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���	
 ر���� ����� ا�

 .� �@�ی� �sA و ا����ت

 


1 ��ج p�H م?
� ���� ���Cا1A  �ت %یtم�,�K X����ر ��sU�ا uا ) ��Vمـ�
1��U�ا ) 

a����ا R
 .	a اu ا���


	ّ�� و ��� » ���ة وا�ّ��م ��� �ّ��� و ��ّ�� ا�� ا����� و ا�ّ���ا�	��" رّب ا��
 «ا" �ـ�� ا�ـ�ا+*� ا(���ـ� ا�� یـ�م ا�ـّ�ی�  ا�ّ'ه%ی� و ���#

 ا���م �����

 ��,�
ن �ی� در اص�ل دی� ی��� ـ . ١���
ی5 ���4، و ) ����� در اص�ل دی
6*� ��9 و �% 7�8 ا(6*د :
ی� � دا�69 ��9 و در اح<م =�% >%ورى دی� ی

ی� و ی از 
:6*� .���� آ�� ی��� �� د�6�ر او ر@6ر ��ی��� C�� دش�E . در و ی
8�رى آ� ی��� ص�ر.� آ� ��9 �� آ�4�H اح�6ط ا�C�� 4 �� اح�6ط آ �� ��

�ًJ
�یL را ا�:م دادK ا�4 E M��>. آ�� ;K�� %Oرا  ا ���� �اى از 
:6*�ی
�

�  ح%ام  %Pدی K�� دا��� و  %Oم ��ه� و ا�ی�� ح%ام ���4 �ن ��C را ا�:O

�
 Q	6�
 �R�� و Q)وا �R�� را ����   Q)وا ���Sم ده� و ه�دا��� ا�:
� . ��ا�4 در آ�4�H اح�6ط ��5 اح�6ط آ>�
ی��� چ���S اح�6ط از چ�� 8%ی7 

�97 � اح�6ط ��'
�6ر ��ی� آ� Eی� 8%ی�� را ا� �9�. 
 ��,�
٢  C�� ی��� �S�V%� ����. از �S� ـ 
<�H�ّ آ� �ی� .���� آ�� چ�

[18] 

6�اى 
:6*�ى @ � 7�'
 7 � واWX و ی�'
او �C8 ا�4 
C�� �>�� %P او 
� ��دK ا��4�9 آ� در ح�� Q)از او وا ����. ،C�. 



 ��,�
�دن �� د�6�ر 
:6*� ا�4 و از 
:6*�ى �ی� ; ـ .���� در اح<م ٣�� C��

�، ح�ل: .���� آ%د آ�
CX، �9�� دوازدK ا� ،[�زادK، ز��K و �دل  
%د �

����H� رت�X د از ��ا�4 �ن ا�4 آ����
اى �% ا�:م وا(�ت و .%ك   ��9 و 
هن آ��%�O �
��� �� و���� ح� �
%ّوة دا�69 ��9 و ای K و ��وK �% ای�*

�
 �6Eه% �9^  9�د و اح�6ط وا(Q �ن ا�4 آ� 
%(W .���� ح%ی_ �� د��
�9 و `زم ا�4 از 
:6*�ی� دیP% ا��� ��9 ی��� در @*���ن ح<� �Eا از ه�� ��

�9� %6���دش �E %�� �
:6*�ی. 
 ��,�
a 
وى ���9 اح�6ط `زم �ن ـ در ص�ر.� آ� دو �
 ���� %b� 6*� از:

 .ا�4 آ� از آ�� آ� ا.�� و اورع ا�4 .���� آ��
 ��,�
d �
 Kرا از �� را �6*� ا��:
�ان �94E  ـ .: 
�د از اهK%�E C : اّولE ن�د ا��ن ی��� و ی ا���8ن ��Vا آ��، 
��� ای�<� ا��E

���e� را �6*� ا��:
�9 و �6�ا�� �. 
دل آ� 
� :دّوم� ��� %H� دن  دو��ا��� 
:6*� ا��� را .�fe_ ده�� ا��� �.

 4H�f
�6 ��ن HO � %Pدل دی� ��� %H� ط ��<� دو%e� ی��آ�� را .��ی7 ��
ی�����. 
�9 آ� از �ن �9�ع و 9*%ت : �ّ�م� Wی�� �� حّ�ى 9f9 دن�ا(6*د و ا��� �

9�د Cص .�%اى ا��ن ��� ی ا���8ن ح
�,�
 �g  �ن �� ا���O ی� آ��9 �ی� از آ�� .���� ��� C>e
6� ا��� E�9 %Oـ ا

�دن او دارد ��<� اO% اح�6ل >���H ��ه� آ� آ�� ا��� ا�4 و اح�6ل ا��� �
ی� و ه���'�ر اO% ��� دا�69 �� ����. hن آ�دن دیP%ى را ��ه� �ی� از ه��

وى در ��� ه���6 �
 �9 آ� 
Jً� دو �H% ی� ،���
8�ر  �� و ی ی<� از ��*
 ���
 _f9 ی� از �نً̀ ا��� ا�4 و اح�6ل ا���4�ّ دیP%ى را ��ه�، � اح�6
 ��9ى ��
 %Pی<�ی ی� و اO% چ�� �H% در �b% او ا��� از دیP%ان و ��� ����.

ی� از ی<� از ��ن .���� آ���. 
 ��,�
 :ـ ���4 �وردن @6�ى 
:6*� �� راK دارد ٧
�د 
:6*�: اّولE ���9ن از. 
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�: دّوم C�� 6*� را:
دل آ� @6�اى � %H� ���9ن از دو  jدادن ی %�E آ���، و
ی4 ���Hدل آ� %H�  د�9 Cص�ل او ��� ی ا���8ن حX از �>�� %P
 .آ�� 

�مّ� : ��
:6*� در ص�ر.� آ� ا��ن ��ر��6 �ن ر� ��دی�ن @6�ا در ر�
�رد ا���8ن دا�69 ��9 ی��� ��ا
�د 
:6*� و ی ا@%اد E را ���� آ� .�م ر�
Kد��� �bح�
 .ا�� وث�ق وى 



 ��,�
ت  ٨�	6�

ت `زم ا�4 ا
 .���� در %	
ـ .���� @�n در وا(�ت و 
�9�9 آ� در �ن اح�6ل و(�ب �� ��	6�

P% ای�<�  ،4��� Q)وا. 

 ��,�
6*� ��ض K�9 ا�4 ٩:

� ـ . ا��ن ی��� �<�� آ� @6�اى    �S�� �� ا���.
 K�9 ض�ی� و اO% اح�6ل ده� آ� @6�اى وى ��� C�� K�9 �69�� ��در ر�

� `زم ���4:6�). 
 ��,�

�4 و  ١٠ �*6:
ی5 ا�4 در ص�ر.�<� ) 4�

��ن �% .����  �Xـ �

��9وى در ��� ��
و چ���S ی<� از �ن دو ا��� ��9 .���� از ا��� . 
:6*� حّ� 
�دK و و . `زم ا�4�� C�� آ� ��+�
 ��� �X%@ 4�

��ن �% .����  �Xدر �

�دK، و(�د ��ارد��� C�� آ� ��+�
. 
 ��,�

:6*� ز��K دیP% در ص�رت .�وى  ١١ �� K6*� ز��:
ـ ر(�ع آ%دن از 

ی5 ا�4، و اO% دیP%ى ا��� ��9، ر(�ع �� او وا(Q ا�4) *��. 
 ��,�
١٢ �6*� ��ض 9:
 %b� آ� �
Pی5 ـ ه�
��ن �% رأى اول ( �Xد، �
�ا@7 اح�6ط ��9 آ� در ای� ص�رت ��ء �% رأى . ���4

P% ��<� رأى اول 

 .اول �� ���ان اح�6ط و �� �� ���ان .����، (ی5 ا�4
 ��,�
�یL را ��ون .���� ا�:م دادK و 
��ار �ن  ١٣E دات�� �.�ّ
 �H�ّ>
 %Oـ ا

%Oرت ا�6�اى 
:6*�ى آ�  ��دات را ��ا�� در ای� ص@ � 7�'
�ن ��دات را 
�
7   �ی� از او .���� �'
 %Oا�4 و ا t�	�9، ص� Kم دادآ%دK ا�4، ا�:

ء آ��، ا���6 در RX ا آ����V #
�9، وا(Q ا�4 �� 
��ارى آ� ی��� �� �%ا+4 ذ��
ء را وا(Q ��ا��RX �*6:
 .ص�ر.� آ� �ن 

 ��,�
١a �
��م «ی » .���� از ا���«,�� �5وم ـ وا(Q ا�4 �% 
<�M آ� در 

:6*� ا��� .���� ��ی�» �5وم jن از ی�. 
 ��,�
١d  ى در%P6*� دی:

:6*�ى در اح<م ��دات ا��� ��9 و  %Oـ ا 
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�ت، اح�6ط �ن ا�4 آ� 
<M�ّ .���� را .���� ��ی� ی��� در ��دات �
اح<م 
�� ����. �

�ت از دّو�
ی�از اّو�� و در . 

 ��,�
١g  طـ وا(Q ا�4 
<�M در ز
�� آ� در (�6:�ى ا��� ا�4، �� اح�6
 .��C آ��
 ��,�
١٧ ��,�

:6*� ا��� در  %O6*� ���  ـ ا:
�ا�� در   اى @6�ى ده� 
��� �ن .

ی� �� Q)ط وا6�ى ��ه� و اح�6@ %Oی� و�� ا��� C�� ى%Pاى دی�6@ �� ��,�
�ن 
�
 ���

:6*�ى آ� ��� او از 
:6*� اول .�ا�� ی �� ای� اح�6   �� ط ��C آ�� ی

 .آ�6% ا�4 ر(�ع ��ی�
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 %ب م#�" و م��ف -ا���م ���رت 

 ��,�
ف ١٨R
 
'�7 ا�4 ی ف ��� ا�4 آ� �ن را از : ـ �ب یR
�ب 

CJ ��� آ�  ،�9�ط ��f
 چ�5ى � 
CJ �ب ه��وا�� و �Oب، ی ،��%�P� چ�5ى

���
�ی��، و =�% ای�*  �� �Xرى � CO و P� ن �ب� �� %Pد آ� دی��ط 9�f
�ن 
�م �ب . �ب C��X: دّوم. �ب آ%: اّول: �ب 
'�7 ا�4، و �ن �% �X y�V� ا�4ّ�

 .�ب چ�V :K:�. �ب �ران: چ*رم. (رى

 ـ %ب ُآــ1�ّ

 ��,�
�دى  ١٩O و �*V در ^%@� آ� درازا و %Oار ��� ا�4 آ� ا��
ـ �ب آ% 
و وزن �ن از ص� و . ��� ا�4 �%ی��5 �ن ^%ف را V% آ�� �ن ه%یj �� و(Q و

�9ل آ�%6 ��J
� .�%ی4��� 5 ِ
َ 4e4 و ه���. 
 ��,�
�ن �� �ب آ% �%�� چ���S �� وا�'�  ٢٠E ل و�� ���
 h:� ��� %Oـ ا

�
 h:� ب .|��% آ�� �ب� K5
 9�د، و اh:� ��>� %��|. %O   �ن �� ی ر�{ ی
9�د  ���. 

 ��,�
٢١ %Oـ ا ��� h:� ،4 .|��% آ���9�د  ��ى �ب آ% �� وا�'� =�% �:. 
 ��,�
٢٢  ��ن �� ��� آ� ��6e% از آ% ا�4 �%�� و �E ���
 h:� ��� %Oـ ا 
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��ارى آ� .|��% �<%دK آ�%6  �S�
�6��X K5 از �ن را .|��% ده�، چ� ی ر�{ ی
�
 h:� م �ب�. �99�د، و اO% �� ا��ازK آ% ی  از آ% � n�@ �9� %6e��


K5 �ن .|��% آ%دh:� K ا�4 
��ارى آ� �� ی ر�{ ی. 
 ��,�
6�C �� آ% ��9 در ص�ر.� ٢٣
 %Oا Kار�آ� C�X از K%'X K%'X   ـ �ب @

ك V د �ن را��ط 9�f
 �ن � Q)ط وا9�د و ���% اح�6 C�6
 h:� �9ن �� �ب
�
ك  آ�� و�� اO% ��� از K%'X K%'X �9ن روى �ب �:h �%ی5د،  V ن را�
 .آ��  ���

 ��,�
٢a  ی��، ��� آ��e� 4�آ% ا �� C�6
ـ اO% چ�h:� 5 را زی% �9%ى آ� 
�
�P� 4%@�6  از �ن چ�5 :� K5
 6�C �� آ% ��9 و �� ی ر�{ ی
 %Oری5د ا
ك ا�4V �9�. 

 ��,�
٢d  �S�
��ارى از �ب ُآ% ی~ ����د و ��X �ن �� �Xر آ% ���9 چ� %Oـ ا
� �� 4�:��
 h:� ��%� ا�4 ن h:� د�9�د، و ه%�Xر از ی~ ه� �ب 9. 



 ��,�
٢g  �� ـ ��� آ� �� ا��ازK آ% ��دK، اO% ا��ن j9 آ�� از آ% آ�K�9 %6 ی
ك 
�; ح<� �ب آ% را داردV 4 را���6 ه� �� �ن �%��   ی��� �::� %Oآ�� و ا

��� h:� د�9 .
��ار آ% ر���K و ��� آ� آ�6% از آ% ��دK و ا��ن j9 دارد �� 
 .ی ��، ح<� �ب آ% را ��ارد

 ��,�
٢٧ �
 4�9�د  ـ آ% ��دن �ب �� دو راK ث: 
�د ا��ن ی��� ی ا���8ن ��Vا آ��: اّولE. 
 .دو 
%د �دل �E% ده��: دّوم

 ـ %ب *���2

 ��,�
٢٨ �9��9 و از آ% آ�%6 �:� ��
 .ـ �ب C��X ��� ا�4 آ� از ز
 ��,�
چ�h:� 5 �%ی5د ی چ�h:� 5 �� �ن �%�� �:h  ـ اO% �ب C��X روى ٢٩
�
  �
ر��  9�د و�� اO% از �` روى چ�h:� 5 �%ی5د 
��ارى آ� �� �ن چ�5 

�
ك V 4�از �ن ا %.`ر از  �:h و ه%چ� �e@ � Kار�@ CJ
 %O�9، و ��5 ا�
��� h:� ��+V ��%� `� �� 4�` رود در ص�ر.� آ� �:� �� �ی�V  د و�9

:� %Oا�
 h:� `� ��%� �ی�V �� 4�9�د  . 
 ��,�
٣٠  h:� دد%O د و از �ن (�ا�9 �6fری h:� 5آ� روى چ� ����X ـ �ب

 ��ى �ی� از �ب ����X ه� آ� ��� از �%8%ف �9ن ��Xا %� �� ���Sا�4، و ه� 
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�
�4 �%اى �ب آ��eن چ�h:� 5 روى �ن :� �
9�د،   ری��5 و از �ن (�ا 
ك   � ��� آ� � �ن 
f%ج ��ل و =+n را 
�و�. ا(�6ب آ���V 9%ط y�V 9�ی�� �

 :ا�4
�6 ��9: اّول@%P� 4�:� K5
  .�ن آ� �� ی ر�{ ی
�9: دّوم� K���%� رج �� �نE �6 از�:�. 
�مّ� :�9� K�
+n ��%ون ��= �ل ی� �ن، �E CJ
�4 دیP%ى :�. 
 .هى =+n در �ب ��Vا ���9  ذّرK: چ*رم
�:�V: �9� K���%� ج%f
�ل، �:�4 �� ا8%اف ��
 .��6e% از 
��ار 

 ـ %ب ,�رى3

 ��,�
٣١  ���
 �9��9 و (%ین دا�69 �:� ��
ـ �ب (رى ��� ا�4 آ� از ز
ت�X و ��eب چ�. 

 ��,�
٣٢  �4 �� �ن �%�� .:� �S�ـ �ب (رى اO%چ� آ�6% از آ% ��9، چ�




K5 �ن �� وا�'� � �6 �� ی ر�{ یXك ا�4وV ،K4 .|��% �<%د�:. 
 ��,�
٣٣  ��6 �� �ب (رى �%��، 
��ارى از �ن آ� �� ی ر�{ ی:� %Oـ ا
K5
  ��eچ �� C�6
اش �� وا�'� �:�4 .|��% آ%دh:� K ا�4، و 8%@� آ� 

ك ا�4V �9و ��*ى دیP% �*%، اO% �� ا��ازK آ% . ا�4 اO%چ� آ�6% از آ% �
ك، ��9 ی �� وا�'� ��� آ� .|V ،�9� C�6
 ��eب 8%ف چ� �� Kد%>� %��

 .وh:� ��%O ا�4
 ��,�
٣a ��eـ �ب چ  ���O �� رى ���4 و��اى ا�4 آ� اO% از �ن  اى آ� (

�
ن �S�9 �%دار�� ه��) ; �6 �� ی ر�{ یXو �4 �� �ن �%��، .:� �S�چ�
ك ا�4V ،K4 .|��% �<%د�
K5 �ن �� وا�'� �:. 

 ��,�
٣d 4 �� ـ ��� آ� آ�:� %Oرى ا�4، ا6�C �� �ب (
ر �*% ای�6دK و �
ك ا�4V K4 .|��% �<%د�
K5 �ن �� وا�'� �: �6 �� ی ر�{ یXو  .�ن �%�� .

 ��,�
٣g ��eـ چ  �
6ن �
6ن از (�L9   اى آ� 
Jً� در ز����9 و در .)
�
  �
��9، ح<� �ب (رى را دارد  ا@n�@ �6 و�6X آ� ). 

 ��,�
اى آ�   �ض ح�م اO%چ� آ�6% از آ% ��9، چ��5E �� �Sی��ـ �ب ح ٣٧

CJ �ب (رى ا�4 ،�9� C�6
 .�ب �ن �� ا��ازK آ% ا�4 

 ��,�
٣٨ ���
� ـ �ب �  آ� از �9%ه و دو9**��6Eری5د اO%   هى ح�م و �

CJ �ب (رى ا�4 �96�C �� آ% �
. 
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 ��,�
� (%ین دارد و��  ٣٩�
� ���ـ ��� آ� روى ز�
��9، چ���S   از ز)
�
 h:� ��%� 4 �� �ن�9�د  آ�6% از آ% ��9 و �: . �ی�V �� `ا
 اO% از �

��� h:� ى �ن`ی�� �ن �%�� �V �� 4�:� �S�9�د �%ی5د، چ�. 

 ـ %ب .�ران 4

 ��,�
aران  ٠� ��.%
 j4 در �ن ���4 ی�:� �ـ اO% �� چ�5 �:�� آ� ��
رد (+� آ� �ران ����
ك V ��%� د � �ن�9 . و در @%ش و ��س و 
��� ای�*

4 ��<� �ی� 8�رى ��9 آ� ��� �@ر `زم ���4 و�� �ری�ن دو �� K%'X آe@
�
�ی�� �ران P�  ی��. 

 ��,�
aآ�� ١ t9%. %Pى دیرد و �� (�� h:� �ران �� ��� %Oـ ا ; �S�چ�
 K5
 �4 ه�%اK �ن ���9 و �� ی ر�{ ی:� �ك ا���4V �9� �6@%P� 4�:�. 

Kذر �S��ن ��رد و .t9% آ��، چ�E %� ران� %Oا hV   �ن در �ن ��9، یE اى
�6 �h:� ،�9 ا�4@%O ن را�E K5
  .�ن آ� �� ی ر�{ ی

 ��,�
aم  ٢�6 �ران �% �Xو . ،�9� 4�:� ��6ن ��E� M�� روى %Oـ ا



�
رد ��� آ� �� چ�h:� 5 ر���K و از ��  ��
ودان � ك ا�M 4 یV و . ری5د
�
�م ��9 ��� آ� ��
 %Oران اری5د �� چ�h:� 5 ر���K  ��� از W'X �9ن �

�
 h:� ،4��9  ا�. 
 ��,�
a٣ �
ك V رد� �:�� آ� �ران �% �ن ���
ران �% . 9�د ـ ز� %Oو ا

ك V 5�� ا�4 �%��، �ن را M�� %ى �:�� آ� زیرى 9�د و �� () ��
ز
�
 .آ��  

 ��,�
aa  كV د%�O د و �ب �ن را @%ا�9 CO رانك �:�� آ� �� وا�'� �E ـ
�
9�د  . 

 ��,�
ad  �S�9�د اO%چ� آ�6% از آ% ��9 چ� W�) ی�K �ب �ران در (O%ـ ه
�
�X�� آ� �ران 
   K5
 �ی�� و �ب، �� ی ر�{ یe� ی� چ�5 �:�� را در �ن�

�
ك V h:� 5د، �ن چ�%�P� 4�9�د �:. 

 ��,�ag  ��
� �:h ا�4 �ران ��رد و �% ز�
آ� آ� روى زV ش%@ %� %Oـ ا

��� h:� د، @%ش�رى 9) h:� �
ك V �ه ��
 .O%دد  9�د و ز
 ��,�
a٧  �99�د و آ�6% از آ% � W�) دا���O در %Pب دی� ـ اO% �ب �ران ی

�
 h:� ،��%� 4 �� �ن�9�د  چ���S ��� از W'X �9ن �ران، �:. 

[25] 

 ـ %ب �0/ 5

 ��,�
a٨ �
 ��
��9، اO%چ� آ�6% از آ% ��9 چ���S   ـ �ب چه� آ� از ز)
 K4 .|��% �<%د�
K5 �ن �� وا�'� �: �6 �� ی ر�{ یXو �4 �� �ن �%��، .:�

��ارى آ� در  ،*6�ك ا�4، و�� 
�6	Q ا�hV 4 از ر���ن ���R از �:V

>� K�K�9 �6HO C، از �ب �ن چّH
ى *� .��eآ6
 ��,�
aب �ن را .|��%  ٩� K5
 �6 9�د و �� ی ر�{ یfری K��6 در چ:� %Oـ ا

�
ك V ��X�

�  ده�،  K9�د آ� � ��� آ� از چ   Q�� �� دد و%O ط��f
 �9�)
 .�ن، .|��% �ب چK از ��� �%ود

 ا�ـ��م %.ـ��

 ��,�
dك ��� ٠V را h:� 5�6 �9، چ�HO ى �ن��
ف آ� R
� آ��، و ـ �ب <
 .و =�C ه� � �ن �C8 ا�4

 ��,�
d١ Kذّر %Oـ ا  �
 h:� ��%� فR
9�د، و�� چ���S   اى �:�4 �� �ب 
 K���ر h:� 5ارى آ� �� چ���
ف از �` روى چ�h:� 5 �%ی5د، R
�ب 

�
ك V 4�از �ن ا %.`
Jً� ا�O %Oب را از . �h:�  �9، و 
��ارى آ� �



�S �� د�4 ر���h:� K، و ���S �� د����O 4ان روى د�h:� 4 �%ی��5، ��
 4�:� %Oود ا%� `� �� �ی�V ر ازe@ � Kار�@ CJ
 %Oك ا�4، و ��5 اV K���%�

��� h:� ن� ��+V ،��%� `9�د  �� �. 
 ��,�
dد آ�  ٢��ط 9�f
رى ) 8�رى � �ب آ% ی ،h:� فR
ـ اO% �ب 

�
ك V ،ی���P� ف �� �نR
9�د  دیP% �ب . 
 ��,�
d٣  7�'

CJ �ب  ،�� ف K�9 یR
�م ���4 ��
7 ��دK و �'
ـ ��� آ� 

�
ك V را h:� 5چ� ���ا�4، و  ا�4 ی t�	ن ص� آ��، و>� و =�C ه� �
ف ا�4، ی��� R

CJ �ب  �� �م ���4 
'�K�9 7 ی��
ف ��دK و R
��� آ� 

ك ���V را h:� 5ا�4  چ� C8 .آ��، و>� و =�C ه� � �ن �
 ��,�
da  م ���4 آ� ـ���
ف، و R
 �م ���4 
'�7 ا�4 ی��
 ��� آ� 
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ك ���V 4 را�:� ،Kد�ف �R
 
'�7 ی �ً�X   C8آ��، و>� و =�C ه� � �ن �
%6 ��9 و �:�4 �� �ن �%��، ح<� �� �:h . ا�4e�� و�� اO% �� ا��ازK آ% ی

9�د ��دن �ن ���. 
 ��,�
dd  ن و�E CJ
 ،4�:� ��ل �� �ن �%�� و �� ی ر�{ ی ـ ��� آ� ���

�
 h:� �9رى �) 9�د 
K5 �ن را .|��% ده� اO%چ� آ% ی . � ی� %Oو�� ا

%دارى  �ًJ

K5 �ن �� وا�'� �:��6 آ� ��%ون �ن ا�4 ��ض 9�د،  ر�{ ی

��� h:� ،ى �ن را .|��% ده���ى �ب ا�4 ��*V د  آ��9. 
 ��,�
dg � �ن یE CJ
 4�:� ��ل در �ن ری�6f و �� ی ر�{ ی ـ ��� آ� ��

ران �% �ن � 9�د، ی C�6
رى ) 
K5ّ �ن را .|��% دادK، چ�ن آ� �� آ% ی
ری�ن از �ودان در � WX�
د، �ران را در �ن �%ی5د، ی �ب �ران در � رد، ی��

�
ك V ود%� �9�د �ن (رى 9�د و .|��% �ن از �� . Q)ط واو�� �� �% اح�6
�ط O%دد�ی� �ب ��f
رى � �ن ) ران ی آ% ی. 
 ��,�
dاز  ٧ ��آ� � ��� ،��e>� رى �ب) ـ اO% چ�h:� 5 را در �ب آ% ی

�
ك ا�4  ��%ون �وردن، از �ن V ری5د. 
 ��,�
d٨ 4�ك اV ،�� �م ���K�9 h:� 4 ی��
ك ��دK و V و ��� آ� . ـ ��� آ�

ك K�9 ی ��، �:h ا�V 4��� م���
�دK و � h:�4. 
 ��,�
dردن �ن ح%ام ا�4 و  ٩�E و h:� ،%@�ك و آE و }� Kرد�E ��� ـ

�
 Kو%>
�ردن �ن E ك وV 49�O ت ح%ام�ردK ح��ا�E ���  �9�. 

 (.�ل و 6��7 آ�دن( -ا���م 1�ّ3َ�َ 



 ��,�
gد را از  ٠�E رت�� ،%Pدی WXا�
ـ وا(Q ا�4 ا��ن وf. 4Xّ�� و 
�اه%E CJ
و 
در و �%ادر � او 
	%م ���9، و  آ��� آ� 
<���H، اO%چ� 

�S� 5�ّ و�
� از دی�ا�� ��Sه� �
�ب و �� را E 5�ّ آ��
9��،  هى ��� ،���*@
���9��� %Pد را از ی<�ی�E رت� .و�� زن و 9�ه% `زم ���4 �

 ��,�
g١  �ًJ
 %Oو ا ،��9��د را ��E رت��ص� ��f
ـ `زم ���4 � چ�5 
��9� .، آ@� ا��4 د�4 ه� �ن را ��

[27] 

 ��,�
g٢  ی� 8%ف (��ى ��ن، 
��� 9<� و ���� رو �� ���X ی� ��ّf. WX�
ـ 
�9�� ���X �� 4eV. 

 ��,�
g٣  �9� ���X �� 4eV �f. WXّ�� 8%ف (��ى ��ن رو �� ���X ی
 %Oـ ا
ی4 ���Hدا�� آ%P� ���X رت را از��ى ��ن رو �� ���X ی   و�� ��) %O آ��، و

 �� 4eV �� 4eV �9، اح�6ط وا(Q �ن ا�4 آ� ��رت را رو �� ���X ی�� ���X
ی���� ���X. 
 ��,�
ga  4eV 
f%ج ��ل و =+n ی ا��6%اء، رو �� ���X ی %�*'. WX�
ـ در 

�دن ا9<�� ��ارد، و�� اح�6ط 
�6	Q ا�4 آ� در ای� حل ه�، رو �� � ���X ��
�9�� ���X �� 4eV  .���X ی

 ��,�
gd 4  ـeV �ر 9�د رو �� ���X ی�:

	%م او را �����، اO% �%اى �ن آ� �
 %P4 دی�� �� %Oو ��5 ا ،���e�� ���X �� 4eV ی� رو �� ���X ی� ،���e�� ���X ��


��� ��ارد ���e�� ���X �� 4eV چر ��9 آ� رو �� ���X ی�. 
 ��,�
gg رو ��ّf. 4Xرا در و �S� ن ا�4 آ�� Q)ط وا�� ���X ی 4eV  ـ اح�6

4��� Q)ى از �ن وا%�O��) ،���e�� �S� د�E %Oو�� ا ،���e�� ���X ��. 
 ��,�
g٧ 4�ح%ام ا ��ّf.  :ـ در چ*ر (
��9  در آ�چ�: اّول� Kاد�� Kز .هى �� ��4 در ص�ر.� آ� صح��L ا(
 .در 
�j آ�� آ� ا(زf. Kّ�� ��ادK ا�4: دّوم
�مّ� :�f
 K�� ی� آ� �%اى�ص� وK�9 MX ا�4 
� CJ��R از در (


�ر��  .ه
� در ص�ر.� آ� ��: چ*رم��
�
 %�X �9  روىن ��� �� �
 .اح6%ا
 ��,�
gك ��� ٨V ب� %�= 9�د و اO% ��� از �%8%ف �9ن ��ل   ـ 
f%ج ��ل �

 �6�9 ��.%
�ی�� آ@� ا�O ،4%چ� اح�6ط 
�6	Q �ن ا�4 آ� دو e� ��.%
 jی
9�د. e��ن از =�% 
:%اى ��8�� 
�و�� آ��� آ� �  ��.%
�ی�، �ی� دو 

�9رف ��6
�صً اO% ��%ون �
�ن ��ل از �ن 
:%ا =�%�E ،ی���e�. 
 ��,�
g٩  �X�ی�� �ی� چ�5ى از =+n در �ن �e� ب� 
f%ج =+n را � %Oـ ا




��ن ر�{ و ��ى �ن 
��� ��ارد، و اO% در د@�� اول 8�رى  �X��، و�� ���
�6�9 9�د آKزم ���4  � ذر` �6�9 Kر .اى از =+n در �ن ����، دو�

 ��,�
+n را از 
f%ج �%8%ف  ٧٠=  ��{ و آ��خ و 
��� ای�*� KO%ـ ه
�ا��ن 
��� ��اردE ز
C ا�4 و�� ��,. C	
 L��9 كV چ�%Oآ���، ا. 
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 ��,�
ك آ���، �� ٧١V ج را%f
رچ� V ��'X �� <� ـ `زم ���4 � �� ��{ ی
رچ� ه� آ@� ا�4، و�� �ی� از �� د@�� آ�%6 V jی  ا8%اف یj ��{ ی�

 � و ی چ�5هی� آ� اح6%ام ��*�O%� ان و�f6�ا 
f%ج را � %Oا �>�� ،�9��
ك آ�� ���V ،K�9 �69��ى آ� ا�� �Eا �% �ن �=�ا�� ��ز   `زم ا�4، 
��� آ.

�ا��f�. 
 ��,�
٧٢ �@ n+ك 
�ـ در �� ص�رت، 
f%ج =V ب� � n  د�9: 
�9: اّول� K�
�ن ��%ون �E CJ
�4 دیP%ى :� ،n+=  .�ن آ� �
�9: دّوم� K���ر n+رج �� 
f%ج =E �6 از� .�ن آ� �:
�9، و در =�% : �ّ�م� K�9 Kد��ل ����
�ن آ� ا8%اف 
f%ج ��6e% از 
��ار 

�
�6 9�د 
f%ج را � �ب 4�9 و ی �� د�6�رى آ� ��  ای� �� ص�رت HO ًا�
�
 �ب �*6% ا�4  � �ك آ%د، اO%چ� 6�9V رچ� و ��{ و 
��� ای�*V 9�د �. 

 ��,�
ـ اj9 %O آ�� آ� 
f%ج را .'*�% آ%دK ی ��، اO%چ� ه���e ��� از  ٧٣
�
�رًا .'*�% @ n+=  .آ%دK، اح�6ط وا(Q �ن ا�4 آ� .'*�% ��ی� ��ل ی

 ��,�
٧a  آ�� آ� j9 زC�X از ��ز 
f%ج را .'*�% آ%دK ی ـ اO% ��� از ��
�ا��K ص	�t ا�4، و�� �%اى ��زهى ��� �ی� .'*�% آ��E زى آ��� ،��. 

 ِاْ�ِ=ْ;�اء

 ��,�
٧d  م
�6	�� ا�4 آ� 
%ده ��� از ��%ون �
�ن ��ل ا�: C�� ـ ا��6%اء
�
 ای� ا�4 آ� ��� از W'X �9ن   *�� �
� ا�4، و �*6%ی�Xده��، و �ن داراى ا

 4ePا� 
f%ج =+K�9 h:� n، اول �ن را .'*�% آ���، ��� �� د@�� � %Oل، ا��
 ��~ ����e>� 4 و ��� ا�4eP 4�9 را روى . n+�� د�4 چ� از 
f%ج =�


��6E . ��.%
�ا�69 و �� O ى 4�9 را زی% �ن��*V 4ePو  ��4 و ا� ��e>� KO
ر ده��e@ 4 را�� %� ��.%
 .hV از �ن �� 

 ��,�
٧g ـ �
رج E نه� ��� از 
���� و �زى آ%دن از ا��O د  ��� آ��9
�
�ى 
ك ا�4  و �� �ن V ی���O .�
ه� ��� از 
�� ��%ون O ی�  و ��5 ��� آ��

�
 �6HO ل ��%ون   و �� �ن وذى�ه� ��� از �O آ� ��� 
ك ا�4 و اّV د�9
�
  �
�9،   �ی� و �� �ن ودى � K���%� ل �� �ن�� %Oی��، ا�O4�ك اV . �S�و چ�



رج 9�د و j9 آ�� آ� ��ل E از او ��� ��ل ا��6%اء آ�� و ��ا��ن ��� از �
�
ك V ،�9  ا�4 ی ی<� از ای�*�. 

 ��,�
 ـ اO% ا��ن j9 آ�� ا��6%اء آ%دK ی ��، و ر8���6 از او ��%ون �ی�  ٧٧
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�
 h:� ،�� ك ا�4 یV �9 آ� ��ا��� .�6@%O ��9 �C8  و چ���S و>�
�
9�د، و�� اj9 %O آ�� ا��6%ای� آ� آ%دK در�4 ��دK ی �� و ر8���6 از او   

�
ك V ،�� ك ا�4 یV ون �ی� آ� ��ا��%��  ��� C8 .آ�� ��9، و>� را ه� �
 ��,�
ـ آ�� آ� ا��6%اء �<%دK اO% �� وا�'� �ن آ� 
�.� از ��ل آ%دن او  ٧٨

���69، ی��� آ�� ��ل در 
:%ى ��O 4�ك اV آ�� j9 �6 ����� و���K ا�4 و ر8
�
ك V 4�� آ�� ��9، و>� را ه� �C8 ��� ی ��، �ن ر8

 ��,�
ـ اO% ا��ن ��� از ��ل ا��6%اء آ�� و و>� ��P%د، چ���S ��� از  ٧٩
 =�C آ�� ً8
��، وا(Q ا�4 اح�6 �ل ا�4 ی� و>� ر8���6 ����� آ� ��ا�� ی

6� و>� آ@� ا�4 و�� اO%. و و>� ه� ��P%د@%O n�@ �9� �6@%P� � .و>
 ��,�
ك  ٨٠V آ�� j9 �6 ����� و��ـ �%اى زن ا��6%اء از ��ل ���4 و اO% ر8

�
ك V ،��  .آ��  ��9، و>� و =�C او را ه� �C8 ���  ا�4 ی

 م	=?;�ت و م��وه�ت �1�ّ3

 ��,�
ی� �����e آ� آ�� او را ���� ٨١) ��f. WX�
�، و ـ 
�6	Q ا�4 در 
ى V ن، اول�
�WX ��%ون �
ى چ� و V اول ،��ّf. ن>
�WX وارد �9ن �� 


�اردP� و . را�4 را ��9�
�6	Q ا�4 در حل .��f �% را �� ���Sو ه�
ى چ� ����ازدV %� ن را�� ���P��. 

 ��,�
٨٢  %Oا�4 و�� ا Kو%>
 ��ّf. WX�
�ر��9 و 
K در E رو�%وى �6�e� ـ
�د را �� و���E رت���  �6�e� ،��ّf. WX�

<%وK ���4 و ��5 در  ��9�اى ��

 K��
�� و زی% در�6E آ� E چ� و درِب�ن و آ��E و Kّدرو�%وى �د و در (
�
   Kو%>
�ردن و .�MX زید و .'*�% آ%دن � د�4 را�4 E 5ده� و چ�
�
چر ��9 ی ذآ%   � %Oو�� ا ��fّ. ل� ا�4 ح%ف زدن در ح��S�9 و ه��
�ی� ا9<ل ��ارد�Eا �P. 
 ��,�
�ران و  ٨٣�� �4f و `�� (�
�ل آ%دن و ��ل آ%دن در ز� Kدـ ای�6

�صً �ب راآ�، 
<%وK ا�4�E در �ب. 
 ��,�
٨a  ��
<%وK ا�4 و اO% >%ر �%� n+�ددارى آ%دن از ��ل و =E ـ

�ددارى �<��E ی��. 



 ��,�
٨d  اب�E از L�V ز وو L�V از (�ع ـ 
�6	Q ا�4 ا��ن L�V از ��
�ل آ��� ،��
 .و ��� از ��%ون �
�ن 
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 A@ـ��ـ�ت

 ��,�
٨g 4�چ�5 ا Kزدت ی��م: ��ل، دّوم: اول: ـ �:ّ� ،n+
��، چ*رم: = :
�:�V ،دار%
ُ :�6Hو ه �e9 ،ن�E :�6eك، ه�E و }� :�*� ،%@: 9%اب، ده�: آ
�ار: @ّ�ع، یزده�E 4�  .�%ق %69 �:

 ـ .�ل و 6��7 ٢و 1

 ��,�
�ن (*��K دارد  ٨٧E �69 آ��O ان ح%ام�ـ ��ل و =+n ا��ن و ه% ح�
�
 ��ن از �ن (�6E ،��%�� رگ �ن را %Oا ���ا�4  ی h:� ،آ��. 

 ��,�
ك ا�4 ٨٨V ،49�O ن ح%امO��%V ��R@ ـ. 
 ��,�
� ا�4 ��ل و  ٨٩��Sا�4 و ه� h:� ،ار�f6�ـ ��ل و =+n ح��ان �:

�ن را و�8 آ%دK، ی��� � �ن �5دی<� ���دK، و ه���'�ر  =+n ح��ا�� آ� ا��ن
�ك، 
	<� K�9 ا�4E %�9 ردن�E 49 �ن از�O ى آ���H��O. 

3 1Cـ مـ 

 ��,�
�ن (*��K دارد، �:h ا�4 ٩٠E ا�� آ�� .ـ 
�� ح�

 ـ م�دار 4

 ��,�
٩١  Kد%
�دش E ا�4، چ� h:� ،دارد K��*) ن�E ا�� آ��ـ 
%دار ح�
����9�9 ی �%�Eف د�6� �6eن را آ� ،K�9 ��ّ�
و 
ه� . رى آ� در 9%ع 

ك ا�4V ،چ� در �ب ���%د%Oارد، ا�� K��*) ن�E ن� .چ
 ��,�
�ان و د��ان،  ٩٢f6�و آ%ك و ا �
ـ چ�5هی� از 
%دار آ� 
eV CJ� و 

�
ك V ،4�ا h:� }� CJ
�9  روح ��ارد اO% از =�% ح��ا�� ��9 آ� �. 
 ��,�
�ن (*��K دارد و در ح�� آ� ز��K ـ اO% از ��ن ا� ٩٣E ا�� آ��ن ی ح��

�49 ی چ�5 دیP%ى را آ� روح دارد (�ا آ���، �:h ا�4O 4�ا. 
 ��,�
٩a  ،K���ن رeد��WX ا@6
6�% �Q و (هى دیP% ��ن آ� f
ى *6��V ـ

ك ا�4V ���>� را  .اO%چ� ��*



 ��,�
٩d �f. ـ �
��4 روى �ی� 
%=� آ� از 9<� 
%غ 
%دK ��%ون V چ�%Oا ،
ك ا�4V ،�9� K�e� 4H� ن�. 
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 ��,�
٩g ی�
 %��V ،��%��� ��
�  ـ اK%� %O و �5= �9   اى آ� در �9%دان ��*�
��eی� �ب آك ا�4، و�� ^ه% �ن را �V. 

 ��,�
�رهى  ٩٧eن آ� از آ��ـ دوا(ت روان و �'% و رو=� و واآh و ص
�
ن ���
ك ا�4 �ور�� اO% ا��ن  =�% V ،�9 ��ا�69 �*�� 4�:� �� � .ی��

 ��,�
٩٨  %Oك ا�4 و�� اV ،�9ن ����
�49 و ��V و چ%
� آ� در د�4 O ـ
ن از آ@% O%@�6 و ر����O �<%دK آ� از ح��ا�� ا�4 آ� �� ���
��ا��� آ� �ن 

��� h:� ،�� �ردن ��* ح%ام ا�4 و ��ز   د�6�ر 9%ع آK�9 �6e یE �9 و���
ی5 ���4در �) ،�9�� آ� از �ن چ%م ��. 

 ـ خــ�ن 5

 ��,�
٩٩  %Oا�� آ� ا��ن (*��K دارد، ی��� ح�E ا�� آ���ن ا��ن و ه% ح�E ـ
�
 ��ن از �ن (�6E ��%�� ا�� آ�   رگ �ن را��ن ح�E hV ،4�ا h:� ،آ��

�
ك V ،ارد�� K��*) ن�E �eV ه� و
 ���
  �9�. 
 ��,�
١٠٠ �O ان ح�ل�� K�9 ـ اO% ح���
49 را �� د�6�رى آ� در 9%ع 

�
 L��� آ� در ���E ،ل ��%ون �ی����
�ن �ن �� 
��ار E و ��e>�  كV ،��

ا�4، و�� اhH� 4�� �� %O آ��eن ی �� وا�'� ای� آ� �% ح��ان در (ى 

�ن �:h ا�4E دد، �ن%O%� ان��ن �� ��ن ح�E Kد� .����ى �
 ��,�
١٠١ �f. آ� در ���E ـ �
h:� �9 ���4 و اح�6ط 
�6	Q �ن   
%غ �

 .ا�4 آ� از �ن ا(�6ب 9�د
 ��,�
9�د،   اى آ� در حل �*��دى زE� در ا8%اف �ن ��Vا 
� ـ زردا�� ١٠٢

�
ك V ،4�ط ا��f
�ن E �م ���9 آ� ���
 %O�9  ا�. 
 ��,�
١٠٣ �
 Kدو��9ن �9% دی� WX�
ه� O آ� ���E ا�4 و �9%  ـ h:� د�9

�
 h:� آ��  را. 
 ��,�
١٠a �
 ��� آ� از `ى د��ا�*E ب   ـ� �ط �9ن ��f
�ی�، اO% �� وا�'� 

ك ا�4، و @%و �%دن �ب دهن در ای� ص�رت ا9<ل V ،ود%� �دهن از ��
 .��ارد
 ��,�
١٠d �
 4��V %زی � یE��� آ� �� وا�'� آ����K �9ن زی% �E د،   ـ%�


كV ،ی���P� ن�E ن� �� %Pد آ� دی�8�رى 9 %Oن  ا�E ن� �� %Oا�4، و ا



 ��راخ 9�د، و در ای� 4��V � یE�ی�� در ص�ر.� �:h ا�4 آ� �P�
 %Oرت ا� ص
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4�e دارد  %Oن را ��%ون �ور�� و ا�E ،C�= و �
4�e ��ارد �ی� �%اى و>
رچ� ی چ�5ى V ی�� و�e� ،د�e� دی� ا8%اف �ن را �� 8�رى آ� �:�4 زی�

�را��P� رچ�، �% �نV CJ
 ��e>� %. 4�رچ� دV و روى. 
 ��,�
١٠g  �'�49 �� وا�O 
%دK ی 4��V %ن، زی�E ن ��ا�� آ�ـ اO% ا��

ك ا�4V K�
 .آ����K �9ن �� �ن ح�4 در�
 ��,�
١٠٧ Kا ذّر����9ن =) WX�
 %Oا و ^%ف  ـ ا��6، .�م =H�� ن در �ن�E اى

�
 h:� 4 �ن��� Kك آ���V L.� ��9ن و ح%ارت و�9�د و (. 

 ـ �G و خ�ك ٧و  6

 ��,�
١٠٨ �
 �Oز�� �>eE آ� آ� در�E ان و  ـ �{ و�f6�و ا �
آ��� ح�6 
4��� و ر8Eك   �V:� و �V ی��ك دریE ا�4 و�� �{ و h:� ،هى ��*

 .ا�4

 ـ آـ��ـ� 8

 ��,�
ـ آ@% ی��� آ�� آ� 
��E �� ��6ا ���4، ی �%اى �Eا 9%یX j%ار  ١٠٩
�
.� ا`���ء 
	��ده�، ی �V|��%ى حR%ت   E  "ا��� �) ص�� ا" ���� و���(�

�ل ��ارد، �:h ا�4�X را .�
ك V ب آ�
P% اهC آ6   ����
(114)���9 و در  
ن (5ء ����
�اه� �
� و ��5 آ�� آ� >%ورى دی� ی��� چ�5ى را آ� E 5��

�
9�د دی� ا��م  %>�
ر چ���S ��ا�� �ن چ�5 >%ورى دی� ا�4، و ا�<; دا��� 
�
 h:� ،دد%O%� ت�ی� از او  �ن چ�5 �� ا�<ر ��� ً8�9، و اO% ��ا�� اح�6�

 .ا(�6ب آ%د
 ��,�
١١٠ 4��� و ر8E� و �
 .هى او �:h ا�4  ـ .�م ��ن آ@%، ح�6 
 ��,�
١١١  h:� �ه �S� ��9 �ن� %@�] آ�� �Sّ� K�ّ) در و (ّ� و
ـ ا�V %Oر و 

�
 ك ا�4ا�4، و اO% ی<� از ای�*V �S� �9ن ���. 
 ��,�
١١٢  ن ی���
 �S�ن ا�4 ی �� اO% چ����
�م ���4 ��
ـ آ�� آ� 

ك ا�4V �9�م ����
 5�� �69�O دن �ن در�� %@ن را . آ����
 %Pم دیو�� اح<

Jً� ���. ��ارد  �ن د@����
6ن �%�X در ن ازدواج آ�� ی���
�ا�� � زن .
9�د. 



 ��,�
ن د���9 ـ  ١١٣�� � �� �� ی<� از دوازدK ا
م د�9م ده�، ی���
 %Oا
 .دا�69 �h:� ،�9 ا�4

 ��,�
١١a  �ّ.%
�9 ی @'%ى( ـ � ��ّ
 ( ���
 �:h ا�4 و�� اهC آ6ب 
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�
ك V رى���9  ی*�د و ��. 

 ـ Hـ�اب 9

 ��,�
١١d E دى�E �� �S��د ـ 9%اب و ه% چ�5ى آ� ا��ن را 
�4 آ��، چ�

CJ ��{ و حL�e، روان ���9 اO%چ� چ�5ى در  %Oا�4 و ا h:� ،�9روان �

ك ا�4V ،د� .�ن �%ی��5 آ� روان 9
 ��,�
١١g  ���
ـ ا�<C ص���6 آ� �%اى ر�{ آ%دن درب و 
�5 و ص���� و 

�
�%�� اO% ا��ن ��ا�� از چ�5ى آ� 
�4 آ���K و روان ا�4   ای�* �� آر 
Kدر�4 آ%د  
ك V ،�9  �ا���. 

 ��,�
�ش  ١١٧) �6fV �'�وا �� �د یE دى�E �� ر�Pر و �ب ا��Pا� %Oـ ا
4��� h:� ح%ام و�� Lرد��E ی���. 

 ��,�
�ردن  ١١٨E ك، وV ی���ش ��) %Oا �ی5 و آL�e و �ب ��*

 و %E ـ
 ح�ل ا�4*��. 

 ـ �ّ��ع 10

 ��,�
١١٩ �
 �6@%O �
 ـ @ّ�ع آ� از ( �9�د و �� �ن �ب (�   h:� ی���O
�
 ��O%�� و �� �ن 
ء ا�e��%   ا�4، و�� ��� آ� �� د�6�ر Q��8 از (

�
  �
ك V ی���O  �9�. 

 ـ �Kق A �=H@��=�3ار 11

 ��,�
١٢٠  ،%Pت دی�ار، �:h ا�4، و�� اO% ح��ا�f6�ـ �%ق %69 �:
�ار 9��� از �%ق ��* ا(�6ب `زم ���4f6�:�. 

 �Kق ,MC از ��ام

 ��,�
�%ق (�Q از ح%ام، �:h ���4، و�� اح�6ط وا(Q �ن ا�4 آ� ـ  ١٢١
�ا���f� ز�� ،K�9 Kد��� آ� �� �ن ����  ��ن ی�. 



 ��,�
�X�� آ� �5دی<� � زن، ح%ام ا�4  ١٢٢

Jً� در روزK (ـ اO% ا��ن در 
نR
�د در ) 
K رE ی� از �%ق� Q)ط وا�د �5دی<� آ�� �� �% اح�6E زن �

ز �� 
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 .ا(�6ب ��ی�
 ��,�
١٢٣ C�= ض�ی�، و ��� C�= ا���ی� : ـ اQ�) %O از ح%ام �6�� ���.

�د در ��ز ا(�6ب ��ی�E ی� از �%ق� Q)ط وا�% اح�6��. 
 ��,�
١٢a  %��د �5دی<� آ�� ��E ح�ل 9�د و ��� � Q�) آ�� از ح%ام %Oـ ا

�د در ��ز ا(�6ب آ��E ی� از �%ق� ،Q)ط وا، و�� اO% اول � ح�ل اح�6
�د ا(�6ب E 4 از �%ق��� Q)د، وا�9 Q�) ،از ح%ام ��د �5دی<� آ�� و ��E

 .آ��

���@A ن�H �.�N /را 

 ��,�
١٢d �
 4�9�د ـ �:�4 ه% چ�5 از �� راK ث: 
ن دا�69 ��9 چ�5ى : اّول�O %Oا�4، و ا h:� آ�� چ�5ى ��د ا��ن ی��E

ن، �:h ا�4 `زم ���4 از �ن ا(�6�O �'�ن آ� �� وا� %P
ب ��ی�، 
�
9�د، آ� در ای�  ا���8�� آ� 
%دم �دى �ن را ��� �� ح�ب  Cص�ور�� ح

�K. ص�رت ا(�6ب `زم ا�4*X ردن در�E ا�= ��� و   ���%ایE
��f��*
آ� و �:�� را 
%ا�ت   V آ� ��هی� آ� ا@%اد `ا��� و آ�

���  �
�ا = �ر��،  آ���، در ��*E ای� را آ��= �9اO% ا��ن ی��� ��ا�69 �
Kل ��ارد �%اى او �ورد .ا�� �:h ا�4 ا9<

�ی� �ن چ�h:� 5 ا�4، 
Jً� ه��% : دّومP� 4�ر او ا�6Eآ�� آ� چ�5ى در ا
 h:� 4�ر او ا�6Eى آ� در ا%Pچ�5 دی �ی� ^%ف یP� 4Hآ� �آ% ی� ا��ن ی

�
  �9�. 
�ی�� چ�5ى �:: �ّ�مP� دل�ی� دو 
%د �P� �دل ه� %H� jی %Oا�4 و ��5 ا h

ی� از �ن چ�5 ا(�6ب آ%د� Q)ط وا .چ�5ى �:h ا�4، ���% اح�6
 ��,�
١٢g  دن چ�5ى را�ك �V دن و�� h:� ،��,�
 �ـ اO% �� وا�'� ��ا��6

ی� 
�,�� را ��%��، � ،�� ك ا�4 یV از ح%ام Q�) ا�� آ� �%ق�� �ًJ
��ا��، 
 ای� آ� � %Oو�� ا�

�,�� را    j9 �ًJ
 ،�� ك ا�4 یV آ�� j9 دا��، چ�5ى را

ك V ،ن�ن ا��E �ن �eV ا�4 یE ا�� آ��� �ن ا�4 ی ��، یE 5آ�� �ن چ�
�
  �9�. 

 ��,�
ك K�9 ی ��، �:h ا�4، و چ�5  ١٢٧V دارد j9 نـ چ�5 �:�� آ� ا��



ك ا�4V ،�� ك را اj9 %O آ�� �:K�9 h یV .��دن ی و اO% ه� �6� h:� ا��
ك ��دن �ن را �H*�� `زم ���4 .	��7 آ��V. 

 ��,�
١٢٨  KدH6�ا ـ اO% ��ا�� ی<� از دو ^%ف ی دو ���� آ� از ه% دوى ��*
�
   �ًJ
 %Oب آ��، ��<� ا آ�� �:K�9 h، و ��ا�� آ�ام ا�4، �ی� از ه%دو ا(�6

[35] 

�� آ� ه�� ا  ����� �دش �:K�9 h یE سدK ���دا�� ��H6�ل   ز �ن ا
آ�� و 
�دش ا(�6ب ��ی�، اO%چ� E سدیP%ى ا�4، �ز ه� اح�6ط �ن ا�4 آ� از ��

 .`زم ���4

 را/ �H Q@Aن P�0ه�ى �Oك

 ��,�
8�رى  ١٢٩ �� ك �� چ�h:� 5 �%�� و ه%دو ی ی<� از ��*V 5چ� %Oـ ا
�
 h:� كV 5ى �%��، چ�%P�9 آ� .%ى ی<� �� دیO% .%ى �� 9�د، و ا  .% �

��� h:� Kد�ك �V ى �%��، چ�5ى آ�%P�9 آ� �� دی9�د  �Xرى آ� �. 
 ��,�
١٣٠  آ� �� چ�h:� 5 �%�� و ا��ن j9 آ�� آ� ه%دو یV 5چ� %Oـ ا

��� h:� كV 5ن چ�� ،�� �دK ی� %. 9�د ی<� از ��*. 
 ��,�
ك و آ�ام �:h ا�4 اO% چ  ـ دو چ�5ى آ� ا��ن ��� ١٣١V 5 دا�� آ�ام�

��� h:� ،��%� آ� � ر8��4 �� ی<� از ��*V  �ً�X 9�د، و�� اO% ی<� از ��*
 h:� ��%� آ� �� �نV 5چ� �S�ك K�9 ی ��، چ�V ن ��ا���دK و ا��� h:�

�
9�د  . 
 ��,�
رچ� و 
��� ای�* اO% ر8��4 دا�69 ��9 ه% �6��X آ�  ١٣٢V و ��
ـ ز

�
 h:� ��%� 4 �� �ن�� ا�4 9�د و  �:��Sك ا�4 و ه�V ن� %Pط دی��
ر و K5�%E و 
��� ای�*�E. 

 ��,�
١٣٣  h:� از �ن �'�� jآ� ی �K%�9 K و رو=� روان ��9 ه��O%ـ ه
�
 h:� م �ن9�د  �9، .� .��� h:� م �ن�. �99�د ��<�   و�� اO% روان ��

�
 h:� K���4 �� �ن ر�+� آ� �:) n�@  د�9. 
 ��,�
١٣a P
 %Oـ ا ���e�� 4�ن، روى چ�5 �:�� آ� .% ا� ���
h ی ح��ا�� 

 4�آ� آ� �ن ه� .% ا����e�� 4، چ���S ا��ن ��ا�� �:V 5روى چ� ��و �
�
 h:� كV 5چ� ،Kد�ك ا�4  ه�%اK �ن ح��ان �V ا���� %Oد، و ا�9. 

 ��,�
١٣d  �� 9�د و �%ق از �ن ( h:� ی� از ��ن آ� �%ق دارد) %Oـ ا
%Pى دی) �
 h:� ��%� آ� �%ق �� �ن 9�د، و اO% �%ق ��  �%ود، ه%(

ك ا�4V ن�� %Pى دیى دیP% �%ود (ه). 
 ��,�
١٣g �
 ��O �ن دا�69 ��9  ـ ا�8�E آ� از ���� یE %Oی� آ� ; �ی�، ا)




��ارى  ،��%� ���� ك ا�hV 4 اO% �� ��%ون دهن یV ���� و h:� ن دارد�E
 را آ� 
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� دارد (ى �:h ا�Eط �� �ن ر���h:� ،K ا�4 و 
	�� را آ� j9 ا��ن ی��
�
ك V ،�� �9  دارد (ى �:h �� �ن ر���K ی�. 

 ��,�
١٣٧ ��6@� %Oار��   ـ ا�P� h:� ��
اى را آ� .� �ن ��راخ ا�4 روى ز
 ��چ���S �ب 8�رى زی% �ن (�O W%دد آ� � �ب �@6�� ی<� ح�ب 9�د، �ب �@6

�
 h:�   ،د�9 � ���9 و �ب زی% �@6�� C�6ّ
 h:� ��
�راخ �ن �� ز� %Oو ا
��� h:� ��6@� CEد �ب دا�e� ب9�د  �ب داCE �ن ی<� ح�. 

 ��,�
ـ اO% چ�5ى داCE ��ن 9�د و �� �:�4 �%��، در ص�ر.� آ� ���  ١٣٨
ك ا�hV ،4 اO% ا��ب ا
�� ی �ب �ن V �9�� 4�:� �� Kد�از ��%ون �
�ن، ��

f
� و 
��� ای�* در ��ن @%و رود و ��� در X�زن و چ� %ج =+n وارد 9�د، ی
4��� h:� �9�� Kد��� 4�� ا�4 �ب دهن و . از ��%ون �
�ن، �� �:��Sو ه�

�9�� Kد��ن ��E �� ن�
�ن �%�� و ��� از ��%ون �E �� CEدر دا %Oا ����. 

 ا���م A@���ت

 ��,�
9�د �ی� ـ �:h آ%دن nE و ورق X%�ن ح% ١٣٩ h:� %Oام ا�4، و ا
��e>� رًا �ن را �ب�@. 

 ��,�
١a٠ ��e>� ی� �ن را �ب9�د � h:� ن�%X ��) %Oـ ا. 
 ��,�
١a١  ��ن و 
%دار اO%چ� �ن ��E ���
 ،h:� ��ا69� X%�ن روى ��O ـ

�
 Q)ن از روى �ن وا�%X ��9 ح%ام ا�4، و �%دا69� jeE h:� �9�. 
 ��,�
١aن  ٢�%X �69�
%آh:� Q، اO%چ� یj ح%ف �ن ��9 ح%ام ا�4ـ � � .

�69 9�د �ی� �ن را �ب �<��e، ی �� وا�'� .%ا��9ن و 
��� �ن آرى �� %Oو ا
��� � .رود �ی� �ن را �ب �<��e  آ��� آ� از ��� �%ود و چ���S از ��

 ��,�
١a٣  4�ن در د�%X %Oددارى آ���، و ا�E %@ـ �ی� از دادن X%�ن �� آ
�د از دادن X%�ن و ی  او�4��
 �S�ن از او ��P%�� و�� چ�>
در ص�رت ا

 د�4 .% � %@�9 و ��5 ا��ن ��ا�� آ� آ� ���� در دی'
دا69� X%�ن .	��7 و 
��� h�� ن را�%X ارد�� �� .آ�� ا9<

 ��,�
١aa  چ�5ى آ� اح6%ام �ن `زم ا�6ـ �ى آ� ( ـ اO% ورق X%�ن ی=
CJ آ 
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در ) �% �ن ��K�9 �69) ���� ا���م(ی ا
م) ص�� ا" ���� و���(ی �V|��%ا�� �Eا 
 Q)�9 وا
�6%اح ���6H ��%ون �وردن و �ب آ��eن �ن اO%چ� E%ج دا�69 �
�9 ���% اح�6ط وا(Q �� �ن 
�6%اح �� �>�
ا�4، و اO% ��%ون �وردن �ن 

����K ا�4V آ��� �ن ورق ����� (�ّ�� ا�e*�اء و ��5 اO% .%�4. �%و�� . ی��
�9 �ی� . و�6X آ� ی��� ) ا���م�� �>�
در 
�6%اح ���6H و ��%ون �وردن �ن 
K6%اح �%و��  �<%د�
 .ا�� آ� �� آّ�� از ��� ر@�6 �� �ن 
 ��,�
١ad  ��را���ن ��E 5�� ح%ام ا�4 و h:� 5ن چ���
�ردن و �9E ـ

�
ل ح%ام H8ا �� h:�  اى�= CH8 د�E %O�9، و�� ا�  � �رد یf� را h:�
�رد (���O%ى از او `زم ���4f� آ�� و h:� ا را�= h:� 4�د. 

 ��,�
١ag �
6� و �ری� دادن چ�5 �:�� آ� Eـ @%و   %Oا ��eد �ن را �ب آ�9
 �دن �ن را ا��م �<�� ا9<ل ��ارد، و�� چ���S ا��ن ��ا�� آ� E%ی�ار ی� h:�

��
�ردن و �9E ن را در� K��%�O ری���
آ�� �ی� �:�L6 را ��  ن ا�6��ل 
�ی�P� او. 
 ��,�
١a٧ �
س �:h  ـ اO% ا��ن ����� آ�� چ�5 �:�� را �� � �رد یE
�
�ی�  ��ز P� ا�� `زم ���4 �� او�E. 
 ��,�
١a٨  س ی�� �9 و ����� ��ن ی� h:� ش آ��%@ �� یE ی� از) %Oـ ا

�
�� او E آ� وارد ��ى �:h ر���K 9  چ�5 دیP% آ�) �� 4�� ر8� ���
�ی�P� ا�4، `زم ���4 �� او. 

 ��,�
١aی� ��  ٩�ا �:h ا�4، �= ��*H� ردن�E ا�= ��� در ��E Qحـ اO% ص
 �H*�� `زم ���4 �� دیP%ان �E% ده�*��*
�ی�، ا
 اO% ی<� از P� *��*
. 

 ��,�
١dا�� ٠�� %Oد ا�9 h:� Kری� آ%دآ� صح�L �ن  ـ اO% چ�5ى را آ� �
�

��ن ا�6��ل �ردن و �9E ی� چ�5 را در�P� ا�4 �� او Q)آ��، وا. 

 ��,�
١dی� ١�P� �ی� چ�5ى آ� در د�4 او ا�h:� 4 ا�4 و یP� �Sّ� %Oـ ا :
�ل آ%د�X ی� ح%ف او رااO%چ� ���� ���4 ح%ف ��Sّ . �ن چ�5 را �ب آ��eم، ��

�
�ب و �� را E 5 آ���

%ا  �Sّ� �غ   ی��� ��Sّ( ه7 @*�� ی�� �� jاى آ� �5دی
%�6 ��9) ا�4�
. 
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 ُمَ#�ِّ�ات

 ��,�
١d٢ �
ك V 4 را��ی��  ـ دK چ�5، �:O ات%ّ*'
 :آ�� و ��* را 
�م: �ب، دّوم: اّولّ� ،��
6ب، چ*رم: ز@� :�:�V ،��ا��م،  :ا��6ل، e9�: ا�6	
�6H: ه�6e4�ّ، ه�: .��4، �*�:� �ا��6%اء ح��ان : �%8%ف �9ن ��



�ار، ده�f6�ن: �:���
+Q �9ن = . C+�
��C در H. ر�8 �� و اح<م ای�*
�
 �6HO Kد  �ی���9. 

 ـ %ب 1

 ��,�
١d٣ �
ك V را h:� 5ر 9%ط، چ� .آ��  ـ �ب آ% � چ*
ك : اّولV را h:� 5ب و �%ق ���، چ��O ���
ف R
7 �hV ،�9 �ب �'

 .آ��  ���
ك ��9: دّومV. 
�
K5  و�6X چ�h:� 5 را 
�: م�ّ �د و �� ی ر�{ یe� فR
9�ی�� �ب 

�4 ه� ��P%د:�. 
�4 در �ن ���9 و اO% �ب C��X : چ*رم:� ��� ،h:� 5ن چ���eاز �ب آ ���

�
9�د  ��9 ��وK �% ای� چ*ر 9%ط، 8%9*ى دیP%ى ه� دارد آ� ���ًا ذآ% . 
 ��,�
١da  �� ی�� C��X ب� 
%.�� 4�9، و�� در �ب آ% و ـ ^%ف �:h را �


%.�� آ@� ا�4 jرى ی) . و ^%@� را آ� �{ �����K ی از �ن ^%ف �ب ی
كE ،كV كE ی� اول �� ،Kرد�E ى%Pچ�5 روان دی   %�
ل آ%د و ��� ��

 ���S4�9، و ه� C��X ب� � رى ی) اح�6ط وا(Q، دو 
%.�� در �ب آ% ی
ی� L�V از ^%@� را آ� �ب دهن �{ در �ن ری� Q)ط وا�6 ���% اح�6f

كE ،�
ل آ%د  6�9. 
 ��,�
١dd  د �ن را�e� �9 و� }�. ،Kزد �ـ اO% ده�� ^%@� آ� �{ ده
كE   ه�� ^%ف �� ك را در �ن �%ی��5 و �� 9ّ�ت ح%آ4 ده�� .E ی�
ل آ%د �

ك �9ن ^%ف 
	C ا9<ل ا�4V رت� .�%��، و در =�% ای� ص
 ��,�
١dg  �@%^ 4 ـHه C��X اب �رد، �ی� �f� ك از �ن چ�5 روا���E را آ�

ی� 4�9ُ و � ��.%
 4Hرى ��5 ه
%.�� 4�9، و ���% اح�6ط وا(Q در ُآ% و (
كE ك  `زم ���4 �ن راE ن ا�4 آ�� Q	6�

ل   
ل آ���، اO%چ� اح�6ط 

9�د. 
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 ��,�
١d٧ � � K�9 h:� اه�� ^%@� را آ� �� 9%اب�f� %Oـ ا ��e>� ب� C��X ب
�6�9 9�د ��.%
 4Hی��، و �*6% ا�4 ه�e� ��.%
ی� �� �. 

 ��,�
١d٨ Kز�K�9 �6E و ی �ب �:h در �ن @%و   ـ آ� h:� CO اى آ� از
�
ك V ��%� ى �ن آ� �ب�ار�� �� ه%(P� رى) 9�د،   ر@�6 اO% در �ب آ% ی

ك 9�د �ی� �� �Xرى در �ب ُآV �ن ه� �8�اه�� �f� %Oآ� و ا ��رى ��) % ی
4��� �@ .�ب �� .�م �ن @%و رود و @%و ر@6� ر8��4 آ



 ��,�
١d٩ �
9�د �ب آ��e  ـ ^%ف �:h را � �ب C��X دو (�ر . 
�� آ���: اّولE آ��� و %V ��.%
 ��. 
�� د@�� �Xرى �ب در �ن �%ی��5 و در ه% د@�� �ب را 8�رى در �ن : دّوم

 .�%�� و ��%ون �%یP���5%دا��� آ� �� (هى �:h �ن 
 ��,�
١g٠  ��.%�*� �S�9�د چ� h:� K%�E و C�.V CJ
 �Oف �5ر%^ %Oـ ا

�
ك V آ��� ��E آ��� و %V از  �ن را از �ب ��.%
 �� %Oا�4 ا ���Sد و ه��9
` �ب در �ن �%ی��5 �� 8�رى آ� .�م ا8%اف �ن را ��P%د و ��� آ� در .� �ن �

رج آ��� و در هE K�9 W�)�
�ور��  % د@�� ^%@� را آ� � �ن ��* را ��%ون 
��e>� ب�. 
 ��,�
١g١  ��.%
 j4، ی�:� �ـ اO% چ�h:� 5 را ��� از �%8%ف آ%دن ��

�
ك V ��%� ن� h:� ىرى @%و �%�� آ� �ب �� .�م (ه) 9�د در �ب آ% ی .
ر یe@ رى�ح%آ4  و اح�6ط وا(Q �ن ا�4 آ� @%ش و ��س و 
��� ای�* را 8

رج 9�دE ن� CEده�� آ� �ب دا. 
 ��,�
١g٢  ،��e>� ب� C��X ب� � K�9 h:� ل��اه�� چ�5ى را آ� �� �f� %Oـ ا


%.�� �ب روى �ن �%ی��5 و از �ن (�ا 9�د در ص�ر.� آ� ��ل در  jی �S�چ�
�
ك V ��5آ� �ب روى �ن �%ی %Pدی ��.%
 j�9، ی� K��و�� . 9�د  �ن چ�5 ��

�� �ن ��%ون در ��س و @%�= ر ده�� .e@ ،��@از ه% د ��ی� �� ش و 
��� ای�*
4 6�9� و ��� از �ن از چ�5ى آ� �6�9 
�(�ی� Xا�4 آ� در و ��� ��9�د   =�

�
رج E رe@ ����و �� �د یfد��E د�9). 
 ��,�
١gو  ٣ K�e� م�ارى آ� دو �ل �ن .�E%�9 %�V ل�ـ اO% چ�5ى �� �

�ر �K�e و %�9Eا�
%.�� �ب روى �ن  = jی �S�9�د، چ� h:� ،Kرد�f� ك�E
�
ك V ��%� ن� h:� ىو�� اح�6ط 
�6	Q �ن . 9�د  �%ی��5 آ� �� .�م (ه

 
%.�� دیP% ه� �ب روى �ن �%ی��5، و در ��س و @%ش و 
��� ای�* jا�4 آ� ی
ر `زم e@ 
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4���. 
 ��,�
١ga د�9 h:� ل�� ��� از �%8%ف آ%دن چ��S; ـ اO% چ�5ى �� =�% �

�
ك V د�
%.�� �ب روى �ن �%ی��5 و از �ن (�ا 9 j4 ی�:�  %Oدد، و ��5 ا%O
�
ك 
�  در د@�� اّو�� آ� �ب روى �ن V د�9�د  ری��5 �:�4 �ن �%8%ف 9 .

�� �ن ��%ون �ی��= ر ده�� .e@ ی� .و�� در ه% ص�رت ��س و 
��� �ن را �
 ��,�
١gd ر h:� %��رى @%و ـ اO% ح) @K�9 �6، در �ب آ% ی� ~� ا آ� �

�
ك V ،4�:� �9�د  �%��، ��� از �%8%ف �9ن ��. 



 ��,�
١gg  و%@ 9�د � h:� �ن و 
��� ای�*�ه% ��Oم و �%�y و ص^ %Oـ ا
�
ك V ،رىك . O%دد  �%دن در �ب آ% و (V د�9 h:� *�� �8� %Oو ا

 .O%دد  ���
 ��,�
١g٧ j9 ن�ن ر���K ی ��،  ـ اO% ا���8� ص� �� h:� آ�� آ� �ب

ك ا�4V ن� �8�. 
 ��,�
١g٨  ،�9� K�9 h:� �49 ی چ�5ى 
��� ای�*O و y�%� %ه^ %Oـ ا

�� آ��� E ب روى �ن �%ی��5 و� ��.%
�ار�� و �� P� �@%^ ن را در� �S�چ�
�
ك V  �
ك V �د، و ^%ف �ن ه��اه�� ��س ی . O%دد  9f� %Oچ�5ى را و�� ا

ی� در ه% 
%.�� آ� �ب روى � ��e>� ار�� و �ب�P� �@%^ ر `زم دارد درe@ آ�
�

ً� ��%ون �%ی��5 �ن ر ده�� و =��� �ن را آe@ ری��5 �ن را. 
 ��,�
١g٩  ـ ��س �:�� را آ� � ��C و 
��� �ن ر�{ K�9، اO% در �ب آ% ی

ف 9�د �� .�م (رى @%و �%�� و �ب L�V از �ن آ� �� وا�'� رR
رچ� V }�
�
ك V س9�د �ن �%�� �ن �� . ��Pر� ف یR
ر دادن، �ب e@ WX�
اO%چ� 

 .از �ن ��%ون �ی�
 ��,�
� �ب را  ١٧٠:� �ًJ
رى �ب �<��e و ��� ) �� را در �ب آ% ی�� %Oـ ا


�W ر���ن �ب �� ��س K�9، �ن � در �ن ������، چ���S اح�6ل ��ه�� آ� �ن �:
ك ا�4V س��. 

 ��,�
١٧١  %Pدی �+�ردCO K ی ا�9E ن� ���
ـ اO% ��� از �ب آ��eن ��س و 
 h:� ب� %Oك ا�4، و�� اV K�e� ر���ن �ب W�
9�د چ���S ��ا��  Kدر �ن دی�
 �:h ا�4*�� �8ك و �V ،ءه% CO و ا�9^ �9� K���ء ر8� CO ی ا�9� ��. 

 ��,�
١٧٢ h:� 5ك ��� ـ از ه% چ�V ���>� 4 را �%8%ف�:� ��� 9�د،   .
�9 ا9<ل ��ارد� K��
� ی ر�{ �:�4 در �ن � %Oن را از . و�� ا�E %Oا hV

س �� 
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�
ك V ���ن در �ن ��E }و ر� ��e>� س را �ب9�د، ا
   �%8%ف آ��� و ��
Kل ده�� آ� ذر�4 در هى �:  چ���S �� وا�'� �� ی ر�{ ی��� آ��� ی اح�6

 .�ن چ�5 
��h:� ،K ا�4
 ��,�
ك  ١٧٣V رى �%8%ف آ��� ��ن) �4 ��ن را در �ب آ% ی:� %Oـ ا
�
9�د و ��%ون �
�ن و دو�رK در �ب ر@6� `زم ���4  . 

 ��,�
١٧a  �� دا��� و%P� ن
��K اO% �ب در ده ـ =�اى �:�� آ� `ى د��ا�*
 ر�ی4 �ی% 9%ای� ،��%� h:� اى�م =�.�
ك V %�*'. n  د�9. 

 ��,�
١٧d  ی�� ��e>� ب� C��X ب� �ى �% و ص�رت زید ��9 و �
 %Oـ ا



ر ده�� آ� =��� �ن (�ا 9�دe@. 
 ��,�
١٧g  آ� س را � �ب C��X �ب �<��e، ا8%اف ��:�� ی� از ��ن ی) %Oـ ا

�
 h:� �WX �ب آ��eن �ن (
 ً̀ ���
6ّ�C �� �ن ا�4 و 
9�د در ص�ر.   �
�
 h:� C	
ك �9ن V ك  آ� ��� آ� �%اىV ری��5 �� �ن ا8%اف (رى 9�د �

�
ك V 4�:� Cّ	
�ى چ�5 . 9���  �9ن �*V آ� راV 5چ� %Oا�4 ا ���Sو ه�
�ار�� و روى ه%دو �ب �%ی��5P� h:� ; 4ePا� jن ی��eاى �ب آ%� %Oا �ًJ


  �ب �%ی��5 و �ب �:h �� ه�� ��**6ePروى ه�� ا� ،h:� كV از ��� ،��%�
�
ك V *6ePم ا��. ،h:� 4ePد �9ن ا��9. 

 ��,�
�49 و د��� ١٧٧O ـ   K��eب آ� %Pى دی
CJ چ�5ه K�9 h:� اى آ�
�
س، چ%�� آ�� دا�69 ��9 آ� از ر���ن  .9�د  �� � ا�4 اO% ��ن ی��Sو ه�

�
ك V ن��eب آ� ��O%ى �<��، ��) 9�د �ب �� ��*. 
 ��,�
١٧٨ ^ %Oد آ� از ـ ا��9 و ��� �� 8�رى چ%ب 9� h:� ن�� %ف ی

 ،��e>� اه�� ^%ف و ��ن را �ب�f� �S���O%ى آ��، چ��) ر���ن �ب �� ��*
��%� ی� چ%�� را �%8%ف آ��� . �ب �� ��*�. 

 ��,�
�4 در �ن ���4، اO% زی% �9%ى آ�  ١٧٩:� �ـ چ�5 �:�� آ� ��

ك V ی���e� ��@د jآ% ا�4 ی �� C�6
�4 در �ن  �:� ��� %Oد، و ��5 ا�9

�4 �ن، زی% �9% ی �� و���� دیP%ى �%8%ف 9�د و ��� :� ��� �S��9، چ��
�
ك   آ� از �ن چ�5 V ،�9� �6@%P� د�E �� 4�:� K5
 ری5د �� ی ر�{ ی

�
�6 ��9   ا
 اO% ��� آ� از �ن 
�. O%دد  @%O 4�:� K5ّ
 ری5د �� ی ر�{ ی
ی� �� �Xرى ��
9�د، �� ی ر�{ ی   �ب روى �ن �%ی��5 . ��� آ� از �ن (�ا 

�9�4 را ��ا�69 �:� K5
. 

[42] 

 ��,�
١٨٠  �ك K�9 و ��� j9 آ�� آ� ��V آ�� �ـ اO% چ�5ى را �ب �<�e و ی��
ك ا�4V 5ن چ�� ،�� �4 را از �ن �%8%ف آ%دK ی:�.  

  



 ��v	و م��� ١٨١م RH �yم /�H Q@A 1 آ�Cزم� �Wآ� %ب در %ن ��و  ـ ا �H�.
�Hد و�1 زی� %ن Q@A   رود .� %ب *��� %ب .�_�V �Cه� %ن �Oك م1  م1
 .�Hد  م1

 ��v	3=1 آ� %ب در %ن ��و  ١٨٢م� Rش و %,� ��ش و زم��� GC� Rـ زم�
1
A  1ك م�O ���* د .� %ب�H Q@A �W1 .�ی� .� *�رى %ب روى   رود ا�دد، و�W

1.% �hA�C0 د و�H آ� ,�رى �APاز ��راخ1   آ� روى %ن ری3=� %ن .�ی �Aا
�Hد و ا�W %ب خ�د.�3د �A ���3_�د �hA�C0  .��ون رود ه
� زم��O Rك م1

اى م�O �yر�0 د�=
�ل، ی� و���� م��C/ دی�Sى ,
X آ�CC و  %�Aا .� و����
 X
دو.�ر/ %ب *��� روى %ن .�ی�AP و .�C.� ا�=��ط وا,�b �. Mرت ��." ,

 .�Hد  آ�O ،�CCك م1

 ��v	١٨٣م  aاز آ� ه �=

} �GC و م��CA %ن �H Q@Aد، .� %ب آA ه��V �Wـ ا
 .�Hد �Oك م1

 ��v	١٨م|  ،�AارqS. و در %ب آ� ی� ,�رى �CCدر�� آ �C* Q@A ��H �. �Wـ ا
1
A ك�O د�H. 

2Rـ زم� 

 �
�ط، آ� �� و �� آ�� 	�� را ��ك �� ��١٨��� .آ &  ـ ز�#" !� � � 

 .+ن آ� ز�#" ��ك !��&: اّول

 .+ن آ� 0/. !��&: دّوم

+ن آ� ا4� 9#" 	�� �56 0" و !1ل، ی� �7 ّ�� �56 �34 آ� 	�� �&� : س1ّم
�ف ;�در آ� �� و �� آ�� !��& !� واس=� را� ر>7" ی� ��
#&ن �� !� ز�#" !

�1د. 

�ش و ��	 & ای <� !��& و !� را� ر>7" : ?<�رم< �ز�#" !�ی& �0ك ی� س B ی� +ج
� و س�CD، آ� #EF ش و��1د  �� و �� آ�� 	��، ��ك 	�Hروى >. 

I� � : �&�� از را� ر>7" 	�� #J �! ��& و ا4�! �&�!� واس=� را� ر>7" 	�� 
Kل اس�L��&، ��ك �&ن +ن !� را� ر>5M� "7 ا�!. 

 �
���١٨N  ، !� واس=� را� ر>7" روى��	ن آ� �� و �� آ�� &�ـ ��ك 



Kل اس�L� .+س��
K و روى ز�# � آ� !� ?1ب >�ش �&� �5M ا

 �
 ـ !�اى ��ك �&ن آ� �� و �ِ� آ�� 	��، !<7� اس�� K	Cد� Q&م ی�  �١٨٧��
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 Kس��	ن �� !� ز�#"، &#
7� از ��	Cد� Q&م ی� ��Hآ �! �?�7� را� !�و	&، ا4/#!
�ف �1د;�!. 

 �
���١٨٨  I0/. ه ��& !�L3 ا4�! �ـ Tزم 	#�K آ� �� و �� آ�� 	�� �
�1د  !��& !� را� ر>7" ��ك ��. 

� �
��١٨٩  &�ـ !V& از +ن آ� آ� �� ی� �� آ�� 	��، !� را� ر>7" ��ك 

1د� ��+ 54 �! Tً1HV� آ� Iاف +ن ه�4�دد  �1د ��ك �� �X&ارى از ا;. 

 �
رود، ا4� آ� دسK ی� زا	1ى او   ـ آ�� آ� !� دسK و زا	1 را� �� �١٩٠��
�1د ��ك �&ن دسK و زا	1ى او !� وس#�3 را� ر>5M� "7 ا��Lل  ��	Kو . اس

هH\ #" اس�E9 �� K و �� ��ى �E �91 و 	5V ?<�ر��ی�ن و ?�خ ا�D�1#5 و 
 .��	 & ای <�

 �
ه�ى آ�L?1 از 	��سK آ� دی&�   ـ ا4� !V& از را� ر>7" ذر� �١٩١��
�H	  7#�ط واج^ !�ی& +ن ذر�Fا �!� ! &	�H! 1د، در آ� �� ی� �� آ���   Iه� را ه

 B	1دن !1 و ر! �Q�! �
�ف آ�د، و;� .ا��Lل 	&ارد!

 �
���١٩٢ �H	 "#از آ�� و آ� �� آ� !� ز� KH�Q رس& !� واس=� را�   ـ +ن
�H	 ل  ر>7" ��ك�L��1د و ��ك �&ن آ� ج1راب !� واس=� را� ر>5M� ،"7 ا

�& !� وس#�3 را� ر>7" ��ك ���! Kآ� ج1راب از �1س ��1د  اسK، و
� ا4. 

 ـ %�=�ب3

 �
#Cه��a را آ� ��	 & درب و � ��� ـ +>�7ب، ز�#" و س��H70ن و ? �١٩٣��
ا	& و  در س��H70ن !� آ�ر !�د� �&�، و ه�b#� "# \H را آ� !� دی1ار آ1!#&�

�ط ��ك ��  جCء س��H70ن F��ب ��� �� .آ &  �1د !� 

0/. !��& !�ی& !� وس#�3: اّول ��& �� ا4�! �� ،��	 C#?  �� &  آ �اى +ن را �
 .+>�7ب +ن را 0/. آ &

�ف ا4� 9#" 	: دّوم;��& �#� از ��!#&ن +>�7ب +ن را !�! C#? در +ن Kس��



 .آ  &

�د� ی� ا!� : س1ّم� K/� �7ب از<+ �?#Cى از ��!#&ن +>�7ب ج#413�ى 	L &، �� ا4
�H	 ك�� C#? را 0/. آ &، +ن ��	 C#? & ای <� !�7!& و 	و ��   ��1د، و
� ا4

� .ى 	L & ا��Lل 	&اردا!� ی� ��د� !� Q&رى 	�زك !��& آ� از ��!#&ن +>�7ب ج#413

[44] 

+>�7ب !� � <�ی� ?#C 	�� را 0/. آ & �� ا4� �C#? dً6 	�� !� : ?<�رم
�H	 1د ��ك��& آ�   واس=� !�د و +>�7ب 0/. �! Iرى آ&Q �! د�! �4�دد، و
� ا4

 .	1eی & !� 0/. �&ن ?#C 	�� آH. آ�د�، ا��Lل 	&ارد

I� � :��	 ن را آ��H70ارى از ! � و س�&X� �7ب<+ �D��سK !� +ن >�و ر>�7، ی. �
� ز�#" و س��H70ن 	�� !�7!& و روى +ن را ! �D��0/. آ &، �� ا4� ی. �

� زی� +ن را  ./0	�Hی&، >fX روى +ن ��ك ��eدی �V<1د و   0/. آ &، و د�
 .��	&  زی� +ن 	�� ��

I/���!& !� دا50 +ن، ه1ا ی�   !#" روى ز�#" ی� س��H70ن آ� +>�7ب !� +ن ��: 
�� I�ج&��D	 �3ى >�ص�eك دی. 

 �
���١٩h �� را ��ك ��	 �#EF و 4#�� !�   ـ +>�7ب K0در "# \Hآ & و ه
�1د  واس=� +>�7ب ��ك ��. 

 �
���١٩�  iQ1� "#آ & آ� ز� .�ـ ا4� +>�7ب !� ز�#" 	�� !V! ،&!�7& ا	��ن 
��!#&ن +>�7ب �� !1د� ی� 	�، ی� ��ى +ن !� واس=� +>�7ب 0/. �&� ی� 	�، +ن 

�. آ & آ� �#� از ��!� +>�7ب، 9#"  ز�#" �	�� اسK، و هH\ #" اسK ا4
�ف �&� ی� 	�، ی� �. آ & ?#Cى ��	i ��!� +>�7ب !1د� ی� ;�	��سK از ز�#" !

Kاس ��	ن ز�#" + ،�	. 

 �
���١٩N  آ� +>�7ب !� +ن �<�ـ ا4� +>�7ب !� ی. ;�ف دی1ار 	�� !�7!&، ;
�H	 �7!#&� ��ك	دی1ار !   �� Q&رى 	�زك !��& آ� !� واس=� ��!� !� �1د، و
� ا4

�1د ��ك �� ./0 Iش ه�eف دی�4�دد  ی. ;�ف، ;. 

 ـ ِاْ�ِ=?���4



 �
���١٩٧  C#? 1د آ� !� ص1رت�ـ ا4� ج � ?#C 	�� !� ;1رى 19ض 

� ��  ��آ� در+ی& ��ك ���M7ى را اس�##l� "# ? 1د، و��+ 56	�L ?1ب : 14ی & 

4�دد ��1د و
�  ی� سB در. 	�� !�1زد و �0آ�7 .H	 و رود و�	CLHار >
ا4� ج � +ن 19ض 	/1د �56 +ن آ� 4 &م 	�� را +رد آ  & �� 	�ن !Cm	& ��ك 

�H	  1د�. 

 �
ـ آ1ز� �34 و ��	 & +ن آ� از 54 	�� س��70 �&� 	�� اسK، و  �١٩٨��
�&� اج7 �ب 	�Hی & Kدرس ��	آ� از ?1ب  �
�Jی& از ذ�!. 

 �
�&� ی� 	� 	�� اسKـ ?#C 	��� آ� �13Vم 	 �١٩٩�� �
�M7اس K�#. 
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 �
�اب !� 10دى 10د ی� !� واس=� +ن آ� ?#Cى �56 س�آ� و  �٢٠٠��� �ـ ا4
�7bدر +ن ری .H	  �� 1د ��ك�4�دد ا	& س�آ� . 

 �
�ا!� آ� از ا	1eر 	�� درسK آ  &، !� س�آ� �&ن ��ك  �٢٠١���ـ 
�H	  س& ا��اب !��1د، !�L3 ا4� 	��س�7 هI از �0رج !�  K7#�ط واج^ +ن اسF

�&ن از +ن اج7 �ب 	�Hی &  آ� !V& از س�آ�. 

 �
اى آ� از ا	1eر و آ/�H و 0���ى 	�� درسK آ  &  ـ س�آ� �٢٠٢��
Kاس ��	. 

 �
���٢٠٣  &	Cی�1��ل ریC ا	1eر ی� 0��� دا50 +	<� !��& و س�آ� !� �ـ ا4
�ر 	&اردo . آ���1د و 	#C ا4� �#� از +ن آ� 0��� و آ/�H و ا	1eر س

 .0#�ر و !�د	��ن و ��	 & ای <� در +ن !�یC	& ا��Lل 	&ارد

 ـ ��آ� �Hن %ب ا�SAر 5

 �
���٢٠h  ،1د�ـ +ب ا	1eرى آ� ج1ش +�&� �#� از +ن آ� دو ثp3 +ن !�bر 
�1د و ی. KH�Q +ن !�H	 &	�� 	K�#، و
� 10ردن +ن  Iن آ+ KH�Q دو � Vی

Kآ  &� اس K�� 1د آ�� K!ث� ��ام اسK، و
� ا4F �� ��	 ام و�F   و ،&��!
�1د  �&ن ��ك و dFل ��  >fX !� س�آ�. 

 �
���٢٠�  &�ـ ا4� �dً6 در ی. 10�� 1Jر� ی. دا	� ی� دو دا	� ا	1eر !�
�� �7<�4 ���1د +!1lر� !1eی & و اث�ى از   ? �	\� !� +!� آ� از +ن 10



Kل اسdF ك و 10ردن +ن�� ،&��& و !�1�D	 ی � در +ن�#�. 

 �
���٢٠N  ج1ش !#�ی& ـ �?#Cى آ� �13Vم 	#�1J Kر� اسK ی� ا	1eر، ا4
�H	 ام�F  1د�. 

 ـ اA=��ل 6

 �
یV � ( ـ ا4� 10ن !&ن ا	��ن ی� 10ن F#1ا	� آ� 10ن ج< &� دارد،  �٢٠٧��
�	& 10ن از +ن ج�7" ��D! �7 رگ +ن راQآ� و �	1ا#F  & آ� ) آ �	1ا#F ن&! �!

��F 1ان#F ود و 10ن +ن�4�دد، و ای" را   ب �1د ��ك ��10ن ج< &� 	&ارد !
�L& ?1ن 10ن زا
1 !� +ن �7�4   �� 10	� آ� زا
1 از ا	��ن ��. ا	�X7ل 14ی &

�H	  �� 1د و�  �� ��	 Kن اس��	14ی & 10ن ا  &��!. 
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 �
اى را آ� !� !&	� 	/�L! �7/& و 	&ا	& 10	� آ� از   ـ ا4� آ�� �/� �٢٠٨��
�ون +�&� از او �L#&� ی� از 10د#! �/� �� �/�   Kاس "# \Hو ه Kك اس�� ،&��!

ا4� !&ا	& از او �L#&� و
� جCو !&ن �/� F��ب �1د، ا�� ا4� >�صL� "#! �3#&ن 
 &��D	 13مV� ی� ،Kن اس��	1ی & 10ن اe! آ� &��! Iرى آ&Q �! �/� "7/10ن و آ

�&  14ی & 10ن �/� اسK ی� 10ن ا	��ن، 	�� ��  آ� ���!. 

 ـ ا�ـTم 7

 �
���٢٠٩  ��<�د�#" !1eی&، ی1e! � Vی&ـ ا4 �ا�<&ان T ا
� اT اv « : آ�>
vًا رس1ل ا&HM� اّن &>��1د و !V& از ���H3ن �&ن، !&ن و  ���H3ن ��» وا

Kق او ��ك اس�و
� ا4� ��H3�� iQ1ن �&ن 9#" 	��سK . +ب ده�ن و !# � و 9
&/L! ف آ & و ج�ى +ن را +ب�;�ا4� �#�  و 	#C. در !&ن او !1د�، !�ی& +ن را !

�& Tزم اسK ج�ى +ن را +ب �! �&��ف ;�! Kس��	ن، 9#" &�از ���H3ن 
&/L!. 

 �
���٢١٠  &�ـ ا4� ��VQ1 آ� آ�>� !1د� 
�Dس او !� ر;K!1 !� !&	� رس#&� !�
�& 	�� اس�L3! ،K ا4� در !&ن �D	 ن در !&ن او&�و +ن 
�Dس در ��H3�� iQ1ن 

�& !�ی& از +ن اج7 �ب آ &�! Iاو ه. 




�<�د�#" !1eی& و ا	��ن 	&ا	& �H3�� �ًD3Qن �&� ی� 	�، ��ك  �٢١١ ��� �ـ ا4� آ�>
اسK، و
� ا4� !&ا	& �H3�� �ًD3Qن 	/&� ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& از او اج7 �ب 

 .آ�د

8��ّU;َ�َ ـ 

 �
���٢١٢  ��	 C#? ن&�ـ �K#ّVD +ن اسK آ� ?#C 	��� !� واس=� ��ك 
� ��ك �1دeدی. 

 �
���٢١٣  ��اب �iQ1 ـ ا4��ف +ن هI �� ج�ی� آ� z ،1د��اب س�آ� �
�1د، و آ< � و ?#Cى هI آ� �Tً1HV روى   ج1ش +�&ن !� +ن ج� رس#&� ��ك ��

�1د، ��ك ��  +ن �� ��	 K!1;ن ر+ �! �4�دد  4}ار	& ا4 . iQ1� �!�L3 ا4
 K/� ن&��ف !� +ن +
1د� �1د، !V& از س�آ� z K/� ود و�! �ج1�#&ن، س

�ف هI ��ك ��z 1د�. 

 �
���٢١h �� 5�J را K#� آ� روى +ن �e �7 ی� سb� اى آ�  ده & و ��ر?�  ـ
1��	 & و دسK آ�� آ� او را J�5 ��  !� +ن 19رت �#K را ���   "#Hده& و ه

�� �7���1د !V& از ��Hم �&ن J�5 ��ك   ;1ر آ#�� و ص�!1	� آ� !� +ن 
�1د  ��. 
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 �
آ/& ا4� دسK و +ن ?#C  ��ـ آ�� آ� ?#Cى را !� دسK 10د +ب  ��٢١��
�1د  !� هI +ب آ/#&� �1	V! && از ��ك �&ن +ن ?#C دسK او هI ��ك ��. 

 �
���٢١N  1لHV� &از�	و !� ا & /L! 3#5، +بQ & +ن را !� +ب 	س و ���D
 �ـ ا4
�7b1د، +!� آ� در +ن ��  >/�ر ده & �� +!� آ� روى +ن ری���	& ��ك   ا	& ج&ا 

Kاس. 

 �
�ف 	� �٢١٧��z 3#5 +ب ��ـQ ن +!�  � را آ� !� +ب&�آ/ &، !V& از ج&ا
�7bن، روى +ن ری&� .��	& ��ك اسK  ا	&، +ب آ�H آ� در +ن ��  آ� !�اى ��ك 

9���@A R�K ن�H ف�� ـ .�



 �
ـ ا4� !&ن F#1ان !� 9#" 	�� �56 10ن، ی� �7 �� �56 +ب 	��،  �٢١٨��
�ف �1د !&ن +ن F#1ان ��ك;��1د  �� +
1د� �1د، ? �	\� +	<� ! . "# \Hو ه

�dً6 ا4� 10	� از Tى د	&ان . اسK !�;" !&ن ا	��ن �56 �1ى ده�ن و !# �
K�#	 زمT ود، +ب آ/#&ن �1ى ده�ن��ون +ی& و در +ب ده�ن از !#" !#!. 

 �
ـ ا4� J}ا Tى د	&ان ��	&� !��& و دا50 ده�ن 10ن !#�ی&، +ن J}ا  �٢١٩��
ILF "#Hه I�91 ه E� &ان	و د Kرا دارد ��ك اس. 

 �
���٢٢٠ �H	 ن��	ـ ج�ی� را آ� ا   �دا	& از �zه� !&ن اسK ی� !�;" +ن، ا4
K1ط اسFب آ/#&ن ا+ �?��1د Tزم 	#�K +ب !L/& ا4 ��	. 

 �
4�د و �0ك 	�� !� 
�Dس و >�ش و ��	 & ای <� ! /# &،  �٢٢١�� �ـ ا4
�H	 ��	 & �4�د و �0ك ی� 
�Dس   ? �	\� ه�دو 0/. !� �و ��	 & �1د، و ا4

& /L! د و �0ك را +ب�4 "7�/	 5M� &ی�! &��! � .ای <� �

 ـ ِاْ�=ْ;�اء ���ان A@��=�3ار10

 �
ـ !1ل و F fa�J#1ا	� آ� !� 10ردن 	��سK ا	��ن �9دت آ�د�  �٢٢٢��
 �� � Vاء آ  &، ی�D71ان را اس#F 1د !�ی& +ن�	�� اسK، و ا4� !1bاه & ��ك 

�	 �eاز +ن �ّ&ت دی &V! آ� ��&ّ� Kس��	& 	ار{e	 ،& 1یe	 1ار !� +نb7س�
7� 	��س1b7ار را ?<5 روز و �4و �!1bرد و 10راك ��ك !� +ن !&ه &، و !�ی& 

را !#�K روز، و 14س� & را د� روز و ���J!� را � � روز، و ��غ �0	�e را 
 .س� روز، 	e}ار	&، 	��س1b! Kر	& و 10راك ��ك !� +	<� !&ه &
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 ـ �H M��7ن م	�
�ن11

� �
�� آ�  ٢٢٣����ف و >z & 	�� ى�eدی C#? ن ی��H3�� س�D
ـ ا4� !&ن ی� 
4�دد ا4� ا	��ن ا�H7Fل !&ه&  ^a�J ن�H3�� 1د و +ن� ��	 Kدر ا70#�ر او اس

آ� +ن ?#C را +ب آ/#&� ی� !� واس=� +ن آ� �dً6 +ن ?#C در +ب ج�رى ا>�7د� 
K�#	 زمT اج7 �ب از +ن ،Kاس �&� .��ك 

 �
���٢٢h  ی� ـ Kاس �&�ا4� 10د ا	��ن یX#" آ & آ� ?#Cى آ� 	�� !1د� ��ك 
Kك اس�� C#? ده &، +ن �D0 ن +ن&�و هH\ #" اسK ا4� . دو �9دل !� ��ك 



 C#? �	�H3�� ی� ،�&�آ�� آ� ?#C 	�� در ا70#�ر اواس1e! Kی& +ن ?#C ��ك 
�& درسK +ب آ/#&� ی� 	� +ن ?#�D	 13مV� �?�C 	�� را +ب آ/#&� !��&، ا4

Kك اس��. 

 �

�Dس ا	��ن را +ب !L/& و 
�Dس هI در  ��٢٢�� Kاس �&�ـ آ�� آ� وآ5# 
�ف او !��& ا4� !1eی&ّE� :Kس ��ك اس�D
 .+ب آ/#&م، +ن 

 �
���٢٢N  ا&#� "#Xی ��	 C#? دارد آ� در +ب آ/#&ن �
�F ن��	ا �ـ ا4
�H	  K�#	 زمT اى او�! "#Xی& و ی�H	 دم ر>�7ر�9�ف � & 	�Hآ &، ه. 

����V ا���م 

 �
�>� آ� از �1سK سB ی� 10ك ی� ��دار س��70 �&� 10ردن و  �٢٢٧��z ـ
�ف را در و1o و J�5 و z ی& +ن�D	 و ،Kام اس�F ف�z ن در +ن&#���+

!�L3 ا7F#�ط واج^ +ن اسK . آ�ره�ی� آ� !�ی& !� ?#C ��ك ا	��م داد اس�HV7ل آ  &
��D	 Iف ه�z �?� .& اس�HV7ل 	L  &آ� ?�م سB و 10ك و ��دار ا4

 �
�ام  �٢٢٨��F ،�>	+ ل�HV7و اس ��X	 و d; ف�z ن از&#���ـ 10ردن و +
�ام ��F ا;�ق K <� در زی	ل +�HV7�7ّ اسF ،K<�   اس	7" +��&، و
� 	��e دا�!

�H	 ام�F  &��! 

 �
�� و اج��� آ� !�اى +ن �� �٢٢٩��X	 و d; ف�z "70ام   ـ س��F &	�#4
K�#	. 

 �
�� و �1
� را آ� >�و� &�  ـ 0�ی& �٢٣٠��X	 و d; ف�z وش�و >
#4�د   �� 
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K�#	 ام�F. 

 �
���٢٣١ �� ��X	 ی� d; ن آ� از�L7اس ��#e77"   ـ دس�س�ز	& ا4� !V& از !�دا
�ف �7�4 �1د، اس�HV7ل +ن ?� !� � <��a و ?� !� اس�L7ن، z ن، !� +ن�L7اس

�ف !� +ن �7�4 	/1د اس�HV7ل +ن z ��ام اسK و ا4Fارد&	 �V	��. 

 �
�� داد� �٢٣٢��X	 ی� +ب d; آ� روى +ن را +ب �<�z ل�HV7ل   ـ اس�L�ا	& ا
 .	&ارد



 �
�ف !��ز	& ? �	\�  �٢٣٣��z 13ط آ  & وb� ��X	 ی� d; �! ى راC3< �ـ ا4
�ف 	1eی & z ن+ �! ��X	 ی� d; ف�z آ� &��X&ار +ن >Q �! C3&رى زی�د !�

 .اس�HV7ل +ن ��	�V 	&ارد


��� �٢٣h  &EQ �! fX< Kاس ��X	 ی� d; ف�z را آ� در �aا{J ن��	ا �ـ ا4
�ام F ل�HV7آ &، ای" اس �
�0 �eف دی�z در ��X	 و d; ف�z 1دنH	 �
�0

��  &��ام . !�F ��X	 و d; ف�z 1رد و ?1ن درb! ا را{J &1اهb! �ا�� ا4
�یCد ا��Lل 	&ارد! �eف دی�z ا را در{J Kا 10. اس{J ص1رت �ردن و در ه
�� 	#�K ا��Lل 	&اردX	 و d; ف دوم آ��z از. 

 �
�+ن ا4� از  ��٢٣��Q ب�Q و آ�رد و �#/H�ـ اس�HV7ل !�د#4� 3Q#�ن و dJف 
�دان و س��� دان و �56 ای <�=9 "# \H&ارد و ه	ل �L��& ا�! ��X	 ی� d;. 

 �
���٢٣N  �
�� در �Fل 	�?�رى ا��Lل 	&ارد وX	 ی� d; ف�z ل�HV7ـ اس
�ا!�H	 I?�رى ه�	ل �F 5 در�J 1 وoرا   ى و ��X	 و d; ف�z 1د�

 .اس�HV7ل آ�د

 �
���٢٣٧  C#? ی� از Kاس ��X	 ی� d; از K�#	 13مV� آ� �<�z ل�HV7ـ اس
� ا��Lل 	&اردeدی. 

 و�ــ�

 �
ـ در و1o واج^ اسK ص1رت و دس7<� را !/1ی & و ج13ى س� و  �٢٣٨��
 .روى ��ه� را ��{ آ  &

 �
ج�ی� آ� �1ى س� ( درازاى ص1رت را !�ی& از !�Tى �#/�	�  ـ �٢٣٩��
��K، و �< �ى +ن !� �X&ارى آ� !#" ا	K/e وسf ) +ی&  !#�ون �� �	�? �0+ ��

�ار Q K�� و 
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��   5;�! 1o/1ی& و	ار را &X� "ى از ای�E7b� ��1د، و ا4 �7��#4�د !�ی& 
K�7  .اس�� dًار آ��&X� "آ & ای "#Xاى +ن آ� ی��&� !�ی& آ�H از ا;�اف و !

 .+ن را هI !/1ی&

 �
���٢h٠  &�7� ی� !Cر74� از 1HV� &ّFل !�L?1آ�� آ Kص1رت ی� دس �ـ ا4



1
� �� آ��ى ص1رت 10د را ��HV� اد��1ی & و او هI   !�ی& �Fd~� آ & آ� ا>
�� ه�H	�� را !/1ی&، و ا4� دسK و ص1ر�� ه�دو !� d0ف �1HVل !��& اّ�� !� 

� & Tزم 	#�1HV� �~Fd� Kل را !�L3! & L !� دس17رى آ� در هI �7 �س^ !�
�د، و 	#C ا4� در �#/�	� او �1 روa#&� ی� ج13ى #e! 1oو &� �7�4 �#� �
���

 .س�ش �1 	&ارد !�ی& !� ا	&از� �1HVل �#/�	� را !/1ی&

 �
���٢h١ ���ى در ا!�وه� و 14eدی C#? ك ی��ه�ى   ـ ا4� ا�H7Fل ده& ?
4}ارد +ب !� +	<� !�س&، ? �	\� ا�H7Fل او در 	~�   K آ� 	I/?�H و 
^ او ه�

�ف 	�Hی&;�! K�ه ��رس� آ & آ� ا4! 1oی& �#� از و�! ،&��دم !�� !��. 

 �
���٢h٢  Kی& +ب را !� �1س�! &�ـ ا4� �1سK ص1رت از Tى �1 �#&ا !�
��7" �1 آ�>� اسK، و رس�	&ن +ب !� زی� +ن Tزم  &��D	 ا&#� ��س�	&، و ا4!

K�#	. 

 �
���٢h٣  ��. آ & آ� �1سK ص1رت از Tى �1 �#&ا اسK ی� 	�، ! �! �ـ ا4
�س�	&! Iه K7#�ط واج^ !�ی& �1 را !/1ی& و +ب را !� �1سFا. 

 �
���٢hh  �&7" دی�! KQآ� در و I/? و ^
ـ ��7" �1ى !# � و �X&ارى از 
�H	  �! آ� �aج�ه� �Hآ & ه "#Xاى +ن آ� ی�! �
�1د واج^ 	#�K، و �7��ی& 

�&�، �X&ارى از +	<� را هI !/1ی& �7���1د . 

 �
���٢h�  �ـ !�ی& ص1رت را ! � !� ا7F#�ط واج^ از !�T !� ��ی#" ��K و ا4
 ��ف س; �! �<�از ��ی#" !� !�T !/1ی& و1o !�;5 اسK، و دس7<� را !�ی& از �

 .ا	e/�7ن !/1ی&

 �
���٢hN ! �>7آ & و !� ص1رت و دس ��ى ـ ا4� دسK را �� �\	� ? ،&/L
� +	<� ج�رى �1د ! �Hب آ+ ،Kآ� !� واس=� آ/#&ن دس &�دسQ �! K&رى !�

Kآ�>� اس. 

 �
���٢hرا  ٧ �? Kاز +ن دس &V! و Kراس K7" ص1رت !�ی& دس��ـ !V& از 
 .از +ر	� �� س� ا	e/7<� !/1ی&

 �
���٢hا ٨ ��T�! ارى&X� &�7 !�ی�� dًرا آ�� �	آ & +ر "#Xاى +ن آ� ی�ز ـ !
 .+ر	� را هI !/1ی&
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 �
���٢h٩  ،�7��ـ آ�� آ� �#� از ��7" ص1رت، دس7<�ى 10د را �� �� 
در �iQ1 و1o !�ی& �� س� ا	e/�7ن را !/1ی& و ا4� >fX �� �� را !/1ی& و1oى 

Kاو !�;5 اس. 

 �
���٢�٠  �D����7" ص1رت و دس7<�، ����D اّول واج^ و � ،1oـ در و
�ام �� دّوم ج�یC و ����D س1ّمF از +ن ��&، و ا4� !� ی. �/K +ب،  و !#/7�!

�یCد ی. ���F �D��ب ��! 1oو &EQ �! 1د و� �7���1د ?�   ��Hم 1�9 
& L	 &EQ را، ی� �D�� .L! &EQ & ی. �

 �
ـ !V& از ��7" ه� دو دسK !�ی& ج13ى س� را !� ��ى +ب و1o آ�  �٢�١��
�& ی� از !�a�� �! T#" در دسK ��	&� ��{ آ &، و Tزم 	#�K !� دسK راس�! K

 .��{ 	�Hی&

 �
ـ ی. KH�Q از ?<�ر KH�Q س� آ� ��X!5 �#/�	� اسK ج�ى ��{  �٢�٢��
��   �?��&، و ه� ج�ى ای" KH�Q را !� ه� ا	&از� ��{ آ & آ�>� اسK، ا4�!

ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� از درازا !� ا	&از� درازاى ی. ا	K/e و از �< � !� 
 K/e	&از� س� ا	ی&ا�H	 }�� ،�7�!. 

 �
���٢�٣  �� �1ى ج13ى س! �L3! &�� �1سK +ن !�! �ـ Tزم 	#�K ��{ س
Kاس }#Mص I&از�. ه	او !� ا �اى !3 & اسK آ�   و
� آ�� آ� �1ى ج13ى س

��	� آ & روى �7H�Q از �#/�	� �� dً6� �� س�   ا4eد، ی� !� ج�ه�ى دیCری
� را !�ز آ�د� �1سK س� را رس&، !�ی& !#� �1ه� را ��{ آ &، ی� >�ق س  ��

� س�   ��{ 	�Hی&، و ا4� �1ه�ی� را آ� !� ص1رت ��eد ی� !� ج�ه�ى دیCری
��   �e1ى ج�ه�ى دی� �رس& ج13ى س� جiH آ & و !� +	<� ��{ 	�Hی&، ی� !

Kآ� ج13ى +ن +�&� ��{ آ & !�;5 اس ،� .س

 �
���٢�h ر �&	�� K1 آ� در دسoى +ب و�وى ـ !V& از ��{ س� !�ی& !� �
�+�&�4 روى �� ��{ آ &! �� �>7/e	از ا �Lی � .��ه� را از س

 �
���٢��  ^M7�� 7#�طFا �
ـ �< �ى ��{ �� !� ه� ا	&از� !��& آ�>� اسK، و
 .+ن اسK آ� !� ��Hم آ� دسK، روى �� را ��{ آ &

 �
���٢�N  �>7/e	ا �ـ ! � !� ا7F#�ط واج^ !�ی& در ��{ �� دسK را !� س
را !� �&ری� ��{ آ & و ا4� ه�H دسK را روى �� !e}ارد و  !e}ارد و روى ��

�H	 }#Mص &/L! �Hآ  &��!. 



 �
���٢�٧  Kدس �ـ در ��{ س� و روى �� !�ی& دسK را روى +	<� !L/&، و ا4
 را 
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	e<&ارد و س� ی� �� را !L/& و1o !�;5 اسK، و
� ا4� ��VQ1 آ� دسK را 
��  �L��آK آ & اF ى�E7b� �� ی� � .ل 	&اردآ/& س

 �
���٢�٨ &��& آ� ر;K!1 . ـ ج�ى ��{ !�ی& 0/. !��! �و ا4� !� Q&رى �
K5 اس;�! }�� & L	 ��& . آ� دسK !� +ن اث�! Iرى آ&Q �! ى +ن�� �و
� ا4

�1د !1eی & >fX از ��ى آ� دسK   آ� ر;1!�7 آ� !V& از ��{ در +ن دی&� ��
 .اسK ا��Lل 	&ارد

 �
�اى ��{، ر;1! �٢�٩��! ��& 	�Hـ ا4�! �&	�H	 K&   �7 در آ� دس	1ا�
�د #e! K!1;1 رoو �eی& از ا��9ى دی�! �L3! ،& آ �دسK را !� +ب �0رج �

 .و !� +ن ��{ 	�Hی&

 �
���٢N٠ �� ،&��! ��1ا	&   ـ ا4� ر;K!1 آ� دسfX< K !� ا	&از� ��{ س
 1oو �eاى ��{ ��ه� از ا��9ء دی�س� را !� ه�Hن ر;K!1 ��{ آ &، و !

e! K!1;در�#. 

 �
���٢N١  �! �ـ ��{ آ�دن از روى ج1راب و آ�� !�;5 اسK، و
� ا4
واس=� س���ى �&ی& ی� ��س از دزد و در	&� و ��	 & ای <� 	17ا	& آ�� ی� 

ج1راب را !#�ون +ورد، ��{ آ�دن !� +	<� ا��Lل 	&ارد، و ا4� روى آ�� 
�& !�ی& ?#C ��آ� !� +ن !# &ازد و !� +ن ?#C ��{ آ &�! ��	. 

 �
���٢Nی&  ٢�! &/L! اى ��{، +ن را +ب�ـ ا4� روى �� 	�� !��& و 	17ا	& !
 .�# IH	�Hی&

1��
 و��ى ار�

 �
���٢N٣  &EQ �! ن ص1رت و دس7<� را��	آ� ا Kس� +ن اس�H1ى ار�oـ و
1، !� ��ا�9ت ��7" از !�T !� ��ی#" در +ب >�و !�د و ی� +	<� را در +ب oو

�ون #! 1oو &EQ �! د و�+ورد و ا4� ��VQ1 آ� دس7<� را در +ب >�و >�و !
+ورد و ریCش   !�د 	ّ#K و1oء آ & و �� و�7Q آ� +	<� را از +ب !#�ون ��  ��



�1د !� EQ& و1oء !��& و1oى او صM#{ اسK +ب ��Hم ��. 

 �
���٢Nh  "#ی�� �! T�! ی& ص1رت و دس7<� از�! Iس� ه�H1ى ار�oـ در و
�1د، �� ا4� و�7Q آ� ص1رت و  �7���د EQ&   دس7<� را در +ب >�و ��!

و1o آ & !�ی& ص1رت را از ;�ف �#/�	� و دس7<� را از ;�ف +ر	� در +ب 
�ون +وردن از +ب EQ& و1o آ &، !�ی& ص1رت را از #! iQ1� ��و !�د و ا4<

�ف �#/�	� و دس7<� را از ;�ف +ر	� ; 
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�ون +ورد#!. 

 �
���٢N� س�Hاز ا��9ء را ار� ��V! 1ىoو �� ـ ا4#J را ��V! و �

� 	&ارد�L� .ار��Hس� ا	��م ده& ا

 د�Kه�ی1 آ� م�*X و�� R=��W م	=?M ا��

 �
���٢NN �� 1oه� !� +ب  ـ آ�� آ� و�e	 آ� �VQ1� Kاس ^M7�� د�#4
ِ!ْ�Iِ اvِ وِ!�vِ َواْ
vِ&ُHْMَ اّ
}ى َج5َVَ اْ
�Hَء َ;<1ُرًا َوَ
I َی3ْVَ�ُْ� «: ا>1e! &7ی&  ��

�1ی& !1eی& و ��VQ1 آ� �#� از و1o دسK 10د را ��» َ	ِ��ً� : » �I>3ّ
ا
7ََ=<��یَ"Hُ
و در و��H�� KQ آ�دن یV � » اْج3Vَ � ِ�َ" ا
1ّ7ّاِ!#َ" َواْج3ْVَِ � ِ�َ" ا


�7ِ��Fُ �ِ ِ�X َی1َْم َاْ
�Xَك َوَاْ;3ِْ� ِ
��ِ	� » :+ب در ده�ن 4�دا	&ن !1eی&َ �I>ُ3ّ
َا
��ْم «: KQ اس7 /�ق یV � +ب در !# � آ�دن !1eی&و در و» ِ!ِ}ْآِ�َكMَ�ُ T �I>ُ3ّ
َا

�>Dَ#;َو �>Fََورْو �>Mَری �I/ُُی "�H�ِ � ِ3ْVََواْج �ِ� �َ
��7" » ��3َ9َ ریَ{ اْ iQ1� و
ا
�I>ُ3ّ َ!#��ْ َوْج<� َی1َْم َ�ْ�1َد� >#ِ� اْ
1ُج1ُُ� َوT ُ�َ��1ْد َوْج<� َی1َْم « : ص1رت !1eی&

��7" دسK راس1b! Kا	&» Dْ�ََ#�� >#ِ� اْ
1ُج1ُُ� KQَا9ِْ=ِ � ِآ�7ِ!� «: و در و �I>ُ3ّ
ا
��7" دسH#َ!ِ « K# � َواْ
3ْbَُ& ِ>� ا
� �ِن ِ!َ#��رى َو�FِسFِ � Dْ��!ً� َی�#�ًا iQ1� و

�ى َو1e! �? :»�َ Tی&ِ>ْzَ َوراِء "ْ�ِ Tَو �ِ
�H/!ِ �ِ!�7ِآ � ِ=ِVْ�ُ T �I>ُ3ّ
3ْVَ�ْ<� ا
�اِن#� 

ً� ِا
� �Xِ ُ9ُ َوَا19ُذِ!َ. ِ�ْ" �V�=Xَ�ُِت اَ1ُ3lْ�َ « }�� را �و ��VQ1 آ� س

�7ِHَFَْ. َوَ!َ�آ�ِ�َ. َو1ِ�ْ9ََك«: آ & !1eی&  ��َ!ِ �ِ ِ�/Jَ �I>ُ3ّ
و در وKQ ��{ �� » ا
�اِط َی1َْم Cِ�َل� ِ>ْ#ِ� ا1b! :»َْTا	&�E
Qْ&ام َواْج5ْVَ َسVِْ#� >� �� ا
�I>ُ3ّ َث7ْ�Dِ � �3َ9َ ا

 . «ُیْ�o#َ. 9َ �� ی� َذاْ
d�َِل َواTِْْآ�اِم



 �Hای6 و��

Kاس C#? د�C#1 سo1دن و! }#Mص fای��. 

�ط اّول� :&� .+ب و1o ��ك !�

�ط دّوم� :&��! �3=� 1oب و+. 

 �
���٢N٧  ��	ن ��	ا �?�ـ و1o !� +ب 	�� و +ب ���ف !�;5 اسK، ا4
!1دن +ن را 	&ا	& ی� >�ا�1ش آ�د� !��&، و ا4� !� +ن و1o !1دن ی� ���ف 

 .	�Hزى هI 10ا	&� !��&، !�ی& +ن 	�Hز را دو!�ر� !� و1oى ص1b! }#Mا	&

 �
���٢N٨ 54 از+ب�#J��ى !�اى1o1	&ارد،  +
1د ���ف، +ب  ـ ا4eدی 
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B � ز�H	 KQ1>\	� ?  IH#�&ی�! Kاس  KQو��آ & ��+ب   آ &، وا4Dدارد !�ی&ص
�دص�ف #e! 1o1د و و�. 

�ط س1م� :&� .+ب و�D� 1oح !�

 �
���٢N٩  �oن را+ ^Fص� K�#	 13مV� و !� +!� آ� �DEJ 1 !� +بoـ و
�H	 ن��	1د� و ا! �oرا �ًX!س� ��ام و !�;5 اسK، و
� ا4F ،�	 ی� K&  اس	دا

آ� از ر�oی�7 !��7/4 ی� 	�، و1o صM#{ اسK، و 	#C ا4� +ب و1o از 
�یCد، و1oى او صM#{ اسKص1رت و دس7<� در ج�! �DEJ ى.  

  



 ��v	از ��ض م�ر�� ٢٧٠م R=��W 1 ـ و��
A ن�	Aن ��ض   اى آ� ا% �Aدا
ا�A ی� .�اى م?R��j ه
�ن م�ر��، در �bر�1  را .�اى ه
� م�دم و*l آ�د/


�cً م�دم از %ب %ن و�� .�A��S و و��ء R=��W م�دم آ�lH از ا,�ز/ Uآ� م

�م�H�. 1، ا��Hل �AاردK. 


1 ٢٧١	v�� مA 1 آ�	آ� ��ض  ـ آ �Aا�A �Wا �Aز .�3ا�
A @�ى	خ�اه� در م

�ز  %ن را .�اى ه
� م�دم و*l آ�د/A �, 1 آ� در %نA�	ی� .�اى آ �Aا


1  م1A ،�CAآ�  خ�ا a1 هA�	آ cً�
Uم �W1 ا�د، و��S. از ��ض %ن و�� �Aا��
1
A  1از ��ض %ن و�� م �CAز .�3ا�
A �, در %ن �Cخ�اه   �A��W و و��


�م�H�. 1، م1K /از ا,�ز lHم�دم آ� R=��W د��S. از ��ض %ن و�� �Aا��. 

 ��v	٢٧٢م �h
ه� و م��CA ای��C   ه� و م	���خ��A ـ و�� R=��W از ��ض ��
 cً�
Uا�� آ� م ��?b 1ر��b در �C=	�A ن ,�ه�% R1 آ� ��آA�	اى آ�.

�A��S. و�� ��A% ب% �. �C=	�A ن ,�ه�% Rآ� ��آ a1 هA�	آ  R=��W و و��
�H�. 1م�
K /از ا,�ز lHم�دم آ�. 

 ��v	٢٧٣م  M��b آ� �Aا�A ن�	A�0 ا�Wرگ اP. ه�ى��A در R=��W ـ و��
 �C1 آ�A R=��W از و�� ��A% M��b �W1 ا�ارد، و�A ل��Hرا�1 ا�� ا ��A%

�A��SA و�� ��A% ن ا�� آ� .� %ب% M,ا�=��ط وا. 

 ��v	1 ا�� |٢٧م;j7 ب% �Cام�ش آ�� �Wد، و�� ـ ا��S. و .� %ن و�� ،
 .b?�� ا��

 .�Vف %ب و�� م;�ح .��H :�Hط ��0رم

a@CO ط�H :�H�;A /��A و T� .�Vف %ب و�� 

 ��v	ى  �٢٧م�S1 ا�� و ��7 از %ن، %ب دی;j7 ف�V ب و�� در% �Wـ ا
 �Aارد 
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Kد !�;5 اس�#e! 1o\� !� +ن +ب و	آ & و ? � IH#� &ح . !�ی�D� ب+ �و ا4
�ى داردeد و ی� !� +ن  دی�#e! س��H1ى ار�oو ،�DEJ ف�z در +ن �\	� ?

�ف، +ب !� ص1رت و دس7<� !�یCد و1oی� !�;5 اسK، و
� ا4� !� آ� z
�ف !�دارد و !� ص1رت و دس7<� !�یCد و1oی� z ب را از +ن+ ،Kدس

Kاس }#Mص . ^L���ام �F 5V< ،�DEJ ف�z ف در�E� K>از ج �?�ا4



d; ف�z 1ى او ازoو و ،Kاس �&���، !� ا7F#�ط واج^ �56 و1oى از X	 و 
Kاس �DEJ ف�z. 

 �
���٢٧N  Kاس �DEJ ن+ B ی� ی. س �ـ ا4� در �o1F آ� �dً6 ی. +ج
Kاس }#Mد ص�#e! 1oو. 

 �
�س�7ن  �٢٧٧��DQ �ًX!اد�4ن آ� س�Cاز ا����ن ی� ا��� �Lی "Mدر ص �ـ ا4
M& آ� ز�#" ص	&ا	ن ��	\� ا	&، ? �	ى !��ز�" را !�اى !1د� 1Fض ی� 	<

�س�7ن و�Q آ�د�DQ &ارد	ل �L�1 4�>7" در +ن 1Fض و 	<� اo& و	ا. 

I/��ط � :&���7" و ��{ آ�دن، ��ك !� iQ1� 1oا��9ى و. 

 �
ـ ا4� �#� از ��Hم �&ن و1o ج�ی� را آ� ���7 و ��{ آ�د�  �٢٧٨��
Kاس }#M1 صo1د، و� ��	. 

 �
� از ا��9ى و1o ج�ی� از !&ن 	��  �٢٧٩��#J ��&، و1o ـ ا4�!
Kاس }#Mن  .ص+ �7>! &��د� !�L	 �#>=� fa�J ج را از !1ل ی��b� �و
� ا4

�د#e! 1oو &V! آ &، و � .اسK آ� اّول +ن را �=<#

 �
�. آ & آ�  �٢٨٠�� 1oاز و &V! و &��! ��	 1oاز ا��9ى و �Lی �ـ ا4
�#� از و1o +ن ج� را +ب آ/#&� ی� 	�، ? �	\� در �iQ1 و1o ��73 ��ك !1دن 

�� �دا	& ��73 !1د�، ی� �.  و 	�� !1دن +ن ج� 	1Dد� و1o !�;5 اسK، و ا4
Kاس }#M1 صo، و�	ص1رت ج�ی� را آ� . دارد آ� ��73 !1د� ی�  �و در ه

&/L! 1د� !�ی& +ب! ��	. 

 �
ـ ا4� در ص1رت ی� دس7<� !�ی&�4 ی� ز�H0 اسK آ� 10ن +ن ! &  �٢٨١��
�H	  &&ارد، !�ی	ر �o اى +ن�در +ب آ� ی� ج�رى >�و !�د و Q&رى  +ی& و +ب !

>/�ر ده& آ� 10ن ! & !#�ی&، !V& !� دس17رى آ� �7�4 �& و1oى ار��Hس� 
�د#e!. 

I7ط ه��� :&��اى 	�Hز و و1o آ�>� !�! KQو. 

 �
�د ��Hم 	�Hز ی�  �٢٨٢��#e! 1oو �ـ ه���4 وQ �! KQ&رى � B اسK آ� ا4
�1د، !�ی �X&ارى از +ن !V& از وKQ 10ا	&� �� 1oاى و�! �& �#IH آ &، و
� ا4

�د#e! 1oی& و�! Kزم اسT KQ&از� و	ی. ا IH#� و. 
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 �
���٢٨٣  1oد و�#e! 1oو �ـ آ�� آ� در � �e و KQ	�Hز !�ی& �#IH آ &، ا4
�eاى آ�ر دی��د ی� !#e! 1oز و�H	 اى +ن�! �? Kاس }#Mص. 

I7/ط ه�� :
�اى ا	��م >���ن 0&او	& �9! � Vی K!�Q &EQ �! د، و�#e! 1oو I
Kد !�;5 اس�#e! 1oى و�eدی &EQ �! ن ی�&��اى 0 . ! � .ا4

 �
���٢٨h  &	را{e! 3^ 10دQ 1ی& ی� ازe! 1 را !� ز!�نoو K#	 K�#	 زمT ـ
�� 1oآ� و &�!� ;1رى آ� ا4� از او . #4�د و
� !�ی& در ��Hم و1o �17ج� !�

�س & ?� ��m!  �� 1o1ی& وe! � م آ�#4. 

I>	 ط��ا !� ���#�D آ� �7�4 �& !�� +ورد، یV � اّول ص1رت و !V& و1o ر: 
دسK راسK و !V& دسK ?� را !/1ی& و !V& از +ن س� و !V& ��ه� را ��{ 

	�Hی&، و ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& ��ى راسK را �#� از ��ى ?� ��{ آ &، و 
Kد !�;5 اس�#e	 1oو ^#�� .ا4� !� ای" �

Iط ده�� : Iه� .ا	��م ده&آ�ره�ى و1o را �/K س

 �
���٢٨� �� �7Q1د آ� و�10اه&   ـ ا4� !#" آ�ره�ى وQ �! 1o&رى >�ص�3 
ج�ی� را !/1ی& ی� ��{ آ & ر;K!1 ج�ه�ی� آ� �#� از +ن ���7 ی� ��{ آ�د� 

K1 !�;5 اسoو ،&��! �&�و ا4� >fX ر;K!1 ج�ی� آ� ج�13� از . 0/. 
�&  ��3M اسK آ� ���! �&���VQ1� dً6 آ�  10اه& !/1ی& ی� ��{ آ & 0/. 

�& و ص1رت   ���! �&� ./0 Kراس Kدس K!1;را !/1ی& ر �? K10اه& دس
�د#e! �7� +ن اسK آ� دو!�ر� و1o را از س>! ،&��! ��. 

 �
���٢٨N  �=واس �! �
ـ ا4� آ�ره�ى و1o را �/K س�هI !�� +ورد و
�1د و1oى او  ./0 K!1;& ای <� ر 	ارت زی�د !&ن و ���F ى ه1ا ی����4

}#Mص Kاس. 

 �
���٢٨٧  "7��ـ را� ر>7" در !#" و1o ا��Lل 	&ارد، ! �!�ای" ا4� !V& از 
ص1رت و دسQ & ? �>7&م را� !�ود و !V& س� و �� را ��{ آ &، و1oى او 

Kاس }#Mص. 

Iط ی�زده����7" ص1رت و دس7<� و ��{ س� و ��ه� را 10د ا	��ن ا	��م : 
 .H1 ده&، و ی� آoى او را و�eدی � .آ &، و1o !�;5 اسKده&، و ا4

 �
���٢٨٨ �H	 د �� او   ـ آ�� آ��#e! .Hد !�ی& آ�� را !� آ�#e! 1o& و	1ا�
 �
را و1o ده& و ? �	\� �Cد ه1b! Iاه&، در ص1ر�� آ� !17ا	& !�ی& !&ه&، و



 �!�ی& 10د او و 	�a^ ه�دو 	ّ#K و1o آ  & و !� دسK 10د ��{ 	�Hی& و ا4
�H	   او را Kدس �Dی�	& !�ی& 	1ا� Iای" ه ��د و !� ج�ى ��{ او !L/&، و ا4#e!

 K!1;او ر Kی& از دس�! K�#	 "LH� 

[57] 

�	& و !� +ن ر;K!1، س� و ��ى او را ��{ آ  &#e! . 7#�ط واج^ درFو !� ا
& L! Iه IHّ#� 1oو � .ص1رت ا��Lن d9و� !

 �
�1ا	& !� � <�ی� ا	��م ده&،   ـ ه� آ&ام از آ�ره�ى و1o را آ� �� �٢٨٩��
D	د�#e! .Hی& در +ن آ�. 

Iط دوازده�� :&��! �7� .اس�HV7ل +ب !�اى او ��	�V 	&ا

 �
�د، ��ی� �1د ی� ا4� +ب   ـ آ�� آ� �� �٢٩٠��#e! 1oو ��س& آ� ا4�
�د، #e! 1oی& و�D	 ^7#�ط واجFا �!� ! &	�H! � /� &	س��! 1oف و�E� �! را

�د و !#e! 1oر دارد و و�o اى او��ر و
� ا4� 	&ا	& آ� +ب !o آ� &H>�! &V
 1oآ� !� +ن و Kن اس+ ^M7�� 7#�طFا �?�دا��7، و1oی� صM#{ اسK، ا4
	�Hز 	1bا	& و �#IH آ & و ? �	\� !� +ن و 1o	�Hز 10ا	&� ا7F#�ط ��M7^ +ن 

 .اسK آ� دو!�ر� +ن را ا�9د� 	�Hی&

 �
ـ ا4� رس�	&ن +ب !� ص1رت و دسX� �! �>7&ار آ�H آ� و1o !� +ن  �٢٩١��
�ر دارد، !�ی& !� ه�Hن �X&ار و1o صM#{ اسo از +ن ��ر 	&ارد و !#/7o K

�د#e!. 

IدهC#ط س�� :&��D	 از رس#&ن +ب �V	�� 1oدر ا��9ى و. 

 �
���٢٩٢ �� ��. دارد آ� از   ـ ا4 �
دا	& ?#Cى !� ا��9ء وD�? 1o#&� و
�ف آ & ی� +ب را !� زی� +ن   رس#&ن +ب ج#413�ى ��;�آ & ی� 	�، !�ی& +ن را !

� .س�	&!

 �
�ك !��&، و1o ا��Lل 	&ارد، و
� ا4� 	�0" را  �٢٩٣��? "0�	 �ـ ا4� زی
0" !#/7� از �	 ��ف آ  &، و 	#C ا4;��	& !�ی& !�اى و1o +ن ?�ك را !#e!

 ��1HVل !3 & !��& و ?�ك زی� +ن جCء �zه� !� F��ب +ی& !�ی& ?�ك زی
�ف 	�Hی &;�! Kاس � .�X&ارى را آ� از �1HVل !3 &�

�
��� ٢٩h  �=و روى ��ه� !� واس �ـ ا4� در ص1رت و دس7<� و ج13ى س



K7" و ��{ روى +ن آ�>� اس���+�&�4 �#&ا �1د، ! �eدی C#? و . س701" ی�
? �	\� س1راخ �1د رس�	&ن +ب !� زی� �1سT Kزم 	#��L3! ،K ا4� �1سK ی. 

و
�  KH�Q +ن آ &� �1د، Tزم 	#�K +ب را !� زی� �7H�Q آ� آ &� 	/&� !�س�	&
�1د !�ی& +ن   ?�D& و �4ه� !3 & ��  ? �	\� �1س�7 آ� آ &� �&� �4ه� !� !&ن ��

 .را i=Q آ & ی� +ب را !� زی� +ن و هI روى +ن !�س�	&

 �
 ;ـ ا4� ا	��ن �. آ & آ� !� ا��9ى و1oى او ?#Cى ?�D#&� ی� 	� ��٢٩��

�دم !�� !��&، �56 +ن آ� !V& از 54 آ�� �رى �. آ & ? �	\� ا�H7Fل او در 	~

& �� ا;H# �ن �H! Kرى دس&Q �! رس� آ & ی��54 !� دسK او ?�D#&� ی� 	�، !�ی& !

 �#&ا آ & 
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Kن رس#&� اس+ ��ف �&� ی� +ب !� زی;� .آ� ا4� !1د� !

 �
���٢٩N  ك�? �ـ ج�ی� را آ� !�ی& ��K و ��{ آ�د ه� Q&ر ?�ك !��& ا4
�& ا��Lل 	&ا�D	 از رس#&ن +ب !� !&ن i	�� از . رد+ن &V! �و هH\ #" اسK ا4

�4   Kى از رس#&ن +ب !� �1س�آ�رى و ��	 & +ن ?#C س�#&ى آ� ج#413
�H	  �� <� +ب !� !&ن	آ & آ� !� !1دن + .� �رس&   	�Hی& !� دس�H! K	&، و
� ا4

�ف آ &;� .ی� 	�، !�ی& +	<� را !

 �
 ـ ا4� �#� از و1o !&ا	& آ� در !��V از ا��9ى و�� 1o	�V از �٢٩٧��
�. آ & آ� در �iQ1 و1o +ب را !� +ن ج�  1oاز و &V! و K�رس#&ن +ب ه

Kاس }#M1ى او صo، و�	&� ی� 	رس�. 

 �
�& آ� �4ه� +ب !1bدى  �٢٩٨���! �V	�� 1oاز ا��9ى و ��V! در �ـ ا4
�. آ & آ� +ب   رس& و �4ه� 	�H 10د زی� +ن �� 1oاز و &V! ن��	رس& و ا

	& �iQ1 وK�73� 1o رس#&ن +ب !� زی� +ن زی� +ن رس#&� ی� 	�، ? �	\� !&ا
�د#e! 1o1د� !�ی& دو!�ر� وD	. 

 �
ـ ا4� !V& از وC#? 1oى را آ� ��	i از رس#&ن +ب اسK در  �٢٩٩��
 }#M1ى او صoو ،�&�ا��9ى وD! 1o# & و 	&ا	& �iQ1 و1o !1د� ی� !V& �#&ا 

واج^ +ن  اسK، و
� ا4� !&ا	& آ� در وKQ وK�73� 1o +ن ��	 i	1Dد�، ا7F#�ط
�د#e! 1oآ� دو!�ر� و Kاس. 



 �
�. آ & ?#Cى آ� ��	i رس#&ن +ب اسK در  �٣٠٠�� 1oاز و &V! �ـ ا4
Kاس }#M1 صo، و�	1 !1د� ی� oا��9ى و. 

 ا�ـ��م و�ـ�

 �
�ایf +ن �56 ��ك !1دن +ب و  �٣٠١���ـ آ�� آ� در آ�ره�ى و1o و 
�� .� .	L & آ & !�ی& !� �. 10د ا �DEJ � 79	1Dدن +ن �3#0 

 �
�. آ & آ� و1oى او !�;5 �&� ی� 	�، ! � �� �٣٠٢�� �4}ارد آ�   ـ ا4
 &��! �7<�4 1oد� و و�L	 اء�D7از !1ل اس &V! �و1oى او !��Q اسK، و
� ا4

 ،�eدی C#? ی� K& !1ل اس	&ا	ون +ی& آ� �و !V& از و1o ر;1!�7 از او !#
K1ى او !�;5 اسoو. 

 �
���٣٠٣  1oدارد و .��دـ آ�� آ� #e! 1o، !�ی& و�	�7 ی� <�4. 

 �
���٣٠h �� ـ آ�� آ�   dً6� ،زد� �1 4�>�7 و F&ث� هI از او سo& و	دا
 !1ل 
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 1oی& و�! Kز اس�H	 \� �#� از	1د�، ? �! �آ�د�، ا4� 	&ا	& آ� آ&ام ج�13
�د و ا4� !V& از #e! 1oو و & L/! ز را�H	 &ی�! Kز اس�H	 "#! در ��د، و ا4#e!

 Kز اس�H	&	1اb! &� دو!�ر�	زى را آ� 10ا�H	 د، و�#e! 1oی& و�!. 

 �
���٣٠�  }#Mز او ص�H	 ،�	 �7 ی�<�4 1oآ & آ� و .�ـ ا4� !V& از 	�Hز 
�د#e! 1oو &V! زه�ى�H	 اى� .اسK، و
� !�ی& !

 �
���٣٠N  5;�! ز او�H	 ،�	 �7 ی�<�4 1oآ & آ� و .�ـ ا4� در !#" 	�Hز 
H	 د، و�#e! 1oو !�ی& و K&اس	1اb! ز را�. 

 �
ـ ا4� !V& از 	�Hز �. آ &، آ� 5DQ از 	�Hز و1oى او !�;5 �&� ی�  �٣٠٧��
Kاس }#M&� ص	زى آ� 10ا�H	 ،ز�H	 از &V!. 

 �
���٣٠٨ �� ��=Q ��=Q دارد آ� !1ل او �o�ریCد ی�   ـ ا4� ا	��ن �
�H	  دارد آ� از اول و "#X\� ی	10ددارى آ & ? � fa�J ون +�&ن�KQ �1ا	& از !#

1 4�>7" و 	�Hز 10ا	&ن وKQ �#&ا ��oار و&X� �! ن+ �آ & !�ی& 	�Hز   	�Hز �� +0
�� Kص�آ &، !1bا	& و ا4� وKQ او !� �X&ار آ�ره�ى واج^   را در و�7Q آ� >



	�Hز اسK، !�ی& در و�7Q آ� >�صK دارد >fX آ�ره�ى واج^ 	�Hز را !� ج� 
Q و ���Q& اذان و ا 	ن ��+ ^M7�� ی&+ورد و آ�ره�ى�H	 ك� . 1ت را �

 �
���٣٠٩ �H	 ا&#� KQز و�H	 1 وoار و&X� �! �آ & و در !#" 	�Hز ? &   ـ ا4
�ف +!� �<13ى   د>�V !1ل از او �0رج ��z &ی�! K�#	 Kbاى او س�! ��1د ا4

�د و #e! 1o7#�ط واج^ وFا �!� ! &�10د !e}ارد و ه� وKQ !1ل از او �0رج 
��o دارد آ� در !#" 	�Hز ? & ���fa�J �D و 	#C ا4� . ! �#ّX	�Hز را !1bا	&�

�ف +!� �<13ى 10د   از او �0رج ��z &ی�D7�#	 Kbاى او س�! ��1د، ا4
�د و ! �#ّX	�Hز را !1bا	&#e! 1oو &� .!e}ارد و ه� وfa�J KQ از او �0رج 

 �
�1د ا4� !17ا	& �X&ارى   ـ آ�� آ� fa�J �� در �� از او �0رج �� �٣١٠��
oز را !� و�H	 ار آ & �� از�L� 1ى 10د راoو �V<د �1b! 1ا	&، !�ی& !V& از ه

&��! Kbاى او س� .و�7Q آ� !

 �
�1د ا4� !#" دو 	�Hز،   ـ آ�� آ� !1ل �� در �� از او �0رج �� �٣١١��
1
� از او �0رج 	/1د ��! ��=Q   &، و	1اb! ز را�H	 دو��1ا	& !� ی. و1o ه

��=Q  �� ز �0رج�H	 "#! ل   ه�ی� آ��L� .	&ارد�1د ا

 �
�1د ا4� 	17ا	&  ـ آ�� آ� !1ل ی� fa�J �� در �� از او �0رج �� �٣١٢��
 ه#� 
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�1ا	& ? & 	�Hز را !� ی. و1b! 1oا	&   �X&ارى از 	�Hز را !� و1b! 1oا	& ��
�ى آ� و1o را !�;5 ��eدی C#? آ & ی� fa�J ا70#�رًا !1ل ی� �L ای �e�   & آ

 .�#� +ی&

 �
���٣١٣  �o�� ��1ا	& از �0رج �&ن !�د ج#413�ى آ &،   دارد آ� 	�Hـ ا4
�H	 آ� �	آ�� ��#z5   !�ی& !� وH9 &  10ددارى آ fa�J ون +�&ن��1ا	 & از !#

 .	�Hی&

 �
���٣١h �� در �� از او �0رج �� fa�J ـ آ�� آ�   ��1د، !�ی& !�اى ه
�اى !� ج� +وردن س�&� و! �
�د و >1رًا �/1lل 	�Hز �1د، و#e! 1oزى و�H	 

�ا�1ش �&� و 	�Hز ا7F#�ط آ� !�ی& !V& از 	�Hز ا	��م داد در ص1ر�� آ� < &>/�
�د#e! 1oو K�#	 زمT ز >1رًا !�� !#�ورد�H	 از &V! را �>	+. 



 �
���٣١� �� ��=Q ��=Q ز !� وس#�3   ـ آ�� آ� !1ل او�H	 اى�ریCد !�ی& !
�ى اسK آ� از رس#&ن !1ل ! آ#��eدی C#? ی� �D � ،اى آ� در +ن �eج�ه�ى دی �

و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� �#� از ه� . آ &، 10د را  ��F	�Hی&  ج#413�ى ��
&/L! ب+ �&��ج !1ل را آ� 	�� b� ز�H	 .�H	 آ�� آ� C#	 ون   و��1ا	& از !#

�& !�ی& !� �X&ار 	�Hز از رس#&ن �! "LH� �\	� ? ،& 10ددارى آ fa�J ن&�+
� ج#413�ى 	�Hی&eج�ه�ى دی �! fa�J .Fو ا KX/� �7#�ط واج^ +ن اسK آ� ا4

&/L! را +ب fa�J ج�b� ز�H	 � .	&ارد، !�اى ه

 �
���٣١N �H	 10ددارى آ &، در   ـ آ�� آ� fa�J ون +�&ن !1ل و��1ا	& از !#
�& !�ی& !� �X&ار 	�Hز از �0رج �&ن !1ل و fa�J ج#413�ى   ص1ر���! "LH� آ�


�� 	�Hی& ا4�?� ��b� "H�7رج� !��& و ! �!� ا7F#�ط و�V� ض او�� �اج^ ا4

�� آ &  ���V� 1د 10د را�. 

 �
���٣١٧ �H	 10ددارى آ &،   ـ آ�� آ� fa�J ون +�&ن !1ل و��1ا	& از !#
�ض � KQزه�ی� را آ� در و�H	 K�#	 زمT ،&�!V& از +ن آ� ��ض او 10ب 

��#zی& �=�!� و�H	 ��Q �&	ض او . اش 10ا�و
� ا4� در !#" و KQ	�Hز �
 .	�Hزى را آ� در +ن وKQ 10ا	&� دو!�ر� !1bا	& 10ب �1د، !�ی&

���W و�� ��A% ه�ی1 آ� .�ی� .�اىP�0 

 �
���٣١٨ K7" واج^ اس<�4 1oو C#? �� :ـ !�اى 

� از 	�Hز �#K: اّول#J ^زه�ى واج�H	 اى�!. 

�اى س�&� و �/<& >�ا�1ش �&�، ا4� !#" +	<� و 	�Hز، F&ث� از او : دّوم!
 س�زد� 
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� .د� !��&�dً6 !1ل آ

�اى ;1اف واج^ �0	� آ�DV: س1ّم!. 

�د: ?<�رم#e! 1oآ� و &� .ا4� 	}ر ی� 9<& آ�د� ی� I�Q 10رد� !�

I� � :&	س���+ن !Q f0 �! از !&ن 10د را �aآ� ج� &� .ا4� 	}ر آ�د� !�

I/��+	� آ� 	�� �&� ی� !#�ون +وردن +ن از ��7�اح و : Q اى +ب آ/#&ن�!



D�� ن، در ص1ر�� آ�+ & 	�� f0 �! ن 10د را&! �eی� ج�ى دی Kدس &�1ر !�
�! ،1oار و&X� �! ن&� 5=V� �\	� ? �
�+ن !�س�	&، وQ   ن+�Q �! ا���7Fا

�+ن را از ��7�اح و ��	 & +ن !#�ون +ورد Q ،د�#e! 1oی& !&ون ای" آ� و�! &��!
�+ن Q f0 �! "7��&� +ب !L/& و �� �LH" اسK از دسK 4}ا ��	 �ی� ا4

 .10ددارى آ &

� �
�+ن  ٣١٩��Q f0 �! &ن ج�ی� از !&ن	رس� � Vن، ی+�Q f0 1دنH	 �� ـ
Kام اس�F ،&ارد	1 oاى آ�� آ� و��+ن را !� ز!�ن >�رس� ی� !� . !Q �و
� ا4

�ج�H آ  & �� +ن ا��Lل 	&ارد� �eز!�ن دی. 

 �
���٣٢٠  ��+ن واج^ 	#�K، و
� ا4Q f0 �� از �	ى !\� و دی1ا�ـ ج#413
�+ن !��&، !�ی& ج#413�ى آ  &  �� 	1Hدن +	�ن !�Q �! ا���7Fا. 

 �
���٣٢١  �ـ آ�� آ� و1o 	&ارد، 10ب اسK اسI 0&او	& ��V7ل را !� ه
�& �� 	 �Hی&�! �&� �7� .ز!�	� آ� 	1

 �
���٣٢٢  1oو &�ـ ا4� �#� از و KQ	�Hز !� EQ& ای" آ� !� ;<�رت !�
Kاس }#M5 آ & ص�J د ی��#e!. 

 �
ارد وKQ دا50 �&� ا4� 	ّ#K و1oى واج^ آ & و ـ آ�� آ� یX#" د �٣٢٣��
Kاس }#M1ى او صo/&�، و	دا50  KQو &H>�! 1oاز و &V!. 

 �
���٣٢h  "7<1ر و رDQ 5و زی�رت اه K#� ز�H	 اى�ـ ��M7^ اسK ا	��ن !
�م ا����نF م(!� ���& وd�
�ا� )I>#39 اHاى ه�! "# \Hد، و ه�#e! 1oو

�+ن و 10ا	&ن و 	1�7" +ن و Q "7��+ن و !�اى داQ �#��F �� اى�! C#	
Kاس ^M7�� "7<�4 1o1 دارد . 10ا!#&ن، وoآ�� آ� و Kاس ^M7�� C#	 و

�د ه� آ�رى را #e! 1oاز ای" آ�ره� و �Lاى ی�! ��د، و ا4#e! 1oدو!�ر� و
�1ا	& !� +ن و 1o	�Hز   �1ا	& !� ج� +ورد �dً6 ��  آ� !�ی& !� و1o ا	��م داد ��

 .!1bا	&
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 آ�C  � و�� را .��� مP�01ه�ی1 آ

 �
 :آ &  ـ ه�C#? K و1o را !�;5 �� ��٣٢��

 .!1ل: اّول



 .fa�J: دّوم

�ج fa�J �0رج �1د: س1ّمb� و رود� آ� از �&V� د�!. 

10ا!� آ� !� واس=� +ن ?/ I	D# & و 14ش 	/ 1د، و
� ا4� ?/ I	D# & و : ?<�رم
�H	 5;�! 1o1د  14ش !/ 1د و�. 

I� � :5 را اX9 ه�ی� آ�C#?�� "#! ز  ���د، ��	 & دی1ا	�e و َ���7 و !#<1!. 

I/��1د  اس�o�M7 ز	�ن، آ� !V&ًا �7�4 ��: . 

I7ه� :K!� & ج 	د ��� .آ�رى آ� !�اى +ن !�ی& J�5 آ

 ا���م و��ى ,;��/

! &	& و دوای� آ� روى زI0 و ��	 &   ?#Cى آ� !� +ن زI0 و ج�ى �L��7 را ��
�� 	��#&� ��  +ن ��#D& ج	1د 4}ار�. 

� �
��٣٢N  ،&��! �e7�L�ـ ا4� در ی�L از ج�ه�ى و1o زI0 ی� د�5 ی� 
�ر 	&ارد، !�ی& !� ;1ر �1HVل o اى +ن�? �	\� روى +ن !�ز اسK و +ب !

K<�4 1oو. 

 �
ـ ا4� زI0 ی� د�5 ی� ��e7�L در ص1رت و دس7<� اسK و روى +ن  �٣٢٧��
�ر دارد، !�ی& ا;�اف +ن را !o 7" روى +نbو +ب ری K\� !�ز اس	1ی& و ? �/

� +ن !L/& و ! �� Kآ� دس K7#�ط +ن اسF&ارد، ا	ر �o ن+ �! ��َ Kآ/#&ن دس
َ�� را روى ��ر?� هL! I/& و ا4� ای"  Kارد و دس{e! ر?� ��آ� روى +ن�� &V!

�H	 و Kاس ��	 I0ر دارد ی� ز�o Iار ه&X�   اف��1د +ب آ/#&، !�ی& ا;
T�! از ،&� �7�4 1oرا !� ;1رى آ� در و I07#�ط  زFا �!� ��ی#" !/1ی& و ! �!

 .واج^ در >�ض ا#0� �#IHّ ه�H ! Iی&

 �
ـ ا4� زI0 ی� د�5 ی� ��e7�L در ج13ى س� ی� روى ��ه� اسK و  �٣٢٨��
روى +ن !�ز اسK، ? �	\� 	17ا	& +ن را ��{ آ & !�ی& ��ر?� ��آ� روى +ن 

&، و ا4� !e}ارد و روى ��ر?� را !� ��ى +ب و1o آ� در دسK ��	&� ��{ آ 
 Iه IH#� 1oاز و &V! &ی�! �
�&، ��{ Tزم 	#�K و�D	 "LH� �?7" ��ر�4}ا

& L!. 

 �
�7 !��&، ? �	\� !�ز آ�دن  �٣٢٩���! �e7�L� ـ ا4� روى د�5 ی� زI0 ی� 
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�ر 	&ارد، !�ی& o اى +ن�! Iارد و +ب ه&	 Iه KX/� و KHFو ز Kاس "LH� ن+
�د، ?�#e! 1o& +ن در ص1رت و دس7<�  روى +ن را !�ز آ & و و 	و �� I0ز

�&، ی� ج13ى س� و روى ��ه��!. 

 �
ـ ا4� زI0 ی� د�5 ی� ��e7�L در ص1رت ی� دس7<� !��& و !/1د  �٣٣٠��
 Kر دارد و آ/#&ن دس�o 7" +ب، روى +نb\� ری	د، ? ��روى +ن را !�ز آ

&/L! روى +ن �� Kدس K&ارد، واج^ اس	ر �o ��. 

 �
���٣٣١ �H	 �د روى زI0 را !�ز آ�د و
� زI0 و ?#Cى آ� روى �1  ـ ا4
�ر و زKHF و o و Kاس "LH� I0&ن +ب !� ز	و رس� K�7 ��ك اس�+ن 4}ا

�س�	&، و ا4� زI0 ی� ?#Cى آ� روى +ن ! I0ارد !�ی& +ب را !� روى ز&	 KX/�
4}ا��7 	�� اسK، ? �	\� +ب آ/#&ن +ن و رس�	&ن +ب !� روى زI0 !&ون 

��! "LH� KX/� و KHFز I01 +ب را !� زoو iQ1� و &/L! ی& +ن را +ب�! ،&
�ر دارد، ی� +ن آ� رس�	&ن +ب !� o I0اى ز��س�	&، و در ص1ر�� آ� +ب !!

�H	 و Kاس ��	 I0ی� ز &��D	 "LH� I0را  روى ز I0ز ،&/L! & +ن را +ب	1ا�
�� ��ك اسK روى +ن ��{ آ & #Dج ��& !/1ی& و ا4 1 �7�4o1رى آ� در و; �!

#Dج �� آ/#& �dً6 دوای�   �� 	�� اسK ی� 	�Hو ا4� K1د روى +ن را دس�
�� F��ب �1د #Dء جCر?� ��آ� را !� ;1رى آ� ج�� ،�&#D�? Kآ� !� دس Kاس

� روى +ن !L/& و ا4� ای" ه "LH� I	K�# ا7F#�ط � Kارد و دس{e! روى +ن
& L! Iه IHّ#� د و�#e! 1oآ� و Kواج^ +ن اس. 

 �
��، ��Hم �٣٣٢��#Dج ��7 !��&  ـ ا4<�ص1رت ی� ��Hم ی�L از دس7<� را >�ا 4
��#D1ى جoج�رى، و و ��#Dم ج�LFز ا�!   �7/#! �اى آ�>� اسK، و
� ا4

�H	 ج�رى ��#Dم ج�LFا ،&��! �7<��& و !�ی& �# IH	�Hی& ا��9ى و1o را 4�!. 

 �
�7 !��&، !�ی& �# IHّ	�Hی& �٣٣٣��<��� ��Hم ا��9ى و1o را 4#Dج � .ـ ا4

 �
���٣٣h  1oو iQ1� دارد و در ��#D7<� ج/e	و ا Kـ آ�� آ� در آ� دس
�� ،Kروى +ن آ/#&� اس �� Kآ &   دس }�� K!1;ن ر�Hو �� را !� ه ��1ا	& س

�د#e! K!1;1 رoو �eی� از ج�ه�ى دی. 

 �
�� ��Hم �< �ى روى �� را 4�>�7 و
� �X&ارى از ;�ف  ��٣٣��#Dج �ـ ا4
!�ز اسK، !�ی& ج�ه�ی� آ� !�ز اسK روى ا	e/�7ن و �X&ارى از ;�ف !�Tى �� 

�� را ��{ آ &#Dروى ج Kاس ��#Dرا، و ج�ی� آ� ج ��. 

 �
���٣٣N  &<� را !/1ی	ی& !#" +�! ،&��! ��#Dدر ص1رت ی� دس7<� ? & ج � ـ ا4
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��#Dج �ه� در س� ی� روى ��ه� !��&، !�ی& !#" +	<� را ��{ آ & و در   و ا4
�� اسK !�ی&#Dی& ج�ه�ی� آ� ج�H	 5H9 ��#Dدس17ر ج �!. 

 �
7� از �1HVل ا;�اف زI0 را 4�>�7 و !�دا�7" +ن  �٣٣٧��/#! ��#Dج �ـ ا4
�� 5H9 آ &، و ! �!� ا7F#�ط �#IH ه�H ! Iی&، و #Dی& !� دس17ر ج�! ،K�#	 "LH�

�� را !�دارد#Dی& ج�! Kاس "LH� ��#D7" ج��دا! �و ا4� زI0 در ص1رت و . ا4
را !/1ی& و ا4� در س� ی� روى ��ه� اسK ا;�اف +ن را  دس7<� اسK ا;�اف +ن

��  5H9	�Hی&#Dدس17ر ج �! I0اى ج�ى ز� .��{ آ & و !

 �
���٣٣٨  �! �
ـ ا4� در ج�ى و1o زI0 و ج�اKF و � �e7�L	K�#، و
 ��ر دارد، !�ی& �#IH آ & و ! �!o و ص1رت Kدس �Hاى ه��ى +ب !eدی K>ج

�اى �X&ارى از ! ��ر دارد !�ی& ا;�اف +ن ا7F#�ط واج^ ا4o و ص1رت Kدس
 .را !/1ی& و �#IH ه�H ! Iی&

 �
���٣٣٩ �H	 و K1 را رگ زد� اسoج�ی� از ا��9ى و ��1ا	& +ن را   ـ ا4
�ر دارد ا4� روى +ن !��7 اسK، !�ی& !� دس17ر o اى +ن�+ب !L/& ی� +ب !

�� 5H9 آ &، و ا4� !�ز اسV! K& از ��7" ا;�اف +ن ! �!� ا7F#�ط #Dواج^ ج
� روى +ن !L/&  ��ر?�! �� Kار داد� و دس�Q اى روى +ن. 

 �
���٣h7" +ن  ٠�ـ ا4� در ج�ى و1o ی� C#? 5�Jى ?�D#&� اسK آ� !�دا
�H	 دارد آ� KX/� رى&Q �! ی� ،K�#	 "LH�   د، !�ی& !� دس17ر��1د �5HM آ

�� 5H9 آ &#Dج. 

 �
���٣h١ ��#D5 ج�J ـ  ��#D1ى جoاى �56 و   ! �
� ا7F#�ط اى اسK، و!�
 .واج^ !�ی& +ن را ��!#�7 !� ج� +ور	& 	� ار��Hس�

 �
���٣hاو  ٢ IH#� از ج�ه�ى ��V! در �ـ آ�� آ� وz#�� او �#IHّ اسK، ا4
��#D1ى جoی& !� دس17ر و�! &��! �e7�L���  زI0 ی� د�5 ی� #Dج IH#� ،اى  اى

 .	�Hی&

 �
���٣h٣ ��#D5 ج�J 1 ی�oـ آ�� آ� !�ی& !� و  b! ز�H	 \� اى	&، ? �	1ا
�H	 ف�;��1ا	& در اول و KQ	�Hز  �1د، ��  !&ا	& آ� �� +0� وKQ 9}ر او !

�ف �1د ا7F#�ط واج^ ;�!1bا	&، و
� ا4� ا�#& دارد آ� �� +0� وKQ 9}ر او !
�ف 	/& در +0� و KQ	�Hز را !� ;�� آ & و ا4� 9}ر او !Dآ� ص Kن اس+



��#D5 ج�J 1 ی�oاى !� ج� +ورد و. 

 �
���٣hh  10د را ـ I/? 1ى� Kاوس I/? آ� در �o�ا4� ا	��ن !�اى �
��#D5 را ج�J 1 وoی& و�! ،&	�D�\!  &م ده��	اى ا. 
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 �
���٣h� �H	 ـ آ�� آ�  ��#D1ى جoآ & ی� و IH#� && !�ی	دا   ��د، ! �!#e! اى
 .ا7F#�ط واج^ !�ی& ه�دو را !� ج� +ورد

 �
���٣hN �#D1ى جoن !� و��	زه�ی� را آ� ا�H	 و  �ـ Kاس }#M&� ص	اى 10ا
�د، #e! 1oی& و�D	 Iه &V! زه�ى�H	 اى�! ،&��ف ;�!V& از +ن آ� 9}رش !

�H	 اى +ن آ��! ��� اسK ی� �#IH، ه�دو را ا	��م   و
� ا4#D3#�� جL� �7�	دا
�د#e! 1oو &V! زه�ى�H	 اى� .داد� !��& !�ی& !

M,ى وا���	7 

Kاس I�Q K3<�ى واج^ ه��J :اول :K!� 5 ج�J .مدّو :�#F 5�J .س1ّم :
�/J .I� � :K#� �� 5�J .I�5 اس�o�M7: ?<�رم .J�5 	��س :K#� 5�J .

I7& ای <� واج^ ��: ه� 	و �� I�Q }ر و	�3 آ� !� واس=� �J  1د�. 

�.�C, ا���م 

 �
���٣hن ج ^ �� ٧��	ا C#? 1د ـ !� دو�; 

 .ج�Hع: اّول

�& ی� زی�د !� �<1ت  !#�ون +�&ن � �، ?� در 10اب !��& ی� !#&ارى، آI: دّوم�!
  .ا70#�ر  �<1ت، !� ا70#�ر !��& ی� !� !��& ی� !�

  



 ��v	1 ا�� ی� .�ل ی� ��7  ٨|٣مCم �Aا�A د و�H ن خ�رج�	A1 از ا=.��ـ ا�W ر
ای��H �. �hA�C0 ،��Cت و ,	=R .��ون %م�/ و .�U از .��ون %م�ن %ن، .�ن 

از ای�A�_A �� R ی� �	� �H/، %ن ر��.� ��a م1C را دارد، و ا�W ه�� ی} 
و�1 در زن و م�یc Zزم . .U�1 از ای��C را �Aاa�� ،�H�. �=H م1C را �Aارد

 �H�. /ت .��ون %م���H �. �Wا ���. ،�H�. /ون %م���. R=	, �. ن %ب% �	�A
 .در ��a م1C ا�� و cزم �A	� .�ن او �	� �Hد

 ��v	1 .�ل آ ٩|٣مCاز .��ون %م�ن م �U. ن�	Aا�� ا M?=	ل ـ م�. �Wو ا ،�C
 �.���C�A و .�U از 7	�، ر��.=1 از او .��ون %ی� آ� �Aا�A م1C ا�� ی� ر

 a�� ،�Sدی 
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 .� � را دارد

 �
��4 ی� !#/7� دا50 �1د، در   ـ ا4� ا	��ن ج�Hع آ & و !� ا	&از� 70 � �٣�٠��
?�� & ی� 	�!�
� ا4�! �
�! ،�5 !��& ی� در ُدُ!DُQُ د، در�� � � هI زن !��& ی� در �

�1د  !#�ون 	#�ی& ه�دو ج ^ ��. 

 �
�. آ & آ� !� �X&ار 70 � �٣�١�� �� او   ـ ا4! 5�J ،�	 ی� �&���4 وارد 
K�#	 ^واج. 

 �
ـ ا4� 	1Vذ!�F v#1ا	� را و;� آ & یV � !� او 	Cدی �L	�Hی& و � �  �٣�٢��
�ون 	#�ی& ? �	\�#! � � ��#� از  از او !#�ون +ی& J�5 � <� آ�>� اسK، و ا4

 &��! �7�و;�، و1o دا��7 !�ز هJ I�5 � <� آ�>� اسK، و ا4� و1o 	&ا
�د#e! I1 هo5 آ & و و�J آ� K7#�ط واج^ +ن اسFا. 

 �
���٣�٣  .��آK آ & و !#�ون 	#�ی&، ی� ا	��ن F از ج�ى 10د � � �ـ ا4
K�#	 ^او واج �! 5�J ،�	 ون +�&� ی�� .آ & آ� � � از او !#

 �
���٣�h  ��ـ آ�H	 از   آ� &V! ،Kاس "LH� ای��! IH#� �
�1ا	& J�5 آ & و
 �دا50 �&ن و KQ	�Hز !&ون ج<K !� 9#�ل 10د 	Cدی�L آ & ا��Lل دارد و
� ا4

�& ا��Lل 	&ارد�! �eی� دیdX9 ��اى 
}ت !�دن ی� ا�!. 

 �
ـ ا4� در 
�Dس 10د � � !D# & و !&ا	& آ� از 10د او اسK و !�اى  ���٣��
�د�،L	 5�J ون +�&ن  +ن�!�ی& J�5 آ & و 	�Hزه�ی� را آ� یX#" دارد !V& از !#



ده& !V& از !#�ون +�&ن   � � 10ا	&� ��Q آ &، و
� 	�Hزه�ی� را آ� ا�H7Fل ��
 .� � 10ا	&� Tزم 	#� ��Q K	�Hی&

 P�0ه�ی1 آ� .� ,MC ��ام ا��

 �
���٣�N Kام اس�F ^ ج �! C#? � � ـ: 

�+ن ی� !� اسI 0&ا، و اس��� ��Dرآ�  رس�	&ن ج�ی� از !&ن !� f0: اّولQ
�ان و ا����نD��#�)مd�
 .، آ� ! �!� ا7F#�ط واج^ ILF اسI 0&ا را دارد)I>#39 ا

�: دّومDHl#� &��� ام و�M
، ا4�?� از ی. )ص�3 اv 39#� و+
�(ر>7" در ���&ا
� �0رج �1دeدر دا50 و از در دی. 

�، و
� ا4� از ی. در: س1ّمeدر ���ج& دی �Q1�  �0رج �eدا50 و از در دی
و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� . �1د، ی� !�اى !�دا�C#? "7ى !�ود ��	�V 	&ارد

�م ا����ن F در 
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�D��#� &��� ام و�M
ص�3 (ه �Q1� I	L &، ا4�?� او
� +ن اسK آ� ILF ���&ا
�
�م ا����ن) اv 39#� و+F م(را درd�
 .ر�9ی K	�Hی&)39#� ا

 .در ���& 4}ا�C#? "7ى: ?<�رم

I� � :&ن س1ر�	10ا  Kاى آ� س�&� واج^ دارد و +ن ?<�ر س1ر� اس:  

�+ن : اّولQ ی5(س1ر� س� و دومC � I
 (IF س�&�)س1ر� ?<5 و یIL : دّوم(. ا

�ء(س1ر� 	1د و �/I : ?<�رم). وا
ّ �I(س1ر� � ��� و س1ّم : س1ّمQی. ). ا �و ا4
Kام اس�F &	1اb! Iف از ای" ?<�ر س1ر� را ه�F. 

 P�0ه�ی1 آ� .� ,MC م��و/ ا��

 �
���٣�٧ Kو� اس�L� ^ ج �! C#? �	ُ ـ: 

�و� 	#�K: اّول و دّومL� د�#e! 1oو � .10ردن و +���#&ن، و
� ا4

 .ه�ی� آ� س�&� واج^ 	&ارد  10ا	&ن !#/7� از ه�K +ی� از س1ر�: س1ّم

�+ن: ?<�رمQ و !#" 0=<�ى �#��F &ن ج�ی� از !&ن !� ج3& و	رس�. 

I� � :نه+�Q "7��ا� داH. 



I/��د ی� !� واس=� 	&ا�7" +ب، �#IH !&ل از : #e! 1oو �10ا!#&ن، و
� ا4
K�#	 و��L� ،& 5 آ�J. 

I7& +ن: ه� 	و �� � F �! دن� .��0ب آ

I7/ن: ه&! �! "Jن رو&#
��. 

I>	 : ون��&�، یV � در 10اب � � از او !# I37M� از +ن آ� &V! ،دن�ج�Hع آ
Kاس �&�+. 

�.�C, �	7 

� �
ـ J�5 ج �!K !� 10دى 10د ��M7^ اسK و !�اى 10ا	&ن 	�Hز  ٣�٨��
� و . �1د  واج^ و ��	 & +ن واج^ ��L��اى 	�Hز �#K و س�&� ! �
و

�+ن J�5 ج �!T Kزم 	#�K  س�&�Q ^ه�ى واج. 

 �
J�5 واج^ ی� ��M7^ : ـ Tزم 	#�K در و 5�J KQ	K# آ & آ� �٣�٩��
�!K ی  ��Q &EQ �! fX< ��اى ا	��م >���ن 0&او	& �9
J I�5 آ I، و ا4! � V

Kآ & آ�>� اس. 
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 �
���٣N13م  ٠V� &V! & 5 واج^ آ�J K#	 و �&�ـ ا4� یX#" آ & و KQ	�Hز 
Kاس }#M5 او ص�J ،د���1د آ� �#� از وJ KQ�5 آ. 

 �
���٣N١ �� I�Q دو �! ،^M7�� �? و &��1د ا	��م   ـ J�5 را ?� واج^ !�
��#�D و ار��Hس�: داد�. 

�D#��� 5�J 

 �
���٣Nف  ٢�; &V! ،دن�5 ���#�D !�ی& !� 	ّ#J K�5، اول س� و 4�J ـ در
�ف ?� !&ن را !/1ی&; &V! Kی� !� . راس ��و ا4� H9&ًا ی� از روى >�ا�1

K5 او !�;5 اس�J & L	 5H9 ^#�� .واس=� 	&ا	�7" ���
� !� ای" �

 �
���٣N٣  Kف راس�!&ن و 	�E ـ 	�E 	�ف و 	�E 19رت را !�ی& !� ;
7� اس�H� Kم 	�ف و 19رت !� ه� دو >! �L3! ،&ف ?� !/1ی�� را !�ی& !� ;eدی

�1د �7���ف ;. 

 �
���٣Nh  ف�ـ !�اى +ن آ� یX#" آ & ه� س� KH�Q، یV � س� و 4�دن و ;



�1ی&   راسK و ;�ف ?� را آ��J dً�5 داد�، !�ی& ه� �7H�Q را آ� ��
Q ن+ �! Iرا ه �e7<�ى دیH�Q ارى از&X�&1ی/! KH� . ن+ ^M7�� 7#�طFا �L3!

4�دن را !� ;�ف راسK !&ن و ��Hم ;�ف ?�  Kف راس�اسK آ� ��Hم ;
4�دن را !� ;�ف ?� !&ن !/1ی&. 

 �
���٣N�  & آ��ى !&ن	&ا	/��7 و 	ج�ی� از !&ن را  &H>�! 5�J از &V! �ـ ا4
 .اسK !�ی& دو!�ر� J�5 آ &

 �
���٣NN  ارى&X� &H>�! 5�J از &V! �از !&ن را 	/��7، ? �	\� از ـ ا4
Kار آ�>� اس&X� ن�H7" ه�� ،&��ف ?� !�; . &��! Kف راس�و ا4� از ;

و ا4� از س� و 4�دن . !�ی& !V& از ��7" +ن �X&ار، دو!�ر� ;�ف ?� را !/1ی&
�ف ?� را ; &V! و Kف راس��& !�ی& !V& از ��7" +ن �X&ار دو!�ر� ;�!

 .!/1ی&

 �
���٣Nم ٧�H� از �#� ��&ن J�5، در ��X� "7&ارى از ;�ف ?�  ـ ا4
 "7���. آ &، ��7" ه�Hن �X&ار آ�>� اسK، و
� ا4� !V& از ا��l7ل !� 

�ف راسK ی� �X&ارى از +ن �. آ & ی� !V& از ا��l7ل ; "7���ف ?� در ;
�ف راسK در ��7" س� و 4�دن ی� �X&ارى از +ن �. 	�Hی& 	�Dی& ; "7�� �!

 .ا79 � آ &
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1��
 7	� ار�

 �
���٣N٨  ��د، �� ا4#e! م !&ن را�H� ،س� !�ی& +ب در ی. +ن�H5 ار��J ـ در
!� 	#J K�5 ار��Hس� ی�DLر� ی� !� �&ری� در +ب >�و رود �� ��Hم !&ن زی� +ب 

Kاس }#M5 او ص�J رود. 

 �
���٣N٩  K#	 از &V! و &�ـ در J�5 ار��Hس� ا4� ه�H !&ن زی� +ب !�
�آK ده& J�5 او F 5، !&ن را�JKاس }#Mن . ص&! �7/#! Kاس �7>! �
و

 .�0رج از +ب !��& و �� از 	#K زی� +ب رود

 �
ـ ا4� !V& از J�5 ار��Hس� !�<X� �! &H&ارى از !&ن +ب 	�س#&� ?�  �٣٧٠��
 .ج�ى +ن را !&ا	& ی� 	&ا	&، !�ی& دو!�ر� J�5 آ &

 �
5 ���#�D وKQ 	&ارد و !�اى ار��Hس� وKQ دارد �٣٧١���J اى�! �، ـ ا4



 .!�ی& J�5 ار��Hس� آ &

 �
�ام !��7،  �٣٧٢��Fا ��H9 ی� �F اى�ـ آ�� آ� روز� واج^ 4�>�7 ی� !
�H	   & س� آ�H5 ار��J ���1ا	& J�5 ار��Hس� آ & و
� ا4� از روى >�ا�1

Kاس }#Mص. 

 ا���م 7	� آ�دن

 �
���٣٧٣  �D#��� 5�J در �
ـ در J�5 ار��Hس� !�ی& ��Hم !&ن ��ك !��& و
و ا4� ��Hم !&ن 	�� !��& و ه� �7H�Q را �#� . ��Hم !&ن Tزم 	#�K ��ك !1دن

Kآ�>� اس &/L! ب+ KH�Q 5 دادن +ن�J از. 

 �
���٣٧h  �&��ام ج ^ F و آ�� آ� از K�#	 ��	 ام�F ق ج ^ از�ـ 9
Kاس }#M5 آ & ص�J Iم ه� .ا4� !� +ب 4

 �
���٣٧� 	�H! �7�/	 1ی� از !&ن� �&، J�5 !�;5 ـ ا4� در J�5 !� ا	&از� س
�H	 �&7" ج�ه�ی� از !&ن آ� دی�� �
�1د، �56 �1ى 14ش و !# �،   اسK، و

K�#	 ^واج. 

 �
���٣٧N  �ـ ج�ی� را آ� �. دارد از �zه� !&ن اسK ی� از !�;" +ن ! �!
 .ا7F#�ط واج^ Tزم اسK !/1ی&

 �
ـ ا4� س1راخ ج�ى 14�1ار� و ��	 & +ن !� Q&رى 4/�د !��& آ�  �٣٧٧��
دی&� �1د و جCء �zه� !&ن !� F��ب +ی&، !�ی& +ن را ��K و ا4� دی&�  دا50 +ن

 	/1د 
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K�#	 زمT 7" دا50 +ن�� .و جCء �zه� !&ن �M�1ب 	/1د، 

 �
���٣٧٨  ��ف آ & و ا4;�ـ ?#Cى را آ� ��	i رس#&ن +ب !� !&ن اسK !�ی& !
K5 او !�;5 اس�J ،&ی�H	 5�J �&��ف ;� .�#� از +ن آ� یX#" آ & !

� �
�. آ & ?#Cى آ� ��	i از رس#&ن +ب !��& در  ٣٧٩�� 5�J iQ1� �ـ ا4
�7 !��&، !�ی& وارس� آ & �� �!&ن او ه�K ی� 	�، ? �	\� �/ � �L� dX9ی� دا

K�#	 �V	�� 1د آ�� "�H=�. 

 �
�1د،   ـ در J�5 !�ی& �1ه�ى آ��1ه� را آ� جCء !&ن F��ب �� �٣٨٠��



�&  !3 & هT Iزم ��!/1ی& و ! �!� ا7F#�ط ��7" �1ه�ى �!. 

 �
�&، �56 ��ك  �٣٨١�� 1 �7�4o1دن و! }#Mاى ص��;<�ی� آ� !�ـ ��Hم 
�ط اسK و
� در � I5 ه�J 1دن! }#M1دن +ن، در صD	 �DEJ 1دن +ب و!

5 ���#T ،�Dزم . T 5�Jزم 	#�K !&ن را از !�T !� ��ی#" !/1ی&�J در C#	 و
eدی KH�Q 1رًا< KH�Q �� را !/1ی& !�L3 ا4� !V& از 	#�V! K& از ��7" ه

�ف راسK را !/1ی& و !V& از ; &V! آ & و �Dارى ص&X� دن���7" س� و 4
�ف ?� را !/1ی& ا��Lل 	&ارد; ��&� .�H	 آ�� آ� �
�1ا	& از !#�ون  و

اى آ� J�5 آ & و 	�Hز !1bا	&،   +�&ن !1ل و fa�J 10ددارى آ &، ا4� !� ا	&از�
�H	 ون�� +ی& !1ل و fa�J از او !#eدی KH�Q از &V! را >1رًا KH�Q �، !�ی& ه

J�5 ده& و !V& از J�5 هI >1رًا 	�Hز !1bا	&، و هH\ #" اسILF K زن 
�1د  ���o�M7 آ� !V&ًا �7�4 ��. 

 �
ـ آ�� آ� EQ& دارد �1ل ���HF را 	&ه& ی� !&ون ای" آ� !&ا	&  �٣٨٢��
را�o آ &، ���HF را�o اس1b! Kاه& 	�#� !e}ارد، ا4�?� !���HّF &V را 

K5 او !�;5 اس�J. 

 �
���٣٨٣  ���HF �! &اد�	ن را + �H0 آ� �
�ام ی� �1F 1اه& �1لb! �ـ ا4
K5 او !�;5 اس�J ،&ه&!. 

 �
���٣٨h  آ�� آ� �
�& آ� �1ل �HّFم 	�#� !�H	& و�! �oرا ���HّF �ـ ا4
�� 5�J  5�J &ام !&ه�F &ه& ی� از ��ل	آ� ;3^ او را  &�آ & EQ&ش ای" !�

 .ا��Lل دارداو 

 �
���٣٨�  .� 5�J آ & و �#� از ��ج fa�J را در +ب C0ی � �=<#b� �ـ ا4
آ & آ� ?1ن در C0ی � �=<#� آ�د� J �! ���HF�5 آ�دن او را�o اسK ی� 

� ای" آ� �#� از ���HF 5�J را را�o آ &e� ،K5 او !�;5 اس�J ،�	. 
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 �
���٣٨N &، !�ی�	د� ی� ��. آ & آ� J�5 آ �J�5 آ & و
� ا4� !V& از  ـ ا4
�. آ &، آ� J�5 او درسK !1د� ی� 	�، Tزم 	#�K دو!�ر�  5�J	�Hی& 5�J. 

 �
� از او س� !C	dً6� ،& !1ل آ &،  �٣٨٧��lث اص&F 5�J "#! در �ـ ا4
�د  ��#e! 1oو &V! ی& و�H	 م�H� 5 را�J &	5 را . �1ا�J آ� Kن اس+ �و !<7



� ذّ�� او! �\	+ &EQ �! �ً;�#7Fا  "L
�د و#e! �اسK از ا��Hم ی� ا�9د� از س
Kواج^ اس I5 در ای" ص1رت ه�J از &V! 1ىoو. 

 �
ـ ه���4 !� 0#�ل ای �L !� ا	&از� J�5 و 	�Hز وKQ دارد !�اى 	�Hز  �٣٨٨��
J�5 آ &، ا4�?� !V& از H>�! 5�J& آ� !� ا	&از� J�5 وKQ 	&ا�J �7�5 او 

Kاس }#Mص. 

 �
���٣٨٩ �&��. آ & J�5 آ�د� ی� 	� 	�Hزه�ی� را آ�  ـ آ�� آ� ج ^  �ا4
�اى 	�Hزه�ى !V& !�ی& J�5 آ &! �
 .10ا	&� صM#{ اسK، و

 �
���٣٩٠ �� Kاو واج^ اس �! 5�J & ? ـ آ�� آ�   �>	+ �Hه K#ّ	 �! &	1ا�
 .ی. J�5 !� ج� +ورد، ی� +	<� را ج&ا ج&ا ا	��م ده&

 �
� ج�ی� از !&ن �٣٩١��! ��+ن ی� اسI  ـ آ�� آ� ج ^ اسK ا4Q او +ی�
�ام اسK دسK !� +ن 	1�e! �7}اردF ،&��! �&� �7�و ا4� . 0&او	& ��V7ل 	1

�س&	 �7� .!1bاه& J�5 آ & !�ی& +ب را ;1رى !� !&ن !�س�	& آ� دسK او !� 	1

 �
�د �٣٩٢��#e! 1oز و�H	 اى�!�L3 !� . ـ آ�� آ� J�5 ج �!K آ�د�، 	�Dی& !
 5�J از �#J �e3<�ى واج^ دی�J�� C#	 ،�=17س� �o�M7& !&ون   اس	1ا�

�د#e! I1 هoو Kاس �7>! �?� .و 1o	�Hز !1bا	& ا4

 ا�=?���

�1د 10ن اس�o�M7 اسK و زن را در  ی�L از 10	<�ی� آ� از زن �0رج ��
�� �o�M7�� ،�o�M7دی&ن 10ن اس iQ1� & 14ی. 

 �
ـ 10ن اس�o�M7 در !#/7� او�Qت زرد ر	B و س�د اسK و !&ون  �٣٩٣��
+ی& و 3J#� ه I	K�# و
� �LH" اسK �4ه� س#�� و   /�ر و س1زش !#�ون ��>

�#3 !��& و !� >/�ر و س1زش !#�ون +ی&J م و� .س�خ و 4
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 �
���٣٩h K1ع اس	س�  �o�M7ـ اس 

1 �3#3Q ـ :�D � 10ن از �4}ارد 1D9ر 	L & و از  اى آ� زن دا50 >�ج ��  ا4
� �zه� 	/1دeف دی�;. 

�1د و
� !� ا4� 0: ـ �17س=� 2 �� �zهeف دی��و رود و از ;< �D � 1ن در




� آ� �Tً1HV ز	<� !�اى ج#413�ى از 10ن ���H7س&  دس�	 ،&	& !. 

3 �� .ا4� 10ن از � �D !� دس�H7ل !�س&: ـ آ#6

 ا���م ا�=?���

 �
�د و  ��٣٩��#e! 1oز ی. و�H	 �ـ در اس3Q �o�M7#�3 !�ی& زن !�اى ه
�ج را هI ا4� 10ن !�< �+ن رس#&� +ب !L/& و ! �!� ا7F#�ط واج^ � �D را  �zه

&/L! 19ض آ & ی� +ب. 

 �
���٣٩N  & #D! �=17س� �o�M7ز 10ن اس�H	 "#! ز ی� در�H	 از �#� �ـ ا4
 }Dز ص�H	 5 ازDQ �!�ی& !�اى +ن 	�Hز J�5 آ & و
� در اس�o�M7 �17س=� ا4

 �o�M7ز آ�ره�ى اس�H	 ��اى ه! �eروز دی }Dی& �� ص�H	 5�J 3#�3 آ� درQ
�& ا	��م ده& و
� ا4� H9&ًا ی� از روى >�ا�1��  5�J	L & !�ی&  5 �7�4DQ �
���

�د !�ی& 5DQ از L	 5�J Iاى +ن ه�! �� J�5 آ & و ا4E9 و �>z ز�H	 اى�!
�ب و 9/�ء  5�J	�Hی&l� ز�H	. 

 �
ـ در اس�o�M7 آ#6�� d9و� !� آ�ره�ى اس�o�M7 �17س=� آ� در  �٣٩٧��
 �#� �
�&، !�ی& !�اى ه� 	�Hز دس�H7ل را 19ض آ &، ی� +ب !L/& و ��� �7�4

�ب و 9/� !�� +ورد، و l� ز�H	 اى�! �Lو ی �E9 و �>z ز�H	 اى�! 5�J .ی
� >�ص�3 	# &ازد، و ا4� >�ص�3 !# &ازد !�ی& !�اى 	�Hز E9 و �>z ز�H	 "#!

� دو!�ر� J�5 آ &E9 .ب و 9/� >�ص�3 !# &از�l� ز�H	 "#! �د !�ی& و 	#C ا4
�اى 	�Hز 9/� دو!�ر� J�5 آ &!. 

 �
ـ ا4� 10ن اس�o�M7، �#� از و KQ	�Hز هI !#�ی& ا4�?� زن !�اى  �٣٩٨��
 iQ1� 7#�ط واج^ !�ی& درFا �!� ! &�+ن 10ن، و1o و J�5 را ا	��م داد� !�

 .	�Hز و1o و J�5 را !�� +ورد

 �
�د و J�5 آ &  �٣٩٩��#e! 1o17س=� آ� !�ی& و� �o�M7�� آ&ام را ـ�ه
�د#e! 1oآ� اول و Kن اس+ �7>! �
 .اول !�� +ورد صM#{ اسK، و

 �
���h1د، !�ی&  ٠٠�ـ ا4� اس3Q �o�M7#�3 زن، !V& از 	�Hز صD{، �17س=� 
� �17س=� E9 و �>z ز�H	 از &V! �� J�5 آ &، و ا4E9 و �>z ز�H	 اى�!

�1د !�ی& !�اى  
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�ب و  5�J �/9	�Hی&l� ز�H	. 

 �
���h1د  ٠١� ��ـ ا4� اس3Q �o�M7#�3 ی� �17س=� زن !V& از 	�Hز صD{ آ#6
 5�J �/9 ب و�l� ز�H	 اى�� ی. J�5، و !E9 و �>z ز�H	 اى�!�ی& !

�1د، !�ی& !�اى 	�Hز  ��� آ#6E9 و �>z ز�H	 از &V! ��ى !�� +ورد و ا4eدی
�ب و  5�J �/9	�Hی&l�. 

 �
���hاز ٠٢ �#� �دا50 �&ن و KQ	�Hز  ـ ���o�M7 آ#6�� ی� �17س=� ا4
�اى 	�Hز ! }Dدی. اذان صC	 ��اى 	�Hز J�5 آ &، J�5 او !�;5 اس�L3! K ا4!

�^ J�5 آ & و 	�Hز �^ را !1bا	& ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� !V& از دا50 
�&ن صD{، دو!�ر� J�5 و و1o را !�� +ورد. 

 �
���h٠٣  ،^M7�� �? و &��اى ه� 	�Hزى ?� واج^ !�! �o�M7�� ـ زن
�د و 	#C ا4� !1bاه& 	�Hزى را آ� 10ا	&� ا7F#�;ً� دو!�ر� !1bا	& !�#e! 1oی& و

ی� !1bاه& 	�Hزى را آ� � <� 10ا	&� اسK دو!�ر� !� ج1b! K9�Hا	& !�ی& ��Hم 
�اى 10ا	&ن 	�Hز ! �
�& ا	��م ده&، و �7�4 �o�M7اى اس�آ�ره�ی� را آ� !

�&� س<1، ا4� +	<� را ا7F#�ط و س�&� >�ا�1ش �&� و �/<& >�ا�1ش �&� و س
 .!V& از 	�Hز >1رًا !�� +ورد Tزم 	#�K آ�ره�ى اس�o�M7 را ا	��م ده&

 �
���h٠h  �
�اى 	�Hز او! fX< ،&� i=Q �	10 �L	+ از &V! �o�M7�� ـ زن
10ا	& !�ی& آ�ره�ى اس�o�M7 را ا	��م ده& و !�اى 	�Hزه�ى !T &Vزم   آ� ��
K�#	. 

 �
���h& اس �٠	&ا	زن  �10اه&   �o�M7 او ?� I�Q اس�VQ1� ،K آ� ��ـ ا4
� آ & و !#�ون +ورد و Dص �Hی& و آ�H	 ج�	�Hز !1bا	& !�ی& �X&ارى � �D دا50 >

!V& از +ن آ� ><H#& اس�o�M7 او آ&ام ی. از +ن س� 	1ع اسK، آ�ره�ی� را آ� 
�اى +ن 	1ع دس17ر داد� �&� ا	��م ده&، و
� ا4� !&ا	& �� و�7Q آ� 	�Hز !1bا	&! 

�H	 �##l� او �o�M7اس  �� Iه KQن و&��1ا	& 10د را  آ & �#� از دا50 
 .وارس� 	�Hی&

 �
���h٠N  1لl/� & از +ن آ� 10د را وارس� آ �#� �ـ زن ���o�M7 ا4
 dً6� د���!K دا��7 و !� وz#�� 10د 5H9 آQ &EQ �\	� ? ،1د�	�Hز 

�o�M7اس  H	 5H9 �3#3Q �o�M7اس ��#z3#�3 !1د� و !� وQ اش }#Mز او ص�H	 ،1د�
��#z5 او �=�!� وH9 �7 ی���!K 	&اQ &EQ �اش 	1Dد� �56 +ن آ�  اسK و ا4

Kز او !�;5 اس�H	 ،د�� .اس�o�M7 او �17س=� !1د� و !� و3Q ��#z#�3 ر>�7ر آ



 �
���h٠٧  �ًH3ّ�� �\	+ �! &ی& !�ی�H	 & 10د را وارس�	17ا	 �ـ زن ���o�M7 ا4
دا	& اس�o�M7 او 3Q#�3 اسK ی� �17س=�،   � 	�Hوz#�� اوس5H9 K آ & �dً6 ا4

 !�ی& 
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آ�ره�ى اس3Q �o�M7#�3 را ا	��م ده&، و
� ا4� !&ا	& س�!Xً� آ&ام ی. از +ن س� 
 .	1ع !1د� !�ی& !� وz#�� ه�Hن 	1ع ر>�7ر 	�Hی&

 �
���h٠٨  5�J 1 وo#�ی&، و	ون �ـ ا4� 10ن اس�o�M7 در !�;" !��& و !#
�H	 5;�!  ��1د و ا4  �3#E�� �! 5 را�J 1 وoو ،&��! Iآ & ?��ون !#�ی& ه#!

�� 5;�! K� .آ &  آ� 4}

 �
���h٠٩  & #D	 ز 10د را وارس� آ & و 10ن�H	 از &V! �ـ زن ���o�M7 ا4
 .�1ا	& 	�Hز !1bا	& +ی&، !� و1oی� آ� دارد �� ا4�?� !&ا	& دو!�ر� 10ن ��

 �
���h�7 آ� �/ ١٠Q& از و	ا&! ��&� ـ زن ���o�M7 ا4 5�J 1 ی�o1ل وl
10	� از او !#�ون 	#��&� و �� !V& از 	�Hز هI در دا50 >�ج 	#�K و !#�ون 

�H	  �� &ازد  +ی& #! � .�1ا	& 10ا	&ن 	�Hز را ��#0

 �
���h�3ّ ��ك  ١١L! ز�H	 KQ7" و�ـ زن ���o�M7 ا4� !&ا	& آ� �#� از 4}
� آ & و 	�Hز را +ی&، !�ی  �1د، ی� !� ا	&از� 10ا	&ن 	�Hز، 10ن ! & ��  ��Dص &

 .در و�7Q آ� ��ك اس1b! Kا	&

 �
���h١٢  �o�M7�� 1د و� i=Q �ـ ا4� !V& از و1o و J�5، 10ن در �zه
!&ا	& آ� ا4� 	�Hز را ��#0� !# &ازد، !� �X&ارى آ� و1o و J�5 و 	�Hز را !�� 

�1د، !�ی& 	�Hز را ��#0� !# &ازد و ��VQ1 آ� !�3L ��ك �  +ورد، !�3ّL ��ك �� ،&
�& . دو!�ر� و1o و J�5 را !�� +ورد و 	�Hز را !1bا	& B � ز�H	 KQو �و ا4

Tزم 	#�K و1o و J�5 را دو!�ر� !�� +ورد، !�L3 !� و1o و J��3 آ� دارد 
 .�1ا	& 	�Hز !1bا	&  ��

 �
���h١٣  5�J &ی�! &�ـ ���o�M7 آ#6�� و �17س=� و�3ّL! �7Q از 10ن ��ك 
�7Q& از و	ا&! �� 10ن  آ &، و
� ا4eدی �&� 5�J 1لl/� ،�#� ز�H	 اى�آ� !

 .	#��&� Tزم 	#�K دو!�ر�  5�J	�Hی&

 �
���h١h  &V! �=و �17س ��ـ ��V! �3#3Q �o�M7& از و1o، و ���o�M7 آ#6



از J�5 و و1o، !�ی& >1رًا �/1lل 	�Hز �1د، و
� 7�4" اذان و ا���Q و 
�1ا	& آ�ره�ى  هI �� 10ا	&ن د�9ه�ى 5DQ از 	�Hز ا��Lل 	&ارد و در 	�Hز

� +ن را !�� +ورد#J 1ت، و Q 56� ^M7��. 

 �
���hز >�ص�3 !# &ازد !�ی& دو!�ر�  �١�H	 5 و�J "#! �ـ زن ���o�M7 ا4
J�5 آ & و !d>�ص1l/� �3ل 	�Hز �1د، و
� ا4� 10ن در دا50 >��ى >�ج 

K�#	 زمT 5�J &ی�#	. 
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 �
���h١N ��7 !��& و i=Q 	/1د، ? �	\� ـ ا4� 10ن اس�o�M7 زن ج�ی�ن دا
�7 !��& !�ی& �#� از J�5 و !V& از +ن !� وس�D � �3# از ��ر 	&اo اى او�!

�ون +�&ن 10ن ج#413�ى آ & و
� ا4� هH#/� ج�ی�ن 	&ارد >fX !�ی& !V& از #!
و1o و J�5 از !#�ون +�&ن 10ن ج#413�ى 	�Hی&، و ? �	\� آ��1ه� آ & و 

�#7Fا ��د و 10ن !#�ون +ی&، ! �!#e! I1 هo5 آ & و و�J ط واج^ !�ی& دو!�ر�
 .ا4� 	�Hز هI 10ا	&� !�ی& دو!�ر� !1bا	&

 �
���h١٧ Kاس }#M5 ص�J 1د/	 i=Q 5، 10ن�J iQ1� در �و
� ا4� . ـ ا4
 ��1د، واج^ اسJ K�5 را از س ��در !#" J�5، اس�o�M7 �17س=� آ#6

�د#e!. 

 �
���h١٨ �M7�� آ� زن K7#�ط واج^ +ن اسFم روزى آ� روز� ـ ا�H� در �o
 .�1ا	& از !#�ون +�&ن 10ن ج#413�ى آ &  اسX� �! K&ارى آ� ��

 �
���h١٩ �o�M7�� او واج^ ��  ـ روز� زن �! 5�J در   اى آ� &��!
ص1ر�� صM#{ اسK آ� در روز J�3<�ی� را آ� !�اى 	�Hزه�ى روزش 

� ا7F#�ط واج^ !�ی&  5�J	�Hز !� ! C#	 م ده&، و��	ا Kب و واج^ اس�l�
�اى   9/�ى ��D آ� ��! ��د !�� +ورد، و
� ا4#e! داى +ن را روز��10اه& >

 }Dاز اذان ص �#� ،^��ب و  5�J �/9	L & و !�اى 10ا	&ن 	�Hز l� ز�H	
 Kزه�ى روزش واج^ اس�H	 اى� 5�J	�Hی& و در روز هJ I�3<�ی� را آ� !

Kاس }#Mورد، روز� او ص+ ��!. 

 �
���hز ٢٠�H	 از &V! ��وب  5�J	L &  ـ ا4J �� 1د و� �o�M7�� ،�E9
Kاس }#Mروز� او ص. 



 �
���h1د !�ی&  ٢١� ��ـ ا4� اس3Q �o�M7#�3 زن �#� از 	�Hز، �17س=� ی� آ#6
و ا4� اس�o�M7 �17س=�، . آ�ره�ى �17س=� ی� آ#6�� را آ� �7�4 �& ا	��م ده&

��1د !�ی& آ�ره�ى اس�o�M7 آ#6�� را ا	��م ده& و ? �	\� ! ��اى اس�o�M7 آ#6
 .�17س=� J�5 آ�د� !��& >�ی&� 	&ارد و !�ی& دو!�ر� !�اى آ#6�� J�5 آ &

 �
���hز را  ٢٢�H	 &1د، !�ی� ��ـ ا4� در !#" 	�Hز، اس�o�M7 �17ّس=� زن آ#6
� +ن را ا	��م ده& و e5 آ & و آ�ره�ى دی�J ��!/L & و !�اى اس�o�M7 آ#6

 KQ5 و�J اى�! �و و1o هI ; 	&ارد !�ی& �#IH آ &ه�Hن 	�Hز را !1bا	& و ا4
 Iه IH#� اى�! �� !L & و ا4eدی IH#� .ارد ی&	 KQو I1 هoاى و�! ��د و ا4#e!

�H	 ارد&	 KQ7#�ط  وFا ��1ا	& 	�Hز را !/L & و !�ی& 	�Hز را ��Hم آ & و ! �!
واج^  ��Q	�Hی&، و هH\ #" اسK ا4� در !#" 	�Hز، اس3Q �o�M7#�3 او �17س=� 

�1د �� و
� ا4� اس�o�M7 �17س=� !1د  ی� آ#6
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�د#e! I1 هo5، و�J � .!�ی& d9و� !

 �
���h& آ� در !�;"  ٢٣	ا&	 �o�M7�� ز، 10ن ! & !#�ی& و�H	 "#! در �ـ ا4
�&� !1د�، ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& و1o و J�5 و 	�Hز را دو!�ر� !��  i=Q Iه

 .+ورد

 �
���h٢h 1�د، !�ی& !�اى 	�Hز اول 5H9 ـ ا4� اس�o�M7 آ#6�� زن �17س=� 
�dً6 ا4� �#� از 	�Hز . آ#6�� و !�اى 	�Hزه�ى !5H9 &V �17س=� را !�� +ورد

� J�5 آ & و !�اى >z ز�H	 اى�� اس�o�M7 آ#6��، �17س=� �1د !�ی& !>z
�د#e! 1oو fX< �/9 ب و�l� و �E9 ز�H	 . 5�J �>z ز�H	 اى�! �و
� ا4

KQو �E9 ز�H	 ار&X� �! fX< و & L	  5�J �E9 ز�H	 اى��7 !��& !�ی& !�دا
�ب J�5 آ & و . 	�Hی&l� ز�H	 اى�� ه 5�J I	L & !�ی& !E9 ز�H	 اى�! �و ا4

�7 !��& !�ی& ��اى +ن ه 5�J I	L & و >X� �! fX&ار 	�Hز 9/�ء وKQ دا! �ا4
�اى 9/�ء  5�J	�Hی&!. 

 �
���h1د و دو! �٢� i=Q ���ر� ـ ا4� �#� از ه� 	�Hز 10ن ���o�M7 آ#6
 .!#�ی& !�اى ه� 	�Hز !�ی& ی. J�5 !�� +ورد

 �
���h٢N  و ���1د !�ی& !�اى 	�Hز اول 5H9 آ#6 �3#3Q ،��ـ ا4� اس�o�M7 آ#6
 �3#3Q ،�=17س� �o�M7اس ��اى 	�Hزه�ى !3Q 5H9 &V#�3 را ا	��م ده&، و 	#C ا4!



ا !�� �1د !�ی& !�اى 	�Hز اّول، 5H9 �17س=� و !�اى 	�Hزه�ى !3Q 5H9 &V#�3 ر
 .+ورد

 �
���hاو واج^ �� ٢٧ ��& �7F   ـ ا4� ���o�M7 ی�L از آ�ره�ی� را آ� !�!
Kزش !�;5 اس�H	 ،& ك آ� .19ض آ�دن � �D را �

 �
���hم ده& آ�  ٢٨��	ز آ�رى ا�H	 از �#J &1اهb! �ـ ��3Q �o�M7#�3 ا4
�+ن Q f0 �! 1اه& ج�ی� از !&ن 10د راb! dً6� K7" اس��ط +ن و1o دا�

�س! �7<��د زی�ا و1oی� آ� !�اى 	�Hز 4#e! 1o7#�ط واج^ !�ی& وFا �!� ! &	�
K�#	 �<آ�. 

 �
���hج& و  ٢٩��� ��ام و ���& ا
 �D و ��Q1 در س�یM
ـ ر>7" !� ���& ا
�اى زن   10ا	&ن س1ر�! ،��1ه �! �LدیC	 اى آ� س�&� واج^ دارد و

 Kدر ای" اس ^M7�� 7#�طFا & ?�آ� !�اى ای" ���o�M7 ا��Lل 	&ارد، ه
&� .آ�ره� J�3<�ى واج^ 10د را ا	��م داد� !�

 �
���hز  ٣٠�H	 KQ1اه& �#� از وb! �=ی� �17س ��ـ ا4� زن در اس�o�M7 آ#6
�د#e! I1 هo5 آ & و و�J && !�ی	س���+ن !Q f0 �! ج�ی� از !&ن 10د را. 

 �
���h٣١  Iز +ی�ت ه�H	 اى�ـ 	�Hز +ی�ت !� ���o�M7 واج^ اسK و !�ی& !
 .آ�ره�ی� را آ� !�اى 	�Hز ی�#�1 �7�4 �& ا	��م ده&
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 �
���h1د  ٣٢�ـ ه���4 در و KQ	�Hز ی �#�1	�Hز +ی�ت !� ���o�M7 واج^ 
ا4� !1bاه& ه�دو را �/K س� هI !�� +ورد، !�ی& !�اى 	�Hز +ی�ت ه�H� Iم 

�H	 م ده& و��	ا Kز ی�1#� او واج^ اس�H	 اى�را �1ا	& ه�دو   آ�ره�ی� را آ� !
 .!� ی. J�5 و و1o !�� +ورد

 �
���hز  ٣٣�H	 �ـ ا4� زن ��1b! �o�M7اه& 	�Hز 1b! ��Qا	& !�ی& !�اى ه
 .آ�ره�ی� را آ� !�اى 	�Hز ادا !� او واج^ اسK !�� +ورد

 �
���h٣h �� آ� از او �0رج �	& 10	زن !&ا ��1د 10ن ز I0	K�# و   ـ ا4
�F ILF �ً9#� و 	��س را 	&ارد !�ی& !� دس� �17ر اس5H9 �o�M7 آ &، �7F ا4

� ? �	\� 	/�	� +	<� را e<�ى دی	ی� 10 Kاس �o�M7آ� 10ن اس &��! �7��. دا
� ا7F#�ط واج^ !�ی& آ�ره�ى اس�o�M7 را ا	��م ده&!� ! &��! �7� .	&ا



Zــ�� 


Dً� در ه� ��� ? & روزى از رIF ز	<� �0رج ���J آ� Kاس �	10 �#F   1د�
 .14ی & 1ن �a�F ،�#F ��و زن را در �iQ1 دی&ن 0

 �
���h٣�  5خ ��ی�ـ 10ن F#� در !#/7� او�Qت، 3J#� و 4�م و ر	B +ن س
 .+ی&  !� س#�ه� ی� س�خ �#�� اسK و !� >/�ر و آ�H س1زش !#�ون ��

 �
���h٣N �� ��aى ی��HQ س�ل KE��1	&  ـ ز	<�ى سّ#&� !V& از ��Hم �&ن 
�H	 �#F 10ن � V<�ی� آ� سّ#&�   ی	ن � ��� !#  & و ز&�	#�V! ،& 7& از ��Hم 
�� ��aى ی��HQ &  س�ل	1�.  

  

 ��v	از  ٣٧|م �U. ى و زن�
ـ خ�1A آ� دخ=� �O` از �
�م �Hن �A ��ل *
 ..��A Z�� �C	�  ی��	� �Hن م1

 ��v	م1 ٣٨|م ��H �h. 1 آ�Aـ زن ��م�� و ز �C�;. Z�� ا�� R�
 .ده�، م

 ��v	1 ٣٩|م
A م  ـ دخ=�ى آ��
� `��� �A �Aآ�  دا �C�;. 1Aخ� �Wا �A ی� /�H
�A�_A  �A�_A �W1 ا=� ،�	�A Z�� �H�. �=Hا�A را Z�� را   ه�ى Z�� ه�ى

1
A �H�. �=Hا�� دا Z�� �[W د�H. 

 ��v	٠||م  Z�� �Aا�A و �C�;. 1Aخ� �Wا ،�A ی� /�H �	دارد ی�� {H 1 آ�Aـ ز 
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Kاس �&/	 ��aارد آ� ی�{e! � ! &!�ی �	ی�  Kاس. 

 �
���hh١ �H	 از د� روز �7� از س� روز و !#/7Hآ �#F ـ �&ت  ��1د و ا4
K�#	 �#F ،&��! �7Hاز س� روز آ Iى ه�E7b�. 

 �
���hhدو روز  ٢ dً6� ��&، �� ا4�! Iه�ـ !�ی& س� روز اّول K/� �#F س
K�#	 �#F & #D! 1د و دو!�ر� ی. روز 10ن� .10ن !D# & و ی. روز ��ك 

 �
���hhدر � ٣ K�#	 زمT ج ـ��Hم س� روز 10ن !#�ون !#�ی&، !�L3 ا4� در >
�ى ��ك �1د و �&ت E7b� \� در !#" س� روز	و ? � ،Kآ�>� اس &�10ن !�

�& آ� !1eی & در ��Hم س� روز در >�ج 10ن !1د� !�ز   ��ك�! Iرى آ&Q �! ن&�
Kاس �#F Iه. 



 �
���hhh  ^��^ اول و �^ ?<�رم را 10ن !D# & و
� !�ی& در  K�#	 زمT ـ
�وب روز J �� روز اول }Dاز اذان ص �دوم و س1م 10ن i=Q 	/1د، �� ا4

�وع �1د و در ه�Hن �س1م �/K س�هI 10ن !#�ی&، ی� در وس=<�ى روز اول 
�1د و در �^ دوم و س1م هI ه#� 10ن i=Q 	/1د،  i=Q از روز ?<�رم iQ1�

Kاس �#F. 

 �
���hh� ? ،1د� �	\� دو!�ر� ـ ا4� س� روز �/K س� هI 10ن !D# & و ��ك 
10ن !D# & و روزه�ی� آ� 10ن دی&� و در وسf ��ك !1د� روى هI از د� روز 

Kاس �#F ك !1د��� fآ� در وس Iه �a1د روزه�/	 �7/#!. 

 �
���hhN  و &��! �7Hو از د� روز آ �ـ ا4� 10	� D!# & آ� از س� روز !#/7
اسK ی�  	&ا	& 10ن د�5 اسK ی� 10ن F#�، ? �	\� 	&ا	& د�5 در ;�ف ?�

�& �X&ارى � �D دا50 آ & و !#�ون +ورد �! "LH� در ص1ر�� آ� Kف راس�;
�� ا4� 10ن از ;�ف ?� !#�ون +ی&، 10ن F#� اسK و ا4� از ;�ف 

Kون +ی& 10ن د�5 اس�#! Kراس. 

 �
���hhو  ٧ &��! �7Hو از د� روز آ �ـ ا4� 10	� D!# & آ� از س� روز !#/7
� F dًDQ#� !1د� F#� و ا4� ��ك !1د� ��ك 	&ا	& 10ن F#� اسK ی� زI0، ا4

�H	 �\	� ? ار ده&، و�Q   �a�F �دا	& ��ك !1د� ی� F#� هC#? �Hه�ی� را آ� !
� �a�F ا	��م ��#J د�<�ی� آ� زن�D9 �Hك آ & و ه�� Kام اس�F   ��! &ده

 .+ورد

 �
���hh\�  ٨	س، ? ���	ی�  Kاس �#F آ & آ� 10ن .�ـ ا4� 10	� D!# & و 
#F fای���ار ده&Q �#F &ی�! ،&��! �7� .� را دا

 �
���hhرت، !�ی& 10د را  ٩�L! ی� Kاس �#F & 10ن	&ا	و  & #D! �	10 �ـ ا4
�ون #! &V! & آ �Dص �Hی& و آ�H	 ج�وارس� آ &، یX� � V&ارى � �D دا50 >

+ورد �� ا4� ا;�اف +ن +
1د� !��&، 10ن !�Lرت اسK و ا4� !� ه�H +ن 
Kاس �#F ،�&#رس. 
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 �
���hاز س� روز  �٠ &V! 1د و�7� از س� روز 10ن !D# & و ��ك Hآ �ـ ا4
�& F#� اسK و 10ن �! �#F fای��دو!�ر� 10ن !D# &، 10ن دّوم ا4� داراى 

K�#	 �#F اّول. 

Z��� ا���م 

 �
���h�١ Kام اس�F �a�F �! C#? & ? ـ: 

� +ورد� �1د، و
� �D9د�<�ی� آ� ��	 & 	�Hز !�ی& !� و1o ی� J�5 ی� �#IH !�: اّول
�اى +	<� Tزم 	#��� ،K	  &	�Hز ! IH#� 5 و�J 1 وoد�<�ی� آ� و�D9 وردن+ ��!

 .�ّ#�� ،K	�V 	&ارد

�&: دّوم �7�4 K!� م ج�LFو در ا Kام اس�F ^ ج � .��Hم ?#Cه�ی� آ� !

�اى زن، : س1ّم! Iو ه Kام اس�F د��اى �! Iج، آ� ه�ج�Hع آ�دن در >
�ون 	#�ی& !�L3 ا7F#�ط واج^ �4 ا4�?� !� �X&ار 70 �#! I1د و � � ه�� دا50 

7� از 70 �Hار آ&X� آ� Kزن   +ن اس ���4 را هI دا 50	L & و و;� آ�دن در ُدُ!
�&ی&� دارد Kاه��&، آ�! �oرا � .�a�F، ا4

 �
���h�٢  �
ـ ج�Hع آ�دن در روزه�ی� هI آ� F#� زن  �V=Q	K�# و
�اF &ار ده�Q �#F اى 10د��9ً� !�ی& !�Kاز د� . م اس ��� ز	� آ� !#/7

�1د روزه�ى �9دت   !# & و !�ی& !� دس17رى آ� !V&ًا �7�4 ��  روز 10ن ��
�H	 ش��ار ده&، �1هQ �#F & در +ن روزه� !� او   10ی/�ن 10د را	1ا�

 .	Cدی �L	�Hی&

 �
���hد  �٣��1د و � I#�X� KH�Q زن !� س� �#F ر� روزه�ى�H� �ـ ا4
10د در 5DُQُ ج�Hع آ &، ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& ه#�&�  در KH�Q اّول +ن، !� زن

� !&ه& و ا4� در KH�Q دّوم ج�Hع آ &، 	� 	1bد ;d و #X< �! آّ��ر� d; 1دb	
�dً6 ز	� آ� �� . ا4� در KH�Q س1ّم ج�Hع آ &، !�ی& ?<�ر 	1bد و 	#I !&ه&

�� �#F ی� روز اّول و دّوم !� او  روز 10ن ^��1ه�ش در  �ج�Hع  !# &، ا4
آ & !�ی& ه#�&� 	1bد ;d !&ه& و در �^ ی� روز س1ّم و ?<�رم 	� 	1bد و در 

�^ ی� روز � �I و �/I !�ی& ?<�ر 	1bد و 	#I !&ه&. 

 �
���h�h &ارد	آ��ر�  ،�a�F زن � .ـ و;� در ُدُ!

 �
���h�� �� �7 آ�Qد� !� و�10اه& !�   ـ ا4� d; KH#Q در و�7Q آ� ج�Hع آ



�� !&ه& >�ق آ#X<�� �7 را آ�Qو KH#Q &ی�! ،&�� !&ه&   د� !�#X< �! &10اه
 F��ب 
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 .آ #&

 �
���h�N  KH�Q در Iدوم و ه KH�Q در Iاول و ه KH�Q در Iآ�� ه �ـ ا4
س1ّم F#�، !� زن 10د ج�Hع آ &، !�ی& ه� س� آ��ر� را آ� روى هI س� و ی. 

�� I#	 1د وb	 &1د !&ه�. 

 �
���hاز + �٧ &V! ن��	ا �ن آ� در �Fل F#� ج�Hع آ�د� و آ��ر� +ن را ـ ا4
 .داد� دو!�ر� ج�Hع آ & !�ز هI !�ی& آ��ر� !&ه&

 �
���h&ه&  �٨	<� آ��ر� 	ع آ & و در !#" +�Hج �D��� & ? �a�F زن �! �ـ ا4
 .ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� !�اى ه� ج�Hع ی. آ��ر� !&ه&

 �
���h�٩ ،�&� �a�F زن &H>�! ع�Hل ج�F د در�� �!�ی& >1رًا از او  ـ ا4
 .ج&ا �1د و ا4� ج&ا 	/1د ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& آ��ر� !&ه&

 �
���hNن  ٠�H4 �! ���M��	 �a�F آ & ی� !� زن �	ز �a�F د !� زن�� �ـ ا4
ای" آ� 9#�ل 10د او اسK ج�Hع 	�Hی&، ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� آ��ر� !&ه&، 

 .!�L3 !�ی& آ��ر� !&ه&

 �
���hN١ 	ـ آ�� آ� �H   ن&���1ا	& آ��ر� !&ه& ! �!� ا7F#�ط !�ی& !� ا	&از� س#
4�س � �#X< .ی :�H	 ��1ا	& اس��l7ر آ & و ه�وKQ �1ا	�K  ص&�Q !&ه& و ا4

 .!�ی& آ��ر� را !&ه&

 �
���hNق  ٢d; 1رى آ� در آ�7ب; �! ،�#F ل�F ق دادن زن درd; ـ
�� �7�4  K1د !�;5 اس�. 

