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بیضتطی ضا تَؿیح وی زهس. تا قبل اظ  جعییاتزض سفط طهَت پاضاطای ٍیقهل زض وَضز سارت ویضکاى وجسزاً ػحبت وی طَز ٍ 
هضن بغلئل اوا زض ایي پاضاطا  ویضکاى الظم است. كال ، ٌقطه ، وس ٍ ... . سارتهاى بطای یچه ٍسایل تَؿیح زازه طس کهآى 

ظواٌی که  .(وی باطس رَض)رَض پسط ویطیام بَز که بغلئل ٌَه  ضا وسئَل سارت ویضکاى قطاض زاز - ویطیام ٌَه پسط -( ל-בצלא)
طس. چطا که پسضبعضگص جاٌص ضا بطای قَم  وتَجه سارت ویضکاى ضا به وضه تَؿیح وی زاز ، بغلئل پیضاپیصٌحَه هضن 

ایستازگی کطز  ٍ آى وَقغ بَز که وطزم اظ آى هیجاٌی که زاطتًس  قَم. زض ظواى پطستیسى گَساله كالیی رَض جلَی ییسطائل زاز
ی زهس که زض ٍ وست بَزٌس رَض ضا کضتًس. وَقػیکه اٌساى تَجیهی بطای ؼبازت رَزش زاطته باطس ، ایي اجاظه ضا به رَزش و

گَساله –س ٍ اظ سط ضاه بطزاضز. به ههیي زلیل آٌقسض آٌها وست ایي وکتب جسیس طسه بَزٌس حق حتی اگط طسه کسی ضا بکضضاه 
که با آٌها وذالفت کطز ضا به کضتي زهًس. ویطیاوی که ایي ههه  -پسط ویطیام  - حتی حاؿط طسٌس کسی بًام رَضکه  -پطستی

ویطیام که رَاهط وضه ،  ییسطائل کطزه بَز ، که حتی بچه های ییسطائل که ظٌسه واٌسٌس بذاكط ویطیام بَزجاٌفضاٌی بطای قَم 
ضبًَ بَز. کسی که وست یک وکتبی طَز بطای رَز تَجیهی وی آٍضز که حتی اظ ارالقیات بگصضز. اوا چَى قَم ییسطائل وی 

ه كالیی بَز هضن گفت چه کسی بهتط اظ بغلئل که پسضبعضگ اٍ بطای رَاستًس ویضکاى ضا بساظٌس ٍ ویضکاى هن کفاضه گًاه گَسال
 ٌَه اش بیایس ٍ وهًسس ویضکاى طَز. ٍ حالوذالفت با سارتي گَساله كالیی جاٌص ضا زازه 

ههه وا قطاض است زض راٌه واى راٌه هضن ضا  که وی تَاٌس زض هط کسام اظ وا باطس. چطا استتی که زض بغلئل ازض ٌتیجه رغَػی 
وا هن وهًسسیي راٌه هضن هستین. پس ههاٌقَض رغَػیاتی که بغلئل زاطت وا هن وی تَاٌین زاطته باطین ٍ راٌه  ًا کًین.ب

 ְמָלאָכה-ּוְבָכל ,ּוְבַדַעת ִבְתבּונָה ְבָחְכָמה ,ֹלִהים-אַ  רּוחַַ ,אֹתֹו ַויְַמלֵּא بًا کًین. زض پاسَق وی فطوایس : هضن ضا زض وًعل رَزواى
 ."ضٍح حساٌٍس اٍ ضا اظ ٌظط ؼقل ٍ فهن ٍ زاٌص ٍ هط هًطی سططاض کطزه است "( 53پاسَق-53پاضاطای ٍیقهل فغل –)طهَت 
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ٌیکه یک ٌفط ههاٌقَض ظوا. اٍلیي ؼالوت آى ایي است که حجهص بیضتط وی طَز وَقػیکه یک بازکًک باز طسه ؼالوتص چیست؟
 .زاٌص דעת -5فهن   בינה -2ؼقل   חכמה -3زیسه وی طَز :  اٍؼالوت زض  سهضٍح الهی بط آى قطاض وی گیطز 

چًاٌچه اتاقی ضا که زض آى ٌضسته این زض ٌظط بگیطین ، پًجطه زاضز که زض ضٍظ ٌَض كبیػی به اتاق وی زهس ، بذاضی زاضز که به 
اتاق حطاضت وی زهس. ضٌگ اتاق است که یک ظیبایی زاضز. تابلَهای اتاق که یک تعییًی است. ٌَض الوپ است که ٌَض وغًَؼی 

