
 تسن اهلل الطحوي الطحین

 واضگاُ ّطتن

 

 ....زوتط ایواًیهقیاضّای اًتراب ّوسط

 جٌس، ها هقیاضّایی ضا  هاگط تِ ایي هقیاض ّا تَجِ ًىٌین، ظًسگی ّایواى زچاض هطىل هی ضَز. هستحضطیس وِ چِ تسا تطای ذطیس ی

 زضًؾط هی گیطین.

 ِتیلی ظٍز غطف زٍست زاضتي. ٍ ایي اًتراب ذ ٍ جای تقجة است وِ تقضی جَاًاى ها تِ تٌْایی ّوسط اًتراب هی وٌس. ت ِ

جسایی هی اًجاهس. آهاضّای عالق ضٍظ تطٍظ تاال هی ضٍز. ب زلیل ایٌىِ هقیاضی ٍجَز ًساضتِ یا تِ هقیاضّا فول ًىطزُ ٍ یا زٍستی 

 ّایی زاضتٌس وِ اظ فطط فاللِ ًتَاًستٌس اظ ّن جسا ضًَس.

 .ذاًوی وِ اظ فطط فاللِ تا هقتاز اظزٍاج هی وٌس ٍ هٌجطتِ عالق هی ضَز

 زٍاج تایس زلت وطز اها ًِ ایٌىِ ٍسَاس زاضت ٍ هطتة ّوِ ضا ضز وطز.زض اظ 

 هالن ّای اظزٍاج:

 ًؾطیِ ّای اًتراب ّوسط

 ًؾطیِ ی ًیاظّای هىول 

 ًِؾطیِ ی تطات 

 

 :ًؾطیِ ًیاظّای هىول 

ضا جثطاى وٌین. ٍ ایي  ایي ًؾطیِ ظهاًیست وِ ها واستی ّایی زض ذَزهاى حس هیىٌین ٍ تِ زًثال ایي ّستین وِ تا فطز زیگطی آى ّا

 . فطزهْط ٍضظ ٍ فطزهْطعلة، فطز ضلرتِ ٍ فطز هٌؾن#پسط تی پَل ٍ زذتط پَلساضًگاُ زٍعطفِ است.$

 :ًِؾطیِ تطات 

 تایس تساًین وِ تطاتِ ولی ٍجَز ًساضز. تگطزین وسی ّن سٌد ذَزهاى پیسا وٌین. سٌریت زض اًضوام ٍ پیًَس است.

 ی اظ ذَى جگط ون ضَز. پس چِ تسا پیًَس زازى اًساى ّا هطىل تط است.تا سرٌی تا سرٌی ضن ضَز، لغطُ ا

 زضغس هثل ها تاضس. فلی فلیِ السالم فطهَزًس: اگط ازم ّا هثل ّن تَزًس ّوِ ّالن هی زًس.011وسی ًوی تَاًس 

 پس همساضی تفاٍت الظم است. ٍ تقس اظ اظزٍاج تایس تطای زٍ عطف حطین ذػَغی ٍجَز زاضتِ تاضس.

 $الثتِ حطین ذػَغی ایجاز فضایی هثال تطای تطیان وطیسى فطز ًیست#

 ِزضغس افطاز تطاساس تطاتِ اظزٍاج هی وٌٌس. هحل ظًسگی آًْا ّن ضثیِ است.پیاهثط ظ تط وفَیت 29تحمیمی زض اهطیىا ًطاى زازُ و

 تاویس هیىٌٌس. ٍ زٍ فطز ضثیِ تِ ّن هی تَاًٌس ظًسگی تْتطی زاضتِ تاضٌس.

  ّای ّوسَ:ٍجَز ّسف 



اگط ظى ٍ هطز ّسف ّای ّوسَ زاضتِ تاضٌس هی تَاًٌس زض وٌاض ّن حطوت وٌٌس. یىی اظ فیلسَف ّای تقلین ٍتطتیت هی گَیس یىی 

  اظ چیعّایی وِ اًساى ضا تِ ٍحست هی ضساًس زاضتي ّسف است.

 فطك هَال وی ون اظ لیالستی...

