هب  یهاپـس  راـب  هس  ص )  ) لوـسر دـنتفگ  نیرـسفم  دـنتفرگ  ناـیم  رد  همه  ار  نمـشد  هاپـس  (5)و  دـنتخیگنارب رافک  راید 
رکـشل ریما  ار  ع )  ) یلع هاگنآ  دنتـشگزاب  هجیتن  یب  دندیـسرت و  هس  ره  داتـسرف و  نمـشد  گنج  هب  صاعورمع  و  رکبوبا ، رمع ، باحـصا ،

هروس نیا  تشگزاب و  حتاف  گنج  زا  تفرگ و  رایسب  تمینغ  ریسا و  هاگحبص  دز و  نوخیبش  نمشد  رب  هاگان  تفر و  هاریب  زاترضح  دومرف 
دوخ ای  ادخ و  (7)و  تسا ساپسان  تمعن و  رفاک  شراگدرورپ  هب  تبسن  ناسنا  هک  ادخ  نید  نادهاجم  نیا  هب  مسق  (6) دش لزان  شناش  رد 

يزور هک  دناد  یمن  یمدآ  ایآ  (9) تسا لیخب  هتفیرف و  تخس  ایند  لام  بح  رب  وا  مه  (8)و  داد دهاوخ  یهاوگ  اققحم  یساپسان  نیا  رب  وا 
اققحم (11) دزاسیم رادیدپ  ار  همه  تسا  ناهنپ  دب  کین و  زا  اهلد  رد  هچنآ  (10)و  دوشیم هتخیگنارب  اهربق  زا  لامعا  دب  کین و  يازج  يارب 

(12) دناسر یم  ناشباقع  باوث و  هب  ار  ناراکدب  ناراکوکن و  تسهاگآ و  الماک  ناشرادرک  دب  کین و  رب  راگدرورپ  زور  نآ 

ۀعراقلا

ياهلد هک  گرم  بارطضا  تشحو و  زور  نامه  (2) تسا تمایق  تخـس  زور  نامه  هعراق  تسیچ  هعراق  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
هنوگچ (3) دزاس دوبان  ار  يویند  تالایخ  ماـهوا و  دنکـش و  مه  رد  ساره  زا  ار  ناـیملاع  ملاـع و  بلق  دـبوک و  مه  رد  سرت  زا  ار  قیـالخ 

نآ تبیه  زا  اـه  هوک  (5)و  دنوش هدنکارپ  وس  ره  خلم  دـننام  مدرم  تخـس  زور  نآ  رد  (4 (؟ درک یناوت  روصت  ار  كاـنلوه  زور  نآ  تلاـح 
یناگدـنز شیاـسآ و  هب  تشهب  رد  (7) دــشاب ینزو  قـح  نازیم  رد  ار  سک  ره  لــمع  زور  نآ  سپ  (6) ددرگ یـشالتم  هدز  مشپ  نوـچمه 

هیواه یتخس  هنوگچ  (10)و  تسا منهج  هیواه  رعق  رد  شهاگیاج  (9) تسا نزو  کبـس  ردق و  یب  سک  ره  لمع  (8)و  دوب دهاوخ  شوخ 
هتخورفا ادـخ  رهق  مشخ و  قلخ و  هاـنگ  رفک و  زا  هک  تسا  هدـنزادگ  هدـنزوس و  تخـس  شتآ  ناـمه  هیواـه  (11 (؟ درک یناوت  روـصت  ار 

(12) تسا

رثاکتلا

هتشاد لفاغ  گرم  ادخ و  دای  زا  تخس  هریشع  دنزرف و  لاوما و  يرایـسب  ار  مدرم  امـش  هک  دیئآ  شوه  هب  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
ترخاـفم مه  رب  دوخ  ناـگدرم  ياـهربق  هب  مه  اـجنآ  دـیریگ  تربـع  هکنآ  ياـج  هب  دـیتفر و  روبق  لـها  تاـقالم  هب  هک  اـجنآ  اـت  (2) تسا

شیپ رد  اهیتخـس  هچ  خزرب  هب  گرم  زا  سپ  هک  تسناد  دـیهاوخ  يدوزب  هک  دـیدرگرب  رورغ  تلفغ و  نـیا  زا  تـسا  نـینچ  هـن  (3) دیدرک
رد یگرزب  هثداـح  هچ  دـیتسناد  یم  نیقی  روطب  رگا  اـقح  (5) دـیهجاوم اهباذـع  هچ  اب  تمایق  هب  هک  تسناد  دـیهاوخ  اقح  مه  زاـب  (4) دیراد
هب سپس  (7)و  درک دـیهاوخ  هدـهاشم  ار  خزود  گرم  زا  سپ  هتبلا  (6) دـیدش یمن  لفاغ  ترخآ  ملاع  زاایند  يزاـب  هب  زگره  دـیراد  شیپ 