ٍ ػًسلی ٌباطس رسته وی طَز  ٍ آٌجا ضا تطک وی کًس. اگط زض ظوستاى بذاضی ٌباطس ، بسلیل طَز اتاق  ٍاضزاگط کسی وی زهس. 
هط قسهتی زض اتاق به یک ػَضت به وا بهطه وی اگط تاضیک باطس ههچًیي. سطوا ٌهی تَاٌس زض آٌجا بهاٌس ٍ آٌجا ضا تطک وی کًس. 

هستًس که هط کسام اظ آٌها وثل  ספירות زههن زض ایي زٌیا  ههیًقَض یک ضاحتی ٍ یک سَزی ضا بطای وا فطاهن وی کًس.ٍ  زهس
پًجطه ، زض ، الوپ ٍ ضٌگ ٍ ... یک سَز ٍ بهطه ای به وا وی ضساًٌس. آٌهایی که قبالیست هستًس وی زاًٌس زض چه ظواٌی با چه 

ها اظ  ספירהاظ  که وی تَاٌینکهک بگیطٌس. بههیي زلیل بهتطیي ٍ سازه تطیي ظواٌی  ספירהتفیالیی ٍ زض چه وَضزی ٍ اظ کسام 
بػس اظ (. 7*7=99) اٌس ضٍظ تقسین طسه 99هفت هفته بیي پسد تا طاٍٍؼَت است که ایي هفت هفته به ، بهطه ببطین  ٌظط وػلَوات

 – יסוד – הוד – נצח – תפארת – גבורה – חסדؼباضتًس اظ : زیگط  هفت تایهستًس ،  דעת ٍ בינה ، חכמה های اٍل که  ספירה
ظواٌیکه وا سفیطاهای ؼَوط ضا وی طهاضین ، هط ضٍظ زض هط  . هط کسام اظ ایي ها زض ایي زٌیا به وا بهطه ای ضا وی ضساًٌس.מלכות

 .  שבחסד נצחوثالً ضٍظ چهاضم اظ هفته اٍل وی طَز :  ٌام بطزه وی طَز ספירותهفته اظ ایي 

 شکط کًین : اتیَؿیحت דעת ٍ בינה،  חכמה سه ؼًَاى وَضز که زض بط آٌین زض ایي ٌضطیهاوا 

)ضٍح الهی(  ֹלִהים-אַ  רּוחַַطب ٍ ضٍظ سط ٍ کاض زاضین. ظواٌیکه هضن وی رَاهس کسی ضا اظ  زض ظٌسگی ضٍظوطه با ایي سه وَضزوا 
اظ ٌظط تحت  חכמה. وی باطسوطبَـ  استٍ وحل تفکط  ه به قسهت باالی اٌساى که ؼقلؼالوتص زض ایي سه تا است ک وهلَ کًس

wiالفظی به وػًای ؼقل است ) sdom) ، اظ ٌظط تحت الفظی به وػًای فهن است ) בינהunder st andi ng) ٍ اظ ٌظط تحت  דעת
knowlالفظی به وػًای زاٌص است ) edge).  بػس اظ  است חכמהچًاٌچه به ایي تطتیب تَجه کًین  اٍلیي وَضزی که الظم است ٍ

ایي سه وَضز الظم ٍ ولعٍم یکسیگطٌس بسیي وػًی که هط سه زض کًاض هن وی تَاًٌس وفیس ٍاقغ طٌَس. . דעתٍ سپس  בינהآى 
 ٍ( زاز הדעת עץ( ٍ زض باغی که اٍ ضا قطاض زاز به اٍ زضرت زاٌص )חכמהوَقػیکه حؾطت آزم به زٌیا آوس هضن به اٍ ؼقل زاز )

فهن  چًاٌچه. زبَز که اظ ایي زضرت زاٌص ٌذَض ایي( بَز. تًها زستَض נהביیک چیع ضا زض زست رَزش گصاطت ٍ آى فهن )
بطای ایًکه زاٌضی ساظٌسه.  وذطب رَاهس بَز ٍ ٌه طَزاؿافه وی   חכמה( که به דעתزاٌضی )،  ٍجَز ٌساطته باطس (בינה)
ههطاه باطس. زقیقاً  בינהٍ ٌتیجه رَب زهس بایس با  یی که زاضین رَب ههکاضی کًس חכמהبا  بتَاٌس ( که وا کسب وی کًینדעת)