 �
���hN1ی& ٣e! زن ��ف او را   I ی� از F#� ��ك �&��a�F: ـ ا4F &ام، !�ی
 .1DQل آ�د

 �
���hNh Kز او !�;5 اس�H	 ،1د� �a�F ز�H	 "#! زن در � .ـ ا4

 �
���hN�  ز او�H	 ،�	 ی� �&� �a�F آ & آ� .�ـ ا4� زن در !#" 	�Hز 
�&� 	�Hزى آ�  �a�F ز�H	 "#! آ� در &H>�! ز�H	 از &V! �صM#{ اسK و
� ا4

K&� !�;5 اس	10ا. 



 �
���hNN  ز�H	 اى�! Kواج^ اس ،&�ـ !V& از +ن آ� زن از 10ن F#� ��ك 
�ى آ� !�ی& !� و1o ی� J�5 ی� �#IH !�� +ورد� �1د، J�5 آ &eد�<�ى دی�D9 و .

�اى 	�Hز �#� از J�5 ی� !V& از +ن ! �
و دس17ر +ن �J 56�5 ج �!K اسK و
�د ا#e! 1o5 و�J از �#� ��د و ا4#e! I1 هoو Kاس �7>!K5 اس�<. 
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 �
���hNد�  ٧�L	 5�J �?�ـ !V& از +ن آ� زن از 10ن F#�، ��ك �&، ا4
�� Iش ه��&، ;dق او صM#{ اسK، و �1ه�!   �
�1ا	& !� او ج�Hع آ &، و

ا�� . ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� �#� از J�5 از ج�Hع !� او 10ددارى 	�Hی&
�ام !1د� ��	 F او �! �#F KQى آ� در و�eدر ���& و آ�ره�ى دی �Q1� &

�H	 لdF او �! & L	 5�J �� ،ن+�Q f0 ��  1د�. 

 �
���hN&از� ٨	ا �! �
�& و�D	 �<5 آ��J 1 وoاى و�اى !��& آ�  ـ ا4� +ب !
�اى ! ��د و 19ض  IH#� 5�J	�Hی&، و ا4#e! 1oد، !�ی& و�#e! 1o& و	17ا!

 5�J ل از&! �Lآ &، ی IHّ#� &ارد، !�ی& دو	<� +ب 	ى !&ل از ه#� ی. از +�eو دی
1oو. 

 �
���hN٩ �#�1زه�ى ی�H	 ارد  ـ&	 ��Q �&	1اb	 �#F ل�F اى آ� زن در .
 .ه�ى واج^ را !�ی&  ��Q	�Hی& و
� روز�

 �
���hازد  ٧٠& #! �ـ ه���4 و KQ	�Hز دا50 �1د و !&ا	& آ� ا4� 	�Hز را ��#0
�� �a�F  &	1اb! ز�H	 1د !�ی& >1رًا�. 

 �
���hز ر ٧١�H	 زن �ا ��#0� !# &ازد و از اّول وKQ !� ا	&از� ا	��م ـ ا4
 �
�1د، ��Qى +ن 	�Hز !� او واج^ اسK، و �a�F رد و{e! ز�H	 .ت ی�Dواج

& L! ل 10د را�F �~Fd� &ی�! �eه�ى دیC#? &ن و	&ن و آ & 10ا	در � & 10ا; 

� 	�Hز 	1bا	&، ��Qى +ن در ص1ر�� >z اول ��dً6 ز	� آ� ���>� 	#�K ا4
�1د آ� !� �X&ار 10ا	&ن ?<�ر رآ KV	�Hز !� دس17رى آ� �7�4 �&   واج^ ��

 KQ7" و�{4 Kاس ��1د، و !�اى ز	� آ� ���> �a�F رد و{e! �>z از اّول
�ای=� را آ� � �#>� �~Fd� &ی�! C#	 و Kآ�>� اس KV&ن دو رآ	ار 10ا&X� �!

ی. 	�Hز  �� ا4� !� �X&ار >�اهI +وردن +ن �X&��ت و 10ا	&ن .دارا 	#��H ! Kی&
K�#	 ^واج �	��1د ��Q واج^ اسK و4 �a�F رد و{e!. 



 �
���h5 و  ٧٢�J &از�	1د و !� ا�ـ ا4� زن در +0� و KQ	�Hز از 10ن ��ك 
� 	�Hز ��	 & �<ّ#� آ�دن 
�Dس ی� +ب آ/#&ن +ن و 10ا	&ن eت دی��&X� 1 وoو

�7 !��&، !�ی& 	�Hز را !�1bا	& و ی. رآ KV	�Hز ی� !#/7� از ی. رآKV وKQ دا
 .ا4� 	1bا	& !�ی& ��Qى +ن را !�� +ورد

 �
���h٧٣ �� �
�1ا	& !� �#IH   ـ ا4� زن �a�F !� ا	&از� J�5 وKQ 	&ارد و
 �e � �7 از�{4 �	�Hز را در و1b! KQا	& +ن 	�Hز !� او واج^ 	#�K، ا�� ا4
�ر دارد، !�ی& �#IH آ & و +ن o ای��وIH#� ��#3L� KQ اسK �56 +ن آ� +ب !

 .را !1bا	&	�Hز 

 �
���h٧h  دارد KQز و�H	 اى� ـ ا4� زن V! �a�F& از ��ك �&ن �. آ & آ� !
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 .ی� 	�، !�ی& 	�Hزش را !1bا	&

 �
���h&ن ی.  �٧	ز و 10ا�H	 ت��&X� �#>� &از�	0#�ل ای" آ� !� ا �! �ـ ا4
رآKV وKQ 	&ارد 	�Hز 	1bا	& و !H>�! &V& وKQ دا��7، !�ی& ��Qى +ن 	�Hز را 

 .�� +ورد!

 �
���h٧N  ز، 10د را از 10ن ��ك�H	 KQدر و �a�F زن Kاس ^M7�� ـ
�H	 ��د و ا4#e! 1oل را 19ض آ & و و�H7و دس �D � ی& و�H	   1o& و	1ا�

�د �# IH	�Hی& و در ج�ى 	�Hز رو !� �3DQ ! /# & و �/1lل ذآ� و د�9 و #e!
 .ص13ات �1د

 �
���hن و ر ٧٧+�Q "7��ا� داH&ن و ه	و ـ 10ا �#��F �! &ن ج�ی� از !&ن	س�
�و� L� �a�F اى��+ن و 	#C ��0ب آ�دن !� F � و ��	 & +ن !Q 0=<�ى "#!��

Kاس. 

Z��� ى��Aم ز�	ا* 

 �
���h٧٨ & H�Q �� �! �a�F <�ى	ـ ز: 

و +ن ز	� اسK آ� دو ��� �/K س�هI در ; ص�F^ �9دت و7Q#� و 9&دی�: اّول
ى F#� او هI در ه� دو ��� ی. وV� KQ#" 10ن D! �#F# & و ��Hر� روزه�

& #D! 10ن I7از اول ��� �� ه� Iه� .ا	&از� !��&، �56 +ن آ� دو ��� �/K س



ص�F^ �9دت و7Q#�، و +ن ز	� اسK آ� دو ��� �/K س�هI در وKQ : دّوم
��Hر� روزه�ى F#� او در ه� دو ��� ی. ا	&از�  �
�V#"، 10ن D! �#F# & و

 Iه ��&، �dً6 دو ��� �/K س�D	 اّول روز ��� �
از روز اول ��� 10ن !D# & و
 .ه�I7، و ��� دوم روز ه/I7 از 10ن ��ك �1د

ص�F^ �9دت 9&دی�، و +ن ز	� اسK آ� ��Hر� روزه�ى F#� او در : س1ّم
 ،&��D	 �Lدی&ن +ن دو 10ن ی KQو �
دو ��� �/K س�هI !� ی. ا	&از� !��&، و

 .از دوازدهI �� ه�&هI 10ن !D# & �56 +ن آ� ��� اول از � �I �� دهI و ��� دوم

�!� و +ن ز	� اسK آ� ? & ��� 10ن دی&�، و
� �9دت �Vّ# � �#&ا : ?<�رم=��
�د� ی� �9د�� !<I 10رد� و �9دت ��ز�L	  Kد� اس�L	 اى �#&ا. 

I� � :Kاول 10ن دی&ن او اس �V<آ� د Kاس �	و +ن ز ،�a&7D�. 

I/�و ه� آ&ام . �1ش آ�د� اسK	�س#�، و +ن ز	� اسK آ� �9دت 10د را >�ا: 
�1د  ای <� ا���LF دار	& آ� در ���5a +ی &� �7�4 ��. 
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 ـ ص�F^ �9دت و7Q#� و 9&دی� 1

 �
���h٧٩ �7& س� دس	7#� و 9&دی� دارQ<�ی� آ� �9دت و	& ـ ز	ا: 

ز	� آ� دو ��� �/K س�هI در وV� KQّ#" 10ن D! �#F# & و در وKQ : اّول
و ��� �/K س�هI از روز اول ���، 10ن !D# & و روز �Vّ#" هI ��ك �1د �dً6 د

Kاس I7او از اول ��� �� ه� �#F 1د، آ� �9دت� .ه�I7 ��ك 

�1د و
� دو ��� �/K س�هI ? & روز �V#"  ز	� آ� از 10ن ��ك 	�H: دّوم
ه�ى F#� را دارد ی & #!   � V	�/	�  �dً6 از اول ��� �� ه/I7 ��� 10	� آ� ��

و !X#� 10	<�ى او . +ی& سK و !� >/�ر و س1زش !#�ون ��3J#� و س#�� و 4�م ا
�	�/	 Kاس I7/را دارد، آ� �9دت او از اول ��� �� ه �o�M7ه�ى اس. 

ز	� آ� دو ��� �/K س�هI در وV� KQ#"، 10ن D! �#F# & و !V& از +ن : س1ّم
آ� س� روز ی� !#/7� 10ن دی& ی. روز ی� !#/7� ��ك �1د و دو!�ر� 10ن !D# & و 

�H� ك !1د� از د� روز�� fآ� در وس �aآ� 10ن دی&� !� روزه� �aم روزه�
7� 	/1د و در ه� دو ��� ه�H روزه��a آ� 10ن دی&� و در وسf ��ك !1د� /#!
روى هI ی. ا	&از� !��&، ? #" ز	� �9دت او !� ا	&از� ��Hم روزه�ی� اسK آ� 



Kك !1د� اس�� fروزه�ی� آ� د. 10ن دی&� و در وس K�#	 زمT ك و�� fر وس
!1د� در ه� دو��� !� ی. ا	&از� !��&، �dً6 ا4� در ��� اول از روز اول ��� �� 

س1م ��� 10ن !D# & و س� روز ��ك �1د و دو!�ر� س� روز 10ن !D# & و در ��� 
7� ی� !#/7� ��ك �1د و Hاز +ن آ� س� روز 10ن دی& س� روز ی� آ &V! دوم

/1د، هF �H#� اسK و �9دت ای" زن دو!�ر� 10ن !D# & و روى هI ُ	� روز !
�1د  	� روز ��. 

 �
���h�9دت ی� دو س�  ٨٠ KQدر و �ـ ز	� آ� �9دت و7Qّ#� و 9&دّی� دارد ا4
^X9 ی� دو س� روز �� 10ن !D# & !� ;1رى آ� !1eی & F#� را   روز ج�13�

�7 !��& !�ی& !�   ج13 ی� X9^ ا	&ا�70 ا4�?� +ن 10ن، 	/�	��ه�ى F#� را 	&ا
��LF5 آ &اH9 &� �7�4 �a�F اى زن�و ? �	\� !F &H>�! &V#� . � آ� !

	1Dد� �56 ای �L �#� از س� روز ��ك �1د !�ی& �D9د�<��a را آ� !� ج� 	#�ورد� 
 . ��Q	�Hی&

 �
���hروز �#� از �9دت و  ٨١ & ? �ـ ز	� آ� �9دت و7Q#� و 9&دی� دارد ا4
#D! از �9دت 10ن &V! روزه�ى �9دت و ? & روز �Hاز د� روز ه Iو روى ه & 

Kاس �#F �H1د، ه/	 ��1د، >fX 10	� آ� در . !#/7 �و ا4� از د� روز !#/7
Kاس �#F �&از +ن دی&� . روزه�ى �9دت 10د دی &V! آ� �#� از +ن و �	و 10

�� �o�M7و   اس ،&��! 
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!�ی& �D9د�<��a را آ� در روزه�ى �#� از �9دت و !V& از �9دت !�� 	#�ورد� 
H	 ��Q&ی� . & #D! روزه�ى �9دت را !� ? & روز �#� از �9دت 10ن �Hه �و ا4

 �و روى هI از د� روز !#/7� 	/1د هF �H#� اسK و ا4� از د� روز !#/7
�1د، >fX روزه�ى �9دت او F#� اسK و 10	� آ� ج�13� از +ن دی&� 

�� �o�M7ی&  اس�H	 ��Q &د� !�ی�L	 دت�D9 \� در +ن روزه�	و ? � &��! .� و ا4
ه�H روزه�ى �9دت را !� ? & روز !V& از �9دت 10ن !D# & و روى هI از د� 

�1د >fX روزه�ى �9دت  �7/#! �روز !#/7� 	/1د، هF �H#� اسK، و ا4
Kاس �o�M7اس �Q�! و �#F. 

 �
���hارى از روزه�ى  ٨٢&X� �ـ ز	� آ� �9دت و7Q#� و 9&دی� دارد ا4
 #D! �9دت را !� ? & روز �#� از �9دت 10ن �& و روى هI از د� روز !#/7



�1د، روزه�ی� آ� در �9دت  �	/1د هF �H#� اسK و ا4� از د� روز !#/7
10ن دی&� !� ? & روز �#� از +ن آ� روى هX� �! I&ار �9دت او �1د F#� و 

�ار ��Q �o�M7ارى از روزه�ى �9دت را . ده& روزه�ى اّول را اس&X� �و ا4
& #D! از �9دت 10ن &V! روز & ? �!  �H1د، ه/	 �و روى هI از د� روز !#/7

�1د !�ی& روزه��a آ� در �9دت 10ن دی&� !� ? &  �7/#! �F#� اسK و ا4
 �o�M7را اس �#X! و �#F 1د�روز !V& از +ن آ� روى هX� �! I&ار �9دت او 

�ار ده&Q. 

 �
���h10ن دی&  ٨٣ �ـ ز	� آ� �9دت دارد، ا4� !V& از +ن آ� س� روز ی� !#/7
7� از د� روز !��& و ��ك �1د Hو >�ص�3 !#" دو 10ن آ & #D! و دو!�ر� 10ن

ه�H روزه�ی� آ� 10ن دی&� !� روزه�ی� آ� در وسf ��ك !1د� از د� روز 
&��! ��56 +ن آ� � � روز 10ن !D# & و � � روز ��ك �1د و دو!�ر� � � ) .!#/7

& #D! ص1رت دارد) روز 10ن & ?: 

ی� �X&ارى از +ن در روزه�ى �9دت !��& و  ـ ��Hم 10	� آ� د>�V اول دی&�،1
�&، ای" زن !�ی&   10ن دوم آ� !V& از ��ك �&ن ���D	 در روزه�ى �9دت & #!

�ار ده&Q �o�M7و 10ن دوم را اس �#F 10ن اول را �Hه. 

�& و ��Hم 10ن دوم ی� �X&ارى از +ن در 2�D	 ـ 10ن اول در روزه�ى �9دت
�Hای" زن !�ی& ه ،&�10ن دوم را F#� و 10ن اول را  روزه�ى �9دت !�

�ار ده&Q �o�M7اس. 

ـ �X&ارى از 10ن اول و دوم در روزه�ى �9دت !��& و 10ن او
� آ� در 3
�& و !� ��آ� وسf و �X&ارى از 10ن �D	 �7Hروزه�ى �9دت !1د� از س� روز آ

 دوم آ� +ن 
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�&، آ� در ای" ص1رت �D	 �ه�H هI در روزه�ى �9دت !1د� از د� روز !#/7
+	<� F#� اسK و �X&ارى از 10ن اول آ� �#� از روزه�ى �9دت !1د� و 

 ��X&ارى از 10ن دوم آ� !V& از روزه�ى �9دت !1د� اس�o�M7 اسdً6� ،K ا4
�9د�� از س1م ��� �� دهI !1د�، در ص1ر�� آ� ی. ��� از اول �� �/I ��� 10ن 

#D! 10ن ��� IدهC	�� �� &V! 1د و� &، از س1م �� دهD! ��� I# & و دو روز ��ك 



 �o�M7اس ��� IدهC	�� �� Iاز ده "# \Hو از اول �� س1م ��� و ه Kاس �#F
��  &��!. 

ـ �X&ارى از 10ن اول و دوم در روزه�ى �9دت !��& و
� 10ن او
� آ� در 4
�&، آ� !�ی& در ��Hم دو 10ن و ��آ� �! �7Hروزه�ى �9دت !1د� از س� روز آ

a�F �� وسf آ�ره�ی� را آ� !e� & ك آ�� &� �7�4 �ًX!و س� Kام اس�F �
�& ا	��م  �7�4 �o�M7�� اى زن��D9د�<�ى واج�D را آ� !�ی& !� دس17رى آ� !

 .ده&

 �
���h٨h  & #D	 �9دت 10ن KQدر و �ـ ز	� آ� �9دت و7Q#� و 9&دی� دارد، ا4
 KQاز و &V! ���Hر� روزه�ى F#�� 10ن !D# &، ا4 �! KQن و+ �#J و در

&��ار ده&، و ا4� �#�  �9دت !�Q �#F ن را�H10ن دی& !�ی& ه �L ای �M� �!
�ار ده&، و   از وKQ �9دت دی&� و در +ن 	/�	�Q �#F ن را+ &��! �#F ه�ى

�	�/	 ��ام  ا4F �a�F �ه�ى  �#F	1Dد �� س� روز ��Hم آ�ره��a را آ� !
� �D9دات واج�D را آ� !�ی& ;�D ا�LFم اس�o�M7 ا	��م دهe� & ك آ�� Kاس �� &

�o�M7ی� اس Kاس �#F 1د 10ن� .�13Vم 

 �
���h�9دت 10د 10ن  �٨ KQدر و �ـ ز	� آ� �9دت و7Q#� و 9&دی� دارد، ا4
 &V! و &�7� ی� !#/7� از روزه�ى �9دت او !�Hر� روزه�ى +ن آ�H� �
!D# & و

�&ن دو!�ر� !� ��Hر� روزه�ى �9د�� آ� دا��7 10ن !D# &، !�ی& در   از ��ك
� �D9دات واج�D ه�دو 10ن آ�رe� & ك آ�� Kام اس�F �a�F �ه�ی� را آ� !

 .را آ� !�ی& ;�D ا�LFم اس�o�M7 !�� +ورد

 �
���h٨N  از د� روز 10ن �7/#! �ـ ز	� آ� �9دت و7Q#� و 9&دی� دارد ا4
�	�/	 �? �ه�ى F#� را 	&ا�D!   �7# &، 10	� آ� در روزه�ى �9دت دی&� ا4

�& F#� اسK و 10	� آ� !V& از ر�!�	�/	 �?�ه�ى   وزه�ى �9دت دی&� ا4
Kاس �o�M7اس &��! �7��dً6 ز	� آ� �9دت F#� او از اول �� . F#� را دا

ه�I7 ��� اسK، ا4� از اول �� دوازدهI 10ن !D# &، ه�K روز اول +ن F#� و 
�� �o�M7اس &V! روز � �  &��!. 
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2 �#7Q�9دت و ^Fـ ص� 

 �
���h7#� دار ٨٧Q<�ی� آ� �9دت و	& س� دس�7ـ ز	&  	ا: 

ز	� آ� دو ��� �/K س�هI در وV� KQ#" 10ن D! �#F# & و !V& از ? & : اّول
�&، �dً6 دو ��� �D	 &از�	ی. ا ��� ���Hر� روزه�ى +ن در ه �
روز ��ك �1د و

�/K س�هI روز اول ��� 10ن !D# & و
� ��� اول روز ه�I7، و ��� دوم روز 
�/I از 10ن ��ك �1د، ای" زن !�ی& ر �#F وز اول ��� را روز اّول �9دت

�ار ده&Q 10د. 

�1د و
� دو ��� �/K س�هI در وV� KQ#"  ز	� آ� از 10ن ��ك 	�H: دّوم
ه�ى F#� را دارد ی3J � V#� و س#�� و 4�م اسK و !� >/�ر و   10ن او 	/�	�

ه�ى او 	/�	� اس�o�M7 را دارد و ��Hر�   +ی& و !X#� 10ن  س1زش !#�ون ��
1ن او 	/�	� F#� دارد، در ه� دو ��� ی. ا	&از� 	#�dً6� K در روزه�ی� آ� 0

��� اول، از اول ��� �� ه�I7 و در ��� دوم از اول ��� �� ه/I7، 10ن او 
�7 !��&، ای" زن هI !�ی& روز  	/�	��ه�ى F#� و !X#� 	/�	� اس�o�M7 را دا

�ار ده&Q 10د �#F اول ��� را روز اول �9دت. 

� �/K س�هI در وV� KQ#"، س� روز ی� !#/7� 10ن F#� ز	� آ� دو ��: س1ّم
!D# & و !V& ��ك �1د و دو ����D 10ن !D# & و ��Hم روزه�ی� آ� 10ن دی&� !� 
7� ی� Hدوم آ ��� �
روزه�ی� آ� در وسf ��ك !1د� از د� روز !#/7� 	/1د و
7� از ��� اول !��&، �dً6 در ��� اول ه/K روز و در ��� دوم 	� روز !/#! ،&��

�ار ده&Q 10د �#F ی& روز اول را روز اّول �9دت�! Iای" زن ه. 

 �
���h�9دت 10د ی� دو، س�  ٨٨ KQدر و �ـ ز	� آ� �9دت و7Q#� دارد ا4
روز �#� از �9دت ی� دو، س� روز !V& از �9دت، 10ن !D# & !� ;1رى آ� 

ه�ى F#� را   !1eی & F#� را ج13 ی� X9^ ا	&ا�70، ا4�?� +ن 10ن 	/�	�
 ��& ر>�7ر 	�Hی& و ا4 �7�4 �a�F <�ى	اى ز��7 !��&، !�ی& !� ا���LF آ� !�	&ا
! �#F &H>�! &V	1Dد�، �56 +ن آ� �#� از س� روز ��ك �1د، !�ی& �D9د�<�ی� را 

 .آ� !�� 	#�ورد�  ��Q	�Hی&

 �
���hو  ٨٩ & #D! از د� روز 10ن �7/#! �ـ ز	� آ� �9دت و7Q#� دارد، ا4
ه�ى +ن �/b#� ده&، !�ی& ��Hر� �9دت   واس=� 	/�	�	17ا	& F#� را !� 

�ار ده&، ?� �&رى !�� & و ?� ��درى، ز	&� !�� & ی� Q �#F 10ی/�ن 10د را
�ار ده& آ� ��Hر�   و
� در ص1ر�� ��. ��د�Q 10د �#F ن را�	& �9دت +	1ا�



��Hر� روزه�ى F#� +	�ن ی.  �روزه�ى F#� ه�H +	�ن ی. ا	&از� !��& و ا4
D	 &از�	ا &�� ه�K روز !�eدی ��V! روز و �9دت � � ��V! �9دت dً6� ،&��

�H	  &ار ده�Q 10د �#F ن را�	& �9دت +	1ا�.  
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 5!�X� آ� در & ��! Iرى آ&Q �! ق دارد��ان >eآ� �9د�/�ن !� دی �	آ�� �e�
+	�ن ه#� F��ب �1	& آ� در ای" ص1رت !�ی& �9دت !#/7� +	�ن را F#� 10د 

�ار ده&Q. 

�
��� h٩٠  �#F ر� �9دت 10ی/�ن 10د را�H�ـ ز	� آ� �9دت و7Q#� دارد و 
�ار ��Q   �#F اول �9دت او !1د�، اول ��� �ده&، !�ی& روزى را آ� در ه

�ار ده&، �dً6 ز	� آ� ه� ���، روز اول ��� 10ن ��Q دی&� و �4ه� روز   10د
ن !D# & و �&� ? �	\� ی. ���، دوازد� روز 10  ه�I7 و �4ه� روز ه/I7 ��ك ��

�9دت 10ی/�	� ه�K روز !��&، !�ی& ه�K روز اول ��� را F#� و !��Q را 
�ار ده&Q �o�M7اس. 

 �
���hر� �9دت 10ی/�ن 10د را  ٩١�H�ـ ز	� آ� �9دت و7Q#� دارد و !�ی& 
 &��D	 Iن �56 ه�	ر� �9دت +�H��7 !��& ی� ��ار ده&، ? �	\� 10ی� 	&اQ �#F

!# & س� روز ی� �� روز ی� ه�K روز   10ن ��!�ی& در ه� ��� از روزى آ� 
�ار ده&Q �o�M7را اس �#X! و �#F ار را . را&X� ن�Hه Iه &V! و در ��ه<�ى

�ار ده&Q �#F. 

 ـ ص�F^ �9دت 9&دی� 3

 �
���h٩٢ �7& س� دس	آ� �9دت 9&دی� دار �a�>	&  ـ ز	ا: 

�& ز	� آ� ��Hر� روزه�ى F#� او در دو ��� �/K س�هI ی. ا	&از� : اّول�!
�&، آ� در ای" ص1رت ه�? & روزى آ� 10ن �D	 �L10ن دی&ن او ی KQو �
و

�dً6 ا4� ��� اول از روز اول �� � �I و ��� دوم از . �1د  دی&� �9دت او ��
�1د  ی�زده�� �� I	CدهI 10ن !D# &، �9دت او � � روز ��. 

�1د و
� دو ��� �/K س�هI ? & روز از  ز	� آ� از 10ن ��ك 	�H: دّوم �	10
!# & 	/�	� F#� و !X#� 	/�	� اس�o�M7 را دارد و ��Hر� روزه�ی� آ�   آ� ��

 ،K�#	 �Lن ی+ KQا�� و K&از� اس	دو ��� ی. ا �10ن 	/�	� F#� دارد در ه



آ� در ای" ص1رت ه�? & روزى آ� 10ن او 	/�	� F#� را دارد �9دت او 
�1د  �� .&V! ��� و ��� I� � �� ی. ��� از اول �از ی�زده�� �� I	Cدهdً6�  I ا4

��Hر�  ،&��! �7����، 10ن او 	/�	� F#� و !X#� 	/�	� اس�o�M7 را دا
�1د  روزه�ى �9دت او � � روز ��. 

ز	� آ� دو ��� �/K س�هI س� روز ی� !#/7� 10ن !D# & و ی. روز ی� : س1ّم
7� ��ك �1د و دو ����D 10ن !D# & و وKQ دی&ن 10ن در ��� اول !� ��� دوم /#!

�7 !��& !� ای" ص1رت آ� ا4� ��Hم روزه�ی� آ� 10ن دی&� و ��ق دا<
 fروزه�ی� آ� در وس 
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 ،&���ك !1د� از د� روز !#/7� 	/1د و ��Hر� روزه�ى +ن هI !� ی. ا	&از� !�
��Hم روزه�ی� آ� 10ن دی&� !� روزه�ى وسf آ� ��ك !1د� �9دت F#� او 

�1د  ��.  fروزه�ی� آ� در وس K�#	 زمT دو ��� !� ی. و ���ك !1د� در ه
ا	&از� !��& �dً6 ا4� ��� اول، از روز اول �� س1م ��� 10ن !D# & و دو روز ��ك 

�1د و دو!�ر� س� روز 10ن !D# & و ��� دوم، از ی�زدهI �� س#CدهI ��� 10ن 
7� ��ك �1د و دو!�ر� 10ن !D# & و روى هI از Hی� آ �!D# & و دو روز ی� !#/7

�1د � 	/1د، �9دت او ه/K روز ��ه/K روز !#/7. 

 �
���hاز روزه�ى �9دت 10د  ٩٣ �7/#! �ـ ز	� آ� �9دت 9&دی� دارد، ا4
�1د، ? �	\� ه�H 10	<�ی� آ� دی&� ی. ج1ر  �10ن !D# & و از د� روز !#/7
� ا7F#�ط واج^ !�ی& از �iQ1 دی&ن 10ن !� ��Hر� روزه�ى �9د�� !� ! &��!

�اQ �o�M7را اس �#X! و �#F <�ی� آ� دی&� ی. ج1ر	10 �Hه �ر ده&، و ا4
� 	/�	� اس�o�M7 را eو ? & روز دی �#F �	�/	 روز از +ن & ? �L3! &��D	
�7 !��& ا4� روزه�ی� آ� 10ن، 	/�	� F#� را دارد !� ��Hر� روزه�ى �دا

�ار Q �o�M7را اس �#X! و �#F ن روزه� را�Hی& ه�! ،K&از� اس	�9دت او ی. ا
�ی� آ� 10ن 	/�	� F#� دارد، از روزه�ى �9دت او !#/7� و ا4� روزه. ده&

 �اسfX< ،K !� ا	&از� روزه�ى �9دت او F#�، و !X#� اس�o�M7 اسK و ا4
7� اسK !�ی& +ن Hدارد از روزه�ى �9دت او آ �#F �	�/	 روزه�ی� آ� 10ن

� آ� روى هI !� ا	&از� روزه�ى �9د�� �1د، eروزه� را !� ? & روز دی
�ار ده& F#� و !X#� راQ �o�M7اس.  



  

 ـ ُمْ�َ#ِ�.� 4

 ��v	ا  |٩|م��O 1C�Uدت م�K 1�م�/ خ�ن دی�/ و �C0 1 آ�A1 زCU#�.� ی�ـ م
 �H�. ی1 آ� دی�/ ی} ,�ر��Aخ� �
��Aد/، ا�W .�_=� از د/ روز خ�ن .;��C و ه
�K �hA�C0دت خ�ی_�ن او ه]� روز ا�� .�ی� ه]� روز را ��Z و .��� را 

و ا�W آ
=� ا�� مiCO Tًy روز ا�� .�ی� ه
�ن را ��Z ا�=?��� *�ار ده�، 

�ر/ �Kدت %�Aن و ه]� روز، . *�ار ده�H R�. در �]�وت ،M,ا�=��ط وا �.�C. و


�ی� و آ�ره�ى A ام ا�� ��ك�� Z��� �. آ� دو روز ا��، آ�ره�ی1 را آ�
 �H �=[W ���?=	1 .� د�=�رى آ� .�اى زن مCUا�=?��� را .@� %ورد، ی

ى خ�د را اA@�م ده� و ا�K �Wدت خ�ی_�A` .�_=� از ه]� روز مK �A Tًy;�د���
 �.�C. ار ده� و�* Z�� روز ا�� .�ی� ه]� روز را 
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 ،Kن، آ� دو روز اس�	روز و �9دت + K7#�ط واج^ در ���وت !#" ه�Fا
�ك � Kام اس�F �a�F �آ�ره�ى اس�o�M7 را !� ج� +ورد و آ�ره�ی� را آ� !

 .	�Hی&

 �
���h٩�  �	/�	آ� ? & روز +ن  & #D! �	10 از د� روز �7/#! �ـ ��=�!� ا4
 �#F �	�/	 آ� �	\� 10	دارد، ? � �o�M7اس �	�/	 �eو ? & روز دی �#F
�&، 10	� آ� 	/�	� F#� دارد �D	 از د� روز �7� از س� روز و !#/7Hدارد آ

�� �o�M7دارد اس �o�M7اس �	/�	آ�  �	و 10 Kاس �#F  &��! .0 �1	� و ا4
 ��e	 ی& !� �9دت 10ی/�ن 10د�! &�7� از س� روز !�Hرا دارد آ �#F �	�/	 آ�
�ار ده& و Q �o�M7را اس �#X! و �#F روز Kی& ه��! Kروز اس Kه� �آ & ا4

7� از ه�K روز ی� !#/7� از ه�K روز اسK !� دس17رى H�9دت 10ی/�ن آ �ا4
�&  5H9	�Hی& 5 �7�4DQ �3��� ن . آ� در�Hی& ه�! � Vار ده& و �� ی�Q �#F را

�& ر>�7ر 	�Hی& 5 �7�4DQ 5a��� دس17رى آ� در �! �#X! روز Kه�. "# \Hو ه
اسK ا4� �#� از 4}�7" د� روز از 10	� آ� 	/�	� F#� دارد دو!�ر� 10	� 

�7 !��&، �56 +ن آ� � � روز 10ن س#�� و 	� �!D# & آ� +ن ه I	�/	� F#� را دا
10ن س#�� !D# &، !�ی& 10ن اول را F#� روز 10ن زرد و دو!�ر� � � روز 



 &� �7�4 5DQ �
�ار ده& و !X#� +ن را �� ه�K روز !� دس17رى آ� در ���Q
 .ر>�7ر 	�Hی&

5 �a&ِ7َDْ�ُ ـ 

 �
���h٩N  از د� �7/#! �ـ ��a&7D یV � ز	� آ� د>�V اّوِل 10ن دی&ن اوسK، ا4
�9دت 10ی/�ن 10د  روز 10ن !D# & و ه�H 10	<�ی� آ� دی&� ی. ج1ر !��& !�ی&

�ار ده&Q �o�M7را اس �#X! و �#F &� �7�4 �#7Qرا !� ;1رى آ� در و. 

 �
���h٩٧  �	/�	آ� ? & روز +ن  & #D! �	10 از د� روز �7/#! �ـ ��a&7D ا4
�7 !��&، ? �	\� 10	� آ� 	/�	� �� 	/�	� اس�o�M7 را داeو ? & روز دی �#F

7� از س� روز و !#/7� از د�Hدارد آ �#F  �#F �	�/	 آ� �	10 ،&��D	 روز
�� �#F دارد  �� �o�M7ارد اس&	 �#F �	�/	 آ� �	و 10 &��!   �
�&، و�!

 & #D! �	10 دارد دو!�ر� �#F �	�/	 آ� �	د� روز از 10 K�ا4� �#� از 4}
�7 !��&، �56 +ن آ� � � روز 10ن س#�� و 	� �آ� +ن هI 	/�	� 10ن F#� دا

10ن س#�� !D# & !�ی& از اّول 10ن اّول، آ� روز 10ن زد و دو!�ر� � � روز 
�ار ده& و در 9&د، رج1ع !� 10ی/�و	&ان 10د آ & Q �#F ،دارد �#F �	�/	

�ار ده&Q �o�M7را اس �#X! و. 
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 �
���h٩٨  �	/�	آ� ? & روز +ن  & #D! �	10 از د� روز �7/#! �ـ ��a&7D ا4
&��! �7�� +ن 	/�	� اس�o�M7 داeو ? & روز دی �#F �	�/	 آ� �	10 �\	� ? ،

�&، !�ی& از او
� آ� 10ن �! �7� ی� از د� روز !#/7Hدارد از س� روز آ �#F
�ار ده& و در 9&د !� 10ی/�و	&ان 10د رج1ع آ & و Q �#F ،دارد �#F �	�/	

�ار ده&Q �o�M7را اس �#X!. 

 ـ 	�ِس#� 6

 �
���hا ٩٩ ،Kد� اس�4� ـ 	�س#� یV � ز	� آ� �9دت 10د را >�ا�1ش آ
7� از د� روز 10ن !D# & !�ی& روزه�ی� آ� 10ن او 	/�	� F#� را دارد �� /#!

�ار ده&Q �o�M7را اس �#X! ار ده& و�Q �#F ،را . د� روز �#F &	17ا	 �و ا4
ه�ى +ن �/b#� ده&، ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& ه�K روز اول  !� واس=� 	/�	�

�ار ده&Q �o�M7را اس �#X! و �#F را. 



 � ��Zم	��� م=]�*

 �
����٠٠  �ـ ��a&7D و ��=�!� و 	�س#� و ز	� آ� �9دت 9&دی� دارد، ا4
�7 !��& ی� یX#" آ  & آ� س� روز ;1ل   10	� D!# & آ� 	/�	��ه�ى F#� دا

آ/& !�ی& �D9دت را ��ك آ  &، و ? �	\� ! �#F & H>�! &V	1Dد� !�ی&   ��
ی "#X	L  & آ� �� س� روز و
� ا4� . ا	&  ��Q	�Hی & �D9د�<�ی� را آ� !�� 	#�ورد�

� ا7F#�ط واج^ !�ی&   آ/& و 	/�	�  ;1ل ��!� ! ،&��! �7�ه�ى F#� را هI 	&ا
�ام F �a�F ��� س� روز آ�ره�ى اس�o�M7 را !�� +ور	& و آ�ره�ی� را آ� !
�ار Q �#F & !�ی& +ن را	/&	\� �#� از س� روز ��ك 	ی & و ? ��H	 ك�� Kاس

 .ده &

 �
�7 !��& ?� در ـ ز	� آ� �9د ��٠١���ت دارد، ?� در وF KQ#� �9دت دا
� d0ف ! Iه�9&د F#�، ی� هI در وKQ و هI در 9&د +ن، ا4� دو ��� �/K س

 Iو ه KQو Iر� روزه�ى +ن ی� ه�H��9دت 10د 10	� D!# & آ� وKQ +ن ی� 
����&، �9د�� !�! �Lر� روزه�ى +ن ی�H�4�دد !� +	\� در ای" دو ��� دی&�   

Kا4. اس dً6��� 10ن ��� I7از روز اول �� ه� ��&� ? �	\� دو   دی&� و ��ك ��  
��� از دهI �� ه�&هI ���، 10ن !D# & و ��ك �1د، از دهI �� ه�&هI �9دت او 

�1د  ��. 
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 �
ـ �1EXد از ی. ���، از ا!7&اى 10ن دی&ن اسK �� س� روز 	� از  ��٠٢��
��� � .اول ��� �� +0

 �
����٠٣ Tً1HV� آ� �	10ن �� ـ ز �D��!# & ا4� در ی. ��� دو   ��ه� ی. �
�7 !��&، ? �	\� روزه�ی�   ����D 10ن !D# & و +ن 10ن 	/�	��ه�ى F#� را دا

�ار ده&Q �#F دو را��& !�ی& ه�D	 �7Hك !1د� از د� روز آ�� fآ� در وس. 

 �
����٠h  د� &V! ،را دارد �#F �	�/	 آ� & #D! �	10 �ـ ا4� س� روز ی� !#/7
ی� !#/7� 10	� D!# & آ� 	/�	� اس�o�M7 را دارد و دو!�ر� س� روز 10	�  روز

ه�ى F#�   ه�ى D! �#F# & !�ی& 10ن اّول و 10ن +0� را آ� 	/�	�  !� 	/�	�
�ار ده&Q �#F ،�7� .دا

 �
ـ ا4� زن �#� از د� روز ��ك �1د و !&ا	& آ� در !�;" 10ن  ���٠��



�7 !��& آ� �#� از  	#�K، !�ی& !�اى �D9د�<�ى 10د J�5 آ &،�ا4�?� �H4ن دا
�7 !��& آ� �#� از   ��Hم �&ن د� روز دو!�ر� 10ن ���!# & و
� ا4� یX#" دا
�1ا	& 	�Hز !1bا	&   !# & 	�Dی& J�5 آ & و 	�H�  �Hم �&ن د� روز دو!�ر� 10ن ��
 .و !�ی& !� ا�LFم �a�F ر>�7ر 	�Hی&

 �
����٠N 7F1د، و ا��Hل ده& آ� در !�;" ـ ا4� زن �#� از د� روز ��ك 
� آ & و !#�ون +وردDص �Hی& و آ�H	 ج�; 10ن ه�K !�ی& Q&رى � �D دا50 >

 �?��� ا4� ��ك !1د J�5 آ & و �D9د�<�ى 10د را !�� +ورد و ا4� ��ك 	1Dد ا4

1د� !��& ? �	\� در F#� �9دت 	&ارد ی� �9دت او د� + Iه �e	ب زرد ر+ �!

 �#� �� آ & آ� ا4Dی& ص�! Kروز اس �از د� روز ��ك �& J�5 آ &، و ا4� س
 �د� روز ��ك �&، ی� 10ن او از د� 4}�K، س� د� روز  5�J	�Hی&، و ا4

7� از د� روز اسK، در ص1ر�� آ� !&ا	& �#� از ��Hم �&ن د� روز H�9د�� آ
�1د، 	�Dی& J�5 آ & و ا4� ا�H7Fل ده& 10ن او از د�   ی� س� د� روز ��ك ��

ج^ +ن اسK آ� �� ی. روز �D9دت را ��ك آ & و !V& 4}رد ا7F#�ط وا روز ��
7� اسK �� د� روز   از +ن ��>! �
�1ا	& �� د� روز �D9دت را ��ك آ & و

�ك آ & و آ�ره�ى ���o�M7 را ا	��م � Kام اس�F �a�F �آ�ره�ی� را آ� !
 ���H� &�ده& �� ا4� �#� از ��Hم �&ن د� روز ی� س� د� روز از 10ن ��ك 

�د� روز 4}�K، !�ی& �9دت 10د را F#� و !X#� را  F#� اسK و ا4
 ��Q #�ورد�	از روزه�ى �9دت !��  &V! د�<�ی� را آ��D9 ار ده& و�Q �o�M7اس

 .	�Hی&

 �
����٠٧  �#F &H>�! &V! ،& L	 دت�D9 ار ده& و�Q �#F روز را & ? � ـ ا4
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 ��Q	�Hی&، و  اى را آ� در +ن روزه� !�� 	#�ورد�  	1Dد� اسK، !�ی& 	�Hز و روز�
 �#F &H>�! &V! ،& دت آ�D9 K�#	 �#F ن ای" آ��H4 �! روز را & ? �ا4

 .!1د�، ? �	\� +ن روزه� را روز� 4�>�7 !�ی&  ��Q	�Hی&

 Aـ]ـ�س

 �
+ی& ه� 10	�   ـ از و�7Q آ� او
#" جCء !\� از �IL ��در !#�ون �� ��٠٨��
�1د 10ن 	��س اسK!# &، ا4� �#� از د� روز ی� سِ� د� روز Q=  آ� زن �� i .



 .14ی & و زن را در �Fل 	��س، 	���ء ��

 �
!# & 	��س   ـ 10	� آ� زن �#� از !#�ون +�&ن اّو
#" جCء !ّ\� �� ��٠٩��
K�#	. 

 �
اى هI  ـ Tزم 	#�K آ� �H� �\! KX30م !��&، !�L3 ا4� 10ن !��7 ��١٠��
! �3!�Q �1eی & آ� ا4� در از رIF زن �0رج �1د و 10د زن !&ا	&، ی� ?<�ر 	�

�� IFن �� ر��	ا &	��  Kس اس��	10ن  & #D! آ� �� د� روز �	10 ،&�. 

 �
7� از د�  ��١١��/#! �
ـ �LH" اسK 10ن 	��س، ی. +ن، !#/7� 	#�ی&، و
�H	 1د  روز�. 

 �
����١٢  �&� fXى آ� سC#? ، ی��	ی�  �&� fXى سC#? آ & آ� .� ��4�ـ ه
�� �Tزم 	#�K وارس� آ &، و 10	� آ� از او �& ی� 	�   ��	& ا	��ن �� ا4

�9ً� 10ن 	��س 	#�K �0رج ����1د . 

 �
����١٣ �D��#� &��� ام و�M
ص�3 اv (ـ ��Q1 در ���& و ر>7" !� ���&ا
�
�ى آ� !� ) 39#� و+eن و آ�ره�ى دی+�Q f0 �! &ن ج�ی� از !&ن	و رس�

�ام اسK و +	\� !� �a�F واF Iء ه���	 �! ،Kام اس�F �a�F ^M7�� ج^ و
�و� ��L� و ^M7�� واج^ و Iء ه���	 �! ،Kو� اس�L� و  &��!. 

 �
����١h �� س��	ل �F آ� در �	ق دادن زd; ـ  �LدیC	 و K5 اس;�! &��!
�ام ��F دن !� او��1ه�ش !� او 	Cدی�L آ & ا7F#�ط ��M7^ +ن   آ ��& و ا4�!

�& آ��ر� !&ه& �7�4 �#F م�LFدس17رى آ� در ا �! Kاس. 


 ـ و�7Q زن از 10ن 	��س ��ك �&، !�ی& J�5 آ & و �D9د�<�ى  ���١ ���
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و ا4� دو!�ر� 10ن !D# & ? �	\� روزه�ی� آ� 10ن دی&� !� . 10د را !�� +ورد
 ،&�7� از د� روز !�Hد� روز ی� آ Iك !1د�، روى ه�� fروزه�ی� آ� در وس

Kس اس��	م +ن �H� .�7<��& !�ی& ��Q  و ا4� روزه�ی� آ� ��ك !1د� روز� 4�!
 .	�Hی&

 �
����١N  ل ده& آ� در !�;" 10ن�H7F1د و ا�ـ ا4� زن از 10ن 	��س ��ك 
� آ & ا4� 10ن در ���ى Dص �Hی& و آ�H	 ج�ه�K !�ی& �X&ارى � �D دا50 >

 .	1Dد !�اى �D9د�<�ى 10د J�5 آ &



 �
ـ ا4� 10ن 	��س زن از د� روز !e}رد، ? �	\� در F#� �9دت  ��١٧��
!� ا	&از� روزه�ى �9دت او 	��س و !X#� اس�o�M7 اسK و ا4� �9دت دارد 

�� �o�M7اس �#X! س و��	ارد �� د� روز &	  &��! . Kن اس+ ^M7�� 7#�طFو ا
آ�� آ� �9دت دارد از روز !V& از �9دت، و آ�� آ� �9دت 	&ارد !V& از روز 

! �o�M7م اس�LFا �D; د�<�ى 10د را�D9 ،ن�Hزای Iروز ه#�&ه �� Iورد ده+ ��
�ك آ &� Kام اس�F ء���	 � .و آ�ره�ی� را آ� !

 �
7� از  ��١٨��/#! �7� از د� روز اسK، ا4Hآ ��#F آ� �9دت �	ـ ز
روزه�ى �9د�� 10ن 	��س !D# &، !�ی& !� ا	&از� روزه�ى �9دت 10د 	��س 

�ار ده& و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� �� روز دهI زای�Hن �D9دت را ��ك 	�Hی&، Q
 �از د� روز !e}رد !� �X&ار روزه�ى �9د�� 	��س اسK و !X#� �� ا4

 .اس�o�M7 اسK و ا4� �D9دت را ��ك آ�د� !�ی& ��Q آ &

 �
ـ ز	� آ� �9دت دارد، ا4� !V& از زای�Hن �� ی. ��� ی� !#/7� از ی.  ��١٩��
��� �� در �� 10ن !D# & !� ا	&از� روزه�ى �9دت او 	��س اسK و د� روز از 

V! آ� �	س ��10��	& از   �	در روزه�ى �9دت ��ه� �?�اش !��&،   !# & ا4
 I7و ه� K�#! �� ��� �اس�o�M7 اسdً6� ،K ز	� آ� �9دت F#� او از !#�I7 ه

+ن ��� اسK، ا4� روز دهI ��� زای�Hن آ�د و �� ی. ��� ی� !#/7� �� در �� 
	10 �7F د� روز �� Iس و از روز ه�&ه��	 ��� Iآ� 10ن دی&، �� روز ه�&ه �

�� Kاس ��� I7و ه� K�#! �� I7�#! در روزه�ى �9دت 10د آ� از   & #!
�� �o�M7را آ� ��  اس �	10 �!# & در   !��&، و !V& از 4}�7" د� روز، ا4

�	�/	 �? Kاس �#F ،&��7 !��& ی�   روزه�ى �9د�� !��ه�ى F#� را دا
�	�/	 �?��& ا4�D	 در روزه�ى �9د�� ��7 !��& و ا4�دا��7  ه�ى F#� را  	&ا

�ار ده&Q �o�M7ی& +ن را اس�! ،&��!. 

 �
 ـ ز	� آ� در F#� �9دت 	&ارد، ا4� !V& از زای�Hن �� ی. ��� ی�  ��٢٠��

[94] 

 �o�M7س و د� روز دّوم +ن اس��	د� روز اول +ن  ،& #D! از ی. ��� 10ن �7/#!
�7 !��& F#�   اسK و 10	� آ� !V& از +ن ���!# &، ا4� 	/�	� F#� را دا

��&  	� +ن هI اس�o�M7 ��و4�!. 



 7	� مQّ مّ��

 �
ا	&  اى را آ� س�د �&� و J��3 	&اد�  ـ ا4� آ�� !&ن ا	��ن ��د� ��٢١��
�� آ & یV � ج�ی� از !&ن 10د را !� +ن !�س�	& !�ی&  K#� �� 5�J	�Hی&، ?� 


K 10اب �� آ & ?� در !#&ارى، !� ا70#�ر �� آ & ی� !��F �7   درF ،ا70#�ر
 "0�	 ��س& !�ی& J�5 آ &ا4! K#� 1انb70" و اس�	1ان او !� b7و اس . �و
� ا4

� او واج^ 	#�F  K#1ان ��د�! 5�J & اى را �� آ. 

 �
اى آ� ��Hم !&ن او س�د 	/&�، J�5 واج^ 	#�K   ـ !�اى �� ��د� ��٢٢��
 .ا4�?� ج�ی� را آ� س�د �&� �ّ� 	�Hی&

 �
�س�	& ! ��٢٣��! K#� 1ى 10د را !� !&ن� �� ص1ر�� آ� �� �#K ـ ا4
 K#ّ� و ی� �1ى 10د را !� �1ى K#ّ� و ی� !&ن 10د را !� �1ى & L	 ص&ق

K�#	 ^5 واج�J ،&	س��!. 

 �
����٢h �&� fX�7 !\� سF ،د��اى آ� ?<�ر ��� او ��Hم   ـ !�اى �� !\� �
�&� fXاى �� !\� س�! Kاس �7>! �L3! Kواج^ اس K#� 5�J �&�اى آ� از  

7� دارHد?<�ر ��� آ�اى ��د� !� د	#�   ! �!�ای" ا4� !\� ?<�ر ��ه�. د J�5 آ
 �7�7� هI داHاز ?<�ر ��� آ �!#�ی&، ��در او !�ی& K#� �� 5�J آ &، !�L3 ا4

7� اسK ��در او  5�J	�Hی&>! &��!. 

 �
�& واج^   اى آ� !V& از ��دن ��در !� د	#� �� ـ !\� ���٢�� �
�! �7Qی&، و+
 .اسK#ّ� �� 5�J K آ &


��� ��٢N  ،&ی�H	 �� �&�ـ ا4� ا	��ن، �#�7 را آ� س� J�5 او آ���H� dًم 
�H	 ^او واج �! 5�J   1د ج�ی���1د، و
� ا4� �#� از +ن آ� J�5 س1م ��Hم 

 �� 5�J &ی�! &��! �&�از !&ن او را �� آ & ا4�?� J�5 س1م +ن ج� ��Hم 
 .�# K	�Hی&

 �
�� آ & !V& از +ن آ� +ن  ـ ا4� دی1ا	� ی� !ّ\� 	�!�
K#� ،�l را ��٢٧��
 دی1ا	� 
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�& !�ی&  K#� �� 5�J	�Hی& �
 .5Q�9 ی� !ّ\� !�

 �
ا	&، �7H�Q آ�  اى آ� J��3 	&اد�  ـ ا4� از !&ن ز	&� ی� ��د� ��٢٨��



داراى اس1b7ان اسK ج&ا �1د و �#� از +ن آ� KH�Q ج&ا �&� را J�5 ده &، 
و ا4� �7H�Q آ� ج&ا �&� ا	��ن +ن را �� 	�Hی& !�ی& K#� �� 5�J آ & 

K�#	 ^5 واج�J ،اى �� +ن�! &��! �7� .اس1b7ان 	&ا

 �
�& و +ن را  ��٢٩���! �&�ـ !�اى �� اس1b7ان و د	&ا	� آ� از ��د� ج&ا 
�اى �ّ�   J�5 	&اد�! "# \Hد، و ه�ا	& ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& J�5 آ

واج^ !�ی& J�5  اس1b7ا	� آ� از ز	&� ج&ا �&� و 14�K 	&ارد ! �!� ا7F#�ط
�اى �� د	&ا	� آ� از ا	��ن ز	&� ج&ا �&� و 14�K 	&ارد، J�5 . آ�د! �
و

K�#	 ^واج. 

 �
 .ـ K#� �� 5�J را !�ی& �J 56�5 ج �!K ا	��م ده & ��٣٠��

 �
ـ ا4� ? & �#K را �� آ & ی� ی. �#K را ? & !�ر �� 	�Hی&، ی.  ��٣١��
K5 آ�>� اس�J. 

 �
�د� اس�Q1� K در ���& ـ !�اى آ�� آ�  ��٣٢��L	 5�J K#� �� از &V!
�اى   و ج�Hع و 10ا	&ن س1ر�! �
ه�ی� آ� س�&� واج^ دارد ��	�V 	&ارد، و

�د#e! I1 هoو Kاس � .	�Hز و ��	 & +ن !�ی& J�5 آ & و !<7

 ا���م م?=��

 �
�7� اسK یV � در �Fل ج�ن دادن �� ��٣٣��M� را آ� �	�H3�� ـ   &��!
C! ،ی� زن &�رگ !��& ی� آ1?.، !�ی& !� �/1b! Kا!�	 & !� ;1رى آ� ��د !�

&��! �3DQ ف�ا4� 10ا!�	&ن او آ��dً !� ای" ;1ر �LH" . آ� ��ه�ی� !� ;
اى آ� �LH" اسK رج�ًء !� ای" دس17ر 5H9 آ  &، و ? �	\�   	#�K �� ا	&از�

،& 	�/ ! �3DQ �! رج�ء او را رو &EQ �! &��D	 "LH� I�Q �#&ن او !� ه	و  10ا!�
ا4� +ن هI 	/1د !�ز !� EQ& رج�ء او را !� �<13ى راسK ی� !� �<13ى ?� رو 

 .!� 1b! �3DQا!�	 &

 �
����٣h  /&� او را رو	م �H� K#� 5�J �7Qآ� �� و K7#�ط واج^ +ن اسFـ ا
 �7
�F 56� او را Kاس �7>! ،&�!� 1b! �3DQا!�	 &، و
� !V& از +	�H� �3�J �Lم 

 .&، !1bا!�	 &10ا	  آ� !� او 	�Hز ��
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 �
� ه� ���H3ن واج^ اسK و اج�ز�  ���٣��! ��7M� دن�ـ رو !� �3DQ آ
K�#	 زمT او �ّ
4�>7" از و. 

 �
����٣N ار !� دوازد� ا��م�Qد�#" و ا�>� Kاس ^M7�� م(ـd�
و ) I>#39 ا
س�ی� �X9ی& �XF را !� آ�� آ� در �Fل ج�ن دادن اسK ;1رى �X3#" آ  & آ� 

�ار آ  &!�<H&، و L� گ�� KQو �� &� .	#M7�� C^ اسC#? Kه�ی� را آ� �7�4 

 �
�7� �X3#" آ  & آ�  ��٣٧��M� �! ای" د�9ه� را ;1رى Kاس ^M7�� ـ
&H>�!: 

« 5ُDَXْ7ِ9ََ. ی� َ�ْ" َی�; "ْ�ِ �َ#�ِ#َ
� ِ�ْ" �V�َص#َ. َوَا5ْDَQْ ِ� �� اَْ#6Lَ

َ� اِْ�ْ�ِJْا �I>3ّ
ا
 1ُ�Vَْوَی �َ#�ِ#َ
�اْ#�ِ#َ
� ِا5ْDَQْ ِ�ّ � اِْ#6ِLَ
� ِا	�َ. َاْ	Kَ اْ
�1�ُVَ ; 9َِ" اَْ#6L
وا9ُْ� 9َّ � اْ

Iٌ#Fَر .َ�	�ِ<َ �ِ HْFَاْر �I>ُ3ّ
 .«اْ
1�ُlَُر ا

 �
ده&، ا4� 	�راKF   ـ ��M7^ اسK آ�� را آ� سKb ج�ن �� ��٣٨��
�H	  �� ز�H	 1د !� ج�ی� آ��  &	�D! �&	10ا. 

 �

#" او س1ر� ـ ��7 ��٣٩���! �! ��7M� ن&� KFاى را�! Kاس ^M
�س� و +ی� � ��� و ?<�رم از س1ر�   ��Dرآ� ی�، و ا
�E>�ت و اCFاب و +ی�L
ا

�� ... ا9�اف یV � +ی� ِان� َر!�IُLُ اvُ ا
�}ى 3َ0ََ� ا
���HواِتX! س1ر� �و س� +ی� +0
�+ن �LH" اس1b! Kا	 &Q از �?� .!�L3 ه

 �
����hاو و !1دن ُجُ ^ ـ � <�  ٠ IL��7� و 4}ا�C#? "7ى روى M� "7�4}ا
�ف زدن زی�د و 4�ی� آ�دن و � <� 4}ا�7" ز	<� F "# \Hد او و هC	 �a�F و

Kو� اس�L� د اوC	. 

 ا���م .�U از م�گ

 �
����hو  ١ &	�H	 آ� !�ز &	& D! را K#ّ� ده�ن Kاس ^M7�� گ�ـ !V& از �
اى روى   ��ى او را دراز آ  & و ��ر?�?/H<� و ?�	� �#K را !D &	& و دسK و 

�د� اسK در ج�ی� آ� ��د�، ?�اغ رو�" آ  & و !�اى � ^� �او !# &از	& و ا4
� آ  &D0 ج �ز� او ��� #" را i##/� . "#Xی �و در د>" او  �3�9	�Hی &، و
� ا4

�3 !��& و ��F K#ّ� �� آ  & �� �13Vم �1د و 	#C ا4D&، !�ی& ص	&ار	دن او �� �!
 ر �IL او ز	&� !��&، !�ی& !� !\� د
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Q&رى د>" را X9^ !# &از	&، آ� �<13ى ?� او را !/�L> & و ;�5 را !#�ون 
 .+ور	& و �<13 را !&وز	&


�ز و د�R مّ��A و R[و آ �	ا���م 7 

 �
����h٢  �! &��D	 دوازد� ا���� �?�ـ J�5 و آ�" و 	�Hز و د>" ���H3ن ا4
V! ��ان س�fQ ��ه� ���3L واج^ اسK، و ا4eم ده & از دی��	1د و   �� ا�

 .ا	&  ? �	\� ه#� آ� ا	��م 	&ه& هK#EV� �H آ�د�

 �
����h٣  K�#	 ^ان واج�eدی ��1د ! K#� 1ل آ�ره�ىl/� ��آ �ـ ا4
�H#	 5 راH9 او ��ان ��Hم آ  &  اQ&ام 	�Hی &، و
� ا4eارد، !�ی& دی{e! آ�ر�. 

 �
����hh ى�eآ & آ� دی "#Xن ی��	ا ��&�، واج^  ـ ا4 K#� 1ل آ�ره�ىl/�
�. ی� �H4ن دارد !�ی& اQ&ام 	�Hی& � .	#�K !� آ�ره�ى �#K اQ&ام آ &، و
� ا4

 �
����h�  م��	را !�;5 ا K#� "<ز ی� د�H	 5 ی� آ�" ی��J &	آ�� !&ا �ـ ا4
ا	& !�ی& دو!�ر� ا	��م ده&، و
� ا4� �H4ن دارد آ� !�;5 !1د� ی� �. دارد آ�  داد�

 .ی� 	�، Tزم 	#�K اQ&ام 	�Hی& درسK !1د�

 �
����hN  او اج�ز� �ّ
ـ !�اى J�5 و آ�" و 	�Hز و د>" �ّ#K !�ی& از و
&	�#e!. 

 �
����h٧ �� K
آ & �1ه�   ـ و
ّ� زن آ� در J�5 و آ�" و د>" او د�0
�	& �X&م !� ز	<�ى ای/�	 & و   اوسK و !V& از او ��ده�ی� آ� از �ّ#K ارث ��!

 .رث !�دن �X&م ه�7 & در ای" ا�� 	#X� C&� &ه� آ&ام آ� در ا

 �
����h1ی& ٨e! ��آ �و
ّ� �#K !� : �" وص� ی� و
ّ� �I7#ّ، ی� !1eی&: ـ ا4
�ى eدی �\	� ? ،Iم ده��	را ا K#� "<5 و آ�" و د�J اج�ز� داد� آ� "�

�H	   م��	ا ،Kاج�ز� داد� اس "� �! K#� �ّ
14ی& �" و
ّ� ی� وص� �I7#ّ ی� و
 .K !� اوسKآ�ره�ى �ّ#

 �
����hآ�  ٩ ،�ّ
� از و#J ز 10د�H	 5 و آ�" و د>" و�J اى�! K#� �ـ ا4
�ى را �V#" آ &، ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� و
ّ� و +ن آ� ه�دو اج�ز� eدی

و Tزم 	#�K آ�� آ� �#K، او را !�اى ا	��م ای" آ�ره� �V#" آ�د� ای"  .!&ه &
 .!� +ن  5H9	�Hی& وص#K را 1DQل آ & و
� ا4� 1DQل آ�د، !�ی&

 ا���م 7	� مّ��



 �
 :ـ واج^ اسK#� K را س� J�5 !&ه & ���٠��
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 .!� +!� آ� !� س&ر �13bط !��&: اّول

 .!� +!� آ� !� آ�>1ر �13bط !��&: دّوم

 .!� +ب �0
�: س1ّم

 �
�& آ� +ب را ���ف آ & و   ـ س&ر و آ�>1ر !�ی& !� ا	&از� ���١���D	 اى زی�د
�& آ� 	1eی & س&ر و آ�>1ر !� +ب �13bط �&� اسKاى  !� ا	&از��D	 Iآ Iه. 

 �
اى آ� Tزم اسK �#&ا 	/1د ! �!�  ـ ا4� س&ر و آ�>1ر !� ا	&از� ���٢��
ا7F#�ط واج^ !�ی& �X&ارى آ� !� +ن دس7�س� دار	& در +ب !�یC	& و
� +ن Q&ر 

& L	 ص&ق dًآ� +ب س&ر و آ�>1ر اص &��D	 Iآ. 

 �
�ام !��7 اسK ا4� �#� از ��Hم آ�دن س�V ـ آ�� آ�  ���٣��Fا �F اى�!
�د، 	�Dی& او را !� +ب آ�>1ر J�5 ده & و !� ج�ى +ن !�ی& #H! و��!#" ص�� و �

�� �#� از آ���1 آ�دن H9 ام�Fدر ا �!� +ب �0
� J��3 !&ه &، و هH\ #" ا4
�د#H! ،1�. 

 �
�����h  /1د ی�	از ای <� �#&ا  �Lس&ر و آ�>1ر ی� ی �اس�HV7ل +ن ج�یC ـ ا4
�&، !�ی& !� ج�ى ه�آ&ام آ� � "LH	K#� K�# را !� �! �DEJ 56 +ن آ�� &��D	

 .+ب �0
� J�5 !&ه &

 �
������ �� 5�J را K#� 5   ـ آ�� آ�Q�9 ن دوازد� ا���� و�H3�� &ده& !�ی
�& و ���J 5a�5 را هI !&ا	&�! �
 .و !�

 �
�����N �� 5�J را K#� ـ آ�� آ�   &EQ &ده& !�ی � Vی &��! �7��!K داQ
 �0+ �� K#ّ	 "#Hه �! �J�5 را !�اى ا	��م >���ن 0&او	& �9
I !� ج� +ورد، و ا4

K�#	 زمT &و ��&ی Kآ�>� اس &��! �Q�! 5 س1ّم�J. 

 �
�����٧ Kواج^ اس ،&�و J�5 و . ـ �H3�� �\! 5�Jن ا4�?� از ز	� !�
K�#	 Caد او ج�Tو او �\�e دی1ا	� !1د� و !� و آ�� آ� از !. آ�" و د>" آ�>

�&�، ? �	\� �&ر و ��در و ج& و جّ&� او ی� ی�L از +	�ن  �
�! �e	ل دی1ا�F
 5�J ،& ��D	 ن�H3�� ن�	ه#� آ&ام + ����H3ن !�� & !�ی& او را J�5 داد و ا4

K�#	 Cدادن او ج�ی. 



 �
�&� را ا4� ?<�ر ��� ی� !#/7� دارد، !�ی& J�5 !&ه &، و  ���٨�� fXـ !\� س
 .اى !m#\ & و !&ون J�5 د>" آ  & � ?<�ر ��� 	&ارد، !�ی& در ��ر?�ا4

 �
�د، زن را و زن، ��د را J�5 !&ه& !�;5 اسK و
� زن  ���٩��� �ـ ا4
��  �� Iه ��1ا	& زن 10د را J�5 ده&،   �1ا	& �1ه� 10د را J�5 ده& و �1ه

J زن 10د را ،��5 ا4�?� ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� زن، �1ه� 10د و �1ه
 .	&ه&
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 �
����Nد �� ٠�اى را آ� س" او س� س�ل !#/7� 	#�K   �1ا	& د70� !ّ\�  ـ �
�� I5 ده&، زن ه�J  �\ّ! � .اى را آ� س� س�ل !#/7� 	&ارد J�5 ده&  �1ا	& ��

 �
����N١  �	�	/1د، ز	د �#&ا �� ،Kد اس��اى J�5 دادن �#�7 آ� �! �ـ ا4
�� & �56 ��دM� & و	دار KD�	 ی� !� واس=� آ� !� او �
ر و 10اه� و �H9 و �0

�&��م M� 10ردن !� او�#�
�Dس J��3 !&ه &  ا	& ��   �و 	#C . �1ا	 & از زی
�ده��a آ� !� او 	�KD دار	& و � &��D	 ى�eزن، زن دی K#� 5�J اى�! �ا4

�&��م M� 10ردن !� او�#��� &، ی� !� واس=� M�  �� ،&	س،   ا�D
 ��1ا	 & از زی
 .او را J�5 ده &

 �
����N٢ �� 5�J و آ�� آ� او را K#� �ده& ه�دو ��د ی� ه�دو زن  ـ ا4
&��ه � !�! K#� �eاز 19رت، ج�ه�ى دی �#J آ� Kن اس+ �7>! & ��!. 

 �
����N٣  5�J و آ�� آ� او را ،Kام اس�F ،K#� دن !� 19رت�ـ 	��e آ
��  �H	 5;�! 5�J �
�1د  ده& ا4� 	��e آ & �K#EV آ�د� و. 

 �
����Nh ی& �#� از +ن آ� +ن ج� را  ـ�! ،&��! ��	 K#� ج�ی� از !&ن �ا4
& /L! 5 !&ه &، +ب�J . از �#� K#� م !&ن�H� آ� K7#�ط واج^ +ن اسFو ا

&��وع !� J�5 ��ك !��. 

 �
����N�  �� آ� K7#�ط واج^ +ن اسFو ا ،Kاس K!� 5 ج�J 56� K#� 5�J ـ
5 ���#LH� �D" اسK#� K را J�5 ار��Hس� 	&ه &،�J  �D#��� 5�J در �
و

Kاس Cج�ی ��و!�دن ه�ی. از س� KH�Q !&ن �#K، در +ب آ#6<. 

 �
����NN  K�#	 زمT د��� K!� ل ج�F ی� در �#F ل�F ـ آ�� را آ� در
Kاى او آ�>� اس�! K#� 5�J ن�Hه �L3! ،& ه&! K!� 5 ج�J ی� �#F 5�J. 



 �
����Nو ٧ &	�#e! دC� K#� 5 دادن�J اى�
� �Cد 4�>7" ـ ج� Ca	K�# آ� !
K�#	 ام�F 5�J ����&X� اى آ�ره�ى�!. 

 �
����N٨  ��7 !��& !�ی& 19ض ه�ـ ا4� +ب �#&ا 	/1د ی� اس�HV7ل +ن ��	�V دا
 .K#� ،5�J را ی. �#IH !&ه &

 �
����N٩ �� IH#� را K#� و  ـ آ�� آ� &	C! "#ز� �ده& !�ی& دسK 10د را !
"LH� �� ا7F#�ط واج^ !�  !� ص1رت و �/K دس7<�ى �#L! K/& و ا4!� ! Kاس

 .دسK#� K هI او را �#IH !&ه&
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 ا���م آ]R مّ��

 �
ـ �#�H3�� Kن را !�ی& !� س� ��ر?� آ� +	<� را 
 B و �#�اه" و  ��٧٠��
 .14ی & آ�" 	�Hی & س���س�ى ��

 �
����٧١  �1��	&، و !<7m! اف !&ن را�ـ 
 B !�ی& از 	�ف �� زا	1 !��& و ا;
و ! �!� ا7F#�ط واج^ �#�اه" !�ی& از س� . ز س# � �� روى �� !�س&+ن اسK آ� ا

1��	& و !<7� +ن اسK آ� �� روى �� !�س&m! م !&ن را�H� �� س�ق �E	 �� �	��. 

�&، و �< �ى �! "LH� ن+ �و درازى س���س�ى !�ی& !� Q&رى !��& آ� !�7" دو س
� !  +ن !�ی& !� ا	&از�eف دی�  .#�ی&اى !��& آ� ی. ;�ف +ن روى ;

  



 ��v	را م1 �٧٢م �Aف �� زا�A آ� از GC� و م��ارى از  ـ م��ارى از �A�H�O
�A�H�O، م��ار وا,M آ]R ا��، و   ��OاهR آ� از ljA �� �A�H ��ق را م1

 ..��hA%  �H .�_=� از ایR م��ار در م	v�� �H �=[W �;*، م��ار م	=?M آ]R م1

 ��v	�٧٣م �Cو ا,�ز/ ده �CH�. ���. �Nور �Wـ ا  R[آ M,آ� .�_=� از م��ار وا
 M,ارد، و ا�=��ط وا�A ل��Hا �Aن .�دار�A% a�� از �H �=[W �;* ��v	را آ� در م

%ن ا�� آ� .�_=� از م��ار وا,M آ]R و ه
R�Ch م��ارى را آ� ا�=���ً� cزم 
�Aار�A�. /�_A ���. 1 آ�Nو ار a�� ا�� از. 

 ��v	آ� م��ار |�٧م �H�. /آ�د ��b1 و	آ �Wرا آ� در دو  ـ ا R[آ M?=	م
� م�ل را .� �N �H�. /آ�د ��bی� و ،�Aم�ل او .�دار ��N از ،�H �=[W �;* ��v	م

م�jف خ�د او .����CA و�1 م�jف %ن را م��A R�Uد/ .��H ی� ��6 م�jف 
� م�ل   م��ارى از %ن را مR�U آ�د/ .��H، م1�N را از R[آ M?=	م��ار م �CAا��

�Aاو .�دار. 

 ��v	و ـ  ��٧م ،�H�. �=H�0 زن از خ�د م�ل دا�Wه� ا��، ا�H �. زن R[آ
�Hد، �Tق ر,1U  ه
R�Ch ا�W زن را .� 1��H آ� در آ=�ب �Tق W]=� م1

 �hA�C0 او را .�ه� و R[ه�ش .�ی� آ�H ،د��
. /�K ن�H م�
.�ه�C و �O` از �
 .ه��Hه� .��� �H�;A ی� دی�ا�H�. �A و��H 1ّه� .�ی� از م�ل او آ]R زن را .�

 ��v	�0 م�3رج او در ��ل  ��٧م�Wا �	�A M,مّ�� .� خ�ی_�ن او وا R[ـ آ
�H�. M,ن وا�A% �. 1W�Aز. 

 ��v	زك  �٧٧م�A رى�* �. R[ر�0 آ�O �� ن ا�� آ� ه�ی} از% M,ـ ا�=��ط وا
�H�. ا��O آ� .�ن م�� از زی� %ن �H�;A. 
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 �
����٧٨ Iى ه�eدی C#? ��#&ا 	/1د ج�یC  ـ آ�" آ�دن !� ?#�DEJ C ا4
�& !�ی& از � � �D	 �oن را+ ^Fو ص� &��! �DEJ K#� "\� آ�	و ? � K�#	
� ا7F#�ط در �Fل 	�?�رى !� ! �
�ون +ور	&، ا4�?� او را د>" آ�د� !�� &، و#!

�دار او را آ�" آ  &  ��� K& !� �1س 	1ا�. 

 �
�0
� ی�  ��٧٩�� �H/ی�ـ آ�" آ�دن �#C#? �! K 	�� و ��ر?� ا!
�&� ج� Ca	K�#، و
� در �Fل 	�?�رى ا��Lل 	&ارد  ?���ر �7<�! d; �! اى آ�. 

 �
�ام 14�K   ـ آ�" آ�دن !� ��ر?� ��٨٠��F 1ان#F ی� �1ى I/� اى آ� از



�&�، در �Fل ا70#�ر ج�ی C	K�#، و
� ا4� �1سF K#1ان dFل 14�K را  �#>�
از �1 و �/I  ;1رى درسK آ  & آ� !� +ن ج��� �7�4 �1د، و هH\ #" ا4� آ�"

�& ا��Lل 	&ارد، ا4�?� ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� !� �! K�F#1ان dFل 14
 .ای" دو هI آ�" 	 �Hی &

 �
�ى 	�� �1د،  ��٨١��eدی Kس��	10د او ی� !�  Kس��	 �! K#� "آ� �ـ ا4
�H	 "#! \� آ�" از	در   ? � ��	& و
� ا4D! را !/1ی & ی� ��	ار &X� &رود !�ی

& ��! �7�� 4}اDQ  او �! K	اه� K#� ون +وردن�#! ��	& !�L3 ا4D! آ� Kاس �7>!
�ی&ن واج^! &��!  ��  "7�� �	#�LH�   ،K"  +ن  ی�!�ی&ن �1دوا4

�&، !�ی& 19ض 	�Hی &  +ن آ�دن  19ض  آ�  درص1ر���! "LH�. 

 �
�د !�ی& �56  ��٨٢��#H! ��ام !��7 اسK ا4Fا ��H9 ی� �F اى�ـ آ�� آ� !
�ان آ�" �1د و �1��	&ن سe&ارددی	ل �L�� و ص1ر�� ا. 

 �
ـ ��M7^ اسK ا	��ن در �Fل س�7�d، آ�" و س&ر و آ�>1ر 10د  ��٨٣��
 .را �<#� آ &

 ا���م ��Cط

 �
����٨h &  1ط آ F را K#� K5، واج^ اس�J از &V! و ; ـ �	�/#� �! � Vی
& 
�H! رگ ��ه�ى او آ�>1رC! K/e	دو ا �و . آ� دس7<� و س� زا	1ه� و س

! Kاس ^M7�� &�
 & و !�ی& آ�>1ر س�ی#&� و ��ز� !��H! آ�>1ر Iه K#� � #! �� س
K�#	 �<آ� &� .و ا4� !� واس=� آ< � !1دن، 9=� +ن از !#" ر>�7 !�

 �
����٨�  K�#	 زمT ا��9ى س�1د "#! ^#���ا�9ت �� ،K#� 1ط F ـ در
& 
�H! K#� �	�/#� �! آ� اّول آ�>1ر را Kن اس+ ^M7�� 7#�طFا �?� .ا4
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 �
����٨N  �?�ـ !<7� +ن اسK آ� �#K را �#� از آ�" آ�دن، F 1ط 	�Hی & ا4
 .در !#" آ�" آ�دن و !V& از +ن ه�� I	�V 	&ارد

 �
����٨٧  �Vدن س��ام !��7 اسK ا4� �#� از ��Hم آFا �ّF اى�ـ آ�� آ� !
 ��H9 ام�Fدر ا ��د F 1ط آ�دن او ج�ی C	K�# و 	#C ا4#H! و��!#" ص�� و �

�د 	�Dی& او را F 1ط آ  & �#� از#H! & ن آ� �1ى 10د را آ���1 آ+. 



 �
�ام  ـ ز	� آ� �1ه� او ��د� و ه 1ز 9&� ��٨٨��F �?�اش ��Hم 	/&� ا4
K1ط او واج^ اس F د�#H! �\	� ? �
 .اسK 10د را 10�1D آ &، و

 �
� و 19د و  ��٨٩��D 9 را !� �/. و K#� آ� K7#�ط واج^ +ن اسFـ ا
 �eه�ى دی�10� 1D	L  & ی� !�اى F 1ط ای <� را !� آ�>1ر �13bط 	 �Hی &9=. 

 �
�ت س#&ا
/<&اء ��٩٠���F K!�را !� ) 39#� ا
�dم(ـ ��M7^ اسQ K&رى �
7�ا�� ��  آ�>1ر �13bط آ  & و
� !�ی& از +ن آ�>1ر !� ج�ه�ی� آ� !�F1د  ا�

3b� �7 !� آ�>1رQآ� و ،&��D	 رى زی�د&X! K!�1ط �&، +ن 	�س�	 & و 	#C !�ی& �
 .را آ�>1ر 	1eی &

 �
�& !�ی& J�5 را �X&م  ��٩١���D	 1ط F 5 و�J &از�	آ�>1ر !� ا �ـ ا4
�س& �#/�	� را �X&م !&ار	&	 1�9 Kاى ه��! � .!&ار	&، و ا4

 �
�ا� �ّ#e! K}ار	& ��٩٢��Hه �DQ و ��ز� در � .ـ ��M7^ اسK دو ?1ب �


�ز مّ��A ا���م 

 �
����٩٣ ��& واج^ اسK، و
�  ـ 	�Hز 10ا	&ن !�! �\! �?��#�H3�� Kن ا4
!�ی& �&ر و ��در و ج& و جّ&� +ن !\� ی� ی�L از +	�ن ���H3ن !�� & و �� س�ل 

&��! �&� .!\� ��Hم 

 �
����٩h  1د�ـ 	�Hز �#K !�ی& !V& از J�5 و F 1ط و آ�" آ�دن او 10ا	&� 
ى >�ا�1�� ی� و ا4� �#� از ای <� ی� در !#" ای <� !1bا	 &، ا4�?� از رو

K�#	 �<آ� &��! �
 .	&ا	�7" ���

 �
10اه& 	�Hز �#1b! Kا	& Tزم 	#�K !� و1o ی� J�5   ـ آ�� آ� �� ���٩��
�& ا��Lل �! Iه �DEJ س او�D
 ��& و !&ن و 
�Dس� ��ك !��& و ا4�! IH#� ی�
	&ارد، ا4�?� ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� ��Hم ?#Cه�ی� را آ� در 	�Hزه�ى 

� Tزم eآ &دی Kر�9ی Kاس. 

 �
����٩N �� ز�H	 K#� �! ـ آ�� آ�  &��! �3DQ �! &، !�ی& رو	10ا . C#	 و
 واج^ 

[103] 



 Kف راس�اسK#� K را ��X!5 او !� �/1b! Kا!�	 & !� ;1رى آ� س� او !� ;
&� .	�HزC4ار و ��ى او !� ;�ف ?� 	�HزC4ار !�

 �
����٩٧ K�� K#� ار !�ی& از ج�ىC4ز�H	 ن�L� ی� ـ ��  �
�& و�D	 ��& 3!
� ا��Lل 	&اردE7b� �7 و !3 &ى��. 

 �
�& و
� آ�� آ� 	�Hز �#K را !�  ��٩٨���D	 دور K#� ار !�ی& ازC4ز�H	 ـ
�� K9�Hج   &��! 5E7� �eی&Lص�<� !� ی �\	� ? &�10ا	& ا4� از �#K دور !�
 .ا��Lل 	&ارد

 �
!� جK9�H 10ا	&� ـ 	�HزC4ار !�ی& �K#� 5!�X !�ی�7&، و
� ا4� 	�Hز  ��٩٩��
 K#� 5!�X� آ� �	ز آ���H	 ،رد{e! K#� ف��1د و ص� جK9�H از دو ;

 .	#�7 & ا��Lل 	&ارد

 �
���N٠٠  &��D	 �> & ای 	ى ��C#? د� ی� دی1ار ی��ـ !#" �ّ#K و 	�HزC4ار !�ی& �
 .و
� ا4� �#K در ��!1ت و ��	 & +ن !��& ا��Lل 	&ارد

 �
���Nز !� ٠١�H	 &ن	10ا KQآ�" ـ در و ��& و ا4�! �&#�1� K#� ی& 19رت
 &�آ�دن او � "LH	K�# !�ی& 19ر�� را ا4�?� !� ��7b و +ج� و ��	 & ای <� !�

& 	��1m!. 

 �
���N٠٢  ،K#	 iQ1� & و در	1اb! K!�Q &EQ �! را !�ی& ای��7د� و K#� ز�H	 ـ
�!ً� ا
� اK#�  v را �V#" آ &، � dً6	K# آ & 	�Hز ��Q K#� "ای �! I	10ا. 

 �
���N&، �� ٠٣	1اb! را ای��7د� K#� ز�H	 &	آ� !17ا &��D	 ��آ ��1د   ـ ا4
� او 	�Hز 10ا	&! �7�/	. 

 �
���N٠h  ،&	1اb! ز�H	 او �! � #V� �b�ـ ا4� �#K وص#K آ�د� !��& آ� 
 Iه �
�د و !� وّ#e! اج�ز� K#� �ّ
ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� +ن ��b از و

 .اسK آ� اج�ز� !&ه&! �!� ا7F#�ط واج^، واج^ 

 �
���N٠�  5اه K#ّ� ��� �D	�Hز !1bا	 &، و
� ا4� & ? K#ّ� �! Kو� اس�L� ـ
K�#	 و��L� &� .I39 و �1Xى !�

 �
���N٠N  9}رى !&ون K>ی� !� ج ��ـ ا4� �#K را H9&ًا ی� از روى >�ا�1
! 5;�! �&�1د� 	�Hز د>" آ  & ی� !V& از د>" �13Vم �1د، 	�Hزى آ� !� او 10ا	&� 
�;<�ی� آ� !�اى 	�Hز � �! Kواج^ اس �&#��m	 I�7 ج�& او از هQو �� ،Kاس

�ش 	�Hز !1bا	 &DQ �! &� �7�4 K#ّ�. 
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�ز مّ��A د�=�ر 

 �
���N٠٧  ^#��� !� ای" �#DL� � � ارC4ز�H	 �� دارد و ا4#DL� � � K#� ز�H	 ـ
K1ی& آ�>� اسe! :&1یe! اول �#DL� "7�4 و K#	 از &V! :�َ<ُ& َاْن T ِا
َ� ِاTّاv َاْ

 .اvِ  َوَان� �HMَ�ُ&ًا َرس1ُُل

� دوم !1eی&#DL� از &V! و :&HّMَ�ُ َو+ِل &�HMَ�ُ �39 5َّص �I>ُ3ّ
 .ا

� س1ّم !1eی&#DL� از &V! ِت: و� �ِ�Hُ

�Hُ3ِْ� #َ" َواِْ ��ِJْا �I>ُ3ّ
 .ا

�د اس1e! Kی&� K#ّ� �� ?<�رم ا4#DL� از &V! 3ّ: و

<}ا اْ
Kِ�#H و ا4� اِ ��ِJْا Iَ>ُ
� � �I را !1eی&: زن اس1e! Kی&#DL� &V! و Kِ�#H

<ِ}ِ� اِْ ��ِJْا Iَ>ُ3ّ
 .ا

� اول !1eی&#DL� از &V! Kاس ��یَ. َ
ُ� : و !<7�َ T �ُ&َFَْو vُا Tِّا �َ
َاْ�َ<ُ& َاْن T ِا
 �ً�1#ّQ �ً#ّF دًا�داHaًِ� َاَ!&ًا َ
Iْ َیb7ّْ} ص�DَFًِ� َوT َوَ
&ًا، َوَاْ�َ<ُ& ِا
<ً� واFِ&ًا َأFَ&ًا َصHَ&ًا َ>ْ

�ُ� �3َ9َ ا
ّ&یِ" ُآ��3، َ>ِ~ْ#ُ
ِ ،��Mَ
َان� �HMَ�ُ&ًا Dْ9َُ&ُ� َوَرس1ُُ
ُ� َاْرَس3َُ� ِ!�ْ
ُ<&ى َودیِ" اْ
�آ1ُنِ/ْHُ
�ًا َوَ	ِ}ی�ًا َ!ْ#َ" َیَ&ِى ا
ّ��9َِ�. َوَ
1َْآِ�َ� اْ#/!َ. 

� دّوم !1eی&و !V& از �#DL : &HّMَ�ُ �39َ َو!�ِرْك &HّMَ�ُ َو+ِل &�HMَ�ُ �39َ 5َّص �I>ُ3ّ
ا
 �39َ KَHْ�F�َو+ِل Hَ�M�ُ&ًا و ارHّM� IF&ًا َو+ِل HّM�ُ& َآَ�ْ>5ِ�َ �� َصKَ#ْ�3 َو!�َرْآKَ َوَ�َ

َْTا iِ#Hَوَص�5 �39َ َج &ٌ#��َ &ٌ#HِFَ .َ�	ِا Iَ#اِه��َس3ِ#َ"ِاْ!�اِه#Iَ َو+ِل ِاْ!ْHُ
 .ْ	D#�ِء َواْ

� س1ّم !1eی&#DL� از &V! و : "َ#ِH3ِ�ْHُ

�Hُ3ِْ� #َ" َواْ
�Hُِ� �ِت َواِْ �ْ�ِJْا �I>ُ3ّ
ا
�اِت ِاّ	َ. �39َ ُآ�5 َ��ء #bَ
ْ�!ِ Iْ>ُ َ#ْ!ََو �  َ#ْ!َ iْ!ِ�� 1�َْْاِتTَوا Iْ>ُ ْ�ِ ء�#FَْْTِت ا�H3ِ�ْHُ
َواْ

� .Qَِ&یِ

DL� از &V! 1ی&وe! Kد اس�� K#� �ا
Iَ>ُ3ّ ِان� هَ}ا اْ
Qُ ����َHُّ& اَ�َ � : #� ?<�رم ا4
 Kَ�ْDَQَ .َ�	ِا �I>ُ3ّ
� َ�ْ Cُول ِ!ِ� َاُ#ْ0َ Kَ	َْل ِ!َ. َوَاCَ	َ .َ7ِ�ََك َواْ!ُ" َا&ِDْ9َ "ُ!َْك َوا&ُDْ9َ

9َ �� Jَ Kَ	ْ7ََ.، َوَأHِFَْر �
ْ" 9َ}اِ!ِ�، ا
�I>ُ3ّ ِاّ	� َ T	Iُ3َVْ ِ�ْ � رُوFَُ� ِاَ
ْ#َ. َوQَِ& ا�7Fَْج ِا
#ْ0َ�ًا َوَاْ	Kَ َاIُ3َ9ْ ِ!ِ� ِ�ّ � ا
�I>ُ3ّ ِاْن آ�َن Cِ<َ �ً �ِMْ�ُْد >� ِاFْ��ِ	ِ� َوِاْن آ�ن ُ��#�ً�  Tِّا


 � َوَ
ُ� ا
�I>ُ3ّ اْج3ْVَُ� 9ِْ َ&َك ِ>� ا�39 3ّ9ِّ##" َوا3ُ0ْْ� َ�ْ�ِJَْا�39ْ َاْه3ِِ� َ>��7ََوْز 9َْ ُ� َوا
"َ#HFِاا�ّ
�7َHِFَْ. ی� َاْرIَFَ اَ!ِ �ُHْFَیَ" َواْر�!ِ�l
 .ِ>� ا

� � �I را !1eی&#DL� ،&V! 1ی&. وe! رم�>? �#DL� از &V! Kزن اس K#� �: و
� ا4
Kْ
َCَ	َ .َ7ِ�ََك َواْ!َ ُ� َا&ِDْ9َ �ُ َ!ْاَ�َ � َا7ُ�ََ. َوا &ّQُ َة����َHُ
�  ا
Iَ>ُ3ّ ِان� هِ}ِ� اُْ#ْ0َ Kَ	َْوَا .َ!ِ



 �ً �ِMْ�ُ Kْ	َِاْن آ� �I>ُ3ّ
#ْ0َ�ًا َوَاْ	Kَ َاIُ3َ9ْ ِ!<� ِ�ّ � ا Tِّا �> ْ�ِ Iُ3َVْ	َT �	ِّا �I>ُ3ّ
َ�ْ Cُول ِ!ِ� َا
 َ>Cِْد 
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<� ا
�I>ُ3ّ اْج3ْVَ<� 9ِْ َ&َكَ�ْ�ِJْ��7ََوْز 9َْ <� َوا<َ �ً�#��ُ Kْ	ََوِاْن آ� �>	ِ��Fَْا�39ْ  >� ِا �<ِ
"َ#HFِاا�ّ
�7َHِFَْ. ی� َاْرIَFَ اَ!ِ �>HْFَیَ" َواْر�!ِ�l
 .3ّ9ِّ##" َوا3ُ0ْْ� �3َ9َ َاْه3ِ<� ِ>� ا

 �
���Nز از  ٠٨�H	 & آ�	1اb! Iه ��ه� و د�9ه� را ;1رى �/K س#DL� &ـ !�ی
 .ص1رت 10د �0رج 	/1د

 �
���N٠٩ �� K9�Hرا !� ج K#� ز�H	 & !�ی&   ـ آ�� آ�	ه� و 10ا�#DL�
 .د�9ه�ى +ن را ه1b! Iا	&


�ز مّ��A =?ّ;�ت	م 

 �
���N١٠ Kاس ^M7�� K#ّ� ز�H	 در C#? & ? ـ: 

�&، و ا7F#�ط   آ�� آ� 	�Hز �#K ��: اّول�! IH#� 5 ی��J 1 ی�o& !� و	10ا
�&، ی� !7�س& �D	 "LH� 5�J 1 وoآ & آ� و IH#� در ص1ر�� Kن اس+ ^M7��

�د ی� J�5 آ #e! 1oو ��س&آ� ا4	 K#� ز�H	 �! &. 

�د اسK، ا��م جK9�H ی� آ�� آ� >�ادى !� او 	�Hز ��: دّوم� K#� �10ا	&   ا4
 .اش !�ی��X�  &7!5 وسK��Q f او !�ی�7& و ا4� �#K زن اس�X� K!5 س# �

�ه � 	�Hز !1bا	&: س1ّم!��. 

� دس7<� را !3 & آ &: ?<�رم#DL� � .در ه

I� � :&��! Iرى آ&Q �! K#� �! ده& !�  >�ص�3 او Kآ�F س� را�D
آ� ا4� !�د 
 .ج �ز� !�س&

I/� .	�Hز �#K را !� ج1b! K9�Hا	&: 

I7ز : ه��H	 آ� !� او �	& و آ��	1اb! & 3! و د�9ه� را �#DL� K9�Hا��م ج
 .10ا	 &، +ه�1b! �7ا	 &  ��

I7/ا��م !�ی�7&: ه ^X9 &��! � .در جK9�H ا4�?� ���1م ی. 	�

I>	 : ��� و K#� �! ارC4ز�H	& زی�د د�9 آ "#. 

I1ی&: دهe! �D�� .ا
d�Eة: �#� از 	�Hز س� �



Iی�زده : ��	+ �! �7/#! K#� ز�H	 اى�	�Hز را در ج�ی� !1bا	 & آ� ��دم !
 .رو	&  ��

Iدوازده :�� K9�Hرا !� ج K#� ز�H	 �10ا	& در ص�� � <�   زن �a�F ا4
 .!�ی�7&

 �
���Nو ١١ Kو� اس�L� &در ���ج K#� ز�H	 &ن	ام ـ 10ا�M

� در ���&ا 
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K�#	 و��L�. 

Rا�ـ��م د�ـ 

 �
���Nون  ١٢�ـ واج^ اسK#� K را ;1رى در ز�#" د>" آ  & آ� !1ى او !#
	#�ی& و در	&�4ن هI 	17ا	 & !&	� را !#�ون +ور	& و در ص1ر�� آ� ��س در	&� 
�& ا7F#�ط واج^ +ن �D	 "#! 1د در� Kاذی K#� آ� از !1ى �	��	ن ا&�و 	Cدی. 

�س +ن !��& آ� ا� ��&، و ا4�! T�! &از� �}آ1ر در	ن ا�Hه �! �DQ آ� 14دى Kس
� را !� +ج� و ��	 & +ن �ILM آ  &DQ &ون +ورد، !�ی� .ج�	1ر !&ن او را !#

 �
���N١٣ �� &��D	 "LH� "#در ز� K#� "<د ��1ا	 & !� ج�ى د>"، او را  ـ ا4
 .در ! � ی� ��!1ت !e}ار	&

 �
���N١h ! را K#� & آ� ج13ى ـ 	1ا!�b! 1رى; K13ى راس>� �! �DQ ی& در�
&��! �3DQ �! ن او رو&!. 

 �
���N١� �H	 &\� ج�& او >�س	د ? ��#H! �7/آ�� در آ ��1د و !1دن   ـ ا4
�س & و او را در ز�#" ! �L/0 �! �� &  آ �Dارد !�ی& ص&	 �V	�� �7/او در آ

و آ�" آ  & و �� از  د>" آ  &، و4�	� !�ی& در آ/J �7��3 !&ه & و F 1ط
10ا	&ن 	�Hز �ّ#C#? K س e# � !� ��ی� !D &	& و !� دری� !# &از	& ی� او را در 

�� !e}ار	& و درش را !D &	& و !� دری� !# &از	& و ا4� �LH" اسK !�ی& او را H0
 .در ج�ی� !# &از	& آ� >1رًا ;F �HV#1ا	�ت 	/1د

 �
���N١N  را K#� �DQ ،"H�7�س & آ� د! �!/�L>& و !&ن او را !#�ون ـ ا4
�& !�ی& !� �! "LH� �\	� ? د�D! او را �eورد و 14ش ی� !# � ی� ا��9ى دی+

�& او را !� دری� !# &از	& �7�4 �#� �
 .;1رى آ� در ���



 �
���Nرا در  ١٧ K#� �DQ دن�ـ ��bرج ا	&ا70" در دری� و ��bرج و �ILM آ
�! K#� ی& از اص5 ��ل�! &� .دار	&ص1ر�� آ� Tزم !�

 �
���Nر  ١٨&� �\	� ? ،&��د و !\� در �IL او ��د� !�#H! ��ـ ا4� زن آ�>
� !� �<13ى ?� �/1b! �3DQ �! Kا!�	 & آ� DQ ی& زن را در�! ،&�!\� ���H3ن !�

�3 !��& !�L3 ا4� ه 1ز روح هI !� !&ن او دا50 	/&� DQ ف�روى !\� !� ;
� ا7F#�ط واج^ !�ی& !� هH#" دس17ر!� ! ،&� .5H9 آ  & !�

 �
���Nس�7ن  ١٩�DQ در ��س�7ن آ��ر و د>" آ�>DQ ن در�H3�� "<ـ د 
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K�#	 Caن ج��	�H3��. 

 �
���Nن در ج�ی� آ� !� ٢٠�H3�� "<ج�ی� آ�   ـ د & 	�� &�7�ا�� !� او !�Fا
�� K<�6و!� و آ� .ریC	&، ج�ی C	K�#  �0آ

 �
���Nد>" آ  & و د> ٢١ �DEJ ی& در ج�ى�D	 را K#� دن در ج�ی� آ� ـ�" آ
K�#	 Cج�ی �# #�F 56 ���& و� �&� �Qدن و�� د>" آ#J اى�!. 

 �
���Nآ< �  ٢٢ ،�DQ ن آ�+ �e� K�#	 Caج� �eد� دی�� �DQ در K#ّ� "<ـ د
&��& و �#K اّو
� از !#" ر>�7 !��! �&�. 

 �
���Nج&ا �� ٢٣ K#ّ� ى آ� ازC#? ـ  �	&ا	0" و د�	1 و � �?��1د، ا4
!� او د>" �1د، و د>" 	�0" و د	&ا	� آ� در �Fل ز	&�4 از ا	��ن !��&، !�ی& 

�1د ��M7^ اسK  ج&ا ��. 

 �
���N٢h  ��? ی& در�! &��D	 "LH� �	ون +ورد��د و !##H! ��? آ�� در �ـ ا4
�ار ده &Q او �DQ ن ?�� را�Hو ه &	& D! را. 

 �
���Nاى �� �٢�! IFدر ر �	&	د و ���#H! در�� IFدر ر �\! �در 0=� ـ ا4
�7 !��& !�ی& !� +س�	7�ی" را� او را !#�ون +ور	&، و ? �	\� 	�?�ر �1	& آ� �دا
او را �V=Q �V=Q آ  & ا��Lل 	&ارد، و
� !�ی& !� وس�3# �1ه�ش ا4� اه5 >" 

�د � K�#	 "LH� �اسK ی� ز	� آ� اه5 >" !��& او را !#�ون !#�ور	& و ا4
	 "LH� Iن ه+ ���� آ� اه5 >" !��&، و ا4M� "< 5آ� اه ���M��	 د�/1د �

�& !\� را !#�ون !#�ورد، و در ص1ر�� آ� +ن هI �#&ا 	/1د آ�� آ� اه5 >" �!
�� &��D	  ون +ورد� .�1ا	& !\� را !#



 �
���N٢N  &#ا� �?��د و !\� در ��HL ز	&� !��& ا4#H! ��4 ��در�ـ ه
�7 !�� & !� وس#�3 آ��	� آ� در ���
� �#�   ز	&���& ��	&ن ;�5 را 	&ا �7�4

 .�<13ى ?� او را !/�L> & و !\� را !#�ون +ور	& و دو!�ر� !&وز	&

R=?ّ;�ت د�	م 

 �
���N٢٧  K#� 14د آ  & و fن �17س��	ا &Q &از�	را !� ا �DQ Kاس ^M7�� ـ
�س�7ن دور��، از ج<�7 DQ ن آ�+ �e� & ی�H	 "<س�7ن د�DQ "ی�7LدیC	 را در

�& �56 +ن آ� ��د��ن 10ب در +ن �! �� &، ی� ��دم !�اى !<7�! �&�ج� د>" 
�، ز�#" DQ �9ج �ز� را در ? & ذر C#	 & و	و�>���M اه1DQ 5ر !#/7� !� +ن ج� !

Iآ �D�����D ز�#" !e}ار	& و  !e}ار	& و �� س� �� ��	&، و در هD! .دیC	 Iآ
 �DQ رم وارد�>? K!1	 & و در	دار�! 
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�د اسK در د>�V س1ّم ;1رى . آ  &� K#� �ز�#" !e}ار	& آ� س� او و ا4
� 	�Hی &DQ وارد ��& و در د>�V ?<�رم از ;�ف س�! �DQ "#ف ��ی�; . �و ا4

� آ  & و در DQ & و !� �< � وارد	ار{e! �DQ �3DQ ف�زن اسK در د>�V س1ّم ;
�	&، و 	#C ج �ز� را !� +را�� از  �iQ1 وارد آ�دن ��ر?�#e! �DQ اى روى

� آ  &،DQ و وارد &	�#e! از د>" و  ��!1ت �#� ،�&�و د�9ه�ی� آ� دس17ر داد� 
��4 ،& 7�ه�ى آ�" را   �iQ1 د>" !1bا	 & و !V& از +ن آ� �#K را در 
M& 4}ا

!�ز آ  & و ص1رت �#K را روى �0ك !e}ار	& و !�
/� از �0ك زی� س� او 
�دد و e	�! K/� �! K#ّ� & آ�	ار{e! �013�0م ی� آ K/0 ،K#� K/� & و	ز��!

�L	+ از �#�  Kو دس & 	C! K#ّ� Kراس �	��1��	 & دسK راسK را !� m! را &M

�	& و D! دی. 14ش اوC	 & و ده�ن را	ار{e! K#ّ� �? �	�� �?� را !� 1ّQت !

�آ�7 ده & و س� ���1e! �Dی &F ت&ّ� �!: 

 dً6� & 1یe! و �&رش را K#� Iن اسd< ْن و !� ج�ىd<ُ "َ!َن اd<ُ ی� Iْ>َ<ِْا iْHَِاْس
 :سI او �HM& و اسI �&رش �39 اسK س� ���1e! �Dی &ا4� ا

 :ِاْسiْHَ ِاْ>َ<Iْ ی� HّMَ�ُ&!" 3ِ9َّ� �� از +ن !1eی &

�َ
�<�َدِة َاْن Tِاَ "ْ�ِ �ِ7َ � #ْ3َ9َQْى >�َر{ِ�
�یَ. َ
ُ�   َه5ْ َاْ	Kَ �3َ9َ اْ
Vَْ<ِ& ا�َT �ُ&َFَْو vاTِّا
�ِ#ْ3َ9َ vًا َص�3ّ ا&�HMَ�ُ َس3ِ#َ" َوَان�  َوَان��ْHُ
َو+ِ
� Dْ9َُ&ُ� َوَرس1ُُ
ُ� َوَسّ#ُ& ا
ّ Dّ##َ" َوIُ�َ�0ْ اْ




Hِ#َ" َوَان� َ�V
39َّ#ً�َاِ�#ُ�اْ
�Hُِ� #َ" َوَسّ#ُ& ا
1َِص#ّ#َ" َوِا��ٌم ِاْ>7ََ�َض اvُ ;�7َ9ََ� �3َ9َ اْ
�ْ!َ" �HMَ�ُ& َو�1َُس� ْ!َ" ْ!َ" اْ
Mَُ�ْ#" َو�HMَ�َُ&ْ!"   اْ
Mََ�َ" َواْ
Mَُ�ْ#" َو��3ِ9ََ�َVْ��3ِ9َ َوَج

َ�� َو��39Vْ��3ِ9َ َو��39  َج "َ!ْ&َ�HMَ�ُ1ُس� َو� "َ!ْ  "َ�َMَ
ْ!َ" ��3ِ9َ َواْ
�HMَ�ُ "َ!ْ   Iَaِ�X& َواْ
ِ� َاْجVHَ#َ" اvِ �3َ9َ ا
3ْbَ اIْ>ِ#ْ3َ9َ v َا�Haُِ� اْ
Hُْ�ِ� ِ#َ" َوFَُ�ُ�  اْ
��Mَُ� اْ
Hَْ<ِ&ّى َص13َاُت

!" >dن اسK#ّ� I و   ْ!َ" ُ>dن و !� ج�ى >dن  َوَا7�Haَِ. َا�Haٌِ� ُهِ&َى َاْ!�اٌر ی� ُ>dَن
 :�&رش را !1eی&


� : و !1e! &Vی&�V�ََرَك َو�D�َ vِ9ِْ ِ&ا "ْ�ِ "ِ#ْ
��!�ِن َرس1َُXَHُ
اذا َا��َك اْ
�L3َHَِن ا
�#Dِ	َ "ْ9َ َك 9َْ" َر!�َ. وd�ََوَس dْ<َ .َ7ِ�Haِ7ِ3ََ. َو9َْ" َاDْQِ "ْ9ََو9َْ" دیِ َ. َو9َْ" ِآ�7ِ!َ. َو .َ

 �#ّDِ	َ �ِ
bَ�َْ� َوCَMْ�َ Tْن َو5ْQُ ِ>� َج1اِ!ِ<�H اvُ َرّ!� َو�HMَ�ٌُ& َص��3 اvُ 3َ9َْ#ِ� َو+ِ

�+ُن ِآ�7!� َواْ
�7ِ3َDْQِ �ُDَVْLَ َوَاِ�#ُ�اْXُ
ْ!ُ" َاِ!� ;�
^   �Hُِ� #َ" ��39ََواTِْْسdُم دی � َواْ

"ُ�َMَ
�َ!d ِا����  ْ!ُ" ��39َ اْ
�D7َ�ْHُ ِا���� َواْ
Mَُ�ْ#ُ" ِا���� َواْْLَ!ِ &ُ#>�/
ْ!ُ" ��3ِ9َ ا
� ا
�Eِّدُق ِا����، َو 1�َُس� ٌ�َVِْا���� َوَج �ُQِ�D
َو��3ِ9 َزْیُ" اْ
�Vِ!&یَ" ِا���� َو�HMَ�ٌُ& اْ

���o ِا��ِ��، َو�HMَ�ٌُ& اْ
1�َاُد ِا��ِ��، َو��3ِ9َ اْ
<�ِدى ِا��ِ�� اْ
Iُzِ�L ِا���
�، َو��39َ ا
�ى Lَ�ْVَ
 َواْ
Mَ�ُ" اْ
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� ِا��ِ�� هT�ُِء َص13َاُتُ~َ7َ ْHُ
اIْ>ِ#ْ3َ9َ vِ َاْجVHَ#َ" َا�7�Haِ َوس�َد��   ِا���� َواْ
��Mَُ� اْ
�ِة ُث�I َاIْ3َ9ْ ی� ُ>dَن َو�Qَد�� َوُ�Iْ>ِ!ِ �a�Vْ�َ َا1َ�ََ0ِTَوا �#	ْ�&
��ُء ِ>� اDَ�ََا Iْ>ِaَِوِ�ْ" َا9ْ&ا ��


اvَ   ِان�: ْ!َ" ُ>dن و !� ج�ى >dن !" >dن اسK#� I و �&رش را !1eی& !1e! &Vی&
��ب� َوَان� �HMَ�ُ&ًا َص��3

� ِ	IَVْ ا�V�ََرَك َو�D�َ  Vْ	ِ �ِ
��س1ُُل َوَان� ��3ِ9َاvُ 3َ9َْ#ِ� َو+ِ
ْ!َ"   Iَ ا

َا!ِ� ;�ِ
^ َواْوTَدُ� اْ
�1ُEVْHَ#َ" ا�HaَِْTَ� اTِْْث � 9ََ/َ� ِ	IَVْ ا�HaَTُ� َوَان� �� ج�َء ِ!ِ� 
� �HMَ�ُ  ��Fٌَ& َص��3ِDْXَ
� >ِ� ا#Lِ	ََو �Lَ ْ�ُ َوُس�اَل ��Fَ 1َْتHَ
 اvُ 3َ9َْ#ِ� َو+ِ
ِ� ��Fَ َوَان� اْ

ِ̂ ��Fَ َوَان�  7ُLُ
�اَط ��Fَ َواْ
C#Hِاَن ��Fَ َوَ�=�ُیَ� ا�E
َواْ
Fَ pَVْDٌَ� وا
ُ ُ/1َر Fٌَ� َوا
َ̂ >#<� َوَان� اvَ َیpُVَDْ َ�ْ" ِ>� اْ
1ُDXُِر   اْ
َ� �َ� ��Fَ َوا
ّ �َر ��Fَ َوَان� ا
ّ��T �ٌ#َ�ِ+ �َ9َ َرْی

: !� ج�ى >dن اسK#ّ� I را !1eی& �� از +ن !1eی&َاَ>ِ<KَHْ ی� ُ>dُن و : �� !1eی&
.َ7َ�Dَف  َث��9َ I#X7َ�ْ�ُ اط�
1ُXِل ا
Kِ!ِ�6ّ َوَه&یَ. اvُ ِا
� ِصْ�!ِ vَُوَ!ْ#َ"   ا .َ َ#ْ!َ vُا

�� ِ�ْ" َر1e! �� �ِ7ِHَFْی&Xَ7َ�ْ�ُ �<ِ .َaِ�#
ا
�I>ُ3ّ ج�ِف اTَْْرَض 9َْ" َجْ Dَْ#ِ� َواْصVَْ& : اْوِ
�ه�	ً� ا
�I>ُ3ّ 1َ�ْ9ََك 1َ�ْ9َكْ!ُ .َ ْ�ِ �ُ Xّ
�ُو�Fِ ِاَ
ْ#َ. َوَ!ِ. 

 �
���N٢٨ �� �DQ را در K#ّ� آ�� آ� Kاس ^M7�� ـ  �4}ارد !� ;<�رت و س



� از #J ون !#�ی&، و�#! �DQ از K#� ف ��ى��ه � و �� !�ه � !��& و از ;!
DQ ��	&، !� �/K دسK �0ك !o�F آ� �	آ�� K#� 1ی &10ی/�نe! و &	Cی�! �: 

�م ��. ِاّ	� v وِاّ	� ِاَ
ْ#ِ� راِج1ُVنM� آ�� آ� !� او Kزن اس K#� ��& او را   ا4�!
� !e}ار	&DQ او را در �	10ی/� &��D	 ���M� �� !e}ارد و ا4DQ در. 

 �
���N&از�  ٢٩	& و !� ا	7=#5 !��ز�� i!�� را ��!i ی� �DQ Kاس ^M7�� ـ
اى روى +ن !e}ار	& آ� ا���D7 	/1د و   آ  & و 	/�	�?<�ر ا	K/e از ز�#" !3 & 

 �DQ ��	&، دس7<� را !o�F آ� �	ن +ب آ��&#�� &، و !V& از ���m! ب+ �DQ روى
���D س1ر� ��Dرآ� � Kو ه� &	�!e}ار	& و ا	e/7<� را !�ز آ�د� در �0ك >�و !

b! زش آ  & و ای" د�9 را��+ ^3; K#� اى�
 �� !1bا	 & و !ْCَ	َْا �	&ِاّ 	1ا: 

 �ُ�َDْQَ "ْLًِ� َوَاْس	1اoِْر .َ ْ�ِ �ِ�X
ا
�I>ُ3ّ ج�ِف اTَْْرَض 9َْ" َجْ Dَْ#ِ� َواْصVَْ& ِاَ
ْ#َ. رُوFَُ� َوَ
 .ِ�ْ" َرlْ�ُ �� .َ7ِHَFِْ #ِ� ِ!ِ� 9َْ" َر�HَFْ َ�ْ" ِس1اَك

 �
���Nد� ٣٠�ا	& ��M7^ اسK َوِ
ّ�   ـ �� از ر>7" آ��	� آ� �/##i ج �ز� آ
 K#� �! ،�&�ی� آ�� آ� از ;�ف و
ّ� اج�ز� دارد، د�9ه�ی� را آ� دس17ر داد� 

 .�#X3� K#" آ &

 �
���N٣١  �
ـ !V& از د>" ��M7^ اسK ص��DFن C9ا را س� س�7�d ده & و
��7 اسK آ� !� واس=� س� س�7�d دادن، �KD#E ی�د��ن ��{4 ��&� �+ی&،   ا4

�ك � 
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 Kاس ^M7�� C#	 و ،Kاس ��� س� روز !�اى اه�0 5	� �J K#}ا !��س7 & +ن !<7
Kو� اس�L� ن�/
C � ن و در�	د +C	 ا 10ردن{J. 

 �
���Nگ  ٣٢�ـ ��M7^ اسK ا	��ن در ��گ 10ی/�ن، �1Ebصً� در �
� آ & و ه� وK#� KQ را ی�د ��D& ص	ز�ِاّ	�v َوِاّ	� ِاَ
ْ#ِ� «: آ & !1eی&  >

�+ن !1bا	& و س� Q «راِج1VَُنQ K#� اى�� �&ر و ��در از 0&او	& �FجK و !D
� را �ILM !��زد آ� زود 0�اب 	/1دDQ 1اه& وb!. 

 �
���Nو !�  ٣٣ &��اb! گ آ�� ص1رت و !&ن را�ـ ج� Ca	K�# ا	��ن در �
&	C! �H=
 .10د 

 �
���N٣h K�#	 Caادر ج��� �&ر و !#J گ� .ـ ��ر� آ�دن ی�X در �



 �
���N٣� �X& ی	ز��د در ��گ زن ی� >� �ی� 
�Dس 10د را ��ر� آ & ی�  ـ ا4
�ا�& !� ;1رى آ� 10ن !#�ی& ی� b! ص1رت 10د را K#� اىC9 زن در �ا4
� را ;�Vم ده& و ی� +	<� را #X< ی& ی. ! &� +زاد آ & ی� د��! & L! 1ى 10د را�

 ��د !�L3 ا4� 10ن هI 	#�ی& ! �!#e! & !�ی& س� روز روز�	17ا	 �1��	& و ا4m!
 .س17ر  5H9	�Hی&ا7F#�ط واج^ !� ای" د

 �
���N٣N  & 3! �3#0 ص&ا را K#� �ـ ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� در 4�ی� !
&  L	. 


�ز و�_�A 

 �
���N٣٧  K#� اى�! K/Fز و�H	 KVدو رآ ،�DQ اول ^�ـ ��M7^ اسK در 
 �D��!1bا	 & و دس17ر +ن ای" اسK آ� در رآKV اول !V& از HF& ی. �

�س� و در رآKV دوم !V& از  +ی�L

 � !1bا	 & و !V&  اْCَ	َْا �	س1ر� ِاّ �D��HF& د� �
� ُ>dَن ِDْQَ �
از سdم 	�Hز !1eی & ا
�I>ُ3ّ َص�HMَ�ُ �39َ �5& َو+ِل �HMَ�ُ& َواْ!pْVَ َث1اَ!<� ِاَ

  .و !� ج�ى آd< �H3ن اسK#� I را !1eی &

  

 ��v	اول *;� م1 �٣٨م MH از X*ز و�_� را در ه� م��
A ـ  ،�Aد خ�ا�H 

�ز K_�ء خ�ا�H /�AدA از �U. MH 1 .�=� ا�� در اول�و. 

 ��v	�٣٩م  Rد� �Sی� .� ,�� دی �A�;. دورى ��H �. م�� را �C�3اه. �Wـ ا
�Aاز�C�. خ��v� اول *;� او MH �� ز و�_� را�
A خ�� .�]=�، .�ی�v� او. 
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 A;` *ـ;�

 �
���Nh٠ ; �?�� او ا4DQ "7<�L� � Vن ی�H3�� �DQ �D	 ـ &��5 ی� دی1ا	� !�
�& ا��Lل 	&ارد�! �&��ام اسK، و
� ا4� !&	� از !#" ر>�7 و �0ك F. 

 �
���Nhاد� ١Cا��� �DQ �D	 ن   ـ+ �! �>
ه� و �<&ا و �H39 و ص�M3 ا4�?� س�
Kام اس�F &��! �7�{4. 

 �
���Nh٢ K�#	 ام�F در ? & �1رد �DQ "7<�L� :ـ 



�& و ��
. ز�#" را�o 	/1د آ� ا4� �#K در ز�#" �DEJ د>" �&� !�: اّول
&	�H! در +ن ج�. 

�& و ص�F^ +ن : دّوم�! �DEJ �&��ى آ� !� �#K د>" eدی C#? آ�" ی� �ا4
� !�H	&، و هH\ #" اسK ا4� ?#Cى از ��ل 10د �#K آ� DQ 1د آ� در/	 �oرا
 �DQ در C#? & آ� +ن	1/	 �oو ورث� را &��! �&�!� ورث� او رس#&� !� او د>" 

&	�H!. 
7�ى را !� او د>" آ  & و/e	ن ی� ا+�Q آ� د�9 ی� &�� ا4� وص#K آ�د� !�
�اى !#�ون +وردن ! ،&��D	 از ی. س1م ��ل او �در ص1ر�� آ� وص7/#! �7#

�H	 �> ای & <�L/! را �DQ & 	1ا�. 

�& ی� !�<J & H��3 !�;5 !1د� ی�   J�5 ی� !�  ا4� �#K !�: س1ّم�! �&�آ�" د>" 
�ع آ�" �� دس17ر #J �!�7��، او را رو !�  �3DQ	e}اDQ ی� در �&� .ا	&  

�&ن 1b! �XFاه & !&ن �#K را !D#  &: ?<�رم K!اى ث��! � .ا4

I� � :�! را در ج�ی� آ� K#� ��س�7ن آ��ر ی�   ا4DQ 56� Kا�� !� اوس�7Fا
 .ریC	& د>" آ�د� !�� &  ج�ی� آ� آK<�6 و �0آ�و!� ��

I/���9 آ� اهK#H +ن : ��اى ی. �=3^ ! �� ا4DQ ،Kاس �7/#! �DQ "7<�L�از 
�3��F زن IL�ا	&   اى آ� د> � آ�د�  را !/1b! dً6� & <�Lاه & !\� ز	&� را از 

�ون +ور	&#!. 

I7&�: ه�	س & در�7! ��د ی� د�H"   ا4D! را ��ر� آ & ی� س#5 او را K#� اى !&ن
�ون +ورد#!. 

I7/1اه & د: هb! �&/	 "<را آ� !� او د K#� �7 از !&نH�Q �>" آ  & و
� ا4
� !e}ار	& آ� !&ن DQ از !&ن را ;1رى در KH�Q آ� +ن K7#�ط واج^ +ن اسFا

 .�#K دی&� 	/1د
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M?=	ى م���	7 

 �
���Nh٣  �3Hو از +ن ج Kم !�#�ر اسdس اس&X� ع��ـ J�3<�ى ��M7^ در 
Kاس: 

�، و !<7� اس K	Cدی. 1>z �� Kاس }Dن از اذان ص+ KQو و ،�VH5 ج�J ـ
� !� ج�>z  ادا و K#	 آ� !&ون Kاس �� ا	��م 	&ه& !<7>z �� �+ورد� �1د، و ا4



� ج�VH !� ج� +ورد، و ا4� در روز ج 5�J �VH	L & ا7F#�ط +ن E9 �� ��Q
�وب ��Qى +ن را !� ج� +وردJ �� �D � }Dآ� از ص Kو آ�� آ� . اس

��  �� & L	 ب �#&ا+ �VHس& در روز ج��1ا	& روز � �/ J �D�5 را ا	��م  �
&، !�L3 ا4� در �^ جJ �VH�5 را !� ا�#& +ن آ� �=13ب 0&او	& �9
I اسK ده

 :!�� +ورد صM#{ اسK، و ��M7^ اسK ا	��ن در �J iQ1�5 ج1e! �VHی&

�یَ. َ
ُ� َوَان� �HMَ�ُ&ًا Dْ9َُ&ُ� َوَرُس1ُ
ُ� ا
�I>ُ3ّ َص�5 »�َ T �ُ&َFَْو vا Tِّا �َ
َاْ�َ<ُ& َاْن T ِا
 &�HMَ�ُ �39َ"َی��>=َ7َHُ
 .«َو+ِل �HMَ�ُ& َواْج3ْVَِ � ِ�َ" ا
1ّ7ّا!#َ" َواْج3ْVَِ � ِ�َ" اْ

�^ اول ��� ر���ن و ��Hم �D<�ى ;�ق �56 �^ س1م و � �I و 2 5�J ـ
 5�J اى��^ J�5 آ &، و ! �Hه Kاس ^M7�� ILو ی K�#! ^�ه�I7، و
� از 

 K�#! ،ILو ی K�#! ،I1زده	 ،Iه�&ه ،IدهC	�� ،اول ^� ،I� � و K�#! ،و س1م
Kاس �&�7� س��رش /#! I>	 و K�#! و I7و ه� K�#! . ��� ى�>D� 5�J KQو و

 �
�وب +>�7ب !�� +ورد� �1د وJ رن�X� Kاس �ر���ن ��Hم �^ اسK و !<7
�ب و 9/� !� l� ز�H	 "#! 5 را�J Kاس �7>! ��� �0+ �� ILو ی K�#! ^�از 

� از J�5 اول �^، ی. و 	#M7�� C^ اسK در �^ !#�K و س. ج� +ورد#J 1م
�^ ا	��م ده& � .J�5 هI در +0

�وب 3J �� Kاس }Dن از اذان ص+ KQن، و و�!�Q &#9 و �ـ J�5 روز #9& >=
�وب !�� J �� �>z از �و !<7� اسK +ن را �#� از 	�Hز 9#& !�� +ورد، و ا4

 .+ورد، ا7F#�ط +ن اسK آ� !� EQ& رج�ء ا	��م ده&

4KQو و ،�=< &#9 ^� 5�J ـ  ��ب اسK �� اذان صD{ و !<7l� ن از اول+
 .اسK در اول �^ !�� +ورد� �1د

5 �>z .دیC	 ن را+ Kاس �7>! I>	 و در روز ،��ّMذی I>	 و I7/5 روز ه�J ـ
 .!�� +ورد

 .ـ J�5 روز اول و ��	CدهI و !#�K و ه�I7 و +0� ��� رج^6

[113] 

� +ن را ا7>z 5 ازDQ Kاس � .	��م ده&ـ J�5 روز J &#9&ی�، و !<7

8��ّMو ?<�رم ذی K�#! 5 روز�J ـ. 

9i#!ر Iو ه�&ه I>	 ن و�DV� IدهC	�� 1روز و	5 روز 9#& �J ول و روز  ـTا



 .ا
XV&� را رج�ًء ا	��م ده& !#�K و � �I ذى

 .اى آ� ��ز� !� د	#� +�&� اسK  ـ J�5 دادن !\�10

11Kد� اس��1ه�ش !1ى 10ش اس�HV7ل آ �#J اى� .ـ J�5 ز	� آ� !

12Kل ���7 10ا!#&� اس�F 5 آ�� آ� در�J ـ. 

ا	& رس�	&�   ـ J�5 آ�� آ� ج�ی� از !&	� را !� !&ن �#�7 آ� J�5 داد�13
Kاس. 

4�>�7 اس K	�Hز +ی�ت را 14 dًآ�� &#�ـ J�5 آ�� آ� در و�7Q آ� ��� و 10ر
K&� اس	1اb	 ًا&H9. 

15���ى دار +وی�7b ر>�7 و +ن را دی&� !��H� اى�& و
� ا4� ـ J�5 آ�� آ� !
 ،&��اى �<�دت دادن ر>�7 !�! dً6� ه� !#�7& ی��e	 ?�رى�	ی� از روى  �ًQا���

K�#	 ^M7�� 5�J. 

 �
���Nhh  �	�0 ،ام�M
� ��L، ���&ا>� ،�L� م�F ن در&�ـ �#� از دا50 
�م ا����نF و �DHl#� &��� ی � و&� �>��م �&ی �، F ،�DVم(آd�
) I>#39 ا

�ف �1د ی.  ��M7^ اسK ا	��ن J�5 آ &ّ/� �D��و ا4� در ی. روز ? & �
�م ��L و   J�5 آ�>� اسK و آ�� آ� ��F 5010اه& در ی. روز دا

K5 آ & آ�>� اس�J .ی �Hه K#	 �! ��1د، ا4 �DVآ �	ام و �0�M
و 	#C . ���&ا
�DHl#� &��� ی � و&� �>��م �&ی � و F 501اه& داb! در ی. روز �ص�3 (ا4

�
�1د، ی. J)اv 39#� و+�� Kآ��ی �Hاى ه�� و   �5 !DHl#� اى زی�رت�آ & و !
 "# \Hو ه I
ا����ن از دور ی� 	Cدی. و !�اى �FجK 10اس7" از 0&او	& �9

�اى �1!� و 	/�ط !� ج<�D9 Kدت و !�اى س�� ر>1E0 "7صً� س�� زی�رت !
�ت س#&ا
ّ/<&اء�F)مd�
��M7^ اسK ا	��ن J�5 آ & و ا4� ی�L از ) 39#� ا

�& !�� +ورد و !V& آ�رى آ� و1o را !�;J  5�3<�ی� را آ� �7�4 �
در ای" ���
�1د �1b! dً6ا!&، J�5 او !�;5 ��  �� ^L���1د و ��M7^ اس  K	�Hی& �

 .دو!�ر� J�5 را !� ج� +ورد

 �
���Nh� �H	 ن��	زم   ـ اT 1oز و�H	 & 	�� آ�رى آ� �DM7�� 5�J �! &	1ا�
 .دارد ا	��م ده&

 �
���NhN 5�J & ? ��& و !� 	ّ#K ه�H ی. J�5 !�  ـ ا4�! ^M7�� ��آ �! 
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Kج� +ورد آ�>� اس. 

a
 ��ـّ

 :در ه�K �1رد !� ج�ى و1o و J�5 !�ی& �#IHّ آ�د

a
 م�ارد ��ّ

 �1رد اّول

&��D	 "LH� 5�J 1 ی�oر و&Q �! ب+ �#>�. 

 �
���Nh٧  �! ،5�J 1 وoاى �<#� +ب و�ـ ا4� ا	��ن در +!�دى !��& !�ی& !
�1 آ & آ� از �#&ا �&ن +ن 	�ا�#& �1د، و ا4� در !#�!�ن !��&، ? �	\� Q&رى ج�7

ز�#" +ن ��K و !3 & اسK و ی� !� واس=� درK0 و ��	 & +ن را� ر>7" در +ن 
 �Hی&Q �ز�#" �/5L اسK !�ی& در ه� ی. از ?<�ر ;�ف !� ا	&از� ����ب ی. �#

" +ن ای" ;1ر آ�د	& در ج�1�7ى +ب !�ود و ا4� ز�#  آ� !� آ�Hن ����ب ��
�ف !� ا	&از� ����ب دو �#� ج� 1�7	�Hی&; � .	#�K !�ی& در ه

 �
���Nhو !3 & ی�  ٨ K�� �eدی ��V! 1ار وHف ه�ـ ا4� !��V از ?<�ر ;
5 !��& !�ی& در ;�>� آ� ه1Hار اسK !� ا	&از� ����ب دو L/� را� ر>7" در +ن

� .ج�1�7 آ & �#� و در ;�>� آ� ای" ;1ر 	#�K !� ا	&از� ����ب ی. �#

 �
���Nh٩ K�#	 زمT 1�7�ج ،K�#	 دارد +ب "#Xآ� ی �<�; � .ـ در ه

 �
���Nدارد،  �٠ KQاى �<#� +ب و�ـ آ�� آ� و KQ	�Hز او �  B	K�# و !
ا4� یX#" دارد در ��3M دور�� از �X&ارى آ� !�ی& ج�1�7 آ & +ب ه�K در 

��7 !��& !�ی& !��& و �/KXّ هI 	&ا�D	 �V	�� ود و ص1ر�� آ��اى �<ّ#� +ب !
K�#	 زمT 5ّM� ر>7" !� +ن ،K�ن دارد +ب ه�H4 �و
� ا4� ا;H# �ن دا��7 . ا4

�ود! 5ّM� اى �<ّ#� +ب !� +ن�� ا7F#�ط واج^ !�ی& !!� ! &��!. 

 �
���N�١ �� �L3! ود��1ا	& آ��   ـ Tزم 	#�K 10د ا	��ن !� ج�1�7ى +ب !
در ای" ص1رت ا4� ی. 	�� از ;�ف را آ� !� �7�4 او ا;H# �ن دارد !��س7& و 

Kود آ�>� اس�! ��	 & ?. 
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 �
���N�3 +ب  �٢<�Q ل ی� درC � 10د ی� در �ـ ا4� ا�H7Fل ده& آ� دا50 !�ر س�
ه�K، !�ی& !� Q&رى ج� 1�7	�Hی& آ� !� 	1Dدن +ب یX#" آ &، ی� از �#&ا آ�دِن +ن 

 .	�ا�#& �1د

 �
���N�٣ �7�ز، ج�H	 KQاز و �#� � 1	�Hی& و +ب �#&ا 	L & و �� وKQ ـ ا4
 .	�Hز ه�Hن ج� !�H	T ،&زم 	#�K دو!�ر� !� ج�1�7ى +ب !�ود

 �
���N�h  �� و & L	 ز ج�1�7 آ & و +ب �#&ا�H	 KQن و&�ـ ا4� !V& از دا50 
� در ه�Hن ج� !�H	&، ? �	\� ا�H7Fل ده& +ب �#&ا ��eز دی�H	 KQ7#�ط   وF1د ا�

 .+ب !�ودواج^ +ن اسK آ� !� ج�1�7ى 

 �
���N��  �! س&، ی� ج�1�7ى +ب�7! �
ـ ا4� از در	&� ی� دزد !� ج�ن و ��
�& آ� ه#� �! B � رى&Q �! ز�H	 KQ5 آ & ی� وHM� &	17ا	آ�  &��! Kbرى س&Q

K�#	 زمT 1�7�& ج�1�7 آ &، ج	17ا	. 

 �
���N�N  ،د���1د �K#EV آ B � ز�H	 KQود �� و�ـ ا4� در ج�1�7ى +ب 	
 .ش !� �#IH صM#{ اسKو
� 	�Hز

 �
���N�٧ �H	 دارد +ب �#&ا "#Xود و !�   ـ آ�� آ� ی�آ & ? �	\� د	�Dل +ب 	
�&  آ�د +ب �#&ا ��  �# IH	�Hز !1bا	& و !V& از 	�Hز !�<H& آ� ا4� ج�1�7 ��

Kزش !�;5 اس�H	. 

 �
���Nاز  �٨ &V! & و	1اb! ز�H	 IH#� �! و & L	 از ج�1�7 +ب �#&ا &V! �ـ ا4
 .!�<H& در ج�ی� آ� ج�1�7 آ�د� +ب !1د�، 	�Hز او صM#{ اسK	�Hز 

 �
���N& آ�  �٩	و !&ا &��! �7�ـ ا4� !V& از دا50 �&ن و KQ	�Hز، و1o دا
ا4� و1oى 10د را !�;5 آ & �<ّ#� +ب !�اى او � "LH	K�# ? �	\� !17ا	& 

 .و1oى 10د را 	e<&ارد، 	�Dی& +ن را !�; 5	�Hی&

 �
���NNاز ٠ �#� ��7 !��& و !&ا	& آ� ا4� و1oى  ـ ا4�و KQ	�Hز و1o دا
10د را !�;5 آ & �<ّ#� +ب !�اى او � "LH	K�# ? �	\� !17ا	& و1oى 10د را 

& L	 5;�! آ� +ن را K7#�ط واج^ +ن اسFارد ا&>e	. 

 �
���NN&  ١	ا&! �ـ آ�� آ� >X� �! fX&ار و1o ی� !� �X&ار J�5 +ب دارد ا4
�& ری7b"   ا 	�Hآ� ا4� +ن را !�یCد +ب �#&�! �&�آ &، ? �	\� و KQ	�Hز دا50 

�ام اسK، و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� �#� از و KQ	�Hز هI +ن را 	�یCدF ن+. 

 �
���NNـ آ�� آ� �� ٢  �H	 & +ب �#&ا	دا   KQن و&� آ &، ا4� !V& از دا50 
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 �
	�Hز و1oى 10د را !�;5 آ & ی� +!� آ� دارد !�یCد �K#EV آ�د� و
�H	 ز�H	 ى +ن��Q آ� Kن اس+ ^M7�� 7#�طFا �?�زش !� �#IH صM#{ اسK، ا4

 .را !1bا	&

 �1رد دّوم

 �
���NN& ای <� ی�  ٣ 	1ر و ��	س از دزد و ج��ـ ا4� !� واس=� �#�ى، ی� �
�7 !��&، !�ی& �#IH   	&ا�7" وس�3#�اى آ� +ب از ?�� !L/&، دس7�س� !� +ب 	&ا

 .آ &

 �
���NNh اى آ/#&ن�! �+ب از ?�� د
1 و ری��Hن و ��	 & ای <� Tزم  ـ ا4
�د ی� آ�ای� 	�Hی&، ا4�?� KH#Q +ن ? &ی" !�ا!� �1HVل b! K1ر اسD�� دارد و

�&، !�ی& �<#� آ &�! .& ��و�! KH#Q �. و هH\ #" اسK ا4� +ب را !� ? &ی" !�ا!
�ر   و
� ا4� �<#� +	<� !� Q&رى �1ل ��o ار&X� ل او +ن�F �! KD�	 10اه& آ�

 .دارد، واج^ 	#� �#>� K	�Hی&

 �
���NN�  �
�ض 	�Hی& وQ &ض آ & !�ی�Q اى �<#� +ب�ـ ا4� 	�?�ر �1د آ� !
�ض 10د را !&ه& واج^ 	#�K   دا	& ی� �H4ن دارد آ� 	�H  آ�� آ� ��Q &	1ا�

�ض آ &Q. 

 �
���NNN  ،اى �<#� +ب�ـ ا4� آ &ن ?�� �/KX 	&ارد !� ا7F#�ط واج^ !�ی& !
& L! ��?. 

��� �
NN1ل  ٧DQ &ی�! &/bD! رف !� او�V7� K � ارى +ب !&ون&X� ��آ �ـ ا4
 .آ &

 �1رد س1ّم

 �
���NNس& آ� !� واس=�  ٨�ـ ا4� از اس�HV7ل +ب !� ج�ن 10د !7�س& ی� !7
اس�HV7ل +ن ��ض ی� �D#9 در او �#&ا �1د ی� ���o ;1ل !L/& ی� �&ت آ & 

�
�1د !�ی& �# IH	�Hی&، و ��
�V� �7b&ارد،  ی� !� س	ر �o اى او�ا4� +ب 4�م !
�د ی� J�5 آ &#e! 1oم و� .!�ی& !� +ب 4

 �
���NNل  ٩�H7Fا ��ر دارد !�L3 ا4o اى او�ـ Tزم 	#�K یX#" آ & آ� +ب !
�دم !�� !��& و از +ن ا�H7Fل ��س � ��ر !&ه&، ? �	\� ا�H7Fل او در 	~o

�اى او �#&ا �1د !�ی& �#IH آ &!. 
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 �
���Nر دارد !�ی& ـ آ ٧٠�o اى او��� آ� �d7D !� درد ?/I اسK و +ب !
 .�# IH	�Hی&

 �
���N٧١  &H>�! ز�H	 آ & و �#� از IH#� ،ر�o س�ـ ا4� !� واس=� یX#" ی� �
Kاو !�;5 اس IH#� ،&ارد	ر �o ای��و
� ا4� !V& از 	�Hز !�<H& . آ� +ب !

Kاس }#Mزش ص�H	. 

 �
���Nای�   ـ آ�� آ� �� ٧٢��ر 	&ارد، ? �	\� J�5 آ & ی� دا	& +ب !o
 }#M5 او ص�J 1 وo�7، و��ر داo اى او��د و !H>�! &V& آ� +ب !#e! 1oو

Kاس. 

 �1رد ?<�رم

 �
���N&،  ٧٣	س��! 5�J 1 ی�oف و�E� �! ب را+ ���4 !7�س& آ� ا4�ـ ه
10د او ی� 9#�ل و اوTد او، ی� ر>#�X و آ��	� آ� !� او ��!1; & ��	 & 	1آ� و 

�	& ی� ��ی� �1	& ی� !� Q&رى �/ � �1	& آ� �5HM +ن آK�3 از #H! �e /�
7�س& F#1ا	� آ� ! ��/KX دارد !�ی& !� ج�ى و1o و  IH#� 5�J	�Hی&، و 	#C ا4

�1د !�ی& +ب را !� +ن  �3� �e /� ى، از�eدی �b���ل 10د اوسK و ی� 
 و هH\ #" اسK ا4� آ�� آ� ��F ج�ن او واج^ اسK !�. !&ه& و �# IH	�Hی&

;1رى �/ � !�H	& آ� ا4� ا	��ن +ب را !� او 	&ه& ��3 �1د !�ی& +ب را !� او 
 .ده& و �# IH	�Hی&

 �
���N٧h  Iه ���	5 دارد +ب �J 1 ی�oاى و�� از +ب ��آ� آ� !#J �ـ ا4
�7 !��& !�ی& +ب ��ك را �!� �X&ار +���#&ن 10د و آ��	� آ� !� او ��!1; & دا

H#� �! ارد و{e! ن&#��� I	�Hز !1bا	& و
� ? �	\� +ب را !�اى F#1ا	� !�اى +
 .!1bاه& !�ی& +ب 	�� را !� +ن !&ه& و !� +ب ��ك، و1o و J�5 را ا	��م ده&

I� � 1رد� 

 �
���Nن  �٧+ �! �ـ آ�� آ� !&ن ی� 
�Dس� 	�� اسK و آ�H +ب دارد آ� ا4
�H	 س او�D
�د ی� J�5 آ & !�اى +ب آ/#&ن !&ن ی� #e! 1o& !�ی& !&  و	ن ی� ��

�7 !��& آ� !� +ن . 
�Dس را +ب !L/& و !� �# IH	�Hز !1bا	&�و
� ا4� ?#Cى 	&ا
�س�	& و !� !&ن ی� 
�Dس 	�� ! 5�J 1 ی�oف و�E� �! آ &، !�ی& +ب را IH#�

 .	�Hز !1bا	&
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I/� �1رد 

 �
���N٧N  ف�z ب ی�+ Kام اس�F ل +ن�HV7آ� اس �<�z از +ب ی� �#J �ـ ا4
�ى 	&ارد، �6eف دی�z از +ن، +ب و �#J و Kاس �DEJ �<�z ب ی�+ dً

�ى 	&ارد !�ی& !� ج�ى و1o و IH#� 5�J آ &eدی. 

I71رد ه�� 

 �
���N5 آ &  ٧٧�J د ی��#e! 1oو ��& آ� ا4�! B � رى&Q �! KQ��4 و�ـ ه
�1د، !�ی& �#IH آ & ��Hم 	�Hز ی� �X&ارى از +ن !V& از وKQ 10ا	&� ��. 

 �
���Nًا  ٧٨&H9 �	�Hز را !� Q&رى ��#0� !# &ازد آ� وKQ و1o ی� J�5 ـ ا4
�7 !��&، �K#EV آ�د�، و
� 	�Hز او !� �#IH صM#{ اسK، ا4�?� ا7F#�ط �	&ا

 .��M7^ +ن اسK آ� ��Qى +ن 	�Hز را !1bا	&

 �
���Nز  ٧٩�H	 اى�! KQ5 آ & و�J د ی��#e! 1oو �ـ آ�� آ� �. دارد ا4
 .��	& ی� 	�، !�ی& �#IH آ &  او ��

� �
��Nز +!�  ٨٠�H	 از &V! �\	� ? ،د��ـ آ�� آ� !� واس=� � �e وIH#� KQ آ
�7 !��&، در ص1ر�� آ� �L/	 10د را IH#� �?�آ� دا��7 از دس�7 !�ود، ا4

��#zی&  و�H	 IH#� ی& دو!�ر��! &��! IH#� اش. 

 �
���Nز ; ـ آ�� آ� +ب دارد ٨١�H	 1لl/� IH#� �! KQو �e � �=واس �! �ا4
�1د و در �H	 &V! زه�ى�H	 اى��1ا	&   !#" 	�Hز +!� آ� دا��7 از دس�7 !�ود، !

 .!� ه�Hن �# IH	�Hز !1bا	& !�L3 !�ی& دو!�ر� �# IH	�Hی&

 �
���Nدارد آ� �� ٨٢ KQرى و&Q �! ن��	ا ��د ی� J�5  ـ ا4#e! 1o& و	1ا�
 5�J &&، !�ی	1اb! 1ت Q و ���Qن �56 ا+ �DM7�� ز را !&ون آ�ره�ى�H	 آ & و

 �! ��د و 	�Hز را !&ون آ�ره�ى ���DM7 +ن !� ج� +ورد !�L3 ا4#e! 1oآ & ی� و
�د و 	�Hز را !&ون س1ر� #e! 1o5 آ & ی� و�J &ارد !�ی&	 KQو I&از� س1ر� ه	ا

 .!1bا	&

 P�0ه�ی1 آ� ��
b ��A% �. a?�� ا��

 �
���N٨٣  }#Mص & �� �0ك و ریB و آ13خ و س B ا4� ��ك !�! IH#� ـ
 � .�7b� 54 �56 +ج� و آ1ز� 	#C صM#{ اسKاسK، و !
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 �
���N٨h  م��Qا �� س#�� و س�ی��� B ه. و س+ B �4 و س B س �! IH#� ـ
� ج1اه� �56 س X9 B#� و >#�وز� !�;5 ! IH#� �
س e<� صM#{ اسK و

��  & L	 IH#� I�7 هb� .آ� !� �4 و +ه K7#�ط واج^ +ن اسFو ا &��!. 

 �
���N�0ك و ری �٨ �B و آ13خ و س B �#&ا 	/1د، !�ی& !� 4�د و ـ ا4
�DJرى آ� در >�ش و 
�Dس و ��	 & ای <�س IH#� K	�Hی& و ? �	\� 4�د �#&ا 	/1د 
!�ی& !� IH#� 54 آ & و ا4� 54 هI �#&ا 	/1د ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� 	�Hز را 

 .!&ون �#1b! IHا	& و ! �!� ا7F#�ط !V&ًا ��Qى +ن را !� ج� +ورد

 �
���N٨N  د�4 �! IH#� & & +ن �0ك �<#� آ 	ش و ���ـ ا4� !17ا	& !� ��L	&ن >
 54 �! IH#� ،&ی�H	 �#>� & 54 را 0/. آ & و از +ن �0ك	17ا! �!�;5 اسK، و ا4

�� 5;�!  &��!. 

 �
���N٨٧  Kاس "LH� �\	� ? ،&��! �7��ف ی� ی� دا! �ـ آ�� آ� +ب 	&ارد ا4
�د #e! 1oو !�ی& +ن را +ب آ & و !� +ن و K�#	 "LH� �ی�  5�J	�Hی& و ا4

?#Cى هI آ� �#IH !� +ن صM#{ اسK 	&ارد، ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� 	�Hز را 
 .!&ون و1o و �#1b! IHا	& و ! �!� ا7F#�ط واج^ !V&ًا ��Q آ &

 �
���N٨٨  Kن !�;5 اس+ �! IH#� & آ�� آ� 	ى ��C#? �! B�0ك و ری �ـ ا4
�H	 ،1د��& آ� �1ا	& !� +ن �#13b�   IHط �! Iرى آ&Q �! C#? ن+ �آ &، و
� ا4

 }#Mص Bن �0ك و ری+ �! IH#� ،1د�در �0ك ی� ریB، از !#" ر>F �7��ب 
Kاس. 

 �
���Nی& !�  ٨٩�! Kاس "LH� �\	� ? & آ IH#� ن+ �ـ ا4� ?#Cى 	&ارد آ� !
0�ی&ن و ��	 & +ن �<#� 	�Hی&. 

 �
���N٩٠ 7�� 7#�طFو ا Kاس }#Mدی1ار �34 ص �! IH#� آ� !� ـ Kن اس+ ^M
& L	 IH#� ك� H	 1دن ز�#" ی� �0ك 0/.، !� ز�#" ی� �0ك!. 

 �
���N٩١ �� IH#� ن+ �آ & !�ی& ��ك !��& و ا4� ?#C ��آ� آ�   ـ ?#Cى آ� !
� +ن صM#{ اسK 	&ارد، 	�Hز !� او واج^ 	#�K و
� ا7F#�ط ��M7^ +ن ! IH#�

Fا �7#�ط واج^ !�ی& ��Qى +ن اسK آ� !&ون �#IH و و 1o	�Hز را !1bا	& و ! �!
 .را !� ج� +ورد

 �
���N٩٢  IH#� ن+ �� ?#Cى صM#{ اسK و !! IH#� آ� &��! �7�ـ ا4� یX#" دا



	�Hی&، !IHّ#� &H>�! &V !� +ن !�;5 !1د� 	�Hزه�ی� را آ� !� +ن �#IH 10ا	&� !�ی& 
 .دو!�ر� !1bا	&

 �
���N٩٣ �� IH#� ن+ ��&  ـ ?#Cى آ� !�D	 �DEJ &آ & !�ی. 
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 �
���N٩h  �>7در �3. 10د، دس �ـ �#IH در >��ى  5;�! �DEJ	K�#، �� ا4
�ى �1د و دس7<� را !� �#/�	�   را !� ز�#" !C	& و !�eاج�ز� دا50 �3. دی

�H	 5;�! او IH#� ،&/L!  1د�. 

 �
���N٩�  IH#� ،&�ـ ا4� 	&ا	& ��DEJ IH#� 5M اسK، و ی� >�ا�1ش آ�د� !�
�< �?� .ا�1ش آ  &� 10د �Jص^ !��&او صM#{ اسK، ا4

 �
���N٩N  �DEJ ب و �0ك او+ �ـ آ�� آ� در ج�ى �DF �DEJ اسK، ا4
 .اسK، !�ی& !� �# IH	�Hز !1bا	&

 �
���N٩٧ �� IH#� ن+ ��7 !��& آ�  ـ ��M7^ اسC#? Kى آ� !�آ & 4�دى دا
&	�H! Kد . !� دس�� +ن، ��M7^ اسK دسK را !�L7	& آ� 4! Kاز زدن دس &V! و

�یCد +ن!. 

 �
���N1ر� ٩٨�� ز�#" 14د و �0ك ج�د� و ز�#" ! IH#� روى   ـ .H	 زار آ�
K5 اس;�! &��! �7<��و� اسK، و ا4� 	H. روى +ن را 4L� �7<�e	 ن را+. 

a
 د�=�ر ��ّ

 �
���N٩٩ Kواج^ اس C#? ر�>? IH#� ـ در: 

 .	ّ#K: اّول

� +ن صM#{ : دّوم! IH#� ى آ�C#? �! Iه �! Kزدن آ� دو دسKاس. 

آ/#&ن آ� ه� دو دس�H� �! Kم �#/�	� و دو ;�ف +ن، از ج�ی� آ� �1ى : س1ّم
�� �روی& �� ا!�وه� و !�Tى !# � و ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& دس7<� روى   س

 .ا!�وه� هI، آ/#&� �1د

آ/#&ن آ� دس�H� �! �? Kم �/K دسK راسK و !V& از +ن آ/#&ن : ?<�رم
�? Kدس K/� م�H� �! Kراس Kآ� دس. 

 �
��Q 	&ار	& �٧٠٠��< I1 !� هo5 و !&ل از و�J ل از&! IH#� 7#�ط . ـFا �
و



 1M	 "م ده& !� ای��	ب ا�o 5 را !� دو�J ل از&! IH#� آ� Kن اس+ ^M7��
� دس7<� را  :آ�eدی �D��ی. ����D دس7<� را !� ز�#" !C	& و !� �#/�	� !L/& و �

#7Fا �L3! ،&/L! �>7دس K/� �! و &	C! "#ل !� ز�&! IH#� آ� Kن اس+ ^M7�� ط�
7� +ن اسK آ� �#IH را !� س� >! �L3! &م ده��	ب ا�o دو �! I1ء هoاز و

 �	�/#� ��ب ا	��م ده& دو ���K/� �D س�هI دس7<� را !� ز�#" !C	& و !o
 �� !� ز�#" !C	& و !eدی �D�� !L/& و ی. �
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&/L! �>7دس K/�. 

a
 ا���م ��ّ

 �
�ى  �٧٠١��E7b� �از �#/�	� و �/K دس7<� را ه }�� I	IH#� & L ـ ا4
 �
!�;5 اسH9 �? K&ًا ��{ 	L & ی� ���
� را 	&ا	& ی� >�ا�1ش آ�د� !��&، و

 }�� Kدس K/� و �	م �#/��H� & 1یe! ر آ�&Q "#Hو ه K�#	 زمT Iزی�د ه KQد
Kآ�>� اس �&�. 

 �
�X&ارى  ـ !�اى +ن آ� یX#" آ & ��Hم �/K دسK را ��{ آ�د� !�ی& �٧٠٢��
K�#	 زمT �7ن/e	ا "#! }�� �
� از �� را ه }�� I	�Hی&، و�T�!. 

 �
ـ �#/�	� و �/K دس7<� را ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& از !�T !� ��ی#"  �٧٠٣��
��{ 	�Hی& و آ�ره�ى +ن را !�ی& �/K س�هI !� ج� +ورد و ا4� !#" +	<� !� Q&رى 

�� IH#� & 1یe	 ص�3 ده& آ��< Kآ & !�;5 اس. 

 �
���٧٠h  ی� !&ل K5 اس�J او !&ل از IH#� آ & آ� "#V� &ی�! K#	 iQ1� ـ در
5 !��& !�ی& +ن J�5 را � "#V	�Hی& و ? �	\� �J ل از&! �از و1o، و ا4

ا��D7هً� !� ج�ى !&ل از و1o، !&ل از J�5 ی� !� ج�ى !&ل از J�5، !&ل از 
	 ،K!� 5 ج�J ل از&! IH#� در dً6� آ &، ی� K#ّ	 1o5 �� و�J ل از&! IH#� K#

Kاو !�;5 اس ،IH#� &��D	 �#b/� در ��D7� .�ّ# K	�Hی&، ا4� ا���D7 او ا

 �
���٧٠�  �ـ در �#IH !�ی& �#/�	� و آ� دس7<� و �/K دس7<� ��ك !��& و
� ا4
 IH#� ��	 Kن آ� دس�Hی& !� ه�! &/L! & +ن را +ب	17ا	و  &��! ��	 Kآ� دس

�ُ Kآ� دس Kس��	 ��ى !��& در ای" ص1رت !�ی& !� �/K دسK آ & و
� ا4�



 .ی� ذراع 	# IH#� C	�Hی&

 �
���٧٠N  در ��ون +ورد و ا4#! Kرا از دس �7/e	ا IH#� اى�ـ ا	��ن !�ی& !
 �&#D�? �>	+ �! ىC#? dً6� ،&��! �V	�� �>7دس7<� ی� در آ� دس K/� ی� �	�/#�

�ف 	�Hی&;��&، !�ی& !�!. 

 �
�ى را ـ ا4� �#/�	� ی� �/ �٧٠٧��eدی C#? و ��ر?� ی� Kاس I0دس7<� ز K
�H	 �7�! ن+ ��1ا	& !�ز آ & !�ی& دسK را روى +ن !L/& و 	#C ا4� آ�   آ� !

�ى را آ� !� +ن !��7، !�ز آ & !�ی& eدی C#? & ��ر?� ی�	17ا	و  &��! I0ز Kدس
� +ن صM#{ اسC! K	& و !� �#/�	� ! IH#� ى آ�C#? �! �?ن ��ر�Hرا !� ه Kدس

 K/� و&/L! �>7دس. 
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 �
���٧٠٨  ��7 !��& ا��Lل 	&ارد و
� ا4�ـ ا4� �#/�	� و �/K دس7<� �1 دا
&	C! ^X9 ی& +ن را�! &� .�1ى س� روى �#/�	� +�&� !�

 �
���٧٠٩  �V	�� �>7دس K/� و آ� دس7<� ی� �	ل ده& آ� در �#/��H7Fا �ـ ا4
�دم !�� !��& !�ی& ج�� � 1�7	�Hی&، �� یX#" ی� ه�K، ? �	\� ا�H7Fل او در 	~

K�#	 �V	�� ن �#&ا آ & آ�� #H;ا. 

 �
���٧١٠ �H	 و Kاس IHّ#� او ��#zو ��د  ـ ا4#e! ^a�	 &آ &، !�ی IH#� &	و . �1ا
�� ^a�	 آ�� آ�   &��D	 "LH� ��1د !�ی& او را !� دسK 10د او �#IHّ ده& و ا4

! Kاس }#Mن ص+ �! IHّ#� ى آ�C#? �! 10د را Kدس ،^a�	 &!�ی �	و !� �#/� &	C
&/L! دس7<�ى او K/� و. 

 �
�. آ & آ� KH�Q �#� از +ن را  �٧١١�� &� IH#� از +ن آ� وارد &V! �ـ ا4
�ا�1ش آ�د� ی� 	�، ا � 79	L & و �#IH او صM#{ اسK، و 	#C ا4� !V& از !�� <

 }#Mاو ص IH#� و & L	 � 79ا �	ورد� ی� + ��! Kآ & آ� درس .�+وردن ه� جCء 
Kاس. 

�� �
�. آ & آ� درسIH#� K آ�د� ی� 	�،  ٧١٢� �? Kاز ��{ دس &V! �ـ ا4
Kاس }#Mاو ص IH#�. 

 �
���٧١٣ ��#zی& �#� از   ـ آ�� آ� و�D	 ^7#�ط واجFا �!� ! Kاس IHّ#� اش
 IH#� �DM7�� ی� �eاى آ�ر واج^ دی�! �و KQ	�Hز !�اى 	�Hز �#IH آ &، و
� ا4



&��! �Q�! ز 9}ر او�H	 KQ&  ، ��آ & و �� و	1اb! ز�H	 IH#� ن�H& !� ه	1ا�. 

 �
���٧١h ��#zـ آ�� آ� و   �Q�! 9}ر او KQو �اش �#IH اسK، ا4� !&ا	& �� +0
��  �� KQو KV&، در وس	& آ� ��   ��	ا&! ��1ا	& !� �# IH	�Hز !1bا	&، و
� ا4

�ف ��;�� آ & و !� و1o ی�  5�J	�Hز   +0� وKQ 9}ر او !D1د، !�ی& ص�
 .� �e و IH#� �! KQ	�Hز را !�� +ورد!1bا	&، ی� در 

 �
���٧١� �H	 5 آ &، ��  ـ آ�� آ��J د، ی��#e! 1o& و	زه�ى   �1ا�H	 &	1ا�
�ف ;���Qى 10د را !� �#1b! IHا	& ه�? & ا�H7Fل !&ه& آ� !� زودى 9}ر او !

�1د و
� در ص1رت I39 !� زوال 9}ر �� �#� از >1ت �&ن 	�Hز ��Qء،   ��
&	�H! � .!�ی& � 7~

� �
��٧١N �H	 زه�ى   ـ آ�� آ��H	 Kاس C5 آ &، ج�ی�J د ی��#e! 1o& و	1ا�
ه�ى ��D	� روز وV� KQ#" دارد !� �#1b! IHا	& �DM7��   �7F را آ� �56 	�>�3

&��! �7��ط +ن آ� I39 !� زوال 9}ر �� +0� وKQ 	&ا� �! ،KQدر اول و. 
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 �
���٧١٧ ��#D5 ج�J &7#�;ً� !�یF�7 اى و   ـ آ�� آ� اFا��# IH	�Hی&، �dً6 ج
در �/K او اسK، ا4� !V& از J�5 و �# IH	�Hز !1bا	& و !V& از 	�Hز Fََ&ث 

�د#e! 1oی& و�! &V! زه�ى�H	 اى��ى از او س� ز	& �dً6 !1ل آ &، !lاص. 

 �
�ى �#IH آ &، !V& از  �٧١٨��e7" +ب ی� 9}ر دی�ـ ا4� !� واس=� 	&ا
�ف �&ن 9}ر، �#IH او !�;5 ��;��1د  !.  

  

  



 ��v	م1 ٧١٩م ����   ـ P�0ه�ی1 آ� و�� را .��. aل از و�� را ه�. a
�� ،�Cآ
��   آ�C، و P�0ه�ی1 آ� 7	� را .��� م1  م1�. aرا ه �	ل از 7�. a

�ی�، ��A

�ی�  م1A. 

 ��v	1 ٧٢٠م
A 1 آ�	ـ آ  ،�H�. M,.� او وا �	7 �C0�Wا ،�Cآ �	7 �Aا��

�ی�ا�=��ط وا,M %ن ا�� آ� .�ل ه� ی} A a
 .از %��A ی} ��ّ

 ��v	1 ٧٢١م
A 1 آ�	1 را آ� .�اى %ن  ـ آ�
K �3اه�. �Wا ،�Cآ �	7 �Aا��

�ی� و اA �W=�ا�A و�� A a
7	� وا,M ا�� اA@�م ده�، .�ی� .�ل از 7	� ��


�1 را آ� .�اى %ن و�� وا,M ا�� اA@�م ده�، .�ی� .�ل از K د و .�3اه���S.

�ی�A a
 .و�� ��

 ��v	ز و��  ٧٢٢م�
A اى�. �	�A زمc �Cآ a
�� �.�C, �	7 ل از�. �Wـ ا
 �Aا�=A �Wد، و ا��S. ی� و���. ،�Cآ a
�� �Sى دی���	ل از 7�. �W1 ا�د و��S.


�ی�C. ل از و���. aى ه�Sدی a
 .و�� .��Sد، .�ی� ��

 ��v	م1 ٧٢٣م ��آ�C   ـ ا�W .�ل از 7	� ��
a آ�C و .�U آ�رى آ� و�� را .�
�O د، .�اى او��S. ی� و���. �Cآ �	7 �Aا�=A �U. زه�ى�
A اى�. �hA�C0 ،ی�% `
1
A �Wی�  و ا�
A a
 .��ا�A و�� .��Sد، .�ی� .�ل از و�� ��

 ��v	٧٢م| �[�V1 آ� و	ـ آ  a
اش %ن ا�� آ� .�ل از و�� و .�ل از 7	� ��
 .آ�C و ��
a دی�Sى cزم �A	�  آ�C، ه
�R دو ��
a آ]�ی� م1

 ��v	1 آ �٧٢م	ـ آ�[�Vو �  a
�� �� ،�Cآ a
اش ��
a ا�� ا�W .�اى آ�رى ��
��ا�A  و qKر او .�*1 ا��، آ�ره�ی1 را آ� .�ی� .� و�� ی� 7	� اA@�م داد، م1

�ز م�� ی� A ب .�اى% R=H1 و*� ی� .� داSC� ��.@� %ورد و�1 ا�W .� خ�


�د/ م1A a
 .ده� ��ا�A اA@�م  خ�ا.��ن ��
a آ�د/ ��6 آ�رى را آ� .�اى %ن ��

 ��v	٧٢م�  /�Aخ�ا a

�زه�ی1 را آ� اA	�ن .� ��A ا�� M?=	م�رد م �C0 ـ در
�Aا�� دو.�ر/ .�3ا: 


�ز : اّولA a

�ًا خ�د را ,MC آ�د/ و .� ��K و �=Hل %ب ��س دا�
U=از ا� �Wا 
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K&� اس	10ا. 

 ^ آ & و H9&ًا 10د را ج  دا	��7 ی� �H4ن دا��7 آ� +ب �#&ا 	�H  ا4� ��: دّوم
K&� اس	ز 10ا�H	 IH#� �! د� و� .آ



0� وH9 KQ&ًا در ج�1�7ى +ب 	�ود و !� �# IH	�Hز !1bا	& و !V& : س1ّم+ �� �ا4
�&  آ�د، +ب �#&ا ��  !�<H& آ� ا4� ج�1�7 ��. 

ا4� H9&ًا 	�Hز را ��#0� ا	&ا�70 و در +0� و IH#� �! KQ	�Hز 10ا	&� : ?<�رم
Kاس. 

I� � :�� ��1د و +!� را آ� دا��7  ا��7 آ� +ب �#&ا 	�Hدا	��7 ی� �H4ن د  ا4
K�7 اسbری. 
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726 

 �
�، 19رت 10د را از  �٧٢٧��eدی iQ�3ّ و �1اb� KQن و��	ا Kـ واج^ اس
�م !�� &، و M� ادر !� او�آ��	� آ� ��3L &، ا4�?� �56 10اه� و ��در و !

1��	&، >< ه�ى �C#ّH آ� 10ب و !& را ��  هH\ #" از دی1ا	� �C#ّH و !\�m! ،& H
& 	��1m! �eی&L19رت 10د را از ی K�#	 زمT � .و
� زن و �1ه

 �
�ف  �٧٢٨��;��ج !b� را از fa�J �> & ای 	و آ13خ و �� B ��4 !� س�ـ ه
 .آ  &، ا4�?� ��ك �&	� �5M ���5 اسK و
� 	�Hز 10ا	&ن ��	�V 	&ارد

 �
3Q#5 +ب !L/ &،  ـ ا4� !1bاه & ?#Cى را آ� !� !1ل 	�� �&� !� +ب �٧٢٩��
? �	\� ی. ����D +ب روى +ن !�یC	& و از +ن ج&ا �1د در ص1ر�� آ� !1ل در 

� آ� +ب روى +ن !�یC	& ��ك ��eدی �D���&، ی. ��! �&	�H	 C#? 1د  +ن� . �
و

� +ن ��J �� & ر ده�/< ،�V<د �در 
�Dس و >�ش و ��	 & ای <� !�ی& !V& از ه


� +!� اسK آ� در (!#�ون +ی& ��J �7����7" و !V& از +ن از ?#Cى آ�  KQو
�1د  �1د 10د!1bد ی� !� وس#�3 >/�ر �0رج ��  ��). 

 �
ـ ا4� زI0 ی� د�5 ی� ��e7�L در ص1رت و دس7<� اسK و روى +ن  �٧٣٠��
�ر دارد، !�ی& ا;�اف +ن را !/1ی& و ? �	\� o 7" روى +نbو +ب ری Kز اس�!

�ر 	&ارد، ا7F#�ط +o ن+ �! ��َ Kو آ/#&ن دس &/L! ن+ �! �� Kآ� دس Kن اس
َ�� را روى ��ر?� هL! I/& و ا4� ای"  Kارد و دس{e! ر?� ��آ� روى +ن�� &V!

�H	 و Kاس ��	 I0ر دارد ی� ز�o Iار ه&X�   اف��1د +ب آ/#&، !�ی& ا;
�&، از !�T !� ��ی#" !/1ی& و ! �!� ا7F#�ط  1 �7�4oرا !� ;1رى آ� در و I0ز

IHّ#� � .ه�H ! Iی& واج^ در >�ض ا#0



 �
ا	&  اى را آ� س�د �&� و J��3 	&اد�  ـ ا4� آ�� !&ن ا	��ن ��د� �٧٣١��
�� آ & یV � ج�ی� از !&ن 10د را !� +ن !�س�	& !�ی&  K#� �� 5�J	�Hی&، ?� 


K 10اب �� آ & ?� در !#&ارى، !� ا70#�ر �� آ & ی� !��F �7   درF ،ا70#�ر
b70" و اس�	1ان او !� b70" و اس�	 ��س& !�ی& J�5 آ &ا4! K#� 1ان . �و
� ا4

� او واج^ 	#�F  K#1ان ��د�! 5�J & اى را �� آ. 
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 ا�ـ��م Aـ
�ز

�1د، �D9د�<�ى  I
	�Hز !<7�ی" ا�H9ل دی � اسK آ� ا4� 1DQل در��4 0&او	& �9
� ه1DQ Iل ��eدی  �H	 1لDQ Iه �eل دی�H9/1د ا	�7 <�و . �1د �1د و ا4� �}ی

��1/7 آ & ?�ك   ا4� ا	��ن ��D	�ه�H	=1ر آ�  �!+ �روزى � � 	K!1 در 	<
�H	 �	&! ن را از 4 �ه�ن ��ك ��  در��	ا Iه �	�e� � زه�ى�H	 ،&	��  &  و . آ

سCاوار اسK آ� ا	��ن 	�Hز را در اّول و1b! KQا	& و آ�� آ� 	�Hز را ��K و 
�H	 ز�H	 آ� K& آ�� اس 	رد ���H� .D& س	م. 10ا�� اآDHl#�)39#� ص�3 ا v

�
��Hرد سCاوار «: >��1د) و+ .Dه& و +ن را س&	 K#ّHز اه�H	 �! آ�� آ�
Kت اس� .«9}اب +0

7 & ��دى وارد و �/1lل 	�Hز �& و ��ت در ���& �/�ی� دا�F روزى
�ت >��1د	&�F ،ورد�#	 ��! dًد در «: رآ1ع و س�1دش را آ���ا4� ای" �


� آ� 	�Hزش ای" ;1ر اسK از د	#� !�ود، !�FK�7 اس<� .«� دی" �" از د	#� 	

�& آ� !� �3�9 و ��7!ـCد �4	Hـ�ز 	1bا	ـ& و در �Fل �! ^zـ�ن !�یـ& �1ا�	ا ��
14یـ& و 0ـ1د را  	�Hز !� ی�د 0&ا !��ـ& و �7ـ1جـ� !��& !� ?ـ� آ�ـ� سbـ" ��

 �در �Xـ�!5 9~ـKH و !ـCر�4 0&او	ـ& �9
ـI !�#ـ�ر ��K و 	�?#D! C# & و ا4
� ��  Qـ i	�Hز آ��dً !� ای" �=3^ �1ج� آ &، از 10د !�ا	��ن در �1D0   ،1د�

�ون ) 39#� ا
�dم(	�Hز �#� را از ��ى ��Dرك ا�#�ا
��H #"  ? �	\� درFـ�ل#!
�ت �17ج� 	/&	&�F & و +ن	آ/#&. 

و 	#C !�ی& 	�HزC4ار �1!� و اس��l7ر 	�Hی& و 4 �ه�	� آ� ��	1DQ iل �&ن 	�Hز 
J ،�Dآ ،&�F & 	�� ،Kاس �H0 &ادن	ات و �L�� ن&#����ام، +F 10ردن ،KD#



و هH\ #" سCاوار اسK آ�ره�ی� آ� . و زآ�ت و !�L3 ه� �EV#�7 را ��ك آ &
�� Iز را آ�H	 1د�4 و 10ددارى   ث1اب
آ & !�� 	#�ورد، �dً6 در �Fل 10اب +

از !1ل !� 	�Hز 	�ی�7&، و در � iQ1	�Hز !� +س�Hن 	 ��e	L & و 	#C آ�ره�ی� آ� 
7�ى X9#� !&سK آ & و 
�Dس   1اب 	�Hز را زی�د ��ث/e	ا dً6� ،آ & !�� +ورد

1�& و ��	� و ��1اك آ & و 10د را 10� 1D	�Hی&m! �C#آ��. 
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M,زه�ى وا�
A 

Kاس �� :	�Hزه�ى واج^ 

 	�Hزه�ى ی�1ّ#�،: اّول

 	�Hز +ی�ت،: دّوم

 	�Hز �ّ#K،: س1ّم

�� ��	 (	�Hز ;1اف واج^ �0	� آ�DV : ?<�رمH9 و i7ّH� ��H9 ز ;1اف در�H	 &
�د�، و 	�Hز ;1اف در ّF� �i7ّH و 	�Hز ;1اف 	��ء��). 

I� � :،Kواج^ اس �� !Cر74�� � 	�Hز ��Qى �&ر و ��در آ� !

I/��1د  	�Hزى آ� !� واس=� اج�ر� و 	}ر و I�Q و 9<& واج^ ��: )١). 


�زه�ى وا,M ی�مّ��A 

Kاس �زه�ى واج^ ی�1ّ#� � �H	 : و �>z�E9 ;KVآ&ام ?<�ر رآ��ب، . هl�
KVس� رآ .KVدو رآ ،}Dص KV9/�، ?<�ر رآ. 

 �
�اa=� آ� �7�4  �٧٣٢���ـ در س�� !�ی& 	�Hزه�ى ?<�ر رآ�7V را !� 
�1د دو رآKV 10ا	&  ��. 

�E9 و �>z ز�H	 KQو 

 �
���٧٣٣  &	�ـ ا4� ?1ب ی� ?#Cى ��	 & +ن را، راسK در ز�#" ه1Hار >�و !
! &#��ب �� #�ون ��صD{ آ� 10رl� ف�ا>7& و ه�?�   +ی& س�ی� +ن !� ;

�� T�! �7ب<+ �� Iی& ای" س�ی� آ+   �>z ه�ى �� در اّول�>��1د و در 
�9��)٢ (�� �Hی" درج� آ�� آ� 4}�K س�ی� +ن !� ;�ف   !� +0>z رس& و

����ب ��  �/�ق !l� �! رو &#�4�دد و ه�?� 10ر   �رود، س�ی� زی�د�



�ی� !� +0�ی" درج� آ�H رس#& و دو ����D رو !� ! �!�ای" و�7Q س. �1د  ��
�&� اسK زی�د �&ن 4}ا�13V� ،Kم �� �9�� �>z 1د� . �
 و

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ `زم �� .�آ% ا�4 آ� ��زه+� آ� �� وا�'� ا(رK و ��ر و �X� و �*�  1
�
 Q)ر و  وا��د ��ز وا(Q ���4 ��<� و@ى �� ��� ا(رK و �E ،د��X� و  9

 .و@ى �� �*� وا(Q ا�4

ل 2� WXا�
�� (چ�� دL�V ���X از ��4 دوازدK . ـ ^*% 9%�� در ���R از 
ه� چ�� د���X ��� از ��4 دوازدK ا�4 ) ��4 ^*% آ�كO ا���6 ه�� (و

8�ر ��� � ای*�6�%*9  �9�). 
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� س�ی� !� آ�3ّ از !#">z iQ1� آ� �4ه� �Lّ� 56� ه��>� ��V! رود   �� در
�&� اسV!  K& از +	�L س�ی� دو!�ر� �#&ا �&، �13Vم �� �>z 1د�. 

 �
���٧٣h  و�� !� ز�#" >>z دن��ى را آ� !�اى �Vّ#" آeدی C#? ـ ?1ب ی�
���0 14ی &  �� &	�!. 

 �
� ه�آ&ام و1Eb� KQص و �/7�آ� دار	& ��٧٣��E9 و �>z ز�H	 ـ :
�7Qو �� Kاس �>z از اّول �>z ز�H	 1صEb� KQ&از�  و	ا �! �>z آ� از

� !e}رد>z ز�H	 &ن	آ� !� . 10ا Kاس �VQ1� �E9 ز�H	 1صEb� KQو و
 iQ1� "آ�� �� ای ��ب ��	&� !��& آ� ا4l� �! KQو ،�E9 ز�H	 &ن	&از� 10ا	ا

� را !1bا	&E9 ز�H	 &و !�ی �&� ��Q او �>z ز�H	 ،�&	1اb	 را �>z ز�H	 . و
1Eb� KQو و �>z ز�H	 1صEb� KQك ��!#" و�7/� KQو ،�E9 ز�H	 ص

� ی� >z ز�H	 �ًه�D7�� اسK، و ا4� آ�� در ای" وKQ اE9 ز�H	 و �>z ز�H	
Kاس }#Mزش ص�H	 ،&	1اb! ى�eرا !� ج�ى دی �E9. 

 �
���٧٣N  1د و� �E9 ز�H	 1لl/� س<1ًا ،�>z ز�H	 &ن	از 10ا �#� �ـ ا4
7�ك !/� KQدر و �\	� ? ،Kد� اس��&، !�ی& 	ّ#K را در !#" 	�Hز !�<H& ا���D7 آ�

4�دا	& ی � V	K#ّ آ & آ� +	\� �� �Fل 10ا	&��! �>z ز�H	 �!  \� را	ام و +
�� &V! �\	+ و I
1l/�   م�H� ز را�H	 �L	+ از &V! و &��! �>z ز�H	 �Hه I	10ا

� را !1bا	&E9 ز�H	 ،د��&، !�ی& 	ّ#K . آ�! �>z �! 1صEb� KQدر و �و ا4



�H	 & و	دا�4�! �>z ز�H	 �! &را	1اb! �E9 ز�H	 &V! م آ &، و�H� و . ز را
� را E9 و �>z ز�H	 دو!�ر� �E9 ز�H	 از &V! آ� Kن اس+ ^M7�� 7#�طFا

 .!1bا	&

 �
���٧٣٧  �>z ز�H	 "#/	ج� �VHو در روز ج Kاس KVدو رآ �VHز ج�H	 ـ
��  �D��#� 1ر�F 1د و در ز��ن�)�
39#� )و ا��م �1EVم ( ص�3 اv 39#� و+

�ى واج^ و 	�) ا
�dمDآ KD#J اّ�� در ز��ن K�0ّص او واج^ 9# � اس ^a
� اسK و
� در ز��	� آ� #ّb� �>z ز�H	 و �VHز ج�H	 ن�#� � Vی Kى اس�##b�

 �VHز ج�H	 آ� Kن اس+ ��1د !<7 ���Qا �VHز ج�H	 و &��! ��d9&ل اس K�1LF
 .10ا	&� �1د

 �
���٧٣٨ VQ1� را از �VHز ج�H	 آ� K7#�ط واج^ +ن اسFاّول ـ ا �ً<�� آ� 9
�� �>z  ز�H	 ا>�7د !� ج�ى �#0�� �>z 5aاز اوا �14ی & ��#0� 	#�	&از	& و ا4

� !1bا	 &>z ز�H	 �VHج. 

 �
���٧٣٩  �
�اى ه�ی. از 	�Hزه�ى ) ٧٣٠(ـ ه�H	=1ر آ� در ���! &�!#�ن 
 �3ّL� ��ب و 9/� ی. و1Eb� KQص وج1د دارد، آ� ا4l� و ،�E9 و �>z

 H9&ًا 	�Hز 
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� ی� 	�Hز 9/� را H9&ًا در و1Eb� KQص >z 1صEb� KQرا در و �E9
Kزش !�;5 اس�H	 &	1اb! ب�l� . ز�H	 ء��Q & 	�� ى�eز دی�H	 &1اهb! �اّ�� ا4

 }#Mزش ص�H	 &	1اb! ب�l� ی� �>z 1صEb� KQن را در و+ �#J ی� }Dص
Kاس. 

�ب و 9/�ءl� ز�H	 KQو 

 �
���٧hف � ٠�; �0��ب ��VQ1 اسK آ� سl� وب ـ�J از &V! ق آ��/
�1د از !�Tى س� ا	��ن !e}رد  +>�7ب �#&ا ��. 

 �
���٧h& ١	آ� دار��ب و 9/� ه�آ&ام و1Eb� KQص و �/7l� ز�H	 ـ: 

�ب !� l� �7 آ� ازQو �� Kب اس�l� ب از اّول�l� ز�H	 1صEb� KQو
�& و ��Hم �! �ا	&از� 10ا	&ن س� رآ KV	�Hز !e}رد ! �!�ای" ا4� آ�� ���>

و و1Eb� KQص . /� را س<1ًا در ای" و1b! KQا	& 	�Hزش !�;5 اسK	�Hز 9
 &��! �&	�� ^� �E	 �! �/9 ز�H	 &ن	&از� 10ا	آ� !� ا Kاس �VQ1� �/9 ز�H	



�ب را H9&ًا 	1bا	&� !��& !�ی& اّول 	�Hز 9/� l� ز�H	 iQ1� "آ�� �� ای �آ� ا4
�ب را !1bا	&l� ز�H	 از +ن &V! و. 

7�ك و !#" و1Eb� KQص 	�Hز �/� KQز 9/� و�H	 1صEb� KQب و و�l
�ب و 9/� اسK آ� ا4� آ�� در ای" وKQ ا��D7هً� 	�Hز 9/� را �#� از l� ز�H	

�1د 	�Hزش صM#{ اسK و !�ی& 	�Hز  K�73� ز�H	 از &V! & و	1اb! ب�l� ز�H	
�ب را !V& از +ن !�� +وردl�. 

 �
���٧h٢ 4 �#� �
�& ـ و1Eb� KQص و �/7�ك آ� �V � +ن در ��� �7�
آ & �dً6 ا4� !� ا	&از� 10ا	&ن دو رآ KV	�Hز از اّول   !�اى ا��bص >�ق ��

� آ�� آ� ���>� اس�H� Kم �&� و دا50 >z ز�H	 1صEb� KQرد و{e! �>z
7�ك ��/� KQ&ن  و	&از� 10ا	ی& !� ا�! K�#	 ��1د، و !�اى آ�� آ� ���>

� !e}رد>z از اّول KVر رآ�>?. 

 �
���٧hاز  ٣ �#� ��ب س<1ًا �/1lل 	�Hز 9/� �1د و ـ ا4l� ز�H	 &ن	10ا
در !#" 	�Hز !�<H& آ� ا���D7 آ�د� اس� ? K	�H� �\م +	\� را 10ا	&� ی� �X&ارى 

 K#ّ	 &ی�! K�7 اس<�7�ك 10ا	&� و !� رآ1ع رآKV ?<�رم 	/� KQاز +ن را در و
4�دا	& و 	�Hز را ��Hم آ & و ! &V	�Hز 9/� را !1bا	&��ب !l� ز�H	 �! را. 

�ب l� ز�H	 &V! & م آ�H� ز 9/� را�H	 &رم ر>�7 !�ی�>? KVرآ1ع رآ �! �و ا4
 را 
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�ب 10ا	&� l� ز�H	 1صEb� KQ&� در و	\� را 10ا	م +�H� �!1bا	&، اّ�� ا4
Kزش !�;5 اس�H	 &��!. 

 �
���٧hh  K7#�ط واج^ +ن اسFو ا ،Kاس ^� �E	 �/9 ز�H	 KQو �ـ +0
�ب و 9/� l� ز�H	 اى��وب �� اذان صD{ آ� !J را از اّول ^�و ��	 & ای <� 

�1ان �� اّول +>�7ب F��ب   F��ب آ�د، و !�اى 	�Hز �^ و ��	 & +ن ��
 .(١(آ�د

 �
���٧h�  ^� �E	 �� ز 9/� را�H	 ب ی��l� ز�H	 واس=� 9}رى �! �ـ ا4
 ��Q ادا و K#ّ	 �L ون ای&! }D5 از اذان صDQ �� &7#�ط واج^ !�یFا �	1bا	& ! �!

 .آ & !�� +ورد



}Dز ص�H	 KQو 

 �
���٧hN �&#ق، س���آK   ـ 	Cدی. اذان صD{ از ;�ف �/F T�! �! اى رو
آ & آ� +ن را >�� اّول 14ی & و�7Q آ� +ن س�#&� در ;�ف �/�ق و ا>� �<"   ��

�1د +ن را >�� دّوم 14ی & آ� اّول و KQ	�Hز صD{ اسK و +0�   و 4�7�د� ��
 .+ی& +>�7ب !#�ون ��و KQ	�Hز ص�VQ1� }D اسK آ� 


�زA �*ا���م و 

 �
���٧hن �� ٧��	ا ���e دا50   ـ ه KQآ & و "#X1د آ� ی��1ا	& �/1lل 	�Hز 
 �D0 �L	+ �� ده &، �/�وط !D0 KQن و&��&� اسK ی� دو ��د �9دل !� دا50 
 Iاز آ &V! �0���<�دت !&ه & آ� س�ی�  �L 56 ای� &��! ��ّF �>	+ دت�>�و 

�وع !� زی�د��&ن  K1د� اسH	 ن&�� �س و �1رد ا;H# �ن .  KQو �b�اذان 
Kآ�>� اس C#	. 

 �
���٧h7#�ط  ٨Fا �ـ 	�!# � و آ�� آ� در ز	&ان 4�>�7ر اسK و ��	 & ای <� ! �!
و
� ا4� ا	��ن . واج^ !�ی& �� !� دا50 �&ن وKQ ی "#X	1l/� &  Lل 	�Hز 	/1	&

آ� !�اى ه�H  (و ��	 & ای <���	 & ا!� و �DJر (!� واس=� وج1د ��	i در +س�Hن 
��	i از یX#" آ�دن اسK 	17ا	& در اّول و KQ	�Hز !� دا50 �&ن وKQ یX#" آ & 

�� ،�&��7 !��& آ� وKQ دا50 � .�1ا	& �/1lل 	�Hز �1د  ? �	\� �H4ن دا

 ــــــــــــــــــــــــــــ

1 � 4Xو %E� ��%9 %*^از��� Wر� j4 و ی�� Kزدز ـ ���%ای� .�%ی�ً ی�
 ا�4e� ب و%|
. 
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 �
���٧hد �9دل از روى  ٩�ـ ا4� ا	��ن یX#" آ & آ� و KQ	�Hز �&� ی� دو �
� ده & و �/1lل 	�Hز �1د و در !#" 	�Hز !�<H& آ� D0 KQن و&�Fّ� !� دا50 

Kز او !�;5 اس�H	 K/&� اس	دا50  KQز . ه 1ز و�H	 از &V! �و هH\ #" ا4
. از وKQ 10ا	&� 	�Hزش !�;5 اسK و !�ی& ا�9د� آ &!�<H& آ� ��Hم 	�Hز را �#� 

و
� ا4� در !#" 	�Hز !�<H& وKQ دا50 �&، ی� !V& از 	�Hز !�<H& آ� در !#" 
Kاس }#Mز او ص�H	 �&� .	�Hز وKQ دا50 



 �
�7 !��& آ� !�ی& !�  �٧�٠���ـ ا4� ا	��ن !� اث� K3�J و >�ا�1�� �1ّج� 	&ا
�H	 1لl/� KQن و&�ز �1د، ? �	\� !V& از 	�Hز !�<H& آ� ��Hم یX#" !� دا50 

	�Hز را در وKQ 10ا	&� 	�Hز او صM#{ اسK و ا4� !�<�H� &Hم 	�Hز را �#� از 
 Kزش !�;5 اس�H	 ،KQ&� ی� �#� از و	10ا KQآ� در و &H>�	 &� ی�	10ا KQو

!�L3 ا4� !V& از 	�Hز !�<H& آ� در !#" 	�Hز وKQ دا50 �&� اسK ا7F#�ط واج^ 
 K&+ن اس	1اb! ز را�H	 آ� دو!�ر� +ن. 

 �
ـ ا4� یX#" آ & وKQ دا50 �&� و �/1lل 	�Hز �1د و در !#" 	�Hز  �٧�١��
Kز او !�;5 اس�H	 ،�	 ی� �&�و
� ا4� در !#" 	�Hز . �. آ & آ� وKQ دا50 

�&� و �. آ & آ� +	\� از 	�Hز 10ا	&� در وKQ !1د�  KQآ� و &��! �7�یX#" دا
 .Kی� 	� 	�Hزش صM#{ اس

 �
ـ ا4� و KQ	�Hز !� Q&رى � B اسK آ� ا	��م !�V از ���DّM7ت  �٧�٢��
�1د �X&ارى از واج�Dت در �0رج وKQ 10ا	&� �1د !�ی& +ن  p9�! ز�H	

 &V! ز�H	 ارى از&X� ،1ت Q &ن	واس=� 10ا �! ����DّM7ت را ��ك آ & �dً6 ا4
�1د 	�Dی& Q 1ت را !1bا	& و ا4� !1bا	& از وKQ 10ا	&� ��  �
�K#EV آ�د� و

Kاس }#Mزش ص�H	. 

 �
ـ آ�� آ� !� ا	&از� 10ا	&ن ی. رآ KV	�Hز وKQ دارد، !�ی& 	�Hز را  �٧�٣��
#0� !# &ازد�� KQز را �� ای" و�H	 ًا&H9 &ی�D	 �
 .!� 	ّ#K ادا !1bا	& و

 �
���٧�h  KVرآ �&ن � 	&از� 10ا	ب !� ا�l� �� �ـ آ�� آ� ���>� 	#�K ا4
7� و KQ	�Hز وKQ دارد !Hآ �� ه�دو را !1bا	&، و
� ا4E9 و �>z ز�H	 &ی�

 �� �� را ��Q آ &، و ا4>z ز�H	 ًا&V! & و	1اb! را �E9 ز�H	 fX< &دارد !�ی
�ب و 9/� l� ز�H	 &دارد !�ی KQز و�H	 KVرآ �&ن � 	&از� 10ا	ا �! ^� �E	

7� وKQ دارد !�ی& >fX 9/� را !1bا	& و !V&ًا !Hآ ��ی& 	�Hز را !1bا	&، و
� ا4
�ب را !1bا	& و ! �!� ا7F#�ط واج^ 	#K اداء و  ��Q	 �Hی&l�. 
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 �
���٧��  KV&ن س� رآ	&از� 10ا	ب !� ا�l� �� �ـ آ�� آ� ���>� اسK ا4
7� وKQ دارد Hآ �� را !1bا	&، و
� ا4E9 و �>z ز�H	 &دارد !�ی KQز و�H	

� را ��Q آ &>z ز�H	 ًا&V! & و	1اb! را �E9 fX< &ی�! �! ^� �E	 �� �، و ا4
�ب و 9/� را !1bا	& l� ز�H	 &دارد !�ی KQز و�H	 KV&ن ?<�ر رآ	&از� 10ا	ا



 K#ّ	 ب را !&ون�l� ًا&V! & و	1اb! 9/� را fX< &دارد !�ی KQو �7Hآ �و
� ا4
اداء و ��Q !�� +ورد، و ? �	\� !V& از 10ا	&ن 13V� �/9م �1د آ� !� �X&ار ی. 

	 �! KQو ��ب را !� 	ّ#K رآKV ی� !#/7l� ز�H	 ی& >1رًا�! Kاس �&	�� ^� �E
 .ادا !� ج� +ورد

 �
���٧�N  �! i& و راج	1اb! ن+ KQز را در اّول و�H	 ن��	ا Kاس ^M7�� ـ
 �e� ،Kاس �7>! &��! �7LدیC	 KQاّول و �! �?�+ن 0#�3 س��رش �&� اسK و ه

� آ & آ� 	�Hز رDص dً6� ،&��! �#0� +ن از ج<7>! �7�� �L	+ K9�Hا !� ج
 .!1bا	&

 �
ـ ه���4 ا	��ن 9}رى دارد آ� ا4� !1bاه& در اّول و KQ	�Hز  �٧�٧��
!1bا	& 	�?�ر اس IHّ#� �! K	�Hز !1bا	& ? �	\� !&ا	& ی� ا�H7Fل ده& آ� 9}ر او �� 

�� ،Kاس �Q�! KQو �
�Dس�   +0 dً6� ��1ا	& در اّول و KQ	�Hز !1bا	&، و
� ا4
�ى eی� 9}ر دی &��7 !��& و ا�H7Fل !&ه& آ� 9}ر او از !#" 	�� !��دا

�ف �1د و ? �	\�   ��;�� آ & �� 9}رش !D7#�ط واج^ !�ی& صFا �رود ! �!
�ف 	/& در +0� و KQ	�Hز !1bا	&;�� . 9}ر او !Dرى ص&Q �! K�#	 زمT و

�اى ���DّM7ت . آ & آ� >fX !17ا	& آ�ره�ى واج^ 	�Hز را ا	��م ده&! �!�L3 ا4
�1ا	& !� 
�Dس 	�� � dً6	�Hز   ذان و ا���Q و Q 1ت هI وKQ دارد ��	�Hز ��	 & ا

 .را !� +ن ���DّM7ت !�� +ورد

 �
���٧�٨ �H	 ت و س<1ّی�ت را�#L�دا	& و ا�H7Fل   ـ آ�� آ� ��� 5a	�Hز و 
ده& آ� ی�L از ای <� در 	�Hز �#� +ی& ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& !�اى ی�د   ��

#0� !# &ازد 4�>+ "7	 �>	�Hز را از اول�� KQز . و�H	 ن دارد آ�� #H;ا �و
� ا4
�1ا	& در اّول و1l/� KQل 	�Hز �1د، و
�   آ &، ��  را !� ;1ر ص�H� }#Mم ��

�
�1ا	& !� ی�L از دو  دا	& �#� +ی& ��  اى آ� ILF +ن را 	�H  ا4� در 	�Hز ���
�ز !�ی& و
� !V& از 	H. ده&  5H9	�Hی& و 	�Hز را ��Hم آ &  ;�>� آ� ا�H7Fل ��

�س& آ� ا4� 	�Hزش !�;5 !1د� دو!�ر� !1bا	&m! را �
���. 

 �
���٧�٩  �D
ـ ا4� و KQ	�Hز وسKV دارد و ;�LD3ر هI ;3^ 10د را �=�
�ض 10د را !&ه& ! &V	�Hز   ��Q ی& اّول�! Kاس "LH� آ & در ص1ر�� آ�

�ى آ� !�ی& >1رًا +ن را !�� +ور. !1bا	&eآ�ر واج^ دی �د و هH\ #" اسK ا4
 dً6� ،& آ &�+ �#� 
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!D# & ���& 	�� اسK آ� !�ی& اّول ���& را �=<#� آ & ! &V	�Hز !1bا	& و 
Kاس }#Mز او ص�H	 �
 .? �	\� اّول 	�Hز !1bا	& �K#EV آ�د� و


�زه�ی1 آ� .�ی� .� ����M خ�ا�H /�AدA 

 �
���٧Nز 9/� را ! ٠�H	 و �>z ز�H	 از &V! را �E9 ز�H	 &ن !�ی��	از ـ ا &V
� و 	�Hز 9/� >z ز�H	 را �#� از �E9 ز�H	 ًا&H9 ��ب !1bا	& و ا4l� ز�H	

K& !�;5 اس	1اb! ب�l� ز�H	 را �#� از. 

 �
���٧Nز ی�دش  ١�H	 "#! 1د و در�� �/1lل 	�Hز >z ز�H	 K#ّ	 �! �ـ ا4
�H	 K&� اس	را 10ا �>z ز�H	 &  !#�ی& آ�	دا�4�! �E9 ز�H	 �! را K#ّ	 &	1ا�

�! �L3! ز�H	 در K1ر اس; "#H& و ه	1اb! را �E9 ز�H	 و & L/! ز را�H	 &ی
�ب و 9/�l�. 

 �
���٧Nو  ٢ K&� اس	1اb	 را �>z ز�H	 آ & آ� "#Xی �E9 ز�H	 "#! در �ـ ا4
4�دا	& و دا50 در رآ" �1د و !V& ی�دش !#�ی& آ� 	�Hز �! �>z ز�H	 �! را K#ّ	

� را 10ا	&� !1د� ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی&>z  & و	دا�4�! �E9 ز�H	 �! را K#ّ	
� را !1bا	&E9 ز�H	 ز، دو!�ر��H	 دن�و
� ا4� �#� از داV! . 50& از ��Hم آ

 K#ّ	 �! �\	+ & و	دا�4�! �E9 ز�H	 �! را K#ّ	 &ن در رآ" ی�دش !#�ی& !�ی&�
4�?� ا7F#�ط  Kاس }#Mزش ص�H	 & و	1اb! �E9 K#ّ	 �! &� دو!�ر�	10ا �>z

� را ا�9د� آ &��M7^ +ن اسK آ� 	E9 ز�H. 

 �
���٧Nی�  ٣ K&� اس	را 10ا �>z ز�H	 آ & آ� .ّ� �E9 ز�H	 "#! در �ـ ا4
 &V! آ� Kاس Iرى آ&Q �! KQو �4�دا	&، و
� ا4�! �>z ز�H	 �! را K#ّ	 &ی�! ،�	

�ب ��l� ،ز�H	 ن&�� 	�Hز را ��Hم آ & و  از ��Hم E9 ز�H	 K#ّ	 �! &1د !�ی�
�ش ��Q 	&ارد>z ز�H	. 

 �
���٧Nh  ز�H	 آ & آ� .�ـ ا4� در 	�Hز 9/�، �#� از رآ1ع رآKV ?<�رم 
�ب را 10ا	&� ی� 	� ? �	\� وQ �! KQ&رى آI اسK آ� !V& از ��Hم �&ن 	�Hز l�

�� ^� �E	   KQو �7/#! ��1د، !�ی& !� 	ّ# �/9 K	�Hز را ��Hم آ &، و ا4
4�دا	& و 	�Hز را س��ب !l� ز�H	 �! را K#ّ	 &دارد، !�ی &V! & م آ�H� �7Vرآ �

 .	�Hز 9/� را !1bا	&



 �
���٧N�  & آ .�ـ ا4� در 	�Hز V! �/9& از رس#&ن !� رآ1ع رآKV ?<�رم 
�ب را !1bا	&l� ز�H	 &V! & م آ�H� ز را�H	 &!�ی �	&� ی� 	ب را 10ا�l� ز�H	 آ� .

�ب l� ز�H	 &ن	10ا &�و
� ا4� ای" �. در و1Eb� KQص !� 	�Hز 9/� !�
K�#	 زمT. 

 �
���٧NN  "#! & و در	1اb! 7#�;ً� دو!�ر�F&� ا	زى را آ� 10ا�H	 ن��	ا �ـ ا4
�H	 ،K&� اس	1اb	 &	1اb! زى را آ� !�ی& �#� از +ن�H	 &ز ی�دش !#�ی�H	   &	1ا�

 	ّ#K را !� 
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4�دا	&�� را ا7F#�;ً� ��. +ن 	�Hز !E9 ز�H	 آ� �VQ1� dً6�   ی�دش �10ا	& ا4
� را 	>z ز�H	 &ی�#!�H	 K&� اس	1اb &	دا�4�! �>z ز�H	 �! را K#ّ	 &	1ا�. 

 �
���٧N٧  �! ^M7�� ز�H	 ز ادا و از�H	 �! ��Q ز�H	 از K#ّ	 &ن	دا�4�ـ !
K�#	 Cز واج^ ج�ی�H	. 

 �
���٧Nن �� ٨��	ا ،&��! �7��1ا	& در !#"  ـ ا4� و KQ	�Hز ادا وسKV دا
�4�دا	&، و
� !�ی& !�! ��Q ز�H	 �! را K#ّ	 ز�H	 ��Q ز�H	 �! K#ّ	 &ن	دا�4

� اسK در ص1ر�� ��>z ز�H	 1لl/� ��&، �dً6 ا4�! "LH�   �! را K#ّ	 &	1ا�
K/&� اس	س1ّم  KV& آ� دا50 رآ	دا�4�! }Dى ص��Q. 

Mّ?=	زه�ى م�
A 

 �
���٧N>�3 14ی & ٩�	<� را 	و + Kزی�د اس �DّM7�� زه�ى�H	 در !#" . ـ
ى ��D	� روز !#/7� س��رش �&� و +	<� در ه� 	�Hزه�ى ���DّM7 !� 10ا	&ن 	�>�3

� و >z �3<�	 ن+ KVرآ K/ه�7 & آ� ه KVس� و ?<�ر رآ �VHروز ج �#J
�ب و دو رآKV 	�>�3 9/� و l� �3<�	 KVو ?<�ر رآ �E9 �3<�	 KVرآ K/ه

�� }D�3 ص<�	 KVو دو رآ ^� �3<�	 KVی�زد� رآ &��! . �3<�	 KVو ?1ن دو رآ
M7�� 7#�طFا ��1د  ^ !�ی& 	/��7 10ا	&، ی. رآF KV��ب ��9/� را ! �! .

 �<�oا KVر رآ�>? ،�E9 و �>z �3<�	 KVد� رآC	�� �! �VHدر روز ج �
و
�1د  ��. 

 �
���٧٧٠  ^� �3<�	 K#ّ	 �! &ن !�ی+ KVرآ K/ه ،^� �3<�	 KVـ از ی�زد� رآ



 .و دو رآKV +ن !� 	ّ# K	�Hز ��i و ی. رآKV +ن !� 	ّ# K	�Hز و�� 10ا	&� �1د

 .س17ر آ��5 	�>�3 �^ در آ�7!<�ى د�9 �7�4 �&� اسKد

 �
7� اسK دو   ـ 	�Hزه�ى 	�>�3 را �� �٧٧١��>! �
�1د 	/��7 10ا	&، و
10اه&   رآ KV	�Hز 	�>�3 	/��7 را ی. رآF KV��ب آ &، �dً6 آ�� آ� ��

 KVد� رآC	�� Kاس �� را آ� ه/K رآKV اس K	1b! �7�/ا	& !<7>z �3<�	
�� �10اه& 	�Hز و�� را 	/�1b! �7ا	&، دو 	�Hز ی. رآ �7V	1b!   �7�/ا	& و ا4

 .!1bا	&

 �
���٧٧٢  �3<�	 �
� در س�� س�fQ اسK و 	�Dی& 10ا	& وE9 و �>z �3<�	 ـ
�� &���ی& �=13ب !� �L ای K#ّ	 �! & !�� +ورد  9/� را	1ا�. 
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����A �*ه�ى ی�مّ��  و 

 �
���٧٧٣ >z ز�H	 از �#� �>z ز�H	 �3<�	 &� ��ـ	10ا ��1د و وKQ +ن از   
� �#&ا ��>z از &V! �0 آ���� اس�VQ1� �� K آ� س�ی� >z 1د !�   اّول�

 ��&، ه�! �7H#7	�0 ه��7د س����1د، �dً6 ا4� ار���ع  �0�� I7&از� دو ه�	ا
� �#&ا �� وX� KQ&ار س�ی�>z از &V! اى آ�   ��س& +0! �7H#7	س� K�#! �! 1د�

Kاس �>z �3<�	 KQو.  

  



v	م ��م1 |٧٧ /�Aخ�ا �jK ز�
A از `�O �jK ����A د و و*� %ن ��   ـ�H
�Hد .� ��0ر ه]=a   م�*1U ا�� آ� ��ی� �Hخ� آ� .�U از ��O ��Vا م1

و �hA�C0 .�3اه� ��V ����A ی� �jK ����A را .�U از و*� %�H . ��Aخ� .���
��A و ��V ز�
A از �U. را ��V ����A ی��. M,ا�=��ط وا �.�C. �Aرا .�3ا �jK ��
�C�A ��* اداء و ��ّA M,ا�=��ط وا �.�C. و �A�3ا. �jK ز�
A از �U.. 

 ��v	ب ا�� �� و*=1 آ�  �٧٧م�fز م�
A ن�H م�
ـ و*� ����A م�fب .�U از �
�Hد از  ��خ1 ��ف م�fب آ� .�U از �7وب آ�دن %�=�ب در %�
�ن ��Oا م1

 ..�R .�ود

 ��v	٧٧م� H م�

�ز MH ljA �� �_K ا�� و ـ و*� �U. �_K ����A از �A ن�

�ز ��b��T. �_K خ�ا�H /�AدA از �U. ا�� �=�.. 

 ��v	م1 ٧٧٧م /�Aخ�ا �;b ز�
A از `�O �;b ����A از   ـ �U. د و و*� %ن�H

�ز MH ا�� و�1 ا�=��ط A �Uن ی�زد/ رآ�Aم��ار خ�ا �. MH ljA از R=HqW

ز ��b��T. MH ����A %ن ا�� آ� *;� از �@� اّول �3Aا�CA م�U. ��A% �S ا
 ..�3ا�CA آ� در ای�b Rرت م��A 1UAارد

 ��v	و .�=� ا��  ٧٧٨م �;b ا�� �� اذان MH ljA از MH ����A �*ـ و
 .PAدی} اذان b;� خ�ا�H /�Aد

 ��v	٧٧٩م  ljA از �U. را MH ����A 1 آ� .�اى او ��3 ا��	و آ ���	ـ م
1
A ی� ��س %ن دارد آ� در و*� .��ار �A�3ا. MH  1د م�H   ن را در اّول% �Aا��

 .MH .@� %ورد


�ز 7]���A 

 �
�ب و  �٧٨٠��l� ز�H	 "#! آ� K�3 اس#�J ز�H	 �DّM7�� زه�ى�H	 از �Lـ ی 
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�ب اسK �� و�7Q آ� س��0  9/� 10ا	&� ��l� ز�H	 از &V! ن+ KQ1د، و و�
 &HF از &V! اّول KVدر رآ ،Kاس KVود و +ن دو رآ��ب از !#" !l� ف�;

 :�ی& !��ى س1ر� ای" +ی� را !1bا	 &!

« �َ
َ̂ Doِ�l�ًُ� َ>َ~"� َاْن َ
ْ" َ	Xِْ&َر 3َ9َْ#ِ� َ>َ �َدى ِ>� ا
~��H3ُِت َاْن T ِا َوَذاا
 �1ِن ِاْذ َذَه
	ُ .َ

ُ� َوَ	��ْ# �ُ� ِ�َ" ا
�Ilَ َوَآ}َِ � Dْ�َ7َْس�<َ "َ#H
ِ�~ّ
ْ ِ�� ِاTّ َاْ	Kَ ُس�MDَْ	َ. ِاّ	� ُآ Kُ ِ�َ" ا



"َ# �ِ�Hُ
 .«اْ

 :و در رآKV دّوم !V& از HF& !� ج�ى س1ر� ای" +ی� را !1bا	 &

« "ْ�ِ fُXُ�ْ�َ َو�� �ِMْDَ
�� َواْDَ
ِ̂ T َیHُ3َV<� ِاTّ ُه1َ َوَیIُ3َVْ �� ِ>� ا #ْlَ
َو9ِْ َ&ُ� َ���ِ�ُ{ اْ
ْ;^ َوT ی�!� ِاTّ ِ>� آ�7ب َوَر�Q ِاTّ َیHُ3َVْ<� َو�H3ُzُ �ِ< ��DFَ Tِت اTَْرِض َوT َر

"#D�ُ». 

ِ̂ ا
�T �7 َیHُ3َVْ<� ِاTّ َاْ	Kَ َاْن «: و در Q 1ت +ن !1eی & #ْlَ
َا
�I>ُ3ّ ِاّ	� َاسَ�ُ
َ. ِ!��Hَِ�ِ{ ا
و !� ج�ى آ�H3 آ}ا و آ}ا . »�HMَ�ُ �39َ �ّ3ِEَ�ُ& َو+ِل �HMَ�ُ& َوَاْن 5َVَ�ْ�َ !� آ}ا وآ}ا

1e! ج7<�ى 10د را�F& 1یe! &V! ،& ی: 

َا
�I>ُ3ّ َاْ	Kَ َوِ
�� ِ	�7HَVْ َواْ
�Xِدُر �F Iُ3َVْ�َ �7Dَ3ِ;َ �39ََج�7 َ>�سَ�ُ
َ. ِ!�HMَ�ُ ��Mَ& َو+ِل »
�
 �>7َ#ْ�َQَ ��H
 .«�HMَ�ُ& 3َ9َْ#ِ� َوIُ>ِ#ْ3َ9َ ا
��dُم َ

 ا���م *;��

 �
���٧٨١ �� �H~ّV� �Lّ� آ� در �DVآ �	�3  ـ �0DQ &��! Kوى . اس�و !�ی& رو!
 �3DQ �! 1ی & روe! 1رى !�ی�7& آ�; �+ن 	�Hز 10ا	& و
� آ�� آ� دور اسK ا4

�ی&ن . 10ا	& آ�>� اس K	�Hز ��! ��ى آ� ��	 & سeآ�ره�ى دی Kاس "# \Hو ه
 .F#1ا	�ت !�ی& رو !� �3DQ ا	��م #4�د

 �
�7& آ� 10ا	& !�ی& ;1رى !�ی  ـ آ�� آ� 	�Hز واج^ را ای��7د� �� �٧٨٢��
!1eی & رو !� �3DQ ای��7د� و Tزم 	#�K زا	1ه�ى او و 	1ك ��ى او هI رو !� 

&��! �3DQ. 

 �
���٧٨٣ �H	 ��1ا	& !� ;1ر �1HVل   ـ آ�� آ� !�ی& 	/� �7	�Hز !1bا	& ا4
4}ارد !�ی& در � iQ1	�Hز   ! /# & و در �iQ1 	/�7"، آ� ��ه� را !� ز�#" ��

Q �! او رو IL��3 !��& و Tزم 	#�K س�ق ��ى او رو !� �3DQ ص1رت و س# � و D
&��!. 

 �
���٧٨h �H	 ز !�   ـ آ�� آ��H	 ل�F & !�ی& در	1اb! ز�H	 �7�/	 &	1ا� 
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 "LH� ��3 !��& و ا4DQ �! 1ا!& آ� ج13ى !&ن او روb! 1رى; K13ى راس>�
�3 !��& و اDQ �! 1ا!& آ� ج13ى !&ن او روb! ی& !� �<13ى ?� ;1رى�! K�#	 �4



&��! �3DQ �! 1ا!& !� ;1رى آ� آ� ��ى او روb! K/� �! && !�ی	17ا	 Iای" را ه. 

 �
���٧٨�  �! �3DQ �! را !�ی& رو �&�ـ 	�Hز ا7F#�ط و س�&� و �/ّ<& >�ا�1ش 
&��! �3DQ �! آ� رو Kن اس+ ^M7�� 7#�طFا Iج� +ورد و در س�&� س<1 ه. 

 �
���٧٨N �� را �DّM7�� ز�H	 ل  ـ�F 1د در�در «را� ر>7" و س1ارى 
"#�10ا	& و ا4� ا	��ن در ای" دو �Fل، 	�Hز » ـ ه1ا�#�H و آ/�7   ـ Q=�ر   ��

&��! �3DQ �! رو K�#	 زمT ،&	1اb! �DّM7��. 

 �
10اه& 	�Hز !1bا	&، !�ی& !�اى �#&ا آ�دن �3DQ آ1��   ـ آ�� آ� �� �٧٨٧��
!� �7�4 دو ��ه& �9دل  �1ا	&  	�Hی&، �� یX#" آ & آ� �3DQ آ&ام ;�ف اسK و ��

�<�دت ��  آ� از روى 	/�	� ��ّF 1ل آ�� آ� از روى   ه�ىQ �! ده & ی�
� �س& و �5ّM ا;H# �ن اس5H9 K آ & و ا4� ای <� ��3DQ �H39 �&9�Q   "LH را ��

�ه�ى +	�ن ی� از راه<�ى DQ ن ی��	�H3�� &��� اب�M� آ� از �	�H4 �! &ی�! &/	
� �#&ا ��eی&،  دی�H	 5H9 1د��7ّF ا4� از �7�4 >�س� ی� آ�>�ى آ� !� واس=�  

� �س& �H4ن !� �3DQ �#&ا آ & آ�>� اس1Q  Kا�3DQ �H39 &9 را ��. 

 �
ـ آ�� آ� �H4ن !� �3DQ دارد، ا4� !17ا	& �H4ن 1Qی7�ى �#&ا آ &  �٧٨٨��
�H	   ن�H4 �	�0 ^Fن از �7�4 ص��H>#� ��1ا	& !� �H4ن 10د  5H9	�Hی& �dً6 ا4

#� �3DQ �! �e& از را� دی	17ا! �
�H4ن 1Qی7�ى �#&ا آ &، » 	�3DQ dً6�  �H«&ا آ & و
�ف او  5H9	�Hی&F �! &ی�D	. 

 �
���٧٨٩ �3DQ 5 10ب   ـaاز وس� &��! I
1
� در ص1ر�� آ� س�HV� ه�ى�H	
 ،K�#	 �eاز راه<�ى دی �7Hص5 از +ن آ�F ن�H4 و ،K�3 اسDQ K0� ��اى !

Kاس �7X#Qد �ًD
�J �L3!. 

�
��� ٧٩٠ �H	 �3 راDQ K>ج ��اب   دا	&، �� ـ ا4M� �! �Vاج��1ا	& !� �
 ���ه�ى ���H3	�ن ج<�3DQ K را �#&ا آ & اّ�� ا4� !� اج7<�د و آ1DQ ج& و���

�3DQ ��ى ا;H# �ن و I39   10د ی� !� اس��7د� از وس�5a ج&ی& 	~#eدی K>ج �! �H	
�اب ���ج& و ! �!� ا7F#�ط واج^ 	�H. �#&ا آ &M� &	�3  �1اDQ كd� ه� را�DQ

�ار ده&Q ; در �X= � "ن ای�	�H3�� ا آ & آ�&#� ^
�J "z ن و�H4 �
L" ا4
�د�L	 �<آ� KQّد� و د��ه� �����M آDQ اب ���ج& و�M� "70&، !�ی& !� +ن   س�	ا

�ف ی� ا;�ا>� 	�Hز !1bا	& آ� ; 
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 .ا;H# �ن ی� 1Q "zى !� �3DQ دارد

 �
�اى �#&ا آ�د �٧٩١��! �اى 	&ارد ی� !� ای �L آ1�� آ�د�   ن �3DQ وس#�3ـ ا4
�H	 �<�; �! �	�H4   �! ز�H	 دارد !�ی& ?<�ر KVز وس�H	 KQ\� و	رود، ? �

اى آ�   ?<�ر ;�ف !1bا	& و ا4� !� ا	&از� ?<�ر 	�Hز وKQ 	&ارد !�ی& !� ا	&از�
H	 .دارد !�ی& ی KQز و�H	 .&از� ی	ا �! fX< ��ز وKQ دارد 	�Hز !1bا	& �dً6 ا4

�>� آ� ��; �10اه& !1bا	&، و !�ی& 	�Hزه� را ;1رى !1bا	& آ� یX#" آ &   !� ه
K�3 !1د� اسDQ �! <� رو	از + �Lی. 

 �
ـ ا4� یX#" ی� �H4ن آ & آ� �3DQ در ی�L از دو ;�ف اسK، !�ی& !�  �٧٩٢��
ه� دو ;�ف 	�Hز !1bا	& و
� ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� در ص1رت �H4ن، 

H	 ف� .�ز !1bا	&!� ?<�ر ;

 �
� و  �٧٩٣��>z ز�H	 &1اهb! �ـ آ�� آ� !�ی& !� ? & ;�ف 	�Hز !1bا	&، ا4
 & ? ��ب و 9/�ء را !1bا	& !<7� +ن اسK آ� 	�Hز اّول را !� هl� ی� �E9

�وع آ &��ف آ� واج^ اس1b! Kا	&، ! &V	�Hز دّوم را ;. 

 �
���٧٩h  �#J &1اهb! �از 	�Hز، آ�رى ـ آ�� آ� یX#" !� س�3DQ KH 	&ارد ا4
�د !�ی& !� �H4ن D! را �	1ا#F �آ & آ� !�ی& رو !� �3DQ ا	��م #4�د �1b! dً6اه& س

Kاس }#Mم ده& ص��	ف آ� ا�; � . 5H9	�Hی& و ا4� �H4ن � "LH	K�# !� ه

 �
�ى  ��٧٩��eدی K>ج �! "ّz ز�H	 در اث �ء �
ـ ا4� �3DQ �! "ّz �#&ا آ�د و
را در ج<K دّوم !1bا	& اّ�� ا4� +ن �X&ارى آ�  �#&ا آ�د !�ی& !��H#Q	 �&	�Hز

�ف راسK ی� ?� ی� �/�3DQ �! K !1د� اسK در ای" ص1رت ; �! K&� اس	10ا
ّ̂ 	�Hز را دو!�ر� ا�9د�  M7�� 7#�طFا �!�ی& 	�Hز را !� ;�ف �H� �3DQم آ & و ! �!

 .آ &

 �
���٧٩N 5>ی� س K3�J آ & از روى �#XM� �L ون ای&! �� 	�Hز ا	�eرى ! ـ ا4
 Iز ه�H	 &ن	1د� و در 10ا! K�3 درسDQ K>ج &H>�! ز�H	 از &V! �\	� ? ،ای��7د

 K>آ� ج &H>�! ز�H	 از &V! ��7 !��& 	�Hزش صM#{ اسK اّ�� ا4��!K داQ &EQ
 .�3DQ درس K	1Dد� 	�Hزش !�;5 اسK و !�ی& ا�9د� آ &

 �
���٧٩٧ �7�ى را H9&ًا !� d0ف ج<�3DQ K س��د ی�  ـ ا4� 14س� & ی� D!
�ام اسK اّ�� ا4� ج<�3DQ K را F �7�� آ & 10ردن 14�K +ن 14س� & و M	



�H	   �! �\	� ? &�دا	& ی� ج<�3DQ K را >�ا�1ش آ�د� و ی� ج�ه5 و �V7ّ}ر !�
Kل اسdF ن+ K��ی&� !��& 10ردن 14! � .d0ف ج<�3DQ K س
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�زA ن .�ن در��A�H�O 

 �
19ر�#" ) !# &  ا4� ?� آ�� او را 	�H(  ـ ��د !�ی& در �Fل 	�Hز، �٧٩٨��
&	��1m! 1ه� را	ف �� زا�	از  Kاس �1��	& و !<7m! 10د را. 