تیالو گرزب  تمعن  رمع و  یناوج و  تحص و  هاج و  لام و  دننام  اهتمعن  زا  هاگنآ  (8) دینیب یم  ار  ملاع  نآ  بیر  کش و  یب  نیقی  مشچ 
(9) دنسرپ یم  زاب  اجنآ  رد  ار  امش  هریغ  و  ع )  ) یلع

رصعلا

رگم (3) تسنایز تراسخ و  رد  همه  ناسنا  هک  (2) رصع یلو  روهظ  نارود  ای  لوسر  ینارون  رصع  هب  مسق  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
نید و ظفح  هب  دندرک و  شرافـس  ار  رگیدکی  نید  رد  يرادیاپ  یتسار و  یتسرد و  هب  دندش و  راکوکین  هدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  نانآ 

لها اب  دسر و  ربصماقم  هب  دناوخب  رایسب  ار  رصع  هروس  هک  ره  دومرف  ص )  ) مرکا لوسر  دندرک  قیوشت  بیغرت و  ار  رگیدکی  قح  تعاطا 
نادنخ یبل  اب  تمایق  زور  هلفان  زامن  رد  دنک  تموادم  هروس  نیا  رب  هک  ره  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  ددرگ و  روشحم  دبا  تشهب  هب  قح 

(4) دوش دراو  نادواج  تشهب  رد  ات  دشاب  نامداش  یلد  ناشخرد و  یئور  و 
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ةزمهلا

و ص )  ) لوسر زامیاد  هک  تسا  قیرش  نب  سنخا  هریغم و  نب  دیلو  دارم  نابز  هزره  يوج  بیع  ره  رب  ياو  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
هدرک و عمج  یلام  هک  یسک  نامه  (2) تسلماش دنک  یئوجبیع  نامیالها  ناکین و  زا  هک  ره  رب  تمایق  ات  دندرک و  یم  یئوجبیع  شباحصا 

اققحم هکلب  تسین  نینچ  (4) دیشخب دهاوخ  شدبا  رمع  ایند  یئاراد  لام و  هک  درادنپ  یمدز  (3) تسا مرگرس  شا  هرامش  باسح و  هب  میاد 
رب نآ  هرارش  (7) هتخورفا ادـخ  مشخ  ار  شتآ  نآ  (6 (؟ درک یناوت  نآ  یتخس  روصت  هنوگچ  هک  یـشتز  (5) دـتفارد نازوس  خزود  شتآ  هب 

دنلب ياهنوتس  دننام  (9)و  هدرک هطاحا  تخـس  وس  ره  زا  اهنآ  رب  هک  یـشتز  (8) تسا رو  هلعـش  نارفاک  يایند  صرح  زا  رپ  كاپان  ياـهلد 
(10) تسا هدیشک  هنابز 

لیفلا

ههربا راوس  لیف  هاپس  لیف و  باحصا  اب  وت  يادخ  هک  دیدیدن  ایآ  ناگدننیب  يا  ای  يدیدن  ایآ  ام  لوسر  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
ار هاپس  نآ  ات  (4) داتسرف ار  لیبابا  ناغرم  اهنآ  كاله  رب  3)و  (؟ درکن هابت  دندیشیدنا  هبعک  یبارخ  يارب  هک  يریبدت  دیک و  ایآ  (2 (؟ درک هچ 

يارب ار  ههربا  نمی  هاشداپ  یشاجن  دینادرگ  درخ  ناویح  نادند  ریز  یفلع  نوچ  ناشنت  (5)و  دندرک نارابگنس  یخزود  لیجس  ياهگنس  هب 
هک رود  زا  تفر  ههربا  دزن  ترضح  دندرک  تراغ  ار  ربمغیپ ص  دج  بلطملا  دبع  نارتش  شرکـشل  داتـسرف  یگنج  ياهلیپ  اب  هبعک  یناریو 

تساوخ ار  شنارتش  وا  نکیل  منک  رظنفرص  هبعک  یبارخ  زا  دنک  اضاقت  درم  نیا  رگا  تفگ  دمآ و  شوخار  ههربا  شلالج  راقو و  دمآ  یم 
هب تسا  هروس  رد  هک  نانچ  رکشل  نآ  درک و  دناوت  ظفح  دهاوخب  رگا  تسا  یبحاص  ار  هناخ  منارتش  بحاص  نم  تفگ  ههربا  خساپ  رد  و 