واًٌس رهیطی بطای ٌاى وی رَاهین زضست کًین آب ضا با آضز وذلَـ وی کًین ٍ اوا ایي آب ٍ آضز هط چقسض هن وذلَـ کًین 
رضک باقی وی واًٌس ٍ  ، ط ٌه آب ٍ آضز وغا باقی وی واًٌسگٍضاوس کًس ٍ به ٌاى تبسیل طٌَس ٍهًَظ احتیاج به رهیط وایه زاضٌس تا 

زض  ضا به حؾطت آزم زهس؟ בינהآى سَزی که وی رَاهین اظ ٌاى ببطین زیگط ٌهی تَاى بطز. به ههیي زلیل هضن چقَض تَاٌست 
ظواٌیکه هضن رَاست رَا ضا بیافطیًس زض پاسَق وی فطوایس . پاسَق وی فطوایس بػس اظ آٌکه هضن آزم ضا آفطیس ، حَا ضا رلق کطز
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ֹלִהים 'ה ןַויִבַ  ת א  ָלע א  ר ַהצֵּ הַָ ,ְלִאָשה ָהָאָדם ִמן ָלַקח ֲאש  ל ַויְִבא  هضن اظ آى زٌسه "( 22پاسَق  – 2فغل  -)سفط بططیت ָהָאָדם א 
ן "ههاٌقَض که وی بیًین اظ لفظ  ."ای که اظ آزم بطزاطته بَز ظٌی سارت ٍ اٍ ضا ٌعز آزم آٍضز  "بًا کطزى"به وػًای  " ַויִב 

ן " . "يسارت" ٌه ٍ  "ى آفطیس " طسه ٍ ٌه استفازه  )فهن( وی آیس. به ههیي زلیل زض گهاضا ٌتیجه وی گیطز בינהاظ لفظ  " ַויִב 
که یک فهن ٍ زیس ٍ بیًص ؼهیق تطی به راٌن ها ٌسبت به آقایاى زازه طسه است ٍ ایي یک هسیه الهی است. زض ٌتیجه گهاضا  

چَى هیچ کسی بهتط اظ  .کًس بایس با راٌهص زض راٌه وضَضت وی فطوایس که قبل اظ آٌکه طَهط وههاٌی ضا به راٌه زؼَت کًس
)فهن(  בינה. رَب وههاى ضا وی طًاسس که آیا وی تَاٌس به راٌه آیس یا ٌه. زض ٌتیجه طًاسایی ٌهی کًس ضا راٌن راٌه وههاى

 یع ضا بط اساس وًقق بطضسی وی کًس)ؼقل( وطبَـ به آقایاى است. زض ٌتیجه وطز ههیضه ههه چ חכמה ٍ وطبَـ به راٌن ها است
قػیکه یک زرتط ٍ پسط بطای آطًایی با ههسیگط )فهن( وی ضٍز که زیس ؼهیق تطی است. بههیي راكط وَ בינהٍلی ظى اظ ضٍی 

بطای اظزٍاج ، یکسیگط ضا والقات وی کًًس ، زض جلسه زهن تاظه پسط وتَجه وی طَز که آیا ایي زرتط بطایص وًاسب است یا ٌه. 
 . زرتط وتَجه وی طَز که آیا ایي پسط وًاسب است یا ٌه اوا زض ههاى جلسه اٍل

ضاه ضفتي ، حطف ظزى ، غصا  - )ؼقل( است חכמהظواٌیکه بچه ای به زٌیا وی آیس ، اٍلیي قسهتی که زض ایي زٌیا بالغ وی طَز ، 
کهی بعضگتط وی طَز ٍ بط ویغَا وی طَز ، آى وَقغ است که به فهن وی آیس ٍ آى وَقغ ٍ ... . سپس  رَضزى ، سَاز یاز گطفتي

اوا زض زٍضه ای که وا ظٌسگی وی بگصاضٌس وی تَاٌس بقَض کاول ٍ وفیس اظ آى استفازه کًس.  زاٌص ضا زض ارتیاضش اگط است که
)ؼقل(  חכמה)فهن( ، با  בינהزاٌص ضا قبل اظ اٍ به ساله است ٍ کاض کطزى با تکًَلَغی ضٍظ ضا ٍاضز است.  8-7کًین ، بچه ای که 