 �
���٧٩٩  &	��1m! و �1ى 10د را �ـ زن !�ی& در � iQ1	�Hز، ��Hم !&ن �7ّF س
�� �7�� 1oارى آ� در و&X� �! ن ص1رت&	��1� �
�1د و دس7<� �� �� و  و

K�#	 زمT �� �� �� اّ�. ��ه� �&	���اى +	�L یX#" آ & آ� �X&ار واج^ را �1! �
"#a�� رى&Q اف ص1رت و�1��	& اسK، !�ی& �X&ارى از ا;m! Iاز �� را ه ��. 

 �
���٨٠٠  �&�ـ ��VQ1 آ� ا	��ن ��Qى س�&� >�ا�1ش �&� ی� �/ّ<& >�ا�1ش 
� ا7F#�ط واج^ در �iQ1 س�&� س<1 هI، !�ی& 10د  را !� ج� ��!� ! �L3! ورد+

1��	&را m! ز�H	 iQ1� 56�. 

 �
ـ !�اى ز	�ن در �Fل 	�Hز، �1��	#&ن �1ه�ى �E �91 و  �٨٠١��
K زی  �	دن(ه�ى � <����	 & س��� )و زی K ص1رت ( ! &  ��	 & دسD7 & و 4
I/? (&	��1m! م�M��	 از Kاّ�� واج^ اس ،K�#	 زمT. 

 �
1��	& 	�Hزش �٨٠٢��m	 ز 19ر�� را�H	 ًا، در&H9 ن��	ا �!�;5 اسK  ـ ا4
�ـ& ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& 	�Hزش را �! Iـ� ه
!�L3 ا4ـ� از روى 	&ا	�7" ���

 .دو!�ر� !1bا	&

 �
1��	& و  �٨٠٣��m! ی& +ن را�! Kآ� 19ر�� �#&ا اس &H>�! ز�H	 "#! در �ـ ا4
و
� ا4� !V& از . ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� 	�Hز را ��Hم آ & و دو!�ر� !1bا	&

 .در 	�Hز 19رت او �#&ا !1د� 	�Hزش صM#{ اسK	�Hز !�<H& آ� 

 �
���٨٠h �� س� 19رت او را�D
1��	& و
� �LH"  ـ ا4� در �Fل ای��7د�، �
&	��1m	 ل رآ1ع و س�1د�F در dً6� ،�eل دی�F در Kآ� . اس �VQ1� �\	� ?

�1د !� وس#�3  19رت او �#&ا ��  Kاس }#Mز او ص�H	 &	��1m! اى +ن را . �
و
M7�� 7#�طF&ا	1اb	 ز�H	 س�D
 .^ +ن اسK آ� !� +ن 

 �
1��	& و
�   ـ ا	��ن �� ��٨٠��m! گ��1ا	& در 	�Hز 10د را !� �39 و !



 �7��ى 	&اeدی C#? آ� &	��1m! �> 10د را !� ای �VQ1� ،Kن اس+ ^M7�� 7#�طFا
&��!. 

 �
���٨٠N  �1��	& 54 س��m! ز 10د را�H	 &ارد آ� در	ى C#? 54 از �#J � ـ ا4
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و
� ا7F#�ط ��M7^ جiH اسK یV � ی. . �1ا	& !�ه � 	�Hز !1bا	&  	#�K و ��
1��	& و 	�Hز !1bا	&m! & و ی. !�ر !� 54 19ر�#" را	1اb! ز�H	 � ه� .!�ر !

 �
���٨٠٧  �\	� ? ،&	��1m! ز 10د را !� +ن�H	 &ارد آ� در	ى C#? �ـ ا4
	�Hز را ��#0� !# &ازد و  آ &، ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی&  ا�H7Fل ده& آ� �#&ا ��

��#zو �!�=� KQو ��د در +0L	 ى �#&اC#? � .اش 	�Hز !1bا	&  ا4

 �
�اى �1��	#&ن 10د �7ّF   ـ آ�� آ� �� �٨٠٨��! �10اه& 	�Hز !1bا	& ا4
�7 !��& و ا�H7Fل 	&ه& آ� �� +0� وC#? KQى �#&ا آ & ��گ درK0 و �39 	&ا!

1��	& در ص1ر�� آ� 	m! م او را ��آ� 10د را !� +ن�M��   ز�H	 �7�/	 &ی�! & #!
&	��1m! & و 19رت 10د را !� ران 10د	1اb! .�H	 آ�� او را �!# &  و ا4

1��	& و در ه� ص1رت، رآ1ع و m! K& و ج13 10د را !� دس	1اb! ز�H	 ای��7د�
"#a�� رى&Q را � .+ورد �� ��  س�1د را !� ا��ر� ا	��م ده& و !�اى س�1د س


�زPWارA س�;� 

��� �
�ط دارد ٨٠٩� �� :ـ 
�Dس 	�HزC4ار 

 .+	�L ��ك !��&: اّول

� ا7F#�ط واج^ ��Dح !��&: دّوم!� ! �L	+. 

�&  +ن: س1ّم�D	 دار� .آ� از اجCاء �

�&: ?<�رم�D	 K��ام 14F 1ان#F از �L	+.  

I/��0
� و ;d!�ف : � �I و  I/ی�
�Dس او ا! ،Kد اس�+	�L ا4� 	�HزC4ار �
&��D	 .�> 5 ای#E�� �� �7�4 �& 5 +یa��� 1د  در�. 

�ط اّول�: 

 �
ـ 
�Dس 	�HزC4ار !�ی& ��ك !��& و ا4� آ�� H9&ًا !� !&ن ی� 
�Dس  �٨١٠��
Kزش !�;5 اس�H	 &	1اb! ز�H	 ��	. 



 �
���٨١١ �H	 ـ آ�� آ�   �! �دا	& 	�Hز !� !&ن و 
�Dس 	�� !�;5 اسK، ا4
�&  !&ن ی� 
�Dس 	�� 	�Hز !1bا	& 	�Hزش !�;5 ���!. 
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 �
ـ ا4� !� واس=� 	&ا	�7" ���
�، 	&ا	& ی. ?#C 	�� اسdً6� K 	&ا	&  �٨١٢��
7� 	��س1b7ار ی� 9�ق �/�ك 	�� اسK و !� +ن 	�Hز !1bا	& 	�Hزش �9�ق 

�� 5;�!  &��!. 

 �
���٨١٣  ��	 &H>�! ز�H	 از &V! و Kاس ��	س� �D
ـ ا4� 	&ا	& آ� !&ن ی� 
 �
ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� ا4� وKQ دارد !1د� 	�Hز او صM#{ اسK، و

 .دو!�ر� +ن 	�Hز را !1bا	&

 �
���٨١h  ز ی��H	 "#! و در Kاس ��	س� �D
�ا�1ش آ & آ� !&ن ی� < �ـ ا4
� ��Q �7	�Hی&{4 KQو � .!V& از +ن ی�دش !#�ی&، !�ی& 	�Hز را دو!�ر� !1bا	& و ا4

 �
���٨١�  �در !#" 	�Hز !&ن ـ آ�� آ� در وسKV و1l/� KQل 	�Hز اسK ا4
ی� 
�Dس او 	�� �1د و �#� از +	C#? �Lى از 	�Hز را !� 
�Dس 	�� !1bا	& 

�&� ی�  ��	 KQن و�Hآ & آ� ه .��17ج� �1د آ� !&ن ی� 
�Dس 	�� اسK و 
از �#� 	�� !1د�، در ص1ر�� آ� +ب آ/#&ن !&ن ی� 
�Dس ی� 19ض آ�دن 

�H	 I>! ز را�H	 ون +وردن +ن�ی& در !#" 	�Hز !&ن ی� 
�Dس را ز	& !� 
�Dس ی� !#

�Dس  �&	���ى 19رت او را �1eدی C#? �+ب !L/& ی� 
�Dس را 19ض آ & ی� ا4

و
� ? �	\� ;1رى !��& آ� ا4� !&ن ی� . را !#�ون +ورد و 	�Hز را ادا�� ده&
 I>! ز�H	 ون +ورد�
�Dس را +ب !L/& ی� !1bاه& 
�Dس را 19ض آ & ی� !#


�Dس ر  �� ���	&، !�ی& 	�Hز را !/L & و  ا !#�ون +ورد !�ه � ��10رد و ی� ا4
 .!� !&ن و 
�Dس ��ك 	�Hز !1bا	&

 �
���٨١N  س�D
ـ آ�� آ� در � �e و1l/� KQل 	�Hز اسK ا4� در !#" 	�Hز 
او 	�� �1د و �#� از +	C#? �Lى از 	�Hز را !� 
�Dس 	�� !1bا	& !�<H& آ� 

��	 KQن و�Hآ & آ� ه .��&� ی� از �#� 	�� !1د�،  
�Dس او 	�� اسK و 
 I>! ز را�H	 س�D
در ص1ر�� آ� +ب آ/#&ن ی� 19ض آ�دن ی� !#�ون +وردن 

�H	  �� & و	ی� 19ض آ &  ز &/L! س را +ب�D
�1ا	& 
�Dس را !#�ون +ورد، !�ی& 

�Dس را !#�ون +ورد و 	�Hز را ��Hم  ،�&	���ى 19رت او را �1eدی C#? �ی� ا4

�ى . آ &eدی C#? �1��	&� و 
�Dس را ه I	�Hاّ�� ا4m	 & +ب   19رت او را	1ا�



!L/& ی� 19ض آ & !�ی& 
�Dس را !#�ون +ورد و !� دس17رى آ� !�اى !�ه �eن 

�Dس را +ب !L/& ی� . �7�4 �& 	�Hز را ��Hم آ & �و
� ? �	\� ;1رى اسK آ� ا4
�� I>! ز�H	 & 19ض آ  �H	 & +ن 	و �� ��� �1ا	& 
�Dس را  10رد ی� !� واس=� س

Kاس }#Mزش ص�H	 م آ & و�H� ز را�H	 ل�F ن�Hون +ورد !�ی& !� ه�#!. 
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 �
ـ آ�� آ� در � �e و1l/� KQل 	�Hز اسK ا4� در !#" 	�Hز !&ن  �٨١٧��
او 	�� �1د و �#� از +	C#? �Lى از 	�Hز را !� !&ن 	�� !1bا	& !�<H& آ� 

�&� ی� از �# ��	 KQن و�Hآ & آ� ه .�� 	�� !1د� در !&ن او 	�� اسK و 
�H	 I>! ز را�H	 ز را   ص1ر�� آ� +ب آ/#&ن !&ن�H	 �ز	& !�ی& +ب !L/& و ا4

�� I>!  Kاس }#Mز او ص�H	 م آ & و�H� ز را�H	 ل�F ن�H& !�ی& !� ه	ز. 

 �
ـ آ�� آ� در ��ك !1دن !&ن ی� 
�Dس 10د �. دارد ? �	\� 	�Hز  �٨١٨��
،K1د� اسD	 ك�� &H>�! ز�H	 از &V! & و	1اb!  ز�H	 KQو �� ا7F#�ط واج^ ا4!� !

��7 !�ی& 	�Hزش را ��Q آ &{4 KQو � .!��Q اسK !�ی& دو!�ر� !1bا	& و ا4

 �

�Dس را +ب !L/& و یX#" آ & آ� ��ك �&� اسK و !� +ن 	�Hز  �٨١٩�� �ـ ا4
 �Q�! ز�H	 KQو �!1bا	& و !V& از 	�Hز !�<H& ��ك 	/&� ! �!� ا7F#�ط واج^ ا4

��7 !�ی& 	�Hزش را ��Q آ &اسK !�ی& دو!�ر{4 KQو � .� !1bا	& و ا4

 �
ـ ا4� 10	� در !&ن ی� 
�Dس 10د !D# & و یX#" آ & آ� از 10	<�ى  �٨٢٠��
	�� 	#�dً6� K یX#" آ & آ� 10ن �/� اس� ? ،K	V! �\& از 	�Hز !�<H& از 

�H	 1د� آ�! �a�>	10  Kاس }#Mز او ص�H	 ،&	ز 10ا�H	 1د !� +ن�. 

 �
���٨٢١  Kاس ���	10ن  Kس اوس�D
ـ ه���4 یX#" آ & 10	� آ� در !&ن ی� 
آ� 	�Hز !� +ن صM#{ اسdً6� K یX#" آ & 10ن زI0 و ُد�5 اس� ? K	V! �\& از 

�& 	�Hزش صM#{ اس  K	�Hز !�<H& 10	� !1د� آ� 	�Hز !� +ن !�;5 ���!. 

 �
ـ ا4� 	�� !1دن ?#Cى را >�ا�1ش آ & و !&ن ی� 
�Dس� !�  �٨٢٢��
;K!1 !� +ن !�س& و در �Fل >�ا�1�� 	�Hز !1bا	& و !V& از 	�Hز ی�دش !#�ی& ر

Kاس }#Mز او ص�H	 . !1دن +ن را ��	ى آ� C#? �! K!1;ر �! �	&! �و
� ا4
�ا�1ش آ�د� !�س& و !&ون ای �L 10د را +ب !J &/L�5 آ & و 	�Hز !1bا	& <

Kزش !�;5 اس�H	 5 و�J . �! 1oاز ا��9ء و �aج� �ر;K!1 !� و 	#C ا4
?#Cى آ� 	�� !1دن +ن را >�ا�1ش آ�د� !�س& و �#� از +	�L +	�� را +ب 



�د و 	�Hز !1bا	& و1o و 	�Hزش !�;5 ��#e! 1oو &/L! &��!. 

 �
ـ آ�� آ� ی. 
�Dس دارد، ا4� !&ن و 
�Dس� 	�� �1د و +ب !�  �٨٢٣��
�7 !��&، ? �	\� !17ا	& 
�Dس� را��ون +ورد  ا	&از� +ب آ/#&ن ی�L از +	<� دا#!

 ��! &�!�ی& !&ن را +ب !L/& و 	�Hز را !� دس17رى آ� !�اى !�ه �eن �7�4 
� 	17ا	& 
�Dس را !#�ون +ورد، در . +وردeی� 9}ر دی ���و ا4� !� واس=� س

 Kس��	ی�  &�ص1ر�� آ� 	��سK ه�دو ���وى !��&، �dً6 ه�دو !1ل ی� 10ن !�
 dً6� &��! � !&ن �&ی&�� ی� !#/7
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�سK !&ن !1ل !��& آ� !�ی& دو ����D +ن را !� +ب 3Q#5 +ب !L/&، ا7F#�ط 	�
&/L! آ� !&ن را +ب Kواج^ +ن اس . &��! �
�Dس !#/7� ی� �&ی&� Kس��	 �و ا4

 .�1ا	& +ب !�7b�  &/Lر اسK ه�آ&ام از !&ن ی� 
�Dس را !1bاه& ��

 �
���٨٢h  � KQ&ارد و و	ى �eس دی�D
� از 
�Dس 	�� #J ـ آ�� آ� B
�H	 ل�H7Fی� ا Kاى   اس�ده& آ� 
�Dس ��ك �#&ا آ & !�ی& 	�Hز را !� دس17رى آ� !

��b ا4� !� واس=� س��� ی� 9}ر  "#Hه �
�ه �eن �7�4 �& !� ج� +ورد و!
�H	 �eزش   دی�H	 & و	1اb! ز�H	 س�D
�1ا	& 
�Dس را !#�ون +ورد در ه�Hن 

Kاس }#Mص. 

 �
���٨٢� &! �ا	& ی�L از +	<� 	�� اسK و 	17ا	& ـ آ�� آ� دو 
�Dس دارد ا4
K<�س	& آ&ا�#. از +	&ا	و  &/L! <� را +ب	دو . + �? �	\� وKQ دارد !�ی& !� ه

�� �� !1bا	& !�ی& !�   
�Dس 	�Hز !1bا	&، �dً6 ا4E9 و �>z ز�H	 &10اه
 �!� ! Kاس B � KQو �� !1bا	& و ا4E9 ز�H	 .و ی �>z ز�H	 .آ&ام ی�ه

!� دس17رى آ� !�اى !�ه �eن �7�4 �& !�� +ورد و ! �!� ا7F#�ط واج^ 	�Hز را 
 .ا7F#�ط واج^ +ن 	�Hز را !� 
�Dس ��ك  ��Q	�Hی&

�ط دّوم�: 

 �
���٨٢N  و آ�� آ� &�ـ 
�Dس 	�HزC4ار ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& ��Dح !�
�ام اسK، ا4� H9&ًا در 
�Dس �DEJ ی� در   ��F �DEJ س�D
دا	& �1�#&ن 

L� ی� �	س� آ� �D
� +ن �DEJ اس K	�Hز !1bا	& ! �!� ا7F#�ط eدی C#? ی� �H
� �DEJ ا�9د� آ &#J س�D
 .واج^ 	�Hزش !�;5 اسK !�ی& +ن 	�Hز را !� 

 �
�ام اسK و
� 	�H  ـ آ�� آ� �� �٨٢٧��F �DEJ س�D
دا	&  دا	& �1�#&ن 



آ &، ا4� H9&ًا !� 
�Dس  �DEJ	�Hز !1bا	& ! �!� ا7F#�ط  	�Hز را !�;5 ��
� �DEJ ا�9د� آ &واج^ #J س�D
 .	�Hزش !�;5 اسK و !�ی& +ن 	�Hز را !� 

 �
ـ ا4� 	&ا	& ی� >�ا�1ش آ & آ� 
�Dس او �DEJ اسK و !� +ن 	�Hز  �٨٢٨��
 �!1bا	& 	�Hزش صM#{ اسK، و
� ا4� 10دش 
�Dس را EJ^ آ�د� و !� �0;

� ا7F#�ط ا	�eرى و !� س<5!� ! Kد� اس��ا�1ش آ & آ� EJ^ آ< ��T�D� 
� �DEJ ا�9د� آ &#J س�D
 .Tزم 	�Hزش !�;5 اسK و !�ی& +ن 	�Hز را !� 

 �
  (...��	 & ��D#{، دس�H7ل و(ـ ا�#�ء �DEJ آ1?. !��& ی� !Cرگ  �٨٢٩��
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�H	 ز�H	 نd=! ^1ج� &��ا� 	�HزC4ار !�Hه ��1د ا4. 

 �
���٨٣٠ dً6� & ی�	1اb! ز�H	 �DEJ س�D
 ـ ا4� آ�� !�اى ��F ج�	� !� 
Kاس }#Mزش ص�H	 &	1اb! ز�H	 د !� +ن�D	 را �DEJ س�D
�اى ای �L دزد !. 

 �
ـ ا4� 	&ا	& ی� >�ا�1ش آ & آ� 
�Dس او �DEJ اسK و در !#" 	�Hز  �٨٣١��
1��	& در �" دارد و ��m! ى آ� 19رت او را�eدی C#? �\	� ? &H>�!  &	1ا�

<1b! Iرد 
�Dس �DEJ را >1رًا !&ون ای �L �1اTت یV � �� در �� !1دن 	�Hز !
�ون +ورد !�ی& +ن را !#�ون +ورد و 	�Hزش صM#{ اسK ادا�<&اد� ��Hم آ & و #!

�H	 ی� �&	��1m	 ى 19رت او را�eدی C#? ��1ا	& >1رًا 
�Dس �DEJ را  ا4
�� I>! ز�H	 ون +ورد �� در �� !1دن�#! �10رد در   !#�ون +ورد ی� ا4

�7 !��& !�ی& 	�Hزش را !/L & و !� ص1ر�� آ� !� �X&ار ی. رآKV هI وKQ د�ا
�  �DEJ	�Hز !1bا	& و ا4� !� ای" �X&ار وKQ 	&ارد، !�ی& در �Fل #J س�D


 .	�Hز 
�Dس را !#�ون +ورد و !� دس17ر 	�Hز !�ه �eن 	�Hز را ��Hم 	�Hی&

 �
���٨٣٢  ILF د�b! س�D
#9" �1
� آ� �H0 ی� زآ1ة +ن را 	&اد�  �! �ـ ا4

�Dس �DEJ را دار ��ّ{! �د و 	�Hز 10ا	&ن در +ن 
�Dس !�;5 اسK، و
� ا4

�د و در �EQ �3��V� iQ1&ش ای" !��& آ� از �1
� آ� �H0 ی� زآ��� را b!
�7 !��& در ��ى آ� Tزم 	#��H0 K +ن را !&ه& داe\� �1ل دی	اد� !&ه& ? �&	
 Kاس }#Mز ص�H	 دازد�m! �Hّb� �#J د و از �1ل�b! ��ّ{! �ای" ص1رت ا4

J درKای" ص1رت !�;5 اس �#. 

�ط س1ّم�: 



 �
اى آ� 10ن ج< &�  ـ 
�Dس 	�HزC4ار !�ی& از اجCاء F#1ان ��د� �٨٣٣��
�	& 10ن از +ن ج�7" ��)دارد D! ر�4 را ��&، ) آ &  یF � V#1ا	� آ� ا4�D	

اى آ� ��	 & ��ه� و ��ر، 10ن ج< &� 	&ارد 
�Dس �<ّ#�   !�L3 ا4� از F#1ان ��د�
M7�� 7#�طF&آ & ا	1اb	 ز�H	 آ� !� +ن Kن اس+ ^. 

 �
���٨٣h  �7�ـ ا4� ?#Cى از ��دار ��	 & 14�K و �1سK +ن آ� روح دا
&��D	 Iس او ه�D
 �?�4 ،Kزش !�;5 اس�H	 ،&��ا� 	�HزC4ار !�Hه. 

 �
ـ ا4� ?#Cى از ��دار dFل 14�K ��	 & �1 و �/I آ� روح 	&ارد  ��٨٣��
�ا� 	�HزC4ار !��& ی� !� 
�Dس� آHد�ه�ا	& 	�Hز !1bا	& 	�Hزش  � از +	<� �<ّ#� آ

Kاس }#Mص. 
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 �
���٨٣N  س�D
 �&�� از 
�Dس �DEJ و 
�Dس� آ� از ��دار �<ّ#� #J �ـ ا4
1�& !�ی& !� دس17رى آ� !�اى !�ه �eن m! س�D
 K�#	 ?�ر�	&ارد و 	ى �eدی

�& 	�Hز !1bا	& �7�4. 

�ط ?<�رم�: 

 �
�& و ا4� ��a1 از  ـ 
�Dس 	�HزC4ار !�ی& �٨٣٧���D	 K��ام 14F 1ان#F از
Kز او !�;5 اس�H	 &��ا� 	�HزC4ار !�Hه Iن ه+. 

 �
���٨٣٨  K��ام 14F 1ان#F ى از�eدی K!1;ب ده�ن ی� !# � ی� ر+ �ـ ا4
 ��& 	�Hز !�;5 و ا4�! �� �\	� ? ،&�� !&ن ی� 
�Dس 	�HزC4ار !�! �!�4 & 	��

H	 &��! �&��ف ;��&� و 9#" +ن ! ./0Kاس }#Mز ص�. 

 �
���٨٣٩  &�ـ ا4� �1 و 9�ق و +ب ده�ن آ�� !� !&ن ی� 
�Dس 	�HزC4ار !�
&��ا� او !�Hواری& و �1م و 9�5 ه�� � .ا��Lل 	&ارد و هH\ #" اسK ا4

 �
���٨hی�  ٠ Kاس K��7 !��& آ� 
�Dس� از F#1ان dFل 14��. دا �ـ ا4
�& ?� در �0�! �&��ام 14�K، ?� در دا�30 �<ّ#� F &ن !� +ن	ز 10ا�H	 ،رج�

 .��	�V 	&ارد

 �
���٨h١  K1ان اس#F & +ن از 	ص&>� و �� �HL� &ل !&ه�H7Fن ا��	ا �ـ ا4
	�Hز 10ا	&ن !� +ن ��	�V 	&ارد، و ا4� !&ا	& ص&ف اسK و ا�H7Fل !&ه& ص&ف 

�7 !��& 	�Hز 10ا	&ن !� +ن ��	i 	&ارد�14�K 	&ا. 



 �
���٨h&ن ا ٢	ز 10ا�H	 C0 K7#�ط واج^ !� ـ !� �1سFا �!� ! �
��Lل 	&ارد و
 .�1سK س ��ب 	�Hز 	1bا	&

 �
���٨h٣ �H	 س� آ��D
 �! ��ام 14�K اسK ی� 	�، 	�Hز  ـ ا4F 1ان#F & از	دا
� ا7F#�ط واج^ !� ! &��ا�1ش آ�د� !�< �!1bا	& 	�Hزش صM#{ اسK، و
� ا4

 .!�ی& +ن 	�Hز را دو!�ر� !1bا	&

 �
���٨hh  �! &ن	ز 10ا�H	 و ـ �L#7سd� �91 آ� !� وس#�3 �1اّد E� ى�>��?
س�ز	& ا��Lل 	&ارد ! �!�ای" ه���4 ا	��ن �. آ & آ� ?#Cى ?�م   ��	 & +ن ��

�ام 14�K اسK ی� F#1ان ��د� F 1ان#F ی� از �VQم وا��E �91 اسK ی� ?
 .	�Hز !� +ن ا��Lل 	&ارد
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 �
���٨h� ��ام 14F 1ان#F س� آ� از�D
� از #J �
�Dس ـ ا4 �&� �#ّ>� K
�� ،&�1m! س�D
 &��ى 	&ارد ? �	\� 	�?�ر !�eز   دی�H	 س�D
�1ا	& !� ه�Hن 

�& !�ی& !� دس17رى آ� !�اى !�ه �eن �7�4 �& 	�Hز را �D	 ر�?�	 �!1bا	&، و ا4
� هI !� ه�Hن 
�Dس !1bا	&eز دی�H	 .7#�ط واج^ یFا � .!�� +ورد و ! �!

I/��ط � �I و �: 

 �
���٨hN ��ام و 	�Hز !� +ن !�;5 اسK، ـ �1F د�#&ن 
�Dس ;d!�ف !�اى �
� 	�Hز ا��Lل 	&ارد#J ز و�H	 اى زن در�! �
 .و

 �
���٨h٧  �7/e	س# � و ا �! d; �ـ زی K آ�دن !� ;d �56 +وی7b" ز	�#
�ام و 	�Hز F د��اى �! Kدس �! d; �\� K9دن و !�7" س��;d !� دسK آ

K<� !�;5 اس	&ن !� +	و ا. 10ا d; . #9 ل�HV7آ� از اس K7#�ط واج^ +ن اسF
� 	�Hز #J ز و�H	 اى زن در�! d; �! دن�هI 10ددارى آ &، و
� زی K آ

 .ا��Lل 	&ارد

 �
���٨hز  ٨�H	 و !� +ن Kاس d; س� از�D
7�ى ی� /e	& آ� ا	&ا	دى �� �ـ ا4
Kاس }#Mزش ص�H	 &	1اb! . س� از�D
7�ى ی� /e	ا�1ش آ & آ� ا�< �اّ�� ا4

;Kزش !�;5 اس�H	 ^7#�ط واجFا �  .d اسK و !� +ن 	�Hز !1bا	& ! �!

  

  



 ��v	ف .�اى م�د ��ام ا��  ٩|٨م�.T�ـ زی�C آ�دن .� �T ی� ��H�Oن �;�س 

�ز .� %ن .��� ا��A ن و��CO ی� �H�. ر��H% �0 . م�د Rاه��O زی� �Wا Rای�.�C.

 �0�W �H�. �=3دن %وی�W در T� ��@Aی� ز �H�. ف�.T�
�ز A ام و�� �H�;A ا��O
 .آ�C را .��� م1

 ��v	٨�٠م  �.�C. R�Ch

�زPWار .�ی� ا.�ی_a خ��� �H�;A و هA ;�س م�د�ـ 
 Rر���K ���� 1���C� �. ن آ�% �CAو م� R�h*�K �CAه�ی1 م�P�0 M,ا�=��ط وا

 aز ه�
A ��7 ا�� و در ��
�ز .� %ن .�A �CH�. ��خ� a_ا.�ی �Wا �C=	�A
 .م�د ��ام ا�� ��H�Oن %ن .�اى

 ��v	٨�١م  �H�. ��خ� a_;�س ی� %�=� م��ارى از %ن ا.�ی�م �
� �=�% �Wـ ا

�ز در %ن .��� ا��A ن %ن .�اى م�د ��ام و��H�O. 

 ��v	ل  ٨�٢م��Hا �H�. م�د M�, ن در% �CAو م� T� ��@Aی� ز �=_SAا �Wـ ا
1
A ��
�ز را .�A ارد و�A  �Cآ. 
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 �
���٨�٣ 
�،   �Dس� آ� 	�Hـ �1�#&ن eدی C#? ی� Kاس �
�0 I/ی�دا	& از ا!
Kاس }#Mز !� +ن ص�H	 &ارد و	ل �L� .ا

 �
���٨�h  &ارد	ل �L�ـ دس�H7ل ا!�ی/�H و ��	 & +ن ا4� در ج#^ ��د !��& ا
�H	 5;�! ز را�H	 آ & و. 

 �
���٨��  �
�L�� 	�Hز ا#J ز و�H	 اى زن در�! �H/ی�ـ �1�#&ن 
�Dس ا!
 .	&ارد

�
��� ٨�N  س� آ��D
�0
� و ;d!�ف و  �H/ی�ـ �1�#&ن 
�Dس �DEJ و ا!
 K?�ر اس�	آ�� آ�  C#	 ارد، و&	 �V	�� ?�رى�	ل �F در �&�از ��دار �<ّ#� 

� از ای <� 	&ارد و �� +0� وKQ هI 	�?�رى او از #J ى�eس دی�D
1�& و m! س�D

�H	 "#! �� ،&  رود	1اb! ز�H	 �>س�D
 .�1ا	& !� ای" 

 �
� +ن !��& 	�Hز  �٨�٧��#J و I/ی�
�Dس ��د 	�HزC4ار �13bط از ا! ��4�ـ ه
� ا!�ی/I از ج �� !��& آ� 	�Hز #J �L	+ ��وط !/� Kاس }#M&ن در +ن ص	10ا

�& آ� !� F��ب 	#�ی&، �! Iرى آ&Q �! I/ی�� ا!#J �در +ن صM#{ اسK، اّ�� ا4
K�#	 Cد ج�ی� .	�Hز 10ا	&ن !� +ن 
�Dس !�اى �

 �
�ى  ـ �٨�٨��eس دی�D
�0
� ی� ;d!�ف،  �H/ی�� از 
�Dس ا!#J د�� �ا4



1�&، !�ی& !� دس17رى آ� !�اى m! س�D
 &��D	 ر�?�	 �\	� ? ،&��! �7�	&ا
�ه �eن �7�4 �& 	�Hز !1bا	&!. 

 �
1��	&، واج^  �٨�٩��m! ز 19رت 10د را !� +ن�H	 &ارد آ� در	ى C#? �ـ ا4
&�و
� ا4� �<ّ#� +ن !� Q&رى . �<ّ#� 	�Hی& اسK ا4�?� !� آ�ای� ی� 0�ی&ارى !�

�1ل Tزم دارد آ� 	�KD !� دارا�a او زی�د اسK، ی� ;1رى اسK آ� ا4� �1ل 
�ر دارد !�ی& !� دس17رى آ� !�اى o ل او�F �! &	س���ف 
�Dس !E� �! را

�ه �eن �7�4 �& 	�Hز !1bا	&!. 

 �
���٨N٠ /bD! س !� او�D
�ى eدی �& ی� �9ری� ده&، ـ آ�� آ� 
�Dس 	&ارد ا4
�7 !��& !�ی& 1DQل آ & !�L3 ا4� �9ری� �? �	\� 1DQل آ�دن +ن !�اى او �/KXّ 	&ا

�اى او س Kb	K�# !�ی& از آ�� آ� 
�Dس دارد، ;3^ ! �/b! ^3; دن ی��آ
 .!b/� ی� �9ری� 	�Hی&

 �
���٨Nت آ� ��ر?�  ١�>�ـ ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& ا	��ن از �1�#&ن 
�Dس 
1�& �1HVل 	#�K،  دوK0 +ن !� آ�� آ� ��ی� ر	B ی� m! 10اه& +ن را

 .10ددارى آ & و
� ا4� !� +ن 
�Dس 	�Hز !1bا	& ا��Lل 	&ارد
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 �
���٨N٢  �	دا�ـ ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� ��د 
�Dس ز	�	� و زن 
�Dس �
1�& و
� ا4� !� +ن 
�Dس 	�Hز !1bا	& ا��Lل 	&اردm	. 

 �
���٨Nا ٣&	 �ده& �� +0� وKQ �#&ا �1د ! �!�   رد و ا�H7Fل ��ـ آ�� آ� س��
#0� !# &ازد و !� س��� 	�Hز !1bا	&�� KQز را از اّول و�H	 &7#�ط واج^ !�یFا. 

 �
���٨Nh  ف ی��M
�ه � !��& و ! �ـ آ�� آ� !�ی& 10ا!#&� 	�Hز !1bا	&، ا4
�& ا7F#�ط �! K��ام 14F 1ان#F اءCی� از اج �
�0 I/ی��/. او 	�� ی� ا!

1��	&وm	 �>	+ �! ز، 10د را�H	 آ� در Kاج^ +ن اس. 

�H�. ك�O ارPWز�
A ;�س�ن و �. �	�A زمc م�اردى آ� 

 �
���٨N� �� �7�4 ًا&V! �>	+ 5#E�� س  ـ در س� ص1رت آ��D
�1د ا4� !&ن ی� 
Kاس }#Mز او ص�H	 &� :	�HزC4ار 	�� !�


�Dس ی� !&	�  +	�L !� واس=� زI0 ی� ج�اKF ی� د��3 آ� در !&ن او: اّول Kاس



&��! �&� .!� 10ن +
1د� 

7� از درهI : دّومHار آ&X� �! س او�D
�یDً� !� ا	&از� س={ ی. (+	�L !&ن ی� X� آ�
�� �
�1د  دو ری� (&� .!� 10ن +
1د� !�

 .+	�L 	�?�ر !��& !� !&ن ی� 
�Dس 	�� 	�Hز !1bا	&: س1ّم


�Dس 	�HزC4ار 	�� !��& 	�Hز fX< � .او صM#{ اسK و در دو ص1رت ا4

�&: اّول�! ��	 �L7& ج1راب و دس 	س<�ى آ1?. او ���D
 �L	+. 

�&: دّوم�! �&� ��	 Kس�7ر !ّ\� اس�
�Dس ز	� آ� � �L	+. 

�� �7�4 &V! 5a��� در dًE�� ص1رت �م ای" � �LF1د  و ا�. 

 �
���٨NN  5ی� د� KFا�ـ ا4� در !&ن ی� 
�Dس 	�HزC4ار، 10ن زI0 ی� ج
 �\	� ? ،&�اى اسK آ� +ب آ/#&ن !&ن ی� 
�Dس ی� 19ض آ�دن 
�Dس   !� 14	�!�

�دم ی� !�اى ��b او د�1ار اسK �� و�7Q آ� زI0 ی� ج�اKF ی� � ��اى !#/7!
�� ،K/&� اس	د�5 10ب    ��1ا	& !� +ن 10ن، 	�Hز !1bا	& و هH\ #" اسK ا4

�7��آ� آ� !� 10ن !#�ون +�&� ی� دوا�a آ� روى زI0 4}ا?  &�� ا	& و 	�� 
&� .در !&ن ی� 
�Dس او !�

 �
���٨Nآ� !� زودى 10ب �� ٧ �H0ی&�4 و ز��1د و ��7"   ـ ا4� 10ن !
 ،&��& در !&ن ی� 
�Dس 	�HزC4ار !��! �+ن +س�ن اسK و !� ا	&از� درهI ی� !#/7

Kز او !�;5 اس�H	. 
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 �
���٨N٨  I0ز K!1;ص�3 دارد !� ر�< I0س آ� !� ز�D
ـ ا4� ج��a از !&ن ی� 
�1د ج�ی C	K�# !� +ن 	�Hز !1bا	&، و
� ا4� �X&ارى از !&ن ی� 
�Dس آ�  ��	

I0ز K!1;ر �! Tً1HV�  �� 1د�
�1د !� ر;K!1 +ن 	�� �1د 	�Hز 10ا	&ن  +
 .!� +ن ��	�V 	&ارد

 �
���٨Nس  ٩�D
ـ ا4� از �1ى ده�ن و !# � و ��	 & ای <� 10	� !� !&ن ی� 
�س&، !�اى 	�Hز !�ی& +ب !L/& و 	!�H  10ن �! �
�1ا	& !� +ن 	�Hز !1bا	& و

�� ��1د 	�Hز 10ا	& ا4�?� دا	�  !1اس#  &� .ه�ی� در دا50 !�

 �
ـ آ�� آ� !&	� زI0 اسK ا4� در !&ن ی� 
�Dس 10د 10	� D!# & و  �٨٧٠��
�، 	�Hز 10ا	&ن !� +ن ��	�V 	&اردeی� 10ن دی Kاس I0& از ز	ا&	. 



 �
���٨٧١ �� & آ� ی. ـ ا4� ? & زI0 در !&ن !��! Iدی. هC	 و !� ;1رى &
ا	& 	�Hز 10ا	&ن !� 10ن +	<� ا��Lل   زF I0��ب �1د �� و�7Q ه�H 10ب 	/&�

و
� ا4� !� Q&رى از هI دور !�� & آ� ه�آ&ام ی. زF I0��ب �1د  .	&ارد
&/L! س را از 10ن +ن +ب�D
 .ه�آ&ام آ� 10ب �&، !�ی& !�اى 	�Hز، !&ن و 

 �
� 10ن F#� در !&ن ی� 
�Dس 	�HزC4ار !��& 	�Hز ـ ا4� س� س1ز	 �٨٧٢��
او !�;5 اسK و ! �!� ا7F#�ط واج^ 	�Dی& 10ن 	��س و اس�o�M7 در !&ن ی� 

�ه#Cدm! K��ام 14F 1ان#F از 10ن Kاس �
�Dس 	�HزC4ار !��&، و !<7 . �
و
� �56 10ن !&ن ا	��ن ی� 10ن F#1ان dFل 14�K ا4�?� در ? & e<�ى دی	10

D
�& ج�ى !&ن و �! Iاز دره �7Hآ Iدر ص1ر�� آ� روى ه &��یDً� (�س !�X� آ�
�� �
 .	�Hز 10ا	&ن !� +ن ا��Lل 	&ارد) �1د  !� ا	&از� س={ ی. دو ری�

 �
�یCد و !� �/K +ن !�س& ی. 10ن   ـ 10	� آ� !� 
�Dس !� �٨٧٣��! �+س7
�1د و
� ا4� �/K +ن ج&ا 10	� �1د !�ی& ه�آ&ام را ج&ا F��ب  F��ب ��

7� از دره  I	1HدHآ Iروى ه Kس اس�D
�� ا4� 10	� آ� در �/K و روى 
Kز !� +ن !�;5 اس�H	 &��! �7/#! ��& 	�Hز !� +ن صM#{ و ا4�!. 

 �
���٨٧h  ،&س�ـ ا4� 10ن، روى 
�Dس� آ� +س7� دارد !�یCد و !� +س7� +ن !
�یCد و روى 
�Dس 10	� �1د، !�ی& ه� آ&ام را ج&ا F��ب 	1Hد! � .و ی� !� +س7
 ��& 	�Hز !� +ن صM#{ و ا4�! Iاز دره �7Hآ ��� ا4� 10ن روى 
�Dس و +س7

Kز !� +ن !�;5 اس�H	 &��! �7/#!. 

 �
�& و ر;1!�7 !� +ن !�س&  ��٨٧���! Iاز دره �7Hس آ�D
ـ ا4� 10ن !&ن ی� 
�1د  �در ص1ر�� آ� 10ن و ر;1!�7 آ� !� +ن رس#&� !� ا	&از� درهI ی� !#/7

 و ا;�اف را 
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1د� آ & 	�Hز !� +ن !�;5 اس�L3! K ا4� ر;K!1 و 10ن !� ا	&از� درهI 	/1د +
 K!1;ر �
1د� 	 & L	�Hز 10ا	&ن !� +ن ا��Lل دارد و
� ا4+ Iاف را ه�و ا;

Kاس }#Mز ص�H	 ود� .�13bط !� 10ن �1د و ��7<3. �&� از !#" !

 �
���٨٧N  �! واس=� رس#&ن �! �
10ن 	�� ـ ا4� !&ن ی� 
�Dس 10	� 	/1د و
�H	 ،&��! Iاز دره �7Hآ �&��1د !� +ن 	�Hز  �1د ا4�?� �X&ارى آ� 	�� 



 .10ا	&

 �
���٨٧٧  Kس��	و  &��! Iاز دره �7Hآ Kس اس�D
ـ ا4� 10	� آ� در !&ن ی� 
 C&ن !� +ن ج�ی	ز 10ا�H	 دCی��� !1ل روى +ن !=Q .ی dً6� &س��ى !� +ن !eدی

K�#	. 

 �

�Dس<�ى آ1?.  �٨٧٨�� �	�HزC4ار �56 9�Q\#"، ج1راب و دس�L7 ـ ا4
�H	 1ان   آ�#F دار و��&، ? �	\� از ��! ��	 &	���1د !� +	<� 19رت را �1

7� ی� /e	ا �! ��& 	�Hز !� +	<� صM#{ اسK و 	#C ا4�! �&/	 Kدرس K��ام 14F
 . . #9	�� 	�Hز !1bا	& ا��Lل 	&ارد

 �
�1د 19رت   +ن ��ـ ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� ?#C 	��� آ� !�  �٨٧٩��
�H	 را �
�&، و
� آ�� آ� ای" ����D	 ارC4ز�H	 ا��Hه &	��دا	��7 و   را �1

�ا� !1دن Hآ & اّ�� ه ��Q زه� را�H	 ن+ K�#	 زمT �&	ز 10ا�H	 �	1e ای ��&ّ�
�H	 آ� ���	 C#?  ل آ1?. و آ3#& و�H7دس & 	�� &	���1د 19رت را !� +ن �1

 .?�1Q و �1ل 	�� ��	�V 	&ارد

��� �
ـ ز	� آ� ��س�7ر !ّ\� اسK و !#/7� از ی. 
�Dس 	&ارد، ? �	\�  ٨٨٠
�	�D� ��4��د ی� آ�ای� آ & و ی� �9ری� 	�Hی&، هَb!ِ ى�eس دی�D
روزى ی.  	17ا	& 


�Dس� !� !1ل !ّ\� 	��  �eروز دی �� �?�
�Dس 10د را +ب !L/& ا4 �D���
ج^ +ن اسK آ� 
�Dس 10د �1ا	& !� +ن 
�Dس 	�Hز !1bا	& و
� ا7F#�ط وا  �1د ��

�اى اّو
#" 	�Hزى آ� 
�Dس� �#� از +ن 	�� �&� +ب ! �D��را ��D	� روز ی. �
 ،&�1m! را �>	+ �Hآ� ه Kر اس�?�	 �
7� از ی. 
�Dس دارد و/#! �!L/& و 	#C ا4

�	�D� �\	� ?   &/L! را +ب �>	+ �Hه �&�روزى ی. ����D !� دس17رى آ� �7�4 
Kآ�>� اس. 


�زPWار م	=?M ا��P�0ه�ی1 آ� دA ;�س�ر  

 �
1�#&ن 1E0 �D9صً� !�اى آ��  �٨٨١��� ،. M
ـ 4}ا�KM� �! ���H9 "7 ا
�C#ن ��آ&#�1�#&ن 
�Dس س�#& و �1� ،&��! K9�Hس<�، و  آ� ا��م ج�D
�ی" �

 ^M7�� ارC4ز�H	 اى�! �#X9 ى�7/e	دن ا�اس�HV7ل !1ى 10ش و دسK آ
Kاس. 
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PWز�
A ;�س�ه�ی1 آ� در P�0ار م��و/ ا�� 

 �
�ا!1bار و �1�#&ن  �٨٨٢���ـ �1�#&ن 
�Dس س#�� و ?�ك و � B و 
�Dس 
�H	 C#ه�� Kس��	س آ�� آ� از �D
آ &، �1�#&ن 
�Dس� آ� 	�X ص1رت دارد   

�HL� ز !1دن�! C#	 ص1رت دارد  و �X	 ى آ��7/e	دن ا�ه�ى 
�Dس و دسK آ
�و� ��L� ارC4ز�H	 اى�!  &��!. 


�زPWارA م��ن 

�Lط دارد��� :ن 	�HزC4ار ? & 

�ط اّول�: 

&� .��Dح !�

 �
10ا	& ا4�?� روى >�ش و   ـ آ�� آ� در � �DEJ .3	�Hز �� �٨٨٣��
 �Xس ��Kb و ��	 & ای <� !��& 	�Hزش !�;5 اسK و
� 	�Hز 10ا	&ن در زی

 .�DEJ و �� �DEJ �H#0	�V 	&ارد

 �
���٨٨h  ى�eن ��ل دی+ KV� � آ� �L3� &ن در	ز 10ا�H	 ون اج�ز� ـ&! Kاس

. �0	� ی� ��b  ص�KV� � ^F، !�;5 اسdً6� ،K در �0	� اج�ر��� �اى ا4

 "# \Hو ه Kز !�;5 اس�H	 ��ى !1bاه& 	�Hز !1bا	& !&ون اج�ز� ��7�جeدی
K& !�;5 اس	1اb! ز�H	 دارد �XّF ى در +ن�eآ� دی �L3� در � .اسK ا4

�س�	 & �� و�7Q ثdً6� p3 ا4� وص#K آ�د� !��& آ� ثp3 ��ل او را !� �! �<�E
�H	 &  L	 &  را ج&ا	ز 10ا�H	 1د در �3. او�. 

 �
�ى ج�ى او را EJ^ آ & و  ��٨٨��eدی �ـ آ�� آ� در ���& 	/��7 ا4
�ى e5ّ دیM� زش را در�H	 7#�ط واج^ !�ی& دو!�ر�Fا �در +	�� 	�Hز !1bا	& ! �!

 .!1bا	&

 �
���٨٨N �H	 آ� �aدر ج� �	�Hز !1bا	& و !V& از 	�Hز  دا	& �DEJ اسK  ـ ا4
!�<H&، ی� در ج��a آ� �DEJ !1دن +ن را >�ا�1ش آ�د� 	�Hز !1bا	& و !V& از 

&�� +	�L 10دش EJ^ آ�د� !�e� Kاس }#Mز او ص�H	 &ز ی�دش !#�ی�H	. 
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 �
ـ ا4� !&ا	& ج�ی� �DEJ اسK، و
� 	&ا	& آ� در ج�ى  �DEJ	�Hز  �٨٨٧��
�&  !1bا	& 	�Hز او !�;5 ��!�;5 اسK و در +	�� 	�Hز �!. 

 �
ـ آ�� آ� 	�?�ر اس K	�Hز واج^ را س1ار� !1bا	&، ? �	\� وس�3#  �٨٨٨��
 "# \Hو ه Kز او !�;5 اس�H	 &��! �DEJ 1ان س1ارى ی� زی" +ن#F 3#� ی�X	

 .اسK ا4� !1bاه& س1ار� 	�Hز ��1b! �DM7ا	&

 �
���٨٨٩ Ebّ/� .
�� dًV< آ� �DEJ "#ف در ز��ّE� ـ Cارد ج�ی&	 �
	#�K و 	�Hز 10ا	&ن در +ن !�;5 اسK و !�اى �3L� "##V#� +ن !�ی& !� ��7<& 

�اfa رج1ع �1د/ّ

{ س��H70	� از DQ#5 +ه"، +ج� و . ج��i ا�E� �هH\ #" ا4

{ را �E� ن+ .
��	 & +ن را EJ^ آ�د� !� +ن �0	� ی� ��lز� !��زد و ��

�9 ��ف در +ن �0	� و ��lز� ا4ّE� &/ �س	1ب �M� �DEJ ف در ��ل�ّE� �ً<
iو !�ی& !� ��7<& ج�� Kز در +ن !�;5 اس�H	 و K�#	 C1د ج�ی�   faا�/
ا

 .رج1ع �1د

 �
���٨٩٠  ،&��D	 او ج&ا I>س ��ی. اسK ا4��ى eدی �! �L3� ـ آ�� آ� در
�H	 �Lی���ف آ & و 	�Hز !1bا	&  !&ون اج�ز� E� .3� & در +ن	1ا�. 

 �
���٨٩١ 1� "#9 �! ��د، ـ ا4b! �L3� &اد�	و زآ�ت +ن را  �H0 آ� �

 Kاس "# \Hو ه ،Kدر +ن !�;5 اس Iزش ه�H	 ام و�F .3� ف او در +ن�ّE�
0�ی&ن EQ&ش ای" !��& آ� از ��
� آ� �H0 ی�  iQ1� د و در�b! ��ّذ �! �ا4

 .زآ��� را 	&اد� !&ه&

 �
ن !&ا	& ـ ا4� ص�F^ �3. !� ز!�ن، اج�ز� 	�Hز 10ا	&ن !&ه& و ا	�� �٨٩٢��
K&ن در �3. او !�;5 اس	ز 10ا�H	 ،K�#	 �oرا �ًD3Q &ه& و . آ�	اج�ز�  �و ا4

Kاس }#Mز ص�H	 Kاس �oرا �ًD3Q آ & آ� "#Xن ی��	ا. 

 �
�ام و  �٨٩٣��F Kر اس�Lی� زآ�ت !&ه �H0 ف در �3. �ّ#�7 آ��ّE� ـ
�7 !�� & آ� +ن !&ه�Lری<� را !�� +	�L ! � داe� Kز در +ن !�;5 اس�H	& ه&. 

 �
���٨٩h  ز در�H	 ام و�F Kر اس�Lدم !&ه��ف در �3. �ّ#�7 آ� !� �ّE� ـ
&�. +ن !�;5 اسK و ای" در ص1ر�� اسK آ� !&ه�Lرى !� ا	&از� ه�H ��ل !�

 K#ّ� C#>�� & 	�� �aCت ج�<�ّE� �
0�ج آ�" و د>"(و � V1ر ) ی; �!
�7Hرى او آ�Lه&! ��&  ��V7رف از ;�ف ورث� ��	i 	&ارد، و
� ا4�! �
از ��

و !&ا	 & ?1ن !&ه�Lرى او آI اس�LD3; Kر ی� ;�LD3ران را�o ه�7 & و ورث� 



�ف در +ن �3. ّE� ،& ه� او را !&ه&! �M���� آ� !&ون & ��! �7�هI#HE� I دا
 و 	�Hز 10ا	&ن در +ن ا��Lل 	&ارد 
#L" در ای" 
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#e! اج�ز� Iه K#ّ� �ّ
�	&ص1رت ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& از و. 

 �
� ی�  ��٨٩��#lاز ورث� او ص ��V! �
�7 !��& و��ض 	&اQ K#ّ� �ـ ا4
 �
�ام و 	�Hز در +ن !�;5 اسK وF ف در �3. او�ّE� ،& ��! ^a�J ی� �	دی1ا

�>�ت ج�aC آ� !�اى آ�" و د>" �1HVل اسK ا��Lل 	&اردّE�. 

 �
���٨٩N 57& ه 	��1 ��H9 "&ن در ا��آ	ز 10ا�H	 ـ  �	�0�ه� و  ه�، ���>
ه� آ� !�اى ورود ���>�ان و �/7�ی�ن +��د� اسK ا��Lل 	&ارد و
� 	�Hز  �HFم

�ی �Q ��ان آ� ���>� و �/7�ى +ن ا��آ" 	#�7 & ا4eاى دی�اى آ�   10ا	&ن !
�7 !��& ��	i 	&ارد، اّ�� 	�Hز �� ر�oیK ص�F^ +ن !L & وج1د دا! K
Tد

	 Cن ج�ی+ .
#�K، و
� ا4� اج�ز� 10ا	&ن در ا��آ" 1E0ص� !&ون اج�ز� ��
 Kاس �oرا C#	 &ن	ز 10ا�H	 اى��ى ده& آ� �13Vم �1د !eت دی�<�ّE�

�56 ای �L آ�� را !�اى ص�ف J}ا و اس7�اKF . �1ا	& در +	�� 	�Hز !1bا	&  ��
�اى 	�Hز ر�oیK دارد! �ًH3�� د19ت آ & آ�. 

 �
�ا  ـ در ز�#" �٨٩٧��Q ه� و روس�7ه��>�ر ه�ى !�#�ر وس#�V آ� دور از 
 �?��اF ��4#1ا	�ت اسK و زراdًV< �79 در +ن 	#�K ا4? Tً1HV� دارد و

� & 	�Hز 10ا	&ن و 	/�7" و 10ا!#&ن در +ن ا��Lل 	&ارد، �D	 �oرا �	�DFص�
�&� iQه� و روس�7ه� وا�>�ا	& و دی1ار   و در ز�# <�ى زرا�79 هI آ� 	Cدی. 

�H	 &�� و دی1ا	� !�#lص �>	+ "#L
ز 10ا	&ن و 1D9ر آ�دن 	&ار	& ا4�?� در ��
 �
�& ا��Lل 	&ارد، و�D	 "#1ل ز�EM� �!�� آ� ��ّeدی �aCت ج�<�ّE� و
Kز !�;5 اس�H	 ام و�F ف در +ن�ّE� &��! �oرا�	 �	�DFاز ص� �Lی � .ا4

�ط دّوم�: 

Kار اس�X7اس. 

 �
���٨٩٨  5aز در وس��H	 ا{
 ،&��! Kآ�F ار !�ی& +رام و !&ونC4ز�H	 ن�L� ـ
�#3X	  ن �� اى آ���	ن 10ردن و 9&م +را�� ا�L� p9�! Kآ�F ل�F 1د  در�

K5 اس;�! . C#	 ـ آ� در ای" ص1رت KQو �e � dً6� ?�رى ـ�	در ز��ن  �e�
�آK و ��Lن  !�ی& �� ج�ی� آ� ��F م�e آ & و ه Kز را ر�9ی�H	 fای���1ا	& 



KHداد 10د را !� س �#�� �##l� �#3X	 �3#��4 وس��3DQ  10ردن ?#Cى 	1bا	& و ه
&	�0�\!. 

 �
���٨٩٩ �#3X	 5a&ن در وس�	ز 10ا�H	 ن   ـ�L� و Kآ�F ^اى آ� �1ج 
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�H	 ن��	5 +را�� دارد  10ردن اaن در +ن وس���	1د و ا��56 آ/�7، ; 
�ای f	�Hز، ��3DQ 56، ا��Lل 	&ارد� Kر !� ر�9ی�=Q ،�H#ه1ا�. 

 �
���٩٠٠ �mّ� 4 &م و ج1 و "��و ��	 & ای <� آ�  اى از ر�5 ـ 	�Hز روى 0
�H	   آ� !17ان &��! Iآ Kآ�F ��ار �#&ا آ�د !�;5 اسK، اّ�� ا4X71د اس�

� را ر�9یK آ�د ��	i 	&اردeدی fای�� .واج�Dت 	�Hز را ا	��م داد و 

 �
ـ در ج��a آ� !� واس=� ا�H7Fل !�د و !�ران و زی�دى جK#ّVH و  �٩٠١��
را ��Hم آ &، ا4� !� ا�#& ��Hم آ�دن ��	 & ای <� ا;H# �ن 	&ارد آ� !17ا	& 	�Hز 

�	1bرد 	�Hزش صM#{ اسK، و در ! �V	�� �! ��وع آ & ا��Lل 	&ارد و ا4�
 Kام اس�F &ن در +ن	آ� �� �aی� (ج� �Xن س&�0�اب  ��dً6 ج��a آ� 0=

	�Dی& 	�Hز !1bا	& و
� ا4� 10ا	& 	�Hزش صM#{ ...) ریCش آ�1 ی� ��Eدف و
�ام �&� اF ^L��� "L#
 KاسK/�7" . س	ى آ� ای��7دن و C#? روى "# \Hو ه

�ش ی� روز	���< & 	�� Kام اس�F ن   روى +ن+ ��+ن !Q 0&ا و +ی�ت Iاى آ� اس
 ^L���&� 	�Dی& 	�Hز !1bا	& و
� ا4� 10ا	& 	�Hزش صM#{ اسK اّ�� � �7�1	

Kاس �&��ام F. 

 �
���٩٠٢ �H	 ى�eم در ج�ى 130ت آ� دی�M��	 د !� زن�!�  �1ا	&  ـ !1دن �
 �+	�� وارد �1د d0ف ا7F#�ط اسK و ا7F#�;ً� در +	�� 	�Hز 	1bا	 & و
� ا4

�ى وارد �1د 	�Hز او ا��Lل 	&اردeو دی &� .ی�L از +	<� �/1lل 	�Hز !�

 �
�اب  �٩٠٣���ـ 	�Hز 10ا	&ن در ��3ّM آ� ���3 4 �� اسdً6� K در +	�� 
1� &، �HQر ��  ��	  �� KD#J ،&  & +ن ��آ  & ی� ��ر و � آ 	ف   �d0 ،& 	ز

K7#�ط اسFا. 

 �
���٩٠h  ^ز واج�H	 م +ن�! �ـ ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� در �0	� آ�DV و !
 .را 	1bا	 & و
� در �Fل 	�?�رى ��	i 	&ارد

 �
���٩٠�  �L3! &ارد	ل �L�ـ 10ا	&ن 	�Hز ��M7^ در �0	� آ�DV و !� !�م +ن ا



 .� دو رآ KV	�Hز !1bا	 &��M7^ اسK در دا50 �0	� آ�X� �DV!5 ه� رآ 

�ط س1ّم�: 

 .در ج� �a	�Hز !1bا	& آ� !17ا	& واج�Dت 	�Hز را ا	��م ده&

 �
���٩٠N �H	 و Kن آ���1 اس+ �Xآ� س �aـ در ج�   Kراس ��	& در +	1ا� 
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اى آ1?. اسK آ� ج�ى رآ1ع و س�1د 	&ارد 	�Dی& 	�Hز  !�ی�7& ی� !� ا	&از�
در ? #" ج� �a	�Hز !1bا	& !�ی& Q&رى آ� �1b!  "LHا	&، و ا4� 	�?�ر �1د آ�

 .اسQ K#�م و رآ1ع و س�1د را !�� +ورد

 �
� و  �٩٠٧��DHl#� �DQ از �ـ ا	��ن !�ی& ر�9یK ادب را !L & و ج�13
�ام   	�Hز 	1bا	& و ? �	\� 	�Hز 10ا	&ن !�)39#� ا
�dم(ا��مF &�7�ا�� !�Fا

� �DQ اّ�� ���وى ،K5 اس;�! Iز ه�H	 و K&ن !�;5 اس	ز 10ا�H	 1مEV� �>ّ=
Kادب �� &ی&� و 10ب اس K1م و ر�9یEV� ام�7Fا �?�4 K�#	. 

 �
���٩٠٨  5a�F 1مEV� �>ّ=� �DQ & دی1ار !#" او و 	ى ��C#? ز�H	 در �ـ ا4
�ی� و   !��& آ� !��7�ا�� 	/1د ا��Lل 	&ارد و
� >�ص�3 �&ن ص &وق Fا

�ی{ و ��ر?�o  #	 �<اى آ� روى +ن ا>�7د� آ�K�. 

�ط ?<�رم�: 


�Dس و !&ن 	�HزC4ار 	/1د Kس��	1ج^ �. 

 �
�& آ�  �٩٠٩���! �ـ ��Lن 	�HزC4ار ا4� 	�� اس K	�Dی& !� ;1رى �
K1ّ اس�V� ز�H	 آ� در &�� 	��س�7 !�e� &س�. ر;K!1 +ن !� !&ن ی� 
�Dس او !

�& در ص1ر�� آ� 0/.  و
� ج��a آ� �#/�	� را !� +ن ���! ��	 �4}ارد ا4
�! Iه dًار اصC4ز�H	 ن�L� آ� Kن اس+ ّ̂ M7�� 7#�طFو ا ،Kز !�;5 اس�H	 &�

&��D	 ��	. 

I� � ط��: 

&��د !� زن �X&م !��. 

 �
���٩١٠ ^X9 &ز، زن !�ی�H	 ج�ى س�&�  ـ در Kاس �� از ��د !�ی�7& و !<7�
^X9 �Hد آ��ای" ا4� زن ج�13� ی� ���وى   زن از ج�ى ای��7دن �!� ! ،&��! ��

�د !�ی�7&�  ��م ی� زن و �1هM��	 م و�M� "#! ILF "و در ای Kز !�;5 اس�H	



�ق 	&ارد< ^M7�� ز واج^ و�H	 "#! 1ر= #H&، و ه	&ار	و�� ���. 

 �
���٩١١  &	1�ـ ا4� زن در آ �ر ��د ی� ج�13� !�ی�7& و !� هI وارد 	�Hز 
#Mز او ص�H	 &��! �&�{ 	�Hز ه� دو !�;5 اسK اّ�� ا4� یdًDQ �L وارد 	�Hز 

Kز دّو�� !�;5 اس�H	 �
 .اسK و
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 �
���٩١٢  �eی&Lآ� ی &��ى !�eدی C#? د� ی��ـ ا4� �#�ن ��د و زن دی1ار ی� �
 �ًDی�X� <� د� ذراع آ�	ی� !#" + &  #D	 را�  }#Mن ص��7� اسK >�ص�3 !��& 	�Hز�

Kاس. 

 �
 ـ ا4� زن در ;�XD دّوم 	�Hز !1bا	& 4�?� ج�13� ی� ���وى ��د �٩١٣��
7� از Hار���ع آ �7� از � �  ١٠!��& 	�Hزش صM#{ اس�7ّF K ا4Hآ � Vذراع ی

&��! �7�. 

I/��ط �: 

 .��={ !1دن ��Lن 	�HزC4ار

 �
���٩١h  ی& !#� از ?<�ر�D	 1ه�ى او	ار از ج�ى زاC4ز�H	 �	�/#� ـ ج�ى
K�� �7�! K/e	ا   ��& و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� از س�! �� ی� !3 &��

�&ا	e/�7ن �� �D	 �7� از ای" ��K و !3 &�/#! Iه. 


�ز خ�ا�Aن در %��A م	=?M ا��A ه�ی1 آ��, 

 �
�ع �Xّ&س اسdم !�#�ر س��رش �&� اسK آ� 	�Hز را در  ��٩١���ـ در 
�ام اسK و !V& از +ن ���& M
���& !1bا	 & و !<7� از ه�H ���&ه� ���&ا

�DHl#�)�
از +ن ���& !#K ا
XHّ&س و و !V& ���& آ1>� و !V& ) ص�3 اv 39#� و+
 ،�3ّM� &��� از &V! �3ّ، وM� &��� از +ن &V! و �>� �!V& ���& ج��i ه

Kزار اس�! &���. 

 �
���٩١N  ص��E70و ا;�ق ا �	ز را در �0�H	 آ� Kن اس+ �ـ !�اى ز	<� !<7
�م ��F آ  & !<7� اسK در . 10د !1bا	 &M��	 10د را از dً& آ�� 	17ا! �و
� ا4

H	 &��� از Cج ��d5 اسa��� م و�LF7" ا<��ز !1bا	 &، و ا4� راه� !�اى ی�د4
�و	&! &��� �! K&ارد واج^ اس	ی� ر>7" !� ���& وج1د �;. 



 �
�م ا����ن  �٩١٧��F ز در�H	 م(«ـd�
7� از » )I>#39 ا>! �L3! ^M7��
Kاس &��� ."# ��H
�ت ا�#�ا�F ��م �=ّ<F ز در�H	 م(وd�
�ا!� ) 39#� ا!

K�دوی Kز اس�H	 ارCه. 

 �
ـ زی�د ر>7" !� ���& و ر>7" در ���&ى آ� 	�HزC4ار 	&ارد  �٩١٨��
 �#J در Kو� اس�L� &��! �7���Mّ7^ اسK و هH��ی� ���& ا4� 9}رى 	&ا

 .���& 	�Hز !1bا	&

 �
 ا�a� 79 !� ���&  ـ ��M7^ اسK ا	��ن !� آ�� آ� از روى !� �٩١٩��
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�H	 �o�F �>	�H3��  1د را��ار 	L &، !� او J}ا 	1bرد، در Q�!=� دوس�7 !
�د و !� او زن 	&ه&#e	 /1د، از او زن	ی� او ��Hه ،& L	 آ�ره� !� او �/1رت. 


�ز خ�ا�Aن در %��A م��و/ ا��A ه�ی1 آ��, 

 �
���٩٢٠ Kو� اس�L� ��HّFم، ز�#" 	CLHار، : ـ 	�Hز 10ا	&ن در �1ارد زی
K5 درى آ� !�ز اس!�X� ،ن��	5 ا!�X� اى�! �، در ج�ّد� و 0#�!�ن و آ1?� ا4

�ام و 	�Hز   آ��	� آ� 1D9ر ��F &��! KHF\� ز	و ? � &��D	 KHFآ  & ز
 ،&�!�;5 اس�X� ،K!5 +�� و ?�اغ، در +��0Cm	� و ه�ج� آ� آ1ر� +�� !�
 �H��� وى���X!5 ?�� و 14دا
� آ� �5ّM !1ل !��&، رو!�وى �L9 و رو!

� +	�L روe� ى آ� روح داردC#? آ� ُجُ ^ در +ن �Q�;در ا ،& /L! د��ى +ن �
 ،�DQ 5!�X� ،&��D	 ارC4ز�H	 وى��& ا4�?� رو!�! �L9 آ� �aدر ج� ،&��!

�س�7نDQ و در �DQ دو "#! ،�DQ روى. 

 �
10ا	&، ی� آ�� رو!�وى   ـ آ�� آ� در �1D9 5ّMر ��دم 	�Hز �� �٩٢١��
ّ̂ اسK ج13ى 10د ?#Cى !e}ارد آ� �#�ن او و M7�� Kدد  اوس�4 5a�F �>	+

&��! �	�H�ی� ری }#D�� ،�E9 � .�7ّF ا4

 ا���م م	@�

 �
�ام  �٩٢٢��F &��� ف دا50 دی1ار�ـ 	�� آ�دن ز�#" و س�X و !�م و ;
�ف آ &، ;�اسK و ه�آ� !�<H& آ� 	�� �&� اسK !�ی& >1رًا 	��سK +ن را !

�	��  و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� ;�ف !#�ون ���& را ه I	�� 	L  &، و ا4



�ار 	&اد� Q &��� ءCن را ج+ �Qوا �L	+ �e� ،& ی�H	 ف�;��1د 	��س�7 را !
&��!. 

 �
�7 !��& و �#&ا  �٩٢٣���ـ ا4� 	17ا	& ���& را �=<#� آ & ی� آT .Hزم دا
� ا7F#�ط واج^ !�ی& !� آ�� آ� ! � ! �
� او واج^ 	#�K و! &��� �#>=� & L	

 .�1ا	& �=<#� آ & ا;dّع ده&  ��

�
��� ٩٢h  اب�ـ ا4� ج��a از ���& 	�� �1د آ� �=<#� +ن !&ون آ &ن ی� 0
�H	 زمT ا!� زی�د�0 �+ی& 0�اب   آ�دن � "LH	K�# !�ی& +	�� را !L  &، ی� ا4

ا	& واج^   ا	& و س�70" ج��a آ� 0�اب آ�د� و ��آ�دن ج��a آ� آ &�. 	�Hی &
 	#�K، و
� ا4� +ن 
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� آ� آ� 	�� آ�د� !L & ی� 0�اب آ #HV� آ & و �& در ص1رت ا��Lن !�ی& �
 .	�Hی&

 �
ـ ا4� ���&ى را EJ^ آ  & و !� ج�ى +ن �0	� و ��	 & +ن !��ز	&  ��٩٢��
� و روس�7H�Q �7 از >��ی� آ1?� و 0#�!�	<�ى V� و �Vح �1س�ی� در ;

� ا��Lن س�70" ���& در e1د !� ;1رى آ� دی� iQدر آ1?� و 0#�!�ن وا &���
LFا ،&��D	 ��	+&ارد	م ���& را �. 

 �
���٩٢N  ^1ج� �ـ ج�& �#K را �#� از J�5 دادن در ���& 4}ا�7" ا4
�& ��	�V 	&ارد   س�ایK 	��سK !� ���& ی� ��C37م !��D	 &��� �! ا���7Fا

 5�J از &V! ��ّ& ا	ار{e	 &��� را در K#ّ� آ� ج �ز� Kن اس+ �7>! �
و
�!  Kل اس�L� .ا

 �
�م �#�� �٩٢٧��F دن�� اآ�مـ 	�� آD)�
�م ) ص�3 اv 39#� و+F و
�1د ? �	\� 	�� ��	&ن +ن ) 39#� ا
�dم(ا����ن ��	 ��ام اسK، و ا4F

�!   �� +ن واج^ اس�L3! ،K ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� ا4#>=� &�7�ا�� !�Fا
�& +ن را �=<#� آ  &  !��D	 Iا�� ه�7Fا.  

  



 ��v	ا�=� ٩٢٨م �.�C. ،د�H Q@A �@	ی� ��ش م ��j� �Wی� %ن ـ ا�. M,ط وا�
�Hد و .�ی�ن ,�ى   را %ب .�_�C و��hA�C0 1 .� وا�#� %ب آ_��ن خ�اب م1

Q@A ��ر آ
=�ى دارد، .�ی� %ن را .;��A و ا�W آ	1 آ� Q@A آ�د/ %ن را 
 ..;�د، .�ی� خ	�ر�` را .��دازد

 ��v	1 ٩٢٩م. �W@� ا	خ�ن و .�ل در م �CAم� ���@A R�K ا�=�ام1   ـ .�دن
� �H�. �@	م �. /�H Q@A ى آ�P�0 دن�. R�Ch
م��CA �;�س و (�ام ا�� و ه

Q@A `[ر�1 آ� .1 (آ�b ام ا�� در�� �H�. �@	ا�=�ام1 .� م. 

 ��v	ادارى و رو�� ٩٣٠مPK aاى م�ا��. �Wارى ی�   ـ ا�W�� 1 وAخ�ا
,_��Cى مqه;1 و م��CA %ن م	@� را �0در .�CAP و ���ه�C.��. 1 و ا�;�ب 

A�;. �@	ا در مq7 و �0ى و �A���A @� ��ر	آ�ره� .� م Rر�1 آ� ای�b در �

�ز خ�ا�Aن A_�د ا��Hل �AاردA XAم�. 

 ��v	٩٣١م  R�Ch
ـ .�C.� ا�=��ط وا,A M;�ی� م	@� را .� �T زی�C آ�CC و ه
 ،�CCآ `�A �@	ن و ���ان روح دارد در م�	Aا �yه��1 آ� مP�0 رت�b ی��;A

�W �yارد، م�A ه��1 آ� روحP�0 1H��ّA 1�و .��� م��و/ ا�� و. 

 ��v	1 ٩٣٢م
A د�H a@� خ�اب ه	م �Wی� داخ� م�}   ـ ا �CHن را .]�و% �CAا��
�CCی� ,�ّد/ آ. 

 ��v	@�  ٩٣٣م	م �W@� ��ام و ا	م �Sه�ى دیP�0 و /�@CO در و R=ـ ��وخ 
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� ه�Hن ���& آ  &، و ? �	\� !� درد +ن #HV� ف�0�اب �1د، !�ی& +	<� را ص
�ف �1د، و
� ا4� !� درد ���&ه�ى ���& 	1bرد، E� �eی& در ���& دی�!

� ه I	1bرد ��eف   دی��1ا	 & +ن را !��و� & و �1ل +ن را ا4� �LH" اسK ص
� 	�Hی &eدی &��� �#HV� ف�� ه�Hن ���& و4�	� ص#HV�. 

 �
���٩٣h �� �!ا�� ���&ى آ� 	Cدی. !� 0#HV� ـ س�70" ���& و   &��!
�&  ��M7^ اسK و ا4� ���& ;1رى�D	 "LH� ن+ �#HV� 1د آ��0�اب 

��  �� �L3! &	اب آ  & و دو!�ر� !��ز��1ا	 & ���&ى را آ�   �1ا	 & +ن را 0
0�اب 	/&� !�اى ا7F#�ج ��دم 0�اب آ  & و !Cر74� !��ز	&. 

 �
ـ �C#H آ�دن ���& و رو�" آ�دن ?�اغ +ن ��M7^ اسK، و  ��٩٣��
را 10�1D آ & و 
�Dس 10اه& ���& !�ود ��M7^ اسK 10د   آ�� آ� ��



1�&، و �� آ�� 10د را وارس� آ & آ� 	��س�7 !� +ن m! �7H#Q و ���آ#�C و >�0
 iQ1� و Kاّول ��ى راس Kاس ّ̂ M7�� &��� �! ن&��&، و �iQ1 دا50 �D	

 �! ��ون +�&ن اّول ��ى ?� را !e}ارد و هM7�� "# \H^ اسK از ه�H زود�#!
� از ���& !#���ون رود���& +ی& و از ه�H دی. 

 �
���٩٣N �� &��� ن وارد��	�7 اQز !�   ـ و�H	 KVدو رآ Kاس ^M7�� 1د�
 Iى ه�eدی ّ̂ M7�� ز واج^ ی��H	 �7�ام ���& !1bا	& و ا4Fو ا K#ّM�&EQ

K& آ�>� اس	1اb!. 

 �
���٩٣٧  iدن راج��& و صKDM آ�D	 ?�ر�	ن ��	ا �ـ 10ا!#&ن در ���& ا4
�&ن  KV 1ل صl/� #� و	& +ن !� آ�ره�ى د 	و �� KM#E	 ى آ��V�و 10ا	&ن 

�و� اسK +ب ده�ن و !# � و اd0ط س# � را در L� C#	 و ،Kو� اس�L� &��D	
�&/H4 3 &   ���& !# &ازد و! �
اى را ;3^ آ & و ص&اى 10د را !3 & آ & و

 .آ�دن ص&ا !�اى اذان ��	�V 	&ارد

 �
���٩٣٨  �
�و� اسK وL� &��� �! �	وردن ـ را� دادن !\� و دی1ا+ �ا4
ه� �Cا�7HF ای��د 	L & و !�HQd9 p9 &ى +	�ن !� 	�Hز و ���& �1د   !\�

Kاس ^M7��. 

 �
ـ آ�� آ� س#� و �#�ز و ��	 & ای <� 10رد� و !1ى ده�	� ��دم را  �٩٣٩��
�ود +زار ��! &��� �! Kو� اس�L� &ده. 
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 اذان و ا*�م�

 �
���٩h٠ 	از  �#� Kاس ^M7�� د و زن��Hزه�ى ی�1ّ#� اذان و ـ !�اى �
 �D���!�ن ��M7^ اسK س� �Q و �ا1e! ���Qی & و
� �#� از 	�Hز #9& >=

� س� ����D » ا
13Eّة»!1eی & eزه�ى واج^ دی�H	 13ة«و درEّ
را !� EQ& » ا
 .رج�ء !1eی &

 �
���٩h#� �� ١	آ� !ّ\� !� د �
+ی& ی� �#� از +	�L   ـ ��M7^ اسK در روز اوّ
 .ر 14ش راسK او اذان و در 14ش ?�m ا1e! ���Qی &! & 	�>� !#�7& د

 �
���٩h٢ K�3 اسHـ اذان ه#�&� ج : ،vُاTِّا �َ
� ?<�ر ����D َا�<ُ& َاْن T اُDاآ vَا
ـ ��Fَ �39َ    ـ ��Fَ �3َ9َ ا
d�َِح   ـ ��F �3َ9َ ا
13�Eِة   اv  َاْ�َ<ُ& َان� �HMَ�ُ&ًا رس1ُل



v5ِ، اHV
� اِ#0  �ُDاآ    K�3 اسHه�&� ج ���Qو ا �D��ـ Tِاَ
� ِاTّاv ه� ی. دو �
vا �D��� از اّول اذان و ی. ���T �Dِا
َ� ِاTّاv از +0� +ن آI  یV � دو �ُDاآ

� ا
5HَVَ !�ی& دو ���Kِ�َ�Q &Qَ �D ا
13�Eُة   ��ِ�3َ9َ #0 ��Fَ "7�4 از &V! 1د و�
 .ا �<�o	1Hد

 �
���٩hَان� ٣ &ُ>َ�39َ#�ً� َو
�� اvِ جCو اذان و ا ���Q	K�# و
� 10ب اسK  ـ َاْ
�1د  !V& از َاْ�َ<ُ& َان� �HMَ�ُ&ًا رُس1ُل �7�4 K!�Q &EQ �! vِا. 


� اذان و ا*�م�,�� 

�ُDاآ vُآ� او را وص� آ  &: ا Kاز +ن اس �
� !Cر74�V� 0&اى � Vی. 

�َ
�<�دت ��: اTّاvُ َاْ�َ<ُ& َاْن Tا � V�7 و !� یLآ� ی �a0&ا �#J آ� I�7   دهHه
�ى وج1د 	&اردe0&اى دی Kاس. 

�<�دت ��: اvِ  َاْ�َ<ُ& َان� �HMَ�ُ&ًا رُس1ُل � Vی  &HM� ت��F آ� Iده   "!
vا&D9)�
� و >�س�7د� 0&اسK) ص�3 اv 39#� و+DHl#�. 

vِا ��
�<�دت ��: َاْ�َ<ُ& َان� 39َ#�� َا�#�ا
��H #" وو � Vت ده  ی��F آ� I
 .ا�#�ا
��H #" و و
ّ� 0&ا !� ه�H �30 اسK)39#� ا
�dم(39ّ�

 .یV � !/�7ب !�اى 	�Hز: ��Fَ �3َ9َ ا
13�Eِة

 .یV � !/�7ب !�اى رس�e7رى: ��Fَ �3َ9َ ا
�dح

5HVَ
� اِ�3َ9َ #0 ��Fَ :Kز اس�H	 ی" آ�ره� آ�� .یV � !/�7ب !�اى !<7

�&یKِ��Q &Qَ :#XM� �! � V ا
13�Eة ��� .� 	�Hز !

vا�Tا �َ
� 0&ا�a آ� ی�7L و !�: Tِاe� �a0&ا K�#	 � Vی K�7 اسHه. 
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 �
���٩hh �3Hـ !#" ج   �>	+ "#! �ه�ى اذان و ا���Q !�ی& 0#�3 >�ص�3 	/1د و ا4
�د#e! �7� از �1HVل >�ص�3 !# &ازد !�ی& دو!�ر� +ن را از س/#!. 

 �
���٩h�  ���Qدر اذان و ا ��1د، ـ ا4 � J �\	� ? ص&ا را در 134 !# &ازد
�ى �1HVل اسK، اذان و  یV � !� ;1ر +واز�e1 و !�زی>
 �
10ا	� آ� در ���

Kو� اس�L� 1د/	 � J ��ام و !�;5 اسK و ا4F &1یe! را ���Qا. 

 �
���٩hN  fQ1د اذان +ن س���ا� 10ا	&� H5 هDQ ز�H	 �! زى آ��H	 �ـ ه



��  M7�� &ن	ا� 10ا�H1د ?� ه��ای" در �1ارد زی� اذان !� ! ،&��D	 ی� &��! ^
�� fQد  س���1د و ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& +ن را ��ك آ: 

�ا� 10ا	&� 1Hه �>z ی� �VHز ج�H	 �! آ� ���e ه �VHروز ج �E9 ز�H	 ـ اذان
�1د. 

� روز 9�>� آ� روز 	<I ذى2E9 ز�H	 &�  ـ	10ا �>z ا��Hه �ا
��M اسK ا4
�1د. 

3^��ام اسK و +ن را !�  ـ 	�Hز 9/�ى M
�اV/� اى آ�� آ� در��!�ن !Q &#9
�ا� ��Hب ه�l�  ز در س� �1رد�H	 دن !#" دو��ا� 10ا	&ن و جiH آH&، ه	10ا

Kاس ّ̂ M7�� آ1ر{�. 

� و 9/�ى زن ���o�M7 آ� !�ی& +ن را !d>�صV! �3& از 	�Hز 4E9 ز�H	 ـ
�ب !1bا	&l� ی� �>z. 

5�H	 و 9/�ى آ�� آ� �E9 ز�H	 1ا  ـ� fa�J ون +�&ن !1ل و�	& از !#
 .10ددارى آ &

�� fQز در ص1ر�� اذان س��H	 � � "/1د   در ای	�3 >�ص�3 DQ ز�H	 �! 1د آ��
�& و
� �zه�ًا !� 10ا	&ن 	�>�3 >�ص�F �3ص5 ���! �>	+ "#! �H1د  ی� >�ص�3 آ�. 

اّ�� ا4� 	�Hزه� را ج&ا از هI ه�ی. را در وK3#�< KQ 10د !� ج� +ور	& اذان و 
Kاس ّ̂ M7�� دو� .ا���Q ه

 �
���٩hآ�� آ� !� +ن  ٧ & ��! �7�4 ���Q�79 اذان و ا�Hز ج�H	 اى�! �ـ ا4
10ا	& 	�Dی& !�اى 	�Hز 10د اذان و ا1e! ���Qی& 4�?� اذان و   ج K9�H	�Hز ��

&��D	 �o�F K9�H7�4" +ن در ج iQ1� و ی� &� .ا���Q را 	/ #&� !�

 �
���٩hز ٨�H	 &ن	اى 10ا�! ��ود و ! & #D	�Hز ج�79�H آ�  ـ ا4! &��� �!
 K#ّVH1رد� و جb	 I>! �>�7 آ� ص�Qو �� �&��&� !1د ��Hم  5#L/� &��� در

 ،&��! �&� �7�4 ���Qاذان و ا K9�Hز ج�H	 اى��ق 	/&�، در ص1ر�� آ� !ّ�7�
�H	   اى� �1ا	& !
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 .	�Hز 10د اذان و ا1e! ���Qی&

 �
���٩h٩ �&ّ9 آ� �aم اى �  ـ در ج��H� ن ��ز��	ز +�H	 79 & ی��Hز ج�H	 1لl/



�ى eدی K9�Hادى ی� !� ج��&� و ص�<� !< I	1bرد� اسK ا4� ا	��ن !1bاه& >
�� ����ط اذان و ا���Q از او س�fQ ��  آ� !��1د  �1د 	�Hز !1bا	& !� � � : 

1 & ��! �7�4 ���Qاّول اذان و ا K9�Hز ج�H	 اى� .ـ !

2 &��D	 5;�! K9�Hز ج�H	 ـ +ن. 

ـ 	�Hز او و 	�Hز جK9�H در ی. ��Lن !��& �� ا4� 	�Hز جK9�H دا50  3
 ���Qاذان و ا Kاس ^M7�� &	1اb! ز�H	 &��� 1اه& در !�مb! و &��! &���

 .!1eی&

4 &� .ـ 	�Hز او و 	�Hز جK9�H ه�دو اداء !�

� ی� ه�دو  5>z ز�H	 دو�7�ك !��& �dً6 ه/� K9�Hز ج�H	 ز او و�H	 KQـ و
�E9 ز�H	 �� �&	10ا K9�Hزى آ� !� ج�H	 & ی� 	1اb!  و &��! �>z ز�H	 1د�

&��! �E9 ز�H	 K9�Hز ج�H	 & و	1اb! �>z ز�H	 & ی� او	1اb! �E9 ز�H	 او. 

 �
���٩�٠  .� &� �7�4 �#� �
�;<��a آ� در �����ط دّوم از �ـ ا4� در 
�. آ & آ� 	�Hز جK9�H صM#{ !1د� ی� 	�، اذان و ا���Q ا � Vآ & ی fQز او س�

�. آ & !<7� اسEQ �! K& رج�ء اذان و  �eط دی��اسK و
� ا4� در ?<�ر 
 .ا���Q را !1eی&

 �
�ى را �� �٩�١��eدی ���Qـ آ�� آ� اذان و ا   �� 1د ��M7^ اسK ه
� «�� » ��Fَ �39 ا
13Eّة«� 1د !1eی& و
� از   �7H�Q را آ� ��ِ�3َ9َ #0َ ��Fَ

5HVَ
 .را !� ا�#& ث1اب !1eی&» ا

 �
�ى را � #&� ?� !� او �7�4 !��& ی� 	�،  �٩�٢��eدی ���Qـ آ�� آ� اذان و ا
10اه& !1bا	& زی�د >�ص�3   در ص1ر�� آ� !#" +ن اذان و ا���Q و 	�Hزى آ� ��

�� &� .�1ا	& !�اى 	�Hز 10د اذان و ا ���Q	1eی&  	/&� !�

 �

ّ}ت !/ 1د اذان از ا �٩�٣�� &EQ �! د اذان زن را�� �و س�fQ ـ ا4
�H	   7#�ط واج^ اذان از اوFا �!� ! &��! �7�
ّ}ت هI 	&ا &EQ ��1د !�L3 ا4

�H	 fQس�  �� fQد را !/ 1د اذان از او س���1د  �1د، و
� ا4� زن اذان �. 

 �
���٩�h  ���Q& اذان و ا	دار Kآ��ـ در 	�Hز ج�79�H آ� ��دان و ز	�ن 
 .	�Hز جK9�H را !�ی& ��د !1eی&

 �
���٩�� �Qـ ا }#M1ی & صe! 5 از اذانDQ ��� !�ی& !V& از اذان �7�4 �1د و ا4
K�#	. 
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 �
���٩�N  dً6� ،&1یe! ^#����Fَ �39 «ـ ا4� آ�H3ت اذان و ا���Q را !&ون �
4�دد و از ج��a آ� » ��Fَ �39َ ا
d�Eة«را �#� از » ا
�dح�!1eی& !�ی& !

��#^ !<I 10رد� دو!�ر� !1eی&�. 

 �
!�ی& !#" اذان و ا���Q >�ص�3 	&ه& و ا4� !#" +	<� !� Q&رى >�ص�3  ـ �٩�٧��
ده& آ� اذا	� را آ� �7�4 اذان ای" اF ���Q��ب 	/1د ��M7^ اسK دو!�ر� اذان 

و ا���Q را !1eی& و 	#C ا4� !#" اذان و ا���Q و 	�Hز !� Q&رى >�ص�3 ده& آ� 
�اى +ن 	�Hز، اذان و اذان و ا���Q +ن 	�Hز F��ب 	/1د ��M7^ اسK دو!�ر� !

 .ا1e! ���Qی&

 �
���٩�٨ f3J �!�9 �! ��1د �� ا4 �7�4 }#Mص �!�ـ اذان و ا���Q !�ی& !� 9
�ج�H +	<� را !� � dً6� 1ی& ی�e! ى�eف دی�F ف�F .1ی& ی� !� ج�ى یe!

K�#	 }#M1ی& صe! �eرس� ی� ز!�ن دی�<. 

 �
���٩�٩ �H	 KQن و&�ز �7�4 �1د و ا4� ـ اذان و ا���Q !�ی& !V& از دا50 
K1ی& !�;5 اسe! KQاز و �#� �� .H9&ًا ی� از روى >�ا�1

 �
���٩N!�ی& اذان را  ٠ �	آ & آ� اذان �7�4 ی�  .� ���Qاز 7�4" ا �#� �ـ ا4
�1د و �. آ & آ� اذان �7�4 ی� 	�، 7�4" اذان  ���Q1ل اl/� �!1eی&، و
� ا4

K�#	 زمT. 

 �
���٩N١ �Qدر !#" اذان ی� ا ��� �#� از +	�7H�Q �L را !1eی& �. آ & آ� ـ ا4
KH�Q �#� از +ن را �7�4 ی� 	�، !�ی& �7H�Q را آ� در 7�4" +ن �. آ�د� !1eی& 
 K\� �#� از +ن اس	آ & آ� + .� ���Q�7 از اذان ی� اH�Q "7�4 ل�F در �و
� ا4

K�#	 زمT 7�4" +ن �	�7�4 ی� . 

 �
���٩N٢  "7�4 iQ1� ن در��	ا Kاس ّ̂ M7�� �3 !�ی�7& و !� ـDQ �! اذان رو
5 !��& و دس7<� را !� 14ش !e}ارد و ص&ا را ! & 3	�Hی& و !L/& و �J 1 ی�oو

�3Hج "#! &	C	 ف�F �>	+ "#! ص�3 ده& و�< �Hه�ى اذان آ. 

 �
���٩Nو +ن را  ٣ &�ّ̂ اسK !&ن ا	��ن در �iQ1 7�4" ا���Q +رام !� M7�� ـ
اى آ�   ن را !� ه I	�D�\	& و
� !� ا	&از�ه�ى +  �� !1eی& و ج�3H  از اذان +ه��7

�3H�3  ه�ى اذان >�ص�3 �� !#" جH&ه&  ده& !#" ج	ص�3 �< ���Qه�ى ا. 

 �
���٩Nh  رى ! /# & ی�&Q دارد، ی��ّ̂ اسK !#" اذان و ا���Q ی. Q&م ! M7�� ـ



�>� !C	& ی� دو F ی� &��! Kرى س�آ&Q & ی�	1اb! �91ی& ی� دe! �س�&� آ & ی� ذآ
�ف زدن !#" اذان و ا ���Q	�Hز صD{ و 	�Hز  رآ KV	�HزF �
!1bا	&، و
 10ا	&ن !#" 
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K�#	 ^M7�� ب�l� ز�H	 ���Qاذان و ا. 

 �
���٩N� �� "#ّV� اى 7�4" اذان�آ  & �9دل و   ـ ��M7^ اسK آ�� را آ� !
� �س و ص&ای� !3 & !��& و اذان را در ج�ى !1e! & 3ی& KQو در ص1ر�� . و

�ار #4�د آ� از !3 &14ه�Q "#a�� 5ّM� ارد 14ی &� اذان در&	 �V	�� 1د� .اس��7د� 

 �
���٩NN  �<ز آ��H	 اى�ـ � #&ن اذان از رادی1 و fDo ص1ت و ��	 & +ن !
 .	#��L3! K 10د 	�HزC4اران !�ی& اذان !1eی &

 �
���٩N1ی & و  ٧e! ز�H	 &EQ �! �/#Hآ� اذان را ه K7#�ط واج^ +ن اسFـ ا
 .اd9م د10ل وKQ !&ون  &EQ	�Hز !V& از +ن، �/5L اسK 7�4" اذان !�اى

 �
���٩N�79 از  ٨�Hج &V! ،&1یe! ادى�ـ ا4� اذان و ا���Q را !�  &EQ	�Hز >
او ��o�X آ  & �� ا��م جK9�H +	�ن �1د ی� !1bاه& !� 9 1ان ���1م 	�Hزش را !� 

e! دو!�ر� Kاس ^M7�� و K�#	 �<آ� ���Q& +ن اذان و ا	1اb! K9�H1ی &ج. 


�زA وا,;�ت 

Kاس C#? ز ی�زد��H	 ت�Dدوم: اول: واج ،K#	 :ای��7دن، س1ّم � Vم ی�#Q: 

�ة#DL� v7�4" ا � Vام ی�FTز  ا�H	 در اول �Dرم. اآ�>? :I� � ،س�1د،  :رآ1ع
I/� :I7ه� ،Kaا�Q :I7/ه ،��1اTت  :���#^، ی�زدهI: سdم، ده ،&>/� :I	I>: ذآ

 .	�HزیV � �� در �� !1دن اجCاء 

 �
���٩N<� را !��  ٩	ن +��	ا �ـ !��V از واج�Dت 	�Hز رآ" اسK یV � ا4
�1د و !��V   	#�ورد ی� در 	�Hز ا�o>� آ & H9&ًا !��& ی� ا��D7هً� 	�Hز !�;5 ��
�1د و ? �	\�   از +	<� رآ" 	#�K یV � ا4� H9&ًا آI ی� زی�د �1د 	�Hز !�;5 ��

: و ارآ�ن 	�Hز � � ?#C اسK. آ &   5	�Hا��D7هً� آI ی� زی�د �1د 	�Hز را !�;
�ة#DL� دّوم ،K#	 ة اّول�#DL� "7�4 iQ1� م در�#Q ام، س1ّم�FTم   ا�#Q ام و�FTا

 .�5E7 !� رآ1ع یV � ای��7دن �#� از رآ1ع، ?<�رم رآ1ع، � �I دو س�&�
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 Aّ�ـ�

 �
�اى ا	��م >���ن 0 �٩٧٠��! � Vی K!�Q K#	 �! ز را�H	 &ن !�ی��	& ـ ا	او&
�9
I !�� +ورد، و Tزم 	#� K	K#ّ را از 3Q^ 10د !e}را	& ی� �dً6 !� ز!�ن 

�� �>z ز�H	 KV1ی& آ� ?<�ر رآe! vا �
�!� اQ I	10ا. 

 �
� 	ّ#K آ & آ� ?<�ر رآ KV	�Hز  �٩٧١��E9 ی� �>z ز�H	 در �ـ ا4
��  Kز او !�;5 اس�H	 ،�E9 ی� Kاس �>z ز�H	 آ� & L	 "#V� و I	و . 10ا C#	

 �>z ز�H	 KQدر و �� او واج^ اسK ا4! �>z ز�H	 ى��Q dً6� آ�� آ�
� را !1bا	& !�ی& 	�Hزى را آ� ��>z ز�H	 ی���Q ز�H	 &1اهb!  K#ّ	 & در	10ا

 .�Vّ#" آ &

 �
�& �� ا4� در  �٩٧٢���! �Q�! 10د K#	 �! ز�H	 �ـ ا	��ن !�ی& از اول �� +0
m! ��1د آ� ا4 5<�J ز !� ;1رى�H	 "#!�� �? & س�آ � 	&ا	& ?� !1eی&،  

Kزش !�;5 اس�H	. 

 �
�اى ا	��م ا�� 0&او	& �9
 I	�Hز !1bا	& �� آ��  �٩٧٣��! fX< &ن !�ی��	ـ ا
 Kزش !�;5 اس�H	 ،&	1اb! ز�H	 دم��اى 	/�ن دادن !� �! � Vآ� ری� آ & ی

�د#e! ��اى ��دم !��& ی� 0&ا و ��دم یV � ه�دو را در 	~! fX< 10ا�. 


��� �٩٧h  5;�! ز�H	 0&ا !�� +ورد �#J اى�! Iز را ه�H	 �7 ازH�Q �ـ ا4
Kاس ; & 	�� ^M7�� �? و س1ر� و &HF 56� &�?� +ن KH�Q ری��a واج^ !�

�اى 	/�ن دادن !� ��دم ! �
Q 1ت !�L3 ا4� ��Hم 	�Hز را !�اى 0&ا !�� +ورد و
� در ج�ى �1Ebص� �56 ���& ی� در و1Eb� KQص� �56 اول وKQ ی� !

Kزش !�;5 اس�H	 &	1اb! ز�H	 K9�Hج �! dً6� 1ص�Eb� ز�;. 

 ا��cام ��;��ة

 �
�  اv«ـ 7�4"  ��٩٧��Dو !�ی& » اآ Kز واج^ و رآ" اس�H	 �در اول ه
 �H3و دو آ �Dوف اآ�F و vوف ا�F»vو » ا»�D1ی& و » اآe! Iه�را �/K س

�! ��1د و ا4 �7�4 }#Mص �!�9 �! �H3ی& ای" دو آ�! C#	  1ی& ی�e! f3J �!�9
K�#	 }#M1ی& صe! ن را !� >�رس�+ �Hج�� dً6�. 

 �
���٩٧N ة�#DL� آ� K7#�ط واج^ +ن اسFى آ�   ـ اC#? �! ز را�H	 ام�FTا



� ��  �#� از +ن ��#DL� آ� �#� از �a�9ی� !� د ���Qا �! dً6� &	&   10ا	10ا
&	�D�\	. 
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 �
� اv«ـ ا4� ا	��ن !1bاه&  �٩٧٧��Dاز +ن » اآ &V! ى آ�C#? �! را
��  I�! �! dً6� &	10ا  vی&   ا�! &	�D�\! I#F�ّ
�HF" ا
� را �Ho !&ه&) ر(اDاآ. 

 �
�ة �٩٧٨��#DL� "7�4 iQ1� ـ   �
�F ًا در&H9 ��ام !�ی& !&ن +رام !��& و ا4FTا
�ة#DL� دارد Kآ�F �	&! \� س<1ًا   آ�	و ? � K1ی& !�;5 اسe! ام را�FTا

�آK آ & ! F�� 5;�! ز را�H	 �3 آ�H9 7#�ط واج^ !�ی& اولFا �آ & ا	��م   �!
� !1eی&#DL� از +ن دو!�ر� &V! ده& و. 

 �
� و HF& و س1ر� و ذآ� و د�9 را !�ی& ;1رى !1bا	& آ�  �٩٧٩��#DL� ـ
10دش !/ 1د و ا4� !� واس=� س e# � ی� آ�ى 14ش و ی� س�و ص&اى زی�د 

�H	   ��& !/ 1د� 1د !�ی& ;1رى !1eی& آ� ا4�D	 �V	��. 

 �
���٩٨٠ �H	 دارد آ� �o��1ا	&   ـ آ�� آ� Tل اسK ی� ز!�ن او �
«vا  �D1ر آ� ��» اآ;��1ا	& !1eی& و ا4� ه#�   را درس1e! Kی& !�ی& !� ه

�H	   را �	ر� آ & و ز!���� ا#DL� اى��1ا	& !1eی& !�ی& در 3Q^ 10د !e}را	& و !
�� ��آK ده&  هI ا4F &	1ا�. 

 �
�ة �٩٨١��#DL� 5 ازDQ Kاس ^M7�� 1ی&  ـe! ام�FTَاَ��َك : ا &ْQَ "ُ�ِMْ�ُ ی�
اْ
Hُِ�َ#�ُء َوQَ& َاَ�ْ�َت اْ
MْHُِ�َ" َاْن َی��7ََوَز 9َِ" اْ
Hُِ�#�ء أْ	Kَ اْ
MْHُِ�ُ" َوَا	َ� ا
Hُِ��ُء 

ْ" �HMَ�ُ ��Mَ!ِ �� �ِ Iُ3َVْ�َ �� }ِ#DQَ& َو+ِل �HMَ�ُ& َص�HMَ�ُ �3َ9َ �5& َو+ِل �HMَ�ُ& َوَ���َوَز 9َ
آ � ! &� �L> 4ر !� در �0	� �1 +�&� و   یV � اى 0&ا�a آ� !� ! &�4ن اF��ن ��

اى آ� 	#1Lآ�ر از �L> 4ر !e}رد � 1	1L#آ�رى و �" �L> 4ر !�  �1 ا�� آ�د�
&HM� و +ل &HM� �F)�
رKHF 10د را !� �HM& و +ل �HM& )ص�3 اv 39#� و+

 .دا	� از �" س� زد� !e}ر  �a آ� ��ه�  !��سK و از !&ى

 �
�ه�ى !#" 	�Hز  �٩٨٢��#DL� ز و�H	 اّول �#DL� "7�4 iQ1� Kاس ^M7�� ـ
K�#	 Cج�ی �L3! 5L/� ن+ �L9 د و�D! T�! �>�14 5!�X� �� دس7<� را. 

 �
�ة �٩٨٣��#DL� آ & آ� .� ��ام را �7�4 ی� 	� ? �	\� �/1lل  ـ ا4FTا
&� Kaا�Q ى ازC#? &ن	&� !�ی& 10ا	1اb	 ىC#? ��. 10د ا � 79	L & و ا4 �! �



� را !1eی&#DL�. 

 �
���٩٨h ة�#DL� "7�4 از &V! ��ام �. آ & آ� +ن را صM#{ �7�4 ی�   ـ ا4FTا
	� !�ی& !� �. 10د ا � 79	L & و
� ��M7^ اس K	�Hز را ��Hم آ & و دو!�ر� 

 .!1bا	&
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�زA م��* 

 �
���٩٨� 7�4 iQ1� م در�#Q ةـ�#DL� "  م �#� از رآ1ع آ� +ن را�#Q ام و�FTا
14ی & رآ" اسK و
� Q#�م در �iQ1 10ا	&ن HF& و   Q#�م �5E7 !� رآ1ع ��

 ��س1ر� و Q#�م !V& از رآ1ع رآ" 	#�K و ا4� آ�� +ن را از روى >�ا�1
Kاس }#Mزش ص�H	 & ك آ��. 

 �
���٩٨N  ارى&X� از +ن &V! و �#DL� "7�4 از �#� Kی�7& �� ـ واج^ اس�!
K�7�4 اس �#DL� ل ای��7دن�F آ & آ� در "#Xی. 

 �
ـ ا4� رآ1ع را >�ا�1ش آ & و !V& از HF& و س1ر� ! /# & و ی�دش  �٩٨٧��
�د� !�ی& !�ی�7& و !� رآ1ع رود و ا4� !&ون ای �L !�ی�7& !� L	 ی& آ� رآ1ع�#!

4�دد ?1ن Q#�م �5E7 !� رآ1ع را !�� 	#�ورد�� 	�Hز �Fل H0#&�4 !� رآ1ع !
Kاو !�;5 اس. 

 �
���٩٨٨  I0 �<��آK 	&ه& و !� ;F ی& !&ن را�! Kآ� ای��7د� اس �VQ1� ـ
�&ن  I0 ل�F ی� در &�	/1د و !� ج� �#L� �a	L & و
� ا4� از روى 	�?�رى !�

�آK ده& ا��Lل 	&اردF اى رآ1ع ��ه� را�!. 

 �
���٩٨٩ Kآ�F ن را&! ��ده& ی�  ـ ا4� ��VQ1 آ� ای��7د� از روى >�ا�1
 "7�4 iQ1� م�#Q در �
�1د و ی� !� ج�L� �a#� آ & ا��Lل 	&ارد و I0 �<�; �!

�ة#DL�  �!� ! &��! Iه ���ام و Q#�م �5E7 !� رآ1ع ا4� از روى >�ا�1FTا
 .ا7F#�ط واج^ !�ی& 	�Hز را ��Hم آ & و دو!�ر� !1bا	&

 �
���٩٩٠ &�و
� Tزم  ـ واج^ اسK در �iQ1 ای��7دن ه�دو �� روى ز�#" !�
�& ا��Lل 	&ارد�! Iروى ی. �� ه � .	#�K س e# � !&ن روى ه�دو �� !��& و ا4

 �
�1ا	& درسK !�ی�7& ا4� ��ه� را 0#�3 4/�د !e}ارد   ـ آ�� آ� �� �٩٩١��
Kزش !�;5 اس�H	 &��D	 �
1HV� ل ای��7دن�F �! آ�. 



 �
ود ی� 10اه& آ�H ج13 ی� X9^ ر  ـ ��VQ1 آ� ا	��ن در 	�Hز �� �٩٩٢��
 �
�آK ده& !�ی& ?#Cى 	1eی& وF �? ی� Kف راس�آ�H !&ن را !� ;

را !�ی& در �Fل !��0س1e! "7ی&، و در �iQ1 » اvِ َو�1Qُِ�ِ� َا1ُQُم َوَأ1ْMَ!ِ  &ْVُQِْل«
�& !�L3 ا7F#�ط واج^ +ن اسK  7�4" ذآ�ه�ى واج^ هI !&ن !�ی& !��! Kآ�F

 �	&! Iه �DM7�� ه�ى� .+رام !��&آ� در �iQ1 7�4" ذآ

 �
�آK !&ن ذآ� !1eی& �iQ1� dً6 ر>7" !� رآ1ع ی�  �٩٩٣��F ل�F در � ـ ا4
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� !1eی& ? �	\� +ن را !� EQ& ذآ�ى آ� در 	�Hز دس17ر #DL� �&ر>7" !� س�
ا	& !1eی& !�ی& ا �ً;�#7F	�Hز را دو!�ر� !1bا	& و ا4� !� ای"  &EQ	1eی& !�L3  داد�

	 &� .�Hزش صM#{ اس1b!Kاه& ذآ�ى �7�4 !�

 �
���٩٩h  &ارد	ل �L��آK دادن دسK و ا	e/�7ن در �iQ1 10ا	&ن HF& اF ـ
�آK 	&ه&F I<� را ه	آ� + Kن اس+ ^M7�� 7#�طFا �?� .ا4

 �
ا70#�ر !�  ـ ا4� �iQ1 10ا	&ن HF& و س1ر� ی� 10ا	&ن ���M#Dت !� ��٩٩��
�آK آ & آ� از �Fل +رام !1دن !&ن �0رج �1د ا7F#�طF رى&Q  Kواج^ +ن اس

�آK 10ا	&� دو!�ر� !1bا	&F ل�F \� را در	7" !&ن +<� .آ� !V& از +رام 4

 �
���٩٩N  از ��1د !�ی& ! /# & و ا4 Cز از ای��7دن �9ج�H	 "#! در �ـ ا4
�>�7 !�ی& ?#Cى 	1bا	& e	 رام+ �	&! �� �
�1د !�ی& !1bا!& و C�9ج I7" ه�/	

&��! �X3=� �!�Q &EQ �! �L ای �e�. 

�� �
�1ا	& ای��7د� 	�Hز !1bا	& 	�Dی& ! /# & �dً6 آ�� آ�   ـ �� ا	��ن �� ٩٩٧�
�� Kآ�F �	&! ای��7دن iQ1� ده& ی�   در �#L� ىC#? �! K1ر اسD�� آ & ی�

�1د و ی� ��ه� را !#/7� از �1HVل 4/�د !e}ارد !�ی& !�  I0 آ & ی� �را آ �	&!
ا4� !� ه#� �F 56� �7F I�Qل �1ا	& ای��7د� 	�Hز !1bا	& و
�   ه� ;1ر آ� ��

 .رآ1ع هI 	17ا	& !�ی�7& !�ی& راسK ! /# & و 	/� �7	�Hز !1bا	&

 �
�1ا	& ! /# & 	�Dی& 10ا!#&� 	�Hز !1bا	& و ا4� 	17ا	&   ـ �� ا	��ن �� �٩٩٨��
�1ا	&   �1ا	& ! /# & و ا4� !� ه#�  I�Q	�H  راسK ! /# & !�ی& ه�;1ر آ� ��

�& !� �<13ى راس1b! Kا!& و ا4� ! /# & !�ی& !� ;1رى آ� د �3 �7�4DQ م�LFر ا
�H	   1ا!& !� ;1رى آ�b! K/� �! K�#	 "LH� Iن ه+ ��1ا	& !� �<13ى ?� و ا4



&��! �3DQ �! آ� ��ه�ى او رو. 

 �
10ا	& ا4� !V& از 10ا	&ن HF& و س1ر�   ـ آ�� آ� 	/� �7	�Hز �� �٩٩٩��
�ی& !�ی�7& و از �Fل ای��7د� !� رآ1ع !17ا	& !�ی�7& و رآ1ع را ای��7د� !�� +ورد !

 .رود و ا4� 	17ا	& !�ی& رآ1ع را هI 	/��7 !�� +ورد

 �
10ا	& ا4� در !#" 	�Hز !17ا	& ! /# &  ـ آ�� آ� 10ا!#&� 	�Hز �� �١٠٠٠��
�1ا	& !�ی�7& !�ی&   �1ا	& 	/�1b! �7ا	& و 	#C ا4� ��  !�ی& �X&ارى را آ� ��

�>�7 !�ی& ?#Cى �1ا	& ای��7د  �X&ارى را آ� ��e	 رام+ �	&! �� �
� !1bا	& و
�X3=� K!�Q &EQ �! �e� &	1اb	. 
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 �
7�س& آ� !� واس=� ای��7دن   ـ آ�� آ� �� �١٠٠١��! ��1ا	& !�ی�7& ا4
�رى !� او !�س& ��o 1د ی���1ا	& 	/� �7	�Hز !1bا	& و ا4� از  ��ی� 

7�س& ��! I/�7" ه	& 	1اb! ز�H	 �&#!& 10ا	1ا�. 

�� �
ـ ا4� ا	��ن ا�H7Fل !&ه& آ� �� +0� وKQ !17ا	& ای��7د� 	�Hز  ١٠٠٢�
 .�1ا	& اول و KQ	�Hز را 	/�1b! �7ا	&  !1bا	& ��

 �
���١٠٠٣ �	��ه�   ـ ��M7^ اسK در �Fل ای��7دن !&ن را راس K	e<&ارد، 
را ��a#" !# &ازد، دس7<� را روى را	<� !e}ارد، ا	e/7<� را !<�D�\! I	&، ج�ى 

� را 	��e آ &، س e# � !&ن را !� ;1ر ���وى روى دو �� !# &ازد، !� س�&
�د اسK ��ه� را از � �1�0ع و 1/0ع !��&، ��ه� را �� و �#� 	e}ارد، ا4
&	�D�\! Iه� را !� ه�� Kزن اس � .س� ا	K/e !�ز �� ی. وج^ >�ص�3 ده&، و ا4

 *ـ�ا�ـ�

 �
���١٠٠h #�1زه�ى واج^ ی�H	 اول و دوم KVن !�ی& اول ـ در رآ��	ا ،�
 .HF& و !V& از +ن ی. س1ر� ��Hم !1bا	&

 �
�& ی� ا	��ن 	�?�ر �1د آ� س1ر� را 	1bا	&  ��١٠٠���! B � ز�H 7Qو �ـ ا4
�ى !� او ص&�� eدی C#? &� ی�	& دزد ی� در	1اb! س1ر� را �7�س& آ� ا4! dً6�

�� &��! �7��1ا	& س1ر� را   !C	 &	�Dی& س1ر� را !1bا	& و ا4� در آ�رى �3�9 دا
 .	1bا	&



 �
���١٠٠N  و Kزش !�;5 اس�H	 &	1اb! &HF ًا س1ر� را �#� از&H9 �ـ ا4
ا4� ا��D7هً� س1ر� را �#� از 1b! &HFا	& و در !#" +ن ی�دش !#�ی& !�ی& س1ر� را 

 .ره� آ  & و !V& از 10ا	&ن HF& س1ر� را از اول !1bا	&

 �
� را >�ا�1ش آ & و !V& از ـ ا4� HF& و س1ر� ی� ی�L از +	< �١٠٠٧��
Kاس }#Mزش ص�H	 &H>�! رس#&ن !� رآ1ع.  

  

 ��v	و ��ر/  ١٠٠٨م �
ـ ا�O �W` از %��A .�اى رآ�ع خ�H aد .]�
� آ� �
 �Aی� ��6 ��ر/ را .�3ا�. /�A�3اA ر/ را�� �
�[. �Wو ا �Aی� .�3ا�. /�A�3اA را

 �U. و �

� ���C را �3Aا�A/ .�ی� اول �� �
�[. �W1 ا�از %ن دو.�ر/ ��ر/ را و

� و ��ر/ ی� � �
.�3ا�A و P�A ا�W خ�H aد و �O` از %��A .� رآ�ع .��� .]�

�ی�A �
K د�=�ر R�
 .��ر/ ���C و ی� �
� ���C را �3Aا�A/ .�ی� .�ی	=� و .� ه

 ��v	ز، ی�1 از ��0ر ��ر/ ١٠٠٩م�
A در �Wاى را آ� %ی� �@�/ دارد و در  ـ ا 
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 �
���»١١١h« �� �7�4  Kزش !�;5 اس�H	 &	1اb! ًا&H9 1د�. 

 �
اى �1د آ� س�&� واج^ دارد  ـ ا4� ا��D7هً� �/1lل 10ا	&ن س1ر� �١٠١٠��
? �	\� �#� از رس#&ن !� +ی� س�&� !�<H& !�ی& +ن س1ر� را ره� آ & و س1ر� 

 �� !1bا	& و ا4� !V& از 10ا	&ن +ی� س�&� !�<H& !�ی& در !#" 	�Hز ! �!eدی
 .!� ا��ر�، س�&� +ن را !�� +ورد و !� ه�Hن س1ر� آ� 10ا	&� اآ ��7	�Hی& ا7F#�ط

 �
ـ ا4� در 	�Hز +ی� س�&� را !/ 1د و !� ا��ر� س�&� آ & 	�Hزش  �١٠١١��
Kاس }#Mص. 

 �
ـ در 	�Hز ���DM7 10ا	&ن س1ر� Tزم 	#�K ا4�?� +ن 	�Hز !�  �١٠١٢��
 ��V! در �
�& و�! �&�از 	�Hزه�ى ���DّM7 �56 واس=� 	}ر آ�دن واج^ 

	�Hز وK/F آ� س1ر� �1Ebص� دارد ا4� !1bاه& !� دس17ر +ن 	�Hز ر>�7ر 
 .آ�د� !��& !�ی& ه�Hن س1ر� را !1bا	&

 �
� روز جM7�� �VH^ اسK در �١٠١٣��>z ز�H	 و در �VHز ج�H	 ـ در
 "#X<� � س1ر� &HF از &V! دّوم KVو در رآ �VHس1ر� ج &HF از &V! اول KVرآ

1b!�H	 ^7#�ط واجFا ��1ا	& +ن را   ا	& و ا4� �/1lل ی�L از ای <� �1د ! �!



� !1bا	&eره� آ & و س1ر� دی. 

 �
���١٠١h  5Q ی� س1ر� &Fا v5 ه1اQ &ن س1ر�	1ل 10اl/� &HF از &V! �ـ ا4
�H	 1د��ون <�L
� !1bا	&، و
� در   ی� أی<� اe& +ن را ره� آ & و س1ر� دی	1ا�

z ز�H	 و �VHز ج�H	 �VHج�ى س1ر� ج �! ��� روز ج�VH ا4� از روى >�ا�1>
�س#&� ��	 �E	 �! �� &	1اb! از ای" دو س1ر� را �Lی "#X<� � & +ن را   و	1ا�

 .ره� آ & و س1ر� ج�VH و � �>X#" را !1bا	&

 �
���١٠١�  5Q ًا س1ر�&H9 �VHروز ج �>z ز�H	 ی� �VHز ج�H	 در �ـ ا4
�س#&� !��& ه1اv اF& ی� س1ر� 5Q ی� أی<� ا	 �E	 �! �?��ون !1bا	& ا4<�L


�H	 ^7#�ط واجFا ��1ا	& +ن را ره� آ & و س1ر� ج�VH و � �>X#" را   ! �!
 .!1bا	&

 �
���١٠١N  ون�<�L
� س1ر� 5Q ه1اv اF& و 5Q ی� أی<� ا#J ،ز�H	 در �ـ ا4
�س#&� ��	 �E	 �! �� &	1اb! ى�eى   س1ر� دی�e& ره� آ & و س1ر� دی	1ا�

 .&!1bا	

 �
���١٠١٧  dً6� ?�رى�	ا�1ش آ & ی� از روى �ـ ا4� �X&ارى از س1ر� را >
� 	/1د +ن را ��Hم آ & ��eدی K>ی� ج KQو �e � �=& +ن س1ر� را  !� واس	1ا�

�7 !��& ی� س1ر��{4 �E	 از �?��ى !1bا	& ا4eاى را آ�  ره� آ & و س1ر� دی
��   v5 ه1اQ &	10ا 
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�ون !��&اF& ی� 5Q ی� أی<� ا<�L
. 

 �
�ب و 9/� را  �١٠١٨��l� و }Dز ص�H	 و س1ر� &HF Kد واج^ اس�� �ـ !
� را E9 و �>z ز�H	 و س1ر� &HF Kد و زن واج^ اس�� �!1b! & 3ا	&، و !

 .+ه�1b! �7ا	 &

 �
�& آ� ��Hم  �١٠١٩���! ^zب و 9/� �1ا�l� و }Dز ص�H	 د !�ی& در�ـ �
	+ ��ف +0F �7F و س1ر� &HF ت�H3&آ	1اb! & 3! را �>. 

 �
�ب و 9/� را !3 &   ـ زن �� �١٠٢٠��l� و }Dز ص�H	 و س1ر� &HF &	1ا�
�م ص&ای� را !/ 1د ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& M��	 �ی� +ه�1b! �7ا	& و
� ا4

 .+ه�1b! �7ا	&



 �
ـ ا4� در ج��a آ� !�ی& 	�Hز را !3 & 10ا	& H9&ًا +ه�1b! �7ا	& ی�  �١٠٢١��
& +ه��7 10ا	& H9&ًا !1b! & 3ا	& 	�Hزش !�;5 اسK و
� ا4� از در ج��a آ� !�ی

 &HF &ن	در !#" 10ا ��& صM#{ اسK و ا4�! �
روى >�ا�1�� ی� 	&ا	�7" ���
 .و س1ر� هH>�! I& ا���D7 آ�د� Tزم 	#�X� K&ارى را آ� 10ا	&� دو!�ر� !1bا	&

 �
&ای� را ـ ا4� آ�� در 10ا	&ن HF& و س1ر� !#/7� از �1HVل ص �١٠٢٢��
Kزش !�;5 اس�H	 &	1اb! ی�د� .!3 & آ & �+ 56	�L +	<� را !� >

 �
�د آ�  f3J	1bا	& و آ�� آ� !� ه#�  �١٠٢٣��#e! ز را ی�د�H	 &ن !�ی��	ـ ا
�H	 I�Q  �� 1ر آ�;��د !�ی& ه#e! ن را ی�د+ }#M& ص	& و   �1ا	1اb! &	1ا�

 .ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� 	�Hز را !� جK9�H !�� +ورد

� �
��١٠٢h  �!10 �! ز را�H	 �eه�ى دیC#? و س1ر� و &HF ـ آ�� آ�
�H	  �� & و	د و   دا�#e! دارد !�ی& ی�د KVز وس�H	 KQ\� و	د ? ��#e! & ی�د	1ا�

�& !�ی& 	�Hزش �! "LH� 7#�ط واج^ در ص1ر�� آ�Fا �!� ! Kاس B � KQو �ا4
 .را !� ج1b! K9�Hا	&

 �
�اى ی�د دادن واج�Dت 	�Hز �Cد ـ ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� ! ��١٠٢��
�اى ���DM7ت +ن ا��Lل 	&ارد! �
�د و#e	. 

 �
���١٠٢N  1ی& ی�e	 ًا +ن را&H9 & ی�	&ا	ی� س1ر� را  &HF ت�H3از آ �Lی �ـ ا4
� !1eی& �dً6 !� ج�ى eف دی�F �<�F آ� ) ظ) (ض(!� ج�ى �a1ی& ی� ج�e!

ی� �/&ی& را 	1eی& 	�Hز او !�ی& !&ون زی� و ِزَ!� 10ا	&� �1د زی� و ز!� !&ه& 
K5 اس;�!. 

 �
���١٠٢٧ �H3ن آ��	ا �اى را صM#{ !&ا	& و در 	�Hز ه�H	=1ر !1bا	&   ـ ا4
و !f3J &H>�! &V 10ا	&� ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� 	�Hز را دو!�ر� !1bا	& و 

� ��Q �7	�Hی&{4 KQو � .ا4
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 �
���١٠٢٨ �H3آ ��د و
� ا4� اى را 	&ا	& !�ی ـ ا4� زی� و ِزَ!#e! ی�د &
�H3آ  �اى را آ� و�Q آ�دن +0� +ن ج�یC اسK هH#/� و�Q آ & ی�د 4�>7" زی

�H3آ d6� &	ا&	 �) ص(اسK ی� !� ) س(اى !�  و ز!� +ن Tزم 	#�K و 	#C ا4
�اط E
�د و ? �	\� دو ج1ر ی� !#/7� !1bا	& �+ 56	�L در اه&	�ا#e! ی& ی�د�!



 �D��!� س#" و ی. ����D !� ص�د !1bا	& 	�Hزش !�;5 ا
I#X7�� ،I#X7�H را ی. �
�& و !� ا�#& رس#&ن !� وا1b! iQا	&�! �&� Kaا�Q دو ج1ر�� +	�L هe� Kاس. 

 �
���١٠٢٩ �H3در آ ��ف 5DQ از واو در +ن آ�Ho �H3  ـ ا4F و &�اى واو !�
 �CHه �H3از واو در +ن آ &V! ف�F و &��! �7��& �56 آ�H3 س1ء !<7� ) ء(دا�!

 Kاس�H3در آ ��&   +ن واو را �& !&ه& یV � +ن را !L/& و هH\ #" ا4�! �
اى ا
�ف !V& از ا
� در +ن F و &��! �7��ف 5DQ از ا
� در +ن آ�H3 ز!� داF و

�H3در آ ��& �56 ج�ء !<7� اسK ا
� +ن را !L/& و 	#C ا4�! �CHه �H3اى   آ
�ف 5DQ از ) ى(F و &��7 !��& و F) ى(!��) ى(�ف !V& از در +ن آ�H3 زی� دا

 Kن اس+ ��& �56 ج�ء !<7�! �CHه �H3ى(در +ن آ ( &V! �را !� �& !1bا	& و ا4
�& آ� س�آ" اسK یV � ) ء(!� ج�ى ه�CH ) ى(از ای" واو و ا
� و �! �<�F

�ف را !� �& F آ� ای" س� Kن اس+ �7>! Iارد !�ز ه&	 �Ho و �زی� و ز!


#" آ� !V& از اّ��ّ
7� +ن اس1b! Kا	& �dً6 در وTا>! Kم س�آ" اسT ف�F �

 .آ� ا
� +ن را !� �& !1bا	&

 �
�آK و وص5  �١٠٣٠��F �! �Qز و�H	 در K�#	 زمT آ� K1ى ای" اسQـ ا
�آK +ن اسK آ� زی� ی� ز!� ی� F �! �Qو � V� ی& و�H	 ا�9ت�!� س1Lن را �

�H3آ �0+ �#�  dً6� &ش >�ص�3 ده&V! �H3و آ �H31ی& و !#" +ن آe! 1ی&  اى راe!
 .
�I#F را زی� !&ه& و !Q &V&رى >�ص�3 ده& و !1eی& ��
�I#F و �#I ا
�HF" ا
ا

اى را   و �V � وص5 !� س1Lن ای" اسK آ� زی� ی� زی� ی� �#� آ�H3. ا
&ی"  ی1م
 I#� و I#F�
�HF" ا
	1eی& و +ن آ�H3 را !� آ�D�\! &V! �H3	+ 56� &	1e! �Lی& ا

 .
�I#F را زی� 	&ه& و >1رًا ��
 .ا
&ی" را !1eی&  ی1ما

 �
�1ا	& >fX ی. 1b! &HFا	& ی�   ـ در رآKV س1م و ?<�رم 	�Hز �� �١٠٣١��
اvِ َواْ
vِ&ُHْMَ   س� ����M#D�� �Dت ار!1e! �Vی& یV � س� ���1e! �Dی& ُس�MDَْن

� و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� س� ����M#D�� �Dت ار!�V را َDََاْآ vَُوا vُاTِّا �َ
َوTِا
� ���M#Dت !1eی& و !<7�   !1eی& و ��eدی KVو در رآ &HF KV& در ی. رآ	1ا�

 .اسK در ه� دو رآ�M#D�� KVت !1bا	&
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 �
 .ـ در � �e وKQ !�ی& ���M#Dت ار!�V را ی. ���1e! �Dی& �١٠٣٢��

 �
�د و زن واج^ اسK آ� در رآKV س1ّم و ?<�رم 	�Hز،  �١٠٣٣��� �ـ !



 .� !1bا	&HF& و ���M#Dت را +ه�7

 �
���١٠٣h  ^7#�ط واجFا �ـ ا4� در رآKV س1ّم و ?<�رم، 1b! &HFا	& ! �!
I�! &زش را   !�ی�H	 1م و آ�� آ���اى ��اv +ن را هI +ه�1e! �7ی& 1E0صً� !

 .10ا	&  >�ادا ��

 �
���١٠٣� �H	 ـ آ�� آ�   }#Mی� ص Kد ی� درس�#e! ت را ی�د�M#D�� &	1ا�
 .و ?<�رم 1b! &HFا	& !1bا	& !�ی& در رآKV س1ّم

 �
���١٠٣N  �0+ KVدو رآ �L ز !� 0#�ل ای�H	 اّول KVـ آ�� آ� در دو رآ
اس�M#D�� Kت !1eی& ? �	\� �#� از رآ1ع !�<H& !�ی& HF& و س1ر� را !1bا	&، 

و ! �!� ا7F#�ط ��V! ^M7& از 	�Hز س�&� س<1 !�اى ���M#Dت زی�دى ا	��م 
 .صM#{ اسK!&ه& و ا4� در رآ1ع !�< &H	�Hزش 

 �
0� 	�Hز !� 0#�ل ای �L در دو رآKV اول  �١٠٣٧��+ KVدر دو رآ �ـ ا4
آ�د� در دو  اس1b! &HF Kا	& ی� در دو رآKV اول 	�Hز !� ای �H4 �Lن ��

0� اس1b! &HF Kا	& ?� �#� از رآ1ع !�<H& و ?� !V& از +ن 	�Hزش + KVرآ
Kاس }#Mص. 

 �
10اس1b! &HF Kا	& ا��   ��ـ ا4� در رآKV س1م ی� ?<�رم  �١٠٣٨��
10اس�M#D�� Kت !1bا	& HF& !� ز!�	� +�& در   ���M#Dت !� ز!�	� +�&، ی� ��

? #" ص1ر�� ا1Qى +ن اسK +ن را ره� آ & و دو!�ر� HF& ی� ���M#Dت را 
!1bا	&، و
� ا4� �9د�� 10ا	&ن ?#Cى !1د� آ� !� ز!�	� +�&� و در C0ا	� 

�� �7� .�ن را ��Hم آ & و 	�Hزش صM#{ اس1�Kا	& ه�D3Q  H +ن را EQ& دا

 �
ـ آ�� آ� �9دت دارد در رآKV س1م و ?<�رم ���M#Dت !1bا	&  �١٠٣٩��
ا4� !&ون 1l/� &EQل HF& 10ا	&ن �1د ا1Qى +ن اسK آ� +ن را ره� آ & و 

 .دو!�ر� HF& ی� ���M#Dت را !1bا	&

 �
���١٠hت اس ٠�M#D�� از &V! Kاس ^M7�� س1م و ?<�رم KVر ـ در رآ��l7
�اvَ َرّ!� َوَا�1ُُب ِاَ
ْ#� ی� !1eی&: آ & �1e! dً6ی&ُ�ِlْ7ََاْس: «�
�ْ�ِJْا �I>ُ3ّ
و ا4� !� » ا

�H4ن +	HF �L& ی� ���M#Dت را 1l/� �7�4ل 7�4" اس��l7ر �1د و �. آ & آ� 
 Kاس "# \Hی& و ه�H 	 � 7910د ا .�HF& ی� ���M#Dت را 10ا	&� ی� 	�، !�ی& !� 


� آ� �/1lل 7�4" اس��l7ر ا4� 	�Hز4�F اى رآ1ع در��&ن ! I0 ار �#� ازC
�. آ & آ�  K�#	 
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& L	 � 7910د ا .� .HF& ی� ���M#Dت را 10ا	&� ی� 	� !�ی& !� 

 �
���١٠hل ر>7" !� رآ1ع  ١�F س1ّم ی� ?<�رم ی� در KVدر رآ1ع رآ �ـ ا4
.��. آ & آ� HF& ی� ���M#Dت را 10ا	&� ی� 	� !�ی& !�  & L	 � 7910د ا. 

 �
���١٠h٢ �H3آ & آ� +ی� ی� آ .� ��4�اى را درسK �7�4 ی� 	� ا4� !�   ـ ه
 }#Mرا !� ;1ر ص �H3/&�، !�ی& +ن +ی� ی� آ	1ل l/� Kاز +ن اس &V! ى آ�C#?

!1eی& و ا4� !� ?#Cى آ� !V& از +ن اس1l/� Kل �&� ? �	\� +ن ?#C رآ" 
d< آ & آ� .�ن آ�H3 از س1ر� را درسK �7�4 ی� 	� !��& �+ 56	�L در رآ1ع 

�. آ &  &ْHَ�E
�& �iQ1� dً6 7�4" َاvُ ا�D	 "رآ �!�ی& !� �. 10د ا � 79	L & و ا4
�� I!�ز ه �	�7�4 ی�  Kرا درس &Fا vُ5 ُه1َاQُ آ�   & L	 � 7910د ا .��1ا	& !� 

د و ا4� و
� ا4� ا7F#�;ً� +ن +ی� ی� آ�H3 را !� ;1ر ص1e! }#Mی& ا��Lل 	&ار
�. آ & �� Iه �D���1ا	& ? & !�ر !1eی& ا�� ا4� !� وس1اس !�س& و !�ز  ? & �

 .ه1e! Iی& ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& 	�Hزش را دو!�ر� !1bا	&

 �
���١٠h1ی&  ٣e! &HF &ن	اول �#� از 10ا KVدر رآ Kاس ^M7�� ـ
��ج#I، و در رآKV اول و دوم 
� ا4� َا1ُ9ُذِ!�vِ ِ�َ" ا
/�ْ#=�ِن اE9 و �>z ز�H	

 Kاس K9�Hا��م ج»I�!  v1ی& و » اe! �7�ادى +ه�را !1e! & 3ی& و در �Fل >
�د� !1bا	& و در +0� ه� +ی� و�Q آ & یV � +ن را !� +ی� H�HF& و س1ر� را 

&��! �7�ا4� . ! &V	�D�\	& و در �Fل 10ا	&ن HF& و س1ر� !� �V �ى +ی� �1ج� دا
�� K9�Hز را !� ج�H	   &	ادى 10ا�< �!V& از ��Hم �&ن HF& ا��م و ا4


H#َ"، و !V& : 10ا	& !V& از +	HF �L& 10دش ��Hم �& !1eی&  ��َ�V
َاْ
vِ&ُHْMَ رب� اْ
ی� » اvُ َرّ!�  َآ}ِ
َ.»ی. ی� دو ی� س� ���5Q « �D ه1اv اF&«از 10ا	&ن س1ر� 

 �D��� آ & !1e! &Vی& و !V& از 10ا	&ن س1ر» َآ}ِ
َ. اvُ َر!� �«س� �Dص �Hآ �
� �#� از رآ1ع را !1eی& ی� Q 1ت را !1bا	&#DL�. 

 �
���١٠hh  اول س1ر� KVزه� در رآ�H	 م�H� در Kاس ^M7�� ـ»�� 
C	ا �	ا «
 .و در رآKV دّوم س1ر� 5Q ه1اv اF& را !1bا	&

 �
���١٠h�  روز س1ر� �	�D��و� اسK ا	��ن در ��Hم 	�Hزه�ى ی. L� 5 «ـQ
&Fا v& »ه1ا	1اb	 را. 

 �
���١٠hN Kو� اس�L� ،��	 .را !� ی &Fا v5 ه1اQ &ن س1ر�	ـ 10ا . �L	� ?



Kو� اس�L� ،��	 .ی �! Iه &HF &ن	10ا. 

 �
���١٠hآ� در   ـ س1ر� ٧ Kو� اس�L� ،�&	اّول 10ا KVاى را آ� در رآ
رآKV دوم !1bا	& و
� ا4� س1ر� 5Q ه1اv اF& را در ه� دو رآ1b! KVا	& 

�و� L�K�#	. 
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 رآـ�ع

 �
���١٠h&از� ٨	ی& !� ا�! Kaا�Q از &V! KVرآ ��1د آ� !17ا	&   ـ در ه I0 اى
 .14ی &  دسK را !� زا	e! 1}ارد و ای" 5H9 را رآ1ع ��

 �
���١٠hارد  ٩{e	 1	دس7<� را !� زا �
�1د و I0 &از� رآ1ع	ا �! �ـ ا4
 .وى زا	e! 1}اردd0ف ا7F#�ط اسK �� ا7F#�ط +ن اسK آ� دس7<� را !� ر

 �
� �1HVل !�� +ورد �dً6 !� ?� ی�  �١٠�٠��#J ��4 رآ1ع را !� ;1ر�ـ ه
K�#	 }#Mس& ص��1د ا4�?� دس7<�ى او !� زا	1 ! I0 Kراس. 

 �
�ى  �١٠�١��eآ�ر دی &EQ �! ��&ن !�ی& !� EQ& رآ1ع !��& �� ا4 I0 ـ
�H	 1د� I0 1ر	اى آ/7" ج��! dً6� ب��F & +ن را رآ1ع	ی&  �1ا�! �L3! & آ

�1د و !� واس=� ای" 5H9، رآ" زی�د 	/&� و  I0 اى رآ1ع�!�ی�7& و دو!�ر� !
�H	 5;�! ز�H	  1د�. 

 �
�ان >�ق دارد  �١٠�٢��e1ى دی	و زا K1ى او !� دس	ی� زا Kـ آ�� آ� دس
�1د !� زا	1 �� I0 �Hآ �رس& ی� زا	1ى او  �dً6 دس�7 0#�3 !3 & اسK آ� ا4

"#a��  دم��1د �� دس�7 !� زا	1 !�س& !�ی&  �� از � I0 �3#0 &آ� !�ی Kاس �eدی
�1د I0 1لHV� &از�	ا �!. 

 �
�1د آ�   ـ آ�� آ� 	/��7 رآ1ع �� �١٠�٣�� I0 رى&Q �! &آ & !�ی
�1د آ� ص1رت 	Cدی.  I0 رى&Q �! Kاس �ص1ر�� ��X!5 زا	1ه� !�س& و !<7

 .ج�ى س�&� !�س&

 �
���١٠�h ! ى در رآ1ع�1eی& آ�>� اسK و
� ا7F#�ط واج^ ـ ا	��ن ه� ذآ
 �D��س�MDن ر!� ا
I#~V «ی� ی. ����D » اv  س�MDن«+ن اسK آ� از س� �

�&HM!و» &��D	 �7Hآ. 

 �
�1د و  ���١٠�� �7�4 }#Mص �!�ـ ذآ� رآ1ع !�ی& د	�Dل هI و !� 9



7� !1eی &/#! �L3! �D��� Kی� ه� �ن را س� ی� � + Kاس ^M7��. 

 �
���١٠�N  ـ در رآ1ع �!�ی& !� �X&ار ذآ� واج^ !&ن +رام !��& و در ذآ
ا	& !1eی &   ��M7^ هI ا4� +ن را !� EQ& ذآ�ى آ� !�اى رآ1ع دس17ر داد�

&�� ا7F#�ط واج^ !�ی& !&ن +رام !�!� !. 

 �
ا70#�ر !�   14ی& !�  ـ ا4� ��VQ1 آ� ذآ� واج^ رآ1ع را �� �١٠�٧��
 Q&رى 

[177] 

�آK آ & آ� از �Fل +رام !1دن !F از &V! ^M7�� 7#�طFا �&ن، �0رج �1د ! �!
�آK آ & آ� از �Fل +رام F �Hآ �+رام 4�>7" !&ن دو!�ر� ذآ� را !1eی& و
� ا4

�آK ده& ا��Lل 	&اردF �7ن را/e	/1د ی� ا	1دن !&ن �0رج !. 

 �
�1د و !&ن +رام #4�د H9&ًا  �١٠�٨�� I0 ار رآ1ع&X� �! �L	+ از �#� �ـ ا4
 .�Hزش !�;5 اسKذآ� رآ1ع را !1eی& 	

 �
ـ ا4� �#� از ��Hم �&ن ذآ� واج^ H9&ًا س� از رآ1ع !�دارد  �١٠�٩��
�دارد ? �	\� �#� از +	�L از �Fل رآ1ع ! �	�Hزش !�;5 اسK و ا4� س<1ًا س

�د�، !�ی& در �Fل +را�� !&ن L	 م�H� رآ1ع را ��0رج �1د ی�دش !#�ی& آ� ذآ
 �L	+ از &V! �از �Fل رآ1ع �0رج �& ی�دش !#�ی& دو!�ر� ذآ� را !1eی& و ا4

Kاس }#Mز او ص�H	. 

 �
���١٠N&  ٠	در ص1ر�� آ� !17ا ،&	�H! در رآ1ع �ـ ا4� 	17ا	& !� �X&ار ذآ
�#� از +	�L از F& رآ1ع !#�ون رود ذآ� را !1eی& !�ی& در +ن �Fل ذآ� را 

 .!1eی& و ا4� 	17ا	& ! �!� ا7F#�ط در �Fل !��0س7" ذآ� را !1eی&

 �
���١٠Nد،  ١�#e! & در رآ1ع +رام	17ا	& +ن  	ض و ���ـ ا4� !� واس=� �
	�Hز صM#{ اسK و
� !�ی& �#� از +	�L از �Fل رآ1ع �0رج �1د ذآ� واج^ 

 � Vی«�ِ&ِHْMَ!َِو Iِ#~Vَ
 .را !1eی& «ُس�MDَْن اvِ«ی� س� ����D » ُس�MDَْن َر!�َ� اْ

 �
���١٠N٢  I0 &از� رآ1ع	& !� ا	17ا	��4 ��1د !�ی& !� ?#Cى �L#� ده& و ـ ه
رآ1ع آ & و ا4� ��VQ1 هI آ� �L#� داد� 	17ا	& !� ;1ر �1HVل رآ1ع آ & !�ی& 

�1د !�ی& �iQ1 رآ1ع   !� ه� ا	&از� �� I0 &	17ا	ه#�  ��1د و ا4 I0 &	1ا�
 Iى ه�eز دی�H	 آ� Kن اس+ ^M7�� 7#�طF/��7 رآ1ع آ & و ا	و  & #/ !



� ا��ر� 	�Hی&!1bا	& و !�اى رآ1ع +ن !� س. 

 �
���١٠Nل ای��7د� ی�   ـ آ�� آ� �� ٣�F در ��1ا	& ای��7د� 	�Hز !1bا	& ا4
	/��7 	17ا	& رآ1ع آ & !�ی& ای��7د� 	�Hز !1bا	& و !�اى رآ1ع !� س� ا��ر� آ & 

I/? رآ1ع K#	 �! &ر� آ & !�ی��ه� را هe! I}ارد و ذآ� +ن را  و ا4� 	17ا	& ا
��0س7" ! K#	 �! 1ی& وe! C�9ج Iاز ای" ه �از رآ1ع ?/H<� را !�ز آ & و ا4

 .اسK !�ی& در  ^3Q	K# رآ1ع آ & و ذآ� +ن را !1eی&

 �
���١٠Nh �H	 اى رآ1ع   ـ آ�� آ���1ا	& ای��7د� ی� 	/��7 رآ1ع آ & و !
�� fX<   آ� ای��7د� �
�F 1د ی� در� I0 �Hآ K/��7 اس	آ�  �
�F & در	1ا�

��7د� 	�Hز !1bا	& و !�اى رآ1ع !� س� ا��ر� اسK !� س� ا��ر� آ & !�ی& ای
 	�Hی&، و ا7F#�ط واج^ +ن 
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�ى ه1b! Iا	& و �iQ1 رآ1ع +ن ! /# & و ه� Q&ر ��eز دی�H	 آ� K&   اس	1ا�
�1د I0 اى رآ1ع�!. 

 �
���١٠N�  دارد و�! �ـ ا4� !V& از رس#&ن !� F& رآ1ع و +رام 4�>7" !&ن س
�& 	�Hزش !�;5 اسK، و 	#C ا4� دو ���EQ �! �D& رآ1ع !� ا	& I0 از� رآ1ع

�1د و !&	� +رام 4�>EQ �! K& رآ1ع !�  I0 &از� رآ1ع	ا �! �L	+ از &V!
 �4�دد ! �!��1د آ� از ا	&از� رآ1ع !e}رد و دو!�ر� !� رآ1ع ! I0 رى&Q

ا7F#�ط واج^ 	�Hزش !�;5 اسK و !<7� +ن اسK آ� 	�Hز را ��Hم آ & و دو!�ر� 
 .!1bا	&

�
��� ١٠NN  �L	+ از &V! ی�7& و�! Kرآ1ع !�ی& راس �ـ !V& از ��Hم �&ن ذآ
!&ن +رام 4�>K !� س�&� رود و ا4� H9&ًا �#� از ای��7دن ی� �#� از +رام 

Kزش !�;5 اس�H	 7" !&ن !� س�&� رود<�4. 

 �
���١٠Nس& ی�دش  ٧�ـ ا4� رآ1ع را >�ا�1ش آ & و �#� از +	�L !� س�&� !
4�دد !#�ی& !�ی& !�ی�7& �
H0 K#&�4 !� رآ1ع !�F �! �\	� ? رآ1ع رود و �! &V!

Kزش !�;5 اس�H	. 

 �
���١٠Nس& ی�دش !#�ی& آ� رآ1ع  ٨�ـ ا4� !V& از +	�L �#/�	� !� ز�#" !
�د� ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& !�ی�7& و رآ1ع را !�� +ورد و 	�Hز را ��Hم آ & و L	



 .دو!�ر� !1bا	&

 �
���١٠N٩ �#� Kاس ^M7�� ای��7د�  ـ Kآ� راس �
�F از ر>7" !� رآ1ع در
� !1eی& و در رآ1ع زا	1ه� را !� X9^ ده& و �/K را ص�ف 	e<&ارد و #DL�

4�دن را !L/& و ���وى �/ K	e<&ارد و !#" دو Q&م را 	��e آ & و �#� از 
 Kو راس K�0س�ذآ� ی� !V& از +ن ص13ات !��س7& و !V& از +	�L از رآ1ع !


HF "ْHَ&�  ا�� !&ن !1eی& َسiَHِای��7د در �Fل +رِ vُا. 

 �
� !e}ار	& و  �١٠٧٠���T�! 1	را از زا K<� دس	در رآ1ع، ز Kاس ^M7�� ـ
 .زا	1ه� را !� X9^ 	&ه &

 �@ــ�د

 �
���١٠٧١  &V! ^M7�� زه�ى واج^ و�H	 از KVرآ �ـ 	�HزC4ار !�ی& در ه
دو دسK و س� دو و س�&� +ن اسK آ� �#/�	� و آ� . از رآ1ع دو س�&� آ &

 .زا	1 و س� دو ا	C! K/eرگ ��ه� را !� ز�#" !e}ارد

 �
 ـ دو س�&� روى هI ی. رآ" اسK آ� ا4� آ�� در 	�Hز واج^  �١٠٧٢��
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 �<�oا �>	+ �! �eك آ &، ی� دو س�&� دی�H9&ًا ی� از روى >�ا�1�� ه�دو را �
Kزش !�;5 اس�H	 ،&ی�H	. 

 �
�1د و ا4�   � آI ی� زی�د آ & 	�Hز !�;5 ��ـ ا4� H9&ًا ی. س�& �١٠٧٣��
&� .س<1ًا ی. س�&� آI آ & ILF +ن !V&ًا �7�4 10اه& 

 �
���١٠٧h  د��L	 �&ارد، س�{e	 "#ًا ی� س<1ًا !� ز�&H9 را �	�/#� �ـ ا4
Kارد . اس{e! "#را !� ز� �	�/#� �� !� ز�#" !�س& و
� ا4eج�ه�ى دی �?�ا4

� را !� ز�#" eو س<1ًا ج�ه�ى دی }#M1ی& س�&� صe	 ��س�	&، ی� س<1ًا ذآ	
Kاس. 

 �
���١٠٧�  ��ط +	X� �L&ار ذآ� �! K1ی& آ�>� اسe! ى�ـ در س�&� ه� ذآ
 �D��7�  «ُس�MDَْن ر!ّ� ا�39Tَ َوِ!HْMَِ&ْ�«ی� ی. ����D » اv  ُس�MDَْن«از س� �Hآ

 Kاس ^M7�� و &��D	»�ْ&ِHْMَ!ِ�39 َوTََن ر!ّ� ا�MDْرا س� ی� � » ُس Kی� ه� �
��1e! �Dی&�. 



 �
���١٠٧N  "7�4 iQ1� و &�ـ در س�1د !�ی& !� �X&ار ذآ� واج^ !&ن +رام !�
ا	& !1eی&  ذآ� ��M7^ هI ا4� +ن را !� EQ& ذآ�ى آ� !�اى س�&� دس17ر داد�

Kزم اسT رام !1دن !&ن+. 

 �
�د H9&ًا �١٠٧٧��#e! س& و !&ن +رام� ـ ا4� �#� از +	�L �#/�	� !� ز�#" !
ذآ� س�&� را !1eی& ی� �#� از ��Hم �&ن ذآ� H9&ًا س� از س�&� !�دارد 	�Hز 

K5 اس;�!. 

 �
ـ ا4� �#� از +	�L �#/�	� !� ز�#" !�س& و !&ن +رام #4�د س<1ًا  �1078��
ذآ� س�&� را !1eی& و �#� از +	�L س� از س�&� !�دارد !�<H& ا���D7 آ�د� !�ی& 

 .!1eی& دو!�ر� در �Fل +رام !1دن، ذآ� را

 �
ـ ا4� !V& از +	�L س� از س�&� !�دا�H>�! K& آ� �#� از  �١٠٧٩��
 �7��دا! ��>7" !&ن، ذآ� را �7�4 ی� �#� از +	�L ذآ� س�&� ��Hم �1د سeرا�+

Kاس }#Mزش ص�H	. 

 �
14ی& ی�L از ه�K 1�9 را   ـ ا4� ��VQ1 آ� ذآ� س�&� را �� �١٠٨٠��
�1د و
� ��VQ1 آ� �/1lل 7�4" ذآ�   H9&ًا از ز�#" !�دارد 	�Hز !�;5 ��

� را از ز�#" !�دارد دو!�ر� !e}ارد ا��Lل eج�ه�ى دی �	�/#� �#J �	#�K ا4
 .	&ارد

 �
ـ ا4� �#� از ��Hم �&ن ذآ� س�&� س<1ًا �#/�	� را از ز�#"  �١٠٨١��
�H	 دارد��1ا	& دو!�ر� !� ز�#" !e}ارد و !�ی& +ن را ی. س�&� F��ب آ &،   !

� را س<1ًا از ز�#" !�دارد !�ی& دو ����D !� ز�#" !e}ارد و
� ا4� ج�ه�eى دی
 .و ذآ� را !1eی&
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 �
ـ !V& از ��Hم �&ن ذآ� س�&� اّول !�ی& ! /# & �� !&ن +رام #4�د و  �١٠٨٢��
 .دو!�ر� !� س�&� رود

 �
���١٠٨٣  �	�7/e	1ه� و از ج�ى ا	ار !�ی& از ج�ى زاC4ز�H	 �	�/#� ـ ج�ى
K��  ! و ��&��D	 �7�! K/e	از ?<�ر ا ��& 3. 

 �
���١٠٨h  7#�طFا K�#	 13مV� Kن درس+ �D#�ـ در ز�#" س�ا�#^ آ� س�ا
واج^ +ن اسK آ� ج�ى �#/�	� 	�HزC4ار از ج�ى ا	e/7<�ى �� و س� زا	1ه�ى 



&��D	 ��& 3! �7�! K/e	او !#� از ?<�ر ا. 

 �
ز ج�ى ا	e/7<�ى �� و ـ ا4� �#/�	� را س<1ًا !� ?#Cى !e}ارد آ� ا ��١٠٨��
س� زا	1ه�ى او !3 &�� از ?<�ر ا	K/e !��7 اسK، ? �	\� !3 &ى +ن !� Q&رى 

�H	 آ� Kاس  �� Kل س�&� اس�F ى آ�   14ی & درC#? �! دارد و��1ا	& س� را !
7� اسe! K}ارد و ��Hی� آ K/e	&از� ?<�ر ا	3 &ى +ن !� ا!   ��1ا	& س� را !

 K/e	&از� ?<�ر ا	\� !� ا	رى روى +&Q �! 3 &ى +ن! �7� اسL! K/&، و ا4Hی� آ
14ی & در �Fل س�&� اسK ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� �#/�	� را از  اسK آ� ��

 Kاس �7H�7 ی� آ�! K/e	&از� ?<�ر ا	ى آ� !3 &ى +ن !� اC#? وى�روى +ن !
� ا7F#�ط واج^ !�ی& 	�Hز را ��Hم !� ! K�#	 "LH� �	�/#� آ/#&ن �!L/&، و ا4

 .ر� !1bا	&آ & و دو!�

 �
���١٠٨N �� �&ن س�+ ��& ��  ـ !�ی& !#" �#/�	� و +	\� !�D	 ىC#? & آ
 ،Kس& س�&� !�;5 اس�	 �� !� Q&رى ?�ك !��& آ� �#/�	� !� 10د ُ�<>�ُ �ا4

� آ�د� !��& ا��Lل 	&ارد##l� �>� B	ر dً6� � .و
� ا4

 �
�Fل ـ در س�&� !�ی& آ� دسK را !� ز�#" !e}ارد و
� در  �١٠٨٧��
�& !�ی& �� �D	 "LH� Kدس K/� �	�?�رى �/K دسK ه�� I	�V 	&ارد، و ا4

�1ا	& !�   دسK را !e}ارد و ? �	\� +ن را هI 	17ا	& !�ی& �� +ر	� ه�ج� را آ� ��
K7" !�زو آ�>� اس� .ز�#" !e}ارد و ا4� +ن ه "LH� I	K�# 4}ا

 �
���١٠٨٨ ! K/e	دو ا �Cرگ ��ه� را ـ در س�&� ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& س
K/e	ا �� را، ی� روى �� را !� ز�#" !e}ارد ی�  !� ز�#" !e}ارد و ا4eه�ى دی

��K !� ز�#" 	�س& 	�Hز !�;5 اسK، و آ��  �!� واس=� !3 & !1دن 	�0" س
آ� !� واس=� 	&ا	�7" ���
� 	�Hزه�ى 10د را ای" ;1ر 10ا	&� ! �!� ا7F#�ط 

 .��M7^ !�ی& دو!�ر� !1bا	&

 �
آ�� آ� �X&ارى از ��K ��ی� !�ی&�، !�ی& !X#� +ن را !� ز�#" ـ  �١٠٨٩��
 �#X! &ی�! ،K0#�3 آ���1 اس �&	�� �!e}ارد و ا4� ?#Cى از +ن 	�H	&� ی� ا4

 ا	e/�7ن را 
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!e}ارد و ا4� ه#� ا	K/e 	&ارد !�ی& ه� �X&ار از �� !��Q ��	&�، !� ز�#" 
 .!e}ارد



 �
� �1HVل  �١٠٩٠��#J 1ر; �! �س�&� آ & �dً6 س# � و �IL را !� ز�#" ـ ا4
� ا7F#�ط واج^ !�ی& 	�Hز را دو!�ر� !1bا	& و ا4� ��ه� را دراز آ & !� ! &	�D�\!

 .ا4�?� ه�K 1�9ى آ� �7�4 �& !� ز�#" !�س& !�ی& 	�Hز را دو!�ر� !1bا	&

 �
�ى آ� !� +ن س�&� �� �١٠٩١��eى دیC#? ی� �. آ & !�ی& ��ك !��& ـ ُ�<
 ��& و و
� ا4�! ��	 �� را روى >�ش 	�� !e}ارد، ی� ی. ;�ف ُ�<>� dً6�

 .�#/�	� را !� ;�ف ��ك +ن !e}ارد ا��Lل 	&ارد

 �
ـ ا4� در �#/�	� د�5 و ��	 & +ن !��& ? �	\� �LH" اسK !�ی& !�  �١٠٩٢��
ج�ى س�
I �#/�	� س�&� آ &، و ا4� � "LH	K�# !�ی& ز�#" را 14د آ & و ُد�5 

� ز�#" را در 14دال ! &�و ج�ى س�
I را !� �X&ارى آ� !�اى س�&� آ�>� !�
 .!e}ارد

 �
�7 !��& !�ی& !� ی�L از دو  �١٠٩٣��<�ـ ا4� ُد�5 ی� ز�H� I0م �#/�	� را 4
 "LH� Iه �	�? �! ��ف �#/�	� س�&� آ & و ا4� � "LH	K�# !� ?�	� و ا4;

 Kاس "LH� ج�ى از ص1رت�� ا7F#�ط واج^ !�ی& !� ه!� ! K�#	 س�&� آ & و
  ا4� !� ه#� ج�ى از ص1رت � "LH	K�# !�ی& !� ج13 س� س�&� 	�Hي



 ��v	1 |١٠٩م
A 1 آ�	ی� .� *�رى آ�   ـ آ�. �A���. R1 را .� زم�A�_�O �Aا��
��ا�A خ�H aد و م�� ی� P�0 دی�Sى را آ� �@�/ .� %ن b?�� ا�� روى   م1

�Sی�C �@�/ آ�د/ �C�. P�0ى qWاH=� و 1A�_�O را ��رى .� %ن .qSارد آ� .
�	�A ��?b /�@� �A�;	h. 1A�_�O �. ورد و��. c�. ُم�� را �W1 ا�ام� . ا�� و


�ل .�ی� .� زم�qS. Rارد  آl د��Uر م�� .ه� و زا�Aه� و اSA_=�ن �O را .� 

 ��v	1 �١٠٩م
A 1 آ� ه��	و .�  ـ آ �C�_C. /�@� د .�ی� .�اى�H aخ �Aا��

�ی�، و در ه�دو �bرت �� ا�Hر/ آ�C و اA �W=�ا�A .�ی� A /ر�Hا ��
_0 �.

��ا�A م�� را .��C آ�C و .� qS. 1A�_�Oارد، و ا�W .�  ا�=��ط %ن ا�� آ� ا�W م1
1
A aه ��
��ا�A ا�Hر/ آ�C .�ی� در *�A Mّ�� �@�/ آ�C و .�C.�   �� ی� 0_


�ی�A /ر�Hن .�اى �@�/ ا% �CAد�� و م� �. M,ا�=��ط وا. 

 ��v	١٠٩م� 
A 1 آ�	و   1ـ آ �Cآ /�@� ��ّA /=�د	ی� ای�. ،�C�_C. �Aا��

�hA�C0 1 م1A �Wو ا �Cر/ آ�Hاى �@�/ .� �� ا�. �Aا��  ��
_0 �. �Aا��

�ی� A /ر�Hم1(ا /�@� �j* �. 1 %ن راCUز   ی�. R=Hدا�. �� ��ّA �. د و�C.


1)آ�C  م1A aرا ه Rای �Wا�=��ط   ، و ا �.�C. و ،�Cآ /�@� ��ّA M�* در �Aا��
 M .� د�� و م��CA %ن .�اى وا,
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 .س�&� ا��ر� 	�Hی&

 �
���١٠٩٧ �! �	�/#� �ا70#�ر از ج�ى س�&� !3 & �1د، ? �	\� �LH"  ـ ا4
�1د   !��& 	�Dی& !e}ارد دو!�ر� !� ج�ى س�&� !�س& و ای" ی. س�&� F��ب ��

ا70#�ر   ?� ذآ� س�&� را �7�4 !��& ی� 	� و ا4� 	17ا	& س� را 	e<&ارد و !�
�1د و ا4� ذآ� 	�7�e  دو!�ر� !� ج�ى س�&� !�س& روى هI ی. س�&� F��ب ��

�& !�ی& !1eی&�!. 

 �
�ش و ��	 & +ن س�&�   ـ ج��a آ� ا	��ن !�ی& �Xّ#� آ & �� �١٠٩٨��< ��1ا	& !
� ی� #EF ن�L� در +ن ��ود و
� ا4! �eز !� ج�ى دی�H	 اى�! K�#	 زمT آ & و

Mن ص+ �#{ اسK وج1د دارد و !17ا	& ;1رى !� +ن س B ی� ?#Cى آ� س�&� !
�& !�ی& !� +ن س�&� 	�Hی&�D	 �#X� فd0 س�&� آ & آ�. 

 �
���١٠٩٩ �H	 ى آ� !&ن روى +ن +رامC#? روى �#4�د س�&� آ &  ـ ا4
�ى آ� !V& از س� 4}ا�7" و �X&ارى eدی C#? ی� �!�;5 اسK و
� روى �/. �



 .	&ارد#4�د س�&� آ & ا��Lل  ��a#" ر>7" +رام ��

 �
ـ ا4� ا	��ن 	�?�ر �1د آ� در ز�#"  54ِ	�Hز !1bا	& ? �	\� +
1د�  �١١٠٠��
�&ن !&ن و 
�Dس !�اى او �/KXّ 	&ارد، !�ی& س�&� و �/ّ<& را !� ;1ر �1HVل 


� آ� ای��7د�، !�اى س�&� !� س�  !� ج� +ورد و ا4� �/KXّ دارد ���F & در	1ا�
	& و ا4� س�&� و �/ّ<& را !� ;1ر �1HVل هI ا��ر� آ & و �/ّ<& را ای��7د� !1bا
Kاس }#Mزش ص�H	 ،ج� +ورد �!. 

 �
���١١٠١  KV56 رآ� K�#	 ^آ� �/ّ<& واج �aاز س�&� دّوم در ج� &V! ـ
�~M
 Kاس �� و 7>! �/9E9 و �>z ز�H	 س1ّم  KVاى رآ�! �mاى ! /# & س

�� KFا��C#0د و ای" 5H9 را ج3�� اس7! &V!  & 14ی. 

 س�&� !� +	<� صM#{ اسC#? Kه�ی� آ�

 �
� 10راآ� آ� از ز�#" �� �١١٠٢��#J ه�ىC#? ز�#" و �روی&  ـ !�ی& !
��	 & ?1ب و !�گ درK0 س�&� آ�د، و س�&� !� ?#Cه�ى 10راآ� و �1��آ� 

& 	�� �	&V� ه�ىC#? ���، : ص }#M	K�# و 	#C س�&� آ�دن !X	 و d; ،اتCّ3<
ن !� س e<�ى �V&	� ��	 & س X9 B#� و >#�وز� !�;5 اسK ا�� س�&� آ�د

� و س e<�ى س#�� ا��Lل 	&ارد���. 
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 �
���١١٠٣  �
�گ درK0 �1 ا4� ��ز� !��& ج�ی C	K�# و! �ـ س�&� آ�دن !
 .�1ان !� +ن س�&� آ�د  �� از 0/. �&ن ��

 �
���١١٠h �� "#آ� از ز� �aه�C#? �روی& و 10راك F#1ا	�ت   ـ س�&� !
#M56 �39 و آ��، ص� KاسKاس }. 

 �
���١١٠�  �ـ س�&� !� �a�>34 آ� 10راآ� 	#�7 & صM#{ اسK و
� س�&� !
روی& ��	 & 54 ! �/� و 54 �4وز!�ن، صM#{   دواه�ى 10راآ� آ� از ز�#" ��

K�#	. 

 �
���١١٠N  1لHV� ه��>�ـ س�&� !� 4#�ه� آ� 10ردن +ن در !��V از 
#� �� �1HVل 	#�K و 	#C س�&� !eه�ى دی�>��1 	�رس، صM#{ اسK و در 

Kاس C1�1ن ج�ی� � .	#�K و
� س�&� !

 �
ـ س�&� !� س B +ه. و س B �4 صM#{ اس�L3! K !� �4 و +ه.  �١١٠٧��



�� I& +ن ه 	و آ1ز� �34 و �� ��1د س�&� آ�د  ��7b و +ج. 

 �
ـ ا4� آ�J} را از ?#Cى آ� س�&� !� +ن صM#{ اسdً6� K از آ��  �١١٠٨��
�� & ��  ی� ?1ب س��70 !� �D � ى آ� از{Jآ� �1د !� +ن س�&� آ�د و س�&� !

�ی� و  �<ّ#� ��F ى آ� از{Jآ� �� ا7F#�ط واج^ !!� ! �
�1د ا��Lل 	&ارد و
�1د س�&� آ�د  �1د 	�H  ا!�ی/I س��70 ��. 

 �
�ت س#&ا
ّ/<&اء �١١٠٩���F K!�� C#? �39#� (ـ !�اى س�&� !<7� از ه
�& و !V& از +ن �0ك، !V& از   ��)ا
�dم�!K4#�� اس B از س &V! و B �0ك س. 

 �
ـ ا4� ?#Cى آ� س�&� !� +ن صM#{ اسK 	&ارد، ی� ا4� دارد !�  �١١١٠��
�H	 �> & ای 	و �� �#ّX� ى زی�د ی�����1ا	& !� +ن س�&� آ &،   واس=� س��� ی� 4

 �eدی C#? س� از�D
 �!�ی& !� 
�Dس� ا4� از آ�7ن ی� � �D اسK س�&� آ & و ا4

� ه�Hن ! K\� اس	و ? � Kدس K/� ��Dس س�&� آ &، و ا4� +ن ه I	K�# !�ی& !

7� X9#� س�&� 	�Hی&/e	ا & 	�� �	&V� C#? �! 7#�طFا �!� ! &��D	 "LH� Iن ه+. 

 �
���١١١١ �H	 روى +ن +رام �	54 و �0ك س��7 آ� �#/� �#4�د  ـ س�&� !
�د ا��Lل 	&ارد#e! رام+ K<و ر� .ا4� !V& از +	X� �L&ارى >

 �
� را  �١١١٢��>� �L و !&ون ای &D�\! �	�/#� �! �ـ ا4� در س�&� اّول �<
�دارد دو!�ر� !� س�&� رود ا��Lل 	&ارد و دو س�&� F��ب ��!   �7>! �
�1د و

� را از �#/�	� ج&ا آ &>� Kاس. 

 �
�1د و   ـ ا4� در !#" 	�Hز ?#Cى آ� !� +ن س�&� �� �١١١٣�� I4 & آ
 ?#Cى 
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#Mن ص+ ��7 !��& ? �	\� وKQ وسKV دارد و در ج�ى آ� س�&� !�{ اسK 	&ا
 ،& L/! ز را�H	 &ی�! &��! �7�� ?#Cى آ� س�&� !� +ن صM#{ اسK وج1د داeدی
 &��! �7��& ی� ?#Cى آ� س�&� !� +ن صM#{ اسK وج1د 	&ا�! B � KQو �و ا4

 Kى اس�eدی C#? از �!�ی& !� 
�Dس� ا4� از � �D ی� آ�7ن اسK س�&� آ & و ا4
�� �/K دسK و ا4� +ن  !! K�#	 "LH� Iن ه+ �ه�Hن 
�Dس� س�&� آ & و ا4

�H	 Iی&  ه�H	 �&س� �#X9 �7/e	ا & 	�� �	&V� C#? �! 7#�طFا ��1د ! �!. 

 �
���١١١h  �7 آ��ـ ه���4 در �Fل س�&� !�<H& �#/�	� را !� ?#Cى 4}ا



��& !�ی& �#/�	� را از روى +ن !�! "LH� �وى ?#Cى س�&� !� +ن !�;5 اسK ا4
آ� س�&� !� +ن صM#{ اسL! K/& و ا4� وB � KQ اسK !� دس17رى آ� در 

�& 5H9 آ & �7�4 �#� �
���. 

 �
ـ ا4� !V& از س�&� !�<H& �#/�	� را روى ?#Cى 4}ا��7 آ� س�&�  ��١١١��
� +ن !�;5 اسK ا��Lل 	&ارد!. 

 �
���١١١N �� ام�F ل�V7� &	0&او �#J اى��& و !V  ـ س�&� آ�دن !�! ��
� ا����ن DQ 5!�X� دم 19ام آ���#/�	� را !� روى ز�#" » )I>#39 ا
�dم(«از �

��  Kام اس�F �	�� 0&او	& ��V7ل !��& ا��Lل 	&ارد و4L��اى ! � .4}ار	& ا4

�وه�ت س�&�L� ت و�DّM7�� 

 �
���١١١٧ Kاس ^M7�� C#? & ? �&ـ در س�: 

ز رآ1ع !�دا�K و آ��dً 10ا	& !V& از +	�L س� ا  آ�� آ� ای��7د� 	�Hز �� (1
�اى ر>7"  ای��7د، و آ�� آ� 	/� �7	�Hز ��! K�/	 dًآ�� �L	+ از &V! &	10ا

� !1eی&#DL� �&س� �!. 

10اه& !� س�&� !�ود، اّول دس7<� را و زن اّول زا	1ه�   ��VQ1 آ� ��د �� (2
 .را !� ز�#" !e}ارد

� +ن صM#{ اسd9 Kو� !� �#/�	�، !# � را !� ُ�<� ی� ?#Cى آ� س�&�  (3!
 .!e}ارد

در �Fل س�&� ا	e/�7ن دسK را !<�D�\! I	& و !�ا!� 14ش !e}ارد، !�  (4
&��! �3DQ �! �7ن رو/e	ا � .;1رى آ� س
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در س�&� د�9 آ & و از 0&ا �Fج1b! Kاه&، ی�L از د�9ه�ى � �س^ در  (5
Kس�&� ای" اس: 

1ُ
#َ" َوی� #ْ0ََ� اْ
VْHُ=#َ" ُارُز��H
Qْ � َواْرُزْق �#9ِ
� ِ�ْ" َ>3ِ�َْ. َ>ِ�	�َ. ی� #0َ� ا
Iِ#~Vَ
 .ُذواْ
5ِ�ْ�َ اْ

� Vی" آ�� آ� از او س�1ال ��: ی�آ  & و اى !<7�ی" 9=� آ  &�4ن،   اى !<7
روزى !&� !� �" و 9#�ل �" از >�5 10دت، �� !� درس�7 آ� �1 داراى 

 .>�C! 5ر�4



سK را !� آ� ��ى ?� !V& از س�&� !� ران ?� ! /# & و روى ��ى را (6
 .(و ای" را �1ّرك 14ی &(!e}ارد، 

� !1eی& (7#DL� K<� .!V& از ه� س�&� و �7Q	K�/ و !&	� +رام 4

�اvَ َرّ!� َوَا1�ُُب ا
#� !1eی& (8ُ�ِlْ7ََاْس K<� .!V& از س�&� اّول !&	� آ� +رام 4

 .س�&� را ;1ل !&ه& و در �iQ1 	/�7" دس7<� را روى را	<� !e}ارد (9

�اى ر>7" !� س�&� دّوم، در �Fل +را�� !&ن  (10!»vا �D1ی&» اآe!. 

 .ه� ص13ات !��س7&  در س�&�(11

�&ن، دس7<� را !V& از زا	1ه� از ز�#" !�دارد(12 & 3! iQ1� در. 

13) ��e	 و !�زوه� را از �<13 ج&ا & 	�D�\	 "#را !� ز� IL��ده� +ر	�<� و �
� دار	& و ز	<� +ر	�<� و �IL را !� زeی&L& و ا��9ء !&ن را !� ی	ار{e! "#�

& 	�D�\!. 

Kاس �&� �7�4 5Eّ�� س�&� در آ�7!<�ى �eت دی�DّM7�� و. 

 �
���١١١٨ Kو� اس�L� �&&ن در س�	ن 10ا+�Q اى . ـ�! Kو� اس�L� C#	 و
�ف آ�دن 4�د و �DJر، ج�ى س�&� را >1ت آ &;�و ا4� در اث� >1ت آ�دن . !

�ف از ده�ن !#�ون +ی& 	F دوKز !�;5 اس�H . وه�ت�L� �> از ای �#J و
Kاس �&� �7�4 5Eّ�� در آ�7!<�ى Iى ه�eدی. 

�+نQ ^س�&� واج 

 �
���١١١٩  Kن ��#& +ی� س�&� اس+�Q ه�ى   س1ر�«ـ در ?<�ر س1ر� از
I�� 
�ْأ) �٣(َواَQ٩(ِاN(   5یC � I
وه���4 ا	��ن +ی� » ))h١و IF س�&�( ٣٢(ـ وا

�ا�1ش آ�د ه� س�&� را !1bا	& ی� 14ش آ & < �!�ی& >1رًا !� س�&� رود، و ا4
 ��ز��ن ی�دش +ی& س�&� واج^ اسK و ا4� 14ش 	&ه& !�L3 +ی� س�&� !� 14

 !1bرد ! �!� ا7F#�ط 
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 .واج^ !�ی& س�&� آ &

 �
�ى هI  ـ ا4� ا	��ن ��VQ1 آ� +ی� س�&� را �� �١١٢٠��e&، از دی	10ا
 .!/ 1د !�ی& دو س�&� ا	��م ده&

�
� 	�Hز ا4� در �Fل س�&� +ی� س�&� را !1bا	& ی� !� +ن  ١١٢١ ���#J ـ در



 .14ش !&ه& !�ی& س� از س�&� !�دارد و دو!�ر� س�&� آ &

 �
ـ ا4� +ی� س�&� را از ص&ا و س#�H ی� fDo ص1ت ی� رای�	� !/ 1د  �١١٢٢��
�1د،  �b� �H#از ص&ا و س I#X7�� ص1رت �! �Tزم 	#�K س�&� آ &، !�3 ا4

 .ی �L از !3 &14 !/ 1د !�ی& س�&� آ &�56 ا

 �
���١١٢٣ �H	 ،ن+�Q ^7#�ط واج^ در س�&� واجFا ��1د !� ?#Cه�ى   ـ ! �!
 Kزم اسT ز�H	 �&ای=� آ� در س��� �10راآ� و �1��آ� س�&� آ�د و
� س�ی

K�#	 ^در ای" س�&� واج. 

 �
���١١٢h �&1ی & س�e! 5 آ & آ�H9 ن !�ی& ;1رى+�Q ^ـ در س�&� واج 
�� Kى س�&� آ��ی� .آ &  آ�د ی � V	K#ّ و ص1رت �zه

 �
�+ن �#/�	� را !� EQ& س�&� !� ز�#" !e}ارد،  ��١١٢��Q �&��4 در س��ـ ه
 :ا4�?� ذآ� 	1eی& آ�>� اسK و 7�4" ذآ� ��M7^ اسK و !<7� اس1e! Kی&

T ،�ًXی&E�ََو �ً	�Hِای vُا Tّا �َ
ِا
َ� اTّ ا1D9 vدّیً� َوِرT �ًQِّا
َ� اTّ اT ،�ًXّFَ �ًXّFَ vُِا
 �ٌ#Voَ 5ٌ#
�ًا َ!5ْ َاَ	� Dْ9َُ& َذِDِL7َ��ُ Tَو �ً�Lِ ْ7َ�ْ�ُT ،�ًQًّا َوِر&�DVَ�َ ی� َرب� .َ
َسَ�&ُت َ

�ٌ#�7َ�ْ�ُ �ٌaِ�0. 

 �
���١١٢N ة�#DL� ،ن+�Q ^ـ س�&� واج   "L#
�ام، �/ّ<& و سdم 	&ارد FTا
� !1eی& ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� ��#DL� ،�&7" از س���دا! � .از س

��ّ_� 

 �
�ب  �١١٢٧��l� ز�H	 س1ّم KVزه�ى واج^ و رآ�H	 م�H� دّوم KVـ در رآ
� و 9/� !�ی& ا	��ن !V& از س�&� دّوم ! /# & E9 و �>z ز�H	 رم�>? KVو رآ

 َوFَْ&ُ� َاْ�َ<ُ& َاْن Tِا
َ� ِاTّ اvُ: و در �Fل +رام !1دن !&ن �/<& !1bا	& ی1e! � Vی&
&�HMَ�ُ َو+ِل &�HMَ�ُ �3َ9َ �5َص Iَ>ُ3ّ
�یَ. َ
ُ� َوَاْ�َ<ُ& َان� �HMَ�ُ&ًا Dْ9َُ&ُ� َوَرُس1ُ
ُ� َا�َT. 
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 �
���١١٢٨  K1ل اسHV� و !� ;1رى آ� }#Mص �!�ـ آ�H3ت �/<& !�ی& !� 9
�1د �7�4 Iه� .�/K س

 �
& و �#� از رآ1ع ی�دش !#�ی& ـ ا4� �/ّ<& را >�ا�1ش آ & و !�ی�7 �١١٢٩��
آ� �/ّ<& را 	1bا	&� !�ی& ! /# & و �/ّ<& را !1bا	& و دو!�ر� !�ی�7& و +	\� !�ی& 



در +ن رآKV 10ا	&� �1د !1bا	& و 	�Hز را ��Hم آ & و ا4� در رآ1ع ی� !V& از 
+ن ی�دش !#�ی&، !�ی& 	�Hز را ��Hم آ & و !V& از سdم 	�Hز، �/ّ<& را ��Q آ &، و 

� .اى �/ّ<& >�ا�1ش �&� دو س�&� س<1 !�� +ورد!

 �
ّ̂ اسK در �Fل �/<& !� ران ?� ! /# & و روى ��ى  �١١٣٠�� M7�� ـ
 :َاْ
HْMَُ&اv ی� !1eی&: راسK را !� آ� ��ى ?� !e}ارد و �#� از �/ّ<& !1eی&

Iِ�ْ!ِ   Kاس ^M7�� C#	 و ،vِِء�Hا�س �دس7<� را !� را	<� اv َوِ!�v َواْ
vِ&ُHْMَ َو#ْ0َُ
� !\��D	& و !� دا��ن 10د 	��e آ & و !V& از ��Hم eی&L7<� را !� ی/e	ارد و ا{e!

���7َ9َُ� َواْرَ>iْ َدَرَج7َُ�: �&ن �/ّ<& !1eی&َ 5ْ�DXَ�ََو. 

 �
���١١٣١  I<� را !� ه	&ن �/ّ<&، را	10ا KQ<� در و	ز Kاس ^M7�� ـ
& 	�D�\!. 


�زA مT� 

 �
���١١٣٢ &V! /��7  ـ	آ�  �
�F در Kاس ّ̂ M7�� ،ز�H	 �0+ KVاز �/ّ<& رآ
اvِ َوَ!َ�آ�ُ�ْ� و !V& از +ن   َا
��dُم 3َ9َ#َ. َای�<� ا
 ���Dِ َوَرHَFُْ�: و !&ن +رام اس1e! Kی&

َا
��dُم 3َ9َْ# � َو�3َ9َ :اvِ َوَ!َ�آ�ُ�ْ� ی� !1eی&   َا
��dُم IْLُ#ْ3َ9َ َوَر�HَFْ: !�ی& !1eی&

M#َ" و
� ا4� ای" سdم را !1eی& ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� !V& از ِ��E
�D9ِِداv ا

�HَFَْوَر IْLُ#ْ3َ9َ ُمd��
 .اvِ َوَ!َ�آ�ُ�� را ه1e! Iی&  +ن َا

 �
ـ ا4� سdم 	�Hز را >�ا�1ش آ & و ��VQ1 ی�دش !#�ی& آ� ص1رت  �١١٣٣��
آ & �   56	�Hز را !�; �� 5	�Hز !< I	1bرد� و آ�رى هI آ� H9&ى و س<1ى +ن

Kاس }#Mزش ص�H	 1ی& وe! م راd&اد�، !�ی& س	م ��	دن ا� .�/�3DQ �! K آ

 �
���١١٣h  ی�دش !#�ی& آ� ص1رت �VQ1� ا�1ش آ & و�ـ ا4� سdم 	�Hز را >
	�Hز !<I 10رد� اسK ? �	\� �#� از +	�L ص1رت 	�Hز !<1b! Iرد آ�رى آ� 

آ & ��3DQ �! K/� 56 آ�دن ا	��م 	&اد�  H9&ى و س<1ى +ن 	�Hز را !�;5 ��
�& 	�Hزش صM#{ اسK و ا4� �#� از +	�L ص1رت 	�Hز !<1b! Iرد آ�رى �!

 آ� H9&ى و س<1ى +ن 
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 .آ & ا	��م داد� !��& 	�Hزش !�;5 اس K	�Hز را !�;5 ��



M���� 

 �
���١١٣�  &HF س1ر� را �#� از dً6� ،&	C! I>! ز را�H	 ^#��ـ ا4� H9&ًا �
�1د !1bا	& ی� س�1د را �#� از رآ1ع !�� +ورد، 	�Hز !�;5 ��. 

 �
���١١٣N  ��! از +ن را &V! "ا�1ش آ & و رآ�ـ ا4� رآ � از 	�Hز را >
Kز !�;5 اس�H	 ،&ی�H	 �&رآ1ع آ & دو س� �L	+ از �#� dً6� ،ورد+. 

 �
ـ ا4� رآ � را >�ا�1ش آ & و ?#Cى را آ� !V& از +ن اسK و  �١١٣٧��
	#�K !�� +ورد �dً6 �#� از +	�L دو س�&� آ & �/ّ<& !1bا	& !�ی& رآ" را  رآ"

!�� +ورد و +	\� را ا��D7هً� �#� از +ن 10ا	&� دو!�ر� !1bا	&، و ! �!� ا7F#�ط 
 .واج^ !�اى ه� زی�د� دو س�&� س<1 !�� +ورد

 �
�ا�1ش آ & و رآ" !V& از +ن را  �١١٣٨��< K�#	 "ى را آ� رآC#? �ـ ا4
��!  Kاس }#Mزش ص�H	 1د�+ورد �HF dً6& را >�ا�1ش آ & و �/1lل رآ1ع 

� ا7F#�ط واج^ دو س�&� س<1 !�� +ورد!� ! �&��ا�1ش < &HF اى� .و !

 �
���١١٣٩  &V! ى را آ�C#? ا�1ش آ & و�< K�#	 "ى را آ� رآC#? �ـ ا4
را از +ن اسK و +ن هI رآ" 	#�K !�� +ورد �HF dً6& را >�ا�1ش آ & و س1ر� 

�& �dً6 در رآ1ع ی�دش !#�ی& آ� HF& را �! �&� &V! "1ل رآl/� �\	� ? &	1اb!
 �&�	1bا	&� !�ی& !e}رد و 	�Hز او صM#{ اسK و !�اى ه� واج^ >�ا�1ش 

 &��! �&/	 &V! "1ل رآl/� �� ا7F#�ط واج^ دو س�&� س<1 !�� +ورد و ا4!� !
#Cى را آ� ا��D7هً� ج�13� !�ی& +	\� را >�ا�1ش آ�د� !�� +ورد� و !V& از +ن ?

10ا	&� دو!�ر� !1bا	& و !�اى زی�د� ! �!� ا7F#�ط واج^ دو س�&� س<1 ا	��م 
 .ده&

 �
���١١hی� س�&� دّوم را  ٠ Kس�&� دّوم اس �L س�&� اّول را !� 0#�ل ای �ـ ا4
!� 0#�ل ای �L س�&� اّول اسK !�� +ورد 	�Hز صM#{ اسK و س�&� اّول او س�&� 

�1د  دّوم او س�&� دّوم F��ب �� اّول و س�&�. 

 ُمـ�اcت

 �
���١١h&  ١ 	ز ���H	 آ�ره�ى � V& ی	1اb! تTز را !� �1ا�H	 &ن !�ی��	ـ ا
رآ1ع و س�1د و �/ّ<& را �/K س�هI !�� +ورد و ?#Cه��a را آ� در 	�Hز 

 10ا	& !� ;1رى   ��
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�ص�3 !#�	&ازد آ� آ� �1HVل اسK/� K س� ه1b! Iا	& و ا4� !� Q&رى !#" +	<� >
4�?� !� ;1ر س<1ى !��& 	1eی & 	�Hز �� Kزش !�;5 اس�H	 &	10ا. 

 �
���١١h٢  �3&ازد و >�ص	ت >�ص�3 !#��H3ی� آ �><�F "#! ًا&H9 ز�H	 در �ـ ا4
�H	 5;�! زش�H	 ود��& آ� ص1رت 	�Hز از !#" !�D	 رى&Q �!   ��1د، و ا4

 &��! �&/	 &V! "1ل رآl/� �\	� ? &��><� ی� آ�H3ت را !� س<1ًا !�F ی& +ن�!
 Kاس }#Mزش ص�H	 ،&��! �&� &V! "1ل رآl/� �;1ر �1HVل !1bا	& و ا4

�ة#DL� در �e�  آ� از &��ام آ� ا4� >�ص�3 !#" آ�H3ت +ن !� Q&رى !�FTا
�ة#DL� ص1رت  Kز !�;5 اس�H	 1د��ام �0رج FTا. 

 �
���١١h&ن س1ر� ٣	1ت و 10ا Q ه�ى   ـ ;1ل دادن رآ1ع و س�1د و
�H	 I>! ت راTرگ، �1اC!  &	ز. 

 *Cــ�ت

 �
���١١hh  دّوم KVاز رآ1ع رآ �#� ^M7�� زه�ى واج^ و�H	 م�H� ـ در
�� KVی. رآ �L	+ �! ��&، 10ا	&ن   ��M7^ اسQ K 1ت !1bا	&، و در 	�Hز و��!

Kاس ّ̂ M7�� 1ت �#� از رآ1ع Q .1ت دارد Q .ی KVرآ �; و 	�Hز ج�VH در ه
و 	�Hز +ی�ت � � . از رآ1ع و در رآKV دّوم !V& از رآ1ع در رآKV اّول �#�

�!�ن در رآKV اّول � � Q 1ت و در رآKV دّوم Q و �Q 1ت و 	�Hز #9& >=
 .?<�ر Q 1ت دارد

 �
���١١h�  7#�ط واج^ !�ی& دس7<� راFا �ـ ا4� !1bاه& Q 1ت !1bا	& ! �!
و �<13ى ه�X�  I!5 ص1رت !3 & آ & و ��M7^ اسK آ� +	<� را رو !� +س�Hن

� را !� ه�D�\! I	& و !� آ� دس7<� e7<�ى دی/e	ا ،K��� از #J ارد و&>e	
 .	��e آ &

 �
���١١hN  .ی �?��& آ�>� » اvِ  ُس�MDَْن«ـ در Q 1ت ه� ذآ�ى !1eی&، ا4�!
�یT Iُِا
َ�  Tِا
َ�: اسK و !<7� اس1e! Kی&Lَ
#Iُ ا�T اvُ ا
��3ِVَ ا
Vَ~  اTّاvُ اْ
Iُ#3Mَ اْ

ُس�MDَْن اvِ َرب� ا
���Hواِت ا
��iِDْ َوَرب� َاTَْْرo#َ" ا
��iِDْ َو�� >#<"� َو�� َ!ْ#َ ُ<"� َوَرب� 
"َ#H
َ�V
�ِش ا
Iِ#~Vَ َواْ
vِ&ُHْMَ َرب� اْVَ
 .اْ

 �
���١١hاى آ�� آ�  ٧�! �
ـ ��M7^ اسK ا	��ن Q 1ت را !1b! & 3ا	&، و



�� K9�Hز را !� ج�H	  10 & 3! ،ص&اى او را !/ 1د K9�Hا��م ج �ا	& ا4
K�#	 ^M7�� 1ت Q &ن	10ا. 

 �
���١١hا�1ش آ & و �#� از  ٨�< � ـ ا4� H9&ًا Q 1ت 	1bا	& ��Q 	&ارد و ا4
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 ��1د ی�دش !#�ی&، ��M7^ اسK !�ی�7& و !1bا	&، و ا4 I0 &از� رآ1ع	ا �! �L	+
ع ��Q آ & و ا4� در س�&� در رآ1ع ی�دش !#�ی&، ��M7^ اسV! K& از رآ1

 .ی�دش !#�ی&، ��M7^ اسV! K& از سdم 	�Hز  ��Q	�Hی&


�زA �
,�� 

1  &HF س1ر� �Hج� ـ �

Iِ�ْ!ِ  �� ا!7&ا � Vی I#F��
��HFِْ" ا
آ I ! �م 0&او	&ى آ� در د	#� !� ���" و  اvِ ا
�� IFر � .	�Hی& آ & و در +0�ت !� ���" رIF ��  آ�>


H#" یV � ث � �1Ebص 0&او	&ى اسK آ� ��ورش ده &� ه�H  َاْ
vِ&ُHْMَ َرب�َ�V
ا
K1ج1دات اس�. 

 IFر "��� ���I#F یV � در د	#� !� ���" و آ�>� و در +0�ت !
��HF" ا
ا
 .آ &  ��

.َ
ِ�� Kاس K��#Q ا70#�ر روز ^Fو ص� ��� .َی1ِم ا
ّ&ی" یV � ��د

1� fX< � Vی "ْ#V7َ�ْ	َ َواّی�َك &ُDُVْ	َ دت �� اّی�َك�D9 را   .Hاز �1 آ fX< و I# آ
��  I#10اه. 

�اَط ا
I#X7َ�ْHُ یV � ه&ایK آ" �� را !� را� راسK آ� +ن دی" اسdم �E
ِاْهِ&	� ا
Kاس. 

ِص�اَط ا
�}یَ" َاْ	Iْ>ِ#ْ3َ9َ KَHْVَ یV � !� را� آ��	� آ� !� +	�ن 	KHV دادى آ� +	�ن 
�ان ه�7 &DHl#� /# �ن	ان و ج��DHl#�. 

�ِ#ْJَ د��
#" یV � 	� !� را� آ��	� آ� �J^ آّ��ّ
اى !�   اْ
1�lْHَِب Iْ>ِ#ْ3َ9َ َوTَا
�اه &H4 آ� �	+ن آ�� �	ای/�ن و . 

2  &Fا v5 ه1اQ س1ر� �Hج� ـ �

Iِ�ْ!ِ  &HّM� 1 اىe! � Vی &Fََا vُ5ْ ُه1َاQُ I#F��
��HFِْ" ا
) ص�3 اv 39#� و+
�(اvِ ا



�eی Kاس �a&، 0&ا	آ� 0&او�	. 

 .	#�ز اسK َاvُ ا
Hَ�E& یV � 0&ا�a آ� از ��Hم �1ج1دات !�
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K�#	 ��& آ	ز��ز	& 	&ارد و >< &ْ

Iْ َی3ِْ&َوَ
Iْ ی1ََُ. 

K�#	 ت، �56 او�Q13b� ه#� آ� از � Vی &Fَُآ�1ًُا َا �ُ
َ "ْLَُی Iْ
 .َوَ

3  Kاس ^M7�� �>	+ از &V! آ� �aه�� ـ ��ج�H ذآ� رآ1ع و س�1د و ذآ

 �EX	 9#^ و ��ورد�4ر !Cرگ �" از ه� � Vی �&ِHْMَ!َِو Iِ#~Vَ
ُس�MDَْن َرّ!� اْ
I7�1ل س�7ی� او هl/� "� و Kاس �Cّ � ك و��. 

�� ��T�! آ� �Hورد�4ر �" آ� از ه�� � Vی �&ِHْMَ!ِ�39َ َوTَن َرّ!� ا�MDُْس   &��!
I7�1ل س�7ی� او هl/� "� و Kاس �Cّ � ك و�� �EX	 9#^ و � .از ه

iَHِد ث �ى آ�� آ� او را س�7ی�   َس�
HِFَ "ْHََ&� یV � 0&ا !/ 1د و !m}یِ vُا
 .آ &  ��

�ت ���l� زش و��+ ^3; � Vی �#ْ
ِ��اvِ َرّ!� َوَا1�ُُب ِاَlْ7َ&ى   َاْس	از 0&او I آ
�� K/4ف او !�ز� .	�HیI  آ� ��ورش ده &� �" اسK و �" !� ;

C#0م و   VُQْ& یV � !� ی�رى 0&او	& ��V7ل و �1Q او !���اv َو1ّQُِ�� َا1ُQُم َوَا  ِ!1Mَِل
��  I #/	. 

 ـ ��جQ �H 1ت  4

�َ
� 0&اى ی�7Lى   Tِاe� �7س��یIْ ی � V	K�# 0&ا�a سCاوار �Lَ
اTّاvُ اْ
Iُ#3Mَ اْ
�!  Kم اس� .ه�a�7H آ� ص�I3F ^F و آ

�َ
� 0&اى ی�7Lى  ا�T اvُ ا
��3ِVَ ا
Iْ#~Vَ ی � V	K�# 0&ا�a سCاوار  Tِاe� �7س��
�!  Kرگ اسC! و �D�� .ه�a�7H آ� !3 & �

 Kاس �Cّ � ك و�� � Vی iDْ��
ُس�MDَْن اvِ َرب� ا
���Hواِت ا
��iِDْ َوَرب� َاTَْْرo#َ" ا
Kز�#" اس Kورد�4ر ه�� .0&او	&ى آ� ��ورد�4ر ه�K +س�Hن و �

� � Vی I#~Vَ
�ِش اْVَ
�ورد�4ر ه� ?#Cى اسK آ� در +س�H	<� َو�� َ!ْ#َ ُ<"� َوَرب� اْ
Kرگ اسC! ش� .و ز�# <� و ��!#" +	<�سK و ��ورد�4ر 9


H#َ" یHF � V& و ث � �1Ebص 0&او	&ى اسK آ� ��ورش َ�V
َواْ
vِ&ُHْMَ َرب� ا
Kم �1ج1دات اس�H� �& ده. 
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5  �V!ت ار�M#D�� �Hج� ـ �


� اvِ َواْ
vِ&ُHْMَ َوTِا
َ� ِا  ُس�MDَْن�V� &	0&او Kاس �Cّ � ك و�� � Vی �Dََاْآ vَُوا vُا Tّ
� 0&اى !�e� �7س�ه�7H و   و ث � �1Ebص اوسK و 	#�K 0&ا�a سCاوار �

 .!Cر74� اسK از ای �L او را وص� آ  &

 ـ ��ج�H �/<& و سdم  6

�َ
�یَ. َ
ُ� یV � س�7ی� �1Ebص �� َاْ�َ<ُ& َاْن Tِا�َT �ُ&َFَْو vُاTّو ِا Kورد�4ر اس
� 0&ا�a آ� ی�e	� اسK و   �<�دت ��e� K�#	 �7س�دهI آ� 0&ا�a سCاوار �

�ی. 	&ارد�. 

�<�دت �� � Vی �ُ
ص�3 اv 39#� (دهI آ� �HّM&  َوَاْ�َ<ُ& َان� �HMَ�ُ&ًا Dْ9َُ&ُ� َوَرُس1ُ
�
 .! &� 0&ا و >�س�7د� اوسK) و+

&�HMَ�ُ َو+ِل &�HMَ�ُ �3َ9َ �5َص Iَ>ُ3ّ
� �HّM& و +ل  َا! Kس��! KHF0&ای� ر � Vی
&HّM�. 

� را و درج� +ن DHl#� K9������7َ9َُ� َواْرَ>iْ َدَرَج�7َ ی1DQ � Vل آ" َ 5ْ�DXَ�ََو
�ت را 	Cد 10د !3 & آ"�F. 

�ُHَFَْوَر ��Dِ� 
� و   َا
��dُم 3َ9َ#َ. َای�<� اDHl#� 1 اى� �اvِ َوَ!َ�آ�ُ�ْ� یV � سdم !
� .آ�ت 0&ا !� �1 !�درKHF و !

 �� �! I

M#" یV � سdم از 0&او	& �9ِ��E
َا
��dُم 3َ9َْ# � َو�D9ِ �3َ9َِداv ا
 .	�HزC4اران و ��Hم ! &�4ن 10ب او

�HَFَْوَر IْLُ#ْ3َ9َ ُمd��
��H   َا �اvِ َوَ!َ�آ�ُ�� یV � سdم و رKHF و !�آ�ت 0&او	& !
 .��� #" !�د


�زA M��U� 

 �
���١١h٩  � Vی ^#XV� 1لl/� ارى&X� ز�H	 از &V! ن��	ا Kاس ^M7�� ـ
�+ن �1دQ و د�9 و ��آK . 10ا	&ن ذآF از ج�ى 10د �L	+ از �#� Kاس �و !<7

آ & و و1o و J�5 و �#IHّ او !�;5 �1د، رو !� XV� �3DQ#^ را !1bا	& و Tزم 
7� اسC#? Kه�ی� را آ� در آ�7!<�ى >! �
�& و�! �!�9 �! ^#XV� K�#	 �9د

 ا	& !1bا	& و از   دس17ر داد�
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^#XV� مdا س��ت زه�F }#D�� ،Kاس �&�39#<�  اv  ه��a آ� 0#�3 س��رش 
�1د �7�4 ^#�����D ا٣h v: اسK آ� !�ی& !� ای" ��   ،�D٣٣اآ  vا&HM
���D ا�

���D س�MDن 33� vن و ��. ا�MD1د س�   �7>! �
اv را �#� از ا
HM&اK�4 v و
 K1داس� �7�4 vا&HM
 .!V& از ا

 �
� 	�Hی& و هQ "#H&ر آ�  �١١�٠��L�ـ ��M7^ اسV! K& از 	�Hز، س�&� 
 �D��7� اسK ص& �>! �
� ز�#" !e}ارد آ�>� اسK، و! �L� &EQ �! را �	�/#�

 ،Kاس ^M7�� C#	 1ی& وe! ًا ی� 1�9ًَا�Lْ��ًااvِ ی� ُLْ�ُ �D��ی� س� ����D ی� ی. �
�! �7HV	 KQو �� !��   رس& ی� !�ad از او دور ��  ا	��ن �� هL��1د س�&� 

 .+ورد

�;
f�O �. ات��b 

 �
�ت رس1ل �١١�١���F رك�D� Iن اس��	ا KQو�) ص�3 اv 39#� و+
�(ـ ه
��	 & �HّM& و اHF& ی� 
X^ و آ #� +ن ج �ب �E� 56=�� و ا!1ا
�XسI را !1eی& 

  .ت !��س7&ی� !/ 1د، ا4�?� در 	�Hز !��&، ��M7^ اسK ص13ا

  

 ��v	ت ر��ل ١١�٢م��م;�رك � aا� R=H�A X*(ـ م���و% ���K u1 ا�b (
م	=?M ا�� ��bات را ه�C. aی	� و P�A .�=� ا�� ه� و*� %ن ���ت را ی�د 

 .آ��b �Cات .]��=�  م1
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�زA تT#ِ;ُم 

 �
 :14ی &  آ & و +	<� را �d=Dت ��  ـ دوازد� ?# C	�Hز را !�;5 �� �١١�٣��

�;<�ى +ن از !#" !�ود، �dً6 در !#" 	�Hز : لاّو�+	�L در !#" 	�Hز ی�L از 
Kاس �DEJ �	�L� &H>�!. 

+	�L در !#" 	�Hز H9&ًا ی� س<1ًا ی� از روى 	�?�رى، ?#Cى آ� و1o ی� : دّوم
آ & �#� +ی&، �dً6 !1ل از او !#�ون +ی&، و
� آ�� آ�  J�5 را !�;5 ��



�H	  ون +�&ن !1ل و�fa�J 10ددارى آ &، ا4� در !#" 	�Hز !1ل ی�  �1ا	& از !#
�& ر>�7ر  1 �7�4oم و�LF\� !� دس17رى آ� در ا	1د ? ��fa�J از او �0رج 

�H	 5;�! زش�H	 &ی�H	   10ن �o�M7�� ز از زن�H	 "#! در ��1د و 	#C ا4
�0رج �1د، در ص1ر�� آ� !� دس17ر اس�o�M7 ر>�7ر آ�د� !��& 	�Hزش 

Kاس }#Mص. 

 �
���١١�h �! ز   ـ آ�� آ��H	 "#! & آ� در	ا&	 �ا70#�ر 10ا!� !�د� ا4
10ا!� !�د� ی� !V& از +ن !�ی& 	�Hزش را دو!�ر� !1bا	&، و
� ا4� ��Hم �&ن 

Kاس }#Mزش ص�H	 &V! ز !1د� ی��H	 "#! آ & آ� 10اب در .� .	�Hز را !&ا	& و 

 �
���١١�� &V! آ & آ� .�از 	�Hز  ـ 4� !&ا	& !� ا70#�ر 10دش 10ا!#&� و 
 }#Mزش ص�H	 �&#!و 10ا Kز اس�H	 1لl/� ز ی�دش ر>�7 آ��H	 "#! 1د�، ی� در!

Kاس. 

 �
���١١�N  �&آ & آ� در س� .�ـ ا4� در �Fل س�&� از 10اب !#&ار �1د و 
�، !�ی& +ن 	�Hز را دو!�ر� !1bا	&L�0� 	�Hز اسK ی� در س�&� +. 

آ� �#�V 	#�7 & دس7<� را از �d=Dت 	�Hز +ن اسK آ� ��V! 56 آ��	� : س1ّم
 .روی<e! I}ارد

 �
���١١�٧  �>	+ 56� �?��اى ادب دس7<� را روى هe! I}ارد ا4! ��4�ـ ه
� ا7F#�ط واج^ !�ی& 	�Hز را دو!�ر� !1bا	&، و
� ا4� از روى !� ! &��D	

� �56 �0را	&ن دسK و ��	 & +ن، دس7<� را eاى آ�ر دی��ا�1�� ی� 	�?�رى ی� !<
 .ا��Lل 	&اردروی<e! I}ارد 

و
� ا4� . از �d=Dت 	�Hز +ن اسK آ� !V& از 10ا	& 1e! "#�+ ،&HFی&: ?<�رم
�H	 5;�! زش�H	 ،&1یe! �#ّX� هً� ی� از روى�D7��1د ا. 
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I� � : ،& �3 آDQ �! K/� ��از �d=Dت 	�Hز +ن اسK آ� H9&ًا ی� از روى >�ا�1
 �4�دد، !�L3 ا4�! �3DQ �? ی� Kف راس�4�دد آ� ی� !� ;�H9&ًا !� Q&رى !

�ف راسK ی� ?� 	�س&، 	�Hزش !�;5 ; �! �?�	1eی & رو !� �3DQ اسK، ا4
Kاس. 

 �
���١١�٨  �4�دا	& آ� !17ا	& �/K س�ـ ا4� H9&ًا ی� س<1ًا س� را !� Q&رى !



�دا	& H9&ًا !��& ی� ا��D7هً� e! �Hرا آ �را ! & #D	�Hز !�;5 اسK و
� ا4� س
�H	 5;�! زش�H	  1د�. 

I/� :�H3ًا آ&H9 آ� Kز +ن اس�H	 تd=D� از   � V� 1ی& آ� داراىe! اى را
 ��ف !��& ی� !#/7� و  & L! � V� &EQ	�Hزش !�;5 اسK و ا4F .10ا� ی &��!

�H	 5;�! زش�H	 ،&1یe! 1د  س<1ًا�. 

 �
���١١�٩ �H3آ ��ف دارد، ? �	\� +ن آV� �H3 �   ـ ا4F .1ی& آ� یe! اى
 56� &��! �7� «	e<&ارى آ"«� در ز!�ن 9�ب !� �V �ى ای" اسK آ� آ) ق(دا

�1د، !� ?   �L3	V� �\ � +ن را !&ا	& و EQ& +ن �V � را 	�Hی& 	�Hزش !�;5 ��
 K7#�ط واج^ +ن اسFا &�ا4� V� &EQ �ى +ن را 	L & و
� �V� K�73 �ى +ن !�

 .آ� 	�Hز را دو!�ر� !1bا	&

 �
���١١N٠ �<�در 	�Hز ا��Lل 	&ارد،  آ/#&ن  زدن و +�  آ�دن و +روغ  ـ س
�ف اسK ا4� H9&ى !��& 	�Hز را !�;5 F & ای <� آ� دو 	7�4" +خ و +� و �� �
و

 .آ &  ��

 �
���١١N١ �H3آ � :اى را !� EQ& ذآ� !1eی& �EQ �! dً6& ذآ� !1eی&  ـ ا4

«vا  �Dى » اآ�eى را !� دیC#? 7�4" +ن، ص&ا را !3 & آ & آ� iQ1� در �
و
ارد و
� ? �	\� !� EQ& ای C#? �Lى را !� آ�� !�<�H	& +ن را !�<�H	& ا��Lل 	&

�7 !��& 	�Hز !�;5 ����1د  !1eی& ا4�?� EQ& ذآ� هI دا. 

 �
���١١Nاز ?<�ر س1ر� ٢ �#J ،ز�H	 ن در+�Q &ن	اى آ� س�&� واج^   ـ 10ا
 �
�& و 	#C د�9 آ�دن در 	�Hز ا��Lل 	&ارد و �7�4 K!� م ج�LFدارد و در ا

�& ا7F#�ط واج^�! �!� .ای" اسK آ� !� 9

 �
���١١N٣  �ً;�#7Fًا ی� ا&H9 ز را�H	 ه�ى�ـ ا4� ?#Cى از HF& و س1ر� و ذآ
��1e! �Dی& ا��Lل 	&ارد و
� ا4� از روى وس1اس ? & ���1e! �Dی& 	�Hز � & ?

�1د  !�;5 ��. 

 �
���١١Nh  �! ى�eدی ��ى سdم آ & و ا4eی& !� دی�D	 ن��	ز، ا�H	 ل�F ـ در
d1ی&او سe! dً6� &�َا
ّ�dُم » :م آ & !�ی& ;1رى ج1اب ده& آ� سdم �Xّ&م !�
ILُ#ْ3َ9َ « ی� 

[196] 



«IL#ْ3َ9َ مdی& »َس�D	 ُم«وd��
 .!1eی&» IُLُ#ْ3َ9َ ا

 �
���١١N�  ز >1رًا�H	 �#J ز ی� در�H	 م را ?� درdن !�ی& ج1اب س��	ـ ا
dج1اب س ��م را !� Q&رى ;1ل ده& آ� !1eی& و ا4� H9&ًا ی� از روى >�ا�1

ا4� ج1اب !1eی& ج1اب +ن سdم F��ب 	/1د ? �	\� در 	�Hز !��& 	�Dی& ج1اب 
K�#	 ^ج1اب دادن واج ،&��D	 ز�H	 در � .!&ه& و ا4

 �
���١١NN  �ـ !�ی& ج1اب سdم را ;1رى !1eی& آ� سdم آ  &� !/ 1د و ا4
�& !�ی& !� !3 & آ�دن ص&ا ی� !�   سdم�! �ا��ر� ;1رى ج1اب او را !&ه& آ  &� آ

 .آ� !/ 1د ی� �17ّج� ج1اب سdم �1د

 �
���١١N٧  &EQ �! �	 &1یe! ج1اب &EQ �! م راdار !�ی& ج1اب سC4ز�H	 ـ
 .د�9

 �
���١١N٨ �\ّ! � Vی C#ّH� �\ّ! م ی��M��	 د�اى آ� 10ب و !&   ـ ا4� زن ی� �
ج1اب او را !&ه& و !<7�  �1ا	&  >< �! &H	�HزC4ار سdم آ & 	�HزC4ار ��  را ��

 .اسEQ �! K& د�9 ج1اب !1eی&

 �
���١١Nزش  ٩�H	 �
ـ ا4� 	�HزC4ار ج1اب سdم را 	&ه& �K#EV آ�د� و
Kاس }#Mص. 

 �
ـ ا4� آ�� !� 	�HزC4ار f3J سdم آ & !� ;1رى آ� سdم F��ب  �١١٧٠��
	/1د ج1اب او واج^ 	#�K و ا4� سdم F��ب �1د ج1اب او واج^ اسK و 

7� اسEQ �! K& د�9 ج1اب !&ه&!>. 

 �
�� ی� ��01 سdم �� �١١٧١��b�� م آ�� آ� از روىdآ &   ـ ج1اب س
 �#J د و زن�واج^ 	#�K، و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� در ج1اب سdم �

 .«�H3��«.#39ن !1eی& 

 �
اى سdم آ &، ج1اب سdم او !� ه�H +	�ن   ـ ا4� آ�� !� 9ّ&� �١١٧٢��
 �
 .ا4� ی�L از +	�ن ج1اب ده& آ�>� اسKواج^ اسK، و

 �
اى سdم آ & و >�دى آ� سdم آ  &� EQ& سdم   ـ ا4� آ�� !� 9ّ&� �١١٧٣��
Kن 9ّ&� واج^ اس+ � .دادن !� او را 	&ا��7 ج1اب ده&، !�ز هI ج1اب سdم او !

 �
���١١٧h �&ّ9 �! �اى سdم آ & و آ�� آ� !#" +	<� �/1lل 	�Hز اسK  ـ ا4
آ�دن !� او را هI دا��7 ی� 	�، 	�Dی& ج1اب  آ  &� EQ& سdم  � سdم�. آ & آ

�ى ج1اب eدی �
!&ه&، و هH\ #" اسK ا4� !&ا	& آ� EQ& او را هI دا��7 و



�ى ج1اب 	&ه& !�ی& . سdم را !&ه&e�7 و دی�اّ�� ا4� !&ا	& آ� EQ& او را هI دا
 .ج1اب او را !&ه&
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 �
سK و 0#�3 س��رش �&� اسK آ� س1ار� ـ سdم آ�دن ��M7^ ا ��١١٧��
7� !� !Cر74� سdم آ &L?1/��7 و آ	د� و ای��7د� !� �#� �!. 

 �
���١١٧N  Kی. واج^ اس �� سdم آ  & !� هeی&Lی �! Iه �! �ـ ا4� دو 	�
�ى را !&ه&eم دیdج1اب س. 

 �
� 	�Hز، ��M7^ اسK ج1اب سdم را !<7� از سdم !1eی&  �١١٧٧��#J ـ در
dً6� K�4 ��آ � .اv  َسdٌم IْLُ#ْ3َ9َ َوَرHَFُْ�: در ج1اب !1eی&» َسdٌم IL#39«: ا4

I77#�ط واج^ 0 &� : ه�Fا �از �d=Dت 	�Hز 0 &� !� ص&ا و ��ج#i اسK، و ! �!
�7 !��& و H9&ى !��& و ? �	\� س<1ًا هI !� ص&ا ��ج#i 	&ا� �?�!� ص&ا ا4


 & bD	�Hز  !b &د !� ;1رى آ� ص1رت 	�Hز از !#" !�ود �
	�Hز !�;5 اسK و
�H	 5;�! آ &  را. 

 �
���١١٧٨  dً6� ،& آ �##l� �
�F �& 0 ى از ص&اى��اى ج#413! �ـ ا4
ر	�e س�خ �& ? �	\� !� Fّ&ى !��& آ� از ص1رت 	�HزC4ار �0رج �1د 

Kزش !�;5 اس�H	. 

I7/ی� آ &،: ه�و  از �d=Dت 	�Hز +ن اسK آ� !�اى آ�ر د	#� H9&ًا !� ص&ا 4
4�ی� 	L &، و
� ا4� از   ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� !�اى آ�ر د	#� !� Iص&ا ه

�س 0&ا ی� !�اى +0�ت 4�ی� آ &، +ه��7 !��& ی� !3 & ا��Lل 	&ارد، !�L3 از �
Kل اس�H9ی" ا�7>!. 

I>	 : ،زدن K56 دس� &	C! I>! ز را�H	 آ� ص1رت Kز آ�رى اس�H	 تd=D� از
�& ی� زی�د، H9&ًا !��& ی� از روى  رEQ#&ن و !� ه1ا ��ی&ن و ��	 &�! Iای <�، آ

��Q 	&ارد< ��و
� آ�رى آ� ص1رت 	�Hز را !< I	C	& �56 ا��ر� . >�ا�1
 .آ�دن !� دسK ا��Lل 	&ارد

 �
ـ ا4� در !#" 	�Hز !� Q&رى س�آ�H! K	& آ� از ص1رت 	�HزC4ار  �١١٧٩��
�1د  �0رج �1د 	�Hزش !�;5 ��. 

 �
�1د و �. آ & ـ ا4� در !#" 	 �١١٨٠�� Kم ده& ی� �ّ&�� س�آ��	ز آ�رى ا�H



Kاس }#Mزش ص�H	 ،�	 10رد� ی� I>! ز�H	 آ�. 

I1رد ی� : دهb! ز ;1رى�H	 در �از �d=Dت 	�Hز 10ردن و +���#&ن اسK، ا4
�1د �7ّF ا4� ص1رت   !#����& آ� ص1رت 	�Hز !<1b! Iرد 	�Hزش !�;5 ��

�1د �;�� 5	�Hز !< I	1bرد ! �!� ا7F#�ط واج^ 	�Hز !. 

 �
ـ ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� در 	�Hز از 10ردن و +���#&	� آ�  �١١٨١��
�� Iز را !� ه�H	 �<�ز	& اج7 �ب آ &، ه�? & ص1رت 	�Hز از !#"   �1اTت 9

�ود	. 

 �
ـ ا4� در !#" 	�Hز، ذّرا�� از J}ا آ� در ده�ن ی� Tى د	&ا	<�  �١١٨٢��
 �&	�H#Q�! 
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�د 	�Hز را D! و�<�H	 5;�! & & ای <� در ده�ن . آ 	و �� �L�و
� ا4� Q & ی� 
Iز آ�H	 ل�F آ� در &�آI +ب �1د و >�و رود  ��	&� !��& و �1EXدش +ن !�

 .آ &  	�Hزش ا��Lل �#&ا ��

Iی�زده : .�از �d=Dت 	�Hز �. در رآ7V<�ى 	�Hز دو رآ�7V ی� س� رآ�7V ی� 
K�7 اسVزه�ى ?<�ر رآ�H	 اّول KVدر دو رآ. 

از �d=Dت 	�Hز +ن اسK آ� رآ" 	�Hز را H9&ًا ی� س<1ًا آI ی� زی�د : وازدهIد
 .آ &، ی� ?#Cى را آ� رآ" 	#�H9 K&ًا آI ی� زی�د 	�Hی&

 �
ـ ا4� !V& از 	�Hز �. آ & آ� در !#" 	�Hز آ�رى آ� 	�Hز را  �١١٨٣��
�� 5;�!  Kاس }#Mزش ص�H	 �	 م داد� ی���	آ & ا. 


�ز م�A ه�ی1 آ� درP�0و/ ا��� 

 �
���١١٨h  �? ی� Kف راس�; �! �Hز ص1رت را آ�H	 در Kو� اس�L� ـ
�دا	& و !� ری� و e! �? ی� Kف راس��دا	& و ?/H<� را هe! I}ارد ی� !� ;e!
 f0 �! ی& و +ب ده�ن !# &ازد و�H	 I7<� را دا50 ه/e	10د !�زى آ & و ا Kدس

�و�L� C#	 آ &، و ��e	 ى�7/e	ا f0 ن ی� آ�7ب ی�+�Q  &ن	10ا iQ1� در Kاس
�1د، !�L3 ه� آ�رى  Kف آ�� س�آ�F ن&# ��اى ! ،�HF& و س1ر� و 7�4" ذآ

�و� ��L� د�D! "#! آ� 1�0ع و 1/0ع را از  &��!. 



 �
+ی& و 	#iQ1� C 10ددارى آ�دن از   ـ ��VQ1 آ� ا	��ن 10ا!� �� ��١١٨��
1�#&ن ج1راب �� "# \H&، و ه	1اb! ز�H	 Kو� اس�L� ،fa�J آ� �� !1ل و B 

�و� ��L� ز�H	 در   را >/�ر ده& در Iى ه�eوه�ت دی�L� �> از ای �#J و ،&��!
Kاس �&� �7�4 �>X< 5Eّ�� آ�7!<�ى. 