  ُآل هفمَز وِ ٌّگام ذَاستگاضی هغطح هی ضَز.تٌا ضا تایس تگصاضین تط ٍضقیت هَجَز ٍ ًِ تط ایس 

  سَال زض ذَاستگاضی ًثایس جْت ذاغی ضا تِ هراعة تسّس. تایس تپطسین ًؾط ضوا زضتاضُ فالى هسالِ چیست؟ًِ ایٌىِ تگَیین هثال ها

 تِ هسافطت فاللِ زاضین/، ضوا چی؟

 ی ضاى پایساضتط است.تحمیمات ًطاى هی زّس وِ ّط اًساظُ تِ لحاػ هصّة ضثیِ تط تاضٌس، ظًسگ 

  تیطتطیي عالق ّا هتقلك تِ چِ گطٍّی است؟ اٍلیي گطٍُ آى ّایی تَزًس وِ ّیچىسام ّیچ هصّثی ًساضتٌس. ٍ تقس وساًیىِ اذتالف

 هصّثی زاضتٌس. ٍ تقس ّن وساًیىِ ّن هصّة تَزًس.

سال  01س ًوی تَاى زلگطم تَز. وسی وِ ّوگًَی زض سغَح هصّثی ًِ ایٌىِ وسی زض وف تاضس ٍ وسی زض سمف. ٍ تِ ٍفسُ ّای تق

 ًواظ ًرَاًسُ تقیس است وِ اظ فطزا ًواظذَاى ضَز.

  ظى ّا تیطتط تحت تاثیط هطز ّا  ِ ایواى لَی تطی زاضز، تسّیس.وزض ضٍایت زاضین وِ ظًی وِ ایواًص همساضی ضقیف است ضا تِ هطزی

 لطاض هی گیطًس.

  زفا هی وٌٌس، تا ّن ظًسگی ّن هی وٌس. فطاًسَی ّا زض هثلی هی گَیٌس وساًیىِ تاّن

 فمایس هصّثی تافث پیًَس فویك تط آزم ّا هی ضَز. هَلَی هی گَیس: 

 جاى ذَواى ٍ سگاى اظ ّن جساست       هتحس جاى ّای هطزاى ذساست  

 آزم ّا اظ ّن جسا ًوی ضًَس. . ذسا پیًَس زٌّسُ ی للة ّاست. زض اثط ایواى ذساًٍس زل ّا ضا تِ ّن پیًَس هی زّس. فالف تیي للَتىن

 ٍ هی فطهایس ٍاتػوَا تحثل اهلل جویقا ٍ التفطلَا

 ٍ هَلَی هی گَیس: ای تطازض تا تَاًی پا هٌِ اًسض فطاق             اتغض االضیاء فٌسی الغالق

 چطن جْاًی ًگطاى هي ٍ تَست حالیاضٍظگاضی ضس ٍ وس هطز ضُ فطك ًسیس      ٍ ضافط زیگطی هی گَیس: 

 تِ اظ آًجا وِ ذساًٍس فطهَزُ ٍالغیثَى للغیثات...پاواى تطای پاواى ذَاٌّس تَز.الث 

 ذَاّس زاز. ضا تِ ها اٍها اگط زًثال فطز ذَتی تاضین ٍ اظ ذساًٍس ترَاّین، ذساًٍس 

 .فضاّای هصّثی هثل هسجس ٍ... اهىاى اظزٍاج ّای ذَب ضا فطاّن هی وٌس 

  .ًسل اظ ذاًَازُ زض وٌاض ّن ظًسگی هی وطزًس. فطز تعضگتط زض ایي ذاًَازُ ضئیس  0یقٌی ایٌىِ لثال تافت ذاًَازُ ّا گستطزُ تَز

ذاًَازُ تَز. ایٌْا ًؾاضت زاضتٌس تط ذاًَازُ ٍ زذتط ٍ پسطّای ذاًَازُ ضا تِ ّن هقطفی هی وطزًس تطای اظزٍاج،ّطچٌس گاّی تحویلی 

 گط هغلـ تَزًس.تَز، اها ّوسیگط ضا ذَب هی ضٌاذتٌس ٍ اظ سَاتك ّوسی

 ذاًَازُ ّای االى ّستِ ای ضسُ است ٍ هثل لثل ّوسیگط ضا افطاز ًوی ضٌاسٌس.ایٌْا زگطگًَی ّای اجتوافی است.

  زض ضْط. اهطٍظُ تطفىس ضسُ. زض ضٍستا افطاز هی تَاًستٌس ضٌاذت تْتطی ًسثت تِ ّن 01" جوقیت زض ضٍستا تَز ٍ 01ظهاى لثل "

 زاضتِ تاضٌس.