ظواٌیکه هضن ضٍح الهی ضا به طذغی وی زهس اظ  با باض آٍضز. تغصیه وی کًًس که آى وَقغ است که وی تَاٌس چه رطابی هایی
. به ههیي زلیل زض كَل تاضید یهَز قبل اظ آٌکه تَضا ضا بگیطین بط اٍ قطاض وی گیطز  דעת،  בינה،  חכמהایي سه جًبه )سه کاٌال( 

)ؼقل( ضا به اٍضاهام آٍیًَ زاز که بتَاٌس هضن ضا بضًاسس ٍ بفههس ٍ وتَجه طَز که یک آفطیسگاضی زض ایي חכמה زض ابتسا ، هضن
)فهن( بَز که تا چه حس اٌساى بایس رَزش ضا بطای حسای ٌازیسه فسا کًس ٍ آى בינהزٌیا است. بػس اظ آٌکه ییسذاق آوس که 

 ، )زاٌص( بَز. به ههیي زلیل قَم ییسطائل )فطظٌساى یػقَ( تَضا ضا گطفتًس דעתؼبازت هضن ضا بًا گصاطت. اوا سَم یػقَ بَز که 
)فهن(  ضا بسست بیاٍضٌس ٍ بػس بتَاًٌس בינה)ؼقل( ٍ חכמהوی بایست  چطا که زض ابتساٌه زض زٍضه اٍضاهام ٍ ٌه زض زٍضه ییسذاق. 

  )زاٌص( تَضا ضا کسب کًًس. דעת

ضا اظ وا بگیطز. تهام کهیي ٍ )ؼقل( חכמהضا اظ وا بگیطز ، ایي ٌیست که )زاٌص(  דעתتهام تالش ٍ کهیي ساكاى ایي ٌیست که 
بههیي زلیل اٌساى وی تَاٌس کاوالً با هَطیاضی کاول زض ضاه رالف چقَض اظ اٌساى بگیطز. ضا )فهن( בינהٌقضه ساكاى ایي است که 

غافل اظ ایًکه ایي ضاهی ضا که زض پیص گطفته به بي بست وی  قطاض گیطز ٍ اظ آى زاٌص به ؿطض رَزش ٍ زیگطاى استفازه کًس
. زض ٌتیجه ظواٌیکه بذَاهین واطیًی ضا به حطکت زض )زاٌص( דעת)ؼقل( زاضز ٍ חכמהفقف  .)فهن( ٌساضزבינהرَضز. چطا که  

ًعیي ٌباطس ضٍطي ٌهی آٍضین اٍل استاضت وی ظٌین تا وَتَض ضٍطي طَز. وَتَض اظ بًعیي که زض آى است ضٍطي وی طَز. اگط ب
وَتَض هن ضٍطي طس واطیي به حطکت زضآوس. اوا با یک فطق که اگط واطیي تطوع ٌساطته باطس به وحؽ ضٍطي طسى ٍ طَز. 

به ههیي زلیل ظواٌی که استاضت وی ظًٌس ٍ واطیي ضٍطي وی طَز حطکت کطزى به زیَاض ٍ یا وَاٌغ زیگط بطرَضز وی کًس. 
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ًکه زٌسه ضا ؼَؼ کًین ٍ آى وَقغ است که قسضت وَتَض به قسضت یاست. کالچ گطفته طسه تا ا قفحطکت چطخ ها کاوالً وتَ
ههاًٌس تطوعی )فهن( בינהٍ  )زاٌص( فقف یک رَضاک فکط است דעתكبق ههیي اػل چطخ ها ٍ زیفطاٌسیل ها وًتقل وی طَز. 

ایًکه طذع چه  فقف یک کتاب وتحطک است. کسی که چًسیي سال زض یک ضطته تحغیل کطزه ،است که اٍ ضا کًتطل وی کًس. 
)فهن( ٌباطس آى وَقغ است که طذع בינה. اگط )زاٌص( است דעת )ؼقل( ٍחכמהوقاوی زاضز ٍ یا چه زاٌضی زاضز ایًها فقف 

فقف بًعیي ضا به سَرت وَتَض زضوی آٍضز ٍ ههیي واطیي ههیًقَضی جلَ وی ضٍز. بسٍى هیچ گٌَه تطوعی هط لحظه اوکاى 
 رقطش است. 