�ز وا,M را �H	�  م�اردى آ� م1A ان�� 

 �
���١١٨N  ��F اى�! �
�ام اسK، وF ز واج^ از روى ا70#�ر�H	 "7�L�ـ 
�ر ��
� ی� !&	� ��o ى از� .	�V 	&اردج�ن و ��ل و ج#413

 �
���١١٨٧  ��F ی� Kج�ن او واج^ اس ��F ج�ن 10د ی� آ�� آ� ��F �ـ ا4
�& !�ی& 	�Hز   ��
� آ� 	e<&ارى +ن واج^ ���D	 "LH� ز�H	 "7�L��& !&ون �!

Kو� اس�L� ارد&	 K#ّHآ� اه �
� "7�L	�Hز !�اى �� �
 .را !/L &، و
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 �
�& و ;�LD3ر، ;3^ 10د را ـ ا4� در وسKV و1l/� KQل 	�Hز !� �١١٨٨��
از او �=�
�D آ & ? �	\� !17ا	& در !#" 	�Hز ;3^ او را !&ه&، !�ی& در ه�Hن 

�دازد و ا4� !&ون � "7�L	�Hز، دادن ;3^ او � "LH	K�# !�ی& 	�Hز را m! ل�F
 .!/L & و ;3^ او را !&ه&، ! &V	�Hز را !1bا	&

 �
اسK، ? �	\� وB � KQ  ـ ا4� در !#" 	�Hز !�<H& آ� ���& 	�� �١١٨٩��
 I>! ز را�H	 &��� ��& !�ی& 	�Hز را ��Hم آ &، و ا4� وKQ وسKV دارد و �=<#�!

�H	   ز را�H	 �ز	& !�ی& در !#" 	�Hز �=<#� آ &، ! �#ّX! &V	�Hز را !1bا	& و ا4
�� I>!  &	1اb! ز را�H	 &V! &ی�H	 � .ز	& !�ی& 	�Hز را !/L & و ���& را �=<#

 �
� آ� !�ی& 	�Hز را !/L &، ا4� 	�Hز را ��Hم آ & �K#EV ـ آ� �١١٩٠��
آ�د� و
� 	�Hز او صM#{ اسK ا4�?� ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� دو!�ر� 

 .!1bا	&

 �
�1د، ی�دش !#�ی& آ� اذان و  �١١٩١�� I0 &از� رآ1ع	ا �! �L	+ از �#� �ـ ا4
�! Kاس ^M7�� ،دارد KVز وس�H	 KQ\� و	د�، ? ��اى ا���Q را >�ا�1ش آ

& L/! ز را�H	 �>	+ "7�4. 
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�زA ّ��ت�H 

٢٣�Lّ#�ت 	�Hز  Kاس I�Q : 5;�! ز را�H	 آ� Kاس �a�>L�ه/I�Q K +ن 
��  Kاس }#Mن ص+ �eدی I�Q �	 د و� .آ & و !� �� I�Q +ن 	�Dی& ا79 � آ

 ���Hى م;ِ#�

 �
�ار اسK  ـ ��a�>L آ� 	�Hز را !�;5 �� �١١٩٢��Q "آ & از ای: 

�. در: اّول  ،���Hر� رآ7V<�ى 	�Hز دو رآ 56� �7V	�Hز صD{ و 	�Hز ���>
�. در ��Hر� رآ7V<�ى 	�Hز ��M7^ دو رآ�7V و ! ��V	�Hزه�ى  �
و

�H	 5;�! ز را�H	 ،7#�طFآ & ا. 

�. در ��Hر� رآ7V<�ى 	�Hز س� رآ�7V: دّوم. 

�. آ & آ� ی. رآKV 10ا	&� ی� !#/7�: س1ّم �7Vز ?<�ر رآ�H	 در �L	+. 

�&ن س�&� دّوم �. آ & آ� دو  +	�L در 	�Hز ?<�ر رآ�7V �#� از ��Hم: ?<�رم
 ��اى ��E#5 ای" ���
� !� ص1رت ?<�رم �L<�ى (رآKV 10ا	&� ی� !#/7!

�1د �Vاج�� }#Mص). 

I� � :KVرآ �از �  ��. !#" دو و � � رآKV ی� دو و !#/7. 

I/� :KVرآ ���. !#" س� و �� رآKV ی� س� و !#/7� از . 

I7ه�: K&� اس	10ا KV& ? & رآ	&ا	ز !� ص1ر�� آ� �H	 7<�ىVدر رآ .�. 

I7/ه : �#� �? KVرآ ���. !#" ?<�ر و �� رآKV ی� ?<�ر و !#/7� از 
 "#! .�از ��Hم �&ن س�&� دوم !��& ی� !V& از +ن، و
� ا4� !V& از س�&� دّوم 

M7�� 7#�طFاى او �#� +ی& ا�! ��^ ?<�ر و �� رآKV و ?<�ر و !#/7� از 
+ن اسK آ� ! � را !� ?<�ر !e}ارد و 	�Hز را ��Hم آ & و !V& از +ن دو س�&� 

 .س<1 !� ج� +ورد و 	�Hز را هI دو!�ر� !1bا	&

 �
�1ا	&   آ  &� !�اى ا	��ن �#� +ی& 	�H  ـ ا4� ی�L از �L<�ى !�;5 �١١٩٣��
�ج� �1د !<I زدن 	�Hز!�� .�� آ & آ� L< رى&Q �! � 	�Hز را !<C! I	& و
� ا4

 �V	�� 
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 .	&ارد



 ���Hی1 آ� A;�ی� .� %��A ا�C=K آ�د

 �
���١١٩h Kار اس�Q "د از ای� :ـ ��a�>L آ� 	�Dی& !� +	<� ا79 � آ

�. در ?#Cى آ� �5M !�� +وردن +ن 4}��7 اسK: اّول. 

�. !V& از سdم: دّوم. 

�. !V& از 4}�7" و KQ	�Hز: س1ّم. 

�. آ#6�ا
ّ/. یV � آ�� آ� زی�: ?<�رم�� .� .آ & د 

I� � :1م��ا��م و � .�. 

I/� :�DّM7�� ز�H	 در .�. 

1  K�7 اس� ـ �. در ?#Cى آ� �5M +ن 4}

 �
ـ ا4� در !#" 	�Hز �. آ & آ� ی�L از آ�ره�ى واج^ +ن را ا	��م  ��١١٩��
�. آ & آ� HF& را 10ا	&� ی� 	� ? �	\� �/1lل آ�رى آ� !�ی&  dً6� �	 داد� ی�

!�ی& +	\� را آ� در ا	��م +ن �. آ�د� !�� ; ده& 	/&� !��&!V& از +ن ا	��م 
�. 10د ا79 �  �! ،�&�+ورد، و ا4� �/1lل آ�رى آ� !�ی& !V& از +ن ا	��م ده& 

& L	. 

 �
���١١٩N &ن +ی�	در !#" 10ا �اى �. آ & آ� +ی� �#� از +ن را 10ا	&�   ـ ا4
�7 +0� +ی� را ��Qو ی� و �	آ & آ� اول +  ی�  .�ن را 10ا	&� ی� 	� !�ی& !� 10ا	& 

& L	 � 7910د ا .�. 

 �
ـ ا4� !V& از رآ1ع ی� س�1د �. آ & آ� آ�ره�ى واج^ +ن ��	 &  �١١٩٧��
& L	 � 7910د ا .� .ذآ� و +رام !1دن !&ن را ا	��م داد� ی� 	� !�ی& !� 

 �

� آ� !� س�&� �� �١١٩٨���F در �رود �. آ & آ� رآ1ع آ�د� ی� 	�   ـ ا4
 . & آ� !V& از رآ1ع ای��7د� ی� 	� !� �. 10د ا � 79	L &ی� �. آ

 �
ـ ا4� در �Fل !��0س7" �. آ & آ� �/<& را !� ج� +ورد� ی� 	�،  �١١٩٩��
�. آ & آ� س�&� را !�� +ورد� ی� 	� !�ی&  �!�ی& !� �. 10د ا � 79	L &، و
� ا4

4�دد و !�� +ورد�!. 

 �
���١٢٠٠ �H	 �&#!/��7 ی� 10ا	ی�   ز ��ـ آ�� آ�  &HF آ� �VQ1� � 10ا	& ا4
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10ا	& �. آ & آ� س�&� ی� �/<& را !�� +ورد� ی� 	� !�ی& !� �.   ���M#Dت ��
10د ا � 79	L & و ا4� �#� از +	1l/� �Lل HF& ی� ���M#Dت �1د �. آ & آ� 

 .س�&� ی� �/<& را !�� +ورد� ی� 	� !�ی& !�� +ورد

 �
�. آ & آ� ی�L از �١٢٠١�� �رآ <�ى 	�Hز را !�� +ورد� ی� 	� ? �	\�  ـ ا4
�/1lل آ�رى آ� !V& از +ن اسK 	/&� !�ی& +ن را !�� +ورد �dً6 ا4� �#� از 

10ا	&ن �/<& �. آ & آ� دو س�&� را !�� +ورد� ی� 	� !�ی& !�� +ورد و ? �	\� 
!V& ی�دش !#�ی& آ� +ن را !�� +ورد� !1د� ـ ?1ن رآ" زی�د �&� ـ 	�Hزش !�;5 

Kاس. 

 �
�. آ & آ� رآ � را !�� +ورد� ی� 	� ? �	\� �/1lل آ�رى  �١٢٠٢�� �ـ ا4
 K1ل �/<& اسl/� ��&� 	�Dی& !� �. 10د ا79 � آ & �dً6 ا4 Kاز +ن اس &V! آ�

 �و �. آ & آ� دو س�&� را !�� +ورد� ی� 	�، !�ی& !� �. 10د ا � 79	L & و ا4
�� آ� �/1lل رآ" !V& 	/&� ی�دش !#�ی& آ� +ن رآ" را !�� 	#�ورد� در ص1ر

Kزش !�;5 اس�H	 �&� &V! "1ل رآl/� ��dً6 ا4� ; !�ی& +ن را !�� +ورد و ا4
�#� از رآ1ع رآV! KV& ی�دش !#�ی& آ� دو س�&� را !�� 	#�ورد� !�ی& !�� +ورد 

Kزش !�;5 اس�H	 &از +ن ی�دش !#�ی &V! در رآ1ع ی� � .و ا4

 �
�. آ & �3H9 را آ�  �١٢٠٣�� �رآ" 	#�K !�� +ورد� ی� 	� ? �	\� ـ ا4
�/1lل آ�رى آ� !V& از +ن اسK 	/&� !�ی& +ن را !�� +ورد، �dً6 ا4� �#� از 

10ا	&ن س1ر� �. آ & آ� HF& را 10ا	&� ی� 	� !�ی& HF& را !1bا	& و ا4� !V& از 
 }#Mز ص�H	 �&/	 م +ن ی�دش !#�ی& آ� +ن را !�� +ورد� !1د� ?1ن رآ" زی�د��	ا

Kاس. 

�� �
�١٢٠h  �\	� ? �	 ورد� ی�+ ��! K�#	 "�3 را آ� رآH9 & آ .� �ـ ا4
& L	 � 7910د ا .��&�، !�ی& !�  Kاز +ن اس &V! 1ل آ�رى آ�l/� ; �VQ1� dً6�

�. آ & آ� HF& را 10ا	&� ی� 	� !�ی& !� �. 10د  K&ن س1ر� اس	1ل 10اl/� آ�
رد� در ص1ر�� آ� �/1lل ا � 79	L & و ا4� !V& ی�دش !#�ی& آ� +ن را !�� 	#�و

 Kاس }#Mزش ص�H	 �&� &V! "1ل رآl/� �رآ" !V& 	/&� !�ی& !�� +ورد و ا4
�ای" ا4� �dً6 در Q 1ت ی�دش !#�ی& آ� HF& را 	1bا	&� !�ی& !1bا	& و ا4� در !� !
رآ1ع ی�دش !#�ی& 	�Hز او صM#{ اسK، و
� واج^ اسK دو س�&� س<1 !�اى 

ا4� واج�D آ� 	1bا	&� �/<& ی� س�&� !��& ��Qى HF& آ� 	1bا	&� !�� +ورد، و 
 .+ن را هI واج^ اسK ا	��م ده&



 �
���١٢٠�  �7�4 Kآ & درس .��. آ & آ� سdم 	�Hز را �7�4 ی� 	� ی�  �ـ ا4
 �&��&� ی� �/1lل ا	��م آ�رى  �eز دی�H	 ز ی��H	 ^#XV� 1لl/� �\	� ? �	 ی�

 آ� 
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�د !�ی& !� �. 10د ا � 79	L &، و ا4�   �	�HزC4ار را از �Fل 	�Hز !#�ون �!
�#� از ای <� �. آ & !�ی& سdم را !1eی& ا�� ا4� در صM#{ 7�4" سdم �. آ & 
�& ی� �! �&� �e1ل آ�ر دیl/� �? &ی�H 	 � 7910د ا .�در ه� ص1رت !�ی& !� 

&��! �&/	. 

 ـ �. !V& از سdم  2

 �
���١٢٠N 	 آ & آ� .� ;�Hزش صM#{ !1د� ی� 	�ـ ا4� !V& از سdم 	�Hز 

�. آ & آ�  �7Vز ?<�ر رآ�H	 مdاز س &V! ، ی��	د� ی� ��. آ & رآ1ع آ dً6�
�. 10د ا � 79	L &، و
� ا4� ه�دو ;�ف  �! KVرآ �&� ی� � 	10ا KVر رآ�>?

 KVآ & آ� س� رآ .� �7Vِز ?<�ر رآ�H	 ِمdاز س &V! dً6� &��. او !�;5 !�
 .!�;5 اس10Kا	&� ی� � � رآ KV	�Hزش 

3  KQاز و &V! .� ـ 

 �
ـ ا4� !V& از 4}�7" و KQ	�Hز �. آ & آ� 	�Hز 10ا	&� ی� 	� ی�  �١٢٠٧��
 .� KQ7" و��H4ن آ & آ� 	1bا	&� !� �. 10د ا � 79	L &، و
� ا4� �#� از 4}

 �L3! &	1اb! ز را�H	 &� !�ی& +ن	1اb	 ن آ & آ��H4 ، ی��	&� ی� 	ز 10ا�H	 آ & آ�
 .I آ & آ� 10ا	&�، !�ی& +ن را !�� +وردا4� �H4ن ه

 �
ـ ا4� !V& از 4}�7" و KQ	�Hز، �. آ & 	�Hز را درسK 10ا	&� ی�  �١٢٠٨��
& L	 � 7910د ا .� .	�، !�ی& !� 

 �
���١٢٠٩  KV& ?<�ر رآ	ا&! �E9 و �>z ز�H	 KQ7" و�ـ ا4� !V& از 4}
 K#ّ	 �! &� ی�	10ا �>z K#ّ	 �! &	ا&	 �
� !�ی& ?<�ر رآ KV	�Hز 10ا	&� وE9

 Kاو واج^ اس � .!1bا	&) ��ِ>� ا
ّ}��(	�Hز  �! ��Q	 K#	�Hزى آ� !

 �
�ب و 9/�ء !&ا	& ی. 	�Hز  �١٢١٠��l� ز�H	 KQ7" و�ـ ا4� !V& از 4}
�ب و l� ز�H	 ى��Q &�7 !�یV&� ی� ?<�ر رآ	�7 10اV& س� رآ	ا&	 �
10ا	&� و

 .9/�ء را !1bا	&
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4   ./ّ
 «آ &  آ�� آ� زی�د �. ��«ـ َآ#6ُ�ا

 �
���١٢١١  K/� ز�H	 آ & ی� در س� .� �D��ـ ا4� آ�� در ی. 	�Hز س� �
�. آ & آ#6�ا
/. اسK، و ? �	\�  �E9 و �>z و }Dز ص�H	 در dً6� Iه �س
 .��& !�ی& !� �D	 1اسF �	�/ی�زی�د �. آ�دن او از روى �J^ ی� ��س ی� �

& L	 � 7910د ا. 

 �

/. ا4� در !�� +وردن ?#Cى �. آ & ? �	\� !�� +وردن ـ آ#6�ا �١٢١٢��
�H	 5;�! ز را�H	 ارد آ� +ن را !�� +ورد�  +ن{e! � ! &آ & ; آ & !�ی .� ��dً6 ا4

آ� رآ1ع آ�د� ی� 	� !�ی& ! � !e}ارد آ� رآ1ع آ�د� اسK و ا4� !�� +وردن +ن، 
�. آ & آ�  ;آ & !�ی& ! � !e}ارد آ� +ن را ا	��م 	&اد� 	�Hز را !�;5 �� ��dً6 ا4

آ & ! �   ی. رآ1ع آ�د� ی� !#/7�، ?1ن زی�د�&ن رآ1ع 	�Hز را !�;5 ��
Kد� اس�L	 از ی. رآ1ع � .!e}ارد آ� !#/7

 �
���١٢١٣ �� .�آ & ? �	\� در ?#Cه�ى  ـ آ�� آ� در ی. ?# C	�Hز زی�د 
� 	�Hز �. آ & !�ی& !� دس17ر +ن  5H9	�Hی&eدی ; .�آ &  ���dً6 آ�� آ� زی�د 

آ� س�&� آ�د� ی� 	� ا4� در !�� +وردن رآ1ع �. آ & !�ی& !� دس17ر +ن ر>�7ر 
	�Hی& یV � ا4� ه 1ز ای��7د�، رآ1ع را !�� +ورد و ا4� !� س�&� ر>�7 ا79 � 

& L	. 

 �
���١٢١h  .�� زی�د >z ز�H	 در dً6� 1ص�Eb� ز�H	 ـ آ�� آ� در
��  E9 ز�H	 در dً6� �eز دی�H	 در ��. آ & !�ی& !� دس17ر �. آ & ا4 �

 .ر>�7ر 	�Hی&

 �
10ا	& زی�د �.   ـ آ�� آ� و�7Q در ج�ى �1Ebص� 	�Hز �� ��١٢١��
��   .��اى او �#� +ی& !� دس17ر ! �L�� +ن ج� 	�Hز !1bا	& و #J در �آ & ا4

 . 5H9	�Hی&

 �
���١٢١N  �>D� 1M	 �! �	 ی� �&� ./
ـ ا4� ا	��ن �. آ & آ� آ#6�ا
و آ#6�ا
/. �� و�7Q ی "#X	L & آ� !� . & !� دس17ر �.  5H9	�Hی&�91o1#� !�ی

& L	 � 7910د ا .��دم !��7/4 !�ی& !� � �
1HV� ل�F. 

 �
���١٢١٧ �� .��. آ & رآ � را !� ج� +ورد� ی�  ـ آ�� آ� زی�د  �آ & ا4
 &V! "1ل رآl/� �\	� ? #�ورد�	ی�دش !#�ی& آ� +ن را !��  &V! & L	 � 79و ا �	



�&/	 Kزش !�;5 اس�H	 �&� &V! "1ل رآl/� ��dً6 ; !�ی& +ن را !�� +ورد و ا4
�. آ & رآ1ع آ�د� ی� 	� و ا � 79	L & ? �	\� �#� از س�&� ی�دش !#�ی& آ�  �ا4

Kزش !�;5 اس�H	 &در س�&� ی�دش !#�ی ��د� !�ی& رآ1ع آ & و ا4L	 رآ1ع. 

 �
���١٢١٨ �� .��. آ & ?#Cى ـ آ�� آ� زی�د  � را آ� رآ" 	#�K  آ & ا4
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!�� +ورد� ی� 	� و ا � 79	L & و !V& ی�دش !#�ی& آ� +ن را !� ج� 	#�ورد� ? �	\� از 
 �7���7 !�ی& +ن را !�� +ورد و ا4� از �5M +ن 4}{e	 5 !�� +وردن +نM�

Kاس }#Mزش ص�H	 ; & L	 � 79و ا �	&� ی� 	را 10ا &HF آ & آ� .� ��dً6 ا4
!#�ی& آ� HF& را 	1bا	&� !�ی& !1bا	& و ا4� در رآ1ع  ? �	\� در Q 1ت ی�دش

Kاس }#Mز او ص�H	 &ی�دش !#�ی. 

 ـ �. ا��م و ���1م  5

 �
�. ; ـ ا4� ا��م جK9�H در ��Hر� رآ7V<�ى 	�Hز �. آ & �١٢١٩�� dً6�
 &��! �7�آ & آ� س� رآKV 10ا	&� ی� ?<�ر رآKV ? �	\� ���1م یX#" ی� �H4ن دا

	&� و !� ا��م !�<�H	& آ� ?<�ر رآKV 10ا	&� اسK ا��م !�ی& آ� ?<�ر رآKV 10ا
	�Hز را ��Hم آ & و 10ا	&ن 	�Hز ا7F#�ط Tزم 	#�K، و 	#C ا4� ا��م یX#" ی� 

�7 !��& آ� ? & رآKV 10ا	&� اسK و ���1م در ��Hر� رآ7V<�ى 	�Hز ��H4ن دا
�. آ & !�ی& !� �. 10د ا � 79	 �Hی&. 

6  �DّM7�� ز�H	 در .� ـ 

 �
�. آ & ? �	\� ;�ف  �١٢٢٠�� �DM7�� ز�H	 7<�ىVر� رآ�H�ـ ا4� در 
�. 	�Hز را !�;5 �� �7� !e}ارد  !#/7Hآ ��dً6 ا4� در 	�>�3 ; آ & !�ی& ! � را !

 KVارد آ� دو رآ{e! � ! &ی�! KV&� ی� س� رآ	10ا KVآ & آ� دو رآ .� }Dص
�H	 5;�! ز را�H	 ،.� ��ف !#/7; ��. آ & آ� دو آ &   10ا	&� و ا4 dً6�

Kاس }#Mزش ص�H	 & 5 آH9 .��ف ; � .رآKV 10ا	&� ی� ی. رآKV !� ه

 �
�&ن رآ"، 	�Hز 	�>�3 را !�;5 �� �١٢٢١�� I7#�ط واج^ آFا �آ &  ـ ! �!
�H	 5;�! ن رآ" +ن را&�آ &، �� ا4� ی�L از آ�ره�ى 	�>�3 را  و
� زی�د 

" !V& از +ن �&� !�ی& +ن آ�ر را >�ا�1ش آ & و ��VQ1 ی�دش !#�ی& آ� �/1lل رآ
�dً6 ا4� در !#" رآ1ع ی�دش !#�ی& آ� ; ا	��م ده& و دو!�ر� +ن رآ" را !�� +ورد



4�دد و س1ر� را !1bا	& و دو!�ر� !� رآ1ع رود� .س1ر� را 	1bا	&� !�ی& !

 �
���١٢٢٢  �#J ی� &�ـ ا4� در ی�L از آ�ره�ى 	�>�3 �. آ & 10ا� رآ" !�
 5M� �\	� ? "10د رآ .� �! �7���7 !�ی& !�� +ورد و ا4� �5M +ن 4}{e	 ن+

& L	 � 79ا. 

 �
���١٢٢٣  � ـ ا4� در 	�Hز ���DM7 دو رآ�H4 �7V	� !� س� رآKV ی� !#/7
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 �e� & 5 آH9 ن�H4 ن�Hود !�ی& !� ه�! �7Hی� آ KVدو رآ �! �	�H4 ود ی��!
�. ر ILF ن�H4 آ� در ای" ص1رت &�ا دارد �dً6 ا4� +	�L �1ج^ !=dن !�

�� KVی. رآ �! �	�H4  &	1اb! �eدی KV7#�;ً� !�ی& ی. رآFرود ا. 

 �
���١٢٢h  ^اى +ن س�&� س<1 واج�ـ ا4� در 	�Hز 	�>�3 آ�رى آ & آ� !
�1د ی� ی. س�&� ی� �/<& را >�ا�1ش آ & Tزم 	#�V! K& از 	�Hز س�&�   ��

  .س<1 ی� ��Qى س�&� و �/<& را !�� +ورد

  

 ��v	ز  �١٢٢م�
A ن% �hA�C0 �A ی� /�A=?;1 را خ�ا	ز م�
A آ� �Cآ {H �Wـ ا
���ر و*� م�A R�UاqS. �C. �H�. �=Hارد آ� �3Aا�A/ ا�� �[U, ز�
A �yو . م

 R=HqW از `�O و �H�. �=Hدا R�Uی�م��، و*� م ����A �yم �Wا�� ا R�Ch
ه
*� H} آ�C و*� %ن H} آ�C آ� %ن را .@� %ورد/ ی� �A و�1 ا�U. �W از �HqW و

�C�A �C=Kخ�د ا {H �. �A ا�� ی� /�Aآ� خ�ا. 

��?b ى���H 

 �
���١٢٢N  .� �7Vز ?<�ر رآ�H	 7<�ىVر� رآ�H�ـ در ُ	� ص1رت ا4� در 
� 	�Hی& �� ا4� یX#" ی� �H4ن !� ی. ;�ف �. �#&ا آ�د !�ی& ه�Hن L< &آ & !�ی

�د و 	�Hز را ��Hم آ & و4�	� !� دس17ره��a آ� 7�4#e! ف را�;�� �   5H9 1د�
Kار اس�Q "ص1رت از ای �	ی& و +ن �H	: 

�دا�7" از س�&� دّوم �. آ & آ� دو رآKV 10ا	&� ی� س� : اّول! �+	V! �L& از س
� !1bا	& و 	�Hز eدی KV&� و ی. رآ	10ا KVارد س� رآ{e! � ! &آ� !�ی KVرآ

	 KV7#�ط ای��7د� ی� دو رآFز ا�H	 KVز ی. رآ�H	 از &V! م آ & و�H� �7 !� را�/



�1د !�� +ورد  دس17رى آ� !V&ًا �7�4 ��. 

�دا�7" از س�&� دّوم آ� !�ی& ! � : دّوم! ��. !#" دو و ?<�ر رآV! KV& از س
 KVز، دو رآ�H	 از &V! م آ & و�H� ز را�H	 &� و	10ا KVارد آ� ?<�ر رآ{e!

 .	�Hز ا7F#�ط ای��7د� !1bا	&

�دا�7" از س�&� دّوم، آ�  �. !#" دو و س� و ?<�ر رآV! KV& از س�: س1ّم!
!�ی& ! � !e}ارد آ� ?<�ر رآKV 10ا	&� و 	�Hز را ��Hم آ & و !V& از 	�Hز، دو 

 �
رآ KV	�Hز ا7F#�ط ای��7د� و !V& دو رآ KV	�Hز ا7F#�ط 	/��7 !�� +ورد، و
 .��دا�7" از س�&� دّوم ی�L از ای" س� ! �ا4� !V& از س�&� اّول ی� �#� از س

�ای� �#� +ی& ! 
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 .�1ا	& 	�Hز را ره� آ & و دو!�ر� !1bا	&  ��

�دا�7" از س�&� دّوم، آ� !�ی& : ?<�رم!��. !#" ?<�ر و � � رآV! KV& از س
! � !e}ارد ?<�ر رآKV 10ا	&� و 	�Hز را ��Hم آ & و !V& از 	�Hز، دو س�&� 

�دا�7" از س�&� دّو! �م س<1 !�� +ورد و
� ا4� !V& از س�&� اول ی� �#� از س
 5H9 &��اى او �#� +ی& ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& !� دس17رى آ� �7�4 ! .�ای" 

 .آ & و 	�Hز را هI دو!�ر� !1bا	&

I� � : ر�>? ��. !#" س� و ?<�ر رآKV، آ� در ه� ج�ى 	�Hز !��& !�ی& ! �!
رآe! KV}ارد و 	�Hز را ��Hم آ & و !V& از 	�Hز، ی. رآ KV	�Hز ا7F#�ط ای��7د� 

 . KV	�Hز ا7F#�ط 	/��7 !�� +وردی� دو رآ

I/��. !#" ?<�ر و � � رآKV در �Fل ای��7د�، آ� !�ی& ! /# & و �/<& : 
 KV7#�ط ای��7د� ی� دو رآFز ا�H	 KVم ده& و ی. رآdز را س�H	 & و	1اb!

 .	/��7 !�� +ورد

I7& و : ه�	1اb! &>/� ل ای��7د�، آ� !�ی& ! /# & و�F در KVرآ �س� و �  "#! .�
H	7#�ط ای��7د� !�� +وردFز ا�H	 KVم ده& و دو رآdز را س�. 

I7/ل ای��7د�، آ� !�ی& ! /# & و �/<& : ه�F در KVرآ �س� و ?<�ر و �  "#! .�
 KVدو رآ &V! 7#�ط ای��7د� وFز ا�H	 KVز، دو رآ�H	 مdاز س &V! & و	1اb!

 .	�Hز ا7F#�ط 	/��7 !�� +ورد



I>	 :ل�F در KVرآ ��ای��7د�، آ� !�ی& ! /# & و �/<& !1bا	&  �. !#" � � و 
 .و 	�Hز را سdم ده& و س�&� س<1 !�� +ورد

 �
�اى ا	��ن �#� +ی& 	�Dی& 	�Hز را  �١٢٢٧��! }#Mى ص�>L�ـ ا4� ی�L از 
Kد� اس��� ا4� �#� از ا	��م . !/L & و ? �	\� 	�Hز را !/K#EV� & L آ

#4�د  آ & �56 رو4�دا	&ن از  آ�رى آ� 	�Hز را !�;5 �� � �3DQ	�Hز را از س
آ &   	�Hز دّو�� هI !�;5 اسK و ا4� !V& از ا	��م آ�رى آ� 	�Hز را !�;5 ��

Kاس }#Mز دّو�� ص�H	 1د� .�/1lل 	�Hز 

 �
ـ ا4� ی�L از ��a�>L آ� 	�Hز ا7F#�ط !�اى +	<� واج^ اسK در  �١٢٢٨��
	�Hز ا7F#�ط 	�Hز 	�Hز �#� +ی& ? �	\� ا	��ن 	�Hز را ��Hم آ & و !&ون 10ا	&ن 

Kد� اس��د �K#EV آ#e! ��� ا4� �#� از ا	��م آ�رى آ� 	�Hز را . را از س
�� 5;�!   &V! ��7 !��& 	�Hز دّو�� هI !�;5 اسK و ا4<�4 �آ & 	�Hز را از س

 از ا	��م آ�رى آ� 	�Hز را !�;5 
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��  Kاس }#Mز دو�� ص�H	 �&� .آ & �/1lل 	�Hز 

 �
�اى ا	��ن �#� +ی& ? �	\� �7�4 ـ و�7Q ی�L ا �١٢٢٩��! }#Mى ص�>L�ز 
� آ & �� ا4� ?#Cه��a آ� !� واس=� +	<� �LH" اسK یX#" ی� L< ی& >1رًا�! &�

�H	 "#! او از .�رود و  �H4ن !� ی. ;�ف �. �#&ا �1د !�اى او �#� 	#�ی& 
� آ & ا��Lل 	&اردL< Iه &V! �H\� آ	آ & ��; ? � .��1ا	&   �dً6 ا4� در س�&� 

� آ�دن را ��#0� !# &ازدL< ،�&از س� &V! ��. 

 �
���١٢٣٠  ��& !V& دو ;�ف در 	~�! �ـ ا4� اول �H4	� !� ی. ;�ف !#/7
او ���وى �1د !�ی& !� دس17ر �.  5H9	�Hی& و ا4� اول دو ;�ف در 	~� او 

�ف ; �! �	�H4 &V! ،ارد{e! � ! Kاوس ��#zآ� و �<����وى !��& و !� ;
�ود !�ی& ه! �eم آ &دی�H� ز را�H	 د و�#e! ف را� .�Hن ;

 �
���١٢٣١ �H	 دو   ـ آ�� آ��دا	& �H4	� !� ی. ;�ف !#/7� اسK ی� ه
�ف در 	~� او ���وى اسK !�ی& ا7F#�ط آ &، و در ه� �1رد، ا7F#�ط !� ;

Kاس �&� �7�4 �>X< 5E�� آ� در آ�7!<�ى K1ص� اسEb� 1ر;. 

 �
!#" 	�Hز �Fل ��دی&ى دا��7 آ� �dً6 ـ ا4� !V& از 	�Hز !�<H& در  �١٢٣٢��
دو رآKV 10ا	&� ی� س� رآKV و ! � را !� س� 4}ا��7 و
� 	&ا	& آ� ای" ! � را 



روى �H4	� !� 10ا	&ن س� رآKV !1د� ی� از !�ب ای" !1د� آ� ه�دو ;�ف در 
� او ���وى !1د� !�ی& !� ا7F#�ط واج^ 	�Hز ا7F#�ط را !1bا	&~	. 

 �
���١٢٣٣ VQ1� �10ا	& ی� !V& از ای��7دن �. آ & آ� دو   � آ� �/<& ��ـ ا4
س�&� را !�� +ورد� ی� 	� و در ه�Hن �iQ1 ی�L از ��a�>L آ� ا4� !V& از ��Hم 

�� }#Mن دو س�&� ا���ق !#�7& ص&��. آ & آ�    dً6� &اى او �#� +ی�! ،&��!
7F#�ط دو رآKV 10ا	&� ی� س� رآKV !�ی& !� دس17ر +ن �. 5H9 آ &، و ! �!� ا

 .واج^ 	�Hزش را هI دو!�ر� !1bا	&

 �
���١٢٣h  &>/� آ� �a�>7V1د ی� در رآ�ـ ا4� �#� از +	1l/� �Lل �/ّ<& 
 iQ1� ن�Hو در ه �	آ & آ� دو س�&� را !�� +ورد� ی�  .�	&ارد �#� از ای��7دن 

�ای� �#� +ی&، ! Kاس }#Mن دو س�&� ص&�ی�L از ��a�>L آ� !V& از ��Hم 
 .سK	�Hزش !�;5 ا

 �
�.  �و  hو  ٣ی� !#"  hو  ٣ـ ا4� ��VQ1 آ� ای��7د� !#"  ��١٢٣�� KVرآ
Kزش !�;5 اس�H	 ورد��#	 ��! �#� KVآ & و ی�دش !#�ی& آ� دو س�&� از رآ. 

[209] 

 �
���١٢٣N  اول dً6� &ای� �#� +ی��ى !eدی .��. او از !#" !�ود و  �ـ ا4
&V! KV&� ی� س� رآ	10ا KVآ & آ� دو رآ .��. آ & آ� س� رآKV 10ا	&� ی�  

 .?<�ر رآKV، !�ی& !� دس17ر �. دّوم  5H9	�Hی&

 �
���١٢٣٧  KVدو و ?<�ر رآ "#! dً6� ز�H	 آ & آ� در .�ـ ا4� !V& از 	�Hز 
�. آ�د� ی� !#" س� و ?<�ر رآKV، ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� !� دس17ر ه�دو 

 .5H9 آ & و 	�Hز را هI دو!�ر� !1bا	&

 �
���١٢٣٨  �
�اى او �#� +�&� و! �L�ـ ا4� !V& از 	�Hز !�<H& آ� در 	�Hز 
 }#Mى ص�>L�	&ا	& آ� از �L<�ى !�;5 !1د� ی� از �L<�ى صM#{ و ا4� از 
� ا7F#�ط واج^ !�ی& !� دس17ر ��a�>L آ� !� ! ،Kن !1د� اس+ I�Q 1د� آ&ام!

 .	&داد� 5H9 آ & و 	�Hز را هI دو!�ر� !1bا  صM#{ !1د� و ا�H7Fل ��

 �
��L آ & آ� !�ی& !�اى +ن   ـ آ�� آ� 	/� �7	�Hز �� �١٢٣٩�� �10ا	& ا4
 KV&، !�ی& ی. رآ	1اb! �7�/	 KV7#�ط ای��7د� ی� دو رآFز ا�H	 KVی. رآ
��L آ & آ� !�ی& !�اى +ن، دو رآ KV	�Hز ا7F#�ط  �	/��7 !�� +ورد و ا4



 .ای��7د� !1bا	& !�ی& دو رآKV 	/��7 !�� +ورد

 �
���١٢hز �� ٠�H	 7#�ط  ـ آ�� آ� ای��7د�Fز ا�H	 &ن	10ا iQ1� �10ا	& ا4
�1د !�ی& �56 آ�� آ� 	�Hز را 	/��7 �� Cن در   از ای��7دن �9ج+ ILF & و	10ا

�&�، 	�Hز ا7F#�ط را !�� +ورد �7�4 �#� �
���. 

 �
���١٢hز �� ١�H	 �7�/	 7#�ط   ـ آ�� آ�Fز ا�H	 &ن	10ا iQ1� �10ا	& ا4
 .10ا	& 5H9 آ &  �7& !�ی& !� وz#�� آ�� آ� 	�Hز را ای��7د� ��!17ا	& !�ی


�ز ا�=��طA 

 �
���١٢hز !�ی&  ٢�H	 مdاز س &V! Kاو واج^ اس �ـ آ�� آ� 	�Hز ا7F#�ط !
� !1eی& و HF& را !1bا	& و !� رآ1ع رود و #DL� 7#�ط آ & وFز ا�H	 K#ّ	 1رًا<

�او واج^ اسV! K& از دو  دو س�&� 	�Hی& �� ا4� ی. رآ KV	�Hز ا7F#�ط !
س�&� �/<& !1bا	& و سdم ده&، و ا4� دو رآ KV	�Hز ا7F#�ط !� او واج^ 

� �56 رآKV اول !�� +ورد و !V& از �/<& eدی KVاز دو س�&� ی. رآ &V! Kاس
 .سdم ده&

 �
���١٢h& و  ٣	1اb! �7�&ارد و !�ی& +ن را +ه	1ت  Q 7#�ط س1ر� وFز ا�H	 ـ
اv +ن را هI +ه��7  	#�ورد، و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� !�I	K# +ن را !� ز!�ن 

 .!1eی&
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 �
���١٢hh  �&	زى را آ� 10ا�H	 &H>�! 7#�طFز ا�H	 &ن	از 10ا �#� �ـ ا4
 &H>�! 7#�طFز ا�H	 "#! در �درسK !1د� Tزم 	#� K	�Hز ا7F#�ط را !1bا	& و ا4

 .Tزم 	#�K +ن را ��Hم 	�Hی&

 �
���١٢h� � �#� از 10ا	&ن 	�Hز ا7F#�ط !�<H& آ� رآ7V<�ى 	�Hزش آI ـ ا4
آ & ا	��م 	&اد� !�ی& +	\� را از 	�Hز   !1د� ? �	\� آ�رى آ� 	�Hز را !�;5 ��

ج� دو س�&� س<1 !�� +ورد و ا4� آ�رى آ�   	1bا	&� !1bا	& و !�اى سdم !�
را دو!�ر� !�� آ & ا	��م داد� ��3DQ �! K/� dً6 آ�د� !�ی& 	�Hز  	�Hز را !�;5 ��

 .+ورد

 �
���١٢hN  ز�H	 ار&X� �! زش�H	 ى�ـ ا4� !V& از 	�Hز ا7F#�ط !�<H& آ�



 &V! &	1اb! 7#�طFز ا�H	 KVس� و ?<�ر ی. رآ "#! .�ا7F#�ط !1د� �dً6 در 
Kاس }#Mزش ص�H	 �&	10ا KVزش را س� رآ�H	 &H>�!. 

 �
���١٢hى  ٧�7� از 	�Hز ـ ا4� !V& از 10ا	&ن 	�Hز ا7F#�ط !�<H& آ�Hز آ�H	
 &V! &	1اb! 7#�طFز ا�H	 KVدو و ?<�ر دو رآ "#! .�ا7F#�ط !1د� �dً6 در 
!�< &H	�Hز را س� رآKV 10ا	&� ! �!� ا7F#�ط واج^ ا4� �3H9 � �>� ا	��م 

 .	&اد� !��& !�ی& آ��ى 	�Hز را !� 	�Hز � 5E7	�Hی& و 	�Hز را هI دو!�ر� !1bا	&

 �
���١٢h٨ 0 از &V! �1ا	&ن 	�Hز ا7F#�ط !�<H& آ��ى 	�Hزش !#/7� از ـ ا4
	�Hز ا7F#�ط !1د� �dً6 در �. !#" س� و ?<�ر ی. رآ KV	�Hز ا7F#�ط !1bا	& 

! &H>�! &V	�Hز را دو رآKV 10ا	&� ? �	\� !V& از 	�Hز ا7F#�ط آ�رى آ� 	�Hز 
1bا	& و آ & ا	��م داد� ��3DQ �! K/� dً6 آ�د� !�ی& 	�Hز را دو!�ر� !  را !�;5 ��

آ & ا	��م 	&اد� !�ی& دو رآKV آ��ى 	�Hزش را   ا4� آ�رى آ� 	�Hز را !�;5 ��
 .!�� +ورد و اص 5	�Hز را هI دو!�ر� !1bا	&

 �
���١٢h٩  KV&ن دو رآ	از 10ا &V! آ & و .�ـ ا4� !#" دو و س� و ?<�ر 
و 	�Hز ا7F#�ط ای��7د�، ی�دش !#�ی& آ� 	�Hز را دو رآKV 10ا	&� Tزم 	#�K د

 .رآ KV	�Hز ا7F#�ط 	/��7 را !1bا	&

 �
���١٢�٠  "#! ��. آ & و ��VQ1 آ� دو رآ KV	�Hز ا7F#�ط  hو  ٣ـ ا4
10ا	& ی�دش !#�ی& آ� س� رآKV 10ا	&� !�ی&  	/��7 ی� ی. رآKV ای��7د� را ��

Kاس }#Mزش ص�H	 م آ & و�H� 7#�ط راFز ا�H	. 

 �
و ��VQ1 آ� دو رآ KV	�Hز  ـ ا4� !#" دو و س� و ?<�ر �. آ & �١٢�١��
10ا	& �#� از رآ1ع رآKV دّوم ی�دش !#�ی& آ� 	�Hزش را   ا7F#�ط ای��7د� را ��

 س� 

[211] 

رآKV 10ا	&�، !�ی& ! /# & و 	�Hز ا7F#�ط را ی. رآ�H� �7Vم آ & و ! �!� ا7F#�ط 
 .واج^ 	�Hز را هI دو!�ر� !1bا	&

 �
7� از ـ ا4� در !#" 	�Hز ا7F#�ط !�<H& آ �١٢�٢��Hی� آ ��ى 	�Hزش !#/7�
	�Hز ا7F#�ط !1د� ? �	\� 	17ا	& 	�Hز ا7F#�ط را �=�!� آ��ى 	�Hزش ��Hم آ & 

 Iز را ه�H	 ^7#�ط واجFا �!�ی& +ن را ره� آ & و آ��ى 	�Hز را !�� +ورد و ! �!
دو!�ر� !1bا	& �dً6 در �. !#" س� و ?<�ر ا4� ��VQ1 آ� دو رآ KV	�Hز 



10ا	& ی�دش !#�ی& آ� 	�Hز را دو رآKV 10ا	&� ?1ن   �ا7F#�ط 	/��7 را �
�H	   ز�H	 &ب آ & !�ی��F ای��7د� KV�7 را !� ج�ى دو رآ�/	 KV& دو رآ	1ا�

ا7F#�ط 	/��7 را ره� آ & و دو رآKV آ��ى 	�Hزش را !1bا	& و ا �ً;�#7F	�Hز 
 .را هI دو!�ر� !�� +ورد

 �
���١٢�٣ ��. آ & 	�Hز ا7F#�ط را آ� ! �او واج^ !1د� !�� +ورد� ی�  ـ ا4
�. 10د ا � 79	L & و ا4� وKQ دارد در ص1ر��  �! �7�	� ? �	\� و KQ	�Hز 4}

 56� Iس�7 و آ�رى ه�b	��ى 	/&� و از ج�ى 	�Hز !e1ل آ�ر دیl/� آ�
آ & ا	��م 	&اد� !�ی& 	�Hز ا7F#�ط را   رو4�دا	&ن از �3DQ آ� 	�Hز را !�;5 ��

�ى �&� ی� آ�رى آ� 	�Hز را !�;1b!�� 5ا	& و ا4� �/1lل آ�ر دیe   ��! & آ
+ورد� ی� !#" 	�Hز و �. او زی�د ;1ل آ/#&� ا7F#�ط +ن اسK آ� 	�Hز ا7F#�ط را 

 .!�� +ورد و 	�Hز را هI دو!�ر� !1bا	&

 �
���١٢�h  KVج�ى ی. رآ �! dً6� 7#�ط رآ � را زی�د آ & ی�Fز ا�H	 در �ـ ا4
�1د و ! &#V	K�# آ� در ای" �Fل � <�   5 ��دو رآ1b! KVا	& 	�Hز ا7F#�ط !�;

 .!� ا�9د� اص 5	�Hز اآ��7 آ &

 �
ـ ��VQ1 آ� �/1lل 	�Hز ا7F#�ط اسK ا4� در ی�L از آ�ره�ى +ن  ���١٢��
 .���7 !�ی& !� {�3 4M� ���7 !�ی& !�� +ورد و ا4{e	 5 +نM� �\	� ? & آ .�

�. آ & آ� HF& را 10ا	&�  �ی� 	� ? �	\� !� رآ1ع 	�>�7 10د ا � 79	dً6� & L ا4
& L	 � 7910د ا .� .!�ی& !1bا	& و ا4� !� رآ1ع ر>�7 !� 

 �
���١٢�N  �ـ ا4� در ��Hر� رآ7V<�ى 	�Hز ا7F#�ط �. آ & !�ی& ! � را !
�.، 	�Hز را !�;5 �� ��ِف !#/7ِ; �\	� ? �
آ & !�ی& 	�Hز را   !#/7� !e}ارد و

T 7#�طFز ا�H	 &ن	& و 10ا	1اb! � .زم 	#�Kاز س

 �
ـ ا4� در 	�Hز ا7F#�ط ?#Cى آ� رآ" 	#�K س<1ًا آI ی� زی�د �1د  �١٢�٧��
 .ا1Qى ای" اسK آ� س�&� س<1 	&ارد

 �
ـ ا4� !V& از سdم 	�Hز ا7F#�ط �. آ & آ� ی�L از اجCاء ی�  �١٢�٨��
 faا�� 
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& L	 � 7910د ا .� .+ن را !�� +ورد� ی� 	� !� 

 �
	�Hز ا7F#�ط �/<& ی� ی. س�&� را >�ا�1ش آ & ا7F#�ط ـ ا4� در  �١٢�٩��
 .��M7^ +ن اسK آ� !V& از سdم +ن را  ��Q	�Hی&

 �
���١٢Nى ی. �/<& ی� دو  ٠��Q ى ی. س�&� ی���Q 7#�ط وFز ا�H	 �ـ ا4
 .س�&� س<1 !� او واج^ �1د ! �!� ا1Qى !�ی& اول 	�Hز ا7F#�ط را !�� +ورد

 �
���١٢Nن در رآ ١�H4 ILF ـ�ز ـH	 در �7V<�ى 	�Hز ILF یX#" اسdً6� K ا4
?<ـ�ر رآ�7V ا	��ن �H4ن دارد آ� 	�Hز را ?<�ر رآKV 10ا	&� 	�Dی& 	�Hز 

 Kاس �7>! & ? �� اسK هD7V� ن�H4 �>7Vرآ �#J 1ر در= #H& و ه	1اb! 7#�طFا
 .!� ا7F#�ط 5H9 آ &

 �
���١٢N٢ 	زه�ى واج^ ی�1#� و �H	 ن در�H4 و س<1 و .� ILF زه�ى ـ�H
� ی�#�1 >�ق 	&ارد �dً6 ا4� در 	�Hز +ی�ت �. آ & آ� ی. #J �eواج^ دی

رآKV 10ا	&� ی� دو رآKV ?1ن �. او در 	�Hز دو رآ�7V اس K	�Hزش !�;5 
�1د  ��. 

��� /�@� 

 �
���١٢N٣  �! 1>ن !�ی& دو س�&� س��	ز، ا�H	 مdاز س &V! C#? اى س��ـ !
 :+ورد�1د !��   دس17رى آ� !V&ًا �7�4 ��

�ف !C	&: اّولF ز س<1ًا�H	 "#! در �L	+. 

 .+	�L ی. س�&� را >�ا�1ش آ &: دّوم

+	�L در 	�Hز ?<�ر رآV! �7V& از س�&� دوم �. آ & آ� ?<�ر رآKV : س1ّم
� هI ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� س�&� eو در دو �1رد دی ،KVرآ �&� ی� � 	10ا

 :س<1 !�� +ورد

 .ا سdم ده& �dً6 در رآKV اول س<1ًا سdم !&ه&در ج��a آ� 	�Dی& 	�Hز ر: اّول

 .+	�L �/<& را >�ا�1ش آ &: دّوم

 �
���١٢Nh  &	C! ف�F �&�ـ ا4� ا	��ن ا��D7هً� ی� !� 0#�ل ای  �L	�Hزش ��Hم 
 .!�ی& دو س�&� س<1 !�� +ورد

 �
���١٢N� �� ا&#� �<��>� آ� از +� آ/#&ن و سF اى��1د س�&� س<1   ـ !
�
 .ا4� �dً6 س<1ًا +خ ی� +� !1eی& !�ی& س�&� س<1 !�� +ورد واج^ 	#�K و



 �
���١٢NN  ،&	1اb! }#M&� دو!�ر� !� ;1ر ص	10ا f3J ى را آ�C#? �ـ ا4
�اى ! 
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K�#	 ^&ِن +ن، س�&� س<1 واج	دو!�ر� 10ا. 

 �
���١٢Nب  ٧��F �D���ف !C	& و ��Hم +	<� ی. �F ��&� ز س<1ًا�H	 در �ـ ا4
�1د دو س�&� K<� آ�>� اس	م +�H� اى� .س<V! 1& از سdم 	�Hز !

 �
���١٢Nاز س�  ٨ �7Hو ی� آ �ـ ا4� س<1ًا ���M#Dت ار!�V را 	1eی& ی� !#/7
��1e! �Dی& ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� !V& از 	�Hز دو س�&� س<1 !�� +ورد�. 

 �
���١٢N1ی& ٩e! 1ی& س<1ًاe! ز را�H	 مdی& س�D	 آ� �aدر ج� �dم ا
�» :ـ ا4
"#M
�E
» اv و!�آ���  ا
�dم IL#39 ور�HF«: ی� !1eی&» 39# � و�D9 �39داv ا

!�ی& دو س�&� س<1 ا	��م ده& و
� ا4� ا��D7هً� �X&ارى از ای" دو سdم را !1eی& 
ا7F#�ط ��M7^ +ن » اv و!�آ���  ا
ّ�dم 39#. أّی<� ا
ّ �D ور�HF«: ی� !1eی&

 .اسK آ� دو س�&� س<1 !�� +ورد

� �
ـ ا4� در ج�ی� آ� 	�Dی& سdم ده& ا��D7هً� ه�س� سdم را !1eی& دو  ١٢٧٠��
س�&� س<1 آ�>� اسK و
� ا7F#�ط �V7&د 7�4" اسK یV � ی. س�&� س<1 !�اى 

 .1H9م +	<� و !�اى ه�آ&ام هI دو س�&� س<1 !�� +ورد

 �
���١٢٧١  KVا�1ش آ & و �#� از رآ1ع رآ�ـ ا4� ی. س�&� ی� �/<& را >
V!اى زی�دى�4�دد و +ن را !�� +ورد، و س�&� س<1 !�ه� آ�   & ی�دش !#�ی& !�ی& !

K�#	 ^واج �&� .ا	��م 

 �
ـ ا4� در رآ1ع ی� !V& از +ن ی�دش !#�ی& آ� ی. س�&� ی� �/<& را  �١٢٧٢��
�ا�1ش آ�د� !�ی& !V& از سdم 	�Hز س�&� ی� �/<& را  ��Q	�Hی& < �#� KVاز رآ

 .<1 !�� +وردو !V& از +ن دو س�&� س

 �
���١٢٧٣  K#EV� #�ورد	ًا !�� &H9 ز�H	 مdاز س &V! س�&� س<1 را �ـ ا4
آ�د� و واج^ اسK ه�?� زود�� +ن را ا	��م ده& و ? �	\� س<1ًا !�� 	#�ورد 

 .ه�وKQ ی�دش +�& !�ی& >1رًا ا	��م ده& و Tزم 	#� K	�Hز را دو!�ر� !1bا	&

 �
���١٢٧h دارد آ� س�&� س .� �� او واج^ �&� ی� 	�، Tزم 	#�K ـ ا4! 1>
 .!�� +ورد



 �
ـ آ�� آ� �. دارد �dً6 دو س�&� س<1 !� او واج^ �&� ی� ?<�ر  ��١٢٧��
Kدو س�&� !�� +ورد آ�>� اس � .�� ا4

 �
���١٢٧N  �&#�ورد� !�ی& دو س�	از دو س�&� س<1 را !��  �L& ی	ا&! �ـ ا4
آ�د� !�ی& دو!�ر� س�&� س<1 !��  س<1 !�� +ورد و ا4� !&ا	& س<1ًا س� س�&�

 .+ورد
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 د�=�ر �@�/ ���

 �
���١٢٧٧  K#ّ	 ز >1رًا�H	 مdاز س &V! آ� Kـ دس17ر س�&� س<1 ای" اس
س�&� س<1 آ & و �#/�	� را !� ?#Cى آ� س�&� !� +ن صM#{ اسe! K}ارد و 

 :!1eی&

«Iِ�ْ!ِ ��3َوَص vِ�!َِو vِا  
اvِ َوِ!�vِ ا
�I>ُ3ّ َص�HMَ�ُ �39َ �5&   ِ� ی� ِ!ْ�Iِا�HMَ�ُ �3َ9َ vُ& َو+ِ
&�HMَ�ُ 1ی& «َو+ِلe! Kاس �� ا7F#�ط !<7!� ! �
اvِ َوِ!�vِ ا
��dُم 3َ9َْ#َ. َأی�َ<�  ِ!ْ�Iِ«: و

�ُHَFَْوَر ��D� 
و !V& ! /# & و دو!�ر� !� س�&� رود و ی�L از » اvِ َوَ!َ�آ�ُ��  ا
�& !1eی& و ! /# & و !V& از 10ا	&ن �/<& سdم ده& ذآ�ه��a را آ� �7�4. 

/�H ى �@�/ و �_�� ��ام�ش��* 

 �
ـ س�&� و �/<&ى را آ� ا	��ن >�ا�1ش آ�د� و !V& از 	�Hز،  �١٢٧٨��
�ا fa	�Hز ��	 & ��ك !1دن !&ن و 
�Dس و   ��Qى +ن را !�� ���+ورد !�ی& ��Hم 

�� را داeى دی�>;���7 !��&رو !� �3DQ !1دن و . 

 �
�ا�1ش آ & �dً6 ی. س�&� از  �١٢٧٩��< �V<س�&� ی� �/<& را ? & د �ـ ا4
رآKV اول و ی. س�&� از رآKV دوم را >�ا�1ش 	�Hی& !�ی& !V& از 	�Hز، 

ه�ى س<1ى آ� !�اى +	<� Tزم اسK !�� +ورد، و Tزم   ��Qى ه�دو را !� س�&�
 .ده&  	��م ��	#�V� K#" آ & آ� ��Qى آ&ام ی. +	<� اسK آ� ا

 �
ـ ا4� ی. س�&� و �/<& را >�ا�1ش آ & ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ�  �١٢٨٠��
ه�آ&ام را اول >�ا�1ش آ�د� اول  ��Q	�Hی& و ا4� 	&ا	& اول آ&ام ی. >�ا�1ش 
� !�� +ورد و ی� ی. �/<& eی. س�&� دی &V! 7#�;ً� ی. س�&� و �/<& وFی& ا�! �&�

! �eی. �/<& دی &V! آ & س�&� و �/<& را !� و ی. س�&� و "#Xورد �� ی+ ��



K1د� اسH	 ��Q د����#�D آ� >�ا�1ش آ�. 

 �
ـ ا4� !� 0#�ل ای �L اول س�&� را >�ا�1ش آ�د� اول ��Qى +ن  �١٢٨١��
را !�� +ورد و !V& از 10ا	&ن �/<& ی�دش !#�ی& آ� اول �/<& را >�ا�1ش آ�د�، 

	 ��Q آ� دو!�ر� س�&� را K7#�ط واج^ +ن اسFا �L 0#�ل ای �! ��Hی& و 	#C ا4
اول �/<& را >�ا�1ش آ�د� اول ��Qى +ن را !�� +ورد !V& از س�&� ی�دش !#�ی& 

 .آ� اول س�&� را >�ا�1ش آ�د� ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& دو!�ر� �/<& را !1bا	&

 �
 ـ ا4� !#" سdم 	�Hز و ��Qى س�&� ی� �/<& آ�رى آ & آ� ? �	\�  �١٢٨٢��
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�1د � �3DQ �! K/� dً6	�Hی&   ی� س<1ًا در 	�Hز ا���ق ! &7�#	�Hز !�;H9�� 5&ًا 
Kز اس�H	 7#�ط واج^ ا�9د�Fى س�&� و �/<& را !�� +ورد و ا��Q &ی�!. 

 �
0� را  �١٢٨٣��+ KVز ی�دش !#�ی& آ� ی. س�&� از رآ�H	 مdاز س &V! �ـ ا4
+ورد و !V& از +ن  اى را آ� >�ا�1ش آ�د� !��  >�ا�1ش آ�د� !�ی& ��Qى س�&�

آ & آ�د� !��& ی�   دو س�&� س<1 !�� +ورد، 10ا� آ�رى آ� 	�Hز را !�;5 ��
0� را >�ا�1ش آ�د� !��& !�ی& ��Qى �/<& را + KVرآ &>ّ/� ��د� !��&، و ا4L	

 .!�� +ورد و !V& از +ن دو س�&� س<1 !�� +ورد

 �
���١٢٨h  ى س�&� ی� �/<& آ�رى��Q ز و�H	 مdس "#! �آ & آ� !�اى ـ ا4
�ف !C	& !�ی& س�&� ی� �/<& را   +ن س�&� س<1 واج^ ��F س<1ًا �L	+ 56� 1د�

 .��Q آ &

 �
ـ ا4� 	&ا	& آ� س�&� را >�ا�1ش آ�د� ی� �/<& را، !�ی& ه�دو را  ��١٢٨��
 . ��Q	�Hی& و ه�آ&ام را اول !�� +ورد ا��Lل 	&ارد

 �
���١٢٨N ��. دارد آ� س�&� ی� �/ّ<& را > �ا�1ش آ�د� ی� 	� واج^ ـ ا4
 .	#� ��Q K	�Hی&

 �
ـ ا4� !&ا	& س�&� ی� �/<& را >�ا�1ش آ�د� و �. آ & آ� �#� از  �١٢٨٧��
 .رآ1ع رآV! KV& !�� +ورد� ی� 	� ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� +ن را  ��Q	�Hی&

 �
�ى  �١٢٨٨��eاى آ�ر دی�! �ـ آ�� آ� !�ی& س�&� ی� �/<& را  ��Q	�Hی& ا4
� او واج^ �1د !�ی& !V& از 	�Hز، س�&� ی� �/<& را  ��Q	�Hی& هI س�&� س<! 1

 .!V& س�&� س<1 را !�� +ورد



 �
�. دارد آ� !V& از 	�Hز، ��Qى س�&� ی� �/<& >�ا�1ش  �١٢٨٩�� �ـ ا4
 ��Q �7 !�ی& س�&� ی� �/<& را�{e	 ز�H	 KQ\� و	? � �	را !�� +ورد� ی�  �&�

 ! �7�{4 Iز ه�H	 KQو �� ا7F#�ط واج^ !�ی& س�&� ی� �/<& را  ��Q	�Hی& و ا4!�
 .	�Hی&


�زA 6ا��H اء وP,و زی�د آ�دن ا aآ 

 �
ـ ه�C#? ��4ى از واج�Dت 	�Hز را H9&ًا آI ی� زی�د آ & ا4�?� ی.  �١٢٩٠��
Kز !�;5 اس�H	 &��ف +ن !�F. 

 �
ـ ا4� !� واس=� 	&ا	�7" ���
�، ?#Cى از اجCاء 	�Hز را آI ی�  �١٢٩١��
� رآ"زی�د آ#J ی� &� . & 	�Hز !�;5 اسK ?� +ن جCء واج^، رآ" !�

 �
���١٢٩٢  1o�3 !�;5 !1د� ی� !&ون و�J 1 ی�oو &H>�! ز�H	 "#! در �ـ ا4
 ی� 
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1l/� 5�Jل 	�Hز �&� !�ی& 	�Hز را !<C! I	& و دو!�ر� !� و1o ی� 1b! 5�Jا	& 
� J�5 !�� +ورد و ا4� و ا4� !V& از 	�Hز !�<H& !�ی& دو!�ر� 	�Hز را !� و1o ی

� ��Q �7	�Hی&{4 KQو. 

 �
���١٢٩٣  KVاز رس#&ن !� رآ1ع ی�دش !#�ی& آ� دو س�&� از رآ &V! �ـ ا4
�#� را >�ا�1ش آ�د� 	�Hزش !�;5 اسK و ا4� �#� از رس#&ن !� رآ1ع ی�دش 
4�دد و دو س�&� را !�� +ورد و !�C#0د و HF& و س1ر� ی� ���M#Dت �!#�ی& !�ی& !

 .	& و 	�Hز را ��Hم آ &را !1bا

 �
���١٢٩h "7�4 از �#� �ی�دش » ا
ّ�dم IL#39«و ی� » ا
ّ�dم 39# �«: ـ ا4
0� را !�� 	#�ورد�، !�ی& دو س�&� را !�� +ورد و + KVی& آ� دو س�&� رآ�#!

 .دو!�ر� �/<& !1bا	& و 	�Hز را سdم ده&

 �
KV ی� !#/7� از ـ ا4� �#� از سdم 	�Hز ی�دش !#�ی& آ� ی. رآ ��١٢٩��
0� 	�Hز 	1bا	&� !�ی& �X&ارى را آ� >�ا�1ش آ�د� !�� +ورد+. 

 �
���١٢٩N  �ـ ا4� !V& از سdم 	�Hز ی�دش !#�ی& آ� ی. رآKV ی� !#/7� از +0
	�Hز را 	1bا	&� ? �	\� آ�رى ا	��م داد� آ� ا4� در 	�Hز H9&ًا ی� س<1ًا ا���ق 



� �3DQ آ�د� 	�Hزش !�;5 اسK و ا4� آ & � &7�#!  ! K/� dً6	�Hز را !�;5 ��
آ & ا	��م 	&اد� !�ی& >1رًا �X&ارى   آ�رى آ� H9&ى و س<1ى +ن 	�Hز را !�;5 ��

 .را آ� >�ا�1ش آ�د� !�� +ورد

 �
ـ ه�V! ��4& از سdم 	�Hز �3H9 ا	��م ده& آ� ا4� در 	�Hز H9&ًا  �١٢٩٧��
!�  �3DQ	�Hی& و !V& ی�دش  آ & �K/� dً6 ی� س<1ًا ا���ق ! &7�#	�Hز را !�;5 ��

!#�ی& آ� دو س�&� +0� را !�� 	#�ورد� 	�Hزش !�;5 اس�L3! ،K ا4� �#� از 
آ & ی�دش !#�ی& آ� دو س�&� را آ� >�ا�1ش   ا	��م آ�رى آ� 	�Hز را !�;5 ��

آ�د� !�ی& !�� +ورد و دو!�ر� �/<& !1bا	& و 	�Hز را سdم ده& و دو س�&� س<1 
�اى س��d آ� اول �4! Iز را ه�H	 آ� K7#�ط واج^ +ن اسFی& و ا�H ! K�7 اس

 .دو!�ر� !1bا	&

 �
ـ ا4� !�< &H	�Hز را �#� از وKQ 10ا	&� ی� �/�3DQ �! K ی� !�  �١٢٩٨��
 ��ف راسK ی� !� ;�ف ?� �3DQ !�� +ورد� !�ی& دو!�ر� 	�Hز را !1bا	& و ا4;

� ��Q �7	�Hی&{4 KQو. 
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�ز م	���A 

�H	 &ی�! �<��� � V�7 !�� +ورد ی�L��ط، � K/و 9/� را !� ه �E9 و �>z ز
 :دو رآ1b! KVا	&

�ط اّول� :&��D	 �9���س� < K/از ه �7Hاو آ � .+	�L س�

 �
�س� اسK ا4� ر>7" او  �١٢٩٩��< K/7/4" او ه�ـ آ�� آ� ر>7" و !
�& !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	& ! �!�ای" ا4� ر>7" س� �D	 س��7� از ?<�ر >Hآ

�س� !��& !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	&>�س< � � "7/4� .� و !

 �
���١٣٠٠  �7�L��س� !��& !�ی& 	�Hز را < K/7/4" ه�ـ ا4� ر>7" و !
^�� +ن روز و #J دد ی��4� .!1bا	& ?� ه�Hن روز و �^ !1bاه& !

 �
�& ی� ا	��ن 	&ا	& آ�  �١٣٠١���! �7Hس� آ�< K/ى از ه�E7b� �ـ ا4� س�
�س�< K/او ه �اسK ی� 	� 	�Dی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	& و ? �	\� �. آ &  س�

 KX/� ای���س� اسK ی� 	� در ص1ر�� آ� �XM#� آ�دن !< K/او ه �آ� س�
9�ف 	� �/�3X9 KXّ(دارد  �!�ی& 	�Hزش را ��Hم !1bا	& و ) ا
KXّ/� �7D در 	~



 KXّ/� �آ & آ�  	&ارد ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& �V� (�#XM �ی� آ� �7�4 �&  !�)ا4
 Kس� اس�< K/او ه ��وف !��& آ� س�V� دم�ا4� دو �9دل !1eی & ی� !#" �

  .	�Hز را �1b! �7�Lا	&

  

 ��v	ه�  ١٣٠٢م�V ا�� p��� �_ن ه�	Aدل خ;� ده� آ� �]� ا�K {ی �Wـ ا
1
A �.�N p��� �_دل وا�� �]� ه�K �;ا�� آ� .� خ Rز را  ای�
A د و .�ی��H


�م �
�م .�3ا�A و ا��ط %ن ا�� آ� aو ه �=	�H aه �)X
, (�A�3ا.. 

 ��v	ز را  ١٣٠٣م�
A �Wا�� ا p��� �_دارد �]� او ه R1 آ� ی��	ـ آ
 �@. 1=Uد/ .�ی� %ن را ��0ر رآ�;A p��� �_آ� ه �
�[. �U. و �A�3ا. �=	�H


�ی�A ��* M,ا�=��ط وا �.�C. �=HqW �*و �Wورد و ا%. 

 ��v	دارد �]�ش ه_� � |١٣٠م R1 آ� ی��	دارد آ� ـ آ {H ی� �	�A p��
ه_� ���p ه	� ی� �hA�C0 �A در .�R را/ .]�
� آ� �]� او ه_� ���p .�د/ 

 /�Aم خ�ا�
� �Wو ا �A�3ا. �=	�H ز را�
A ی��. �H�. 1*�. /1 از را
ا�0�W آ
 .دو.�ر/ �H	=� .@� %ورد

 ��v	١٣٠م�  �C0 ا�� p��� از ��0ر �=
ـ اR�. �W دو م?�1 آ� ����A% ��b آ

�ز را �
�م م��A د .�ی��H p��� �_ر�=� ه a�0 روى ه�Wا �Cر�� و %م� آ �;

�A�3ا.. 
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 �
���١٣٠N  س� و�< K/از ه �7Hی. را� +ن آ &��! �7�ـ ا4� ��3M دو را� دا
�س� < K/ن از راه� آ� ه��	ا �\	� ? &��! ��س� ی� !#/7< K/ن ه+ �eرا� دی

1b! �7�L��ود !�ی& 	�Hز را ! ��	+ �! Kس� اس�< K/از راه� آ� ه �ا	& و ا4
�ود !�ی& ��Hم !1bا	&! K�#	. 

 �
���١٣٠٧  �>��س� را از دی1ار < K/دی1ار دارد !�ی& ا!7&اى ه �>� �ـ ا4
� F��ب 	�Hی& و در   F��ب آ & و ا4� دی1ار 	&ارد !�ی& از �0	�>� �ه�ى +0

�ه�ى !Cرگ �0رق>�ا
�Vد� 1E0ص#K و ILF �0ص� از !�اى +ن 	#�K در   
 �! �9�ف س� �ص1ر�� آ� �0رج �&ن از ی. �V! �3M� �� �3ّM&ى، در 	~

 .F��ب 	#�ی&



�ط دّوم� : �! ��7 !��&، �� ا4��س� را دا< K/ه &EQ ت�+	�L از اّول ���>
 &EQ ��	+ �! از رس#&ن &V! ت آ & و�<��� Kس� اس�< K/از ه �7Hآ� آ �aج�

�س� �1د< K/ارى آ� +�&� ه&X� �! ود آ��! �aآ & ج�  &EQ 1ن از اول?
 K/ه ��	1اه& از +b! ��س� را 	&ا��7 !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	& و
� ا4< K/ه

10اه& د� روز   >�س� !�ود ی� ?<�ر >�س� !�ود و !� و; � ی� !� ج��a آ� ��
�&، !�ی& 	�Hز را �D	 �7Hس� آ��ط +	�L ر>7" از ?<�ر >�4�دد !� �! &	�H! ��	+

�1b! �7�Lا	&. 

 �
�اى �#&ا آ�دن ; دا	& س��ش ? & >�س� اسK  �� آ� 	�Hـ آ �١٣٠٨��! dً6�
�&/H4 �� ت�دا	& آ� ?� �X&ار !�ی& !�ود �� H4/&� را �#&ا   آ & و 	�H  اى ���>

آ &، !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	& و
� در !�7/4" ? �	\� �� و; � ی� ج��a آ� 
�&، !�ی&  ���! ��س� ی� !#/7< K/ه &	�H! ��	+ ز را  10اه& د� روز در�H	

4�دد ��1b! �7�Lا	& و 	#C ا4� در !#" ر>EQ "7& آ & آ� ?<�ر >�س� !�ود و !
 �7Hس� آ��ط +	�L ر>7" ?<�ر >��س� �1د !� < K/7/4" ه�? �	\� ر>7" و !

�& !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	&�D	. 

 �
���١٣٠٩  �7�ـ ���>� در ص1ر�� !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	& آ� �I#HE دا
 K/ه &��ون ��!�#! �>�رود و �EQ dً6&ش   >�س� !�ود �� آ�� آ� از 

�ود ? �	\� ا;H# �ن دارد ! �bس�< K/ه �ای" اسK آ� ا4� ر>#� �#&ا آ & س�
آ & !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	& و ا4� ا;H# �ن 	&ارد !�ی& ��Hم   آ� ر>#� �#&ا ��

 .!1bا	&

 �
�س� دارد ا4�?� در ه� ر �١٣١٠��< K/ه &EQ ـ آ�� آ� �Hار آ&X� وز
� را 	D# & و اذان +ن را 	/1د !�ی& >��س& آ� دی1ار ! �a�7 !� ج�Qود و�را� !

	�Hز را �1b! �7�Lا	& و
� ا4� در ه� روز �X&ار 0#�3 آ�H را� !�ود آ� 
 Iآ� ه Kن اس+ ^M7�� 7#�طF& و ا	1اb! م�H� زش را�H	 &ی�! Kاس �	1eی & ���>

�L��7 و ه�H� Iم !1bا	&. 
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�ى اسK ��	 & 	1آ�ى آ� !�  �١٣١١ ���eا70#�ر دی �! �ـ آ�� آ� در س�
�س� اسK !�ی& 	�Hز را   +�Qى 10د ���>�ت ��< K/او ه �آ & ? �	\� !&ا	& س�

�1b! �7�Lا	&. 



 �
���١٣١٢  �7��ى اسK ا4� !&ا	& ی� �H4ن داeا70#�ر دی �! �ـ آ�� آ� در س�
�1د !�ی& 	�Hز را ��Hم   &ا ��!��& آ� �#� از رس#&ن !� ?<�ر >�س� از او ج

 .!1bا	&

 �
�. دارد آ� �#�  �١٣١٣�� ��ى اسK ا4eا70#�ر دی �! �ـ آ�� آ� در س�
�1د ی� 	� �zه� ای" اسK آ� !�ی& ��Hم   از رس#&ن !� ?<�ر >�س� از او ج&ا ��

 K>او از ای" ج .� ��7 !��& و 	#C ا4�� ا;H# �ن !� 9&م ���رKQ داe� &	1اb!
�H7Fآ� ا Kل او در   ل ��اس�H7F\� ا	او �#� +ی& ? � ��اى س�! �V	�� &ده

�& !�ی& 	�Hزش را �1b! �7�Lا	&�D	 ��! دم�� �~	. 

�ط س1ّم��دد �� ا4� �#� از رس#&ن !� : e	�+	�L در !#" را� از EQ& 10د !
4�دد ی� ��دد �1د !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	&� .?<�ر >�س� از EQ& 10د !

 �
���١٣١h &V! ��ف �1د  ـ ا4E � ت�از رس#&ن !� ?<�ر >�س� از ���>
4�دد ی� در ��7 !��& آ� ه�Hن ج� !�H	& ی� !V& از د� روز !�? �	\� �I#HE دا

�7/4" و ��	&ن ��دد !��& !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	&!. 

 �
�ف �1د و  ��١٣١��E � ت�ـ ا4� !V& از رس#&ن !� ?<�ر >�س� از ���>
4�دد��7 !��& آ� !� .!�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	& �I#HE دا

 �
���١٣١N  ارى از&X� "7<از ر &V! آ & و Kآ�F �3M� �! "7<اى ر�! �ـ ا4
 �aد� �� ج���آK آF آ� �
�ى !�ود ? �	\� از �5M اوe1اه& ج�ى دیb! را�

�س� !��&، !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	&  آ� ��< K/ود ه� .10اه& !

 �
���١٣١٧ K/ه �! �L	+ از �#� ��س� !�س& ��دد �1د آ� !X#� را� را  ـ ا4<
 �#X! د آ��#e! I#HE� &V! ود و��ود ی� 	� و در ��VQ1 آ� ��دد اسK را� 	!

�ت 	�Hز را �1b! �7�Lا	&<��� � .را� را !�ود !�ی& �� +0

 �
�س� !�س& ��دد �1د آ� !X#� را� را  �١٣١٨��< K/ه �! �L	+ از �#� �ـ ا4
�د آ� !�ود ی� 	� و در ��VQ1 آ� ��ّد#e! I#HE� &V! ود و�د اسX� K&ارى را� !

�ت !�ی& <��� �4�دد، �� +0��ود ی� ?<�ر >�س� !�ود و !! �eس� دی�< K/ه
 .	�Hز را �1b! �7�Lا	&

 �
�س� !�س& ��دد �1د آ� !X#� را� را  �١٣١٩��< K/ه �! �L	+ از �#� � ـ ا4
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�د آ� !�ود ی� 	� و در ��VQ1 آ� ��دد اسX� K&ارى را� !�و#e! I#HE� &V! د و
�Q�! �\	� ? ود��س� !��& ی� ?<�ر >�س�   !X#� را� را !< K/او ه ���	&� س�

4�دد، !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	& و
� ا4� راه� ��& و
� !1bاه& !�ود و !�!
�س�   آ� �#� از ��دد �&ن و راه� آ� !V& از +ن ��< K/ه Iرود روى ه

�H	 &7#�ط واج^ !�یFا �!� ! ،&��L��7 و ه�H� Iم !1bا	&!� Iز را ه. 

�ط ?<�رم��س� از و;" 10د !e}رد : < K/1اه& �#� از رس#&ن !� هb	 �L	+
10اه& �#� از رس#&ن !�   ی� د� روز ی� !#/7� در ج��H! �a	&، �� آ�� آ� ��

�س� از و;" !e}رد ی� د� روز در ��H! �3M	& !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	&< K/ه. 

 �
�س� از و; �   � 	�Hـ آ�� آ �١٣٢٠��< K/& �#� از رس#&ن !� ه	دا
��  �� �3M� ی� د� روز در �	& 4}رد ی� 	1اb! م�H� ز را�H	 &، !�ی�	ی�  &	��. 

 �
���١٣٢١ �H	 س� از و; �   ـ آ�� آ��< K/10اه& �#� از رس#&ن !� ه
!e}رد ی� د� روز در ��H! �3ّM	& و 	#C آ�� آ� ��دد اسK آ� از و; � !e}رد 

�ف ی� د� E � ";7" از و�روز در ��H! �3M	& ا4� از ��	&ن د� روز ی� 4}
�Q�! ��1د !�ز هI !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	& و
� ا4  &��س� !�< K/را� ه �&	��

4�دد !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	&� .ی� ?<�ر >�س� !��& و !1bاه& !�ود و !

I� � ط�� :�F اى آ�ر�! ��ام س�� 	L & و ا4F اى آ�ر�! �L	+ & دزدى 	ا�� ��
 56� &��ام !�F ،�س�� آ & !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	& و هH\ #" اسK ا4� 10ِد س�

�7 !��& ی� زن !&ون اج�ز� �1ه� و >�ز	& !� 	<� ��ر داo اى او�! �+	�L س�
�& و
� ا4� �56 س�� F� واج^ �D	 ^ن واج�	+ ��&ر و ��در س��ى !�و	& آ� !

�& !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	&�!. 

 �
�ام اسK و ا	��ن !�ی&  �١٣٢٢��F &�ـ س��ى آ� اس�Dب اذیK �&ر و ��در !�
�د#e! I& و روز� ه	1اb! م�H� ز را�H	 � .در +ن س�

 �
���١٣٢٣ �H	 ��ام هI س�F اى آ�ِر��ام 	#�K و !F او �آ &   ـ آ�� آ� س�
�اب !1bرد !�ی& 	�Hز�را  ا4�?� در س�� �EV#�7 ا	��م ده& �KD#J dً6 آ & ی� 

�1b! �7�Lا	&. 

 �
���١٣٢h  ت�ـ ا4� �1Ebصً� !�اى +	�L آ�ر واج�D را ��ك آ & ���>
Kم اس�H� زش�H	 ،&ی�H	 . & !&ه� 10د را	17ا! ��� آ�� آ� !&ه�Lر اسK ا4


�D آ & ? �	\� در س�� 	17ا	& !&ه� 10د را !&ه& و �=� Iه& و ;3^ آ�ر ه&!
 �1Ebصً� !�اى >�ار از 
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�ض ��Q م دادن�H� I�7 و ه�L� Iز را ه�H	 ^7#�ط واجFا ��ت 	�Hی& ! �!<�
 �7�L�!1bا	& و
� ا4� �1Ebصً� !�اى ��ك واج^ ���>�ت 	L & !�ی& 	�Hز را 

�L��7 و ه�H� Iم !1bا	& Iآ� ه K7#�ط واج^ +ن اسF& و ا	1اb!. 

 �
�& و
� F#1ان س1ارى ی� ��آ^  ��١٣٢���D	 ام�F �ـ ا4� س�� او س�ِ
�ى آ� سeدر ز�#" دی ��& 	�Hزش �L��7 اسK و
� ا4�! �DEJ K1ار اس

�L��7 و ه�H� Iم  Iز را ه�H	 &7#�ط واج^ !�یFا ��ت آ & ! �!<��� �DEJ
 .!1bا	&

 �
���١٣٢N �� ت�<��� I
�z �! ت او   ـ آ�� آ���& و ���>�D	 ر�?�	 �آ & ا4
�& !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	& و ا4� 	�?�ر !��& ی� �! I
�z �! .Hت آ��	اى �! dً6�

K�7 اس�L� .دادن �~��13 !� او ���>�ت آ & 	�Hزش 

 �
�ام 	#�K و !�ی&  �١٣٢٧��F & ت آ��ی{ و 4�دش ���>�� &EQ �! �ـ ا4
 .	�Hز را �1b! �7�Lا	&

 �
�اى 
<1 و 10ش �١٣٢٨��! �4}را	� !� ��Lر رود 	�Hزش ��Hم اسK   ـ ا4
�اى و ? �	\� !�اى �<ّ#� ��Vش !� ��Lر رود 	�Hز! �ش �L��7 اسK و ا4

�L��7 و  Iز را ه�H	 آ� K7#�ط واج^ +ن اسFود ا�آ�^ و زی�د آ�دن ��ل !
�د#e	 ی& روز��! �
 .ه�H� Iم !1bا	& و

 �
���١٣٢٩  �ـ آ�� آ� !�اى �K#EV س�� آ�د� ��VQ1 آ� از س�
����د� !�ی&   !L	 �!1� �4�دد ا4� �1!� آ�د� !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	& و ا4

�H	&	1اb! م�H� ز را . ،�9�ف جCء ر>7" !� س� ��7/4" از س�� در 	~! �و ا4
�L��7 و ه�H� Iم  Iآ� ه Kن اس+ ^M7�� 7#�طF1د، ا��M� K#EV�1ب 

 .!1bا	&

 �
���١٣٣٠  &EQ در !#" را� از �ـ آ�� آ� س�� او س�� �K#EV اسK ا4
�Q�! �\	� ? دد�4�! K#EV�  س��س� !��& ی� ?<�ر >< K/&� را� ه	و �� &��! �

�& !�ی& �D	 �7Hس� آ��ط +	�L ر>7" +ن از ?<�ر >�4�دد !� �!1bاه& !�ود و !
 .	�Hز را �1b! �7�Lا	&

 �
�د� ا4� در !#" را� EQ& آ & آ�  �١٣٣١��L	 �ـ آ�� آ� !�اى �K#EV س�
�ود !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	& و
� 	�Hزه��a را آ� ! K#EV� اى�!X#� را� را !



#M&� ص	�7 10ا�L�Kاس }. 

I/��ط ��& آ� در !#�!�	<� 4�دش ��: �D	 �a�> #/	ا�Mاز ص �L	+   آ  & و
��	 & و !V& از   ه�ج� آ� +ب و 10راك !�اى 10د و H/F/�ن �#&ا آ  & ��

 ? &ى !� 
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�� �e&  ج�ى دی 	1اb! م�H� ز را�H	 &ی�! �>���ا	/# <� در ای" ���>M& و ص	رو. 

 �
�ا	/ �١٣٣٢��Mاز ص �Lی ��اى �#&ا آ�دن � Cل و ?�ا��4 ـ ا4! �> #
 K7#�ط واج^ +ن اسFا &��س� !�< K/او ه �F#1ا	��/�ن س�� آ & ? �	\� س�

�L��7 و ه�H� Iم !1bا	& Iآ� ه. 

 �
�ا	/#" !�اى زی�رت ی� F� ی� ���رت و ��	 & ای <�  �١٣٣٣��Mص �ـ ا4
�ت آ & !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	&<���. 

I7ط ه����5l او :  �L	+ &� و ?1!&ار و 	دار و را�7��ای" !� ! &��D	 ت�<���
 �#J ت آ  & در��اى !�دن اث�ث#� � Cل 10د ���>! �?�آ/�D#7ن و ��	 & ای <� ا4
س�� اول !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	 & و
� در س�� اول ا4�?� ;1ل ! &/L	�Hز��ن 

K�7 اس�L�. 

 �
���١٣٣h اى آ�ر دی�! ��ت اسK ا4<��� �3l��اى ـ آ�� آ� ! dً6� ى�e
�ت آ & !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	& و
� ا4� �dً6 را	 &� <��� �F زی�رت ی�
 I10دش ه "Ho ای� !&ه& و در��#" و ا�D�1#5 10د را !�اى زی�رت آ��

 .زی�رت آ & !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	&

 �
���١٣٣� �3HF ل   ـ�l7��ت ا<��� �! �F در ��ه<�ى fX< آ�� آ� � Vدار ی
 .د، 	�Hز را !�ی& �1b! �7�Lا	&�ى1رز

 �
���١٣٣N �3HF 5 اوl�دارى اسK و �Fج#<� را از را� دور !�   ـ آ�� آ� 
�� �Lّ�  م�H� ز را�H	 &ی�! &��د ? �	\� ��Hم س�ل ی� !#/7� س�ل را در را� !�!
 .!1bا	&

 �
�ى  �١٣٣٧��<1� 56� Kت اس�<��� �3l�ـ آ�� آ� در �X&ارى از س�ل 
ده& !�ی& در ز��	� آ�   �7ن ی� ز���7ن ا�D�1#5 10د را آ�ای� ��آ� >fX در ��!�

 Iآ� ه Kن اس+ ^M7�� 7#�طF&، و ا	1اb! م�H� ز را�H	 دارد �ا��l7ل !� س�



�L��7 و ه�H� Iم !1bا	&. 

 �
� ر>K و +�&   ـ را	 &� و دور� �١٣٣٨��>� �bس�4�دى آ� در دو س� >
�ود   ��! �bس�< K/ه � .!�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	&آ & ? �	\� ا���Qً� س�

 �
�ت اسK ا4� د� روز ی� !#/7� در و;"  �١٣٣٩��<��� �3l�ـ آ�� آ� 
 &	�H! &EQ و ?� !&ون &��! �7�10د !�H	& ?� از اول EQ& ��	&ن د� روز را دا

 .رود 	�Hز را �1b! �7�Lا	&  !�ی& در س�� او
� آ� !V& از د� روز ��

 �
���١٣hت  ٠�<��� �3l�� و;" 10د د� روز ـ آ�� آ� #J در � اسK ا4
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و . رود !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	&  !�H	& در س�� او
� آ� !V& از د� روز ��
�7 !��&، !� ا7F#�ط واج^ ج1b! iHا	&� .ا4� از اول EQ& د� روز ��	&ن را 	&ا

 �
���١٣h١  K>آ� ج �	/�1ی�	دا & 	�� ،Kاس �ـ ا��bص� آ� �3l/�ن در س�
>� �! 5#EM��� �eدی �  �VHج Tً1HV� & و	رو  ���4�د	& ی�  ه� !� و;" 10د !

 �! 5l���H3Vن و آ�ر� &ان و آ�ر4�ا	� آ� ه�H روز� از و; /�ن !�اى آ�ر و 
�� �9�� K<���  ���! ^�4�د	&، ! �!� ا7F#�ط 	�Hز��ن �L��7   رو	& و 

� ای �L در �5M آ�ر EQ& د� روز آ  &e� K�#	 }#M<� ص	و روز� + Kاس. 

�� �
�١٣h٢ �� KF�#ه� س�>�آ & و !�اى 10د و; � ا70#�ر   ـ آ�� آ� در 
�د� !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	&L	. 

 �
���١٣hى ی� در ده�  ٣�>��ت 	#�K ا4� �dً6 در <��� �3l�ـ آ�� آ� 
آ &، !�ی& 	�Hز را   ج �� دارد آ� !�اى 5HF +ن ���>��<�ى �� در �� ��

�1b! �7�Lا	&. 

 �
���١٣hh  ��فـ آ��ى  	~� آ�د� و ��  آ� از و; � صe10اه& و;" دی
�& !�ی& در ای" ���>�ت 	�Hز را �D	 ت�<��� �3l� ��اى 10د ا70#�ر آ & ا4!

�1b! �7�Lا	&. 

I7/ط ه���س& یV � از و; � !� Q&رى دور �1د آ� : ! �0ّ�� &F �! �L	+
� را 	D# & و ص&اى اذان را هI 	/1د و
� !�ی& در ه1ا �DJر ی>�� ?#C دی1ار 

 �! K�#	 زمT ى آ &، و��& آ� از دی&ن دی1ار و � #&ن اذان ج#413�D	 ى�eدی
"#Hه �L3! ،&��D	 ی� دی1اره� �#&ا & #D	 را &D 4 1د آ� � �ر� و�Q&ر   Q&رى دور 



 &EQ آ� �aو آ�� آ� از ج� ،K/1د آ�>� اس	داد�  �#b/� dًآ� دی1ار آ��
�< K/ه &EQ �! &	�H! ��	+ د� د� روز در���0 آ� &F �! �� 1د�س� �0رج 

 &F & و	1اb! م�H� I�7 و ه�L� Iز را ه�H	 &7#�ط واج^ !�یFا ��س#&� ! �!	
�X= � ��#Dد آd! �0 در��ار  �Q �X= � در +ن �b�اى اسK آ� � Cل 

 .دارد

 �
���١٣h� �� ��س& آ� اذان را 	/ 1د   ـ آ�� آ� !� س�! �aج� �! �رود ا4
� را !D# & ی� >�دی1اره� را 	D# & و
� ص&اى اذان را !/ 1د ? �	\� و
� دی1ار 

�L��7 و ه�H� Iم  I7#�ط واج^ !�ی& هFا �!1bاه& در +	�� 	�Hز !1bا	& ! �!
 .!1bا	&

 �
���١٣hN ���4�دد و�7Q دی1ار و;" 10د را   ـ ���>�ى آ� !� و; � !
�ى آ� <��� �
!D# & و ص&اى اذان +ن را !/ 1د !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	& و

 10اه& د� روز   ��

[224] 

در ��H! �3M	& و�7Q دی1ار +	�� را !D# & و ص&اى اذا	� را !/ 1د ! �!� ا7F#�ط 
 I�7 و ه�L� Iز را ه�H	 س& ی��واج^ !�ی& 	�Hز را ��#0� !# &ازد �� !� � Cل !

 .��Hم !1bا	&

 �
���١٣hرى 14د  ٧&Q �! 1د ی��� در !3 &ى !��& آ� از دور دی&� >� ��4�ـ ه
�! �>��& آ� ا4� ا	��ن آ�H دور �1د دی1ار +ن را 	D# & آ�� آ� از +ن 

� در ز�#" ه1Hار  آ & و�7Q !� ا	&از� ���>�ت ��>�اى دور �1د آ� ا4� +ن 
�H	 �&دی ��	�7 و   !1د دی1ارش از +�� ��& !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	& و 	#C ا4

 .را ! �Hی& ه� !#/7� از �1HVل !��& !�ی& �1HV� �~Fdل  !3 &ى �0	�

 �
���١٣h٨  �a�7 !� ج�Q&ارد و	و دی1ار  �	ت آ & آ� �0�<��� �3M� از �ـ ا4
�H	 �&دی ��	از + K��س& آ� ا4� +ن �5M دی1ار دا!   �7�L��& !�ی& 	�Hز را 

 .!1bا	&

 �
���١٣hرا آ� �� ٩ �a& ص&ا	&ا	1د آ� �� 1د ص&اى   ـ ا4� !� Q&رى دور 
H	 &ی�! �eی� ص&اى دی Kاذان اذان اس &H>�! ��ز را �1b! �7�Lا	& و
� ا4

 .14ی & 
L" آ�H3ت +ن را �/b#� 	&ه& !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	&  ��

 �
� را 	/ 1د  ـ ا4� !� Q&رى دور �1د آ� اذان �0	� �١٣�٠��>� �ه�ى +0



� را آ� �Tً1HV در ج�ى !3 & ��>�14ی & !/ 1د 	�Dی& 	�Hز را �L��7   و
� اذان 
 .!1bا	&

 �
� را آ� �Tً1HV در ج�ى !3 &  �١٣�١��>��س& آ� اذان ! �aج� �! �ـ ا4
14ی & !/ 1د، !�ی& 	�Hز   14ی & 	/ 1د و
� اذا	� را آ� در ج�ى �3#0 !3 & ��  ��

 .را �1b! �7�Lا	&

 �
���١٣�٢  �3M� در &��! �
1HV� �#J ی� 14ش او ی� ص&اى اذان I/? �ـ ا4
17� I/? & آ�	1اb! �7�L�ه� را 	D# & و 14ش  سf دی1ار �0	�!�ی& 	�Hز را 

1
� را 	/ 1دHV� ص&اى اذان f17س�. 

 �
���١٣�٣  �0�� &F �! دارد .�ـ ا4� !1bاه& در � �3M	�Hز !1bا	& آ� 
یV � ج��a آ� اذان را 	/ 1د و دی1ار را 	D# & رس#&� ی� 	� !�ی& 	�Hز را ��Hم 

��0 رس� &F �! آ & آ� .� ��7/4" ا4! iQ1� & و در	1اb! &!�ی �	ی�  �&#
آ & ی� +	�� 	�Hز 	1bا	&   �1b! �7�Lا	& و ?1ن در !��V �1ارد ا��Lل �#&ا ��

�L��7 و ه�H� Iم !1bا	& Iی� ه. 

 �
���١٣�h �� 1رD9 از و;" 10د �آ & و�7Q !� ج��a   ـ ���>�ى آ� در س�
�س& آ� دی1ار و;" 10د را !D# & و ص&اى اذان +ن را !/ 1د !�ی& 	�Hز را ��Hم !

 .1bا	&!

 �
 ـ ���>�ى آ� در !#" ���>�ت !� و; � رس#&� �� و�7Q آ� در  ���١٣��
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�س� !�ود < K/ه ��	1اه& از +b! �+	�� ه�K !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	& و
� ا4
�س& آ� دی1ار و;" را 	D# & و ! �a�7 !� ج�Qدد و�4�ی� ?<�ر >�س� !�ود و !

L� .�1b! �7ا	&ص&اى اذان +ن را 	/ 1د !�ی& 	�Hز را 

 �
���١٣�N  و و;" �&ر و ��درش &�ـ ��3M آ� ا	��ن در +	�� !� د	#� +�&� !�
�& ی� 10دش +	�� را !�اى ز	&�4 ه�e/#H ا70#�ر آ�د� !��& و;" او �! C#	

Kاس. 

 �
���١٣�٧  �?�ـ ا4� EQ& دارد در ��3M آ� و;" اص �#3	K�# �&�� را ا4
eج�ى دی �! &V! و &	�H! ،&��! �	T1;�H	 ب��F و;" او ��	ود +�! ��1د . 

 �
� و;" اص�3  �١٣�٨��#J آ� �aدر ج� �e/#Hن ه&	�� &EQ ن��	ـ �� ا



�H	 ب��F و;" او &��! �7�� +	�L !&ون EQ& ر>7"   10دش اسK 	&اe� 1د�
K1ی & ای �� و;" اوسe! 5M� دم� .+	X&ر !�H	& آ� �

 �
�ى و  �dً6; آ &  ـ آ�� آ� در دو �5M ز	&�4 �� �١٣�٩��>��� ��� در 
�� �eدی �>��� ��� در    5M� از دو �7/#! ���	& ه�دو و;" او اسK ا�� ا4

 5M� ز را در�H	 &7#�ط واج^ !�یFا �!� ! &�را !�اى ز	&�4 10د ا70#�ر آ�د� !�
�1b! �7�Lا	& و ه�H� Iم Iس��1 و ��زاد ه. 

 �
���١٣Nدر ج ٠ &� �� اص�3 آ� ذآ#J ";و;" اص�3 و و �#J ه�ى ـ در�
�7 !��& ی� �� ا4� EQ& ا ���Q	 & L	�Hزش �L��7 اس�L3� �? K در +	�� داeدی

&��! �&	�H	 ی� &��! �&	�� ��� ���7 !��& و ?� در +	�� � .	&ا

 �
���١٣N١  ��	از + dًH9 س& آ� و;" اص�3 او !1د� و�! �aج� �! �ـ ا4
� اص�3 او !1د� و د ص�ف#J ";س& آ� و�! �aد� ی� !� ج��� آ~	 &EQ �eی

�اى ! Iى ه�eو;" دی �?���	&ن در +	�� را 	&ارد، 	�Dی& 	�Hز را ��Hم !1bا	& ا4
&��د� !�L	 10د ا70#�ر. 

 �
���١٣Nی�  ٢ &	�H! �3M� در Iه�ـ ���>�ى آ� EQ& دارد د� روز �/K س
��  �� �3M� & آ� !&ون ا70#�ر د� روز در	زه�ى   دا�H	 &5 !�یM� در +ن &	��

 .&10د را ��Hم !1bا	

 �
���١٣Nى آ� �� ٣�10اه& د� روز در ��H! �3M	T &زم 	#�EQ K&   ـ ���>
 }Dآ & از اذان ص &EQ آ� "#Hو ه &��! �7���	&ن �^ اول ی� �^ ی�زدهI را دا
 dً6� ��وب روز ده�H! I	& !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	& و هH\ #" ا4J �� روز اّول

� رو>z �� روز اول �>z آ� از &�ز ی�زده�H! I	& !�ی& 	�Hز را EQ&ش ای" !�
 .��Hم !1bا	&

 �
���١٣Nh �� ى آ�� 10اه& د� روز در ��H! �3M	& در ص1ر�� !�ی&   ـ ���>
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 �	�Hز را ��Hم !1bا	& آ� !1bاه& ��Hم د� روز را در ی. ج� !�H	&، �� ا4
 .!1bاه& �dً6 د� روز در 	�� و آ�H! �<1	& !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	&

 �
���١٣N� �� ى آ��10اه& د� روز در ��H! �3M	& ا4� از اول EQ&   ـ ���>
�7 !��& آ� در !#" د� روز !� ا;�اف +	�� !�ود ? �	\� ج��a آ� ���10اه&   دا



�& !�ی& در ه�H د� روز 	�Hز را ��Hم �D	 �� دور�>� �0ّ��ود از �X&ار �!
! �9�� K<��� از �7Hو آ ��& ? �	\� !1bا	& و ا4� از �X&ار ���0 دور��

4�دد Nس�K9 ی�  �!1bاه& �!�ی& 	�Hز را ; س�K9 و
1 در ه�H د� روز !�ود و !
&	�H! د���^ را در ��3M آ� EQ& آ �L ای � .��Hم !1bا	&، �/�وط !

 �
���١٣NN  ش&EQ dً6� &	�H! �aارد د� روز در ج�&	 I#HE� ى آ��ـ ���>
& د� روز !�H	& !�ی& 	�Hز را ای" اسK آ� ا4� ر>#�X !#�ی& ی� � Cل 10!� �#&ا آ 

�1b! �7�Lا	&. 

 �
���١٣Nل ده&  ٧�H7Fا �?�ـ آ�� آ� �I#HE دارد د� روز در ��H! �3M	& ا4
 �a� 79ل او ا�H7Fدم !� ا�آ� !�اى ��	&ن او ��	�V �#� !#�ی&، در ص1ر�� آ� �

 .	L  & !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	&

 �
���١٣Nد�  ٨ dً6� & آ�	ا&! �<��� �0� ��� ��	&� و ـ ا4+ �! ،�روز ی� !#/7
EQ& آ & آ� �� +0� ��� در ج��H! �a	& !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	& و
� ا4� 	&ا	& 

 �7�L�0� ��� ?X&ر ��	&� و EQ& آ & آ� �� +0� ��� !�H	& !�ی& 	�Hز را + ��
&��! � .!1bا	& ا4�?� از ��VQ1 آ� EQ& آ�د� �� +0� ��� د� روز ی� !#/7

 �
���١٣Nاز  ٩ �#� �\	� ? &	�H! �3M� آ & آ� د� روز در &EQ �<��� �ـ ا4
�ف �1د ی� ��دد �1د آ� در +	�� E � &ن	�7 از ��Vز ?<�ر رآ�H	 .&ن ی	10ا

�ود، !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	& و ا4� !V& از 10ا	&ن ! �eی� !� ج�ى دی &	�H!
Q1د، �� و��ف �1د ی� ��دد E � &ن	�7 از ��Vز ?<�ر رآ�H	 .ی ��	�7 در +

 .ه�K !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	&

 �
�د  �١٣٧٠��#e! روز� �ـ ���>�ى آ� EQ& آ�د� د� روز در ��H! �3M	& ا4
 �7Vز ?<�ر رآ�H	 .\� ی	1د ? ���ف E � ��	+ &ن در	از �� �>zاز&V! و

اش صM#{ اسK و �� و�7Q آ� در +	�� ه�K !�ی& 	�Hزه�ى   10ا	&� !��& روز�
	& و ا4� ی. 	�Hز ?<�ر رآ �7V	1bا	&� !��& روز� +ن روزش 10د را ��Hم !1bا

 Iه &V! & و روزه�ى	1اb! �7�L�صM#{ اسK ا�� 	�Hزه�ى 10د را !�ی& 
�H	  د�#e! & روز�	1ا�. 
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 �
ـ ���>�ى آ� EQ& آ�د� د� روز در ��H! �3M	& ا4� از ��	&ن  �١٣٧١��
�ف �1د و �. آ & آ� �#� از +	�L از EQ& ��	&نE �  ز ?<�ر�H	 .دد ی�4�!



 .رآ�7V 10ا	&� ی� 	� !�ی& 	�Hزه�ى 10د را �1b! �7�Lا	&

 �
� !� 	#K ای  �L	�Hز را �1b! �7�Lا	& �/1lل 	�Hز  �١٣٧٢��<��� �ـ ا4
�د آ� د� روز ی� !#/7� !�H	& !�ی& 	�Hز را ?<�ر #e! I#HE� ز�H	 "#! 1د و در�

 .رآ�H� �7Vم 	�Hی&

 �
EQ& آ�د� د� روز در ج��H! �a	& ا4� در !#" 	�Hز ـ ���>�ى آ�  �١٣٧٣��
4�دد ? �	\� �/1lل رآKV س1ّم 	/&� !�ی& 	�Hز �?<�ر رآ�7V از EQ& 10د !

�1b! �7�Lا	& و ا4� �/1lل  Iزه�ى 10د را ه�H	 �#X! م آ & و�H� �7Vرا دو رآ
رآKV س1ّم �&� 	�Hزش !�;5 اسK و �� و�7Q در +	�� ه�K !�ی& 	�Hز را 

b! �7�L��& ا4�?� ا7F#�ط �! �&�1ا	& ا4�?� دا50 در رآ1ع رآKV س1ّم 
�L��7 ه1b! Iا	& KV& و دو رآ	1اb! م�H� ز را�H	 آ� Kواج^ +ن اس. 

 �
���١٣٧h  از د� �7/#! �ـ ���>�ى آ� EQ& آ�د� د� روز در ��H! �3M	& ا4
�د� !�ی& 	�Hزش را ��Hم !1bا	&  روز در +نL	 ت�و ج� !�H	& �� و�7Q آ� ���>

 .Tزم 	#�K دو!�ر� EQ& ��	&ن د� روز آ &

 �
ـ ���>�ى آ� EQ& آ�د� د� روز در ��H! �3M	& !�ی& روز� واج^  ��١٣٧��
�د و ��#e! را   �>z �3<�	 و �VHز ج�H	 ورد و+ ��! Iرا ه �DM7�� & روز�	1ا�

� و 9/� را ه1b! Iا	&E9 و. 

 �
���١٣٧N �H! �aد� د� روز در ج��	& ا4� !V& از ـ ���>�ى آ� EQ& آ
 Kس� اس�7� از ?<�ر >Hآ� آ �a1اه& !� ج�b! �7Vز ?<�ر رآ�H	 .&ن ی	10ا

4�دد !� �5M ا���Q 10د، !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	&��ود و !!. 

 �
ـ ���>�ى آ� EQ& آ�د� د� روز در ج��H! �a	& ا4� !V& از  �١٣٧٧��
 �7Hى آ� آ�e1اه& !� ج�ى دیb! �7Vز ?<�ر رآ�H	 .&ن ی	س� 10ا�< K/از ه

�ود و د� روز در +	�� !�H	& !�ی& در ر>7" و در ج��a آ� EQ& ��	&ن د� ! Kاس
10اه& !�ود   روز آ�د� 	�Hزه�ى 10د را ��Hم !1bا	& و
� ا4� ج��a آ� ��

�& !�ی& �iQ1 ر> "7	�Hزه�ى 10د را �1b! �7�Lا	& و �! ��س� ی� !#/7< K/ه
�H	 د� .زش را ��Hم !1bا	&? �	\� در +	�� EQ& ��	&ن د� روز آ

 �
ـ ���>�ى آ� EQ& آ�د� د� روز در ��H! �3M	& ا4� !V& از  �١٣٧٨��
 10ا	&ن 
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�ود ! Kس� اس�7� از ?<�ر >Hآ �L#a1اه& !� ج�b! �7Vز ?<�ر رآ�H	 .ی
4�دد ی� 	�، ی� !��! �
\� ��دد !��& آ� !� �5M او	? �   ��	7/4" !� +�آ�3 از !

�5 !��& ی� !1bاه& !<�J ی� �	ی�  &	�H! ��	+ آ� د� روز در &��دد !�� �
4�دد و
5 !��& !�ی& از و�7Q آ�   +ن<�J ��	+ ت از�آ� از د� روز ��	&ن در +	�� و ���>

��  ���4�دد و !V& از !� "7/4	�Hزه�ى 10د را ��Hم !1bا	& رود �� !.  

  

 ��v	آ� ر���ی` م1 ١٣٧٩م Rخ��ل ای �. �Wد/ روز در م?�1  ـ ا �Cخ�اه

. 1=Uز ��0ر رآ�
A {ن ی�Aاز خ�ا �U. و �A�
. �@A% آ� د/ روز در �Cآ �j* �CA�

ا�A ا�0�W خ�دش هa از م��Aن م�jCف �Hد �� م��1  .]�
� آ� %��A �j* ��Aد/
�Aم .�3ا�

�ز را �A .�ی� �	ه �@A% آ� در. 

 ��v	1 روز در م?�1  ١٣٨٠م� ،p��� �_از ر���ن .� ه �U. ���	م �Wـ ا

�م �1 روز در ر�=R و م��Aن م�دد .��U. �H از R=HqW �1 روز  .
��A و در�


�ز را �
�م .�3ا�A و�1 ا�O �W` از A ی��. �A�
. �@A% 1 در
ا�0�W م��ار آ
�Hد  ر���ن .� ه_� ���p در ر�=R .��� را/ م�دد �Hد از و*=1 آ� م�دد م1

�Aم .�3ا�

�ز را �A ی��.. 

 ��v	ى آ� م1 ١٣٨١م���	ـ م  �A خ�اه�  �U. �Wا �A�
روز ی� آ
=� در م?�1 .
 �=
از %�A ��A روز ی� آ
=� را در %A@� م��A .�3اه� دو.�ر/ �A روز دی�S ی� آ

R�

�ز را �
�م   .
��A و هA ی��. aاز روز �1 و ی� ،�HqW ر �� �1 روز��
�A�

�ز .A {�0 .� م��ار ی�Wا �A�3ا.. 

 ��v	١٣٨٢م b ى آ� �1 روز م�دد .�د/ در���	م ـ م�

�ز را �A ر�1 .�ی��
.�3ا�A آ� �1 روز را در ی�@� .
�QO �A ا�W م��ارى از %ن را در ,��1 و 

�ز را A ی��. aن �1 روز ه�H م�

��U. �A از �. �Sم��ارى را در ,�ى دی

�A�3ا. �=	�H. 

 م	��� م=]�*�

 �
� �&ی � و ���& آ1>�  �١٣٨٣��>�� ��Lّ و >�� اسK در #ّb� �ـ ���>
ا ��Hم !1bا	& ی� �L��7، و در ای" س� ��Lن >��Q !#" ! �ء اص�3 و 	�Hزش ر

�H	 �&� �<�oا &V! �\	+ و �#ّ
� ��  اّو<��� C#	 و ،&��م و رواق   !�F & در	1ا�



�ت س#&ا
ّ/<&اء�F)مd�
�م 	�Hز را ��Hم ی� )39#� اF �! 5E7� &��� در �L3!
�1b! �7�Lا	&. 

 �
���١٣٨h �� اس  ـ آ�� آ� �K و !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	& ا4� دا	& ���>
�& H9&ًا 	�Hزش را ��Hم !1bا	&،  �7�4 �#� �
� ?<�ر ��L	� آ� در ���#J در

 	�Hزش 
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K& . !�;5 اس	1اb! م�H� و K�7 اس�L� ��ا�1ش آ & آ� 	�Hز ���>< �و 	#C ا4
� ��Q �7	�Hی&{4 Iه KQو �� ا7F#�ط واج^ !�ی& ا4!� !. 

 �
دا	& ���>� اسK و !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	& ا4�   �� ـ آ�� آ� ��١٣٨��
 C#	 و Kزش !�;5 اس�H	 &	1اb! م�H� زش را�H	 ون �1ج� و !� ;1ر �9دت&!

 �7�� و س�� 10د را >�ا�1ش آ�د� !��& در ص1ر�� آ� وKQ دا<��� ILF �ا4
� ا7F#�ط واج^ !� ! &��! �7�{4 Iه KQو ��& 	�Hزش را دو!�ر� !1bا	& !�L3 ا4�!

 .!�ی&  ��Q	�Hی&

 �
���١٣٨N �H	 ى آ��دا	& !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	&، ا4� ��Hم   ـ ���>
Kاس }#Mزش ص�H	 &	1اb!. 

 �
دا	& !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	& ا4� !��V از   ـ ���>�ى آ� �� �١٣٨٧��
�س�b !�ی& �1b! �7�Lا	& < K/ه �1E0ص#�ت +ن را 	&ا	& �dً6 	&ا	& آ� در س�

�H� �\	� ? &	1اb! �7�L�م !1bا	& در ص1ر�� آ� و�Q�! KQ اسK !�ی& 	�Hز را 
���Q �7ى 	�Hز �L��7 را !�ی& !�� +ورد{4 KQو � .و ا4

 �
دا	& !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	& ا4� !� �H4ن   ـ ���>�ى آ� �� �١٣٨٨��
 K/ش ه��س� اس�H� Kم !1bا	& وH>�! �7Q& س�< K/از ه �7Hاو آ �ای �L س�

�س� !1د� 	< Iه KQو ��Hزى را آ� ��Hم 10ا	&� !�ی& دو!�ر� �1b! �7�Lا	& و ا4
���Q �7ى +ن را !� ص1رت �1b! �7�Lا	&{4. 

 �
�ا�1ش آ & آ� ���>� اسK و 	�Hز را ��Hم !1bا	& ? �	\�  �١٣٨٩��< �ـ ا4
در وKQ ی�دش !#�ی& !�ی& �L��7 !�� +ورد و ا4� !V& از وKQ ی�دش !#�ی& ��Qى 

اج^ 	#�K و
� ا4� !� K39 	�#�ِن ILF !1د�، !� ا7F#�ط واج^ +ن 	�Hز !� او و
 .را در �0رِج وKQ !�� +ورد  ��Qى +ن



 �
���١٣٩٠  ��L��7 !�� +ورد در ه �ـ آ�� آ� !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	& ا4
Kزش !�;5 اس�H	 ص1رت. 

 �
�1د و در !#" 	�Hز ی�دش !#�ی&  �١٣٩١�� �7Vز ?<�ر رآ�H	 1لl/� �ـ ا4
�س� اسK ? �	\� !� رآ1ع آ� ���>< K/او ه ��1د آ� س� K�73� ی� Kاس �

�7 !��& !�ی& 	�Hز را دو رآ�H� �7Vم !1bا	& و ا4� !� رآ1ع <�رآKV س1ّم 	
رآKV س1ّم ر> �7	�Hزش !�;5 اسK، و در ص1ر�� آ� !� �X&ار 10ا	&ن ی. 

�7 !��& !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	&� .رآKV هI وKQ دا

 �
���١٣٩٢ �� !��V از 1E0ص#�ت 	�Hز ���>� را 	&ا	& �dً6  ـ ا4<���
 	&ا	& آ� 
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4�دد !�ی& �1b! �7�Lا	& �ا4� ?<�ر >�س� !�ود و ه�Hن روز ی� �^ +ن !
 KV1د و �#� از رآ1ع رآ�? �	\� !� 	ّ# K	�Hز ?<�ر رآ1l/� �7Vل 	�Hز 

1ع �K�73 س1ّم ���
� را !�<H& !�ی& 	�Hز را دو رآ�H� �7Vم آ & و ا4� در رآ
 �&	�� Iه KQاز و KVار ی. رآ&X� �! و در ص1ر�� آ� Kزش !�;5 اس�H	 1د�

�& !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	&�!. 

 �
ـ ���>�ى آ� !�ی& 	�Hز را ��Hم !1bا	& ا4� !� واس=� 	&ا	�7"  �١٣٩٣��
 &H>�! را �

� !� 	ّ# K	�Hز دو رآ1l/� �7Vل 	�Hز �1د و در !#" 	�Hز ������

�H	 &م !�ی�H� از &V! آ� Kن اس+ ^M7�� 7#�طFم آ &، و ا�H� �7Vز را ?<�ر رآ
�&ن 	�Hز دو!�ر� +ن 	�Hز را ?<�ر رآ1b! �7Vا	&. 

 �
���١٣٩h  � ;و �! KQن و&�ـ ���>�ى آ� 	�Hز 	1bا	&� ا4� �#� از ��Hم 
�س& آ� ��! �aس& ی� !� ج��10اه& د� روز در +	�� !�H	& !�ی& 	�Hز را ��Hم  !

و آ�� آ� ���>� 	#�K ا4� در اول و KQ	�Hز 	1bا	& و ���>�ت آ & !1bا	& 
 .در س�� !�ی& 	�Hز را �1b! �7�Lا	&

 �
� و  ��١٣٩��>z ز�H	 &	1اb! �7�L�ـ ا4� از ���>�ى آ� !�ی& 	�Hز را 
�1د !�ی& +ن را دو رآ ��Q �7V	�Hی& ا4�?� !1bاه& در  ��Q ی� 9/�ء �E9

� از آ�� آ� ���>� 	#�K ی�L از ای" س� و;" ��Qى +ن را !�� +ورد، و ا4
 ��Q 1اه& +ن راb! ��1د !�ی& ?<�ر رآ ��Q �7V	�Hی& ا4�?� در س� ��Q ز�H	

 .	�Hی&



 �
���١٣٩N �� �7�L��، !V& از ه� 	�Hزى آ� <��� Kاس ^M7�� &   ـ	10ا
�ِاTّاvُ َواvُ َا ُس�MDَْن اvِ َواْ
HْMَُ&اvِ َوTِا
َ�«: س� ���1e! �Dی&Dَْآ». 


�ز *��A 

 �
ـ آ�� آ� 	�Hز واج^ 10د را در وKQ +ن 	1bا	&� !�ی& ��Qى +ن  �١٣٩٧��
را !�� +ورد، ا4�?� در ��Hم و KQ	�Hز 10اب ��	&� ی� !� واس=� �� �7	�Hز 

&�اى را آ� زن در �Fل F#� ی� 	��س 	1bا	&�  و
� 	�Hزه�ى ی .�#�1	1bا	&� !�
 .اس��Q ،K 	&ارد

 �
4� !V& از و KQ	�Hز !�< &H	�Hزى را آ� 10ا	&� !�;5 !1د�، ـ ا �١٣٩٨��
 .!�ی& ��Qى +ن را !�� +ورد

 �
���١٣٩٩  �
�! KVار ی. رآ&X� �! 1
ـ ا4� !\� 5DQ از ��Hم �&ن وKQ و
�1د،  
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	�Hز !� 	1M اداء !� او واج^ اسK و ? �	\� ��ك 	�Hی&، ��Qء +ن 	�Hز !� او 
�a�F ی� 	���ء 5DQ از ��Hم �&ن وKQ، 9}ر واج^ اسK و هH\ #" ا4� زن 

�ف �1د;� .+	�ن !

 �
���١h٠٠  �7Qن را در و+ �\	� ? Kواج^ اس �VHز ج�H	 آ� �Eb� �ـ !
�ك آ�د � Iرا ه �>z ز�H	 �\	� ? & و	1اb! را �>z ز�H	 Kزم اسT &&ه	م ��	ا

� را !�� +ورد>z ز�H	 ء��Q &ی�!. 

 �
���١hزه�ى واج^ را  ٠١�H	 ء��Q ـ�	�D��1ان  روز �� در ه� و�7Q از 
� ? �	\� !1bاه& 	�Hز در �F در "L
 ،��F و ?� در �ا	��م داد ?� در س�
� ��Q آ & و !�� ? �L9	1b! �\اه& در EQ آ & !�ی& !� ص1رت ��Q را �س�

� را ا	��م ده& !�ی& !� ص1رت ��Hم ��Q آ &�F در �&� ��Q ز�H	 � .س�

 �
���١hز در � ٠٢�H	 �\	� ? ـ "#! �#b� �3L� ام�M
�L	<�ی� آ� ��	 & ���&ا
� +ن #J \� در	آ� ? � K7#�ط واج^ +ن اسF/1د، ا	&� 	10ا Kم اس�Hو ا� �EQ
� ا	��م ده& و ? �	\� در ه�Hن ا�1b! � Lاه& EQ ء آ & !� ص1رت��Q � Lا�

� و ا��HمEQ "#! Kاس �#b� & آ ��Q. 



 �
���١hدارد !�ی& در 10ا ٠٣ ��Q ز�H	 ـ آ�� آ� "L
 & L	 �7�ن +ن س&	
 .واج^ 	#�K >1رًا +ن را ا	��م ده&

 �
���١h٠h �� دارد ��Q ز�H	 &  ـ آ�� آ�	1اb! �DM7�� ز�H	 &	1ا�. 

 �
���١hو  �٠ ،Kزه�ى ی�1#� اس�H	 ء��Q در ^#��� K7#�ط واج^، ر�9یFـ ا
�، Tزم E9 و �>z ز�H	 & 	�� Kزم اسT ^#��در 	�Hزه�ی� آ� در اداء +	<� �

�1داس Kر�9ی �>	+ "#! ^#��� ��Q در K. 

 �
���١h٠N  ز +ی�ت را�H	 & 	�� �#�1ی �#J ز�H	 & ? ى��Q &1اهb! �ـ ا4
� ی�1#� را !1bا	&، #J ز�H	 & ? ز ی�1#� و�H	 .ى ی��Q &1اهb! dً6� & ی�	1اb!

 .Tزم 	#�K +	<� را !� ���#^  ��Q	�Hی&

 �
���١hزه�ی� آ�  ٠٧�H	 & آ�	&ا	آ��  ��&� آ&ام ی. ج�13� ـ ا4 ��Q از او
�1ا	& ه�آ&ام را   !1د� Tزم 	#�K !� ;1رى !1bا	& آ� ���#^ �Fص5 �1د و ��

 .�X&م !&ارد

 �
���١h٠٨ �� �7#� اى�! �10اه & 	�Hز ��Q !&ه & و ورث� I39 !�   ـ ا4
�1د، و  Kر�9ی ^#��� Kزم اسT & ��! �7���#^ 	�Hزه�ى >1ت �&� دا�

 K�#	 }#Mای" ص��اى 	�Hز اج#� 	1Hد ! �!! KQرا در ی. و ��	 & ? K#� اى�!
�اى ه�ی. ! Kزم اسT و 
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�H	 ن را&� ��Q ^#��� ��ط Tزم   از +	<� و�7Q را � "#V	1Hد و ا4�دا	 & ای" 
K�#	. 

 �
���١h٠٩ �H	 <� را	ر� +�H��&� و  ��Q ز از او�H	 & ? ـ آ�� آ�  dً6� &	دا
�H	  � & ?<�ر �� !1د� ی�	دا "L
 ،K& آ�>� اس	1اb! را �7Hار آ&X� �\	� ? ،�� � 

�� dًDQ <� را	ر� +�H� �\	� ? K7#�ط واج^ +ن اسFا�1ش  ا�< &V! �7 و�	دا
 .	1Hد� �X&ار زی�د�� را !1bا	&

 �
���١hى روزى آ� �� ١٠��Q ِز�H	 &   ـ آ�� آ�	1اb! ز اداء را�H	 &10اه
��Qء !� 	�Hز اداء ه�Hن روز !� او واج^ !��&، ا7F#�ط واج^ �X&ی I	�Hز 

Kاس. 

 �
���١h١١  Cه�ى 10د �9ج��Q ز�H	 &ن	از 10ا �?�ـ �� ا	��ن ز	&� اسK ا4



�H	 ى�eدی ،&� .�1ا	& !� 9 1ان 	� ^a	�Hزه�ى او را ��Q آ &  !�

 �
���١h١٢ �� K9�Hرا !� ج ��Q ز�H	 ـ   K9�Hز ا��م ج�H	 �? ،&	1د 10ا�
�دو ی. 	�Hز را !1bا	 & �dً6 ا4� 	�Hز ��Qى ادا !��& ی� ��Q و Tزم 	#�K ه

� ا��م !1bا	& ا��Lل 	&اردE9 ی� �>z ز�H	 �! را }Dص. 

 �
���١h١٣ �\! � Vی C#ّH� �\ّ! Kاس ^M7�� اى آ� 10ب و !& را ��  ـ   &H><
� �9دت ده &، !M7�� �L3^ اسK او را !� eد�<�ى دی�D9 &ن و	ز 10ا�H	 �!

 .��Qى 	�Hزه� هI وادار 	�Hی &


�ز *��ى �Oر و م�در آ� .� O	� P.رW=� وا,M ا��A 

 ��� �! ،&�ا4� �&ر 	�Hز 10د را !� ج<K 9}رى آ� دا��7 اسK !�� 	#�ورد� !�
 �L3! د�#e! �!Cر74� واج^ اسK آ� !V& از ���4 !�� +ورد، ی� !�اى او اج#
 5H9 1ر= #H7#�ط واج^ هFا �!� ! ،&��ك آ�د� !�� Iه �	���ا4� از روى 	�>

�7 !��& در ص1ر��. &آ <�e	 ��ض ی� س�� K>ر روز� را !� ج&� �آ�  و ا4
�د� !�ی& ��� !Cر74� ��Q آ & در ز��ن F#�ت ��L	 آ & و ��Q �7�	1ا�. 

 �
���١h١h ز و روز� >1ت�H	 ��&�   ـ ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� ��� !Cر74
 .��در را  ��Q	�Hی&

 �
���١h١� !�� !Cر74� ��Qء 	�Hزه�ى ��� �1ط !� 10د �&ر و ��در ـ !
 �L ی� ای �&�واج^ اسK ا�� ��Qء 	�Hزه�ی� آ� !� +	<� !� 	1M اس7#��ر واج^ 

K�#	 ^<� !1د�، واج	ذّ�� + � .از �&ر ی� ��در +	<� !

 �
���١h١N  ��� �ِ�� ���Qى 	�Hز �ّ#K در ص1ر�� آ� در �Fل ) 	�1(ـ !
�دن � 
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�\! �Hاز ه ،K#ّ�  و &��! �اج^ 	#�K، و ا7F#�ط واج^ +ن اسK ه�ى او !Cر74
�7 !��&، 	�Hزه�ى او را ��Q آ &��ز	&ى 	&ا< K#ّ� � .آ� ا4

 �
���١h١٧  �
ـ Tزم 	#�K آ� ��� !Cر74� در �Fل ��دن �&ر ی� ��در، !�
5 !��& !V& از !13غ Tزم اس��Q K آ & و ? �	\� 5DQ از �; �\	� ? �L3! &��!

�ز	& !V&ى واج^ 	#< ��د !#H! 13غ!K�. 



 �
���١h١٨  K>ى از ج�eو دی �ـ ? �	\� ی�L از اوTد از 	~� سّ � !Cر74
Kواج^ اس �
�& ��Qء 	�Hز !� اوّ�! � .!13غ !Cر74

 �
���١hاز  ١٩ ��ای" �7F ا4!� ! ،&��! K#ّ� وارث �� !Cر74�� K�#	 زمT ـ
Kواج^ اس ��Q ،&� .ارث !� ی�L از اس�Dب � �� i	 57Q & ی� آ��، �H 1ع !�

� �
��١hه#� آ&ام  ٢٠ �! ��Q ،Kآ&ام اس ��& آ� ��� !Cر74�D	 13مV� �ـ ا4

L" ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� 	�Hز و روز� �&ر ی� ��در را !#"  ،K�#	 ^واج

��9 ی�L را !�اى ا	��م +ن � "#ّV	�Hی &Q �3#آ  & ی� !� وس I#�X� ن�� .10د

 �
���١h٢١ �H	 اى�ز و روز� او اج#� ـ ا4� �ّ#K وصّ#K آ�د� !��& آ� !
 ��	&، !V& از +ن آ� اج#�، 	�Hز و روز� او را !� ;1ر صM#{ !�� +ورد، !#e!

 ،K#ّ� ف�� !Cر74� ?#Cى واج^ 	#�K و هH\ #" ا4� آ�� ���	ً� از ;��
 .	�Hز و روز� او را  ��Q	�Hی&

 �
���١hی& !�  ٢٢�! �ـ در !3 & 10ا	&ن ی� +ه��7 10ا	&ن 	�Hز، ��� !Cر74
10 ��#zب و 9/�ء را !�ی& !3 & و�l� و }Dز ص�H	 ء��Q � Vی& ی�H	 5H9 ی�

 .!1bا	& ا4�?� از ;�ف ��در  ��Q	�Hی&

 �
���١h٢٣  &
17� �13 !�� &، +ن آ�� آ� زود�Qدو �eی&Lی �! �ـ ? �	\� دو ��
&��! �&� &XV � ��ى زود�eدی ��=	 �L 1 ای
�&� اسC! Kر74� اسK و. 

 �
���١h٢h b�� در وسf وV! KQ& از 4}�X� "7&ارى آ� ـ در ص1ر�� آ� 
� !Cر74� واج^ �� ��د، ��Qء +ن 	�Hز !#H! ز در +ن !1د�H	 &ن	ن 10ا�Lا�

Kاس. 

 �
���١h5 از  �٢DQ ��7 !��& ی� ��� !Cر74�� 	&ا�� K#� ـ در ص1ر�� آ�
�ان واج^ 	#� K	�Hز ��Qى �#K را eدی ��د !#H! ى �&ر��Q ز�H	 &ن	10ا

 .وص#��Q �! K آ�د� !��& !�ی& از ثp3 ��ل او ا	��م داد!1bا	 &، و ? �	\� 
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�K�
 Aـ
�ز ,

 �
���١h٢N  �! زه�ى ی�1ّ#� را�H	 �ً1صE0 ^زه�ى واج�H	 Kاس ^M7�� ـ
�ب و 1E0 �/9صً� !�اى هH��ی� l� و }Dز ص�H	 &، و در 	1اb! K9�Hج

� 1د !#/7� س��رش �&� اسK  ���& و آ�� آ� ص&اى اذان ���& را ��. 



 �
���١h7&ا  ٢٧Qا K9�Hا��م ج �! �ـ در روای�7 وارد �&� اسK آ� ا4� ی. 	�
آ & ه� رآKV از 	�Hز +	�ن ث1اب ص& و � ��� 	�Hز دارد و ا4� دو 	�� ا7Q&ا 

�1	& ث1اب 	�Hز��ن  �7/#! �?�آ  & ه� رآ�7V ث1اب �/ &E	�Hز دارد و ه
�� ��س & و 9ّ&� +	�ن آ� از د  !#/7! ��1د �� !� د� 	� �>	�Hم +س�H� ��K ا4{4 �

 &	1�آ�J} و دری�ه� ��آ^ و در�70ن I3Q و ج" و ا	� و ��Lad 	1ی� &� 
�H	  & �ن را ! 1ی+ KV& ث1اب ی. رآ 	1ا�. 

 �
���١hاز روى !� ٢٨ K9�Hز ج�H	 �! ن&/	 �o�F و   ـ K�#	 Cج�ی �a� 79ا
 .سCاوار 	#�K آ� ا	��ن !&ون 9}ر 	�Hز جK9�H را ��ك آ &

 �
���١h&، و  ٢٩	1اb! K9�Hز را !� ج�H	 آ & آ� �Dن ص��	ا Kاس ّ̂ M7�� ـ
Kاس � .	�Hز !� جK9�H از 	�Hِز اّول وKQ آ� >�ادى یV � � <� 10ا	&� �1د !<7

� !1bا	 & از 	�Hز >�ادى آ� +ن را ;1ل !&ه & E7b� �79 را آ��Hز ج�H	 C#	 و
�� �7>! &��!. 

 �
���١h٣٠ �� ���! K9�H�7 آ� جQ1د  ـ و���M7^ اسK آ�� آ� 	�Hزش 
 5;�! �
را >�ادى 10ا	&� دو!�ر� !� ج1b! K9�Hا	& و ا4� !H>�! &V& آ� 	�Hز اّو

Kز دّوم او آ�>� اس�H	 1د�!. 

 �
���١h&�  ٣١	10ا K9�Hزى را آ� !� ج�H	 &1اهb! 1م��ا��م ی� � �ـ ا4
� از #J ص +ن�b�دو!�ر� !� ج1b! K9�Hا	& در ص1ر�� آ� جK9�H دّوم و ا

 .ّول !�� & و او ا��م !��& ا��Lل 	&اردا

 �
���١hز را  ٣٢�H	 در ص1ر�� آ� fX< ز وس1اس دارد و�H	 ـ آ�� آ� در
�� KF& از وس1اس را	1اb! K9�H&  !� ج	1اb! K9�Hز را !� ج�H	 &1د !�ی�. 

 �
���١h٣٣  K9�Hز را !� ج�H	 آ  & آ� �ـ ا4� �&ر ی� ��در !� >�ز	& 10د ا�
آ� ��ك +ن �1ج^ اذیK و 	�را�7F ی� اس��a ادب !� �&ر ی�  !1bا	& در ص1ر��

 .��در !��& واج^ اس K	�Hز را !� ج1b! K9�Hا	&

 �
���١h٣h �H	 را �DّM7�� زه�ى�H	 ز   ـ�H	 �e� &	10ا K9�H1د !� ج�
�!�ن را   اس�X�7ء آ� !�اى +�&ن !�ران ��Q و �10ا	 & و ه "# \H	�Hز #9& >=

 C#	 
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 .ج1b! K9�Hا	 &�1ا	 & !�   ��

 �
���١h٣� �� �#�1ز ی�H	 K9�Hآ� ا��م ج �VQ1� آ&ام از   ـ �10ا	& ه
اش را   �1د !� او ا7Q&اء آ�د و
� ا4� ا��م 	�Hز ی  �#�1	�Hزه�ى ی�1#� را ��

� ای �L  ا7F#�;ً� دو!�ر� ��e� ،&	1اb! ز 10د را !� او�H	 &	1ا� �H	 1م��& �	10ا
� &ه� دو از ج<K ا7F#�ط �56 هI و �! K>از ی. ج. 

 �
���١h٣N �� ز ی�1#� 10د را�H	 ى��Q K9�Hا��م ج ��1د  10ا	& �� ـ ا4
�� ��Q �ً;�#7Fزش را ا�H	 �آ & ی� ��Qى ا7F#�;�  !� او ا7Q&ا آ�د و
� ا4

� را ��eز آ� دی�H	   7&اى !� اوQا &��! �7<�e	 اى +ن �1ل�! �? �10ا	& ا4
�H	 I1م ه��� �L ای �e� ،ل دارد�L�ز ا7F#�;� از ج<K ا7F#�;� آ� ا��م ا

�� ��Q اى او�10ا	&، >1ت   دارد، !1bا	&، و
� ا4� ا	��ن !&ا	& 	�Hز آ�� آ� !
�&�، ا��Lل 	&ارد. 

 �
���١h٣٧  &��اب !��& و آ�� �/K س� او ا7Q&ا آ�د� !�M� ا��م در �ـ ا4
�اب ای��7د�M� ف��اب ا��م را   آ��	� آ� دو ;M� & و !� واس=� دی1ار	ا �H	

!#  & 	�H �1ا	 & ا7Q&ا آ  & !�L3 ا4� آ�� هK/� I س� ا��م ا7Q&ا آ�د� !��& ا7Q&ا 
�اب، ا��م را   آ�دن آ��	� آ� دو ;�ف او ای��7د�M� & و !� واس=� دی1ار	ا

�H	  K�#	 }#M7#�ط واج^ صFا �!� ! &  #!. 

 �
���١hف ص�  ٣٨�ـ ا4� !� واس=� درازى ص� اّول آ��	� آ� دو ;
�1ا	 & ا7Q&اء آ  &، و 	#C ا4� !� واس=� درازى ی�L   ا	& ا��م را 	D#  & ��  ای��7د�

� آ��	� آ� دو ;�ف +ن ای��7د�eاز ص�<�ى دی  &  #D	 & ص� ج13ى 10د را	ا
 .�1ا	 & ا7Q&اء 	�Hی &  ��

 �
���١h5 درب  ٣٩!�X� س&، آ�� آ��ـ ا4� ص�<�ى جK9�H �� درب ���& !
Kاس }#Mزش ص�H	 ص� ای��7د� K/�  7&اQاو ا �و 	# C	�Hز آ��	� آ� �/K س

ا	& و ص� ج13 را   آ  & صM#{ اسK، و
� آ��	� آ� دو ;�ف او ای��7د�  ��
�H	  K�#	 }#M<� ص	7&ا +Q7#�ط واج^ اFا �!� ! &  #!. 

 �
���١hhی� ?� !�  ٠ Kف راس�ـ آ�� آ� �/K س17ن ای��7د� ا4� از ;
�H	 &��D	 5E7ّ� ا��م �! �e1م دی��ف �  واس=� ��1ا	& ا7Q&اء آ & و
� ا4� از ;

�� &��! 5E7ّ� �? ی� K7&ا آ &  راسQ& ا	1ا�. 

 �
���١hhن  ١�L� ��& و
� ا4�D	 �ـ ج�ى ای��7دن ا��م !�ی& از ج�ى ���1م !3 &�



�& ا��Lل 	&ارد�! ��& 3! �Hار 0#�3 آ&X� ا��م . &��! ^#�و 	#C ا4� ز�#" س�ا
 و 
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! Kاس ��& و ا��م در ;�>� آ� !3 &��D	 ن زی�د+ �D#��ی�7& در ص1ر�� آ� س�ا
 .;1رى !��& آ� !� +ن ز�#" ��={ !1eی & ��	�V 	&ارد

 �
���١hhدر ص1ر�� آ� !3 &ى  ٢ &�ـ ا4� ج�ى ���1م !3 &�� از ج�ى ا��م !�
�& آ� 9�>ً� ی. اج�H7ع �M�1ب �1د ا��Lل �! Iی&Q رف ز��ن�V7� ار&X� �!

 & ;�XD ای" ز��ن ا4� >�ص�3 ه� ;�XD �� س� 	&ارد ! �!�ای" در س��H70	<�ى ?
�&، �zه�ًا وF&ت ص&ق ���! � .آ & و جK9�H ا��Lل 	&ارد  �7

 �
���١hhآ� در ی. ص� ای��7د� ٣ �	آ�� "#! �ا	& !ّ\� �C#ّH یV �   ـ ا4
><H& >�ص�3 �1د، ? �	\� 	&ا	 & 	�Hز او !�;5  اى آ� 10ب و !& را ��  !ّ\�

�� K7&ا آ  & اسQ& ا 	1ا�. 

 �
���١hhh  ن�	7�4" + �#DL� ز و�H	 صِ� ج13 +��د� �� ا��م ا4#DL� از &V! ـ
� !1eی& و
� ا7F#�ط   	Cدی. !��& آ�� آ� در ص� !V& ای��7د� ��#DL� &	1ا�

� ص� ج�H� 13م �1د#DL� �� & آ �Dآ� ص Kن اس+ ^M7��. 

 �
���١hh� در ص�<�ى Kِز ی. ص� از ص�<�ى ج13 !�;5 اس�H	 &	ا&! � ـ ا4
�H	 &V!  �� ،�	 ی� Kاس }#Mن ص�	ز +�H	 &	ا&	 ��1ا	& ا7Q&ا   �1ا	& ا7Q&ا آ &، و ا4

 .آ &

 �
���١hhN  &ارد	1 o& ا��م و	ا&! dً6� Kز ا��م !�;5 اس�H	 &	��4 !&ا�ـ ه
�H	 &��D	 K�73� 10د ا��م �?� .�1ا	& !� او ا7Q&ا آ &  ا4

 �
���١hhآ� ا�� ٧ &H>�! ز�H	 از &V! 1م��� �م �9دل 	1Dد� ی� آ�>� !1د� ی� ـ ا4
!� ج< �7	�Hزش !�;5 !1د� �dً6 !ى 1o1	�Hز 10ا	&� 	�Hز جK9�H ���1م 

Kاس }#Mص. 

 �
���١hh٨  �
�F \� در	، ? ��	د� ی� �ـ ا4� در !#" 	�Hز �. آ & آ� ا7Q&اء آ
�1ا	&  ده& ��  !��& آ� وz#�� ���1م اسHF �! dً6� K& و س1ر� ا��م 14ش ��

ج�H� K9�Hم آ & و ا4� �/1lل آ�رى !��& آ� هI وz#�� ا��م و ه  I	�Hز را !�
�ادى < K#ّ	 �! ز را�H	 &ی�! ،&�وz#�� ���1م اسdً6� K در رآ1ع ی� س�&� !�



 .��Hم 	�Hی&

 �
���١hh٩ �� K9�Hز ج�H	 "#! ن در��	ادى آ &  ـ ا�< K#ّ	 &	1ا�. 

 �
���١h�٠  K#ّ	 و س1ر� ا��م &HF از &V! 1م��� ��ادى آ & Tزم 	#�K ـ ا4<
�ادى < K#ّ	 و س1ر� &HF ن&�HF& و س1ر� را !1bا	& و
� ا4� �#� از ��Hم 

 .	�Hی& ! �!� ا7F#�ط واج^ HF& و س1ر� را از اّول !1bا	&

 �
���١h7#�ط واج^  �١Fا ��ادى آ & ! �!< K#ّ	 K9�Hز ج�H	 "#! در �ـ ا4
�دّد �1د � ��ادى آ & ی� 	� و 	�Dی& دو!�ر� 	ّ#K جK9�H آ &، و
� ا4< K#ّ	 آ�

 &V! 
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Kاس }#Mزش ص�H	 ،& م آ�H� K9�Hز را !� ج�H	 د آ��#e! I#HE�. 

 �
���١h�٢  K#ّ	 ارد آ�{e! � ! &، !�ی�	د� ی� ��ادى آ< K#ّ	 آ & آ� .� �ـ ا4
Kد� اس�L	 ادى�<. 

 �
���١h7&ا آ & و !� رآ1ع ا��م  �٣Qا Kآ� ا��م در رآ1ع اس �VQ1� �ـ ا4
��&، 	�Hزش !� ;1ر جK9�H صM#{ اسK و !�! �&�س&، ا4�?� ذآ� ا��م ��Hم 

�1د و !� رآ1ع ا��م   ی. رآF KV��ب �� I0 ار رآ1ع&X� �! ��1د، اّ�� ا4
K�79 !�;5 اس�Hس& ج�	. 

 �
���١h�h  ار رآ1ع&X� �! 7&اء آ & وQا Kآ� ا��م در رآ1ع اس �VQ1� �ـ ا4
�1د و �. آ & آ� !� رآ1ع ا��م رس I0 7#�طFو ا Kزش !�;5 اس�H	 �	 ی� �&#

 .+ن اسK آ� 	�Hزش را ��Hم آ & و دو!�ر� ا�9د� آ &

 �
���١h��  �! �L	+ 7&ا آ & و �#� ازQا Kآ� ا��م در رآ1ع اس �VQ1� �ـ ا4
�1د ا��م س� از رآ1ع !�دارد، �� I0 &از� رآ1ع	ادى آ & ی�  ا�< K#ّ	 &	1ا�

#0�! &V! KVاى رآ�� آ & �� ا��م !Dب ص��F ز 10د�H	 اّول KVد و +ن را رآC
��0س7" ا��م !� Q&رى ;1ل !L/& آ� 	1eی & ای" � �b	�Hز . آ &! �و
� ا4

�� K9�Hی&  ج�H	 ادى�< K#ّ	 &&، !�ی	10ا. 

 �
���١h�N  �! �L	+ 7&ا آ & و �#� ازQو س1ر� ا &HF "#! ز ی��H	 از اّول �ـ ا4
� ;1ر جK9�H صM#{ اسK و رآ1ع رود ا��م س� از رآ1ع !�دارد 	�Hز او !

 .!�ی& رآ1ع آ & و 10د را !� ا��م !�س�	&



 �
���١h�٧  Kز اس�H	 ��س& آ� ا��م �/1lل 10ا	&ن �/<& +0! �VQ1� �ـ ا4
�ة#DL� "7�4 و K#ّ	 از &V! &س&، !�ی�! K9�H1اه& !� ث1اب جb! �\	� ?  ام�Fا�

D1ی& و صe	 م راdس �
� آ & �� ا��م سdم ! /# & و �/<& را !� ا��م !1bا	& و
� !1eی& HF& و #DL� آ & و K#ّ	 دو!�ر� �L	+ ی�7& و !&ون�! &V! ،&ز را !&ه�H	

 .س1ر� را !1bا	& و +ن را رآKV اّول 	�Hز 10د F��ب آ &

 �
���١hرى  �٨&Q ^7#�ط واجFا �ـ ���1م 	�Dی& ج�13� از ا��م !�ی�7& و ! �!
^X9  & 3! او &Q �\	� ? از ا��م !�ی�7& و �� از ا��م !��& آ� در رآ1ع و ��

 .س�1دش ج�13� از ا��م !��& ا��Lل 	&ارد

 �
���١h�٩  K/� & +ن آ� 	د� و ���ـ در 	�Hز جK9�H !#" ���1م و ا��م 	�Dی& �
�H	 �&ى آ�   +ن دی�e1م دی��ن و ���	ا "#! Kاس "# \Hو ه ،&��1د >�ص�3 !�

 ا	��ن 
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�&� اسK و 5E7ّ� د !� واس=� او !� ا��م�
� ا4� ���1م زن !��& و ا��م �
�&ن ��د� و ��	 & +ن !#"   �&ن ��د� و ��	 & +ن ا��Lل 	&ارد، و >�ص�3 >�ص�3

 Kاس �&� 5E7ّ� و زن !� واس=� او !� ا��م Kد اس��ى آ� �e1م دی��زن و �
�دان اسK آ� � & 	�� �HLF & �ا��Lل 	&ارد، اّ�� ا4� ا��م و ���1م ه�دو زن !�

 ." +	<� >�ص�3 �1د	�Dی& ?#Cى !#

 �
���١hN1م و  ٠��1م و ا��م، ی� !#" ���ز !#" ��H	 �! وع��ـ ا4� !V& از 
 K/� ى آ��eدی C#? د� ی��� ،K5 !� ا��م اسE7ّ� 1م !� واس=� او��آ�� آ� �

�H	 ادى �� +ن را��1د و صM#{ اسK �1ان دی& >�ص�3 �1د، 	�Hزش >. 

 �
���١hNآ� !#" ١ K7#�ط واج^ +ن اسF1م و ج�ى ای��7دن  ـ ا��ج�ى س�&� �
&��D	 �3ص�< �
1HV� م&Q .از ی �و 	#C ا4� ا	��ن !� واس=� �����1 . ا��م !#/7

� ا7F#�ط واج^ !�ی& >�ص�3 ج�ى !� ! &��! 5E7ّ� آ� ج13ى او ای��7د� !� ا��م
�& و ا7F#�ط ��M7^   س�&��D	 �
1HV� م&Q .از ی �اش از ج�ى ای��7دن او !#/7

ى س�&� ���1م !� ج�ى آ�� آ� ج13 او ای��7د�، ه#� >�ص�3 +ن اسK آ� ج�
&��! �7� .	&ا

 �
���١hNد�  ٢�ـ ا4� ���1م !� واس=� آ�� آ� ;�ف راسK ی� ?� او ا7Q&ا آ
7� از ی. Q&م /#! �\	� ? ،&��D	 5E7ّ� و از ج13 !� ا��م &��! 5E7ّ� ا��م �!



Kاس }#Mزش ص�H	 &��! �7�1
� >�ص�3 	&اHV�. 

 �
���١hN1م  ٣��1م و آ�� آ� ���1م و ا��م ی� !#" ���ز، !#" ��H	 در �ـ ا4
7� از ی. Q&م >�ص�3 �#&ا �1د 	�Hزش /#! K5 اسE7ّ� واس=� او !� ا��م �!

�ادى ��<  Kاس }#M1د و ص�. 

 �
���١hNh  �H1د ی� ه�ـ ا4� 	�Hز ه�H آ��	� آ� در ص� ج13 ه��H� & 7م 
�ادى 	�Hی & ا4� >�ص�3 !� ا	&ا< K#ّ	 ز ص��H	 &��D	 �7/#! �
1HV� م&Q .ز� ی

�ادى < &�7� از ای" �X&ار !�/#! �!V& !� ;1ر جK9�H صM#{ اسK و ا4
��  Kاس }#M1د و ص�. 

 �
���١hN� �� 1ت و �/ّ<& را !� ا��م Q ،& 7&ا آQدّوم ا KVدر رآ �10ا	&   ـ ا4
ز�#"  و ا7F#�ط +ن اسK آ� �iQ1 10ا	&ن �/ّ<& ا	e/�7ن دسK و س# � �� را !�

!e}ارد و زا	1ه� را !3 & آ &، و !�ی& !V& از �/ّ<& !� ا��م !�C#0د و HF& و س1ر� 
�اى س1ر� وKQ 	&ارد، HF& را ��Hم آ & و در رآ1ع ی� س�&� ! �را !1bا	&، و ا4

Kاس }#Mزش ص�H	 ادى آ & و�< K#ّ	 &، ی�	س�� .10د را !� ا��م !
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 �
���١hNN آ� ا��م در رآ �VQ1� �KV دّوم 	�Hز ?<�ر رآ�7V اسK ا7Q&ا ـ ا4
آ &، !�ی& در رآKV دّوم 	�Hزش آ� رآKV س1ّم ا��م اسV! K& از دو س�&� 

! /# & و �/ّ<& را !� �X&ار واج^ !1bا	& و !�C#0د و ? �	\� !�اى 7�4" س� 
���M#D�� �Dت وKQ 	&ارد، ی. ���1e! �Dی& و در رآ1ع ی� س�&� 10د را !� �

  .ا��م !�س�	&

  

  



v	م ���٧|١  �Wآ� ا �Aم�م .�اvو م �H�. ّ�م ی� ��0رم� �Uام�م در رآ �Wـ ا
1
A رآ�ع ام�م �. �Aرا .�3ا �
ر��، .�C.� ا�=��ط وا,M .�ی�   ا*=�ا آ�C و �
�Cا*=�ا آ �U. ،ام�م .� رآ�ع رود �� �Cآ �;b. 

 ��v	و ��ر/  �٨|١م �
ـ ا�W در رآ�U �ّ�م ی� ��0رم ام�م ا*=�ا آ�C، .�ی� �
.�3ا�A و ا�W .�اى ��ر/ و*� �Aارد، .�ی� �
� را �
�م آ�C و در رآ�ع خ�د را 

 �ً�را .� ام�م .����A، و�1 ا�W در �@�/ .� ام�م .��� .�=� %ن ا�� آ� ا�=��
�Aز را دو.�ر/ .�3ا�
A. 

 ��v	1 آ� م1 �٩|١م	در رآ�ع .� ام�م  ـ آ �Aت را .�3ا�C* ر/ ی��� �Wا �Aدا
1
A  ی� ��ر/ ی��;A ا�� ر�� ��?b زش�
A �Aخ�ا �W1 ا�و �Aت را .�3ا�C*. 

 ��v	ی�  ٧٠|١م�
A م�

��Cن دارد آ� ا�W ��ر/ را �Hوع آ�C ی� ��ـ آ	1 آ� ا
ر�� ا�=��ط وا,M %ن ا�� آ� ��ر/ را �Hوع آ�C ی� ا�W  .� رآ�ع ام�م م1


�ی�A م�
 .�Hوع آ�د/ �

 ��v	٧١|١م . �Aر/ را .�3ا�� �Wدارد، ا R1 آ� ی��	رآ�ع ام�م ـ آ �

�زش b?�� ا��  م1A ���A و .� رآ�ع �Aر/ را .�3ا�� �hA�C0 ،ر��. 

 ��v	ا��  ٧٢|١م �Uآ� در آ�ام رآ �Aا�A م�مvو م �H�. /=�د	ام�م ای �Wـ ا
��ا�A ا*=�ا آ�C، و�1 .�ی� �
� و ��ر/ را .� *�j *�.� .�3ا�A و ا�U. �0�W   م1


�زش b?�� ا�� .]�
� آ� ام�م در رآ�U اّول ی� دّوم .�د/،A. 

 ��v	و ��ر/  ٧٣|١م �
ـ ا�W .� خ��ل ای��C ام�م در رآ�U اّول ی� دّوم ا�� �
 ��?b زش�
A /ّ�م ی� ��0رم .�د� �Uآ� در رآ �
�3Aا�A و .�U از رآ�ع .]�
ا��، و�1 ا�O �W` از رآ�ع .]�
� .�ی� �
� و ��ر/ را .�3ا�A و ا�W و*� 

 .�ع ی� �@�/ خ�د را .� ام�م .����A�Aارد، ��6 �
� را .�3ا�A و در رآ

 ��v	و  |٧|١م �
ـ ا�W .� خ��ل ای��C ام�م در رآ�U �ّ�م ی� ��0رم ا�� �
��ر/ .�3ا�A و �O` از رآ�ع ی� .�U از %ن .]�
� آ� در رآ�U اّول ی� دّوم .�د/، 

� و ��ر/ .]�
� cزم �A	� ��A% را �
�م � R�. در �Wا��، و ا ��?b زش�
A

�Cآ. 

��v	د،  �٧|١ م�H �O�. �K�

�ز م	=?ّ;1 ا�� ,A ل�f_1 آ� مU*م� �Wـ ا 
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 Kاس ّ̂ M7�� ،&س�! K9�Hم آ & !� ج�H� ز را�H	 �? �	\� ا;H# �ن 	&ارد آ� ا4
�7 !��& آ� ��1د !�L3 ا4� ا;H# �ن 	&ا K9�Hز ج�H	 1لl/� ز را ره� آ & و�H	

ّ̂ اسK !� هH#" دس17ر ر> !� رآKV اّول �� M7�� &ی&رس�H	 �7ر. 

 �
���١h٧N  K�7 اسV�7 ی� ?<�ر رآVز س� رآ�H	 1لl/� آ� �VQ1� �ـ ا4
 ��1د، ? �	\� !� رآ1ع رآKV س1ّم 	�>�7 و ا;H# �ن 	&ارد آ� ا4 ���! K9�Hج
ّ̂ اس �! K	 K#ّ	�Hز �� �DّM7	�Hز را  M7�� ،&س�! K9�Hم آ & !� ج�H� ز را�H	

�س! K9�Hم آ & و 10د را !� ج�H� �7Vدو رآ&	�. 

 �
���١h٧٧  &�ـ ا4� 	�Hز ا��م ��Hم �1د و ���1م �/1lل �/ّ<& ی� سdم اّول !�
�ادى آ &< K#ّ	 K�#	 زمT. 

 �
���١h٧٨  KV�7 ا��م �/ّ<& رآQو �&	�� ^X9 از ا��م KVـ آ�� آ� ی. رآ
�ادى آ & و !�C#0د و 	�Hز را ��Hم آ & و ی�   10ا	& ��  +0� را ��< K#ّ	 &	1ا�

K�7ن دس/e	ا  �Dارد و ص&>e	 & 3! 1ه� را	ارد و زا{e! "#و س# � �� را !� ز�
�C#0د! &V! 1ی& وe! ز را�H	 مdآ & �� ا��م س. 

�K�
 �Hای6 ام�م ,

 �
���١hدوازد� ا���� و �9دل و  ٧٩ �V#�ـ ا��م جK9�H !�ی& !�
� و 5Q�9 و 
� زاد� !��& و 	�Hز را !� ;1ر ص1b! }#Mا	& و 	#C ا��م جdF � ! K9�Hل!

><H&   ا7F#�ط واج^ !�ی& ��د !��& و ا7Q&ا آ�دن !ّ\� �C#ّH آ� 10ب و !& را ��
� ��	�V 	&اردeدی C#ّH� �\ّ! �!. 

 �
���١hـ ا���� را آ� �9دل �� ٨٠  �Q�! 10د K
�. آ & !� 9&ا �دا	��7، ا4
 .�1ا	& !� او ا7Q&ا 	�Hی&  اسK ی� 	�، ��

 �
���١hز �� ٨١�H	 10ا ـ آ�� آ� ای��7د��H	 ،&	   /��7 ی�	& !� آ�� آ� 	1ا�
�1ا	&  10ا	& 	�H  و آ�� آ� 	/� �7	�Hز ��. 10ا	& ا7Q&ا آ & 10ا!#&� 	�Hز ��

 .10ا	& ا7Q&ا 	�Hی&  !� آ�� آ� 10ا!#&� 	�Hز ��

 �
���١hز �� ٨٢�H	 �7�/	 &، ��  ـ آ�� آ�	/��7   10ا	& !� آ�� آ� 	1ا�
� ا7F#�ط 	�Hز ��!� ! �
واج^ آ�� آ� 10ا!#&� اس K	�Dی& !�  10ا	& ا7Q&ا آ & و

 .10ا	& ا7Q&ا آ & آ�� آ� 	/��7 و ی� 10ا!#&� 	�Hز ��



 �
���١h1ى  ٨٣oی� !� و IHّ#� واس=� 9}رى ی� �! K9�Hا��م ج �ـ ا4
��#Dاى   ج 
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�1د !� او ا7Q&ا آ�د و
� ا4� !� واس=� 9}رى !� 
�Dس 	��   	�Hز !1bا	&، ��
 .#�ط واج^ 	�Dی& !� او ا7Q&ا آ�د10ا	& ! �!� ا 7F	�Hز ��

 �
���١h٨h �H	 دارد آ� �o�� K9�Hا��م ج ��1ا	& از !#�ون +�&ن !1ل   ـ ا4
�H	 ،^7#�ط واجFا ��1د !� او ا7Q&ا آ�د  و fa�J 10ددارى آ & ! �!. 

 �
���١hرى ج}ام  �٨�H#! 7#�ط واج^ آ�� آ�Fا �ی� !�ص ) 10ر�(ـ ! �!
)��#� (�� &ّF 1ددارد، و آ�� آ�� K9�Hی& ا��م ج�D	 K�9 10رد� اس. 

�K�
 ا���م ,

 �
���١h٨N �� K#ّ	 1م��آ� � �VQ1� ـ   �
آ &، !�ی& ا��م را �Vّ#" آ & و
�   دا	�7" اسI او Tزم 	#�dً6� ،K ا4� 	ّ#K آ & ا7Q&ا ��o�F ا��م �! I آ

Kاس }#Mزش ص�H	. 

 �
���١hز  ٨٧�H	 C#? �Hو س1ر� ه &HF از �#J &1م !�ی��را 10دش ـ �
 &HF &ی�! ،&�!1bا	&، و
� ا4� رآKV اّول ی� دّوم او رآKV س1ّم ی� ?<�رم ا��م !�

 .و س1ر� را !1bا	&

 �
���١h٨٨  �/9 ب و�l� و }Dز ص�H	 اّول و دّوم KV1م در رآ��� �ـ ا4
 &HF &ی�D	 ،&ه&	 �#b/� ت را�H3آ �?�ص&اى HF& و س1ر� ا��م را !/ 1د، ا4

ّ̂ اسHF K& و س1ر� را و س1ر� را !1bا	& و ا4 M7�� ،/ 1د	ص&اى ا��م را  �
 .!1bا	& و
� !�ی& +ه�1b! �7ا	& و ? �	\� س<1ًا !1b! & 3ا	& ا��Lل 	&ارد

 �
���١h7#�ط  ٨٩Fو س1ر� ا��م را !/ 1د، ا &HF ت�H3از آ ��V! 1م��� �ـ ا4
 .واج^ +ن اسK آ� HF& و س1ر� را 	1bا	&

 �
���١h٩٠  &HF 1م س<1ًا��� �و س1ر� !1bا	&، ی� 0#�ل آ & ص&ا�a را آ� ـ ا4
� 1د ص&اى ا��م 	#�K و HF& و س1ر� !1bا	& و !H>�! &V& ص&اى ا��م   ��

Kاس }#Mزش ص�H	 ،1د�!. 

 �
���١hآ & آ� ص&اى ا��م را �� ٩١ .� �� 1د ی� 	�، ی� ص&ا�a !/ 1د   ـ ا4



�� ،�eی� ص&اى آ� دی K& ص&اى ا��م اس	&ا	و س1ر� ر  و  &HF &	ا !� �1ا
�!1b! �X3=� Kا	&Q &EQ. 

 �
���١hز  ٩٢�H	 اّول و دّوم KV1م در رآ��آ� � K7#�ط واج^ +ن اسFـ ا
� و >z 
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� HF& و س1ر� 	1bا	& و ��M7^ اسK !� ج�ى +ن ذآ� !1eی&E9. 

 �
���١hة ٩٣�#DL� &ی�D	 1م��7#�ط   ـ �Fا �L3! &1یe! ام را �#� از ا��م�FTا
DL� �� آ� K1ی&واج^ +ن اسe	 �#DL� �&/	 م�H� ا��م �#. 

 �
���١h٩h �� مdس KQ& ?� و	م ا��م را !/ 1د، ی� !&اd1م س��� �14ی&،   ـ ا4
	�Dی& �#� از ا��م سdم !1eی& و ? �	\� H9&ًا �#� از ا��م سdم ده& ا��Lل 

�ادى آ & ی� س<1ًا �#� از ا��م سdم ده&، 	�Hزش )١.(دارد< K#	 �و
� ا4
 .م 	#�K دو!�ر� سdم ده&صM#{ اسK و Tز

 �
���١hة �٩�#DL� از �#J 1م��� �� 	�Hز   ـ ا4eه�ى دیC#? مdام و س�FTا
را �#� از ا��م !1eی& ا��Lل 	&ارد، و
� ا4� +	<� را !/ 1د ی� !&ا	& ا��م ?� 

�� KQ1ی&  وe	 آ� �#� از ا��م Kن اس+ ^M7�� 7#�طF14ی&، ا. 

 �
���١h٩N �\	+ از �#J &1م !�ی��&� �� ـ �	ز 10ا�H	 در   �e1د، آ�ره�ى دی�
و ا4� H9&ًا . +ن ��	 & رآ1ع و س�1د را !� ا��م ی� آV! �H& از ا��م !�� +ورد

�#� از ا��م ی� �ّ&�� !V& از ا��م ا	��م ده& �K#EV آ�د� و ا7F#�ط واج^ +ن 
 .اسK آ� 	�Hز را ��Hم آ & و دو!�ر� !1bا	&

 �
���١hس<1ًا �#� از ا��م  ٩٧ �س� از رآ1ع !�دارد ? �	\� ا��م در ـ ا4
�دارد و در ای" ص1رت ! �4�دد و !� ا��م س�رآ1ع !��& !�ی& !� رآ1ع !

�H	 5;�! ز را�H	 Kن رآ1ع آ� رآ" اس&�4�دد  زی�د�آ & و
� ا4� !� رآ1ع !
Kزش !�;5 اس�H	 دارد�! � .و �#� از +	�L !� رآ1ع !�س& ا��م س

 �
���١hدا ٩٨�! �رد و !D# & ا��م در س�&� اسK !�ی& !� س�&� ـ ا4� ا��D7هً� س
4�دد و ? �	\� در ه� دو س�&� ای" اّ���ق !7�#& !�اى زی�د�&ن دو س�&� آ� �!

�H	 5;�! ز�H	 K1د رآ" اس�. 

 �
���١h٩٩  �! ��4�ـ آ�� آ� ا��D7هً� �#� از ا��م س� از س�&� !�دا��7 ه



�دارد! �4�دد و ه 1ز !� س�&� 	�س#&� ا��م س�	�Hزش صM#{ اسK  س�&� !
�1د  و
� ا4� در ه�دو س�&� از ی. رآKV ای" اّ���ق ! &7�#	�Hزش !�;5 ��. 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 �<�� و ��ز را ا�دK آ�� 1H6ز اآ�� � .ـ ی��� ���% اح�6ط وا(Q �� ای
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 �
0#�ل ـ ا4� ا��D7هً� س� از رآ1ع ی� س�&� !�دارد و س<1ًا ی� !�  �١�٠٠��
�H	 ا��م �! �L ای  Kاس }#Mزش ص�H	 ،ود� .رس& !� رآ1ع ی� س�&� 	

 �
���١�٠١  �! �\	� ? Kا��م در س�&� اس & #D! دارد و�ـ ا4� س� از س�&� !
0#�ل ای �L س�&� اّول ا��م اسEQ �! K& ای" آ� !� ا��م س�&� آ & !� س�&� رود 

�1د، و ا4� !� 0#�ل ای"  و !�<H& س�&� دّوم ا��م !1د� س�&� دّوم او F��ب ��
 &H>�! �&7" از س���دا! �آ� س�&� دّوم ا��م اسK !� س�&� رود و !V& از س

�   س�&� اّول ا��م !1د� �KV!�7 از ا��م جF �! K9�H��ب ��eی& و !�ی& !�ر دی+
!� ا��م !� س�&� رود و در ه� دو ص1رت ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� 	�H را !� 

 .!1bا	&ج�H� K9�Hم آ & و دو!�ر� 

 �
���١�٠٢  �ـ ا4� س<1ًا �#� از ا��م !� رآ1ع رود و ;1رى !��& آ� ا4� س
�اKa ا��م ��Q ارى از&X� �! دارد��دارد و !� ا��م !�   !! �رس& ? �	\� س

�دد ! �!� ا7F#�ط واج^ e	�رآ1ع رود 	�Hزش صM#{ اسK و ا4� H9&ًا !

#L" ا7F#�ط واج^ +ن 	�Hزش !�;5 اسK و در ه�دو رآ1ع !�ی& ذآ� را !1eی& 

7� 	1eی&/#! �#lص � .اسK آ� در رآ1ع اّول ی. ذآ

 �
���١�٠٣  �ـ ا4� س<1ًا �#� از ا��م !� رآ1ع رود و ;1رى !��& آ� ا4
�H	 ا��م Kaا�Q ى ازC#? �! دد�4�� آ & �� ا��م !�  !Dرس&، در ص1ر�� آ� ص

Kاس }#Mزش ص�H	 &س� .او !

 �
���١�٠h س<1ًا �#� از ا�� �� آ & ـ ا4Dم !� س�&� رود، در ص1ر�� آ� ص
Kاس }#Mزش ص�H	 &س� .�� ا��م !� او !

 �
ـ ا4� ا��م در رآ�7V آ� Q 1ت 	&ارد ا��D7هً� Q 1ت !1bا	&، ی� در  ��١�٠��
رآ�7V آ� �/<& 	&ارد ا��D7هً� �/1lل 10ا	&ن �/<& �1د ���1م 	�Dی& Q 1ت و 

�H	 �
رآ1ع رود، ی� �#� از ای��7دن  �1ا	& �#� از ا��م !�  �/<& را !1bا	& و



� آ &   ا��م !�ی��L3! &7 !�ی& !� K�d9 و ا��ر�Dص &/	 �
� آ & و ا4�F اى !� او
 .�� ا��م �/ّ<& ی� Q 1ت را ��Hم آ & و ! �#ّX	�Hز را !� او !1bا	&
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�ز ,
��K م	=?M ا��A ه�ی1 آ� درP�0 

 �
���١�٠N ; Kاس ^M7�� ،&��ف راسK ا��م !�ی�7& ـ ا4� ���1م ی. ��د !�
و ا4� زن !��&، ��M7^ اسK در ;�ف راسK ا��م ;1رى !�ی�7& آ� ج�ى 

اش ���وى زا	1 ی� Q&م ا��م !��& و ا4� ی. ��د و ی. زن و ی� ی. ��د و   س�&�
�د ;�ف راسK ا��م و !�K/� �Q س� ا��م � Kاس ^M7�� & �? & زن !�

�د و ? & زن !�� & ��M7^ ا� & ? ��ده� X9^ ا��م و ز	<� !�ی�7 & و ا4� Kس
�ده� !�ی�7 &� K/�. 

 �
ـ ��M7^ اسK ا��م دروسf ص� !�ی�7& و اهI39 5 و آ�Hل و  �١�٠٧��
 .�1Xى در ص� اّول !�ی�7 &

 �
�& و !#" آ��	� آ� در  �١�٠٨���! I~ � K9�Hص�<�ى ج Kاس ^M7�� ـ
�& ی. ص� ای��7د��! �eی&Lن ردی� ی�	+ �	���& و �D	 �3& >�ص	ا. 

� �
���Kِ��Qَ &Qَ « "#�1 ا
13�Eُة«ـ ��M7^ اسV! K& از 7�4"  ١�٠٩��
&	C#0�!. 

 �
�ان  �١�١٠��e��1 را آ� از دی��ل ��F K9�Hا��م ج Kاس ^M7�� ـ
�#Vo   C#	 س & و�� اسK ر�9یK آ & و  �3�9	L & �� ا>�اد Vo#� !� او !�

 �H& ه	ا&! �e� &&ه	1ت و رآ1ع و س�1د را ;1ل  Q Kاس ^M7�� آ� �	آ��
 .ا	& ��ی3 & !� او ا7Q&ا آ�د�

 �
ـ ��M7^ اسK ا��م جK9�H در HF& و س1ر� و ذآ�ه��a آ� !3 &  �١�١١��
�ان !/ 1	&، و
� !�ی& !#� از   ��eرى !3 & آ & آ� دی&Q �! & ص&اى 10د را	10ا

& L	 & 3! &از� ص&ا را	ا. 

 �
10اه& ا7Q&ا آ &   ـ ا4� ا��م در رآ1ع !�<H& آ�� ��ز� رس#&� و �� �١�١٢��
 &H>�! �?��C#0د، ا4! &V! 1ل !&ه& و; �/#Hه ���M7^ اسK رآ1ع را دو !�ا!

Kاس �&��اى ا7Q&ا وارد ! Iى ه�eآ� دی. 

Kو� اس�L� K9�Hز ج�H	 ه�ی� آ� درC#? 



 �
�و� اسK ا	��ن � <�   ـ ا4� در ص� �١�١٣��L� ،&�ه�ى جK9�H ج� !�
 .!�ی�7&

 �
���١�١h 1م��� Kو� اس�L� 1ی& آ� ا��م  ـe! ز را ;1رى�H	 ه�ى�ذآ
 .!/ 1د
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 �
���١�١� �� KVو 9/� را دو رآ �E9 و �>z ز�H	 ى آ��10ا	&   ـ ���>
 ��و� اسK در ای" 	�Hزه� !� آ�� آ� ���>� 	#�K ا7Q&ا آ & و آ�� آ� ���>L�

�و� اسK در ای" 	�Hزه� !� ���>� ا7Q&ا 	�Hی&L� K�#	 .ى دارد�7Hث1اب آ � Vی .
� ? & 	�Hز جK9�H ا>�5 از 	�Hز >�ادى اسKه. 
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�ز %ی�تA 

 �
���١�١N �� ^واج C#? ز +ی�ت !� واس=� ?<�ر�H	 1د ـ�; 

4�>7" 10ر�#&،: اّول 

�1د و آ�� هI از +ن 	7�س&: دّوم �7<�4�>7" ���، ا4�?� آ�H از +	<� 4. 

7�س&: س1ّم	 Iآ�� ه �?�
� ا4C
 .ز

س#�� و س�خ و ��	 & ای <� در ص1ر�� آ� !#/7� ر9& و !�ق و !�ده�ى : ?<�رم
�دم !7�س &�. 

�7<�L��&ن و >�و ر>7"   ! �!� ا7F#�ط واج^ در 1Fادث وF/7 �ك ز�# � ��	 & 
�دم !7�س & !�ی& 	�Hز +ی�ت !1bا	 &� � .ز�#" در ص1ر�� آ� !#/7

 �
7� از ی.  �١�١٧��/#! K<� واج^ اس	اى +�ـ ا4� ?#Cه��a آ� 	�Hز +ی�ت !
اّ���ق !#�7& ا	��ن !�ی& !�اى ه�ی. از +	<� ی. 	�Hز +ی�ت !1bا	&، �dً6 ا4� دو  !�ر


� !/1د !�ی& دو 	�Hز +ی�ت !1bا	&C
و هH# =1ر ا4� دو �� از +	<� ا���ق . !�ر ز
�1د �
C
�د و هI ز#e! &#� .!#�7& یV � هI 10ر

 �
���١�١٨ �>	+ �Hه ��اى  ـ آ�� آ� ? & 	�Hز +ی�ت !� او واج^ اسK ا4!
4�>�7 و 	�Hز +	<� را  &#��&، �dً6 س� ����D 10ر�! �&�� او واج^ ! C#? .ی

10ا	&، Tزم 	#�V� Kّ#" آ & آ�   	1bا	&� اس�VQ1� K آ� ��Qى +	<� را ��



�&، و هH\ #" اسK ا4� ? & 	�Hز !�اى ر9& و !�ق و �! �>	+ �V<اى آ&ام د�!
�اى +>�7ب !�ده�ى س#�� و س�خ و ��	 & ای <� !� او واج^ ! ��& و
� ا4�! �&�

 �&�� او واج^ ! �aزه��H	 �> اى دو��ى ای�
�، ی� !C
4�>7" و ��� 4�>7" و ز
� ا7F#�ط واج^ !�ی& � iQ1	V� K#ّّ#" آ &!� ! &�10ا	&   	�Hز +ی��� را آ� ��; !�

K<� اس	اى آ&ا�#. از +�!. 

 �
�ى ـ ?#Cه��a آ� 	�Hز +ی�ت !�اى +	<� واج^ اسK در ه �١�١٩��>� �
 �eدم ج�ه�ى دی�� �� !�ی& 	�Hز +ی�ت !1bا	 & و !>��دم ه�Hن � fX< &7�#! اّ���ق

 �Lی �>�واج^ 	#�K، و
� ا4� ��Lن +	<� !� Q&رى 	Cدی. !��& آ� !� +ن 
Kواج^ اس Iه �>	+ � .F��ب �1د، 	�Hز +ی�ت !
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 �
���١�٢٠ �� "7<��وع !� 4��ن !�ی& آ & ا	� ـ از و�7Q آ� 10ر�#& ی� ��� 
	�Hز +ی�ت را !1bا	& و ! �!� ا1Qى وKQ +ن �� ز��	� اسK آ� ه�H +ن !�ز 	/&� 

&��وع !� !�ز�&ن . !��و ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& !� Q&رى ��#0� 	# &ازد آ� 
 .آ &

 �
ـ ا4� 10ا	&ن 	�Hز +ی�ت را !� Q&رى ��#0� !# &ازد آ� +>�7ب ی� ���  �١�٢١��
�وع !� !�ز �&ن آ &، ! �!� �� ا7F#�ط واج^ !�ی& 	ّ#K اداء و  ��Q	L & و
� ا4

 .!V& از !�ز �&ن ��Hم +ن، 	�Hز !1bا	& !�ی& 	ّ# ��Q K	�Hی&

 �
���١�٢٢  KV&ن ی. رآ	از 10ا �ـ ا4� �ّ&ت 4�>7" 10ر�#& ی� ��� !#/7
0� وKQ +ن + �! KV&ن ی. رآ	&از� 10ا	& �� !� ا	1اb	 ز را�H	 ن��	ا �
�& و�!

�! &�ی& 	ّ#K ادا آ & !�L3 ا4� �ّ&ت 4�>7" +	<� !� ا	&از� 10ا	&ن ی. ��	&� !�
K& و ادا اس	1اb! ز +ی�ت را�H	 &ی�! &��! Iه �7Hی� آ KVرآ. 

 �

� و ر9& و !�ق و ��	 & ای <� اّ���ق �� �١�٢٣��C
ا>7&،  ـ ��VQ1 آ� ز
� ا	��ن !�ی& >1رًا 	�Hز +ی�ت را !1bا	& و ا4� 	1bا	& �K#EV آ�د� و �� +0H9 �

K& ادا اس	1اb! KQو �� او واج^ اسK و ه!. 

 �
���١�٢h  ،�7 !1د�<�ـ ا4� !V& از !�ز �&ن +>�7ب ی� ��� !�<H& آ� ��Hم +ن 4
 ��Q �7 !1د�<�!�ی& ��Qى 	�Hز +ی�ت را !1bا	&، و
� ا4� !�<X� &H&ارى از +ن 4

K�#	 ^او واج �!. 



 �
���١�٢� �&ّ9 �4�>�7 اسK ? �	\� ا	��ن اى !1eی & آ� 10ر�#& ی� �  ـ ا4 ��
 K1د راس�از �7�4 +	�ن یX#" �#&ا 	L & و 	�Hز +ی�ت 	1bا	& و !13V� &Vم 

�7 !��& !�ی& 	�Hز +ی�ت را   �7�4<�ا	&، در ص1ر�� آ� ��Hم 10ر�#& ی� ��� 4
!1bا	&، و ا4� دو 	�� آ� �9دل !1دن +	�ن �13Vم 	#�1e! Kی & 10ر�#& ی� ��� 

ا	& !�ی& 	�Hز +ی�ت را !1bا	& !�L3 ا4� در  � �9دل !1د�4�>13V� &V! �7م �1د آ
ه� دو ص1رت �13Vم �1د آ� �X&ارى از +ن 4�>�7 ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� 

 .	�Hز +ی�ت را !1bا	&

 �
���١�٢N  �H39 �&9�Q آ� از روى �	و آ�� "#H�ّ � �7�4 �! ن��	ا �ـ ا4
4�>7" 10ر�#& و ��� را �� KQن �#&ا   و� #H;&، ا 	ی� ��� دا &#�آ & آ� 10ر

4�>�7، !�ی& 	�Hز +ی�ت را !1bا	& و 	#C ا4� !1eی & >dن وKQ 10ر�#& ی� ��� 
آ/& و ا	��ن !� �7�4 +	�ن ا;H# �ن �#&ا آ & !�ی&   #4�د و >dن �X&ار ;1ل ��  ��

�وع !� !�ز�&ن � K9ن س�d< 1ی & +>�7بe! ��ف +	�ن  5H9	�Hی&، �dً6 ا4F �!
#0� !# &ازد آ & 	�Dی& 	�Hز  ���� KQی�ت را �� +ن و+. 

[248] 

 �
ـ ا4� !�< &H	�Hز +ی��� آ� 10ا	&� !�;5 !1د�، !�ی& دو!�ر� !1bا	& و  �١�٢٧��
� ��Q �7	�Hی&{4 KQو � .ا4

 �
� ا	��ن واج^ �1د،  �١�٢٨��! Iز +ی�ت ه�H	 �#ّ�1ز ی�H	 KQدر و �ـ ا4
�اى ه�دو 	�Hز وKQ دارد ه�آ&ام را اّول !! �\	� ? �1bا	& ا��Lل 	&ارد، و ا4

 B � دو��&، !�ی& اّول +ن را !1bا	& و ا4� وKQ ه�! B � از +ن دو �Lی KQو
�& !�ی& اّول 	�Hز ی�1ّ#� را !1bا	&�!. 

 �
���١�٢٩  ،Kاس B � ز +ی�ت�H	 KQآ� و &H>�! �#ّ�1ز ی�H	 "#! در �ـ ا4
�&، !�ی& +ن را ��Hم آ & !�! B � Iز ی�1#� ه�H	 KQ\� و	ز +ی�ت را ? ��H	 &V

�& !�ی& +ن را !/L & و اّول 	�Hز +ی�ت، . !1bا	&�D	 B � �#�1ز ی�H	 KQو �و ا4
 .! &V	�Hز ی�1ّ#� را !�� +ورد

 �
ـ ا4� در !#" 	�Hز +ی�ت !�<H& آ� و KQ	�Hز یB � �#ّ�1 اسK !�ی&  �١�٣٠��
ا ��Hم 	�Hز +ی�ت را ره� آ & و �/1lل 	�Hز ی�#�1 �1د و !V& از +ن آ� 	�Hز ر

آ�د �#� از ا	��م آـ�رى آـ� 	Hــ�ز را !<ـI !ـC	ـ&، ! �#X	Hـ�ز +یـ�ت را از هHـ�ن 
 .جـ� آ� رهــ� آــ�د� !bـ1ا	ــ&



 �
���١�٣١  ��د و �� +0#e! ��� ِس زن، +>�7ب ی���	ی�  �#F ل�F در �ـ ا4
�1	& در �Fل F#� ی� 	��س !��& 	�Hز +ی�ت !  �ّ&�� آ� 10ر�#& ی� ��� !�ز �� �

� ا7F#�ط واج^ !V& از ��ك �&ن  ��Q	�Hی&!� ! �
و . او واج^ 	#�K، و

� ی� س�ی� +ی�ت �&ی& +�& ! �!� ا7F#�ط واج^ �� از ��ك �&ن C
هH\ #" ا4� ز

 .	�Hز +ی�ت را !�� +ورد


�ز %ی�تA د�=�ر 

 �
ـ 	�Hز +ی�ت دو رآKV اسK و در ه� رآKV � � رآ1ع دارد و  �١�٣٢��
Kو ی. س1ر�  دس17ر +ن ای" اس &HF .1ی& و یe! �#DL� ،K#ّ	 از &V! ن��	آ� ا

��Hم !1bا	&، و !� رآ1ع رود و س� از رآ1ع !�دارد دو!�ر� ی. HF& و ی. 
 I� � ن از رآ1ع&�س1ر� !1bا	& !�ز !� رآ1ع رود �� � � ����D و !V& از !3 &

�/ّ<& دو س�&� 	�Hی& و !�C#0د و رآKV دوم را هI �56 رآKV اّول !�� +ورد و 
 .!1bا	& و سdم ده&

 �
� و 10ا	&ن  �١�٣٣��#DL� و K#ّ	 از &V! ن��	ا Kاس "LH� ز +ی�ت�H	 ـ در
ه�ى ی. س1ر� را � � KH�Q آ & و ی. +ی� ی� !#/7� از +ن را !1bا	& و  HF&، +ی�

�دارد و !&ون ای 1b! &HF �Lا	&، KH�Q دّوم از ه�Hن ! �!� رآ1ع رود و س
 س1ر� را !1bا	& 
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 �! dً6� ،&ی�H	 م�H� س1ر� را I� � 1ر �� �#� از رآ1ع= #Hو !� رآ1ع رود و ه
I�!ِ ،&Fا v5 ه1اQُ س1ر� &EQ vا "HF�
�1e! I#Fی& و !� رآ1ع رود، !V&   اّ
ا

5Qُ ُه1َاv َاFَ& دو!�ر� !� رآ1ع رود و !V& از رآ1ع !�ی�7& و : !�ی�7& و !1eی&

Iْ َی3ِْ& َوَ
Iْ ی1َُ
& و !�  :رآ1ع رود و !�ی�7& و !1eی&َاvُ ا
Hَ�E& !�ز !� : !1eی&َ

�دارد و !1eی&! �
ُ� ُآ1�ًُا َاF&، و !V& از +ن !�  :رآ1ع رود، !�ز هI سَ "ْLَُی Iْ
َوَ
 56� Iدّوم را ه KV7"، دو س�&� آ & و رآ��دا! �رآ1ع � �I رود و !V& از س

b! &>/� از س�&� دّوم &V! اّول !�� +ورد و KVم ده&رآdز را س�H	 & و	1ا. 

 �
���١�٣h  &	1اb! و س1ر� &HF �D��ـ ا4� در ی. رآKV از 	�Hز +ی�ت، � � �
� ی. 1b! &HFا	& و س1ر� را � � KH�Q آ & ��	�V 	&اردeدی KVو در رآ. 



 �
ـ ?#Cه��a آ� در 	�Hز ی�1#� واج^ و ��M7^ اسK در 	�Hز  ��١�٣��
�� ^M7�� واج^ و Iی�ت ه+  �
در 	�Hز +ی�ت ��M7^ اسK !� ج�ى !��& و

 .َا
d�Eة: اذان و ا���Q س� ���EQ �! �D& ا�#& ث1اب !1eی &

 �
���١�٣N &1یe! Iو ده I� � از رآ1ع &V! Kاس ^M7�� ـ :iَHَِس   "ْHَ
ِ vُا
� !1eی&، و
� !V& از رآ1ع #DL� از +ن &V! رآ1ع و �HِFََ&� و 	#C �#� از ه

 �! �#DL� "7�4 Iو ده I� �K�#	 ^M7�� از رآ1ع &V! 9 1ان . ^M7�� �
و
� !1eی&#DL� �&5 از س�DQ &EQ �! Kاس. 

 �
ـ ��M7^ اسK �#� از رآ1ع دّوم و ?<�رم و �/I و ه/I7 و  �١�٣٧��
K& آ�>� اس	1اb! I1ت �#� از رآ1ع ده Q .ی fX< � .دهQ I 1ت !1bا	& و ا4

 �
���١�٣٨ 0 KVآ & آ� ? & رآ .��ش !� ـ ا4� در 	�Hز +ی�ت L< &� و	1ا
Kز !�;5 اس�H	 &س�	 �aج�. 

 �
�. آ & آ� در رآ1ع +0ِ� رآKِV اّول اسK ی� در رآ1ِع  �١�٣٩�� �ـ ا4
Kز !�;5 اس�H	 ،&س�	 �aش !� ج��L< دّوم و KِVاّوِل رآ . .� dً6� �و
� ا4

 ،�&/	 I0 �&اى ر>7" !� س��آ & آ� ?<�ر رآ1ع آ�د� ی� � � رآ1ع، ? �	\� !
�اى ر>7" !� . � را آ� �. دارد !�� +ورد� ی� 	�، !�� +ورد!�ی& رآ91! �و ا4

& L	 � 7910د ا .� �! ،�&� I0 �&س�. 

 �
���١�hی. از رآ1ع ٠�ه�ى 	�Hز +ی�ت رآ" اسK آ� ا4� H9&ًا ی�  ـ ه
Kز !�;5 اس�H	 1د� .ا��D7هً� آI ی� زی�د 
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�U

�ز ,A 

 �
���١�h١  �E9 �
�ى 	) 9�(ـ در ز��ن KD#J و##b� ^واج �VHز ج�H
 K�3ّ ��(اسL� � V&  ی	1اb! �VHز ج�H	�>z ز�H	 ج�ى �! �VH& روز ج	1ا� (

� ا1Fط و ا7F#�ط !#/7� در +ن اسK آ� ه�دو را >z و Kا>�5 اس �VHج �
و
 .!�� +ورد

 �
���١�h٢  Iرا ه �>z ز�H	 K�#	 ^را !�� +ورد� واج �VHز ج�H	 ـ آ�� آ�
 .!1bا	&، و
� ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� +ن را 	#C !�� +ورد



�U

�ز ,A 6ای�H 

 �
���١�h٣ �� &XV � دان�� f1س� �> � �VHز ج�H	 ـ  Iن ه�	ز �
�1د، و
�آK آ  &  ��� .�1ا	 & در +ن 

 �
���١�hh �! �VHز ج�H	 ـ�H	 1د و��C4ار ! K9�H1ان +ن را !�   ی& !� ج�
 .;1ر >�ادى !�� +ورد

 �
���١�h�  �VHز ج�H	 در Kاس �D7V� K9�Hز ج�H	 آ� در �=aا�� �Hـ ه
& 	�� ،Kزم اسT C#	 : &F 1دن ج�ى ا��م، >�ص�3 !#� ازD	 ��T�! ،5a�F 1دنD	
� ای <�#J 7" و� (١.(	&ا

 �
���١�hN آ� در ا��م �=aا�� �Hـ ه  �VHی& در ا��م ج�! Kزم اسT K9�Hج
& 	�� &��! Iل: هdF ،ن�H5، ایX9  K
و
� ا���K آ1دآ�ن و ز	�ن . زاد�4 و 9&ا

�اى 10د��ن !�اى ! �eزه�ى دی�H	 در �?�4 ،K�#	 Caج� �VHز ج�H	 در
Kك اس� .آ1دآ�ن �C#ّH ج�Ca اسK، و !�اى ز	<� ا7F#�ط وج1!� در �

 �
���١�h٧  �3ّL� د�� ��ى آ� 	�!# �، !#�Hر و �#� ـ !� ه<��� �#J زاد+
 5ّM� �� �7 در ص1ر�� آ� >�ص�3 اوD
�&، 	�Hز ج�VH واج^ اسK ا�D	 1ت��<

&��D	 س���وط . ا���Q ج�VH !#� از دو >��ای" !� آ��	� آ� >�Q& ی�L از !� !
 &��! �7��ض ای �L وج1ب �V## � هI دا< �! �VHزج�H	 س1ى �! Kآ�F & ��!

?�4 K�#	 ^1ر واج�F � 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

�ط  1�%
 C�@ �� K%�= و �*� ،j9 ،C�E ،ت�'�
 ،Wا��
 ،n+ن 9%ا�
ـ �V%ا

%ا(�� 9�د 4�ز (��� ��. 
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&��! �7� .در +ن !�ای/�ن ه#� �/�7Xّ 	&ا

 �
���١�h٨ Kس� اس�7�ی" >�صT �3زم !#" دو 	�Hزج�VH، ی. >Hـ آ. 

 �
���١�h٩ 9 "ی�7Hآ� !�ی& ـ آ Kاس ��	 � � �VHز ج�H	 د�XV	اى ا�&د Tزم !
&�7� از . ی�L از +	<� ا��م !�Hآ �! �VHز ج�H	 ���  &XV � و K�#	 ^واج ��	

�H	  10اه& !1د �7/#! �VHج K3#�< & ��! �� و !#/7�	 Kه� ��1د و
� ا4. 

 �
�ه� و  �١��٠��>� � Lس �! �VHز ج�H	 ،زمT faا��ـ در ص1رت وج1د 



�آ<>��#��F ده�ی� آ�   � و�e	�!�#! /# �ن و	ن، ?�در�#a�7<� و روس	ن +� #/	
Kواج^ اس K<� ? #" اس	&�4 +	روش ز. 

 �
���١��١  �o�F ز�H	 در �ًQ���ّا ��اfa وج1ب 	�Hز ج�VH ا4�ـ >�Q&ی" 
 �! �>z ز�H	 و Kاس }#Mن ص���1	& ی� !� �/KXّ 10د را !� +ن !�س�	 & 	�Hز

K�#	 ^واج �>	+ .# \H7" ه�" آ��	� آ� !� وج1د !�ران ی� س���ى �&ی& ی� 	&ا
� آ� �1ج^ �/KXّ و اس�Xط � �#3L	�Hزج�VH اسK در 	�Hز eی� 1�9 دی ��

�آK آ�د�� �VHج Kاس }#Mن ص��اّ�� ا4� دی1ا	� !� 	�Hزج�VH . ا	&، 	�Hز
 �?�4 Kاس }#Mص �
�ان 	�!��� �VHزج�H	 �
�دازد 	�Hزش ص }#M	K�# وm!

�H	  L� & 	زم �1اT 5 9&دHّ)� �� & ه�Hن) 	��!  �H	 آ� �	& !� � <�ی�   14 	1ا�
 .�/ 5#L	�Hزج�VH !&ه &

 �
���١��٢ �� ��آK آ & و در ای" ص1رت   ـ ���>� �VHز ج�H	 & در	1ا�
Kاس fQاز او س� �>z ز�H	 . ی" !� � <�ی��<��� "L
�ی"(o�F Kآ��) !&ون 

�H	  15 ده & و در ای" ص#L/� �VHز ج�H	 & 	واج^ �1ا �>	+ �! �>z ز�H	 رت
Kاس .�H	 �<��� C#	 زم   وT 5 9&دHّL� &	1ا�)� ��ی" ) 	�<��� ��& و
� ا4�!

 ���Qا &EQ(�  .�1ا	 & 	�Hز جL/� �VH#5 ده &  ! �Hی & ��) د� روز ی� !#/7

  

 ��v	ن م1 ١��٣م�Aـ ز  ��?b ن�Hز�
A و �CCآ� آ�H �U

�ز ,A در �CAا��

�ز ��V ا�A ى ازP@ی1 ا�� و م��C� �. آ� م�دان(� ام��H ون�. (

1
A  1
A ��A�C0 �Cده ���_� �U

�ز ,A �CAزم ـ  ��اc د�K �
A]�ـ  ���ا�CA م�

�ز ,
�H �. �Uآ� م�دان م��UC م1A زی�ا ،�CH�. aد ه�H. 

 ��v	1 م_��� |��١مyC1  م1) ١(ـ خ�و �Cآ� آ�H �U

�ز ,A در �Aا��
1
A   زمc د�K �
ام�م ,
QO ،�H�. �U ا�W ��7 از او ��6  ی�) A]� �(��ا�A م�

 /�H X
, �[A ��0ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

�م ���4 1��
 .ـ آ�� آ� 
%د ی زن ��د�L اصً� 
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�H	 ارC4�! �VHز ج�H	 & �� !1bا	 &  !�>z ز�H	 &1د و !�ی�. 

�VHز ج�H	 KQو 

 �
�وع �� ����١��� &#��1د و �� و�7Q آ�   ـ و KQ	�Hز ج�VH !� زوال 10ر
و
� ا7F#�ط واج^ . س�ی� ���0 !� ا	&از� دو Q&م ��V7رف !�س&، ا�7&اد دارد

#0� ا>�7د ا7F#�ط �� �5 9�>� زوال ��#0� 	#�	&از	& و ا4aآ� از اوا Kن اس+
� را !1bا	 &>z ز�H	 آ� Kن اس+ ^M7��. 

 �
���١��N �D=0 ا��م ��وع آ�د� و ه �eم زوال !  ـ ا4� dًDQ ی�ن ه� را�� �
Kاس }#Mوع آ & ص���س�	& و 	�Hز ج�VH را !. 

 �
���١��٧ �D=0 �VHا��م ج K�#	 Caـ ج�   KQآ & آ� و �	T1; ر&Q ه� را +ن
 KQدر �0رج و �VHز ج�H	 ا�� را !1bا	&، زی>z ز�H	 &ی�! Tرد، و ا{e! ز�H	

 .+ن ��Q 	&ارد

 �
1ر�� آ� ی. ـ ا4� در !#" 	�Hز ج�VH وKQ +ن ��Hم �1د در ص �١��٨��
 Kن اس+ ^M7�� 7#�طFا �
�& صM#{ اسK، و�! �&� iQوا KQن در و+ KVرآ
 KQن در و+ KVی. رآ �� را هI !�� +ورد و ا4>z ز�H	 ،م +ن�Hآ� �� از ا�

 �mم آ & و س�H� آ� +ن را Kن اس+ ^M7�� 7#�طFا �
واiQ 	/&� !�;5 اسK و
� را !1bا	&>z ز�H	. 

 �
ج�VH را ;1رى !� ��#0� !#�	&از	& آ� � <� ی. ـ ا4� H9&ًا 	�Hز  �١��٩��
� را !�� +ور	&>z ز�H	 آ� K7#�ط واج^ +ن اسFا &��! �Q�! ن+ KQاز و KVرآ. 

 �
���١�N&از� ٠	ا �! KQدارد و "#Xی ��1ا	& F&ا5Q  اى ه�K آ� ��  ـ ا4
 �>z و �VHز ج�H	 "#! ز !�� +ورد�H	 KVو دو رآ �D=0 دو �XM� واج^ را در

 Kاس �#b� را �>z ز�H	 &ی�! ،K�#	 KQ&از� و	دارد آ� !� ای" ا "#Xی �و ا4
�. دارد، 	�Hز ج�VH صM#{ اسK و
� در ص1ر�� آ� �� از  �!1bا	& و ا4
 �>z ز�H	 &1د�، !�یD	 �Q�! KQو Iه KVاى ی. رآ�! �7F 1د آ��	�Hز �13Vم 

 Iن ه+ KVی. رآ �> � �در را !�� +ورد، 4� ?� ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� ا4
� را !1bا	&>z ز�H	 ،�&� iQوا KQو. 

 �
���١�Nرا �� ١ KQار و&X� ��. دارد آ� در ای" �X&ار   ـ ا4 �
دا	& و
�وع آ &،   ����1ا	& 	�Hز ج�VH را !�� +ورد ی� 	�، ج�یC اس K	�Hز ج�VH را 

�اى ه �H	�Hز آ�>� !1د 	�Hزش صM#{ اسK و اT !�ی& 	�Hز ! KQو ��� ا4




� را !�� +ورد و>z ز�H	 �ًآ� در ای" ص1رت اس�س Kن اس+ ^M7�� 7#�طFا �
� را ا70#�ر آ &>z. 
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 �
���١�Nدا� � ٢ KQ9&د آ��5 و در و �! �VHز ج�H	 دار   ـ در ص1ر�� آ�
 �! 1
�وع �&� و
� �����1 !� رآKV اول 	�س#&� !��&، ا4� !� رآKV دوم، و�

 Kاس }#Mزش ص�H	 & 7&ا آQس& و ا��(رآ1ع +ن، !� �! �! KQ& و	ا&! �L	+ ط
در ای" ) اى ه�K آ� !17ا	& رآKV دوم +ن را هI در و1b! KQا	&  ا	&از�

�اى   ص1رت دو�#" رآ KV	�Hز 10د را !� ;1ر >�ادى !�� ��! �
+ورد، و
�د� !<7� +ن اسK آ� 	#K 10د L	 دوم ا��م را درك KVرآ1ع رآ �#DL� آ�� آ�

� را !�� +ور>z ز�H	 &� و	دا�4�! �>z �! درا. 

�U

�ز ,A ��[آ� 

 �
���١�N٣ Kاس }Dز ص�H	 & 	�� ن+ K#�#و آ Kاس KVدو رآ �VHز ج�H	 ـ .
و ��M7^ اسK آ� HF& و س1ر� !� ص&اى !3 & 10ا	&� �1د و در رآKV اول 

�ا Ka	�Hی &Q را "#X<� � دوم، س1ر� KVو در رآ �VHس1ر� ج ،&HF از &V!. 

 �
���١�Nh K1ت اس Q داراى دو �VHز ج�H	 5 از رآ1ع ـDQ 1ت اول Q ،
Kدوم اس KV1ت دوم �� از رآ1ع رآ Q اول و KVرآ. 

 �
���١�N�  ^ز، واج�H	 5& اص 	آ� �� Kاس �D=0 داراى دو �VHز ج�H	 ـ
 �XM� �VHز ج�H	 �D=0 1د و !&ون ای" دو�!1د� و !�ی& �1سf ا��م ج�VH ای�اد 

�H	  1د�. 

 �
���١�NN �H	 5 ازDQ را �D=0 دو Kاول ـ واج^ اس �ز ج1b! �VHا	& و ا4
	�Hز ج�VH را !�� +ورد !�;5 اسK، و در ص1ر�� آ� و�Q�! KQ اسK !�ی& �� 

�D=0 اد�
�   از ای��� ILF �! KD�	 �ه� ��&دًا 	�Hز ج�VH را !1bا	& و
� ا4
�D=0 د�، ا�9د��ه� Tزم 	#��L3! K ا�9د� 	�Hز هT Iزم   ج�ه5 !1د� ی� ا���D7 آ

K�#	. 

 �
���١�N1د ـ ج� ٧���9 ای�اد � �>z 5 ازDQ �VHز ج�H	 �D=0 دو Kاس Ca
�D=0 1رى آ� ��ی�ن; �!   ^M7�� 7#�طFا �
��E� �9دف !��&، و� �>z �! ه�



� !1bا	&>z KQ<� را در و	آ� + Kن اس+. 

 �
���١�Nآ�  ٨ �~�
 �4� ?� !� ه ،�>
ـ در �D=0 اول واج^ اسHF K& ا
�#7Fا �
ط ��M7^ +ن اسK آ� !� 
�� HF& ا
<� �M�1ب �1د ج�Ca اسK، و

 �
dج)vدازد و  (ا�m! �>
�& و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� �� از +ن !� ث �ى ا�!
�دم را !� �1Xى س��رش � Kس7&، و واج^ اس�� اسdم درود >DHl#� �! �mس

�+ن را !1bا	&Q و ث �ى . آ & و ی. س1ر� آ1?. از &HF C#	 دوم �D=0 و در
 �>
�&(ا �� اسdم واج^ اسK )!� ص1ر�� آ� ذآDHl#� �و ا7F#�ط . و درود !

 �D=0 "آ� در ای Kواج^ +ن اس 
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�+ن �dوت 	�Hی&Q از �L?11ى س��رش آ & و س1ر� آX� �! C#	 . 7#�طFو ا
 �DHl#� �!� ) ص(��M7^ و ��آ& +ن اسK آ� در �D=0 دوم �� از درود !

 "#�1EV� �Haع)ا (�l7اى ��� #" اس�و !<7� اسK . �ر آ &	#C درود >�س7& و !
�D=0 از  "# ��H
) ع(ی� +	\� از ا�1EV� �Ha#" ) ع(ه�ى � �1ب !� ا�#� ا

 .وارد �&� ا	�b7ب آ &

 �
���١�Nع و  ٩�oو !� � �س^ او &�ـ ��ی��7 اسK ا��ِم �#3! ،^#=0 !�
ا1Fال سb" 14ی& و �D9رات >E#{ و روان !� آ�ر !�د، !� 1Fادث� آ� در 

"#H3�� �! I
�9 ��& �� س�اس�! � �. 4}رد !� 1E0ص 1Fادث � =�X 10د، +

{ اسdم و ��H3#" را �/b#� ده&�E� . آ� در را� 0&ا از &�? �ن ���ع !�

 ��K�d و 	1Lه� اF&ى !#I !� 10د را� 	&ه&، در اz<�ر �F و ا!=�ل !�;5 !
�7 !��&، ا�1رى از DQ#5 �1اKDz در ��اfa ز��ن و ��Lن ص�اKF دا� ^�F

5H9 !� روش ص�M3 و او
#�ء 0&ا را آ� �1ج^ ��ث#� آdم او در  او�Qت 	�Hز و
�دم اسK ر�9یK آ &، آ�ره�ى او !� �1ا�9 و و9& و و9#&ه�ی� �= �#D	�Hی&، �

�� ��dاو و آ �LD\� آ� �1ج^ س	�01 و  از +� ،�a14�� 5#DQ �7 ازF 1د�
�ه#Cد و ه�H ای" ا�1ر را � <� !�اى 0&او	& ر�9یK آ   !#<1د�m! �a14 و &

�& آ� س�س3��3 ه�H 4 �ه�ن �! �D3; Kس�7 و ری�س�ه&>� ا9�اض از د	#��
 .اسK �� آ��d در ج�ن ��دم ��ث� ا>7&

 �

{ دی" و  �١�٧٠���E� �VHز ج�H	 �D=0 ا��ِم 0=#^ در Kی��7 اس��ـ 
د	#�ى ��H3#" را �}آ� ده& و ��دم را در ج�ی�ن ���5a زی�ن !�ر و س1د� & 



#J و ��dد آ/1ره�ى اس�V� ��ار ده& و 	#�زه�ى ��H3#" را در ا�Q ��dاس �
و ��Vش �}آ� ده& و از ا�1ر س#�س� وا�E7Qدى +	\� را آ� در اسdX7ل و آ#�ن 

 ��� "#H3	�H>� �X دارد 14�Cد آ & و آ#�#K صM#{ روا!f +	�ن را !� س�ی
� و اس�HV7ر4� در ا�1ر eH77<�ى دول س
�53 !#�ن 	�Hی& و ��دم را از د�0

�1د !�   س� و ا�E7Qدى ��H3#" آ� � �� !� اس�HV7ر و اس�H67ر +	<� ��س#�
 .F}ر دارد

d0ص�، 	�Hز ج�VH و دو �D=0 +ن 	~#� F� و ��اآiH�� C +ن و 	�Hزه�ى 
�ه�ى !Cر�4 اسK آ� �7�س��	� آ#6�ى از e ازس ��#J ن و�!�Q و �=< &#9

�&	�� 5<�J س#�س� 10د در +ن I>� �a�zن از و�	�H3��  ،&	ا �? �	\� از س�ی
��e3 & ��ی<�J Iه ��dاس Kس#�س I#~9 ه�ى . �Hدر ه I>	+ Kم دی" س#�سdاس

��1ن +ن اسK و آ�� آ� در ا�LFم �a��Q، س#�س�، اج�9�H7 و ا�E7Qدى 
�� � V� "5 آ & �17ج� ای��&آ� �	م اd1د  اس�ه� آ� �H4ن آ & دی" از . 
 س#�سK ج&ا اسK ج�ه�3 اسK آ� 	� اسdم 
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 .دا	&  � �س& و 	� س#�سK را ��  �� را

 �
ـ ��M7^ اسK ا��ِم 0=#^ در ز���7ن و ��!��7ن ���H9 دا��7 و  �١�٧١��
�ی" 
�Dس<�ى 10د ) 9&	�(ردا�a از !�د ی�H	� ی� �C#H� ،&و 10د را !#�رای &�1m!

 5DQ و ،&��! � #Lر و س�Qد !� ;1رى آ� !� و�1�& و !1ى 10ش !� آ�ر !m! را
e اذان   ��� آ� ��ذن اذان ��از 0=�!� ه �� &��! �7<��ار 4Q �D � �14ی& او !

� 0=�!� رو!�وى D � �!� ��ی�ن رس& و �D=0 را +�Jز آ &، و ه �eم ص1Vد !
��>? �! C#	 دم�ه�ى 10د از او اس�DX7ل آ  & و !�  ��دم !�ی�7& و سdم آ & و �

 �#/H�م 	#C 10د را و L� �E9#� آ &، و ��د) اسC#?)�M3ى از DQ#5 آ�Hن و 
�ار ده &Q وى او� .رو!

 �
���١�٧٢  �D=0 اد��Ebً� و در �Fل ای��7د� !� ای �VHا��م ج Kـ واج^ اس
�دازدm! .�D=0 &	17ا	 ��ى !� ای�اد   و ا4e&، !�ی& دی	1اb! ل ای��7د��F ه� را در

9<&� #4�د �! Iز را ه�H	 Kدازد و ا����m! �D=0 . اد��اى ای! �L\#ه �و ا4
�D=0  /1ده�	ل ای��7د� �#&ا �F در .Kواج^ اس �>z ز�H	 و fQس� �VHز ج�H	. 

 �
���١�٧٣ �D=0 �VHا��م ج K�#	 Ca1ص �91~� و   ـ ج�E0 �! ه� و



�1ص#� !� �1Xى را !� +ه��e7 ادا آ & و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� !� ص&اى 
�دازد !� ;1رى آ� F&ا5Q 9&د Tزم m! �D=0 اد�را  ص&اى او) 	�� h(!3 & !� ای

!/ 1	&، !3. ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� در ه �eم �91~� و س��رش !� �1Xى 
�ی" �1ا�9 او را !/ 1	&، و در o�F �Hی& آ� ه�H	 & 3! ص&اى 10د را ? �ن

 5a��� و ��دازد �� �/1ی� و �M}یm! �D=0 �! 3 & 14ه�! fرگ !� �1سC! i����
 .�<�H را !� 14ش ه�eHن !�س�	&

 �
���١�٧h  7#�طFـ ا �#J � bس �D=0 ل�F آ� ا��م در Kن اس+ ^M7��
�D=0 �! 1ط!��  �D=0 "#! �3�7 در >�صD
ه� و 	�Hز، سb" 7�4"   ه� 	1eی& ا

Kاس i	��d!. 

 �
���١�٧�  �! �mو س & #/ ! �Hار آ&X� اول �D=0 ا��م �� از Kـ واج^ اس
�دازدm! دوم �D=0. 

 �
���١�٧N VH7�� آ� ا��م و Kن اس+ ^M7�� 7#�طFـ ا ،�D=0 ل�F در "#
� اسK(واج& ;<�رت آ��5 D7V� ز�H	 اى�� &) آ� !�!. 

 �
ـ ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� ����1#" در �Fل �D=0 رو!�وى  �١�٧٧��
�ف آ  &   ا��م !1د� و !#� از �X&ارى آ� در 	�Hز ��M � �3DQ & 10د را از 	1ا�

�دا	 &e	� .رو !
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 �
���١�٧٨ =0 �! "#�1��� Kـ واج^ اس�D   ا ده &، و�ه�ى ا��م 14ش >
 KDMآ� ص &	C#ه�m! ف زدن�F و از & ��! Kآ� س�آ Kن اس+ ^M7�� 7#�طFا

�D=0 KQدن در و��و� اس�L3! K ا4� سb" 7�4" ����1#" �1ج^   آL� ه�
Kزم اسT 1تLس ،&� .	/ #&ن �D=0 و از !#" ر>7" >�ی&� +ن !�

 �
HF �D=0& ا
<� و  ـ ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� ا��م ج�VH در �١�٧٩��
� و اI>#39 �Ha ا
�dم را !� ز!�ن 9�!� ای�اد 	�Hی&، 4� ?� او و DHl#� �درود !

� & ا�� ���D	 ب��1ا	& در ��Xم و�9 و �1ص#� !� �1Xى !� ز!�ن   ��VH7#" او 9
�ى � I3L	�Hی&eدی . }
�E� �! \� را	آ� �91~� و + Kن اس+ ^M7�� 7#�طFو ا

�!1ط ��� "#H3��  !1د !� ز� �>	+ & �37b� "#VH7�� ��ن ��VH7#" ادا 	�Hی&، ا4
�ار آ &L� �37b� <�ى	را !� ز!� . &F �1#" !#� از��در ص1ر�� آ� � �? �4



� (4	�Eب �	 (�� & �� h(�1ا	& !� ز!�ن  &F	�Eب   !��	 ( �
اآ ��7	�Hی&، و
 .ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� +	<� را !� ز!�ن 10د��ن �91~� آ &

 �
�ام اسKـ اذا �١�٨٠��F و K9&! �VHن دوم در روز ج. 

�U

�ز ,A ا���م 

 �
�1ا	& 	�Hز   ـ آ�� آ� 	�Hز ج�VH را !� ا���� ا7Q&ا آ�د� �� �١�٨١��
 Iرا ه �>z ز�H	 �ً;�#7F1اه& اb! �� را 	#C !� ه�Hن ا��م ا7Q&ا آ & و
� ا4E9

� و>z ز�H	 دًا&�� K9�Hز ج�H	 آ� �� از ��ی�ن K& را� +ن ای" اس	1اb!  �E9
 �VHز ج�H	 &ن	از 10ا &V! Iا��م ه �L ای �e� ادى !�� +ورد�را !� ;1ر >

 "#Hه C#	 1م��� �� را !�� +ورد� !��& آ� در ای" ص1رت ا4>z ز�H	 �ً;�#7Fا
�ار آ &L� را �E9 ز�H	 K�#	 زمT د�� .;1ر 5H9 آ

 �
� را  �١�٨٢��>z ز�H	 ،�VHز ج�H	 1اه & �� ازb! 1م��ا��م و � �ـ ا4
�C4ار آ  & و
� �����1 آ� در   7F#�;ً� !�� +ورد	& ��ا! K9�Hا !� ج��1ا	 & +	

�H	 د��L	 Kآ�� �VHز ج�H	   7&اQز ا�H	 "ای �! ��1ا	& !� ای" 	�Hز ا7Q&ا آ & و ا4
� او ��Cى 	#�K و !�ی& +ن را ا�9د� 	�Hی&>z ز�H	 آ & از. 

 �
ا درك آ�د� !� ـ ا4� �����1 آ� رآ1ع رآKV اول ا��م ج�VH ر �١�٨٣��
� +ن 	17ا	& در س�&�#J ی� K#VHت ج��اه� آ & در ای"   K39 آ6Hه� !� ا��م ه

ه� را 10د !��   س�&�) �� از Q#�م ا��م !�اى رآKV دوم(ص1رت ا4� !17ا	& 
Kاس }#Mزش ص�H	 ،1د� �M3� ن !� ا��م+ "#F 5 از رآ1ع ی� درDQ ورد� و+ .

 &	�H! �Q�! ل 10د�F �! &ی�! Tو ا 
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ه�ى  ه�ى رآKV دوم !�س& +	��e دو س�&� را !� 	#K س�&�  �� ا��م !� س�&�
�ا� ا��م !�� +ورد و س�m رآKV دوم را >�ادى !1bا	& Hز 10د ه�H	 اول KVرآ

Kاس }#Mزش ص�H	 س�&�. و K#	 �! را �>	+ �ه�ى رآKV دوم و ی� !�   و
� ا4
ن دو س�&� ص�ف 	#KV!�7� K ا��م ا	��م ده& ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� از +

 �! �mاول !�� +ورد و س KVس�&� ه�ى رآ K#	 �! �eد� و دو س�&� دی�� آ~	
� را هI !�� +ورد>z ز�H	 ،ز�H	 م�Hدازد و �� از ا��m! دوم KVرآ. 



 �
���١�٨h  �#DL� دوم KVز، در رآ1ع رآ�H	 �! ل�Eا� &EQ �! 1م��� �ـ ا4
�. آ & آ� رآ1ع ا��م  �
را درك آ�د� ی� 	�، 	�Hز !1eی& و !� رآ1ع !�ود و

�H	 �XM� او �VHز   ج�H	 K#	 �! ز را�H	 آ� +ن K7#�ط واج^ +ن اسF1د و ا�
� را ا�9د� آ &>z ز�H	 �m& و س	س��� !� ��ی�ن !>z. 

 �
���١�٨� �D=0 م�H�1#" �� از ا���� ��وع 	�Hز ا��م، از ا7Q&ا  ـ ا4�ه� و 
�Hز جXV � �VH& 	/&� و !�;5 اسK !� او 10ددارى آ  & و ا��م را � <� !e}ار	& 	

�دازد، و
� ا7F#�ط   و ا��م ��m! �>z ز�H	 �! 1د� وH	 ز را ره��H	 & +ن	1ا�
4�دا	& و �� از ا��Hم +ن ��&دًا �! �>z �! 10د را K#	 آ� Kن اس+ ^M7��

� را !1bا	& و ا7F#�ط !#/7� در +	�K آ� 	�Hز را !� ه�Hن 	# K	�Hز >z ز�H	
� را !�� +وردج�H� �VHم آ & و س>z ز�H	 �m. 

 �
���١�٨N  59&د آ�� �! �VHز ج�H	 �� !� ا�o>� ا��م Fh&ا5Q (ـ ا4�	)  &XV �
�7�ق �1	 ،&	�Hز !�;5 � �mـ و س & ��ا �7�4 !�	+ �#DL� fX< �L 1 ای
�1د ـ و

�1د ?� ه�H ����1#" ی� !��V از +	<� ��7�ق �1	& و ا��م !��H! �Q	& و ?�   ��
7� و
� ا7F#�ط !��L9، ?� ی. رHو ?� آ & �آKV آ�� 5	�Hز را 10ا	&� !�

� را >z ز�H	 �mم آ  & س�H� را �VHز ج�H	 �&	�H#Q�! اد���M7^ +ن اسK آ� ا>
!�� +ورد	& ا�� ا4� !��V از +	<� در اوا0� رآKV دوم !V! �L3& از رآ1ع 

رآKV دوم ��7�ق �1	 &	�Hز ج�VH صM#{ اسK و ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� 
� را !�� +ور	&�� >z ز�H	 از +ن. 