  غازق وسی ًعز اهام هی آیس ٍ هی گَیس وسی تِ ذَاستگاضی زذتط هي آهسُ وِ ّن وفَ هي ًیست. اهام هی فطهایس تایس زض ظهاى اهام

 ّن وفَ زذتط تَ تاضس، ًِ ّن وفَ تَ!!



 تایس تطىیالت ساهاى هٌسی زضست وٌین ٍ تچِ ّای ذَب ضا تِ ّن هقطفی وٌین . 

 سري آلایَى ضا تیطتط لثَل هی وٌٌس. تقضی اظ ذاًن ّا پیص هطاٍضاى ذاًن ًوی ضًٍس ٍ 

  زض هَاضزی زاضین وِ سغح تحػیالت ذاًن تاالست ٍ آلا پاییي؛ آلا تِ ذاًن هی گَیس فىط وطزی ٍ هسضن تحػیلیت تاالست تیطتط

 هیفْوی؟؟ ایي تافث هیطَز حتی اگط تحػیالت ذاًن تاالتاضس اها افتواز تِ ًفس اٍ پاییي تیایس.

 اٍ ضا ضز وطز، ها ًثایس اظ گٌاُ وسی تپطسین یا گٌاُ ذَز ضا تطای وسی تقطیف وٌین. ٍ گاّی  ظ وسی ًوی ضَزتِ غطف لضا ضسى ًوا

 الثتِ زض ًواظ ذَاًسى غازق ًیستٌس ٍ تِ زضٍك هی گَیٌس وِ هی ذَاًس.

 غسالت زض اظزٍاج اهط هْوی است        ضاستی وي وِ ضاستاى ضستٌس      زض جْاى ضاستاى لَی زستٌس 

 ضاستی هَجة ضضای ذساست          وس ًسیسم وِ گن ضس اظ ضُ ضاست                                                

 ّط ضاستی ضا ّن ًثایس گفت تِ لَل سقسی     جع ضاست ًثایس گفت      ّط ضاست ًطایس گفت

 ِ اًس. زض ٍالـ آًْا ضاستی ضا ًگفتِ اًس.هثال لضیِ عالق ذَاّط ذاًن آلا ضا اگط ًگَیٌس ًوی ضَز گفت وِ زضٍك گفت

 ظًسگی ضا تا تطذی اظ ایي زست هسائل ًثایس هتعلعل وطز. 

  فضیلت ضا تِ ًام فضائل اضتِ هغطح وطزُ اًس: 4زض اذالق 

 ذَیطتٌساضی یا ففت .0

 زلیطی یا ضجافت .9

 زاًایی یا حىوت .0

  فسالت .4

  ُذَب پاوساهٌی زاضز یا هطز ٍ ففت تافث هی ضَز وِ ذیاًت زض ذاًَازُ ّا ضخ ًسّس. تِ ضغن ّوِ ی فیلن ّای هاَّاضُ ای، ذاًَاز

 ظى چطن ّطظُ ای ًساضًس. حافؼ هی گَیس: 

  هٌن وِ ضْطُ ی ضْطم تِ فطك ٍضظیسى         هٌن وِ زیسُ ًیالَزُ ام تِ تس زیسى

 اضی زل زض اٍ تٌس     زگط چطن اظ ّوِ فالن فطٍتٌسسقسی هیگَیس: زالضاهی وِ ز

ظًسگی ففیف افتراض آهیع است.ففت زض ذاًَازُ تافث ففت زض جاهقِ هی ضَز ٍ اًحطافات اذاللی  ضا ون هیىٌس ٍ هحیظ 

 جاهقِ آضام هی ضَز.

  .آزم ضجاؿ اّل جْاز است ٍ هثال اگط زلیطی زض زفاؿ اظ ّوسط هثال ٍلتی پطت ّوسط اٍ تگَیی هی وٌٌس اٍ زض همام زفاؿ تطهی آیس

 وطَضش تْسیس ضَز تا زلیطی اش زفاؿ هیىٌس ٍ هحیظ ضا اهي هی وٌس.

 زاًایی ٍ حىوت اضظضوٌس است وِ اًساى تا یه آزم اّل فىط ٍ تاهل اظزٍاج وٌس ٍ ًِ تا یه سفیِ. ظًسگی تا ذطز جوقی 

  ظًسگی ّا ؽلن ٍ تقسی ًیست ٍ جاهقِ ّن تْتط ذَاّس تَز.ضوي اٍل هحمك ضَز، فسالت ّن هحمك ذَاّس ضس ٍ زض  0اگط 

 فلی ؿ: هی فطهایس فسل لطاض زازى ّطچیع سطجای ذَزش است.