ی که هضن به وا فکط باظ بسهس. زض تفیالیی که وی رَاٌین و)فهن( است בינהبه ههیي زلیل تهام تفیالی وا به هضن زض وَضز 
که تا فهن ٌباطس اضظش  چطا .)آظاز کًًسه اسیطاى( אסורים מתיר)بیًا کًًسه ٌابیًایاى( ٍ بػس اظ آى وی گَیین  עורים פוקחگَیین 

ٍ وَقػیکه آظاز وی طَز باظ زٍباضه رَزش ضا زض یک ظٌساى زیگط قطاض وی زهس. به ههیي زلیل ساكاى  آظازی ضا کسی ٌهی زاٌس
)فهن( اٌساى ضا کَض کًس که ٌساٌس فطزا چه چیعی زض اٌتظاضش است. چه کاضها ، چه ٌقضه ها ٍ چه נהביتهام هسفص ایي است که 

 )فهن( زاضز ویבינהاوا کسی که زیگطی تطسین طسه است.  كَضقسم ها ٍ چه ضفتاضی اظ اٌساى سط وی ظٌس غافل اظ ایًکه فطزا 
)فهن( בינה)زاٌص( ضا ٌهی رَضز بلکه اظ  דעתتَاٌس اٌتهای تٌَل ضا ببیًس آى وَقغ است که گَل ظاهط ضا ٌهی رَضز. فقف گَل 

 که هضن به اٍ زازه است استفازه وی کًس. 

)فهن( است ٍ بًای راٌه בינהظیطا ظى وًبغ ضا گَل بعٌس حَا بَز  اٍتَاٌست واض كبق ههیي اػل اٍلیي ٍ ضاحت تطیي طذغی که 
هن اظ ضٍی ظى راٌه است. اگط فهن زاطت پس چطا گَل رَضز؟ تهام اكالؼاتی که ساكاى زاضز ایي است که چگٌَه افطاز با فهن 

باالتط است غطیعه بس اٍ ٌیع بیضتط است.  قسٍسیتصایي یک اػل است که هط کس زضجه ضا گَل بعٌس ٍ ٌه اطذاظ سازه لَح. 
حطیفص ، رَاٌسه  زضس اوا کسی که تا کالس زهن .حطیفص فقف یک کالس زٍوی است، رَاٌسه زضس زٍم کسی که تا کالس 

ضٍی  وی بایست زض كَل ظٌسگی وی رَاهس اظ ٌقضه ساكاى به زٍض باطس اٌساى اگط زض ٌتیجهیک کالس زههی است. 
ل ط)فهن( کًتבינה. اوا چقَض اٌساى وی تَاٌس ضٍی )زاٌص( דעת )ؼقل( ٍחכמה)فهن(کًتطل زاطته باطس ٍ ٌه فقف ضٍی בינה

ظواى است. کسی که گَل  ، )فهن(בינהچه چیعی به اٌساى کهک وی کًس که بتَاٌس وَاظب فهن باطس. اػل وهن  زاطته باطس؟
ٍ سًجص فکطی اش ضا بطای فطزا هن بکاض گیطز ٍ فطزا هن جع ظٌسگی اش حساب کًس ، آى وَقغ است که  ظواى ضا ٌذَضز

بط اٍ وسلف است. اوا کسی که فطزا ضا جع ظٌسگی اش قطاض ٌهی زهس ٍ وی گَیس اوطٍظ ضا وی رَاهن رَش باطن ، )فهن( בינה
اوطٍظ وی رَاهن ایي حطف ضا بعٌن ، اوطٍظ وی رَاهن ایي کاض ضا اٌجام زهن. کاضی به فطزا ٌساضز آى وَقغ است که سًجص 