 �
� h(ـ ا4� 9&د ����1#" !#� از T &Fزم  �١�٨٧���	 ( �VHز ج�H	 اى�!
�اآ &�4 9&�� &��!   �&	�H#Q�! اد��ط +	�L ا>��ر 	&ارد، !� o �ًX3=� �>	+ اى از

� h(از �	 (&��D	 �7Hآ. 

 �
���١�٨٨  ��	 � � ��1	& و) ی� !#/7�(ـ ا4 �#>� �VHز ج�H	 اى�
� در اث �ء !
�D=0  & !� ;1رى	د�e	�ه� ی� !V& از +	<� و 5DQ از ا ���Q	�Hز ��7�ق �1	& و !

7� از Hآ� آ 
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5 Kاس �>z ز�H	 ،�&	�� �Q�! اد�� & وz#�� ا>�! �&	�� �Q�! ��	. 

 �
���١�٨٩  �D=0 ى واج^ در�Hّ�� م��	5 از اDQ ـ در ص1ر�� آ�) � Vی
�D=0 ت�D�3 از واجQا&F   ه� آ�&#��	 �D=0 <� را	�1#"   9&�) !17ان +��اى از �



7� از H& و آ	1��7�ق �h  &	د�4�� !�H	 & و �� از �&ت آ��1ه� !�	) �!
ا4� ا��م در ای" >�ص�3 س1Lت آ�د� ) 	�� ـ آ��5 �1د �;1رى آ� 9&د Tزم ـ 

�=X	 �1#" !�ی& از��� KVاج�اى آ� �D=0 را  i=Q	1Hد� ادا��   !��&، �� از �
 �
�D=0 را ادا�� داد� و ) !� وج1د �3X#5 ����1#" از  &F	�Eب Tزم)ا4� ده& و

ا	& !�ی& ��   ج�ی�ن ا�� !� ص1ر�� !1د� آ� ا>�اد ��اآ &� ص&اى او را 	/ #&�
از ��اجKV +	<� و �HL#5 9&د Tزم +ن KH�Q را آ� در J#�ب +	<� 10ا	&� ا�9د� 

�& !� ;1ر�! �	T1; "#�1��� K/4ز��ن !�ز �ى آ� 9�>ً� !� آ & و ا4

=C! �H	& !�ی& ا��م �D=0 را ا�9د� آ & �D=0 �e?ر�mLورود . ی �! �? �	\� ا4

�ورى اسK �����1#" ج&ی& هI 9&د Tزم ـ o �D=0 ـ آ��5 !/1د ا�9د� ��	. 

 �
���١�٩٠  &	1�!� (ـ ا4� ���V! "#�1& از �D=0 ی� در اث �ى +ن ��7�ق 
7� از H1رى آ� آ;� & 	�H! �Q�! �4�د	& �� 9&د Tزم آ��5 �1د  و) 	��! �mس

 �? �4 ،K�#	 ^واج �D=0 ا�9د� &��! �&� �XM� �D=0 ى�H�� در ص1ر�� آ�
&��! �	T1; ق��&، . �&ت ���! �&/	 �XM� �D=0 ى�H�� و در ص1ر�� آ�

 K7#�ط واج^ +ن اسF1د� ا! �VHز ج�H	 �1#" از��اف ��E	ق، ا��� K39 �ا4
و
1 ای �L �&ت ���ق (ه� را از 	1b! 1ا	&   �D=0آ� �� از !�زK/4 +	<�، ا��م، 

&��! I1د� در ای" ) آ! ��#J ران و�! ��ق و ��اآ &�4 ا��ى 	~#�� K39 �و ا4
 �H=
 �D=0 �e?ر�mLی �! �ً<��1د آ� 9 �	T1; رى&Q �! ت +ن&� �ص1رت ا4

�D=0 Kواج^ اس &	C!   �3 را ادا�� ده& وDQ �D=0 T& و ا	1اb! 1	 ه� را از
 .KصM#{ اس

 �
�C4ار �& 	�Dی& در >�ص�3 �١�٩١��! �VHز ج�H	 در ج�ی� �7� از   ـ ا4Hاى آ
�1د &XV � ى�eدی �VHز ج�H	 ن+ �bس��� ا4� !� >�ص�3 ی. >�س� دو . ی. >

Kاس }#Mدو ص ��1د ه ���Qا �VHز ج�H	 . ان درC#� آ� Kاس �Tزم !� �}آ
�ى آ� 	�Hز ج�VH در ان>� �	 Kاس �VHز ج�H	 5M� ،K<���  Kاس �&� 5#L/�
�� Kس� اس��ه�ى !Cر�4 آ� ;1ل +ن ? & >>��1ان ? & 	�Hز  ! �!�ای" در 

 .جL/� �VH#5 داد

 �
���١�٩٢  "�H=� �VHز ج�H	 ���Q5 از اDQ آ� Kن اس+ ^M7�� 7#�طFـ ا
�ى 5DQ از +	<� و ی� ��Xرن +	<� eدی �VHز ج�H	 ر�X� &F از �7H& آ� در آ	1�

�H	 /&� و	ار C4��1د !. 
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 �
���١�٩٣  "#V� &F از �7Hدر ی. ز��ن و !� >�ص�3 آ �VHز ج�H	 دو �ـ ا4
�1د ه� دو !�;5 اسK) ی. >�س�( 5#L/� . وع�� dًDQ �>	+ از �Lی �و
� ا4

�ى !�;5 اس �? ،K	�HزC4اران eدی &��ام را �7�4 !�FTة ا�#DL� fX< 1
�&� و
�VHز ج�H	 �>	+ از &V! <� ی�	5 از +DQ & آ� 	ار  !&ا�Q�! �7Hى در >�ص�3 آ�eدی

و �#Cان در صX� ،KM&م در 	�Hز اسK 	� در . �1د و ?� 	&ا	 &  �&� و ی� ��
�D=0 ه�. �D=0 در �VHز ج�H	 از دو �Lی �ه� �X&م !1د� ا��	�Hز   ! �!�ای" ا4

�وع 	�Hز �X&م دا� �7	�Hز دوم صM#{ و او
� !�;5 10اه& !1د� .دوم در 

 �
���١�٩h دا "#Xی �7� از T &Fزم ـ ا4H& آ� در >�ص�3 آ	س�(ر�	�Hز ) ی. >
�VHج   .��C4ار �&� ی� 	�، و ی� ! dًDQ ز�H	 & آ� +ن	دار .� �
�&� و �� �اى !

�1د ی� 	�، در ه� دو ص1رت   دار	& آ� ان 	�Hز ��Xرن !� +	<� !�C4ار ��
��  �VHز ج�H	 & 10د 	5 ده &  �1ا#L/� در ص1ر�� آ� . اى Kاس "# \Hو ه

 KD�	& ��! �7�� ا;H# �ن 	&اeدی �VHز ج�H	 د�XV	اص5 ا �!. 

 �
�ى  ��١�٩��eدی �VHز ج�H	 & آ�	1�ـ ا4� �� از ��ی�ن 	�Hز ج�VH �17ج� 
�&� و ه� ی. از دو 4�و� ا�H7Fل ده& 5DQ از  5#L/� ر�X� &F از �7Hدر آ

� واج^ >z ز�H	 C#	 و �VHه#� ی. ا�9د� ج ��دا�70، !� �VHج ���Qى !� ا�eدی
K�#	 . ��1و� س�4 �4� ?� 1Qل !� وج1ب ا�9د� �=�!� ا7F#�ط اسK و
� ا4

 �7��ى ! �Hی &، !�ی& یX#" داeدی �VHج ���Qود� ا&M� ن�Hدر ه & �10اس�7 !�
� & آ� +ن دو 	�Hز ج�VH !�;5 اسK و ا4� ا�H7Fل صKM ی�L از +ن دو را �!

�H	 & ی & !&ه�H ! ى�eدی �VHج ���Q& ا 	1ا�. 

 �
���١�٩N  �E9 �
آ� 	�Hز ج�VH واج^ �V## � ) 9�(ـ در ز��ن KD#J و
K�#	 ام�F �VHت �� از اذان جd��V� �0�ی& و >�وش و س�ی K�#	. 


�ز ��K �#� و *�.�نA 

 �
�!�ن در ز��ن 1�Fر ا��م 39#� ا
�dم واج^  �١�٩٧��Q و �ـ 	�Hز #9& >=
ا
�dم a�J^  اسK و !�ی& !�K9�H 10ا	&� �1د و در ز��ن �� آ� ا��م �#39

�� ^M7�� ،Kاس  &��1د +	�ا !�K9�H ی� >�ادى 10ا	&  و ��. !�. 
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 �
���١�٩٨  �� Kن از اول +>�7ب روز 9#& اس�!�Q و �ـ و KQ	�Hز #9& >=
�>z. 

 �
�!�ن را !V& از !3 & �&ن +>�7ب !1bا	 &،  �١�٩٩��Q &#9 ز�H	 Kاس ^M7�� ـ
&�ن +>�7ب ا>=�ر آ  & و زآ�ت >=�� و در #9& >=� ��M7^ اسV! K& از !3 & 

 .را هI !&ه &، ! &V	�Hز 9#& را !1bا	 &

 �
���١N٠٠  &V! اول KVآ� در رآ Kاس KVن دو رآ�!�Q و �ـ 	�Hز #9& >=
� ی. Q 1ت #DL� �� !1eی&، و !V& از ه#DL� � � &و س1ر� !�ی &HF &ن	از 10ا

�ى !1eی& و !�آ1ع رeدی �#DL� I� � 1ت Q از &V! & و	1اb! ��! �&ود و دو س�
� Q 1ت #DL� �� !1eی& و !V& از ه#DL� دوم ?<�ر KVد و در رآC#0�+ورد و !
� � �I را !1eی& و !�آ1ع رود و !V& از رآ1ع دو س�&� آ & و #DL& و�	1اb!

 .�/<& !1bا	& و 	�Hز را سdم ده&

 �
���١N& آ�>�  ٠١ 	1اb! ى��!�ن ه� د�9 و ذآQ و �ـ در Q 1ت 	�Hز #9& >=
7� اسK ای" د�9 را !1bا	 &اس>! �
�ی�ِء َواْ
Hَ~َVَِ� َو َاْهK :» 5َ وDْLِ
َاّ
�I>ُ3 َاْه5َ اْ

 ��Mَ!ِ .َ
�ِة َاْس�َُ�ِlْHَ
��HَFِْ� َو َاْه5َ ا
1Xْ�7ى َو اْ
�وِت َو َاْه5َ اْ
1ِ�Vَ َو اُDَ�َ
اْ
1�ُِد َو اْ

H3ِ�ْHُ3ْ#َ" 9#&ًاِ �ُ7َ3ْVَى َج{�
�>ً�  ه}َا اْ
َ#1ِم اَ�َو ِ
�HMَHُ& َص��3 ا
3ُّ� 3َ9َْ#ِ� َو +ِ
ِ� ُذ0ْ�ًا َو َ

 �َو َآ�اَ�ً� َو C�َی&ًا َاْن �HMَ�ُ �3َ9َ �َ�3Eَ�ُ& َو +ِل �HMَ�ُِ& َو َاْن ُ�ْ&3َ0ِ � >� ُآ#ْ0َ �5
 Kَْج��َج � ِ�ْ" ُآ�5 ُس1ء َا0َِْbْ�ُ و َاْن &HّM� ًا َو +َل&�HMَ�ُ �ِ#< Kَ3ْ0ًَا و َاْد&HّMَ�ُ �ُ ْ�ِ

� �� َس�َ
َ. ِ!ِ� �D9ُِدَك َ#ْ0َ .َ
+َل �HMَ�ُ& َص13َاُ�َ. 3َ9َْ#ِ� َو Iْ>ِ#ْ3َ9َ َاّ
�I>ُ3 ِاّ	� َاْس�ُ

1ُMَن َو َا19ُُذ ِ!َ. ��H�ِ اْس�V7ََذ ِ�ْ ُ� �D9ُِدَك اْ
1Eُ3َbْHَُنِ��E
 .«ا

 �
���١N٠٢ aا�Q ن�!�Q و � .K را !1b! & 3ا	 &ـ ��M7^ اسK در 	�Hز #9& >=

 �
���١N٠٣  KVآ� در رآ Kاس �7>! �
ـ 	�Hز 9#& س1ر� �1Ebص� 	&ارد و
 �H��#� ) ٩١س1ر� (اول +ن س1ر� �J دوم س1ر� KVرا ) ٨٨س1ر� (و در رآ

 Iاس }Dاول س1ر� س KV& ی� در رآ 	1اb!) دوم س1ر� ) ٨٧س1ر� KVو در رآ
��H را !1bا	 &. 

 �
���١N٠h 9 روز Kاس ^M7�� ا>=�ر ـ ���� 5DQ از 	�Hز 0 �! ،&#9=< &#
�!�	� !1bردQ K��!�ن !V& از 	�Hز از 14Q &#9 آ & و در. 

 �
���١Nه � و !�  �٠�ـ ��M7^ اسK �#� از 	�Hز J &#9�5 آ & و �#�د� و ��!



 .و�Qر !� 	�Hز #9& !�ود و ���H9 س�#& !� س� !e}ارد

 �
���١N٠N &ز�#" س� �� آ  & و در �Fل 7�4" ـ ��M7^ اسK در 	�Hز #9& !
�ه� دس7<� را !3 & آ  & و 	�Hز را !1b! & 3ا	 &#DL�. 

 �
���١N٠٧  �L� در �
�ا !1bا	 & وMز 9#& را در ص�H	 Kاس ^M7�� ـ 
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�ام 10ا	&� �1دM
 .��M7^ اسK در ���& ا

 �
���١N٠٨  }Dِز ص�H	 از &V! و �=< &#9 ِ̂ ��ب و 9/�ِء l� ز�H	 از &V! ـ
� و 9>z ای" و Kاس ^M7�� �� روز 9#& و 	#V! C& از 	�Hِز #9& >=ِE

�ه� را !1eی&#DL� :» �ُ3ّ
� َو ِ
3ِّ� اْ
HْMَُ& َاُDَ3ُّ� َاْآ
� T ِاَ
َ� ِاTّ ا
3ُّ� َو اُDَ3ُّ� َاْآ
� َاُDَ3ُّ� َاْآ
َا
� �39َ �� َه&اَ	�ُDََاْآ». 

 �
���١N٠٩ 	از د�  &V! ن�!�Q &#9 ن در��	ا Kاس ^M7�� <� ـ	ز آ� اول +�H
�ه��a را آ� #DL� Kاس Iروز دوازده }Dز ص�H	 �>	+ �� روز 9#& و +0>z ز�H	

�& !1eی& و !V& از +ن !1eی& �7�4 �#� �
� �3َ9َ �� َرَزQَ � ِ�ْ" «: در ���ُDَ3ُّ� َاْآ
َا
�	d!ْ3ِّ� �3َ9َ �� َا
 &ُHْMَ
�!�ن را در �  .«َ!<#Hَِ� ا�ْ	�Vِم َو اْQ &#9 ��& و
� ا4�! �

 �>	+ �� روز 9#& و +0>z ز�H	 �>	+ ز آ� اول�H	 د�C	�� از &V! Kاس ^M7��
�ه� را !1eی&  	�Hز صD{ روز س#CدهI ذى#DL� "ای ،Kاس ��F. 

 �
���١N& ١٠ 	1اb! �Xس � .ـ آ�اهK دارد 	�Hز 9#& را زی

 �
���١N1ت ١١ Q ز و�H	 ه�ى�#DL� آ & در .� �ه�ى +ن، ? �	\� از  ـ ا4
�د� �5M +ن L	 5 +ن ���وزM� از ����وز آ�د� !/. 10د ا � 79	L &، و
� ا4

� اe! 5Q}ارد و ا4� !13V� &Vم �& آ� �7�4 !1د� ا��Lل 	&ارد!� ! Kاس. 

 �
���١N١٢  &V! #�ورد و	ا�1ش آ & و ��ات ی� Q �1<� را >#DL� ی� Kaا�Q �ـ ا4
Kاس }#Mزش ص�H	 &آ1ع ی�دش !#�ی� .از ر>7" !

 �
���١N١٣ 4زش ـ ا�H	 & ا�1ش آ��ام را >FTة ا�#DL� رآ1ع ی� دو س�&� ی� �
�1د  !�;5 ��. 

 �
���١N١h  7#�طFا�1ش آ & ا�ـ ا4� در 	�Hز 9#& ی. س�&� ی� �/<& را >
و ا4� آ�رى آ & آ� !�اى . ��M7^ +ن اسK آ� !V& از 	�Hز +	�ا رج�ًء !�� +ورد



M^ +ن اسK آ� !V& از +ن س�&� س<1 در 	�Hزه�ى یT �#�1زم اسK، ا7F#�ط ��7
 .	�Hز رج�ًء دو س�&� س<1 !�اى +ن ! �Hی&
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�زA اى�. R=��W ��,ا 

 �
���١Nن، �� �١��	گ ا�� او   ـ !V& از �eد�<�ى دی�D9 ز و�H	 اى��1د !
�ى را اج#� آ  & یV � !�و �Cد ده & آ� +	<� را e#�ورد� دی	&�4 !�� 	آ� در ز

 .+	<� را ا	��م ده& صM#{ اسK و ا4� آ�� !&ون �Cد هI. !�� +ورد

 �
���١N١N �� ن��	56 زی�رت   ـ ا� �DM7�� از آ�ره�ى ��V! اى��1ا	& !
� و ا����نDHl#� �DQ)مd�
�1د، و 	#I>#39( C ا �، از ;�ف ز	&�4ن اج#

�اى ��د�4ن ی� ز	&�4ن ه&ی�   ��! ��1ا	& آ�ر ���DM7 را ا	��م ده& و ث1اب +	
 .	�Hی&

 �
���١Nی�  ـ آ�� آ� ١٧ &��&�، !�ی& ی� ��7<& !� ��اى 	�Hز ��Qى �#K اج#!
 .��� 5a	�Hز را از روى �3X#& صM#{ !&ا	& ی� 5H9 !� ا7F#�ط آ &

 �
���١Nاو  ١٨ Iاس K�#	 زمT ی&، و�H	 "#V� را K#� ،K#	 iQ1� &ی�! �ـ اج#
10ا	I آ� !�اى او اج#�   �� ا4� 	#K آ & از ;�ف آ�� 	�Hز ��. را !&ا	&

�&� .آ�>� اسKام  

  



 ��v	د���ى او را .�  ١�١٩م�;K و �Cـ ا,�� .�ی� خ�د را .� ,�ى م�� ��ض آ
 �Cا .�اى او ه�ی� آ�A% اب�N م ده� و�@A1 را ا�
K �Wی� و ا�
A ��* از او �.��A

�	�A 1آ��. 

 ��v	ز را .#�ر  ١�٢٠م�
A �CH�. �=Hن دا�C�
�ـ .�ی� آ	1 را ا,�� آ�CC آ� ا

�ز اH �W} آb �C?�� خ�ا�A/ ی� �A، خ�ا�A و�b . 1?�� م1A ن�Aاز خ�ا �U
 .ا��Hل �Aارد

 ��v	١�٢١م  �
�[. �Wزه�ى م�� ا,�� آ�د/ ا�
A ى را .�اى�S1 آ� دی	ـ آ

� را .@� ��Aورد/، ی� .��� اA@�م داد/، .�ی� دو.�ر/ ا,�� .��SدK آ�. 

 ��v	١�٢٢م  �Wا �A م داد/ ی��@Aرا ا �
K ��,آ� ا �Cآ {H /�Wی� ـ ه��S. �0

� او b?�� .�د/ . ام، .�ی� دو.�ر/ ا,�� .��Sد  اA@�م داد/K آ� �Cآ {H �W1 ا�و

�	�A زمc ��,ا R=��W ،�A ی�. 

 ��v	ز م1 ١�٢٣م�
A �=	_A ی� a
�� �. Tًyرى دارد، مqK 1 آ�	ـ آ  ،�Aخ�ا 
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�H	   1M	 "#Hه �! K#� از �? ��1د !�اى 	�Hزه�ى �#K او را اج#� آ�د، ا4
Q&��! �&� ��. 

 �
���١N٢h �� د��1د و در !3 &   ـ ��د !�اى زن و زن !�اى � ��1ا	& اج#
 .10ا	&ن و +ه��7 10ا	&ن 	�Hز !�ی& !� �3L#� 10د  5H9	�Hی&

 �
���١N& !�ی&  �٢ 	را !&ا �>	+ ^#��ـ ��Qى 	�Hزه�ى �#K در ص1ر�� آ� �
� K& ر�9ی 	&ا	را  �>	+ ^#��� �7��#^ 10ا	&� �1د و ا4! �
��#^ Tزم 	#�K، و

 ^#��� Kب و 9/�ء از ی. روز، ر�9ی�l� ی� �E9 و �>z ز�H	 در �1رد
Kزم اسT. 

 �
���١N٢N  ت +ن�DM7�� ار از&X� �? �! ز را�H	 آ� &  L	 ط�� �ـ ا4� !� اج#
 .!1bا	& !�ی& �X&ارى از ���DM7ت 	�Hز را آ� �1HVل اسK !�� +ورد

 �
���١Nر ٢٧ �ا !�اى 	�Hز ��Qى �#K اج#� آ &، در ـ ا4� ا	��ن ? & 	�
�&ن 	�Hز �#K را ��  ص1ر�� ��Q ^#��دا	& !�ی& !�اى ه� آ&ام +	<�   آ� �

 �>z �� }Dآ� از ص K��ار 4}اQ �>	+ از �Lی �! �و�7Q را � "#V	�Hی&، �dً6 ا4
�^ !1bا	& �� �>z ارد آ� از{e! ار�Q ى�e&، !� دی	1اb! ��Q ز�H	 . &ی�! C#	 و

�وع ��	�Hزى را آ� �V<د ��ار !e}ارد، اول   � در هQ dً6� &ی�H	 "#V� ،& آ



�ار !e}ارد آ� Q �>	+ �! &ی�! "# \Hو ه ،�E9 ی� �>z & ی�	1اb! را }Dز ص�H	
�وع 	�Hی &� � .در ه� د> �V	�Hز ی. ��D	� روز را از س

 �
���١Nرا  ٢٨ K#� زه�ى�H	 ل��Lدر �&ت یdً6� 1د آ�� �ـ ا4� آ�� اج#
�د، ! �!�ا7F#�ط واج^ !�ی& !�اى 	�Hزه�1b!  �aا	& و#H! ن س�ل&��#� از ��Hم 

�ى را اج#� 	�Hی &  دا	 & ی� ا�H7Fل ��  آ� ��e#�ورد�، دی	ده & !�� . 

 �
���١Nد� ٢٩�ا	&، ا4� �#� از  ـ آ�� را آ� !�اى 	�Hزه�ى �#K اج#� آ
�� �\	� ? ،&��! �7<��د و اج�ت ه�H +	<� را 4#H! ز�H	 دن�ط آ�د� ��Hم آ

� & آ� ��Hم 	�Hزه� را 10دش !1bا	&، !�ی& اج�ت �X&ارى را آ� 	1bا	&� از �!
1
� را � �E	 &&�، !�ی	1اb	 را �>	+ �E	 ���ل او !� و
� �#K !&ه &، �dً6 ا4

�د� !�� &، !�ی& ورث�L	 ط�� �اش   آ� 4�>�7 از ��ل او !� و
� �#K !&ه &، و ا4
� ��	&، ا�� ا4#e! �� ورث� او ?#Cى واج^ از ��ل او اج#! &��! �7��ل 	&ا

7� اسK دی" �#K را ادا آ  &>! �
 .	#�K، و

 �
���١N٣٠  Iد و 10دش ه�#H! K#� زه�ى�H	 دن�ـ ا4� اج#� �#� از ��Hم آ
�ى را e1د� دی! ��7 !��&، !�ی& از ��ل او !�اى 	�Hزه��a آ� اج#�	�Hز ��Q دا

آ� وص#K آ�د� !��& و ورث�  اج#� 	�Hی & و ا4� ?#Cى زی�د +�&، در ص1ر��
�	&، و ا4� اج�ز� 	&ه & ثp3 +ن را #e! �اج�ز� !&ه & !�اى ��Hم 	�Hزه�ى او اج#

�ف 	�Hز 10دش E� �! 
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�س�	 &!. 
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 ا���م روز/

 �
���١ }Dاز اذان ص I
ـ روز� +ن اسK آ� ا	��ن !�اى ا	��م >���ن 0&او	& �9
�ب از ?#Cه��a آ� روز� را !�;5l� �� ��  �� �7�4 ًا&V! ح +ن���1د   آ & و 

 .10ددارى 	�Hی&

 Aـّ�ـ�



 �
���١N٣٢  dً6� & ی�	را{e! 3^ 10دQ روز� را از K#	 ن��	ا K�#	 زمT ـ
#4�م، !�L3 هX #H&ر آ� !�اى ا	��م >���ن 0&او	& �9
1e!   Iی& >�دا را روز� ��

�ب آ�رى آ� روز� را !�;5 ��l� �� }D&ه  از اذان ص	م ��	آ & ا Kآ�>� اس &
�اى ای �L یX#" آ & ��Hم ای" �&ت را روز� !1د� !�ی& �X&ارى �#� از اذان !

�ب از ا	��م آ�رى آ� روز� را !�;5 ��l� از &V! Iارى ه&X� و ،}Dآ &   ص
 .10ددارى 	�Hی&

 �
���١N٣٣  }Dاذان ص �� ^�ـ در روز� واج^ �V#" �56 ر���ن از اول 
	&ارد، و ا4� 	&ا	& ی� >�ا�1ش آ & آ� ���  ه� و KQ	K# روز� >�دا !L & ا��Lل

�1د ? �	\� آ�رى  K�73� �>z و �#� از ،�eدی "#V� ^ی� واج Kر���ن اس
آ & ا	��م 	&اد� !��& !�ی& 	#K آ & و روز� او صM#{   آ� روز� را !�;5 ��

�  اسK، و ا4� آ�رى آ� روز� را !�;5 ��>z از &V! ی� ،&�آ & ا	��م داد� !�
�1د روز K�73��� 5;�! ب آ�رى آ� روز� را !�;5  � او�l� �� &ی�! �
�& و�!

ا�� وKQ روز� ���DM7 از . آ & ا	��م 	&ه&، و !V&ًا +ن روز� را ��Qء 	�Hی&  ��
�&، آ� �! �&	�� KQب و�l� �! دن�اول �^ اس�VQ1� �� K آ� !� ا	&از� 	#K آ

& و 	#K روز� آ & ا	��م 	&اد� !��  ا4� �� ای" وKQ آ�رى آ� روز� را !�;5 ��
Kاس }#Mآ & روز� او ص �DM7��. 

 �
���١N٣h Kروز� 10ا!#&� اس K#	 ون&! }Dـ آ�� آ� �#� از اذان ص ; �ا4
� !#&ار �1د و 	#K آ & روز� او صM#{ اسK، ?� روز� او واج^ >z از �#�

�H	 1د�� !#&ار >z از &V! ��1ا	& 	#K روز� واج^  !��& ?� ��M7^ و ا4
 .	�Hی&

 �
���١Nا  �٣��د !�ی& +	#e! ى�eروز� ر���ن روز� دی �#J &1اهb! �ـ ا4
#4�م، و
� در ���  � "#V	�Hی& � dً6	K# آ & آ� روز� ��Qء ی� روز� 	}ر ��

 K�#	 زمT ر���ن 
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#4�م، !�L3 ا4� 	&ا	& ��� ر���ن اسK ی�   	#K آ & آ� روز� ��� ر���ن ��
�ى را 	#K آ &، روeی& و روز� دی�H	 ا�1ش��1د  ز� ��� ر���ن F��ب ��>. 

 �
���١N٣N  ر���ن �#J روز� K#	 ًا&H9 و ،K& آ� ��� ر���ن اس	ا&! �ـ ا4
�1د، و 	� روز�  آ &، 	� روز� ر���ن F��ب ��  Kد� اس� .اى آ� EQ& آ



 �
���١N1د، و در !#" روز !�  ٣٧� K�� آ & و K#	 }Dاز اذان ص �#� �ـ ا4
روز� +ن روز را ��Hم 	�Hی& و ��Qى +	�ا ه1ش +ی&، ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& 

 .	#C !�� +ورد

 �
���١Nآ & و !� ٣٨ K#	 }Dاز اذان ص �#� �ه1ش �1د و در !#" روز   ـ ا4
!� ه1ش +ی&، ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& روز� +ن روز را ��Hم 	�Hی&، و ا4� ��Hم 

�د ��Qى +	�ا !�� +وردL	. 

 �
���١Nآ  ٣٩ K#	 }Dاز اذان ص �#� ��ب !#&ار ـ ا4l� از &V! 1ا!&، وb! و &
�1د روز� Kاس }#Mاش ص. 

 �
���١Nh٠  &H>�! &V! د�#e! روز اول ��� ر���ن روز� K#	 �! dً6� �ـ ا4
Kاس }#Mدوم ی� س1م !1د� روز� او ص. 

 �
���١Nh١  �>z و �#� از Kا�1ش آ & آ� ��� ر���ن اس�ـ ا4� 	&ا	& ی� >
�1د K�73� ;\� آ�رى آ� روز� ر	از   ا !�;5 ��? �&V! ی� ،&�آ & ا	��م داد� !�

�1د آ� ��� ر���ن اسK روز� او !�;5 �� K�73� �>z   �� &ی�! �
�&، و�!
�ب آ�رى آ� روز� را !�;5 ��l�   ��Q Iاز ر���ن ه &V! &ه&، و	م ��	آ & ا

�د#e! ن را+. 

 �
���١Nh1د !�ی& روز�  ٢� �
ـ ا4� !\� �#� از اذان صD{ ��� ر���ن !�
�د#e!K�#	 ^او واج ��1د روز� +	�وز ! �
 .، و ا4� !V& از اذان !�

 �
���١Nhروز�  ٣ ��&� ا4 �ـ آ�� آ� !�اى !�� +وردن روز� �#�7 اج#
�H	 دارد ��Q آ�� آ� روز� �
�د ا��Lل 	&ارد، و#e! �DM7��   & روز�	1ا�

�H	 ^7#�ط واجFا ��ى دارد ! �!eروز� واج^ دی ��د، و ا4#e! �DM7��   &	1ا�
�د در ر#e! �DM7�� ا�1ش آ & و روز���د، و ? �	\� >#e! �DM7�� وز�

�� I>! او �DM7�� ی�دش !#�ی& روز� �>z &   10رد، ��  ص1ر�� آ� �#� از	1ا�
�1د روز� او  K�73� �>z از &V! �4�دا	&، و ا4�	#K 10د را !� روز� واج^ !

�ب ی�دش !#�ی& روز�l� از &V! � .اش صM#{ اسK  !�;5 اسK، و ا4

� �
��١Nhh  1د و از اذان�� آ�>� ���H3ن >z در ��� ر���ن �#� از �ـ ا4
 }Dص 
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آ & ا	��م 	&اد� !��& ا7F#�ط واج^ +ن  �� +	KQ1 آ�رى آ� روز� را !�;5 ��
�>��Q K آ &e	 روز� ��د و ا4#e! آ & و روز� K#	 آ� Kاس. 

 �
���١Nh�  1د و از�� ��� ر���ن 10ب >z ی� �#� از�� �اذان ـ ا4
آ & ا	��م 	&اد� !��&، !�ی& 	#K   صD{ �� +ن وKQ آ�رى آ� روز� را !�;5 ��

� 10ب �1د روز� >z از &V! �\	� ? د، و�#e! روز� آ & و +ن روز را روز�
K�#	 ^او واج � .+ن روز !

 �
���١NhN �� ن��	داى   ـ ا��^ از ��� ر���ن !�اى روز� > ��1ا	& در ه
� .^ اول ��� ه I	K# روز� ه�H ��� را ! �Hی&+ن 	#K آ & و !<7� اسK آ� 

 �
���١Nhی� اول ر���ن،  ٧ Kن اس�DV� �ـ روزى را آ� ا	��ن �. دارد +0
�H	 د�#e! 1اه& روز�b! ��د، و ا4#e! روز� K�#	 ^روز�  واج K#	 &	1ا�

ر���ن آ &، و
� ا4� 	#K روز� ��Qء و ��	 & +ن ! �Hی& ? �	\� !13V� &Vم 
�1د ز ر���ن F��ب ���1د ر���ن !1د� ا. 

 �
���١Nhی� اول ر���ن !�  ٨ Kن اس�DV� �ـ ا4� روزى را آ� �. دارد +0
�د، و در !#" روز #e! & +ن روز� 	و �� �DM7�� ء ی� روز���Q روز� K#	

 �>z از &V! �L 1 ای
!�<H& آ� ��� ر���ن اسK !�ی& 	#K روز� ر���ن آ &، و 
�1د، و ا4� !� 	#K ر���ن روز� K�73�  iQدر وا �L 1 ای
�د !�;5 اسK و #e!

&� .ر���ن !�

 �
���١Nhروز�  ٩ K#	 56 روز� ر���ن از� � #V� ^در روز� واج �ـ ا4
4�دد، روز��! "7<�اش !�;5 اسK و
� ? �	\� 	#K آ & آ� ?#Cى را آ�   4

اش  آ & ا	��م ده& در ص1ر�� آ� +ن را ا	��م 	&ه& روز�  روز� را !�;5 ��
Kاس }#Mص . "#Hه �#� �� �V#" ا4#J ^و روز� واج �DM7�� 1ر در روز�;

Kاس }#Mروز� آ &، روز� او ص K#	 دو!�ر� �>z از. 

 آP�0  �Cه�ی1 آ� روز/ را .��� م1

 �
���١N�٠ �� 5;�! روز� را C#? ن: دوم. 10ردن: اول; آ &  ـ د�&#���+ .
آ & آ� اسH7 �ء و اسH7 �ء +ن اسK آ� ا	��ن !� 10د آ�رى : ?<�رم. ج�Hع :س1م

� : � �I. � � از او !#�ون +ی&DHl#� /# �ن	و ج� �DHl#� دروغ !�7" !� 0&ا و
�/I>#39 .I ا
�dم :�3F �! �#3J ر�DJ &ن	رس� .I7در : ه� ��و !�دن ��Hم س<



ا��
� آ�دن : 	<�H#Q�! .I	&ن !� ج �!K و F#� و 	��س �� اذان صD{: ه/I7. +ب
�1د  ای <� در ���5a +ی &� �7�4 �� و ا�LFم. �Q آ�دن: دهC#? �! .Iه�ى روان. 
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 ـ 10ردن و +���#&ن ٢و  1

 �
���١Nروز� �١ �دار H9&ًا ?#Cى را !1bرد ی� !#����& روز� او !�;5   ـ ا4
�1د ?� 10ردن و +���#&ن +ن ?#1HV� Cل !��& �56 	�ن و +ب، ?� �1HVل   ��

�& ی� زی�د، �7F ا4�! Iو ?� آ K0در ��#��& �56 �0ك و �D	 �! را �	آ��  �
�ا >�و !�د روز� او 	+ K!1;د، و ر�D! �	آ &، و دو!�ر� !&ه� �+ب ده�	� �

� ای �L ر;K!1 +	<� !=1رى در   !�;5 ��e� ،1اك�� K!1;1ر ر= #H1د و ه�
+ب ده�ن از !#" !�ود آ� ر;K!1 �0رج !�ن �7�4 	/1د، و هH#" ;1ر !� >�و 

�1د  +ی& روز� !�;5 ��  �� !�دن !�Xی�ى J}ای� آ� از !#" د	&ا	<� !#�ون. 

 �
���١Nروز� �٢ �اش !�;5  دار س<1ًا ?#Cى !1bرد ی� !#����& روز�  ـ ا4
�H	  1د�. 

 �
���١Nر ��  ـ !�ی& روز� �٣�L! ا{J آ� !� ج�ى �
1m�+ ل�HV7رود   دار از اس
1
� آ� 1�9 را !�m�+ ری�C� �
آ & ی� !��ى دوا  �F ��  10ددارى آ &، و

 .�ل 	&ارد�1د ا�L  اس�HV7ل ��

 �
���١N�h  &ی�! �&� }Dص &H>�! Kا 10ردن اس{J 1لl/� آ� �VQ1� �ـ ا4
اش !�;5 اسK، و   
�HX را از ده�ن !#�ون +ورد، و ? �	\� H9&ًا >�و !�د روز�
� او واج^ ��! Iآ��ر� ه &��1د  !&س17رى آ� !V&ًا �7�4 10اه& . 

 �
���١N�� روز� ��د، دار !X&رى �/ � �1د آ� !7�س& ا  ـ ا4#H! �e /� ز
اى آ� از ��دن 	��ت �#&ا آ & +ب !#����&، و
� روز� او !�;5   �1ا	& !�	&از�  ��
�1د، و ا4� ��� ر���ن !��& !�ی& در !X#� روز از !�� +وردن آ�رى آ�   ��

 .آ & 10ددارى 	�Hی&  روز� را !�;5 ��

 �
���١N�N �� از اذان   ـ آ�� آ� �#� K�#	 زمT د�#e! 10اه& روز�
ا	<�ی� را d0ل آ &، و
� ا4� !&ا	& J}ای� آ� Tى د	&ان ��	&� در روز >�و د	&
آ & آ�  �1د، و >�ق 	�H  اش !�;5 ��  رود، ? �	\� d0ل 	L &، روز�  ��

 .?#Cى از +ن >�و رود ی� 	�ود



 �
���١N&  �٧ 	و �� ���ـ >�و !�دن +ب ده�ن ا4� ?� !1اس=� 0#�ل آ�دن �
�& روز�! �&� iHن در ده�ن ج+�H	 5;�! آ &  � را. 

 �
���١Nل  �٨�L�ـ >�و !�دن اd0ط س� و س# �، �� !���ى ده�ن 	�س#&� ا
	&ارد، و
� ا4� دا50 >��ى ده�ن �1د ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� +	�ا >�و 

�دD	. 
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 �
���١N& ای <� آ�  �٩ 	ا و ��{J و ?/#&ن ،�&	�ـ ج1ی&ن J}ا !�اى !\� ی� �
�H	 �3M! Tً1HV� رس&، ا�H	 5;�! س& روز� را�! �3M! �ًQا��� �? �4  �
آ & و

�� �3M! & آ�	ن از اول !&ا��	ا �اش !�;5  رس&، ? �	\� >�و رود، روز� ا4
��  Kاو واج^ اس �! Iد، و آ��ر� ه�#e! ى +ن را��Q &1د، و !�ی�. 

 �
���١NN٠ �H	 ن��	روز� ـ ا �Vo �;�b! &	1ا�   �اش را !1bرد و
� ا4
�1د +	�ا �5HM آ�د 10ردن روز� ا��Lل   K آ� � Tً1HV	�Vo�H او !X&رى اس

 .	&ارد

 ـ ج�Hع 3

 �
���١NN١  ،�#Dی� آ &��! �#lص ،K/� از &�ـ ج�Hع اI9 از ای �L از ج13 !�
آ & ا4� ?� >X� �! fX&ار 70 � ��4   روز� ج�Hع آ  &� و ج�Hع �&� را !�;5 ��

X� از �7Hآ ��ون 	#�ی&، و ا4#! I1د و � � ه���4 دا50 �1د و   &ار 70 �دا50 
�H	 5;�! #�ی& روز�	ون �#! Iی&�  � � ه��1د، و
� آ�� آ� +
�7 را !  �ا	& ا4

�1د  اش !�;XH!  �� 5&ار 70 � ��4 دا50 آ & آ� د10ل ص&ق آ & روز�. 

 �
���١NNی& ی� در 10اب  ٢�H	 ع�Hو ج Kا�1ش آ & آ� روز� اس�< �ـ ا4
�&، ی� او را !� ج�Hع ��1Dر 	�Hی &�! �H	 5;�! در   روز� او �\	� ? �
�1د و

�& !�ی& >1رًا از �Fل ج�Hع �0رج �1د، �D	 1رD�� �eع ی�دش !#�ی& ی� دی�Hج "#!
�1د  و ا4� �0رج 	/1د روز� او !�;5 ��. 

 �
���١NN٣ � 70 &از�	آ & آ� !� ا .� ���4 دا50 �&� ی� 	� روز� او  ـ ا4
.� ��&� ا4 i=Q �7
آ & آ� د10ل �&� ی� 	�  صM#{ اسK، و آ�� هI آ� +

Kاس }#Mروز� او ص. 

 ـ اسH7 �ء 4



 �
���١NNh روز� �دار اسH7 �ء آ & یV � !� 10د آ�رى آ & آ� � � از او   ـ ا4
�1د، و
� ا4� !� ا70#�ر از او � � !#�ون +ی&  اش !�;5 �� !#�ون +ی& روز�

ون +ی& اش !�; 5	K�#، و
� ا4� آ�رى آ & آ� !� ا70#�ر � � از او !#� روز�
�1د اش !�;5 �� روز�. 

 �
���١NN� �� I37M� &!1اb! در روز ��1د،   ـ ه���4 روز� دار !&ا	& آ� ا4
 � Vی 
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�1ا	& !1bا!&، و ? �	\� !1bا!& و �I37M   +ی& ��  در 10اب � � از او !#�ون ��
�1د روز� &��ج !�F ^ك 10اب �1ج�� � .اش صM#{ اس1Eb� Kصً� ا4

 �
���١NNN ـ روز�  �� �&� I37M� دن !1ل آ &   دارى آ���1ا	& 5DQ از J�5 آ
�اء 	�Hی&، و
� ا4� J�5 آ�د� !��&، و !&ا	& D7اس &� �7�4 dًDQ و !&س17رى آ�

�اء آ�دن !��H#Q	&� � � از ���ى !#�ون ��D7ی&،   آ� !1اس=� !1ل ی� اس+
�H	  روز� ��اء آ &، و ا4D7& اس	ون +�&ن � � از 10ا �1ا�ب دار در �Fل !#

 .!#&ار �1د واج^ 	#�K از !#�ون +�&ن +ن ج#413�ى آ &

 �
���١NN&� و در   ـ روز� ٧	ا ����&� ا4� !&ا	& � � در �� I37M� دارى آ�
+ی& !<7�  ص1ر�� آ� �#� از J�5 !1ل 	V! & L& از J�5 � � از او !#�ون ��

 .اسK آ� �#� از J�5 !1ل آ &

 �
���١NNون +�&ن � � آ ٨�#! &EQ �! ��رى !L & در ص1ر�� آ� � � ـ ا4
�1د  اش !�; 5	�H از او !#�ون 	#�ی& روز�. 

 �
���١NNروز� ٩ ��ون +�&ن � � !� آ�� !�زى و   ـ ا4#! &EQ دار !&ون
 �	1e �7 آ� !� ای���01 آ & و � � از او �0رج �1د، در ص1ر�� آ� �9دت دا

	&ا��7 آ�  اش !�;5 اسK، و ا4� �9دت  +�&�، روز� آ�ره� � � از او !#�ون ��
اش !�;5   !� ای" آ�ره� از او � � �0رج �1د و ا���Qً� �0رج �&� !�ز روز�

�H	 آ� � � از او �0رج &��! �7�� ای �L ا;H# �ن داe� ،K1د  اس�. 

5 �DHl#� ـ دروغ !�7" !� 0&ا و 

 �
���١Nروز� ٧٠ �7" !� !���ر� و ��	 & ای <� !b&ا و   ـ ا4�دار !7�e" ی� ! 1
� و ج�	/DHl#� &1یe! 1رًا< �? ��ت H9&ًا 	�KD دروغ !&ه& ا4�F ن +ن� #



روز� او !�;5 اسK، و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� س�ی� ; دروغ I7�4 ی� �1!� آ &
 ILF "در ای I39#<� ه vم اdا س��ت زه�F ن، و�	/# �ن +	ان و ج��DHl#�

��Q 	&ار	&<. 

 �
���١N٧١ �H	 ى را آ��D0 &1اهb! �ی� دروغ 	5X  دا	& راسK اسK  ـ ا4
� را �7�4، ی� از آ�7!� آ� +ن D0 7#�ط واج^ !�ی& از آ�� آ� +نFا �آ &، ! �!
� !&ه& D0 مC1ر ج; �! I10دش ه ��&� 	 5X	�Hی&، 
L" ا4 �7�� در +ن 	1D0

� را   اش !�; 5	�H روز�D0 ل آ}ب�H7Fی� ا �D0 آ}ب �! "z �? ��1د 4
 .!&ه&

[271] 

 �
���١N٧٢ X79�! ى راC#? �� ـ ا4DHl#� 1ل 0&ا ی�Q از Kاس Kراس �L د ای�
�1د اش !�; 5	  �H	5X آ &، و !H>�! &V& دروغ !1د� روز�. 

 �
���١N٧٣ �� 5;�! روز� را �DHl#� & دروغ !�7" !� 0&ا و	ا&! �آ & و   ـ ا4
دا	& دروغ اسK !�	�ن 	�KD ده&، و !V&ًا !�<H& +	\� را آ�   ?#Cى را آ� ��

 .M#{ اسKاش ص  �7�4 راسK !1د� روز�

 �
���١N٧h  و �DHl#� ا و&b! ًا&H9 �70ى س��eرا آ� دی �Jدرو �ـ ا4
� 	�KD ده& روز�DHl#� /# �ن	1ل آ�� آ�   اش !�;5 ��  ج�Q از ��1د، و
� ا4

 .+ن دروغ را س� �70	5X آ & ا��Lل 	&ارد

 �
���١Nاز روز� �٧ �� ص�3 اv 39#� و +
� و  ـ ا4DHl#� س & آ� +ی��m! دار
 ? I31د�س��< �D3=� "#  &1یe! ًا&H9 ،�	 &1یe! &آ� در ج1اب !�ی �a& و او ج�	ا

�1د  اش !�;5 �� !�3، ی� ج��a آ� !�ی& !1eی& !H9 �3&ًا !1eی& 	� روز�. 

 �
���١N٧N  &1یe! &V! &1یe! ف راس�7 را�F �DHl#� 1ل 0&ا ی�Q از �ـ ا4
+ن روز آ�  دروغ I7�4، ی� در �^ درو�J را !� +	�ن 	�KD ده&، و >�داى

�1د  اش !�;5 ��  !��& !1eی& +	\� دی/^ I7�4 راسK اسK روز�  روز� ��. 

6 �3F �! �#3J ر�DJ &ن	ـ رس� 

 �
���١N٧٧ �� 5;�! �3 روز� راM! �#3J ر�DJ &ن	ر  ـ رس��DJ �? ،& آ
?#Cى !��& آ� 10ردن +ن dFل اسK �56 +رد، ی� �DJر ?#Cى !��& آ� 10ردن 

�ام اسK، �56 �0كF ن+. 



 �
���١Nآ� روز� ٧٨ K7#�ط واج^ +ن اسFر  ـ ا�e#3#�، و دود سJ ر�b! دار
�س�	&	 �3F �! I& ای <� را ه 	آ1 و ���D � و. 

 �
���١N٧٩  �3F 50& ای <� دا 	ر ی� دود و ���b! ر ی��DJ و & L	 KDz1ا� �ـ ا4
�H	 �3M! �7 آ��اش صM#{ اسK، و ا4�   رس& روز�  �1د ? �	\� ا;H# �ن دا

ا70#�ر �DJر و ��	 & +ن !�3M   آ & آ� روز� اسK و �1ا KDz	L & ی� !� >�ا�1ش
 .او !�س& ا��Lل 	&ارد
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 ـ >�و !�دن س� در +ب 7

 �
���١N٨٠  �Q�! �? �ـ ا4� روز� دار H9&ًا ��Hم س� را در +ب >�و !�د، ا4
� ا7F#�ط واج^ روز� او !�;5 ��!� ! ،&��1د و
� ا4�   !&ن او از +ب !#�ون !�

��H	 5;�! روز� &��ون !�#! ��د، و �X&ارى از س#e! م !&ن را +ب�H 1د�. 

 �
���١Nدر  ٨١ �eدی �V<ا د�	+ �eدی �E	 و �V<را ی. د �ـ ا4� 	�E س
�1د اش !�; 5	�H +ب >�و !�د روز�. 

 �
���١Nب ر>�7 روز� ٨٢+ ��. آ & آ� ��Hم س� زی � .اش صM#{ اسK ـ ا4

 �
���١N٨٣ �+ب !�ود و
� �X&ارى از �1ه� !#�ون !�H	&  ـ ا4� ��Hم س� زی
�1د اش !�;5 �� روز�. 

 �
���١N٨h  در �
�د، وD	 و�ـ ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� س� را در d4ب >
�ى آ� روان اسK ا��Lل 	&اردeه�ى دیC#? و در ،�eى ���ف دی�>!+. 

 �
���١Nاو را +ب  �٨ �ـ ا4� روز� دار !� ا70#�ر در +ب !#�7& و ��Hم س
e! 5;�! د روز� او��د ی� >�ا�1ش آ & آ� روز� اسK، و س� در +ب >�و !#

�H	  1د�. 

 �
���١N٨N �� ب+ �رود، ? �	\� !�   ـ ا4� �9د�ً� !� ا>�7دن در +ب س�ش زی
اش !�;5   �1ج� !�ی" �=3^ 10د را در +ب !# &ازد و س�ش زی� +ب !�ود روز�

�1د  ��. 

 �
���١N٨٧  Kا�1ش آ & آ� روز� اس�< �و س� را در +ب >�و !�د ی� ـ ا4
�ى !� زور س� او را در +ب >�و !�دeب ی�دش !#�ی& آ� ; دی+ �? �	\� در زی

روز� اسK، ی� +	�L دسK 10د را !�دارد، !�ی& >1رًا س� را !#�ون +ورد، و 



�1د  اش !�;5 ��  ? �	\� !#�ون 	#�ورد روز�. 

 �
���١N5 س ٨٨�J K#	 �! و Kا�1ش آ & آ� روز� اس�< �� در +ب >�و ـ ا4
Kاس }#M5 او ص�J د، روز� و�!. 

 �
���١Nو  ٨٩�ـ ا4� !&ا	& آ� روز� اسK، و H9&ًا !�اى J�5 س� را در +ب >
� ا7F#�ط واج^ !� ! ،&��! "#V� ^\� روز� او �56 روز� ر���ن واج	د، ? ��!
!�ی& دو!�ر� J�5 آ &، و روز� را ه ��Q I	�Hی&، و ا4� روز� ��M7^ ی� روز� 

! �Dو روز� !�;5 واج }#M5 ص�J ،ارد&	 � #V� KQآ� �56 روز� آّ��ر� و &��
��  &��!. 

 �
���١Nرا در  ٩٠ ��ق �&ن 	��ت ده& سJ اى +ن آ� آ�� را از�! �ـ ا4
�1د  اش !�;5 ��  +ب >�و !�د، ا4� ?� 	��ت دادن او واج^ !��& روز�. 
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8 }Dس �� اذان ص��	و  �#F و K!� ج � ـ !��H#Q	&ن !

�
��� ١N٩١  IH#� او ��#zو �ـ ا4� ج ^ H9&ًا �� اذان ص 5�J }D	L &، ی� ا4
 .اش !�;5 اسK  اسH9 K&ًا �# IH	 �Hی&، روز�

 �
���١N٩٢  "#V� ن+ KQآ� �56 روز� ��� ر���ن و �Dدر روز� واج �ـ ا4
�& �56 +ن �D	 &H9 از روى �
اسK �� اذان ص 5�J }D	L &، و �#IH ه I	 �Hی& و

�ى 	e}ارeآ &، روز�آ� دی IH#� 5 و�J د  Kاس }#Mاش ص. 

 �
���١Nو �� ٩٣ Kد آ� �56   ـ آ�� آ� ج ^ اس�#e! �D10اه& روز� واج
Kاس "#V� ن+ KQ1د، ; روز� ر���ن و� B � KQو �� & L	 5�J ًا&H9 �\	� ?

��  Kاس }#Mد و ص�#e! روز� IH#� �! &	1ا�. 

 �
���١N٩h & ا�1ش آ�، و !V& از ی. ـ ا4� ج ^ در ��� ر���ن J�5 را >
روز ی�دش !#�ی&، !�ی& روز� +ن روز را  ��Q	�Hی&، و ا4� !V& از ? & روز 

 dً6� ،&ی�H	 ��Q دارد ج ^ !1د� "#Xروزى را آ� ی & ? �ی�دش !#�ی&، روز� ه
�H	 �دا	& س� روز ج ^ !1د� ی� ?<�ر روز، !�ی& روز� س� روز را ��Q   ا4

 .آ &

 �
���١Nر� �٩ ��� ^���ن !�اى ه#� آ&ام از J�5 و �#IH ـ آ�� آ� در 
اش !�;5 اسK، و ��Q و آ��رة !� او  وKQ 	&ارد ا4� 10د را ج ^ آ & روز�



�اى �#IH وKQ دارد، ? �	\� 10د را ج ^ آ & !� . �1د  واج^ ��! �و
� ا4
�H	 ب��F Iر ه�L4 �ه ،Kاس }#Mروز� او ص IH#� 1د�. 

 �
���١N٩N Kر���ن ج ^ اس ��� ^�دا	& آ� ا4�   ، و ��ـ آ�� آ� در 
�H	 ار&#! }D1ا!& �� صb!   ار&#! }D1ا!&، و �� صb! �\	� ? 1ا!&، وb! &ی�D	 ،1د�

�1د  اش !�;5 اسK، و ��Q و آّ��ر� !� او واج^ ��  	/1د، روز�. 

 �
���١N٩٧  �ـ ه���4 ج ^ در �^ ��� ر���ن !1bا!&، و !#&ار �1د، ا4
�J اى��1د و �9د�ً� هI !#&ار  5 !#&ار ��ا�H7Fل !&ه& آ� ا4� دو!�ر� !1bا!& !

 .�1ا	& !1bا!&  �1د، ��  ��

 �
���١Nو �� ٩٨ Kر���ن ج ^ اس ��� ^�دا	& ی� ا�H7Fل  ـ آ�� آ� در 
�1د، ? �	\� �I#HE دا��7   ده& آ� ا4� !1bا!& �#� از اذان صD{ !#&ار ��  ��

ن 10اب !��& آ� !V& از !#&ار �&ن J�5 آ &، و !� ای" �1b! I#HEا!& و �� اذا
 .اش صM#{ اس�H!  K	& روز�

 �
���١Nو �� ٩٩ Kر���ن ج ^ اس ��� ^� دا	& ی� ا�H7Fل  ـ آ�� آ� در 
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�1د، ? �	\� K3�J دا��7   ده& آ� ا4� !1bا!& �#� از اذان صD{ !#&ار ��  ��
�& آ� !V& از !#&ار �&ن !�ی& J�5 آ &، در ص1ر�� آ� !1bا!&، و �� اذان �!

 .اش صM#{ اسK وز�صD{ 10اب !�H	& ر

 �
دا	& ی� ا�H7Fل   ـ آ�� آ� در �^ ��� ر���ن ج ^ اسK، و �� �١٧٠٠��
�1د، ? �	\� 	1bاه& !V&   ده& آ� ا4� !1bا!& �#� از اذان صD{ !#&ار ��  ��

�7 !��& آ� J�5 آ & ی� 	�، در ص1ر�� آ� �از !#&ار �&ن J�5 آ &، ی� ��دی& دا
 .اسKاش !�;1b!  5ا!& و !#&ار 	/1د روز�

 �
ـ ا4� ج ^ در �^ ��� ر���ن !1bا!& و !#&ار �1د و !&ا	& ی�  �١٧٠١��
�1د، و �I#HE  ا�H7Fل ده& آ� ا4� دو!�ر� !1bا!& �#� از اذان صD{ !#&ار ��

�7 !��& آ� !V& از !#&ار �&ن J�5 آ &، ? �	\� دو!�ر� !1bا!& و �� اذان �هI دا
Hآ &، و ه ��Q /1د، !�ی& +ن روز را	از 10اب دوم !#&ار !#&ار  �\ #" اسK ا4

 I7#�ط واج^ در 10اب س1م آ��ر� هFا ��1د و !�اى ����D س1م !1bا!&، و ! �!
Kزم اسT. 



 �
���١٧٠٢  �L3! د��&� 	�Dی& 10اب اول F��ب آ I37M� ـ 10ا!� را آ� در +ن
�1د  ا4� از +ن 10اب !#&ار �1د، و دو!�ر� !1bا!& 10اب اول F��ب ��. 

 �
�1د، واج^ 	#�K >1رًا J�5 آ &  �١٧٠٣�� I37M� روز� دار در روز �ـ ا4
 .و
� ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� >1رًا J�5 آ &

 �
���١٧٠h  & #D! 1د و�ـ ه���4 در ��� ر���ن !V& از اذان صD{ !#&ار 
Kاس }#Mروز� او ص ،�&� I37M� & �#� از اذان	ا&! �? ��&� اسK، ا4 I37M�. 

 �
�د ه���4 ��   ـ آ�� آ� �� ��١٧٠��#e! ى روز� ر���ن را��Q &10اه
Kروز� او !�;5 اس &��D	 &H9 از روى �? �  .اذان صD{ ج ^ !�H	& ا4

  

 ��v	1 آ� م1 �١٧٠م	از  ـ آ �U. �Wد ا��S. ن را��ى روز/ رم��خ�اه� *
 /�H a�=?از اذان م `�O �Aو .�ا ،/�H a�=?م �C�;. د، و�H ار��. �;b اذان

روز/ �GC ا�� مiCO Tًy روز روز/ *��ى رم��ن  ا�� �hA�C0 و*� *��ى
دارد و iCO روز هa .� رم��ن م��A/ ا��، ا�=��ط وا,M %ن ا�� آ� ه�A% aوز 

 GC� /ى روز��و*� * �Wن، و ا��از رم �U. ا�A% ض�K aد ه��S. /را روز
 .�A	� .�ی� روز دی�Sى روز/ .��Sد

 ��v	١٧٠٧م  a�=?ن م��در روز/ م�/ م;�رك رم �Wد، م1ـ ا�H   از �;* �Aا��
7	� ا�=;�اء آ�C، و�1 ا�W 7	� آ�د، .�U از 7	� در �bر�1 آ� .�ا�A م1C از 

 .�Hد، A;�ی� ا�=;�اء آ�C او خ�رج م1
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 �
���١٧٠٨  }Dى +ن �� اذان ص��Q ر���ن و �#J ^در روز� واج �ـ ا4
�& ج ^ !�H	& روز��D	 �? و &��! "#V� ن+ KQو �? Kاس }#Mاش ص. 

��� �
ـ ا4� زن �#� از اذان صD{ از F#� ی� 	��س ��ك �1د و H9&ًا  ١٧٠٩
 .اش !�;5 اس 5�J  K	L & ی� ا4� وz#�� او �#IH اسH9 K&ًا �# IH	L & روز�

 �
ـ ا4� زن �#� از اذان صD{ از F#� ی� 	��س ��ك �1د و !�اى  �١٧١٠��
�د آ� �56#e! �D1اه& روز� واجb! �\	� ? ،&��! �7�روز�  J�5 وKQ 	&ا

اش صM#{ اسK، و Tزم اسK آ� ��   ر���ن وKQ +ن �V#" اسIH#� �! ،K روز�
�د آ� �56 #e! �Dی� روز� واج ^M7�� 1اه& روز�b! �صD{ !#&ار !�H	& و ا4



�H	 K�#	 "#V� ن+ KQد  روز� آ��ر� و�#e! روز� IH#� �! &	1ا�. 

 �
�اى  ـ ا4� زن 	Cدی. اذان صD{ از F#� ی� 	��س ��ك �1د و �١٧١١��!
�7 !��& ی� !V& از اذان !�<H& آ� �#� از اذان �ه#� آ&ام از J�5 و �#IH وKQ 	&ا

�&�روز� او در روز� واج^ �V# �، ��	 & ر���ن صM#{ اسK و
� در ; ��ك 
 .��Qى ر���ن، صM#{ !1دن +ن ا��Lل دارد

 �
ـ ا4� زن !V& از اذان صD{ از 10ن F#� ی� 	��س ��ك �1د ی�  �١٧١٢��
�ب !��& روز� او در !#" l� .دیC	 �? �روز 10ن F#� ی� 	��س !D# &، ا4

K5 اس;�!. 

 �
ـ ا4� زن F 5�J#� ی� 	��س را >�ا�1ش آ & و !V& از ی. روز  �١٧١٣��
ه��a آ� 4�>�7 صM#{ اسK، و ! �!� ا7F#�ط   ی� ? & روز ی�دش !#�ی& روز�

�د#e! C#	 ا� .����Q ^M7ى +	

 �
���١٧١h زن �#� از اذ �ان صD{ از F#� ی� 	��س ��ك �1د و در ـ ا4
 & L	 Iه IH#� KQو �e � و در ،& L	 5�J دن آ��1ه� آ &، و �� اذان�J�5 آ

�& آ� �HFم،  روز��! �~7 � dً6� & L	 آ��1ه� �\	� ? �
اش !�;5 اسK، و
 IH#� در ص1ر�� آ� & L	 5�J 1ا!& و �� اذانb! �D��ز	�	� �1د، ا4� ?� س� �

}#Mآ & روز� او ص Kاس. 

 �
ـ ا4� ز	� آ� در �Fل اس�o�M7 اسJ K�3<�ى 10د را !�  ��١٧١��
Kاس }#Mورد� روز� او ص+ ��! &� �7�4 �o�M7م اس�LF�3 آ� در ا#E��. 

 �
���١٧١N  K#� از !&ن 10د را !� !&ن �aج� � Vد� ی�ـ آ�� آ� �� �#K آ
�د، و ا4� در �Fل روز  رس�	&� ��#e! روز� K#� �� 5�J & !&ون	1ا� Iه �

�H	 5;�! ی& روز� او�H	 �� را K#� 1د�. 
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 ـ ا��
� آ�دن 9

 �
ـ ا��
� آ�دن !� ?#Cه�ى روان ا4� ?� از روى 	�?�رى و !�اى  �١٧١٧��
�& روز� را !�;5 ���! ��
�V�   اى�� روان آ� !#J ى�><�#�آ &، و
� اس�HV7ل 

�HV7آ� از اس Kاس ^M7�� 7#�طF&ارد، و ا	ل �L�
�� اسK ا�V� C#	 �>	+ ل
10ددارى آ & و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� از ?#Cى آ� ج��& و ��یi !1دن +ن 



 .�/1Lك اسK اج7 �ب آ &

 ـ �Q آ�دن H9&ى 10

 �
ـ ه���4 روز� دار H9&ًا �Q آ & ا4� ?� !1اس=� ��ض و ��	 & +ن  �١٧١٨��
�1د، و
� ا4� س<1ًا ی� !� ا70#�ر �Q آ &   اش !�;5 �� 	�?�ر !��&، روز�

��Lل 	&اردا. 

 �
دا	& !1اس=� 10ردن +ن در   ـ ا4� در �^ ?#Cى !1bرد آ� �� �١٧١٩��
�1د  !� ا7F#�ط واج^ روز� او !�;5 ��; آ &  ا70#�ر �Q ��  روز !�. 

 �
ـ ا4� روز� دار !17ا	& از �Q آ�دن 10ددارى آ & ? �	\� !�اى  �١٧٢٠��
�7 !��&، !�ی& 10ددارى 	�Hی&��ر و �/KX 	&اo او. 


ـ ا4� ��e در 134ى روز� دار !�ود ? �	\� !X&رى ��a#" رود  �١٧٢١ ���
�H	 دن +ن 10ردن��ا !#�ون +ورد، و روز� او  آ� !� >�و !	+ K�#	 زمT & 14ی

 &��! "LH� ون +وردن +ن��ود، و !#	 "#a�� ار&X� "ای �! �صM#{ اسK و ا4
�1د  5 ��!�ی& +	�ا !#�ون +ورد و ا4� !��Q p9 آ�دن �1د، روز� او !�;. 

 �
�د، و �#� از رس#&ن !� �IL ی�دش  �١٧٢٢��D! و�ـ ا4� س<1ًا ?#Cى را >
�ا دا50 �IL آ & 	+ �!#�ی& آ� روز� اس� ? ،K	X! �\&رى ��a#" ر>�7 !��& آ� ا4

�H	 10ردن  ��ا !#�ون +ورد و روز� او صM#{ اسK و ا4	+ K�#	 زمT & 14ی
�ا !#�ون +ورد، و در ای" �1رد �Q !� وسf ی� ا!7&اء �3F رس#&� !��& !�ی& +	

�H	 دن ص&ق� .آ &  آ

 �
�7 !��& آ� !1اس=� +روغ زدن ?#Cى از 134 !#�ون  �١٧٢٣���ـ ا4� یX#" دا
�7 !��& ا��Lل 	&ارد  ��� .+ی& 	�Dی& H9&ًا +روغ !C	&، و
� ا4� یX#" 	&ا

 �
���١٧٢h &!#�ی �	ى در 134 ی� ده�C#? و !&ون ا70#�ر &	C! روغ+ �، ـ ا4
�! �ا70#�ر >�و رود ا��Lل 	&ارد، و ا7F#�ط   !�ی& +	�ا !#�ون !�یCد، و ا4

 .��M7^ +ن اسK آ� ��Qى +	�ا 	#C !�� +ورد
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 آ�C  ا���م P�0ه�ی1 آ� روز/ را .��� م1

 �
ـ ا4� ا	��ن H9&ًا و از روى ا70#�ر آ�رى آ� روز� را !�;5  ��١٧٢��
�& ا��Lل �1د  آ & ا	��م ده& روز� او !�;5 ��  ���D	 &H9 \� از روى	و ? � ،



�H	 �Q�� +ن و !#" روز� واج^ و  	&ارد، و >#J آ & !#" روز� ��� ر���ن و
 �
�& �� ) ١N٩N(��M7^، و
� ج ^ ا4� !1bا!& و !� ��E#�3 آ� در ��� �7�4

Kروز� او !�;5 اس & L	 5�J }Dاذان ص. 

 �
���١٧٢N  از آ�ره�ی� آ� �Lروز� دار س<1ًا ی �آ &   روز� را !�;5 ��ـ ا4
اش !�;5 �&�، H9&ًا دو!�ر� ی�L از +	<� را   ا	��م ده&، و !b#�ل ای" آ� روز�

�1د  !�� +ورد روز� او !�;5 ��. 

 �
دار !�یC	& ی� س� او را !Cور  ـ ا4� ?#Cى !Cور در 134ى روز� �١٧٢٧��
�H	 5;�! روز� او ،&	��1د، و
� ا4� ��1Dرش آ  & آ� روز�  در +ب >�و !

�ر ��
� ی� ج�	� !17 o 1رىb	 ا{J �10د را !�;5 آ & �d6 !� او !1eی & ا4
�ر ?#Cى !1bرد روز� او !�;5   ��o ى از�ز	#I، و 10دش !�اى ج#413
�1د  ��. 

 �
دا	& ?#Cى در 134ی�   دار 	�Dی& ج�ی� !�ود آ� ��  ـ روز� �١٧٢٨��
اّ�� ا4�  آ  & آ� 10دش روز� 10د را !�;5 آ &،  ریC	& ی� ��1Dرش ��  ��

 }#M&ه & روز� او ص	1ردش b! ىC#? "7<از ر &V! ود، ی��EQ& ر>7" آ & و 	
آ & ا	��م ده& و   اسK و ? �	\� از روى 	�?�رى آ�رى آ� روز� را !�;5 ��

�1د  �1د، روز� او !�;5 ��  از اّول هI !&ا	& آ� 	�?�ر ��. 

 دار م��و/ ا�� %�hA .�اى روز/

 �
�اى رو �١٧٢٩��! C#? & ? ز�ـ  K�3 اسHو از +ن ج ،Kو� اس�L� دوا : دار
�س&، ! �3M! ی� !1ى +ن �Cّ� آ/#&ن در ص1ر�� آ� ���ریI/? �! "7b، و س

�� �Vo p9�! "7<م ر�HF 7" و<��1د،   ا	��م دادن ه� آ�رى آ� ��	 & 10ن 4
�� �3M! & آ�	ا&	 �رس& ج�ی C	K�#،   رس& و ا4� !&ا	& !�3M ��  أ	�#� آ/#&ن ا4

�، 	/�7" زن در +ب، اس�HV7ل �#�ف، �� آ�دن 
�Dس !1 آ�دن 4#�ه=ّV� ى�>
آ� در !&ن اسK، آ/#&ن د	&ان و ه� آ�رى آ� !1اس=� +ن از ده�ن 10ن !#�ی&، 

�ون   ��1اك آ�دن !� وس#�3 ?1ب#! &EQ ن !&ون��	ا Kو� اس�L� C#	 و ،��
 +�&ن � �، زن 10د را !1Dس& ی� آ�رى آ & آ� 
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 Kآ�F �! 1ت 10د را>��& آ� !� ای" DQ#5 آ�ره� از �D	 "ای Iورد، و �9د�� ه+
�ون +�&ن � � !��&، در ص1ر�� آ� � � #! &EX! �او � � !#�ون !#�ی& و ا4

�1د  !#�ون +ی& روز� او !�;5 ��. 

 ,�ه�ی1 آ� *�� و آّ]�ر/ وا,M ا��

 �
ـ ا4� در روز� ر���ن H9&ًا �Q آ & >��Q fXى +	�وز را !�ی&  �١٧٣٠��
�د و #e! �
�&) ١N٩N(? �	\� در �^ ج ^ �1د و !E�7#�3 آ� در ��� �7�4 ;

س� ����D !#&ار �1د و !1bا!& و �� اذان صD{ !#&ار 	/1د، ی� H9&ًا ا��
� آ &، ی� 
 �DHl#� ا و&b! را �Jد، ی� درو�D! ب+ � (ص�3 اv 39#� و+
� وسI3(س� زی


� از ای <� آ�ر 	�KD !&ه&، ! �!� ا7F#�ط واج^ آّ��ر� هI !�ی& !&ه&، و#J �� ا4
�ى آ� روز� را !�;5 ��eم ده&، در ص1ر�� آ� �� دی��	ًا ا&H9 & �7   آ�	دا

 .آ & ��Q و آّ��ر� !� او واج^ اسK  +ن آ�ر روز� را !�;5 ��

 �
ـ ا4� !1اس=� 	&ا	�7" ���
� آ�رى ا	��م ده& آ� روز� را !�;5  �١٧٣١��
�د ! �!� ا7F#�ط آّ��ر� !� او واج^ �1ا	��7 ���
� را ی�د !e  آ & ? �	\� ��  ��#
��  �H	 �
� 	1Dد� ی�   �1د و ا4��� K�73� dد، ی� اص�#e! را ی�د �
�1ا	��7 ���

�H	 5;�! روز� را C#? نd< �7 آ�� .آ & آّ��ر� !� او واج^ 	#�K  یX#" دا

 آّ��ر� روز�

 �
ـ آ�� آ� آّ��ر� روز� ر���ن !� او واج^ اسK، !�ی& ی. ! &�  �١٧٣٢��
�� �7�4 &V! �
�د ی�   +زاد آ &، ی� !&س17رى آ� در ���#e! 1د دو ��� روز��

 � Vم ی�V; ،Kاس ��یDً� د� س#X� آ&ام ی. �& آ� �� را س#� آ & ی� !� ه#X< KE�
 "#! Kاس �#ّb� &��D	 "LH� ای��4 &م ی� ج1 و ��	 & ای <� !&ه&، و ? �	\� !

 ��د، و ی� ای �L ه#e! ه#�&� روز روز� �L م  ? & �& آ� ��ای�V;ا ا�X�! &	1ا�
 ��l71ی& اسe! �D��!&ه&، و ا4� 	17ا	& !&ه&، !�ی& اس��l7ر آ & ا4� ?� �d6 ی. �

 .اv، و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� ه� وKQ !17ا	& آّ��ر� را !&ه&

 �
�د، !�ی&   ـ آ�� آ� �� �١٧٣٣��#e! 10اه& دو ��� آّ��ر� روز� ر���ن را
�& ا��Lل  س� و ی. روز +ن را ���D	 �� ن �� در+ �#ّX! ��د، و ا4#e! �� در

 .	&ارد

 �
���١٧٣h �� ی&   ـ آ�� آ��D	 د�#e! 10اه& دو ��� آّ��ر� روز� ر���ن را 
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�!�ن Q &#9 & 	�� آ� &��وع آ & آ� در �#�ن س� و ی. روز روزى !�� �VQ1�
Kام اس�F روز� +ن. 

 �
�د، ا4� در !#" +ن !&ون 9}ر  ـ آ�� آ� !�ی& �� در �� روز� ��١٧٣��#e!
�وع آ & آ� در !#" +ن !�وزى !�س& آ� � �7Qد، ی� و�#e	 ی. روز، روز�

�د #e! وز را روز���وزى !�س& آ� 	}ر آ�د� +	! d6� ،Kروز� +ن واج^ اس
�د !�ی& روز�#e! � .ه� را از س

 �
���١٧٣N � د 9}رى�#e! آ� !�ی& �� در �� روز� �aدر !#" روزه� �56 ـ ا4
K1ر اسD�� ى آ� در ر>7" +ن��اى او �#� +ی&، !V& از ; F#� ی� 	��س ی� س�!

�ف �&ن 9}ر واج^ 	#�K روز�; ��د !X! �L3ّ#� را !V& از   !#e! �ه� را از س
�ف �&ن 9}ر !�� ��; � .+ورد !

 �
���١٧٣٧  dأص C#? ا�� روز� 10د را !�;5 آ &، ?� +ن�F C#? �! �ـ ا4
�اب و� 56� &��ام !�F  9#�ل �! �LدیC	 56� &��! �&��ام F �7>ی� !� ج �	ز

� او واج^ ��! iH7#�ط واج^ آّ��ر� جFا �!� ! ،�#F ل�F 1د،   10د در�
� را س#� آ &، #X< KE��د، و #e! ی& ی. ! &� +زاد آ &، و دو ��� روز��! � Vی
 ��&، ه�D	 "LH� ای��ی� !<� آ&ام ای <� ی. �& ;�Vم !&ه&، و ? �	\� ه� س� !

 .آ&ام +	<� �LH" اسK !�ی& ا	��م ده&

 �
�   ـ ا4� روز� �١٧٣٨��DHl#� ا و&b! را �Jدار درو) �
ص�3 اv 39#� و+
I3وس(iHآّ��ر� ج �	 Kزم اسT او � .	�KD ده& ! �!� ا7F#�ط واج^ ی. آّ��ر� !

 �
دار در ی. روز ��� ر���ن ? & ����D ج�Hع آ &   ـ ا4� روز� �١٧٣٩��
ج^ !� ه�Hن ا	&از� آّ��ر� !� او واج^ اسK، و ا4� ج�Hِع او ! �!� ا7F#�ط وا

�ام !��& !� ه�Hن ا	&از� آّ��ر� جiH واج^ ��F  1د�. 

 �
���١٧hروز� ٠ �دار در ی. روز ��� ر���ن ? & ����D آ�رى آ�   ـ ا4
� از ج�Hع ا	��م ده& ! �!� ا7F#�ط ��M7^ !�ی& !�   روز� را !�;5 ��#J & آ

 .ه� ? & ی. آّ��ر� آ�>� اسK. �ر آ�د� آّ��ر� !&ه&ه�Hن ا	&از� آ� ا>=

 �
���١٧hروز� ١ ��ام آ & و !dF �! &Vل 10د ج�Hع 	�Hی&   ـ ا4F ع�Hدار ج
K5 واج^ اسX7�� آ&ام آّ��ر� ��اى ه!. 

 �
���١٧hروز� ٢ �آ &،   دار آ�رى آ� dFل اسK و روز� را !�;5 ��  ـ ا4



�ام اسK و روز� را !�;5  ا	��م ده&، �d6 +ب !#����&، و !V& آ�رF ى آ��eدی
��  K1رد، ی. آّ��ر� آ�>� اسb! ا���F اى{J d6� ،&م ده��	آ & ا. 
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 �
���١٧hروز� ٣ �دار +روغ !C	& و ?#Cى در ده�	� !#�ی&، ? �	\�   ـ ا4
�د، روز�D! و��د، و آّ��ر�  H9&ًا +	�ا >#e! ا�اش !�;5 اسK، و !�ی& ��Qى +	

� او واج^ ��! Iروغ  ه+ iQ1� d6� ،&��ام !�F C#? 10ردن +ن ��1د، و ا4
زدن 10ن ی� J}ا�a آ� از ص1رت J}ا !1دن �0رج �&� !&ه�ن او !#�ی&، و H9&ًا 

�د، روز� او !�;5 ��D! و�� او   +	�ا >! Iه iH7#�ط آّ��ر� جFا ��1د، و ! �!
�1د  واج^ ��. 

 �
���١٧hh د�#e! را روز� � #ّV� ر آ & آ� روز{	 �، ? �	\� در +ن روز ـ ا4
H9&ًا روز� 10د را !�;5 آ & !�ی& ی. ! &� +زاد آ &، ی� دو ��� �� در �� روز� 

� را ا;�Vم آ &، یV � آ��ر� 	}ر را !&ه&#X< KE��د ی� #e!. 

 �
���١٧h� �� �7�4 آ�� آ�   ـ آ�� آ� �! ��1ا	& وKQ را �/b#� ده& ا4
��  l� &H>�! &V! ا>=�ر آ &، و �&��ب l� &7#�ط 14یFا �!� ! K1د� اسD	 ب�

Kاو واج^ اس � .��Qء و آّ��ر� !

 �
���١٧hN  �>z از &V! �ـ آ�� آ� H9&ًا روز� 10د را !�;5 آ�د�، ا4
 fQی&، آّ��ر� او س��H	 ��اى >�ار از آّ��ر� س�! �>z ت آ & ی� �#� از�<���

�H	  ا ��اى او �#� +�& آ &، ! �!! ���<��� �>z 5 ازDQ �7F#�ط �1د، !�L3 ا4
Kاو واج^ اس � .آّ��ر� !

 �
���١٧hی�  ٧ �#F & 	�� 9}رى &V! ًا روز� 10د را !�;5 آ &، و&H9 �ـ ا4
K�#	 ^او واج � .	��س ی� ��ض !�اى او �#&ا �1د آّ��ر� !

 �
���١٧hًا روز� 10د  ٨&H9 و Kآ & آ� روز اّول ��� ر���ن اس "#Xی �ـ ا4
V� ��Dن !1د� آّ��ر� !� او واج^ 	#�K، را !�;5 آ &، !13V� &Vم �1د آ� +0

هH\ #" اسK ا4� ا	��ن �. آ & آ� +0� ر���ن اسK ی� اّول �1ّال و H9&ًا 
روز� 10د را !�;5 آ &، !13V� &Vم �1د اّول �1ال !1د� آّ��ر� !� او واج^ 

�H	  &��!. 

 �
���١٧hروز� ٩ �دار اسK  دار در ��� ر���ن !� زن 10د آ� روز�  ـ ا4



�	\� زن را ��1Dر آ�د� !��&، آّ��ر� روز� 10دش و روز� زن ج�Hع آ &، ? 
را !�ی& !&ه& و ا4� زن !� ج�Hع را�o !1د� !� ه� آ&ام ی. آّ��ر� واج^ 

�1د  ��. 

 �
دار 10د را ��1Dر آ & آ� ج�Hع 	�Hی&، ی�   ـ ا4� ز	� �1هِ� روز� �١٧�٠��
�ى آ� روز� را !�;5 ��eآ آ�رى دی K�#	 ^م ده&، واج��	ر� روز� آ & ا��

�1ه� را !&ه&. 

 �
دار اسK   دار در ��� ر���ن، !� زن 10د آ� روز�  ـ ا4� روز� �١٧�١��
 �7�ج�Hع آ &، ? �	\� !=1رى زن را ��1Dر آ�د� !��& آ� از 10د ا70#�ر 	&ا

�1د، ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& ��د دو آّ��ر� و  �oع زن را�Hو در !#" ج ،&��!
 زن ی. آّ��ر� !&ه&، و 
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�د !�ی& � &�ا4� !� اراد� و ا70#�ر 5H9 ا	��م ده&، ا4� ?� ��1Dرش آ�د� !�
 .آّ��ر� 10دش و زن آّ��ر� 10دش را !&ه&

 �
دار 10د آ� 10اب   دار در ��� ر���ن !� زن روز�  ـ ا4� روز� �١٧�٢��
�1د، و روز� زن صM#{ اسK و   اسK ج�Hع 	�Hی&، ی. آ��ر� !� او واج^ ��

� ا! Iآّ��ر� هK�#	 ^و واج. 

 �
�ى آ�  �١٧�٣��eع آ�ر دی�Hج �#J 1ر آ & آ�D�� د زن 10د را�� �ـ ا4
آ & !�� +ورد، آّ��ر� زن را 	�Dی& !&ه&، و !� 10د زن هI   روز� را !�;5 ��
K�#	 ^آّ��ر� واج. 

 �
���١٧�h �H	 ض روز���1ا	&   #4�د، 	�H  ـ آ�� آ� !1اس=� ���>�ت ی� �
ر !� ج�Hع 	�Hی&، و
� ا4� ��1Dر آ &، آّ��ر� !� او دار 10د را ��1D زن روز�

K�#	 ^واج. 

 �
���١٧��  K�#	 زمT �
ـ ا	��ن 	�Dی& در !�� +وردن آّ��ر� آ��1ه� آ &، و
 .>1رًا +	�ا ا	��م ده&

 �
���١٧�N  ،#�ورد	ا !�� �ـ ا4� آ��ر� !� ا	��ن واج^ �1د، و ? & س�ل +	
�H	 �<�oن ا+ ��1د  ?#Cى !. 

 �
� را ;�Vم !&ه&،  �١٧�٧��#X< KE�ـ آ�� آ� !�ی& !�اى آّ��ر� ی. روز 



� دس7�س� دارد، 	�Dی& !� ه� آ&ام از +	<� !#/7� از ی. �& آ� #X< KE� �! �ا4
� را !#/7� از ی. ����D س#� 	�Hی&، #X< .م !&ه&، ی� ی�V; Kاس ��یDً� د� س#X�

�3 !��& ا	��ن ��a�9 داراى ،�#X< �\	� ? �
اى ه� ی. از T�#9ت �1ا	&، !�  و
� !&ه&، !/�;� آ� س<I ه� آ&ام #X< ی. �& !� +ن & ��! �#lص �? �� او ا4#X<

�یCد و ی1M� ��Lی5 ! I>را روی �Hه I>س �L3! ،&&ه	ان �eدی I>را ج&ا از س
 .ده&

 �
� H9&ًا  �١٧�٨��>z از &V! �ـ آ�� آ� ��Qى روز� ر���ن را 4�>�7 ا4
� ه� آ&ام ی. �& آ� آ &   آ�رى آ� روز� را !�;5 ��#X< م ده&، !�ی& !� د���	ا

�H	 ��یDً� د� س#� اس�V; Kم !&ه& و ا4X�  ��د، و ! �!#e! & س� روز روز�	1ا�
� را ;�Vم !&ه&#X< KE� ^M7�� 7#�طFا. 

 ,�ه�ی1 آ� ��6 *��ى روز/ وا,M ا��

 �
ـ در ? & ص1رت >��Q fXى روز� !� ا	��ن واج^ اسK و آ��ر�  �١٧�٩��
 :#�Kواج^ 	

) ١Nh٠(ا4� در �^ ��� ر���ن ج ^ !��& و !E�7#�3 آ� در ���
� : اّول
 �7�4 
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�& �� اذان صD{ از 10اب دّوم !#&ار 	/1د. 

آ & !�� 	#�ورد، و
� 	ّ#K روز� 	L &، ی�  ا4� �3H9 آ� روز� را !�;5 ��: دّوم
&��D	 آ & آ� روز� &EQ ری� آ &، ی�. 

ج �!K را >�ا�1ش آ &، و !� �Fل ج �!K ی. ا4� در ��� ر���ن J�5 : س1ّم
�د#e! روز ی� ? & روز روز�. 

�&� ی� 	�، آ�رى آ� : ?<�رم }Dآ & ص �#XM� �L در ��� ر���ن !&ون ای �ا4
آ & ا	��م ده& !13V� &Vم �1د صD{ !1د�، و 	#C ا4� !V& از   روز� را !�;5 ��

�&� آ�رى آ� روز� را !� }Dن دارد ص�H4 �L ای �! �#XM��� 5;   &م ده��	آ & ا
!13V� &Vم �1د صD{ !1د� ��Qى +ن روز !� او واج^ اسK، و
� ا4� !V& از 

��H4 �#XMن ی� یX#" آ & آ� صD{ 	/&�، و ?#Cى !1bرد، و !13V� &Vم �1د 



K�#	 ^واج ��Q 1د�! }Dص. 

�&� ی� 	�، و آ�رى آ� روز� را !�;5  }Dآ & آ� ص .� �#XM� از &V! �و ا4
ده&، !13V� &Vم �1د صD{ !1د�، ! �!� ا7F#�ط واج^ ��Qى +ن آ & ا	��م   ��

 .روز را !�� +ورد

I� � : 5;�! �7 او آ�رى آ� روز� را�e! ن��	و ا �&/	 }D1ی& صe! ��آ �ا4
 .آ & ا	��م ده&، !13V� &Vم �1د صD{ !1د�  ��

I/��&� و ا	��ن !� �7�4 او ی "#X	L &، ی� 0#�ل آ & :  }D1ی& صe! ��آ �ا4
� �01�آ & ا	��م ده& !13V� &Vم �1د   آ &، و آ�رى آ� روز� را !�;5 ��  �

 .صD{ !1د�

I71د : ه���ى ا>=�ر آ & !13V� &Vم e�7 آ� دی�e! & +ن 	آ1ر و �� �b� �ا4
�ب 	1Dد� اسK، و ا4� !� �7�4 +دم درو1eJ ا>=�ر آ & آّ��ر� هI واج^ l�

�1د  ��. 

I7/آ : ه "#Xی �Lدر ه1اى ص�ف !1اس=� ��ری ��ب �&�، و ا>=�ر ا4l� آ� &
 �L ن ای�He! ى��ب 	1Dد� اسK، و
� ا4� در ه1اى ا!l� 1د�آ & !13V� &Vم 

K�#	 زمT ��Q 1د�D	 ب�l� 1د��ب �&� ا>=�ر آ &، !13V� &Vم l�. 

I>	 : ب در ده�ن+ � Vآ &، ی ��H�� K>ن ی� !� ج&��اى 0 . ! �ا4
�ا�1ش آ < ��دا	&، و !� ا70#�ر >�و رود، و
� ا4e! و +ب را Kآ� روز� اس &

� او ! ��Q ،و رود��و ده&، ی� !�اى و��H�� 1o آ &، و !� ا70#�ر ><
K�#	 ^واج. 

Iاز : ده �L ون +ی&، !� ای�ا4� !� زن 10د ��01 آ & و !� ا70#�ر � � از او !#
�H	 دن � � �0رج���01 آ �! I�7، و �9د�ً� ه��&� در ای"  اّول EQ& 	&ا

Kاس ^M7�� ��Q ص1رت. 
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 �
���١٧Nو رود،  ٠��د و !� ا70#�ر >D! ى در ده�ن�eدی C#? ب+ �#J �ـ ا4
K�#	 ^او واج �! ��Q و رود� .ی� +ب را دا50 !# � آ &، و !� ا70#�ر >

 �
���١٧Nاى روز� ١��و� اسK، و ا4� !V& از   ـ ����H زی�د !L� دار
ن را !#�ون ��1b! ��Hاه& +ب ده�ن را >�و !�د !<7� اسK س� ����D +ب ده�



�یCد!. 

 �
���١٧Nا70#�ر ی� از روى  ٢ �! ��H�� �=& آ� !1اس	ن !&ا��	ا �ـ ا4
�1د، 	�Dی& ����H آ & >�ا�1�� +ب وارد 134ی� ��. 

 �
���١٧Nو  ٣ �&/	 }Dآ & آ� ص "#Xی �#XM� از &V! در ��� ر���ن �ـ ا4
T ��Qزم  آ & ا	��م ده& !13V� &Vم �1د صD{ !1د�  آ�رى آ� روز� را !�;5 ��

K�#	. 

 �
���١٧Nh �H	 �	 ی� �&��ب l� آ & آ� .��1ا	& ا>=�ر آ &   ـ ا4� ا	��ن 
�� Iه �#XM� #� از� �	ی�  �&� }Dآ & آ� ص .� ��1ا	& آ�رى آ�   و
� ا4

 .آ & ا	��م ده&  روز� را !�;5 ��

 ا���م روز/ *��

 �
���١٧N� روز� K�#	 ^1د واج� 5Q�9 �	دی1ا �� ه�ى و�7Q را آ  ـ ا4
 .دی1ا	� !1د�  ��Q	�Hی&

 �
���١٧NN روز� K�#	 ^1د، واج�ه�ى و�7Q را آ�  ـ ا4� آ�>� ���H3ن 
آ�>� !1د�  ��Q	�Hی&، هH\ #" واج^ 	#���Q Kى روز� +ن روزی�L در +ن 

� ���H3ن �1د و آ�رى آ� روز� >z 5 ازDQ ��د، و
� ا4#e! �&�روز ���H3ن 
�د، آ & ا	��م 	&اد� !��&، ! �  را !�;5 ��#e! آ & و روز� K#ّ	 ^7#�ط واجFا �!

� ا7F#�ط واج^ ��Qى +	�ا !�� !#�ورد!� ! K<�e	 وز را روز��	+ �و
� . و ا4
��& ���H3ن �1د روز�� � .ه�ى و�7Q را آ� ���& !1د� !�ی&  ��Q	�Hی&  ا4

 �
���١٧Nی&،   ـ روز� ٧�H	 ��Q &ی�! �&�اى آ� از ا	��ن !1اس=� ���7 >1ت 
�H	 ق�
�� 10رد� آ & آ  >�V� اى�! �&� K�� ى را آ� !1اس=� +نC#? ن+ �

&��&، ی� ای �L !&ون د
#5 10رد� !��!. 

 �
���١٧Nآ & آ� ?�  ٨ .� &V! د، و�#e	 اى 9}رى ? & روز روز��! �ـ ا4
�� ،�&��ف ; �7� را آ� ا�H7Fل ��  وKQ 9}ر او !Hار آ&X� &	ده& روز�   �1ا

�> ��Q �7	�Hی&، �d6 آ�� آ� �#�e	 �H	 د� و�دا	&  از ��� ر���ن ���>�ت آ
�� ،I/���7/4 ی� ! ��د، و   � �I ��� ر���ن از س�#e! روز روز� �& � 	1ا�

�H	 آ� Iآ�� ه C#	   �? &	دا 
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�� �&�7� را  ��Q	�Hی&، �d6 ا4�   وKQ 9}ر !�ای� �#&ا Hار آ&X� &	1ا�
4�د�د، و 	&ا	& آ� +0�ه�ى ��� ر���ن ���>�ت آ & و !V& از ��� ر���ن !
�� ،I/�7�   !#�K و � �I ��� ر���ن ���>�ت آ�د� ی� !#�K و Hار آ&X� &	1ا�

یV � � � روز را ��Q آ &، و
� ا7F#�ط واج^ ای" اسK آ� �X&ار !#/7� را 
�ت را ��<��� KQی&، در ص1ر�� آ� و�H	 ��Q  �H	 ار +ن را&X� & و	& دا	دا. 

 �
���١٧Nاز ? & ��� ر���ن روز ٩ ��7 !��& ��Qى ه� آ&ام ـ ا4�� ��Q دا
 B � ��د ��	�V 	&ارد، و
� ا4� و��Q KQى ��� ر���ن +0#e! را آ� اّول

 ��� �! Iروز ه �و �  ،&��! �7��& �d6 � � روز از ��� ر���ن +0� ��Q دا�!
�د#e! را � .ر���ن ��	&� ! �!� ا7F#�ط واج^ اّول ��Qى ��� ر���ن +0

 �
? & ��� ر���� !� او واج^ !��& و در 	ّ#K  ـ ا4� ��Qى روز� �١٧٧٠��
#4�د ��Qى آ&ام ��� ر���ن اس��Q ،Kى س�ل   اى را آ� ��  � "#ّV	L & روز�
�1د  اّول F��ب ��. 

 �
ـ آ�� آ� ��Qى روز� ��� ر���ن را 4�>�7 ا4� و��Q KQى  �١٧٧١��
�� &��D	 B � روز� 10د را !�;5 آ &  روز� او �>z & �#� از	1ا�. 

 �
�7 !��& ا7F#�ط واج^ +ن  �١٧٧٢��<�� را 4eدی �b�ـ ا4� ��Qى روز� 
& L	 5;�! روز� را �>z از &V! آ� Kاس. 

 �
ـ ا4� !1اس=� ��ض، ی� F#�، ی� 	��س، روز� ر���ن را  �١٧٧٣��
�د، Tزم 	#�K روز�#H! ن ��� ر���ن&��د و �#� از ��Hم #e	   ه�ی� را آ�

�اى او ��Q آ  &! �7<�e	. 

 �
���١٧٧h  �� ض او��د، و �#e	 روز� ر���ن را �o�ـ ا4� !1اس=� �
� او واج^   ر���ن س�ل !V& ;1ل !��Q ،&/Lى روز�! �7<�e	 را آ� �aه�

�یDً� د� س#� اس�V; Kم یV � 4 &م ی� ج1 X� روز ی. �& آ� �	#�K و !�ی& !�اى ه
��اى ���>! d6� ى�e1اس=� 9}ر دی! �� !&ه&، و
� ا4#X< �! �> & ای 	ت و ��

�7 !��&، و 9}ر او �� ر���ن !�H! �Q�! &V	& روز�<�e	 ه�ی� را آ�   روز�
�>�7 !�ی& ��Q آ &، و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� !�اى ه� روز ی. �& ;�Vم e	

� !&ه&#X< �! Iه. 

 �
�د، و !V& از ���  ��١٧٧��#e	 روز� ��� ر���ن را �o�ـ ا4� !1اس=� �
�ف �1د، و
� 9}ر دی; ��ى �#&ا آ & آ� 	17ا	& �� ر���ن ��ض او !e



�د، !�ی& روز�#e! ى روز� را��Q &V! ی&  ر���ن�H	 ��Q �7<�e	 را آ� �aه� .
�ض 9}ر � �#J در ��� ر���ن � و 	#C ا4
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�ف �1د، و �� ر���ن س�ل ; ��7 !��& و !V& از ر���ن +ن 9}ر !��ى داeدی
�د، روز�#e! & روز�	17ا	ض �� !V& !1اس=� �e	 آ &، ه�ی� را آ� ��Q &�7 !�ی<

� !&ه&#X< �! Iم ه�V; &� .روز ی � .و ! �!� ا7F#�ط واج^ !�اى ه

 �
���١٧٧N  از &V! د، و�#e	 در ��� ر���ن !1اس=� 9}رى روز� �ـ ا4
�ف �1د، و �� ر���ن +ی &� H9&ًا ��Qى روز� را ; �ر���ن 9}ر او !

�د، !�ی& روز� را ��Q آ &، و !�اى ه� روز ی. �& 4 &م #e	 �> & ای 	ی� ج1 و ��
� !&ه&#X< �! Iه. 

 �
���١٧٧٧  �e � 1د، و در� B � KQى روز� آ��1ه� آ & �� و��Q در �ـ ا4
 �#X< �! م�V; &� .روز ی ��د، و !�اى ه#e! را ��Q &9}رى �#&ا آ &، !�ی KQو

�ف ; ��7 !��& آ� !V& از !�!&ه&، !�L3 ا4� ��VQ1 آ� 9}ر دارد �I#HE دا
�ى 10د را ��Q آ & و �#� از +ن آ�  ��Q	�Hی& در � �e ه  �&ن 9}ر روز�

�د، و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� !�اى #e! ا�وKQ 9}ر �#&ا آ &، !�ی& ��Qى +	
� !&ه&#X< �! ا{J &� .ی Iروز ه � .ه

 �
���١٧٧٨  &��ض ا	��ن ? & س�ل ;1ل !V! ،&/L& از +	�L 10ب � �ـ ا4
7��& !�ی& ��Qى ر���ن +0� را ا4� �� ر���ن +ی &� !XH&ار ��Q وKQ دا�! �

�یDً� د� س#� اس�V; Kم !� X� ى �#� ی. �& آ��>
�د، و !�اى ه� روز از س�#e!
� !&ه&#X<. 

 �
� !&ه& �� �١٧٧٩��#X< �! م�V; &� .روز ی ��1ا	&   ـ آ�� آ� !�ی& !�اى ه
� !&ه&#X< .آّ��ر� ? & روز را !� ی.  

  



 ��v	١٧٨٠م C0 ن را��ى روز/ رم��* �Wـ ا ��ازد، .�ی� *�C�. ل ��خ���� �
 .را .��Sد، و .�اى ه� روز ی} م� ��Uم .� ���� .�ه�

 ��v	ا .@� %ورد و  ١٧٨١م�A% ى��د، .�ی� *��SA ًا�
K ن را��روز/ رم �Wـ ا
��Uم .�ه�، ی� ی} .�C/ %زاد  ���� �jH �. د ی���S. /اى ه� روز دو م�/ روز�.

ن روز/ را .@� ��Aورد .�اى ه� روز P�A آ�C، و �hA�C0 �� رم��ن %ی�C/ *��ى %
 .دادن ی} م� ��Uم cزم ا��

 ��v	د، و در روز آ�رى آ�  ١٧٨٢م��SA ًا�
K ن را��روز/ م�/ رم �Wـ ا
آ�C م�ّ�ر اA@�م ده� م�C0 Ty م��;� q7ا .�3رد، .�C.� ا�=��ط   روز/ را .��� م1

 .م	=?M .� ه
�ن ا�Aاز/ آّ]�ر/ cزم ا��

 ��v	١٧٨٣م U. ز و روز/ او را ـ�
A ى��ی� *�. �=WرP. �	O ،ر�O از م�گ �

�ز *�� �H �=[W .@� %ورد، و .�C.� ا�=��ط وا,M *��ى A �.=]1��j آ� در .?

 .روز/ م�در را P�A .@� %ورد
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 �
���١٧٨h  ^از روز� ��� ر���ن روز� واج �#J د��ـ ا4� آ�� آ� �
� ! &��! �7<�e	 }ر	& روز�  	ى را ���eدی ��� C#	 7#�ط واج^ +ن راFا �!

 .!Cر74�  ��Q	�Hی&

 ا���م روز/ م	���

 �
���١٧٨�  KVدو رآ �ـ ���>�ى آ� !�ی& 	�Hزه�ى ?<�ر رآ�7V را در س�
�د، و ���>�ى آ� 	�Hزش را ��Hم ��#e! ی& روز��D	 ،&	1اb!   ��& �56 آ	10ا

�د#e! روز� ��ت ی� س�� او �K#EV اسK !�ی& در س�<��� �3l� .آ� 

 �
���١٧٨N  ار از��اى >! �ـ ���>�ت در ��� ر���ن ا��Lل 	&ارد، و
� ا4
Kو� اس�L� &� .روز� !�

 �
�ى !� ا	��ن  �١٧٨٧��eدی "#ّV� از روز� ��� ر���ن روز� �#J �ـ ا4
�د، ��#e! را روز� � #ّV� }ر آ & روز	56 ای" آ� � &��1ا	& در +ن   واج^ !�

 �e وKQ ا4� ��Qء ��� ر���ن !� روز ���>�ت 	�Hی& هH\ #" اسK در �
�&>9  &� .اش !�

 �
���١٧٨٨ �H	 ،& L	 "#ّV� د و روز +ن را�#e! ر آ & روز�{	 ��1ا	& +ن   ـ ا4



را در س�� !�� +ورد، و
� ? �	\� 	}ر آ & آ� روز �Vّ# � را در س�� روز� 
�د، !�ی& +ن را در س�� !�� +ورد، و 	#C ا4� 	}ر آ & روز �Vّ# � را ?� #e!

�& روز� ��! �<��� �? ��د !�ی& +ن روز را ا4#e! روز� &��D	 ی� &��! �<��
�د#e!. 

 �
���١٧٨٩ �� ��1ا	& !�اى 10اس�F "7جK س� روز در �&ی � ;ّ#�D   ـ ���>
�د#e! �DM7�� روز�. 

 �
���١٧٩٠ �H	 روز�   ـ آ�� آ� �دا	& روز� ���>� !�;5 اسK ا4� در س�
�د و در !#" روز ���
� را !�#e!روز� &H>  �� 5;�! ب   اش�l� �� ��1د، و ا4

 .اش صM#{ اس  K	�H>& روز�

 �
���١٧٩١  ��ا�1ش آ & آ� ���>� اسK، ی� >�ا�1ش آ & روز� ���>< �ـ ا4
�� 5;�!  Kد، روز� او !�;5 اس�#e! روز� ��& و در س��!. 

 �
�ت 	�Hی&، !�ی& روز� 10د را   ـ ا4� روز� �١٧٩٢��<��� �>z از &V! دار
�س& ی�H� �a��! � Vم آ! �0ّ�� &ّM! �7Qت آ & و�<��� �>z از �#� � &، و ا4

� را 	D# & و ص&اى اذان را 	/ 1د !�ی& روز� 10د را !�;5 >��س& آ� دی1ار !
�1د آ &، ا4� �#� از +ن روز� را !�;5 آ &، ! �!� ا7F#�ط آّ��ر� واج^ ��. 

 �
�س&، ی� !�� �١٧٩٣��! � ;1! �>z از �#� �<��� ��س& آ� ـ ا4! �a 
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آ & ا	��م   10اه& د� روز در +	�� !�H	&، ? �	\� آ�رى آ� روز� را !�;5 ��  ��
 � ;1! �>z از &V! م داد� ی���	ا ��د، و ا4#e! وز را روز��	&اد� !��&، !�ی& +	

�س& آ� ��! �a��! س&، ی��10اه& د� روز در +	�� !�H	&، روز� +	�وز !� او   !
K�#	 ^واج. 

 �
���١٧٩h  در Kو� اس�L� ،7" 9}ر دارد<�ـ ���>� و آ�� آ� از روز� 4
 .روز ��� ر���ن ج�Hع 	�Hی&، و در 10ردن و +���#&ن آ��d 10د را س#� آ &

�	�A M,وا ��A% �. /1 آ� روزA�	آ 

 �
���١٧٩� �H	 ى��د ی� !�اى او �/KXّ   ـ آ�� آ� !1اس=� �##e! & روز�	1ا�

� در ص1رت دّوم !�ی& !�اى ه� روز ی. �& دارد روز� !� او واج^ 	#�K، و



� !&ه&#X< �! �> & ای 	4 &م ی� ج1 و �� Kاس ��یDً� د� س#X� آ�. 

 �
���١٧٩N  از ��� ر���ن &V! ��>�7، ا4e	 ى روز��ـ آ�� آ� !1اس=� �#
�د ! �!� ا7F#�ط ��M7^ !�ی& ��Qى روز�#e! & روز�	�7   !17ا<�e	 را آ� �aه�

 .!�� +ورد

 �
�1ا	&  �1د و 	�H ـ ا4� ا	��ن ���o دارد آ� زی�د �/ � �� �١٧٩٧��
�/ �e را �5HّM آ & ی� !�اى او �/KXّ دارد، روز� !� او واج^ 	#�K و
� در 
� !&ه&، و ا7F#�ط واج^ +ن #X< �! م�V; &� .روز ی �ص1رت دّوم !�ی& !�اى ه

7! &V! �\	� ? و ،&���1ا	& اسK آ� !#/7� از �X&ارى آ� 	�?�ر اسK +ب 	#�
�د، !�ی& روز�#e! ی& روز��H	 ��Q �7<�e	 را آ� �aه�. 

 �
�ر دارد  �١٧٩٨��o �3HF اى�ـ ز	� آ� زاa#&ن او 	Cدی. و روز� !
 ��ر دارد، روز� !o اى 10دش�روز� !� او واج^ 	#�K، و 	#C ا4� روز� !
� !&ه&، #X< �! م�V; &� .روز ی �او واج^ 	#�K، در ای" ص1رت !�ی& !�اى ه

�>�7 !�ی&  ��Q	�Hی&  ه� دو ص1رت روز�و در e	 را �aه�. 

 �
���١٧٩٩ �� �#�� او آI اسK ?� ��در !\� ی�  ـ ز	� آ� !\� #�ده& و 
� ده&، ا4� روز� !�اى !\�#�� ��  دای� او !��& ی� !� اج�ت #�10رد   اى آ� 

�ر دارد o اى 10دش�! ��ر دارد روز� !� او واج^ 	#�K، و 	#C ا4o
^ 	#�K و در ای" ص1رت !�ی& !�اى ه� روز ی. �& ;�Vم !� روز� !� او واج

� !&ه&، و در ه� دو ص1رت روز�#X<  �
�>�7 !�ی&  ��Q	�Hی&، وe	 را آ� �aه�
� دادن !\� از #�� ده&، ی� !�اى #�ا4� آ�� �#&ا �1د آ� !� اج�ت !\� را 

�د، !�ی& !\�#e! ت��ى آ� اج�ت او را !&ه& اجeرا  �&ر ی� ��در ی� از آ� دی
�د#e! او !&ه& و روز� �!. 
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 را/ �H �.�Nن اّول م�/

 �
���١٨٠٠ �� K!ث� C#? & ? �! ��� 1د  ـ اّول�: 

 .+	�L 10د ا	��ن ��� را !D# &: اّول

�1د !1eی & ��� را دی&�  اى آ� از �7�4 +	�ن یX#" �#&ا ��  9ّ&�: دّوم   "# \Hو ه Iای
 .اسK ه� ?#Cى آ� !1اس=� +ن یX#" �#&ا �1د



س� روز از اول ��� ��DVن !e}رد آ� !1اس=� +ن اّول ��� ر���ن ث�!K : س1ّم
��   K!1ال ث���1د ی� س� روز از اّول ر���ن !e}رد آ� !1اس=� +ن اّول ��� 
�1د  ��. 

ایI، و
� ا4� ص�K ���   در �^، ��� را دی&�: دو ��د �9دل !1eی & آ�: ?<�رم
� !1eی &، ی� �<�د�/�ن 0eی&Lف یd0 ��& �56 ای 1e! �Lی &را !�! iQف واd: 

�H	 K!ف ُا>� !1د، اّول ��� ث��; ��� ��a1د دا50 دا� . �#b/� در �اّ�� ا4
�7 !�� & �+ 56	�L ی1e! �Lی& ��� !3 & !1د، و �!1E0 �Vصّ#�ت اd70ف دا

�� K!ن اول ��� ث��	�7 +�e! ،1دD	 &1یe! ى�e1د  دی�. 

I� � :آ & آ� ا ILF faا�/
 .ّول ��� اس7��K<& ج��i ا

 �
�اILF fa آ & آ� اّول ��� اسK آ�� هI آ�  �١٨٠١��/
ـ ا4� ��7<& ج��i ا
�H	 3#& او راX� �� آ�� آ� �
دا	& ��7<& ج��i   آ & !�ی& !� ILF او 5H9 آ &، و

�H	 د���اfa ا���D7 آ/
 .�1ا	& !� ILF او  5H9	�Hی&  ا

 �
���١٨٠٢ �H	 K!ث� "#H� � �a1e/#� �! ��� ن از   ـ اول��	ا ��1د، و
� ا4
 .�7�4 +	�ن یX#" �#&ا آ & !�ی& !� +ن  5H9	�Hی&

 �
���١٨٠٣ �H	 5#
�وب آ�دن +ن دJ ��1د آ� �^   ـ !3 & !1دن ��� ی� دی
Kاّول ��� !1د� اس ^� �#�. 

 �
���١٨٠h  \� دو	د ? ��#e	 1د و روز�/	 K!اى آ�� ث��ـ ا4� اّول ��� !
�� �#� ^� .ایI !�ی& روز� +ن روز را  ��Q	�Hی&  � را دی&���د �9دل !1eی & آ� 

 �
� >�ی&�  ��١٨٠��eدی �>��1د !�اى ��دم  K!ى اول ��� ث��>�ـ ا4� در 
 �L<� ی	& آ� ا>� +	ن !&ا��	ی� ا ،& �� !� ه I	Cدی. !�>�� +ن دو e� ،ارد&	

Kاس. 

 �
���١٨٠N  K!ث� �eدی �>��ى !� >��اف از e3� ��!�b� �! ��� ـ اول
�H	  ��اف آ�د�e3� ى�eی&! �Lى آ� از ی�>�� دو e� ،1د   Iدی. ی� هC	 &	ا

�اfa ی� /
�اف از روى ILF ��7<& ج��i اe3� & آ�	ن !&ا��	و ا ،& �ا>� !�
�<�دت دو ��د �9دل !1د�  
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Kاس. 

 �
���١٨٠٧ �H	 ن��	ی� اول  ـ روزى را آ� ا Kر���ن اس ��� �دا	& +0
 �
�د، و#e! 1ّال، !�ی& روز���ب !�<H& آ� اّول �1ال اسK !�ی& l� از �#� �ا4

 .ا>=�ر آ &

 �
���١٨٠٨  5H9 ن�H4 �! &آ &، !�ی "#X& !� ��� ر���ن ی	17ا	 �	&ا	ز �ـ ا4
�د صM#{ اسK و !�ی& #e! ه� را آ� روز��� ��&، ه�D	 "LH� I>	+ �	�Hی&، و ا4

�د و !V& از 4}�7" ی�زد� ��� از ��ه� آ� روز� 4�>�7 دو!�ر� ی. ��� #e! روز�
�1د آ� ه 1ز  K!ث� ��1د، روز� او صM#{ اسK، و ا4 K!ف +ن ث�d0 &V! �ا4

�د#e! س#&�، !�ی& دو!�ر� روز�� .��� ر���ن 	

 ه�ى ��ام و م��و/ روز/

 �
�ام اسK، و 	#C روزى را آ�  �١٨٠٩��F ن�!�Q و �ـ روز� روز #9& >=
�H	 ن��	ا   ���DVن اسK ی� اّول ر���ن ا4 �!� 	ّ#K اول ر���ن روز� دا	& +0

�ام ��F د�#e! &��!. 

 �
�1ه�ش از !#" !�ود،  �١٨١٠�� �F �DM7�� 7" روز�<�ـ ا4� زن !� 4
�1ه� او  �
�1ه� هI از !#" 	�ود، و �F ��د، !�L3 ا4#e! روز� K�#	 Cج�ی
را از 4�>7" روز� ���DM7 ج#413�ى آ & ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& 10د دارى 

 .آ &

 �
ـ روز� ���DM7 اوTد ا4� اس�Dب اذیK �&ر و ��در ی� ج& �1د  �١٨١١��
ج�ی C	�L3! ،K�# ا4� اس�Dب اذیK +	�ن 	/1د و
� او را از 4�>7" روز� 

�د#e	 آ� روز� K7#�ط واج^ +ن اسFى آ  &، ا� .���DM7 ج#413

 �
�د، و در !#" روز  �١٨١٢��#e! �DM7�� ون اج�ز� �&ر روز�&! ��� �ـ ا4
 .<� آ & !�ی& ا>=�ر 	�Hی&�&ر او را 	

 �
���١٨١٣  .�C� �? ��ر 	&ارد، ا4o اى او�ـ آ�� آ� �#&ا	& روز� !
�د، و آ�� آ� یX#" ی� �H4ن دارد آ� روز� #e! ر دارد !�ی& روز��o &1یe!

 ��د و ا4#e	 &ارد !�ی& روز�	ر �o &1یe! .�C� �? ��ر دارد، ا4o ای��!
&EX! �L	+ �e� ،K�#	 }#Mد ص�#e! 1د  روز���د و !13V� &Vم #e! K!�Q

K�7 اس��ر 	&اo. 



 �
���١٨١h  ر دارد و از +ن�o ای��ـ ا4� ا	��ن ا�H7Fل !&ه& آ� روز� !
�دم !�� !��& 	�Dی& � �ا�H7Fل ��س !�اى او �#&ا �1د ? �	\� ا�H7Fل او در 	~

�د، و #e! K!�Q &EX! �L	+ �e� ،K�#	 }#Mد ص�#e! روز� ��د و ا4#e! روز�
3V� &V! ر�o 1د� 1م 
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K�7 اس� .	&ا

 �
���١٨١� �&#X9 &ارد،   ـ آ�� آ�	ر �o اى او�اش ای" اسK آ� روز� !
�ر دا��7، !�ی& o اى او��ب !�<H& آ� روز� !l� از &V! د و�#e! روز� �ا4

 .��Qى +	�ا !�� +ورد

 �
���١٨١N از روز� �#J روز� ـ &��ى هI  ه��a آ� �7�4 eام دی�F ه�ى
�&� اسKه�K آ� در آ �7�4 �>X< 5Eّ�� �7!<�ى. 

 �
���١٨١٧  �<�ـ روز� روز �9�1را و روزى آ� ا	��ن �. دارد روز 9
�و� اسK، و
� ��M7^ اسK در روز �9�1را ا	��ن، L� ن�!�Q &#9 ی� Kاس

� از 10ردن و +���#&ن 10ددارى آ &E9 �� روز� &EQ ون&!. 

 ه�ى م	=?Mّ روز/

 �
� از روز�ـ روز� ��Hم روزه�ى  �١٨١٨��#J و� آ�   س�ل�L� ام و�F ه�ى
�& ��M7^ اسK، و !�اى !��V از روزه� !#/7� س��رش �&� اسK، آ�  �7�4

K�3 اسHاز +ن ج: 

1  Iاز روز ده &V! آ� �
0� ه� ���، و ?<�ر� �D اّو+ �D /� � اّول و �D /� � ـ
\� ��� اسK، و ا4� آ�� ای <� را !�� 	#�ورد ��M7^ اس ��Q K	�Hی&، و ? �	

�اى ه� روز ی. �& ;�Vم ی� ! Kاس ^M7�� د�#e! & روز�	17ا	 dاصN / 12 

� !&ه&#X< �! ��X	 1دb	. 

2 ��� � .ـ س#CدهI و ?<�ردهI و ��	CدهI ه

3 &� .ـ ��Hم ��� رج^ و ��DVن و !��V از ای" دو ��� ا4� ?� ی. روز !�

وز اّول �� ـ روز 9#& 	1روز، روز !#�K و � �I و !#�K و 	<I ذى VQ&�، ر 4
�<�و
� ا4� !1اس=� �Vo روز� 	17ا	& د�9ه�ى . روز 	<I ذى Fّ��، روز 9



 ��و� اسK، 9#& سJ &#V&یL� & روز� +ن روز	1اb! را �<�ذى  ١٨(روز 9
��ّF ( م�� اآDHl#� 1دV�� دd#� ،م�ّM� روز اّول و س1ّم)�
) ص�3 اv 39#� و+

�ت رس1ل اآ�م )ر!#i اTول ١٧(�F pVD� ص(، روز�
 ٢٧) (�3 اv 39#� و+
�د واج^ 	#�K +ن را !� +0� رس�	&، ) رج^#e! �DM7�� آ�� روز� �و ا4

�ادر ��� � او را !� J}ا د19ت آ & ��M7^ اسK د19ت او را ! �!�L3 ا4
 .1DQل آ &، و در !#" روز ا>=�ر 	�Hی&
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آ &   �1اردى آ� ��M7^ اسK ا	��ن از آ�ره�ی� آ� روز� را !�;5 ��
 ارى 	�Hی&10دد

 �
� ��M7^ اسK در ��� ر���ن ا4� ?� روز�  �١٨١٩���	 ��ـ !�اى 
 :آ & 10د دارى 	�Hی & 	#�7 & از آ�رى آ� روز� را !�;5 ��

آ & ا	��م داد� !��& و   ���>�ى آ� در س�� آ�رى آ� روز� را !�;5 ��: اّول
� !� و; � ی� !���a آ� ��>z س&  �#� از�! &	�H! 10اه& د� روز. 

� !� و; � ی� !���a آ� ��: مدّو>z از &V! ى آ��10اه& د� روز در +	��  ���>
&	�H!. 

� 10ب �1د و آ�رى آ� روز� را !�;5 ��: س1ّم>z ی�� آ� �#� از�آ &   �
&� .ا	��م داد� !�

� 10ب �1د: ?<�رم>z از &V! ی�� آ���. 

I� � :1د� .ز	� آ� در !#" روز از 10ن F#� و 	��س ��ك 

I/� .در !#" روز ��� ر���ن ���H3ن �1د آ�>�ى آ�: 

 �
�ب و 9/� را �#� از ا>=�ر   ـ ��M7^ اسK روز� �١٨٢٠��l� ز�H	 دار
�H	 ا دارد آ�{J �! ی� �#5 زی�دى ،Kاو اس ��1ا	&  !1bا	&، و
� ا4� آ�� � 7~

 "LH� رى آ�&X! �
!� 1�Fر  ^3Q	�Hز !1bا	&، !<7� اسK اّول ا>=�ر آ & و
 KQز را در و�H	 Kن !�� +ورداس+ K3#�<. 
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Q
 ا���م خ



 �
: دّوم. � �KV آ�^: �1د اّول  ـ در ه��H0 C#? K واج^ �� �١٨٢١��
�ام: ?<�رم. 4 �: س1ّم .�V&نF �! 13طb� لdF ل�� .I� � : ى آ��ج1اه

�� Kو ر>7" در دری� !&س�< � V1ّاص� یJ �=ی&  !1اس+ .I/� :B ج KH# J .
I7ذّ�� از �: ه� ��دز�# � آ� آ�>b! ن�H3� . &�7�4 10اه dEّ�� �> م ای�LFو ا
&�. 

1 M	آ �U[Cـ م 

 �
���١٨٢٢  Kس&! �
�� �eى دی�>D�ی� آ KV ن از ���رت ی� ص��	��4 ا �ـ ه
+ورد � d6	�Hز و روز� �ّ#�7 را !�� +ورد و از اج�ت +ن ��
� �<#� آ & ? �	\� 

Vی �H0 &زی�د !#�!& !�ی ��T�#9 رج س�ل 10د او و�b� ا از�	+ I� � .ی � 
�1د !&ه&  !&س17رى آ� !V&ًا �7�4 ��. 

 �
���١٨٢٣  & /bD! ى !� اوC#? d6� ورد+ Kس&! �
� آ�^، ��#J از �ـ ا4
 .? �	\� از ��bرج س�
� زی�د !#�ی& ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� �H0 +ن را !&ه&

 �
���١٨٢h �� ى را آ� زن�#4�د �H0 	&ارد و هH\ #" اسK ارث� آ�   ـ �<
رس& و
� ا4� �d6 !� آ�� 10ی/�و	&ى دا��7 و �H4ن ارث !�دن   ا	��ن �� !�

�د ا4� از   از او 	&ا��7 ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� �H0 ارث� را آ� از او ��!
 .+ی& !&ه&  ��bرج س�
� زی�د ��

 �

� !� ارث !� او !�س& و !&ا	& آ�� آ� ای" ��ل از او !�  ��١٨٢���� �ـ ا4
	&اد� !�ی& �H0 +ن را !&ه&، و 	#C ا4� در 10د +ن ��ل  ارث رس#&� �H0 +ن را

 �H0 
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 Kر اس�Lه&! �H0 �&#& آ�� آ� +ن ��ل از او !� ارث رس	ن !&ا��	ا �
�& و�D	
 .!�ی& �H0 را از ��ل او !&ه&

 �
���١٨٢N  ای�C<ی� ا &��! �7�
� آ� !� ارث !� او رس#&� اس K	�H دا�� �ـ ا4
�H0 &ا آ & !�ی&#� KH#Q &ن را !&ه+ �&� .	�H و KH#Q ا>Cود� 

 �
ـ ا4� !1اس=� K9� Q آ�دن ?#Cى از ��bرج س�ل ا	��ن زی�د  �١٨٢٧��
 .!#�ی& !�ی& �H0 +ن را !&ه&



 �
�ى ��bرج او را �� �١٨٢٨��eرا   ـ آ�� آ� دی �
ده& !�ی& �H� �H0م ��
�� K&   آ� !&س 	ج زی�رت و ���+ن +ی& !&ه&، و
� ا4� �X&ارى از +ن را 0

 .آ�د� !��& >fX !�ی& �H#Q�! �H0	&� را !&ه&

 �
� اوTد 10د و �Q	�Hی&  �١٨٢٩��! d6� � #ّV� اد�ـ ا4� ��L3 را !� ا>
? �	\� در +ن �3. زراK9 و در�L70رى آ  & و از +ن ?#Cى !&سK +ور	& و از 

 .��bرج س�ل +	�ن زی�د !#�ی& !�ی& �H0 +ن را !&ه &

 �

� را آ �١٨٣٠���� �� !� 9 1ان �H0 و زآ�ت 4�>�7 از ��bرج ـ ا4#X< �
س�
� زی�د !#�ی& واج^ 	#��H0 K +ن را !&ه& و
� ا4� از ��
� آ� !� او 

�د �d6 از در�70 آ� !�!�H0 K !� او داد� داد�D! �7V� � &	& �#�1  ا	اى   ا
!&سK +ورد و از ��bرج س�
� زی�د !#�ی&، !�ی& �H0 +ن را !&ه& و در ��
� آ� 

�! �#X<  ن را+ �H0 آ� K7#�ط واج^ +ن اسF�7 ا<�4 �DM7�� �Q&9 1ان ص
 .!&ه&

 �
���١٨٣١  �& ��و< �! � Vد ی�b! اد� ج �� را&	 �H0 9#" �1ل �! �ـ ا4
�ا�3��V� fa ی.   !1eی& ای" ج � را !� ای" �1ل ��/
0�م ? �	\� ��7<& ج��i ا

!�ی& ی. � �I� � I +ن را اج�ز� !&ه& ��3��V +ن �X&ار صM#{ اسK و ا	��ن 
�اfa !&ه& و ا4� اج�ز� 	&ه& ��3��V +ن /
ج �� را آ� 0�ی&� !� ��7<& ج��i ا

Kار !�;5 اس&X� . &>7�� �7<�4�>�7 از !#" 	 �& �1
� را آ� >�و� ��� ا4
�ا�H0 fa ه�Hن �1ل را ��/
#4�د و ا4� از !#" ر>�7 19ض �H0 را   ج��i ا

�� �D
 .آ & از >�و� &� ی� 0�ی&ار �=�

��� �
١٨٣٢  �H0 ن را از �1ل+ KH#Q �3��V� از &V! د و�b! ج �� را �ـ ا4
�3��V� &&اد� !&ه	در +ن    �H0 آ� �
اى آ� آ�د� صM#{ اسK و
� ?1ن از �1

�و� &� داد� !� �X&ار � � ی. +ن �1ل !� او �&ی1ن ���! Kرا   اس �
�& و �1�!
aا�/
f � � ی. +ن را آ� !� >�و� &� داد� ا4� از !#" 	�>�7 ��7<& ج��i ا

#4�د و ا4� از   �� 
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�� �D
�=� �& � .آ &  !#" ر>�7 19ض +ن را از 0�ی&ار ی� >�و

 �
�د ? �	\� ��7<&  �١٨٣٣��b! �&/	 ن داد�+ �H0 را آ� �
�� �ـ ا4
iو  ج�� Kار !�;5 اس&X� �3 +ن��V� &&ه	ی. +ن را اج�ز�  ��3 � ��V� faا�/
ا



i7<& ج����  �� faا�/
�د و ا4� اج�ز� !&ه& �1ا	&   ا#e! ی. +ن ��ل را � �
 iی. �1ل +ن را !� ��7<& ج�� �ار � &X� &ی&ار !�ی���3��V صM#{ اسK و 0

�و� &� داد� ��< �! ��اfa !&ه&، و ا4/
�د  ا#e! �� & از او	1ا�. 

 �
���١٨٣h  ی. +ن � � & /bD! ��/&� !� آ	ن داد� + �H0 ى را آ�C#? �ـ ا4
�H	 ل او�� C#?  1د� .و !�ی& �H0 +ن را !&ه& .

 �
���١٨٣�  Kس&! �
ـ ا4� از آ�>� ی� آ�� آ� !&ادن X9 �H0#&� 	&ارد ��
 .ا	��ن +ی& واج^ 	#��H0 K +ن را !&ه&

 �
���١٨٣N  �! وع��� و ��	 & ای <� از و�7Q آ� e7V و آ�س^ و ص �ـ ��ج
�� �Dآ�س  �/
ن زی�د آ  & ی. س�ل آ� !e}رد !�ی& �H0 +	\� را آ� از 0�ج س�

��   �L	+ از &V! د�D! �7V� � �ًQا��� �+ی& !&ه & و آ�� آ� ��3l آ�س �D	K�# ا4
 �
یL��ل از ��VQ1 آ� >�ی&� !�د� !e}رد، !�ی& X� �H0&ارى را آ� از 0�ج س�

 .زی�د +�&� !&ه&

 �
�1ا	& در !#" س�ل ه� و�7V� � KQ !&س�7 +ی& �H0   ـ ا	��ن �� �١٨٣٧��
 Kاس Cاى +ن را !&ه& و ج�ی�! �دادن �H0 را �� +0� س�ل ��#0� !# &ازد و ا4

K�#	 �V	�� &ار ده�Q وع�� .دادن �H0 س�ل �H�� را �dك 

 �
�ار  �١٨٣٨��Q س�ل �H0 اى دادن�ـ آ�� آ� ��	 & ��ج� و آ�س^ !�ی& !
 �4�� iQ1� �� رج�b� &د !�ی�#H! ورد و در !#" س�ل+ K�7 !&سV� � �ده& ا4

 .& و �H#Q�! �H0	&� را !&ه&را از +ن � �KV آ�� آ  

 �
ـ ا4� KH#Q ج �� آ� !�اى ���رت 0�ی&� !�T رود و +ن را  �١٨٣٩��
�و�& و در !#" س�ل a�� �7H#Q#" +ی& X� �H0&ارى آ� !�T ر>�7 !� او واج^ �	

K�#	. 

 �
���١٨hرود و !� ا�#&  ٠ T�! �&ی�ـ ا4� KH#Q ج �� را آ� !�اى ���رت 0
T�! ن+ KH#Q �7 ای" آ�H#Q و &�� رود �� !V& از ��Hم �&ن س�ل +ن را 	��و�

اى  ��a#" +ی& X� �H0&ارى را آ� !�T ر>�7 !� او واج^ اس�L3! K ا4� !� ا	&از�
�� �e	 ن ج � +ن را&��اى 4�ان ! T1HV� �7 آ� �ّ��ر�دار	& �H0   ه I	e<&ا

 .�X&ارى آ� !�T ر>�7 !�ی& !&ه&

 �
���١٨h��7ر ١
� ��ل ا#J ��7 !��& آ� H0�� را داد� ی� ـ ا4�
� دا�� � 
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 �7H#Q ��H0 	&ارد ? �	\� T�! �7H#Q رود و +ن را !��و�& �X&ارى آ� !
�&� �H0 دارد و
� ا4� �d6 در�70 آ� 0�ی&� �#�1 !#�ورد ی� 14س� &  �<�oا
?�ق �1د در ص1ر�� آ� �1EXد او از 	e<&ارى +	<� ای" !1د� آ� � ��7V از 

�د D! �>	+&ه&! �&� .!�ی& �H0 +	\� زی�د 

 �
���١٨h٢  &��7 !��وH#Q "7<ر T�! از &V! �L	+ اى�ـ ا4� !��J اF&اث آ & !
!�ی& �H0 �#�1 و 	1ّH در70<� و زی�دى KH#Q !�غ را !&ه& و
� ا4� EQ&ش ای" 

�& آ� از �#�1 +ن اس��7د� آ & !�ی& �H0 �#�1 را !&ه&�! . �H0 7#�طFا �و ! �!
 .ا 	#C !&ه&	1H در70<� ر

 �
���١٨h٣  iQ1� آ� �
ـ ا4� درK0 !#& و ? �ر و ��	 & ای <� را !�Lرد س�
 d6� ��وش +	<� اسK ا4� ?� +	<� را 	��و�& !�ی& �H0 +	<� را !&ه& و
� ا4<

�0���د و !� � <��a ی� !�  !�	& اس��7د� ه�ى +ن �T1HV ه� س�ل ��  از D! اى
� از ��bرج س�
� زی�د e7<�ى دیV� � ن را+ �H0 &س�ل !�ی �!#�ی& در +0� ه

 .!&ه&

 �
���١٨hh �� .3� اج�ر� d6� �7 آ�^ دارد�#4�د و 0�ی&   ـ آ�� آ� ? & ر
�� Iه K9وش و زرا�آ & !�ی& �H0 +	\� را در +0� س�ل از ��bرج او   و >

�ر آ &   زی�د ��o �e�7 دی��د و از رD! i�	 �7�+ی& !&ه&،، و ? �	\� از ی. ر
�#7Fا �ط واج^ !�ی&  �H0	��V را آ� !�د� !&ه&، و
� ا4� دو ���رت ! �!

�� &��! �7��ان 	�Hی&  داDى ج�eدی i�	 �! را �Lر ی�o &	1ا�. 

 �
���١٨h� �� �&وردن >�ی+ Kاى !&س�آ & ��	 &   ـ 0�ج<��a را آ� ا	��ن !
�� �
�HّF و �
Tّی&  د�H	 ب��F �	�#
 .�1ا	& جCء ��bرج س�

 �
���١٨hN  \� از	ك و ـ +���ف 10راك و �1E� �! آ�^ در !#" س�ل i<� �
اث�ث#� و 0�ی& � Cل و 9�وس� و ج<#Cّی� د70� و زی�رت و ��	 & ای <� 

�1د آ�   �� �#>� �7Qو در و &��D	 ن او زی�د��رس�	& در ص1ر�� آ� از 
�د� !��& �H0 	&اردL	 و زی�د� روى Kاس Kج�F ن �1رد+ �#ّ>� T1HV�. 

 �
���١٨hر ٧ �
�ف 	}ر و آ��ر� ��ـ ��E� �! ن��	ء   ا آ� اC& ج	رس�

� را آ� !� آ�� ���� C#	 و ،Kاس �	�#
ده& در   !b/& ی� ج�ی�b� �� �Cرج س�

�& از ��bرج س�
#�	� F��ب ���D	 ن او زی�د���1د  ص1ر�� آ� از . 

 �
���١٨h٨  &�ـ ا4� ا	��ن 	17ا	& ی. ج� ج<#Cّی� د70� را �<#� آ & و ��1Dر !�



�ى !��& آ� �T1HV ه� آ� ه� س�>�ل �X&ارى از +ن را �<#� 	�Hی& و ی� در 
 س�ل �X&ارى 
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�& ? �	\� در !#"   از ج<#Cّی� د70� را �<#� ���! Kج�F آ  & و �<#� +ن �1رد
 ��د �H0 +ن را 	�Dی& !&ه& و هH# =1ر ا4b! ّی�C#>ن س�ل ج+ i<� � س�ل از

 .ا	&از آ &  !�اى �<#� ج<#Cی� �1ل ��


��� �١٨h٩ �� �eو زی�ر�<�ى دی �F �آ & ا4� ��	 &   ـ ��
� را آ� 0�ج س�
�آ^ س1ارى !��& آ� 9#" +ن !��Q اسK و از � �KV +ن اس��7د� �&�، از �

�وع !� ���>�ت آ�د� ا4� ?�   ��bرج س�
� F��ب ����1د آ� در +ن س�ل 
" س�� او �� �X&ارى از س�ل !V& ;1ل !L/&، و
� ا4� �56 10راآ#<� از !#

�&� !&ه& iQوا &V! ارى را آ� در س�ل&X� �H0 &ی�! &� .ر>7 � !�

 �
�ى هI   ـ آ�� آ� از آ�^ و ���رت >�ی&� �١٨�٠��eل دی�� �اى !�د� ا4
�� K�#	 ^ن واج+ �H0 از >�ی&�   دارد آ� fX< رج س�ل 10د را�b� &	1ا�

 .آ�^ F��ب آ &

 �
���١٨�١ �Qآ�^، +ذو KV� از� ��ف  ـ ا4E� اى�0�ی&�  اى آ� ! �
س�
در +0� س�ل زی�د !#�ی& !�ی& �H0 +ن را !&ه& و ? �	\� !1bاه& KH#Q +ن را 

 �0+ KH#Q &ی�! &��! �&�!&ه& در ص1ر�� آ� �7H#Q از و�7Q آ� 0�ی&� زی�د 
 .س�ل را F��ب آ &

 �
اى !�اى � Cل   ـ ا4� از � �KV آ�^ �#� از دادن �H0 اث�ث#� �١٨�٢��
�د ? �	\� ا7F#�ج� از +b!&ن را !&ه+ �H0 K1د واج^ اس��ف ; �و . ن !

هH\ #" اسK زی1ر +Tت ز	�	� آ� ا4� وKQ زی K آ�دن ز	<� !� +ن !e}رد، 
 .!�ی& �H0 +ن را !&ه&

 �
���١٨�٣ �H	 د�D	 �7V� � در ی. س�ل ��1ا	& ��bرج +ن س�ل را از   ـ ا4
�د آ�� 	�Hی&D#� &V! �7 آ� در س�لV� �. 

 �
���١٨�h در اّو ��د و از س���ی� 0�ج آ & و �#� از ـ ا4D	 �7V� � ل س�ل
�1ا	& �X&ارى را آ� از س���ی� !�دا��H�  �7م �&ن س�ل � ��7V !&س�7 +ی& ��

 .از � �>i آ�� 	�Hی&



 �
�ر  ���١٨��o �3 ی�� ^D�7 آ�^ !� س�ـ ا4� �X&ارى از س���ی� ی. ر
	�H#Q�! ود و از��1د ی� از !#" ! Iآ �#EX� �3 !&ون��V� در �V<� � ،�7�&� +ن ر

�د آ� از 0�ج س�
� زی�د !#�ی& ��D!  از �&� Iی� آ����1ا	& �X&ارى را آ� از س
 .� �>i +ن !�دارد

 �
���١٨�N  ود��ى از ��
<�ى او از !#" !eدی C#? ی����� از س#J �ـ ا4
�H	   &	1ا� 
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ل !� +ن +ی& +ن ?#C را �<#� آ &، و
� ا4� در ه�Hن س�  از � ��7V آ� !&س�7 ��
�� &��! �7��1ا	& در !#" س�ل از � �>i آ�^، +ن ?#C را �<#�  ?#C ا7F#�ج دا

 .	�Hی&

 �
�ض آ & و �#� از ��Hم  �١٨�٧��Q رج 10د�b� اى�ـ ا4� در اّول س�ل !
�H	 د�D! �7V� � ن س�ل&��ض 10د را از +ن � �KV آ�� 	�Hی&  Q ار&X� &	1ا�. 

 �
���١٨�٨ 7V� � م س�ل�H� در ��ض آ & ـ ا4Q رج 10د�b� اى��د و !D	 �
�H	  &ی�H	 ��ض 10د را آ�Q ار&X� &V! ى�>
و در ای" . �1ا	& از � �>i س�

�� �3DQ �
�ض 10د را از ار!�ح اث �ء س�ل اداء   ص1رت و ص1رت ���Q &	1ا�
�H	 �3V� �H0 ،ار&X� ی& و !� +ن�H	  د�#4. 

 �
���١٨�٩  �L3� ی&ن��اى زی�د آ�دن ��ل ی� 0! �آ� !� +ن ا7F#�ج 	&ارد ـ ا4
�H	 & ض آ�Q   را آ� �
�� ��ض را !&ه& و
� ا4Q آ�^، +ن i<� � & از	1ا�

�ض 0�ی&� از !#" !�ود و 	�?�ر �1د آ� Q ى را آ� ازC#? د� و��ض آQ
�ض 10د را !&ه& ��Q  &ی�H	 ض را ادا�Q ،^�آ i<� � & از	1ا�. 

 �
���١٨Nن �� ٠��	ن  ـ ا�Hرا از ه C#? �?#C ی� !� �X&ار  �1ا	& �H0 ه
 5ّM� &1اه& !&هb! �eج � دی ��H0 KH#Q آ� !&ه�Lر اسK �1ل !&ه& و اّ�� ا4

&��! faا�/
� +	�L !� اج�ز� ��7<& ج��i اe� Kل اس�L� .ا

 

 

 



 ��v	1 ١٨�١م
A ه��A م�ل را Q
��ا�A در %ن م�ل �jّ�ف آ�C ا�W �0   ـ �� خ
�H�. �=Hرا دا Q
 .*�j دادن خ

 ��v	1  ١٨�٢م	1ـ آ
A ه��ر ا���. Q
��ا�A %ن را .� ذّم� .��Sد   آ� خ
 �hA�C0 و �Cّ�ف آj� م م�ل�
ی1CU خ�د را .�ه��ر اه� خ
Q .�ا�A و در �

 .�jّ�ف آ�C، و %ن م�ل ���H lد .�ی� خ
Q %ن را .�ه�

 ��v	_�ا�6  ١٨�٣م�ا Xم@=�� ,�م �. �Wه��ر ا�� ا�. Q
ـ آ	1 آ� خ

�ی�، و .�U از م�j�?� م1U��C آ� ��ا�A در �
�م م�ل  م�j�?� آ�C م1A ف�j�
 .%ی� م�ل خ�د او��  از %ن .��� م1

 ��v	خ�د را .�ه� و  |�١٨م X��Cم Q
ـ آ	1 آ� .� دی�Sى �Hی} ا�� ا�W خ
�Hی} او �Aه� و در ��ل .�U از م��1 آ� خ
	` را �Aاد/ .�اى ��م�ی� �Hآ� 

1
A ام��hارد ه�qS.  �CCف آ�j� در %ن �CAا��. 

 ��v	م�ی� ��١٨م�� ��fb �h. �W1 .���  ـ اU��Cو از %ن م �H�. �=Hاى دا
 .%ی� .� و�1ّ او وا,M ا�� �O` از .��غ خ
Q او را .�ه�
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 �
���١٨NN �H	 ن��	ف  ـ ا�E� &اد�	را  ��H0 دارد "#Xآ� ی �
�1ا	& در ��
�ف 	�Hی& آ & و
� در ��
� آ� �. دارد �H0 +ن را داد� ی� 	� ��ّE� &	1ا�. 

� �
��١٨Nن  ٧+ KH#Q د و�b! �L3� �ـ آ�� آ� از اّول ��H0 ،�#3L 	&اد� ا4
 d6� &��ی&� آ� T�! �7H#Q رود و !��وb	 اى +ن�!�T رود ? �	\� +ن �3. را !

0�ی&� اسK ا4� �1ل �H0 	&اد� را !��و� &� داد� و !�  K9اى زرا�ز�# � را !
0�م در ص1ر� ای" �3. را !� ای" �1ل ��: او �7�4 faا�/
� آ� ��7<& ج��i ا

��3��V � � ی. +ن را اج�ز� !&ه& 0�ی&ار !�ی& X� �H0&ارى آ� +ن �3. ارزش 
 .دارد !&ه&

 �
���١٨Nى  ٨C#? ^�آ i<� � از �ـ آ�� آ� از اول ��H0 ،�#3L 	&اد� ا4
آ� !� +ن ا7F#�ج 	&ارد 0�ی&� و یL��ل از 0�ی& +ن 4}��7 !�ی& �H0 +ن را !&ه& 

� آ� !� +	<� ا7F#�ج دارد �=�!� ��ن 10د و ا4� اث�ث �0eه�ى دیC#? و �	
0�ی&� �� ا4� !&ا	& در !#" س�
� آ� در +ن س�ل >�ی&� !�د� +	<� را 0�ی&� Tزم 

	#��H0 K +	<� را !&ه& و ا4� 	&ا	& آ� در !#" س�ل 0�ی&� و ی� !V& از ��Hم 
�E� faا�/

�M آ &�&ن س�ل، ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& !� ��7<& ج��i ا. 



 ـ م�Uن 2

 �
���١٨N٩  ،B ل س�Jز ،K�	 ،"ب، ��، +ه���، سX	 ،d; ن&V� از �ـ ا4
�وز�، X9#�، زاج، 	H. و ه� ?#Cى آ� !� +ن 9 1ان �V&ن، ص&ق آ &، #<

?#Cى !� دسK +ورد� �1د، ? �	\� !� �X&ار 	�Eب رس#&� !��&، !�ی& �H0 +ن 
 .داد� �1د

 �
���١٨٧٠ 7Fا ��� ی� ) �١٠(#�ط ـ 	�Eب �V&ن ! �!X	 ل�X6�)١� ( d; ل�X6�
�&، و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� 	�Eب، 5DQ از آ I	1Hدن ��bرج ا0�اج   ���!

 Iاز آ &V! 1دH	 ن را ادا+ �H0 &ارى را آ� !�ی&X� "L
�1د  �Dس�M� ،�#�E� و
Kرج اس�b� 1دنH	. 

 �
���١٨٧١ 	 &F �! �\	� ? Kاس �&��Eب ـ +	\� را آ� از �V&ن اس��7د� 
KV� � �! ی� �a�> � �! س& در ص1ر�� آ��	   �	�#
� آ�^، از ��bرج س�eه�ى دی

Kن واج^ اس+ �H0 &زی�د !#�ی. 

 �
�1ر و 54 س�خ ! �!� ا7F#�ط واج^ از  �١٨٧٢�� �ـ �4 و +ه. و 54 س
 .+ی& و �H0 دارد �V&ن !� F��ب ��

 �
���١٨٧٣ �� Kى !� دسC#? ن&V� ـ آ�� آ� از   �H0 &ن را +ورد، !�ی+ 
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!&ه& ?� �V&ن روى ز�#" !��& ی� زی� +ن، در ز�# � !��& آ� �3. اسK ی� در 
 .ج�ی� آ� ��
. 	&ارد

 �
���١٨٧h  �&#ب رس�E	 &F �! K1د� اسH	 \� را �0رج	آ & آ� + .� �ـ ا4
اسK ی� #0�، ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� ا��M7ن 	�Hی& یV � از را� وزن آ�دن ی� 

KH#Q �eی& راه<�ى دی�H	 13مV� ن را+. 

 �
���١٨٧�  Iاز آ &V! �\	� ? ،&	ون +ور��ى ?#Cى از �V&ن !#�	 & ? �ـ ا4
��X6ل  �١٠ا	&، ا4� س<I ه� آ&ام +	<� !�  آ�دن ��bرج� آ� !�اى +ن آ�د�

�� ی� X	ن را !&ه & �١+ �H0 &س& !�ی�! d; ل�X6�. 

 �
���١٨٧N ون ا&! Kى اس�eرا آ� در �3. دی �	&V� �ذن ص�F^ +ن ـ ا4
�� K\� از +ن !&س	اج آ  & +�b7اس  ^Fو ?1ن ص� K3. اس� ^Fی& ��ل ص�+

�د�، !�ی& �H� �H0م +	\� را آ� از �V&ن L	 ج���اى !#�ون +وردن +ن 0! .3�



�ون +�&� !&ه&#!. 

 �
���١٨٧٧  .
�اى ا0�اج �V&ن ج�یC اسK و اج�ر� آ  &�، ��! "7<�4 �ـ اج#
� !� 	1M �0ص !��& یV � جi<� � i#H او ی� �1د در ص1ر�� آ� اج �V&ن ��#

 1M	 �! �� �1Eb� KVص� �0رج آ�دن، !�اى اج�ر� آ  &� !��& ا�� ا4� اج#
�� .
�1د  �=�3 !��&، در ص1ر�� آ� 10دش 3H� &EQ. آ &، ��. 

 �
ـ ا4� �V&ن در ز�#" +!�دى !��& آ� ��H3#" +ن را !� زور و  �١٨٧٨��
6� ارا�o ای�ان و 9�اق، ? �	\� ���H3	� +ن ا	& ��	 & اآ  �D3J !&سK +ورد�

�� .
�  �V&ن را ا0�اج آ & ��#J ��دازد، و ا4m! ن را+ �H0 &1د و !�ی�
�H	 .
و ا4� آ�>� �V&	� را از ز�# � آ� در �Fل . �1د  ���H3ن ا0�اج آ & ��

�H	 .
�1د  >H3�� }7#"، �1ات اسK ا0�اج آ & ��. 

3 iـCW ـ 

 �
���١٨٧٩ Kاس �
آ� در ز�#" ی� در K0 ی� آ�1 ی� دی1ار � <�ن  ـ 4 � ��
�& و آ�� +ن را �#&ا آ & و ;1رى !��& آ� !� +ن  4� 1e!ی &�!. 

 �
ـ ا4� ا	��ن در ز�# � آ� �3. آ�� 	#�K 4 �� �#&ا آ & ��ل  �١٨٨٠��
 .10د او اسK و !�ی& �H0 +ن را !&ه&

 �
�� ی�) �١٠(ـ 	�Eب 4 � ! �!� ا7F#�ط  �١٨٨١��X	 ل�X6� )١� ( d; ل�X6� 
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Kاس .�� K!&س �ى را آ� از 4 C#? KH#Q �+ورد !V& از آI آ�دن  یV � ا4
�� س�L) �١٠(��bرج� آ� !�اى +ن آ�د� !� X	 ل�X6�   ى ) �١(دار ی�d; ل�X6�

�Lّن را !&ه&  س+ �H0 &7#�ط واج^ !�یFا � .دار !�س&، ! �!

 �
�ى 0�ی&�  �١٨٨٢��eدر ز�# � آ� از دی �4 �� �#&ا آ & و !&ا	& ��ل ـ ا4

. +ن ز�#" !1د��� dDQ �L#	��ل 10د او ��  آ�� ،K�#	 &	ا   �H0 &1د و !�ی�

+ن را !&ه&، و
� ا4� ا�H7Fل ده& آ� ��ل ی�L از +	�ن اسK !�ی& !� او ا;dع 
ده& و ? �	\� �13Vم �1د ��ل او 	#�K، !�ی& !� آ�� آ� �#� از او ��
. ز�#" 

� ده&، D0 Kآ� �#� !1د� اس �	م آ���H� �! ^7#�ط واجFا �!� ! ^#��� "#H>! و
� ده&، و ا4� �13Vم �1د ��ل ه#� ی. از +	�ن   از او ��
. ز�#" !1د�D0 &	ا



�1د و !�ی& �H0 +ن را !&ه&  	#�K، ��ل 10د او ��. 

 �

� �#&ا آ & آ�  �١٨٨٣���� �&��><�ى �V7ّ&دى آ� در ی��L د>" z در �ـ ا4
 I>روی �>	+ KH#Q)در ) �١ �\	� ? �
�& !�ی& �H0 +ن را !&ه&، و�! d; ل�X6�

? & ج� �#&ا آ & ه� آ&ام از +	<� آ� �7H#Q !� ای" �X&ار !�س&، �H0 +ن واج^ 
 .اسK و 4 �� آ� KH#Q +ن !� ای" �X&ار 	�س#&� �H0 	&ارد

 �
���١٨٨h  �! ن+ KH#Q �\	� ? &  4 �� �#&ا آ ���X6ل ;dى  �١ـ ا4� دو 	�
�ا !&ه & ��1Lك	+ �H0 &ی�! &��D	 ار&X� "<� ای	آ&ام + ��س& ا4� ?� س<I ه!. 

 �
�د و در �IL +ن ��
� �#&ا آ & ? �	\�  ��١٨٨��b! را �	1ا#F ��آ �ـ ا4
� ده&، و ا4� �13Vم �1د ��ل او D0 ی& !� او�! Kاس �& �ا�H7Fل ده& آ� ��ل >�و

 �3DQ ن�DFص� ^#��� ا7F#�ط واج^ !�ی& !7!� ! K�#	 �\	� ? آ &، و �D0 ن را+
�� ی� ) �١٠(�13Vم �1د آ� ��ل ه#� ی. +	�ن 	#�K ا4� ?� KH#Q +ن X	 ل�X6�

)١� ( �� ا7F#�ط واج^ !�ی& �H0 +ن را !&ه&، و
� ا4!� ! &��D	 d; ل�X6�
 �& ��و�! K�#	 زمT و Kى !#�!& ��ل 10د اوس��د و در �IL +ن 14هb! ه���

#7Fا �� ده& و ! �!D0 ن را !&ه&و ص#�د+ �H0 &ط واج^ !�ی�. 

 ـ م�ل �Tل م��3ط .� ��ام 4

 �
���١٨٨N  ن��	1د آ� ا��ام !� ;1رى �13bط F ل !� ��لdF ل�� �ـ ا4
�ام و �X&ار +ن، ه#� F ل�� ^Fده& و ص� �#b/� �eی&L<� را از ی	& +	17ا	

 آ&ام 
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،�H0 از دادن &V! م ��ل را !&ه& و�H� �H0 &ی�! &��D	 13مV�  لdF ل�� �#ّX!
�1د  �� . ،��{ّ
اI9 از �H0 (و ! �!� ا7F#�ط واج^ ای" �H0 را !EX& �� >� ا

�Q&و ص �Fd=دازد) اص�m! .
 .از ;�ف ��

 �
�ام را !&ا	&  �١٨٨٧��F ار&X� ن��	1د و ا��ام �13bط F �! لdF ل�� �ـ ا4
&! �Q&ص �DFص� K#ّ	 �! ار را&X� / �س&، !�ی& +ن	ن را + ^Fص� �
ه& و و

�د#e! اج�ز� Iه faا�/
 .ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� از ��7<& ج��i ا

 �
�ام را 	&ا	&  �١٨٨٨��F ار&X� ن��	1د و ا��ام �13bط F �! لdF ل�� �ـ ا4



و
� ص��DF را !/ �س&، !�ی& او را را �o	�Hی &، و ? �	\� ص�F^ ��ل 
 Kل او اس�� � #V� C#? &	ن !&ا��	1د، در ص1ر�� آ� ا/	 �oآ & را .�و 

 Kدارد ��ل اوس "#Xى را آ� یC#? &، !�ی�	ی�  K�ل او ه�� Iاز +ن ه �آ� !#/7
ده& ��ل   !�و !&ه&، و ا7F#�ط ��M7^ +ن اسX� K&ار !#/7�ى را آ� ا�H7Fل ��

 .او اسK !� او !&ه&

 �
�ام را !&ه& و !H>�! &V& آ�  �١٨٨٩��F �! 13طb� لdF ل�� �H0 �ـ ا4
�ام !#/7� از 0F ار&X��� ارى را آ�&X� ^M7�� 7#�طFا �دا	&   �H !1د�، ! �!

7� !1د�، از ;�ف ص�F^ +ن ص&�Q !&ه&/#! �H0 از. 

 �
�ام را !&ه& و !V& از +ن  �١٨٩٠��F �! 13طb� لdF ل�� �H0 �ـ ا4

� را آ� ص��DF را �� �ص�13V� �DFم �1د ?#Cى !� او 	#�K، و
� ا4

�H	   &V! ه& و&! �Q&او ص K#ّ	 �! &س� � Kواج^ اس &�از +ن ص��DF �#&ا 
�1د. !XH&ار ��
� !� او !&ه& �oرا �Q&او !� ای" ص �L ای �e�. 

 �
�ام �13Vم !��& و  �١٨٩١��F ار&X� 1د و��ام �13bط F �! لdF ل�� �ـ ا4
 &H>�! &	17ا	 �
�ون 	#�K و#! "#ّV� �ا	��ن !&ا	& آ� ص�F^ +ن از ? & 	�

��9 !# &ازد و ! �مQ &ی�! ،K�#آ� ا>�7د ��ل را !� او !&ه& آ � .ه

 %ی�  ـ ,�اه�ى آ� .�ا�#� ��و ر�=R در دری� .��� م1 5

 �

� و ��ج�ن ی�  �١٨٩٢���
�و ر>7" در دری� < � V1ّاص� یJ �=1اس! �ـ ا4
�� Kو ر>7" در دری� !&س��ى آ� !� >eدی �+ی& !#�ون +ور	&، روa#&	�  ج1اه

��bرج� آ� !�اى !#�ون +وردن +ن !��& ی� �&V	�� ? ،	V! �\& از آI آ�دن 
�س&، !�ی& �H0 +ن را !&ه & ?� در ی. ) ١٨(ا	& KH#Q +ن !�   آ�د�! d; 1دb	

�ون +�&� از ی. #! �\	+ ،�V<ی� در ? & د & �د>�V +ن را از دری� !#�ون +ورد� !�
 ج � !��& ی� از ? & ج �، 
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� +ن را !#�ون +ورد� !�� & ه� آ&ام +	�	 & ? ��ن آ� KH#Q س<�H !� و
� ا4
�س&، !�ی& �H0 !&ه&) ١٨(! d; 1دb	. 

 �
�ون  �١٨٩٣��#! �ـ ا4� !&ون >�و ر>7" در دری� !� وس#�3 اس�D!� ج1اه
	1bد ) ١٨(+ورد و !V& از آI آ�دن ��bرج� آ� !�اى +ن آ�د� KH#Q +ن !� 



�س& ! �!� ا7F#�ط ���H0 ^M7 +ن را !&ه&، و
� ا4� از روى +ب دری� ی�! d; 
�د، در ص1ر�� !�ی& �H0 +ن را !&ه& آ� ای" آ�ر #e! �از آ �ر دری� ج1اه

KV� � �! ی� �a�> � �! �
�3 !��& و از ��bرج س�l�� زی�د !#�ی&  eه�ى دی. 

 �
���١٨٩h  و ر>7" در��ى آ� ا	��ن !&ون >eت دی�	1ا#F ه� و�� �H0 ـ
�د و !� �   دری� ��#e! ^�اى آ�<��a ی� !� #4�د در ص1ر�� واج^ اسK آ� !

&��! �� آ�^ او از ��bرج س�
� زی�د�e7<�ى دیV� �. 

 �
ـ ا4� ا	��ن !&ون EQ& ای C#? �Lى از دری� !#�ون +ورد در دری�  ��١٨٩��
 �L3� C#? آ & +ن &EQ ى !&س�7 +ی& در ص1ر�� آ���و رود و ا���Qً� ج1اه<

�& !�ی& �H0 +ن را !&ه&�!. 

 �
���١٨٩N و�رود و F#1ا	� را !#�ون +ورد و در  ـ ا4� ا	��ن در دری� >
�& ? �	\� +ن �! ��IL +ن ج1اه�ى �#&ا آ & آ� �7H#Q ه#�&� 	1bد ;d ی� !#/7

F#1ان ��	 & ص&ف !��& آ� 	91ً� در ��HL ج1اه� اسK !�ی& �H0 +ن را !&ه& 
 �H0 "70دا��&، ا7F#�ط واج^ ��! �&#V3! را �و ا4� +ن F#1ان ا���Qً� +ن ج1اه

Kن اس+. 


ه�ى !Cرگ ��	 & دج�3 و >�ات >�و رود و  ـ ا4� در رود�0	� �١٨٩٧ ���
�� 5H9 �+ی&، !�ی& �H0   ج1اه�ى !#�ون +ورد، ? �	\� در +ن رود�0	� ج1اه

 .+ن را !&ه&

 �
�ون +ورد آ� KH#Q +ن  �١٨٩٨��#! �D 9 ارى&X� و رود و�ـ ا4� در +ب >
�& !�ی& �H0 +ن را !&ه&،  (١٨(�! �و ? �	\� از روى +ب ی� 	1bد ;d ی� !#/7

�س&، ) ١٨(از آ �ر دری� !&سK +ورد ا4� KH#Q +ن !� �X&ار 	 Iه d; 1دb	
Kن واج^ اس+ �H0 7#�طFا �!� !. 

 �
���١٨٩٩  �H0 �ـ آ�� آ� آ�1ّJ �Dاص� ی� !#�ون +وردن �V&ن اسK ا4
+	<� را !&ه& و ?#Cى از ��bرج س�
� زی�د !#�ی&، Tزم 	#�K دو!�ر� �H0 +ن 

 .!&ه&را 

 �
���١٩٠٠ �\! �اى �V&	� را !#�ون +ورد، ی� ��ل dFل �13bط !�  ـ ا4
�7 !��&، ی� 4 �� �#&ا آ &، ی� !1اس=� >�و ر>7" در دری� ج1اه�ى ��ام داF

 �ّ
�ون +ورد، و#! 
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 .او !�ی& �H0 +	<� را !&ه&

6 �
�C7 ـ 

 �
3#� 9(ـ ?1ن �KH# J pF�D !� ز��ن 1�Fر ا��م �1EVم  �١٩٠١��
�1د  ا�E70ص دارد، از +وردن +ن 10د دارى ��) ا
�dم. 

 ـ زم�1C آ� آ��� ذّم1 از م	�
�ن .�3د 7

 �
�د، !�ی& �H0 +ن را از  �١٩٠٢��b! ن�H3�� ذّ�� ز�# � را از �ـ ا4� آ�>
� از �1ل (و ا4� �1ل +ن را هI !&ه& ا��Lل 	&ارد . ه�Hن ز�#" !&ه&#J �و
� ا4

� !&ه& !�ی& !�ذeدی C#?&��! faا�/
، و 	#C ا4� �0	� و دآ�ن و )ن ��7<& ج��i ا
�د ? �	\� ز�#" +ن را ج&ا�4	� KH#Q آ  & و b! ن�H3�� ای <� را از & 	��

�و� & و �! I>و دآ�ن را روی �	�0 ��و� & !�ی& �H0 ز�#" +ن را !&ه& و ا4�!
K�#	 ^ز�#" واج �H0 1د� 5X7 � ن+ iD� �! "#ز� . &EQ �H0 "در دادن ای

Q�� را از او �H0 آ� Iه faا�/
#4�د  �!T Kزم 	#��L3! ،K ��7<& ج��i ا
�! K	�Hی&Q &EQ K�#	 زمT. 

 �
ـ ا4� آ�>� ذ�� ز�# � را آ� از ���H3ن 0�ی&� !� ���H3ن  �١٩٠٣��
�د و #H! ��و�&، !�ی& آ�>� ذ�� �H0 +ن را !&ه& و 	#C ا4�! Iى ه�eدی

�د، !D! ن ز�#" را از او ارث+ �	�H3�� ن ز�#"، ی� از�Hن را از ه+ �H0 &ی�
�ش !&ه&eل دی��. 

 �
���١٩٠h  ه&، ی�&	 �H0 ط آ & آ���0�ی& ز�#"  iQ1� ذ�� �ـ ا4� آ�>
�ط او ص }#M	K�# و !�ی& �H0 +ن ��ط آ & آ� >�و� &� �H0 +ن را !&ه& �

�ط آ & آ� >�و� &� �X&ار �H0 را از ;�ف او !� � �را !&ه&، و
� ا4
 .& ا��Lل 	&اردص��DFن �H0 !&ه

 �
0�ی& و >�وش، �3. آ�>� ذّ�� آ &  ��١٩٠�� �#l! ن ز�# � را�H3�� �ـ ا4
�د �d6 !� او ص }3	�Hی&، آ�>� ذّ�� !�ی& �H0 +ن را !&ه&#e! و 19ض +ن را. 

 �
���١٩٠N  د ی��b! ای���& و و
� او ز�# � را !�! �#lذّ�� ص �ـ ا4� آ�>
�H0 +ن را از ه�Hن ز�#" ی� KH#Q +ن  ارث !� او !�س&، Tزم اسK و
ّ� او

�دازدm!. 



Q
 م�jف خ

 �
 ی. KH�Q +ن س<I س�دات اسK : ـ �H0 را !�ی& دو KH�Q آ�د �١٩٠٧��
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�ایf !&ه & ی� !� اذن او !� س#& /
و ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& ی� !� ��7<& ج��i ا
� ی� س#& یI#7 ی� !� س#&ى آ� در س�� در��	&� �&� !&ه &، #X< ن+ �eدی �E	 و

�ایf !&ه & )39#� ا
�dم(س<I ا��م /
اسK آ� در ای" ز��ن !�ی& !� ��7<& ج��i ا
�>� آ� او اج�ز� ��E� �! & ی� 	س��و
� ا4� ا	��ن !1bاه& س<I ا��م . ده& !

�H	 &#3X� 1د   آ & !&ه&، در ص1ر�� !� او اذن داد� �� را !� ��7<&ى آ� از او�
آ &، س<I ا��م را !� ی. ;1ر  ى آ� از او �3X#& ��آ� !&ا	& +ن ��7<& و ��7<&

�ف آ  &E�. 

 �
���١٩٠٨ �� �H0 آ� !� او �H#7س#&ى   ـ سّ#& ی �! �
�& و�! �#X< &ده & !�ی
�&��& ��; آ� در س�� در��	&� �D	 Iه �#X< � ;در و ��1د �H0 داد  ا4. 

 �
���١٩٠٩ V� �K#E ـ !� سّ#&ى آ� در س�� در��	&� �&� ا4� س�� او س�
� ا7F#�ط واج^ 	�Dی& �H0 !&ه &!� ! &��!. 

 �
���١٩١٠ �� K�#	 س#&ى آ�   ـ !� س#&ى آ� �9دل �! �
�1د �H0 داد و
 .دوازد� ا���� 	#� K	�Dی& �H0 !&ه &

 �
���١٩١١  �! .Hدادن آ �H0 �ـ !� س#&ى آ� �K#EV آ�ر اسK ا4
�H	 ،&��1د �H0 داد و !� س#&ى هI آ� +��Lرا �  �K#EV او !� K#EV

� ا7F#�ط واج^   ��!� ! ،&��D	 او K#EV� �! .Hآ �H0 دادن �? �آ &، ا4
 .	�Dی& �H0 !&ه &

 �
� +	�L دو   س#&م 	�H: ـ ا4� آ�� !1eی& �١٩١٢��e� داد �H0 1د !� او�
 &��وف !�V� دم !=1رى�� �9دل، س#& !1دن او را �E&ی� آ  & ی� در !#" ��	

 .آ� س#& اسKآ� ا	��ن یX#" ی� ا;H# �ن �#&ا آ & 

 �
� 10دش �/<1ر !��& س#& اسK، ا4� ?� ا	��ن  �١٩١٣��>�ـ !L�� آ� در 
�� &��! �7��1د �H0 داد در ص1ر�� آ� !� س#&   !� س#& !1دن او یX#" 	&ا

 .!1دن اووث1ق �#&ا آ &

 �
���١٩١h  �H0 ی& !� او�D	 ^7#�ط واجFا �!� ! Kس#&� اس �	ـ آ�� آ� ز



�ف ��bرج 0E� �! ن زن !&ه& آ�+ ��ان !eرج دی�b� �1دش !�س�	&، و
� ا4
ج�یC اس�H0 K 10د را !� ز	� . واج^ !��& و 	17ا	& ��bرج +	�ن را !&ه&

�ف +	�ن !�س�	&E� �! ه& آ�&!. 

 �
� ا	��ن واج^  ـ ا4� ��bرج س#&� ��١٩١��! K�#	 ن��	اى آ� زوج� ا
�H	 ،^7#�ط واجFا �!� ! &�او را !&ه&،  �1ا	& از �H0، 10راك و �1��ك  !�

�ى آ� !� �H0 ده &� eف دی�E� �! 3. او آ & آ�� ،�H0 ارى&X� �و
� ا4
�داK0 +ن واج^ � 
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�س�	&، ��	�V 	&ارد! K�#	. 

 �
���١٩١N  و او Kى واج^ اس�eدی ��ى آ� ��bرج� !#X< &#ـ !� س
�H	  �� &رج +ن س#& را !&ه�b� &	داد  �1ا �H0 1د�. 

 �
+ن اسK آ� !#/7� از ��bرج ی. س�ل !#. س#& ـ ا7F#�ط واج^  �١٩١٧��
� �H0 	&ه &#X<. 

 �
�& و ا�H7Fل هI 	&ه& آ� �#&ا  �١٩١٨���D	 �XM7�� &#ن س��	ا �>�ـ ا4� در 
 �>��&، !�ی& �H0 را !� �D	 "LH� �M7�� ن&��1د، ی� 	e<&ارى �H0 �� �#&ا 

�س�	& و ��! �M7�� �! د و�D! ى�eدی H0 دن را از�� �1ا	& ��bرج !
�دارد، و ا4� �H0 از !#" !�ود ? �	\� در 	e<&ارى +ن آ��1ه� آ�د� !�ی& !

K�#	 ^او واج ��د�، ?#Cى !L	 آ��1ه� � .19ض +ن را !&ه& و ا4

 �
�& و
� ا�H7Fل ده& آ� �#&ا  �١٩١٩���D	 �XM7�� 10دش �>�ـ ه� ��4 در 
�� ،&��! "LH� �M7�� ن&��H0 �1ا	&   �1د ا4� ?� 	e<&ارى �H0 �� �#&ا 

�د، و ? �	\� در 	e<&ارى +ن آ��1ه� 	L & و ��3 �1د 	�Dی& D! �eدی �>�را !� 
�H	 �
�دارد  ?#Cى !&ه&، و! �H0 دن +ن را از� .�1ا	& ��bرج !

 �
���١٩٢٠ �� I1د، !�ز ه�� 10دش ���M7 �#&ا >��1ا	& �H0   ـ ا4� در 
�س�	& و
� ��bرج !�دن +ن را! �M7�� �! د و�D! �eدی �>�!�ی& از  را !� 

10دش !&ه& و در ص1ر�� آ� �H0 از !#" !�ود ا4� ?� در 	e<&ارى +ن 
Kاس "��o &��د� !�L	 آ��1ه�. 

 �
�د و  �١٩٢١��D! �eدی �>��ا�H0 fa را !� /
ـ ا4� !� اذن ��7<& ج��i ا



از !#" !�ود Tزم 	#�K دو!�ر� �H0 !&ه&، و هH\ #" اسK ا4� !� آ�� !&ه& 
 iف ��7<& ج���� آ� از ;>��د و از +ن #e! را �H0 وآ#5 !1د� آ� faا�/
ا

�دD! �eدی �>� �!. 

 �
���١٩٢٢  faا�/
ـ ا4� �H0 را از 10د ��ل 	&ه& و !� اذن ��7<& ج��i ا
 �� !&ه&، !�ی& !� KH#Q وا�VQ +ن ج � F��ب آ &، و ? �	\� 4�ا	7eاز ج � دی

��! �&� �oرا KH#Q ن+ �! �M7�� �? �&، !�ی& از F KH#Q��ب آ &، ا4
 .�X&ارى را آ� زی�د F��ب آ�د� !&ه&

 �
10اه& ;3^ 10د را   ـ آ�� آ� از ���LD3; �M7ر اسK و �� �١٩٢٣��
 &V! را !� او !&ه& و �H0 &7#�ط واج^ !�یFا �!�!F �H0 K��ب آ &، ! �!

 K!�! �M7�� 
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4�دا	&� .!&ه� 10د !� او !

 �
���١٩٢h �H	 �M7�� د و  ـ�#e! را �H0 &	آ��  �1ا �

. !bD/&، و�� �!
 Iه �	&��&� و ا�#& ?#Cدار  �#X< و Kر اس�Lه&! �H0 ار زی�دى&X� آ�

�H	  �� رود و  �� �M7�� ،&��D	 �H0 5را از   10اه& �&ی1ن اه �H0 &	1ا�
&/bD! د و !� او�#e! او. 

 �
�اfa ی� وآ#5 او ی� !� س#&،  ��١٩٢��/
ـ ا4� �H0 را !� ��7<& ج��i ا
4�دان آ  Kدس�H	 دازد�m! &V! 1اه& در س�لb! ن س�ل  & و+ i<� � & از	1ا�

4�دان آ�د� و از � �>i س�ل !V& دو . آ�� 	�Hی& Kار ���1ن دسCه d6� ��� ا4
�7 !��& !�ی& �H0 دو هCار ���1ن را !&ه& �هCار ���1ن !#/7� از ��bرج� دا

 �#X! از Kر اس�Lه&! �H0 K!�! را آ� �	ار ���1Cو ه)�Hb� دازد!) �1ل�m. 
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 ا���م زآ�ت

 �
���١٩٢N Kواج^ اس C#? �	ُ س1ّم. ج1: دّوم. 4 &م: اّول: ـ زآ�ت :���0. 

�/I� � :d; .I. آ/�H: ?<�رم :��X	 .I7ه� :�7� .I7/�4و: ه .I>	 :& و . 14س�
�ای=� آ� !V&ًا �7�4 ��� �! ،&��! C#? �	ُ "از ای �Lی .
�1د !�ی&   ا4� آ�� ��



"#ّV� ارى آ�&X� آ� دس17ر داد� �a�><�E� از �Lی �! �&�و
�  .ا	& !�س�	&  
 .��M7^ اسK از س���ی� آ�^ و آ�ر و ���رت 	#C ه�H س�
� زآ�ت !&ه &

 �
��� 4 &م و �0صّ#K ج1، زآ�ت  ـ ُسK3ْ آ� دا	� �١٩٢٧��	 �! Kاى اس
�� �V دم ص�� ا7F#�ط   	&ارد و
� �3َ9َ آ� �56 4 &م اسK و 10راك �!� ! ،&��!

 .ج^ زآ�ت داردوا

 �Hای6 وا,�H Mن زآ�ت

 �
�1د آ� ��ل !� ��Xدر 	�Eب آ�   ـ زآ�ت در ص1ر�� واج^ �� �١٩٢٨��
�1د !�س& و ��
. +ن، !�
� و 5Q�9 و +زاد !��& و !17ا	& در +ن  !V&ًا �7�4 ��

�ف آ &E� ل��. 

 �
���١٩٢٩  ��X	 و d; و �7�ـ ا4� ا	��ن ی�زد� ��� ��
. �4و و 14س� & و 
و
� اّول س�ل !V& را !�ی& !V& از . �&، اّول ��� دوازدهI !�ی& زآ�ت +	�ا !&ه&!�

 .��Hم �&ن ��� دوازدهF I��ب آ &

 �
���١٩٣٠  �
�� در !#" س�ل !�X	 و d; و �7�
. �4و و 14س� & و �� �ـ ا4
�1د ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� زآ�ت را !&ه&. 

 �
ه� !��7 �&� و   �1د آ� دا	�  ـ زآ�ت 4 &م و ج1 و�7Q واج^ �� �١٩٣١��
 �! 
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� ا7F#�ط و�7Q واج^ ��!� ! �H/1د و زآ�ت آ��1د آ�   +ن 4 &م و ج�7�4 1 
0��� زرد ی� س�خ �&� و �Q!5 10ردن �1د  B	آ� ر Iه �VQ1� و ،K1ر� اسJ

و
� وKQ دادن زآ�ت در 4 &م و ج1، . �1د  ! �!� ا7F#�ط، زآ�ت +ن واج^ ��
0��" و ج&ا آ�دن  iQ1� 1رe	آ� ا Kاس �VQ1� �H/و آ ���آ�� +	<�، و در 0

&��! �&� �H� ،^;1د و ر� �H/آ �&� ./0. 

 �
ـ ا4� �iQ1 واج^ �&ن زآ�ت 4 &م و ج1 و آ/�H و 0��� آ�  �١٩٣٢��
�&، !�ی& زآ�ت +	<� را !&ه&�! �
�! �>	+ ^Fص� ،&� �7�4 �#� �
 .در ���

 �
7� و �١٩٣٣����� در ��Hم س�ل  ـ ا4� ص�F^ �4و و 14س� & و X	 و d;
K�#	 ^او واج �و ا4� در �X&ارى از س�ل دی1ا	� !��& و . دی1ا	� !��&، زآ�ت !



�& زآ�ت !� او واج^ �! Iاو آ �e	ت دی1ا&ّ� & ? �5 4�دد هQ�9 س�ل �در +0
�H	  1د�. 

 �
���١٩٣h  ارى از&X� در ��X	 و d; و �7�ـ ا4� ص�F^ �4و و 14س� & و 
�1د  �1د، زآ�ت از او س� fQ	�H س�ل ��K ی� !#<1ش . �و هH\ #" اسK ا4

&� .�iQ1 واج^ �&ن زآ�ت 4 &م و ج1 و 0��� و آ/K�� ،�H ی� !#<1ش !�

 �
�1ا	& در +ن   ا	& و 	�H  ـ ��
� را آ� از ا	��ن EJ^ آ�د� ��١٩٣��
�ف آ & زآ�ت 	&اردّE�. 

 �
���١٩٣N ^ى را آ� زآ�ت +ن واج�eدی C#? ی� ��X	 و d; �اسK  ـ ا4
�ض Q آ�� آ� ��ض آ & و ی. س�ل 	Cد او !�H	&، !�ی& زآ�ت +	�ا !&ه& و !Q

K�#	 ^ى واجC#? داد�. 

`
 زآ�ت �CWم و ,� و خ�م� و آ_

 �
�1د آ�   ـ زآ�ت 4 &م و ج1 و 0��� و آ/�H و�7Q واج^ �� �١٩٣٧��
�یC،  ٢٨٨!XH&ار 	�Eب !�س& و 	�Eب +ن ه� D� "�h�  آ� Kاس Iل آ�X6�

 .آ13# 4�م !�+ورد �&� اسK F٨h٧&ود 

 �
ـ ا4� �#� از دادن زآ�ت از ا	1eر و 0��� وج1 و 4 &�� آ�  �١٩٣٨��
� !&ه&، زآ�ت #X< �! d6� &، ی�	1رb! ��T�#9 10د و �&�زآ�ت +	<� واج^ 

K�#	 ^د� واج��ف آE� ارى را آ�&X�. 

 �
�& ـ ا4� !V& از +	�L زآ�ت 4 &م و ج1 و 0��� و ا	1eر واج^  �١٩٣٩��
�د، !�ی& �X&ار زآ�ت را از ��ل او !&ه &#H! ن+ .
و
� ا4� �#� از واج^ . ��

�&ن زآ�ت  
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�د، ه� ی. از ورث� آ� س<I او !�	&از� 	�Eب اسK، !�ی& زآ�ت س<I 10د را #H!
 .!&ه&

 �
���١٩hورى  ٠+ iH1ر ج��� faا�/
ـ آ�� آ� از ;�ف ��7<& ج��i ا
0��" آ� 4 &م و  iQ1� Kج1 را از آ�� ج&ا ��زآ�ت اس  �H/از آ &V! آ  & و

�&ن ر;^ �� �H� 1ر وe	ن ا&�
. 	&ه& . �1ا	& زآ�ت را �=�
�D آ &  �� �و ا4



 .و ?#Cى آ� زآ�ت +ن واج^ �&�، از !#" !�ود !�ی& 19ض +ن را !&ه&

 �
���١٩h4 &م و  ١ K91ر ی� زراe	و ا ���0 K0ن در&� .
ـ ا4� !V& از ��
1�0��� در �3. او زرد ی� س�خ �1د، !�ی& زآ�ت ج1 زآ�ت +	<� واج^  d6� ،د

 .+ن را !&ه&

 �
���١٩h٢  &�ـ ا4� !V& از +	�L زآ�ت 4 &م و ج1 و 0��� و ا	1eر واج^ 
 .زراK9 و درK0 را !��و�&، !�ی& >�و� &� زآ�ت +	<� را !&ه&

 �
���١٩h& آ�  ٣	د و !&ا�b! 1ر راe	ی� ا ���ـ ا4� ا	��ن 4 &م ی� ج1 ی� 0
�<K�#	 ^او واج � .و� &� زآ�ت +ن را داد�، ی� �. آ & آ� داد� ی� 	�، ?#Cى !

�اX� �3��V� fa&ارى /
و ا4� !&ا	& آ� زآ�ت +ن را 	&اد� ? �	\� ��7<& ج��i ا
Kار !�;5 اس&X� �3 +ن��V� &&ه	1د، اج�ز� �و  .را آ� !�ی& از !�!K زآ�ت داد� 

�� faا�/
�د، و ا4� ��3��V �1ا	& +ن �X&ار را ا  ��7<& ج��i ا#e! ی&ار�ز 0
�X&ار زآ�ت را اج�ز� ده& ��3��V صM#{ اسK و 0�ی&ار !�ی& KH#Q +ن �X&ار 

 �& ��اfa !&ه&، و در ص1ر�#KH#Q �L +ن �X&ار را !��و/
را !� ��7<& ج��i ا
�د#e! �� & از او	17ا#� ،&� .داد� !�

 �
���١٩hh  آ� �VQ1� �H/و آ ���� اسK !� ـ ا4� وزن 4 &م و ج1 و 0�
7� از ای" �X&ار �1د،  �45"،  ٢٨٨Hن آ&��س& و !V& از 0/. ! Iل آ�X6�

K�#	 ^زآ�ت +ن واج. 

 �
���١٩h�  ��ف آ & ا4E� ن&�ـ ا4� 4 &م و ج1 و 0��� را �#� از 0/. 
K�#	 ^<� واج	زآ�ت + ،&� .?� 0/. +	<� !�	&از� 	�Eب !�

 �
���١٩hN �� ی� آ� ��ز� +ن را����1د   ا4� !�H	& 0#�3 آI ��10ر	& و   ـ 0
�س&، زآ�ت  ��h"،  ٢٨٨? �	\� �X&ارى !��& آ� وزن 0/. +ن !� ! Iل آ�X6�

Kن واج^ اس+.  

  



 ��v	٧|١٩م  �C0 �Wرا داد/ ا ��A% 1 آ� زآ�ت_
ـ �CWم و ,� و خ�م� و آ_
 .��ل هPA aد او .
��A زآ�ت �Aارد

 ��v	ر از %ب .�ر ٨|١٩م�SAم و ,� و خ�م� و ا�CW �Wم_�وب ـ ا ��A ان ی�
�Hد ی� م�y زراK=��ى م�j از ر��.� زم�R ا�=]�د/ آ�C زآ�ت %ن د/ ی} 

)١٠١ ( �. �Wا��، و ا 

[310] 

 K7&اول اس� dV< آ� �#H9 �H#	 و �#H9 از ?�ه<�ى �H� 1 و �1�1ر و
د
و ا4� �X&ارى از !�ران ی� 	<� . اسK) ٢٠١(+!#�رى �1د زآ�ت +ن !#�K ی. 

�د� آ & و !<�Hن �X&ار از +!#�رى !� د
1 و �1�1ر و ��H ی� ر;K!1 ز�#" اس�7
� +ن !#�K ی. ) ١٠١(اس��7د� 	�Hی&، زآ�ت 	�E +ن د� ی. eدی �E	 و زآ�ت

�دازد ��) ٢٠١(m! زآ�ت K!�! ن را+ KH�Q س� KH�Q 5>? از � Vی &��!. 

 �
���١٩h٩  �ـ ا4� 4 &م و ج1 و 0��� و ا	1eر، هI از +ب !�ران و 	<
�وب �1د/�  &�و هI از +ب د
1 و �1�1ر و ��H اس��7د� آ &، ? �	\� ;1رى !�

آ� 9�>ً� !1eی & !� د
1 و �1�1ر �d6 +!#�رى �&� 	� !�ران، زآ�ت +ن !#�K ی. 
 K1، زآ�ت +ن  (201)اس
9�>ً� !1eی & !� +ب !�ران �d6 +!#�رى �&� 	� د �و ا4

 .اسK) ١٠١(د� ی. 

 �
�. آ & آ� !� +ب  �١٩�٠�� �!�ران ی� !� د
1 و �1�1ر و ��H +!#�رى ـ ا4
�1د و ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� د�   !� او واج^ ��) ٢٠١(�&�، !#�K ی. 

 .!&ه& (101)ی. 

 �
�وب  �١٩�١��/� �ـ ا4� 4 &م و ج1 و 0��� و ا	1eر !� +ب !�ران ی� 	<
 I1 و �1�1ر ه
�& و
� !� +ب د�D	 �7جM� �H� 1 و �1�1ر و
�1د و !� +ب د

�7 !��&، +!#�ر�ى �1د 
#L" +ب د
1 و �1�1ر ��ث#�ى در زی�د �&ن �1EMل 	&ا
اسK، و ا4� !� د
1 و �1�1ر +!#�رى �1د و !� +ب 	<� ) ١٠١(زآ�ت +ن د� ی. 

�وب �1د 
#L" در زی�د /� Iی� !�ران ه ��& و
� !� +ب 	<�D	 �7جM� ی� !�ران
�&ن �1EMل ��ث#�ى 	e}ارد، زآ�ت +ن !#�K ی. )٢٠١ (Kاس. 

� �
ـ ا4� زرا�79 را !� د
1 و ی� �1�1ر ی� ��H +!#�رى آ & و در  ١٩�٢��
ز�# � آ� �<13ى +ن اسK زرا�79 آ  &، آ� از ر;K!1 +ن ز�#" اس��7د� 	�Hی& 

و ��7Mج !� +!#�رى 	/1د، زآ�ت زرا�79 آ� !� د
1 +!#�رى �&� !#�K ی. 



�&  ��) ١٠١(ی.  و زآ�ت زرا�79 آ� �<13ى +ن اسK د�) ٢٠١(�!. 

 �
���١٩�٣  Kد� اس�ـ ��bرج� را آ� !�اى 4 &م و ج1 و 0��� و ا	1eر آ
�&�، �#17ا	& از  Iآ K9س را آ� !1س#�3 زرا�D
X� �7F&ارى از KH#Q اس�Dب و 

�"،  �F٢٨٨ص5 آ�� آ &، و ? �	\� �#� از آI آ�دن ای <� وزن �1EMل !� 
h� 	�H#Q�! 7#�ط واج^ !�ی& زآ�تFا ��س&،، ! �!! Iل آ�X6�&ن را !&ه+ �&. 

 �
���١٩�h  �70دا��>�7 ی� زآ��� را �e	 �3ّV� رى آ� زآ�ت !� +ن{! KH#Q ـ
�� Kاس  K��1ا	& جCء ��bرج زراF K9��ب 	�Hی&، و
� !�ی& KH#Q ز��ن آ�

 را 
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 .F��ب آ &

 �
���١٩��  &�ـ ا4� ز�#" و اس�Dب زراK9 ی� ی�L از ای" دو �3. 10د او !�
�اى آ�ره��a آ� 10دش 	�Dی& آ�ای� +	<� ! C#	 ب آ &، و��F رج�b� ءCرا ج

�H	 ��ى !&ون اج�ت ا	��م داد�، ?#Cى از �Fص5 آ�eد� ی� دی��1د  آ. 

 �
���١٩�N  رج�b� ءCن ج+ KH#Q ،د�b! را ���ـ ا4� درK0 ا	1eر ی� 0
�د، b! �3ّ زآ�تV� 5 ازDQ 1ر را �#� از ?#&ن وe	ی� ا ���0 �	#�K، و
� ا4

�1د  �اى +ن داد� جCء ��bرج F��ب ���1
� را آ� !. 

 �
�د و در +ن ز�#" 4 &م ی� ج�L! 1رد، �1
� را  �١٩�٧��b! ز�# � را �ـ ا4
�H	 ب��F رج�b� ءCی& ز�#" داد� ج��1د، و
� ا4� زراK9 را   آ� !�اى 0

�د �1
� را آ� !�اى 0�ی& +ن داد� ��b! �3ّ زآ�تV� ء   �#� ازC& ج	1ا�
�F ب آ & و از��F رج�b� آ�ه� را آ� از +ن KH#Q &ی&، اّ�� !�ی�H	 Iص5 آ

�� Kزرا�79   !&س �+ی& از �1
� آ� !�اى 0�ی& زراK9 داد� آ�� 	�Hی& �d6 ا4
�د و KH#Q آ�� +ن ص& ���1ن !��& >fX ?<�ر ص& ���1ن +ن b! ��1ن� &E	�� را

 .�1ا	& جCء ��bرج F��ب 	�Hی&  را ��

 �
� آ� !�اى زراK9 ـ آ�� آ� !&ون �4و و وس�ی5 آ �١٩�٨��eورزى دی�/
�� Kزم اسT   اى��د 	�Dی& �1
� را آ� !b! ن وس�ی5 را+ ��1ا	& زراK9 آ & ا4

0�ی& +	<� داد� جCء ��bرج F��ب 	�Hی&. 

 �
�ى آ� !�اى  �١٩�٩��eـ آ�� آ� !&ون �4و و وس�ی5 آ/�ورزى دی



�H	 Kزم اسT K9د و !1اس=� زر  زرا�b! را �>	+ �اK9 �1ا	& زراK9 آ & ا4
�1ا	& ��Hم KH#Q +	<� را جCء ��bرج F��ب 	�Hی& و ا4�   !�3ّL از !#" !�ود، ��

�1د، �� Iآ �>	+ KH#Q ارى از&X�   ،& ب آ��F رج�b� ءCار را ج&X� & +ن	1ا�
 �>	+ KH#Q ى ازC#? &ی�D	 ،1د/	 I7/�ن آH#Q ى ازC#? K9از زرا &V! �و
� ا4

 .را جCء ��bرج F��ب 	�Hی&

 �
���١٩N٠ 41!#� آ� ـ ا
� در ی. ز�#" ج1 و 4 &م و ?#Cى ��	 & !�	� و 
زآ�ت +ن واج^ 	#��L! Kرد، 0�ج<��a آ� !�اى ه� ی. از +	<� آ�د� >fX ��ى 

�اى ه� دو ��bرج� آ�د� !�ی& دو KH�Q   ه�Hن F��ب ��! ��1د، و
� ا4
�1ا	& 	�b� �Eرج را از ج ��   	�Hی&، �d6 ا4� ه� دو !� ی. ا	&از� !1د�، ��

 .زآ�ت دارد آ�� 	�Hی&آ� 

 �
���١٩N١  K9اى زرا��ى آ� �� ? & س�ل !eزدن ی� آ�ر دی Ib��اى ! �ـ ا4
 I#�X� رج +ن را !#" ? & س�ل�b� &7#�ط واج^ !�یFا �>�ی&� دارد 0�ج� آ & ! �!

 .آ &
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 �
���١٩Nف دارد و  ٢d70ا �eی&L<� !� ی	5 +E< آ� �>�ـ ا4� ا	��ن در ? & 
+ی& 4 &م ی� ج1 ی� 0��� ی� ا	1eر   +	<� در ی. وKQ !&س K	�HزراK9 و ��1# 

�7 !��& و ه+ �H	1EM� �>ل ی. س�ل F��ب �1د، ? �	\� ?#Cى آ� اّول �دا
رس& !&ه& و   رس& !� ا	&از� 	�Eب !��&، !�ی& زآ�ت +ن را ��VQ1 آ� ��  ��

�� Kس&! KQو ��	&از� رس& !  +ی& ادا 	�Hی&، و ا4� +	\� اّول �� زآ�ت !Xّ#� را ه
�� Kس&! &V! �\	+ �! دارد "#Xو ی I39 در ص1ر�� آ� &��D	 ب�E	   &از�	ی& !�+

�1د، !�ز هI واج^ اسK زآ�ت +	\� را آ� رس#&� ه�Hن وKQ و   	�Eب ��
رس& !&ه& و ا4� یX#" و I39 	&ارد آ� ه�H +	<�   زآ�ت !Xّ#� را ��VQ1 آ� ��

�� �D1د، ص��� ا4� روى هX� �! I&ار  آ & �� !Xّ#� +ن !�س&،  !�	&از� 	�Eب 
	�Eب �1د، زآ�ت +ن واج^ اسK و ا4� !� �X&ار 	�Eب 	/1د زآ�ت +ن 

K�#	 ^واج. 

 �
���١٩N٣  �0��� ی� ا	1eر در ی. س�ل دو ����D �#�1 ده& ا4 K0در �ـ ا4
�اى ای" آ� ! K�#	 ^زآ�ت +ن واج &��D	 ب�E	 ار&X� �! �D��� �در ه

 .سKزراK9 دو >5E �56 زراK9 دو س�ل ا



 �
���١٩Nh  &از�	1ر ��ز� دارد آ� 0/. +ن !�e	ی� ا ���ـ ا4� �X&ارى 0
�1د، ? �	\� !EX& زآ�ت از ��ز� +ن !X&رى !� ���M7 !&ه& آ� ا4�   	�Eب ��

�1د !� ا	&از� زآ��� !��& آ� !� او واج^ اسK، ا��Lل 	&ارد ./0. 

 �
���١٩N� 	 &�� او واج^ !�! �H/ى 0/. ی� آ����1ا	&   �Hـ ا4� زآ�ت 0
زآ�ت +ن را 0���ى ��ز� ی� ا	1eر !&ه& و 	#C ا4� زآ�ت 0���ى ��ز� ی� ا	1eر 

�H	 ،&�اّ�� . �1ا	& زآ�ت +ن را 0���ى 0/. ی� آ/�H !&ه&  !� او واج^ !�
�ى را !� KH#Q &EQ زآ�ت !&ه& ��	�V 	&اردeدی C#? از ای <� ی� �Lی � .ا4

 �
���١٩NN  Iه �
دارد آ� زآ�ت +ن واج^ �&� ـ آ�� آ� !&ه�Lر اسK و ��
 &V! ،& ه&! �&��د !�ی& اّول ��Hم زآ�ت را از ��
� آ� زآ�ت +ن واج^ #H! �ا4

�ض او را ادا 	�Hی &Q. 

 �
���١٩Nدارد،  ٧ I1ر هe	ی� ا ���ـ آ�� آ� !&ه�Lر اسK و 4 &م ی� ج1 ی� 0
�ض او را از ��ل Q 1د ورث���د و �#� از +ن آ� زآ�ت ای <� واج^ #H! �ا4

� !&ه & ه� آ&ام آ� س<H/�ن !� eو  ٢٨٨دی "�h�  س&، !�ی& زآ�ت�! Iل آ�X6�
�ض او را 	&ه & ? �	\� Q ،1د�!&ه &، و ا4� �#� از +ن آ� زآ�ت ای <� واج^ 

 ���ل �ّ#fX< K !�	&از� !&ه� او !��& واج^ 	#�K زآ�ت ای <� را !&ه &، و ا4
7� از !&ه� او !��&، در /#! K#ّ� ل�� 
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� آ� !&ه� او !X&رى اسK آ� ا4� !1bاه & ادا 	�Hی & !�ی& �X&ارى از ص1ر�
4 &م و ج1 و 0��� و ا	1eر را ه�LD3; �! Iر !&ه &، +	\� را !� ;�LD3ر 

ده & زآ�ت 	&ارد و !Xّ#� ��ل ورث� اسK و ه� آ&ام +	�ن آ� س<�H !�	&از�   ��
 .	�Eب �1د، !�ی& زآ�ت +ن را !&ه&

 �
���١٩N4 &م و ٨ �ج1 و 0��� و آ/H/� آ� زآ�ت +	<� واج^ �&�  ـ ا4
10ب و !& دارد، ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& زآ�ت ه� آ&ام از 10ب و !& را از 

10د +	<� !&ه& و ی� زآ�ت ه�H را از 10ب !&ه& و
� زآ�ت ه�H را از !& 
�H	  && !&ه	1ا�. 

T� �jAب 



 �
���١٩Nب دارد ٩�E	 دو d; ل : ـ�X6� K�#! ،ب اّول +ن�E	 K�9 اس��
��9 آ�  ١٨آ� ه� ��X6ل +ن �	1bد اسK، �� و�X6� K�#! �! d; �7Qل 

 &�� را هI آ� �7�4 10اه& eدی fای�� ��س&، ا4! Kاس �
1HV� ل�X6� د�C	��
�7 !��& ا	��ن !�ی& ?<5 ی. ��1د !�!K   +ن را آ� ُ	� 	1bد ��)   % ٢/�(دا

و 	�Eب دّوم +ن، . �Kزآ�ت !&ه& و ا4� !� ای" �X&ار 	�س& زآ�ت +ن واج^ 	#
�� �
1HV� ل�X6� آ� س� K�9 اس���1د یV � ا4� س� ��X6ل !�   ?<�ر ��X6ل 

�1د، !�ی& زآ�ت ��Hم  �<�oل ا�X6� د�C	ار ?<5 ی.  ��١٨�Q ل را از�X6�
�1د، >fX !�ی& زآ�ت )   %  ٢/�( �<�oل ا�X6� از س� �7Hآ � �١!&ه& و ا4

و هH\ #" اسK ه� ?� !�T رود،  ��X6ل +ن را !&ه& و زی�دى +ن زآ�ت 	&ارد
 �7Hآ ��1د، !�ی& زآ�ت ��Hم +	<� را !&ه& و ا4 �<�oل ا�X6� س� �یV � ا4

�&� زآ�ت 	&ارد �<�oارى آ� ا&X� ،1د� �<�oا. 

/��A ب�jA 

 �
�� دو 	�Eب دارد �١٩٧٠��X	 ب اّول +ن، : ـ�E	١٠�  Kاس �
1HV� ل�X6�
 �! ��X	 ��ایf  �١٠آ� ا4�� را هI آ� �7�4 10اه& �& ��X6ل !�س& و eدی

�7 !��& ا	��ن !�ی& ?<5 ی. �	1bد اسK  ��X6�١ل و  ٢+ن را آ� %)  ٢/  �(دا
K�#	 ^س& زآ�ت +ن واج�و 	�Eب . از !�!K زآ�ت !&ه& و ا4� !� ای" �X&ار 	

�1د، !�ی&  ��X6�١٠ل !�  �X6�٢١ل اسK یV � ا4�  ٢١دّوم +ن،  �<�oل ا�X6�
7� از ��X6ل ر ١٢Nزآ�ت ��Hم Hآ ���X6ل  ٢١ا !� ;1رى آ� �7�4 �& !&ه& و ا4

�1د >fX !�ی& زآ�ت  �<�o&ارد و  �١٠ا	ل +ن را !&ه& و زی�دى +ن زآ�ت �X6�
 ��1د !�ی&  ٢١هH\ #" اسK ه� ?� !�T رود، یV � ا4 �<�oا �eل دی�X6�

 �<�oارى آ� ا&X� 1د� �<�oا �7Hآ � زآ�ت ��Hم +	<� را !&ه&، و ا4
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7� از  �&� وH&ارد ٢١آ	زآ�ت  Kل اس�X6� . .ن ?<5 ی��	ا �� ای" ا4!� !)� / 

�� دارد !&ه&، زآ��� را آ� !� او واج^ !1د� داد� و  (% 2X	 و d; �? �ه
 �L#�آ d6� Kار واج^ داد� اس&X� از �7/#! Iدارد،  �4١١٠ه� ه ��X	 ل�X6�

آ� واج^ !1د�  ��X6ل +ن را �١٠+ن را !&ه&، زآ�ت %)  ٢/  �(ا4� ?<5 ی. 
�اى ! Iارى ه&X� داد� و� K1د� اسD	 ^ل +ن داد� آ� واج�X6�. 



 �
�� او !�	&از� 	�Eب اسK، ا4� ?� زآ�ت +ن  �١٩٧١��X	 ی� d; ـ آ�� آ�
 .را داد� !��&، �� و�7Q از 	�Eب اّول آI 	/&�، ه�H س�
� !�ی& زآ�ت +ن را !&ه&

 �
�� در ص1ر�� واج^ �١٩٧٢��X	 و d; ـ زآ�ت ��   �Lّ1د آ� +ن را س�
زد� !�� & و ��3��V !� +ن رای� !��& و ا4� س�Lّ +ن از !#" هI ر>�7 !��& !�ی& 

 .زآ�ت +ن را !&ه &

 �
���١٩٧٣ �Lّس ��X	 و d; ر ��  ـ�L! K اى زی��	& در   دارى آ� ز	<� !!
 ��1د، ! �! �3��V� 56 �1ل !� +ن� � Vی ،&�ص1ر�� آ� ��3��V !� +ن رای� !�

#7FاKزآ�ت +ن . �ط زآ�ت +ن واج^ اس ،&��D	 ��3 !� +ن رای��V� �و
� ا4
K�#	 ^واج. 

 �
���١٩٧h  ب اّول�E	 &از�	<� !�	ه#� آ&ام + ��� دارد، ا4X	 و d; ـ آ�� آ�
 d6� &��D	١٠h  و ��X	 ل�X6�١h  ^او واج ��7 !��&، زآ�ت !���X6ل ;d دا

K�#	. 

 �
�� در ص1ر ��١٩٧��X	 و d; ن ی�زد�   �� واج^ ��ـ زآ�ت��	1د آ� ا�
�� او از 	�Eب X	 و d; ،��� در !#" ی�زد� �
. �X&ار 	�Eب !��& و ا4�� ���

K�#	 ^او واج ��1د، زآ�ت ! �7Hاّول آ. 

 �
���١٩٧N ��X	 و d; ��� در !#" ی�زد� ���   ـ ا4X	 ی� d; �! اى را آ� دارد
� 19ض 	�Hی& ی� +	<� را +ب آ &، زآ�eدی C#? ی� �
ت !� او واج^ 	#�K، و

�اى >�ار از دادن زآ�ت +	<� را �D&ی5 آ &، ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� ! �ا4
 .زآ�ت را !&ه&

 �
�� را +ب آ &، !�ی& زآ�ت +	<�  �١٩٧٧��X	 و d; 1ل� Iدر ��� دوازده �ـ ا4
�1د، !�ی& زآ���  Iآ �>	+ KH#Q دن، وزن ی��را !&ه&، و ? �	\� !1اس=� +ب آ

 .#� از +ب آ�دن !� او واج^ !1د� !&ه&را آ� �

 �
���١٩٧٨ ��X	 و d; ��7 !��&، �#17ا	&   ـ ا4�اى آ� دارد 10ب و !& دا
 �Hزآ�ت ه Kاس �7>! �
زآ�ت ه� آ&ام از 10ب و !& را از 10د +ن !&ه& و

�� 10ب !&ه&X	 و d; را از �>	+. 

 �
���١٩٧٩ ��X	 و d; 3  ـ< �
1HV� &از�	از ا ��ى دارد، اى آ� !#/7eدی C
 � ا4
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�س& ا	��ن !�ی& زآ�ت +ن را ! ،&��0
� +ن !�	&از� 	�Eب آ� �X&ار +ن �7�4 
��X	 و d; 1ل� "# \Hدارد   !&ه&، و ه �eدی C3< �
1HVH&ازه	از ا �اى آ� !#/7

�� !1eی & در ص1ر�� آ� ! &ّM	�Eب !�س& زآ��� X	 و d; ن �1ل+ �! �ا4
��0
 &ّM! �E	�Eب 	�س& ! �!� ا7F#�ط، واج^ اسK ه & ? . .�و ? �	\� 

دارد آ� �0
� +ن !�	&از� 	�Eب ه�K ی� 	�، ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& !1س�3# 
�دازد �� m! ارى زآ�ت&XH! 13م آ & ی�V� ن را+ �
�0 �eدن ی� از را� دی�+ب آ

Kدا�70 اس��&� اسK و �X&ار Tزم را � ��{ّ
 .یX#" آ & !�ئ ا

 �
���١٩٨٠ d; ���ـ ا4X	 ن    و+ �! �eدی Cّ3< 1لHV� ار&XH! اى آ� دارد
�H	 ،&���  �13bط !�X	 و d; & زآ�ت +ن را از	از   �1ا �اى !&ه& آ� !#/7

�0
�E آ�  ��X	 و d; & آ "#Xرى !&ه& آ� ی&X! �� دارد و
� ا4eدی Cّ3< 1لHV�
�& آ� !� او واج^ اسK، ا��Lل 	&ارد در +ن ه�K !�	&از� زآ��� ���!. 

 H=� و �Wو و �C[��W زآ�ت

 �
�;<��a آ� �7�4 �& دو  �١٩٨١���� از #J & و �4و و 14س� �7�ـ زآ�ت 
� داردeط دی��: 

F#1ان در ��Hم س�ل !#�Lر !��&، و
� ا4� در ��Hم س�ل ی�L دو روز آ�ر : اّول
K/1د زآ�ت +ن واج^ اس	1ب �M� � .آ�د� !��& !=1رى آ� F#1ان آ�ر4

از �39 !#�!�ن !\�د، �� ا4� ��Hم س�ل ی� �X&ارى از F#1ان در ��Hم س�ل : دّوم
 Kاس �eی� �3. آ�� دی .
+ن را از �39 ?#&� �&�، ی� از زرا�79 آ� �3. ��

�د زآ�ت 	&ارد و
� ا4�در��Hم\!  �Lی&�  دوروز از�39  س�ل ی�? .
��   &��!
 .+ن واج^ اسK  !�ز زآ�ت

 �
7� و �4و و 14س� & 10د  �١٩٨٢����ا�4ه� را آ� ـ ا4� ا	��ن !�اى ?
�اى ! ��د ی� اج�ر� آ & وج1ب زآ�ت در +ن �/5L اسK و
� ا4b! �7��L	 ��آ

�ا	&ن در +ن !�ج !&ه&، !�ی& زآ�ت را !&ه&?. 

�=H ب�jA 

 �
7� دوازد� 	�Eب دارد �١٩٨٣��� :ـ 
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7� !� ای" �X&ار 	�س& : اّول�7�، و زآ�ت +ن ی. 14س� & اسK و �� ��Hر� � � �
 .زآ�ت 	&ارد

7�، و زآ�ت +ن دو 14س� & اسK: دّوم� .د� 

7�، و زآ�ت +ن س� 14س� & اسK: س1ّم� .��	Cد� 

7�، و زآ�ت +ن ?<�ر 14س� & اسK: ?<�رم� K�#!. 

I� � :K14س� & اس �و زآ�ت +ن �  ،�7� .!#�K و � � 

I/� : �&�7� اسK آ� دا50 س�ل دّوم �7�، و زآ�ت +ن ی. � ��!#�K و 
&��!. 

I7ه� :���& س� و �! �&�7� اسK آ� دا50 س�ل س1ّم �7�، و زآ�ت +ن ی. �. 

I7/ه : �&�7� اسK آ� دا50 س�ل ?<�رم �7�، و زآ�ت +ن ی. � ��?<5 و 
&��!. 

I>	 :&��! �&� I� � آ� دا50 س�ل Kاس �7�7�، و زآ�ت +ن ی. ��KE و ی. . 

Iده :��! �&�7� اسK آ� دا50 س�ل س1ّم �7�، و زآ�ت +ن دو � �� .&ه��7د و 

Iی�زده : �&�7� اسK آ� دا50 س�ل ?<�رم �7�، و زآ�ت +ن دو �	1د و ی. 
&��!. 

Iآ� !�ی& ی� ?<5: دوازده Kاز +ن اس ��T�! و �7���   �� ?<5  ص& و !#�K و ی. 
5>? ��&، ی�  F��ب آ & و !�اى ه�! �&�7�ى آ� دا50 س�ل س1ّم ��� ی. 

��� �  ��� � ��  ��� � �7�ى آ� دا50 س�ل ?<�رم ��   �� F��ب آ & و !�اى ه�ی. 
�&، !&ه&�! �&�و
� در ه� ص1رت !�ی& ;1رى . ی� !� ?<5 و � ��� F��ب آ &. 

�� �Q�! ىC#? �7�  ��	&، از ُ	�  F��ب آ & آ� ?#Cى !� �Q	�H	&، ی� ا4/#! ��
 ��&، �d6 ا4�D	١hى آ� دا50 س�ل  ٠�7�7� دارد، !�ی& !�اى ص&��، دو �

7� ��ّد���   ?<�رم �&� و !�اى ?<5��& !&ه& ی. �! �&� .اى آ� دا50 س�ل س1ّم 

 �
���١٩٨h K�#	 ^ب واج�E	 ـ زآ�ت �� !#" دو . �aه��7���Hر�  ��� ا4
�� اسK  آ� دارد از 	�Eب اّول آ� � � اسe! K}رد، �� !� 	�Eب دّوم آ� د�

�س#&�، >fX !�ی& زآ�ت � �	  &V! ى�>!�E	 در Kاس "# \Hى +ن را !&ه& و ه��. 
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 �jAب �Wو



 �
رأس اسK آ� و�7Q  ٣٠	�Eب اّول +ن : ـ �4و دو 	�Eب دارد ��١٩٨��
�7 !��&، ا	��ن !�ی& ��ای=� را آ� �7�4 �& دا� ���Hر� �4و !� س� رس#&، ا4

�
و 	�Eب دّوم +ن، . اى آ� دا50 س�ل دّوم �&� از !�!K زآ�ت !&ه& ی. 14س�
�&اى اسK آ�   ?<5 اسK و زآ�ت +ن ی. 14س�
� ��ّد��! �&�و . دا50 س�ل س1ّم 

 fX< ،�4و دارد �	آ�� آ� س� و  d6� K�#	 ^زآ�ت �� !#" س� و ?<5 واج
�7 !��& ��   !�ی& زآ�ت س����ى +	<� را !&ه&، و 	#C ا4� از ?<5 �4و زی�د�� دا

�س#&�، >fX !�ی& زآ�ت ?<5	 KE���ى +ن را !&ه& و !V& از +ن آ� !�   !� 
�E	 ��KE رس#&، ?1ن دو !�ا!�
اى آ� دا50  ب اّول را دارد، !�ی& دو 14س�

�� F��ب آ &   �� س�  س�ل دّوم �&� !&ه& و هH\ #" ه� ?� !�T رود، !�ی& ی� س�
�� ی� !� س� و ?<F 5��ب 	�Hی& و زآ�ت +ن را !&س17رى آ�   �� ?<5  ی� ?<5

�&� !&ه&، و
� !�ی& ;1رى F��ب آ & آ� ?#Cى !� �Q	�H	&، ی� ا4� ?#Cى  �7�4
 �Q�!��  ب س� و��M! &ه��7د �4و دارد، !�ی ��&، �d6 ا4�D	 ���	& از ُ	� �� !#/7

��ى +ن زآ�ت   �� و !�اى ?<5 ��ى +ن زآ�ت س�  ?<F 5��ب آ & و !�اى س�
 .��	& �� زآ�ت 	&اد� !�F ��  �� �Q��ب آ &، د�  �� را !&ه& ?1ن ا4� !� س� ?<5

�C[��W ب�jA 

 �
���١٩٨N ب دارد�E	 � � & ـ 14س�: 

?<5 14س� & اسK، و زآ�ت +ن ی. 14س� & اسK و �� 14س� & !� ?<5 : اّول
�س& زآ�ت 	&ارد	. 

 .ص& و !#�K و ی. 14س� & اسK، و زآ�ت +ن دو 14س� & اسK: دّوم

 .دوی�K و ی. 14س� & اسK، و زآ�ت +ن س� 14س� & اسK: س1ّم

 .س#E& و ی. 14س� & اسK، و زآ�ت +ن ?<�ر 14س� & اسK: ?<�رم

I� � : ب آ & و��F ��&<� را ص&�� ص	آ� !�ی& + Kاز +ن اس ��T�! ر ص& و�>?
و Tزم 	#�K زآ�ت را از 10د . !�اى ه� ص&��ى +	<� ی. 14س� & !&ه&

�ى !&ه&، ی� �=�!� KH#Q 14س� & �1ل e14س� & دی �14س� &ه� !&ه&، !�L3 ا4
� از ای" دو را !&ه& ا��Lل دارد#J ى�eدی C#? ��ّا ،Kه& آ�>� اس&!. 

 �
��Hر�  �١٩٨٧�� � ـ زآ�ت �� !#" دو 	�Eب واج^ 	#�K، �� ا4
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�& �� !� 	�Eب دّوم آ� �! �7/#! Kب اّول آ� ?<5 اس�E	 14س� &ه�ى آ�� از
�س#&�، >fX !�ی& زآ�ت ?<5	 Kو ی. 14س� & اس K�#! ى +ن را !&ه& و   ص& و��

&V! ى�>!�E	 در Kاس "# \H&ارد و ه	زی�دى +ن زآ�ت . 


7� و �4و و 14س� &ى آ� !XH&ار 	�Eب !�س& واج^  �١٩٨٨ ����ـ زآ�ت 
� & و !��V ��د��! �	 ��V! ی� ��د�، ی� & ��! �	 �>	+ �Hه �? Kاس. 

 �
7�   ـ در زآ�ت، �4و و �4و�#� ی. ج � F��ب �� �١٩٨٩����1د و 
9�!� ی. ج � اسK، و هC! "# \H و �#� و �#/. در زآ�ت !�  �#J و �!�9

�ق 	&< I&ه	ار. 

 �
�اى زآ�ت 14س� & !&ه&، ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& دا50  �١٩٩٠��! �ـ ا4
&��! �&��& و ا4� ُ!C !&ه& ا7F#�;ً� !�ی& دا50 س�ل س1ّم �! �&� .س�ل دّوم 

 �
�ى از   ـ 14س� &ى را آ� !�!K زآ�ت �� �١٩٩١��E7b� �7H#Q �ده&، ا4
�& ا��Lل 	&ارد�! �7Hاو آ �e14س� &ه�ى دی .! �
7� اسK 14س� &ى را آ� و>

KH#Q +ن از ��Hم 14س� &ه�ی� !#/7� اسK !&ه&، و هH\ #" اسK در �4و و 
�7�. 

 �
���١٩٩٢  �! �H>ن آ� س�	آ&ام + ��ی. !�� & ه� Iه �! ��	 & ? �ـ ا4
7� از 	�Eب اول Hاو آ I>آ�� آ� س �	�Eب اّول رس#&� !�ی& زآ�ت !&ه& و !

K�#	 ^زآ�ت واج Kاس. 

 �
�7 !��& و روى  �١٩٩٣���7� ی� 14س� & دا�ـ ا4� ی. 	�� در ? & ج� �4و ی� 
 .هI !�	&از� 	�Eب !�� &، !�ی& زآ�ت +	<� را !&ه&

 �
���١٩٩h  ،& ��! I1ب ه#V� ی� و�7�ى آ� دارد ��ـ ا4� �4و و 14س� & و 
 .!�ی& زآ�ت +	<� را !&ه&

 �
�ی� ی� ��١٩٩��� �Hى آ� دارد ه�7��V#1ب ی�  ـ ا4� �4و و 14س� & و 
�� ،& ��! �و
� ا4� ه�H س�
I و !� 9#^ . �1ا	& زآ�ت را از 10د +	<� !&ه&  �#

�H	 & �!�L3 ا4� . �1ا	& زآ�ت +	<� را ��ی�، ی� �V#1ب ی� �#� !&ه&  و ج1ان !�
�ی� و دس�7� ��V! و I
�ى !�   !��V از +	<� س�e1ب و دس�7 دی#V� اى
7F#�ط واج^ +ن اسK آ� !�اى 9#^ و �X&ارى �#� و �X&ارى ج1ان !�� &، ا

 .زآ�ت +	<� س�
I و !� 9#^ و ج1ان !&ه&

 �
���١٩٩N  ى را آ��7�ـ ا4� �#� از ��Hم �&ن ��� ی�زدهI، �4و و 14س� & و 



� 19ض آ &، ی� 	�E!� را آ� دارد !� �X&ار 	�Eب از ه�Hن eدی C#? �! دارد
 ج � 19ض 
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�د، زآ�ت !� او واج^ 	�Hی&، �d6 ?<5 14س� & !&ه& و ?<5 14س� #e! �eدی &
K�#	. 