ایي تافث هی ضَز وِ زض اظزٍاج فطز تیي ذاًَازُ ذَزش ٍ ّوسطش تفاٍت ًگصاضز. تِ پسض ذَزش ٍ ّوسطش یىجَض 

 احتطام تگصاضز.

  زاضیس. هازضی وِ اظ اٍ تَجَز آهسُ ایس. هازضی وِ تِ ضوا فلن یاز زاز  هازض 0زض ضٍایت زاضین وِ هی فطهایس ضوا

 ٍ هازضی وِ تِ ضوا ّوسط زاز. زضتاضُ ی پسض ّن ّویي است



پس زض ٍتالَالسیي احساًا؛ یىی اظ هازضّایی وِ تایس تِ اٍ احساى وٌیس، هازضضَّط است. پس پسض ٍ هازض ضاهل پسض ٍ هازض 

ی ضَز. ًگاُ ّای اضتثاُ ٍ ضطب الوثل ّای غلظ زضتاضُ ذاًَازُ ضَّط ٍ یا ظى ضا تایس اغالح ضَّط ٍ پسض ٍ هازض ظى ّن ه

 وطز.

 

 

فضیلت ضا زاضتِ تاضس. اظ اهام ضضا زض جَاب زذتط زازى تِ آزم تساذالق هی فطهایٌس تِ تساذالق زذتط  4فطز اضظضوٌس وسی است وِ ایي 

 ا زضست وي تا تطایت ظى تگیطین. یقٌی تطای تساذالق ًثایس ظى گطفت.ًسّیس. لسیوی ّا تِ پسطّا هی گفتٌس اذاللت ض

 .زض ضٍایت زیگطی زاضین وِ فطهَزُ اًس اگط وسی تا پسض ٍ هازض ذَزش ذَب ضفتاض ًویىٌس تِ اٍ زذتط ًسّیس ٍ 

است. زض وتاتی ًَضتِ تَز هطزّای  تجلی ایي ًىات اذاللی ضا زض ازب هی تیٌیس. یىی اظ گلِ ّای ذاًن ّا فحص زازى ّوسطضاى تِ ذاًَازُ ظى

 تطاتط تیطتط اظ سایطیي تِ ّوسطاًطاى فحص هی زٌّس. 0اهطیىایی 

 ٍ سقسی هی گَیس: چَ زضٌام گَیی ًىَ ًطٌَی        تِ جع وطتِ ی ذَیطتي ًسضٍی

 اظ ذسا جَیین تَفیك ازب            تی ازب هحطٍم هاًس اظ لغف ضب

 تلىِ آتص زض ّوِ آفاق ظز       تی ازب تٌْا ًِ ذَز ضا زاضت تس 

 ٍ اهام غازق هی فطهایٌس: الزیي لوي ال ازب لِ؛ وسی وِ ازب ًساضز زیي ًساضز. ٍ زضلطآى آهسُ است:   ٍالتٌاتعٍا تااللماب

 ًِ ًگَیس.وٌین، زض ایٌػَضت تفاّن تیطتط هی ضَز. هْطتاًی ضوا تافث هی ضَز وِ زض لثال تماضایتاى ّوسطتاى  تطام آهیع غحثتتایس اح 

 زض ضٍایت زاضین وِ اظ اظزٍاج تا احوك تپطّیعیس. ظیطا هػاحثت تا اٍ تال ٍ زضزسط است ٍ فطظًس اٍ ّن ضایـ است.

 تالش وٌین وِ آزم ّای َّضوٌس ضا اًتراب وٌین. سقسی هی گَیس: تاالی سطش ظ َّضوٌسی       هی تافت ستاضُ ای تلٌسی

وِ چگًَِ هتَجِ ضَین فمل وسی زض چِ حس است؟ اهام هی فطهایس زض التالی حطف ّایت، اهط هحالی وسی ًعز اهام غازق هی آیس ٍ هیپطسس 

ِ ضا تگَ ، اگط اٍ پصیطفت تساى وِ فمل اٍ ذلل زاضز.هحال شاتی ای وِ اهىاى تحمك ًساضز. ٍ زیگط ایٌىِ اظ اٍ سَال وي، اگط اٍ فی الثساّ

 جَاب زاز، تساى وِ اٍ فطز ذطزهٌسی است.