(6  ) تسا هدش  عقاو  نآ  رد  ص )  ) ربمایپ دلوت  هک  دیدرگ  لیفلا  ماع  هب  فورعم  برع  رد  لاسنیا  دندش و  كاله  همه  قح  رما 

شیرق

یتفلا (2) دنریگ تفلا  سنا و  مه  اب  دنوش و  سانشادخ  شیرق  هکنآ  يارب  درک  نینچ  لیف  باحصا  اب  ادخ  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
يارب هک  ماش  نمی و  تراجت  هب  ات  دزیخرب  نایم  زا  یلکب  یلخاد  فالخ  عازن و  دنامب و  رارقرب  تباث و  ناتسبات  ناتسمز و  ياهرفـس  رد  هک 

هکم رد  ار  دوخـشیاسآ  یناگدنز و  لیاسو  رگیدکی  نایز  لالخا و  رب  هن  دنور  مه  عفانم  ظفح  یتسود و  قافتا و  هب  دنوریم  شاعم  بسک 
ماعط یگنسرگ  ماگنه  اهناب  هک  (4) دنتسرپ ار  هبعک  يادخ  هناگی  دیاب  یتسود  نیا  هنارکش  هب  سپ  (3) دننک نیمات  رتهب  لصاح  یب  نیمزرس 

(5) تخاس نمیا  ناشتارطخ  سرت و  زا  داد و 

نوعاملا

صخش نامه  نیا  (2 (؟ درکیم راکنا  ار  ازج  زور  هک  ار  هریغم  دیلو  ینعی  سک  نآ  يدید  ایآ  ام  لوسر  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
بیغرت ریقف  ماعطا  رب  ار  یسک  (3)و  دناوخ یمن  دوخ  ماعط  هرفـس  رب  ار  شیورد  زگره  دـناریم و  رهقب  دوخ  رد  زا  ار  میتی  هک  تسا  محریب 
یئاـمن دوـخ  اـیر و  هب  دـننک  یتعاـط  رگا  هـک  ناـنامه  (6) دـنراد لـفاغ  ادـخ  داـی  زا  لد  هک  (5) نارازگزاـــمن نآ  رب  ياو  سپ  (4) دنکیمن

(8) دننک عنم  ناجاتحم  زا  مه  ار  ضرف  یتحار  کچوک  ریخ  ره  ناریقف و  زا  ار  ناسحا  تاکز و  (7) دننک

رثوکلا

دنزرف و ترثک  وکین و  مان  ءایبنا  دیس  ماقم  وت  هب  میدیشخب  رایـسب  ياطع  رثوک  ار  وت  ام  یمارگ  لوسر  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
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مه وت  سپ  (2) میدرک اـطع  ار  وت  دوخ  فطل  زا  یلاـع  تمه  ردـص و  حرـش  تما و  ياربک  تعافـش  ینیملاـعلل و  محر  ماـقم  رثوک و  رهن 
لسنلا عوطقم  لئاو  نب  صاع  وت  يوگدب  نمشد  اققحم  هک  (3) زادرپب جح  کسانم  ینابرق و  تعاط و  زامنب و  ادخ  يارب  معن  نآ  هنارکـشب 

(4) تسا یقاب  تزع  تکرب و  ترثکب و  تمایق  ات  وت  لسن  و 

نورفاکلا

یمن زگره  دیتسرپ  یم  یئادـخ  هب  امـش  هک  ار  ناتب  نآ  نم  (2) كرـشم نارفاک  يا  هک  وگب  ام  لوسر  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
یم تدابع  ار  امـش  لطاب  نایادـخ  زگره  نم  هن  (4) دینک یمن  شتـسرپ  منک  یم  شتـسرپ  نم  هک  یئاتکی  يادخ  نآ  مه  امـش  (3)و  متسرپ

دـیحوت و نید  دـشاب و  امـش  يارب  لـهج  كرـش و  نـید  کـنیا  سپ  (6) درک دـیهاوخ  تداـبع  ارم  دوبعم  يادـخ  اـتکی  امـش  هن  (5)و  منک
(7) منک تیاده  یتسرپادخ  ادخ و  دیحوت  هار  هب  منادرگرب و  كرش  زا  ار  امش  قح  رما  هب  هک  يزور  ات  نم  يارب  مهنم  یتسرپادخ 