 �
7� را !&ه&، ا4� زآ�ت  �١٩٩٧���ـ آ�� آ� !�ی& زآ�ت �4و و 14س� & و 
 �
��Hر� +	<� از 	�Eب آI 	/&�، ه�H س� �7Qش !&ه&، �� و�eرا از ��ل دی �>	+

 ،&	1� �7Hب اّول آ�E	 <� !&ه& و از	از 10د + �!�ی& زآ�ت را !&ه&، و ا4
�ش زآ�ت !� او واeاز ��ل دی �ج^ 	#�d6� K آ�� آ� ?<5 14س� & دارد، ا4

زآ�ت +	<� را !&ه& �� و�7Q آ� 14س� &ه�ى او از ?<5 آI 	/&�، ه�H س�
� !�ی& 
�س#&�، زآ�ت !� او 	 �7 !� ?<5Q<� !&ه& �� و	از 10د + �ی. 14س� & !&ه& و ا4

K�#	 ^واج. 

 م�jف زآ�ت

 �
�ف آ &�1ا	& زآ�ت را د  ـ ا	��ن �� �١٩٩٨��E� 1رد� K/ر ه: 

�، و +ن آ�� اسK آ� ��bرج س�ل 10د و ��T�#9 را 	&ارد: اّول#X< . �
و
�1ا	& ��bرج س�ل 10د را  اى دارد آ� ��  آ�� آ� ص KV، ی� �3. ی� س���ی�

K�#	 �#X< ،& آ�^ آ �ری&� �!. 

� سKb: دّوم#X< آ� از Kو او آ�� اس ،"#L��  �� � .4}ار	& �

ی� 	�a^ ا��م ���1ر اسK آ� زآ�ت ) 39#� ا
�dم(ف ا��م آ�� آ� از ;�: س1ّم
39#� (را جiH و 	e<&ارى 	�Hی& و !� F��ب +ن رس#&�4 آ & و +ن را !� ا��م 

�ا !�س�	&، آ� ��) ا
�dمX< ا��م ی� ^a�	 �7 آ� ��  ی�HF&از� ز	& !�	آ/& از   �1ا
 .زآ�ت اس��7د� آ &

�1	&، ی�   !� دی" اسdم ��ی5 �� آ�>�ه��a آ� ا4� زآ�ت !� +	�ن !&ه &: ?<�رم
�� .Hن آ�	�H3�� �! B در ج   �#Vo ن�	ن +�Hآ� ای �	�	�H3�� "# \Hآ  & و ه

�1د  اسK آ� ا4� زآ�ت !� +	�ن !&ه & ای�H	/�ن 1Qى ��. 

I� � :�& ! ی&ارى� .ه� و +زاد آ�دن +	�ن 0



I/� :�H	 رى آ��Lض در   !&ه�Q ط +ن آ����ض 10د را !&ه&، !� Q &	1ا�
V�&� .K#E ص�ف 	/&� !�

I7��1 : ه�H9 KV� � ،& س�70" ���& و �&رس� 	آ�رى آ� �� � Vی ،v5 ا#Dس
دی � دارد، ی� �56 س�70" �5 و اصdح را�، آ� 	�1H9 �! �Vم ���H3	�ن 

��  &�� 	1M آ� !�>! &��! �7� .رس& و +	\� !�اى اسdم و �� "#H3	�i دا

I7/ى آ� در س�: ه�<��� � V5، ی#D�
ا�LFم ای <� در . � در��	&� �&� اسKا!" ا
&� .���5a +ی &� �7�4 10اه& 
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 �
7� از ��bرج س�ل  �١٩٩٩��/#! "#L�� و �#X< آ� K7#�ط واج^ +ن اسFـ ا
 fX< ،ارى �1ل ی� ج � دارد&X� ��د و ا4#e	 را از زآ�ت ��T�#9 10د و

�د#e! زآ�ت �
 .!�	&از� آ��ى ��bرج ی. س�

 �
�ف ـ آ�� آ �٢٠٠٠��E� ا�� ��bرج س�
� را دا��7 ا4� �X&ارى از +	
�. آ & آ� +	\� !��H#Q	&� !�	&از� ��bرج س�ل او ه�K ی� 	�،  &V! آ & و

�H	  د�#e! & زآ�ت	1ا�. 

 �
���٢٠٠١  �7Hآ �
� ی� ��
. ی� ��ج�ى آ� در+�& او از ��bرج س�e7V ـ ص
�� Kد اس�#e! رج� زآ�ت�b� ى�ا!Cار آ�ر ی�  و Tزم 	#�K. �1ا	& !�اى آ�

�ف ��bرج !�س�	&E! ی� 10د را��� .�3. ی� س

 �
���٢٠٠٢ �	�0 ��ى آ� 0�ج س�ل 10د و ��T�#9 را 	&ارد، ا4#X< اى   ـ
دارد آ� �3. او اسK و در+ن 	/��7، ی� ��ل س1ارى دارد، ? �	\� !&ون ای <� 

�� ،&��وی� !�!+ ��F اى�! �? ��د  	17ا	& ز	&�4 آ &، ا4#e! & زآ�ت	و  �1ا
�ف و 
�Dس ��!��7	� و ز���7	� و ?#Cه��a آ� !� z و �	اث�ث �0 Kاس "# \Hه

�7 !��&، . +	<� ا7F#�ج دارد��ى آ� ای <� را 	&ارد، ا4� !� ای <� ا7F#�ج دا#X< و
 .�1ا	& از زآ�ت 0�ی&ارى 	�Hی&  ��

 �
� ا7F#�ط  �٢٠٠٣��!� ! ،K�#	 5L/� اى او�! KV 7" ص<��ى آ� ی�د 4#X< ـ
�د و !� 4�>7" زآ�ت ز	& �4	L &، و
� �� و1l/� �7Qل ی�د واج^ !#e! ی& ی�د�

�� ،K7" اس<��د  4#e! & زآ�ت	1ا�. 

 �
���٢٠٠h �� 1د� و! �#X< dDQ ن از : 14ی&  ـ !� آ�� آ���	ا �? ��م، ا4#X<



�� & L	 ن �#&ا� #H;1د زآ�ت داد  �7�4 او ا�. 

 �
�م، و X< dDQ: 14ی&  ـ آ�� آ� �� ��٢٠٠��#X< �#X< K�#	 13مV� 1د�، ی�D	 �#
!1د� ی� 	�، ? �	\� از �7�4 او ا;H# �ن �#&ا 	/1د، ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� !� 

 .او زآ�ت 	&ه &

 �
���٢٠٠N �� ،&��ى ;�LD3ر !�#X< از ��1ا	&   ـ آ�� آ� !�ی& زآ�ت !&ه&، ا4
 .;�D3 را آ� از او دارد !�!K زآ�ت F��ب آ &

 �
���٢٠٠٧ #H! �#X< ��&، ا	��ن ـ ا4�D	 �o�Q &از�	د و ��ل او !� ا�
�1ا	& ;�D3 را آ� از او دارد !�!K زآ�ت F��ب آ & !�L3 ا4� ��ل او !�   ��

� ا	��ن 	17ا	& eدی K>&ه &، ی� !� ج	ض او را �Q و ورث� &��! �o�Q &از�	ا
�� C#	 ،د�#e! ب  ;3^ 10د را��F زآ�ت K!�! ،را آ� از او دارد �D3; &	1ا�

 .آ &
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 �
���٢٠٠٨ �� �#X< �! زآ�ت K!�! ن��	ى را آ� اC#? ـ   �! K�#	 زمT &ده
��0
M7�� ،&/L! K^ اسK ��ل را !�  �#X< �او !1eی& آ� زآ�ت اس�L3! ،K ا4

  .EQ& زآ�ت !� او داد� و
� زآ�ت !1د	� را اz<�ر 	 �Hی&

  



 ��v	٢٠٠٩م U. 1 ���� ا�� زآ�ت .� او .�ه�	آ� آ Rد ای��=Kا �. �Wـ ا �

� ���� A;�د/، ی� از روى �AاA	R= م	v�� .� آ	1 آ� ���� �A	� زآ�ت �[.

��ا��S. QO �Aد و .�  .�ه�، P�0 �hA�C0ى را آ� .� او داد/ .�*�H�. 1 م1
داA	=� ی�  م	=?" .�ه� و ا�W از .�R ر�=� ه� �W/ آ	1 آ� %ن P�0 را ��W=� م1

و او .� م	=?" .����A، داد/ آ� زآ�ت ا�� .�ی� �Kض %ن را .�ه�  ا�=
�ل م1
1
A /ان زآ�ت داد�CK ��7 �. �W1 ا�در   و �hA�C0 د و��S. ى از اوP�0 �Aا��

�_��3 م	=?" آ���ه��A 1د/ .��H م�W ��ّK�H �C�ّ. Tyاه1 .� ��� او داد/ 
 ..�c �Hزم �A	� دو.�ر/ از م�ل خ�د زآ�ت .��دازد

 ��v	1 ٢٠١٠م
A 1 آ� .�ه��ر ا�� و	ه1   ـ آ�. �A�0 ��ا �Wخ�د را .�ه� ا
��ا�A .�اى دادن *�ض خ�د زآ�ت .��Sد  م�3رج ��ل خ�د را دا�H�. �=H م1

 ��jUدر م �Wی� ا �H�. /د��A خ�ج ��jU1 را آ� *�ض آ�د/ در م�1 .�ی� م��و
خ�ج آ�د/ از %ن م��jU ��.� آ�د/ .��H آ� در ای�b Rرت از ��a ���ا 

 .�Hد .� او داد  م1

 ��v	آ ٢٠١١م �. �W1ـ ا
A 1 آ� .�ه��ر و م��وض ا�� و	ه1 خ�د   �. �Aا��

� *�ض را در م��jU م�jف آ�د/، �hA�C0 %ن �[. �U. ،را .�ه� زآ�ت .�ه�

��ا�hA% �A را .� او داد/ .�.� زآ�ت �	�ب آ�C و�1 ا�W   .�ه��ر ���� .��H م1
از %ن م��A �.�� ��jUد/ .��C. �H.� ا�=��ط وا,P�0 Mى را آ� .� او داد/، 

.�.�C�A ب�	زآ�ت � �. 

 ��v	1 ٢٠١٢م
A 1 آ� .�ه��ر ا�� و	�0   ـ آ �Wه1 خ�د را .�ه� ا�. �Aا��
��;1 را آ� از او دارد، .�.� زآ�ت �	�ب آ�H�;A ����  �C، اA	�ن م1 �Aا��. 

 ��v	ی� م�آ;` از آ�ر ا�=�د/،  ٢٠١٣م ،/�H م�
ـ م	���ى آ� خ�,1 او �
�A .� *�ض آ�دن ی� ��وخ=P�0 Rى �hA�C0 �]� او �]� م�H�;A ��jU و A=�ا

��ا�A زآ�ت  خ�د را .� م��A���. �j، ا�W �0 در و�R خ�د ���� �H�;A، م1
و�1 ا�W .=�ا�A در ,�ى دی�S .� *�ض آ�دن ی� ��وخ=P�0 Rى م�3رج . .��Sد

��ا�A زآ�ت  �]� خ�د را ��اهa آ�C، ��6 .� م��ارى آ� .� %A@� .���، م1
 ..��Sد

 ��v	|٢٠١م ���	ـ م �. ��A% از �U. �=��W و زآ�ت /�H /�Aى آ� در �]� درم�
 Xی� %ن را .� م@=�� ,�م�. �H�. /ى از زآ�ت زی�د %م�P�0 �Wر���، ا `C�و

 .ا�_�ا�6 .�ه� و .�Sی� %ن P�0 زآ�ت ا��
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�C=?" زآ��	1 آ� مA�	ای6 آ�H 

 �
4� از #4�د !�ی& �#�V دوازد� ا���� !��& و ا  ـ آ�� آ� زآ�ت �� ��٢٠١��
 &V! 1د��#�V !1دن آ�� ث�!K، و !� او زآ�ت !&ه &، و زآ�ت ��3  �9��را� 

 .�13Vم �1د �# �V	1Dد� Tزم 	#�K دو!�ر� زآ�ت !&ه&

 �
���٢٠١N �	5 ی� دی1ا�; ��&، ا	��ن ��  ـ ا4�! �#X< �V#��1ا	& !�   اى از 
�&ده& �3. ;�5 ی� دی1ا  و
ّ� او زآ�ت !&ه& !� EQ& ای" آ� +	\� را ���! �	. 

 �
�1ا	& 10دش ی�   ـ ا4� !� و
ّ� ;�5 و دی1ا	� دس7�س� 	&ارد �� �٢٠١٧��
 �VQ1� && و !�ی	س���ف ;�5 ی� دی1ا	� !E� �! ا�#" زآ�ت را �!1س#�3 ی. 	�

�ف +	�ن ��E� �! زآ�ت آ &  آ� زآ�ت را K#ّ	 &	رس�. 

 �
���٢٠١٨ �� �aى آ� 4&ا�#X< �! آ &، �� ـ  �! �
آ��  �1د زآ�ت داد، و
�ف ��E� K#EV� آ� زآ�ت را در  �H	 & 1د زآ�ت داد  آ�. 

 �
�� را +��Lرا ا	��م �� �٢٠١٩��#Dآ K#EV� 7#�ط  ـ !� آ�� آ�Fده& ا
�Hb
��رب ا �! Kاس "# \H&ه & و ه	آ� زآ�ت  Kواج^ +ن اس. 

 �
���٢٠٢٠ �H	 و Kر اس�Lـ !� آ�� آ� !&ه   ��1ا	& !&ه� 10د را !&ه& ا4
 ���o را !&ه&  ا	��ن واج^ !��& ��?� ��bرج او !Q �� 1د زآ�ت داد� . �
و

�اى 0�ج� 10د ! Kن واج^ اس��	ا ��ى آ� ��bرج� !eزن ی� آ� دی �ا4
�H	 ن��	ض آ & ا�Q  && !&ه� او را از زآ�ت !&ه	1ا�. 

 �
���٢٠٢١ �H	 ن��	او واج^  ـ ا ��1ا	& ��bرج آ��	� را آ� 0�ج/�ن !
 .ه� و �&ر و ��در و اج&اد را از زآ�ت !&ه& 	�1 اسK ��	 & زن دا�Ha و اوTد و

�ان ��e&ه& دی	ن را �	رج +�b� � .�1ا	 & !� +	�ن زآ�ت !&ه & و
� ا4

 �
���٢٠٢٢  K�3و آ �ـ ا4� ا	��ن زآ�ت !� ���ش !&ه& آ� 0�ج زن و 	1آ
 .10د 	�Hی& ا��Lل 	&ارد

 �
���٢٠٢٣ ��! �7�� !� آ�7!<�ى �H39 دی � ا7F#�ج دا�� ��1ا	&  & �&ر ��ـ ا4
�اى 0�ی&ن +	<� !� او زآ�ت !&ه&!. 

 �
���٢٠٢h �� د   ـ �&ر�#e! اى 10د زن��1ا	& !� ���ش زآ�ت !&ه& آ� !
�� Iه ��د زآ�ت 10د را !� او !&ه& ��#e! اى +ن آ� �&رش زن� .�1ا	& !



 �
ده&   ده&، ی� 0�ج� 	�H  ـ !� ز	� آ� �1ه�ش ��bرج او را �� ��٢٠٢��
 �
 و

[323] 

H��H	 ،&  1ر آD�� ج���1د زآ�ت داد  L" اسK او را !� دادن 0. 

 �
���٢٠٢N  ان�eش و دی��1ه ،&��! �#X< ��&� ا4 �l#آ� ص �	ـ ز
�ط آ & آ�   ��� &X9 "Ho ش در��1ه ��1ا	 & !� او زآ�ت !&ه & و
� ا4

�ى دادن ��bرج� !� او واج^ !��& در eدی K>رج او را !&ه&، ی� !� ج�b�
	& ��bرج +ن زن را !&ه& ی� !17ان �1ه� را ��1Dر آ�د ص1ر�� آ� !17ا

�H	  1د !� +ن زن زآ�ت داد�. 

 �
�1ه�   ـ زن �� �٢٠٢٧�� �? �� 10د زآ�ت !&ه&، ا4#X< ��1ا	& !� �1ه
 .زآ�ت را ص�ف ��bرج +ن زن و اوTدش آ &

 �
�د و
� سّ#& 	�H  ـ سّ#& �� �٢٠٢٨��#e! & از سّ#& زآ�ت	1ا�   �#J & از	1ا�
�د، و
� ا4� �H0 و س�ی� وج1ه�ت آ��ی�b� Kرج او را 	L & و  سّ#&#e! زآ�ت

�� ،&��د  از 4�>7" زآ�ت 	�?�ر !�#e! سّ#& زآ�ت �#J & از	7#�ط . �1اFاّ�� ا
�& >X� �! fX&ارى آ� !�اى ��bرج روزا	��! "LH� �اش   واج^ +ن اسK آ� ا4

�د#e! ،Kر اس�?�	. 

 �
�1د زآ�ت داد  & اسK ی� 	�، ��ـ !� آ�� آ� �13Vم 	#�K سّ# �٢٠٢٩��. 

 Aّ�� زآ�ت

 �
�اى ا	��م >���ن  �٢٠٣٠��! � Vی K!�Q &EQ �! ن !�ی& زآ�ت را��	ـ ا
ده& زآ�ت ��ل اسK، ی�   0&او	& �9
I !&ه& و در 	ّ#V� Kّ#" آ & آ� +	\� را ��

��و
� ا4� �d6 زآ�ت 4 &م و ج1 !� او واج^ !��&، Tزم 	#�K . زآ�ت >=
 .ده& زآ�ت 4 &م اسK ی� زآ�ت جC#  1ى را آ� ���Vّ#" آ & ?

 �
ـ آ�� آ� زآ�ت ? & ��ل !� او واج^ �&�، ا4� �X&ارى زآ�ت  �٢٠٣١��
!&ه& و 	ّ#K ه#\L&ام +	<� را 	� ? ،& L	C#? �\ى را آ� داد� هI ج � ی�L از 

�& زآ�ت ه�Hن ج � F��ب ���! �>	+   ،&��D	 �>	+ ه#� آ&ام � �Hه ��1د و ا4
+ �Hه �!�� KH�Q �>	  1د��� آ�� آ� زآ�ت ?<5 14س� & و زآ�ت ��	Cد� . 



 K#ّ	 زآ�ت !&ه& و K!�! ی. 14س� & از d6� �� او واج^ اسK، ا4! d; ل�X6�
��   ه#� آ&ام +	<� را 	L &، زآ�ت 14س� & F��ب ��X	 ارى&X� ��1د، و
� ا4

�� I#�X� Kر اس�Lه&! d; اى 14س� & و��1د، ه  !&ه& !� زآ��� آ� ! "# \H
�� I#�X� ه& !�ز&! KH#Q 14س� & را !� 9 1ان !&ل ی� ��1د اسK ا4. 

 �
ـ ا4� آ�� را وآ#5 آ & آ� زآ�ت ��ل او را !&ه& ? �	\� وآ5#  �٢٠٣٢��
�� �#X< �! �7 آ� زآ�ت راQو  Kزآ�ت آ & آ�>� اس K#ّ	 .
 .ده&، از ;�ف ��
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 �
���٢٠٣٣ K!�Q &EQ ی� وآ#5 او !&ون .
�� �� !&ه & ـ ا4#X< �! زآ�ت را ،
و �#� از +	�L +ن ��ل از !#" !�ود، 10د ��
. 	ّ#K زآ�ت آ &، زآ�ت F��ب 

�1د  ��. 

 م	��� م=]ّ�*� زآ�ت

 �
���٢٠٣h �� آ� 4 &م و ج1 را از آ�� ج&ا �VQ1� 1ر  ـe	آ� ا �VQ1� آ & و
�1د ا	��ن !�ی& زآ�ت را !�  ����1د و ��VQ1 آ� ر;^ 0 �H/آ �&� ./0

�#X< & ه& ی� از ��ل 10د ج&ا آ&! . �7��� و �4و و 14س� & و X	 و d; و زآ�ت
� !&ه& ی� از ��ل 10د ج&ا 	�Hی&#X< �! &ی�! Iن ��� ی�زده&�و . را !V& از ��Hم 

�ى دارد ���ى !&ه& آ� از ج<�7 !#X< �! &1اهb! ی� ،&��! � #ّV� �#X< �~7 � �ا4
V! �� & 7#�ط واج^ زآ�ت را ج&ا آFا ��س�	&! �!! "#ّV� �#X< ن+ �! &. 

 �
ـ !V& از ج&ا آ�دن زآ�ت Tزم 	#�K >1رًا +ن را !� ���M7 !&ه&  ��٢٠٣��
�1د زآ�ت داد دس7�س� دارد ا7F#�ط واج^ +ن اسK   و
� ا4� !� آ�� آ� ��

 .آ� دادن زآ�ت را ��#0� 	# &ازد

 �
���٢٠٣N �� ه& و  ـ آ�� آ�&	 ��س�	& ا4! �M7�� �! & زآ�ت را	1ا� 
 .!1اس=� آ��1ه� او از !#" !�ود !�ی& 19ض +ن را !&ه&

 �
�س�	&، ا4� زآ�ت را   ـ آ�� آ� �� �٢٠٣٧��! �M7�� �! & زآ�ت را	1ا�
	&ه&، و !&ون +	�L در 	e<&ارى +ن آ��1ه� آ & از !#" !�ود، ? �	\� دادن 

�H	 &ا�70 آ�	ا �14ی & >1رًا داد� اسK، !�ی& 19ض +ن  زآ�ت را !� Q&رى ��#0
#0� ا	&ا�70 و �� K9دو س� س� d6� �70ا& #	 �را !&ه& و ا4� !� ای" �X&ار ��#0



 �7��&� در ص1ر�� آ� دس7�س� !� ���M7 	&ا �3� K9ن دو س� س��Hدر ه
� ا7F#�ط واج^ !� ! �7�?#Cى !� او واج^ 	#�K و ا4� دس7�س� !� ���M7 دا

 .!�ی& 19ض +ن را !&ه&

 �
���٢٠٣٨ �H	 ن��	& زآ� ـ ا	دارد و �1ا��اى 10د !! �7��� را آ� آ �ر 4}ا
�ى !� ج�ى +ن !e}اردeدی C#?. 

 �
�د �d6 14س� &ى آ�  �٢٠٣٩��D! �7V� � �7�ـ ا4� از زآ��� آ� آ �ر 4}ا
Kاس �#X< ورد ��ل�#! ��ّ! �7��اى زآ�ت 4}ا!. 

 �
���٢٠hآ� زآ�ت را آ �ر �� ٠ �VQ1� ��&  ـ ا4�! �o�F �XّM7�� 4}ارد
�7 !��& آ� دادن !<7� اسK زآ�� آ�� را در 	~� داe� &ت را !� او !&ه�

&��! � .زآ�ت !� او از ج<7>! �7
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 �
���٢٠hزآ�ت  ١ K!�! ىC#? ،1د�ـ ا4� �#� از +ن آ� زآ�ت !� او واج^ 
�H	 ب��F ه& زآ�ت&! �#X< �! از +ن &V! 1د، و�   ،&�آ� زآ�ت !� او واج^ 

� داد� از !##X< �! ى را آ�C#? �� 10د !��Q ا4X< �! Iه �#X< و +ن &��! �7<�	 "
�� &� .�1ا	& ?#Cى را آ� !� او داد� !�!K زآ�ت F��ب آ &  !�

 �
���٢٠hه�ى  ٢�#X< �! را �7�ـ ��M7^ اسK زآ�ت �4و و 14س� & و 
�ان و اهI39 5 و آ�Hل eدی ��و� & !&ه& و در دادن زآ�ت، 10ی/�ن 10د را !!+

� +	�ن و آ��	� آ� ا#J �و
� . ه5 س�ال 	#�7 & !� اه5 س�ال �Xّ&م !&اردرا !
�&، ��M7^ اسK زآ�ت را �! ��ى !<7eدی K>ى از ج�#X< �! دادن زآ�ت �ا4

 .!� او !&ه&

 �
���٢٠hه& ٣&! ��b� را �DّM7�� �Q&را و ص�L� .ـ !<7� اسK زآ�ت را +

 �
���٢٠hh �� آ�� آ� �>��& و  ـ ا4� در �D	 �XM7�� &10اه& زآ�ت !&ه
�س�	&، ? �	\� 	17ا! �&� "#ّV� اى +ن��ى هI آ� !eف دی�E� �! زآ�ت را &	

�د و D! ى�eدی �>��7 !��& آ� !V&ًا ���M7 �#&ا آ & !�ی& زآ�ت را !� �ا�#& 	&ا
� از زآ�ت >��ف زآ�ت !�س�	& در ای" ص1رت ��bرج !�دن !� +ن E� �!

��  K�#	 "��o 1د��&، و ا4� زآ�ت ��3 �!. 

 �
���٢٠h� د �� 10دش ���M7 �#&ا �1د، �� �1ا	& زآ�ت را !� ـ ا4>�ر 



�دD! �eدی �>� . �� را !�ی& از 10دش !&ه& و ا4>�و
� ��bرج !�دن !� +ن 
&��ع !�د� !�� Iآ�F اج�ز� �! �L	+ �e� ،Kاس "��o 1د� .زآ�ت ��3 

 �
���٢٠hN  و �H/1دن 4 &م و ج1 و آH	 �	�H#� ،دن�ـ اج�ت وزن آ
 .ده& !� 10د اوسK  ت ��0����a را آ� !�اى زآ�

 �
���٢٠hل و  ٢ـ آ�� آ�  ٧�X6زآ�ت  ��١ K!�! از ��� ی� !#/7X	 1دb	
7� از Hآ ^M7�� 7#�طFا �!� ! Kر اس�Lل و  ٢!&ه�X6ی.  ��١ �! ��X	 1دb	

�ى �56 4 &م و ج1 !&ه�Lر اسK و eدی C#? ��X	 �#J �� 	&ه&، و 	#C ا4#X<
�� ! ��X6�١ل و  KH#Q٢ +ن !� X	 1دb	 �#X< .ی �! ^M7�� 7#�طFا ��س& ! �!

7� از +ن 	&ه&Hآ. 

 �
���٢٠hآ & آ� زآ��� را آ�  ٨ Kدر10اس �M7�� ن از��	ا Kو� اس�L� ـ
 �7<�از او 4�>�7 !� او !��و�&، و
� ا4� ��1b! �M7اه& ?#Cى را آ� 4

�و� L� & !�ز آ�� آ� زآ�ت را !� او داد�	رس� KH#Q �! �L	+ از &V! &��و�!
0�ی Kارى آ &اس&. 

 �
���٢٠h!�ی& زآ�ت  ٩ �	او واج^ !1د� داد� ی�  ��. آ & زآ��� را آ� ! �ـ ا4
&��. او !�اى زآ�ت س�
<�ى �#� !� & ? � .را !&ه& ه
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 �
���٢٠�٠ �H	 �#X< ار +ن ص3{ آ & ی�   ـ&X� از �7H& زآ�ت را !� آ	1ا�
آ�ت را از ��
. ?#Cى را 4�ا	7� از KH#Q +ن !�!K زآ�ت 1DQل 	�Hی&، ی� ز

�� &��! KM3E� �\	� ? �
�د و !� او !bD/& و#e!   ض�Q & !� 9 1ان	1ا�
4�دا	&�! .�H	 و �&� �#X< و Kر اس�L&  اّ�� آ�� آ� زآ�ت زی�دى !&ه	1ا�

 �#X< ،& 1اه& �1!� آb! �\	� ? ،1د�زآ�ت را !&ه& و ا�#& هI 	&ارد آ� دارا 
��  D! د و !� او�#e! & زآ�ت را از او	1ا�&/b. 

 �
�د   ـ ا	��ن �� �٢٠�١��b! �9ن ی� آ�7ب دی � ی� آ�7ب د+�Q ،& از زآ�ت	1ا�
� اوTد 10د و !� آ��	� و�Q آ & آ� 0�ج +	�ن !� او ! �? �و و �Q	�Hی&، ا4

Kواج^ اس .�� C#	 ار ده&  و�Q د 10دTاى 10د ی� او� .�1ا	& �1
#K و�Q را !

 �
���٢٠�٢ �H	 ن��	& از زآ�ت ا� ـ ا	1ا� ��د و !� اوTد 10د ی� !b! آ�d
�ف E� �! ی& �� �9ی&ى +ن را�H	 �Qو Kاو واج^ اس �آ��	� آ� ��bرج +	�ن !



 .��bرج 10د !�س�	 &

 �
���٢٠�٣ �� �#X< & ای <� زآ�ت   ـ 	و زی�رت و �� �F �! "7<اى ر��1ا	& !
�اى زی�رت و ��	 &! ،&��! �7<��د، و
� ا4� !� �X&ار 0�ج س�
� زآ�ت 4#e! 

�H	 ارد +ن&	 �V	�� v5 ا#Dس I>از س �
�د و#e! & زآ�ت	1ا�. 

 �
���٢٠�h  ،&ى را وآ#5 آ & آ� زآ�ت ��ل او را !&ه�#X< ،.
�� �ـ ا4
� از زآ�ت #X< ای" !1د� آ� 10د +ن .
�� &EQ ل ده& آ��H7Fا �#X< ن+ �\	� ?

�H	 ارد&	 �!  "#Xی �دارد آ� �1ا	& ?#Cى از +ن را !�اى 10دش !�دارد، و ا4
�� Iاى 10دش ه�
. ای" 	1Dد�، !�� &EQ  دارد� .�1ا	& !

 �
�� را !�!K زآ�ت  ���٢٠��X	 و d; و �4و و 14س� & و �7� �#X< �ـ ا4
 iH<� ج	در + &��;<��a آ� !�اى واج^ �&ن زآ�ت �7�4 ��د، ? �	\� #e!

	<� را !�ی& زآ�ت +) یX� �! � V&ار 	�Eب !��& و ا���Qً� س�ل !� +ن !e}رد)�1د 
 .!&ه&

 �
���٢٠�N  & ��ی. !�� Iه �! �&�ـ ا4� دو 	�� در ��
� آ� زآ�ت +ن واج^ 
و ی�L از +	<� زآ�ت KH�Q 10د را !&ه& و !V& ��ل را �I#�X آ  &، ? �	\� !&ا	& 

�ف او در س<I 10دش هI ا��Lل داردE� ،&اد�	10د را  I>زآ�ت س �Lی��. 

 �
���٢٠�٧ Lی� زآ�ت !&ه �H0 & ـ آ�� آ� 	}ر و ��	و آّ��ر� و  ،Kر اس�
�ض هI دارد، ? �	\� 	17ا	& ه�H +	<� را !&ه&، Q و Kاو واج^ اس �! Iای <� ه

�7 !��& !�ی& �H0 و <�
� آ� �H0 ی� زآ�ت +ن واج^ �&� از !#" 	�� �ا4
�� Kاس �#ّb� &��1ا	& �H0 ی� زآ�ت را   زآ�ت را !&ه&، و ا4� از !#" ر>�7 !�

�ض و !&ه& ی� آّ��ر� و 	Q ر و{ 
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7� اس+ "#! K	I#�X� �> آ &>! �
 .��	 & ای <� را ادا 	�Hی& و

 �
���٢٠�٨  �! I& ای <� ه 	}ر و ��	و  Kر اس�Lی� زآ�ت !&ه �H0 ـ آ�� آ�
 &��D	 �<آ� �>	+ �Hاى ه��د و ��ل او !#H! ��ض هI دارد ا4Q و Kاو واج^ اس

�7 !��&، !�ی& �H0 ی� ? �	\� ��
� آ� �H0 و زآ�ت +ن واج^ �&� از <�	 "#!
 Kاو واج^ اس ��ى آ� !eه�ى دیC#? �! ل او را�� �#ّX! زآ�ت را !&ه & و


� آ� �H0 و زآ�ت +ن واج^ �&� از !#" ر>�7 !��&، !�ی& �� �KH�Q آ  & و ا4



�ض و 	}ر و ��	 & ای <� !� 	�I#�X� KD آ  & Q و زآ�ت و �H0 �! ل او را��
 �H0 5 ���1ن>? �� او واج^ اسK و !#�K ���1ن !� آ�� !&ه�Lر �d6 ا4!

اسK، و ه�H ��ل او س� ���1ن اسK، !�ی& !#�K ���1ن !�!�H0 K و د� ���1ن 
 .!�!K دی" او !&ه &

 �
���٢٠�٩ �� & L	 5#EM� ��1ا	&  ـ آ�� آ� �/1lل �I39 5#EM اسK و ا4
&��! ^M7�� واج^ ی� ،I39 5 +ن#EM� �\	� ? & ش 10د آ�^ آ�V� اى�! 

�&، زآ�ت   ���D	 ^M7�� واج^ ی� I39 5 +ن#EM� ��1ان !� او زآ�ت داد و ا4
 .دادن !� او ا��Lل دارد

 زآ�ت �#�/

 �
���٢٠N٠  �=< &#9 ^��وب J iQ1� ـ آ�� آ�)&��! �~M
 & ? �! �?�4 (
� 	#�K، !�ی& !�اى 10دش و eو ! &� آ� دی �#X< و Kر اس�#�
� و 5Q�9 و ه1�!

�یDً� س� آ#13 اسK 4 &م  آ��	� آ� 	�ن 10ر اوX� ى ی. ص�ع آ���	 �ه�7 &، ه
 �ی� ج1 ی� 0��� ی� آ/�H ی� !�	� ی� ذّرت و ��	 & ای <� !� ���M7 !&ه& و ا4

Kه& آ�>� اس&! Iاز ای <� را ه �L1ل ی�. 

 �
���٢٠N&ارد و آ�^ و آ�رى  ١	را  ��T�#9 رج س�ل 10د و�b� ـ آ�� آ�
� اسK و دادن هI 	&ارد آ� !17ا	& ��bرج س�ل #X< &	ار{e! را ��T�#9 10د و
K�#	 ^او واج �! �� .زآ�ت >=

 �
���٢٠Nن  ٢�	 �=< &#9 ^��وب J را آ� در �	آ�� ��ـ ا	��ن !�ی& >=
�1	& !&ه&، آ1?. !�� & ی� !Cرگ، ���H3ن !�� & ی� آ�>�،   10ر او F��ب ��

& �� 10د او !�>��  دادن 0�ج +	�ن !� او واج^ !��& ی� 	�، در >�ی� در 
�eدی. 
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 �
���٢٠N٣  5#وآ Kاس �eدی �>�ـ ا4� آ�� را آ� 	�ن 10ر او اسK و در 
�7 !��& آ� >=�� را �آ & آ� از ��ل او >=�� 10د را !&ه&، ? �	\� ا;H# �ن دا

 .ده&، Tزم 	#�K 10دش >=�� او را !&ه&  ��

 �
���٢٠Nh oر �! �=< &#9 ^��وب J آ� �#� از �	�H>� ���یK ـ >=



 �! "L
 ،Kاو واج^ اس �ص�F^ �0	� وارد �&� ا4� 	�	1bر او F��ب �1د !
K�#	 ^واج �	�bDFص� ��د ص�ف ی. ا>=�رى >=�� �#<�Hن !��. 

 �
���٢٠N�  Kی�oون ر&! �=< &#9 ^��وب J آ� �#� از �	�H>� ��ـ >=
��	& در ص1ر�� آ� 	�	1bر او   �1د و �ّ&�� 	Cد او ��  ص�F^ �0	� وارد ��

�� آ�� آ� ا	��ن را  F��ب=< Kاس "# \Hو ه ،K7#�ط، واج^ اسFا ��1د ! �!
 .ا	& آ� 0�ج� او را !&ه&  ��1Dر آ�د�

 �
���٢٠NN �� وارد �=< &#9 ^��وب J از &V! آ� �	�H>� ���1د !�   ـ >=
�وب او را د19ت آ�د� !�� & و J از �#� �? �ص�F^ �0	� واج^ 	#�K، ا4

 .در �0	� او هI ا>=�ر آ &

��� �
٢٠N٧  ،&�� دی1ا	� ی� !#<1ش !�=< &#9 ^��وب J iQ1� ��آ �ـ ا4
K�#	 ^او واج �! �� .زآ�ت >=

 �
���٢٠N٨  �#X< دد، ی��4 5Q�9 �	1د، ی� دی1ا� �
�وب !\� !�J از �#� �ـ ا4
�ایf واج^ �&ن >=�� را دارا !��&، !�ی& زآ�ت ��1د، در ص1ر�� آ�  � J

�� را !&ه&=<. 

 �
���٢٠Nاو واج^ ـ آ��  ٩ �! ���، زآ�ت >==< &#9 ^��وب J iQ1� آ�
�;<�ى واج^ �&ن >=�� در او �#&ا �� روز #9& >z از �#� �� �	#�K، ا4

�1د، ��M7^ اسK زآ�ت >=�� را !&ه&. 

 �
� او  �٢٠٧٠��! ��=< �&�� ���H3ن =< &#9 ^��وب J از &V! ى آ��ـ آ�>
K�#	 ^واج .&V! ��1د،  و
� ���H3	� آ� �# �V	1Dد�، ا4 �V#�از دی&ن ��� 

 .!�ی& زآ�ت >=�� را !&ه&

 �
�یDً� س� آ#13 اسK 4 &م و ��	 &  �٢٠٧١��X� &از� ی. ص�ع آ�	ـ آ�� آ� !�
�7 !��& و �+ن دارد ��M7^ اسK زآ�ت >=�� را !&ه&، و ? �	\� ��T�#9 دا

��، +ن ی. ص�ع را !� ی�L از   !1bاه& >=�� +	<� را هI !&ه& ��=< &EX! &	1ا�
 �0+ ��	 �! �� "# \Hى !&ه&، و ه�eدی �! &EQ "#H>! Iه& و او ه&! ��T�#9

 ��	 Kاس ��س&، و !<7! 
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0� ?#Cى را آ� ��+  &��D	 ن��و ا4� ی�L از . #4�د !� آ�� !&ه& آ� از 10د
�&، و
ّ� او !��ى او ���! �#l<� ص	ى   +C#? آ� K7#�ط واج^ +ن اسFد و ا�#4

 �7<�4 �#lاى ص� .!� آ�� 	&ه&را آ� !

 �
���٢٠٧٢ �\! �=< &#9 ^��وب J از &V! �دار �1د، ی� آ�� 	�ن   ـ ا4
�� او را !&ه&=< K�#	 ^1د، واج�ا4� ?� ��M7^ اسK . 10ر او F��ب 

� روز  &#9	�	1bر او F��ب >z وب �� �#� از�J از &V! را آ� �	آ�� ��=<
�1	& !&ه&  ��. 

 �
���٢٠٧٣ &��وب 	�	1bر آ�  ـ ا4� ا	��ن 	�	1bر آ�� !�J و �#� از
 ��1د، >=�� او !� آ�� آ� 	�	1bر او �&� واج^ اسd6� K ا4� د70 �eدی

�وب !� �0	� �1ه� رود، �1ه�ش !�ی& >=�� او را !&ه&J از �#�. 

 �
���٢٠٧h  10د ��=< K�#	 ^او را !&ه& واج ���ى !�ی& >=eـ آ�� آ� دی
 .را !&ه&

 �
�� ا	��ن !� آ� ��٢٠٧��=< �� واج^ !��& و او >=�� را 	&ه&، !� ـ ا4
�H	 ^ن واج��	1د  10د ا�. 

 �
���٢٠٧N  را ���ى واج^ اسK 10دش >=eدی �ـ ا4� آ�� آ� >=�� او !
�H	 fQس� �&�� او واج^ ! ��� ای �L !� اذن و   !&ه&، از آ�� آ� >=e� 1د�

&� .اج�ز� ;�ف !�

 �
���٢٠٧٧ �H	 رج او را�b� ش�\� 	�	1bر آ� ده&، ? �	 ـ ز	� آ� �1ه
��=< ،&��! �eدی  Kن آ� واج^ اس+ �� 	#�K، . اش !e1ر آ� دیb	�	 �و ا4

�& !�ی& >=�� 10د را !&ه&�D	 �#X< در ص1ر�� آ�. 

 �
���٢٠٧٨ �H	 K�#	 &#ّسّ#&ى   ـ آ�� آ� س ��1ا	& !� سّ#& >=�� !&ه& �7ّF ا4
�H	 &�� !&ه&  	�	1bر او !�eاو را !� سّ#& دی �� .�1ا	& >=


��� �٢٠٧٩ �� �#�10رد، !� آ�� اسK   ـ >=�� ;��3 آ� از ��در ی� دای� 
ده& و
� ا4� ��در ی� دای� ��bرج 10د را از ��ل   آ� ��bرج ��در ی� دای� را ��

�� �! 5�;  K�#	 ^آ�� واج �! 5�; �� .دارد >=

 �
�ط آ & آ� ��bرج او را  �٢٠٨٠���ـ ا4� ا	��ن آ�� را اج#� 	�Hی& و 
در ص1ر�� آ� !/�ط 10د 5H9 آ & و 	�	1bر او » &��L7ر��	 & 0»!&ه& 

�ط آ & آ� �X&ارى از � �\	� ? �
F��ب �1د !�ی& >=�� او را هI !&ه& و



� ��bرج� !&ه&، دادن >=�� او eاى دی�! Iه �
1� d6� رج او را !&ه& و�b�
 واج^ 	#�K ��	 & آ�ر4�ان در 
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 �ن، J}اى 10د را ه�H	�� ه� آ� �T1HV آ�رآ  ه� و �<�H	�b	� آ�ر�0	�
� ص��LDFر  ��! �	 Kن اس��� 10د! �>	+ �� .10ر	& >=

 �
�د، !�ی& >=�� او و  �٢٠٨١��#H! �=< &#9 ^��وب J از &V! ��آ �ـ ا4
 K�#	 ^د، واج�#H! وب�J از �#� ���T�#9 را از ��ل او !&ه &، و
� ا4

�� او و��T�#9 را از ��ل او !&ه &=<. 

 م�jف زآ�ت �#�/

� �
�اى  ٢٠٨٢��! �ًX!آ� س� �<�E� K/از ه �Lرا !� ی ��ـ ا4� زآ�ت >=
�س�	 &   زآ�ت ��ل �7�4! &�

�اى  !� >fX  آ�  اسK  +ن  ��M7^  ا7F#�ط  اس17
�  آ�>�X< �V#� .!&ه &  

 �
���٢٠٨٣ �V#� 5�; ��&، ا	��ن ��  ـ ا4�! �#X< اى  ��را !�   �1ا	& >=
 �ّ
�ف او !�س�	&، ی� !� واس=� دادن !� وE�&ی�H	 5�; .3� ،5�;. 

 �
���٢٠٨h �� او �! ���ى آ� >=#X< ـ  &�و
� . ده &، Tزم 	#�K �9دل !�
�� K#EV� را�L��اب 10ار و آ�� آ� +�آ &  ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� !� 

�� 	&ه &=<. 

 �
�ف �� ��٢٠٨��E� K#EV� را در ��آ & 	�Dی& >=��   ـ !� آ�� آ� >=
 .!&ه &

 �
���٢٠٨N 7#�ط واجFو ـ ا �
7� از ��bرج س�/#! �#X< .آ� !� ی Kن اس+ ^
�� 	&ه &=< Kس� آ#13 اس �ًDی�X� از ی. ص�ع آ� �7Hآ. 

 �
���٢٠٨٧  d6� Kن اس+ �
1HV� KH#Q �ـ ا4� از ج �� آ� �7H#Q دو !�ا!
1
� اس ،K	�E ص�ع آ� HV� 4 &م KH#Q �از 4 &م اd9 آ� KH#Q +ن دو !�ا!

� �7�4 �#� �
و ا4� +ن را !� KH#Q &EQ . & !&ه& آ�>� 	#�V�K �ى +ن در ���
�� هI !&ه& ا��Lل دارد=<. 

 �
���٢٠٨٨ �H	 ن��	ـ ا  �E	 4 &م و d6� � ص�ع را از ی. ج �E	 &	1ا�



� �d6 ج1 !&ه&eن را از ج � دی+ �eه& . دی&! Iه ��=< &EQ �! ن را+ �و ا4
 .ا��Lل دارد

 �
���٢٠٨٩  ،��� 10د را !� ـ ��M7^ اسK در دادن زآ�ت >=#X< 10ی/�ن
 �� را، و
� ا4#X< I39 5اه &V! ،را �#X< ن�eی��Hه &V! م دارد و&X� ان�eدی

�ان از eدی 
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�7 !�� &، ��M7^ اسK +	<� را �Xّ&م !&ارد��ى دا�� .ج<�7 !

 �
� اسK !� او >=�� !&ه& و !13V� &Vم  �٢٠٩٠��#X< ��آ �L د ای�X79ا �! �ـ ا4
� 	1Dد� ی� #X< 1د��� !&ه& =< K�#	 �#X< آ�� آ� �! �
از روى 	&ا	�7" ���

�� &��! �7<��د و !�   ? �	\� ��
� را آ� !� او داد� از !#" 	#e! �� &	1ا�
�� �7<�دا	��M7��   �7 !&ه& و ا4� از !#" ر>�7 ه� ��4 آ�� آ� +ن ?#C را 4

�س�  ی� ا�H7Fل ��! �M7�� �! �� &ی& 19ض +ن را !&ه�! Kاس ��	 &، داد� آ� >=
�H	 داد� ��� 9 1ان >=#J �! ��د و ? �	\� در  و
� ا4#e! ى از اوC#? &	1ا�

� او داد� X< ��9ّ#� 14اه� !� � #ّ! d6� &��د� !�L	 آ��1ه� �M7�� �#b/�
�دازدm! ���& Tزم 	#�K دو!�ر� از ��ل 10د >=�!. 

 �
�م، 	�H: ـ ا4� آ�� !1eی& �٢٠٩١��#X<  	+ �e� ،داد ���1د !� او >= �L
K1د� اس! �#X< dDQ & آ�	ن !&ا��	ی� ا Kاس �#X< ن �#&ا آ & آ�� #H;ا. 

 م	��� م=]ّ�*� زآ�ت �#�/

 �
�اى ا	��م  �٢٠٩٢��! � Vی K!�Q &EQ �! را ��ـ ا	��ن !�ی& زآ�ت >=
 .ده&، 	ّ#K دادن >=�� 	�Hی&  >���ن 0&او	& �9
I !&ه& و ��VQ1 آ� +ن را ��

 �
ر���ن >=�� را !&ه& ص }#M	K�# و ا7F#�ط  ـ ا4� �#� از ��� �٢٠٩٣��
�� را 	&ه&=< Iآ� در ��� ر���ن ه Kاز ��� . واج^ +ن اس �#� �و
� ا4

� او واج^ ! ��=< �L	+ از &V! ض !&ه& و�Q �#X< �! ر���ن ی� در ��� ر���ن
�� F��ب آ & ��	�V 	&ارد=< K!�! 3^ 10د را; ،&�. 

 �
���٢٠٩h  ى را آ��eدی C#? ـ 4 &م ی��� ��ده& !�ی& !� ج �   !�اى >=
 Iرى آ&X! �&��& ی� ا4� �13bط اسC#? Kى آ� �13bط �D	 13طb� ی� �0ك �eدی



 }#Mدر ص1ر�� ص &��& و ا4� !#� از ای" �X&ار !��D	 � 795 ا!�Q آ� &��!
 .اسK آ� �0
� +ن !� ی. ص�ع !�س&

 �
���٢٠٩� ��� را از ?#V� C#1ب !&ه& آ�>� 	#�K، و
� ا4=< �ج�ی�  ـ ا4

^ +	�ن �V#1ب اسK ا��Lل 	&ارد�J آ� 10راك &��!. 

 �
���٢٠٩N �� را ��	 & ? ��ده&، Tزم 	#�K ه�H را از ی.   ـ آ�� آ� >=
� را ج1 !&ه& eدی ��V! ���� !��V را 4 &م و >==< d6� �ج � !&ه& و ا4

Kآ�>� اس. 

 �
���٢٠٩٧ �� �!�ی& >=�� 10ا	& ! �!� ا7F#�ط واج^   ـ آ�� آ� 	�Hز #9& >=
�H	 &#9 ز�H	 ��1ا	& دادن >=�� را  10ا	& ��  را �#� از 	�Hز 9#& !&ه& و
� ا4

 �>z �� 
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#0� !# &ازد��.  

 �
���٢٠٩٨  �>z �� ارد و{e! ارى از ��ل 10د را آ �ر&X� ��=< K#ّ	 �! �ـ ا4
�� 	�Hی&  روز �M7�� �! &#9 	&ه& ه� وKQ +ن را ��=< K#ّ	 &ده.  



 ��v	ه� و ـ  ٢٠٩٩م�A ا��، �#�/ را M,1 آ� دادن زآ�ت �#�/ واU*م� �Wا
 �Cآ ��اداء و * ��ّA آ� Rًا .�ون ای�U. ن ا�� آ�% M,ارد ا�=��ط واqSA aر ه�Cآ

 ..��j *�.� .�ه�

 ��v	1 ٢١٠٠م
A ،اردqS. ر�Cرا آ /�#� �Wن را .�اى خ�دش .�دارد   ـ ا% �Aا��
 .و م�ل دی�Sى را .�اى �#�/ .�ه�

 ��v	از �#�/ .�_=� ا��،  ٢١٠١م `=
ـ ا�W اA	�ن م��1 دا�H�. �=H آ� *�
�hA�C0 �#�/ را �Aه� و Aّ�� آ�C آ� م��ارى از %ن م�ل .�اى �#�/ .��H ا��Hل 

 .دارد

 ��v	٢١٠٢م  �hA�C0 ،ود�. R�. از �=HاqW ر�C1 را آ� .�اى �#�/ آ�م� �Wـ ا
.�ی� �Kض %ن را .�ه� د�=��1 .� ���� داH=� و دادن �#�/ را �vخ�� ا�Aاخ=�، 

�	�A Rم�� �=Hا�A ���� �. 1��=د� �Wو ا. 

 ��v	ن ا��  ٢١٠٣م% M,د، ا�=��ط وا�H ا��O "?=	در م?ّ� خ�دش م �Wـ ا
آ� �#�/ را .@�ى دیA �S;�د، و ا�W .@�ى دی�S .;�د و ���H lد، .�ی� �Kض 

 .%ن را .�ه�
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iّا���م �ـ 

 �
���٢١٠h �F 0&: ـ �	دن �0�
� اسK آ� دس17ر زی�رت آ�H9م ا��	ا و ا
�ایf زی� را دارا  داد��� آ�� آ� ! �H9 م�H� 1د و در�ا	& در +	�� !�� +ورد� 

�1د  !��&، ی. ����D واج^ ��. 

�&: اّول�! �
�!. 

 .5Q�9 و +زاد !��&: دّوم

7� : س1ّم/#! �F ع از���ا�� آ� اهH#�7 در F /1د آ�ر	1ر D�� �ّF �=1اس!
�ك آ &اسK ا	��م ده& ی� � Kاس �7H>� �ّF را آ� از �D5 واجH9. 

�&، و ��i#=7 !1دن !� ? & ?#C اسK: ?<�رم�! i#=7��: 


� در س�� !� +ن ��7Mج : اّول�F ^�F �1�� را� و ?#Cه�ی� را آ� !� �L	+
 �
� آ� !17ا	& !f#3 س��� C#	 و ،&��&� دارا !� 5 �7�4Eّ�� و در آ�7!<�ى Kاس

�7 !��&ی� وس#�3 س�� را �<ّ#� آ � .& دا



�7 !��& آ� !17ا	& ��Lّ رود و F� را !�� : دّوم�سC� K�dاج و �1ا	�ی� +ن را دا
 .+ورد

�& و ا4� را� !��7 اسK ی� ا	��ن !7�س& آ� در : س1ّم�D	 "7<از ر �V	�� در را�
�ى !17ا	& eاز را� دی �� او واج^ 	#�K و
� ا4! �ّF ود�را� ج�ن او از !#" !

��ود ا4� ?� دور�!  �#J �3#0 و &��! �7��& در ص1ر�� آ� �/KXّ زی�د 	&ا�!
�& !�ی& از +ن را� !�ود�D	 رف�V7�. 

�7 !��&: ?<�رم� .!X&ر !�� +وردن ا�H9ل F� وKQ دا

I� � : 56 زن و !ّ\� و� Kاو واج^ اس ���bرج آ��	� را آ� 0�ج� +	�ن !
 ��bرج 
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�7 !��& آ��	� را آ� ��دم 0�ج� دادن !� +	<� را Tزم ��� .دا	 & دا

I/��ى !�اى ��Vش : eی� �9ی&ى �3. ی� را� دی K97/4" آ�^ ی� زرا�!V& از !
�7 !��& آ� ��1Dر 	/1د !KHFC ز	&�4 آ &� .10د دا

 �
���٢١٠� �H	 7#�ج�Fا i<ر �L3� �	�0 ـ آ�� آ� !&ون   �! �F �7Q1د، و�
&��! �7� .او واج^ اسK آ� �1ل �0	� را هI دا

 �
���٢١٠N آ� ��ـ ز �	7/4" از 10د   ��ود، ا4� !V& از !! �Lّ� �! &	1ا�
�& و 0�ج� او را 	&ه& و 	�?�ر �1د �! �#X< Iش ه��7 !��& و �1ه�
� 	&ا��

K�#	 ^او واج �! �F ،& &�4 آ	�7 زbآ� !� س. 

 �
�ى !1eی&  �٢١٠٧��eو دی &��! �7�ـ ا4� آ�� �1�� را� و وس#�3 س�� 	&ا
T�#9 ج �1 و��و �" 0! �ّF �7�ه �F �ت �1 را در ��VQ1 آ� در س�

� او واج^ ��  ��! �ّF ،I1د ده�. 

 �
0�ج� ر>7" و !�7/4" و 0�ج� T�#9ت آ�� را در �ّ&��  �٢١٠٨�� �ـ ا4
�� �Lّ� آ� �� ��ط آ  & آ� F� آ &،   رود و !�4�دد !� او !bD/ & و !� او 


� آ� !17ا�� I7/4" ه�! iQ1� و در &��! �7��ض داQ �? �	& !� +ن ز	&�4 ا4
� او واج^ ��! �F ی& و�H	 1لDQ &ی�! &��! �7��1د  آ & 	&ا. 

 �
ـ ا4� ��bرج ر>7" و !�7/4" و ��bرج T�#9ت آ�� را در  �٢١٠٩��
�� �Lّ� آ� ��&ّ�  �� �3. : 4�دد !� او !&ه & و !1eی & رود و !� �
�و، و! �F



� او واج^ ��! �F ،&  L	 1د او�. 

 �
���٢١١٠ X� �&ارى ��ل آ� !�اى F� آ�>� اسK !� آ�� !&ه & و !� او ـ ا4
� او واج^ ! �F ،&ی�H ! آ�� آ� ��ل را داد� K�&0 �Lّ� ط آ  & آ� در را���

�H	   &��! �7��1د و
� ا4� 1DQل آ & و K�&0، � �>�ت !� ا	��م � �س. F� 	&ا
�1د  Fّ� واج^ ��. 

 �
���٢١١١  �! �F ارى ��ل !� آ�� !&ه & و&X� �واج^ �1د، ? �	\� ـ ا4
K�#	 ^او واج �! �F �eاز 10د �#&ا آ &، دی �
 .F� 	�Hی&، ه� ? & !V&ًا ��

 �
���٢١١٢  Kس&! �
�ى !� جّ&� !�ود و +	�� ��eاى ���رت ی� آ�ر دی�! �ـ ا4
�ایf را دارا � ��& و س�ی�! i#=7�� رود �Lّ� �! ��	+ 1اه& ازb! �+ورد آ� ا4

� آ� F� 	�Hی&، ا4� ?� !V&ًا ��
� �#&ا آ & آ� !��& !�ی& F� آ & و در ص1ر�
K�#	 ^او واج �! �F �eرود، دی �L� �! & از و;" 10د	17ا!. 

 �
� F� آ &،  �٢١١٣��eف آ� دی��ًة از ;��D� 1د آ�� �ـ ا4� ا	��ن اج#
 �\	� ? 
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�ى را از ;�ف 10دش !��س7& !�ی& از آ�� e1اه& دیb! ود و�10دش 	17ا	& !
�دآ� او را ا#e! د� اج�ز�� .ج#� آ

 �
���٢١١h  �79�=71د و اس� �#X< ود و�	 �L� 1د و� i#=7�� ��آ �ـ ا4
�ی� آ� ��; ��ود !�ی& !� ه! Kض  از دس�Q �! 1
�1ا	& F� را !�� +ورد، و

�ج !��& !�ز F و KXّ/� مC37�� �F �! "7<ر ��&ن !��& و ا4 �4�>7" ی� اج#
�ود! �ّF �! &7#�ط واج^ !�یFا �!� !. 

 �
���٢١١�  �Lّ� �! ��&� !&ون س��7 و ��#0 i#=7�� آ� �
ـ ا4� در س�ل او
�ام 	�س&   رود و در وV� KQّ# � آ� دس17ر داد�M
� اV/� ت و�<�ا	& !� 9

� او واج^ 	#�K و
� ? �	\� از ! �F 1د/	 i#=7�� &V! ى�>
? �	\� در س�
�ی� آ� ��; � .!�ی& F� !�� +ورد �1ا	& س�
<�ى �#� ��i#=7 !1د� و 	�>�7 !� ه

 �
���٢١١N  ى��&� F� 	L & و !V& !1اس=� �# i#=7�� آ� �
ـ ا4� در س�ل او
ی� ��ض و 	��1ا	� 	17ا	& F� 	�Hی& و 	� ا�#& !��& از ای V! �L&ًا 10دش F� آ &، 
�ى را از ;�ف 10د !��س7& �� !�ای� F� ا	��م ده& !�L3 ا4� در س�ل eی& دی�!



F "7<ر ر&Q �! آ� �
� ��ل �#&ا آ�د�، !1اس=� �#�ى ی� ��ض ی� 	��1ا	� اّو
	17ا	& Fّ� آ & ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� آ�� را از ;�ف 10د !��س7& آ� 

 .ّF� 	�Hی&

 �
�&�، !�ی& ;1اف 	��ء  �٢١١٧�� ��ى !�اى F� اج#eف دی�ـ آ�� آ� از ;
�ام ��F ��1د  را از ;�ف او !�� +ورد و ا4� !�� 	#�ورد، زن !� +ن اج#. 

 �
ـ ا4� ;1اف 	��ء را درسK !�� 	#�ورد ی� >�ا�1ش آ &، ? �	\�  �٢١١٨��
Kاس }#Mدد و !�� +ورد، ص�4� .!V& از ? & روز ی�دش !#�ی& و از !#" را� !

[336] 

��C1 از م�A وف و�Uام� .� م 

 �
���٢١١٩  ،&��اa=� آ� ذآ� 10اه& � �! �L � <� از	وف و �V� �! �ـ ا�
�وه�ت ا�� و 	<� واج^ اسK، و ��ك +ن L� ت و�DM7�� و در ،Kاس K#EV�

Kاس ^M7��. 

 �
���٢١٢٠ �� �aواج^ آ�� �L � <� از	وف و �V� �! ��& و در   ـ ا��!
�ان س�fQ اسK، و ا4�   ص1ر�� آ� !��V از �Q "#�3ّL#�م !� أن ��eآ  & از دی

 &��! "#�3ّL� از �VHع ج�H7اج �� �1Q1ف !L � ى از��وف و ج#413V� ���Qا
 .واج^ اسK اج�H7ع آ  &

 �
� ا�H7Fل  �٢١٢١��eدی �V! 1د و/	 �ـ ا4� !��V ا�� و 	<� آ  & و ��ث
 .!&ه & آ� ا�� ی� 	<� +	<� ��ث� اسK واج^ اسK ا�� و ی� 	<� آ  &

 �
���٢١٢٢  K9#� آ��ی�� �
� !#�ن ���L � <� از	وف و �V� �! �ـ در ا�
�H	  & <� آ	و  � .آ &، !�L3 !�ی& ��3L ا�

 �
���٢١٢٣  ،K�#	 �D7V� K!�Q &EQ �L � <� از	وف و �V� �! �ـ در ا�
Kام اس�F ى از� .!1EX� �L3د ا���Q واج^ و ج#413

��C1 از م�A وف و�Uای6 ام� .� م�H 

 �
���٢١٢h  ��ط زی�� در ص1ر�� آ� ?<�ر L � <� از	وف و �V� �! �ـ ا�
�7 !��& واج^ ����1د  وج1د دا: 

 اه& ا�� و 	<� آ &، !&ا	& آ� +	\� ��3ّL� �b !�� 10  +ن آ�� آ� ��: اول
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�H	  �� ��! �\	+ ورد، و+ ��! Kك آ & +ورد واج^ اس�و !� آ�� . +ورد !�ی& �
�H	 را �L � وف و�V� آ� K�#	 ^& واج	دا. 

آ &   آ &، �� ا4� !&ا	& اث� 	�H  +ن آ� ا�H7Fل !&ه& ا�� و 	<� او ��ث#� ��: دوم
K�#	 ^واج. 

�K#EV� �b آ�ر ! � دارد آ�  +ن: س1م &��! �7�آ� !&ا	& و ی� ا;H# �ن دا
�ار آ &، �� ا4� !&ا	& ی� �H4ن آ & ی� ا�H7Fل dX9ی� !&ه& L� 10د را K#EV�

�H	 ار�L� آ�  K�#	 ^آ & واج. 

�&، �� ا4� !&ا	& ی� �H4ن آ & آ� در   +ن آ� در ا�� و 	<� ���&�: ?<�رم�D	 اى
�ر ج�	� o �>	 ی� �ی� 9��o و +!�و�a ی� ��
� �Q!5 �1ج� !� او اث� ا�

��  K�#	 ^ره�ى �}آ1ر !� او . رس& واج�o ه& آ�&! �adX9 ل�H7Fا �!�L3 ا4
��  K�#	 ^ن او ��. رس& واج�X3V7� رى �17ج��o س& آ��7! ��1د  !�L3 ا4

 �
�ر ج�	� ی� 9��o و +!�و�a ی� ��o 1عQل و�H7Fا �! �L3! ،K�#	 ^واج
 ��V! ��ج !F ^1ج��H	 ^در !�#�رى از �1ارد   ��� #"، واج �L3! 1د�

Kام اس�F. 

 �
� از ا�1رى !��& آ� ��رع �X&س !� +ن  ��٢١٢��L � وف ی��V� �ـ ا4
�+ن ��#& و �X9 ��Fی&   اهK#H زی�د ��Q ��F ده& �56 اص1ل دی" ی� �}ه^ و

�ر، �1ج^ o د��1د، و �� K#Hاه �~Fd� &وری�، !�ی�o م�LFن ی� ا�	�H3��
�7 !��& �X9 ��Fی& ���H3	�ن ی�    ��F	1Dدن 	�H واج^��1د، �� ا4� ��Q1 دا

�وری� اسdم !� !}ل ج�ن و ��ل، واج^ اسK !}ل +نo م�LFا. 

 �
���٢١٢N K
�ا�� آ� دوL � 56� 1د� iQم واd�79 در اس&! �ه�ى   ـ ا4
� ا	��م ��aء   ج��H39 �ده & !� اسI دی" �D#" اسdم، واج^ اس1E0 Kصً� !

اz<�ر �F و ا	�Lر !�;5، و ا4� س1Lت �H39ء اd9م �1ج^ ه�X� .7م  اسdم
 �I39 و �1ج^ اس��H39 �! "z �aء اسdم �1د واج^ اسK اz<�ر �F !� ه

�H	 � .آ &  	1Mى آ� �LH" اسK ا4� ?� !&ا	 & ��ث#

 �
�1د آ�   ـ ا4� ا�H7Fل �adX9 داد� �1د آ� س1Lت �1ج^ +ن �� �٢١٢٧��
�وف �1د ی� �V� ى�L � ء�H39 ��1د واج^ اس1E0 Kصً� ! �L � �<و�V

 اd9م اz<�ر 
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 .�F و اd9م +ن، و ج�ی C	K�# س1Lت

 �
�1د ی� �1ج^ ��ی#&  �٢١٢٨�� I
�z K1یX� ^م �1جd9ء ا�H39 1تLس �ـ ا4
���ت، واج^ اسK اz<�ر �F و M� �او 4�دد ی� �1ج^ ج�أت او �1د !� س�ی

�7 !��&ا	�Lر !�;5 ا4� ?� ��ث#� >�3V 	&ا�. 

��C1 از م�A وف و�Uام� .� م Mم�ا� 

 �
���٢١٢٩ Kاس �Dا��� �L � <� از	وف و �V� �! �و ج�Ca . ـ !�اى ا�
 5H9 �eا�^ دی�� �! ،"#a�� �D��	#�K !� ا�H7Fل �Fص5 �&ن �1EXد از �

�1د. 

 �
�1د آ�  �٢١٣0�� 5H9 آ�ر ;1رى K#EV� �b�ـ ����D اول +ن آ� !� 
�اى ار��Lب ! &H>�! 56 ای" آ� از� ،Kاس �&�او !� �K#EV، ای" !�10رد !� او 

4�دا	&، ی� !� ?<�� 1D9س !� او ��Qdت آ &، ی� ��ك ��اود� !� او آ & �او رو !
و از او ا9�اض آ & !� 	1Mى آ� �13Vم �1د ای" ا�1ر !�اى +ن اسK آ� او 

�ار 	 �Hی&L� �eآ & و دی K#EV� ك��. 

 �
���٢١٣١ D��� درج��� !��& Tزم اسK !� ا�H7Fل ��ث#� درج� ـ ا4� در ای" �
ده& آ� !� 9&م �I3ّL !� او،  ��، !� ه�Hن اآ��7 آ &، �d6 ا4� ا�H7Fل �� �#�0

�،  5H9	1EX�   ،& Lد �Fص5 ���T�! ن اآ��7 آ & و !� درج��H1د، !� ه�
�ف، ��Eb اسK آ� ای" 	5H9 1M �1ج^ ه7. او ��; ��1د 1E0صً� ا4. 

 �
�ت !� �K#EV آ�ر �1ج^ ـ  �٢١٣٢����V� ك�ا4� ا9�اض 	1Hدن و �
�� K#EV� �#�b�  �� �#�b� ^ل !&ه& آ� �1ج�H7F1د ی� ا��1د، واج^  

Kاس. 

 �
�، ا�� و 	<� !�  �٢١٣٣��L � <� از	وف و �V� �! �ـ ����D دوم از ا�
��7، واج^ اسK اه5 {4 fای��ز!�ن اسK، �� !� ا�H7Fل ��ث#� و 1EFل 

 .  &، و ��رك واج^ را ا�� آ  & آ� واج^ را ا	��م ده&�K#EV را 	<� آ

 �
���٢١٣h  ك�ـ ا4� ا�H7Fل !&ه& آ� !� �91~� و 	K#EV� ،KM#E آ�ر �
 .آ & �K#EV را، Tزم اسK اآ��7ء !� +ن، و 	�Dی& از +ن ���وز آ &  ��

 �
���٢١٣� �� �دا	& آ� 	KM#E ��ث#� 	&ارد، واج^ اسK !� ا�H7Fل   ـ ا4



 �� !� �/&ی& در �7�4ر و   و 	<� ا
Cا�� آ &، و ا4� ��ث#� 	��H�ث#� ا�e� & آ
7�از �1دFا �eدی K#EV� ی& از دروغ و�! "L
 Kزم اسT ،K�
�b� � .�<&ی& !

 �
���٢١٣N  56� K#EV� ب�Lار� ،K#EV� ى از��اى ج#413! K�#	 Cـ ج�ی 
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� +	K#EV� �L، از ?#Cه�ی� !��& آ� �e� ،K	و دروغ و اه� �M< م�H71رد اه
7���، در ای" M� ��	 57Q 56� ،&��D	 �oو !� +ن را &���رع �X&س !�

Kاس "LH� 1 آ�M	 � .ص1رت !�ی& ج#413�ى آ & !� ه

 �
���٢١٣٧ �H	 K#EV� ك����D   ـ ا4� �9ص� �� "#! �� iHج �! �e� & آ
�ت ��V� ك�او
� و ث�	#�، واج^ اسK جiH !� ای �L هI از او ا9�اض آ &، و �

�وف آ & 
�~ً�  	�Hی&V� �! �و !� ?<�� 1D9س !� او ��Qdت آ &، و هI او را ا�
�ً~�
 .و 	<� آ & 

 �
� اسK، �� ا4� !&ا	& ی� ا;H# �ن  �٢١٣٨��Dس1م �1س5 !� زور و ج �D��ـ �
�H	 �L � ك��7 !��& آ� ��� !� ا�H9ل   آ & ی� واج^ را !�� 	�H داe� ورد+


L" !�ی& ���و Kواج^ اس ،�Dزور و ج& L	 زمT ر&Q ز از. 

 �
��b و  �٢١٣٩�� "#! �L ای �! K#EV� ى از��1د ج#413 "LH� �ـ ا4
�1د، Tزم اسK ا�E7Qر !�  K#EV� از i	�� 1M	 "1د و !� ای� 5a�F K#EV�

&��! �eه�ى دیC#? از �7Hور +ن آ{M� � .+ن ا4

 �
���٢١h٠  Kدس �L ای �! &��! �7�ـ ا4� ج#413�ى از ��Q1� K#EV دا
EV� �7 آ� !� +ن
�ون آ & ی� در +#! K#EV� 5M� د ی� او را از�#e! آ�ر را K#

�� K#EV�  & 5 آH9 Kواج^ اس �L3! ،Kاس Cف آ &، ج�ی�E� & آ. 

 �
���٢١h١  �L	+ �e� & آ�ر را ��3 آ K#EV� ���7M� ا�1ال K�#	 Cـ ج�ی
�&، در ای" ص1رت ا4� ��3 آ & ا7F#�ط Tزم +�! K#EV� ى از�ن Tز�� ج#413

 K#EV� و "��o ،ای" ص1رت �#J دازد و در�m! ن را+ KH#Q آ� �56 ی� Kاس
Kآ�ر اس. 

 �
���٢١h1دن  ٢H	 �DF �! &��! �7�ـ ا4� ج#413�ى از ��Q1� K#EV دا
 ،K1د، واج^ اس��K#EV آ�ر، در ��3M ی� �  i	1Hدن از +	�3M� �! �L وارد 

�ا�9ت �X&ار Tزم و ���وز 	 1Hدن از +ن� �!. 



 �
���٢١hآ7. زدن و  ٣ �! ،K#EV� ى از��7 !��& ج#413�ـ ا4� ��Q1 دا
 ،Kاس Cار دادن او ج�ی�Q �X#�� آ�ر، و در K#EV� �b� �! "7<�4 Kbس

�ا�9ت �1د آ� زی�د� روى 	/1د، و !<7� !�L3 ا7F#�ط Tزم � Kزم اسT "L

�1د �7<�4 fای�/
 .+	�K آ� در ای" ا�� و 	~#� +ن اج�ز� از ��7<& ج��i ا
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 �
���٢١hh  ح�� ج! &��ات و ا���Q واج�Dت �1Q1ف !�L � ى از�ـ ا4� ج#413
�اfa +ن��ا1EF �! faل /
� !� اذن ��7<& ج��i اe� K�#	 Ca57، ج�Q و. 

 �
���٢١h� �� م�H7س !� +ن اه&Qرع ا��� از ا�1رى اسK آ� L � �ده&   ـ ا4
� 	1M آ� �LH" و !� و1Qع +ن !� ه#\1ج� را �o	K�#، ج�یC اسK د>i +ن >!

�&، �d6 ا4� آ�� 10اسK ی. ��b را آ� ج�یC ا
 57X	Lُ! K�#/& !�ی& از �!
 ،I
�z 57Q �! �e� 57 �~13مQ د>�ع از K�#	 "LH� �او ج#413�ى آ�د و ا4

ج�Ca اس�L3! K واج^ اسK، و Tزم 	#�K از ��7<& اذن �Fص 5	�Hی& 
L" !�ی& 
�ا�9ت �1د آ� در ص1رت ا��Lن ج#413�ى !� �� � 57Q �! ى آ��e1 دیM	 �

	/1د !� +ن 	5H9 1M آ &، و ا4� از T &Fزم ���وز آ & �K#EV آ�ر و ا�LFم 
&� .�V7&ى !� او ج�رى 10اه& 
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 م	��� د��ع

 �
���٢١hN  ^ی&، واج�H	 ات +ن ه�1م&F�� !dد ���H3	�ن و س! "H�ـ ا4� د
� ج�H3�� i#H	�ن د>�ع از +ن !� ه� وس�3#! Kاى آ  اس&��! �7�از : � ا��Lن دا

�ا fa	K�#. !}ل ج�ن و ��ل/
 .و در ای" ا�� ا7F#�ج !� اذن ��7<& ج��i ا

 �
���٢١hرا  ٧ "#H3�� دd! �! d#7اس �/X	 ^	س & آ� اج��ـ ا4� ���H3	�ن !7
ا	& ?� !&ون واس=� ی� !1اس=� �H9ل 10د از �0رج ی� دا50 واج^ اسK   آ/#&�


. اس��d !� ه� وس3#�H� د>�ع آ  &  �از &��! �7� .اى آ� ا��Lن دا

 �
���٢١h٨ �/X	 ��dاس .
�H� 50در دا �ه�ی� از ;�ف اج�	^ آ/#&�   ـ ا4
 Kا آ  &، واج^ اس&#� ��dاس .
�H� �! f3�� آ� &��& آ� 10ف +ن !��! �&�

اى آ� �LH" اس ،K	X/� +	<� را !� هC! I	 &، و از   !� ���H3	�ن آ� !� ه� وس�3#



#413�ى آ  &	�1ذ +	<� ج. 

 �
���٢١h^ 10ف +ن  ٩	دى و ���رى اج��E7Q1ذ س#�س� ی� ا�	1اس=� ! �ـ ا4
 �� ���H3	�ن، د>�ع !� ه! Kا آ  &، واج^ اس&#� "#H3�� دd! �! f3�� آ� &��!

 .?� �H9ل دا�30 !�� & ی� �0رج�. 	1M آ� �LH" اسK، و i=Q ای�دى اج�	^

 �

7<�ى اس��d و دول اج�	^، ـ ا4� در روا!f س#�س� !#" دو �٢١�٠��
 f3�� �? �
. اسf3�� ،��d �#&ا آ  & ا4�H� �10ف +ن !��& آ� اج�	^ !

 س#�س� و 
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�K آ  &، و �b� f!1 رواM	 "ن آ� !� ای�	�H3�� �! Kزم اسT ،&�ا�E7Qدى !�
f!روا �	ای" 14 i=Q �! &  ام آC
 .دول اس��d را ا

 �
!� اج�	^ 10ف +ن اسK آ� !� !�زار ـ ا4� در روا!f ���رى  �٢١�١��
��H3#" ص&�� ا�E7Qدى وارد �1د و �1ج^ اس�رت ���رى و ا�E7Qدى �1د، 

�ام اسK ای" 	1M ���رتF و f!روا �	ای" 14 i=Q Kواج^ اس. 

 �
�ار داد را!=� ?� س#�س� و ?� ���رى !#" ی�L از دول  �٢١�٢��Q �ـ ا4
H3�� م وdاس KM3E� �
�b� ،^	و اج� ��dای" اس K�#	 Cج�ی ،&��	�ن !�

 Kواج^ اس ��dدول اس �14	� را!=�، و ا4� دو
�7 اQ&ام !� +ن 	1Hد، !� س�ی
Kاس "LH� 1M	 � .+ن را ا
Cام آ  & !� i=Q را!=� !� ه

 �
���٢١�٣  f�! ^1ج� "#
1��� �V! ی� ��dاس .
�H� رؤس�ى �V! �ـ ا4

{ اسdم 	�1ذ اج�	^ �1د ?� 	�1ذ س#�س� ی� ا�E7Qدى ی� 	~���E� �
�b� آ� �

�& ـ �! ���X� �و ���H3	�ن اسK، !1اس=� ای" �#0	K، از ����X آ� دارد ـ ه
Kل اسCV � . ن�	�H3�� ��از +ن ��Xم !� �F !1د�، و !F1د آ� ا��ض < �ا4

��9 ���زات ��1د +	�ن را !� ر�9یK �1ازی"  "LH� 1 آ�M	 �Tزم اسK !� ه
 .	�Hی &

 �
���٢١�h ر��� f!رگ ـ رواC! دول Kدس K
ى و س#�س� !� !�V دول آ� +
K�#	 C5، ج�ی#aا�� ه�7 & از DQ#5 دو
K اسaآ� . ج� Kزم اسT ن�	�H3�� �و !


�K آ  &، و !�زر�4	�	� آ� !� اس�اa#5 و �b� f!1 رواM	 "ای �! "LH� 1M	 �!� ه
�H9ل اس�اa#5 روا!f ���رى دار	&، a�0" !� اسdم و ���H3	�ن و آH. آ�ر !� 

&م ا�LFم اسdم ه�7 &، و !� ���H3	�ن Tزم اسK !� ای" �#0	K آ�ران ?� ه



 1M	 "را!=� !� ای i=Q �! مC3� <� را	را!=� آ  &، و + i=Q و ?� ���ر K
دو
K
 .ه� آ  & دو
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 ا���م خ�ی� و ��وش

Kاس ^M7�� وش� ?#Cه�ی� آ� در 0�ی& و >

 �
آ� �1رد ا7F#�ج اسT Kزم ـ ی�د 4�>7" ا�LFم �d��Vت !� Q&رى  ���٢١��
7�ى/� "#! �& ��و< Kاس ^M7�� و ،Kارد و  اس{e	 ق�ه� در KH#Q ج � >

Kbج � س KH#Q ن   در�H#/� �#4�ى 	L &، و آ�� آ� !� او ��3��V آ�د� ا4
�1د و از او ��o�X آ & آ� ��3��V را !� هC! I	m! &}ی�د. 

 �
���٢١�N �3��V� &	&ا	ن ��	ا �{ اسK ی� !�;5، اى آ� آ�د� صM#  ـ ا4
�H	   م�LF�3، ا��V� iQ1� در �\	� ? �
�ف 	�Hی& وE� �7<��1ا	& در ��
� آ� 4

�ف او ا��Lل 	&ارد و ��3��V   +ن را ��ّE� ،& آ .� �3��V� از &V! �7 و�	دا
Kاس }#Mص. 

 �
56 0�ج زن  �٢١�٧��� Kاو واج^ اس �ـ آ�� آ� ��ل 	&ارد و ��bرج� !
ى آ�ره�ى ��M7^ ��	 & وسKV دادن !� T�#9ت و و !\�، !�ی& آ�^ آ & و !�ا

Kاس ^M7�� دن��ا آ�^ آX< ى از�#e7دس. 

 م�UمTت م��و/

 �
���٢١�٨ Kار اس�Q "و� از ای�L� تd��V� �&H9 اول: ـ :���و< �& ! .
�3 !� ��د��ن ��K: ?<�رم. آ�" >�و��: س1م. �EQ!� :دوم��V� .I� � : �3��V�

 !#" اذان 
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+ن آ� آ�ر 10د را 0�ی& و >�وش 4 &م و ج1 و ��	 & : �/I. >�7بصD{ و اول +
�ار ده&Q �> ای .I7ى ��: ه��eی&ن ج �� آ� دی��د   +ن آ� !�اى 0b! &10اه

 .دا�3��V� 50 او �1د



 م�UمTت ��ام

 �
���٢١�٩ K�3 !�;5 اس��V� ـ در ? & �1رد:  

�L: اول �#J Bو س �L�� و!�ت��رى و 0�ی& و >�وش #9" 	�� ��	 & �/
0�ی& و >�وش 9#" 	��� آ� !17ان از +ن اس��7د� dFل 	1Hد ج�یC . 10ك �
و
Kاس .Kاس Cاى آ1دس�زى ج�ی�! fa�J وش�0�ی& و > d6� . ی& و�0 "# \Hه

�وش 10ن آ� در ز��ن �� !�اى 	��ت ���وF#" و !#�Hران �1رد اس��7د� <
�ار ��Q  Kاس Cد ج�ی�#4. 

� +: دومe� �DEJ وش ��ل�  .ن آ� ص��3��V� �DF را اج�ز� آ &0�ی& و >

0�ی& و >�وش ?#Cه�ی� آ� ��
#K 	&ارد �56 0�ی& و >�وش F#1ا	�ت : س1م
 .در	&�

�ام !��&، �T+ 56ت �HQر و : ?<�رمF ن+ �
1HV� i<� � ى آ�C#? �3��V�
�X#1س�. 

I� � :�3��V�  &�  .اى آ� در +ن ر!� !�

Kام اس�F �3��V� در �J . و70" ج �� آ��< � Vی ،K13ط اسb� �eدی C#? �!
0�ی&ار 	1eی&، �56  �! Iه �& ��& و >�و�D	 13مV� C#? در ص1ر�� آ� +ن

� اآ�م DHl#� از ،Kد� اس��و70" روJ � آ� +ن را !� �#� �13bط آ<) vص�3 ا
I3وس �
از �� 	#�K آ�� آ� در �1X � : �! �3��Vل اسK آ� >��1د) 39#� و+

�ر o ن�	آ & ی� !� + �J ن�	�H3�� ادر�!C	& ی� �3ّX^ و  �3#F	�Hی& و ه� آ� !� !
�د و را� ��Vش او را   ���H3ن 10د �J آ &، 0&او	& !�آK روزى او را ��!

 .آ &  ! &د و او را !� 10دش وا4}ار ��  ��

 �
���٢١N٠  Kاس "LH� و +ب آ/#&ن +ن �&�ـ >�وC#? "70 ��آ� آ� 	�� 
b! را C#? 1اه& +نb! ى�7/� �1رد !�ی& >�و� &� 	�� !1دن ا��Lل 	&ارد، و ا4


�Dس اسT Kزم 	#�K !� او !1eی&، ا4� ?� . +ن را !� او !1eی& �و
� ا4
7�ى !� +ن 	�Hز !1bا	& زی�ا آ� در 	�Hز ;<�رت �zه�ى !&ن و 
�Dس آ�>� /�

Kاس. 

 �
���٢١N١  K�#	 "LH� آ� +ب آ/#&ن +ن K�	 و "J& رو 	ى ��C#? �ـ ا4
	 "Jرو d6� �\	� ? ،1د� ��	 �3��V� & ی&ار !&ه��� را !�اى 10ردن !� 0

 !�;5 و 
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 d6� K�#	 ط +ن ��ك !1دن���اى آ�رى !&ه & آ� ! ��ام اسK و ا4F 5H9
!1bاه & 	�K 	�� را !�1زا	 &، ی� روJ" 	�� را �D&ی5 !� ص�!1ن آ  & >�وش 

 .+ن ا��Lل 	&ارد

 �
���٢١N٢ aج� �? �C اسK و
� ـ 0�ی& و >�وش دواه�ى 	�� 10رد	� ا4
 .!�ی& 	��س�7 را !� �/7�ى !1eی &

 �
���٢١Nه�ی� آ� از  ٣�ـ 0�ی& و >�وش روJ" و دواه�ى روان و 9=
�� ��dاس �#J .
�H�   ،&ارد	ل �L��& ا�D	 13مV� �>	+ 1دن! ��	 �+ور	& ا4

�   و
� روJ � را آ� از F#1ان !V& از ج�ن دادن +ن ��>�#4�	&، ? �	\� در 
��	& 10ن از  آّ��ر از دسK آ�>D! رگ +ن را ��	& و از F#1ا	� !��& آ� ا4#e!

در ص1ر�� آ� ا�H7Fل +ن !�ود آ� از F#1ا	� اسK آ� . آ &  +ن ج�7" ��
 �
�ع آ/�7 �&� ا4� ?� ��ك و 0�ی& و >�وش +ن ج�یC اسK و�!&س17ر 

�و� &� Tزم اسK آ#�ّ#K را !� �/7�ى !1eی&< ��ام و !F �	10رد. 

 �
���٢١Nh ر ��&� آ/�7 ـ ا4 "#V� ع��� دس17رى آ� در #J �! و!�� را
�ام و ��3��V +ن !�;5 F ن+ Kوش �1س�0�ی& و > ،&�� &، ی� 10دش ��د� !��!

Kاس. 

 �
���٢١N�  ��dاس �#J .
�H� آ� از ���ـ 0�ی& و >�وش 14�K و �#� و ?
��  �� �7<�4 ��1د در ص1ر�� آ� ا�H7Fل !�ود از   +ور	&، ی� از دسK آ�>

0�ی& و >�وش +ن ج�Ca اسK و
�  F#1ا	� �&��ع آ/�7 �اسK آ� !&س17ر 
K�#	 Caز در +ن ج��H	. 

 �
���٢١NN  ن�H3�� Kآ� از دس ���ـ 0�ی& و >�وش 14�K و �#� و ?
 Kن +ن را از دس�H3�� & آ� +ن	ن !&ا��	ا ��1د ا��Lل 	&ارد، و
� ا4 �7<�4

�د� آ� از F#1ا	� اسK آ� !� دL	 �#XM� �7 و<�4 ��ع آ/�7 �&� ی� آ�>�س17ر 
 K�0�ی& و >�وش +ن ج�یC اسK و
� 	�Hز در +ن ?�م و 10ردن +ن 14 ،�	

K�#	 Cج�ی. 

 �
���٢١N٧ K<� !�;5 اس	�3 +��V� ام و�F ات�L�� وش� .ـ 0�ی& و >

 �
���٢١N٨  5;�! د�
. +ن ��3��V را رّد آ�� �ـ >�و70" ��ل �DEJ ا4



�4�دا	&اسK، و >�و� &� !�ی& �1
� را آ� از 0� .ی&ار 4�>�7 !� او !

 �
���٢١N٩  �3��V� &&ه	آ� �1ل ج � را  &�0�ی&ار EQ&ش ای" !� � ـ ا4
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 .ا��Lل دارد

 �
�ام !&ه&، و از اول  �٢١٧٠��F ًا از&V! 1اه& �1ل ج � راb! ی&ار�0 �ـ ا4
�& ��3��V . هEQ I&ش ای" !��& ��3��V ا��Lل دارد�D	 "ش ای&EQ از اول �و ا4

}#Mل !&ه& صdF از ��ل Kر اس�Lارى را آ� !&ه&X� &ی�! �
 .اسK و

 �
���٢١٧١ Kام اس�F 1 �56 ��ر و س�ز>
 .ـ 0�ی& و >�وش +Tت 

 �
�	& !� EQ& ای"   ـ ا4� ?#Cى را آ� �� �٢١٧٢��D! ل از +نdF 1د اس��7د��
�و�& آ� �! &EQ "1ر را !� ایe	ا d6� &  ف آ�E� ام�F آ� +ن را در &��و�!

�ام و ! �!� ا7F#�ط !�;5 اسK ازF �3 +ن��V� ،& ی�H	 �#>� اب�� .+ن 

 �
���٢١٧٣  �H��� ى آ� روى +ن�eه�ى دیC#? و �H�ّ�� وش�ـ 0�ی& و >
 .دارد ا��Lل 	&ارد

 �
���٢١٧h  �#>� 5;�! �3��V� ر، ی� دزدى، ی� از�HQ ى آ� ازC#? ی&ن�ـ 0
Kام اس�F ف در +ن ��ل�E� 5 و;�! �&��د ی� !�  و ا4� آ��. b! ن را+

4�دا	&��1د، !�ی& !� ص�F^ اص�#3 ! 5X7 � او �! �e�3 دی��V�. 

 �
�و�&، ? �	\� +ن را  ��٢١٧���! K13ط اسb� �#� �! را آ� � Jرو �ـ ا4
7�ى ��  �V#" آ & �1e! d6ی& ای" ی. َ�" روJ" را ��/� ،I��و<   �3��V� &	1ا�

�L3! & L	 "#V� ا�	+ ��و�&، !V& روJ �  را !� هC! I	&، و
� ا4�! "Jی. �" رو
�0
�  آ� �#� دارد !&ه&، �/7�ى �� "Jرا �� !&ه& و رو "J& +ن رو	1ا�


 �D	�Hی&�=�. 

 ر.�ى م�Uو�1

 �
���٢١٧N �� �	�H#� ارى از ج �� را آ� !� وزن ی�&X� ��و� & !�   ـ ا4<
زی�د�� از ه�Hن ج � !��و�&، �d6 ی. �" 4 &م را !� ی. �" و 	#I 4 &م 

�!&��ام اسK و 4 �� ی. درهI ر!� !Cر74� از +ن اسK آ� ا	��ن . �وF ر!� و
�ى eو دی I
�م 10د ز	� آ &، !�L3 ا4� ی�L از دو ج � س�M� �! �D��ه��7د �



 KH#Q وت��� �eی&Lی� !� ی ،&��ى !& !�e10ب و ج � دی �L1ب، ی� ج � ی#V�
7� از �X&ارى آ� ��/#! �\	� ? ،& ��! �7��د، !  دا#e! &ام ده�F ر!� و Iز ه�

 �	��د ی� !#e! �7�L�اسK، �� ا4� �� درسK را !&ه& و !#/7� از +ن �� 
�د ی� ;dى س��70 را !&ه& و #e! د��4 �	�ص&رى را !&ه& و !#/7� از +ن !

�ام ��F د، ر!� و�#e! �70��	 ىd; از +ن �7/#! &��!.  

  

 ��v	ى را آ� ا���� م1 ٢١٧٧مP�0 �W1 .  ـ ا	C, د ��7 از��W 1آ� م �H� 
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�ام F ر!� و ،&��و�&، �d6 ی. �" 4 &م !� ی. �" 4 &م و ی. ری�ل �1ل !��و<
�اى او ! �3H9 ی&ار��ط آ & آ� 0� �
�د و#e	 �اس�L3! K ا4� ?#Cى زی�د�

�ام ��F م ده&، ر!� و��	ا &��!. 

 �
7� را �� �٢١٧٨��Hار آ&X� آ�� آ� �ده& ?#Cى d9و� آ & �d6 ی.   ـ ا4
7� در �" 4Hار آ&X� � &م و ی. دس�H7ل را !� ی. �" و 	#I 4 &م !��و�&، ا4

7� را Hار آ&X� و آ�� آ� &�KH#Q ���وى !� �X&ار !#/7� ه�H � +ن !�
ده&، !�اى d0ص� از >�وش +ن !� زی�د�� از هC#? ،� �Hى d9و� آ &   ��

! f4 &م �17س I#	 ل را !� ی. �" و�H7و ی. دس d9ی. �" 4 &م ا d6� &��و�
ا��Lل 	&ارد، و هH\ #" اسK ا4� از ه� دو ;�ف ?#Cى زی�د آ  & �d6 ی. �" 

&� .4 &م و ی. دس�H7ل را !� ی. �" و 	#I 4 &م و ی. دس�H7ل !��و

 �
�و� & ی� ?#Cى را آ�  ـ ا4� ?#Cى را آ� �56 ��ر?� �7�ى �� �٢١٧٩��<
Ib� دو و�4 56�  �� �3��V� غ 9&دى��د �d6 آ  &، !��و�& و زی�د�  �#e! �

�غ !&ه& و ی�زد�  د�� Ib� ��  &ارد	ل �L��د ا#e! �� . غ�� Ib� \� د� 9&د	و ? �
را !� ی�زد� 9&د در ذّ�� !��و�& Tزم 	#�K !#" +	<� ا�7#�ز !��& زی�ا 0�ی& و 

�� �XM� وش�<  �� d6� 1د��غ !Cرگ را !�   � Ib� & د� 9&د	9&د  1�١١ا
�غ �17سf !� ذّ�� !��و�&، و � Ib� � Vس، ی� Lوش اس�< K5 اس#DQ "از ای

��   &X	 ار ���1نCه d6� &��1ا	& اسL �س 	X& را !� زی�د�� از +ن !� �ّ&ت !��و
� وص1ل آ &، و eدی ��� ��را !� هCار و دوی�K ���1ن !��و�& آ� !V& از 

0�ی& و >�وش ی� ص�ف آ�دن اسL �س !� دTر ی� س�ی� ارزه�ى  "# \Hه



�ض ر!1ى   ص�ا>��0رج� �1س�! f	L<� ی� Q �
ه� و ا��bص ا��Lل 	&ارد و
Kام اس�F. 

 �
���٢١٨٠ �� �	�H#� ه� !� وزن، ی��>��و� &   ـ ج �� را آ� در !��V از <
�� �3��V� ر��H��ه� !� >��ى آ� +ن را !�   و در !��V از >�آ  & ا4� در 

�� �	�H#� ر!  وزن ی� �eدی �>��ام اسK و در F د ر!� و�#e! ��و� & زی�د�< �
K�#	. 

 �
#4�د از ی.   >�و�& و �o19 را آ� ��  ـ ا4� ?#Cى را آ� �� �٢١٨١��
�و�& و دو �" �! �	��& زی�دى 4�>7" ا��Lل 	&ارد، �� ا4� ی. �" !�D	 � ج

�د #e! 4 &م 
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Kاس }#M�3 ص��V�. 

 �
#4�د از ی.   >�و�& و �o19 را آ� �� ـ ا4� ج �� را آ� �� �٢١٨٢��
&��! �&�+ 5H9 C#? "Jی. �" رو ��د، �� ا4#e	 �3 زی�دى��V� ی& در�! ،

 "# \Hو ه Kام اس�F د، ر!� و�#e! �# � I#	 و در 19ض +ن ی. �" و &��و�!
�H	 & �3 آ��V� رس�	�1 رس#&� را !� �#�1 #� ��د  اسK ا4#e! & زی�دى	1ا�. 

 �
�1د، �� ا4� ی. �"   ـ ج1 و 4 &م در ر!� ی. ج � F��ب �� �٢١٨٣��
�ام اسK 4 &م !&ه&F د، ر!� و�#e! 1ج �و 	#C ا4� �d6 د� . و ی. �" و � � س#

4�>�7 و !V& از  &X	 د� �" 4 &م !&ه&، ?1ن ج1 را "��0 ��د آ� سb! 1ج "�
�ام ��  �ّ&�� 4 &م را ��F �7 و<��&  ده&، �56 +ن اسK آ� زی�دى 4�!. 

 �
���٢١٨h e! �!ر K�#	 مdى آ� در � �� اس��د ا��Lل ـ ا4� ���H3ن از آ�>#
�� ��	&  	&ارد و 	#C �&ر و >�ز	& و زن و �1ه#e! �!ر �eی&L& از ی 	1ا�. 

 �Hای6 ��و�CH/ و خ�ی�ار

 �
���٢١٨� Kزم اسT ط�� �� :ـ !�اى >�و� &� و 0�ی&ار 

� &: اول�! �
�!. 

5 !�� &: دومQ�9.  

�د� !��&: س1مL	 ى��ف در ا�1ا
� ج#413ّE� او را از �o�Q.  



�1e! �01ی& ��ل EQ& 0: ?<�رم �! d6� ��7 !�� & �� ا4��ی& و >�وش دا
K�3 !�;5 اس��V� ،I70و�  .10د را >

I� � :&��د� !�L	 1رD�� <� را	آ�� +.  

I/��،   ج � و �o19 را آ� ��: #lی� �56 �&ر و جّ& ص & ��! .
ده & ��
�&ا70#�ر ��ل در دسK +	�ن !��&، و ا�LFم ای <� در ���5a +ی &� �7�4 10اه& . 

 �
���٢١٨N  �! �\! ر ی� جّ& +ن&� �? �!�
� !�;5 اسK، ا4 �	�3 !� !\� ��V� ـ
�& و ?#C آ�7H#Q I را �! C#H� �\! �او اج�ز� داد� !�� & آ� ��3��V آ &، و
� ا4

ه� ��V7رف اس�3��V� K آ & ا��Lل 	&ارد، و 	#C ا4�  آ� ��3��V +ن !�اى !ّ\�
 �&� !&ه& و ج � را !� 0�ی&ار !�س�	&، ی� ;�5 وس�3# !��& آ� �1ل را !� >�و

 �
�! ��س�	&، ـ ?1ن واVQً� دو 	�! �& �ج � را !� 0�ی&ار !&ه& و �1ل را !� >�و
� ��3��V آ�د�eی&Lی&ار   !� ی�ا	& ـ ��3��V صM#{ اسK، و
� !�ی& >�و� &� و 0

�7 !�� & آ� ;�5 ج � و �1ل را � یX#" دا
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 .رس�	&  !� ص�F^ +ن ��

 �
�د، ی� ?#Cى !� او !��و�& !�ی&  �٢١٨٧��b! ىC#? �
ـ ا4� از !\� 	� !�
 Kی�oر �DFن !&ه&، ی� از ص�+ ^F�7 !� ص�<�ج � ی� �1
� را آ� از او 4

اى 	&ارد  � �س& و !�اى � �70" او هI وس#�3  و ا4� ص�F^ +ن را 	1b! .�Hاه&
 �
ا4� !�ی& ?#Cى را آ� از !\� 4�>�7 از ;�ف ص�F^ +ن �~�
I !&ه& و

�س�	&، و ا4� او را �#&ا ! �#ّ
�& !�ی& !� و�! �#l�7 ��ل 10د ص<�?#Cى را آ� 4
�اfa !&ه&/
�د !� ��7<& ج��i اL	. 

 �
ـ ا4� آ�� !� !\� 	� !�
� ��3��V آ & و ج � ی� �1
� آ� !� !\�  �٢١٨٨��
�H	 ود� .�1ا	& از !\� ی� و
ّ� او �=�
�D آ &  داد� از !#" !

 �
���٢١٨٩  �0�ی&ار ی� >�و� &� را !� �1D�� �3��Vر آ  & ? �	\� !V& از ـ ا4
�1د و !1eی& را�o ه��3��V� ،I7 صM#{ اسK و
� ا7F#�ط  �o�3 را��V�

 .��M7^ +ن اسK آ� دو!�ر� ص#�3��V� �l را !1bا	 &

 �
���٢١٩٠  ^Fص� �\	� ? &�ـ ا4� ا	��ن ��ل آ�� را !&ون اج�ز� او !��و
 .و اج�ز� 	&ه&، ��3��V !�;5 اسK ��ل !� >�وش +ن را�o 	/1د



 �
�1ا	 & ��ل ;�5 را   ـ �&ر و جّ& �&رى ;�5 در ص1ر�� �� �٢١٩١��
 &��D	 KM3E� �� آ� Kن اس+ �7>! �L3! &��! �7��و� & آ� !�اى او ���&� 	&ا�!

�اfX< fa در /
�و� & اّ�� وص� �&ر و وص� جّ& �&رى و ��7<& ج��i ا�	
�و� & آ� �KM3E ;�5 در +ن !��& �1ا	 & ��ل ;�5 را  ص1ر�� ���!. 

 �
ـ ا4� آ�� ��
� را EJ^ آ & و !��و�& و !V& از >�وش  �٢١٩٢��
ص�F^ ��ل ��3��V را !�اى 10دش اج�ز� ده&، ��3��V صM#{ اسK و ا7F#�ط 
واج^ +ن اسK آ� �/7�ى و ص�F^ ��ل در � ��7V آ� !�اى ج � و 19ض 


�M آ  &�E� �eی&Lن !1د� !� ی+. 

 �
ـ ا4� آ�� ��
� را EJ^ آ & و !��و�& !� EQ& ای" آ� �1ل +ن،  �٢١٩٣��
 ،K�3 !�;5 اس��V� &&ه	�3 را اج�ز� ��V� ل�� ^Fص� �\	� ? ،&���ل 10دش !�

�اى �Jص^ هI اج�ز� 	�Hی&، ��3��V ا��Lل دارد! � .و �7F ا4
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 �HایQC, 6 و �Kض %ن

 �
���٢١٩h �� ى آ� 19ض   ـ ج �� آ�C#? و & �#4�	& � �   +ن ��>�و
�ط دارد�: 

 .�X&ار +ن !� وزن ی� �#�H	� ی� ��Hر� و ��	 & ای <� �13Vم !��&: اول

!17ا	 & +ن را �1Mی5 ده &، ! �!� ای" >�و70" اس�D آ� >�ار آ�د� صM#{ : دوم
�& ! ��1ا	& �1Mی5 ده&   اى را آ� >�ار آ�د� !� ?#Cى آ� �� 	#�K، و
� ا4

� ?� +ن ! &� �#&ا 	/1د، ��3��V صM#{ اسK و در �d6 !� ی. >�ش !��و�&، ا4
K5 اسL/� �& ! �#J . & ی&ارى آ��ارى را !�اى +زاد آ�دن 0< �& ! �اّ�� ا4

 .��3��V صM#{ اسK و 	#�ز !� �H#Ho 	&ارد

1E0ص#��� را آ� در ج � و 19ض ه�K و !1اس=� +	<� �5# ��دم !� : س1م
�ق ��< �3��V� &ی�H	 "#V� & آ. 


� را آ�  آ��: ?<�رم�� �� ،&��! �7�در ج �، ی� در 19ض +ن �XF 	&ا
�H	 �7، !&ون اج�ز� او� .�1ا	& !��و�& ا	��ن �#� آ�� 4�و 4}ا

I� � : �	�0 �
10د ج � را !��و�& 	� � �KV +ن را، �� ا4� �KV� � d6 ی. س�
� �KV �3. 10د : را !��و�& �5ّM ا��Lل اسK و ? �	\� 0�ی&ار !� ج�ى �1ل



�د و 19ض +ن � �KV ی. س�
� �0	� 10د را !&ه&b! ��را از آ ���< d6� ،
&� .را !� او وا4}ار آ & ا��Lل 	&ارد، و ا�LFم ای <� در ���5a +ی &� �7�4 10اه& 

 �
���٢١٩� �� �3��V� �	�H#� ى !� وزن ی��>�آ  & در +ن   ـ ج �� را آ� در 
�� �
�د، وb! �	�H#� ن !�ی& !� وزن ی���	ا �>��ى  �1ا	&  >�ه�Hن ج � را در 

�� �3��V� ی&  آ� !� دی&ن�H	 ی&ارى� .آ  &، !� دی&ن 0

 �
���٢١٩N �� وش�آ  & !� �#�H	� هI   ـ ?#Cى را آ� !� وزن 0�ی& و >
��  �� d6� �10اه& د� �" 4 &م   �1د ��3��V آ�د، !� ای" ص1رت آ� ا4

�	�H#� �! &�#4�د د� �#�H	� !&ه&  اى آ� ی. �" 4 &م ��  !��و. 

 �
�ط ?<�رم در  �٢١٩٧���� از #J &��;<�ی� آ� �7�4 �ـ ا4� ی�L از 
� & آ� �! �oرا �& �0�ی&ار و >�و ��& ��3��V !�;5 اسK و
� ا4�D	 �3��V�

�ف +	<� ا��Lل 	&اردE� &  ف آ�E� �eی&Lدر ��ل ی . ��ط ?<�رم ا4�و در 
�V� &ون !#�ی�4�و #4�	&� ��3��V را ا��� آ & ی� �3. از 4�و !# }#M�3 ص�

Kاس. 

[351] 

 �
�&� !�;5 اسK، و
� ا4� !=1رى 0�اب  �٢١٩٨�� �Qى آ� وC#? �3��V� ـ
�ض 0�ا!� !��& آ� 	17ا	 & اس��7د�V� 1د ی� در�   �Q<� و	اى +�اى را آ� ��ل !

� ���& !� ;1رى ��ر� �1د آ� 	17ا	 & روى +ن #EF d6� ،&	�D! از +ن �&�
�& !�ی& �1ل +ن 	�Hز !1bا	 &، >�وش +ن ا��Lل 	&ار�! "LH� د و در ص1ر�� آ�

&��! �7LدیC	 �&  آ �Q1د وEX� �! & آ� 	س��! �<�E� �! &��� ن�Hرا در ه. 

 �
ا	& !=1رى   ـ ه� ��4 !#" آ��	� آ� ��ل را !�اى +	�ن و�Q آ�د� �٢١٩٩��
اd70ف �#&ا �1د آ� ا4� ��ل و�Q را 	��و� &، �H4ن +ن !�ود آ� ��ل ی� ج�	� 

�1ا	 & +ن ��ل را !��و� & و !#" �1Q1ف  I#�X� I>#39	�Hی &، و  ����3 �1د، 
 &��! �Qوش و��ط آ & آ� ا4� صdح در >� �Qوا �هH\ #" اسK ا4

��   �! �eن دی�L� �#>� و70" و��1ا	 & !��و� &، و
� ? �	\� اd70ف !� � <� >
� �D&ی5 و ی� !� �1ل >�و  ;�ف ��e5 دیM� �! ،�<1Q1� ن+ Kزم اسT ،1د�ش 

 ،�
0�ی&� �1د و !� ج�ى ��Lن اول، و در ه�Hن ج<K و�Q او �e5 دیM� ن+
4�دد �Qو. 

 �
�ى اج�ر� داد� �٢٢٠٠��eآ� +ن را !� دی �L3� وش�ا	& ا��Lل  ـ 0�ی& و >



Kاس �0�ی&ار . 	&ارد، و
� اس��7د� +ن �3. در �&ت اج�ر�، ��ل ��7�ج �و ا4
�H4ن ای" آ� �&ت اج�ر� آI اسK �3.  ا	&، ی� !�  	&اد	& آ� +ن �3. را اج�ر� داد�

 .�1ا	& ��3��V 10دش را !<C! I	&  را 0�ی&� !��&، �� از ا;dع ��

 �f�b خ�ی� و ��وش

 �
���٢٢٠١  �9�!� !1bا	 &، �d6 ا4 �l#ص K�#	 زمT وش�ـ در 0�ی& و >
�و� &� !� >�رس� !1eی& ای" ��ل را در 19ض ای" �1ل >�وI70 و �/7�ى <

0�ی&ار و >�و� &� !�ی& EQ& ا	/�ء !1eی& 1DQل آ�د �
م ��3��V صM#{ اسK، و
&��7 !�� &، یV � !� 7�4" ای" دو ج1EX� �3Hد��ن 0�ی& و >�وش !�� .دا

 �
���٢٢٠٢  5!�X� در �& ��و< �
ـ ا4� در ��3��V� iQ1 ص# �l	1bا	 &، و
�3   ��
� آ� از 0�ی&ار ����V� ،د�#e! د، ��ل 10د را �3. او آ & و او�#4

�1	M  &#{ اسK و ه� دو ��
. ��ص. 

 �
� +ن  �٢٢٠٣��#J ی� &��! �Hرس �ـ ا���ء اس �د ��3��V 10ا� در د>��
 !=1رى 
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�� �~�
 �l#/#" ص	ج� Kرف اس�V7� �� 1د  آ� در ز��ن�. 

 ه�  خ�ی� و ��وش م��/

 �
���٢٢٠h �1#� وش�اى آ� 54 +ن ری�7b و دا	� !��7 !=1رى آ� �T1HV  ـ >
� از eدیKاس }#Mاز ?#&ن ص �#� ،&��! �7�{4 K<+ . ��و1J "70ر� !< C#	 و

 .درK0 ا��Lل 	&ارد، اّ�� �X&ار +	<� !�ی& !� وسHb� �3##" آ�ر� �س �13Vم �1د

 �
اى را آ� !� درK0 اسK، �#� از +ن آ�  ـ ا4� !1bاه & ��1# ��٢٢٠��
�وش ج&ا< 5!�Q و K#
�4	� و �3. �34 !�یCد !��و� &، !�ی& ?#Cى آ� داراى ��

�& !� +ن  �H#Ho	�Hی &�! �& ��و<. 

 �
���٢٢٠N  ل�L��و� & ا�! K0در �! ،�&�0���ی� را آ� زرد ی� س�خ  �ـ ا4
&	�#e! ��� .	&ارد، و
� 	�Dی& 19ض +ن را 0

 �
���٢٢٠٧  & ? �
ـ >�و70" 0#�ر و !�د���ن و سCDی<� و ��	 & ای <� آ� س�



�� �&#? �D���& و �V#" آ  & آ� �1د، در ص1ر�� آ� �zه ��! �&�� و	�Hی�ن 
7�ى در س�ل ? & د>�V +ن را !\# & ا��Lل 	&ارد/�. 

 �
���٢٢٠٨  C#? �! ،�7�! �	از +ن آ� دا &V! 4 &م و ج1 را ��10 �ـ ا4
� 4 &م و ج1 !��و� & ا��Lل 	&ارد#J ى�eدی. 

��	A و ��A 

 �
���٢٢٠٩ ! ،�& �0�ی&ار و >�و ،& ��و�! &X	 ج �� را �V& از ��3��V ـ ا4
�	& و �1Mی5   ��#e! 51یM� 1د� وH	 �D
�=� �eی&L& ج � و �1ل را از ی 	1ا�

دادن �0	� و ز�#" و ��	 & ای <� !� ای" اسK آ� +ن را در ا70#�ر 0�ی&ار 
�ف آ &، و �1Mی5 دادن >�ش و 
�Dس و ��	 & ای <� ّE� & در +ن	& آ� !17ا	ار{e!

ر 0�ی&ار !e}ار	& آ� ا4� !1bاه& +ن را !� ای" اسK آ� +ن را ;1رى در ا�#70
& L	 ى��د >�و� &� ج#413D! �eج�ى دی �!. 

 �
ـ در ��3��V 	�#� !�ی& �&ت آ��13V� dم !��&، �� ا4� ج �� را  �٢٢١٠��
 �3��V� �&/	 "#V� dد، ?1ن �&ت آ���#e! 1ل +ن را� "��0 ��و�& آ� س�!

K5 اس;�!. 

 �
�ار ـ ا4� ج �� را 	�#� !��و �٢٢١١��Q ن �&�� آ�&��&، �#� از ��Hم  
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�7�0�ی&ار  ا	&، 	�H  4}ا ��1ا	& 19ض +ن را از 0�ی&ار �=�
 �D	�Hی&، و
� ا4
�� �& ��و< ،&��! �7��د و از 10دش ��ل دا#H!   ،ن �&ت&��1ا	& �#� از ��Hم 

 .;�D3 را آ� دارد از ورث� او �=�
 �D	�Hی&

 �
�ار ـ ا4� ج �� را 	�#� !��و �٢٢١٢��Q ن �&�� آ�&��&، !V& از ��Hم 
�7�0�ی&ار   ا	&، ��  4}ا ��1ا	& 19ض +ن را از 0�ی&ار �=�
 �D	�Hی&، و
� ا4

�دازد، !�ی& او را �<K3 ده&m! &	17ا	. 

 �
���٢٢١٣ �H	 ج � را KH#Q dًآ�� آ� اص �! �دا	&، �X&ارى 	�#�  ـ ا4
K�3 !�;5 اس��V� &1یe	 ن را !� او+ KH#Q ه& و&! .
� ا4� KH#Q ج � را !� و

 �ص1رت 	�#� !&ا	& ی�  KH#Q	X&ى ج � را !&ا	& و !� ص1رت 	�#� 4�ا	7
دهI ���1	� ی. ری�ل از   F��ب آ &، �1e! d6ی& ج �� را آ� !� �1 	�#� ��



�� &X	 �7 آ�H#Q  �� ب��F �4�ا	7 I� .آ I و او 1DQل آ & ا��Lل 	&ارد  >�و

 �
���٢٢١h �و�70 و !�اى 4�>7" �1ل +ن �&�� ـ آ�� آ� ج �� را 	�#� >
�ار داد�، ا4� �V! d6& از 4}� "7	�E �&ت، �X&ارى از ;3^ 10د را آI آ & Q

�د ا��Lل 	&ارد#e! &X	 را �#X! و. 

l�َ�َ م���Uم 

 �
ـ ��3��V س�3 +ن اسK آ� ج � >�و�70 �&� آ�3ّ !��& و �/7�ى  ��٢٢١��
#e! 51یM� از �&�� ج � را &V! 1ی& ای" �1ل را �1ل را !&ه& آ�e! ��د و ا4

�م و >�و� &� !1eی& 1DQل   ��#e! ن ج � راd< ��� ��دهI آ� �V! d6& از 
 ���د و !1eی& >dن ج � را >�وI70 آ� !V& از #e! 1ل را� �& �آ�دم، ی� >�و

Kاس }#M�3 ص��V� I1ی5 !&هM� ���. 

 �
���٢٢١N ��� اسK س�3 !��وX	 ی� d; � را آ� از ج �
1� �& و ـ ا4
K�3 !�;5 اس��V� د�#e! ��X	 ی� d; ج �� را . 19ض +ن را �1ل �و
� ا4

Kاس }#M�3 ص��V� د�#e! ی� �1ل �eو 19ض +ن را ج � دی &�و . س�3 !��و
�د و ج �   ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK، در 19ض ج �� آ� ��#e! 1ل� &��و<

�د#e	 �eدی. 
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�ای�3��V� f س�3� 

 �
���٢٢١٧  ���ط داردـ ��3��V س�3 �: 

. آ & � "#V	�Hی & 1E0ص#��� را آ� KH#Q ج � !1اس=� +	<� >�ق ��: اول
و
� دKQ زی�د هT Iزم 	#�K، هQ "#H&ر آ� ��دم !1eی & 1E0ص#�ت +ن �13Vم 
�&� آ�>� اس�3��V� �� ،K س�3 در 	�ن و 14�K و �1سF K#1ان و ��	 & ای <� 

 & آ� !�اى �/7�ى در ص1ر�� آ� 	/1د 1E0ص#��/�ن را !=1رى �V#" آ 
K5 اس;�! &��رى !�J �3��V� و &��D	 1ل>��. 

&، 0�ی&ار ��Hم KH#Q را : دوم	1��#� از +ن آ� 0�ی&ار و >�و� &� از هI ج&ا 
�و� &� !&ه&، ی� !� �X&ار �1ل +ن از >�و� &� ;�LD3ر 	X&ى !��& و ;3^ < �!

X� �\	� ? ی& و�H	 1لDQ ب آ & و او��F � ج KH#Q K!�! 10د را KH#Q ارى از&



�� �& ��و< �
�1ا	&   +ن را !&ه&، ا4� ?� ��3��V !� +ن �X&ار صM#{ اسK و
&	C! Iار را !� ه&X� ن�H�3 ه��V�. 

�&ت را آ��V� d#" آ  &، و ا4� �1e! d6ی& �� اول 0��" ج �� را : س1م
 .دهI ?1ن �&ت آ��13V� dم 	/&� ��3��V !�;5 اس1M� Kی5 ��

1Mی5 ج � �V#" آ  & آ� در +ن وKQ، ج � !� Q&رى و�7Q را !�اى �: ?<�رم
�& آ� >�و� &� 	17ا	& +	�ا �1Mی5 ده&�D	 ب�#Hآ. 

I� � : ن ج�ى +ن�	ى +�><�F از �ج�ى �1Mی5 ج � را � "#V	�Hی &، و
� ا4
&	�D! ن ج� را+ Iاس K�#	 زمT &� .�13Vم !�

I/�� �T1HV !� وزن ی� �#�H	� ی� ��Hر� +ن را �V#" آ  & و ج �� را هI آ: 
�� �3��V� از  دی&ن ��V! 56� &ی�! �
آ  & ا4� س�3 !��و� & ا��Lل 	&ارد، و

 K#Hدم !� +ن اه��& آ� ��! Iرى آ&X! اد +ن��غ ���وت ا>� Ib� دو و�اQ��م 4
 .	&ه &

l�َ�َ م���Uا���م م 

 �
���٢٢١٨ �H	 ن��	ن  ـ ا&��1ا	& ج �� را آ� س�3 0�ی&� �#� از ��Hم 
�7 !��&،  �&ت !��و�& و<�e	 51یM� ن را+ �? �!V& از ��Hم �&ن �&ت، ا4

�و70" +ن ا��Lل 	&ارد<. 

 �
�ار داد آ�د�، در  �٢٢١٩��Q ج �� را آ� �& ��و< �ـ در ��3��V س�3 ا4
 .�91&ش !&ه&، �/7�ى !�ی& 1DQل آ &
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 �
���٢٢٢٠ �� �& �� از ج ��   ده& !<7� ی� ��K  ـ ا4� ج �� را آ� >�و�
�ار داد آ�د�!��& آQ �  �� ى� .�1ا	& 1DQل 	L &  ا	& �/7

 �
�ى  �٢٢٢١��eد�، ج � دی��ار داد آQ ج�ى ج �� آ� �! �& ��و< �ـ ا4
�1د ا��Lل 	&ارد �oى را� .!&ه&، در ص1ر�� آ� �/7

 �
ـ ا4� ج �� را آ� س�3 >�و�70 در ��VQ1 آ� !�ی& +ن را �1Mی5  �٢٢٢٢��
� آ & �� �<#�   <#� آ &، �/7�ى ��ده&، 	�ی�ب �1د و 	17ا	& +ن را �D& ص	1ا�

�د#e! �� ى را آ� داد�C#? و &	C! I�3 را !� ه��V� ی& ی��H	. 



 �
�ار !e}ارد آ� !V& از �ّ&�� �1Mی5  �٢٢٢٣��Q و &�ـ ا4� ج �� را !��و
K�3 !�;5 اس��V� ،د�#e! ��&ّ� از &V! Iده& و �1ل +ن را ه. 

/��A و T� �. ،/��A و T� ��وش 

��� �
٢٢٢h �Lس ،&��و�! ��X	 �! را ��X	 ی� d; �! را d; �دار !�� & ی�   ـ ا4
�ام F �3��V� &��ى !�eاز دی �!� س�L، در ص1ر�� آ� وزن ی�L از +	<� زی�د�

Kو !�;5 اس. 

 �
���٢٢٢�  }#M�3 ص��V� ،&��و�! d; �! را ��X	 ی� ،��X	 �! را d; �ـ ا4
�&اسK و Tزم 	#�K وزن +	<� ���وى !�. 

 �
���٢٢٢N  و �& ��و� &، !�ی& >�و�! ��X	 ی� ،d; �! را ��X	 ی� d; �ـ ا4
 �eی&L&، ج � و 19ض +ن را !� ی	1�� ج&ا eی&Lی&ار �#� از +ن آ� از ی�0

�7��ار 4}اQ ى را آ�C#? ار از&X� �#ه �ا	& �1Mی5 	&ه &  �1Mی5 ده & و ا4
K�3 !�;5 اس��V�. 

 �
�و� &� ی� �٢٢٢٧��< ��ار 4}ا�1M� �7ی5  ـ ا4Q ى را آ�C#? م�H� ی&ار�0
�ى �X&ارىeده& و دی  �? �� ج&ا �1	&، ا4eی&L1ی5 ده& و از یM� از +ن را

��3��V !� +ن �X&ار صM#{ اسK و
� آ�� آ� ��Hم ��ل !� دسK او 	�س#&� 
��  &	C! I�3 را !� ه��V� &	1ا�. 

 �
���٢٢٢٨ X� ن�Hن را !� ه&V� ��X	 ارى �0ك&X� ��0
� و ی� ـ ا4 ��X	 ار&
 �3��V� ،& ��و�! �
�X&ارى �0ك ;dى �V&ن را !� ه�Hن �X&ار ;dى �0

Kص1رت . !�;5 اس ��� !� هX	 �! d; و �0ك d; �! ��X	 و70" �0ك�< �
و
 .ا��Lل 	&ارد
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 ��ا�A م�Uم�� را .��AP. a  م�اردى آ� اA	�ن م1

 �
14ی & و 0�ی&ار و >�و� &�   ـ �F !� هI زدن ��3��V را 0#�ر �� �٢٢٢٩��
 :�1ا	 & ��3��V را !� هC! I	 &  در ی�زد� ص1رت ��

�3 ��7�ق 	/&� !�� & و ای" 0#�ر را : اول��V� �3�� �3 از��V� "#<�0#�ر (;
 .14ی &  ��) ���3



� : دّومeت دیd��V� �3 در��V� ف�7�ى ی� >�و� &� در !#i، ی� ی�L از دو ;/�
� & آ� +	�ا �! �&� .14ی &) �ر 1Dl�)#0"DْJَن 

�ار داد آ  & آ� �� �ّ&ت �Vّ# � ه� دو ی� ی�L از +	�ن !17ا	 & : س1ّمQ �3��V� در
 & 	C! I>! �3 را��V�)ط�� .(0#�ر 

�و� &� ی� 0�ی&ار، ��ل 10د را !<7� از +	\� ه�K 	/�ن ده& و : ?<�رم<
�دم زی�د �1د � � .(0#�ر �&
#�(;1رى آ & آ� KH#Q ��ل در 	~

I� � :و��ط آ & ��
� را >��ط آ & آ� آ�رى ا	��م ده&، ی� �� &� ی� 0�ی&ار 
�ط  5H9	L & آ� در ای" ص1رت   آ� ���ده& ;1ر �1Ebص� !��&، و !� +ن 

�ى ��eدی  &	C! I�3 را !� ه��V� &	ط(�1ا�� �3b� 0#�ر). 

I/� : & ��! �7��& و dDQ ا;dع 	&ا�! �D#9 0#�ر 9#^(در ج � ی� 19ض +ن). 

I73: ه�V��70و��ى اسK، آ�  1م �1د �X&ارى از ج �� را آ� >e&، ��ل دی	ا
�1ا	& ��3��V را !� هC! I	&   ا4� ص�F^ +ن !� ��3��V را�o 	/1د، 0�ی&ار ��

�د، و 	#C ا4� �13Vم �1د �X&ارى از ?#Cى #e! �& �ی� �1ل +ن �X&ار را از >�و
�oن را+ ^Fو ص� Kى اس�eار داد�، ��ل دی�Q ی&ار 19ض�	/1د،  را آ� 0

�� �& ��1ا	& ��3��V را !� هC! I	&، ی� 19ض +ن �X&ار را از 0�ی&ار  >�و
�د#e!. )�Xص� �VّD� (0#�ر. 

I7/ه : &V! &1یe! &ی&� !� او	ى ��و� &� 1E0ص#�ت ج � �Vّ# � را آ� �/7<
K1د� اسD	 �7�4 1د ;1رى آ���1ا	&  آ� در ای" ص1رت �/7�ى ��. �13Vم 

7�ى 1E0ص#�ت 19ض �V# � را آ� ��3��V را !� هC! I	&، و /� �	#C ا4
��  �� �& ��و< ،K1د� اسD	 �7�4 1د ;1رى آ���1ا	&   ده& !1eی&، !13V� &Vم 

 &V! 1د و� �3��V� �X!س� Kرؤی �! ���3��V را !� هC! I	& و هH\ #" اسK ا4
� !� 	 �X	1Hد� آ� در ص1رت اّول ##l� دد آ� ج � ی� 19ض +ن��13Vم 4

0�ی&ار و در ص1رت �� �& � �1ا	& ��3��V را !�   دّوم >�و
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 &	C! Iه)K0#�ر رؤی). 

I>	 : � ج Iه �& �0�ی&� �� س� روز 	&ه& و >�و &X	 ى �1ل ج �� را آ��7/�
&��اى !�یi ی� �/7�ى 	�KD !� . را �1Mی5 	&اد� !�! ��ط ��#0�در ص1ر�� آ� 



�� �& ��و< ،&��! �&/	 "H6� و "Hث  I�3 را !� ه��V� &	ج �� �1ا �!C	& و
� ا4
�1د،   ه� !��& آ� ا4� ی. روز !�H	�o &یi ��  را آ� 0�ی&� ���V! 56 از ��1#

 ��د� !��& آ� دادن �1ل را ��#0L	 ط���^ �1ل +ن را 	&ه& و  �� �\	� ?
�� �& ��و< ،&��! �&/	 Iج � ه ��ط ��#0��1ا	& ��3��V را !� هI   !# &ازد و 

 &	C!)� .(0#�ر ��#0

I: ده �	1ا#F�� ی&ار �� س� روز��1ا	& ��3��V را !� هI   را 0�ی&� !��& آ� 0
 &	C!)1ان#F 0#�ر). 

Iرا آ� : ی�زده �Dاس d6� ،&1ی5 دهM� �70و��و� &� 	17ا	& ج �� را آ� ><
�و�70 >�ار 	�Hی& آ� در ای" ص1رت �/7�ى ��<  &	C! I�3 را !� ه��V� &	1ا�

(I#3�� ر{ّV� 0#�ر .(a��� م ای <� در�LFو ا&� .5 +ی &� �7�4 10اه& 

 �
0�ی&ار KH#Q ج � را 	&ا	&، ی� در �K3�J �3��V� iQ1 آ &  �٢٢٣٠�� �ـ ا4
�د، ? �	\� !X&رى 4�ان 0�ی&� آ� b! ن+ �
1HV� KH#Q از �و ج � را 4�ا	7

�دم او را �1Dlن ���  �� K#Hو زی�دى +ن اه �H& و !� آ 	&   ده &، ��  دا	1ا�
C#	 و &	C! I�3 را !� ه��V�  �3��V� iQ1� &، ی�	&ا	ج � را  KH#Q �& ��و< �ا4

K3�J آ & و ج � را ارزا	7� از KH#Q +ن !��و�& در ص1ر�� آ� ��دم !� 
�1ا	& �X�   �3��V&ارى آ� ارزان >�و�70 اهK#H !&ه & و او را �1Dlن !&ا	 &، ��

&	C! Iرا !� ه. 

 �
�ط، آ� �d6 ج � هCار ���1	� ر �٢٢٣١��� i#! �3��V� ـ در K�ا !� دوی
�ار ��  ���1ن ��Q و & ��و� & س� �&ت �1ل را !&ه&   >�و< �4}ار	& آ� ا4

0�ی& و  &EQ �& �!17ا	& ��3��V را !� هC! I	&، در ص1ر�� آ� 0�ی&ار و >�و
 & ��! �7��وش دا< 
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Kاس }#M�3 ص��V�. 

 �
�7 !��& آ�  �٢٢٣٢����و� &� ا;H# �ن دا< �? ��ط ا4� i#! �3��V� ـ در
���4 س� �&ت �1ل را 	&ه&، 0�ی&ار �3. را !� او ��ه   }#M�3 ص��V� &ده

اسK، و
� ا4� س� �&ت �1ل را 	&ه&، �F 	&ارد �3. را از 0�ی&ار �=�
�D آ & 
�H	 ،د�#H! ی&ار�0 � .�1ا	& �3. را از ورث� او �=�
 �D	�Hی& و ا4

 �
���٢٢٣٣ ? I13ط آ & و !� اسb� K�� را !� ?�ى d9ى ا�? ��ى اd9 ـ ا4



�7 !��& و�7Q آ� �17ج� �1د ���� 	&اD0 ى��1ا	& ��3��V را !�   !��و�& و �/7
&	C! Iه. 

 �
���٢٢٣h  را �	1ا#F d6� دارد �D#9 �7<�
� را آ� 4�� &H>�! ی&ار�0 �ـ ا4
�د و !�<H& آ� ی. ?/I +ن آ1ر اسK، ? �	\� +ن 9#^ �#� از ��3��V در b!

�H	 �7، ��  ��ل !1د� و او�	و �  دا I
1ا	& ��3��V را !� هC! I	&، ی� >�ق KH#Q س�
�V#1ب +ن را �V#" آ & و !� 	�KD ���وت KH#Q س�
I و �V#1ب از �1
� آ� !� 

 &H>�! �
� را آ� !� ?<�ر ���1ن 0�ی&�، ا4�� d6� د�#e! �� داد� �& ��و<
�V#1ب اسK، در ص1ر�� آ� KH#Q س�
I +ن ه/K ���1ن و V� KH#Q#1ب +ن 

�&، ?1ن >�ق KH#Q س�
I و �V#1ب ی. ?<�رم ���� ���1ن !�  �� &��1ا	&   !�
�د#e! �& � .ی. ?<�رم �1
� را آ� داد� یV � ی. ���1ن از >�و

 �
���٢٢٣�  ��و� &� !�<H& در �o19 آ� 4�>�D#9 �7 ه�K �� ا4< �ـ ا4
�1ا	& +	�ا �� !&ه& و 19ض س�
I را �=�
�3��V�   �D !� 19ض آ�3ّ !1د� ��

�!� 19ض �/�b !1د� �� ? �	\� +ن 9#^ �#� از ��3��V در  	�Hی& و ا4
�H	 �7 ��  19ض !1د� و او�	وت  دا��� KD�	 ی� ،&	C! I�3 را !� ه��V� &	1ا�

�د#e! &� �7�4 �#� �
 .KH#Q س�
I و �V#1ب را !� دس17رى آ� در ���

 �
���٢٢٣N  در +ن �#&ا �D#9 7" ��ل<�ـ ا4� !V& از ��3��V و �#� از �1Mی4 5
�1ا	& ��3��V را !� !C	&، و 	#C ا4� در 19ض ��ل !V& از   �1د، 0�ی&ار ��

�� �& ��1ا	& ��3��V را   ��3��V و �#� از �1Mی5 4�>�D#9 ،"7 �#&ا �1د، >�و
  !� !C	&، و
� ا4� !1bاه &
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وت �P� 4��X%�� ا9<ل داردH.. 
 ��,�

ل را �H*�� و @�رًا ٢٢٣٧ Q�� ��
�

�� را �� ه�  ـ اO% ��� از �



�� را ��ارد�
��5، ���% اح�6ط وا(Q دیP% ح7 �*� زدن � . Cه) �>�� %P

�
 ���*@ �6X�9 آ� و� ������   %�E,. ارى��

�� را �*� ���5، و�� �
�ا�� .
 .�%اى @<% آ%دن 
��� ��ارد

 ��,�
٢٢٣٨  K��9چ� @%و %Oا ،��*H� ن را� Q�� h�) ی�ن%E از ��� KO %ـ ه
�
 �9�� %<
�� را �� ه� ���5  ح�
�ا�� .. 



 ��,�

ل ���� دارد ��� ٢٢٣٩ ��*H� ی�ار%E %Oرت ا��ان   ـ در چ*ر ص.
وت �P� 4��X%دH. 
�� را �*� ���5، ی�
:  


ل را ��ا��: اول Q�� ،ی�ن%E WX�
.  

ل را>� 9�د: دّوم Q�� ��.  
�ی�: ��مP� ��
�
 4Xل ���� دا9: در و
 %Oا��� hV ،�9وت   �6 �H. و �ده

  .�O%م  4��X ه� ���
�ی�: چ*رمP� ��
�
 4Xدر و K��9ه% ���� آ� دارد : @%و 
ل را � �ای
�
  �
 Q�� ��ی� 
ل را � ایP� آ�� و ��ّ�
@%و9� و  @%و9� و�� اO% ���� را 

�
�م 9�د ��Q دیP%ى ه� دارد، E%ی�ار ��
  K��9ا�� �%اى ���� آ� @%و�.
 ���
وت ��P%دH. 
ل را hV ده� ی Kد%>�. 
 ��,�
٢٢aل ���� دارد ��� ٠
 ��*H� ی�ار%E %Oرت ا��ا��  ـ در �� ص.

�ب را ��P%د��
�� و � 4��X وتH. 4��� ا���6�

�� را �� ه� ���5 و�� �
. 
�ی�� �'�رى آ� E%ی�ارى : اّولP� دم%

�� .|��%ى در 
ل ��ه� آ� �
��� از 

 Cی���K ا�K�94 و .	�� �X� K�9 Kو . داد Kی�%� �6Eرچ� را �%اى دوV �>�� CJ

�9� Kم را �رد آ%د��O  .ی

�9: دّوم� Kآ%د nX .@�n ح7 @�~ را �
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ل، ��Q دیP%ى در �ن ��Vا 9�د: �ّ�م �6@%O Cی�و�� اO% ح��ان . ��� از .	

6e%ى  nی%H. روز، ��ون �� �69�O از L�V د و%f� را �����
��Q دیP%ى 

�
�9 �ز ه� � �6@%O Cی��ا�� �ن را hV ده�، و ����V  5ا آ�� اO% چ� �ن را .	.

�� را دا�69 ��9 و در �ن 
�ت، �

�.� ح7 �� ه� زدن  اE n�@ %O%ی�ار .

�
 ،�9� �6@%O Cی�
�� را   
ل ��Q دیP%ى ��Vا آ��، اO% چ� �ن را .	�
�ا�� .
 .�� ه� ���5
 ��,�
٢٢a١ Oى ـ ا%Pو دی Kدش �ن را ��ی��E �9 آ�% ا��ن 
�� دا�69 �

�ص�ت را �� �E ن�6 ��9 چ���S او ه�HO ت �ن را �%اى او�ص��E
 Kد��ی� و �ن را �H%و�9 و ��� از @%وش �H*�� آ� �*6% از �ن �P� 6%ىe


�

�� را �� ه� ���5  �
�ا�� .. 

 م	��� م=]�*�

 ��,�
٢٢aی ٢%E 4��X K��9و%@ %Oم ـ ا�ی� �ی� .�P� 6%ىe
� (�h را �� 
�

ل آ� ی زید  4��X �ی� اO% چ� ��   چ�5هی� را آ� ��ا�'� ��*P� د�9

 Kی�%E ��� ی� آ��P� ی�� �J
ه�ن 4��X ی �� آ�6% ی ��6e% از �ن �H%و�9، 



����  .ا�4 ی
 ��,�
٢٢aآ�� و  ٣ ���
ـ اO% ا��ن (��� را �� آ�� ��ه� و 4��X �ن را 

�دت E ل
 �6Eد.% @%و�ی� ای� (�h را �� ای� H� 4��X%وش و ه% چ� زیP�
�9، ه% چ� زید.% از �ن H� 4��X%و�9 
ل د`ل ا�4� . ��ی� ایP� %Oو ��5 ا

 ،�6Eو%@ ��X �� �ل آ%دم ی�X ی��P� و او �6Eو%@ �. �� 4��X �(�h را �� ای
�� E%ی�ن ��P%د، ه%X �� �را �� او ��ه� و او ه h�)  4��X د.% از �نچ� زی

�د او ا�4E ل
 .�H%و�9 
 ��,�
٢٢aa  ه��� Kد
 49�O ،ى �ن�H� %� 49%و�9 و �� (O ب�X %Oـ ا

�49 �% را O �� آ%دK و �6HO ای��
�49 را O ن� %Oا hV ،4�ا K4 آ%د���

�
  �

�� را �� ه� ���5  @%و9�، 
6e%ى �
�ا�� . . ،Kد%>� ���
و اO% �ن را 

�49 �% در ص�ر.� O ی�ب ��X ،د�e� �<�6 را@%O �69 آ��O �� 6%ىe
آ� 
 .�� او ��ه�
 ��,�
٢٢ad رچ�V ی��P� 6%ى �� �5ازe
 %Oـ ا  �
�اه� آ� ر�{ �ن   اى E

رچ�V ود و �5از%�  �
�ا��  اى �� او �H%و�9 آ� ر�{ �ن �%ود، 
6e%ى .

�� را �� ه� ���5�
. 

 ��,�
٢٢ag %Oا ��
�
�ردن در E ��X دروغ  ـ %Oا�4 و ا Kو%>
 �9را�4 �
�9 ح%ام ا�4�. 
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 ا���م �Hآ�

 ��,�
٢٢aارى  ٧��
�اه�� � ه� 9%آ4 آ���، چ���S ه% آ�ام f� %H� دو %Oـ ا
 %Pاز ی<�ی �ط آ��� آ� �%@ً�f

ل دیP%ى �� 8�رى  �د را �E ل
از 

�د و �� �%�� ی �� ز�ن دیP% ص�|� 9%آ4 را �e� Kداد _�fe. �ا���، یf
�
 �9�م ���
��9، 9%آ4 ��ن  آرى آ��� آ� � j9%ی %Pی<�ی �اه�� �E

 .ص	�t ا�4
 ��,�
٢٢a٨ �
�د9ن E ر ی<�یP%  ـ اO% چ�� �H% در 
5دى آ� از آ� ��%�O

�
�� آ� X%ار Eر ی آرO%ان آ*8�ّE �J
�ار�� ه% �Xر 
5د   9%آ4 آ��� O
��6 � ه� 4��X آ��� 9%آ4 �@%O د را�E رن ص	�t ���4 و ه% آ�ام 
5د آ�

�
 j�
 �6@%O 5د
�اه�� �%>ی�S�� 4 را f� %Oو�� ا ���ا�� .���� آ���  9
 .ا9<ل ��ارد

 ��,�
٢٢aد  ٩�E ر ی<�یP% 9%آ4 آ��� آ� ه% آ�ام �� ا��6� %H� دو %Oـ ا
�دش ��ه<ر 9�د و�� در (��� آ� ه% آ�ام E 4 �ن را��X د و%f� ���)



��9 ص	�EK  4��� t%ی�� j9%ی %Pی<�ی دK �ن �H6�ه% آ�ام . ا�� و در ا %Oا 
اّ
دیP%ى را وآ�C آ�� آ� (�h را �%اى او �� 8�ر 
6e%ك �f%د در ای� ص�رت 

 .9%آ4 ��* ص	�t ا�4
 ��,�
٢٢d٠ �
 j9%ی �ه ی�   ـ آ��� آ� �� وا�'� ��� 9%آ4 �� ،���9

�� و X ��9 و از روى� CX�6ر 9%آ4 آ��� و ��5 �ی� �6�ا��� در 
<M�ّ و �Eا
�د .�ّ%ف ��ی��E ل
 . Kد��د را در آرهى ��*E ل
hV �دم ��H*� آ� 

�
�%ف 
 آ��  
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�د .�ّ%ف آ�� اO% 9%آ4 آ�� ص	�t ���4، و E ل
چ�ن ح7 ��ارد در 
� ا�4 ور9<��6��Sه�  �P6�>9ور �ح< n+ا%eا� W
) �*6:
اى آ� از 8%ف 

�9او صدر � K�9. 
 ��,�
٢٢d١ �
آ�� ی ��6e% از   ـ اO% در ��� 9%آ4 9%ط آ��� آ�� آ� آر 

�

�H�4 ��%د، ی 9%ط آ��� آ�� آ� آر ���  9%یj دیP% آر  %6e�� آ��   آ��
�
8% ار@ق ی �4�ّ دیP%(آ��  ی آ�6% آر f� ( �� ی�
�H�4 ��%د، � %6e��
Kی��  9%�8 آ� آ%د�� C�� ا��. 

 ��,�
٢٢dار�� آ�  ٢�P� ار%X %Oـ ا)%P4�ّ دی� 8% ار@ق یE �� ( KدH6�ه�� ا
م >%ر ی ��6e% �ن را ی<� از ��ن ��ه� 9%آ4 و X%ار داد �. را یH� j% ��%د ی

 .ه% دو ص	�t ا�4
 ��,�
٢٢d٣  �S�
�H�4 ��%د چ� %6e�� ـ اO% 9%ط �<��� آ� ی<� از 9%ی<*

H�
 �9� Kا��از jن ی
ی� ��%��
 Kا��از jی �� �4 و >%ر را ه�   %Oو ا ��%�
 4��X ی�
�9، �ی� 
�H�4 و >%ر را �� ���4 �%�� Kا��از jن ی
ی� ��%�
ی��، 
�J اO% دو �H% 9%آ4 آ��� و �%
ی� ی<� از ��ن دو �%ا�% �%
ی� ��

دیP%ى ��9 �*� او از 
�H�4 و >%ر دو �%ا�% �*� دیP%ى ا�4 چ�، ه% دو 
 .�ازK آر آ��� ی ی<� آ�6% آر آ��، ی ه�� آر �<���� یj ا�
 ��,�
٢٢da  ی� و @%وش%E �ه ـ اO% در ��� 9%آ4 9%ط آ��� آ� ه% دو �


�� آ��، �ی� �� �

�� آ���، ی @�n ی<� از ��ن �
 �+ی��، ی ه% آ�ام �� .�*��
ی���� C�� ار داد%X. 

 ��,�
٢٢dd �
ّ�� �<��� آ� آ�ا�
 %Oی� و @%وش ـ ا%E ی�
%� j از ��ن �
ن ��ون ا(زK دیP%ى ����� jی�، ه�� ی
�� آ�� و��   ���
�ا�� � �ن �%
ی� .


�ت ��� ا(زK (�ی� `زم �

�� ا(زK ده�� �'�رى آ� در �
 jدر ی %Oا
�9 ه�ن ا(زK اّول آ@� ا�4��. 

 ��,�
٢٢dg 4�او ا �6ر �%
ی� 9%آ4 �Eار داد  ـ 9%ی<� آ� ا%X �� ی��



�ا�69O ار%X او � %Oا �J
ی�، �� C�� 4و�9،   9%آ%H� ��� ا�� آ� ���� �f%د ی
�ص �f%د، �ی� 7�8 ه�ن X%ار داد ر@6ر ��ی�، و �f
 Cّ	
ی (�h را از 
ی� داد و ��6ى ��ی� آ� �� � Q)ط وا��9 ���% اح�6�ا�69 �P� ار%X او � %Oا

�
��	4 9%آ4 ��9 و 
 4	��
رف ا�4 و �� �6

�ت را �� 8�رى آ� 
 9%آ4 ا�4 ا�:م ده�، 
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 Kت ه�%ا%@�

ل 9%آ4 را در  �ل ا�4 آ� ��� �H%و�9 ی��
 �J
 %Oا hV
�ل ��
 %Oی� و ا�� C�� ر�8 ��9 �ی� ه����	4 9%آ4 �
 �S��د ��%د چ�E

	��

ل را �� �H% ��%د � ر�ی4   .4 9%آC�� 4 آ��ا�4 آ� ���� ��ه� ی
 ��,�
٢٢d٧ �
 ��
�

ی� 9%آ4 %� آ�� ا�E %� %Oف   ـ 9%ی<� آ� �

Kاو آ%د ر.� �%اى 9%آL�V 4 �ی�  X%اردادى آ� ��E ی� و @%وش آ�� و%E ا��

�ت ���ى X 7�8%ار داد ��C آ�� ص	�t ا�4�
� ا�4، و�� اO% در 
< .

E %� ��9 و� Kادادى �<%د%X او � %Oآ�� و ��5 ا ��
�
 4	��
�ل و ��
�ف 
�
 �

�� آ��   >�
 4	��
�ل و ��
 7�'

�ت ���ى �
�9 اّ
 اO% در �

 ��
�
�9 آ� در ص�رت .M�ّf ح7 � ��ّ�
ص	�t ا�4 و اّ
 اO% اذن 9%آء 
4��� t�	ى ص��ت ��
�
 .��ارد 

 ��,�
٢٢d٨ �
 ��
�

ی� 9%آ4 %� روى  آ�� اO% زیدK  ـ 9%ی<� آ� �
 M�. م �ن�. 
��ارى از �ن ی ًXH.ه� �<�� و ا.�ی� و در �P*�ارى �%
ی� آ���

4��� �
9�د >. 
 ��,�
٢٢d٩ �
 ��
�

ی� 9%آ4 %� �ی� �%
ی�   ـ 9%ی<� آ� �P� %Oآ�� ا

�ل آ%د�X ی� ح%ف او را�رد، �f� ��X n+ا%eا� W
) �*6:
 L�V و K�9 M�.. 
 ��,�
٢٢gم  ٠�. %Oـ اKزاى آ� �� .�%ف در 
ل ی<�یP%  9%ی<* از ا(
Kد�� ه�� آ�ام ��� داد%O%� ا��  ���Sف آ���، و ه�%ّ��ا��� در 
ل 9%آ4 ..

�د �%O%دد 9%ی<*ى دیP% ح7ّ .�ّ%ف ��ار�� E Kزا�4 اO% ی<� از ��ن از ا(
�د �%�6eO او ه� ���E Kز�ا�� در 
ل 9%آ4 .�ّ%ف آ��  و آ�� آ� از ا(.. 

�,�
 �٢٢g١  4��X ی� 9%آ4 را
 آ�� آ� �%<�. ـ ه% و4X ی<� از 9%ی<*
�ل ��ی���X ان%Pی� دی� ،�9 .آ���، اO% چ� 9%آ4 
ّ�ت دا�69 �

 ��,�
٢٢gد  ٢�9 ��H� �ش 9�د ی*�� ـ اO% ی<� از 9%ی<* ���%د ی دی�ا�� ی

W ا�e%ا) �*6:
 �%ف آ�� ی
 Kد��د را در آرهى ��*E ل
+n او را ی��� 

��� %Pى دی��O%ى آ��، 9%ی<*�) Lا��
�ا��� در 
ل 9%آ4  از .�ّ%ف در ا.
�ّ%ف آ���.. 
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 ��,�
٢٢gل  ٣
�د �f%د، �WH و >%رش E چ�5ى را ���� �%اى ،j9%ی %Oـ ا
 ��
�
�ی� �� �ن P� %Pدی jد و 9%ی%f� 4اى 9%آ%� %Oد او�4 و�� ا�E

ن ا�4را>� ه�6� �WH و >%رش 
ل ه% دوى ��. 
 ��,�
٢٢ga ��
�

ی� 9%آ4 %� � %O9%آ4   ـ ا ���*H� ��� ،م ده��اى ا�:

 ،�9�دن 9%آ4 ��� t�	ص �� ��ّ�
 �دK چ���S ا(زK ه% یj از 9%ی<*� C8�
 %Oن ا�4، و ا
�� ��Vا 9�د 
ل ه�� ���

�� ص	�t ا�4 و ه% چ� از �ن �


�دن 9%آ4 � t�	ص �� ��ّ�
 jه% ی Kز
��ا(�
 �9�   ���R@ K�9 ماى آ� ا�:

�� ص	�t ا�4 و �

�� را>� ه��6� �
�ی�� �� �ن P� ر.� آ��ا�4 در ص

C8 ا�4� �� %O .Kم داد��� آرى آ� ه% یj از 9%آء ا�:R@ ��
�
ا��  و در 

5د ��ارد. 
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��b ا���م 

 ��,�
٢٢gd ا��
رى از 
ل ـ ص�t �ن ا�4 آ� ا��ن � دیP%ى �زش آ�� آ� 
�رد آ� او ه� در P� د�E 7ح �د را 
�j او آ��، ی از Q�8، یE ل
 4�H�
 ی
 �ار ��ی� ی از Q�8، یOو وا�د را �E ل
 4�H�
 �ض 
��ارى از 
ل، ی�

�ردP� حّ�� آ� دارد . ��<� اO% ��ون ��<� ��ض ��P%د 
��ارى از 
ل، ی
�ار آ��، ی اOد را �<�� وا�E ل
 4�H�
 tص� �ز ه�رد �P� د�E 7ح ز Q�8 ی

 .ص	�t ا�4
 ��,�
٢٢gg �
 tص� %Pى آ� چ�5ى را �� ی<�ی%H� ـ دو   CXآ��� �ی� ��] و �

 �*6:
�� ص�t دا�69 ���9، و X �9 و� Kر �<%د��:
��9، و آ�� ��* را �
�9� Kى �<%د%�O�ن (�eا��

W ا�e%ا+n ه� ��ن را از .�%ف در ا). 

 ��,�
٢٢g٧  �bH� %ه 9�د، ��<� � Kا���E ��%� �� tـ `زم ���4 ص�|� ص�
Kزش آ%د ه� ص�t و �� ����*H� ا�4  آ� t�	ا�� ص. 

 ��,�
٢٢gل  ٨ن ��ه� آ� 
�J ی<�V��د را �� چE ى����HهO آ�� %Oـ ا
 %�9 �S�ی� و 
��ارى رو=� ��ه�، چ��� KدH6�ارى آ�� و از �9% �ن ا�*P�


����H را در O ار�� آ��P� ار%X آ�� و tص� �ن و �ن رو=V��C زح�6*ى چ�
 �� ������H را ی<�O %Oا�4 و�� ا t�	�9 ص�د �ن %�9 �E از Cصرو=� ح
دK آ�� و در ��ض، 
��ارى رو=� ��ه� H6�ده� آ� از �9% �ن ا Kرن ا(V�چ

 .ا9<ل دارد
 ��,�
٢٢gى ص ٩%Pد را �� دی�E 7ح �اه� Q�8 یf� آ�� %Oآ�� در ـ ا t� 
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�ل ��ی��X ا�4 آ� او t�	ر.� ص��د . صE 7ح �اه� از Q�8 یf� %Oو�� ا
�ل آ%دن او `زم ���4�X رد�P� tون ص���. 

 ��,�
٢٢٧٠  �S��د را ��ا�� و ��8<ر او ��ا��، چ�E ار ��ه���
ـ اO% ا��ن 
 K:�V �J
�د را �� آ�6% از 
��ارى آ� ه�4 ص�t آ�� E Q�8 ر
ن ��8<�.

ی�، زیدى �%اى ��ه<ر ح�ل �� tن ص�
�. Kد را �� د�E Q�8 �9 ور �>��8
8�رى  �ی� و او را را>� آ�� یP� د را �� او�E ار ��ه���

P% �ن آ�  4���

�
�د را E Q�8 ار��
 %O�9 آ� ا�  �
 tار ص���
 .آ%د دا��4، �ز ه� �� �ن 
 ��,�
�اه�� دو چ�5ى آ� از  ٢٢٧١f� %Oم ـ ا���
 یh�) j ه���6 و وزن ��*

ا�4 �� ی<�یP% ص�t آ���، در ص�ر.� ص	�t ا�4 آ� وزن ی<� ��6e% از 
�م ���9، اO% چ� اح�6ل ده�� آ� وزن ی<� ��
 دیP%ى ���9، و�� اO% وزن ��*

 .��6e% از دیP%ى ا�4 ص�t ص	�t ا�4
 ��,�
٢٢٧٢  %H� دو ر ���9، ی>��8 %H� jاز ی %H� دو %Oـ ا %Pدی %H� از دو

ن �� Q�8 �S��د را �� ی<�یP% ص�t آ���، چ�E ى�اه�� ��8*f� ��9 ور �>��8
 ،��9� ��Oم ��8<ر �
 Kه% دو د �J
 �9از یh�) j و وزن ��* ی<� �

ن ص	�t ا�4�� �	��
 . �J
 �9ن ی<� ���� Q�8 h�) %Oا�4 ا ���Sو ه�
�O �
 Kى دوازد%Pو دی y�%� �
 K�9ی<� دن از . �م ��8<ر ��� Q�8 %Oو�� ا

�
 ��
�
�� �ن را ��V  وزن ی� `���
آ���، در   یh�) j و چ�5ى ��9 آ� 
ن �C8 ا�4�� �	��
 ،�9وى ���
 *�� ����V  .ص�ر.� آ� وزن ی

 ��,�
٢٢٧٣  Q�8 �S�ـ اO% از آ�� ���8 دارد آ� �ی� ��� از 
�.� ��P%د چ�
�د را �� 
��ارE  Q�8 ارى از��
�9 آ� از � ��دش ای��
آ�6%ى ص�t آ�� و 

�49 آ�� و ���� را ��� ��P%د ا9<ل ��اردO د�E. 
 ��,�
٢٢٧a  %Pی4 ی<�یـ اO% دو �H% چ�5ى را � ه� ص�t آ���، � ر>
�

�� �%اى ه% دو ی ی<�   �
 ��ا��� ص�t را �� ه� ����5 و ��5 اO% در >�.

��9، آ�� آ� �ن ح7 را دارد از ��ن، ح7 �� ه� زدن � Kار داد%X را ��
�

�
�ا�� ص�t را �� ه� ���5  .. 

 ��,�
٢٢٧d K�e� ق%H6
 ��
�
 h�:
ا��   ـ . وE �6X%ی�ار و @%وK��9 از 
�

6e%ى ح��ا�� را �f%د . �� روز    %O���5 و ��5 ا� �را �� ه ��
�
�ا��� .

 %Oا ���Sرا دارد و ه� ��
�
 �� ح7 �*� زدن . Kی�%E ��� ل (��� را آ��V
�
 K��9د، @%و%�P� Cی�
�� را �� ه� ���5،  روز ��ه� و (�h را .	�
�ا�� .

 و�� آ�� آ� 
ل را 
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�
 tدر  ص� 
آ�� در ای� �� ص�رت ح7 �� ه� زدن ص�t را ��ارد اّ
رف .,�E% آ�� ی ای�<� �6
�	� از حّ� �
ل ا�� 4Eدا%V ر.�<� 8%ف در�ص

ی�، %9��� C�� را ��� ��ه� و 8%ف �� 9%ط �	��
ل ا�� �J
�9 آ� � K�9 ط
�
� در ��ّ�� ص�ر دیP% آ� در   در ای� ص�رت ��S��5 و ه�� �را �* tا�� ص��.

�
 �9 �6HO ی� و @%وش%E م�ا�� ص�t را �� ه� ���5  اح<.. 
 ��,�
٢٢٧g �
 �9�ب ���
 �6@%O tچ�5ى را آ� �� ص� %Oا�� ص�  ـ ا�t را .

 Cّ	
�ب را ��P%د ��
وت 4��X ص	�t و H. اه��f� %O��5، و�� ا� �ه ��
 .ا9<ل ا�4

 ��,�
٢٢٧٧  %Oاو 9%ط آ�� آ� ا ی� و ��� tد را �� آ�� ص��E ل
 KO %ـ ه
��� از 
%گ وارث� ��ا69� �ی� چ�5ى را آ� �� .� ص�t آ%دم وMX آ�� و او ه� 

�ل آ��، �ی� �� 9%ط �X 9%ط را �ی�ای�� C��. 
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 ا���م ا,�ر/

 ��,�
٢٢٧٨ �
 Kرآ�� �ی� 
<M�ّ و  ـ ا(رK ده��K و آ�� آ� چ�5ى را ا(
�د E ل
�د9ن ا(رK را ا�:م ده�� و ��5 �ی� در E ر�6E��9، و �� ا� CX�

�%ف 
 Kد��د را در آرهى ��*E ل
ح7ّ .�%ف دا�69 ��H� hV ،��9*� آ� 
�
�د .�%ف آ�� اO% چ�5ى را ا(رK آ�� ی  آ�� چ�ن ح7 ��ارد  E ل
در 


P% ای�<� و�ّ� او ا(زK ده� 4��� t�	ده� ص Kر .ا(
 ��,�
٢٢٧٩ �
9�د و 
ل او را ا(رK   ـ ا��ن  Cى وآ�%Pا�� از 8%ف دی�.


�� را �%اى او ا(رK آ��  .ده� ی
 ��,�
٢٢٨٠ E 
ل او را ا(رK ده�، ی �S� ��ّX �د او را ا(�% ـ اO% و�ّ� ی


ّ�.� از ز
ن ��] �9ن او را (5ء 
ّ�ت . دیP%ى ��ی� ا9<ل ��ارد %Oو�� ا
��� ،�9 [�� �Sّ� �>�� از ��ار ده�، �%X Kر�ا�� ��ّ�� ا(رK را ���4 �� 
ل   ا(.

�
 �9 [��دش ��� از ��<� �E Kر�ا�� ��ّ�� ا(رK را  �*� ���5، و�� ���4 �� ا(.
�دن ��S را �*� ���5، و�� ه� [�
��ارى از ز
ن � %Oآ� ا Kد�8�رى � KO %

��� Kر�د، ���  (5ء 
ّ�ت ا(� �Sّ� 4	��
�ا�� ا(رK را �*�   آ%د، �% �Eف .
��5�. 
 ��,�
٢٢٨١  n+ا%eا� W
) �*6:
 Kزـ ��Sّ ص|�%ى را آ� و�ّ� ��ارد ��ون ا(

W ا�e%ا+n د�%6  ���) �*6:
�� ��ارد، 9�د ا(�% آ%د، و آ�� آ� �� 
�
� آ� �دل ��9، ا(ز�P� K%د و او را ا(�% ��ی�  
�
 %H� jا�� از ی�.. 

 ��,�
٢٢٨٢  %Oا��� ��<� ا�f� ��%� �|6,(% `زم ���4 ص��
ـ ا(رK ده��K و 



�ی�P� آ�� �� j�
�ی�: P� دادم، و او Kر�د را �� .� ا(E j�
�ل آ%دم، : �X
 Kر ا(
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�� ای�<� 
�j را ا(رK ده�، �ن و ��5 اO% ح. ص	�t ا�4X �� j�
%@� ����5 و 
 t�	ص Kر�� ا(رK آ%دن ��P%د ا(X �� �ار آ�� و او ه�O6,(% وا�
را �� 

�
  �9�. 
 ��,�
�اه� �%اى ا�:م ���� ا(�%  ٢٢٨٣f� ا��ن�E �|ن ��ون ص�ـ اO% ا��

�6Eد را در ا�E 9�د ی C�� ل �ن�|e
 Kر9�د ه��� آ� �� ���ان ا( %)�
ر 
 .X%ار ده� ا(رK ص	�t ا�4

 ��,�
٢٢٨a ��� را  ـ آ�� آ� j�
�� آ� �*H� Kر ا9� %Oا�� ح%ف ���5، ا�.
 .ا(رK دادK ی ا(رK آ%دK ص	�t ا�4

 ��,�
٢٢٨d  او � j�
 QحزK ی ا8�X را ا(رK آ�� و ص|
 �� یE %Oـ ا
 ی� ی�� KدH6�ا �د او از ��*E n�@ 9%ط آ�� آ� ���
 ��%ف �� ای�
 Kرا(

��� %),6�
 ،�9�ا�� �ن را �� دیP%ى ا(رK ده� و اO% 9%ط �<�� و  �.
�
 �9
��� ه� �� ��%ف �� ای�
و�� اO% . را �� دیP%ى ا(رK ده�  .�ا�� �ن  

�اه� �� زید.% از 
��ارى آ� ا(رK آ%دK �ن را ا(رK ده�، �ی� در �ن، آرى f�
�9 ی �� =�% (��� آ� ا(رK آ%دK �ن را 
��� .���% و ���H آر� Kم دادى ا�:

�ل ا(رK آ%د��O �� Kم ی چ�5 دیP% ا(رK ده�V � %Oا �J
 .ا(رK ده� 
 ��,�
٢٢٨g  �د ا��ن آر آ�� یE اى%� n�@ ن 9%ط آ�� آ�ـ اO% ا(�% � ا��

��� �9� ���
 ��%ف �� ای�
 Kر9�د او را �� دیP%ى ا(رK داد،  ا( %Oو ا
9%ط �<��، چ���S او را �� چ�5ى آ� ا(%ت او X%ار دادK ا(رK ده�، ��ی� 

�
�ا�� زید.% ��P%د  زید.% ��P%د و اO% �� چ�5 دیP%ى ا(رK ده�، .. 
 ��,�
زK و ا8ق، چ�5 دیP%ى را از  ٢٢٨٧|
 ،��E از %�= ��f9 %Oـ ا


� را ا(رK آ�� و �
ی�، 
CJ ای�<� ز�� Kر او 9%ط �<�� آ� @�n @%دى ا(� j�
KدH6�دش از �ن ا�E  �
�6,(%«ص�رت   ��ی�، درای «�
�رد ا(رK را   
�ا�� .

 4��X از Kر�اه� �� دیP%ى ا(رK ده�، ه% چ�� 4��X ای� ا(f� �6 آ���X %ه ��
�9� %6e�� ���X K�9 Kر .ا(

 ��,�
٢٢٨٨ Kز|
 �� یE %Oن ا ـ ا
��� �� ص� .� jی �J
رK آ�� و اى را )
�
ی�، �� KدH6�دش ا�E ن� M�
ن ی  از ���ا�� ��M دیP% �ن را �� ص� ..

 Kر آ�6% ا(
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 �� �J
 Kآ%د Kر�اه� ��M �ن را �� زید.% از 
��ارى آ� ا(f� %Oده�، و�� ا
 �9 ی� Kم داد
ن ا(رK ده� �ی� در �ن، آرى 
��� .���% ا�:�ص� و ���4 .

 .آ� ا(رK آ%دK ا(رK ده��� =�% (��� 

 ده�H �Cای6 م��1 آ� %ن را ا,�ر/ م1

 ��,�
٢٢٨٩ �
 Kر  :ده�� �ی� چ�� 9%ط دا�69 ��9  ـ 
�� را آ� ا(
�ی�: اّولP� %Oا hV ،�9� ��ّ�
 :��E دادم، در�4  ی<� از Kر�د را ا(E ىه
4���.  

�: دّوم Kر�صّ�ت  ده� 
�6,(% �ن را �����، ی آ�� آ� �ن را ا(�E رى�8

�9�م ���
 �
  .�ن را ��ن آ�� آ� آ
�مّ� : C8� Kدادن ا��� آ� @%ار آ%د KرhV ،�9 ا(� �>�
�یC دادن �ن 	.
 .ا�4
�K و : چ*رم�
دK آ%دن از ��� �%ود، hV ا(رK دادن �ن و H6�ا�'� ا��ن 
ل �
�رد��E  4��� t�	ص %Pى دی  .ه
�:�V :KدH6�ل را �% ا
hV ،�9 ا(رK دادن  اى �ن ا(رK دادKاى آ� � �>�
ا�� 

ی4 �ن را �<�� و از �ب �*% و Hران آ� �%اى زرا�4 در ص�ر.� آ� �ب ��
ز
4��� t�	د ص�e� وب%e
�� ه� Eرود.  

�e9 :�
 Kر
ل آh دیP% را  چ�5ى را آ� ا( %O�9، و ا�د او �E ل
ده� 
 .ی4 ده�ا(رK ده�، در ص�ر.� ص	�t ا�4 آ� صح�L ر>

 ��,�
٢٢٩٠ K��
دK آ��� ا9<ل  ـ ا(رK دادن در4E �%اى ��<� از H6�اش ا
 .��ارد
 ��,�
٢٢٩١ �
دK آ��� ا(�% 9�د و   ـ زن H6�ا�� �%اى �ن آ� از �9%ش ا�.

�د ا(ز�P� K%د، و�� اO% �� وا�'� �9% دادن، ح7 E %ه�`زم ���4 از 9
 .�� ا(�% 9�د.�ا  9�ه% از ��� �%ود، ��ون ا(زK او ���

 ده�C  اى آ� م�ل را .�اى %ن ا,�ر/ م�H 1ای6 ا�=]�د/

 ��,�
٢٢٩٢ KدH6�ـ ا  �
 Kرده�� �ی� چ*ر 9%ط  اى آ� 
ل را �%اى �ن ا(
�9 :دا�69 �
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زK �%اى 9%اب @%و�9 ی �P*�ارى : اّول|
�9، ���% ای� ا(رK دادن ح�ل �
 Cاى ح�%� C��
�  .و ��C 9%اب �C8 ا�94%اب و آ%ای� دادن ا.



�9: دّوم�� Kد�
%دم ��* %b� در ،KدH6�ل دادن �%اى �ن ا�V.  
�مّ� :�
 KردK  اO% چ�5ى را آ� ا(H6�ی� ادK دارد، �H6�اى را آ�  ده�� چ�� ا

�

�6,(% از �ن  �
ی�� 
�J اO% ح��ا�� را آ� ��ارى �� ��ّ�
ده� و �ر  �%د 
�
ر�%ى  �ی�. �%د ا(رK ده��  ه� � � آ��� آ� ��ارى �ن ی��
 Kر�WX ا(
در 

KدH6�ه�� ا  .هى �ن �ن، 
ل 
�6,(% ا�4 ی
ّ�� : چ*رم�
�م ���9 و�� ��C را ��

ّ�ت  %Oی�� و ا�� ��ّ�
دK را H6�ّ�ت ا


�ص� ��وزد �f
�ار�� آ� ��س 
�ّ��� را �� 8�ر P� ار%X ط�E � �J
آ��� 
 .آ@� ا�4
 ��,�
�ا��ن  ـ ٢٢٩٣E از ��ا��6اى �ن � ،���>� ��ّ�
اO% ا��6اى 
ّ�ت ا(رK را 

 .ص�|� ا(رK ا�4
 ��,�
٢٢٩a ��E %Oـ ا   K
 jده�� و ا��6اى �ن را ی Kر�� ا(� jی �J
اى را 

�X�� آ� ص�|� 
�ا��ن ص�|� X%ار ده�� ا(رK ص	�t ا�4، اO% چ� E از ���
�
  �9�� در ا(رK دیP%ى �E ا����E. 

 ��,�٢٢٩d  �6�e� ��E 4 درXی� ه% و�P� م �<��� و���

�ت ا(رK را  %Oـ ا


��ار (*�4 ) ١٠٠(ا(رK �ن 
ه�  �
ن ا�4 ا(رK ص	�t ا�4، و ای�ص� .

�W ��ارد Kر .در ا(

 ��,�
٢٢٩g ی��P� %),6�
 �� %Oـ ا : �
ن �� .�
ه� �� ه5ار . jرا ی ��E
�
 Kر�� �� ه��� 4��X ا�4، ا(رK ص	�t ا�4ده� و ه% �Xر ��6e%   ا(�� .

4��� %ّR
 Kر
��ار از (*�4 در ا( � .و ای
 ��,�
٢٢٩٧ ��E ـ  �
@%ی� و زّوار در �ن 
�5ل �
�م   اى را آ� ��
آ��� و 

�

ن ��ه�� و   ���4 چ��ر در �ن ��ار�� آ� 
�J ��9 ص� .P� ار%X %Oا ���

E از �ن KدH6�د ا��� را>� 9E Qح�� ا9<ل ��ارد و ا(رK ص	�t ا�4 ص

��� ��E Qح�ا�� او را ��%ون ��ی� و ص.. 
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 م	��� م=]ّ�*� ا,�ر/

 ��,�
٢٢٩٨ �
 Kر6,(% ��4 ا(�
�م ��9  ـ 
�� را آ� ��
hV اO% . ده� �ی� 
�
 ��
�
�م ��9   از چ�5ه+� ا�4 آ� 
��O CJم � وزن ��
آ���، �ی� وزن �ن 

�م 
�و اO% از چ��
 Kر�9 
%غ ی ا�<�س � �f. CJ
آ���  �5ه+� ا�4 آ� 
����H ا�4 �ی� ا(رK ده��K �ن را O و Q�ا CJ
 %O�9 و ا� ��ّ�
ی� �9رK �ن �

�ی�P� ت �ن را �� او�صّ��E %),6�
  .�����، ی



 ��,�
٢٢٩٩  Kر�ل دیP% ا(�	
 ـ اO% ز
��� را �%اى زرا�4 (� ی ��Oم ی
� X%ار ده� ا(رK ص	�t ���4  ده� و 
ل�
�ل ه�ن ز�	
 .ا`(رK را از 
 ��,�
 �ن چ�5 را .	�یC ��ه� ح7 ��ارد  ٢٣٠٠. Kداد Kرـ آ�� آ� چ�5ى را ا(

L�V ،�9 از � K�9 %�)م ���� ا��� آ��، و ��5 اO% �%اى ا�:'
ا(رK �ن را 
��� ا(%ت ��ارد'
 .ا�:م ��C ح7 

 ��,�
K چ�5 ٢٣٠١O %6,(% ـ ه�
�یC ده�، اO% چ� 	. Kداد Kرى را آ� ا(
ی� 
ل � ،��>� KدH6�از �ن ا Kر
ّ�ت ا( %E� �ی�P� C%د و .	. �ی�P� C%د ی	.

 .ا`(رK �ن را ��ه�
 ��,�
ـ اO% ا��ن ا(�% 9�د آ� در روز 
�ّ��� آرى را ا�:م ده� و در  ٢٣٠٢

9�د، اO% آ�� آ %<� او را ا(�% آ%دK �� او �ن روز �%اى ا�:م �ن آر ح
�8 را در روز 
�ّ��� �%اى �E %Oا �J

%ا(�� �<��، �ی� ا(%ت او را ��ه� 

رچ� را �� V چ� %O�9 اّ�ط در �ن روز �
دK آر �E ی� و�� ا(�% ���� �6Eدو
 �دش یE �9، چ� �%اىط ��<ر ��E را ��ه� چ� L.%)ی� ااو ��ه� آ� ��وزد، �

 .دیP%ى آر آ��
 ��,�
٢٣٠٣  C8� Kر�م 9�د آ� ا(��
 Kرـ اO% ��� از .�م �9ن 
ّ�ت ا(


�j ��ه�،  Qح��� �� ص��
6,(% �ی� 
ل ا`(رK را �� 
��ار ارزش �
 ،Kد��
��E %Oا �J
   C8� Kر
ن ا(رK آ�� ��� �H*�� ا(��� �� ه5ار .� jاى را ی

. ���V `���
 ��E ن� Kر
ن را ��ه� ��دK، چ���S ا(�. ���V ی�
ن ا�4 ��

ن را ��%دازد�
ن ا�4 �ی� دو ه5ار .�و ��5 اO% ��� از . و اO% دو ه5ار .

ی� ا(رK �ن � ،Kد�� C8� Kر�م 9�د آ� ا(��
 Kر
��ارى از 
ّ�ت ا( �69�O

�j ��ه� Qح�ل �� ص��

ّ�ت را �� 
��ار .  

  

 ��v	ى را آ� ا,�ر/ آ�د |٢٣٠مP�0 �Wارى ـ ا��SA در �hA�C0 ،ود�. R�. از /
 %ن 
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K�#	 "��o 1د�H 	 زی�د� روى Iدن از +ن ه��د� و در اس��7د� !L	 آ��1ه�. 

اى را آ� !� 0#�ط داد� از !#" !�ود ی� در +�� س1زى !�1زد، در  �d6 ��ر?�



 ،&��د� !�L	 آ��1ه� Iارى +ن ه&>e	 د� و در�L	 ص1ر�� آ� 0ّ#�ط زی�د� روى
 .19ض +ن را !&ه&	�Dی& 

 �
���٢٣٠� Kاس "��o ،& آ iی�o �7<�� ?#Cى را آ� 4e7V ��4 ص � .ـ ه

 �
���٢٣٠N  دC� �? & ام آ�F د و +ن را�َDُ! را �	1ا#F �ـ ا4� �EّQب س
�ی&� !��&، !�ی& KH#Q +ن را !� ص��DF !&ه&! ��7 !��&، ?� �ّ��	� س<�4. 

 �
���٢٣٠٧ V� را اج�ر� آ & و �	1ا#F �ّ#" آ & آ� ?X&ر !�ر !� +ن ـ ا4
�د ی� �V#1ب �1د #H! 1ان#F ار !�ر آ & و +ن&X� از +ن �!e}ارد، ? �	\� !#/7

Kاس "��o . 1ل !�رHV� از ��د� !�� & و !#/7L	 "#ّV� ار !�ر را&X� �و 	#C ا4
آ & و F#1ان ��3 �1د، ی� �V#1ب 4�دد ��o" اسK و اج�ت �X&ار زی�د� را 

Kر اس�Lه&! Iه. 

 �
ـ ا4� F#1ا	� را !�اى !�دن !�ر �L�7 � اج�ر� ده& ? �	\� +ن  �٢٣٠٨��
K�#	 "��o 1ان#F ^Fص� ،& L/! د، ی� رم آ & و !�ر راCl3! 1ان#F . �و
� ا4

 & L/! 1رد و !�ر راb! "#1ان ز�#F & +ن آ�رى آ & آ� 	واس=� زدن و �� �!
Kاس "��o. 

 �
�رى  ـ ا4� آ�� !ّ\� �٢٣٠٩��o س&، ی�  اى را 70 � آ & و�!� +ن !\� !
�د ? �	\� !#/7� از �1HVل !�ی&� !��& ��o" اسK و ا4� ��Eb7 !1د� و #H!

�ر دا�7" ی� o �#b/� ��ی&� !��&  "��o	K�#، اّ�� ا4D	 1لHV� از �7/#!
Kاس "��o اح��7 !�� & جّ��ر 	&ا�7" را هV! I<&� او 4}اo. 

 �
�. !&سK 10د !� ��ی� دوا !&ه&  �٢٣١٠��C� �ی� �Cری� آ &، ی� !� ـ ا4
�b�	 K!�D; ی�  9 1ان�اى !�اى !#�Hر ! 1ی�& ی� دس17رى !� او !&ه& و �

��
�V� و K!�D; \� در	1رد، ? �b! رى  دارو را�o ی��اش 0=� آ & و !� �
Kاس "��o .�C� ،د�#H! س& ی��! . &��D	 ��
�V� و K!�D; م�X� در �و
� ا4

��L در آ�7ب ! 1ی�C� ی��& ی� !1eی& >dن دارو !�اى >dن !V! �L3 1ان 	~
�د #H! س& ی���رى !� ��ی� !o دارد و !1اس=� 10ردن دارو �&a�< ض��

K�#	 "��o .�C�. 

 �
�رى !�  �٢٣١١��o ��ی� ی� و
ّ� او !1eی& آ� ا4� �! .�C� ��4 �ـ ه
�& در ص1ر�� آ� دKQّ و ا7F#�ط 10د را !L & و !� �D	 "��o &س��ی� !�

�رى o ی��� 
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!K�#	 "��o .�C� ،د�#H! س&، ی��. 

 �
���٢٣١٢  �eی&Lی Kی�oى را اج�ر� داد� !� رC#? و آ�� آ� �ـ ��7�ج
��   �Lدو ی� ی ��ط آ  & آ� ه��1ا	 & ��3��V را !<C! I	 & و 	#C ا4� در اج�ر� 

�� ،& ��! �7��ار داد اج�ر�   از +	�ن I>! �F زدن ��3��V را داQ �!�=� & 	1ا�
& 	C! I>! را. 

 �
���٢٣١٣  �\	� ? ،Kاس �&�ـ ا4� اج�ر� ده &�، ی� ��7�ج� !�<H& آ� �1Dlن 
�� K1ن اسDl� آ� &��D	 K�73� �l#&ن ص	10ا iQ1� در   I>! & اج�ر� را	1ا�

� & I>! �F زدن �! I1ن هDl� ��ط آ  & آ� ا4�!C	&، و
� ا4� در ص#�l اج�ر� 
�H	 ،& ��! �7� .!C	 &�1ا	 & اج�ر� را !<�3��V�   I را 	&ا

 �
���٢٣١h  1ی5 ده&، آ�� +نM� ى را اج�ر� ده& و �#� از +ن آ�C#? �ـ ا4
�� ��1ا	& اج�ر� را !<C! I	& و ?#Cى را آ� !� اج�ر�   را  ^EJ	�Hی&، ��7�ج

�ف ّE� اج�ر� �ّ&�� را آ� در �
�د، ی� اج�ر� را !< I	C	& و#e! �� ده &� داد�
�#e! 1ل از اوHV� انC#H! آ  &� !1د� ^EJ �! ��� .را ی �	1ا#F �د، �� ا4

هCار ���1ن اج�ر� 	�Hی& و آ�� +ن را د� روز EJ^ آ & و اج�ر� �1HVل د� 
�� &��1ا	& هCار و ��	E& ���1ن را از   روز +ن هCار و ��	E& ���1ن !�

�د#e! �&  آ ^EJ. 

 �
�ى +ن  ��٢٣١��eدی &V! د، و�#e! 51یM� د��ـ ا4� ?#Cى را آ� اج�ر� آ
�1ا	& اج�ر� را !<C! I	& و >F fXّ� دارد آ�ای� +ن ?#C را   ، 	�Hرا EJ^ آ &

�د#e! �&  آ ^EJ 1ل ازHV� ار&X� �!. 

 �
���٢٣١N  �ـ ا4� �#� از +ن آ� �ّ&ت اج�ر� ��Hم �1د، �3. را !� ��7�ج
�H	 I>! اج�ر� &�10رد و ��7�ج� !�ی& ��ل اTج�ر� را !� >�و� &� !&ه& و   !��و
�ى !��و�&هH\ #" اسK ا4� +ن رeا !� دی. 

 �
�وع �ّ&ت اج�ر� �3. !� ;1رى 0�اب �1د آ�  �٢٣١٧���ـ ا4� �#� از 
�& ی� �Q!5 اس��7د��D	 5 اس��7د�!�Q �#د�  ه��ط آ��&، اج�ر� !�;5   اى آ� �D	 &	ا

�1د  �� .�� �4�دد، !�L3 ا4�   و �1
� آ� ��7�ج� !� ص�F^ �3. داد�، !� او !
�د، �� ;1رى !��& آ� !17ا	& اس��7د�D! از +ن Iى ه�E7b�   I>! & اج�ر� را	1ا�

&	C!. 



 �
ـ ا4� ��L3 را اج�ر� آ & و !V& از 4}�X� "7&ارى از �ّ&ت اج�ر�  �٢٣١٨��
�&، ی� �Q!5 اس��7د��D	 5 اس��7د�!�Q �#1د آ� ه��ط   !� ;1رى 0�اب �اى آ� 

�& اج�ر� �ّ&�� آ� !��Q ��	&� !�;5 ��  آ�د��D	 &	ا  ا "# \H1د، و ه� �سK ا4
�د، و ��D! & از +ن	17ا! Iى ه�E7b� اس��7د�   I>! ت را&ّ� �H& اج�ر� ه	1ا�

 �! KD�	 و &	C! 

[375] 

 .�X&ارى آ� اس��7د� آ�د� اج�ت ا
56H !&ه&

 �
���٢٣١٩ �	�0 �اى را آ� �d6 دو ا;�ق دارد اج�ر� ده& و ی. ا;�ق +ن   ـ ا4
از اس��7د� +ن از !#" 	�ود  0�اب �1د ? �	\� >1رًا +ن را !��زد و ه#� �X&ار

�H	 5;�! اج�ر�  �H	 Iه ��1د و ��7�ج  &	C! I>! & اج�ر� را	1ا� . �و
� ا4
س�70" +ن !X&رى ;1ل !L/& آ� �X&ارى از اس��7د� ��7�ج� از !#" !�ود، اج�ر� 

�1د   !� +ن �X&ار !�;5 ��)�� ��1ا	& ه�H اج�ر� را !� هC! I	& و   و ��7�ج
 .(آ�د� اج�ة ا
56H !&ه&	�KD !� +	\� اس��7د� 

 �
���٢٣٢٠ �H	 5;�! د، اج�ر��#H! ��1د و
�  ـ ا4� اج�ر� ده &� ی� ��7�ج
�ط آ�د�� ��ى،   ا4eدی �	از +ن �3. اس��7د� آ &  �ًEb� �ا	& آ� ��7�ج

ص��F .3� ^F دارد !��H#Q	&� �ّ&ت را >�� آ & و اّ�� ا4� �0	� ��ل اج�ر� 
�ى وصّ#K آeدی d6� &��D	 �& ل ده�� �	�0 KV� � K&� اس	آ� �� او ز &��د� !�

�د، #H! ن �ّ&ت اج�ر�&�او !��& ? �	\� +ن �0	� را اج�ر� ده& و �#� از ��Hم 
�1د از و�7Q آ� ��د� اج�ر� !�;5 ��. 

 �
�د  �٢٣٢١��#e! �ـ ا4� ص�F^ آ�ر !ّ � را وآ#5 آ & آ� !�اى او آ�ر4
7� از �X&ارى آ� از ص�F^ آ�رH\� !ّ � آ	ه& زی�دى  �� ? �&! �#4�د !� آ�ر4

�ام اسK و !�ی& +ن را !� ص�F^ آ�ر !&ه&F او ��1د آ� . +ن ! �و
� ا4� اج#
س��H70ن را ��Hم آ & و !�اى 10د ا70#�ر !e}ارد آ� 10دش !��زد، ی� !� 

�ى !&ه& eدی �! �&� �7� از �X&ارى آ� اج#Hى !&ه& در ص1ر�� آ� آ�eدی
ش دارد ا	��م !&ه& زی�دى +ن !� او dFل ? �	\� 10د او هI آ�رى آ� ارز

��  &��!. 

 �
�ار !e}ارد آ� �d6 ��ر?� را !�	#5 ر	B آ &،  �٢٣٢٢��Q ز�e	ر �ـ ا4



0�ا!�  ^Dس ��د !�L3 ا4#e! ىC#? ارد&	 �F &ی�H	 B	ر �eدی B	ر �! �\	� ?
Kاس "��o 1د� .ی� آ�H ارزش ��ر?� 
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���U,ُ ا���م 

 �

� +ن ا �٢٣٢٣���Vاى ـ ج��ار !e}ارد در ��X!5 آ�رى آ� !Q ن��	آ� ا Kس
�ا �#&ا آ &، د�   او ا	��م ��� �&/H4 آ� �ده & ��ل �V# � !&ه&، �1e! d6ی& ه

�ار را ��  ���1ن !� او ��Q "و !� آ�� آ� ای I4}ارد ج�59 و !� آ�� آ�   ده

� و ای" آ� آ�� را   ده& 5��9 ��  آ�ر را ا	��م ���Vق !#" ج�14ی &، و >

�اى آ�رى اج#� آ  &، ای" اسK آ� در اج�ر� !V& از 10ا	&ن ص#�l، اج#� !�ی& !
5H9 را ا	��م ده& و آ�� هI آ� او را اج#� آ�د� اج�ت را !� او !&ه�Lر 

��  �� &��! "#ّV� �b� 5��9 �? �
� ا4�Vدر ج �
�1ا	& �/1lل   �1د، و
�H	 ر�L&ه& ج�59 !&ه	م ��	5 را اH9 �� /1د و	5 H9 1د�. 


��� �٢٣٢h  ار داد�Q و ا70#�ر &EQ و از روى &��! 5Q�9 و �
ـ ج�59 !�ی& !�

� +دم س�#<� آ� �Vای" ج ��ف 	�Hی&، ! �!E� & در ��ل 10د	9ً� !17ا��آ & و 

�ف ��E� ل 10د را در آ�ره�ى !#<1د���  K�#	 }#Mآ & ص. 

 �
�ام  ـ آ�رى را آ� ج�59 �� ��٢٣٢��F &م ده &، !�ی��	اى او ا�14ی& !
�& !=1رى�D	 �&ی& !� >�ی�! C#	 و ،&��D	   �7<�e	 �3V� ی� !� +نdX9 ض�J آ�

� در e� &��D	 1د��T �ً9زم اسK ���	ً� +ورد� ��&، ی� از واج���D آ� �!
 ��7 !��& �� ا4��ض  �adX9	�KD !� ج�59 در +ن وج1د داJ .ی �L1ردی�

�ود د! �Lج�ى ��ری �! ^��اب !1bرد، ی� در �� ���1ن !� او !1eی& ه� آ� 
��  K�#	 }#Mص �
�Vج ،Iده. 

 �
���٢٣٢N �� ار�Q را آ� �
�� �4}ارد !&ه& �V#" آ & �1e! d6ی& ه�   ـ ا4
دهT ،Iزم 	#�1e! Kی& +ن 4 &م   آ� اس^ ��ا �#&ا آ &، ای" 4 &م را !� او ��

Kر اس&X? ن+ KH#Q و K1ی& . ��ل آ��سe! d6� & L	 "#V� ل را�� �و
� ا4
�ا �#&ا  آ�� آ� اس^� 
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� ا7F#�ط واج^ !�ی& 1E0ص#�ت +ن را آ��d   آ & د� �" 4 &م !� او ��!� ! ،Iده
 .� "#V	�Hی&

 �
�ار 	&ه&، �1e! d6ی& ه� آ�  �٢٣٢٧��Q اى آ�ر�! � #V� دC� 59ج� �ـ ا4
�ا �#&ا آ & �1ل ی� �¤د�4	� !� او ��� �\!   �
�Vج & L	 "#V� ار +ن را&X� و Iده


� ? �	\� آ�� +ن 5H9 را ا	��م ده&، !�ی& �Cد او را !� ص }#M	K�# و
�دم ارزش دارد !&ه&� � .�X&ارى آ� آ�ر او در 	~

 �
�ار داد، آ�ر را ا	��م داد� !��& ی� !V& از  �٢٣٢٨��Q 5��9 �#� از �ـ ا4
�د ا	��م ده&، C� �! �XFد 	&ارد#e	 ای" آ� �1ل &EQ �! ،ار داد�Q. 

 �
�وع !� آ�ر آ &، ج�59 ��ـ �#� از +ن  �٢٣٢٩���
�   آ� 5��9 �V& ج	1ا�
&	C! Iرا !� ه. 

 �
�وع !� آ�ر آ�د، ا4� ج�1b! 59اه&  �٢٣٣٠���ـ !V& از +ن آ� 5��9 

� را !� هC! I	& ا��Lل دارد�Vج. 

 �
�دن   ـ 5��9 �� �٢٣٣١��L	 م�H� ��1ا	& 5H9 را 	���Hم !e}ارد، و
� ا4
�ر ج�59 �1د، !�ی& +ن o ب�D5 اسH9 �را ��Hم 	�Hی& �d6 ا4� آ�� !1eی& ه

�ا 5H9 آ & >dن �X&ار !� او ��� I/? وع !�   آ��� �Fا��. جC� و Iده
5H9 آ &، ? �	\� ;1رى !��& آ� ا4� 5H9 را ��Hم 	V� I/? ،& L#1ب 

�1د، !�ی& +ن را ��Hم 	�Hی&، و در ص1ر�� آ� 	���Hم !e}ارد، �XF !� ج�59   ��
�1د 	#C �� �ص5 ��و �D#9 "��o آ� F. 	&ارد  &��!. 

 �
ـ ا4� 5��9 آ�ر را 	���Hم !e}ارد، ? �	\� +ن آ�ر �56 �#&ا آ�دن  �٢٣٣٢��
�H	 5��9 &ارد	اى ج�59 >�ی&� ��1ا	& ?#Cى  اس^ اسK آ� �� ��Hم 	/1د، !

�ار Q 5H9 دن�
�D آ &، و هH\ #" اسK ا4� ج�C� 59د را !�اى ��Hم آ�=�
�ا !&وزد د� ���1ن !� او �� !e}ارد �1e! d6ی& ه� آ� 
�Dس�  Iده . �و
� ا4

�1EXدش ای" !��& آ� ه� �X&ار از 5H9 آ� ا	��م #4�د !�اى +ن �X&ار �Cد 
!&ه&، ج�59 !�ی& �Cد �X&ارى را آ� ا	��م �&� !� 5��9 !&ه&، ا4� ?� ا7F#�ط 

� را را �o	�Hی &eی&Lی �M
�E� آ� !� ;1ر Kای" اس. 
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�KارPا���م م 

��� �
ـ �Cار�9 +ن اسK آ� ��
. ز�#" ی� آ�� آ� ز�#" در ا70#�ر او  ٢٣٣٣
اسK !� زارع !� ای" �3��V� I�Q آ & آ� ز�#" را در ا70#�ر او !e}ارد �� 

 .زراK9 آ & و �X&ارى از �Fص5 +ن را !� ��
. !&ه&

 �
���٢٣٣h ط دارد�� :ـ �Cار�9 ? & 

1 وا4}ار آ�دم، و زارع هI ز�#" را !� �: ص�F^ ز�#" !� زارع !1eی&: اول

.، ز�#" را وا4}ار آ & !�اى : !1eی&�� & 	C! �<�F �L دم، ی� !&ون ای�1DQل آ

�د#e! 51یM� ار�9 و زارعC�. 

5 !�� & و !� EQ& و ا70#�ر 10د : دّومQ�9 �3ّ وL� دو �ص�F^ ز�#" و زارع ه
 &��D	 �#ز�#" س� ^Fآ� ص� Kط اس�� "# \Hم ده &، ه��	ار�9 را اC� و

�د� !��& اّ�� س�#� !1دن ی� L	 ى��ف در ا�1ا
� ج#413ّE� ع او را از�� Iآ�F
�H	 �9ارC� KMرى !� ص�o 1ر !1دن زارع�M�  زارع �L ای �e� &	ز

&��! �7� .ا7F#�ج !� ص�ف ��ل دا

 .ه�F �Hص5 ز�#" !� ی�L ا�E70ص داد� 	/1د: س1ّم

�ص5 و ��	 & ای <� س<I ه� آ&ام !=1ر �/�ع !��& � 56	�E ی� ثF p3: ?<�رم
�ار !e}ار	& �Fص5 ی. �V=Q ��ل ی�L و Q ��&، �� ا4�! �&� "##V� &و !�ی

K�#	 }#Mار�9 صC� &��ى !�eل دی�� �eدی �V=Q 5ص�F . .
�� �و 	#C ا4
 در ای" ز�#" : !1eی&
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�� �? � .10اه� !� �" !&�، �Cار�9 ص }#M	K�#  زراK9 آ" و ه

I� � : "#آ  &، و !�ی& �ّ&ت �ّ&�� را آ� !�ی& ز� "#ّV� &�در ا70#�ر زارع !�
&��! "LH� 5ص�F ن&�+ Kآ� در +ن �ّ&ت !&س &�و ا4� اّول �ّ&ت را . !X&رى !�

�ار ده & !=1رى آ� Q 5ص�F ت را رس#&ن&ّ� ��ار ده & و +0Q � #ّV� روز
Kآ�>� اس &� .�9د�ً� �13Vم !�

I/��& و ا4� ز�#" K#ّ3!�Q زرا9: �! K95 زرا!�Q "#& ز� 	ارد اّ�� !17ا&	 K
Kاس }#Mار�9 صC� 1د� "LH� K9آ�رى آ  & آ� زرا. 

I71ع : ه�	ی.  d6� �3ّ ه�7 & آ�M� در �	1ع زراK9 !�ی& �13Vم !��& اّ�� ا4



�� K9زرا �� "#ّV� K9ن زرا�Hه &	�D	 Iه I\� اس	آ  & ? �  & ? ��1د و ا4
�� K91ع زرا	م   آ  & !�ی& زرا�79 را آ� ��  ��	10اه& ا �e� &  آ "#ّV� &ده

�1د 5H9 &1 !�یM	 ن�H>! آ� &�1
� �0ص ��V7رف !�EM� K� .+	�L آ�

I7/ه : Iز�#" دارد و !� ه �V=Q & ? آ &، �� آ�� آ� "#ّV� ی& ز�#" را�! .
��
در ی�L از ای <� زراK9 آ"، و +ن را �Vّ#" : ���وت دار	&، ا4� !� زارع !1eی&

Kار�9 !�;5 اسC� & L	. 

I>	 : رج�b� �&>9 �زراK9 و هH\ #" !}ر و ��	 & +ن را !�ی& �Vّ#" آ  & آ� !
 5M� دم +ن�?� آ�� !��& و
� ا4� ��bرج� را آ� ه� آ&ام !�ی& !L  & �#�ن �

 .�13Vم !��& آ�>� اسK و Tزم 	#�K +ن را �V#" آ  &

 �
�ار !e}ارد آ� �X&ارى از �Fص5 !�اى او  ��٢٣٣��Q زارع�! .
�� �ـ ا4
(.
�� (&�و !Xّ#� را !#" 10د��ن �I#�X آ  &، ? �	\� !&ا	 & آ� !V& از  !�

�� �Q�! ىC#? ،ار&X� 7" +ن��دا!  Kاس }#Mار�9 صC� &	��. 

 �
���٢٣٣N  �\	� ? ،&ی�#	 Kص5 !� دس�F 1د و�ـ ا4� �ّ&ت �Cار�H� �9م 
�1د آ� !� اج�ر� ی� !&ون اج�ر�، زراK9 در ز�#" او !�H	& و  �oرا .
��

�oرا I1د �� زارع ه/	 �oرا .
�� ��1ا	& زارع   !��& ��	�V 	&ارد، و ا4
�رى !� زارع . را وادار آ & آ� زراK9 را !\# &o K9اى ?#&ن زرا�! �و ا4

�1د آ�  �oرا �? ��س& Tزم 	#�K 19ض +ن را !� او !&ه&، و
� زارع ا4!
�H	 ،&ى !&هC#? .
�� �!  &	�H! "#در ز� K91ر آ & آ� زراD�� را .
 .�1ا	& ��

 �
�& �d6 +ب  �٢٣٣٧���D	 "LH� "#در ز� K9واس=� �#� +�&ى زرا �! �ـ ا4
 56� �7ّF &��! �&�+ Kس&! K9ارى از زرا&X� 1د، در ص1ر�� آ�� i=Q "#ز�

 �39 آ� 
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�ارداد ��ل ه� دوى +	<� اسK، و در   ��Q �!�=� ار&X� ت داد +ن�	1ا#F �! 1ان�
Kار�9 !�;5 اسC� �#ّX! .زارع ز ��ف او و ا4ّE� ز�#" در �\	� ? & L	 K9را

�>� 	&ا��7 اسK، !�ی& اج�ر� +ن �ّ&ت را !� �X&ار ّE� در +ن .
!1د� و ��
�رى !� o 0��رت و K9ك زرا��1HVل !� ��
. !&ه&، و ا4� !� واس=� �

�دازدm! زارع !�ی& 0��رت را �&� .ز�#" وارد 



 �

. و زارع ص#�l 10ا	&� !�� &، !&و �٢٣٣٨���� �� ـ ا4eی&Lی Kی�oن ر
�H	   �9ارC� &EQ �! .
�� ��1ا	 & �Cار�9 را !<C! I	 &، و هH\ #" اسK ا4

 "Ho در ��د و
� ا4#e! &EQ "#H>! Iف ه�ز�#" را !� آ�� وا4}ار آ & و ;
�ط آ�د� !�� & آ� ه� دو ی� ی�L از +	�ن I>! �F زدن �10ا	&ن ص#C� �lار�9 

�� & ��! �7��ارى آ� 4}ا�1��7ا	 & �=�!�   ��3��V را داQ   I>! �3 را��V� &	ا
& 	C!. 

 �
���٢٣٣٩  I>! �9ارC� د�#H! ی� زارع .
�ار داد �Cار�9، ��Q از &V! �ـ ا4
�H	   د���ط آ��د و #H! زارع �10رد و وارث/�ن !��ى +	�ن اسK، و
� ا4

�� I>! �9ارC� ،&م ده��	را ا K9آ� 10د زارع زرا & �10رد و ? �	\�  !�
��&، !�ی& س<I او را !� ورث�زرا K9	�Hی�ن �! �&   Iى ه�e1ق دیXF اش !&ه & و

�1ا	 & ��
. را ��1Dر آ  & آ�   !�	&، و
� 	�H آ� زارع دا��7 ورث� او ارث ��
&	�H! �Q�! "#در ز� K9زرا. 

 �
���٢٣h\� !}ر،  ٠	ار�9 !�;5 !1د� ? �C� آ� & H>�! K9از زرا &V! �ـ ا4
�� Kص�3 آ� !&س�F 1د�! .
ی& ��ل او اسK و ا4� !}ر ��ل زارع !1د� +  ��ل ��


. اج�ة�� Kزم اسT ل او 10اه& !1د و در ص1رت اّول�� Iه K956 !�   زراH
ا
ا
56H ز�#"  زارع را !&ه&، و هH# =1ر در ص1رت دّوم Tزم اسK زارع اج�ة

 .را !� ��
. !&ه&

 �
���٢٣hار ١C� آ� & H>�! K9از زرا &V! و &��9 ـ ا4� !}ر، ��ل زارع !�
�1	& آ� !� اج�ت ی� !&ون اج�ت  �oو زارع را .
!�;5 !1د� ? �	\� ��


. را�o 	/1د، �#� از �� �زراK9 در ز�#" !��H! �Q	& ا��Lل 	&ارد، و ا4
�� Iه K9را !\# &، و زارع   رس#&ن زرا K9& زارع را وادار آ & آ� زرا	1ا�

�H	  را در ز K91ر آ & آ� اج�ر� !&ه& و زراD�� & او را	ارد�1ا{e! �Q�! "#� .
�H	 Iه .
�� C#	 را در   و K91ر آ & آ� اج�ر� !&ه& و زراD�� & زارع را	1ا�
 .ز�#" !�e! �Q}ارد
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 �
���٢٣hار�9، ری/�  ٢C� ن �ّ&ت&�ـ ا4� !V& از جiH آ�دن �Fص5 و ��Hم 
زراK9 در ز�#" !�H	& و س�ل !V& دو ����F �Dص5 !&ه&، ? �	\� ��
. و زارع 

 K9از زرا ،& �� آ�د� !�� & آ� از �K#ّL3 10د !#�ون آ�د� !�~ <�!=1رى ص



�ار داد آ�د� !�� & آ� ه1EM� �Hل و ری/� +ن Q ��F�D� ILFت را دارد، و ا4
�ار داد��ن >fX در �1رد �1EMل س�ل Q �7�ك !��& !�ی& KH�Q آ  & و ا4/�

�&  اّول !��& �1EMل س�ل دّوم ��ل ص�F^ !}ر ���!. 
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 �*�تا���م ُم	

 �
���٢٣h٣ �1#� �3 آ & آ� در70<�ى��V� I�Q "ن !� آ�� !� ای��	ا �اى   ـ ا4
ه�ى +ن !� اوسK �� �ّ&ت �Vّ# �   را آ� �#�1 +ن ��ل 10د اوسK، ی� ا70#�ر ��1#

�ار Q ارى �/�ع آ�&X� �! ی& و +ب ده& و�H	 K#!�!� +ن آ� وا4}ار آ & آ� �
��  3��V� "دارد، ای� .14ی & � را ُ����Qت ��4}ار	& از �#�1 +ن !

 �
���٢٣hh �H	 �1#� آ� �56 !#& و ? �ر �a�>70ت در در�Q��� �3��V� ده&  ـ
آ  &   ص }#M	K�#، و
� در �56 درF K0 � و س&ر آ� از !�گ +ن اس��7د� ��

 .آ  & ا��Lل 	&ارد  ی� در�70 آ� از 54ُ +ن !�اى d4ب #4�ى اس��7د� ��

 �
���٢٣h� T ت�Q��� �3��V� ـ در ^Fص� �زم 	#�K ص#1b! �lا	 & !�L3 ا4
آ & !� هEQ "#H&  در�Q��� &EX! K0ت +ن را وا4}ار آ & و آ�� آ� آ�ر ��

Kاس }#M�3 ص��V� د�#e! 51یM�. 

 �
���٢٣hN �� �&>V! در�70ن را K#!�#4�د، !�ی& ��3ّL و   ـ ��
. و آ�� آ� �

�د� !��& و 	#C در ��L	 1رD�� <� را	و آ�� + & ��! 5Q�9 آ� Kط اس�� .

�ف 	L & و ��
. 	�Dی& E� ل 10د را در آ�ره�ى !#<1د��� � Vی &��D	 �#س�
�د� !��& اّ�� L	 i � �
�ف در ��ّE� ع او را از�� Iآ�F � Vی &��1�Mر !�

 �
� !1bاه& در ��e� K�#	 ط��در 5��9 س�#� 	1Dدن و �1�Mر 	1Dدن 
�ف آ &ّE�. 

 �
���٢٣h13م  ٧V� &ت !�ی�Q��� ـ �ّ&ت ��& و ا4� اّول +ن را �Vّ#" آ  & و +0�! 
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�� Kار ده & آ� �#�1 +ن س�ل !&س�Q �VQ1� ن را+  Kاس }#Mی& ص+. 

 �
���٢٣h٨  �ـ !�ی& س<I ه� آ&ام 	�E ی� ث�F p3ص5 و ��	 & ای <� !��& و ا4
�ار !e}ار	& آ� �d6 ی. ُ�" از ��1#Q   آ� آ�ر &�ه� ��ل ��
. و !Xّ#� ��ل آ�� !�



 . &، ��3��V !�;5 اسKآ  ��

 �
���٢٣h& و  ٩	ار{e! �1#� ن&� ��ار ��Q��� �3��Vت را �#� از �zهQ &ـ !�ی
�ار !e}ار	& �� ا4� آ�رى Q ن �#�1 و �#� از رس#&ن +ن&� �ا4� !V& از �zه

 ،&��! �Q�! Kزم اسT �1#� ورش���	 & +!#�رى آ� !�اى ��!#K درK0 و �
ارد، ا4� ?� ا7F#�ج !� آ�رى ��	 & ?#&ن ��3��V صM#{ اسK و 4� 	� ا��Lل د

&��! �7� .�#�1 و 	e<&ارى +ن دا

 �
ـ ��Q��� �3��Vت در !��1 0�!�C و ه &وا	� و 0#�ر و ��	 & ای <�  �٢٣�٠��
K�#	 }#Mص. 

 �
آ  & و !�   ـ در�70	� آ� از +ب !�ران ی� ر;K!1 ز�#" اس��7د� �� �٢٣�١��
� ��	 & !#5 زدن و آ1د دادن و  +!#�رى ا7F#�ج 	&ار	& ا4� !� آ�ره�ىeدی

�� �1#� K#ّ!1J��� آ� �1ج^ زی�د �&ن ی� ��mHس  & ��! �7��1د ا7F#�ج دا
Kاس }#Mت در +ن ص�Q��� �3��V� . ن ی�&�و
� ? �	\� +ن آ�ره� در زی�د 

�7 !�� & ��Q��� �3��Vت ا��Lل دارد��K#ّ!1J �#�1 ��ث#�ى 	&ا�. 

 �
� ��  آ�د�ـ دو 	��ى آ� ����Qت  �٢٣�٢��eی&Lی Kی�o&، !� ر	&  ا 	1ا�
�ط آ  & آ� ���3��V را !<C! I	 & و 	#C ا4� در Ho" 10ا	&ن ص#�Q��� �lت 
�ارى آ� Q �!�=� ،& ��! �7�ه� دو، ی� ی�L از +	�ن I>! �F زدن ��3��V را دا

�7��;� آ  & و   4}ا� �3��V� در �ا	&، !<I زدن ��3��V ا��Lل 	&ارد، !�L3 ا4
�ط آ�د� �3H9 	/1د،��1ا	& ��3��V را !<I   ا	&، ��  آ�� آ� !�اى 	�i او 

&	C!. 

 �
���٢٣�٣ I>! ت�Q��� �3��V� ،د�#H! .
�� �اش !�  10رد و ورث� 	�H  ـ ا4
 .ج�ى او ه�7 &

 �
���٢٣�h  \� در	د ? ��#H! �&�ـ ا4� آ�� آ� ��!#K در�70ن !� او وا4}ار 
#!��د� !�� & آ� 10دش +	<� را �L	 ط�� &X9آ &، ورث� K   ،& 7�اش !��ى او ه

�ع � Iآ�F ،&	�#e	 Iه �و ? �	\� 10د��ن 5H9 را ا	��م 	&ه & و اج#� و آ�ر4
�� �#4�د و �Fص5 را !#" ورث� �ّ#K و ��
. KH�Q   از ��ل �ّ#K اج#� و آ�ر4

��   ��ط آ�د� !�� & آ� 10د او در�70ن را ��!# K	�Hی&، �� ا4� �آ &، و ا4
�7��ار 4}اQ & آ�	ا  

[385] 



�� I>! ت�Q��� �3��V� دن او�� �! ،& L	 ى وا4}ار�eار  !&ی�Q �10رد و ا4
�7��1د آ� ورث� او ی� آ��   ا	& ��
. ��  	e}ا �oی� را &	C! I>! را &X9 &	1ا�

 .آ  &، در�70ن را ��!# K	�Hی& آ� +	<� اج#�ش ��

 �
�&، ����Qت ! ���٢٣���! .
�ط آ & آ� ��Hم �Fص5 !�اى ��� ��;5 ـ ا4
�� .
�& و آ�� آ� آ�ر ��  اسK و �#�1 ��ل ���!  �H	 & ت  آ��1ا	& �=�
�D اج

 .	�Hی&

 �
���٢٣�N  رد و�L! K0ى وا4}ار آ & آ� در +ن در�eز�# � را !� دی �ـ ا4
�� 5H9 �\	+   �� K�3 !�;5 اس��V� ^7#�ط واجFا �!� ! &�+ی& ��ل ه� دو !�

�!#K هI ��ل او اسK و !�ی& �Cد ا4� در�70ن ��ل ص�F^ ز�#" !1د�، !V& از �
 ��ارداد !#/7Q ار&X� ن آ� از+ �آ�� آ� +	<� را ��!#K آ�د� !&ه& �/�وط !

 Kل اوس�� Iه K#!��& و ا4� ��ل آ�� !1د� آ� +	<� را ��!#K آ�د� !V& از ��D	
ه��a را آ� !1اس=� آ &ن در�70ن �#&ا   �1ا	& +	<� را !L &، و
� !�ی& 14دال  و ��

� آ &� �&�و اج�ر� ز�#" را از روزى آ� در�70ن را آ���7 !� ص�F^ ز�#"  
�� Iه .
�& و ���D	 ��ارداد !#/7Q ار&X� ن آ� از+ ��1ا	& او را   !&ه& �/�وط !

��1Dر 	�Hی& آ� در�70ن را !L & و ا4� !1اس=� آ &ن در�70ن �D#9 در +	<� �#&ا 
H	 �
�1ا	& او را   ��1د، !�ی& ���وت KH#Q +ن را !� ص�F^ درK0 !&ه&، و

 .��1Dر آ & آ� !� اج�ر� ی� !&ون اج�ر� در�70ن را در ز�#" !�e! �Q}ارد
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1
A 1 آ�A�	آ �CCف آ�j� در م�ل خ�د �CAا�� 

 �
� �ً9	�H  ـ !\� �٢٣�٧��� �&/	 �
�ف آ & اى آ� !�E� & در ��ل 10د	1ا� .
Kاس C#? از س� �Lن ی&� �
�! �	�/	:  

�T�! ILى 19رتروی#&ن �1ى در�K زی: اول �.  

�ون +�&ن � �: دّوم#!.  

�ى در زن: س1ّمHQ س�ل �	ن &��ى در ��د و ��Hم HQ د� س�لC	�� ن&� .��Hم 

 �
���٢٣�٨  �
^ و در س# � و زی K/� در ص1رت و K�ـ روی#&ن �1ى در
� ا	��ن e� ،K�#	 ن&� �
�&ن ص&ا و ��	 & ای <� 	/�	� !� K�!5l و در

�&� اسK!<1اس=� ای <� یX#" آ �
�! & . 



 �
ـ دی1ا	� و س�#� یV � آ�� آ� ��ل 10د را در آ�ره�ى !#<1د�  �٢٣�٩��
�ف ��E� �H	 & <� !�ی&   آ	ت +�<�ّE� ی & و�H	 ف�E� & در ��ل 10د 	1ا�

�7�L��&، و هH\ #" اسK ور�! �>	+ �ّ
� و~	 ��اfa   زی/
اى آ� ��7<& ج��i ا
�ف در ا�1ا
� ج#413�ى آ�د�E� او را از &��!. 

 �
���٢٣N٠  iQ1� آ� �<�E� ،Kاس �	5 و �4ه� دی1اQ�9 ـ آ�� آ� �4ه�
 .آ & ص }#M	K�#  دی1ا	�e در ��ل 10د ��

 �
���٢٣Nن �� ١��	#� ��  ـ ا	ض از د�رود ه�  �1ا	& در ���o آ� !� +ن �
 Q&ر از 
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�د� H��ف 10د و 9#�ل و �<�Hن و آ�ره�ی� آ� اس�اف E� �! ل 10د را��
�H	  �� ای" اسK آ� ا4� ��ل 10د را !� آ�� !bD/& ی� . 1د !�س�	&>zو ا

 Iو ورث� ه &��! p3از ث �7/#! �? ��و�& ی� اج�ر� ده& ا4�! KH#Q از �ارزا	7
Kاس }#Mف او ص�ّE� & ی�H 	 اج�ز�. 
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 ا���م وآ���

�ى   وآ�
K +ن اسK آ� ا	��ن آ�رى را آ� ��eآ &، !� دی K
�1ا	& در +ن د�0
	�Hی& �� از ;�ف او ا	��م ده&، �d6 آ�� را وآ#5 آ & آ� �0	� او را  وا4}ار

�و�& ی� ز	� را !�اى او  &X9	�Hی& �� +دم س�#<� آ� ��ل 10د را در �!
�ف ��E� ف آ & و   آ�ره�ى !#<1د��ّE� ارد در ��ل 10د&	 �F آ &، ?1ن

�H	 &��ف در ��
� � i آ�د� !�ّE� ع او را از�� Iآ�F �L#�&   آ	اى �1ا�!
�وش ��ل 10دش آ�� را وآ 5#	�Hی&<. 

 �
���٢٣Nى  ٢�eن !� دی��	ا �ـ در وآ�
T Kزم 	#�K ص#1b! �lا	 &، و ا4
!�<�H	& آ� او را وآ#5 آ�د� و او ه�H>�! I	1DQ &ل 	1Hد�، �d6 ��ل 10د را !� 

Kاس }#Mص K
�د وآ�#e! و او ��ل را &� .آ�� !&ه& آ� !�اى او !��و

 �
���٢٣N٣ �� اسK وآ 5#	�Hی& و !�اى  ـ ا4eدی �>�ا	��ن آ�� را آ� در 



7 ��� !��س7& و او 1DQل آ &، ا4� ?� وآ�
 K	��� V!& از �&�� !�س& 
او وآ�
Kاس }#Mص K
  .وآ�

  

 ��v	ى را وآ�� م1 |�٢٣م�S1 آ� دی	1 آCU1 آ�   ـ م�ّآ� ی	آ P�A و �Cآ
=��ر ا*�ام آ�CC، و �Hد، .�ی� .��� و �CH�. �*�K و از روى *�j و اخ  وآ�� م1

.�h م
�P هa ا�W ��6 در خ�ا�Aن �f�b وآ�� �H�. /�H و �f�b را .� 
�f�b �Aای#` .�3ا�H  ا�� ��?b /�Aاى آ� خ�ا. 

 ��v	1 ��٢٣م
A ن�	Aم  ـ آ�رى را آ� ا�@Aی� ا�;A �ًK�H م ده�، ی��@Aا �Aا��
1
A د ده��H ى وآ���Sف دی��� در مTy آ	1 آ. ��ا�A .�اى اA@�م %ن از 

1
A ،�Aی1 را .�3ا�H�Aز ��K �f�b ی��;A ا�� �0ن i� اى   ا��ام�. �Aا��
 خ�ا�Aن �f�b از ��ف 
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�ى وآ5# �1دeدی. 

 �
���٢٣NN  & م آ�ره�ى 10دش وآ#5 آ�H� م��	اى ا�ـ ا4� ا	��ن آ�� را !
�اى ی�L از آ�ره�ى 10د وآ 5#	�Hی& و +ن آ�ر را ! �صM#{ اسK، و
� ا4


K ص }#M	 "#V�K�#	L & وآ�. 