وِ تطای آساًتطیي سَاالت اظ پسضهازضش تایس تپطسس، ًطاى هی زّس وِ تِ لحاػ فملی زض زضجِ پاییٌی است.  ٍ ظًسگی ضا سرت هی وسی 

 وٌس.

 پیاهثط هی فطهایس: ذَاب آزم فالل اظ تساضی آزم جاّل تا اضظش تط است ٍ الاهت آزم فالل اظ سفط وطزى آزم جاّل اضظضوٌس تط است.

 ِ تْتط اظ ظًسگی تا آزم جاّل تط ضٍی فطش ّای ظضتافت است.تلتا آزم فالل زض هعٍ زاضین وِ ظًسگی 

تثاظز تِ فمل زض تساتیط غیط فالالًِ زض ّعیٌِ ّا، تطیع ٍ تپاش ّا ٍ... هَثط است. هثال ّیچگاُ آزم فالل اّل لواض ًیست. ّستی ٍ ًیستی ذَز ضا 

 غطف ّیچ!!



ٍ گطیِ ای وِ فطز تساًس وجا ٍ وی ٍ چمسض ترٌسز یا گطیِ وٌس. فػثاًیت ّن تَجِ وطز. ذٌسُ  زض وٌاض زضغس َّش تایس تِ َّش ّیجاًی ّن

 ّویٌغَض.

 : هوىي ّن ّست وِ آزم تیعَّضی تالش ًىٌس، سقسی هی گَیس 

 ای تسا تیعَّش واّل َّش       وِ ضس اظ تٌثلی ظغال فطٍش

 ا ظازگاى زاًطوٌس تِ اهیطیِ پازضاُ ضفتٌسپسطاى ٍظیط ًالع فمل تِ گسایی تِ ضٍستا ضفتٌس        ضٍست

  فمل گطایی زض اضظش فثازت ّن ًمص زاضز.تِ اهام غازق گفتٌس فالًی ذیلی فثازت هی وٌس، حضطت فطهَزًس فمل اٍ چگًَِ است؟

 اش فول فطز تِ فمل اٍ ٍاتستِ است.پازچَى هیعاى 

 ،الثتِ ذیلی ّا زض تاب فمل حطف ّای تی ضتغی ظزُ اًس 

 هي است فمل هي ٍ َّش هي        واش گطَزُ ًثَز چطن هي ٍ گَش هيزضوي جاى  

 ٍ تقضی تَغیِ تِ جٌَى زاضًس. تطي گل تا آى لغافت آب اظ گل هی ذَضز       غػِ زیَاًِ ضا آى هطز فالل هی ذَضز

 فالل ًثاش تا غن زیَاًگاى ذَضی        زیَاًِ تاش تا غن تَ فالالى ذَضًس. 

 وِ ضا زیسم غوی زاضز    تعى تطعثل تی فاضی وِ آى ّن فالوی زاضزظ َّضیاضاى  فالن ّط

 .زاًص ّن هی تَاًس تِ تالٌسگی فمالًی ووه وٌس 

 .تْساضت ضٍاًی ّن هالوی است تطای اظزٍاج هَفك 

  ّا سالهت زض تقس جسواًی ّن هْن است. گاّی فسم سالهت  جسواًی ّن زض تقس ضٍاًی هَثط است. تقضی تیواضی ّا هثل اضغطاب

 هی تَاًس هَثط تاضس. تطای زیط وطزى ّوسطش سطیـ هضغطب هی ضَز.

  ِ8ًىتِ زیگط ٍسَاس ّاست ٍ حتی یىی اظ فلل عالق ّویي ٍسَاس ّاست. ّطوس ّن یه جَض ٍسَاس زاضز. هثال ذاًوی و 

 سافت استحواهص عَل هی وطس. تقضی ٍسَاس زض ًؾن زاضًس. ایٌْا ظًسگی ضا سرت هی وٌس.