رصنلا

يرگنب ار  مدرم  زور  نآ  رد  (2)و  تسا هکم  حتف  دارم  دسر  ارف  ادخ  يرای  اب  يزوریف  حـتف و  ماگنه  نوچ  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
ثول زا  نک و  شیاتس  دمح و  ار  دوخ  يادخ  تقو  نآ  رد  (3) دننکیم قیدصت  تلاسر  هب  ار  وت  دنوشیم و  لخاد  ادخ  نید  هب  جوف  جوف  هک 
دنوش دحوم  نمومرگا  مه  ار  ناکرشم  هبوت  تسا  ریذپ  هبوت  رایـسب  يادخ  وا  هک  بلط  شزرمآ  ترفغم و  وا  زا  ناد و  هزنم  كاپ و  كرش 

(4) دریذپ یم 

دسملا

شتسد ود  دش و  دوبان  یئاراد  رادتقا و  مامت  اب  دوب  ص )  ) ربمغیپ ینمشد  رازآ و  یپ  رد  میاد  هک  بهل  وبا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
شکاله زا  دـماین و  شراک  هب  چـیه  مالـسا  وحم  يارب  تخودـنا  هک  یتورث  لام و  (2) دیدرگ عطق  دـنکفا  یم  ص )  ) لوسر هب  گنـس  هک 

خزود زورفا  شتآ  مزیه  نایفـس  وـبا  رهاوـخ  هـلیمج  ما  شرــسمه  (4)و  دـتفارد رو  هلعـش  یـشتآ  رد  خزود  هـب  هـک  دـشاب  دوز  (3) دیناهرن
(6) دراد ندرگ  هب  امرخ  فیل  زا  یبانط  يراوخ  تلذ و  اب  هک  یلاح  رد  (5) دشاب

صالخإلا

وا هب  ملاع  همه  زاین و  یب  ملاع  همه  زا  هک  یئادـخ  نآ  (2) تساتکی يادـخ  وا  وگب  قلخ  هب  ام ، لوسر  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
ای دوهی  ءاملع  زا  یعمج  تسوا  ياتمه  دننام و  لثم و  سکچیه  هن  (4)و  تسا یسک  دنزرف  وا  هن  تسوا و  دنزرف  یسک  هن  (3) تسا دنمزاین 

نانآ خساپ  رد  نک  نایب  ام  رب  ار  شفاصوا  یناوخیم  وا  يوس  هب  ار  ام  هک  ار  یئادخ  هک  دندمآ  ربمغیپ  تمدخ  نیکرـشم  ناگرزب  زا  یخرب 
(5) دیدرگ لزان  هکرابم  هروس  نیا 

قلفلا

دب مدرم  ریرش و  تاقولخم  رـش  زا  (2) نشور حبـص  هدنزورف  يادخ  هب  میوجیم  هانپ  نم  وگب  ام  لوسر  يا  (1) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
ملظ هب  شتملظ  کمک  هب  ار  نازیگنا  هنتف  ناراکتیانج و  يذوم و  تارـشح  دیآرد و  رازآ  یپ  زا  هک  یماگنه  رات  بش  رـش  زا  (3)و  شیدنا

هک دـندوب  هیدوهی  ینانز  ص )  ) لوسر رـصع  رد  دـنمدب  اه  هرگ  رد  وداج  هب  نوچ  رگنوسفا  ناـنآ  رـش  زا  (4)و  دزیگنارب متـس  روج و  هب  و 
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شتآ هرارش  شترـضح  تالامک  و  ص )  ) لوسر دوجو  رب  نوچ  هاوخدب  دوسح  رـش  زا  (5)و  دندرکیم نیملـسم  هیلع  رب  يرگوداج  رحس و 
(6) دنک ادتقا  ترضح  نآ  هب  مه  تما  ات  درب  هانپ  ادخ  هب  اهنیا  زا  ص )  ) مرکا لوسر  دنزورفارب  دسح  کشر و 

سانلا

دوبعم اـتکی  هلا  (3) نایمدآ هاشداپ  (2) ناـیمدآ راـگدرورپ  هـب  میوـج  یم  هاـنپ  نـم  وـگب  اـم  لوـسر  يا  (1) نابرهم هدنـشخب  دـنوادخ  ماـنب 
ای دشاب و  نج  سنج  زا  ناطیش  نآ  هچ  (6) نامدرم لد  رد  دنکفا  دب  هشیدنا  هسوسو و  هک  ناطیـش  نآ  (5) ناطیش هسوسو  رش  زا  (4) نایمدآ

(7) ناسنا عون  زا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
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لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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