 �
���٢٣Nف �� ٧��1ا	& +	�ا !<I   ـ وآ�
X9 ،K& ج�یC اسK و ه� ی. از دو ;
�ز	& ��lز� 10د را < d6� &��! �&��ط �� ای �L در T &X9 "Hoز�� e� ،&	C!

�ط ��� i#! &X9 "Ho و در &�آ  & آ� >�ز	& وآ5# !��&   !� �&رش �#��و
�دازد آ� در ای" ص1رت س�ل اج�ر� !&ه& و ��ل ا�l�� Tز� را �� m! ج�ر� را

� ای 1Eرت ا4� �1آ5 #J ی& و در�H	 لC9 &ش را	ز�< K
�&ر �F 	&ارد وآ�
� !� او رس#& D0 از +ن آ� &V! &ی�H	 آ �ر�وآ#5 را C9ل آ & یV � از آ�ر !

�H	   م��	ن آ�ر را ا+ �D0 از رس#&ن �#� ��1ا	& +ن آ�ر را ا	��م ده&، و
� ا4
Kاس }#Mص &� .داد� !�

 �
���٢٣N٨ �� 5#ـ وآ   &��! Iی^ ه�J 51آ� ��1ا	& از وآ�
K آ �ر� آ & و ا4
 .ا��Lل 	&ارد

 �
���٢٣N٩ �H	 5#ى   ـ وآ�eدی �&��1ا	& !�اى ا	��م آ�رى آ� !� او وا4}ار 



 ��د، !� ه#e! 5#آ� وآ &�را وآ 5#	�Hی&، و
� ا4� �1آ5 !� او اج�ز� داد� !�
	& ر>�7ر 	�Hی& و هH\ #" اسK ا4� �zه� �1ا  ;1رى آ� !� او دس17ر داد� ��

&��56 ای �L آ�ر، !� 	1Mى اسK آ� �13Vم اسK 10د وآ#5 . ا�� اج�ز� �1آ5# !�
�H	   ف��، !�ی& از ;#e! 5#اى �" وآ�! &��! �7�4 ��1ا	& +	�ا ا	��م ده& و ا4

�H	 د و�#e! 5#ف 10دش وآ#5 آ &  او وآ� .�1ا	& آ�� را از ;

 �
ن !� اج�ز� �1آ5 10دش آ�� را از ;�ف او وآ#5 ـ ا4� ا	�� �٢٣٧٠��
�H	 ،& د ی� �1آ5 وآ#5   آ�#H! وآ#5 اول ��1ا	& +ن وآ#5 را C9ل 	�Hی&، و ا4

�H	 5;�! دو�� K
�1د  اّول را C9ل آ & وآ�. 

 �
از ;�ف (ـ ا4� وآ#5 !� اج�ز� �1آ5، آ�� را از ;�ف 10دش  �٢٣٧١��
	 & +ن وآ#5 را C9ل آ  &، و ا4� �1ا  وآ#5 آ & �1آ5 و وآ#5 اول �� (وآ5#

�د، ی� C9ل �1د، و آ�
K دو�� !�;5 ��#H! 1د  وآ#5 اول�. 
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 �
� را !�اى ا	��م آ�رى وآ#5 آ & و !� +	<� اج�ز� ده&  �٢٣٧٢���	 & ? �ـ ا4
�1ا	& +ن آ�ر را   آ� ه� آ&ام !7 <�ی� در +ن آ�ر اQ&ام آ  &، ه� ی. از +	�ن ��

�ان !�;5 ا	��م ده& و ? �	\� eدی K
�د ی� C9ل �1د وآ�#H! ن�	از + �Lی
�H	  1د��7 !��& آ� !� هI ی� !7 <�ی� وآ#5 اسK آ� ا	��م ده& و . �e	 �و
� ا4

�& آ� ���D	 13مV� Iه �<�F آ� !�   از &��1ا	 & !7 <�ی� ا	��م ده &، ی� �7�4 !�
�H	 ،& م ده��	ا Iی & ه�H	 ام&Q& !7 <�ی� ا 	1ا� .VHدس�7 ج �� وآ5# �&� و ا4

�ان eدی K
�د، وآ�#H! ن�	از + �Lم ده &، در ص1ر�� آ� ی��	ا Iآ� !� ه & ��!
�ان !� ��گ   !�;5 ��eدی K
�1د و
� در ص1رت �I>D !1دن آdم �1آ5، وآ�

�H	 "#! ء ازdاز وآ �Lرود ی. 

 �
���٢٣٧٣ �� 5;�! K
�د، وآ�#H! 5وآ#5 ی� �1آ ��1د، و 	#C ا4�   ـ ا4
�ف در +ن وآ5# �&� اسK از !#" !�ود �d6 14س� &ى آ� ?#Cى آ� !�اى �E

�� 5;�! K
�د، وآ�#H! �&�و ا4� ی�L از +	<� . �1د  !�اى >�وش +ن وآ5# 
دی1ا	� ی� !#<1ش �1د در ز��ن دی1ا	�e ی� !#<1�� وآ�
K اث�ى 	&ارد اّ�� 

�ف �&ن دی1ا	�e و !#<1�� 	#C 	17ا	& ; �!=dن وآ�
 �! K	1Mى آ� !V& از !
H9Kل اس�L� .5 را ا	��م ده& �5M ا

 �
���٢٣٧h  اى او�ـ ا4� ا	��ن آ�� را !�اى آ�رى وآ#5 آ & و ?#Cى !



�ار 4}ا��7 !�ی& !� او !&ه&Q ى را آ�C#? ،م +ن آ�ر��	از ا &V! ،ارد{e! ار�Q. 

 �
���٢٣٧�  & L	 آ��1ه� Kآ� در ا70#�ر او اس �
ـ ا4� وآ#5 در 	e<&ارى ��
�>� آ� E� از �#J او اج�ز� داد�و �!  �ًQی& و ا����H 	 ى در +ن�eف دی�E� ،&	ا

 .+ن ��ل از !#" !�ود، 	�Dی& 19ض +ن را !&ه&

 �
���٢٣٧N  ،& آ��1ه� آ Kآ� در ا70#�ر او اس �
ـ ا4� وآ#5 در 	e<&ارى ��
�>� آ� !� او اج�ز� داد�ّE� از �#J ی& و +ن  ی��H ! ى در +ن�eف دی�E� &	ا

o ،ود�
�Dس را آ� �7�4. ��" اس��Kل از !#" ! �1�& و  �� ا4m! ،وش�ا	& !�
 .+ن 
�Dس ��3 �1د، !�ی& 19ض +ن را !&ه&

 �
�>� آ� !� او اج�ز� داد� �٢٣٧٧��E� از �#J 5#وآ ��ف   ـ ا4E� ،&	ا

�Dس� را آ� �7�4 d6� ،& L! ى در ��ل�eدی   �<�E� ًا&V! و &�1m! وش�ا	& !�

�ف صM#{ اسKا	& ! �H  را آ� !� او اج�ز� داد�E� ی&، +ن. 
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 ا���م *ـ�ض

�+ن و ا�D0ر راجi !� +ن Q آ� در +ی�ت Kاس �DM7�� ض دادن از آ�ره�ى�Q
� اآ�م DHl#� از ،Kاس �&��&� ) ص�3 اv 39#� و+
� وسI3(زی�د س��رش  Kروای

�ض !&ه& ��ل او زی�د ��Q ن 10د�H3�� ادر��1د و ��Lad   آ� ه� آ� !� !
�� KHFاو ر ��س7 & و ا4� !� !&ه�Lر 10د �&ارا آ &، !&ون F��ب و >  !

�ض !1bاه& و   !��K9 از ص�اط ��Q از او �	�H3�� ادر�4}رد و آ�� آ� !
�ام ��F او �! K/>! ،&&ه	1د  �و 	#C در روای�7 +�&� اسK ث1اب ص&�Q د� . 

��ض ه#�&� !�ا!Q و ث1اب Kاس ��ا!!. 

 �
�ض Tزم 	#�K ص#1b! �lا	  �٢٣٧٨��Q ـ در K#	 �! ى راC#? �& !�L3 ا4
Kاس }#Mد، ص�#e! &EQ "#Hه �! Iض !� آ�� !&ه& و او ه�Q. 

 �
�داز	& �#�  �٢٣٧٩��m! ن را+ "#V� KQط آ  & آ� در و���ض Q در �ـ ا4
�اى ! fX< KQو "##V� �از رس#&ن +ن وT ،KQزم 	#��LD3; Kر 1DQل آ & و
� ا4

�اه� !� !&ه�Lر !��& ? �	\� �#� از +ن وH1ل هDQ &ض را !&ه & !�ی�Q Iه KQ
 .	�Hی&

 �
�ار ده &، ;�LD3ر  �٢٣٨٠��Q ��&� ن+ K0دا��ض !�اى �Q �l#در ص �ـ ا4



�H	 ن +ن �&ت&��1ا	& ;3^ 10د را �=�
 �D	�Hی& و
� ا4� �&ت   �#� از ��Hم 
�7 !��&، ;�LD3ر ه� و1b! KQاه&، ��� .�1ا	& ;3^ 10د را �=�
 �D	�Hی&  	&ا

 �
� ;�LD3ر ;3^ 10د را در ��VQ1 آ� �F دارد �=�
�D آ &، ـ ا4 �٢٣٨١��
#0�   ? �	\� !&ه�Lر !17ا	& !&ه� 10د را !&ه&، !�ی& >1رًا +ن�� ��دازد و ا4m! را

 !# &ازد 
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Kر اس�L4 �ه. 

 �
� از �0	� �٢٣٨٢��#J ر�Lه&! �اى آ� � �س^ ��ن اوسK و در +ن   ـ ا4
�ى eه�ى دیC#? ل وC � �#/��7 و اث�ث	�7 �آ� !� +	<� ا7F#�ج دارد، ?#Cى 	&ا

�H	 ر�LD3; &�� آ & ��   !�Dی& ص�! �L3! ،&ی�H	 �D
�1ا	& ;3^ 10د را از او �=�
 .!17ا	& !&ه� 10د را !&ه&

 �
���٢٣٨٣ �H	 و Kر اس�L\�   ـ آ�� آ� !&ه	& !&ه� 10د را !&ه& ? �	1ا�
�& واج^ اسK آ� آ�^ آ�D	 ج�F اى او� & و !&ه� 10د !17ا	& آ�س�D آ & و !

 .را !&ه&

 �
���٢٣٨h  �7�ـ آ�� آ� دس7�س� !� ;�LD3ر 10د 	&ارد، ? �	\� ا�#& 	&ا
 i7#�ط !�ی& !� اج�ز� ��7<& ج��Fا ��& آ� او ی� وارث او را �#&ا آ &، ! �!�!

�& ا7F#�ط واج^ �D	 &#ّر او س�LD3; �� !&ه&، و ا4#X< �! 3^ او را; faا�/
ا
� 	&ه&+	��L7 ;3^ او را !� سّ##X< &. 

 �
7� از 0�ج واج^ آ�" و د>" و !&ه� او  ��٢٣٨��/#! K#� ل�� �ـ ا4
�H	 ىC#? & و !� وارث او 	س��! �><�E� "#Hرا !� ه �
�&، !�ی& ���D	 &رس. 

 �
���٢٣٨N  را �eه�ى ��36 دیC#? ی� ��X	 ی� d; ارى �1ل&X� ��آ �ـ ا4
4�د ��1د، ی� ? & !�ا! Iن آ+ KH#Q ض آ & و�Q ار را آ�&X� ن�H\� ه	د، ? �

�1	& ا��Lل  �oن را+ �#J �! دو �4�>�7 �� !&ه& آ�>� اسK، و
� ا4� ه
 .	&ارد

 �
�7 !��& و ص�F^ ��ل،  �٢٣٨٧��<��ض آ�د� از !#" 	Q را آ� �
�� �ـ ا4
ه�Hن را �=�
�D آ & ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� !&ه�Lر، ه�Hن ��ل را !� او 

 .!&ه&



 �
���٢٣٨٨  ��ض ��ـ ا4Q ارى آ�   آ�� آ�&X� از ��ط آ & آ� زی�د��ده& 
�د،   ��#e! ��ط آ & آ� ی. �" و � � س#��د، �d6 ی. �" 4 &م !&ه& و #e! &ده

�ار !e}ارد Q ��ام اس�L3! K ا4F د، ر!� و�#e! �� غ !&ه& آ� ی�زد��� Ib� ی� د�
X� �! د���ض آQ ى را آ�C#? م ده&، ی���	اى او ا�&ارى آ� !&ه�Lر آ�رى !

 Kی�Dد� !� ی. آ��ض آQ را آ� �	ط آ & ی. ���1�� d6� ،&ده �� �eج � دی
�ض Q ى را آ�C#? ط آ & آ����ام اسK و 	#C ا4� !� او F ده&، ر!� و ��

#4�د !� ;1ر �1Ebص �� ده&، �X� d6&ارى ;dى 	���70 !� او !&ه& و   ��
�ام ��F ر!� و Iد، !�ز ه�#e! �� �70ط آ & آ� س��� &�و
� ا4� !&ون ای"  .!�

�ض آ�د� �� !&ه& ا��Lل 	&ارد Q �\	+ از ��ط آ &، 10د !&ه�Lر زی�د��آ� 
Kاس ^M7�� �L3!. 
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 �
�ض ر!�ی�  �٢٣٨٩��Q و آ�� آ� ،Kام اس�F "7<�ـ ر!� دادن �56 ر!� 4
�H	 ن+ .
�� �7<�4  �H	 1د و��ف آ & و
� ? �	\� ;1رى  E� & در +ن	1ا�

�ار ر!Q ��& آ� ا4�! �&	�� را هI 	&اد� !1د	&، ص�F^ �1ل را�o !1د� آ� #4
�� �&	��ض #4Q ،& ف آ�ّE� ض در +ن �1ل�Q   ل�L��1ا	& در +ن !&ون ا

�ف 	�Hی&ّE�. 

 �
�د و !� +ن  �٢٣٩٠��#e! ض ر!�ی��Q ى را !� ;1ر�e4 &م ی� !}ر دی �ـ ا4
�� Kص�3 آ� از +ن !� دس�F ،& آ K9زرا  Kض ده &� اس�Q ی& ��ل+. 

��� �
�د و !V&ًا از �1
� آ� !�!K ر!� 4�>�7، ی�  ٢٣٩١b! ��ّ{! س� را�D
 �ـ ا4
 iQ1� �\	� ? &س !&ه�D
 ^Fص� �! K13ط !� ر!� اسb� آ� �
dF از �1ل

0�ی&ارى EQ& دا��7 از ای" �1ل !&ه& �1�#&ن +ن 
�Dس ج�ی C	K�# و 	�Hز 
? #" EQ&ى  10ا	&ن در +ن ! �!� ا7F#�ط !�;5 اسK، و ا4� در ه �eم 0�ی&

1�#&ن +ن 
�Dس ج�یC و 	�Hز در +ن صM#{ اسK و 	#C ا4� �1ل � &��! �7�	&ا
�7 !��& و !� >�و� &� !1eی& آ� ای" 
�Dس را ��ام داF �! 13طb� لdF ر!�ی� ی�

�ام   !� ای" �1ل ��F ن +ن&#��ام اسK و ا4� !&ا	& �1F س�D
0�م، �1�#&ن +ن 
7Fا �!� ! I&ن در +ن ه	ز 10ا�H	 Kط واج^ !�;5 ��اس�#  &��!. 

 �
� از  �٢٣٩٢��eدی �>�ـ ا4� ا	��ن �X&ارى �1ل !� ��ج� !&ه& آ� در 
�د، ا��Lل 	&ارد و ای" را ص�ف !�ات ��#e! �7Hف او آ�و ای" . 14ی &  ;



 �� آ�د� !��& و هH\ #" اسK ا4~ <�!�H	 + &	��7H�Q �L7 از ;3^ 10د را ص
�ط آ & ه�Hن ��ى !� او �� �1
� را !� آ�� !&ه& و eدی �>��X&ار را در 

 .!&ه&

 �
���٢٣٩٣  �>�ـ ا4� �X&ارى �1ل !� آ�� !&ه& آ� !V& از ? & روز در 
 �>��د، � d6	E>& و 	1د ���1ن !&ه& آ� !V& از د� روز در #e! �� زی�د�eدی

�ام اسK، و
� ا4� آ�� آ� زی�دى را F د ر!� و�#e! ار ���1نCه �eدی
 .ج � !&ه& ی� �3H9 ا	��م ده& ا��Lل 	&ارد #4�د در ��X!5 زی�دى  ��

 �
���٢٣٩h �	�H#� و �	دارد آ� وز �D3; ى�eآ�� از دی �اى 	#�K   ـ ا4
�و�70 و وج� +	�ا 	X&ًا   ��< �7Hى !� آ�eر ی� دی�Lه&! �b��1ا	& +	�ا !� 

�ات ی� س��7! �o�F ای" در ز��ن ��د ! �!#e!   ر�Lر از !&ه�LD3; آ� �aه�
�� K�7 اس<� 1ا	& +	<� را �  4
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7� از ;3^ 10د !��و�& و وج� +نHآ �! �eدی �b�را 	X&ًا   !� !�	. ی� !� 
�H	 �3��V� �	�H#� وزن و �! �
1HV� س<�ى� Lا آ� اس��د زی#e!  1د�. 
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 ا���م ��ا�� دادن

 �
ـ ا4� ا	��ن، ;�LD3ر 10د را 1Fا
� !&ه& آ� ;3^ 10د را از  ��٢٣٩��
D3; د و�#e! ى�eآ�� آ� دی ،&� Kدرس �
�Lر 1DQل 	�Hی&، !V& از +ن آ� 1Fا

�&� !&ه�Lر �� �
� ;�LD3ر 	�H !� او 1Fاe1د، و دی��1ا	& ;�D3 را آ� دارد   

 �D	�Hی&�=� �
 .از !&ه�Lر اّو

 �
���٢٣٩N  �3ّ وL� &ی�! ،�&� �
ـ !&ه�Lر و ;�LD3ر و آ�� آ� س� او 1Fا
�د�L	 1رD�� <� را	و آ�� + & ��! 5Q�9  � Vی ،& ��D	 �#ی& س��! C#	 و ،&��!

&  L	 ف�E� ل 10د را در آ�ره�ى !#<1د���. 

�ف در ّE� از �e7�L��اfa آ�� را !� واس=� ور/
و 	#C ا4� ��7<& ج��i ا
�H	 &��1د او را 1Fا
� !&ه & آ� ;�D3 را از  ا�1ا
� ج#413�ى آ�د� !�
�H	 Iد، و 10دش ه�#e! ى�eه  دی&! �
&، و
� ا4� س� آ�� �1ا	& !� آ�� 1Fا



 .1Fا
� !&ه& آ� !� او !&ه�Lر 	#�K ا��Lل 	&ارد

 �
ـ ا4� س� آ�� 1Fا
� !&ه & آ� !&ه�Lر اسK ا7F#�ط واج^ +ن  �٢٣٩٧��
اسK آ� 1Fا
� !� ر�oیK و 1DQل او !��&، و
� 1Fا
� دادن س� آ�� آ� 

و 	#C ا4� ا	��ن . !&ه�Lر 	#�K در ص1ر�� صM#{ اسK آ� او 1DQل آ &
1b! ��آ �! d6� ،&ده �
�ى 1Fاeج � دی ،Kر اس�Lاه& !� آ�� آ� ج �� !&ه

K�#	 }#Mص �
 .آ� ج1 !&ه�Lر اسK 4 &م 1Fا
� ده&، �� او 1DQل 	1F & Lا
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 �
���٢٣٩٨ �� �
ده& !�ی& !&ه�Lر !��& �� ا4�   ـ ��VQ1 آ� ا	��ن 1Fا
�د� و !&ه�Lر L	 ض�Q �7 از اوQض آ & �� و�Q ��1اه& از آb! او �او 	/&� ا4

�ض ��Q ًا&V! \� را	ده& آ� + �
�د 1Fا
�  را !� آ�� 1Fا#e! ده& از +ن آ�
K�#	 }#Mص. 

 �
ـ 1Fا
� ده &� و ;�LD3ر !�ی& �X&ار 1Fا
� و ج � +ن را !&ا	 & ��  �٢٣٩٩��
ا4� �d6 د� �" 4 &م و ص& ���1ن �1ل !� ی. 	�� !&ه�Lر !��& و !� او !1eی& 

�د، و +ن را � "#ّV	1F & Lا
� درسK  ی�L از دو ;3^ 10د#e! �	d< را از
K�#	. 

 �
���٢h٠٠  iQ1� ر در�LD3; ر و�Lه&! �
�& و�! "#ّV� �ًVQه� وا&! �ـ ا4
Kاس }#Mص �
�d6 ا4� ;1F ; ^3ا
� دادن، �X&ار +ن ی� ج � +ن را 	&ا	 & 1Fا

&V! ه& و&! �
�7 !��& و �#� از دی&ن د>7�، 1Fا�1	 �د>7� را  آ�� را در د>7
�� }#Mص �
�&  !D# & و !� ;�LD3ر �X&ار ;�D3 را !1eی&، 1Fا�!. 

 �
���٢hر �� ٠١�LD3; آ�� آ� !� او   ـ �? ��1ا	& 1Fا
� را 1DQل 	L &، ا4
�& و در ��دا1F "70ا
� هI آ��1ه� 	 �Hی&�D	 �#X< �&� �
 .1Fا

 �
���٢hاو  ٠٢ �\	� ? ،K�#	 ر�Lه& آ� !&ه&! �
1Fا
� را ـ ا4� س� آ�� 1Fا
�H	 �
�1ا	& �X&ار 1Fا
� را از 1Fا
� ده &�  1DQل آ &، �#� از ��دا1F "70ا

 �
7�ى ص3{ آ &، آ�� آ� 1FاHار آ&X� �! ر ;3^ 10د را�LD3; ��د و
� ا4#e!
�&� را از 1Fا
� ده &� �=�
 �D	�Hی& را 1DQل آ�د� �� �
 .�1ا	& ��Hم �X&ار 1Fا

 �
���٢h٠٣  �
�&، 1Fا
� ده &� و آ�� آ� !� او ـ !V& از +ن آ� 1Fا Kدرس
�H	 ،�&� �
�&�   1Fا �
�1ا	 & 1Fا
� را !<C! I	 &، و ه� ��4 آ�� آ� !� او 1Fا



 �
�� Kآ� در َدی" ��67 � اس �aه�C#? از �#J � Vی &��D	 �#X< �
در �1F iQ1ا
 Iر ه�LD3; ،1د� �#X< ًا&V! �? ��دازد ا4m! را �
�7 !��& آ� !17ا	& 1Fا�دا

�H	   و &��! �#X< �
�1ا	& 1Fا
� را !� هC! I	& و هH\ #" اسK ا4� �1F iQ1ا
� اسK و !H>�! &V& ا4� ?� در +ن #X< &	ا&	 �� اسK، و
� ا4#X< &	ر !&ا�LD3;

�&، ;�LD3ر ���! �&�
&ار �� KQو ;3^ 10د را از   و &	C! I>! را �
�1ا	& 1Fا
�د#e! �& ده �
 .1Fا

 �
���٢h٠h 3; ر و�Lه&! ��&�، ی� ی�L از ـ ا4 �
�LDر و آ�� آ� !� او 1Fا
�ارى آ� Q �!�=� ،& ار ده�Q را �
+	�ن !�اى 10د I>! �F زدن 1Fا

�7� .�1ا	 & 1Fا
� را !<C! I	 &  ا	&، ��  4}ا

 �
���٢h1اه�  �٠b! �\	� ? ،&ر را !&ه�LD3; ^3; ده &� 10دش �
ـ ا4� 1Fا
�&� داد� اسK ذّ�� او !�ى � �
 �1ا	& ?#Cى را  �1د و ��  �آ�� آ� !� او 1Fا
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�د#e! ش ای" !1د� آ� 19ض . آ� داد� از او&EQ ون 10اه� او داد� و&! �و ا4
�H	 ،د�#e	 ی& +ن را�H	 �D
 .�1ا	& ?#Cى را آ� داد� از او �=�
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Rا���م َرهـ 

 �
���٢h٠N  ارى از ��ل 10د&X� ر�Lآ� !&ه K7" +ن اس�ـ ره" ی� وث#�X 4}ا
D3; دC	 را از +ن ��ل !� را �D3; &ه&	 iQ1H! 3^ او را; ��Lر !e}ارد آ� ا4
 .دسK +ورد

 �
���٢hر ��ل  ٠٧�Lر آ� !&ه&Q "#H& و ه 	1اb! �l#ص K�#	 زمT "ـ در ره
�د ره" #e! &EQ "#Hه �! Iر ه�LD3; ر !&ه& و�LD3; �! ،و�4 &EQ �! 10د را

Kاس }#Mص. 

 �
���٢h٠٨ 4 و ده &� و آ�� آ� ��ل را��و ��ـ 4   5Q�9 �3ّ وL� &د !�ی�#4
 � Vی &��D	 �#و ده &� !�ی& س��4 C#	 و ،&��د� !�L	 1رD�� <� را	و آ�� + & ��!

 �e7�L��ف 	�L3! ،& L ا4� !1اس=� ورE� ل 10د را در آ�ره�ى !#<1د���
 &��ف در ا�1ا
� ج#413�ى آ�د� !�ّE� او را از faا�/
��7<& ج��i ا



�H	  ! و� .e}ارد�1ا	& ��ل 10د را 4

 �
���٢hرا �� ٠٩ �
�9ً� !17ا	& در +ن  ـ ا	��ن ����1ا	& 4�و !e}ارد آ� 
�ف آ &E� . Kاس }#Mارد، در ص1ر�� ص{e! و�� را 4eل آ� دی�� �و ا4

آ� ص�F^ ��ل !1eی& !� 4�و 4}ا�7" را�o ه�I7، ��	 & اس �دى آ� در ز��ن 
�� �7��1د �� !�اى اس7#��ء �F ص��F ^F وث#�X 4}ا. 


��� �٢hو �� ١٠�4}ار	&، !�ی& 0�ی& و >�وش +ن صM#{   ـ ?#Cى را آ� 4
��9 و � K#ّ
�اب و +Tت �HQر و ��	 & +ن از ?#Cه��a آ� ��� ��&، �� ا4�!

K�#	 K& درس	ار{e! و�9�>� 	&ار	& 4 K#ّ
 .ی� ?#Cه��a آ� ��

 �
���٢hو �� ١١� .4}ار	&، ��ل ��
. +ن اسK  ـ � �>C#? iى را آ� 4
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��� �
٢h١٢ �H	 �&	��1ا	 & ��
� را آ� 4�و 4}ا��7   ـ 4�و ده &� و 4�و #4
& �� �3. آ�� آ  &، �bD! d6/ & ی� !��وeی&Lون اج�ز� ی&! ،�&� . �Lی �و
� ا4

�ى !1eی& را�o ه�I7 ا��Lل 	&اردeدی &V! ،&� .از +	�ن +ن را !bD/& ی� !��و

 �
���٢h١٣  �7�!� اج�ز� !&ه�Lر !��و�& ـ ا4� ;�LD3ر ?#Cى را آ� 4�و !�دا
� ای 1DQ �Lل وآ�
K در >�وش  ره" !�;5 ��e� ،K�#	 "1د، و �1ل +ن ره�

&��وط !� ره" 4}ا�7" �1ل +ن !�/�. 

 �
���٢h١h  آ & و او �D
ـ ا4� ��VQ1 آ� !�ی& !&ه� 10د را !&ه& ;�LD3ر �=�
�7 !��و�& و ;3^ 10د را 	&ه&، ;�LD3ر ��� �1ا	& ��
� را آ� 4�و !�دا

�اfa دس7�س� /
�دارد و !�ی& !X#� را !� !&ه�Lر !&ه&، ا4� !� ��7<& ج��i ا!
�اfa اج�ز� /
دارد، ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& !�اى >�وش +ن از ��7<& ج��i ا

�د#e!. 

 �
���٢h١� �	�0 از �#J ر�Lه&! �اى آ� �7 �س^ ��ن اوسK و در +ن   ـ ا4
5M� ،�	�0 �#& اث�ث 	ه�ی� آ� ��C#? /��7 و	ى  �eدی C#? ،K7#�ج او اسFا

&��! �7�
�   ;�LD3ر 	�H. 	&ا�� ��1ا	& ;3^ 10د را از او �=�
�D آ &، و
� ا4
�&، ;�LD3ر ���! Iو اث�ث#� ه �	�7 �0��1ا	& !��و�& و ;3^ 10د   را آ� 4�و 4}ا

 .را !�دارد

 �
���٢h١N  ر�LD3; �! 1ی5 دادنM� و !&ون�ـ ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� 4



�H	 د ص1رت�#4. 

 �
���٢h١٧  �	�0 ^Fآ� وا�� !� ص� K1ل اسHV� دم�ـ در �#�ن !��V از �
��  �� �7�ى ج<K ��ل  ده & و �0	� او را 4�و !Hآ KH#Q �L	+ ط��دار	& !� 

�داز	&، ی� اصd ��ل اTج�ر� 	&ه & و +	�ا �0	� ره � ��m! ج�ر�T14ی & ای"   ا
�ام اسK، را� صM#{ +ن اسK آ� اّولF آ�ر ر!� و  �l3D� �! ��0	� را !� ��7�ج

�ط 	�Hی& آ� ��7�ج� !�ی& ��& و در Ho" اج�ر� �! �Hار آ&X� 1
اج�ر� !&ه& و
>dن �X&ار وام !� او !&ه& در ای" ص1رت ر!� 	#�K و dFل اسK و 9 1ان 

 .ره" وج1د 	&ارد
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 ا���م ��م�H Rن

 �
���٢h1د آ� !&ه� آ�� را ! ١٨� "��o &1اهb! ن��	ا �&ه&، ��o" ـ ا4
�& !� ;�LD3ر �D	 �!�9 �? �
�~� ا4 ��&ن او در ص1ر�� صM#{ اسK آ� !<

�&� "��o "� 1ی& آ�e!  10د را Kی�oر Iر ه�LD3; و Iام ;3^ �1 را !&ه
K�#	 ط���ارداد �Ho	K   و 	#�H>�! .�� C	&، و
� را�o !1دن !&ه�Lر Q &	1ا�

� آeآ�ر دی �� ای" �=3^ را !� را !1س#�3 ا��� آ�دن �Ho	K 	���، ی� ه
 .;�LD3ر !�<�H	& و او ه1DQ dH9 Iل آ &، ا	��م ده&

 �
���٢hرا  ١٩ �>	+ Iو آ�� ه & ��! 5Q�9 �3ّ وL� &ر !�ی�LD3; و "��o ـ
� & آ� ��ل 10د را در آ�ره�ى !#<1د� �D	 �#ی& س��! C#	 و &��د� !�L	 1رD��

�ف آ  &E� .�/
اfa او را از و آ�� آ� !1اس=� ور��e7�L ��7<& ج��i ا
�H	 ،آ� دارد �D3; K!�! د���ف در ا�1ا
� ج#413�ى آّE�   ��آ "��o &	1ا�

K�#	 ر�Lدر !&ه �>;���1د، و
� ای" . 

�1د آ� !&ه� !\� ی� دی1ا	� ی� س�#� را !&ه& و ;�LD3ر  "��o ��آ ��d6 ا4
Kاس }#Mص K	�Ho ،& 1ل آDQ. 

 �
���٢h٢٠ �Q �;���&ن 10دش  "��o اى�! ��4 �: ار ده& �1e! d6ی&ـ ه
�ض �1 را 	&ه& ��Q ر�Lه&! ���9 صM#{   ا4�دهI، !� ا7F#�ط واج^ �Hoن 

 �D; Kزم اسT "��o ض س�ال�	#�K و
� از !�ب ی. �adX9 &X9 رای� در >



 .�V<& 10د  5H9	�Hی&

 �
���٢hه� او �� ٢١&! "��o ن��	ـ آ�� آ� ا   �� ،&��1د !�ی& !&ه�Lر !� 
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�د� ا	��ن 	�H ا4� آ�� !1bاه&L	 ض�Q �7Qض آ &، �� و�Q ى�e&  از دی	1ا�
 .��o" او �1د

 �
���٢hن �� ٢٢��	ر و   ـ در ص1ر�� ا�Lر و !&ه�LD3; 1د آ�� "��o &	1ا�
�& �� ا4� دو 	�� از آ�� ;�LD3ر !�� & و ا	��ن �! "#ّV� �Hج � !&ه� ه

�د� آ� �" ��o" ه�I7 آ� ;3^ ی�L از ��Hه� را !&هI، ?1ن �1e! :#ّVی&L	 "
Kن او !�;5 اس&� "��o ^7#�ط واجFا �و 	#C ا4� . ;3^ آ&ام را !&ه& ! �!

�" ��o" ه�I7 آ� !&ه� ی�L از : آ�� از دو 	�� ;�LD3ر !��& و ا	��ن !1eی&
�د� آ� !&ه� آ&ام را ��L	 "#ّV� 1ن? ،Iرا !17 !&ه �ده& ! �!� ا7F#�ط   +ن دو 	�

�&ن او !�;5 �� "��o ^واج  &��ى �d6 د� و ه. !�eآ�� از دی �H\ #" ا4
�" ��o" ی�L از دو : �" 4 &م و ص& ���1ن �1ل ;�LD3ر !��& و ا	��ن !1eی&

;3^ �1 ه�I7 و � "#ّV	L & آ� ��o" 4 &م اسK ی� ��o" �1ل ! �!� ا7F#�ط 
K�#	 }#Mواج^ ص. 

 �
���٢h٢٣ �H	 "��o ،&/bD! "��o �! ر، ;3^ 10د را�LD3; ��1ا	&   ـ ا4
�Lاز !&ه�H	 ،&/bD! ارى از +ن را&X� ��د و ا4#e! ىC#? ار را   ر&X� & +ن	1ا�


 �D	�Hی&�=�. 

 �
���٢h٢h �H	 ،&1د آ� !&ه� آ�� را !&ه� "��o ن��	ا ��1ا	& از   ـ ا4
4�دد��&ن 10د ! "��o. 

 �
���٢h٢� �H	 ^7#�ط واجFا ��ط آ  & آ�   ـ ��o" و ;�LD3ر ! �!��1ا	 & 
 .ن ��o" را !� هC! I	 &ه� و1b! KQاه & ��o" !1د

 �
���٢h٢N  &ر را !&ه�LD3; ^3; &	ن، !17ا&� "��o iQ1� ن در��	��4 ا �ـ ه
�H	 ر�LD3; ،1د� �#X< &V! �? ��1ا	& ��o" !1دن او را !<C! I	& و ;3^   ا4

10د را از !&ه�Lر اّول �=�
 �D	�Hی&، و هH\ #" اسK ا4� در +ن �iQ1 	17ا	& 
LD3; �
�1د;3^ او را !&ه& و �oن او را&� "��o �! & و	ر !&ا�. 

 �
���٢h٢٧ �� "��o آ� �VQ1� ن در��	ا ��1د، 	17ا	& ;�LD3; ^3ر   ـ ا4



�1د، �� K�73� &V! & و	ا&	 KQر در +ن و�LD3; 1دن او   را !&ه& و! "��o &	1ا�
&	C! I>! رت �#&ا . را&Q "��o ،1د� K�73� ر�LD3; از +ن آ� �#� �و
� ا4
 ،&� آ�د� !�
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 .? �	\� !1bاه& ��o" !1دن او را !<C! I	& ا��Lل دارد

 �
���٢h1د آ� !&ه� او را !&ه&  ٢٨� "��o ر�Lآ�� !&ون اج�ز� !&ه �ـ ا4
�H	  د�#e! ى از اوC#? &	1ا�. 

 �
���٢h1د آ� !&ه� او را !&ه&،  ٢٩� "��o ر�Lآ�� !� اج�ز� !&ه �ـ ا4
�&� �� از ��دا  �� "��o ارى را آ�&X� &	1ا� �
K0 +ن از او �=�
 �D	�Hی&، و

�H	 ،&ر او !&ه�LD3; �! ى�eر !1د� ج � دی�Lى ج �� آ� !&ه��! ��1ا	&   ا4
?#Cى را آ� داد� از او �=�
 �D	�Hی&، �d6 ا4� د� �" 4 &م !&ه�Lر !��& و 

�H	 ،&ه&! �	��	� را از او �=�
 �D	�Hی&، اّ�� ا4� 10دش  ��o" د� �" !! &	1�
	��1د آ� ! �o&اردرا	ل �L� .� !&ه& ا
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 ا���م آ]���

 �
���٢h٣٠  &��! �7��ى �XّF داeدی ���D3; d6 ی� (ـ ه� ��4 آ�� !
�ى �EQص� ی� دی�eدی �F ح ) اى ی��; 5!�Q آ & آ� د19ى او �XّF ی� اد�9ى

 ^F1د آ� ص�� "��o ن��	ا �\	� ? ،&��! �7�در داد��4 !1د� و ا��Lن اث�Dت دا
� �b�I>7 را ره� آ & و ه� وKQ او را 10اسK !&سK او �F ی� �&�9، 
�ار داد را Q "رد ای�m�!»K
�1د   و !� آ�� آ� ��o" ای" آ�ر ��» آ��

 .14ی &» آ�5#«

 �
���٢h٣١  �? �
�~� ا4 �ـ آ��
K در ص1ر�� صM#{ اسK آ� آ�#5 !� ه
�& ی� !� �H>�! �9&� �! �3H9	& آ� �" I ��o ه� وI>7� KQ را �D	 �!�9

 .!� دسK �1 !&هI و �&�9 ه1DQ Iل 	�Hی&!1bاه� 

 �
���٢hد�  ٣٢�L	 1رD�� K
5 !��& و او را در آ��Q�9 �3ّ وL� &ـ آ�#5 !�ی
� 	�Hی&o�F �&�� & و !17ا	& آ�� را آ� آ�#5 او �!. 



 �
���٢h٣٣ �� Iرا !� ه K
  :ز	&  ـ ی�L از ه�C#? K، آ��

  .آ�I>7� 5# را !� دسK �&�9 !&ه&: اول

  .&�9 داد� �1د�F �: دّوم

  .�&�9 از �F 10د !e}رد: س1ّم

�د: ?<�رم#H! I>7�.  

I� � :& زاد آ+ K
  .�&�9 آ�#5 را از آ��
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I/��د: #H! 5#آ�.  

I710د را !� : ه� �F ى�eی� ;1ر دی �
آ�� آ� ص��F ^F اسK !1س1F �3#ا
�ى وا4}ار 	�Hی&eدی. 

 �
���٢h٣h � Kرا از دس I>7� ،آ�� !� زور �&�9 ره� آ &، !�ی& ی� او ـ ا4
 .را !� دس�m�! �9&� Kرد ی� �F �&�9 را ادا آ &

 �
���٢h٣�  �!� ! K�#	 زمT K9<&� او اس �! �F �L#�آ Kی�oر K
ـ در آ��
�H	 ط���&  ای" ر�oیK !&ه�Lر �!. 

 �
���٢h٣N  1د�ـ ه� ��4 آ��
K !� اج�ز� ��b �&ی1ن !��&، و آ�#5 	�?�ر 
�د، و
� ا4� !� اج�ز� او ;�LD3; ^3ر را !&ه&، #e! ر�Lدارد +ن را از !&ه �F

 .	1Dد� �F 	&ارد
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 �Uا���م ودی)�Aام�) 

 �
���٢h٣٧  &��! K	د �1 ا��C	 &1یe! ن ��ل 10د را !� آ�� !&ه& و��	ا �ـ ا4
�>� !C	 & ص�F^ ��ل !�<�H	& آ� ��ل را F 1ل آ & ی� !&ون ای" آ�DQ Iو او ه

�د !�ی& !�   !�اى 	e<&ارى !� او ��#e! دن�ده& و او ه &EQ �! I	e<&ارى آ
�1د  5H9	�Hی&  ا�LFم ودی�V و ا��	7&ارى آ� !V&ًا �7�4 ��.  

  

  



 ��v	و  ٣٨|٢م �Cارى %ن آ���ه1 آ��SA ی� در�;A ی�دq�. 1 را=A1 ام�	آ �Wـ ا
 .ه� و*� M��b ام��A از او .�3اه� .�ی� %�Aا �?�ی� ده�

 ��v	1  ٣٩|٢م	ار و آ�=Aم1ـ ام� �Aآ� م�ل را ام�   �*�K ارد، .�ی� ه� دوqW
.�QO ،�CH ا�W اA	�1A م��1 را �O` دی�ا�A ام�qS. �Aارد، ی� دی�ا�A م��1 را 
�O` آ	1 ام�qS. �Aارد �A ��?b	�، و�1 ,�یP ا�� .�hّ م
P�ّ .� اذن و�1ّ 

��ا�A م�ل �3H دی�Sى   خ�د م��` را PAد آ	1 ام�qS. �Aارد و ه
R�Ch م1
ز/ او PAد آ	1 ام�qS. �Aارد و ه
�C#�ر ام�qW �AاPA R=Hد .�hّ م
P�ّ را .� ا,�

 ..� اذن و�1ّ او ا��Hل �Aارد

 ��v	٠||٢م �h. از �Wـ ا  �Aر ام��� �. `;��b ى را .�ون اذنP�0 اى
*;�ل آ�C .�ی� %�Aا .� ��b;` .�ه� و ا�W %ن P�0 م�ل خ�د .�h ا�� و و�1ّ در 

/ .�c �Hزم ا�� %ن م�ل را .� و�1ّ او .����A و ام�qW �Aا�hّ. R=H ا,�ز/ �Aاد
�hA�C0 در ر���Aن م�ل .� %�Aن آ���ه1 آ�C و ���H lد .�ی� �Kض %�Aا .�ه� 

و�1 ا�W .�اى ایR آ� م�ل از .��A Rود %ن را از .�hA�C0 �=��W �h در ��SAارى 
 Rم�� �H�. /د��A 1ن آ���ه% 
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 .1ا	� !��&	#�K و هH\ #" اسK ا4� ا��	K 4}ار دی

 �
���٢hh١ �H	 7#�ط   ـ آ�� آ�Fا ��1ا	& ا��	K را 	e<&ارى 	�Hی&، ! �!
�& و �! ��Cارى +ن �9ج&>e	 ل در�� ^Fص� �واج^ !�ی& 1DQل 	L &، و
� ا4

K�#	 ^7#�ط واجFای" ا &��D	 & آ ��F � .آ�� هI آ� !<7

 �
���٢hhارى �� ٢&>e	 اى�ل او ـ ا4� ا	��ن !� ص�F^ ��ل !�<�H	& آ� !
� 	#�K، ? �	\� او ��ل را !e}ارد و !�ود و ای" ��b ��ل را !� 	&ارد o�F

�د�  "��o	K�# و
� ا7F#�ط L	 1لDQ را K	1د، آ�� آ� ا���و +ن ��ل ��3 
�& +ن را 	e<&ارى 	�Hی&�! "LH� � .��M7^ +ن اسK آ� ا4

 �
���٢hh٣ �� K	ى را ا��C#? 1اه& ��  ـ آ�� آ�b! KQو � �1ا	& 4}ارد، ه
�د و آ�� هI آ� ا��	K را 1DQل ��#e! �� 1اه&   +ن راb! KQو �آ &، ه

4�دا	&  ���! �DF& +ن را !� ص�	1ا�. 

 �
���٢hhh  Iرا !� ه �V1د و ودی��ف E � K	ارى ا��&>e	 ن از��	ا �ـ ا4
�س�	&، ! �DFص� �ّ
!C	& !�ی& ه� ?� زود�� ��ل را !� ص�F^ +ن ی� وآ#5 ی� و



� ده& آ�D0 ن�	ون 9}ر ��ل را !�  ی� !� +&! �� 	#�K، و ا4o�F ارى&>e	 �!
� هI 	&ه& ? �	\� ��ل ��3 �1د، !�ی& 19ض +ن را !&ه&D0 & و	س�� .+	�ن 	

 �
���٢hh� �� 1لDQ را K	ـ آ�� آ� ا��   �Dاى +ن، ج�ى � �س�! �آ &، ا4
	&ارد، !�ی& ج�ى � �س^ �<#� 	�Hی& و ;1رى +ن را 	e<&ارى آ & آ� ��دم 

ا��	�#0 K	K آ�د� و در 	e<&ارى +ن آ��1ه� 	1Hد� اسK، و ا4� در  	1eی & در
 .ج�ی� آ� � �س^ 	#�e! K}ارد و ��3 �1د، !�ی& 19ض +ن را !&ه&

 �
���٢hhN �� 1لDQ را K	ارى +ن آ��1ه�   ـ آ�� آ� ا��&>e	 در �آ &، ا4
 "��o ،1د�	L & و �V&ى یV � زی�د� روى ه I	 �Hی& و اQ���ًّ� +ن ��ل ��3 

	K�#. �� ن�H4 ارد آ�{e! ا70#�ر 10دش +ن را در ج�ی� �! �رود   و
� ا4
 �DF1د !�ی& 19ض +ن را !� ص���د، ? �	\� ��3 D! و +ن را &H>�! �H
�z

� +ن آ� ج�ی� �1�Mظe� && ��ل را !�   !&ه	17ا	و  &��! �7�� از +ن 	&ا�
�� ��F �" آ &، !�س�	& آ� در ای" ص1رت ��o  ص��DF ی� !� آ�� آ� !<7

K�#	. 

 �
���٢hhآ & و  ٧ "#V� ارى ��ل 10د ج�ی� را&>e	 اى�ـ ا4� ص�F^ ��ل !
 �!� آ�� آ� ا��	K را 1DQل آ�د� !1eی& آ� !�ی& ��ل را در ای �� ��F آ � و ا4

�ى ? �	\� D! �eی& +ن را !� ج�ى دی�D	 ود�ا�H7Fل هI !&ه� آ� از !#" !
 ا��	7&ار ا�H7Fل ده& آ� 
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رود و !&ا	& ?1ن +ن ج� در 	~� ص�F^ ��ل !�اى ��F   #" ��در +ن ج� از !
�ى ��D! ون��1ا	& +ن را !� ج�ى  !<7� !1د� �7�4 اسK آ� 	�Dی& از +ن ج� !#

K�#	 "��o 1د��د و ��3 D! ��	+ در ��د، و ا4D! �e& !� ?� . دی	ا&	 �و
� ا4
�د دو ص1رت دD! �eج�ى دی �! �\	� ? ،�D	 �e�7�4 آ� !� ج�ى دی K>اردج :

�
� ا��	K: ا~	 �! �e1ظ  ج�ى دی�M� ده &�   دار K	آ� ا�� Kاس �aاز ج� ��
K�#	 "��o 1د� �3� �� : ب. �Vّ#" آ�د�، در ای" ص1رت ا4eج�ى دی

 ����وى ی� !&�� از ج��a اسK آ� ا��	K ده &� �Vّ#" آ�د�، در ای" ص1رت ا4
�1د ��o" اسK و !�ی& 19ض +ن را !&ه& �3�. 

 �
���٢hh٨ �ص�F^ ��ل !�اى 	e<&ارى ��ل 10د ج�ی� را �V#" آ & و  ـ ا4
آ�� آ� ا��	K را 1DQل آ�د� !&ا	& +ن �5ّM در 	~� ص�F^ ��ل 1E0ص�7#ّ 



�ى آ� ��ل   	&ا��L3! �7 ی�L از �1ارد ��F +ن !1د�، ��eا !� ج�ى دی��1ا	& +	
�د و ? �	\� ��ل در +	�� ��3   در +	�� �1�MظD! Kاس �
�1د �� ی� �5ّM� 56 اّو

K�#	 "��o. 

 �
���٢hhد� !�ی&  ٩�ـ ا4� ص�F^ ��ل دی1ا	� �1د آ�� آ� ا��	K را 1DQل آ
� ده&، و ا4� !&ون 9}ر D0 او �ّ
>1رًا ا��	K را !� و
ّ� او !�س�	& و ی� !� و

� دادن هI آ��1ه� آ & و ��ل ��3 �1د، D0 &ه& و از	او  �ّ
��9 ��ل را !� و�
 .!�ی& 19ض +ن را !&ه&

 �
���٢h&  �٠	س���د، ا��	7&ار !�ی& ��ل را !� وارث او !#H! ل�� ^Fص� �ـ ا4
 Iدادن ه �D0 &ه& و از	\� ��ل را !� وارث او 	ده& و ? � �D0 ی� !� وارث او

�اى +ن آ� ��! �10اه&   آ��1ه� آ & و ��ل ��3 �1د ��o" اسK، و
� ا4
�#K وارث 14ی& ی� 	�، ی�   14ی& �" وارث �I7#، راسH>�! �� K& آ�� آ� ��

� هI 	&ه& و
� در ��F +ن آ��1ه� 	L & و D0 &ه& و	، ��ل را �	ى دارد ی� �eدی
K�#	 "��o 1د� .��ل ��3 

 �
���٢h�١  K	آ�� آ� ا�� &��! �7��د و ? & وارث دا#H! ل�� ^Fص� �ـ ا4
را 1DQل آ�د� !�ی& ��ل را !� ه�H ورث� !&ه&، ی� !� آ�� !&ه& آ� ه�H +	�ن 

�7 !��& !�ی& !1ص� هI   او وا4}ار آ�د� 4�>7" ��ل را !��ا	&، و ا4� وص� دا
�ان ��Hم ��ل را !� ی�L از ورث� !&ه& eون اج�ز� دی&! ��1د �� ا4 �Vاج��

Kان اس�eدی I>س "��o. 

 �
���٢h1د، وارث  �٢��د، ی� دی1ا	� #H! د��ـ ا4� آ�� آ� ا��	K را 1DQل آ
dع ده&، ی� ا��	K را !� او ی� و
ّ� او !�ی& ه� ?� زود�� !� ص�F^ ��ل ا;

�س�	&!. 
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 �
���٢h�٣ �	/�	7&ار 	ا�� �ه�ى ��گ را در 10د !� ? & #D	LH� �\"   ـ ا4
اسK !�ی& ا��	K را !� ص�F^ +ن ی� وآ#5 او !�س�	& و ا4� � "LH	K�# !�ی& +ن 

�اfa دس7�س� /
�اfa !&ه& و ? �	\� !� ��7<& ج��i ا/
را !� ��7<& ج��i ا
ر ص1ر�� آ� وارث او ا�#" اسK و از ا��	K ا;dع دارد، Tزم 	#�K 	&ارد، د

 Iه&، اس���د و !� وص� و #e! &ه��وص#K آ & و 4� 	� !�ی& وصّ#K آ & و 
 .ص�F^ ��ل و ج � و 1E0صّ#�ت ��ل و �5M +ن را !1eی&



 �
���٢h�h �	�/	 7&ار	ا�� �اى  ه�ى ��گ را در 10د !D# & و !� وz#��  ـ ا4

�&  5H9	L &، ? �	\� +ن ا��	K از !#" !�ود !�ی& آ� در ��� �7�4 �#� �

�د� !��& و ��ض او L	 ارى +ن آ��1ه�&>e	 در �? ��o19 را !&ه&، ا4
 .10ب �1د، ی� !V& از �&�� �/#�Hن �1د و وصّ#K آ &
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 ا���م م��ر.�

�ار Q��اردادى آ� !#" دو 	�� � XV& و !Q و &X9 از Kرت اس�D9 �!ر���
�ى !&ه& �� !� +ن ���رت و �1د  ��eرا !� دی �
�� �Eb�، !� ای" ص1رت آ� 

�ار ��Q �7 آ�D�	 �! دو �4�دد  ��3��V آ & و س1د �Fص�3 !#" ه I#�X� &	4}ار
�ى آ� ���رت و 0�ی& و   و آ�� آ� س���ی� را ��eم دارد و دی�	 .
ده& ��

 .ده& 5��9 	�م دارد >�وش را ا	��م ��

دی" �X&س اسdم ه�H	1e	� آ� !� �D9دات و ���5a +ن  Tزم !� ی�د+ورى اسK آ�
9 �یK و �1ج� دارد، !� ا�E7Qد و ��Vش �D9د 	#C 9 �یK و �1ج� دارد، زی�ا آ� 

«�
و !&ی<� اسK آ� اس�س س�Vدت >�د و ج���D9 �Vدت » �V�Tد 
�V�T "Hش 
 ،"#H3�� KH~9 ت وCّ9 اس�س ،Kد اس�E7Qو ! &�4 �1أم !� آ�^ و آ�ر و ا

�ا� +ن، !�L3 در �K#ّV +ن، ���رت و آ�ر و ا�E7Qد dQ�9	� ار�Hو ه �
�Dط !� �0
رج�ل I#>3�T ���رة وi#!T 9" ذآ�اv و ا�Qم «: و س�
I اسK آ� >��1د

>�ذا K#�Q ا
13Eة >�	7/�وا >� ا�رض وا!1l7ا �" «) ١(»ا
dEة
5�<  v39#�«و  (٢(»ا �Q&وج5 صCّ9 vل ><1 �" اdM
و 	#C ) ٣(»�" ;3^ ا

 �13Vم اسK آ� ه&ف از ���ر!� رو	� !b/#&ن !� 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

�ر، �ی�  1� Kر� . ٣٧ـ �

 . ١٠ـ ��رK (���، �ی�  2

 . ١٢، ص aـ آ@�، ج  3
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ا�E7Qد و !� ج�ی�ن ا	&ا70" ث�و�<� و ج#413�ى از رآ1د آ�^ و آ�ر و !�زار 
Kاس "#H3��. 

�ى 	#�وه�ى >�Vل و آ�ر+�& و ج#413�ى از �9;5 و ه&ف از ���ر!� !�Lر#4
Kن اس�H3�� ی��7 و�� .!�;5 ��	&ن ا	��	<�ى 

ه&ف از ���ر!� �EM#5 س1د و در+�& �/�وع و dFل و ج#413�ى از 
Kر!�10ارى و اآ5 ��ل !� !�;5 اس. 

�7 !��& آ�، ���ر!� � <� �1Mی5 4�>7" ث�وت �از س1ی�  5��9	C# !�ی& �1ج� دا
�ان و���رت آ�دن و �1ل !&سK +وردن 	#��L3! K ���ر!� ��iH و ا�1ال دeی

�� اسK، زی�ا آ� ;�b����9 و ���و
#7<�ى س e#" و ��و �1رد ��Dدل ا�LFم 
�ی. ��
. اسK و در �در ص1رت صKM +ن و �Fص5 �&ن س1د، 5��9 

ا
56H و در   ص1رت !�;5 !1دن ���ر!� و >��د +ن، �M7�� �> � 5��9 اج�ة
�� �و در ص1رت 9&م 1EFل س1د، �XّF 5��9 	&ارد و . 
. اسXFK#� اج#
K	ا�#" و ا��   ،�&� "##V� fای��دار ��
. اسK و در ص1رت ��3b از 
�>�ت و   �Jص^ و 4 �E� <�ی7ً� 5��9، در	و  Kاس .
آ�ر و ��o" ��ل ��

� ای <� از ا�LFم و و�zی� آ� از #J و Kاس .
�d��Vت، وآ#5 و آ�ر4}ار ��
+ 5a��� "#������ "��1د ان ی &� رو  �
�V� vءا��. 

 �
���٢h�� Kاس �D7V� C#? & ? �!ـ در ���ر: 

�ف در : اولE� 9ً� از�� .

. و 5��9 !�
�، 5Q�9 و ��7bر !�� & و ����
&��D	 1ع H� ا�1ال 10د. 

� . (ای��ب از ;�ف ��
. و 1DQل از ;�ف 5��9: دوم#J �! ی� &��! ��
 �!
!�9�#J ی� &��! �!�9 ،��
�) 

!�ی& س���ی� 9#" �0رج� !��& و ���ر!� !� دی" ص }#M	K�#، !�3 : س1م
? �	\� ;�LD3ر، �&ی1ن را وآ#5 در �DQ ;3^ و در ای��ب X9& ���ر!� از 

�ف او آ & و �&ی1ن �� از �DQ و ای��ب از ج�	^ 10د ه1DQ Iل 	�Hی& ;
Kاس }#Mر!� ص���. 


. و 5��9 !��& و ?: ?<�رم�� "#! fX< �3ص�F ى س1دC#? ط آ  & آ��� �\	� 
� آ�رى #J ،&  ط آ�� �L ای �e� ،K�#	 }#Mط ص�� ،&��! �#J اى�از س1د !
 I#>ط س��آ� ��!1ط !� ���رت و ���ر!� اسK ا	��م ده& آ� در ای" ص1رت 



 .!1دن در س1د ا��Lل 	&ارد

I� � : ن !� دو ص1رت+ "##V� 1د و� "##V� .
 س<I س1د ه� ی. از 5��9 و ��
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#MصKاس }:  

�
�ار !e}ار	& ه� �X&ار س1د �Fص5 �& !� 	1M آ�� �/�ع، یV � ? & : اQ
&� .درص&، ��!1ط !� ��
. و ? & درص& ��!1ط !� 5��9 !�

�ار !e}ار	& �X&ار �V# � از س1د، ��!1ط !� 5��9 و !X#� ه� ?� !1د : بQ

L" صKM ص1رت دوم �/�وط !� ای"  ،�L9��&، ی� !�! .
�!1ط !� ���

�&�، س1د �Fص5 ��اسK آ "##V� ار&X� از �#! & ��! �7��1د   � ا;H# �ن دا
K�#	 }#Mص Tّوا. 

I/� :&��! �7� .Q 5��9&رِت ا	��ِم ��3��V و ���رت را دا

I7ه� : .
�� ��ای" ا4!� ! ،&�س1د !�دن، !� وس#�3 ���رت و 0�ی& و >�وش !�
� �1ل و س���ی� را !� آ�� !&ه& آ� !� +ن زراK9 آ & ی� 0�ج �#HV� ز� ی��l

K�#	 }#Mآ & ���ر!� ص "#���. 

 �
���٢h�N  }#Mس1د !� دو ص1رت ص "##V� آ� ـ K�{4 I� � ط��ـ در 
�ار !e}ار	& �X&ار �V# � از س1د !�اى Q ـ و ص1رت دوم +ن !1د آ� ـ Kاس

�اى ��
. ی� !� �L9 ـ �Fل ا4� اQ���ًّ� +ن �X&ار س1د ! �#X! و &��! 5��9
�ار 4}ا��7 !1د	& د� هCار ���1ن از  !# � �&�، �Fص5  �#�Q �L ای �! dً6� و &/	

�اى ��
.، آ5 س1د �FصfX< �3 د� هCار ! �#X! و &�س1د ��!1ط !� 5��9 !�
 �H>س .
�&، در ای" ص1رت ��Hم س1د !�اى 5��9 اسK و !� �� �7H��1ن ی� آ�

�H	  /& در ای	ص5 �F و !#� از +ن "#V� را .
�� I>س �" رس& و !� �L9، ا4
�� .
�وم اسK و  ص1رت ��Hم س1د ��!1ط !� ��M� 1د و 5��9 از س1د�

�H	 ى !� اوC#?  &و س1د . رس �&� "#V� ارى&X� .ی ��اى ه! �\	� ? �ً Ho
�� iارداد �1زی�Q KD�	 �! �3ص�F س1د �&�7� از ��1Hع Hص�3 آ�F  1د� .

�ار 4}ار	& آ� �dً6 � � هCار ���1ن از س1د !�ا(Q �ى ��
. و �o1#{ ای �L ا4
�1د و  �#E � �>	+ "#! 1د! �? �د� هCار ���1ن !�اى 5��9 !��& و !X#� ه

 KD�	 �! در ای" ص1رت &� �7Hار ���1ن آCد� هC	�� آ5 س1د از �ًQو  �ا���



١٠ �� i1د  �1زی�). 

 �
���٢hر!�  �٧��� �L3! ،K�#	 زمT ،&X9 �l#ر!�، ص��� KMـ در ص
Kاس }#Mص C#	 ���;�V�. 
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�
��� ٢h�٨ �Lّس ��X	 و d; ،ی����دار !��& !�L3 !� اسL �س و   ـ Tزم 	#�K س
Kاس }#Mص C#	 �ى رای�>
 .س�ی� و �1

 �
���٢h�٩  ،�#J ل�� �! KیTو و K
��Eb !&ون اذن و ی� وآ� �ـ ا4
�� }#Mص .
�1د و در   ���ر!� آ &، ���ر!� >�1
� اسK و !� اج�ز� ��

�ارQ �D; ،�3ص�F ص1رت اج�ز�، س1د�� I#�X� 5��9 و .
�1د و   داد !#" ��
Kاس .
�� �&>9 �! &� .ا4� هI 0��ر�� !� س���ی� وارد 

 .
�&� !�;5 و ج � !� ص�F^ +ن و �1ل !� �� iQ�3 وا��V� د�L	 ا��� �و ا4
���!  �H	 5ص�F دد و س1دى��1د  4. 

 �
���٢hN1اه &  ٠b! KQو ��>#" ه; � Vی ،Kاس Cج�ی &X9 �!ـ ���ر
��  X9 & 	1ا� � #ّV� ر!�، �ّ&ت��� &X9 "Ho در �& را !� هC! I	 & و �7F ا4

�H	 زمT &X9 �!ط آ  &، ���ر���1د، !�3 در ص1ر�� آ� �&ت، �Vّ#"   را 
�ف 5��9 در س���ی� � 1ط !� اذن ��
. اسK و E� ،ت&� K�آ�د	& �� از 4}

�H	 �ً9���ف 	�Hی&  !&ون اج�ز� او E� ی� د50 و���ى و در �1ارد. �1ا	& در س
�H	 ق�< & 	C! I1اه & ���ر!� را !� هb! وع در ���رت   آ���آ & آ� 5DQ از 

&��& ی� 	/&� !��! �&�!�3 در ص1رت . !��& ی� !V& از +ن، س1دى �Fص5 
 �Dس�M� ،��< ارداد، س1د �� ز��ن�Q �D; &ی�! ،��< �! I#HE� 1ل س1د وEF

�1د I#�X� "#<� .و !#" ;

 �
���٢hN١ ��� &X9 "Ho در ��ى ـ ا4eدی &X9 زم ی� (ر!� ی�T از I9ا
Cط  (ج�ی���ط آ  & آ� �� �&ت �V# � ���ر!� را >�� 	L  &، و>�ى !� ای" �


� ? "L	�3b� �\ آ�د	& و ���ر!� را >�� 	1Hد	&، ���ر!� >��  Kواج^ اس
 .ا	& �1د ه� ? & �K#EV آ�د�  ��

 �
���٢hN٢ 
. اج�ز� ـ !� 5��9 واج^ اس��d��V� ،K را ا	��م ده& آ� ��
�3��V� �\	� ? و &�اى ا	��م ده& آ� ��
. اج�ز� 	&اد� اسK +ن ��3��V   داد� !�



Kاس .
1
� اسK و صKM +ن � 1ط !� اج�ز� و ا���ى ���<. 

 �
���٢hN٣  5��9 و &��! �&��ط �ـ در ���ر!� ? �	\� 0�ی& آ�Tى �0ّص� 
? &��ط 5H9 آ &، ��o" س���ی� اسK و ا4� 0��رت وارد �� آ�3، !�d0ف 

�3، ��
. اج�ز� ده& و ��V� \� �� از	�3 ? �! ،Kی�، !� 9<&� او اسCج �?
Kاس .
�� �&>9� .0��ر�� وارد �1د !

 �
���٢hNh  �! �3��V� ر�o ،& L	 fی�ـ ? �	\� 5��9 در ���رت �V&ى و ��
 �&>9 
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K�#	 او. 

 �
���٢hN� ��ر o ط آ & آ� 5��9 در�� .
�ی. ـ ا4� در X9& ���ر!�، ��
K�#	 5;�! �!اص5 ���ر �
�ط !�;5 اسK و��&، ای" �! . "Ho در �!�3 ا4

�ط آ  & آ� در ��ى، ?� ج�یT �? Cزم، eدی &X9 "Ho ر!� ی� در��� &X9
�ط �ص1رت 0��رت، 	�E +ن را �dً6، 5��9 از ج#^ 10د !&ه&، ای" 

Kزم اسT 5 !� +نH9 و }#Mص. 

 �
���٢hNN ی� 5��9 >1ت آ .
�1د و ورث�     & ���ر!� !�;5 ��ـ ? �	\� ��
�ار آ  &  ��Q� .�1ا	 & !� 5��9 �1ا>� 	�Hی & و ��ّ&دًا X9& ���ر!�، !

 �
���٢hN٧ �H	 .
�1ا	& وآ#5 ی� اج#�  ـ 5��9 از �#� 10د و !&ون اج�ز� ��
Iد و ه�#e! Kدس. 

 �
���٢hN1د ی� !�1زد  ٨� �3� 5��9 �#EX� ی� !&ون���ـ ? �	\� ?#Cى از س
�&� ی� !�  �3� .
س�KQ و ��	 & +ن از !#" !�ود  "��o 5��9	K�# و از ��
Kی& .اس+� .!�3 در ص1رت �#0	��o K" اسK و !�ی& از 9<&� !

 �
���٢hN٩  �7#ّ�#�0ص و !� آ �	د� آ� ���رت !� 14��ط آ� .
�� �ـ ا4
 K#�#ط و آ���1Ebص ا	��م �1د، 5��9 !�ی& ر�9یK آ & اّ�� در ص1ر�� آ� 

	/&� اسK 5��9 !�ی& !=1ر ��V7رف و �1HVل ���رت آ & و �0ص� �=�ح 
�� &��D	 ف�E � ارداد از +ن�Q و &��1ا	&   ? �	\� ��3��V 	�#� ه�V7� Iرف !�

 .!� ص1رت 	�#� 	#�3��V� C آ &

 �
���٢hط  ٧٠��� از ��V7رف ی� !�d0ف #J \� 5��9 !� ص1ر��	ـ ? �



�ارداد ���ر!� ��
.، ��3��V آ�د و س1دى �Fص5 �&، س1د �Fص�3 Q �D; را
�� I#�X�   ط��آ  &، !�3 در ای" >�ض آ� 5��9 !� d0ف ��V7رف ی� !�d0ف 

�1د و 0��رت !� +ن وارد �1د  �3� �ً�V! ی� ¥dی� آ���5H9 آ�د� اسK ا4� س
�9<&� 5��9 اسK و !�ی& از 9<&� !�+ی&!. 

 �
���٢h٧١ &�، �dً6 ـ ا4� !� ه� ج<K س���ی� !� ص1رت دی" 	Cد ��دم !�
!� ص1رت 	�#� ��3��V ا	��م �&� و ���ر!� >�� ی� � ��� �1د، ! �!� ا7F#�ط 

iHواج^ !�ی& 5��9 دی1ن را ج  ��< �+ورى و �1Mی5 ��
. ده&، 1E0صً� ا4
&� .از ج�	^ 5��9 !�

[414] 

 �
���٢hی� را !� ��ل 10دش ی� !�  ٧٢���ـ ج�ی C	K�# 5��9 !&ون اذن ��
. س
13b� �6
ط آ & و ? �	\� !&ون اذن، �13bط آ�د، 4 �ه�Lر اسK، ��ل ��b ث�
�H	 5;�! �!ر��� "L
�1د و ا4� س1د �Fص5 �& !#" +	<� 	�X� �! KD&ار   

�� I#�X� ،.ی ��ر   س���ی� هo "��o د 10دش��ر آo ��1د، و
� ا4
Kاس. 

 �
���٢h٧٣ �� 5��9 او   ـ � Ho ی� !� اذن .
�56 (�1ا	& !� اذن ص�ی{ ��
س���ی� را !� ) !� ه� 	1M آ� صdح و �KM3E دا	�5H9 �7 آ"ای 1e! �Lی& 

 .��ل 10د ی� !� ��ل ��b ث�
13b� �6ط آ & و !� ��1Hع ���رت 	�Hی&

 �
���٢h٧h  & رج 10د آ�b� ف�E� ی� را���ـ �F 5��9 	&ارد ?#Cى از س
�اى ���رت س�� آ�د ��! .
�&، !�3 ا4� !� اج�ز� ���! Iآ & ? ��1ا	&  ه

 ��ف آ &، ��bرج س�E� ی������ن 10د از س &F رف و در�V7� ار&X� �! را
&��ط آ�د� !��& آ� ��bرج س�� !� 10د 5��9 !�� .
�� �L ای �e�. 

 �
���٢h1د  �٧��وع ���رت ی� در اث �ى +ن س���ی� ��3 �ـ ? �	\� 5DQ از 
�1د  ���ر!� 10د!1bد � ��� ��. 

 �
���٢h٧N ر�o ی� س701" ی� KQ�در ���رت و ��	 & ای <�  ـ ا4� !� سD^ س
�X&ارى از س���ی� ��3 �1د و !� !X#� +ن س1د �Fص5 �1د !�ی& اول !� س1د 

�Fص�3، س���ی� را �HL#5 آ  &، �� از +ن ا4� ?#Cى ��	& !#" ��
. و 5��9 
�� I#�X� ارداد�Q �D;   �! \� �� از >�� ���ر!�، 0��ر��	1د، !�3 ? ��



9 �	 Kاس .
�� � .��5س���ی� وارد �1د !

 �
���٢h٧٧  fای��ـ ا4� �13Vم �1د آ� ���ر!� !� ج<K اd0ل !��V از 
 ،K1د� اسH	 ام !� ���رت و آ�ر&Qن +ن، اd=! �! I39 �! 5��9 ن !�;5 !1د� و+

�H	 I>اردادى س�Q و 5��9 از س1د Kاس .
�� �! �3V7� �3ص�F م س1د�H�  ،د�!
ا
56H او !#/7� از س1د  اج�ة ا
56H دارد 	� !#/7�، و ? �	\�  !�3 اس�XM7ق اج�ة

�Fص�3 !��&، �XF !� زای& !� س1د �Fص�3 	&ارد و ا4� اصdً س1د �Fص5 	/&� 
 .اسK ه#� �XF 	&ارد

 �
���٢h٧٨  K<�ـ ا4� 5��9 �� از +	�L س���ی� را !�اى ���رت �1Mی4 5
�&�� در ���رت ��#0� ا	&اK0 و س���ی� ��3 �& ��o" س���ی� اسd9 ،Kو� 

�1ا	& اص5 س���ی� را از او �=�
�D و ا0}   !��& و ��
. ��  I ��آ�ر ه  4 �
� .	�Hی& 	� !#/7

 �
���٢h٧٩  �3��V� و �&�� !� +ن K<�ـ ? �	\� 5��9 س���ی� را �1Mی4 5
 �M7�� ن را+ �! &aی� را دارد و زا���
�D س�=� �F �> � .
�د، ��L	 و���رت

 	#�K، ه� ? & آ� 
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�دن L	 5H9 K>5��9 !� جK#EV� �!ر��� &X9 ��7ىX� �!  Kآ�ر اس. 

 �
���٢hی & و  ٨٠�H	 اعC	 ف وd70ی� ا���
. و 5��9 در �X&ار س�� �ـ ا4
�7 !�� & 1Qل X� I�Q �! 5��9&م اسK و در ای"   !ّ# ��اى !� اّد�9ى 10د 	&ا

&�� �Q	K�# آ� س���ی� �1ج1د !��& ی� ��3 �&� و ��o 5��9" +ن !�< �
���. 

 �
���٢h1د و ـ  ٨١��ر و 0��رت !� +ن وارد o 1د ی��ا4� س���ی� ��3 
� 	1Hد� ی� #EX� ن آ��1ه� و+ ��F د� ی� در�
. اّد�9 آ & آ� �#0 5��9	K آ��

�7 !��& و ��د� اسK و !# � !� اّد�9ى 10د 	&اL	 5H9 �&� "##V� ط�� �D;
Kم اس&X� ،I�Q �! 5��9 1لQ ،&��! �L � 5��9. 

 �
���٢h٨٢ 5��9 �\	� ? از  ـ ��V! م��	در ا .
�1د آ� از ;�ف �� �9&ّ�
�1د و !# � �L � .
�7 !�� & 1Qل ��
. !� d��V�  I�Qت ���ز !1د� و ���اى 	&ا


. اّد�9 آ & آ� 5��9 را از ا	��م !d��V� ��Vت � i آ�د� �� ��X&م اسK و ا4
Kم اس&X� I�Q �! 5��9 1لQ ،&��! �L � 5��9 و. 



 �
���٢h٨٣  .
�� ��4�اّد�9 آ & آ� �#0 5��9	K آ�د� ی� �Vّ&ى ی� آ��1ه� ـ ه
Kم اس&X� I�Q �! 5��9 1لQ ،1د� �L � 5��9 و K1د� اسH	. 

 �
���٢h٨h  د� ی� س1د��ر آo ی� �&�ـ ? �	\� 5��9 اّد�9 آ & آ� ��ل ��3 
�7 !��& 1Qل X� I�Q �! 5��9&م ��Fص5 	/&� اسK و ��
. ا	�Lر آ & و !# � 	&ا

Kاس. 

 �
���٢hت  �٨�D
ـ ا4� 5��9 در ��3��V 	�#� ���ز !1د� و �ّ&�9 �1د آ� �=�
�7 !��&، 1Qل 5��9 �� 9&م وص1ل �1د و !ّ# � 	&اL � .
وص1ل 	/&� اسK و ��

Kم اس&X� I�Q �!. 

 �
���٢h٨N  ن�Hًا !� ه&V! "L
 &�ـ ا4� 1e! 5��9ی& �X&ارى س1د �Fص5 
Kم اس&X� 1ل اوQ ،&��ع س�!��X�) .< 56&ار، 0��رت وارد  ( �و هH\ #" ا4

�7 !�� &، 1Qل ��7 !�� & و !# � 	&ا�در �X&ار س1د ی� در اص5 +ن اd70ف دا
Kم اس&X� I�Q �! 5��9. 

 �
���٢h٨٧  ،& ��! �7���4 ��
. و 5��9 در �X&ار س<I 5��9 اd70ف دا�ـ ه
 .
�7 !�� & 1Qل ����& و  �9&ّ� 5��9	�E و !# � 	&ا�! p3�9 ث&ّ� .
�� dً6�

!Kم اس&X� I�Q �. 
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 �
���٢h٨٨  ،�&� iQو >��د ���ر!� وا KMو 5��9 در ص .
ـ ? �	\� ��
 �7��ى �ّ&d=! �9ن !��& و !ّ# � 	&اeو دی KM�9 ص&ّ� �Lف آ  & و یd70ا

Kم اس&X� I�Q �! ،KM1ل �ّ&�9 صQ & ��!. 

 �
���٢h1د ٨٩H	 رّد .
� و ـ ? �	\� 5��9، �ّ&�9 �1د آ� س���ی� را !� ��
Kم اس&X� I�Q �! .
� !/1د، 1Qل ��L � .
�7 !��& و ��� .!ّ# � 	&ا

 �
���٢h٩٠ �� �#lـ �&ر و ج& �&رى ص   K& !� 9&م ���&� و !� ر�9ی 	1ا�
� !� ا;H# �ن #l�9 ص�� I#Q "# \Hر!� آ  & و ه��� �#lل ص�� �! ،KM3E�

�H	 iی�o �#lل ص�� �L دارد ��  !� ای KM3E� �#lاى ص�ا	 & !� �1  �1د و !
�ارداد، !� Q �D; ص�3 را�F ل او ���ر!� آ  & ی� !� ���ر!� !&ه & و س1د��

� � ~1ر 	�Hی &#lب ص��F. 

 �
���٢hر �� ٩١�LD3; "L
 ،K�#	 }#M& !� �&ی1ن   ـ ���ر!� !� دی" ص	1ا�



 �! &�اج�ز� ده& آ� !� دی" و ;3^ او ���رت آ & و ه� �X&ار س1د �Fص5 

� اسK آ� 	� KD	dً6� �E ی� ثp3 ی�Vارداد ج�Q 1ع	آ  & و ای"  I#�X� i!ر �

 .>�ی&� ���ر!� را دارد و
� ا�LFم ���ر!� را 	&ارد

 �
���٢hى  ٩٢�>Qدم �1ل 10د را در ص &و�� �� ای �z ^�F �! �Lه! �ـ 	~
�ضQ  �� 51یM� ص &وق ���ض !� ه#�ت �&یQ 9 1ان �! � �M
ده &، 
}ا   ا

�� ��ا !� 9 1ان ���ر!� !� ا��bص آ�س^ و �1ا	 & +ن �1
<� ر  ه#�ت �&ی
�3��V�   رت آ  & و از س1د��� �>
4� !&ه & ی� 10د ا��9ى ه#�ت !� +ن �1

�Fص�3 +ن، ��bرج ص &وق را ���#" 	�Hی & و ا4� ?#Cى زی�د +�&، ه� ;1ر 
�ف آ  &E� & 7�	ح داd1د� و صH	 �<1ا�. 

 �
���٢h10د را در ا70#�ر آ��  ٩٣ "#��� �Eb��ار ده& و !� ـ ? �	\� Q
 p3ی� ث �E	 ط آ & آ���او اج�ز� ده& آ� ���>� ی� !�ر 5HF و 	5X آ & و 

��9 	&ارد و ? #"   ه� را آ� !� دسK ��  آ�ای���د، ا��Lل #e! اى او�+ی& !
�ف و اس��7د� �/�وط !� 19ض اسK و در در+�& E� �F�!اردادى اج�ز� و ا�Q

�ی. ��� Iای"  !� ه "L
 ،&	1��ارداد  Q �	14 م +ن را�LFو ا K�#	 �!ر���
 .	&ارد
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 ا���م �Kِرَی�

 �
���٢h٩h  ى !&ه& آ� از +ن�eن ��ل 10د را !� دی��	آ� ا Kـ �9ری� +ن اس
�د#e	 از او Iى هC#? ،اس��7د� آ & و در 19ض. 

 �
���٢hس را !�  �٩�D
 d6� �ـ Tزم 	#�K در �9ری� ص#1b! �lا	 &، و ا4
�د �9ری� صM#{ اسEQ K& �9ری� !� آ�� !&ه& و#e! &EQ "#Hاو !� ه. 

 �
���٢h٩N  �
ـ �9ری� دادن ?#�DEJ C و ?#Cى آ� ��ل ا	��ن اسK و
�ى وا4}ار آ�د� �d6 +ن را اج�ر� داد�، در ص1ر�� eن را !� دی+ KV� �

صM#{ اسK آ� ��
. ?#�DEJ C ی� آ�� آ� +ن ?#C را اج�ر� آ�د� !1eی& !� 
�اa" ر�oیK او �13Vم !��& �9ری� دادن را�o ه�I7 ی� ازQ. 

 �
���٢hد�  ٩٧�ـ ?#Cى را آ� � ��7V ��ل ا	��ن اسd6� K +ن را اج�ر� آ
�ط آ�د� !�� & ی� 9�ف از اج�ر� . �1ا	& �9ری� !&ه&  ���و
� ا4� در اج�ر� 



�H	 ،& آ� 10دش از +ن اس��7د� آ &H>�! را � V� "ى  ای�e& +ن را !� دی	1ا�
 .�9ری� ده&

 �
���٢hو !\� و س�#� و ���3 ��ل 10د را �9ری� !&ه &  ٩٨ �	دی1ا �ـ ا4
ص }#M	K�#، ا�� ا4� و
ّ� �KM3E !&ا	& ��ل آ�� را آ� !� او وTیK دارد 

 Cج�ی "# \H&ارد و ه	ل �L��& ا�! �>	+ KM3E� \� ای" آ�ر	�9ری� ده& ? �
ی� اسK 10د !ّ\� !� اج�ز� و
ّ� ��ل 10د را در �1ردیKM3E� �L او !��& �9ر

���ء J �3ّ !� اذن�� C#	 ران(ده& و�LD3; (��  &را �9ری� !&ه �
 .�1ا	& ��
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 �
���٢hو در  ٩٩ & L	 د� آ��1ه��ـ ا4� در 	e<&ارى ?#Cى آ� �9ری� آ
 �
�1د  "��o	K�#، و �3� C#? ن+ �ًQی& و ا����H 	 زی�د� روى Iاس��7د� از +ن ه

�1د �9ری� آ   �3� ��ط آ  & آ� ا4��&، ی� ?#Cى را آ� ? �	\� �! "��o �&
�&، !�ی& 19ض +ن را !&ه&�! ��X	 و d; د��  .�9ری� آ

  



 ��v	د  ٢�٠٠م�H l�� �Wآ� ا �Cط آ�H ی� و�
A ری��K را /��A و T� �Wـ ا
�	�A Rد ��م�H l�� �hA�C0 ،�H�;A Rم��. 

 ��v	ری�  ٢�٠١م�K ى را آ�P�0 ی��. /�A��W ری��K ،د��
. /�Cری� ده�K �Wـ ا
 .�د/ .� ور�N او .�ه�آ

 ��v	در م�ل خ�د  ٢�٠٢م �Aا�=A �ًK�H د آ��H رى�� /�Cری� ده�K �Wـ ا
��jف آ�C مTy دی�ا�H �Aد، �Kری� آ�CC/ .�ی� م��1 را آ� �Kری� آ�د/ .� و�1ّ 

 .او .�ه�

 ��v	ری� داد/ ه� و*� .�3اه� م1 ٢�٠٣م�K ىP�0 1 آ�	ن را  ـ آ% �Aا��
�K آ� a1 ه	د و آ��S. QO1ری� آ�د/ ه� و*� .�3اه� م   QO ن را% �Aا��

 /�A��W ری��K رت�	خ M,م� �ً��K ،R=��W QO �Wرت اّول ا�b ده�، و در
 .�Hد .�C.� ا�=��ط وا,M .�ی� م��� .�ه�

 ��v	ر  |٢�٠م�
ـ �Kری� دادن P�0ى آ� ا�=]�د/ �Tل �Aارد مc% �yت ��� و *

�ل .��� ا��U=ا� ��, �. /��A و T�و اّم� �Kری� دادن .� ,��  .ی� �Vف 


�دن ,��P ا�� ا�W �0 ا�=��ط در ��ك ا��A �Cزی. 

 ��v	ری�  �٢�٠م�K ن، و% a_O و ��H اى ا�=]�د/ از�. �C[��W ری� دادن�K ـ
دادن ���ان �A .�اى %.	=R آ�دن ���ان م�ّد/ b?�� ا�� و �K P�Aری� دادن 

 .���ا�Aت دی�S .�اى مX��C م_�وع %��A ا��Hل �Aارد

 ��v	1ّ ی� .� وآ��1 آ�  �٢�٠م�} ی� .� و�ری� آ�د/ .� م��K ى را آ�P�0 �Wـ ا
در م#�" آ�ره� وآ��� دا�H�. �=H و ی� .� وآ��1 آ� در خ�jص �Kری� وآ��� 
دارد .�ه� و .�U %ن �H l�� P�0د، �Kری� آ�CC/ ��م�A R	�، و�1 ا�W .�ون 

;�د ا�H�. 1��, �0 �W آ� ا,�ز/ M��b م�ل ی� وآ�� ی� و�1ّ او %�Aا .@��1 .

�A�. c@� م1Uم `;��b   آ� �Cرك آ�O 1SCرآ��O ا��م;�� را در Tyد/ م�.


���b c;` در %�O �@Aرك م1Uی�  م �Cآ l�� ا�A% 1	د ی� آ�H l�� �U. آ�د/ و
 ..	�*� .�ود ��مR ا��

 ��v	ری�  ٢�٠٧م�K آ1 ا���O ط %ن�H را .�اى آ�رى آ� Q@A P�0 �Wـ ا
 Tyدن ده�، م�. Q@A ی��. ،�Aا .�3رq7 ری� ده� آ� در %ن�K را Q@A ف�V

 %�Aا .� آ	��� 
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�Dس 	�� را !�اى 	�Hز 10ا	&ن �9ری� ده&  �9ری� �� �آ & !1eی&، و اّ�� ا4
 .Tزم 	#�K 	�� !1د	� را ا;dع ده&

 �
���٢�٠٨ �H	 ن+ ^Fد� !&ون اج�ز� ص���1ا	& !�  ـ ?#Cى را آ� �9ری� آ
�ى اجeر�، ی� �9ری� ده&دی�. 

 �
�ى  �٢�٠٩��eن !� دی+ ^Fد� !� اج�ز� ص��ـ ا4� ?#Cى را آ� �9ری� آ
�د ی� دی1ا	� �1د، #H! د���9ری� ده&، ? �	\� آ�� آ� اول +ن ?#C را �9ری� آ

�H	 5;�! 1د  �9ری� دّو���. 

 �
ـ ا4� !&ا	& ��
� را آ� �9ری� آ�د� �DEJ اسK، !�ی& +ن را !�  �٢�١٠��
 �DFص��H	 & و	س�� .�1ا	& !� �9ری� ده &� !&ه&  !

 �

� را آ� �� �٢�١١���� �دا	& �DEJ اسK �9ری� آ & و از +ن   ـ ا4
�د و در دسK او از !#" !�ود، ��
. ��  اس��7د�D! & 19ض ��ل و   اى	1ا�

اى را آ� �9ری� آ  &� !�د� از او ی� از آ�� آ� ��ل را EJ^   19ض اس��7د�
�د، او 	�Hآ�د� �=�
�D آ & و ا4#e! �&  از �9ری� آ ��1ا	& ?#Cى را آ� !�   

�� .
 .ده& از �9ری� ده &� �=�
 �D	�Hی& ��

 �
ـ ا4� 	&ا	& ��
� را آ� �9ری� آ�د� �DEJ اسK و در دسK او از  �٢�١٢��
�� Iد، او ه�#e! ل 19ض +ن را از او�� ^F\� ص�	ود، ? ���1ا	& +	\�  !#" !

ی� ده &� �=�
 �D	�Hی&، و
� ا4� ?#Cى را آ� را !� ص�F^ ��ل داد� از �9ر
�ط آ�د� !��& آ� ا4� +ن ��&، ی� �9ری� ده &� !� او �! ��X	 و d; د���9ری� آ

�H	 ،&را !&ه �o19 ود��1ا	& ?#Cى را آ� !� ص�F^ ��ل  ?#C از !#" !
 .ده&، از �9ری� ده &� �=�
 �D	�Hی&  ��
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 ا���م ��Aح ی� ازدواج

داIa و : �1د، و +ن !� دو I�Q اسK  واج زن !� ��د dFل ��!1اس=� X9& ازد
Iaدا �#J . را آ� �	1د و ز/	 "#ّV� در +ن �a1�X9& داIa +ن اسK آ� �ّ&ت ز	�

�� &X9 I�Q "14ی &  !� ای �Haآ� �ّ&ت . آ  & دا Kن اس+ Iaدا �#J &X9 و
�1د، �d6 زن را !� �ّ&ت ی. س�K9 ی� ی. روز ی�  "#ّV� در +ن �a1�ی. ��� ز	�



 �l#و ص �V7� &  آ &X9 I�Q "را آ� !� ای �	ی &، و ز�H	 &X9 �ی� ی. س�ل ی� !#/7
��  & ��	. 

��K ا���م 

 �
� داIa، !�ی& ص#�l 10ا	&� �1د و  �٢�١٣��#J �? و Iaدا �? �a1�ـ در ز	�
� <� را�o !1دن زن و ��د آ�>� 	#�K و ص#X9 �l& را ی� 10د زن و ��د 

�ى   ��e&، ی� دی 	&  را وآ#5 ��10ا	1اb! ن�	ف +� .آ  & آ� از ;

 �
���٢�١h �� Iزن ه ،&��د !�� K�#	 زمT 5#&ن   ـ وآ	اى 10ا��1ا	& !
�ى وآ5# �1دeف دی� .ص#X9 �l& از ;

 �
���٢�١�  K&� اس	را 10ا �l#<� ص	آ� وآ#5 + &  L	 "#Xد �� ی�ـ زن و �
�H	  �! ن�H4 ی &، و�H	 �	���M� ر>�7ر �eی&L& !� ی 	را  �1ا �l#وآ#5 ص �L ای

�H	 Kآ��ی K&� اس	&�  10ا	را 10ا �l#1ی& صe! 5#وآ �ام آ�>�   آ &، و
� ا4
Kاس. 

 �
���٢�١N  دى�� &X9 �! د� روز او را d6� آ�� را وآ#5 آ & آ� �	ز �ـ ا4
در+ورد و ا!7&اى د� روز را � "#V	L & در ص1ر�� آ� از �7�4 زن �13Vم �1د 

 آ� !� وآ5# 
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�1ا	& ه� وKQ آ� !1bاه& او را د� روز !� X9&  آ��5 داد� +ن وآ#5 �� ا70#�ر
 &EQ را � #ّV� K9آ� زن، روز ی� س� &�+ن ��د در+ورد، و ا4� �13Vم !�

 .آ�د�، !�ی& ص#�l را �=�!� EQ& او !1bا	&

 �
���٢�١٧ �� �� داIa از   ـ ی. 	�#J ی� Iaدا &X9 �l#&ن ص	اى 10ا��1ا	& !
�1ا	& از ;�ف زن وآ5# �1د و او را   �1د و 	#C ا	��ن ��;�ف دو 	�� وآ5# 

� داX9 Ia& آ & و
� ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� #J ی� Iaاى 10د !� ;1ر دا�!
 .X9& را دو 	�� !1bا	 &

aدا� ��K ن�Aد�=�ر خ�ا 



 �
 :ـ ا4� ص#�l داIa را 10د زن و ��د !1bا	 & و اّول زن !1eی& �٢�١٨��

یV � 10د را زن � 1	1Hد� !� �<�ى آ� (� ا
�E&اِق اْ
13ُVHَم َزو�ْج7َُ. َ	ْ��� 3َ9َ
�&� "#ّV� (&1یe! د�ی1DQ � Vل آ�دم (Kُ3ْDِQَ ا
Cْ�7ویَ� : �� از +ن !&ون >�ص�3 �

�ى را وآ#5 آ  & آ� از ;�ف +	<� . X9& صM#{ اسK) ای" ازدواج راeدی �و ا4
Iو اس &HFد ا�� Iاس d6� �\	� ? &	1اb! را &X9 �l#و وآ#5  ص &��! �H;�< زن

َزو�ْجKُ 1َ�ُآ�H;ِ�< �7ِ3ََ� 1َ�ُآ�3ََ. َاHَFَْ& �3َ9َ ا
�E&اِق اْ
13ُVْHَم، �� !&ون : زن !1eی&

1َHُآ��3 َاHَFَْ& �3َ9َ ا
�Eَ&اِق صM#{ ��: >�ص�3 وآ5# ��د !1eی&ِ Kُ3ْDِQَ  &��!. 

a��7 دا� ��K ن�Aد�=�ر خ�ا 

 �
� داIa را !1bا	 &، ـ ا4� 10د زن و  �٢�١٩��#J &X9 �l#1اه & صb! د��
َزو�ْجَ .َ7ُ	V! : �<ِ ���ْ& از +	�L �ّ&ت و �<� را �Vّ#" آ�د	&، ? �	\� زن !1eی&

� اْ
13ُVHَم، !V& !&ون >�ص�3 ��د !1eی&ِ>ْHَ
Kُ3ْDِQَ، صM#{ : ا
Hُ&�ِة اْ
13ُVْHََ�ِ� �3َ9َ اْ
Kى را وآ#5 آ  & اّول وآ#5 ز. اس�eدی �KُVْ�7�َ : ن !� وآ5# ��د !1eی&و ا4

� اْ
13ُVْHَم، �� !&ون >�ص�3 وآ5# ِ>ْHَ
1َ�ُآ��7ِ3َ 1َ�ُآ�3ََ. ِ>� اْ
Hُ&�ِة اْ
13ُVْHََ�ِ� �3َ9َ اْ
�د !1eی&� :�� }#Mا، ص{َLَ1َآ��3 هHُ
ِ Kُ3ْDِQَ  &��!. 
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��K 6ای�H 

 �
�ط دارد �٢�٢٠��� :ـ X9& ازدواج ? & 

و ا4� 10د ��د و زن 	17ا	 & ص#�l را . 9�!� صM#{ 10ا	&� �1د+	�L !� : اّول
�&، ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ�� را آ� �! "LH� �\	� ? & 	1اb! }#Mص �!�V!

�& 10د��ن ��  ���D	 "LH� ��!� ص1b! }#Mا	& وآ#5 آ  & و ا4V! &	&   �1ا 	1ا�
9�!� !1bا	 & �#l! .Qَ و Kَُزو�ْج � V� 1ی & آ�e! �~�
 .Kُ3ْDِ را !�<�H	&اّ�� !�ی& 

�د و زن ی� وآ#5 +	<� آ� ص#�l را ��: دّوم�   & ��! �7�10ا	 & EQ& ا	/�ء دا
» َزو�ْج7َُ. َ	ْ���«10ا	 &، زن !� 7�4"  یV � ا4� 10د ��د و زن ص#�l را ��

 "7�e! د��ار ده& و �Q آ� 10د را زن او &�» Kُ3ْDِQَ ا
C�7ویَ�«EQ&ش ای" !�
10د 1DQل 	�Hی&، و ا4� وآ5# ��د و زن ص#�l را زن !1دن او را !�اى 

��   "7�e! ،& 	10ا»Kُ3ْDِQَ و Kُن » َزو�ْج�	آ� + �	د و ز���ن ای" !��& آ� �&EQ



�1	& را وآ#5 آ�د� � .ا	& زن و �1ه

�اى 10دش  آ�� آ� ص#X9 �l& را ��: س1ّم! �? ،&��! 5Q�9 و �
10ا	& !�ی& !�
�&��ى وآ5# eف دی��& !1bا	&، ی� از ;�!. 

10ا	 &، در X9&، زن و   ا4� وآ#5 زن و �1ه� ی� و
ّ� +	<� ص#�l را ��: ?<�رم
�	& ی� !� +	<� ا��ر� 	�Hی &D! را �>	+ Iاس d6� &  آ "#ّV� را ��� آ�� آ� . �1ه

�دى !1eی&� �! �یV � زن � 1	1Hدم )َزو�ْج7َُ. ِاFَ&ى َ! ��� : ? & د70� دارد، ا4
Kُ3ْDِQَ ی1DQ � Vل آ�دم، ?1ن در �1e! : ،&X9 iQ1ی& و او) ی�L از د70�ا	I را

K5 اس;�! &X9 1د�D	 "#ّV� �  .د70

I� � : اذن Kاه�� & و
� ا4� زن �zه�ًا !� آ�! �oد !� ازدواج را�زن و �
Kاس }#Mص &X9 ،Kاس �oرا �ًD3Q &� .ده& و �13Vم !�

 �
�ف f3J 10ا	&� �1د آ� �V � +ن را  �٢�٢١��F .ی &X9 در �19ض ـ ا4
K5 اس;�! &X9 & آ. 

 �
���٢�٢٢ �H	 را �!��ا�7a صM#{   ـ آ�� آ� دس17ر ز!�ن 9Q �دا	&، ا4
 ��& و �V �ى ه� آ�H3 از X9& را ج&ا�4	� !&ا	& و EQ& ا	/�ء ! �Hی& و از ه�!

 .�1ا	& X9& را !1bا	& 
�~� �V �ى +ن را  &EQ	�Hی& ��

 �
	�ن X9& آ  & و !V&ًا زن و ـ ا4� ز	� را !�اى ��دى !&ون اج�ز� + �٢�٢٣��
Kاس }#Mص &X9 I#7�ه �oرا &X9 1ی & !� +نe! د��. 
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 �
���٢�٢h  ی & و�H	 1رD�� از +ن دو را !� ازدواج �Lد ی� ی�ـ ا4� زن و �
 }#Mص &X9 I#7�ه �oرا &X9 1ی & !� +نe! & و	1� �oرا &X9 &ن	از 10ا &V!

Kاس. 

 �

� ی� �1ا	  ـ �&ر و جّ& �&رى �� ��٢�٢���!�	 ��اى >�ز	& ��� ی� د70! &
�	&، و !V& از +	�L +ن #e! ��Hه Kاس �&� �
�! �e	ل دی1ا�F �! 10د آ� �	دی1ا

5 4�دی&، ا4� ازدواج� آ� !�اى او آ�د�Q�9 �	ی� دی1ا ،&� �
ا	&   ;�5 !�
�&���  �H	 ،&��! �7�اى دا��7 ی�   �1ا	& +ن را !<C! I	& و ا4� ���&� اى 	&ا

7�1
� اسK و ���KM3E 	&ا�< &X9 ،&��! �   &X9 د� ی���1ا	& +ن را ا���ء آ
&	C! I>! را. 



 �
���٢�٢N  ��د، ��#e! 10د، زن �
�!�	 �ـ ا4� �&ر، ی� جّ& �&رى !�اى ��
�&ن 0�ج +ن زن را !&ه& �
 .!�ی& !V& از !�

 �
�د، ? �	\�  �٢�٢٧��#e! 10د زن �
�!�	 �ـ ا4� �&ر ی� جّ& �&رى !�اى ��
� در �� �
�� &X9 iQ1� در �
� دا��7، �&ی1ن �<� زن اسK، و ا4�� &X9 iQ1�

 .	&ا��7، �&ر ی� جّ& او !�ی& �<� زن را !&ه &

 �
ـ د70�ى آ� !Mّ& !13غ رس#&� و ر�#&� اسK یKM3E� � V 10د  �٢�٢٨��
�� �#b/� 7#�ط   راFا �!� ! ،&��! ��ده& ا4� !1bاه& �1ه� آ &، ? �	\� !�آ

�د و اج�ز� ��در و !�ادر او Tزم  واج^ !�ی& از �&ر#e! ی� جّ& �&رى 10د اج�ز�
K�#	. 

 �
� &، !� ;1رى آ� 	/1د از +	�ن  �٢�٢٩���! ^a�J ر و ج& �&رى&� �ـ ا4
�7 !��& Tزم 	#�K از �&ر و �اذن 4�>K و د70� هI ا7F#�ج !� �1ه� آ�دن دا

&	�#e! اى د70. جّ& �&رى اج�ز��! �Dس� � ��Hه �� �#&ا �1د و و هH\ #" ا4
�9ً� و 9�>ً� هI آ�1 او ����& ازدواج آ & و �&ر و جّ&  !1bاه& !� ���ى آ� �!

�� i	�� رى&� Kb& و س	1�آ  & در ای" ص1رت 	#C اج�ز� +	�ن   #4�ى �� 
�& در ص1ر�� آ� !�Lر�� !1اس=� �D	 ��Tزم 	#�K، و هH# =1ر ا4� د70� !�آ

�1ه� آ�دن از !#" ر>�7 !��&، اج�ز� �&ر K�#	 زمT &ّو ج. 

 �Hد ��K را .�a زد �K;��ی1 آ� .� وا�#� %��A م1

 �
�د !V& از H>�! &X9& آ� زن ی�L از ه�K 9#^ را دارد  �٢�٣٠��� �ـ ا4
�ط +	13V� �Lم �1د آ� 9#^ �#� از X9& !1د�   ��� �! &	C! Iرا !� ه &X9 &	1ا�

Kاس: 
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. آ1رى: ?<�رم). �#��(ص ��ض َ!َ�: س1ّم. ��ض 10ر�: دوم. دی1ا	�e: اول
I� �: &��! }o5 !1دن او وا���3 آ�  Kن اس+ ILF 1دن و در! �. ز�#" #4
I/� : �&� �Lاو ی fa�J و �#F ی� را� �#F را� !1ل و � Vی �&�+ن آ� ا>�� 

�& !� هI زدن X9& ا��Lل دارد �! �&� �Lاو ی fa�J و �#F را� ��& و
� ا4�!
14�K، ی� اس1b7ا	� ی� J&�+ن آ� : ه�I7. و !�ی& ا7F#�ط �1د   &�اى در >�ج او !�



�1د �LدیC	 i	�� آ�. 

 �
���٢�٣١ �� C#	 ـ زن  &	C! Iرا !� ه &X9 & در ?<�ر ص1رت	1ا�: 

دی1ا	� !1دن �1ه�، ا4� زن !V& از H>�! &X9& آ� �1ه�ش �#� از X9& : اّول
ا	� �1د دی1ا	� !1د� ی� +	V! �L& از X9& ?� �#� از 	Cدی�L ی� !V& از +ن دی1

��  &	C! I>! را &X9 &	1ا�. 

�دى، ? �	\� زن !V& از H>�! &X9& آ� �1ه�ش �#� از X9& : دّوم� K
+ "7�	&ا
�� �&�
K او !�ی&� + �LدیC	 از �#� &X9 از &V! �7 ی���دى 	&ا� K
+   &X9 &	1ا�

&	C! I>! را. 

�o 	��1ا	� از 	Cدی�L ج ��، ا4� زن !V& از H>�! &X9& آ� �1ه�ش ��: س1ّم
�H	 و �#�   دارد آ� &X9 از &V! ض��1ا	& و;� و 	Cدی �L	�Hی& ه� ? & +ن �

�� &��! �&� .�1ا	& X9& را !<C! I	&  از 	Cدی�L �9رض 

ه�ى او را آ/#&� !�� &، ? �	\� زن !V& از H>�! &X9& آ�  !#��: ?<�رم
در ��Hم ?<�ر . �1ا	& X9& را !<C! I	&  ا	& ��  ه�ى �1ه�ش را آ/#&�  !#��
�& زن ��ص1ر �و
� در . �1ا	& !&ون ;dق X9& را !<C! I	&  �� آ� ذآ

 faا�/
ص1رت س1ّم آ� 	��1ا	� ج �� دارد Tزم اسK آ� زن !� ��7<& ج��i ا
iی& و ��7<& ج���H	 �Vاج��1ه� را �� ی. س�ل �<K3   ی� !� وآ#5 او � faا�/
ا

� 	Cدی�L آ &  ��eدی �	ن زن ی� ز+ �! K�	17ا	 �، �� از +ن ده& ? �	\� �1ه
�ی&� �1د و   زن ��! �LدیC	 از &V! دى�� K
+ ��1ا	& X9& را !<C! I	&، و ا4

 �L7�	+ ^M7�� 7#�طFا �? �زن X9& ازدواج را >�� آ &، >�� اث�ى 	&ارد ا4
�1ه� او را ;dق ده&. 

 �
���٢�٣٢  �#� �
�د ی� زن، !1اس=� ی�L از D#9<�ی� آ� در دو ���� �ـ ا4
�& X9& را !� & �7�4	1� .هC! I	&، !�ی& !&ون ;dق از هI ج&ا 

 �
���٢�٣٣ �H	 و Kد 9 #" اس��1ا	& و;� و 	Cدی�L   ـ ا4� !1اس=� +ن آ� �
� را !&ه&>� �E	 &ی�! ��1ه &	C! Iرا !� ه &X9 1اس=� . آ &، زن! �و
� ا4

�د � �\	� ? ،&	C! I>! را &X9 د ی� زن�� ،&��ى آ� �7�4 eى دی�>D#9 از �Lی
 ی�L !� زن 	Cد
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�د� !��& ?#Cى !� او 	#�K و ا4� 	Cدی�L آ�د�، !�ی& ��Hم �<� را !&ه&L	. 

/�ّK  ام ا���� ��A% �. آ� ازدواج ��Aاى از ز 

 �
���٢�٣h  ن��	و ��در زن !� ا �ـ ازدواج !� ز	<��a آ� �56 ��در و 10اه
Kام اس�F & 7�م ه�M�. 

 �
���٢�٣� H	 &X9 اى 10د��ی&، ا4� ?� !� او 	Cدی�L ـ ا4� آ�� ز	� را !
	L &، ��در و ��در ��در +ن زن و ��در �&ر او ه� ?� !�T رو	& !� +ن ��د 

�م ��M� &	1�. 

 �
���٢�٣N  ى�ـ ا4� ز	� را X9& آ & و !� او 	Cدی �L	�Hی&، د70� و 	�1 د70
� & ی� !V&ًا !� د	#� !#�ی &، �! &X9 KQ&، ?� در و	رو "#a�� �? �و ���ى +ن زن ه

�م ��!M� د��1	& � +ن �. 

 �
���٢�٣٧  �� ،&��د� !�L	 Iه �LدیC	 د��ـ ا4� !� ز	� آ� !�اى 10د X9& آ
�H	 Kاو اس &X9 �7 آ� +ن زن درQاو ازدواج آ & و � .�1ا	& !� د70

 �
ـ �Hّ9 و �0
� �&ر و �Hّ9 و �0
� �&ر!Cرگ و �Hّ9 و �0
� ��در و  �٢�٣٨��
T�! �? ��� &�Hّ9 و �0
� ��در!Cرگ هM� ن��	& !� ا	رو . 

 �
ـ �&ر و جّ& �1ه�، ه� ?� !�T رو	&، و ��� و 	�1 ���ى و  �٢�٣٩��
� &، ی� !V&ًا !� د	#� !#�ی & !� زن �! &X9 iQ1� ی & ?� در+ "#a�� �? �د70�ى او ه

�م ه�7 &M� او. 

 �
���٢�h٠  �7Qو �� �l#ی� ص ،&��! �Haآ &، دا &X9 اى 10د�ـ ا4� ز	� را !
 .�1ا	& !� 10اه� +ن زن ازدواج آ &  ن زن در X9& او اس K	�Hآ� +

 �
���٢�h١ �� �7�4 قd; آ� در آ�7ب �D#���1د   ـ ا4� زن 10د را !� �
�H	 �&ّ9 "#! ده&، در �Vق رجd;   �&ّ9 در �L3! ،&ی�H	 &X9 او را ��1ا	& 10اه

زدواج !� �1د، ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� از ا  ;dق !�a" هI آ� !V&ًا !#�ن ��
 .10اه� ز	� 10د دارى 	�Hی&

 �
���٢�h٢ �H	 ن��	ادر  ـ ا��1ا	& !&ون اج�ز� زن 10د، !� 10اه� زاد� و !
زاد� او ازدواج آ & و
� ا4� !&ون اج�ز� ز	� +	�ن را  &X9	�Hی& و !V&ًا زن 


� 	&ارد�L� .!1eی& !� +ن X9& را�o ه�I7 ا
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 �
���٢�h٣ ��1ه�ش ! &H>�! زن �ادر زاد� ی� 10اه� زاد� او را X9& ـ ا4
 ��>� 	C	� ? ،&	V! �\&ًا ر�oیK 	&ه& X9& +	�ن !�;5 اس�L3! ،K ا4F د� و�آ
�ف 	Cد	� �13Vم !��& آ� !�; ً� را�o !1د� ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� F از

� +	�L اج�ز� ده&e� 1د��1ه�ش از !�ادر زاد� او ج&ا . 

 �
���٢�hh �H	 ن�H3�� & !�  ـ زن	1ا� Iن ه�H3�� د�X9& آ�>� در +ی&، �
�H	   5<�ى اه	دن ز��1ا	& !� ز	<�ى آ�>�� !=1ر داIa ازدواج آ & و
� ص#�l آ

 .آ�7ب ��	 & ی<1د و 	�Eرى ��	�V 	&ارد

 �
���٢�h�  د�#e! 10د را �
�0 �ـ ا4� ا	��ن �#� از +ن آ� د70� �Hّ9 ی� د70
�H	 �eآ & دی �	ن ز�	ن از  !� ��در +�	& !� +	ی&�1ا�H	 دواج. 

 �
���٢�hN  �L	+ ی& و �#� از�H	 10د ازدواج �
�0 �ـ ا4� !� د70� �H9 ی� د70
!� +	�ن 	Cدی�L آ & !� ��در��ن ز	� 	�Hی&، ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� از ای/�ن 

 .ج&ا �1د

 �
���٢�h7#�ط واج^ +ن  ٧Fآ &، ا �	10د ز �
� از �Hّ9 و �0#J �	ز �! �ـ ا4
زدواج 	L &، و
� ا4� ز	� را  &X9	�Hی& و !� او 	Cدی�L اسK آ� !� د70� او ا

�H	 ام�F او ��1د و ا4� �#� از +	�L !�   آ & !V& !� ��در او ز	� آ &، +ن زن !
او 	Cدی�L آ & !� ��در او ز	� 	�Hی&، ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� از +ن زن ج&ا 

�1د. 

 �
���٢�hآ ٨ �	ز Kاس �Vق رجd; �&ّ9 آ� در �	ز �! � & +ن زن !� او ـ ا4
�H	 ام�F   ی� 9ّ&� و>�ت ،"a�! قd; ی� ،�V7� �&ّ9 آ� در �	ز �! ��1د و ا4

�1ا	& او را X9& آ & و �V �ى ;dق رج�V و ;dق !�a"   اسK ز	� آ & !V&ًا ��
&� .و �V7� �&ّ9 و 9ّ&� و>�ت در ا�LFم ;dق �7�4 10اه& 

 �
���٢�hزن !� ٩ �! ��1ا	&   ز	� آ &، !V&ًا �� �1ه�ى آ� در  �&ّ9	K�#  ـ ا4
� آ & �� +ن Dآ� ص Kن اس+ ^M7�� 7#�طFا �
+ن زن را !�اى 10د  &X9	�Hی&، و

�ى !1bاه& +ن زن eدی �زن V! & #D! �#F& او را X9& آ & و هH\ #" اسK ا4
 .را  &X9	�Hی&

 �
�اى 10د X9& آ &،  �٢��٠��! Kى اس�eرا آ� در 9ّ&� دی �	ز �ـ ا4
�د و زن ی� �\	� ? &X9 & 	/&� و !&ا	م �H� & آ� 9ّ&� زن 	ن !&ا�	از + �Lی �

�ام ��F او ��ام اسK +ن زن !F �&ّ9 دن زن در��د !V& از   آ� �? ��1د، ا4



&��د� !�L	 �LدیC	 ن زن+ �! &X9. 

 �
ـ ا4� ز	� را !�اى 10د X9& آ & و !13V� &Vم �1د آ� در 9ّ&�  �٢��١��
 !1د� 
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ا	& آ� X9&   دا	��7  در9ّ&� اسK و 	�H  ا	& زن  ا	��7د  آ&ام 	�H ? �	\� ه#�
�ام اسK، در ص1ر�� آ� ��د !� او 	Cدی�L آ�د� !��&، +ن F �&ّ9 دن زن در�آ

�ام ��F او ��1د زن !. 

 �
ـ ا4� ا	��ن !&ا	& ز	� �1ه� دارد و !� او ازدواج آ & !�ی& از او  �٢��٢��
& L	 &X9 اى 10د� .ج&ا �1د و !V&ًا هI او را !

 �
���٢��٣ �H	 ام�F 10د ��1ه ��1د و   ـ زن �1ه� دار ا4� ز	� !&ه& !
�&، ا4� �/<1ر� !� زا	#� !1دن �1د �! �Q�! 5 10دH9 �? �	\� � �!1	L & و !

 .ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� �1ه� او را ;dق ده& و
� !�ی& َ�<�ش را !&ه&

 �
���٢��h ق داد�d; را آ� �	1د�  ـ ز! �l#آ� ص �	& و ز	ش  ا�و �1ه
 &V! آ & و ��ّ&ت او را !b/#&� ی� �ّ&�� ��Hم �&�، ? �	\� !V& از �ّ&�� �1ه
 .��1ه� دّوم 9ّ&� �1ه� اّول ��Hم !1د� ی� 	�، !�ی& !�  &X9 iQ1� آ & آ� .�

& L	 � 7910د ا. 

 �

1اط آ &، ��در، 10اه�و  ����٢�� �l
�!�	 ��� �! �l
�! �b� �ـ ا4
�ام ��F او �! ��� �� & ی�  د70�Dl
� & ی� 	�!��! �
�1د و
� ا4� ه� دو !�

�H	 ام�F او ��& ی� �. آ & آ� !�
� !1د� ی� د10
/&� ی� 	� !�! �
�1د  ��1Vل !�. 

 �
���٢��N  از &V! ی& و�H	 ى ازدواج��� �ـ ا4� !� ��در ی� 10اه� ی� د70
�H	 ام�F او �
1اط آ &، +	�ن ! �1	& و � ازدواج و د10ل !� زوج� !� +ن ��

ا4� !V& از X9& و �#� از د10ل 
1اط آ & ! �!� ا7F#�ط واج^ +ن زن !� او 
�ام ��F 1د�. 

 �
���٢��٧  ،Kاس ��H9 ی� �F از آ�ره�ى �Lام آ� ی�Fل ا�F آ�� در �ـ ا4
�  !� ز	� ازدواج 	�Hی& X9& او !�;5 اسK، و ? �	\� ��! "7<�دا	��7 آ� زن 4

�H	 �eدی ،Kام اس�F & +ن   او	آ &�1ا &X9 زن را. 

 �
�ام  �٢��٨��Fل ا�F دى آ� در�� �! Kام اس�Fل ا�F آ� در �	ز �ـ ا4



دا	��7 آ� ازدواج در �Fل   	#�K ازدواج آ & X9& او !�;5 اسK، و ا4� زن ��
& L	 د ازدواج��ام اسK واج^ اسK آ� !V&ًا !� +ن �F ام�Fا. 

 �
�د ;1اف 	��ء را آ� ی�L از آ�ره�ى  �٢��٩��� �F� اسK !�� ـ ا4
�H	 لdF 1د! �&��ام F او ��م �&ن !M�ُ �=آ� !1اس �	#�ورد، ز	1د، و  �

 	#C ا4� زن ;1اف 

[428] 

�H	 لdF او ��1ه�ش ! ،& L	 ء��	م  ��	ء را ا��	ًا ;1اف &V! ��1د، و
� ا4
� dFل ��eی&L&  ده & !� ی	1�. 

 �
���٢�Nآ & و  ٠ &X9 اى 10د�
�l را !�!�	 ��#� از +	�L ُ	� ـ ا4� آ�� د70
س�ل د70� ��Hم �1د، !� او 	Cدی�L و د10ل آ &، ? �	\� او را ا>��ء 	�Hی& 

 .ه#\ KQ1	�Dی& !� او 	Cدی�L آ &

 �
���٢�Nق داد� ١d; �D���ام �� ـ ز	� را آ� س� �F ش��1ه ��1د،   ا	& !
�ای=� آ� در آ�7ب ;dق �7�4 ��� �! ��ى ازدواج   و
� ا4eد دی��1د !� �

� .�1ا	& دو!�ر� او را !�اى 10د  &X9	�Hی& 1ه� اّول ��آ &، 

aدا� ��K ا���م 

 �
���٢�Nون  ٢��&� 	�Dی& !&ون اج�ز� �1ه� از �0	� !# �Haدا &X9 آ� �	ـ ز

ّ}�� آ� او �� �10اه&، �� I#3	�Hی& و !&ون 9}ر   رود، و !�ی& 10د را !�اى ه

& L	 ى���9 از 	Cدی�L آ�دن او ج#413� <� از �1ه� ا;�K9 و ا4� در ای. 
 �! �&� ��ى آ� در آ7^ ذآe1ازم دی
آ &، �<#� J}ا و 
�Dس و � Cل او و 

 &��! �7��7 !��&، ی� 	&ا��1ه�، واج^ اسK و ا4� �<#� 	L & ?� �1ا	�ی� دا
Kی1ن زن اس&�. 

 �
���٢�N٣  ��1ه K9�;ا &� �7�4 �#� �
ـ ا4� زن در آ�ره�ی� آ� در ���
F و Kر اس�L4 �ه & L	 او را �>� �
� J}ا و 
�Dس و � Cل و ه1bHا!� 	&ارد و

�H	 "#! رود  از. 

 �
���٢�Nh & 1ر آD�� �	�0 K�&0 �! ارد زن 10د را&	 �F د� .ـ �

 �
���٢�N�  ��1ه �! &�7� از ��bرج و;" !�/#! �ـ ��bرج س�� زن ا4



�د !�ی& 0�ج س�� او را D! ��1ه� ��ی5 !��& آ� زن را س� �	#�K، و
� ا4
 .!&ه&

 �
���٢�NN �� K9�;ا �0�ج� آ & و   ـ ز	� آ� از �1ه �D
�=� �آ & ا4
�1ه� 	&ه& ��   i7<& ج���� �! ،�X�	 K0دا�� �! ��1ا	& ج<K ا
Cام �1ه

�& !� ُ>ّ��ق �D	 "LH� I>	+ ��& !� 9&ول ��� #" و ا4�D	 "LH� ��اfa و ا4/
ا
�اج �V	�Hی&� "# ��� .H� �X�	 دادن �! ��& و ? �	\� ا
Cام �1ه�D	 "L

�1ا	&، در ه� روز !� ا	&از� 0�ج� +ن روز !&ون اج�ز� از ��ل او !�دارد،   ��
 �VQ1� ش 10د را �<#� آ &، در�V� آ� &�و ا4� � "LH	K�# ? �	\� 	�?�ر !�

K�#	 ^او واج �! ��1ه K9�;ا Kش اس�V� �#>� 1لl/� آ�. 
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 �
���٢�Nاز + ٧ �LدیC	 و &��! �7�	<� ی. �^ !�H	& ـ ��د ا4� دو زن دا
 �#J و در &	�H! ^��ى 	#C ی. �^ در Ho" ?<�ر eد دیC	 Kواج^ اس

ای 1Eرت ��	&ن 	Cد زن واج^ 	#�T �3! Kزم اسK او را !=1ر آ�3 ��7رآ� 
	 �Hی& و او
� و ا1Fط ای" اسK آ� ��د در ه� ?<�ر �^ ی. �^ 	Cد زن 

&	�H! 10د �Haدا. 

 �
���٢�N٨ �H	 �?<�ر ���، 	Cدی�L !� 9#�ل دا�Ha 10د �1ا	& !#� از  ـ �1ه
 .را ��ك آ &

 �
���٢�N\�  ٩	و ? � ،Kاس }#Mص &X9 &  L	 "#V� را �>� Iaدا &X9 در �ـ ا4
�د !� زن 	Cدی�L آ &، !�ی& �<� او را �=�!� �<� ز	<�ی� آ� �56 او ه�7 & �

 .!&ه&

 �
���٢�٧٠ 	 "#V� ��&� ��اى دادن �<! Iaدا &X9 &ن	10ا iQ1� ��د� ـ ا4L
� از 	Cدی�L آ�دن �1ه� ج#413�ى آ &،  !�� &، زن ��>� "7<��1ا	& �#� از 4

&��! �7��7 !��& ?� 	&ا�و
� ا4� �#� از . ?� �1ه� �1ا	�ی� دادن �<� را دا
�H	 �eآ & دی �LدیC	 او �! ��1د و �1ه �oرا �LدیC	 �! �>� "7<��1ا	&   4

�1ه� ج#413�ى 	�Hی& �LدیC	 �9 از�� .!&ون 9}ر 

�f�b ی� �U=ُم 



 �
���٢�٧١  }#Mص &��D	 Iدن ه��اى 
ّ}ت !! �? �ـ ص#�l آ�دن زن ا4
Kاس. 

 �
 .ـ �1ه� !#� از ?<�ر ��� 	�Dی& 	Cدی�V7� �! �L 10د را ��ك آ & �٢�٧٢��

 �
���٢�٧٣ �� �l#آ� ص �	او   ـ ز �! ��ط آ & آ� �1ه� &X9 در ��1د ا4
1��ط او صM#{ اسK و ��   ه� >�� fX	Cدی �L	X9 ،& L& و eى دی�>�{
�1ا	& 

�� ��1د، �1ه �oرا �LدیC	 �! ًا&V! ��د، و
� ا4D! از او   �LدیC	 & !� او	1ا�
 .	�Hی&

 �
���٢�٧h &ارد	ج� �0 �F 1د� "7�!+ �? ��&� ا4 �l#آ� ص �	ـ ز. 

 �
�&� �F ه1bHا!� 	&ارد و از �1ه� ارث  ��٢�٧�� �l#آ� ص �	ـ ز
�H	  از او ار Iه ��د، و �1ه!�H	 د  ث�!. 

 �
���٢�٧N  &ارد	1ا!� bHج� و ه�0 �F & آ�	ا&	 ��&� ا4 �l#آ� ص �	ـ ز
�H	 اى +ن آ���1ه� �#&ا 	X9 �H& او صM#{ اسK و ! �! �XF ،�7�	آ & دا. 

 �
���٢�٧٧ �� ،�&� �l#آ� ص �	ون   ـ ز� �1ا	& !&ون اج�ز� �1ه� از �0	� !#
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 �F ،"7<ون ر�رود !#�ون ر>7"   �1ه� از !#" ��!�ود، و
� ا4� !1اس=� !#
Kام اس�F او. 

 �
ـ ا4� ز	� ��دى را وآ#5 آ & آ� !� �&ت و �V� �3D#" او را  �٢�٧٨��
 �#J �! 10د در+ورد ی� Iaدا &X9 �! د او را��اى 10د ص# �l	�Hی&، ? �	\� �!

�&� او را ص#�l آ &، و�7Q +ن زن ><H#& ا4� !1eی&  "#V� آ� �l3D� از �&ت ی�
 �oراK5 اس;�! �	 �  .ه�X9 I7& صM#{ و 4

  



 ��v	رى م1 ٢�٧٩م�O �, ر و�O ی� دو   ـ �K�� {ن، ی�H اى م?�م�. �CAا��
��ا�CA دخ=� �.�A��   ���K ز1A را .� O ��K	� �A.��� خ�د در%ور�A، و P�A م1

خ�د را .�اى م?�م �Hن، .� ��K آ	1 در%ور�A و�1 .�ی� %ن ��K .�اى دخ=� 
. �H�. �=Hا�A /�	[م�H�. �=Hدا �?�jم ���. 

 ��v	ى ا�� و  ٢�٨٠م�Sخ�د را آ� در م?� دی �[�ـ ا�O �Wر ی� ,� �Oرى، 
1
A   M	� �. ،1 در %ورد	آ ��K �. ن�H ا�� ی� م�د/، .�اى م?�م /�Aز �Aدا

�Hد، و �U. �hA�C0ًا م��Uم �Hد آ� در م�*�V   ��K Xه� م?�م .�دن ���b م1
�� ا�� �. ��K /د�;A /�Aن دخ=� ز% /�H ه�ًا م?�م�V ��K �#1 آ� .�ا�A�	و آ

�Cم?�م�A �Aد�.. 

 ��v	دی�1 آ�د/، .�ی�  ٢�٨١مPA او �. �hA�C0 ،�_3;. را �f�b م�د م�ت �Wـ ا

�م P�0ى را آ� *�ار qWاH=� .� او .�ه� و اPA �Wدی���A 1د/ .�ی� ljA %ن را �

 ..�ه�

 ��v	او .�د/ و ه  ـ م�د م1 ٢�٨٢م �f�b 1 را آ�Aز �Aا��/�K ز�C   م�
اش �

�م �H�. /�H ی� � �f�b 1 .�ی� م�ت�ی� م�*� خ�د در%ورد و aدا� ��K �. /�_A

�H�. /��_3. م�د .��� م�ت را .� زن. 

 ا���م �SA/ آ�دن

 �

ّ}ت و ?� !&ون  �٢�٨٣�� &EQ �! �? م�M��	 د !� !&ن زن�ـ 	��e آ�دن �
Q �! ��ام اسK، و 	��e آ�دن !� ص1رت و دس7<� ا4F ام +ن�F &�
ّ}ت !� &E

K1ط اج7 �ب اسFا �? �
ّ}ت !��& ��	�V 	&ارد، ا4 &EQ ون&! �. اسK، و
� ا4
�ام F ت و ?� !&ون +ن{ّ
 &EQ �! �? م�M��	 د�و 	# C	��e آ�دن زن !� !&ن �

��  &�
ّ}ت . !� &EQ �! �
� ا4�!�	 �و 	��e آ�دن !� ص1رت و !&ن و �1ى د70
�دد e	 1ت>��ی. M� ^و �1ج &��D	 �! س& آ��و !1اس=� 	��e آ�دن ا	��ن 	7

�ام !�� &7�#	�V 	&اردF. 
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 �
���٢�٨h  آ� �
ّ}ت !� +ن KH�Q از !&ن ز	<�ى آ�> &EQ ن !&ون��	ا �ـ ا4
�H	 T1HV�  &ارد	ل �L��ام !#�7& اM! &س�1��	 & 	��e آ & در ص1ر�� آ� 	7�. 

 �
���٢�٨� M��	 د�1��	& !�L3 ا7F#�ط ـ زن !�ی& !&ن و �1ى 10د را از �m! م�



واج^ +ن اسK آ� !&ن و �1ى 10د را از ���ى هI آ� !�
� 	/&� و
� 10ب و 
1��	&  !& را ��m! Kاس �	1ا>� � .><H& و !Mّ&ى رس#&� آ� �1رد 	~

 �
���٢�٨N  K/� از �? ��ام اسK، ا4F ى�eدن !� 19رت دی�ـ 	��e آ
&�و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� !�  .�#/� ی� در +a# � ی� +ب ص�ف و ��	 & ای <� !�

&  L	 ��e	 Iه C#ّH� �\ّ! 19رت .�� ��1ا	 & !� ��Hم !&ن   و
� زن و �1ه
� 	��e آ  &eی&Lی. 

 �
���٢�٨٧  & ��! �7�
ّ}ت 	&ا &EQ ��� &، ا4M� �eی&Lآ� !� ی �	د و ز�ـ �
� 	��e آ  &  ��eی&Lم !&ن ی�H� �! از 19رت �#J & 	1ا�. 

 �
� 	��e آ & و 	��e آ�دن ـ ��د 	�Dی �٢�٨٨��eد دی�
ّ}ت !� !&ن � &EQ �! &
Kام اس�F ت{ّ
 &EQ �! �eن زن دی&! �! Iزن ه. 

 �
�م 	�?�ر �1د آ� او را 	��e آ &  �٢�٨٩��M��	 زن ��
�V� اى��د !� �ـ ا4

�� آ & �V� &	دن !17ا�و دسK !� !&ن او !C	& ا��Lل 	&ارد، و
� ا4� !� 	��e آ


�� آ &، 	�Dی& او را 	 ��e	�Dی& دسK !� !&ن ا�V� &	زن !17ا Kدس �! �و !C	& و ا4
 .آ &

 �
���٢�٩٠  ��e	 1د آ� !� 19رت او�
�� آ�� 	�?�ر �V� اى�ـ ا4� ا	��ن !
اى ج C	��e  آ &، !�ی& +a# � را در ��X!5 4}ا��7 و در +ن 	��e آ & و
� ا4� ?�ر�

�& ا��Lل 	&ارد�D	 دن !� 19رت� .آ

�Aم=]�*� ز ���	1م��H 

 �
�ام �� �٢�٩١��F �! 7" زن�ا>7&، واج^ اسK   ـ آ�� آ� !� واس=� 	&ا
�1د  "�H=� ��ام اسK یV � ا4F ى از��د ای" وج1ب !� �0;� ج#413#e! زن

�ام ��F �! د  آ��#e! زن Kا>7& واج^ اس. 

 �
���٢�٩٢  &X9 از &V! و &��! ���ط آ & آ� زن !�آ� &X9 در ��1ه �ـ ا4
�� 	1Dد�، ���13Vم �1د آ� !�آ  &	C! Iرا !� ه &X9 &	1ا� . �و هH\ #" اسK ا4

&�� !�Lرت زوج� !�! �ً<�9 &X9 � D� "L#
 &��ط !�Lرت 	/&� !�� �ً~�
. 
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 �
�م در �5M ��130 آ� آ�� در +ن ج�  �٢�٩٣��M��	 د و زن�ـ ��	&ن �
�H	 Iى ه�eو دی K�#	  �F ود�ام �1ا	& وارد �1د در ص1ر�#�L ا�H7Fل >��د !

� !17ا	& وارد �1د، ی� !ّ\�eآ� آ� دی &�اى آ� 10ب   اسK و
� ا4� ;1رى !�
 .><H& در +	�� !��& ی� ا�H7Fل >��د 	�ود ا��Lل 	&ارد  و !& را ��

 �
���٢�٩h  آ� &��د �<� زن را در V� &X9#" آ & و EQ&ش ای" !�� �ـ ا4
� را !�ی& !&ه&>� �
 .+ن را 	&ه&، X9& صM#{ اسK و

 �
�ورى دی"  ��٢�٩��o ILF 1د، ی�� �DHl#� 0&ا ی� �L � آ� �	�H3�� ـ
دا	 & �56 واج^ !1دن 	�Hز و   ی�HLF � V را آ� ���H3	�ن جCء دی" اسdم ��

 �DHl#� ر 0&ا ی��L	ا �! ،ILF ن +ن&� �L � ر آ &، در ص1ر�� آ��L	روز� ا
�� &��� Kورى دی" اس�o ILF & +ن	دد و !&ا�4��1د، و هH\ #" اسK ا4  ! �

� ��Vد �1د ی� از 10ارج و 	1اص^ و dJت 4�ددL �. 

 �
���٢�٩N  آ & !=1رى آ� �LدیC	 ش !� او�ـ ا4� زن �#� از +ن آ� �1ه
�1د، X9& او !�;5 �� &ّ��� &� �7�4 �#� �
4�دد و هH\ #" اسK ا4�  در ���

�KE س�ل  Kسّ#&� اس ��& یV � ا4�! �&� ��aی� �
�1د و &ّ��� �LدیC	 از &V!
�&و ا�! �&��&، !�ی& !� . 4� سّ#&� 	#�K � ��� س�ل او ��Hم �D	 ��aی� �اّ�� ا4

دس17رى آ� در ا�LFم ;dق �7�4 10اه& �&  �&ّ9	e<&ارد، �� ا4� در !#" 
K5 اس;�! &X9 &	�H! &��� �&ّ9 �0+ �� � .�H3�� ،�&ّ9ن �1د �Q�! &X9 و ا4

 �
�&ن �٢�٩٧�� �7�! iQ1� ن  ـ آ�� آ� �&ر ی� ��درش در�H3�� او ��=	
�1د ز	� !� او   !1د� &��� ��&ن اz<�ر اسdم آ &، ا4 �
ا	&، ? �	\� !V& از !�

�ام ��F �� �7�4 قd; م�LFارى آ� در ا&X� �! &1د و !�ی��1د 9ّ&� و>�ت   
�ى ��=< &��� �Eb� .14ی &  	e<&ارد و در اص=dح >X<�ء !� ? #" 

 �
���٢�٩٨ � �#J دى آ� از �&ر و ��در���H3ن !� د	#� +�&� و ���H3ن �&� ـ �
�&، X9& او !�;5 �! ��aی� �	1د و ی� ز� &��� �
�#9 �! �LدیC	 از �#� �ا4

�1د و زن او در سّ" ز	�	� !��& آ�   �� &��� �LدیC	 از &V! �4�دد، و ا4
�� �#F  �� �7�4 قd; م�LFارى آ� در ا&X� �! &1د 9ّ&�   !#  &، زن او !�ی�

�#� �از ��Hم �&ن 9ّ&�، �1ه� او ���H3ن �1د �Q�! &X9 و  	e<&ارد، �� ا4
K5 اس;�! �	 �7� اسX9 K& او ��&ی& �1د و در . 4>! C#	 در ص1رت اّول �
و

��& ��3ّ 14ی &� �Eb� .اص=dح >X<�ء !� ? #" 



 �
�ى !#�ون  �٢�٩٩��>��ط آ & آ� او را از ��د � �! &X9 زن در �ـ ا4
�د و D	 
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�د��د ه1DQ Iل آ &، D! ون�� !&ون ر�oیK او !#>� .	�Dی& زن را از +ن 

 �
���٢Nن  ٠٠��	ا ،&��! �7�ـ ا4� زن ا	��ن از �1ه� س�!�X د70�ى دا
��   ��1ا	& +ن د70� را !�اى ��� 10د آ� از +ن زن 	#�X9 K& آ & و 	#C ا4

 .�1ا	& !� ��در +ن د70� ازدواج 	�Hی&  د70�ى را !�اى ��� 10د X9& آ & ��

 �
���٢N٠١ �\! K�#	 C1د، ج�ی� .اش را سfX آ &  ـ ا4� ز	� از ز	� +!�7" 

 �
���٢N٠٢  �	ز K�#	 Iارد و در 9ّ&� آ�� ه&	 �ـ ا4� آ�� !� ز	� آ� �1ه
اى از +	�ن �#&ا �1د، در ص1ر�� آ�   آ &، ? �	\� !V& او را X9& آ & و !\�

Kل زاد� اسdF �\! ام، +ن�F ی� Kل اسdF ��=	 & از 	ا&	. 

��� �
٢Nام  ٠٣�F �&ّ9 در &X9 & آ�	&ا	ی�  K& آ� زن در 9&� اس	&ا	د �� �ـ ا4
اى از +	�ن !� د	#� +ی&،   اسK و !� او ازدواج آ &، ? �	\� زن هI 	&ا	& و !\�

�ز	& ه� دو ��< �ً9��دا	��7 آ� در   !��& و
� ا4� زن ��  dFل زدا� اسK و 
�ام اسK 9ّ&� اسK و ��F �&ّ9 در &X9 �7 آ��	دا  ،K& �&ر اس	ز�< ،�\! �ً9��

�ام ا!&ى ��F �eی&Lو !� ی Kن !�;5 اس�	+ &X9 دو ص1رت �� & و در ه�!. 

 �
���٢N٠h ��a1ی& ی�e! زن ��ف او را 1DQل آ�د، و
� ا4�  ـ ا4F &ی�D	 ام
�ف او 1DQل ��F ارم&	 ��& و ا4� �1e!   I>7ّی& �1ه�D	 I>7ّ� ط +ن آ���1د !/

7� اسXM� K#� آ &>! &��!. 

 �
���٢N1ی& +ن زن  �٠e! ��د، آ�ـ ا4� !V& از +ن آ� !� ز	� ازدواج آ
 ��9ً� ث�!K 	/1د آ� زن �1ه� �\	� ? ،I7��1ه� دا��7 و زن !1eی& 	&ا

�ف زن را 1DQل آ�دF &�7، !�ی�� . دا!� ! &�و
� ا4� +ن آ� �1رد وث1ق !�
 .ا7F#�ط واج^ +ن ��د !�ی& !� ;dق از +ن زن ج&ا �1د

 �
���٢N٠N  Kه� �� �ـ ��F و ��ورش 	1زاد ��� �� دو س�ل و 	1زاد د70
�ى eو !� دی &��ط ای 5Q�9 �L و ���H3ن و +زاد !�� �! Kدر اس�� �F س�ل

 & ? ��د� !��& و اTّ �&ر �Xّ&م اسK و
� ا4� �&ر ��د� !��& ��در هL	 ��1ه
7Fا �!� ! ^#���ان �Xّ&م اسK و ای" �eجّ& و دی �! &�#�ط واج^ �1ه� آ�د� !�



�1د Kر�9ی. 

 �
���٢N٠٧  � Vی Kاس �l
 ـ ��M7^ اسK در �1ه� دادن د70�ى آ� !�

[434] 

�ت ص�دق �F ،&  �3�9 آ �&� �3ّL�)مd�
ی�L از س�Vد�<�ى : >��1د	&)39#� ا
& #D	 �#F او �	ش در �0��د +ن اسK آ� د70�. 

 �
���٢N٠٨  �eص3{ آ & آ� زن دی ��د و ـ ا4� زن �<� 10د را !� �1ه#e	
 Iه ��د و �1ه#e	 را ��1ه� ه1DQ Iل 	�Hی&، ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� زن �<

& L	 ازدواج �eزن دی �!. 

 �
���٢Nد و !\� ٠٩�#e! زن �اى �#&ا آ & +ن   ـ آ�� آ� از ز	� !� د	#� +�&� ا4
Kل زاد� اسdF �\!. 

 �
���٢Nزن !� ا ١٠ �#F ل�F د در روز� ��� ر���ن ی� در�� ��4 �و ـ ه
�\! �اى از +	�ن !� د	#� +ی& dFل زاد�   	Cدی�L آ & �K#EV آ�د�، و
� ا4

Kاس. 

 �
���٢Nاز 9ّ&� و>�ت  ١١ &V! ��د� ا4� �ـ ز	� آ� یX#" دارد �1ه�ش در س�
 ��1ه� آ & و �1ه� اول از س� ،&�آ� �X&ار +ن در ا�LFم ;dق �7�4 10اه& 

4�دد !�ی& از �1ه� دّوم ج&ا �1د و !� �1ه� ا�! ��1ه �ول dFل اسK و
� ا4
دوم !� او 	Cدی�L آ�د� !��&، زن !�ی&  �&9	e<&ارد و �1ه� دوم !�ی& �<� او را 
� ا
�H�Hى او !� �<� ا
56H ���وت دارد در ���وت +ن ! �!� ا7F#�ط >� �!&ه& و ا4

�ام ا!&ى F C#	 دّوم �0�ج 9ّ&� 	&ارد و !� �1ه �

 �M	�Hی & و�E� Iه �!
�1د  ��. 

 �
���٢N١٢  �ـ ز	� آ� �1ه�ش !� ���>�ت ر>�7 ی� در جD<� ج B ی� در س�
�&� ? �	\� یX#" دارد �1ه�ش ز	&�  ��ى ��1Xد اTثeدی K>ی� !� ج �aدری�

�H	 Kآ &  اس �و ��bرج او از ��ل �1ه� ی� از ص&�Qت و !#K . �1ا	& �1ه
�1د K0دا� .ا
�Hل در ص1رت 	#�ز !�ی& �

 �
���٢N١٣ {4 �3��� ض���7 ? �	\� زن 	�Hـ در >   K&� اس	ش ز�دا	& �1ه
ی� ��د�، ا4� �&ر، ی� جّ& ی� وآ5# �1ه� از ��ل �1ه� ی� از ��ل 10د��ن 

�1ه�  ��bرج زن را �=�!� ��ن او ���#" �� �F آ & و �Dآ  & زن !�ی& ص



آ  & ی� زن !� واس=�   و ا4� !� ه#� وج� ��bرج او را ���#" 	�H .آ�دن 	&ارد
 �! ��1ه "7��ج �&ی& ��	&اF و ��اfa   ا>9  �� &7�/
�1ا	& !� ��7<& ج��i ا

�اfa دس17ر ��/
ده& زن ��   ��اج�V آ & و �� از ��اج�V ��7<& ج��i ا
� آ &، و در ;1ل ای" �ّ&ت !1س�3# 	��� 	1��X;� � �! "7 آ� Dر س�ل ص�>?

� �XM#� �� ا�H7Fل ��eی� !� وس�ی5 دی &�آ  &،   ده & �1ه� زن در +	��ه� !�
� آ & و ا4� ث�!K 	/& ��7<& ج��i اDزن !�ی& ص &� K!&� !1دن او ث�	ز �4

�اfa !� �&ر ی� جّ& �&رى ��د دس17ر ��/
 ده& زن را ;dق ده& و ا4�   ا
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�اfa او را ;dق ��/
ده& و ! �!� ا7F#�ط واج^   �LH" 	/& 10د ��7<& ج��i ا
د� روز  �&ّ9	�e  زن !V& از ;dق !� �X&ار 9&� و>�ت یV � ?<�ر ��� و

�1د و ��  دارد و !V& از 9ّ&� +زاد ��  ��   �\	� ? �
�1ا	& �1ه� آ & و
 &��1ه�ش در !#" 9ّ&� �#&ا �& �F دارد رج1ع آ & و ا4� !V& از 9ّ&� �#&ا 

�7 !�� & آ� �ا1Fط 9&م رج1ع اسK و در ای" >�ض ا4� !&ا	 & ی� ا;H# �ن دا
�ىD0 زن �� آ  & از �1هDر س�ل ص�>? ��1د Tزم 	#�K ?<�ر س�ل  	�H ا4

� آ  &Dص. 
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 ا���م ��H دادن

 �
���٢N١h �\! �	ز ��ای=� آ� در ���
�   ـ ا4��7�4 ) ٢N١٩(اى را !� 
�م ��M� �&ّ9 "ده&، +ن !\� !� ای �#� ،&��1د 10اه& :  

  .14ی & 10د زن و او را ��در ر�9�o ��: اّول

� ��ل اوسK و او را: دّوم#��1ه� زن آ�  �� �9�o14ی &  �&ر ر.  

�&ر و ��در +ن زن ه� ?� !�T رو	&، ا4� ?� �&ر و ��در ر�9�o او : س1ّم
& ��!. 

  .+ی &  ا	&، ی� !� د	#� ��  ه�ی� آ� از +ن زن !� د	#� +�&� !\�: ?<�رم

I� � :�\!   #� +�&�، ی�	د او !� دT&، ?� از او	رو "#a�� �? �ه�ى اوTد +ن زن ه
� داد� !�� &  اوTد او +ن !ّ\�#�  .ه� را 



I/� :& ��! �9�oر �? �� . 10اه� و !�ادر +ن زن ا4#�یV � !1اس=� 
& ��! �&�  .10ردن، !� +ن زن 10اه� و !�ادر 

I7ه� :& ��! �9�oر �? �  .1H9 و �H9 +ن زن ا4

I7/ه :& ��! �9�oر �? �  .دای� و �0
� +ن زن ا4

I>	 :ا �� ��ل +ن �1ه#�سK، ه� ?� ��ی#" رو	&، ا4� اوTد �1ه� +ن زن آ� 
& �  .?� اوTد ر�9�o او !�

I&: ده	رو T�! �? �� ��ل +ن �1ه� اسK، ه#� .�&ر و ��در �1ه� +ن زن آ� 

Iادر : ی�زده�� ��ل او اسK ا4� ?� 10اه� و !#�10اه� و !�ادر �1ه�ى آ� 
& �  .ر�9�o او !�

Iدوازده :�#���ل اوسK ه�  1H9 و �H9 و دای� و �0
� ��در و �1ه�ى آ� 
 �? 
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& ��! �9�oر �? ��ى هI آ� در ���T�! . �7�4 &V! 5a رو	&، ا4e9ّ&� دی C#	 و
�م ��  ��M� دادن �#��1د، !1اس=�   &	1�. 

 �
���٢N!\� �١ �	ز ��ای=� آ� در ���
�   ـ ا4��7�4 ) ٢N١٩(اى را !� 
��  �H	 �\! ده&، �&ر +ن �#�زن !� د	#� �1ا	& !� د70�ه�ی� آ� از +ن  �1د 
� ��ل او  و 	# C	�H. ا	& ازدواج آ &  +�&�#��1ا	& د70�ه�ى �1ه�ى را آ� 

 �9�oه�ى ر��اى 10د  &X9	�Hی&، !�L3 ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� د70! Kاس
�اى 10د  &X9	 �Hی& و
� ج�یC اسK !� د70�ه�ى ر�9�o +ن زن ! Iاو را ه

�ن ازدواج 	L &، و 	��e ا4� ?� ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� !� +	. ازدواج آ &
���	� ی � V	�eه� آ� ا	��ن ��M�  م�M� �! &	ی& �1ا�H 	 ن�	ه�ى 10د آ & !� +. 

 �
���٢N١N �\! �	ز ��ای=� آ� در ���
�   ـ ا4��7�4 ) ٢N١٩(اى را !� 
� اسK !� 10اه�ه�ى +ن !\�   ��#� ^Fن زن آ� ص�+ �� ده&، �1ه#��1د 

�H	 م�M�  1د�اسK آ� !� +	�ن ازدواج 	 �Hی&، و 	#C  و
� ا7F#�ط ��M7^ +ن .
�H	 م�M� �\! ادر +ن��1	&  10ی/�ن �1ه� !� 10اه� و !. 

 �
���٢N!\� ١٧ �	ز ��م   ـ ا4M� �\! ادره�ى +ن�� ده&، !� !#�اى را 
�H	  1د� .�\! �� 10رد�  و 	#C 10ی/�ن +ن زن !� !�ادر و 10اه#�اى آ� 



�H	 م�M�  &	1�. 

 �
���٢Nن ! ١٨��	ا �� آ��5 داد� ازدواج آ & و ـ ا4#�� ز	� آ� د70�ى را 
�H	 �eی&، دی�H	 �LدیC	 آ & !� +ن زن &X9 اى 10د� .�1ا	& +ن د70� را !

 �
���٢N١٩ �H	 �eى ازدواج آ &، دی��1ا	& !� ز	� آ� +ن   ـ ا4� ا	��ن !� د70
� آ��5 داد� ازدواج 	�Hی&#� .د70� را 

 �
���٢N٢٠ �H	 ن��	ـ ا �ى آ� ��در، ی� ��در !Cرگ ا	��ن او را �1ا	& !� د70
� آ��5 داد�#�� �&ر او د70�ى . ا	& ازدواج آ &  #�و 	#C ا4� زن �&ر ا	��ن از 

�H	 ن��	ا ،&�� داد� !�#��1ا	& !� +ن د70� ازدواج 	�Hی& و ? �	\� د70�  را 
� 10ارى را !�اى 10د X9& آ & !V& ��در ی� ��در !Cرگ ی� زن �&ر او از #�

�Hه �#��� 5;�! &X9 ،&ده �#��1د ن �&ر، +ن د70� را . 

 �
���٢Nادرش او را  ٢١�! �#�ـ !� د70�ى آ� 10اه�، ی� زن !�ادر ا	��ن از 
 �#� 
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�H	 ادر  آ��5 داد���1د ازدواج آ�د، و هH\ #" اسK ا4� 10اه� زاد� ی� !
&�� داد� !�#� .زاد�، ی� 	�1 10اه� ی� 	�1 !�ادر ا	��ن +ن د70� را 

�
���٢N10د  ٢٢ ��1ه �! �� ده&، +ن د70#�ـ ا4� ز	� !\� د70� 10د را 
�ام ��F 1د� .�\! ��   و هH\ #" اسK ا4eش از زن دی�اى را آ� �1ه� د70

� ده&#�� ده&، زن ���ش آ� ��در +ن . دارد #�� 10د را �� �\! �و
� ا4
�H	 ام�F 10د ��1ه �! K10ار اس �#��1د ;�5 . 

 �
���٢Nز ٢٣ �� �&ر د70� ـ ا4#�ن �&ر د70�ى، !\� �1ه� +ن د70� را از 
�ام ��F 10د ��1ه �! �� ده&، +ن د70#��1د، ?� !\� از ه�Hن د70� ی� از   

&��1ه� او !� �eزن دی. 

 �Hای��H 6 داد1A آ� ��K م?�م �Hن ا��

 �
���٢N٢h ط دارد�� �	ُ Kن اس&��م M� K39 آ� �	داد �#� :ـ 

� زن ز	&� را : اول#� �\! �#� Kد� اس�!1bرد، �� ا4� از ���7ن ز	� آ� �
 .!1bرد >�ی&� 	&ارد



� !\�: دّوم#� ��&، �� ا4�D	 ام�F ن زن از+ �#�اى را آ� از ز	� !� د	#� +�&�  
�H	 م�M� ��آ �! �\! ،�#�� !&ه &، !1اس=� +ن e1د !� !\� دی�. 

�ز	: س1ّم< &
� ای" ا4� ���7ن !&ون �1ّ!� ! ،&�� از وTدت !�#�� �#&ا آ & #�&ى 
�H	 K#ّ��M� ^D1رد سb! �#��1د  و !\� از +ن . 

� را در 134ى او !�یC	& 	7#�� : ?<�رم#� �� را از ���7ن !LH&، �� ا4#� �\!
 .	&ارد

I� � :&��D	 13طb� �eدی C#? �! و �
�0 ،�#�. 

I/� :&��! �� از ی. �1ه#� . ��1ه &V! ،& ق دهd; ده� را �#��� ا4� زن 
�ى آ &eاول  دی ��ى آ� از �1ه#�و از او +!�7" �1د و �� �iQ1 زاa#&ن، 

 Kاول و ه� ��1ه �#��& و �d6 ه/K د>�V �#� از زای#&ن از �! �Q�! �7�دا
�1ه� دّوم !� !\� �#��م   د>V! �V& از زای#&ن از M� ��اى !&ه&، +ن !\� !� آ

�H	  1د�. 

I7آ &، !: ه� �Q �� را  �Q	L & و ا4#�� ا7F#�ط واج^ !\� !1اس=� ��ض !� 
�م ��M� �\! 10ردن !� +ن �#��1	&، !�ی& !� او ازدوج  آ��	� آ� !1اس=� 

���	� هI !� او 	 �Hی &M� ��e	 و ،&  L	. 
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I7/�7�4 ��: ه &V! �
�1د   ��	Cد� ����D، ی� ی. ��D	� روز !=1رى آ� در ���
� !� او !&ه & آ� !1eی & از +ن #�� س#� !1bرد ی� �X&ارى #�� اس1b7ا	� #�

 �#��&� و 14�K در !&	� روی#&� اس�L3! ،K ا4� د� ����D هI !� او  ILM�
�   !&ه & در ص1ر�� آ� !#" +ن د� ����D ه#� >�ص�3#��& یV � آ1دك �D	 اى

� ی� ;�Vم 	1bرد� !��&، ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� آ��	� آ� !1اس=� eد دی�<
�م ��M� 10ردن او !� او �#��1	&، !� او از   Iه �	���M� ��e	 و &  L	 دواج

 .!� او 	 �Hی &

I>	 : �#�دو س�ل !\� ��Hم 	/&� !��& و ا4� !V& از ��Hم �&ن دو س�ل، او را 
�H	 م�M� ��ده & !� آ   K/ن دو س�ل، ه&��1د، !�L3 ا4� �d6 �#� از ��Hم 

�H	 م�M� ��1رد، !� آb! �#� �D��� Kاز +ن، ه� &V! و �D���   �
�1د، و
� او ? �	\� ا#��7 !��& و �� د� !#/7� از دو س�ل 4}#�ز �iQ1 زای#&ن زن 



�& و !\��! �Q�!   �3��V� ك�� ده& ا7F#�ط واج^ در ��ك ازدواج و �#�اى را 
Kاس K#ّ��M�. 

 �
���٢N1رد  �٢b	 را �eآ� دی �#�ـ !�ی& !\� در !#" ی. ��D	� روز J}ا ی� 
�دا#�دن، J}ا 10رد� ا��Lل 	&ارد، و
� ا4� آJ �H}ا !1bرد آ� 	1eی & در !#" 

 �#� �D��� ی. زن !1bرد و در !#" ��	Cد� �#�و 	#C !�ی& ��	Cد� ����D را از 
� !1bرد، و
� ا4� در !#" #�� را 	1bرد و در ه� د>�V !&ون >�ص�3 eآ� دی
� آ &، آ� از ز��ن او
� آ� ���7ن در Dص �Hز� آ &، ی� آ�� ��	10ردن  �#�

#4�د �� و�7Q س ده�ن ���� �و در . �1د، ی. د>F �V��ب �1د ا��Lل 	&ارد #
�1د Kی& ر�9ی�! faا��� !1bرد ! �!� ا7F#�ط واج^ #� .ص1ر�#�L د� !�ر 

 �
���٢N٢N �\! 10د ��1ه �#��1ه�   ـ ا4� زن از  &V! ،&ده �#�اى را 
 �eی&Lده& +ن دو !\� !� ی �#�� را eدی �\! Iه �� +ن �1ه#�� آ & و از eدی

�H	 م�M�  	1� �! �	���M� ��e	 و &  L	 ازدواج Iه �! Kاس �7>! �? �&، ا4
� 	 �Hی &eی&Lی. 

 �
���٢Nن !�  ٢٧�	+ �Hده&، ه �#�� ی. �1ه� ? &ی" !\� را #�ـ ا4� زن از 
�م ��M� داد� �#�� و !� �1ه� و !� ز	� آ� +	�ن را eی&L& ی	1�. 

 �
���٢Nن ! ٢٨�	آ&ام + ��7 !��& و ه��ای=� آ� ـ ا4� آ�� ? & زن دا� �
�\! ،I#7�4  �\! ن+ �Hده&، ه �#�� و !� +ن ��د و !� ه�H   اى را eی&Lه� !� ی

 +ن ز	<� 
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�م ��M� &	1�. 

 �
���٢Nن !\� ٢٩�	از + �Lو ی &��! �7�� د� دا#�اى را   ـ ا4� آ�� دو زن 
�م M� ��ه& +ن !\� !� آ&! �#� �D��� Kى ه��eو دی �D��� K/ه d6�

�H	  1د�. 

�
��� ٢Nآ��5 !&ه&  ٣٠ �#�� و د70�ى را �� �� ی. �1ه#�ـ ا4� ز	� از 
�م ��M� I<� !� ه	ادر +ن   +��1	& و
� 10اه� و !�ادر +ن د70� !� 10اه� و !

�H	 م�M� ��� &	1�. 

 �
���٢N٣١ �H	 ن��	ـ ا  �#��1ا	& !&ون اذن زن 10د، !� ز	<�ی� آ� !1اس=� 



و 	#C ا4� !� . ا	& ازدواج آ &  �&� 10ردن، 10اه� زاد� ی� !�ادر زاد� زن او
�ى 
1اط آ &، ! �!� ا7F#�ط واج^ 	H#17ا	& !� د70� و 10اه� و ��در و ��در ��
 �� 10ردن، د70� و 10اه#�!Cرگ +ن ��� آ� ر�9�o ه�7 & یV � !1اس=� 

�&� .ا	& ازدواج 	�Hی& و ��در او 

 �
���٢N٣٢ M� ن��	داد� !� ا �#��م 	�Hـ ز	� آ� !�ادر ا	��ن را    ��1د، ا4
& L	 آ� !� او ازدواج Kن اس+ ^M7�� 7#�طFا �?. 

 �
���٢N٣٣ �H	 ن��	ـ ا  � Vی & ��! �9�oر �? ��1ا	& !� دو 10اه�، ا4
� & ازدواج آ &، و ? �	\� دو زن �! �&� �eی&Lی �� 10ردن، 10اه#�!1اس=� 

ر ی. وKQ ا	&، در ص1ر�� آ� X9& +	�ن د را X9& آ & و !H>�! &V& 10اه� !1د�
!1د� ه� دو !�;5 اسK و ا4� در ی. و KQ	1Dد� X9& او
� صM#{ و X9& دو�� 

K5 اس;�!. 

 �
���٢N٣h �� �7�4 ًا&V! را آ� �	10د آ�� ��1ه �#��1د   ـ ا4� زن از 
�H	 ام�F او �� ده&، �1ه�ش !#�7� +ن اسK آ� ای" آ�ر را  >! �? ��1د، ا4

& L	: 10د را: اول �. 1H9 و �H9 و دای� و �0
� 10د را: مدّو. !�ادر و 10اه
�ادر زاد� 10د را: ?<�رم. اوTد 1H9 و اوTد دای� 10د را :س1ّم! .I� � : ادر�!

�1ه� 10د را ��1ه�، ی� 10اه .I/�10اه� زاد� 10د، ی� 10اه� زاد� : 
�1ه�ش را .I7ش را: ه���1ه �
	�1 زن : ه/1H9 .I7 و �H9 و دای� و �0

�1ه� 10د را �eدی. 

�� �
�٢Nن  �٣��	ده& !� ا �#��0
� ا	��ن را  �ـ ا4� آ�� د70� �H9 ی� د70
�H	 م�M�   آ� از ازدواج !� او 10د دارى Kن اس+ ^M7�� 7#�طFا �
�1د و

 .	�Hی&

 �
���٢N٣N  1ىH9 &	ز�ـ ��دى آ� دو زن دارد، ا4� ی�L از +ن دو زن، >
� 10رد�، #�� ده&، ز	� آ� >�ز	& 1H9ى او #�� را e10د زن دی ��1ه �!

�H	 ام�F  1د�. 
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 %داب ��H دادن



 �
���٢Nاوار  ٣٧Cو س Kآ� ��در او اس �� دادن !\� !<7� از ه#�ـ !�اى 
�د و 10ب اسK آ� #e	 دC� 10د �� دادن از �1ه#�اسK آ� ��در !�اى 

�1ه� �Cد !&ه&.  ��د، �1ه#e! دC� از دای� �و ا4� ��در !1bاه& !#/7
 .و 4�>�7 و !� دای� !&ه&�1ا	& !\� را از ا  ��

 �
���٢Nدای� ٣٨ Kاس ^M7�� اى ;�5 �� ـ�#4�	&، دوازد� ا���� و   اى آ� !
� دوازد� #J 5 ی�X9 Iآ Kو� اس�L� و &��! 1L#	 و ص1رت K�9 5 وX9 داراى

�و� اسK دای�L� C#	 و ،&�اى   ا���� ی�!& ص1رت، ی� !& �30، ی� ز	� زاد� !�
�	& آ� از ز	� !\�#e!  �&�� او از ز	� اسK دار #� .و 

 م	��� م=]�*� ��H دادن

 �
���٢N٣٩ �\! �� & آ� ه�! ^z<� �1ا	ز Kاس ^M7�� ه &،   ـ&	 �#�اى را 
� داد�#��ا�1ش �1د آ� !� ?� آ��	� < Kاس "LH� ا�ا	& و !V& دو 	��   زی

� ازدواج 	�Hی &eی&Lم !� ی�M�. 

 �
���٢Nh10ردن، 10ی/� �#& ٠ �#�آ  & ��M7^   ا ��ـ آ��	� آ� !1اس=� 
�H	 ارث �eی&Lاز ی �
7�ام 	�Hی &، وFرا ا �eی&Lی K1ق   اسXF و &	�!

K�#	 ن�	اى +� .10ی/�و	&ى آ� ا	��ن !� 10ی/�ن 10د دارد !

 �
���٢Nhم  ١�H� را دو س�ل �\! Kاس ^M7�� ،&��! "LH� ـ در ص1ر�� آ�
� !&ه &#�. 

 �
���٢Nhاز !# ٢ ��1ه �F ،دادن �#��1ا	&  " 	�ود، زن ��ـ ا4� !1اس=� 
�\! K�#	 Cج�ی �
� ده&، و#�� را eآ� دی �\! ،�اى را   !&ون اج�ز� �1ه

�ام �1دF 10د �� دادن !� +ن !\� !� �1ه#�� ده& آ� !1اس=� #� . ��d6 ا4
� 10ارى را !�اى 10د X9& آ�د� !��& زن 	�Dی& +ن د70� را #� ��1ه� او د70

� ده#�� ده&، ?1ن ا4� +ن د70� را #��� ��1د و   & 10دش ��در زن �1ه
�ام ��F او �4�دد !. 

 �
���٢Nh٣  �#� ��م �1د، !�ی& د70M� ادرش !� او� ـ ا4� آ�� !1bاه& زن !
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�ای=� آ� �10ارى را �d6 دو روز� !�اى 10د ص#�l آ & و در +ن دو روز !� 
 �
� ده&) ٢N١٩(در ���#�آ� در ای" . �7�4 �& زن !�ادرش +ن د70� را 

�ام ا!&ى ��F م و�M� اى او�4�دد و زن   ص1رت X9& د70� !�;5 و !
�م ��M� ادرش !� او��1د  !. 

 �
���٢Nhh  &1یe! & آ &X9 اى 10د��د �#� از +ن آ� ز	� را !� �ـ ا4
�&��ام F او �� 10ردن، +ن زن !#�� ��در او را : !1اس=� #��1e! d6ی& 

�H	 ،&��! "LH� ی� او&E� �\	� ? ،ن زن ازدواج آ &�1ا  10رد�+ �! &	 . �و ا4
 �� ،K5 اس;�! &X9 &ی�H	 1لDQ ف او را�F I1ی& و 10د زن هe! &X9 از &V!

 �LدیC	 KQدر و �
�د� !��&، ی� 	Cدی�L آ�د� !��&، وL	 �LدیC	 د !� او�� �ا4
 &H>�! �LدیC	 از &V! �� 	&ارد و ا4>� ،Kام اس�F د�آ�دن، زن !&ا	& !� +ن �

�اF د�م !1د�، �1ه� !�ی& �<� او را �=�!� ز	<�ی� آ� �56 او آ� !� +ن �
 .ه�7 & !&ه&

 �
���٢Nh�  ام�F دى�� �� 10ردن !#�ـ ا4� زن �#� از 1e! &X9ی& !1اس=� 
�H	 &��! "LH� ی� او&E� �\	� ? �&�   &V! ��1ا	& !� +ن ��د ازدواج آ & و ا4

�ام از 1e! &X9ی&، �56 ص1ر�� اسK آ� ��د !V& از 1e! &X9ی& آ� F او �زن !
&� �7�4 �#� �
  .اسK و ILF +ن در ���

  



 ��v	م1 �|�٢م �.�N P�0 ن ا�� .� دو�H م?�م ��K 1 آ�Aداد ��H د  ـ�H: 


��Cن ��Oا آ�C  خ;� دادن Kّ�/: اول� .اى آ� اA	�ن از �A% �=[Wن ی��R ی� ا

��Hدت دو م�د �Kدل ی� ی} م�د و دو زن ی� ��0ر زن آ� ه
�K 1Sدل : دوم
�CH�./م� دی� �Cی�S. Tyم ،�Cی�S. aدادن را ه ��H 6ای�H 1 .�ی��آ�  ، و aای

�Tن .�h .�	� و ��0ر ���K از O	=�ن �Tن زن ��H خ�رد/ و P�0ى هa در 
 ��v	را آ� در م ����H ی��� R�Ch
�H �=[W ) ٢�١٩(.�R %ن �3Aرد/، و ه

�/ .� هa دا�CA و در �H  ��Kح ده�C، و�1 ا�W م��Uم .��H آ� �Hای6 را م1
م�3��A l	�C= و .� م�د و زن هa در ���K/ م�3��A �[ارc �Aزم �A	� �Hای6 را 

�Cح ده�H. 

 ��v	٧|�٢م  ��H ن ا���H م?�م ��K م��ارى آ� �. �h. �CCآ {H �Wـ ا

�ن دا�CH�. �=H آ� .� %ن م��ار ��H خ�رد/ .�h .� آ	1 W ی� ،�A خ�رد/ ی�

1
A 1 .�=� %ن ا�� آ� ا  م?�م�د و�H�CCط آ��=�. 
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 ا���م �ـTق

 �
���٢Nhق �� ٨d; دى آ� زن 10د را�ده&، !�ی& 5Q�9 و ! �!� ا7F#�ط   ـ �
�&، و !� ا70#�ر 10د ;dق ده&، و ا4� او را ��1Dر آ  & آ� �! �
واج^ !�

 �� ،&��! �7�ز	� را ;dق ده& ;dق !�;5 اسK، و 	#C !�ی& d; &EQق دا
01� .� !1eی& ص }#M	K�#ا4� ص#d; �lق را !� 

 �
���٢Nhو  ٩ &�ـ زن !�ی& در وd; KQق از 10ن F#� و 	��س ��ك !�
�د� !��& و ا4� در �Fل 	��س ی� F#� آ� L	 �LدیC	 ش در +ن ��آ� !� او��1ه
� ا7F#�ط واج^ ;dق آ�>� !� ! &��#� از ای" ��آ� !1د� !� او 	Cدی �L	1Hد� !�

�ط در ��� 5a	�L3! K�# !�ی& دو!�ر� �9دت �1د و ���ك 4�دد و ��E#5 ای" دو 
�1د  +ی &� �7�4 ��. 

 �
���٢N�٠  }#Mس در س� ص1رت ص��	ی�  �#F ل�F ق دادن زن درd; ـ
Kاس: 

�د� !��&: اّولL	 �LدیC	 از ازدواج !� او &V! ش� .+ن آ� �1ه

�& آ� +!�7" اسK و �1ه� در �Fل F#� : دّوم�D	 13مV� �7" !��&، و ا4�!+



 .، !H>�! &V& +!�7" !1د�، ا��Lل 	&ارد;�Qd !&ه&

�د !1اس=� �Jی^ !1دن و ��	 & +ن 	17ا	& ��ك !1دن زن را !�<H&: س1ّم�. 

 �
���٢N13م  �١V� &V! &ده �Qd; & و	ك !&ا�� �#F زن را از 10ن �ـ ا4
�1د  
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 �#F او را در �آ� �d; iQ1ق در �Fل F#� !1د�، ;dق او !�;5 اسK و ا4
 .�Qd ده& !13V� &Vم �1د ��ك !1د� ;dق او صM#{ اسK!&ا	& و ;

 �
���٢Nی^   ـ آ�� آ� �� �٢�J �دا	& ز	� در �Fل F#� ی� 	��س اسK، ا4
 �D0 �! �
�F & از	17ا	ق ده&، و d; 1اه& او راb! ت آ & و�<��� d6� 1د�

� آ & �1د !�ی& �� �&�� آ� �T1HV ز	<� از F#� ی� 	��س ��ك ��D& ص	1�. 


��� �٢N\�  �٣	ق ده& ? �d; 1اه& زن 10د راb! Kی^ اس�J دى آ��� �ـ ا4
 �? �!17ا	& ا;dع �#&ا آ & آ� زن او در �Fل F#� ی� 	��س اسK ی� 	�، ا4

�ع   ا;dع او از روى �9دت F#� زن، ی� 	/�	���ى !��& آ� در eه�ى دی
�&� !�ی& �Fل او را اسdV7م آ & و ا4� 	17ا	&، !�ی& �� �&�� "#V�  �>	ز T1HV� آ�

� آ & و ا7F#�ط واج^ +	��L7 �� ی. ���   از F#� ی� 	��س ��ك ��D& ص	1�
� آ &Dص. 

 �
���٢N�h  & آ �LدیC	 Kس ��ك اس��	و  �#F آ� از 10ن �
�#9 �! �ـ ا4
� آ & �� دو!�ر� D! �#F# & و ��ك �1د و Dده&، !�ی& ص �Qd; &1اهb! و

و 	Cدی�L آ & ! �!� ا7F#�ط واج^ هH\ #" ا4� در �Fل F#� ی� 	��س !� ا
�H	   در +ن �? ��1ا	& در ��آ� !V& از +ن F#� ی� 	��س او را ;dق ده& ا4

�د� !��&، و
� ز	� را آ� 	� س�
� ��Hم 	/&�، ی� +!�7" L	 �LدیC	 آ� !� او��
 ��aی� �اسK، ا4� !V& از 	Cدیd; �Lق ده &، ا��Lل 	&ارد، و هH\ #" اسK ا4

�& یV � ا4� س�! �7/#! K�#	 �&#ّس ��ى و ا4HQ س�ل KE�7� از /#! Kاس �&#ّ
&��! �7��ى داHQ از � ��� س�ل. 

 �
���٢N��  & آ �LدیC	 Kس ��ك اس��	و  �#F آ� از 10ن �	��4 !� ز �ـ ه
و در هHـ�ن ��آ� ;�Qd ده& ا4� !13V� &Vم �1د آ� �d; iQ1ق +!�7" !1د� 

 .ا��Lل 	&ارد



 �
���٢N�N  �	ز �! �آ� از 10ن F#� و 	��س ��ك اس K	Cدی�L آ & و ـ ا4
 ��ت 	�Hی&، ? �	\� !1bاه& در س�� ;�Qd ده& و 	17ا	& �Fل او را در س�<���

!# & و دو!�ر�   اسdV7م آ &، !�ی& !X&رى آ� زن �V! T1HV& از +ن ��آ�، 10ن ��
� آ &  ��ك ��D1د ص� .&��D	 ��� .از ی �7Hن �ّ&ت آ+ �L7�	+ ^7#�ط واجFو ا. 

 �
���٢Nض  �٧��د !1bاه& زن 10د را آ� !1اس=� اص�7X30 5 ی� �� �ـ ا4
�� �#F ى از 10ن��ص آ� ز	�ن !�اى ج#413Q & و  ی� !1اس=� 10ردن	10ر

�H	 �#F &ق دهd; & #! . د� �� س� ��� از�!�ی& از و�7Q آ� !� او 	Cدی�L آ
 .ج�Hع !� او 10د دارى 	�Hی& و !V& او را ;dق ده&
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�� �
�٢N�٨  �H37#�ط واج^ !� آFا �9�!� صM#{ و ! �! �l#ق !�ی& !� صd; ـ
«�
10ا	&� �1د و دو ��د �9دل +ن را !/ 1	& و ا4� 10د �1ه� !1bاه& » ;�

�& !�ی& !1eی&�! �H;�< d6� زن او I& و اس	1اb! ق راd; �l#َزْوَج�7 «: ص
�ٌ
�; �Hَ;ِ�<« ;� Vی :�eدی �ى را وآ#5 آ & +ن زن �" >�;�H ره� اسK و ا4


ٌ�«: وآ#5 !�ی& !1eی&ِ�; �ُHَ;ِ�< �3َِزْوَجُ� 1�ُآ�». 

 �
���٢N�٩  &X9 او را �
�&�، �d6 ی. ��ه� ی� ی. س� �l#آ� ص �	ـ ز
ا	& ;dق 	&ارد، و ره� �&ن او !� ای" اسK آ� �&�� ��Hم �1د، ی� ��د   آ�د�

� �b! 1/#&م و ��ه& �&ت را !: �&ت را !� او !bD/& !� ای" ���#^ آ� !1eی&
K�#	 زمT �#F 7" و ��ك !1دن زن از<�4. 
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 Kِـّ�/ �ـTق

 �
���٢NN٠ ��a/&� و زن ی�	م �H� �
9&� 	&ارد، یV � ) ١(ـ ز	� آ� ُ	� س�
�1ه�ش !� او 	Cدی�L آ�د� !��&، !V& از ;dق �� �? ��1ا	& >1رًا �1ه�   ا4

 .آ &

 �
���٢NN١ �&��1ه�ش !� او  ـ ز	� آ� ُ	� س�
� ��Hم  �و ی� ��a	K�# ا4
	Cدی�L آ & و ;�Qd ده&، !V& از ;dق !�ی&  �&ّ9	e<&ارد یV! � V& از +ن آ� 

�&(در ��آ� ;�Qd داد و �X&ارى �! Iآ & ? �!V& از ;dق ��ك !1د، !X&رى ) ه



� آ & آ� دو!�ر D! �#F# & و ��ك �1د، و هH#" آ� F#� س1م را دی& 9ّ&� Dص
و
� ا4� �#� از 	Cدی�L آ�دن !� او . �1ا	& �1ه� آ &  و ���1د   او ��Hم ��

�� � V&ارد، ی	ه& 9ّ&� &! �Qd;  & آ � .�1ا	& !V& از ;dق >1رًا �1ه

 �
���٢NN٢ �H	 �#F آ� �	ـ ز  �#F آ� &�!# & ا4� در س" ز	<�ی� !�
�1ه�ش !V& از 	Cدی�L آ�دن او را ;dق ده&، !�ی& !V& از   �� �\	� ? &  #!

 .� س� ���  �&ّ9	e<&ارد;dق �

 �
���٢NNه & !�ی& س�  ٣&! �Qd; ��� اول �ـ ز	� آ� 9ّ&� او س� ��� اسK، ا4

� یV � از ��VQ1 آ� ��� دی&� ��dارد  ��� ه&>e	 �&ّ9 ��� 1د �� س�� . �و ا4

در !#" ��� ;�Qd !&ه &، !�ی& !��Q ��� را !� دو ��� !V& از +ن و 	#C آ��ى ��� 
�وب روز اول را از ��J �� ?<�رم  �&ّ9	e<&ارد �� س� ��� ��Hم �1د، �d6 ا4

!#��Qd; ��� I7 !&ه & و +ن ��� !#�K و 	� روز !��& !�ی& 	� روز !��Q ��� را 
 ^M7�� 7#�طFارد، و ا&>e	 �&ّ9 روز از ��� ?<�رم K�#! از +ن و &V! ��� دو �!

�� !� �X&ارى آ� از ��� +ن اسK آ� از ��� ?<�رم !#�K و ی. روز  �&ّ9	e<&ارد 
 .اّول  �&ّ9	e<&ا��7 س� روز �1د

 �
���٢NNh  �\ّ! ن&� fX#� +�&ن ی� س	ق ده &، !�ی& �� دd; زن +!�7" را �ـ ا4
 �&9	e<&ارد، ! �!� ای" ا4� �d6 ی. س�V! K9& از ;dق !ّ\� او !� د	#� +ی&، 

�1د  اش ��Hم ��  9ّ&�. 

 �
���٢NN�  م�H� �
�1د �d6 ـ ز	� آ� ُ	� س� �l#ص ��&� و ی� ��a	K�# ا4 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

1  ��,�
ى ی+�� در ��
 .a٣g �9 �6HOـ 
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�1ه�ش !� او 	Cدی �L	�Hی& و �&ت +ن زن ��Hم  �\	� ? �
ی. ��ه�، ی� ی. س�
�� �#F در ص1ر�� آ� &/bD! ت را !� او&� �� ا7F#�ط  �1د ی� �1ه!� ! & #!

!� �X&ار دو F#� ی� !� �X&ار دو ��آ� ه� آ&ام آ� !#/7� اسK 9ّ&� واج^ !�ی& 
�H	 �#F �!# &، ?<5 و � � روز !�ی& از �1ه�   	e<&ارد و �1ه� 	L & و ا4

7" !��& ا7F#�ط واج^ +	��L7 !� ه� . آ�دن 10د دارى 	�Hی&�!+ �L#و در ص1ر�
 .آ&ام از زاa#&ن ی� ?<5 و � � روز آ� !#/7� اس �&ّ9 K	e<&ارد



 �
���٢NNN  م�H� قd; �l#&ن ص	آ� 10ا Kاس �VQ1� ق ازd; �&ّ9 ـ ا!7&اى
ا	& ی� 	&ا	&، �� ا4� !V& از ��Hم �&ن 9ّ&�   �1د، ?� زن !&ا	& ;�Qd داد�  ��

 .ا	&، Tزم 	#�K دو!�ر�  �&ّ9	e<&ارد  !�<H& آ� او را ;dق داد�

 Kّ�/ ز1A آ� �Hه�ش م�د/

 �
���٢NNد ٧��&، !�ی& �� ?<�ر ��� و د� ـ ز	� آ� �1ه�ش ��D	 "7�!+ �� ا4
روز  �&ّ9	e<&ارد یV � از �1ه� آ�دن 10د دارى 	�Hی& ا4� ?� ی�a�� ی� 

 ،&��! "7�!+ ��د� !��& و ا4L	 �LدیC	 ش !� او��&، ی� �1ه�! �l#ی� ص ��#lص
!�ی& �� �iQ1 زای#&ن  �&ّ9	e<&ارد، و
� ا4� �#� از 4}�7" ?<�ر ��� و د� روز، 

� آ & و   !\�Dش ص�اش !� د	#� +ی& !�ی& �� ?<�ر ��� و د� روز از ��گ �1ه
 .14ی &  ای" 9ّ&� را 9ّ&� و>�ت ��

 �
���٢NNآ� در 9ّ&� و>�ت �� ٨ �	س ـ ز�D
 Kام اس�F ،&�ه�ى زی �7   !�
�ى آ� زی F K��ب �1د !� او eآ�ره�ى دی "# \Hو ه &/L! ���1�& و سm!

�ام ��F &��!. 

 �
���٢NN٩  �زن یX#" آ & آ� �1ه�ش ��د� و !V& از ��Hم �&ن 9ّ&� ـ ا4
 �و>�ت، �1ه� آ &، ? �	\� �13Vم �1د �1ه� او !V&ًا ��د� اسK، !�ی& از �1ه
دّوم ج&ا �1د و در ص1ر�� آ� +!�7" !��&، !� �X&ارى آ� در d; �&ّ9ق �7�4 

�اى �1ه� اّول 9ّ&� و>�ت 	e<&ارد! &V! ق وd; �&ّ9 دّوم ��اى �1ه! ،&�و  
�اى �1ه� دّوم d; �&ّ9ق ! &V! اّول 9ّ&� و>�ت و ��اى �1ه! ،&��D	 "7�!+ �ا4

� صM#{ و>�ت �1ه� !� او D0 آ� �VQ1� ارد و ا!7&اى 9ّ&� و>�ت را از&>e	
�ار ده&Q �&#رس. 

 �
���٢N٧٠  ILF ی� در ^a�J زن ��1ه �L#ـ ا!7&اى 9&� و>�ت در ص1ر�
 ^a�J 

[448] 

�1د!��& از ��VQ1 اسK آ� ز i3=� � .ن از ��گ �1ه

 �
���٢N٧١ �&ّ9 &1یe! زن ��ط از او 1DQل   ـ ا4�ام ��Hم �&�، !� دو 



�&: اّول: �1د  ���D	 KH>� 7#�ط �1ردFا �از ;dق ی� ��دن : دّوم. +ن آ� ! �!
&��! "LH� �&ّ9 ن&��7 !��& آ� در +ن �&ت ��Hم ��1ه�ش !X&رى 4}. 

1Uِ,ْق ِرT��Tق .��R و  

 �
���٢Nارد !� زن  ٧٢&	 �F د�ـ ;dق !�a" +ن اسK آ� !V& از ;dق، �
 I�Q � � �10د رج1ع آ &، یV � !&ون X9& او را !� ز	� 1DQل 	�Hی& و +ن !

Kاس:  

  .;dق ز	� آ� ُ	� س�
� ��Hم 	/&� !��&: اول

7� از �KE س�ل و : دوم/#! Kس#&� اس ��& یV � ا4�! ��aآ� ی� �	ق زd;
7/#! K�#	 �&#س ��7 !��&ا4��ى داHQ از � ��� س�ل �.  

�د� !��&: س1مL	 �LدیC	 او �! &X9 از &V! ش�  .;dق ز	� آ� �1ه

  .ا	& ;dق س1م ز	� آ� او را س� د>d; �Vق داد�: ?<�رم

I� � : قd; �> ای �#J و &�;dق i30 و ��Dرات و ا�LFم ای <� !V&ًا �7�4 10اه& 
�د ��رج�V اسK آ� !V& از ;dق �� و�7Q زن � K& !� او   در 9ّ&� اس	1ا�

 .رج1ع 	�Hی&

 �
���٢Nاو را از  ٧٣ Kام اس�F ،داد� �Vق رجd; را �	ـ آ�� آ� ز
�	�0  iQاز �1ا ��V! در �
اى آ� �d; iQ1ق در +ن �0	� !1د� !#�ون آ &، و

�� و ر>K و +�& !� اج�	^ �M< �>	+ �3Hو از ج �&� �7�4 5E�� آ� در آ�7!<�ى
��ون آ#! ،Kاس �#J اى آ�ره�ى��ام اسK زن !F C#	 &ارد، و	ل �L�دن او ا

 .Tزم از +ن �0	� !#�ون رود

 ا���م ر,�ع آ�دن

 �
���٢N٧h �� I�Qِ د !� دو�� �Vق رجd; & !� زن 10د رج1ع   ـ در	1ا�
 :آ &

�ار داد� : اولQ آ� او را دو !�ر� زن 10د &��>� !C	& آ� �V �ی� ای" !�F
Kاس.  


�� و . � از +ن !�<H & رج1ع آ�د� اسKآ�رى آ & آ: دّوم �� ای" !� ه!� !
 �XّM� رج1ع Kار داد� اس�Q او را ��&دًا زن 10د &	�H>�! �3 آ�H9 رت ی��D9



��   ��1د و �zه� ای" اسK آ� !� 	Cدی�L آ�دن رج1ع ��XM 10اه& �& ا4
&��! �7� .?� EQ& رج1ع 	&ا
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 �
���٢N٧� �� K�#	 زمT دن�� ـ !�اى رج1ع آD0 د، ی� !� زن�#e! &ه��د 
 }#Mدم ص�ده&، !�L3 ا4� !&ون ای" آ� آ�� !�<1e! ،&Hی& !� ز	I رج1ع آ

Kم . اس�H� از &V! ��	& اّ�� ا4#e! &ه���اى رج1ع آ�دن ! Kاس ^M7�� �
و
 .ام Tزم اسK اث�Dت آ & �&ن 9ّ&� ��د !1eی& آ� در 9ّ&� رج1ع 	1Hد�

 �
���٢N٧N d; دى آ� زن 10د را�ق رج�V داد�، ا4� !V& از ;dق زن ـ �

�M !�;5 و ��
� را آ� در �E� &��! �7�
�M آ & آ� �F رج1ع 	&ا�E� د�� �!

�H	 .
�� �7<�!��& آ� !� ای �X�   �F �L!5 +ن 4 �	1e ای �M
�E� ��1د و ا4
رج1ع دارد dH9 رج1ع 	L & و از �F 10د اس��7د� 	 �Hی& در ای 1Eرت 


�M صM#{ و ا4� رج1ع�E� Kل اس�L� .آ & صKMّ +ن �5ّM ا

 �
���٢Nق ده& و !� او رج1ع آ & ٧٧d; را دو !�ر �	ز �ی� دو!�ر او . ـ ا4
را ;dق ده& و !V& از ه� ;dق و 4}�X9 �&ّ9 "7&ش آ &، ی� !V& از ی. ;dق 

� و 4}�X9 �&ّ9 "7& آ &eق دیd; از &V! ق س1م +ن زن . رج1ع وd; از &V!
�
�ام اسK، وF او ��ى �1ه� آ &، !� ?<�ر  !eق س1م !� دیd; از &V! �ا4

�ط !� �1ه� اول dFل ���  �� � V1د، ی� :�1ا	& +ن زن را دو!�ر�  &X9	�Hی&  

 

�&، و ا4� �d6 ی. ��ه� ی� ی. س�
� او را : اول�! Iaدوم دا ��1ه &X9 ن آ�+
�H	 اول ��1ه ،&�  .آ &�1ا	& او را X9&   ص#�l آ &، !V& از +ن آ� از او ج&ا 

�& و !�ی& !� او 	Cدی�L و د10ل آ &: دوم�! �
� ا7F#�ط �1ه� دوم !�!� ! . �و ! �!
&�  .ا7F#�ط واج^ !�ی& ا	Cال �1د و 	Cدی�L از ج13ى زن !�

�د: س1ّم#H! ده& ی� �Qd; دوم ��1ه.  

 .d; �&9ق ی� 9&� و>�ت �1ه� دوم ��Hم �1د: ?<�رم

X�ْق ُخT� 



 �
���٢Nرا  ٧٨ �	ق زd; ـ �eی� ��ل دی �آ� !� �1ه�ش ��ی 5	K�# و �<
 .!b/& آ� ;�Qd ده& ;dق i30 14ی &  10د را !� او ��

 �
���٢N٧٩  d6� زن I\� اس	& ? �	1اb! ق راd; �l#1اه& صb! ��1ه �ـ ا4
�& �� از !}ل ���! �H;�<  &14ی : �ٌ

Kْ ِهَ� ;�َِ{َ!َ �� 7ُ<� �39َVْ
َ�0 �ُHَ;ِ�< �7َزْوَج 
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(VیKدادم او ره� اس i30 قd; 1د�H	 ل{! �LیC#? 5!�X� را در �H;�< I	ز �  (
 �3Hو ج»�
� ا7F#�ط واج^ اسK» ه� ;�!� !. 

 �
���٢Nو  ٨٠ &/bD! ش�ـ ا4� زن آ�� را وآ#5 آ & آ� �<� او را !� �1ه
 ��1ه Iاس d6� �\	� ? ،&ق دهd; ن آ� را وآ#5 آ & آ� زن را�Hه ،��1ه

�& وآ#5 ص#d; �lق را ای =1ر ���HM& و اسI زن >��! �H;  &	9َْ" : 10ا

َ#Vَ3َbْ<� 3َ9َْ#ِ� �� از +ن !&ون >�ص�3 ِ &�HMَ�ُ �3ِ1َآ�Hُ
�َه� َِ>ْ�َ Kُ
ْ{َ!َ �َHَ;ِ�< �73َ1�ُآ�


Kْ ِهَ� ;�ِ
ٌ� و ا4� زن آ�� را : 14ی&  ��َ{َ!َ �� 7ُ<� �39َVْ
َزْوَجُ� 1َ�ُآ��0 �3َ
� از �#J ق وآ#5 آ & آ�d; آ� او را &/bD! او ��ى را !� �1هeدی C#? �>

 �H3ه�(ده& وآ#5 !�ی& !� ج�ى آ�+ن ?#C را !1eی&، �d6 ا4� ص& ���1ن ) �<

Kُ َ�َ�َة ��1�ُْن: داد� !�ی& !1eی&ْ{َ!َ. 

 ;dق ��Dرات

 �
���٢N10د ی� ��ل  ٨١ �� را 	1bاه & و زن �<eی&Lی �ـ ا4� زن و �1ه
&/bD! د��ى را !� �eرات 14ی & دی�D� ق راd; ق ده& +نd; آ� او را. 

 �
���٢N٨٢  Iاس d6� �\	� ? &	1اb! رات را�D� �l#1اه& صb! ��1ه �ـ ا4
�&، !�ی& !1eی&�! �H;�< زن : � Vی �
�ه� َ>ِ<َ� ;�ِِ>ْ�َ �39َ �َHَ;ِ�< �7َِرْأُت َزْوَج�!

� او �� او ره� اسK و ا>� 5!�X� را در �H;�< I	دم ز��ى را ��Dرات آeدی �4
�ه� َ>ِ<َ� ;�ِ
ٌ� : وآ#5 آ &، وآ#5 !�ی& !1eی&ِ>ْ�َ �39َ �َHَ;ِ�< �3َرْأُت َزْوَجَ� 1َ�ُآ��!

 �H3ج�ى آ �! ��ه�) (�39َ َ�ْ<ِ�ه�(و در ه� دو ص1رت ا4>ْHَ!ِ ( ل�L�!1eی& ا
 .	&ارد

 �
���٢N1د،  ٨٣�ـ ص#d; �lق i30 و ��Dرات !�ی& !� 9�!� صM#{ 10ا	&� 
�زن !�اى +ن آ� ��ل 10د را !� �1ه� !d6� &/bD !� >�رس� !1eی&  و
� ا4

�اى ;dق >dن ��ل را !� �b! 1/#&م ا��Lل 	&ارد!. 



 �
���٢N٨h  10د �/b! رات از�D� ی� ،i30 قd; �&ّ9 "#! زن در �ـ ا4
�� �4�دد، �1ه��ار   !Q دو!�ر� او را زن 10د &X9 & رج1ع آ & و !&ون	1ا�

 .ده&

 �
���٢Nرات �� ـ �٨�D� قd; اى�! �#4�د، !�ی& !#/7� از  ��
� را آ� �1ه
 �7/#! ��& و
� در ;dق i30 ا4�! �7Hآ �L7�	+ ^7#�ط واجFا �L3! &��D	 �>�

�& ا��Lل 	&ارد�!. 
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 ا���م م=]�*� �Tق

 �
���٢N٨N  �LدیC	 Kن ای" آ� 9#�ل 10د اوس�H4 �! ���M��	 زن �! �ـ ا4
�&، !�ی&   او �1ه�ش 	#�K، ی� �H4ن آ & �1ه�ش ��آ &، ?� زن !&ا	& آ� �!

 . �&9	e<&ارد

 �
���٢Nآ� �� ٨٧ �	ز �! �دا	& �#9
� 	#�K ز	� آ &، ? �	\� زن 	&ا	&   ـ ا4
� ا7F#�ط واج^ !�ی&  �&9	e<&ارد!� ! ،K�#	 او � .آ� +ن ��د �1ه

 �
���٢Nد و زن ٨٨�#e! قd; ش��د، ز	� را 14ل !C	& آ� از �1ه� � ـ ا4
او �1د ;dق و X9& +ن زن صM#{ اسK، و
� ه� دو �C! K#EVر�4 

 .ا	&  آ�د�

 �
���٢N٨٩  ��1ه ��ط آ & آ� ا4� ��1ه �! &X9 "Ho ��4 زن در �ـ ه
�� ��� !� او 0�ج� 	&ه& ا70#�ر ;dق !� او !��&، ای"  d6� ی&، ی��H	 ت�<���

�د ���>�ت آ &� ��ط آ & آ� ا4� �\	� ? �
�ط !�;5 اسK، و� �� d6� ی� ،
0�ج� 	&ه&، از ;�ف او !�اى ;dق 10د وآ5# !��&، ? �	\� �� از  ��� ��

Kاس }#Mق ده& صd; 10د را ،��� ���ت ��د ی� 0�ج� 	&ادن <���. 

 �
���٢N٩٠ �	ـ �&ر و ج& �&رى دی1ا   �#lن ص��C! 5E7� او �e	اى آ� دی1ا
�� &��! KM3E� �و ا4� �5E7ّ . !&ه &�1ا	 & زن او را ;dق  !1د	� !��&، ا4

 faا�/
�اfa اسK و ا7F#�ط Tزم +	��L7 ��7<& ج��i ا/
�& !� ��7<& ج��i ا�D	
�د#e! ن اذن�	از + Iه. 

 �
���٢N٩١  �ـ ا4� �&ر ی� ج& �&رى !�اى ;�5 10د ز	� را ص#�l آ &، ا4
�اى ��� ?<�رد� ! d6� &��! �l#ء �&ت صC3#� !\� جL� ارى از ز��ن&X� �?



�1ا	&   ز	� را دو س�
� ص#�l آ &، ? �	\� صdح !\� !��&، ��س�
� 10دش 
�H	 او را �Haزن دا �
 .�1ا	& ;dق ده&  �&ت +ن را !bD/& و

 �
���٢Nرا  ٩٢ ��د دو 	�� ،�&� "#V� ع��ـ ا4� از روى ����d9 آ� در 
�ى آ� +	�ن را �9دل eق ده&، دیd; ن�	& و زن 10د را �#� +	�9دل !&ا

�H	   �� X9& دا	& ! �!eاى آ� دی�ا7F#�ط واج^ 	�Dی& +ن زن را !�اى 10د ی� !
�7 !��& ��. آ &��. در 9&ا
K +	�ن دا ��1ا	& +ن زن را !V& از ��Hم   و
� ا4

 اش !�اى 10د ی� !�اى  �&ن 9ّ&�
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� X9& آ &eآ� دی. 
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Mj7 ا���م 

�1د و  f3�� ��آ �F ل ی��� �! ،I3z ن از روى��	آ� ا Kن اس+ ^EJ "ای
 Kb9}اب س �! K��#Q م ده&، در��	آ�� ا �ی�L از 4 �ه�ن !Cرگ اسK، آ� ا4

� اآ�م . �1د  4�>�7ر ��DHl#� ت��F از)I3وس �
روایK ) ص�3 اv 39#� و+
�ى EJ^ آ & در K��#Q +ن ز�#" eآ� ی. وج^ ز�#" از دی ��&� اسK آ� ه

 .ا	&از	&  را از ه��XD; K +ن �56 ;1ق !� 4�دن او ��

 �
���٢Nدم از ���& و �&رس� و �5 و ج�ه�ى  ٩٣�ـ ا4� ا	��ن 	e}ارد �
�ى آ� !�اى 1H9م س��70 �&� اس��7د� آ  &، �F +	�ن را  ^EJ	1Hد�، و eدی
 K�7 اس<��ى !� +ن �#/� 4eدی dDQ ج�ی� را در ���& آ� �هH\ #" اسK ا4

�ف آ &E�. 

 �
���٢N٩h  ر�LD3; �#� ن��	ى را آ� اC#? ی� » ره"«ـ»X#4}ارد،   ��» �وث
!�ی& �#� او !�H	& آ� ا4� ;3^ او را 	&ه& ;3^ 10د را از +ن !� دسK +ورد، 

�د، #e! از او Kی�oرا !&ون ر C#? از +ن آ� ;3^ او را !&ه& +ن �#� ��� ا4
Kد� اس� .�F او را EJ^ آ

 �
���٢Nد آ��  �٩C	 را آ� �
ا	&، ا4�   4}ا��7» وث#�X«ی� » ره"«ـ ��
�ى EJ^ آ & ص�eر ��دی�LD3; ل و�� ^F   د���1ا	 & ?#Cى را آ� EJ^ آ



�	&، !�ز هI ره" اسK، و #e! را از او C#? \� +ن	ی & و ? ��H	 �D
از او �=�
�	&، +ن 19ض هI �56 10د +ن #e! ود و 19ض +ن را�ا4� +ن ?#C از !#" !

�&  ?#C ره" ���!. 

 �
���٢N٩N �4�! �DFآ &، !�ی& !� ص� ^EJ ى راC#? ن��	ا �دا	&، و ـ ا4
 � ا4
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 .+ن ?#C از !#" !�ود !�ی& 19ض +ن را !� او !&ه&

 �
���٢Nاز  ٩٧ d6� &ی+ K�7 !� دسV� � د��ـ ا4� از ?#Cى آ� EJ^ آ
��اى �#&ا �1د، ��ل ص�F^ ��ل اسK و 	#C آ��   14س� &ى آ� EJ^ آ�د�، !

�	�0 d6� /# & !�ی& اج�ر� +ن   آ� 	در +ن  �? � .را !&ه&اى را EJ^ آ�د�، ا4

 �
���٢N٩٨  ^EJ K<� اس	ى را آ� ��ل +C#? �	ی� دی1ا �\! Kاز دس �ـ ا4
و . آ &، !�ی& +ن را !� و
ّ� او !&ه& و ا4� از !#" ر>�7، !�ی& 19ض +ن را !&ه&

Kاس "��o ود� .ا4� !&سK +ن !ّ\� ی� دی1ا	� !&ه& و از !#" !

 �
���٢Nآ  &،  ٩٩ ^EJ ى راC#? Iه �! �ا4� ?� ه� ی. ـ ه� ��4 دو 	�
ا	& +ن را  ^EJ	�Hی &، ه� آ&ام +	�ن !� 	�KD اسd#7ی� آ�  �1ا	��7  !7 <�ی� ��

Kن اس+ "��o د��و
� ? �	\� ه� آ&ام از +	�ن اسd#7ى آ��5 !� +ن . �#&ا آ
�>� !17ا	& در +ن ا	��م ده& در ّE� �	14 ��7 !��& !=1ری�L ه�?#C دا

+ �Hه "��o آ&ام �� &ای 1Eرت ! &#V	K�# ه�! C#? ن. 

 �
���٢٧٠٠  d6� & 13ط آb� ى�eدی C#? �! د��ـ ا4� ?#Cى را آ� EJ^ آ
 "LH� �>	+ دن�4 &�� را آ� EJ^ آ�د� !� ج13b� 1ط 	�Hی&، ? �	\� ج&ا آ

4�دا	&�! �DFی& ج&ا آ & و !� ص��! ،&��! �7� .اسK ا4� ?� زKHF دا

 �
�ى را EJ^ آ & و �٢٧٠١��eدی C#? 1ار� ی��14 �0�اب 	�Hی& !�ی&  ـ ا4
 �7Hد س�70" آC� ن !&ه& و در ص1ر�� آ�+ ^Fد س�70 � !� ص�C� �! ن را+
از ���وت س��70 و 	���70 !��& ���وت KH#Q را هI !�ی& !&ه&، و ? �	\� !�اى 

�� �
س�زم ��
. ��1Dر 	#�1DQ Kل   ای" آ� �Cد 	&ه&، !1eی& +ن را �56 او
�H	 .
�� C#	 ی& و�H	  D�� & او را	زد�1ا��! �
 .1ر آ & آ� +ن را �56 او

 �
���٢٧٠٢  �
� ده& آ� از او##l� د� !=1رى�ـ ا4� ?#Cى را آ� EJ^ آ



�1د �d; d6ی� را آ� EJ^ آ�د� 14�1ار� !��زد، ? �	\� ص�F^ ��ل  �7>!
 �7HFاى ز�!1eی& ��ل را !� هH#" ص1رت !&�، !�ی& !� او !&ه& و 	�H �1ا	& !

 �L3! د�#e! دC� �&#/آ� آ �
!&ون اج�ز� ��
. �F 	&ارد +ن را !� ص1رت او
و ا4� !&ون اج�ز� او +ن ?#C را �56 او
� آ &، !�ی& �Cد س�70" +ن را . در+ورد

7� از ���وت س��70 و Hد س�70" آC� ه& و در ص1ر�� آ�&! �DFص� �! Iه
�70 !��& ���وت KH#Q را هI !�ی& !&ه&��	. 

 �
� ده& آ� از او
�  ـ ا4� ?#Cى را آ� EJ^ آ�د� �٢٧٠٣��##l� 1رى=!
�1د، و ص�F^ ��ل !1eی& !�ی& +ن را !� ص1رت اول در +ورى واج^  �7>!

 اسK +ن را !� 
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 �7Hآ �
� دادن از او##l� �=ن !1اس+ KH#Q �\	� ? در+ورد، و �
ص1رت او
 ��1د، !�ی& ���وت +ن را !� ص��DF !&ه&، �� ;dی� را آ� EJ^ آ�د� ا4

و ص�F^ +ن !1eی& !�ی& !� ص1رت او
� در+ورى، در 14�1ار� !��زد 
�1د،  �7H1ار� س�70" آ�ص1ر�� آ� !V& از +ب آ�دن KH#Q +ن از �#� از 14

 .!�ی& ���وت +ن را !&ه&

 �
���٢٧٠h  ،& آ K9<�ل 10د زرا	د� !� !}ر و �ـ ا4� در ز�# � آ� EJ^ آ
? �	\� ی� درK0 ! /�	& زراK9 و درK0 و �#�1 +ن ��ل 10د او اسK و 

�& آ� زراK9 و درK0 در ز�#" !�H	&، آ�� آ� �D	 �oز�#" را ^Fص�
�ر 	�Hی& از ز�#" o �? �EJ^ آ�د� !�ی& >1رًا زراK9 ی� درK0 10د را ا4
!L &، و 	#C !�ی& اج�ر� ز�#" را در �ّ&�� آ� زراK9 و درK0 در +ن !1د� !� 

K آ & �d6 ج�ى ص�F^ ز�#" !&ه& و 0�ا!#<�ی� را آ� در ز�#" �#&ا �&�، درس
�1د، !�ی& . در70<� را ُ�� 	�Hی& �7Hآ �
و ا4� !1اس=� ای <� KH#Q ز�#" از او

�H	 ه& و&! I1ر آ & آ� ز�#" را !�   ���وت +ن را هD�� ز�#" را ^F& ص�	1ا�
�1ا	& او را ��1Dر آ & آ�   و 	#C ص�F^ ز�#" 	�H. او !��و�&، ی� اج�ر� ده&

&� .درK0 ی� زراK9 را !� او !��و

 �
�1د آ� زراK9 و درK0 در ز�#"  ��٢٧٠�� �oز�#" را ^Fص� �ـ ا4
 & L! را K9و زرا K0در K�#	 زمT ،د��او !�H	&، آ�� آ� +ن را EJ^ آ

و
� !�ی& اج�ر� +ن ز�#" را از و�7Q آ� EJ^ آ�د� �� و�7Q آ� ص�F^ ز�#" 



�&� !&ه& �oرا. 

 �
���٢٧٠N ود�، در ص1ر�� آ� ـ ا4� ?#Cى را آ� EJ^ آ�د� از !#" !
�56 �4و و 14س� & !��& آ� ا>�اد +ن یL 1اK0 و �56 ه I	�L3! & 7�# !� واس=� 

1E0ص#�ت �KH#Q T1HV� �37b +	<� ���وت دارد !�ی& KH#Q +ن را !&ه& و 
10اه&   ? �	\� KH#Q !�زار +ن >�ق آ�د� !��&، !�ی& KH#Q روزى را آ� ��

�دازد !&ه& و ا7F#�ط ��M7^ +ن اسK آ� !m! �� ^EJ از روز KH#Q "ی��T�
 .روز ��داK0 را !&ه&

 �
ه�ى   ـ ا4� ?#Cى را آ� EJ^ آ�د� و از !#" ر>�7 ��	 & >�ش �٢٧٠٧��
�& !�ی& �! Kاوان اس��وف و آ�7ب و ��	 & ای <� آ� �T1HV �56 +ن >z ،� #���

ده& !�ی&   �56 ه�Hن ?#Cى را آ� EJ^ آ�د� !&ه&، و
� ?#Cى را آ� ��
 .C#? 56ى !��& آ� +ن را EJ^ آ�د� و از !#" ر>�7 اس1E0Kص#��� �
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 �
�ق دارد  �٢٧٠٨��< Iاد +ن !� ه�ـ ا4� ?#Cى را آ� �56 14س� & KH#Q ا>
�د� !��& و
� در L	 ق� ^EJ	�Hی& و از !#" !�ود، ? �	\� KH#Q !�زار +ن >

�&، !�ی& KH#Q ز��	� آ� ?�ق !1�! �&� .د� !&ه&�&�� آ� �#� او !1د� �d6 ?�ق 

 �
���٢٧٠٩  ^EJ د� از او��ى ?#Cى را آ� او EJ^ آeدی �b� �ـ ا4
�1ا	& 19ض +ن را از ه� آ&ام از +	�ن   	�Hی& و از !#" !�ود، ص�F^ ��ل ��

 �
�د ی� از ه� آ&ام +	�ن �X&ارى از 19ض +	�ا �=�
 �D	�Hی& و ا4� از اّو#e!
�د، �� �1ا	& اّو
� از دّو�� �=�
�D آ & و
� ا#e! د او�#e! از دّو�� �4

�H	  & آ �D
�=� �
  .�1ا	& +	\� را آ� داد� از اّو

  



 ��v	ى را آ� م1 ٢٧١٠مP�0 �Wم�� در %ن   ـ ا�Uى م����H ی�1 از �CHو��
�H�;A مP�0 Tyى را آ� .�ی� .� وزن خ�ی� و ��وش آ�CC، .�ون وزن م�Uم�� 


�ی�C، م�Uم�� .��� ا��، و �hA�C0 ��و�CH/ و خ�ی�ار .� A ،م���Uاز م �sA X#*
را��CH�. 1 آ� در م�ل ی��ی�j� �Sف آ�CC ا��Hل �Aارد و P�0 �A �Wى را آ� 

�=��W �Sاز ی��ی  �CAدا�W�. a1 ا�� و .�ی� %ن را .� ه;j7 م�ل �yم �Aو در . ا
�bر�1 آ� م�ل ه� ی} در د�� دی�Sى ���H lد، �0 .�ا�A م�Uم�� .��� ا�� 

 .�A �0ا�A، .�ی� �Kض %ن را .�ه�

 ��v	د  ٢٧١١مPA 1ی� م�� �C�;. د آ� %ن را��S. /�CH1 را از ��و�م� /�W ـ ه�
خ�د ��SAارد �� اO �W	�Cی� .�3د، در �bر�1 آ� %ن م�ل ���H lد، .�ی� �Kض 

 .%ن را .� ��b;` .�ه�

[457] 

 آ�C ا���م م��1 آ� اA	�ن %ن را ��Oا م1

 �
���٢٧١٢ \	� ? K�#	 1ان#F I�Q آ� از �&/H4 ـ ��ل �� ا	��ن �#&ا آ & ا4
7� از  	/�	�Hن آ+ KH#Q 1د، و��7 !��& آ� !1اس=� +ن، ص�13V� �DFم �اى 	&ا

 Iی. دره»N/١٢ �Lس ��X	 1دb	  آ� از » دار K7#�ط واج^ +ن اسFا &��D	
�ف ص��DF ص&�Q !&ه&;. 

 �

� �#&ا آ & آ� 	/�	� دارد و KH#Q +ن از  �٢٧١٣���� �	1bد  ١٢/  Nـ ا4
�Lس ��X	  د �o& را	&ا	ن ��	و ا &�7� اسK، ? �	\� ص�F^ +ن �13Vم !�Hار آ

�H	 ،�	 ی� K& !&ون اج�ز� او +ن  اس	13م   �1اV� ن+ ^Fص� �را !�دارد، و ا4
�� ،&��D	  ^7#�ط واجFدارد و ا��1ا	& !� EQ& ای" آ� �3. 10دش �1د !

 �L#/&� 10د ��ل را و در ص1ر�	�3 � �+	��L7 ه� وKQ ص��DF �#&ا �& ا4
 �Lّ� م�F �X= � �=X
 �L7�	+ ^7#�ط واجFا !� او !&ه& و ا��&� 19ض +	 �3�

�	&ارد! Iرا ه �H~ّV�. 

 �
���٢٧١h �	�/	 د��اى دارد آ� !1اس=� +ن   ـ ه� C#? ��4ى آ� �#&ا آ
�1ا	& ص��DF را �#&ا آ &، ا4� ?� ص�F^ +ن آ�>�ى !��& آ� در ا��ن   ��

�� س�L ١٢/�H3�� �! C#N	�ن اسK، در ص1ر�� آ� KH#Q +ن ?X	 1دb	   دار
ده&   !�س& !�ی& �� ی. س�ل در �5ّM اج�9�H7ت ��دم و ج��a آ� ا�H7Fل ��



ص�F^ +ن +	�� !��& اd9ن آ & !� 	1Mى آ� 9�ف ��دم !1eی & در �ّ&ت ی. 
س�ل ���Dً� اd9ن آ�د� اسK، و ? �	\� از روزى آ� +ن را �#&ا آ�د� �� ی. 

 اى ی. ����D در �5M   ل ه��7ه��7 ه� روز و !V& �� ی. س�

[458] 

Kن آ & آ�>� اسd9دم ا� .اج�H7ع �

 �
�1ا	& !� آ�� آ�   ـ ا4� ا	��ن 10دش 	1bاه& اd9ن آ & �� ��٢٧١��
 .ا;H# �ن دارد !1eی& از ;�ف او اd9ن 	�Hی&

 �
���٢٧١N �� /1د	ل �#&ا �� ^Fن آ & و ص�d9ی. س�ل ا �� ��1ا	& +ن  ـ ا4
ارد !� EQ& ای" آ� ه� وKQ ص��DF �#&ا �& 19ض +ن را !� را !�اى 10د !�د

او !&ه&، ی� !�اى او 	e<&ارى آ & آ� ه� وKQ �#&ا �& !� او !&ه&، ی� از ;�ف 
و
� ا7F#�ط ��+ ^M7	��L7 از ;�ف ص��DF ص&�Q . ص��DF ص&�Q !&ه&

 .!&ه&

 �
ـ ا4� !V& از +ن آ� ی. س�ل اd9ن آ�د و ص�F^ ��ل �#&ا 	/&  �٢٧١٧��
��ل را !�اى ص� �DF	e<&ارى آ & و از !#" !�ود، ? �	\� در 	e<&ارى +ن 
�د� و �V&ى یV � زی�د� روى ه I	 1Hد�  "��o	K�# و
� ا4� از L	 آ��1ه�

�7 !��&، در ه� ص1رت ��ف ص��DF ص&�Q داد� !��&، ی� !�اى 10د !�اد;
Kاس "��o .K�#	 "��o 1د� �oدادن را �Q&E! ل�� ^Fص� � .اّ�� ا4

�� �
�٢٧١٨  &�ـ آ�� آ� ��
� را �#&ا آ�د�، ا4� H9&ًا !� دس17رى آ� �7�4 
��7 از ای" آ� �K#EV آ�د�، !�ز هI واج^ اسK اd9ن آ &{4 ،& L	 نd9ا. 

 �
ـ ا4� دی1ا	� ی� !\� 	�!�
� ?#Cى �#&ا آ &، و
ّ� او !�ی& اd9ن  �٢٧١٩��
ص&�Q !&ه& اّ�� ا4�  و �� از +ن !�اى او �3ّH. و ی� از ;�ف ص� .�DF	�Hی&

� �KM3E دارد � .3ّH	�Hی&#lاى ص�!. 

 �
آ & از �#&ا �&ن ص�F^  ـ ا4� ا	��ن در !#" س�
� آ� اd9ن �� �٢٧٢٠��
�د� �1د، ا7F#�ط واج^ +ن H� 1l
��ل 	� ا�#& �1د !� 	1Mى آ� اd9ن آ�دن 

 .اسK آ� +ن را ص&�Q !&ه&

 �
 & ��ل از !#" !�ود، ? �	\� آ  ـ ا4� در !#" س�
� آ� اd9ن �� �٢٧٢١��
در 	e<&ارى +ن آ��1ه� آ�د�، ی� �V&ى یV � زی�د� روى آ�د� !��& !�ی& 19ض 



�د� و زی�د� روى ه I	 1Hد� ?#Cى L	 آ��1ه� �+ن را !� ص��DF !&ه&، و ا4
K�#	 ^او واج �!. 

 �

� را آ� 	/�	� دارد و KH#Q +ن !�  �٢٧٢٢���� ���  ١٢/  Nـ ا4X	 1دb	
�Lن  �� دار  س+ ^Fن ص�d91اس=� ا! K13م اسV� رس& در ج�ی� �#&ا آ & آ�

�H	 1د �� �#&ا��1ا	& در روز اول +ن را از ;�ف ص��DF ص&�Q !&ه& و   
 �Q&1د و !� ص�� آ & �� س�ل ��Hم �1د و ? �	\� ص��DF �#&ا Dص K�#	 زمT

 دادن را�o 	/1د !�ی& 
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�Q&اى آ�  19ض +ن را !� او !&ه& و ث1اب ص Kداد� ��ِل 10د او اس. 

 �
���٢٧٢٣  �! Kى را �#&ا آ & و !� 0#�ل ای" آ� ��ِل 10د او اسC#? �ـ ا4
و هH\ #" اسK . دارد !H>�! &V& ��ل 10دش 	1Dد�، !�ی& �� ی. س�ل اd9ن 	�Hی&

�آK داد� و ج� !�� آ &F ا !� ��ى 10د�	+ �� ا7F#�ط واج^ ا4!� !. 

 �
���٢٧٢h  نd9ا iQ1� &ی& !� ـ !�ی�H	 "#V� د��ج � ?#Cى را آ� �#&ا آ
�ی� آ�د�، �56 ای"  ;1رى آ� 9�>� !1eی & +نV� 1ی&  راe! آ�7ب ی� «: آ�

 .آ�>� 	#�K» ام ?#Cى �#&ا آ�د�«: و ا4� !1eی&» ام 
�Dس� را �#&ا آ�د�

 �
�ى !1eی& ��ِل �" اسK، در  ��٢٧٢��eى را �#&ا آ & و دیC#? �ـ ا4
ه�ى +ن را !1eی& و یX#" ی� ا;H# �ن �#&ا آ &   آ� 	/�	� ص1ر�� !�ی& !� او !&ه&

Kآ� ��ل او اس. 

 �
���٢٧٢N  �! د���� س�L ١٢/  Nـ ا4� C#? KH#Qى آ� �#&ا آX	 1دb	   دار
�ى آ� �5M اج�H7ع ��دم eو در ���&، ی� ج�ى دی & L	 نd9\� ا	س& ? ��!

�ى +ن را !�داردeود، ی� دی�آ�� آ� +ن را  اسe! K}ارد و +ن ?#C از !#" !
Kاس "��o د�� .�#&ا آ

 �
7� از  �٢٧٢٧��Hرا آ� آ �
�� ��� س�L ١٢/  Nـ ا4X	 1دb	   دار ارزش
� !e}ارد eی& و در ���& ی� ج�ى دی�H	 �دارد �#&ا آ & و از +ن ص�ف 	~

Kل اسdF اى او� .? �	\� آ�� +ن را !�دارد، !