 زگی ّاست.  هطزی وِ پس اظ تاظگطت تِ ذاًِ حَغلِ ی حطف ظزى ًساضز، ًویرٌسز، ًسثت تِ آیٌسُ ًا اهیس است.  زض ًىتِ تقس افسط

 هحفل ذَز ضاُ ًسُ ّوچَ هٌی ضا        افسطزُ زل افسطزُ وٌس اًجوٌی ضا       

 یٌسُ ًساضزوسی وِ حَغلِ ی سفط ضفتي ًساضز. تالضی تطای آ ٍ ایٌْا اظ فلل عالق تِ حساب هی آیس،

  .ًىتِ ی تقس پطذاضگطی ّاست. هطزی وِ زض زٍضاى فمس هىطضا ّوسطش ضا وته هی ظًس 

 تاش تا غثح زٍلتت تسهس     وِ ایي ٌَّظ اظ فالئن سحط است. 

 زفَا ٍ زضگیطی ّایی وِ تواهی ًساضز. تا ضرع فػثی ًوی تَاى ظًسگی وطز.

 الثتِ گاّی ایٌْا لاتل زضهاى است، اها چِ تْتط وِ ایي زضهاى لثل اظ اظزٍاج تاضس. 

  ًىتِ زیگط زضتاضُ آزم ّایی وِ سَء ؽي زاضًس. هطزی وِ تِ ّوسطش سَء ؽي زاضز ٍ هسام ًگطاى است وِ ّوسطش زل زض گطٍی زیگطی

 زاضز ٍ تطای ایي ازفا زلیل هتمي ًساضز.

 هطاٍضُ ّای لثل اظ اظزٍاج هی تَاًس ووه وٌٌسُ تاضس. ٍ هطاٍضاى هی تَاًٌس تطریع زٌّس.فْویسى ایي ًىات زض 



گاّی تقضی تَّن زاضًس، تَّن تیٌایی ، تَّن لوسی، تَّن ضٌَایی. چیعّایی ضا حس هیىٌٌس وِ زیگطاى حس ًوی وٌٌس ٍ ایي حس آى ّا 

 واشب است. ٍ ایي ضا یه هترػع هی تَاًس تطریع زّس.

آى ّا ایي تَغیِ ضا ًسیسُ هی گیطًس ٍ تقس   هطاٍضُ ّا تِ اضراظ تَغیِ هی وٌین وِ هثال ایي ویس هَضز ًؾط تِ ضوا ًوی ذَضز، گاّی زض 

 ّن پطیواى هی ضًَس.

 ذَضثرتاًِ اهطٍظُ هطاجقِ تِ هطاٍض تطای اظزٍاج تیطتط ضسُ.

طهایٌس وسی است وِ جَاًی ذَز ضا غطف عافت ذسا ًىطزُ ضٍایت اظ پیاهثط ّست وِ اظ ایطاى هی پطسٌس زیَاًِ ویست. ایطاى هی ف

 است.

  ٍضٍزی ّای زاًطگاُ زذتطًس ٍ 70تَجِ تِ زاًص ٍ تحػیالت. اگط سغح فلوی هطز تیطتط تاضس تْتط است ٍ ایي ایسُ آل است. ّطچٌس "

اّل وتاب ٍ هغالقِ ّن ّست ٍ زضن  تمیِ پسط. هی تَاى تِ تحػیالت هساٍی اوتفا وطز. ٍ گاّی پیص هی آیس وِ ّوِ چیع ذَب است ٍ

زاضز ّطچٌس هسضن ًساضز، لاتل لثَل است. هثال ذاًن لیساًس تا آلای سَم ضاٌّوایی ًوی تَاًس ًتیجِ ی هَفمی زاضتِ تاضس. ٍ آزهی وِ تِ 

 ایزاًص تطز تَضِ ای        جْاًی است تٌطستِ زض گَضِ  ظ َفىط ضضس ٍ زاًص افعایی است اضظضوٌس است. ّط آًى

 یًتیاضظز یه تي زاًا جْاًی            ًیطظز غس تي ًازاى تِ ًا

  تػَض اظ ذَضثرتی تا زست یافتي تِ آى یىی ًیست 

 گاّی تقضی فىط هی وٌٌس وِ تا وسی ذَضثرتٌس اها زض ٍالقیت ضایس ایٌغَض ًثاضس. 

 ملْا اال القالوَى. تقمل ًوی وٌٌس هگط فالواى.ٍ اهام واؽن هی فطهایٌس: اى القمل هـ القلن. فمل ّوطاُ تا فلن است. ٍ ها یق 

 .ذطزٍضظی زض پطتَ فلن اتفاق هی افتس ٍ تافث آسایص هی ضَز 

 آسایص زٍگیتی تفسیط ایي زٍ حطف است              تا زٍستاى هطٍت تا زضوٌاى هساضا
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