 . چَى زیگط کًتطل فهن ٌساضز. زظواٌی ٌساضز. سًجص ؼقلی ٍ زاٌضی هن ٌساض

ٍ بغلئل بتَاٌس راٌه ای ضا بًا کًس که ایي راٌه هن هضن زض آى قطاض گیطز ٍ هن راٌه ابسی باطس  بطای آٌکه به ههیي زلیل
كبق ههیي اػل بطرَضزاض باطس.  דעת ٍ בינה،  חכמהوَضز وی بایست اظ هط سه  حساٌٍس بتَاٌس با قَم ییسطائل والقات کًس
ًس ، بایس اظ اى ضا بًا کًطراٌه رَز وی رَاهًس،  ًسراٌه هضن ضا بًا کً ًسوی رَاه ، وَقػیکه جَاٌاى وی رَاهًس اظزٍاج کًًس
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آى وَقغ است که فهن رَز ضا ، ظواٌیکه اٌساى زاٌص رَز ضا بطای احساساتص فسا ٌکًس  ایي سه وَهبت )ثطٍت( بطرَضزاض باطًس.
هط چقسض اٌساى ٌسبت به احساساتص ٌاطًَا باطس ، طًَایی فههص ضا باالتط وی بطز. اوا هط چقسض ضٍظ به ضٍظ تقَیت وی کًس. 

 اٌساى به احساساتص ویساى زهس ٍ قسضت زهس ، اظ قسضت فههص کن وی کًس. 

یطٌس ٍ ٌهی تَاًٌس جلَی رَز ضا بگ بػؾی هاآیا اوکاى زاضز که اٌساى به احساساتص تَجهی ٌکًس؟ بطای هط کسی فطق زاضز. 
بطای بػؾی ها الطَى هاضع است ، کالم است ، بطای بػؾی ها طهَت است ، بطای  حتهاً بایس فالى غصای ٌاکاطط ضا بذَضٌس.

. کسی است ضرًه کطزه ایي احساسات به ػَضت های وذتلف زض هط کسی . ٍ... بػؾی ها زظزی است ، ؼغباٌیت  ، حسازت
 آى وَقغ است که وی تَاٌس قسضت ٍ تَاٌاییص ضا اظ ٌظط فهن ٍ بیًا بیضتط کًس. ، که ٌسبت به احساساتص رَزش ضا کًتطل کًس

س. چَى فههص آى زٍ تای زیگط ًزاٌص ٍ فهن اٍ رَب کاض وی کً ، ط زستص هستًس آى وَقغ است که ؼقلکسی که احساساتص ظی
کاض وی کًس ٍ ٌه فههص ٍ ٌه زاٌص ٍ  ضا کًتطل وی کًس. اوا کسی که ظیط زست احساساتص است آى وَقغ است که ٌه ؼقلص رَب

 ٌه فکطش ٍ ٌه وضَضتص وَثط ٌذَاهس بَز.

تا ایًکه یک ضٍظ ایي پل زض طهطی یک پلی بَز که زٍ كطف زضه ضا که بیي زٍ کَه بَز بطای ؼبَض افطاز به هن وتغل وی کطز. 
بطای یافتي ضاه حل با اهالی طهط  تهاویسَضاخ وی طَز ٍ هط کسی که ضز وی طس زارل زضه وی افتاز. ظرهی ٍ ٌاضاحت. 

زض آى وی افتس ههاى جا بتَاًٌس هط کسی که  ٍ ٌسکه تغهین وی گیطٌس یک بیهاضستاى زض زضه بساظههسیگط وضَضت وی کًًس تا ایً
س ایي قسضت فهن ضا ٌساطتً بجای زضست کطزى پل ٍ ایًکه جلَی لغعش ضا بگیطٌس ، وی گفتًس چقَض طفا زهین.. وػالجه اش کًًس

)زاٌص( ریلی کاضهای اطتباه  דעת)ؼقل( ٍ חכמהآى وَقغ است که  )فهن( ٌباطسבינה ظواٌیکه  .چقَض جلَی لغعش ضا بگیطٌس که
  زض حالیکه کسی هن وتَجه ٌهی طَز. اٌجام وی طَز

بًابطایي اظ هضن وی رَاهین که بط وا فیؽ الهی قطاض زهس ٍ فیؽ ؼقل ٍ حکهت حقیقی ٍ فیؽ ضٍحاٌی ضا به وا ؼقا ٌهایس تا 
ایًکه وَفق طَین لحظه به لحظه زضجه وا باال ٍ باالتط ضٍز ٍ بتَاٌین وفاهین تَضا ضا بهتط وتَجه طَین ٍ بتَاٌین به وطزم وضَضت 

 بطكطف ٌهایین. ػحیح اى ضا با ؼقل ٍ تسبیط وًاسب بسهین ٍ وضکالت زیگط

 