 �
���٢٧٢٨ < &	�H! ��1د !�ی& �� �X&ارى   �س& ��ـ ه� C#? ��4ى �#&ا آ & آ� ا4
�اfa ی� وآ#5 او /
آ� �LH" اسK +ن را 	e<&ارد !V& !� اج�ز� ��7<& ج��i ا



�ی� و V� ارد و �� ی. س�ل&>e	 را �
�ا �Vّ#" آ & و !��و�& و �1	+ KH#Q
 .اd9ن آ & ? �	\� ص�F^ +ن �#&ا 	/& از ;�ف او ص&�Q !&ه&

 �
1 4�>7" و 	�Hز 10ا	&ن ـ ا4� ?#Cى را آ� �#&ا آ�د� � �٢٧٢٩��oو iQ1
�ا� او !��&، در ص1ر�� آ� EQ&ش ای" !��& آ� ص�F^ +ن را �#&ا آ & Hه

 .و ا1El� ILF Tّب را دارد. ا��Lل 	&ارد

 �
�ى !� ج�ى +ن !e}ار	&  �٢٧٣٠��eو آ�� دی &	�D! آ�� او را �ـ ا4
�o اسK ? �	\� !&ا	& آ�/� آ� ��	&� ��ِل آ�� اسK آ� آ�� او را !�د� و را

 آ� آ�/� را 
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 �DFن ص�&��دارد در ص1ر�� آ� از �#&ا ! Kد� اس�19ض آ�/� آ� !
�� &��! �7��1ا	& !� ج�ى آ�� 10دش !�دارد،   ��ی1س و ی� !�ای� �/KX دا

 &��& !�ی& ه� وKQ ص�F^ +ن �#&ا �! �و
� ا4� KH#Q +ن از آ�� 10دش !#/7
ا �&ن او 	� ا�#& �1د !�ی& زی�دى زی�دى KH#Q را !� او !&ه& و ? �	\� از �#&

و ا4� ا�H7Fل ده& آ�/� آ� ��	&� ��ِل . KH#Q را از ;�ف ص��DF ص&�Q !&ه&
��  ١٢/  Nآ�� 	#�K آ� آ�� او را !�د� در ص1ر�#KH#Q �L +ن از X	 1دb	

�Lس  �� &��! �7Hی& �� ی.   دار آ�! &��! �7/#! ��1ا	& !�اى 10د !�دارد و ا4
&V! ن آ & وd9س�ل ا  �Q&ص �DFف ص��از ی. س�ل ! �!� ا7F#�ط واج^ از ;

 .!&ه&

 �
+ور	&، ;�ad را آ�  ـ 
�Dس<��a را آ� !�اى دو "70	Cد 0ّ#�ط �� �٢٧٣١��
�� �#HV� اى�! �4}ار	&، آ�a�>!�7 آ� !�اى ص�M>� ی� >�وش !�   	Cد زر4

�  ص�Mّف و آ�7!��وش ��#HV� دC	 حdو اص �#HV� اى� س�mر	& و وس�ی�3 آ� !
�	& ? �	\� ص�F^ +	<� ��<1ل !��& و !��اغ +	<� 	#�ی& �� از   آ�ر ��!

� ا7F#�ط واج^ !�ی& !� ! &	1�ج�1�7 و �XM#� ا4� از +�&ن ص�F^ +	<� ��ی1س 
 .از ;�ف ص��DF	� +	<� را ص&�Q !&ه &

[461] 

 ا���م �� .�ی�ن و ��Hر آ�دن ���ا�Aت



 �
�1د   ى آ� !V&ًا �7�4 ��ـ ا4� F#1ان dFل 14�K را !� دس17ر �٢٧٣٢��
&	�D! ��& و ?� اهV! ،�3& از ج�ن دادن، 14�K +ن dFل و : س�! �/Fو �?

!&ن +ن ��ك اسK، و
� F#1ا	� آ� 	��س1b7ار �&�، ا4� !� دس17رى آ� در 
�ع � "#V	1Hد���ی&ن 14�K +ن   ! ��د� !�� &، !V& از سL	 اء�D7& +ن را اس	ا

K�#	 لdF. �H#>! 1ر= #Hد�  اى را و ه�آ� ا	��ن !� +ن و;� و 	Cدی�L آ
Kام اس�F ن+ �\! K�14�K +ن و 14. 

 �
ـ F#1ان dFل 14�K وF/� ��	 & +ه1 و آD. و ُ!Cِ آ1ه� و  �٢٧٣٣��
7� اه�3 آ� ��&� �56 �4و و  �/Fًا و&V! �7 آ� اه�3 !1د� و�F#1ان dFل 14

 �! �� 	#�K ا4�ّ#� �M!{7
�&� اسK، و !�<1 �/Fد� و و�دس17رى آ� >�ار آ
�1د +	<� را ��Lر آ  & ��ك و dFل اسK، و
� F#1ان dFل  !V&ًا �7�4 ��

14�K اه�3 ��	 & 14س� & و ��غ �0	�e و F#1ان dFل 14�K وF/� آ� 
��Lر  �! Kاس "LH� K
1>�! �M!و ذ Kاس �&�!1اس=� ��!#K آ�دن اه�3 

�H	 لdF دن ��ك و��1د  آ. 

 �
���٢٧٣h Fو K�/� در ص1ر�� !� ��Lر آ�دن ��ك و ـ F#1ان dFل 14
�1د آ� !17ا	& >�ار آ & ی� ��واز 	�Hی& ! �!� ای" !\� +ه1 آ�  dFل ��

�H	   & ار آ� �1ا	& >

[462] 

�H	 آ� .Dو !\� آ  �H	 لdF دن ��ك و��1د و  �1ا	& ��واز 	�Hی&، !� ��Lر آ
��Lر 	�Hی اش را آ� 	�H  ا4� +ه1 و !\� � & +هdF 1ل �1ا	& >�ار آ &، !� ی. �#

�ام اسK  و !\�F اش. 

 �
���٢٧٣�  �! �ـ F#1ان dFل 14��7 آ� ��	 & ��ه� 10ن ج< &� 	&ارد، ا4
��9 آ� در ص#& ��ه� �7�4 �� دس17ر #l! د ی��#H! 10دى 10د در +ب

��  �H	 ن را+ K�14 �
�1د 10رد �1د +	�ا !L/ & ��ك اسK، و. 

 �
���٢٧٣N & >�7 آ� 10ن ج��ام 14F 1ان#F ـ �� 	&ارد، ��	 & ��ر، !� س
�H	 لdF ی&ن�!  Kد� +ن ��ك اس�� �
�د ی� س�ش را . �1د، و#H! 10دش �?

&	�D!. 

 �
���٢٧٣٧ �H	 دن ��ك��ی&ن و ��Lر آ! ��1	& و   ـ سB و 10ك !1اس=� س
Kام اس�F Iه �>	+ K��ام 14��7 را آ� در	&� و . 10ردن 14F 1ان#F و



4�گ و �B 3 ا & 	�� K1ار اسb7�4� !� دس17رى آ� 14�� �7�4   ��1د س
14�K +ن dFل  �
�	&، ی� !� �#� و ��	 & +ن ��Lر آ  & ��ك اسK، وD!

�H	   ل�L���Lرى +ن را ��Lر آ  &، ��ك �&ن !&	� هI ا Bس �! ��1د، و ا4
 .دارد

 �
ـ >#5 و 0�س و !1زی � و �1ش و F#1ا	��� آ� ��	 & س1س�Hر در  �٢٧٣٨��
�7 !�� & و !� 10دى 10د آ   دا50 ز�#" ز	&�4 ��� &، ا4� 10ن ج< &� دا

�	& ی� +	<� را ��Lر 	�Hی &، ��ك �&ن D! Iرا ه �>	+ ��	& 	�� & !�L3 ا4� س#H!
K<� اس	زم اج7 �ب از +T 7#�طFل دارد و ا�L� .!&	/�ن ا

 �
اى !#�ون +ی& ی� +ن را !#�ون  ـ ا4� از �F IL#1ان ز	&� !\� ��د� �٢٧٣٩��
�ام اسK+ور	&، 10ردن 4F ن+ K�1. 

 د�=�ر �� .�ی�ن ���ا�Aت

 �
���٢٧h1م  ٠X3F آ� K1ان +ن اس#F ی&ن�! �و » ���اى 	��«ـ دس17ر س
و دو ��� رگ را آ� در دو ;�ف 1X3Fم اسK آ� !� +	<� » ���اى J}ا»��ى 

 �V!134 !� ;1ر  �7�4 ��» ?<�ر رگ«اوداج ار ��1د از ��ی#" !�+�&�4 زی
>	+ ��	&، و ا4D! 5آ��K�#	 �<آ� & <�L/! را �. 

[463] 

 �
���٢٧hد  ١�#H! 1ان#F �� &  آ �Dو ص &	�D! از ?<�ر رگ را ��V! �ـ ا4
� 	L  & و
� !� ;1ر Dص Iار ه&X� "ای �! ��	& >�ی&� 	&ارد، !�L3 ا4D! را �#X! &V!
 ��	&، !=1ری5H9 �L واF &F��ب �1د ا4D	 Iه ��1HVل ?<�ر رگ را �/K س

�	& ا��Lل دارد?� �#� از ج�ن دادD! ر4<� را �#X! 1ان#F ن. 

 �
���٢٧hآ� از ?<�ر ر�4 آ�  ٢ & L! گ 134ى 14س� & را !=1رى�4 �ـ ا4
�ام ��F 1ان#F ن+ ،&	�H	 ىC#? ،1د��1د، و
�   در 4�دن اسK و !�ی& !�ی&� 

� !&ن را eی� ج�ى دی ،&��! �Q�! و ?<�ر رگ & L! دن را�ا4� �X&ارى از 4
�1د س� +ن   14س� & ز	&� !��& و !� دس17رى آ� L! �� �7�4 &، در ص1ر�� آ�

�	& dFل و ��ك ��D! را  &��!. 

 �Hای6 �� .�ی�ن ���ان



 �
���٢٧hط دارد ٣�� ���ی&ن F#1ان ! � :ـ س

�د ?� ��د !��&، ?� زن !�ی& ���H3ن !��& و   آ�� آ� س� F#1ان را ��: اول!
�& یV � 10ب و !& را �! C#H� ��1ا	& س� F#1ان   !�<�H3�� �\!�� &Hن هI ا4

�دD! را .�Q�ه��a اسK آ� در ILF آّ��ر	& ��	 &   و ا4� آ�� آ� از آّ��ر ی� از >
�H	 لdF ،&	�D! 1ان را#F ��1د  dJت و 10ارج و 	1اص^ س. 

�	& و
� ? �	\� +ه" �#&ا 	/1د و ;1رى !��& آ� : دّومD! "1ان را !� +ه#F �س
�� &	�D	 1ان را#F �� ?#C#� Cى آ� ?<�ر رگ +ن را ج&ا آ & �#�د، ! ا4� س

�� ،C#� B و س �/#��1د س� +ن را !�ی&  ��	 & . 

�3 !��& و آ�� آ� ��: س1ّمDQ �! 1ان رو#F ی&ن، ج13 !&ن�! �دا	&   در �iQ1 س
�ام F 1ان#F & L	 �3DQ �! 1ان را رو#F ًا&H9 ��د، ا4D! �!�ی& رو !� �3DQ س

��  
�ا�1ش آ &، ی� ���< �� را 	&ا	&، ی� �3DQ را ا���D7 آ &، ی� 	&ا	& �1د و
� ا4
�س& و 	�?�ر !� ذ!{ !��& ی� 	17ا	& F#1ان را m! &	17ا	و  Kف اس��3DQ آ&ام ;

 .رو !� �3DQ آ & ا��Lل 	&ارد

�د ی� آ�رد !� 134ی� !e}ارد !� 	#K   و�7Q ��: ?<�رمD! 1ان را#F �10اه& س
1e! ر آ�&Q "#Hد و ه�D! م 0&ا را�	ی&ن، �! �آ�>� اسK و ا4� » !�I اv«ی& س

�H	 1ان ��ك#F د، +ن�D! م 0&ا را�	ی&ن �! ��1د و 14�K +ن هI   !&ون EQ& س
�ام اسK، و F 
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�د و
� ا4� از روى D	 م 0&ا را�	از روى ج<5 !� ����3  �هH\ #" اسK ا4
�د ا��Lل 	&اردD	 م 0&ا را�	 ���ا�1<. 

I� � :L! �7آ�F ی&ن�! �ا4� ?� �I/? d6 ی� دم 10د را .  &F#1ان !V& از س
K&� !1د� اس	1د ز��آK ده&، ی� ��ى 10د را !� ز�#" ز	& آ� �13Vم F . و ی�

+	�L !�	&از� �1HVل 10ن از !&	� !#�ون +ی& و ای" ILF در ص1ر�� اسK آ� 

Cو�� 	&ارد Tّو ا &� .ز	&� !1دن +ن F#1ان در �Fل ذ!{ �/1Lك !�

I/� :�& و ! �!� ا7F#�ط وج1!� ج� Ca	K�# آ�رد را �/+ K	�L آ/7" از �}!{ !�
�ی&� �1د! K/� دن از�4�دن >�و 	1Hد� و !� ;�ف ج13 !#�ورد آ� 4. 



 �
���٢٧hh  ل�F ای" ذ!{ !� +ن در �!� ! K1ب اسJ�ـ اس7#5 	�91 +ه" �
 .ا70#�ر ��	�V 	&ارد

�=H R=_د�=�ر آ 

 �
���٢٧h� از ج� &V! آ� & /L! را �7�ن دادن ��ك و dFل ـ ا4� !1bاه & 
 C#? آ�رد ی� ،&��ی&ن F#1ا	�ت �7�4 ! ��;� آ� !�اى س� ���&، !�ی& !� �!

�&، در 14دى !#" 4�دن و س# ��! �&	��ى را آ� از +ه" و !eو آ  &  دی� .اش >

 �
���٢٧hN �� �7Qـ و   Kاس �7>! ،&	�D! و�< �7�10اه & آ�رد را !� 4�دن 
F در �7� ای��7د� !��& و
� ا4�
� آ� زا	1ه� را !� ز�#" زد�، ی� !� �<13 آ� �

10ا!#&� و ج13 !&	� رو !� �3DQ اسK، آ�رد را در 14دى 4�د	� >�و آ  & 
 .ا��Lل 	&ارد

 �
���٢٧h٧  ��و آ  & س< �7�ـ ا4� !� ج�ى ای" آ� آ�رد را در 14دى 4�دن 
7�، آ�رد در 14دى ��	&، ی� 14س� & و �4و و ��	 & ای <� را �56 D! ن را+

Kاس ��	<� 	ام و !&ن +�F �>	+ K�و
� ا4� ?<�ر . 4�د	/�ن >�و آ  &، 14
�	& و �� ز	&� اسK !� دس17رى آ� �7�4 �& آ�رد در 14دى D! را �7�رگ 
4�د	� >�و آ  & 14�K +ن dFل و !&ن +ن ��ك اسK، و 	#C ا4� آ�رد در 

 K&� اس	و آ  & و �� ز�س� +ن را !� 14دى 4�دن �4و ی� 14س� & ی� ��	 & ای <� >
�	& dFل و ��ك ��D! &��&  دس17رى آ� �7�4 �!. 
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 �
���٢٧h& +ن را !� دس17رى آ� در  ٨ 	17ا	1د و �ـ ا4� F#1ا	� س�آ� 
�د #H! ل !&ه & آ� در +ن ج��H7Fدر ?�� !#�7& و ا d6� ی� ،& /L! �&� "#V� ع��

��&، ? �	\� !� ?#Cى �56 �D	 "LH� ع��� آ� و آ/7" +ن !� دس17ر #/H
�� I0ى +ن !&ن زC#� �=1اس!   I0ز ��1د !� !&ن F#1ان زC! I0	 & و در اث

�;<�ى   ج�ن !&ه& dFل ����1د و رو !� �3DQ !1دن +ن Tزم 	#�K، و
� !�ی& 
�1د Kر�9ی &��ی&ن F#1ا	�ت �7�4 ! ��ى را آ� !�اى سeدی. 

 P�0ه�ی1 آ� م�*X �� .�ی�ن ���ا�Aت م	=?M ا��



 �
���٢٧hـ ? &  ٩Kاس ^M7�� ت�	1ا#F ی&ن�! � :?#C در س

�ی&ن 14س� & دو دسK و ی. ��ى +ن را !D &	& و «: اّول! �� �/<1ر �iQ1 س!� !
�ش را !�ز !e}ار	&eو ��ی� را » ��ى دی Kی&ن �4و ?<�ر دس�! �و �iQ1 س

 �� "#a�� ن را از+ Kدو دس �7�!D &	& و دم +ن را !�ز !e}ار	& و �iQ1 آ/7" 
� !D &	& و ��ه�ی� را !�ز !e}ار	& و ��M7^ اسK زا	1، ی� �� زیeی&L5 !� یl! �

&	C! و !�ل ��ی&ن ره� آ  & �� �! ��غ را !V& از س�. 

�3 !��&  آ�� آ� F#1ان را ��: دّومDQ �! آ/& رو. 

 .�#� از آ/F "7#1ان +ب ج13ى +ن !e}ار	&: س1ّم

�1د، �d6 آ�رد را 10ب: ?<�رم Kاذی �7H1ان آ#F آ  & و !�  آ�رى آ  & آ� C#�
&	�D! 1ان را#F � .�3�9 س

 P�0ه�ی1 آ� در آ_=R ���ا�Aت م��و/ ا��

 �
���٢٧�٠ Kو� اس�L� ت�	1ا#F "7/در آ C#? & ? ـ: 

� +ن را !D# &: اّولe1ان دی#F آ� & /L! 1ان را#F در ج�ی�. 

�	&، و
� در ص1رت : دّومD! 1ان را#F �� روز ج�VH س>z ی� �#� از ^�در 
D#9 7#�جFاردا&	 �. 

و ا7F#�ط واج^ +ن . 10د ا	��ن ?<�ر ��ی� را آ� ��ورش داد� اسL! K/&: س1ّم
�ام را آ� F Cl� و &  L	 1ان را#F Kون +�&ن روح، �1س�اسK آ� �#� از !#

 �� در �#
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�H	 ام�F 1اس=� +ن! �M#!ذ K�14 �? ��	& ا4D	 Kاس K/�  ��1د و ! �!
�&ن روح، س� F#1ان را از !&	� ج&ا آ  & ا7F#�ط واج^ 	�Dی& �#� از !#�ون +

�H	 ام�F 1ان#F 5H9 "ای �! �
�1د و . C#� �=ی� !1اس K3�J از روى �و ا4
K�#	 و��L� 1د� .!1دن آ�رد !� ا70#�ر س� F#1ان ج&ا 

 ا���م ��Hر آ�دن .� ا��?�



 �
�د  �٢٧�١��#H! ر آ  & و�L� �M3را !� اس �/Fو K�ـ ا4� F#1ان dFل 14
�� � � �!Kك اس�� �	ل و !&dF ط: 

�&، ی� � 56	�C# و �#�، �#C : اّول�! �&	�! �#/H���Lر �56 آ�رد و  �M3ن آ� اس+
�& آ� !1اس=� �#C !1دن، !&ن F#1ان را ��ر� آ & و ا4� !� وس#�3 دام ی� ?1ب �!

�H	 ر آ  & ��ك�L��ام  و س B و ��	 & ای <� F#1ا	� را F I1د و 10ردن +ن ه�
 �L ای �e� Kر اس�L� B �� �! را �	1ا#F �+ن را ز	&� دری�! & و ذ!{ آ  & و ا4

 ،&/L! 1ان را#F و رود و��& آ� در !&ن F#1ان >�! C#� ن+ �
آ  & ? �	\� 134
�د #H! 1ان#F ،&ن	س1زا ��ار�� !&ن F#1ان را !�1زا	& و در اثF �=ی� !1اس

 .��ك و dFل !1د	� ا��Lل دارد

���H3ن !��& ی� !\� ���H3ن !��& آ� 10ب و  آ & !�ی&  آ�� آ� ��Lر ��: دّوم
!& را !�<H&، و ا4� آ�>� ی� آ�� آ� در ILF آ�>� اس�� K	 dJ &ت و 10ارج و 

K�#	 لdF ر�L� .	1اص^ F#1ا	� را��Lر 	�Hی&، +ن 

اس�M3 را !�اى ��Lر آ�دن F#1ان !� آ�ر !�د و ا4� �d6 ج�ی� را 	/�ن : س1ّم
/L! را �	1ا#F �ًQآ & و ا���Kام اس�F Iو 10ردن +ن ه K�#	 1ان ��ك#F ن+ ،&. 

�د و ? �	\� H9&ًا 	�م 0&ا را : ?<�رمD! م 0&ا را�	 �M3دن اس�در وKQ !� آ�ر !
�H	 لdF ر�L��د D	  &ارد	ل �L��ا�1ش آ & ا< ��1د، و
� ا4. 

I� � : ی&ن�! �وF �! �7Q#1ان !�س& آ� ��د� !��&، ی� ا4� ز	&� اسK !� ا	&از� س
 KQد �� +ن و�D	 1ان را#F ��& و س�! KQی&ن و�! ��& و ? �	\� !� ا	&از� س�D	

Kام اس�F د�#H!. 

 �
ـ ا4� دو 	�� F#1ا	� را ��Lر آ  &، و ی�L از +	�ن ���H3ن و  �٢٧�٢��
�& +ن F#1ان dFل 	#�K و ا4� ه� دو ���H3ن !�� & و ی�L از �! ��ى آ�>eدی

�ى H9&ًا 	�eد و دی�D! م 0&ا را�	7#�ط +ن دو Fا ��د +ن F#1ان ! �!D	 م 0&ا را
K�#	 لdF ^واج. 

 �
ـ ا4� !V& از +ن آ� F#1ا	� را �#� زد	& �d6 در +ب !#�7&، و  �٢٧�٣��
 ا	��ن 

[467] 



K�#	 لdF ،و ا>�7دن در +ب ج�ن داد� �!�L3 ا4� . !&ا	& آ� F#1ان !1اس=� �#
�H	 لdF ،�	 1د� ی�! ��اى �#! fX< آ & آ� .� &�ا4� F#1ا	� را ��Lر  و. !�

آ  & و از 	~� 	��&ی& �1د و !V& از +ن ��د� +ن F#1ان �#&ا �1د ا4� !&ا	 & آ� 
�1ت +ن >fX ��7 & !� سdح ��Lر !1د� dFل اسK و
� ا4� ا�H7Fل ده & آ� 

�گ F#1ان �&� �1LMم !� 	��سK و � ^Dس �eدی C#? �H#Ho �! ر�L�سdح 
Kاس K��F. 

 �
���٢٧�h Bس �! ��DEJ ی� اسF �DEJ �M3#1ا	� را ��Lر آ &،  ـ ا4
��7 از ای" آ� 4 �� آ�د� !�ی&  ��Lر dFل اسK و ��ل 10د او ��{4 �
�1د و

 .اج�ت اس�M3 ی� سB را !� ص��DF !&ه&

 �
���٢٧��  Kاس }#Mدن !� +ن ص��ى آ� ��Lر آeدی C#? ی� �#/H� �! �ـ ا4
 �
�;<�ی� آ� در ���� �!٢٧hN ر �	1ا#F ،&�ا دو KH�Q آ  &، و س� و �7�4 

�س& آ� F#1ان ج�ن داد� !��&، ه� دو ! �7Qن و��	و ا &	�H! KH�Q .دن در ی�4
dF KH�Qل اسK ا4� !� هi=Q "#H آ�دن ج�ن داد� !��& و ا4� F#1ان ز	&� 

�ع، ! �!� ا7F#�ط واج^ ��ی&ن !� +داب ! ��اى س! &��! B � KQو و &��!
�ام، وF &ارد	دن ��7H�Q آ� س� و 4�دن دارد dFل اس�7H�Q  K آ� س� و 4

�ام اسK و F K�#	 ��ی&ن، +ن KH�Q آ� در +ن س! ��اى س! &��! KQو �و ا4
�	& dFل D! �&� "#V� ع��� ا4� س� +ن را !� دس17رى آ� در eدی KH�Q ن+

�& ز	&� �D	 "LH� �? ��ط +ن آ� در ز��ن !�ی&ن س�ش ز	&� !��& ا4� �! Kاس
 .ن !��&!�H	& و در �Fل ج�ن داد

 �
���٢٧�N  دن !� +ن��ى آ� ��Lر آeدی C#? ی� B 1ب ی� س? �! �ـ ا4
�ام F &ارد	دن �ص }#M	F K�##1ا	� را دو KH�Q آ  &، �7H�Q آ� س� و 4

اسK و �7H�Q آ� س� و 4�دن دارد، ا4� ز	&� !��&، و س� +ن را !� دس17رى 
�ط +ن آ� در ز��ن� �! Kل اسdF &	�D! �&� "#V� ع���ی&ن س�ش،  آ� در !

&��& ز	&� !�H	& و در �Fل ج�ن دادن !��D	 "LH� �? � .ز	&� !��& ا4

 �
�	& و !\� ز	&� �٢٧�٧��D! �اى از +ن   ـ ا4� F#1ا	� را ��Lر آ  &، ی� س
�	& dFل D! ��&� س "#V� ع���ون +ی& ? �	\� +ن !\� را !� دس17رى آ� در #!

�ام ��F �	 ��& و 4�!. 
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 �
�	& و !\� ��د�ـ  �٢٧�٨��D! �اى از   ا4� F#1ا	� را ��Lر آ  & ی� س
�ون +ور	&، ? �	\� KX30 +ن !\� آ��5 !��& و �1 ی� �/I در !&	� #! �HL�

Kل اسdF ك و�� &�و
� ا4� �#� . روی#&� !��& و در اث� آ/7" ��درش ��د� !�
Kام اس�F و ��	 &� .از آ/7" ��درش ��د� !�

 ��Hر آ�دن .� ���H Gرى


�&� dFل  �٢٧�٩ ��� �/Fو ی� اه�3 و �/F1ان و#F رى�L� Bس �ـ ا4
�ط زی� ��ك و dFل ��� Kر آ &، !� ه��L��1د  14��7 را : 

��Lر : اّول "7<��& آ� ه� وKQ +ن را !�اى 4�! �&� K#!�سB !=1رى �
 KQدر و ��س7 & !�ود و ه� وKQ از ر>7" ج#413�ى آ  & !�ی�7& و
� ا4�!

� ج#413�ى 	�ی��� &7	i 	&ارد و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� 	Cدی. �&ن !� ��Lر !
��Lر را !1bرد از ��Lر او  �DF�9دت دارد آ� �#� از رس#&ن ص� �ا4

��Lر  �ًQی� ا��� &��! �7�اج7 �ب آ  &، و
� ا4� �9دت !� 10ردن 10ن ��Lر دا
 .را !1bرد ا��Lل 	&ارد

�ر رود و F#1ا	� را ص��DF +ن را !��س7& و ا4� از �#� 10د د	�Dل �L: دّوم
Kام اس�F 1ان#F ر آ & 10ردن +ن�L�!�L3 ا4� از �#� 10د د	�Dل ��Lر رود . 

و !V&ًا ص��! �DF	C! B	& آ� زود�� +ن را !� ��Lر !�س�	& ا4� ?� !1اس=� 
��7ب آ &، ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& از 10ردن +ن ��Lر 10د  �DFص&اى ص�

 .دارى 	�Hی &

�س7& !�ی& ���H3ن !��& ی� !\� ���H3ن !��& آ�   آ�� آ� سB را ��: س1ّم<
 Kاس ���	 & dJت و «10ب و !& را !�<H& و ا4� آ�>� ی� آ�� آ� در ILF آ�>

� » 10ارج و 	1اص^DHl#� K#! 5اه �! � H�) ص�3 اv 39#� و+
�(آ� اz<�ر د
��  Kام اس�F Bر +ن س�L� .آ & سB را !��س7&، 

�س�7دن سB 	�م 0&ا ر: ?<�رم< KQد، +ن و�D	 م 0&ا را�	ًا &H9 ��د و ا4D! ا
�& ا��Lل 	&ارد�! ���ام اسK، و
� ا4� از روى >�ا�1F ر�L� . KQو �و ا4

��Lر !�س& 	�م  �! Bد و �#� از +ن آ� س�D	 ًا&H9 م 0&ا را�	 Bس�7دن س�<
�د ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& از +ن ��Lر اج7 �ب 	�Hی&D! 0&ا را. 

I� � : �H0ر !1اس=� ز�L� ،Bس ��د �� ا4#H! د��آ� از د	&ان سB �#&ا آ



K�#	 لdF د�#H! س���Lر را ��0 آ &، ی� ��Lر از دوی&ن ی� �. 

I/��س& آ� F#1ان ��د� !��&، ی� ا4� ز	&� : ! �7Qس�7د�، و� آ�� آ� سB را >
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 ��س& آ� !� ا	&از� س! �7Q\� و	و ? � &��D	 KQی&ن +ن و�! �اسK !� ا	&از� س
KQی&ن و�! K�#	 لdF د�#H! �� د�D	 1ان را#F ��& و س�!. 

I7ه� : Kآ�F &#ف ص�صّ#�د و ��Lر?� !� س�K9 ی� !� 	�V7� 1Mرف !� ;
 .آ &

 �
���٢٧N1ان  ٠#F ��س& آ� !17ا	& س! �7Qو �ـ آ�� آ� سB را >�س�7د� ا4
 KQون +ورد و و��د، ? �	\� !� ;1ر �1HVل و !� ��7ب �d6 آ�رد را !#D! را

�ی&ن! ��د dFل اسK، و
� ا4� �d6 !1اس=� زی�د  س#H! 1ان#F رد و +ن{e!
� B !1دن dJف ی� ?�D &�4 +ن !#�ون +وردن آ�رد ;1ل !L/& و وe! KQ}رد 

�H	 لdF ^7#�ط واجFا �!� !  ��& آ� !� +ن س�D	 ا� او�Hى هC#? ��1د و ا4
�د، واج^ اسK آ� از 10ردن +ن 10د دارى #H! 1ان#F د و�D! 1ان را#F& آ. 

 �
���٢٧N\�  ١	ر آ  &، ? ��L�ـ ا4� ? & سB را !��س7& و !� هF I#1ا	� را 
 �
�;<�ی� آ� در ����ا	&، ��Lر dFل   �7�4 �&� !1د� ٢٧�hه�H +	<� داراى 

�;<� 	1Dد�، و
� ��ث� در ��Lر !��& +ن �اسK و ا4� ی�L از +	<� داراى +ن 
Kام اس�F ر�L�. 

 �
���٢٧Nاى  ٢���Lر F#1ا	� !��س7& و +ن سF B#1ان ـ ا4� سB را !
�ى را ��Lر آ &، +ن ��Lر dFل و ��ك اسK و 	#C ا4� +ن F#1ان را !� eدی

�ى ��Lر آ &، ه� دوى +	<� dFل و ��ك ��e1ان دی#F & ��!.  

  



 ��v	ن  ٢٧�٣م% �H�. آ��� ��A% و ی�1 از �C=��[. را G� aه �. �[A �C0 �Wـ ا


�ًا �Aم خ�ا را A;�د، ��Hر ��ام ا�� و ا�W ه
� م	�K ن�A% و ی�1 از �CH�. ن�

و P�A ا�W ی�1 از ���Sی1 را آ� . .�C.� ا�=��ط cزم %ن ��Hر ��ام ا��
�H�;A /�H ��.�� �H �=[W، %ن ��Hر  |�٢٧ا�A .#�رى آ� در م	v��  ���=�د/
 ..��H ��ام م1

 ��v	٢٧م�| ��H 1 راAرى ���ا��H G� ��7 ى�Sز ی� ���ان دی�. �Wر ـ ا
آ�C، %ن ��Hر �Tل �A	� و�1 ا�W و*=�C��. 1 آ� ���ان ز�H�. /�A و .� 

 .د�=�رى آ� در �Hع م�H R�U/ �� %ن را .;�T� �Aل ا��

 ��b مـ�هـ1

 �
���٢٧N�  ون +ب ج�ن��	& و !##e! &� از +ب	ه� >�3 دار را ز�� �ـ ا4
�د ��ك اسK و#H! \� در +ب	و ? � ،Kل اسdF ده&، ��ك و 10ردن +ن �


�ام F 10ردن +ن 
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�د آ� در ای 1Eرت 10رد	�   ��#H! در +ب �#e#در �1ر ��ه �L ای �e� &��!
�	& و !#�ون +ب ج�ن #e! &� از +ب	ز �? �dFل اسK و ��ه� !� >�3 را ا4

Kام اس�F &ده. 

 �
���٢٧NN  ون !# &ازد، ی��ـ ا4� ��ه� از +ب !#�ون !#�7&، ی� �1ج +ن را !#
�د، !� دسK ی� +ب >�و رود و �#H! از +ن آ� �#� �\	� ? ،&	�H! �L/0 ه� در�

Kل اسdF از ج�ن دادن &V! ،د�#e! آ�� +ن را �e1س#�3 دی!. 

 �
���٢٧Nو در   ـ آ�� آ� ��ه� را ص#& �� ٧ &�آ &، Tزم 	#��H3�� Kن !�
�د و
� ���H3ن !�ی& !&ا	& آ� +ن را ز	&� 4�>�7 و در D! م 0&ا را�	7"، <�4 iQ1�

 .ج +ب ��د��0ر

 �
���٢٧Nد� ٨�ا	& ی�   اى آ� �13Vم 	#�K +ن را ز	&� از +ب 4�>�7  ـ ��ه� �
 ،&��! ��د�، ? �	\� در دس�H3�� Kن !��&، dFل اسK و ا4� در دسK آ�>�

�7<��ام ��  ا4� ?� !1eی& +ن را ز	&� 4F ن   ام� #H;ی� ا "#Xی �L	+ �e� ،&��!
 .14ی& � راس�F�� Kص5 �1د ی� دو ��ه& �9دل �<�دت ده & آ

 �
���٢٧N&ارد ٩	ل �L� .ـ 10ردن ��ه� ز	&� ا



 �
ـ ا4� ��ه� ز	&� را !�ی�ن آ  &، ی� در !#�ون +ب �#� از ج�ن  �٢٧٧٠��
 .دادن !L/ &، 10ردن +ن ا��Lل 	&ارد

 �
���٢٧٧١  �
�F ن در+ KH�Q .آ  & و ی KH�Q ون +ب دو�ـ ا4� ��ه� را !#
 .دن �7H�Q را آ� !#�ون +ب ��	&� ا��Lل 	&اردآ� ز	&� اسK در +ب !#�7&، 10ر

pم� ��b 

 �
�	&، !V& از ج�ن  �٢٧٧٢��#e! �&	ى ز�eی� !1س#�3 دی K�3 را !� دس� �ـ ا4
Kل اسdF آ�� آ� +ن را ��. دادن 10ردن +ن K�#	 زمT ن   و�H3�� د�#4

�3 ��د�� ��د و
� ا4D! م 0&ا را�	7"، <�4 iQ1� و در &��!   �اى در دسK آ�>
�7<��& آ� +ن را ز	&� 4�>�7 ی� 	�، ا4� ?� !1eی& ز	&� 4�D	 13مV� و &�ام  !�

� +	�L یX#" ی� ا;H# �ن �Fص5 �1د ی� دو ��ه& �9دل �<�دت e� K�#	 لdF
�� K14ی&  ده & آ� راس. 

 �
���٢٧٧٣ �H	 #�ورد� و	آ� !�ل در  �b3� ام  ـ 10ردن�F & واز آ��1ا	& �
Kاس. 
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 ���Aا���م خ�رد���Aم���H%و 

 �
���٢٧٧h �� �&	ل ه�7 & و در�e ? آ� داراى �	�4&	�� K�� &   ـ 14�!
 Kاس "# \Hه#" و ا��6ل ای <� و ه���ام اسK ��	 & !�ز و �X9ب و آ�آ� و F

�� و ;�ووس� ^�� ا7F#�ط واج^ ا	1اع آdغ و !� ! . �	�4&	�� K�14 �
و
�1� و آD. و �#<1 و Q=� و ��غ �0	D1اع آ	& ا 	1اع 4 �. و ا��6ل ��	و ا �e

�&   ای <� dFل ���!)Kم 4 �/. اس��Qوك از ا�L? 5 و س�ر وD3!( �، اّ�� ! �!
�س17 و ه&ه& اج7 �ب آ�د� K� .ا7F#�ط واج^ !�ی& از 10ردن 14

 �
���٢٧٧�  �70� ��ام 14�K !� دو را� F از K��	&�4ن dFل 14� T1HV� ـ
��  &	1�: 

�& �� 	e<&ا�7" !�ل، یV �  ای �L ه �eم ��واز، !�ل: اّول�! �زدن +	<� !#/7
�&	�� �&	��& dFل اسK و ��! �ه� را   اى آ� !#/7� !�ل  اى آ� !�ل زد	� !#/7

�� �e	 واز��ام اسK  در �Fل �F دارد. 



��K ا	��ن دار	&   ��	&�4	� آ� س e&ان ی� ?# �: دّوم & 	�� �aج&ا K/e	دان ی� ا
�ام اسdFKل و ��	&�4	� آ� ای <� را 	&ار	F &. 

 �
���٢٧٧N Kام اس�F ،ام�F �4ن&	�� Ib� ل وdF ،لdF �4ن&	�� Ib� و . ـ
 �a�>Hb� و Kام اس�F Kف +ن ���وى اس��& ��a�>Hb آ� دو ;�! �D7/� �ا4

� اسdF Kل اسK  آ� ی. ;�ف +ن !�ری.�. 
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 �
���٢٧٧٧  "# \Hو ه Kل اسdF ه� >�3 دار�� fX< ،�aت دری��	1ا#F ـ از
V! لdF Kاس ��� از اQ��م ��ه#�ن آ� >fX در آ �ر 14�� > �3	�Hی�ن و �zه

��   5#DQ ت +!� از�	1ا#F ��ام اسK، ? �	\� س�یF �3< �! ه��� �
�&، و�!
�ام ��F C#	 �> و ا��6ل ای �J�!1رQ و B ?�� &  	< B و 0�!. 

 �
�ا �٢٧٧٨��F ت دری�ی��	1ا#F Ib� ل وdF ،لdF ت دری�ی��	1ا#F Ib� م، ـ
Kام اس�F. 

 �
���٢٧٧٩  d6� ،& ی�H	 &� ج&ا	1ان ز#F ى را آ� روح دارد ازC#? �ـ ا4
�ام ��F و ��	 ،&	�D! �&	از 14س� & ز K��&  د	�D ی� �X&ارى 14�!. 

 �
���٢٧٨٠  �!� ! ��V! ام و�F K�ـ !��V از اجCاء F#1ا	�ت dFل 14
Kاس C#? د�C	�� �>	+ 1عH�� و Kام اس�F زمT 7#�طFا: 

�ى، ) ٣>��3، ) 10٢ن،  (1	h ( ،ج�J&د آ� +ن را د�1ل ) Nدان،   !\�) �>
?#Cى آ� در �Cl آ�3 اسK ) 14٨ی &،   �Ib آ� +ن را د	dDن ��  )14٧ی &،   ��

�ام آ� در �#�ن ) ٩!��&،   و داراى �5L اسK و !�	&از� 	 �E	1bد ��F Cl�
 ،Kاس K/� ��#�١٠ ( ،Kاس K/� ��دان،   ��زه) ��١١ آ� در دو ;�ف �#

�ز ) ١٢mل)س�M;( ،(!1ل دان ) ١٣�	١، )��6h ( I/? 9&س� و س#�ه�
?#Cى آ� در �#�ن ُسI اسK و !� +ن ذات ) �١! �!� ا7F#�ط Tزم، ) ��د�.(

�� iج��Tرگ  اC! ت�	1ا#F ه� درC#? "ای K��F زمT 7#�طFا �14ی &، ! �!
" ا�1ر �Q!5 اسK اّ�� در F#1ا	�ت آ�� �L?1	 � ? ./� 4 &	��V! �\ از ای

�& 10ردن +ن ا��Lل 	&ارد�D	 دن� .�/b#� ی� ج&ا آ

 �
���٢٧٨١  K7#�ط واج^ +ن اسFو ا Kام اس�F 4#" و +ب د��غ�ـ 10ردن س
� آ� ;KV#D ا	��ن از +ن �7 �� اسK اج7 �ب eدی p#D0 ه�ىC#? آ� از 10ردن



آ� آ  &، و
� ا4� ��ك !��& و �X&ارى از +ن !=1رى !� ?#dF Cل �13bط �1د 
�دم ��F .3>7��ب �1د، 10ردن +ن ا��Lل 	&ارد� � .در 	~

 �
�ت  �٢٧٨٢���F K!��ام اسK و
� 10ردن آ�H از �F ـ 10ردن �0ك
�اى ��� ج�یC اسK و !<7� اسK آ� ��!K را در ) 39#� ا
�dم)س#& ا
/<&اء !

�X&ارى +ب  5F	�Hی & �� ��7<3. �1د و !V& +ن +ب را !#���� & و 10ردن 5ِ4 
�Jدا &�� !� 10ردن ای <� !�EM � جd9 �
�� ا4�V� اى��7ن و 54 ار� � !

 .ا��Lل 	&ارد

 �
���٢٧٨٣  &�ـ >�و !�دن +ب !# � و f30 س# � آ� در >��ى ده" 	#��&� !�
�ام 	#�K و
� اd0ط !# � و س# � آ� در >��ى ده" وارد �&� ا7F#�ط واج^ F

�ك � 
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�d0 iQ1ل آ�دن، از Tى د	&ان !#�ون >�و !�دن +	�K و >�و !�دن J}ای� آ� 
�& ا��Lل 	&ارد  ���D	 � .+ی& ا4� ;KV#D ا	��ن از +ن �7 �

 �
���٢٧٨h �� گ��ر   ـ 10ردن ?#Cى آ� �1ج^ �o ن��	اى ا��1د ی� !
Kام اس�F آ�3ّ دارد. 

 �
7� و �4و و 14س� & dFل و  ��٢٧٨��� K�ـ از ?<�ر ��ی�ن اه14 ،�3
� و اTغ;�Q اس^ و K�و از F#1ا	�ت !#�!�	� و وF/�، . آ�اهK دارد 14

Kل اسdF �14�K +ه1 و 14زن و �4و وF/� و 1Qچ و !C آ1ه� و 14ر� 0. 

 �
���٢٧٨N �� K��ام 14F از س� را� ،K��1د  ـ F#1ان اهdF �3ل 14: 

� !� �&>1ع : اّولEM � �9دت ^�F �ای �L جdّل !��&، یV � 10راك +ن !
�ام و ! �!� ا7F#�ط واج^ !1ل ا	��ن !��& آ� در ای 1EرF ن+ �#�ت 14�K و 

�1د  و �&>1ع +ن 	�� ��. 

 .ای �L ا	��ن !� F#1ان ?<�ر �� 	Cدی�L آ & و 5H9 ز�K ا	��م ده&: دّوم

�ام F I5 +ن ه�	7#�ط واج^ Fا �!� ! �L3! ن+ �#�در ای 1Eرت 14�K و 
��  Kاس ��	7#�ط Fا ��1د و 	#C !1ل و �&>1ع +ن ! �!. 

�: س1ّمّ!�

� و 14س��JC! 1 آ & و   � وH	 �� 1ردb! 10ك �#�اى آ� از 
�ام ��F �3�	 و �#��1د 14�K و  ILM� �	1اb77#�ط   اسFا ��1د و ! �!



� ا	��ن !1bر	& �� !Cرگ #�واج^ !1ل و �&>1ع +ن 	�� اسK و
� ا4� از 
�H	 ام�F ن���#�& 14�K و 	1��1د !�L3 آ�اهK دارد  . 

 �
���٢٧٨٧ dّ1ان ج#F ـ � Vاء آ  &، ی�D71د !�ی& اس�ل را ا4� !1bاه & dFل 
�� �ّ&�� +ن را از 10ردن 	��سK !�ز دار	& و !� +ن J}اى ��ك !&ه & !� 	1Mى 

Kل اسdّ1ی & جe	 �eرا ?<5 روز و �4و را . آ� دی �7�و ! �!� ا7F#�ط واج^ 
س� روز و !<7� اسK ?<5 روز، و 14س� & را د� روز و !<7� اسK ?<�رد� 

وز و ���J!� را � � روز و !<7� اسK ه�K روز، و ��غ �0	�e را س� ر
�اء آ  &D7روز اس �	�D� .روز و ��ه� را ی. 

 �
ـ F#1ان ?<�ر���a را آ� ا	��ن !� +ن 	Cدی�L آ�د� ا4� �T1HV از  �٢٧٨٨��
� +ن اس��7د� ��#�7� و �4و و 14س� & !�ی& +	�ا !&ون   14�K و ��1د، ��	 & 

 �>! �#0�� 
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 K��ا !�1زا	 &، و آ�#�L ای" 5H9 ز	+ K�	1M آ� ا��Lن دارد !L/ & و 14
 .را ا	��م داد� !�ی& �1ل +	�ا !� ص��DF !&ه&» و;�«

� و اTغ !�ی& +ن   و ا4� �T1HV از +ن اس��7د� س1ارى ��;�Q & اس^ و 	1د ���
 5H9 & و آ�� آ� 	س���	& و در +	�� !��وش !D! �eدی �>�را » و;�«را !� 

 �eت دی�	1ا#F "#! 1ان#F "ای ��دازد، و ا4m! ن را+ KH#Q م داد� 0��رت و��	ا
��9 +ن را �Vّ#" آ  &Q �3#ی& !1س�! �&� �D7/� 13ط وb�. 

 �
�ام اسK، و  �٢٧٨٩��F ،و 10ك B& س 	، ����	1ان #F �#�ـ 14�K و 
� F#1ا	�ت در	&� آ� �T1HV 	#� و ? �eل دار	& ��	 &#�14�K و  "# \Hه 

� و �B 3 و ی1ز�B 3 و 4�گ و آ��7ر و ��lل و رو!�� و 4�!� و هH# =1ر #�
�&��ام   F#1ا	��� آ� ��� F 14ش�ا	& ��	 & >#5 و 0�س و !1زی � و 0

�ات ��	 & �1ش و س1س�Hر و ��ر و   ��/F و Cت ری�	1ا#F و 10ردن & ��!
 �>���ب و س1س. و ز	1Dر و �1ر و ��e و �/� و ا	1اع آX9 و .
	#C ��ر�1

Kام اس�F. 

 �
�ام و در !��V از ا�D0ر !Cر74�ی" 4 ��  �٢٧٩٠��F ،اب��ـ +���#&ن 
�& آ� �! K�73� & در ص1ر�� آ�	ل !&اdF آ�� +ن را ��د� �&� اسK و ا4H�

�� �DHl#� ی^ 0&ا و{L� 7" +ن�	ل داdF ز��T  Kاس ��ت . !��& آ�>�F از



� ص�دق �Vم)ا��م جd�
�&� اسK آ�)39#� ا K& روای	1د���اب ری/� !&ی<� : >�
�اب ���10رد، 5X9 10د را از دسK   و � /� 4 �ه�ن اسK و آ�� آ� 

��  �H	 0&ا را iQ1� ام   ده& و در +ن�7F&ارد و ا	س& و از ه#� 4 �ه� !�ك � �
�H	 �e	 ه#� آ� را  �H	 Kدی. را ر�9یC	 10ی/�ن �F آ & و از   دارد و

�H	 ر رو�L��ن و 0&ا � �س� از !&ن او !#�ون 4�دا	& و روح ایH  ز�7#<�ى +
��	& و   رود و رو ح 	�D0 �Q#�6 آ� از رKHF 0&ا دور اسK در او ��  ��

�� K V
�ان و ��� #"، او را DHl#� ن و�e7��آ  & و �� ?<5 روز   0&ا و >
�H	 1لDQ ز او�H	   �	و ز!�ن از ده� Kروى او س#�� اس K��#Q 1د و روز�

 .ریCد و >�ی�د �/ �e او !3 & اسK  اش �� س# �+ی& و +ب ده�ن او !�   !#�ون ��

 �
���٢٧٩١ ���اب ��  ـ 	�Dی& س� س��ا4� ا	��ن ی�L (10ر	&  اى آ� در +ن 
�ام اسK) از +	�ن F��ب �1دF �� .	/�K و ?#C 10ردن از +ن س�

 �
���٢٧٩٢  Kدی. اسC	 ى را آ��eن دی�H3�� Kن واج^ اس�H3�� �ـ !� ه
�د،#H! �e /� ی� �e س� .	�ن و +ب داد� و او را از ��گ 	��ت ده& از 4
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 P�0ه�ی1 آ� م�*q7 Xا خ�ردن م	=?M ا��

 �
���٢٧٩٣ Kاس ^M7�� ا 10ردن{J در C#? & ? ـ: 

!V& از J}ا دسK 10د را !/1ی& : دّوم. ه� دو دسK را �#� از J}ا !/1ی&: اّول
�وع !� J}ا 0: س1ّم. و !� دس�H7ل 0/. آ &� �Hن �#� از ه�!C#� &V! 1ردن و

&/L! Kدس �Hرم. از ه�>? : ��در اول J}ا !�I ا1e! vی& و
� ا4� س� ی. س�
Kاس ^M7�� vا I�! "7�4 �>	+ آ&ام �. ? & ج1ر J}ا !��&، در وKQ 10ردن ه

I� �: 1ردb! ا{J Kراس Kدس �! .I/� :�7�/	 ��� س� ی. س��	 & ? �ا	& ه�   ا4
!� : ه/�H .I7 را آ1?. !�دارد
X :ه�I7. آ�� از J}اى ج13ى 10دش !1bرد

: دهJ .I}ا را 10ب !�1د :	<J �3�9 .I}ا 	1bرد و J}ا 10ردن را ;1ل !&ه&
!V& از J}ا d0ل 	�Hی& و !��H#Q	&� : ی�زدهV! .I& از J}ا 0&او	& �9
I را HF& آ &

: دوازدهJ .I}ا را از Tى د	&ا	<� !#�ون +ورد� و ده�ن را !/1ی& و ��1اك آ &
"7b1رد،  از دور ریb! ا{J در !#�!�ن ��1اد J}ا�a 10د دارى آ & و
� ا4

�� �\	+ Kاس ^M7��  ارد{e! ت�	1ا#F �4ن و&	�در : س#CدهI. ریCد !�اى �



. اول روز و اول �^ J}ا !1bرد و در !#" روز و در !#" �^ J}ا 	1bرد
Iرا روى ��ى ?� : ?<�رده K1ا!& و ��ى راسb! K/� �! ا{J از 10ردن &V!

ه� و   ��1#: ��	CدهI. در اول J}ا و +0� +ن 	1b! .Hرد: ��	CدهI. !# &ازد
�� !17ا	& !� س� س��� : ه�&هI. سCDی��ت را �#� از 10ردن !� +ب !/1ی&

&��! �7� .ه �eم J}ا 10ردن ! /# & و J}ا !1bرد :ه#�&ه�H>#� .Iن دا

 P�0ه�ی1 آ� در q7ا خ�ردن م��و/ ا��

 �
���٢٧٩h � ا 10ردن{J در C#? & ? ـKو� اس�L :ا : اّول{J ى�در �Fل س#
7� از ه� ?#C از : دّوم. 10ردن/#! I
� اسK آ� 0&او	& �9D0 10ردن و در ��

� !&ش ��� IL��ان در �J iQ1}ا : س1ّم. +ی&  eدن !� ص1رت دی�	��e آ
10رد ی�   >1ت آ�دن ?#Cى آ� ��: � �I. 10ردن J}اى داغ: ?<�رم .10ردن

��  &���+ .I/�:  "7��&ن!V& از 4}ا �eدی C#? �~7 � ،��: ه�I7. 	�ن در س�
�ف J}ا و ه�14	� : ه/I7. ��ر� آ�دن 	�ن !� آ�ردz �4}ا�7" 	�ن زی

7�ا�� !� +ن  !�Fا .I>	 : 1انb7�7 آ� !� اس� ��ك آ�دن 14
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&	�H	 ى در +نC#? 1رى آ�=! �&#D�? .I&ا70" �#�1 �#� از +ن آ� : ده	دور ا
 .آ��d +ن را !1bرد

 ب %�Hم��نم	=?;�ت %

 �
���٢٧٩� Kاس ^M7�� C#? & ? ن +ب&#���+ب را !� ;1ر : اّول: ـ در +
&����#� از +���#&ن +ب !�I : س1ّم. در روز ای��7د� +ب !1bرد: دّوم. �L#&ن !#�

از روى : � �I. !� س� 	�� +ب !#����&: ?<�رم. اv و !V& از +ن ا
1e! v &HMی&
&����/I. �#5 +ب !#� :���ت ا!� D9&اV! v& از +�F م(�#&ن +بd�
و ) 39#� ا

�ت را 
 K V	�Hی&�F ن +نd��Q ای/�ن را ی�د آ & و K#! 5اه. 

 م��وه�ت %ب %�Hم��ن



 �
���٢٧٩N  �! ^�ـ زی�د +���#&ن +ب و +���#&ن +ن !V& از J}اى ?�ب و در 
���#&ن +ب !� دسK ?� و هH\ #" از ج�ى + C#	 و Kو� اس�L� ل ای��7د��F

�7�L��و� �� L� Kف و ج�ی� آ� دس�7 +ن اس�z &��!. 
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��ْKَ ر وqْAَ ا���م 

 �
ـ 	}ر +ن اسK آ� ا	��ن !� 10د واج^ آ & آ� آ�ر #0�ى را  �٢٧٩٧��
�اى 0&ا ��ك ! Kاس ��دن +ن !<7L	 اى 0&ا !� ج� +ورد، ی� آ�رى را آ��!

 .	�Hی&

 �
���٢٧٩٨ Kاس I�Q }ر دو	ـ : 

�وط ا	��م ��	}رى آ� !1Eرت �/: اّول �� d6� 1د�? �	\� !#�Hر : 14ی& 
 K9<&� �" اس �ای 1e	� 	}ر را 	}ر «�" !<1Dد ی�!& ا	��م >dن آ�ر !�اى 0&ا !

�� �L��1م >dن آ�ر #0� را !�اى » 14ی &   K���d< ^Lن آ�ر ز� �ی� ا4
 .«ای 1e	� 	}ر آ�دن را 	}ر زج� 14ی &«0&ا ا	��م 10اهI داد 

�;� !1eی& و: 	}ر �=�3: دّوم��" «: +ن 	}رى اسK آ� !&ون ه#� Q#& و 
�اى 0&ا 	}ر ��!  I	1اb! ^� .و ه�H ای" 	}ره� صM#{ اسK» آ I آ� 	�Hز 

 �
���٢٧٩٩  �!�ـ در 	}ر !�ی& ص#�l 10ا	&� �1د و Tزم 	#�K +ن را !� 9
 Kاس "� �!1bا	 & �� ا4� !1eی& ? �	\� ��ی� �" 10ب �1د، !�اى 0&ا !

� !&هI 	}ر او صM#{ اسK و !�ی& آ� د� ���1ن !#X< �»اى 0&ا�!� ز!�ن �7�4 » !
K�#	 �<ن در دل آ�+ &EQ 1د و�. 

 �
5 !��& و !� ا70#�ر و EQ& 10د 	}ر  �٢٨٠٠��Q�9 �3 وL� &}ر آ  &� !�ی	ـ 
ا	&، ی� !1اس=� �DE9	�   آ &، ! �!� ای" 	}ر آ�دن آ�� آ� او را ��1Dر آ�د�

#Mد� ص��&ن !� ا70#�ر 	}ر آK�#	 }. 
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 �
آ�� آ� ��ل 10د را در آ�ره�ى «ـ ��b ���3ّ و +دم س�#�  �٢٨٠١��
�ف ��E� آ & !#<1د� «K�#	 }#Mه& ص&! �#X< �! ىC#? & ر آ{	 �\	� ?. 

 �
�& !� اج�ز� او !�;5 اسK و  �٢٨٠٢���! �ـ 	}ر زن ا4� �Cا1XF IFق �1ه



�& ا7F#�ط واج^ +	��L7 !� اج�ز� او �D	 IFاC� ��& 1E0صً� در 	}ر ��ل، ا4�!
&�4� ?� ��ل ��3ّV7 !� 10د زن !�. 

 �
ـ ا4� زن !� اج�ز� �1ه� 	}ر آ & �1ه�ش ! �!� ا7F#�ط واج^  �٢٨٠٣��
�H	  &ی�H	 ى� .�1ا	& 	}ر او را !� هC! I	&، ی� او را از 5H9 آ�دن !� 	}ر ج#413

 �
���٢٨٠h �! ون اج�ز� �&ر&! �? ��& !�ی& !� +ن ـ ه� �4ه��ز	& 	}رى آ & ا4
	}ر  5H9	�Hی& و ? �	\� !V& از 	}ر �&ر او را � i آ & و>�ء ! }ر Tزم 	#�K و 

 .هH# =1ر ��در ! �!� ا7F#�ط واج^

 �
�&   ـ ا	��ن آ�رى را �� ��٢٨٠���! "LH� ای���1ا	& 	}ر آ & آ� ا	��م +ن !
�H	 ای" آ�� آ� ��ود، ا4� 	}ر آ & آ� �#�د  ! �!! d!��ود، 	}ر �1ا	& �#�د� آ! �

K�#	 }#Mاو ص. 

 �
���٢٨٠N  م ده&، ی� آ�ر��	وه� را ا�L� ام ی��F ر آ & آ� آ�ر{	 �ـ ا4
K�#	 }#M}ر او ص	ك آ &، � .واج^ ی� ���DM7 را �

 �
ـ Tزم 	#�K جaC#�ت و 1E0ص#�ت �3H9 آ� 	}ر آ�د� �=13ب  �٢٨٠٧��
،Kآ�>� اس &��9ً� �=13ب !���d6 ا4� 	}ر آ &  !��&، هH#" ا	&از� آ� اص5 +ن 

 ��^ اّول ه� ��� 	�Hز �^ !1bا	& صM#{ اسK و !�ی& !� +ن 5H9 آ &، ی� ا4
�اء را ا;�Vم 	�Hی& !�ی& �=�!� +ن  5H9	�Hی&X< 5 �0ّص�M� ر آ & در{	. 

 �
ـ ا4� 	}ر آ & آ� آ�ر ��F�D را ا	��م ده& ی� ��ك 	�Hی&، ? �	\�  �٢٨٠٨��
K>ج ����وى !��&، 	}ر او ص }#M	K�# و  !� ج� +وردن +ن و ��آ� از ه

 d6� ،& ر آ{	 K>ن ج�Hه &EQ �! ن��	و ا &��! �ا4� ا	��م +ن از ج<7>! �7
Kاس }#M}ر او ص	د �#e! 1تQ دت�D9 اى�و . 	}ر آ & J}ای� را !1bرد آ� !

�& و ا	��ن !�اى ه�Hن ج<K 	}ر آ & آ� +ن �! ��ك +ن از ج<7>! �7� �	#C ا4
 dً6� ،&ی�H	 ك��اى ای" آ� س#�eر ��� اسK 	}ر آ & آ� +ن را اس�HV7ل را �!

�� }#Mر او ص{	 & L	  &��!. 

 �
ـ ا4� 	}ر آ & 	�Hز واج^ 10د را در ج�ی� !1bا	& آ� !1bدى  �٢٨٠٩��
10د ث1اب 	�Hز در +	�� زی�د 	#�d6� K 	}ر آ & 	�Hز را در ا;�ق !1bا	&، 

&��! ��d6 !1اس=� ای" آ� 130ت  ? �	\� 	�Hز 10ا	&ن در +	�� از ج<7>! �7
 اسK ا	��ن 1�Fر 
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 .آ &، 	}ر صM#{ اس3Q  K^ �#&ا ��

 �
ـ ا4� 	}ر آ & �3H9 را ا	��م ده&، !�ی& ه�Hن ;1ر آ� 	}ر آ�د�  �٢٨١٠��
�د، ی� #e! ه&، ی� روز�&! �Q&ر آ & آ� روز اول ��� ص{	 �!� ج� +ورد �� ا4

وز ی� !V& از +ن !� ج� +ورد آ��ی K	�Hز اول ��� !1bا	& ? �	\� 5DQ از +ن ر
�H	  & \� . آ	ه&، ? �&! �Q&1د ص��7 ��ی� او 10ب Qر آ & آ� و{	 �و 	#C ا4

K�#	 �<را !&ه& آ� �Q&1د ص� .�#� از +ن آ� 10ب 

 �
���٢٨١١  & L	 "#V� ار +ن را&X� و KQو �
�د و#e! ر آ & روز�{	 �ـ ا4
Kد آ�>� اس�#e! ی. روز روز� �\	� ? . �	}ر آ & 	�Hز !1bا	& و �X&ار و و ا4

�� K& آ��ی	1اb! �7Vز دو رآ�H	 .ی �آ & و  1E0ص#�ت +ن را � "#V	L &، ا4
ا4� 	}ر آ & ص&�Q !&ه& و ج � و �X&ار +ن را � "#V	L & ا4� ?#Cى !&ه& آ� 
!1eی & ص&�Q داد�، !� 	}ر 5H9 آ�د� اسK و ا4� 	}ر آ & آ�رى !�اى 0&ا !� 

�د، ی� ?#Cى  ج� +ورد، در ص1ر�� آ�#e! & ی� ی. روز روز�	1اb! ز�H	 .ی
Kم داد� اس��	}ر 10د را ا	ه&، &! �Q&ص. 

 �
�د، !�ی& ه�Hن روز را  �٢٨١٢��#e! را روز� � #V� ر آ & روز{	 �ـ ا4
�H	 د و�#e! ت روز�   روز���1ا	& در +	�وز ���>�ت آ & و ا4� !1اس=� ���>

�د !�ی& 4}��7 از ��Qى +	�وز آ��ر� #e	 1د آ��هI !&ه& و
� ا4� 	�?�ر 
�اى او �#� +ی& ��Qى � <� ! �#F ض ی���ى �56 �eت آ &،، ی� 9}ر دی�<���

Kآ�>� اس. 

 �
ـ ا4� ا	��ن از روى ا70#�ر !� 	}ر 10د  5H9	L &، !�ی& آ��ر�  �٢٨١٣��
� ;�Vم ده& ی� دو ��� �� در �� #X< KE�!&ه& یV � ی. ! &� +زاد آ & ی� !� 

�د#e! روز�. 

 �
���٢٨١h  "7�ـ ا4� 	}ر آ & آ� �� و�3H9 � #V� KQ را ��ك آ &، !V& از 4}
�� KQاز روى  +ن و KQ7" و��1ا	& +ن 5H9 را !� ج� +ورد و ا4� �#� از 4}

�ا�1�� ی� 	�?�رى ا	��م ده&، ?#Cى !� او واج^ 	#�K و
� !�ز هT Iزم <
!�ر� �#� از رس#&ن اسK آ� �� +ن وKQ +ن 5H9 را !� ج� 	#�ورد و ? �	\� دو

 �#� �
+ن وKQ !&ون 9}ر +ن 5H9 را ا	��م ده&، !�ی& !� �X&ارى آ� در ���
�& آ��ر� !&ه& �7�4. 

 �
�اى +ن  ��٢٨١��! �7Qك آ & و و��ًا �H7�� �3 راH9 د�� ـ آ�� آ� 	}ر آ
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Kد� اس�L	 "#V� . &اول !�ی �V<اى د�? �	\� از روى ا70#�ر +ن را !� ج� +ورد !
�ر� !&ه& و ا4� 	}ر او ? �ن !1د� آ� ه� د>�V از +ن KM� dX7�� ،5H9 	}ر آ�

�ار دا��7 !�ی& !�اى ه� د>�V آ� أن 5H9 را ا	��م ��Q  اى !&ه& اّ��  ده& آ��ر�
ا4� ? #" EQ&ى 	&ا��7 ی� �. آ & EQ&ش ?1e	� !1د� ی. آّ��ر� !#/7� واج^ 

K�#	. 

 �
���٢٨١N  �7ه� �روز �d6� � #ّV روز ج�VH را ـ ا4� 	}ر آ & آ� در ه
�VHاز ج �L\� ی	د ? ��#e! روز�   �VHی� در روز ج &��!�ن !�Q ی� �ه� #9& >=

�د و #e	 1د، !�ی& +ن روز را روز���اى او �#&ا ! �#F & 	�� �e9}ر دی
 .ا��Q �ً;�#7Fى +ن را !�� +ورد

 �
دادن  ـ ا4� 	}ر آ & آ� �X&ار �V# � ص&�Q !&ه& ? �	\� �#� از �٢٨١٧��
 Kای" اس ��د، Tزم 	#�K +ن �X&ار را از ��ل او ص&�Q !&ه & و !<7#H! �Q&ص

 .آ� !�
l#" از ورث� +ن �X&ار را از �EّF 10د از ;�ف �ّ#K ص&�Q !&ه &

 �
���٢٨١٨ �H	 &ه&! �Q&ص � #V� �#X< �! ر آ & آ�{	 ��1ا	& +ن را !�   ـ ا4
�د، ! �!� ا#H! �#X< ن+ �� !&ه& و ا4eدی �#X<&7#�ط !�ی& !� ورث� او !&هF. 

 �
ـ ا4� 	}ر آ & آ� !� زی�رت ی�L از ا����ن �d6 !� زی�رت  �٢٨١٩��
vا&D9�!ت ا��F)مd�
�ود ) 39#� ا! �e\� !� زی�رت ا��م دی	1د، ? ���ف /�

آ�>� 	#�K و ا4� !1اس=� 9}رى 	17ا	& +ن ا��م را زی�رت آ & ?#Cى !� او 
K�#	 ^واج. 

 �
� آ� 	}ر آ�د� زی�رت !�ود و J�5 زی�رت و 	�Hز +ن را ـ آ� �٢٨٢٠��
�د�، Tزم 	#�K +	<� را !�� +وردL	 ر{	. 

 �
�م ی�L از ا����ن ی� ا���Cاد�4ن ?#Cى 	}ر آ & !�ی&  �٢٨٢١��F اى�! �ـ ا4
�اى ! ��ش و ��د� و رو� �ی� و ا4< 5#DQ & از	س���م !F رف�E� �! ن را+

�1ا	& !� 0&ا�� آ� �/1lل K�&0   � 	}ر آ & ��ی� ا���Cاد) 39#� ا
�dم)ا��م 
�م ی� س�ی� آ�ره�ى #0� !� EQ&   ه�7 & !&ه& ? �	\� ��F رف�E� �! &	1ا�

�س�	&! �
 .!�زK/4 ث1اب +ن !� � }ور 

 �
�اى 10د ا��م  �٢٨٢٢��! �?#Cى 	}ر آ &، ? �	\� ) 39#� ا
�dم(ـ ا4
�ف !�س�	&E� ن�Hد� !�ی& !� ه��ف �V# � را EQ& آE�  ف�E� �و ا4



�ا �#�V و زوار !&ه&، ی� ���& و ��	 & +ن X< �! &د�، !�ی�L	 &EQ را � #V�
!��زد و ث1اب +ن را ه&ی� +ن ا��م 	�Hی& و ی� ص�ف ���
� C9ادارى و 

�ى آ� 	��7D !� +	<� دارد eآ�ر دی �س141ارى ی� 	/� +ث�ر +ن !Cر14اران ی� ه
 .اى 	}ر آ &  زاد�!L & و هH\ #" اسK ا4� ?#Cى را !�اى ا��م 

 �
ـ 14س� &ى را آ� !�اى ص&�Q، ی� !�اى ی�L از ا����ن 	}ر  �٢٨٢٣��
 ا	&   آ�د�

[481] 

�1د جCء 	}ر اسK، و ا4� �#� از +ن آ� !�   �/I +ن و �X&ارى آ� ?�ق ��
�ف E� �! &7#�ط واج^ !�یFا �� !&ه&، ی� !\� !#�ورد ! �!#��ف 	}ر !�س& E�

 .	}ر !�س�	 &

 �
���٢٨٢h او !#�ی&  ـ ��ی� او 10ب �1د، ی� ���>� �ه� ��4 	}ر آ & آ� ا4
�3H9 را ا	��م ده&، ? �	\� �13Vم �1د آ� �#� از 	}ر آ�دن ��ی� 10ب 

K�#	 زمT }ر	دن !� ��&�، ی� ���>� +�&� اس5H9 ،K آ. 

 �
���٢٨٢�  &V! &ده �ـ ا4� �&ر ی� ��در 	}ر آ & آ� د70� 10د را !� س#& �1ه
7� !� �3L#� رس#& ا7F#�ط +ن اسK آ� ا4� !17ا	 & او را را�o از +ن آ� د0

	�Hی & آ� !� س#& �1ه� آ & و ا4� را�o 	/& 	}ر +	�ن ا�D79ر 	&ارد و ا70#�ر 
Kاس � .!� 10د د70

 �
���٢٨٢N  س& آ�ر���9 10د !� Kج�F �! �ـ ه� ��4 !� 0&ا 9<& آ & آ� ا4
رد� �& !�ی& +ن آ�ر را ا	��م #0�ى را ا	��م ده&، !V& از +ن آ� �Fج�7 !�+و

5 #0�ى را H9 9<& آ & آ� ،&��! �7�ده& و 	#C ا4� !&ون +ن آ� �Fج�7 دا
� او واج^ ��! 5H9 م ده&، +ن��	1د  ا�. 

 �
���٢٨٢٧  �! I0&ا ه I1د و اس�ـ در 9<& هI �56 	}ر !�ی& ص#�l 10ا	&� 
ی� �D9دت !��&  آ & ا	��م ده&، !�ی&  ز!�ن ج�رى �1د و 	#C آ�رى را آ� 9<& ��

 �
� 56	�Hز واج^ و ��M7^ ی� آ�رى !��& آ� ا	��م +ن !<7� از ��آ� !��& و
 5H9 ن+ &��D	 �9���3 9<& ��ج1ح V7� 7#�ط واج^ در ص1ر�� آ�Fا �!� !

 .را ا	��م ده&



 �
���٢٨٢٨  �#X< KE� � Vی& آ��ر� !&ه&، ی�! ،& L	 5H9 9<& 10د �! �ـ ا4
�د ی� ی. ! &� +زاد آ &را س#� آ &، ی� دو ��� روز#e! �. 
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 ا���م *	a خ�ردن

 �
���٢٨٢٩ K1ع اس	دو  I�Q ـ: 

�
�اى ا	��م ی� ��ك آ�رى در +ی &�: ا! I�Q. 

�اى اث�Dت ی� 	�� ?#Cى: ب! I�Q. 

 �
���٢٨٣٠ �
ا4� 1b! I�Qرد آ� آ�رى را ا	��م ده& ی� ��ك آ & �d6 : ـ ا
�د، ی� دود اس#e! 1رد آ� روز�b! I�Q ،& آ K�
�b� ًا&H9 �\	� ? ،& L	 ل�HV7

� را س#� آ &، ی� +	�ن را #X< ی. ! &� +زاد آ &، ی� د� � Vی& آ��ر� !&ه&، ی�!
1��	&، و ا4� ای <� را 	17ا	& !�ی& س� روز ��m!  د�#e! در��، روز�. 

 �
�& I�Q   آ�� آ� I�Q ��: ـ ب �٢٨٣١���! Kف او راس�F �10رد، ا4
�و� اسK وL� رگ �� 10ردن اوC! ام و از 4 �ه�ن�F &��&،   ا4� دروغ !��!
�ى را از . و
� آ��ر� I�Q را 	&اردeن دی�H3�� اى ای" آ� 10دش ی��! �و
� ا4


�H 	��ت ده&، I�Q دروغ !1bرد ا��Lل 	&ارد !�L3 �4ه� واج^ �z ��
��  � V& �1ری� آ & ی	17ا! ��I�Q iQ1 10ردن ;1رى 	ّ#K آ & آ� : �1د اّ�� ا4


1b! �Hاه& آ�� ; 1د ! �!� ا7F#�ط واج^ !�ی& �1ری� 	�Hی&دروغ 	/�z ��d6 ا4
�س& آ� او را 	&ی&�m! ن��	آ & و از ا K5 او را  را اذّیDQ K9ن ی. س���	اى؟ و ا

  .ام ام !� ای" EQ& آ� از � � د�X#Q �#� 	&ی&�  دی&� !��&، و
� !1eی& او را 	&ی&�

  

 ��v	ط دارد ٢٨٣٢م�H �C0 a	* ـ: 

خ�اه� را,X .�  خ�رد .�ی� .��� و �H�. �*�K و ا�W م1  	1 آ� *	a م1آ: اّول
م�ل خ�دش *	a .�3رد �]�� �H�;A و ��آ�H aع او را از ��jف در ام�ا�` 

 م��A XCد/ 
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�& و از روى EQ& و ا70#�ر 1b! I�Qرد، �� I�Q 10ردن !\� و دی1ا	� و �!
\ #" اسK ا4� در ا	&، درس K	K�#، و هK��  H و آ�� آ� ��1Dرش آ�د�

 .EQ& ی� !� ا70#�ر 1b! I�Qرد  �Fل �DE9	� !1دن !�

�& و آ�رى  آ�رى را آ� I�Q ��: دّوم�D	 و��L� ام و�F &م ده&، !�ی��	10رد ا
�� I�Q 1رد  را آ�b! I�Q ��& و ا4�D	 ^M7�� ك آ &، !�ی& واج^ و�10رد �

��دم !<7� ��&  آ� آ�ر ��F�D را !� ج� +ورد !�ی& ��ك +ن در 	~�D	 ����	از ا
�دم � �و 	#C ا4� 1b! I�Qرد آ� آ�ر ��F�D را ��ك آ & !�ی& ا	��م +ن در 	~

&��D	 آ��7� از �>!. 

� ذات �X&س او �7�4 : س1ّم#J �! 1رد آ�b! I�Q I
!� ی�L از اس��� 0&او	& �9
�H	   & 	�� 1د�� 0&ا » اv«و » 0&ا«#J �! 1رد آ�b! I�Q �Hاس �! �و 	#C ا4

�� Iرى !� 0&ا �7�4 ��4  ه&X! �
�1د آ� ه� وKQ آ�� +ن اسI را  1ی & و
�� �+ی&، �56 +ن آ� !� �0
� و رازق 1e!  I�Qی&، ذات �X&س �F در 	~

Kاس }#M1رد صb!.  ��ی �، 0&ا ! ~Q 1رد آ� !&ونb! I�Q �~�
 �! �!�L3 ا4
�H	  &ی�H	 5H9 I�Q 7#�ط !�ی& !� +نFا � .+ی& و
� او EQ& 0&ا را آ & ! �!

I�Q را !� ز!�ن !#�ورد و ا4� ! 1ی�& ی� !� �D3Q 0=1ر ده&، صM#{ : ?<�رم
Kاس }#M1رد صb! I�Q ر��� .	#�K و
� +دم Tل ا4� !� ا

I� � :�� I�Q آ� �VQ1� ��& و ا4�! "LH� اى او�! I�Q �! دن�10رد  5H9 آ
�1د ی� !�ای�  Cد� �9ج�0� و�7Q آ� !�اى V� I�Q#" آ+ �� &V! و &��! "LH�

/��� Iه �! �&� C�7 آ� �9جQاو از و I�Q &��! �7�و 	#C ا4� . 10رد  KX دا
�� I>! I�Q 1د��ام F ج1ح ی��� 5H9 iQ1� در I�Q �3ّV7�   1ر= #H10رد و ه

 .اسILF K در 9<& و 	}ر

 �
���٢٨٣٣  I�Q از �ـ ا4� �&ر از I�Q 10ردن >�ز	& ج#413�ى آ &، ی� �1ه
 .ص }#M	10K�#ردن زن ج#413�ى 	�Hی&، I�Q +	�ن 

 �
���٢٨٣h  I�Q ��ز	& !&ون اج�ز� �&ر و زن !&ون اج�ز� �1ه< �ـ ا4

 "L	�Dی& ا7F#�ط را ��ك آ  & &��D	 }#Mص K�#	 &#V! ن�	+ I�Q ،1ردb!. 

 �
���٢٨٣�  ،& L	 5H9 I�Q �! ?�رى�	ی�  ،��ـ ا4� ا	��ن از روى >�ا�1
 آ��ر� 
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�� �. 1Dرش آ  & آ� !�  5H9 I�Q	 �Hی&!� او واج^ 	#�K، و هH\ #" اسK ا4
14ی& واv ا¨ن �/1lل  10رد، �56 ای" آ� ��  و �H�Q آ� +دم وس1اس� ��

�1د، ا4� وس1اس او ;1رى   �1م و !1اس=� وس1اس �/1lل 	 �H	�Hز ��
�& آ� !� ا70#�ر !�  5H9 I�Q	L & آ��ر� 	&ارد�!. 
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l*ْا���م َو 

 �
���٢٨٣N  �Qى را وC#? ��آ ��1د و 10د   آ &، از �3. او �0رج ��ـ ا4
�H	 ان�eاز +ن �3. ارث   او و دی Iو آ�� ه & ��1ا	 & +ن را !bD/ &، ی� !��و

�H	   �
�&، ) ٢١٩h(و ) ٢١٩٣(!�د و
� در !��V از �1ارد آ� در ��� �7�4
�و70" +ن ا��Lل 	&ارد<. 

 �
���٢٨٣٧ 6� �d ـ Tزم 	#�K ص#�l و�Q را !� 9�!� !1bا	 &، !�L3 ا4
 �XM� C#	 5H9 �! �Qو و Kاس }#Mص �Qدم و�!1eی& �0	� 10د را و�Q آ

�ى را !� EQ& و�Q !1دن در ���& !# &ازد و ی�   ��#EF �\	� ? d6� 1د�
 K#ّ�Qارد و{e! ارانC4ز�H	 1دن !��زد و در ا70#�ر! &��� &EQ �! را �aج�

�� �XM�  1د�. 

 �
���٢٨٣٨ �� �Qرا و �
�اى هH#/� و�Q آ & �� آ &، !�ی&   ـ آ�� آ� ��!
�& و ی� !1eی& ای" ��ل �� �D	 &V! و &��! �Q1ی& ای" ��ل �� د� س�ل وe! d6� �ا4
 5;�! &��! �Qدو!�ر� و &V! و &��D	 �Qس�ل و � � �� &V! و &��! �Qد� س�ل و

 &V! 1ی& ای" ��لe! d6� ��& �� ا4�! �l#&ن ص	10ا iQ1� از �Qو !�ی& و ،Kاس
�! �Qدن �" و��د	� و �Q	1Dد�، از �� �� �l#&ن ص	10ا iQ1� 1ن از? &�

�اى !V& از >1ت! &��! �Q1! K#ّوص �Qوا �~	 �L ای �e� ل دارد�L� .ا

 �
ـ ! �!� ا7F#�ط واج^ در و�Q �0ص Tزم اسK آ�� آ� ?#Cى  �٢٨٣٩��
�&� ی� وآ#5 ی� و
ّ� او 1DQل آ & ا�� در �1Q1>�ت ���9 �56 ���&  �Qاى او و�!

 و 
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�K�#	 زمT 1دنH	 1لDQ رس�&. 

 �
���٢٨hف آ��  ٠�E� �! را �Qآ� ��ل و Kاس }#Mدر ص1ر�� ص �Qـ و
�&� ی� وآ#5، ی� و
ّ� او !&ه &، و
� ا4� ?#Cى را !� اوTد  �Qاى او و�آ� !

K�#	 زمT &ف ج&ی�E� و �DQ & آ �Q10د و �#lص. 

 �
���٢٨h١ �Qاز +ن آ� وا &V! ،&  آ �Qى را و&��� �!� EQ& وا4}ار  ـ ا4
آ�دن اج�ز� ده& آ� در +ن ���& 	�Hز !1bا	 & هH#" آ� ی. 	�� در +ن ���& 

�� Kدرس �Q&، و	ز 10ا�H	  5#DQ ف �9ّ�� از�Q7#�ط واج^ در اوF1د و !� ا�
� اسK و ا4� آ�� ���&ى !��زد و D7V� �DQ �> ارس و ���ج& و ا��6ل ای&�

� �XM� و K!ث� �Qه& و&! �
4�دد  �+	�ا �1Mی17� 5 . �و هH# =1ر اسK ا4
 .ز�#" را و &��� �Q	�Hی& و �1Mی5 �17
� +ن ده&

 �
���٢٨h٢  �ً9��ـ و�Q آ  &� !�ی& ��3L و 5Q�9 و !� EQ& و ا70#�ر !��& و 
�ف آ & ! �!� ای" س�#� E� & در ��ل 10د	آ�� آ� ��ل 10د را در «!17ا � Vی

�ف ��E� او را از و آ�� آ� ��7<& ج��» آ &  آ�ره�ى !#<1د� faا�/
i ا
�ف 	�Hی& E� ارد در ��ل 10د&	 �F د� ?1ن��ف در ا�1ا
� ج#413�ى آّE�

K�#	 }#Mآ &، ص �Qى را وC#? � .ا4

 �
���٢٨h#��&� ٣	#� 	آ� !� د �	اى آ���
� را !�� �ا	& و�Q آ & �5M   ـ ا4
�اى ا��bص� آ� !��V از +	<� !� د	#� +�&�! �Qو �
ا	& صM#{   ا��Lل اسK و

�ی. ��  	<� آ� !� د	#� 	#��&�و +��ان e#� !� دی	از +�&ن !� د &V! &	&  ا	1�. 

 �
���٢٨hh  �Qرا و �	آ & �56 +ن آ� دآ� �Q10دش و �ـ ا4� ?#Cى را !
��DX� ج�و
� . اش 	�Hی & ص }#M	K�# آ & آ� �9ی&ى +ن را !V& از ��گ او 0

�1د، �� �#X< آ & و 10دش �Qا و�X< �
� را !�� d6� �1ا	& از � �>i و�Q �  ا4
 .اس��7د� 	�Hی&

 �
���٢٨h�  �!�=� &آ & !�ی "#V� �
�اى ?#Cى آ� و�Q آ�د� �17ّ! �ـ ا4
�ارداد او ر>�7ر 	�Hی &Q . �! d6� 1ص�Eb� اد�� ا>! �\	� ? ،& L	 "#V� �و ا4

� &، ا70#�ر �D	 �
�! �اوTد 10د و�Q آ�د� !��& ا70#�ر !� 10د +	�ن اسK و ا4
�اT faزم !� و
ّ� ای//
�ن اسK و !�اى اس��7د� از و�Q اج�ز� ��7<& ج��i ا

K�#	. 

 �
���٢٨hN  آ & آ� �Qآ & ی� و �Qا ی� س�دات و�X< �! d6� را �L3� �ـ ا4



 "#V� �
�ف #0�ات !�س&، در ص1ر�� آ� !�اى +ن �17� .3ّE� �! ن+ i<� �
Kع اس�� Iآ�F �! ا70#�ر +ن &��د� !�L	. 
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 �
���٢٨hآ & ـ  ٧ �Qد 10د وTاو �! d6� 1ص�Eb� اد�ا4� ��L3 را !� ا>
�XD; �� از +ن اس��7د� آ  &، ? �	\� �17
� �3. +ن را   آ� هeدی �XD; از &V! اى

 �XD; KM3E� ی� �Qو KM3E� ا�9ت��د در ص1ر�� آ� �#H! اج�ر� ده& و
�H	 5;�! اج�ر� &��1د  !V& را آ�د� !� . �7�17
� 	&ا� ��& و هH\ #" اسK ا4�!

�&� +ن را اج�ر� ده & و در !#"  �Qو �>	+ �و ی. ;�XD از آ��	� آ� �3. !
 &V! �XD; KM3E� ی� �Qو KM3E� ا�9ت��	& در ص1ر�� آ� �#H! ت اج�ر�&�

& ��1د اج�ر� !�; 5	�H. را آ�د� !�. 

 �
���٢٨h٨ �H	 ون�0�اب �1د، از و�Q !1دن !# �Q3. و� ��  ـ ا4e� رود
 &EQ را �	9 1ا �L	+ غ را�! �L ود �56 ای�آ�د� !��& آ� +ن 9 1ان از !#" !

�� 5;�! �Q1د و��1د و  !�اى ���ی{ و�Q آ�د� !��& آ� ا4� +ن !�غ 0�اب 
�� �! �Qدد  !� ورث� وا�4. 

 �
���٢٨h٩  K�#	 �Qارى از +ن و&X� و Kاس �Qارى از +ن و&X� آ� �L3� ـ
�
�اfa ی� �17/
�&، ��7<& ج��i ا�! �&/	 I#�X� ��1ا	& !� 	~�   و�Q �� ا4

�� س<I و�Q را ج&ا آ &D0. 

 �
�>� آ�  �٢٨�٠��E� �! آ & و �9ی&ات +ن را K	�#0 �Qو �
17� �ـ ا4
�� �H#Ho ع، ا�# � را !� او�� Iآ�F &	س��	 �&� "#V�  از i	�� ی& آ��H	

�� &��D	 "LH� �L#دد و در ص1ر���1ا	& !� ج�ى او �17ّ
� ا�# �  �#0	4 �7
 .� "#ّV	�Hی&

 �
�� را آ� !�اى F�# #� و�Q آ�د� �٢٨�١����1د !�اى 	�Hز  ا	&، 	�H  ـ >
�& و ا4� 	&ا	 & +ن >�ش �! �# #�F .دیC	 &��� ن+ �? ��	&، ا4D! &��� �!

 "# \Hه K�#	 }#Mص �eدن +ن !��ى دی��1Ebص F�# ّ#� اسK ی� 	� !�ز !
�H	 ى�eز ���&ى را !� ���& دی�H	 �>� �7F �Qا�1ال و � .�1ان !�د  س�ی

 �
� ���&ى و �Q	�Hی &، ? �	\� +ن ���&  �٢٨�٢��#HV� اى�ـ ا4� ��L3 را !
�H	 Iل ه�H7Fارد و ا&	 �#HV� �! 7#�جFا   ا&#� �#HV� �! 7#�جFرود آ� �� �&�� ا

�7 !��& و �9ی&ا�� در ��ى 	&اe7#�ج دیFا �#HV� از �#J آ &، در ص1ر�� آ�



�ض ��3 و 	e<&ارى +ن 
1l و !#<1د� V��� &��1ا	 & �9ی&ات +ن �3. را !�   !�
� دارد !�س�	 &#HV� �! 7#�جFف ���&ى آ� ا�E�. 

 �
� ���& 	�Hی &  �٢٨�٣��#HV� ج� ـ ا4� ��L3 را و�Q آ & آ� �9ی&ى +ن را 0
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14ی& !&ه & در ص1ر��   و !� ا��م جK9�H و !� آ�� آ� در +ن ���& اذان ��
 & ��! �7�آ� !�اى ه� ی. ?� �X&ار �V#" آ�د�، !�ی& آ� !&ا	 & ی� ا;H# �ن دا

�7 !�� &، !�ی& اول ���& را ��ف آ  &، و ا4� یX#" ی� ا;H# �ن 	&اE� 1ر=	�Hه
� آ  & و ا4� ?#Cى زی�د +�& !#" ا��م جK9�H و آ�� آ� اذان ��#HV�  &14ی

 �eی&Lی �! I#�X� در �!=1ر ���وى  KH�Q	�Hی & و !<7� +ن اسK آ� ای" دو 	�
 .&ص3{ آ  
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��bا���م و 

 �
���٢٨�h  اى او�! �4�ـ وص#K +ن اسK آ� ا	��ن س��رش آ & !V& از �
 ،&�آ�ره��a ا	��م ده &، ی� !1eی& !V& از ��C#? �4ى از ��ل او �3. آ�� !�
�سV� K#" آ & ��ی� !�اى اوTد 10د و آ��	� آ� ا70#�ر +	�ن !� اوسI#Q K و س

�� K#14ی &  وص� ��آ  &  و آ�� را آ� !� او وص. 

 �
اى آ� �1EXدش را   10اه& وص#K آ & !� ا��ر�  ـ آ�� آ� �� ���٢٨��
&��D	 لT �? � .!�<�H	& �� �1ا	& وص#K آ & ا4

 �
���٢٨�N �7�1	 �اى !� ا���ء ی� �<� �#� ? &  #D! K	1EX� �\د او   ـ ا4
 5H9 �7 !�ی& �=�!� +ن�را !�<�H	& و �13Vم !��& آ� !�اى وص#K آ�دن 	1

 .آ  &

 �
���٢٨�٧ �� K#ـ آ�� آ� وص  �\ّ! �
�& و�! �
اى آ�   آ & !�ی& 5Q�9 و !�
�� C#H� ر   10ب و !& را�D	اى آ�ر 10!� �56 س�70" ���& و +ب ا�! �ده& ا4

�� }#Mآ & ص K#و �5 وص   C#	 آ & و K#و !�ی& از روى ا70#�ر وص &��!
�& و
� وص#�D	 �#ن س�&� �
K او صM#{ اسK وص#K آ  &� !�ی& در �Fل !�

&��! ��وف و آ�ره�ى #0V� در ا�1ر � .1E0صً� ا4



 �
ـ آ�� آ� از روى d6� &H9 ز�H0 !� 10د زد� ی� س�H 10رد�  �٢٨�٨��
اسK آ� !1اس=� +ن یX#" ی� �H4ن !� ��دن او �#&ا �1د ا4� وص#K آ & آ� 

K�#	 }#M&، ص 	س��! �<�E� �! ارى از ��ل او را&X�. 
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 �
ا4� ا	��ن وص#K آ & آ� ?#Cى !� آ�� !&ه & در ص1ر�� +ن  ـ �٢٨�٩��
�� .
� +ن اسK آ� 9&م   آ� +ن ?#C را ��>zا �
�1د آ� أن را 1DQل آ &، و

 �? ��&ن وصّ#K اسK ا4 C�ّ � از i	�� ،ا آ� رّد�رد وص#K آ�>� اسK زی
&� .در �Fل ز	&� !1دن وصّ#K آ  &� !�

 �
���٢٨N٠ �	/�	ن ��	�7 اQـ و  �گ را در 10د دی& !�ی& >1رًا ه�ى �
K	ا��   iQ1� و Kر اس�Lدم !&ه�� �! �4�دا	& و ا4�! �	�DFدم را !� ص��ه�ى �

�H	 10دش ��1ا	& !&ه& ی� �iQ1 دادن !&ه�   دادن +ن !&ه� رس#&� !�ی& !&ه& و ا4
�د و
� ا4� !&ه� او �13Vم #e! &ه�� K#وص �او 	�س#&� !�ی& وص#K آ & و !

�داز	& وص#K آ�دن Tزم 	#�K  آ� ورث� �� !��& و ا;H# �ن دارد�. 

 �
���٢٨N١ �	/�	گ را در 10د �� ـ آ�� آ� �!# & ا4� �H0 و  ه�ى �
�H	 �? �	\� از 10دش ; �1ا	&  زآ�ت و �~�
I !&ه�Lر اسK !�ی& >1رًا !&ه& و ا4

� آ� ; ده& آ�� +	<� را ادا 	�Hی&  ��ل دارد ی� ا�H7Fل ��eرا� دی �و ی� از ه
� او >�اغ ذ�� ! �F ��اى او �Fص5 �1د !�ی& وص#K آ &، و هH\ #" اسK ا4!

&� .واج^ !�

 �
���٢٨N٢ �	/�	گ را در 10د �� ـ آ�� آ� �!# & ا4� 	�Hز و روز�  ه�ى �
 ��	& !�L3 ا4#e! ���Q دارد !�ی& وص#K آ & آ� از ��ل 10دش !�اى +	<� اج#

? �L	+ ل !&ه& آ�� !&ون�H7Fا �
�7 !��& و��د +	<� را ��ل هI 	&ا#e! ىC#
ده& !�ز هI واج^ اسK وص# K	�Hی&، و ا4� ��Qى 	�Hز و روز� او   ا	��م ��

� !Cر74�ش واج^ !��& !� او �� �! �&� �7�4 ��Q ز�H	 pM! �3 آ� در#E�� �!
 .ا;dع ده& ی� وص#K آ & آ� !�اى او !�� +ور	&

 �
���٢٨N٣ �	/�	گ را در 10د �� ـ آ�� آ� �
� �#� !# & ا4� �� ه�ى �
�H	 آ� ورث� Kد� اس�دا	 & ? �	\� !� واس=�  آ�� دارد ی� در ج�ی� � <�ن آ

�اى ! K�#	 زمT ع ده& وd;ن ا�	ود !�ی& !� +�	&ا	�XF "7/�ن از !#" !
�\!   I#Q در ص1ر�� آ� !&ون �
�سV� K#" آ & و��� 10د I#Q و س#lه�ى ص



�� i##�� ن�/Q1XF  "#V� � #ا� I#Q ن�	اى +� .	�Hی& �1د !�ی& !

 �
���٢٨Nh &�و ا4� وص#K آ  &� . ـ وص� !�ی& 5Q�9 و �1رد ا;H# �ن !�
اى آ� در ای"   ���H3ن !��& ? �	\� 5H9 !� وص#K �1ج^ اسd#7ء !� ورث�

�ض ;�H3�� �ًVDن 10اه & !1د !��&، Tزم اس�H3�� Kن !��& و ! �!� ا7F#�ط <
&��! �
 .واج^ وصّ� !�ی& !�
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 �
���٢٨N� �آ�� ? & وص� !�اى 10د �V#" آ &، ? �	\� اج�ز� داد�  ـ ا4
�& آ� ه� آ&ام !� � <�ی� !� وص#5H9 K آ  &�! . K#م وص��	در ا K�#	 زمT

 �! Iه �! �Hآ� ه &��! �7�4 �? ،&��	& و ا4� اج�ز� 	&اد� !�#e! اج�ز� �eی&Lاز ی
	 5H9 K#وص �! �eی&Lی ��7 !��&، !�ی& !� 	~�e	 5 آ  &، ی�H9 K#ی &، و وص�H

 KM3E� �#b/� 5 آ  &، و درH9 K#وص �! �eی&L& آ� !� ی	1/	 �o�F �ا4
 �! 5H9 1د آ�� p9�! دادن K3>� و ��7 !�� & در ص1ر�� آ� ��#0�اd70ف دا

�اfa +	<� را ��1Dر ��/
�   وص#�H! 5=ّV� K	&، ��7<& ج��i ا~	 I#3�� آ & آ�
�� �#b/� ح راdوى ص �~	 �D; & آ�	1�ا4� ا;� K9	L  &،  ده& و  آ�� 

�� "#V� ان را�eن دی�	ج�ى + �!   ��د ی. 	�L	 1لDQ ن�	از + �Lی �	�Hی& و ا4
�� "##V� را !� ج�ى او �eی&  دی�H	. 

 �
���٢٨NN  �! را �
�� p31ی& ثe! d6� دد�4�ـ ا4� ا	��ن از وص#K 10د !
�� 5;�! K#&ه & وص	1ی& !� او e! &V! ،& 10د  آ�� !&ه K#وص ��1د، و ا4 

�اى !\�! �H#Q ده&، �56 +ن آ� �##l� ى را !�   را�eدی &V! & آ "#V� ه�ى 10د
�� 5;�! �
�1د و !�ی& !� وص#K دوم او 5H9   ج�ى او  I#Q	�Hی&، وص#K او

 .	�Hی &

 �
���٢٨N٧  d6� �7/4�ـ ا4� آ�رى آ & آ� �13Vم �1د از وص#K 10د !
�ى را !�اى >�وش  اى را آ� وص#K آ�د� !� آ�� !&ه & !��و�&، ی� �0	�eدی

�� 5;�! K#ی&، وص�H	 5#1د  +ن وآ�. 

 �
���٢٨Nآ &  ٨ K#وص &V! ،& را !� آ�� !&ه � #V� C#? & آ K#وص �ـ ا4
 ��ى !&ه &، !�ی& +ن ?#C را دو KH�Q آ  & و !� هeن را !� دی�Hه �E	 آ�

 .آ&ام از +ن دو 	�� ی. KH�Q +ن را !&ه &

 �
���٢٨Nآ� ٩ �o��د، �X&ارى از  !� +ن ��ض �� ـ ا4� آ�� در �#�




� را !� آ�� !bD/& و وص#K آ & آ� !V& از ��دن او هX� I&ارى !� آ� ��
� !&ه &، +	\� را آ� در �Fل ز	&b! �4/#&� از اص5 ��ل اسK و ا7F#�ج !� eدی
�& زی�دى +ن �! p3از ث �اذن ورث� 	&ارد و ?#Cى را آ� وص#K آ�د� ا4� زی�د�

 .�7M�Kج !� اذن ورث� اس

 �
ـ ا4� وص#K آ & آ� ثp3 ��ل او را 	��و� & و �9ی&ى +ن را !�  �٢٨٧٠��
�س�	 &، !�ی& �=�!� �7�4 او  5H9	�Hی &! �<�E�. 
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 �
�د، !1eی& �X&ارى !�   ـ ا4� در ���o آ� !� +ن ��ض �� �٢٨٧١��#�
 Kر زدن !� ورث� �7�4 اس�o اى��& آ� !�! I>7� �\	� ? ،Kر اس�Lآ�� !&ه

��9  !�ی&� 5#
�& ی� د�D	 I>7� ��X&ارى را آ� �V#" آ�د� از ثp3 او !&ه & و ا4
�1د، !�ی& از اص5 ��
� !&ه & ���Qرى او ا�Lه&! �!. 

 �
���٢٨٧٢ �� K#ن وص��	ى !� او !&ه & !�ی& وج1د   ـ آ�� آ� اC#? & آ
�7 !��&، �� ا4� وص#K آ & !� !\��اى آ� �LH" اسd< Kن زن !Cای&   دا

اى آ� در �IL ��در اسK   و
� ا4� وص#K آ & !� !\�.  & !�;5 اسC#?Kى !&ه
� ای" !� ! ،Kاس }#Mص K#وص ،&��! �7�?#Cى !&ه &، ا4� ?� ه 1ز روح 	&ا
�د� !� � �ا4� ز	&� !� د	#� +�&، !�ی& +	\� را آ� وص#K آ�د� !� او !&ه &، و ا4

�� 5;�! K##� +�&، وص	د  د��، �#�ن ورث� �1د و +	\� را آ� !�اى او وص#K آ
�� I#�X�  1د�. 

 �
ـ ا4� ا	��ن !�<H& آ�� او را وص� آ�د�، ? �	\� !� ا;dع  �٢٨٧٣��
 &V! K�#	 زمT ،K�#	 �o�F او K#م وص��	اى ا�وص#K آ  &� !�س�	& آ� !

و
� ا4� �#� از ��دن او 	�<H& آ� او را . از ��دن او !� وص#5H9 K آ &
� 	#�K !� وص#5H9 K وص� آ�د�، ی� !�<H& و !� او ا;dع o�F ه& آ�&	

 K�73� �VQ1� ،گ�آ &، !�ی& وص#K او را ا	��م ده& و ا4� وص� �#� از �
�ى وص#K آ &، ا7F#�ط Tزم e& !� دی	17ا	ض ��1د آ� ��ی� !1اس=� �ّ&ت �

 .+ن اسK آ� وص#K را 1DQل 	�Hی&

 �
���٢٨٧h �H	 د، وص��#H! د���ى را  ـ ا4� آ�� آ� وص#K آe& دی	1ا�
را ا	��م 	&ه&، و
� ا4� !&ا	&   �اى ا	��م آ�ره�ى �#V� K#" آ & و 10د +ن!

 fX< 1دشEX� �L3! ،&م ده��	1د� آ� 10د وص� +ن آ�ر را اD	 "ای K#� 1دEX�



�ى را از ;�ف 10د وآ 5#	�Hی& ا	��م آ�ر !1د�، ��e& دی	1ا�. 

 �
�آ5H9 K آ   ��٢٨٧��� �! Iرا وص� آ & آ� !� ه �& ـ ا4� آ�� دو 	�
�اfa ی. /
�1د، ��7<& ج��i ا ��د، ی� دی1ا	�، ی� آ�>#H! از +ن دو �Lی �\	� ?

�� "#V� را !� ج�ى او �eدی ��	   ��	&، ی� دی1ا	�، ی� آ�>#H! دو �آ & و ا4� ه
�� "#V� را �eدی ��اfa دو 	�/
 .آ &  �1	&، ��7<& ج��i ا

 �
���٢٨٧N �	را ا K#� & !� � <�ی� آ�ره�ى	17ا	وص�  ��م ده& و 	17ا	& ـ ا4
� را eدی ��اى آH. او ی. 	�! faا�/
�د ��7<& ج��i ا#e! .Hاى 10د آ�!

�� "#V� & آ. 

 �
 ـ ا4� �X&ارى از ��ل �#K در دسK وص� ��3 �1د، ? �	\� در  �٢٨٧٧��
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	e<&ارى +ن آ��1ه� آ�د� و ی� �Vّ&ى 	1Hد�، �K#� d6 وصّ#K آ�د� اسK آ� 
d< اى�X< �! ار&X� نd< د� و در را� از�! �eدی �>�� !&� و او ��ل را !� >�ن 

�ى >��اء X< �! �
!#" ر>��o �7" اس�L3! K ا4� در !#" را� هI ��3 	/1د و
 Iى ه&ّV� د� و�L	 \� آ��1ه�	اّ�� ? � Kاس "��o 1د�D	 K#ّده& آ� �1رد وص

K�#	 "��o 1د�H 	. 

 �
�د ـ ه� ��4 ا	��ن آ�� را وص� آ & و !1eی&  �٢٨٧٨��#H! ن آ�+ �آ� ا4
�ى وص� !��&، !V& از +ن آ� وص� اول ُ��د، وص� دوم !�ی& eدی �b�

 .آ�ره�ى �#K را ا	��م ده&

 �
ـ ��F آ� !� �#K واج^ اسK و !&ه�Lرى و �Q1XF را آ� �56  �٢٨٧٩��
�&، !�ی& از اص5 ��ل �#�H0   K و زآ�ت و �~�
I، ادا آ�دن +	<� واج^ ���!

�! K#� �? ��د� !��&، و
� ا4� وصّ#K آ�د� آ� از !&ه &، ا4L	 K#<� وص	اى +
 &��D	 �<\� وا	& و ? �	داز�m! ن ��ل�Hاز ه Kزم اسT 1د� K0دا�� � #ّV� ل��

�داز	&m! را از اص5 ��ل �&	�H#Q�!. 

 �
ـ ا4� ��ل �#K از !&ه� و F� واج^ و �Q1XF آ� ��H0 56 و  �٢٨٨٠��
! �� او واج^ اسK زی�د�! I
�&، ? �	\� وص#K آ�د� !��& آ� زآ�ت و �~��

�س�	 &، !�ی& !� وص#K او 5H9 آ  & و ! �<�E� �! را p3ارى از ث&X� ی� p3ث
�� �Q�! �\	+ ،&��د� !�L	 K#وص � .��	& ��ل ورث� اسK  ا4



 �
���٢٨٨١  ��>� را آ� �#V� K#" آ�د�، از ثp3 ��ل او !#/7E� �ـ ا4
�&، وص#K او در !#/7� از ثp3 در ص1ر�� ص�! �<�F آ� ورث� Kاس }#M

ا	& و � <� راC!  �o	 &، ی� آ�رى آ  & آ� �13Vم �1د وص#K را اج�ز� داد�
K�#	 �<ن آ��	1دن +! . }#Mاج�ز� !&ه & ص Iدن او ه�و ا4� �&�� !V& از �

Kدر . اس fX< K#ّی & وص�H	 رّد ��V! از ورث� اج�ز� و ��V! �\	� ? و
 .و 	�>} اسKا	& ص�EّF  }#M +	<�ی� آ� اج�ز� 	1Hد�

 �
���٢٨٨٢  ��>� را آ� �#V� K#" آ�د�، از ثp3 ��ل او !#/7E� �ـ ا4
�1د، !V& از  �3H9 او K#دن او ورث� اج�ز� !&ه & آ� وص��&، و �#� از ��!

�H	 دن او�4�د	&  �� .�1ا	 & از اج�ز� 10د !

 �
 ـ ا4� !� واج�Dت ��
� ��H0 56 و زآ�ت واج^ و F� واج^ ی�  �٢٨٨٣��
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�� �7��دا! K#� آ &، از اص5 ��ل K#ای"  !&ه� 10د وص �e� 1د�آ�  
�ی{ آ & آ� ای" �1ارد را از ثp3 !&ه & آ� در ای" ص1رت از ثF p3��ب E�

�1د و
� ا4� ثp3 وا>� !� جi#H واج�Dت ��
� 	1Dد از اص5 ��ل داد�   ��
�1د �� ��Hم واج�Dت ��
� اداء �1د  ��. 

 �
���٢٨٨h وا �! K#وص ��1د  ج^ و ��L! ^M7 & ا�1ر واج^ �X&م ��ـ ا4
�� �DM7�� ف ا�1ر��1د  و ا4� از ث�Q�! p3 ��	& ص. 

 �
���٢٨٨�  &���#^ وص#K آ�د� !�� �! ^M7�� واج^ و �ـ ا4� !� ? & ا�
�� K0دا��1د و
� ا4� از ج�	^ �#K در ا�1ر واج^ ���#^   اّول واج�Dت �

�1د Kی& ر�9ی�! ،�&� "#V�. 

 �
���٢٨٨N 4ز و روز� او ـ ا�H	 اى�� وص#K آ & آ� !&ه� او را !&ه & و !
�د� !��& آ� ای <� L	 K#\� وص	م ده & ? ���	ا Iه �DM7�� و آ�ر &	�#e! �اج#

را از ثp3 !&ه &، !�ی& !&ه� او را از اص5 ��ل !&ه & و ا4� ?#Cى زی�د +�&، 
��ف 	�Hز و روز� و آ�ره�ى ���DM7 آ� �V#" آ�د� !E� �! ن را+ p3& ث 	س�

 K#وص �D; &ورث� اج�ز� !&ه & !�ی ��&، �� ا4�D	 �<آ� p3و در ص1ر�� آ� ث
�1د و ا4� اج�ز� 	&ه &، !�ی& 	�Hز و روز� را از ثp3 !&ه & و ا4� ?#Cى  5H9

�ف آ�ر ���DM7 آ� �V#" آ�د� !�س�	 &E� �! &�+ زی�د. 

 �
���٢٨٨٧  �<�E� �! آ� ��ل او را I7#� 1ی& �" وص�e! ��آ �ـ ا4



�\! I#ّQ ا�� K#� ی� ،I	س���ف او را   !F &ار داد�، در ص1ر�� !�ی�Q ه�ى 10د
1DQل آ�د آ� از �7�4 او یX#" ی� ا;H# �ن �Fص5 �1د ی� دو ��د �9دل �7�4 او را 

 .�E&ی� 	�Hی &

 �
ـ ا4� وص#K آ & ?#Cى !� آ�� !&ه & و +ن آ� �#� از +ن آ�  �٢٨٨٨��
�د، �� و#H! &ی�H	 1ل آ & ی� ردDQد��L	 را رد K#�7 ورث� او وصQ  �� &	&   ا 	1ا�

 K#آ  &� از وص K#آ� وص Kای" در ص1ر�� اس �
+ن ?#C را 1DQل 	�Hی & و
�دد و 4� 	� �XّF !� +ن ?#C 	&ار	&e	� .10د !
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 ا�ـ��م ارث

 �
�	& س� دس�7 ه�7 &  ـ آ��	� آ� !� واس=� 10ی/� ارث �� �٢٨٨٩��!:  

� & و !� 	1Dدن اوTد، اوTد +	<�  د �ّ#K ���&ر و ��در و اوT: اّول�!(K#� �1	 (
7� اسK ارث ��LدیC	 K#ّ� �! ن آ��	آ&ام + ��د و �� ی.   ه� ?� ��a#" رو	& ه!

�H	 دس�7 دّوم ارث K�از ای" دس�7 ه ��	  &	�!.  

جّ& یV � �&ر !Cرگ و �&ر او ه� ?� !�T رود و جّ&� یV � ��در !Cرگ و : دّوم
? �� !�T رود �&رى !�� & ی� ��درى و 10اه� و !�ادر و !� 	1Dدن ��در او ه

7� اسK ارث LدیC	 K#ّ� �! ن آ��	آ&ام + ��ادر و 10اه�، اوTد ای/�ن ه!
��  �H	 دس�7 س1ّم ارث K�از ای" دس�7 ه ��د و �� ی. 	�!  &	�!.  

1H9 و �H9 و دا�a و �0
� ه� ?� !�T رود و اوTد +	�ن ه� ?� ��a#" : س1ّم
ا	&،  ه�ى �ّ#K ز	&�  ه� و �0
�  ه� و دا�a  و	& و �� ی. 	�� از 1H9ه� و �H9ر

�H	 ن ارث�	د +Tاو &	�!. 

 �
� ارث   ـ زن و �1ه� !� ��E#�3 آ� !V&ًا �7�4 �� �٢٨٩٠��eی&L1د از ی�
��  &	�!. 

 ارث د�=� اّول

 �
 ـ ا4� وارث �#fX< K ی. 	�� از دس�7 اول !��& �d6 �&ر ی� ��در �٢٨٩١��
 ی� 
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�&، ه�H ��ل �#K !� او ���! �� ی� ? &   ی. ��� ی� ی. د70�� & ? �رس& و ا4
�� KH�Q ن�	ل !� ;1ر ���وى !#" +�� �Hه ،& ��! ��1د، و ا4� ی. ���  د70

�� KH�Q ل را س��� &��! �آ  &، دو KH�Q را ��� و ی. KH�Q را  و ی. د70
�� ��  د70�! �� و ? & د70�� & ? ��د و ا4!�� KH�Q آ  &  &، ��ل را ;1رى

�دD! ارث �� دو !�ا!� د70�� � .آ� ه

 �
���٢٨٩٢  KH�Q ل س��� ،& �ـ ا4� وارث �#fX< K �&ر و ��در او !�
�د و
� ا4� �#K دو   �1د، دو KH�Q +ن را �&ر و ی. KH�Q را ��در ��  ��!

	+ �Hآ� ه &��! �7��ن !�ادر، ی� ?<�ر 10اه�، ی� ی. !�ادر و دو 10اه� دا
�&، 10ا� ��در��ن هI !� ��در �! �Lی K#� ن !� �&ر�	ر +&� � Vی & ��&رى !�

�& ی� 	�، ا4� ?� �� �#K �&ر و ��در دارد ای"�! �Lی K#� �H	 ه� ارث  ،&	�!
�د و !Xّ#� را !� �&ر   اّ�� !� واس=� !1دن ای <� ��در �� ی. ��ل را ��!

 .ده &  ��

 �
� &، ? �	\� �#K دو ـ ا4� وارث >fX �&ر و ��د �٢٨٩٣���! �ر و ی. د70
�7 !��&، ��ل را � � ��ادر ی� ?<�ر 10اه� ی� ی. !�ادر و دو 10اه� �&رى 	&ا!

�� KH�Q  &  ن را . آ+ KH�Q س� ��&ر و ��در، ه� آ&ام ی. KH�Q و د70
��   �7��د و ا4� دو !�ادر ی� ?<�ر 10اه� ی� ی. !�ادر و دو 10اه� �&رى دا!

�Q ���&، ��ل را �!�� KH   س� �آ  &، �&ر و ��در، ه� آ&ام ی. KH�Q و د70
�� KH�Q  �� KH�Q را ?<�ر �&	�H#Q�! KH�Q .د و ی�آ  &، ی. KH�Q را !�   !

�� �KH�Q آ  &  ٢hده &، �d6 ا4� ��ل �ّ#K را   �&ر و س� KH�Q را !� د70
KH�Q +ن را !� ��در  KH�Qh +ن را !� �&ر و  �KH�Q +ن را !� د70� و  �١
  .ده &  ��

  



 ��v	٢٨٩م|  `H م�ل را �CH�. �	O {ر و م�در و ی�O 6�� وارث م�� �Wـ ا
آ�O ،�CCر و م�در ه� آ�ام ی} *	
� و O	� ��0ر *	
� %ن را  *	
� م1

.�د و اO �C0 �W	� ی� �C0 دخ=� .��CH، %ن ��0ر *	
� را .� ��ر م	�وى   م1
��0ر *	
� را آ�CC و اO �W	� و دخ=� .��CH، %ن   .�R خ�د�Hن *	
� م1

 .آ�CC آ� ه� O	�ى دو .�ا.� دخ=� .;�د ��رى ��	�a م1

 ��v	٢٨٩م�  ،�CH�. �	O {ی� م�در و ی �	O {ر و ی�O 6�� ��ّوارث م �Wـ ا

� م1	* `H م�ل را  �CCآ . �	O را �
	* iCO ر ی� م�در و�O ن را% �
ی} *	

 ..�د  م1

 ��v	٢٨٩م� O �. ،ر، ی� م�در�O 6�� ��ّوارث م �Wم�ل را ـ ا ،�H�. �=و دخ �	

� م1	* `H  1ر، ی� م�در م�O ن را% �
.�د و .�ّ�� را ��رى   آ�CC، ی} *	

 �
	* 
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�د  ��D! ��ى دو !�ا!� د70�� � .آ  & آ� ه

 �
���٢٨٩٧  ،&��! �ـ ا4� وارث �ّ#fX< K �&ر و ی. د70�، ی� ��در و ی. د70
�� KH�Q ن را �&ر ی  ��ل را ?<�ر+ KH�Q .آ  &، ی �� ��در و !Xّ#� را د70

�د  ��!. 

 �
���٢٨٩٨  ،&��! �ـ ا4� وارث �ّ#fX< K �&ر و ? & د70� ی� ��در و ? & د70
�� KH�Q � � را �&ر ی� ��در ��  ��ل را KH�Q .آ  &، ی   KH�Q د و ?<�ر�!

�� KH�Q ن�� .آ  & را د70�ه� !� ;1ر ���وى !#" 10د

 �
���٢٨٩٩ &��! �7��&، ـ ا4� �ّ#K اوTد 	&ا�! ��ى او ا4� ?� د70�� �1	 ،
� �ّ#K را ���� I>س   K#ّ� ��& س<I د70�! ��� �? ��د و 	�1 د70�ى او ا4!

�د �d6 ا4� �#K ی. ��� از د70� 10د و ی. د70� از ���ش دا��7   را ��!
�� KH�Q ل را س��� ،&�آ  &، ی. KH�Q را !� ��� د70� و دو KH�Q را !�   !�

�� ��� � .ده &  د70

 د�=� دّوم ارث

 �
�	& ج&   ـ دس�7 دّوم از آ��	� آ� !� واس=� 10ی/� ارث �� �٢٩٠٠��!
 �یV � �&ر !Cرگ و ج&� یV � ��در !Cرگ و !�ادر و 10اه� �#K اسK و ا4



�7 !��&، اوTد��ن ارث ����ادر و 10اه� 	&ا!  &	�!. 

 �
�& ه�H ��ل ! �٢٩٠١���! �� ـ ا4� وارث �#fX< K ی. !�ادر، ی� ی. 10اه
�ادر �&ر و ��درى، ی� ? & 10اه� �&ر و ��درى !��&   او ��! & ? �رس& و ا4

�� KH�Q ن�	ر و   ��ل !� ;1ر ���وى !#" +&� ��ادر و 10اه! ��1د و ا4
�ادرى دو !�ا!� 10اه� ارث ��! �� &، ه�! Iدو   ��درى !� ه ��د، �d6 ا4!

�� KH�Q � � ر و ��درى دارد، ��ل را&� �آ  &، ه� ی. از   !�ادر و ی. 10اه
�د  !�ادره� دو KH�Q و 10اه� ی. KH�Q +ن را ��!. 

 �
���٢٩٠٢  ��ادر و 10اه� �&ر و ��درى دارد، !�ادر و 10اه! K#� �ـ ا4
�H	 ارث Kج&ا اس K#ّ� �! رى آ� از ��در&�  &	��ادر و 10اه� �&ر . !! �و ا4

�& ه�H ��ل  ? �	\� >fX ی. 10اه� ی� ی. !�ادر �&رى دا��7. و ��درى 	&ارد�!
�7 !��&، ��ل !� ;1ر   !� او ����ادر ی� ? & 10اه� �&رى دا! & ? �رس& و ا4

�� KH�Q ن�	�7   ���وى !#" +��ادر و هI 10اه� �&رى دا! Iه ��1د و ا4
�ادرى دو !�ا!� 10اه� ارث ! ��&، ه�! 
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�د  ��!. 

 �
�& آ� از ـ ا4� وارث �#fX< K ی. 10اه� ی� ی. !�ادر ��درى ! �٢٩٠٣���
�ادر ��درى ی� ? & . رس& �&ر !� �#K ج&ا اسK، ه�H ��ل !� او ��! & ? �و ا4

10اه� ��درى ی� ? & !�ادر و 10اه� ��درى !�� &، ��ل !=1ر ���وى !#" +	�ن 
�� KH�Q  1د�. 

 �
���٢٩٠h  ��ادر و 10اه� �&رى و ��درى و !�ادر و 10اه! K#ّ� �ـ ا4
��ادر و 10اه� �&رى ارث  �&رى و ی. !�ادر ی� ی. 10اه! ،&��! �7���درى دا

�H	  �� KH�Q ���	& و ��ل را !  �آ  &، ی. KH�Q +ن را !� !�ادر ی� 10اه
�ادرى دو   ��درى و !Xّ#� را !� !�ادر و 10اه� �&ر و ��درى ��! �ده & و ه

�� ��د  !�ا!� 10اه!. 

 �
�ادر و 10اه� �&رى و ��درى و !�ادر و ��٢٩٠��! K#ّ� �10اه�  ـ ا4
�ادر و 10اه� �&رى ارث ! ،&��! �7��&رى و !�ادر و 10اه� ��درى دا

�H	  �� KH�Q د و ��ل را س��آ  &، ی. KH�Q +ن را !�ادر و 10اه� ��درى   !
�� KH�Q ن��آ  & و !Xّ#� را!� !�ادر و 10اه� �&ر و   !� ;1ر ���وى !#" 10د



�ادرى دو !�ا!� 10اه� ارث ��  ��درى ��! ��د!  ده & و ه. 

 �
���٢٩٠N  ادر ��درى��ادر و 10اه� �&رى و ی. !! fX< K#ّ� وارث �ـ ا4
�� KH�Q ��آ  &، ی. KH�Q +ن را !�ادر   ی� ی. 10اه� ��درى !��&، ��ل را 

�د و !X#� را !� !�ادر و 10اه� �&رى ��  ی� 10اه� ��درى ��!   �ده & و ه
�� ��د  !�ادرى دو !�ا!� 10اه!. 

 �
�ادر و 10اه� �&رى و ? & !�ادر و ـ ا4� وار �٢٩٠٧��! fX< K#ّ� ث
�� KH�Q ل را س��� ،&�آ  & ی. KH�Q +ن را !�ادر و   10اه� ��درى !�

�� KH�Q ن��آ  & و !X#� را !� !�ادر  10اه� ��درى !� ;1ر ���وى !#" 10د
�ادرى دو !�ا!� 10اه� �� و 10اه� �&رى ��! ��د ده & و ه!. 

 �
�ادر و 10اه� و زن او !��&، زن ارث ـ ا4� وارث �ّ# �٢٩٠٨��! fX< K
 pMD� �3 آ� در#E�� �! 10د را)��د و  �1د ��  �7�4 ��) ارث زن و �1ه!

�& ارث 10د را �� �7 �7�4�{4 5a��� ادر !� ;1رى آ� در��	& 10اه� و !! .
 ��1ه ،&��د و وارث او >fX 10اه� و !�ادر و �1ه� او !�#H! �	ز �و 	#C ا4

�&   	�E ��ل را �� 5 �#� �7�4a��� ادر !� ;1رى آ� در��د و 10اه� و !!
�	&  ارث 10د را ��!. 

 �
�7 !��&، س<I ارث +	�ن را !�  �٢٩٠٩���ـ ا4� �#K 10اه� و !�ادر 	&ا
�ادر زاد� و 10اه� زاد� ��درى !� ;1ر ���وى   اوTد��ن ��! I>ده & و س

 !#" +	�ن 
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�� KH�Q   ادر�زاد� و 10اه� زاد� �&رى ی� �&ر و �1د و از س<�H آ� !� !
�ى دو !�ا!� د70� ارث ��  ��درى ���� ��د  رس& ه!. 

 �
ـ ا4� وارث �#fX< K ی. ج& ی� ی. ج&� اسK، ?� �&رى !��& ی�  �٢٩١٠��
�د  رس& و !� !1دن ج& �#K �&ر ج& او ارث 	�H  ��درى ه�H ��ل !� او ��!. 

 �
�&رى !��&، ��ل س� KH�Q ـ ا4� وارث �#fX< K ی. ج& ی� ج&�  �٢٩١١��
�د و ا4� ج& و ج&� ��درى   دو KH�Q را جّ& و ی. KH�Q را ج&� ��. �1د  ��!

�� KH�Q ن�� .آ  & !��&، ��ل را !� ;1ر ���وى !#" 10د

 �
ـ ا4� وارث �#fX< K ی. ج& ی� ج&� �&رى و ی. ج& ی� ج&� ��درى  �٢٩١٢��



�� KH�Q ل س��� &��&رى و ی. KH�Q را ج& �1د دو KH�Q را ج& ی� ج&�   !�
�د  ی� ج&� ��درى ��!. 

 �
ـ ا4� وارث �#fX< K زن و ج& و ج&� �&رى و ج& و ج&� ��درى  �٢٩١٣��
�د و ی. KH�Q از   �1د ��  او !��& زن ارث 10د را !� ��E#�3 آ� �7�4 ��!
ده & آ� !� ;1ر ���وى !#"  س� KH�Q اص5 ��ل را !� ج& و ج&� ��درى ��

�� KH�Q ن��ده & و ج& دو !�ا!�     & و !X#� را !� ج& و ج&� �&رى ��آ  10د
�1ه� 	�E ��ل را   ج&� �� ،&��1ه� و ج& و ج&� !� K#� وارث ��د و ا4!

�& ارث 10د را   �� �7 �7�4�{4 5a��� د و ج& و ج&� !� دس17رى آ� در�!
��  &	�!. 

 ارث د�=� ��م

 �
���٢٩١h Tو او �
د +	�ن ه�7 & آ� ا4� ـ دس�7 س1ّم 1H9 و �H9 و دا�a و �0
�&، ای <� ارث ���D	 ��اّول و دوم آ �XD; از  &	�!. 

 �
ـ ا4� وارث �#fX< K ی. 1H9 ی� ی. �H9 اسK، ?� �&ر و ��درى  ��٢٩١��
�& یK#� �! � V از ی. �&ر و ��در !��&، ی� �&رى !��& ی� ��درى ه�H ��ل !� �!

� & و هH  او ���! �Hّ9 & ? 1 ی�H9 & ? �� �&ر و ��درى، ی� ه�H رس& و ا4
�� KH�Q ن�	ل !� ;1ر ���وى !#" +�� ،& ��1د و ا4� 1H9 و �H9  �&رى !�

ه� دو !�� & و ه�H �&ر و ��درى ی� ه�H �&رى !�� & 1H9 دو !�ا!� �H9 ارث 
��   KH�Q � � ل را�� ،& ��! �H9 .1 و یH9 دو K#� وارث ��د �d6 ا4!
��  �� �H9 �! را KH�Q .و ?<�ر ده &   آ  &، ی 
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�� KH�Q ن�� .آ  &  KH�Q را 1H9ه� !� ;1ر ���وى !#" 10د

 �
���٢٩١N  &�ـ ا4� وارث �#1H9 & ? fX< Kى ��درى ی� ? & �Hّ9 ��درى !�
�� KH�Q ن�	ل !� ;1ر ���وى !#" +��   �Hّ9 1 وH9 & ? fX< ��1د، و
� ا4

� ا7F#�ط واج^ !�ی& !� هI ص3{ آ  &!� ! &��! �7� .��درى دا

 �
���٢٩١٧  ��V! رى و&� ��V! و &��! �H9 1 وH9 K#� وارث �ـ ا4
�H	 رى ارث&� �H9 1 وH9 ،& ��	&، ��   ��درى و !��V �&ر و ��درى !�!
�� KH�Q ��آ  &، ی.   ا4� �#K ی. 1H9 ی� ی. �H9 ��درى دارد، ��ل را 



KH�Q را !� 1H9 ی� �H9 ��درى و !X#� را !� 1H9 و�H9 �&رى و ��درى 
�د و    & و 1H9ى �&ر و ��درى دو !�ا!� �H9 �&ر و ��درى ارث ��ده  ��!

�� KH�Q درى دارد ��ل را س��� �Hّ9 I1 و هH9 Iه �آ  &، دو KH�Q را   ا4
�د و ی.   ده & و 1H9 دو !�ا!� 1H9 �!  �� �Hّ9 و �Hّ9 �&ر و ��درى ��!

�I#�X ده & و ا7F#�ط واج^ +ن اسK آ� در   KH�Q را !� 1H9 و �Hّ9 ��درى ��
� ص3{ آ  &eی&Lی �!. 

 �
�&، ه�H ��ل !� او  �٢٩١٨���! �
ـ ا4� وارث �#fX< K ی. دا�a ی� ی. �0
�& و ه�H �&ر و ��درى، ی� �&رى، ی�   ���! �
�0 Iو ه �aدا Iه �رس& و ا4

�� KH�Q ن�	ل !� ;1ر ���وى !#" +�� ،& ��1د و ا7F#�ط +ن اسK  ��درى !�
� ص3{ آeی&Lی �! I#�X� آ� در&  . 

 �
���٢٩١٩  �
ـ ا4� وارث �#fX< K ی. دا�a، ی� ی. �0
� ��درى و دا�a و �0
�H	 رى ارث&� �
�د، و  �&ر و ��درى و دا�a و �0
� �&رى !��&، دا�a و �0!

�� I�Q ��آ  &، ی. KH�Q را !� دا�a ی� �0
� ��درى و !X#� را !�   ��ل را 
��وى !#" 10د��ن KH�Q ده & آ� !� ;1ر � دا�a و �0
� �&ر و ��درى ��

 .آ  &

 �
ـ ا4� وارث �#fX< K دا�a و �0
� �&رى و دا�a و �0
� ��درى و  �٢٩٢٠��
�H	 رى ارث&� �
�د و !�ی& ��ل را   دا�a و �0
� �&ر و ��درى !��&، دا�a و �0!

�ا دا�a و �0
� ��درى !� ;1ر ���وى !#" 	+ KH�Q .آ  &، ی KH�Q س�
�#X! ی & و�H	 KH�Q ن��را !� دا�a و �0
� �&ر و ��درى !&ه & آ� !� ;1ر  10د

�� KH�Q ن�� .آ  &  ���وى !#" 10د

 �
���٢٩٢١  �H9 .1 ی� یH9 .و ی �
ـ ا4� وارث �#K ی. دا�a و ی� ی. �0
�� KH�Q ل را س��� &�آ  &، ی. KH�Q را دا�a ی� �0
� و !X#� را 1H9 ی�   !�

�� �H9  د�!. 
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 �
�& ? �	\� ـ ا4� وارث �ّ# �٢٩٢٢���! �H9 1 وH9 و �
K ی. دا�a ی� ی. �0
�� KH�Q ل را س��� ،& �آ  &، ی.   1H9 و �H9 �&ر و ��درى ی� �&رى !�

�� �
�د و از !X#� دو 1H9 �! KH�Q و ی. KH�Q   �H9 �! KH�Q را دا�a ی� �0!
ده &، ! �!� ای" ا4� ��ل را ُ	� KH�Q آ  & س� KH�Q را !� دا�a ی� �0
� و   ��



�>?�� �H9 �! را KH�Q 1 و دوH9 �! را KH�Q ده &  ر. 

 �
���٢٩٢٣  �H9 .1 ی� یH9 .و ی �
ـ ا4� وارث �#K ی. دا�a ی� ی. �0
 KH�Q ل را س��� ،&���درى و 1H9 و �H9 �&رى و ��درى ی� �&رى !�

��  �� �
ده & و دو �H#Q�! KH�Q	&� را   آ  &، ی. KH�Q +ن را !� دا�a ی� �0
�� KH�Q ��ی. KH�Q را !� 1H9 ی� �H9 ��درى و !X#� را !� 1H9 و  آ  &،  

� ای" . !�د ده & و 1H9 دو !�ا!� �H9  �� �H9 �&ر و ��درى ی� �&رى ��!� !
ا4� ��ل را ُ	� KH�Q آ  &، س� KH�Q را !� دا�a ی� �0
� و ی. KH�Q را !� 

� را !� 1H9 و �H9 �&ر و ��درى ی� �&رeدی KH�Q � � درى و�� �H9 1 ی�H9 ى
 .ده &  ��

 �
���٢٩٢h  درى و�� �H9 1 وH9 و �
ـ ا4� وارث �#K ی. دا�a ی� ی. �0
�� KH�Q ل را !� س��� ،&�آ  & ی.   1H9 و �H9 �&ر و ��درى ی� �&رى !�

�� �
ی. : آ  &  !�د و دو �H#Q�! KH�Q	&� را س� س<KH�Q  �� I را دا�a ی� �0
ا7F#�ط واج^ !� هI  ده & آ� ! �!�  س<I +ن را !� 1H9 و �H9 ��درى ��

�� �M
�E�   ر و ��درى ی� �&رى&� �H9 1 وH9 "#! را �eدی I>آ  & و دو س
�� KH�Q  �� �H9 ��د، ! �!� ای" ��ل را ُ	�    KH�Q	�Hی & و 1H9 دو !�ا!!

�0
� ی� دا�a و دو KH�Q س<1H9 I و �H9 ��درى و  I>ن، س+ KH�Q آ  &، س�
�&  ی� ی&رى ��?<�ر KH�Q س<1H9 I و �H9 �&ر و ��درى �!. 

 �
�& آ� ه�H �&ر و ��درى  ��٢٩٢���! �
ـ ا4� وارث �#K ? & دا�a و ? & �0
�� I>ل س� س�� ،&��! �7��1د،   ی� �&رى ی� ��درى !�� & و 1H9 و �H9 هI دا

�&، 1H9 و �H9 !#" 10د��ن  �7�4 �#� �
دو س<I +ن را !� دس17رى آ� در ���
�� KH�Q  aن را دا+ I>آ  & و ی. س�  �
ه� !� ;1ر ���وى !#"   ه� و �0

�� KH�Q ن�� .	�Hی &  10د

 �
���٢٩٢N  ر و&� �
 ـ ا4� وارث �#K دا�a ی� �0
� ��درى و ? & دا�a و �0
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�� I>ل س� س�� ،&��! �H9 1 وH9 ن را !�   ��درى ی� �&رى و+ I>1د، دو س�
�� KH�Q ن���& 1H9 و �H9 !#" 10د �7�4 �ًX!آ  &  دس17رى آ� س� �، �� ا4

�� KH�Q ��� را eدی I>درى دارد، ی. س�� �
آ  &،   �#K ی. دا�a ی� ی. �0
ده & و !X#� را !� دا�a و �0
� �&ر و  ی. KH�Q را !� دا�a ی� �0
� ��درى ��



آ  & و ا4� ? & دا�a  ده & و !� ;1ر ���وى KH�Q ��  ��درى ی� �&رى ��
�0
� ��درى دارد +ن ی. ��درى ی� ? & �0
� ��درى ی� هI دا�a ��درى و  Iه

�� KH�Q را س� I>س  �aرا دا KH�Q .آ  &، ی  �
ه� ��درى !� ;1ر   ه� و �0
�� KH�Q ن��آ  & و !X#� را !� دا�a و �0
� �&ر و ��درى ی�   ���وى !#" 10د

 .ده & آ� !� ;1ر ���وى KH�Q آ  &  �&رى ��

 �
���٢٩٢٧ ��! �7�&، �X&ارى آ� !� ـ ا4� �#1H9 K و �H9 و دا�a و �0
� 	&ا
�� �H9 1 وH9   �! ،&س�#� �
رس&، !� اوTد +	�ن و �X&ارى آ� !� دا�a و �0

�1د  اوTد +	�ن داد� ��. 

 �
ـ ا4� وارث �#1H9 K و �H9 و دا�a و �0
� �&ر و 1H9 و �H9 و  �٢٩٢٨��
�� I>ل س� س�� ،& ��1د، ی. س<I +ن ��ل 1H9 و �H9   دا�a و �0
� ��در او !�

�0
� ��در �#K اسK !� ;1ر ���وى، و
� ا7F#�ط واج^ در 1H9 و و دا�a و 
� +ن را س� eدی I>ص3{ آ  &، و دو س Iآ� !� ه Kن اس+ K#� درى ��در�� �H9

�� KH�Q   "#! 1ر ���وى; �! K#� ر&� �
آ  & ی. KH�Q را دا�a و �0
�� KH�Q ن��� +ن را !� 1H9 و �H9 �&ر �#K   10دeدی KH�Q ی & و دو�H	

�د  & و 1H9 دو !�ا!� �Hّ9 ��ده   ��!. 

 �
ـ ا4� 1H9 و �Hّ9 و دا�a و �0
� 10د �ّ#K و اوTد +	�ن و اوTد  �٢٩٢٩��
� &، 1H9 و �H9 و دا�a و �0
� �&ر و ��در �#K ارث ���D	 ن�	د +Tو   او &	�!

� & اوTد��ن ارث ���D	 �> ای �� & 1H9 و�H9 و   ا4�D	 Iای <� ه ��	& و ا4!
�
� &، اوTد��ن ارث �� دا�a و �0�D	 �> ای ��	&  جّ& و جّ&� �#K و ا4!. 

 �
���٢٩٣٠  ،&��! �7�ـ ا4� �#1H9 Kى �&رى و ���1H9ى �&رى و ��درى دا
�7 !��& ��Hم ارث !� ���1H9ى �&رى و ��ى 	&اeدر ص1ر�� آ� وارث دی

�د  رس& و 1H9ى �&رى ارث 	�H  ��درى ��!. 

 ارث زن و �Hه�

 �
�7 !��&، 	�E ه�H ��ل او !� ـ ا4� ز �٢٩٣١����د و اوTد 	&ا#H! �	
�� �eورث� دی �! �#X! او و ��1ه  �eدی �رس& و ا4� از +ن �1ه� ی� از �1ه

�7 !��&، ?<�ر � اوTد دا
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�� �eرا ورث� دی �#ّX! و ��	&  ی. ه�H ��ل را �1ه!. 

 �
�7 !��&، ?<�ر ی. ��ل  �٢٩٣٢����د و اوTد 	&ا#H! دى�� �او را زن ـ ا4
�� �eرا ورث� دی �#X! �7   و�� اوTد داeاز +ن زن ی� از زن دی ��	& و ا4!

�� �eرا ورث� دی �#X! ی. ��ل را زن و K/ه ،&��	&، و زن از ه�H ا�1ال  !�!
�د و 	#C از 10د   !�د و
� از ز�#" و KH#Q +ن ارث 	1X �  �Hل ارث ��!

�H	 ارث K056 ! � و در� �aه1ا #Q از fX< د و��د  KH ه1ا�a ارث ��!!. 

 �
���٢٩٣٣ �H	 ى آ� از +ن ارثC#? 1اه& درb! زن ��ف آ &،  ـ ا4E� د�!
�د#e! اج�ز� �e&اد�. !�ی& از ورث� دی	زن را  I>ورث� �� س C#	 ی& در   و�D	 ،&	ا

�ف آ  &   ! �ء و ?#Cه�ی� آ� زن از KH#Q +	<� ارث ��E� د !&ون اج�ز� او�!
 I>\� �#� از دادن س	�3 را و ? ���V� در ص1ر�� آ� زن & �زن ای <� را !��و

Kاو !�;5 اس I>س �! KD�	 �	 � .اج�ز� ده&، صM#{ و 4

 �
���٢٩٣h  ب��F &ی & !�ی�H	 KH#Q & +ن را 	و �� K01اه & ! � و درb! �ـ ا4
آ  & آ� ا4� +	<� !&ون اج�ر� در ز�#" !�H	 & �� از !#" !�و	& ?X&ر ارزش دار	& 

 .+ن KH#Q !&ه &و س<I زن را از 

 �
ـ ���اى +ب Q �ت و ��	 & +ن ILF ز�#" را دارد و +ج� و  ��٢٩٣��
Kن اس�H70س� ILF در Kه�ی� آ� در +ن !� آ�ر ر>�7 اسC#?. 

 �
���٢٩٣N  ،&��! �7��7 !��&، ? �	\� اوTد 	&ا�ـ ا4� �ّ#K !#� از ی. زن دا
��7 !��&، ه/K ی. ��ل !� ���F آ� �7�4 �&، !� ?<�ر ی. ��ل، و ا4� اوTد دا

�1ه� !� ه#� ی. از   ه�ى داIa او KH�Q ��  ;1ر ���وى !#" زن �? ��1د، ا4
�د� !��&، و
� ا4� در ���o آ� !� +ن ��ض از L	 �LدیC	 ن�	+ �V! ن ی��	+

�د� !��&، +ن زن از او ارث L	 �LدیC	 د� و !� او�د	#� ر>�7 ز	� را X9& آ
�H	  ارد&	 Iه �>� �F د و�!. 

 �
�د  �٢٩٣٧��#H! ض�ـ ا4� زن در �Fل ��ض �1ه� آ & و !� ه�Hن �
�د� !��&، از او ارث ��L	 �LدیC	 او �! �? ��د �1ه�ش ا4!. 

 �
���٢٩٣٨  �Vق رجd; &�ـ ا4� زن را !� ���#�D آ� در ا�LFم ;dق �7�4 
�د، �1ه� از او ارث ��#H! �&ّ9 "#! د  !&ه & و در��1ه� در !#" . ! �و 	#C ا4

  9&� زن
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�د، زن از او ارث ��#H!   �&9 ی� در �V7" 9ّ&� رج��د و
� ا4� !V& از 4}!
�H	 ى از او ارث�eد، دی�#H! ن�	از + �Lی "a�! قd; د�!. 

 �
�1ه� در �Fل ��ض �#9
� را ;dق ده& و �#� از  �٢٩٣٩�� �ـ ا4
�ط از او ارث ����د، زن !� س� #H! �
d7" دوازد� ��� ه�+ن : اول: !�د  4}

&��د� !�L	 �eدی �!� واس=� !� ��3# !� �1ه� : دوم. آ� در ای" �&ت �1ه
�1د �oق دادن راd; �! آ� &�
� !� او 	&اد� !��� . �! Iى هC#? �!�L3 ا4

�1ه� 	&ه& و
� ;dق !� ��o�Xى زن !��&، !�ز هI ارث !�د	� ا��Lل دارد .
واس=� +ن �1ه� در ���o آ� در +ن ��ض زن را ;dق داد�، !� : س1ّم

 K>1د و !� ج��د، �� ا4� از +ن ��ض 10ب #H! ى�eدی K>ض ی� !� ج��
�H	 ود، زن از او ارث��ى از د	#� !eد  دی�!. 

 �
���٢٩hزن +ن را  ٠ �? �ـ 
�Dس� آ� ��د !�اى �1�#&ن زن 10د 4�>�7 ا4
� ای" آ� +نe� ،Kاس ��&، !V& از ��دن �1ه�، جCء ��ل �1ه�! �&#�را !�   �1

&#/b! زن&��! �. 

 م	��� م=]�*� ارث

 �
���٢٩hاى  ١�� �#K و 
�Dس� را آ� �1�#&� ی� !#/H�7� و /e	ن و ا+�Q ـ
�& ��ل ��� !Cر74� اسK و �! �&#�1m	 �? �1�#&ن 4�>�7 و دو�70 اسK ا4�
 �7/e	ن ی� دو ا+�Q دو d6� ،دارد �Lاز ی �7/#! C#? از ای" ?<�ر K#� �ا4

Kل اس�HV7\� �1رد اس	دارد ? �  �ی� !�اى اس�HV7ل �<ّ#� �&� ��ل ��� !Cر74
Kاس. 

 �
���٢٩hاز دو زن او در  ٢ d6� &��! �Lاز ی �#! K#� رگC! ��� �ـ ا4
 K#� �#/H�7� و /e	ن و ا+�Q س و�D
ی. وKQ دو ��� !� د	#� +�&� !��&، !�ی& 

 .را !� ;1ر ���وى !#" 10د��ن KH�Q آ  &

 �
���٢٩h٣ ��! �7��ض داQ K#� ���o !� ا	&از� ��ل اوی� ـ ا4Q �\	� ? ،&
 �#� �
�&، !�ی& ?<�ر ?#Cى هI آ� ��ل ��� !Cر74� اسK و در ����! �زی�د�
� ا7F#�ط !� ! &�7� از ��ل او !�Hآ �o�Q ��ض او !&ه & و ا4Q �! ،&� �7�4

�� �رس& !� 	�KD !�   واج^ !�ی& از +ن ?<�ر ?#Cى هI آ� !� ��� !Cر74
�ض او !&ه &Q .4ا d6� K�#! ار&X� �! و K��1ن اس� KE�� ه�H دارا�a او 

�ض Q Iو س� ���1ن ه Kاس ����1ن +ن از ?#Cه��a اسK آ� ��ل ��� !Cر74



دارد ! �!� ا7F#�ط واج^ ��� !Cرگ !�ی& !� �X&ار د� ���1ن از +ن ?<�ر ?#C را 
�ض �#K !&ه&Q K!�!. 
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 �
���٢٩hh �� ارث ��د و
� آ�>�  ـ ���H3ن از آ�>! �ا4� ?� �&ر ی� ��
�H	 از او ارث &��! K#� د�!. 

 �
���٢٩h�  از او ،&/L! �F�	 �! ًا و&H9 از 10ی/�ن 10د را �Lآ�� ی �ـ ا4
�H	 ه1ا !# &ازد و   ارث �! B س �L	+ 56� &��د و
� ا4� از روى 0=� !�!

�د و
� از   ا���Qً� !� ی�L از 10ی/�ن او !1bرد و او را !L/& از او ارث ��!
�د 57Q ارث 	�H دی�!. 

 �
���٢٩hN �\ّ! K#� آ  & در ص1ر�� آ� I#�X� 1اه & ارث راb! ��4 �اى  ـ ه
�ى هI ��	 & اوTد و eاو وارث دی �XD; و در Kدر اس�� IL��7 !��& آ� در �دا

�اى !\�! ،&�اى آ� در �IL اسK آ� ا4� ز	&� !� د	#� !#�ی& ارث  �&ر و ��در !�
و
� ا4� ا�H7Fل !&ه & !#/7� اسK . 4}ار	&  �ر ��!�د، س<I دو ��� را آ   ��

�3 !��&، س<I س� ��� را آ �ر ��  �d6 ا�H7Fل !&ه & آ� زن س���F 13Q  ،&	4}ار
و ? �	\� �d6 ی. ��� ی� ی. د70� !� د	#� +�&، زی�دى را ورث� !#" 10د��ن 

�� I#�X�  &  آ.  

  

  

 

 ه� و ا��T#bت ���1 واژ/

)l�ا( 


ن و در حل ���ن، 
ب ������ ا :�ب ��رى ���ز ز��� و �
��� و�
ب  ���ت ���. 

	

() اس& آ�%� از آ�، آ� از ز��� ه" �!��� :�ب ��. 



�,�ار �+��) از 
ب اس& آ� ا��از� و آ�*�& 
ن در  :�ب آ
 .اس& (�ن ��� �٢١س.-� 

73ب، : 
() اس& آ� از ��5ى �%2�3 ���، ���� :�ب ���ف
�%8��
��5ى  ) �  ������� ��) :&)��. 

��د و داراى >�;  (� 
ن 
ب :-9 ��5 3*%� �) :�ب ����
 .�٢٠س.-�  �س" اس& (� ��ح

ر و  :��ت ���? �����وع ���) و :��ABرا�) ��C بDاس
 .و�E ���Fب

	
�� ���س�2ى آ� در س*�، >�ل �8رج و وس��G ز��3)  :ا
�� ��ا�%� (�� و) ��� .در�

�?,�ا?� :اْ!�). 

ل � آر ��J Kف در  :ا��ر"� L2
ن �� (J اردادى اس& آ���
ل ا��ت وD� ار �)A3وا �Bف د��J د ��ت �+�� (���. 

ن :ا��$#B�B�). 

�OP ا�� آ� �N8) (�ون ?+��� ; ا��ت ه���� :ا�ت ا�&%	
ده�، (�اى ?�9�8 ���& آر ا�!م ���  ا��ت، آرى ا�!م

  9 د��Bى آ���د، ا�3 ه��� آر را �8 3*%� �)

 
 �	Hصd٢٢  

 

(� ا�� �2د اس& ا�!م �)�سR  داد �,�ر �)  �< ،��
 .ه��� ��، ���& ه�ن اس&

ه� ا��ى آ� :�دش در �K ��آD) ��ار 2�3%�  :ا�,اء و (ا)'
و ه� ا��ى ; �3دد �OP رآ�ع و س!�د ��ز �) �5ء 
ن �حس�ب



5����5ى اس& و-) 
ن  K� &,�,رج از ح�� �,�� (� او ( آ� :
رت در ��ز (�� ��ط 
ن �حس�ب �)WJ OP� د��. 


ده�  آس) آ� XDJ ��ارداد در (�ا(� آرى آ� ا�!م �) :ا�
 .��د  �) �س%حX ا��ت

�� (�Gغ  :اح/.م�� ; &-رج ��ن ��) از ا�سن در ح:
 .:�اب

ن ا�سن  :اح/
�ط���Jو ا O�
ن اح�J آ &�Cآ� ر (?D���
�]� در رس-�  Z �)وا�L را سD (� رس��ن (�����د و 

 (+�) اح%�ط ا�� اس&: (���%� ��د آ�� OD� ن 2%�ى در  و
از 
��، اح%�ط وا�Z اس&D� �-.س�. 

اح%�J) آ� (� �W& 2%�ا ��ا�%�  :اح/
�ط �زم )� وا�#

ن &�Cر ،�W%!�  ى ر��ع�Bد� �D%+� 2%�ى �) �B� &زم اس^

 .��د


ن وا�Z ��س&اح%�J) اس& آ� رC :اح/
�ط �#3/4 &�. 

رت از ا��ى اس& آ� �_(X اح%�ط اس&،  :اح/
�ط وا�#DC
در ���� ��اردى �,�G . 2%�ا ��اد� اس& ا� 2,�� ه��ا� 
ن

(� �+) �D?ى آ� در ر�Bد� �W%!� ار دارد،  ?�ا�� (� 2%�اى��
 .O�C آ��


ن  :اح/
�ط را !ك 567$ �) &Dه� ��رد آ� 2%�ا�) از 2,�� �س
(� �+�) اح%�ط وا�Z اس& و ا�3 در ه�ن  س&ذآ� ���� ا

(� حس� اح%�ط  ��رد، 2%�ا�) ذآ� ��� (��، (� �+�) ?.آ��
(� ��). 

 ?.س�a آ�دن; از �� س:%� :اح5اث

 در�2%�; �2اه" 
وردن; (� دس& 
وردن :احاز

ب، آ�اه& و ا(ح� :اح�7م ;&4:Dو��ب، ح��&، اس%ح. 



 اح%�ط :اح�ط) XD_��. 


�اح
�ء ز�:  ���F ن و�%:?���bا?) آ� ( آ�& و زرع و � س
(� Z��� د� ز��� �3د��� و  ��د(O اس%*� ��F ز��� ��ات و

�� و: غ و �5ر�C و �) OP� (ا���C  دقd ن (� او
ل Pا�
��). 

 
 �	Hصd٢٣  

 


هس%� ��اe& آ�دن :ا;>�ت. 

 .داد:�اه) :اّد=�

 .ا�ز� :اذن

B&; ب��ن :�a :ارDحd ;(� آ� (�?�ا��� از  آس
��� .:�a اس%*د� ��

ه� ��ع در
��ى آ� از ; ��L2 آسZ و آر :ار��ح �#��7
��C ر .��د X��J ح��2 و آ

���� D&
 .ا52ا� f���a�� & در (زار :ار!>�ع �

���� D&
 .ا52ا� f���a�� & در (زار :ار!��ى �

 .)و�E(�2و آ�دن در 
ب ; )FسO(�2و ر2%� در 
ب  :ار!&�س

�) �) :ارث) �gك �%�2) آ� (�اى ور�?� ���. 

در . س+) در (�اe& و >آ) از 
-�د3) و �!س& :ا�/�اء
ر ��رد (� آرW�  :ر2%� اس& 

 .ـ اس%�Dاء از (�ل 1



2  �N� �) (�� از :�وج a< اء از ��) �+�) ادرار آ�دن�D%ـ اس
ن از ا�� آ����Jا ��) ��� .ذرات ��) در �!�اى (�ل ��

ـ اس%�Dاء ح��ان �!س%�8ار �+�) (زدا�%� 
ن از :�ردن  3
دت آ�� �!س& ا�سن ? و�%) آ�C ) :�د+�DJ (� :�راك. 

4 �E�+�) (+� از �_L : ـ اس%�Dاء از ح�o و �*س و اس%ح
�
:�ن در درون رح" و��د دارد �  ��ن :�ن (�رس) آ�� آ� 

��. 

:G�3/ن :ا�م ح^ت :�ن د��3) ز��;  

:�ن ا�3 ز�د (�� اس%ح�E آ���P، و ا�3 آ" (�� ا�� 
(�� اس%ح�E �%�س_� �����  اس%ح �E��G�G، و در �dرت��)

 .��د �)

اى ?���b آ�� آ�  ا�3 ح,�,& �)ء �!a (� ���3 :ا�/��3:
آ)< 5��در
��، اس%ح-� �ح,X ��� اس&، ����  (� �dرت 

 ر��ب �!س) آ� (س�زد و :آس%� ��د، � سB) آ� د
��5pار �2و ر2%� و ?K�� �) O��D ��د، ا�� ���3 اس%ح-� ��ن 

�) آ� ح,�,& 
ن �Cض ���د  از �_�Wات اس&، (�:7ف�
a!� رد ��ن ��3م
 OP�. 

��ح .ر(ح :�اس%� و 2��� �س%� :ا�/

 
 �	Hصd٢a  

 

3ه) :�اس%�; >�سf آ�دن از ��5ى :ا�/H.م
. 

-�D 2%�ا :ا�/>/�ء_� ; Zال آ�دن و آسsر� س��W%!� �t در(
K� (C�� "pس.-� ح�. 

D=��/ل و را� :ا� .?�ا��) ا�!م �v��2 ح; از ح�u (�ن، �



 :�د آ� ���Z ا�5ال ��) ; �XG زدن :ا�/&�6ء) (G�C ما�!
 .��د �)

 .(� دس& 
وردن حX :ا�/
>�ء ح�

 دس%�زى، ���� ��ن، ���3)، >��وزى: ?سGط :ا�/
.ء

ط ^زم اس&�+�) :7ف اح%� :ا(�7ل دارد. 

 .�+�) ?�ح��، ��Dت و �+د :اص�ل د)� ارآ�ن د)�

 .�+�) ا��& و �Cا-& :اص�ل �Lه#

ار�G��53ى :ارى; ���. 

�Mه�?�، رو�� :اx   ن
 XDJ (%س�) �G,� ،&2%�اس ،�?
���� O�C. 

دل :ا=5لC �?. 

�Nاض از و?��N" ا�سن (� روى �3دا�) از و�J و ?�ك  :ا=

ن (B� .ه��

3� س:%� :.نا=
. 

P�=ا: "-C �?.  

ز ��ن :ا��Qء) ;oرى (�ل و ح�!� O:ن و ?�ا�� (p�. 

ز آ�دن روز� :ا��Qر). 

وفH� :���ا:  �D%+� (C�� �t� دا�%� س�%) آ� از < �)
:%� ��� اس&��. 

Dب ا)� ا�
ن آ� در ��E آ7م (2%�ا ا�� اس&  :ا� �B�
�� اى (� �Cم 2%�ا �����)). 



2%�اى ��dح اس& ; ��t ��ى (� ا�� اس& :� ا�Dا��ى ا)
O�C ن
 XDJ (%س� .��د (

ورت آ56G RQر :�ر اآ%* آ�� و (��%�  :اآ/>� Dا��از� ا� �)
 .��ه� از 
ن ا�!م

 .وس�O ?�,�� :ا���ب ا���:

ر ���دن :ا�,ام آدنDا�. 

��ا :ا��م�< ،�Dره 

D=�&� %�ا �) :ا��م�ز (� او ا .آ��� آس) آ� در ��
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 .A3را��ن ز��3) :ا�ار ��Hش

وفH� :� م و س�%) آ� از  :ا�pم احوادا�%� ا�2اد (� ا�!
رع� �t� &س����� اس<. 

:�د را از ا�!م آرى ; ا�%�ع آ�دن: ا�%�ع آ�دن :ا��4ك
زدا�%�). 

:�ا��ا-) آ� (�(� �Eا(ط اس�7) داراى اح%�ام  :ا��ال �3/
 .?�ا��� در 
ن ?�Nف آ���  ��) اس& و د��Bان

:
�� روى  :ا��ر ح�4D� "����W2 آ� از روش د�� (�آره
�G�� از ��رس��3) (� ا��ال �%��ن و ���F آ� (�  ز��� (�

���� او �dرت�� دل �C �W%!� ى�N? (�  ��3د. 

 .ز�ن و ��دان :ا$�ث و ذآ�ر



�)  :ا$/��ل� �) ��ن ��a!� 5 (� �ح�ى آ� ; �� �) �
��د، ���� ا�%,ل :�ن ا�سن (�  ��B �)ء اول �حس�بد�

��<. 

 .(��ون 
��ن ��) :ا$,ال

:H�ر3�� ح��ا�ت �ه�گ :اوداج ارW� .هى 

 .>�ه�5آر?� :اورع

� .س5اوار?�، (W%� :او�

��D ا�!م ��3د و ��ز (� ��Dل  :ا)��ع� K� ارى آ���ه� ��ع 
�Bف د��J ًC�� 7ق آ�J ���� ��اح%��) (�  ��ا�%� (

 .��Dل زو�� ��ارد

��Wدى و �س�ح) و زرد�%) آ� >��و >���Dا�)  :اه	 آ/�ب
حZ (�د�d د�� ا�� آ��) (� .آ%ب 
س�

 )ب(

U��� .�2دى آ� (� س� (�Gغ رس��� (��; رس��� :

�G5ل از و�: �Eى و� �) ; ،��D� ب
�7P در ��) آ� 
 .� :�اه� ��و ا�� ?��" ����5B وE وGp� �*�x} ?��" اس&

	4V 5ل از�: OسF ى� �) ; ،��D� ب
�7P در ��) آ� 
و ا�� ?��" ��F ��5BسO :�اه�  وGp� �*�x} ?��" اس&

��. 
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D=5�
ورى :�� ;(W-م اpدر اح (N8� �,�Gل س�Cا. 



ات�ران ((& �)ه(  :pاس& آ� (�ه (d�N8� اوراق
vن را ا�
ر �p) از اس�د ����� و در �Cف  �) :�د�ن !?
رى اس&!? �D%+�. 

اDW ذ�:��س%) O�C را (� ���3 :) {Gp� ،K� اى  در ��ارد
 .�,�� >��ا آ�� ?�Gp} :�د را ا�!م داد� اس& ا�!م ده� آ�

'4� ?*س�� ���دن، �2اخ آ�دن; 3س%�ش  :

D5 ا�
H� .2%�ا (� 
ن ��_XD ��س&; دور از ذه� اس& :

D4
$ 5
H�اى (� :7ف 
ن در  �B ������(2%�ا ا�� اس&  :
 .(��د آ7م >��ا

"
 ��Wهى (5رگ :رق ا-+7د� :�.د آ�

���غ:  }-) Z��� ن آ��Wxر �p) از e7C" س� 3�� در ا�س
 .(� س� ?�Gp} رس��ن; ��ن اس&

	%� :� 	%� R
�:��� و �2وش دو �)ء ه" ���d �) aرت  :
ى، ���� ��3م< � ��3م >). 

 .(� �dرت �+��ل :�: �H/� �3$رف

:&
��: ر >W� .ح��ان 

 )ت(

D
H�!: ك ��ن ; >��وى آ�دن< LD? �) a!� 5�� �%�ك 3<
���� �Bد� a!� 5��آ) 2�x) آ� در 
ن ا��Bر ������  <

��� ��8D? ر�Bب ا�
�� اس&، >a از 
ن آ� دو س�م ). 

�Q�Y!: �%س��.���) آ� (� رآ+& اول ��ز ; ��" :�5 �
م��C& ��س���، هB�  5�: "�� &-��W :�ا��ن ا�م (� ح?

(� �����. 



Z63ا� D3!:  �%8و�
 �G3 آ� ز�� ���C س�& از�ن 
 ،���ز�� 
 .��د �)

�� .ره�) از ر(:�ارى :!\�] از $,ول و ر

�eط آ�دن; ?��G8 آ�دن :!\�F ل و�). 

B
ل :!\&� a�: رج آ�دنل را ?.د�� آ�دن; :� a�:. 

"5) :
�& ��از�� ��ع ذ(ح و � ��d ح��ا�) آ�  :!LآCر )
��) ���. 
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��p*? ; (B��B آ�دن :!ّوى {�?*�p در ا2+ل ��ز (�اى آ
 .اس&  ��� ��زى آ� :�ا���

:H�سDحن ا~ وا-ح��~ و^ ا-� ا^ ا~ وا~  :!�4
�3ت ار
�Dاآ. 

ر  :(=�
�� ا�4.م)!�4
[ ح�ت زهاW�3*%� س) و 
�D?�� ~ا-ح��~ و س) و س�  ا �D?�� و س) و س� �Dاآ

 .��?�D سDحن ا~

 .:�د را >����ن :!4ّ/

:
رى آ�دن اس" :�ا (� ز(ن; �م :�ا را (�دن :!4&�. 

](ت  :!`C7Jح��ان ��د� (�اى ا ر� آ�دن (�ن ا�سن �<
 .p�5< ���F) و

 .�3اه) ���دن، ?.��� آ�دن :!ص5)�


ك آ�دن :!��<. 



 .ز�د� روى، س%" آ�دن، دس& درازى :!5Hى

#
�H!:  ن، :�د را
 و ��Cذآ� د ل آ�دن، >a از ��ز (Dد�
 .آ�دن ���bل


�بH� و ]
�,�ار ا:%27) آ� از ��t  :!>�وت �
&D ص3
 .��F س-" و��د دارد ���& (�� ��a س-" و

'( .آ�?ه) آ�دن، �س�ح� ���دن :!>

 .�دا�%��ل ����ن را ((& ZGJ :�د ( :!��ص

5
 .?D+�& از %2وى �!%�W و O�C ���دن (� دس%�ر وى :!��

3*%� :!�7
ة ا�حام �Dز ا~ اآ .(� ��N ��وع ��

 .از (�� ر!: �%2�d (5ن

]
 .?�آ�Z اس��م ��د و اوول زن :!��

�7&!: (-� (�  دارا�)، ?�ا�

�: G&�ن Z�&!: &��E ا�سن �ل ; �-K ��ن (
(� K-�& اداى 
ن ��د �) اس%,�ا(E را ��E ط��. 

ر 
ن :!6,)	 �>/:D%Cآ�%� از ا (bGD�  .�2وش س*%� (

P&
!:  ،OسF و �Eى ودر ��ارد �Cم دس%�س) (� 
ب (� �
�� .?��" آ�د در ه*& ��رد (
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D
� B� 	4V 5ل از� P&
در ��) آ� FسO دادن  :!
()
 �� و �D� �p�� &�� ،��D� د���� OسF اى�)  "��?
�F ��5BسO :�اه� ���. 

"
�� P&
ى ?��" او ��ه" �  :اى !vCآس) آ� (� ا "��?
 .>��f اس&

��C) ح�ف زدن اس& آ� در 
ن �� دروغ 3*%�  :!�ر):
ن آرى اس& آ�  ا��; ��د و �� راس& �)W�< (C�� روش

 ��د �OP ا�� (� ���tر :7ص ��ن از دروغ (� آر �%2�3 �)
حZ   5ل آس) ��ا�+� �)آ� �N8) (� درب ��d آ�� و

�� را �): ��آ� ا7Cم ���دن  p� ،�DGJ) از ا�2اد :
: ���3 دا�� از >�& در �)  س�>�س& :��اد� را �GNح& ��)

در ح-) آ� �,�Nد وا�+) او ا�� اس& آ� وى  ا��! ��س&،
 .در >�& در ��س&

	
���� �3دا���ن، وآ�O ��ار دادن :!�آ��. 

D&�!: ،�%روا دادن ا2%�ا (س� &Dس�. 

 )ث(

دو س�م، ?��8D ��ن دو س�م 
ب ا��Bر ������ آ�  :e�%�ن
آ) 
ن< Z��� &اس. 

�&e: ^ .���& آ

 )ج(

  .آ�� آس) آ� ��ار داد �+-� را ��+,� �) :��=	



:�f4� :� (� �س.-� :��ه	 ��
آس) آ� �س.-� ; �
 .دا��  ��C) :�د را ��)

C�� "p) را �هG) آ� از روى ACر ح :��ه	 ��ص
  .دا��  ��)

ن 
��:%� �سOe را دا�%�  :��ه	 ��صpآ� ا� (Gه�

ن آ�?ه) آ�د� اس& و-) ��Cًا در �2ا��3ى.  

"
ر�� و >���) آ� ز:" � �pس%B) را ( ; ��ه" :��<
����D) ن
. 

 ��اح&، ز:" :�ح، �وح

 د��Bى �,ر(& آ�د� اس& :#6ُ�ُ) � ��� "G%آس) آ� �ح. 

:��H�ُ: (� 7مCن �2دى ا
 (J اردادى آ���  aآ�� ه� آ
  ا�!م ده�، (�اى او آر �+��) را
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�7P ه� آa . ��د  ا��ت ��N8) (� او >�دا:& �)
�3��� ��ا >��ا آ��، ه5ار ?��ن (� (� (���ار . ده"  او ��د3

�O«و O�C آ���� (� 
ن را » �A3»OCار��� را C» (� ����3. 

دت آ�د� 2,ط �!س& ا�سن را (�8ردح��ا :�ّ.لC آ� (�. 


��5ش ��س): �,ر(& :�&�ع. 

��5ى را ��اe& آ�دن :�� ��G) اى�d ) ،��G) اى�d. 

 )ح(

iWح�: ��) ��دت �ه�C ز�) آ� در. 



ع) Pداراى 2%�ا  :ح�آ (C�� س ��از���!%�Wى آ� (� اس
 .اس&

jح: 
-) ��(�ط (� �Cم ان آ� (� 
ن ز�رت :�� :�ا و ا�!
ل �Cا»Kس .����3 �)» ح; ��

�/��
$ jح:  ) �Bف �98 د��J از &)ز�رت :�� :�ا (� ��
Kس
ن ا�!م ��. 

k5  :ح5ث اص�� f� ن
ه� GC%) آ� (uC و�E ��د و 
ـ  �ـ :�اب آ�O،  �ـ (د �p"،  3 ـ ���2ع، ٢ـ (�ل،  ١: اس&

 ،O,C آ���� Oا��ر زا�� �E .ـ اس%ح

� آرى آ� FسO (�اى ��ز را سZD ��د ���� ه :ح5ث اآ�
 .اح%7م و ��ع

[;ح�ى از �س2& آ� در 
ن �dاى ��ذن و د��ار  :ح5 !
9�8�? O)� &��� �حO ا�D�. 

 .����ع، ه� G�C) آ� از �C�� �t) ?�آf ^زم (�� :حام

�,&، س8%)، د��ارى :حج� 

 سW" :حص:

 )و�J(�حO ح�vر  :ح�

�)، آ} �-��ن آ�2 :ح�6ط��< �) �G�� ى ��د� ازvCر (� ا
�& (5رگ >ه ه، دس&Bو س� دو ا�  .س�زا��ه

-u (�اى در�fDGJ &2 (�  :ح�ا�:g 98� �) رpDGJ عار�
ر  ا�� �ح� آ� ذ��pى (� او (�ه�Bدش را (�ى آ�د� و د��:

 .��د
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i
دت �ه��� ز�ن :حC ،(3�C�. 

Z) وض= �

��ن �K و�& >��� :ح. 

 )خ(

  .�DJ ��F+) :;�رق ا��Hد"

D4
��B در (�+%�D اس&، 2%�ا ا�� اس&  :;��� از ��ت $
 .(��F ا�� �+�) د��� ��د اى (� ��E آ7م �����

D4
��B در ��E آ7م (2%�ا ا�� اس&  :;��� از و�: $
ه�� ��د اى (� ��F ا�� ������� (�+�). 

" آر��س :;�

m
 .>��G، ز�& :;�

 .ز�ن، �Eر :;�4رت

  ه  و��3) :;ص�ص
�ت

B&;:  آ� ���F و ���-�K >�!"، (�س& درa< �d ا��از س
L�� �W%!� �) �� .ا-��ا�ط و �����G,? L >�دا:& ��د (

م (=�
�P ا�4.م)آس�) آ� ��GC ا�م �+�Nم :;�ارج�� 
��� �OP :�ارج ��Wوان�� �� .�سGح

 ?�س، ه�اس، واه�� :;�ف

ح��ا�) آ� و�%) رگ 
ن را (���D :�ن از  �+�) :;�ن ��56"
 .آ�� �) 
ن �س%�




�ر;:  ��2�J زد� ��ردا:%�ر (� ه" زدن �+��G آ� در �
 �p) از� �G�+� (� W�
 .?�ا��� �+��G را (� ه" ز��� 

 )د(

:&Wه�س�ى ��دى درا���  :دا �) "eدا �,C (J ز�) آ�
��). 

��& :ُدُ< ;�+,�. 

 .داد:�اه) :د=�ى

 
Hص �	d٣١  

 

و�& در (�ا(� د���; دL2 د��� :د�Qع,�. 

ن �  :د):�Gان :�ن �س�D� �) (C�� مpاح �)-) آ� (��
 .��د داد� �) �,9 (��) (� او

 )ذ(

�=) ]��& �Eا(ط  :ذCر آ�%� ح��ا�ت ح7ل ��3& (
(C��. 

 .?+�Wّ (� اداى ��5ى � ا�!م G�C) :ذّ�:

�رى در �,(O آ�2ان اهO آ%ب ���� �W :ذّ�N� د و�
�) &Dن �س��Wّ+?  اس�7) از (C�& ��ا��� ا�%�Cر

(7د  ���� و در ح��& و ا���& ح��p& اس�7) (�:�ردار �)
 .�س���G ز��3) :�اه�� آ�د

 )ر(



���2; ز�دت :رEا�ط ; ا�� ) ��(�س& 
وردن �ل زا�e (� س��
٢٣، ���٢٣سA�  Oeآ�ر در�٢٣�١، ٧. 

�G :ر��ء �Eض ��ط  �2ا�� ��E ن در
اى آ� >�دا:& 
 .�3دد

:6�َ ]��� ا�سن :ر�- .در
�� س

ز3�%� :ر��ع) ;&�ز3). 

�=�Gر: ���>س� و د:%�ى آ� از �K زن ��� :�رد� ; ه�
 ��اe_) آ� در) ���٩٨��٢س.-�  (  �) &Dن ��� �س�)

(� (CEو �ح�م ا(�ى ه" (�ادر و :�اه� ر ���� (� ���). 

ورتG RQار :ر�_Eا &- .(� �Jف ��ن ح

دت اسس); >�� :ارآ�ن; رآ�DC 5ء ه�� ���?. 

�p) از ارآن ��ز آ� (�اى ا�!م 
ن �98 ; :" ��ن :رآ�ع
��د آ�  �tC& :�او�� ���ان :" �) ��ز53ار در (�ا(�

�f (� زا�� (�س�W%دس. 

 .�3وى; �3و :ره�

 .اح%�ل ?ح���W� Kت :ر)�:
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 )ز(

� 5Wو$: زاp�: رجزاد (� �8� ;�J�)�� ���5�2 (� هEا. 



�,�ار �+ّ��) از ا��ال :ص ا�سن آ� (� ��ط رس��ن  :زآ�ت
��ب (N� ف ��د، ا�� ا��ال  (� ح��N� 98ّ :�د�در ��ارد �

ص (� ُ�� ��رد داردN%:ا. 

"�Q �٣,�ار ح�ود  :زآ�ت  � ���F �3م ��3م، ��، ذرت و�Gآ�
ى 
ن آ�W)  در ��) �Bرف د�N� در ��C 2_� (� 2,�ا (�ه�� و �

 .زآت �dف آ���


�D آ�ىV م دوازده" :ز��ن
:)�OP ز�ن �، آ� ا��= 
 .(���  در >�د� D�F& (� س� �) (ا�4.م

D6(ز��ر :ز ;fرا�
. 

 )س(

�س-) آ� ��%�O (� دوازد� (�ج اس& و از  :��ل (&4
 .��د :%" �) �2ورد�� ��وع و (� اس*��

س-) آ� ��%�O (� دوازد� �� اس& و از  :��ل �&ى
 .��د :%" �) �ح�م ��وع و (� ذى ا-ح!�

"5Y� ;د�Y�: &و آ} دس (��ه و   (� ز��� A3اردن >�
�& (5رگ >ه (�اى س%�f :�او�� س� زا��ه و س� دوBا�. 

��� "5Y�: ��!آ�   س (?هD%ز53ار در (�ا(� ا�اى آ� ��
 .١٢�٢، (� ��ح �س.-� (!ى 
ورد س�Wًا از او س� زد�

7) "5Y�:  5ارىBسدن (� ���tر س�W� ز��� �) (���<
 .:�او�� هى از �+�&

"5Y� ن�ت را  :ه�ى وا�# ��
و�%) ا�سن �p) از ا�� 
 (�8ا�� � �3شً��? ��27�Gd س!�� ��) �� .آ�� (

�١، س�ر� س!��، 
�� 5�٢١ء  - 1. 


�� �5�٢ء  - 2 ،&GNّ2 ٣٧، س�ر�. 




��5�٢٧ء  - 3 ���:
 .، س�ر� �!"، 


��5�٣٠ء  - 4 ���:
 ،XGC س�ر� ،. 
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"5Y� ن�ت  :ه�ى �#ّ3/4 ��
و�%) ا�سن �p) از ا�� 
 (�8ا�� �ً����د �س%حZ اس& آ� (27�Gd س!��  را ?�)

 .آ��


:�5�٩ء  - 1 ��
 .، س�ر� ا�Cاف، 


�� 5�١٣ء  - 2 ،�C١، س�ر� ر�. 


�� �5�١ء  - 3 ،O�٩، س�ر� �ح. 

�5�١ء  - 4 ��
 .١٠٧، س�ر� اس�اء، 

٨�، س�ر� ���"، 
�� �5�١ء  - 5. 

 .١٨، س�ر� ح;، 
�� 5�١٧ء  - 6

 .٧٧، س�ر� ح;، 
�� 5�١٧ء  - 7

 .�٠، س�ر� �2�ن، 
�� 5�١٩ء  - 8


�� 5�١٩ء  - 9 ،O�� ٢، س�ر��. 

 .�٢، س�ر� ص، 
�� 5�٢٣ء  - 10

٢١ق، 
�� ، س�ر� ا��,5�٣٠ء  - 11. 

�
q .���2ع ح��ا�ت :�



:
<�: () O,C ; ل :�دش راآس) آ� ��رت ��WBارى �
�� .آ��  آرهى �W�)د� ��Nف �( اش را در ��ارد و س��

رس � ��د� آ� از رح" :رج ; ا%2د� :��' (5"� ����
��) ���. 

d��: ���: f�< �G�+�. 

 .��" :�رد� 
ب � AFا :�pر

 )ش(

[;�):  ��ب ��Gدر ز���  وس� �Wx &�اى آ� (�اى ?+��� و
(� ZN�  آ���. 

��D اآ�م; :�او��; (���5Bار ���+& اس�7) :(�رع�<(� ص�

: و��:�= rا). 

 .�3ا� :(�ه5

ا)' ذّ�:):  �) ���Gب در (7د �س��ا�_) آ� ا�3 اهO آ%
 O�C آ��� �نW�
ن در �-  و �
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� ح��p& اس�7) اس&�<. 

 .�3اه) دادن :��دت(

�
�B) ا~ و رس-& رس�ل :(��د!B� �) دتW� ~ا( �ص�
rو��: ا :
�=). 

�) ��ن; ��L ��ن :(
�عBه�. 



ر ��ن (�اى ه�� ا�2اد; ���Wر ��ن :(�تp�
. 


 آ��	): ��3 &��%2 ?�م ��ا�ط هاى  ���tر ا�!م �
3*%� ��� و ���Z �ح�م ��ن  2594 اس& آ� در �س.-�

 .س&ا

 )ص(

 .آ��3�Gم ٣اى داراى �3!�f ح�ود  >���� :ص�ع

 .(��، ?+���آر آ%ب ���از� :ص�3ّف

D3ّدرس%) :ص. 

 .���tر >�d Oاط در روز ���& اس& :صاط

ات�در ��اردى آ� (�ات (� �dرت ; �,�آ�دن (�ات :صف 
ر �) دار ?��t" ��� �ّ�تpDGJ ��)   �C�� ا�� زود?� از�?

رpآس� �,�ارى از (�ات �+ّ�� از (�ه �,�ًا و�� 
ن را  (�8اه� (
2& ����، ا�� O�C را در �Cف ?ّ!ر » �dف (�ات«در�

(� ����. 

"
kغ ��س��� اس& :ص�G) د:%�ى آ� (� س�. 

ا���p آس) �ل � حX :�د را (�اى ; سزش ��2�J :ص�[
 .واA3ار آ�� ?�اX2 و سزش (� د��Bى

:k
?) آ� وس��G  :ص�Gاس&:�ا��ن آ �,C X,ّح?. 

 )ض(

���G: دار ��WC ;�Wّ+%�. 

ورتG: ح%�ّ�&; و��ب. 

ورى د)�G:  و��ب ���
�]� (�ون ?�د�� �5ء د�� اس& �
ز و روز���. 



ط<� dHG: ���� {+E. 
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 )ط(

 .3سس%� >��ن ز����) :N.ق

�W��7J�) اس& آ� >a از 
ن ��د حX ر��ع (�  :N.ق 
 .ه�س�ش را ��ارد

NR�; س& و-)  :.ق�� O�7Jق ز�) آ� (� ��ه�ش �
ل د��Bش را (� او  ده� و ��ه� او را 7Jق ��)� � �W� زن

 او را راE) (� 7Jق آ�� �)? ��8). 

�Hق ر�.N: (� زن ��ّC اس& آ� ��د در (�7J  �) ا���?
�� .او ر��ع ��

7J�) اس& آ� در �%�!� ?�*� زن و ��د از  :N.ق ���رات
��pو دادن� �B  L�ف زن (� ��ه� وا�J ل از�,�ارى �
 .��د �)

ا:��� �Jاف ح; و ���C �*�د� اس& آ� ?�ك  :�Nاف $�4ء

ن ���Z اس%��ار ح��&  ه�Dس%�ى (�اى �Jاف آ���� (

 .��د ه�س�ش �)


�]� در �3دن (�و���5; (�� �3دن :�Nق. 

آ) :��Nرت< ; � OسF و �Eى آ� در �%�!� و��+� (%-ح
 .حOd ��د ?�ّ�"

رع �,ّ�س  :��Nرت �Mهى� �t� س��5ى آ� (�اس
�� �OP ا�� آ�  �ح�pم (� >آ) اس& ه� ��� در) a!� L�وا



 ��: Zحd دام آ��) ��د ��Gس� ���N8) وارد :
م ا��ء 
ن :�� �ح�pم (�  �!س&�? ����5ى را �_�ح ���

آ) اس&<. 

 )ظ(

Dا)� ا� اى  �p در آ7م �����2%�ا ا�� اس&، ��B ا�� :�Mه
�Bد د��N,� اى�) ��). 

�=) �M:  9 �ح�:� ��و�& اذان �Wx آ� س

ن �سD& (�   �) ��د � (� آ�%��� ح� 
ن �) &Cرس� و س

X2و ا {G%8� ل�N2 (� �3ن �2ق .آ�� هى ��3

 )ع(

?�ان :=��,� ;��� .در�

:$�
3�C) :=�دت ��ه� ;oح�. 

�) :=�دت و�/ّ
: و =5دّ):Wداراى  ز� W�
 ��دت �ه�C آ�
  ز�ن �+ّ�� و�& ��98ّ و
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��ن ; (�د?C»��ّد�C %ّ�� و�اس&» و. 

 .�N8) آ� داراى ��C �pGا-& اس& :=�دل

دادن �ل :�د (� د��Bى (�اى اس%*د� ���& و  :=�ر):
 .(�C7ض از 
ن

�ن آ���� :=�ص�NC ; (W-م اpاح �) &Dآس) آ� �س
��2ن اس�&. 



آس) آ� (� ��ارداد �+-� O�C  -  ١: O�C آ���� :=��	

ورى، حس(�س) و  �%Nّ�ى ��L آس) آ� -  ٢; آ�� �)

 .ا��� -  ٣; ?,س�" و س�� ا��ر ��(�ط (� زآت اس&

 .در
�� :=�)5ات

دل :=5ولC ص .ا�8

�=( O��Dل :=Lر (� ����? ; �t� ل از�D� O)� O�-د
(C��. 

 .�2ه�� ��Cم ��دم :=ف

ق 6ُ�ُ# از حامَ=َ:  ��وع ���C�) آ� >a از 
��5ش �
رج �3دد اس%��ء از (�ن:. 

ا�5ال ���دن در :رج از رح" (�اى  - ١: آ�ـر 3ـAا�%ـ� :=ـ,ل
 �.��ر :�د از  -  ٢; 
(س%�) زن ���3�Gى از� Oر آ�دن وآ�(�آ�

(-ّ�%� � (dرى و�e ?�سط حآ" ��ع آر ���� (�آ�:. 

 .?��Bس%); س%8) :=4ت

5�=: ��3 ;(���ن ز���< ;����<. 

R
� .��ارداد :��� و �2وش :=�5

PW5 دا�دام ا-+�� := .ازدواج �

PWدا 
V 5�=: &��� ازدواج. 

��اردادهى دو OP� �2�J :��� و �2وش، ازدواج،  :=��د
-ح�N�. 

 .آر53اران :=ّ&�ل

3ه) ا�!م داد; از روى ��N :=&5ًا
 .نآرى را ( GC" و 



"ل ��N8ص :�� آ+�D آ�  :=&�Cم از�رت :�� :�ا و ا�!
���C  :دو �P4 ا�D اس& و 
ن (� ? ح�ودى ���D ح;

���C �*�د� آ�  ��3د، و  ?�ّ%L آ� �OD از ح; ?�ّ%L ا�!م �)
 .��3د >a از ح; ��ان و ا�2اد � (�ون ح; ا�!م �)
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��  �Gp? {Gّp� ���3} :�د را (� :=&	 �: اح/
�ط�� O�C اى
��J,� . آ�� ?f�C�� {�Gp را ا�!م داد� اس& آ� �,�� >��ا

 .اس& هى W,2) �_�ح ��� اح%�ط در آ%ب

�
 .��دى آ� �در (� ا�!م 
��5ش ��س) ��س& :=6

ه� آ�د�f ح� �) :=�رتx ن ازء ; آ�� 
�]� ا�سvCا
(Gس�?. 

ى آر >س����� � ?+�Wّ ا�سن در (�ا(� :�او�� (�ا; >��ن :=�5
 .��د آ� ( �N8� �b�dص ادا �) ?�ك �>س��

 .ه�س�; زن :=
�ل

�Q 5
�8س%�� روز �� �ّ�ال آ� �p) از دو ��C (5رگ  :=
 .اس�7) اس&

��ن� 5
ا-حّ!� آ� �p) از دو ��C  ده��� روز �� ذى :=
 .اس& (5رگ اس�7)

 )غ(

'W�V: �2ع��. 

�W.�= ضV: � 7,C �t� آ� از (ل و >س����� ه�2�D� O)
��). 



:��4V:  
() آ� �+��^ >a از �س%� ��5ى :�د (� :�د �
ر از 
ن�2 ) (�  �p�. 

	4V: �%س� ;���س%��ى (�ن ( آ�*�& ; �س%
 .ار?�س) -  ٢; ?�?�D) - ١: �d�N8) آ� (� دو ��ع اس&

FسG) آ� ا�!م دادن 
ن ا-5ا�) اس& و  :4V	 وا�#
رت اس&DC ن
(& - ١: از ا�سم �� OسF ;٢ - oح� OسF ;

س - ٣*� OسF ;� - �E�; FسO اس%ح - &�ّ� aّ� OسF ;
� - &�ّ� OسF. 

#3/4� 	4V:  ص: (-FسG) آ� (� ��سD& اّ�م و -�
دات و ز�راتDC ��N8ص رواس& ���� FسO ��+� و  �

���F رت و .FسO ز�

� .(� �ّ�& Fس�D?�� K� O در 
ب �2و ر4V: �%2	 ار!&��

 	4=��
!(� �ّ�& FسO، اول س� و �3دن، (+� �Jف  :!
 .�س%� راس& و س��J aف �� را

"
�� 	4V:  مى (�ن ا�!vCا �) ���D� و��د FسG) آ� (
(� �� (� ��3د و ا-5ا�ً)  
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��) (D�?�? OسF رت�d. 

ن هس%�� آ� در(ر� ا���ا-�Vُ:  ����s.ت��G�3وه) از �س
(GC(ا�4.م :
�=) (� �GّF  ت را :�ا�vن ح
آ��� و 
ر�� �)��.  

  

  



 ) ف(

 .رأى �!%�W در �سQ: ��C�� Oe/�ا

YQ: حDd س����. 

 اول و دومYQ: ق س������اى  �5د�K اذان Ddح از �Jف �
. ����3  را 2!� اول �) آ�� آ� 
ن �) رو (� (^ ح�آ&

اوِل ��ز Ddح  3س%�د� ��، 2!� دوم، و آ� 
ن س����  ���+)
 .اس&

YQ ر 2!� دوم اس& :ص�دق�t��. 

 آ�ذبYQ: &ر 2!� اول اس�t��. 

اداQ: ر ا�*�ادى �)�J ن (� .53ارد ��زى آ� ا�س

جْQَ:  ن .(ُ�ODُ و ُدُ(�; زن و ��د(�Cرت ا�س

ضQ: (اس&; ا��ا-5ا� Zن وا�
 .ا��ى آ� ا�!م � اداى 

:��Q: ت .���2ع ح��ا�

�Q: از دو (p� ّ�ال و� ���C (5رگ اس�7)  �8س%�� روز �
 .اس&

:(�Q: ��_2 ت .زآ


ب �� :Qّ��ع. 


�Q: جآس) آ� ��ز��� ?.��� �8رج سل :�د و ; �ح%
-f اس& و ��5ى ه"�C  ���.? �) در��ارد آ� (� �Jر روزا�� �

��) f�3ه���5 ز��. 

	
�� �Q rا:  �) f+*� ر :��ى آ�در را� :�ا ا�!م آ
ن (�س���Gم �س��C د� و OP����F س� ،O< ،�!س� �%:. 



 )ق(

	�ُ�ُ:  f�<)&ن اس .(آ��� از �vC ��س) ا�س
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	/�: �%� .آ

:�/3� B<$ 	/�:  (C�� �t� از f��: آس) آ� �%�آ
�%��� آD� د �ح%�م اس& و��. 

DWا .:�ا��ن ح�� و س�ر� در ��زهى ���ّ��; :�ا��ن :�

وح�: O�َُد  .هى ��آ�� ز:"; ه

( .�5د�K (� وا�L و ح,�,& :#�

:6(�: ���� ;&�7C ;��� .ه�

P4�: ��3م ; س�س���3 (� �p) از اس�) :�او�� (�اى ا�!
 .?�ك �>س�� ا��ر >س����� �

�& ; آ�*� :�ص�ص�� ) �)���C) از �!زات اس& آ� �
�OP ا��N8� �p) آس) را ��Cًا  (��،  ا�!م ��� �)

&��� او را :�اه�� آp). 

�%� در �K  :5 ا���:�ص�) �2 (� ���ن د� روز ���N �س
Oح�. 

رى ���� (�L و ��اء  :�ص5 ا$`�ءD%Cا�� ا K� د?��N" (� ا�!
ت ��(��J و ���F ه��ا��Gاداى آ ). 



در ��) آ� �O�C {Gّp را ( ح*� وd} و��ب و  :�ص5 و�:
ب ا�!مDاس%ح ده�، �+�) (���B ا�� O�C وا�Z و � ا��  �

�C(� م .ده" O �س%حZ را ا�!

در ��ردى اس& آ� �O�C {Gّp را (� اح%�ل ا���p  :�ص5 ر��ء
K�5� م �) �) (� :�ا .ده� آ�� ا�!

:���� D��]� �Gّp} �) :�ص5 ���  Eرد ر�� (G�C دا��
دا�� ��Cان 
ن ��س&، �OP ا���p  ��) و ��ب :�اس& و-)

(� دا��   ��) دا�� 3*%� ا�� ���G در ��ز :�ب اس& ا�
�� :�ا��� ) Cد ب :ص دارد � (� ��Cان �_XG ذآ� و �Dاس%ح

 .��د

D� .�+�) آرى را (�اى :�ا ا�!م دادن :�ص5 �

���:  ���
وردن G�C) آ� در و�& :ص :�د ا�!م � !)
وت آ�دن ;اس& (+� از 
ن و�&v�. 

C& :��6تJدر (�ا(� :�ا; ا LEاز ; ?�ا a< زدر رآ+& دوم ��
ه را در �,(�d Oرت ��اردادن و ذآ� و  دس& ه، e& س�ر���ا

 :�ا��نCد. 

 (آ��� از 2%�ا(�حp"  :��ى
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ز; ا�س%دن :�
�م�� �� .ا�

(� ��& رآ�ع از ح-& ا�س%د� :"  :�
�م �ّ/ص	 �: رآ�ع
 .اس& ��ن و رآ� ��ز

� .اس%*�اغ :�



P
 حp" ; س�>�س& :�ّ� &�ّdس وحآ" آس) آ� (�اس
 .��د  ���F �) ��ع �سsول ا��ر �%�" و

 )ك(

Qآ�:  �,%+� W�
آس) آ� (� ?�ح�� و �Dّ�ت � ه� دوى 
 :��س&، �+�)

ر �) - 1pآ�� آس) آ� و��د :�ا را ا�. 

2 - (� K��� اى :�ا�) ا��  آس) آ��?. 

 .آس) آ� >��D�bى >��D�b اس7م را ��Dل ��ارد - 3

 .آس) آ� در ا��ر �2ق �K دارد - 4

ر :�ا و  - 5pر او (� ا�pورت د�� اس& و ا��E �p�� آس) آ�

: و��: ص��)رس�ل�= rا)(�  �� .ا�!

�� حQل ��� �) :آ�ن در ح��Gس� �� و  آ�2ى آ� ()
�ن ��س& � در >���Gس�. 

� ذّ�Qص  :آ��N8� ا�ط�� اهO آ%ب آ� در 7)د اس(�7 (
��ار 2�3%� و ز��3) ح��p& اس�7) � اهO ذّ�� در >�

 .آ�� �)

Zّ̀  .ا2%� آس) آ� ز�د (� �K �) :آ%
 ا�

�، رو�� ��ن ا��  :آ`d ;.ف (5نD%ر ��ن ا�p�

��� .اس& آ� �O�C K درس& ا�!م �

 .آرى آ� ا�سن (�اى ��Dان �3هf ا�!م ده� :آّ>�ر"

R&� "ر� س� :آّ>�ر2,�� را  �٠روز روز� �%2�3،  �٠(3��  آّ*
 .(اى را 
زاد ���دن (��� ن وس�� آ�د

D��<آ: &��E. 



	
�� :آ>E. 

D
ّ<
�B��B) :آ. 
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 )ل(

ا�W%!� �3 د-�O ا-5ا�) (�دن ا��ى را از ا�ت و ; وا�Z :�زم
{�آ�� و (%�ا�� 
ن را (� �رع �سD& ده�، �+��^  روا�ت آ

(� Zوا� �) ��D+?  آ�� .(و ا�3 ا-5ا� Bد� X��J �) ن را
� (�دن 
 ���t ادّ-� G,Cّ�� اس%*د� آ�� �Jرى آ� اس%�د 
ن (� �رع

��، �+��^ ?+��D (� ^زم �)D� آ��  ��ّس�. 

��دن �Qد :�زم ا���� O�C ن
 �) ��). 

	3� Dو�,�:  (G3) آ� در �ح��Dس� -3��5b) ه��ا� (
 .و��د دارد

�k�: () ���2 ;()   .(��Wد�; �+�


ن �+�Gم  �ل >��ا ���; >��ا ��� :ُ���: Zحd اى آ�
��D�. 

 )م(

ك!��: ��) ���� (�
�]� از �2ّ�%) (. 

-) آ� �س%.�� ((& ا�ر� (��دازد :��ل ا���ر"�. 

-) آ� ��رد Gdح ��ار 2�3%� اس& :��ل ا�&ص��3:�. 



�=) D
رع �,ّ�س �ل  :���ّ� �t� آ� از (���5ه

ن  آ� �Eا(ط(ا��ال ���وع  ��د ���� ه�� �حس�ب �)

 .(?�ّسط �رع �,ّ�س (�ن �3د��� اس&

�Q= D
��5ه�) آ� از ��t �2ه�� ��Cم ��دم  :���ّ
ه� ��� از ��t د�� اس7م  ��د، �ل �حس�ب �)) �Cف(

-ّ�& ��ا�%� (��، �OP :�ك و ���وب�. 

��3دش �� (� دور ز���، �� ���ى آ� از ��  :��" ه.�
�3دد و در   � :%" �)ا-حّ! (� �� ذى ��د و �ح�م ��وع �)

� ��س) اس& آ� از �2ورد�� �� ��وع و در� O),� 
ن �)�(� اس*�� >�. 

 .آس) آ� در ��ز (� ا�م ��C& ا�%�ا ����; >��و :���fم

8رج � هp�: ���5و$:�. 

ه� G+2) آ� از �C�� �t) �� >س����� اس& و ��  :���ح
>س�� �)Zدر (�ا(� وا� p� و Zو�و ح�ام و �س%ح�). 
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:W5/��: دت ��دC ر .ز�) آ� (�اى او-�� (

دت �) :���.تDC آ���� OJ .��د ا��رى آ� (

:H/�: &اس ���
 .ز�) آ� ( C,� ��ّ�& (� ه�س�ى ��دى در

BYّ6/�:  ء(� ك اس& و در ا�g (�:�رد (< ه� ��5ى آ� ذا?ً

-�د� ��� a!� &اس. 

� .س�>�س& :�/�ّ�



آ^�) آ� در ; �2و:%� ���; Aارى ������& 3 :�%&�
�� �+�ض �2وش ��ار �%2�3). 

5�/Y�: م ا-W) (� در�� رس��� ; آ��pاح "W2 آس) آ� در
(�GC رت��اس& آ� �) و داراى  (Dسم   ��pا�� اح�?

��ط ��D�%ب و سّ�& اس .اس7م را از روى آ%

R��� 5�/Y� 'Wا �!%�Wى آ� ��ا�ط ���+ّ�& ?,��G را :ا�`
�� دارا �)). 

�H
�N اىY�: 5�� .�س�� �DJ+) ه� 

Z��&ل ا���Y�:  XGّ+%� (آس ��-) آ� �+�Gم ��س& (� �
 .اس&

Dى ا�,Y�: &اس {�Gp? ط آ����� .آ2) اس& س

 .آس) آ� در حل �ن آ��ن اس& :�3/�

P�/3�: �� .آس) آ� در :�اب ��) از او :رج ��� (


; آ�ر A3ا�%� ���; ��L3�: Lور �%��]� از 
ن >�ه�3 5
 .اس&

او-�� �� از سل ; ��5ى آ� ح�ام اس& :(�3ّ��ت(�3ّم 
 .���ى

 (� �W& �سD) و � سDD) و  :3ْ�ََمW�
 آس�) آ� ازدواج (
 ��� :�ردن� ���:�اه�، �در، د:%� و : ح�ام ا(�ى اس& �

ّ�ت، :-� وC و ��ّC ،در  د:%ِ� د:%�، �ّ�ات� ،Ze^ت، ر(:
C)، زن >س�، زن >�ر و ����D زنEدر او، د:%� و :�اه� ر .و �

مِ3�ُ: ��) ���C  .آس) آ� در حل اح�ام ح; �

 .����ع :��v3ر



 .��WBارى ���; ح*� ��� :�3>�ظ

Dا(�7ل ا� 	ل دارد :�3ّpاس& ; ا� Zط وا�:7ف اح%�
)(� �Gّ,� ى ��ا�+� آ�� ?�ا�� در�Bد� �W%!� �) �-.ا�� �س( 

f! 	3�Dا� 	ط آ�د  :ّ��� اح%�))(� �Gّ,�   ا�� در ا���?
 .(��ا�+� آ�� �س.-� (� د��Bى
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Dا� 
ّ\�:  �س%) �p) از دو �Jف و �) �Gّ,� ،&2%�اس
�%� را ا�8%ب�) ����. 

'W�V ل و�� .�!�اى �DJ+) :�وج ادرار و ���2ع :�\ج 

B&ّ\�: ��
ن >�دا:& ��� ( a�: آ� (-�. 

5ّ�ُ: ����<  �� د� س�� �3!�f دا�%� (ًD��,? ٧(اى آ��٠ 
 .(�3م

� .آس) آ� (�اى :�دش حّ,) �Oe اس&; :�اهن  :�5ّ=

 .ر�J(%) آ� >a از ��DC7 از ا�سن :رج �3دد :�Lى

5!�) آ� ���p :�ا و رس�ل � ح�p) از �Eورّ�ت  :��Gس�
رشpز �3دد د�� ��� آ� ا�ر :�ا و رس�ل (pا� �). 

ى��Q 5ّ!ن �%�ّ-� ��� و  :�Gدر �س� آس) آ� از >�ر �
ن�Gرج ��� اس& :�دش ��5 �س .(�د� و س�a از د�� :

��ّ� 5ّ!ن �%�ّ-� ���  :��Gس� ��F درآس) آ� از >�ر و �
ن ��� و �!ّ�دًا آ�2  و-) :�دش >a از�Gر آ*� �سWxا

 .�3د��� اس&



��ح �)�=��ح (�): C�� &5ى آ� آ�اه��) دا�%� 
��). 

ح��ا�) آ� :�د (� :�د ��د� و � (�ون ��ا�ط ^زم  :�دار
��� �%��� آ). 

��د  ��اردادى آ� (�� �-K ز��� و زارع ��+,� �) :�,ار=:
حZ  آ� (�اسس 
نd را (Cل زرا�Nى از �ح�dدر K-�

 .��د �)

B�: آ�دن a�-. 

D
� Bّ�: ن ��د� .-�a آ�دن ا�س

رى آ�دن :��4��ت�)
ن آ�  ;DFغ و () Zحd ��) اردادى��
رى و ?�(�& در:%ن، حXّ  (�اسس 
ن�)
ن در (�ا(� DF)

 .آ�� >��ا �) اس%*د� از �,�ار �+ّ��) ���� (غ را

:G�3/4�: ��) �E .ز�) آ� در حل اس%ح

��5ى آ� �_�Gب �رع اس& ; �_�Gب; >س����� :�#3/4
C&  ه� حp"; و-) وا�Z ��س&Jآ� ا (C�� اب�g Z��� ن


ب ��ارد,C ن
 &*- .اس& و-) �8

R
�/4�: ت و ��اeط س*� ح; را دارا ; ?�ا��pآس) آ� ا�
��). 

Z��/4�: �%2ن ر .��س& ���; �(�د ���; از ��
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دس& آ���ن (� �2ق س� و ; دس& آ���ن (� ��5ى :�4[
&)�Jر ) ��� از �س%��ى �dرت و دس& روى >ه���)  ه

�Eدر و. 

�
?�   آس) آ� از 2,�� ه" س�G*� ;&8ك; (�]ر� :�74
 .A3را�� �)

��5هى �س& آ���� :�74ات. 

D�ّ`�: (%8د��ارى; ر�;; س. 


�%); سزش :�ص��3:. 

D
>��Aى :�ص� $ّ� Zس�
. 

ر :����� ;��53�. 

:����: ��دت �ه�C اس& اش () ز�) آ� "t�. 

���ن 
ب در دهن :��&�::��. 

��:�
�); ?��Bس%) :�B�?. 

ك آ���� :��ّ�ات<  .ه

P��v�:  ن
 Zحd (-ن اس& و��5ه�) آ� در ذّ�� ا�س

ن ���G+� (�� �pم ��س& و � دس%�س) �)  ���� ،��)

ز!� ��F رت�d �) &�ّ-�*J ن ا��N8� �p) �,�� دارد در ز�

ن  Zحd �) رى�E ّ�فN? �gّ�ف ���د� و در اN? (ل آسدر �

ا���p �,�� (� (�اe& ذّ�� :�د >��ا  � اس&، اآ��ن (�اىرس��
Zحd ف�J ل :�د را ازل (�  آ��، ^زم اس& �,�ارى از ��



L�� �W%!� ز� ا�) "-t� ان��C  &:ا�ط (� 2,�� >�دا��ا-
����. 

رىV :���H�: �G�ف آ^ى ��رد   �+dاى اس& آ� او
 �G�+�)L�D� (رت�d �) P� ��D� 98ّ�� O�O ا���p آ

��: (N8� ن
ت �d�N: 7 ����� اس& و ازdاى را آ� ا 
 .ا7Jع ��ارد (�8د � (*�و��، و ا�� ��ع �+��G آ7 (OJ اس&

ضH�: ن دادن�ن ��ار دادن; (�اى ��Cم �Bدر د�ِ� ه�. 


�]� (� �Jر ��E) ; �+��ل و �%�اول; ��:%� ��� :���Hد
�� ��رد ��Dل). 

 .���p را �) ��5ى آ� روز� :�>ِ�

B�ّ<�: (� fر�pآ�%� از (�ه f�eآس) آ� دارا  ��و از . (
 .?�Nف در ا��ا-L�� f ��� اس& �Jف حآ" ��ع از
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D�
��5ش ��س); �5د�p) آ�دن :���ر. 

:
=رات (ّ��:  {�Gp? ان��C �) ف :�او���J از �[�

 .اس& ��C) �+ّ�� �3د���

�_�Gب; �>س�� :�7و"� ;�[�
ا�!م 
ن ح�ام ��س& و-)  
 .?�آf او-) اس&

d�ّ7�: &اس O�C و }- .ه� ا�س�) آ� (

�,� آ�دن; (زى آ�دن :�.=�:+�. 

,
 .ده� :�دس-) آ� :�ب و �) را ?��(� 5 :�&ّ



آس) آ� (� �*L او �Aر ��� اس& �L6�:  OPور�:
 .(اr رح&:)ا�م

 .:�د (� :�د (�آ�ر ��� :�H6,ل

:
ّ=رهى ��Cّ��� :��از)� (�+. 

>) ا�!م دادن; >�& س� ه" :��ا�ت�<. 

 .ا�ر� ده��� :���

Dط اس& :7ف :��رد ا(�7ل ا���رد  در ا��; اح%�
 .��ا�+� آ�د �!%�Wد��B ?�ان (� �)

P�
 و�} ��� اس& :����ٌف =�W�
 L*� �) آ� (� .آس

:Q����: ��� {�و. 

 .وآ�O آ���� :��ّآ	

زدا�%�; ���3�Gى آ�دن :�R6 آدن). 

D
ن ا�سن �س� (); ��د� :�ّ�. 

 )ن(

:
دت �ه��� :�د را از �د (�د� اس& :$��C &�ز�) آ� و. 

:�Q�$: (Dّز �س%ح��. 

ى$: �v�). 

�� y�$: �D� �%2p�. 

 .ح� � �,�ار �+ّ��; حّ� ��98ّ :$ص�ب

حّ� ��N8ّ) آ� (�اى ه� �K از ��ارد و��ب  :$ص�ب زآ�ت
%2�3 �t� ت در  ��� �زآ
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 .اس&

�: ر)�: v$: ���3 �) آ�دن �B�   ت�W� Kح��? Z��� اى آ�
ه) آ�; ��دB� 2%�� ��د Z���. 

BY$: ��G< ;ك<�. 

 .�3دد  :��) آ� >a از زا��ن از رح" زن :رج �) :$>�س

 .ز����); ازدواج آ�دن :$�7ح

� و دو رآ+& ��ز ��N8ص آ� در ��اردى ���t ز-5- :$&�ز �)�ت
 .وا�Z اس& آس�ف و :س�ف

اى آ� (�اى ��Dان رآ+ت ��رد  ��ز (�ون س�ر� :$&�ز اح/
�ط

ورد� !) K� (�  د��. 

ران  :$&�ز ا�/4��ء) ZGJ ص (�اى�N8� &�*آ� زى آ� (��
 .:�ا��� ��د

D=�&� ز�&$:  (p� &� ا�) �%��) ز وا�D) آ� دو �*� ���
!) W�
C& در ��ز ��(
ورد��   �) از �� O�حّ�ا �+�  �*�

 .(اس&

:H&� ى  :$&�زدو رآ+& ��ز ��N8ص آ� در زوال ��+� (� �
��3دد و ( آ�%� از  ��C& (�53ار �) ��ز �Wx و (� �Jر  �*�

 .>��A ��س& ا�!م

ل 
ن آ� (  :$&�ز ;�فPل ��� و ا�ز ���ّ�� ا�سن در ح��

ورد� ��د آ�*�& ��N8ص و  .(� �Jر �pس%� (!



ز  �ه�& رآ+& ��ز �س%حDّ) آ� (� �dرت  :�ز (#$&��
�:
 uGg 53ارد� �) دو رآ+%) در Z� د��. 

R<) رآ+&  :$&�ز &�دو رآ+& ��ز �س%حDّ) آ� >a از ه
�G2 .��د ��ز و?� 53ارد� �) هى �f�< ،Z از �

در ��اس" ح!����C  آ� ��ز��N8ص دورآ+& :$&�ز�Nاف
a< اف�Jد �) 53ارد� از��. 

دو رآ+& ��ز ��N8ص آ� روز ��C 2_� و ��(ن  :=
5$&�ز 
 .:�ا��� �)

:�
<V ز�&$:  دو رآ+& ��ز ��N8ص آ� >a از ��ز ��bب ?
 .از (�� ��2%� �س%حZ اس& و�%) آ� س�:) ��bب

ر رآ+%) آ� در س*� دو ; ��ز آ�?� :$&�ز �صW�زهى ��
 .��د  �) رآ+& :�ا���
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اس& آ� (� �ى ��زهى �2ت ��� 53ارد� ��زى  :$&�ز ���
 .��د �)

Q�4� ز�&$: ز آ�?�� ; ��) �2ر رآ+%) آ� �سW�زهى ��

ورد در س*� دو  .رآ+%) (!


وردن 
ن >س����� اس&  :$&�ز �#3/4 ه� ��زى آ� (!
 .و-) وا�Z ��س&

D
ن :�ا���  :$&�ز �ّ�Gز� �س�� �) ��ز �d�N8) آ� (��
 .��د




وردن 
ن (� ه� �Gّp*) ^زم اس&  :ا�#$&�ز و زى آ� (!��
رت اس& از و ا�سم 
نDC :ى ���ّ�� - ١ت - ٢; ��زه�
ز �� ;

ز �Jاف - �; ��ز �ّ�& - ٣�� ;�ى >�ر و �در - v� ز�� ;� - 
زى آ� ا�سن ( �Aر و �WC و �س" (� :�د وا�Z آ�د��� 

 .اس&

��د  ��ز �*L :�ا��� �) �K رآ+& ��ز آ� >a از :$&�ز و!
 .�3دد  ��ز �Z �حس�ب �) و 
:��� رآ+& از

D`ز وح�&$:  (2ّ�%� �D� اّول Z� اى�) ز آ�دو رآ+& ��
 .��د :�ا��� �)

:
�� روز آ� ; ��ز روزا�� :$&�ز )��ّD� در ه� Zى وا�زه��
 ًC��!رآ+& اس& �١٧. 

:
ّ��( 	Qا�$: ��D� روزا�� آ� ه� (Dّى �س%ح �٣روز  ��زه
 .رآ+& اس& 38 رآ+& و در ��+�

� از �76�$:  "pآ� (� ح (G�C ى از ه��Bزدا�%� د�)
رع �>س�� اس&�. 

D
ّ$: �N� ; �) ه�ف ?,ّ�ب ?��N" (� ا�!م O�C د��) (
 .:�او��

 )و(

رى  :وا�#Dع ا-5ا�) و ا��� �t� ن از
ه� ا��ى آ� ا�!م 
 .اس&

��N ��(& ^زم اس&  وا�D) آ� در ا�!م 
ن :وا�# !5�ّHى
دات(DC) 

�6

H! #وا�:  XGّ+? ن
وا�D) آ� (� �Jر ��98ّ و��ب (� 
���ز، روز� و ح; 2�3%� اس& ���. 



�وا�D) آ� ��N ��(& ^زم ��ارد، ���� اداى  :وا�# !�ص�
س و (�ن (�اى  د�� آ�دن و ��ابD- �%س7م دادن و �س

ز��. 


ى
د��Bى دوران دارد، ا��ى آ� و��ب (�� 
ن و  :وا�# !\

زاد آ�دن  - ١: آ� �8ّ�� اس& (�� س� ا�� ���� آّ*ر� روز�

  �س��p را �N& - ٣; �N& روز روز� �%2�3 ٢- ; (���

 
 �	Hصda٨  

 

م آ�دن+Jا. 

�6
آ� (�ه� �2دى ( �_�t� L از د��Bان  وا�D) :وا�# =
���ز و روز� وا�Z اس&، ���. 

�
ن را ا�!م ده� از وا�D) آ� ا�3 آس)  :وا�# آ>�)
��� FسO و س�� ?!5�Wات �ّ�& آ�  ��د،  د��Bان س�ط �)�

��ّC %) آ��و (-اس& و Zه�� وا� �)  ،ام آ�����از  اى ا
 .��د  د��Bان س�ط �)

��ّH� #ن  :وا�
و ز�ن وا�Z » حل«وا�D) آ� ز�ن و��ب 
»����
 «f)در  �+�) و�� ��G+2) اس& و-) وا�Z را (

 (N8ّ� ا�!م داد ���� و��ب ح; >a از ?حّ,��Xا�ط �
��ا�ط اس%_C& �+�) آس) آ� �س%_�L �� ح; (� او 

��N8ص ح; �2ا رس� و  وا�Z اس& و-) (�� �Dd آ�� ? اّ�م
���� O�C �B�
. 

,Yّ6� #وا�:  (p� Zن و��ب و وا�وا�D) اس& آ� ز�
�3دد در  ه�ن و�%) آ� وا�Z �) اس&، ���� روز� آ� در


ن را ا�!م داده�ن و� �� .& ه" (



وا�D) آ� در ه� ��ا�_) و��ب دارد، ����  :وا�# ����
ز��. 

 در ��ا�ط :dّ) وا�Z  :وا�# �`وطW�? آ� (Dوا�
 ��ط اس%_C& وا�Z  �3دد، ���� ح; آ� �)) W�?
 .��د �)

R�ّ�� #اس&،  :وا� Lن وس�
وا�D) اس& آ� و�& ا�!م 
�NC و �Wx ز�� ��� �Fوب و�& داردآ� ا �? �Wx ز. 

�
وا�D) اس& آ� داراى و�& ��98ّ و  :وا�# ��ّ
ن �ح�ود اس&، ���� روز� �%2�3vر� � .در �

 .(�د آس) آ� ارث �) :وارث

d�} آ���� :وا�و. 

:�
e�3و�); س��د� :و. 

 .��Cان; د-��d ;Oرت :و�:

ه�� �) :ودى� .��د ر�J(%) آ� 3ه) >a از :�وج (�ل �

:H(ود:  .�&ا�

ه��  :وذى�ر�J(%) آ� 3ه) >a از :�وج ��) �
 .��د �)

:�اى را ا��ا:%� و(�ون و�}  ح�آ& 
:� آ��G :��7ن وص	 

ن را (� �+) ��Gن آ��Dس�. 

 
 �	Hصda٩  

 

� .آس) آ� �سsول ا�!م وdّ�%) ��د :وص



D
ه�) آ� ا�سن (�اى آرهى >a از  ?���d; س*رش :وصّ
 .آ�� �) ��f3 (� د��Bى

ه و �سح س� و >ه (�اى (�>  �س%� �dرت و دس& :�Gو
 .دا�%� ��ز

�
ب را  :و�Gى ار!&�� �p�
و��E) آ� ا�سن (� �Cض 
ه�f را در   (��5د، �dرت و دس& ه�f  روى �dرت و دس&

��N و�E  (�د و در حل �2و(�دن � (��ون 
وردن 
ن 
ب �2و �)
 .آ�� �)

��
!
ب (� ��N و�E و��E) آ� ا�سن ( ر�8 :و�Gى ! �%
 را �) ه�f  روى �dرت و دس&W�
 ����. 

"
�� :و�Gى ��) ���D� ،�Eو Oن اس& آ� در �ح
. 

�Nد  :و�: (�eو ز��3) دا &��) آ� ا�سن (�اى ا��
 .ا:%�ر آ��

�Nل آ�دن :و��B- ;&س) اس�� O�C از �� .آ�

Dآ�: ح d�و:  ��Gآ K� ح�ف ���:
در ح�� اداى ح�آ& 

ن  ��)�+) ��Gا��ا:%� و آ �Gd2. 

	
آس) آ� از �Jف �N8) ا:%�ر ا�!م آرى ; ������ :وآ
�� .را دا�%� (

D(ر (�دن; س�>�س%) :و�حZ ا:%�d. 

 �آس) آ� (� دس%�ر �رع �,ّ�س س�>�س&  :))� �ّ
P(و�ّ
�L ا-��ا�ط د��Bى اس& ���� >�ر� �W%!� و >�ر(5رگ و. 

 )هـ(

8�f :ه�:). 



 .و��ا�) :ه5م

ن; ?ح*� :ه5):bار�. 

 )ى(

:4W�(:  دتC �Bحّ�ى رس��� آ� د� �) f�ّز�) آ� س
(�� �� .��د �ه�
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